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ප. භළ. 9.30 ඳළර්ලිදම්න්ුරල රැවහ විය.
කථළනළයකුරමළ [ගු චමල් රළජඳක් මශතළ] මූළවනළරූඪ විය.
தரரலவநவ ப.த. 9.30 றவெகுவெ கூடிது.
சதரரகவ அவகவ [ரவௌபுறகு சவ ரஜதக்ஷ] கனக
கறவ்ரவகவ.

1978 අංක 16 දයන විලසවිදයහර ඳනශ්ත 27(1) (ආ) ළනි ගන්ි)ඹ භග
කිඹවිඹ යුතු 25 (අ) ළනි ගන්ි)ඹ ඹටශ්ත වදය විදයහශේදී ව ලරය
වදයශේදී (එම්ීබීබඑස) උඳහධිඹ පිරිනළීමභ වහ ඉවල්න උස
අධයහඳනඹ ්රර්ධනඹ කිරීශම් කහර්ඹ වහ උඳහධි ්රදහනඹ කිරීශම්
ආඹතනඹක් ලශඹන් වු්ත ඒසිඹන් ඉන්සටිටියුට් ඔෂස ශටක්ශනොශරොජි ඇන්ඩ්
ශභඩිසින් (්රි ට්) ිමමිටඩ් ආඹතනඹ (SAITM) පිළිගනු රළීබභ
ම්ඵන්ධශඹන් උස අධයහඳන අභහතයයඹහ විසින් හදන රදු 2013
ළප්තළම්ඵර් 26 දිනළි) අංක 1829/36 දයන අි)විශලේ ගළට් ඳත්රශේ ඳශ
කයන රද නිඹභඹ.- [උස අධයහඳන අභහතය ගරු එස.ීබ. දිහනහඹක භවතහ
ශනුට ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

වභළදම්වය මත තිබිය ුතුරයි  ියදයෝග කරන ී.
சதரபீடவ்றவ இபைவெகவெ கவோடகபறடவௐதவோடது.
Ordered to lie upon the Table.

The Parliament met at 9.30 a.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair.
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ගු ඩබ්ලිව්.ඩී.දේ. දවදනවිරත්න මශතළ (රළජය ඳිපඳළන
ශළ වහලදේ ක ුතුර අමළතයුරමළ)

කථළනළයකුරමළ

(ரவௌபுறகு டதறவபெ.டி.ரஜ. தசதணறவ்ண - ததரது றபைரக,
உவரவோடலுவகவ அகவைசவ)

(Mr. Speaker)

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

(சதரரகவ அவகவ)

ශ්රී රංකහ ්රජහතහන්්රික භහජහදී ජනයජශේ ආඩුඩුරභ
යසථහශේ 154(6) යසථහ ්රකහය 2010 ුදදල් ර්ඹ වහ
විගණකහධිඳි)යඹහශේ හර්තහශේ ඳශුදළනි කහඩුඩශේ XII ළනි
ශකොට, තයළනි කහඩුඩශේ VII ළනි ශකොට ව අටළනි
කහඩුඩශේ IV ළනි ශකොට; 2011 ුදදල් ර්ඹ වහ
විගණකහධිඳි)යඹහශේ හර්තහශේ ඳසළනි කහඩුඩශේ VIII ළනි
ශකොට ව වඹළනි කහඩුඩශේ XVII ව XVIII ළනි ශකොටස;
ව 2012 ුදදල් ර්ඹ වහ විගණකහධිඳි)යඹහශේ හර්තහශේ
ඳශුදළනි කහඩුඩශේ I ළනි ශකොට, ශදළනි කහඩුඩශේ II ළනි
ශකොට ව තයළනි කහඩුඩශේ II ළනි ශකොට භභ ඉදිරිඳ්ත
කයමි.

ගු දිදන්හ ගුණලර්ධන මශතළ (ජවම්ඳළදන ශළ
ජළඳලශන අමළතයුරමළ වශ ණණ්ු  ඳළර්හලද ප්රධළන
වංවිධළයකුරමළ)

(ரவௌபுறகு
றரணவ
குவண
லவவேகவ,
டிகரனகவௐபு
அகவைசபைவ
அசரவேகவ்
வௐதறவ
பவரகரனரசரதவ)

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

ගරු කථහනහඹකතුභනි, බහනහඹකතුභහ ශනුශන්, "එකී
හර්තහශේ එකී ශකොටස ුදද්රණඹ කශ යුතුඹ" ි  භභ ශඹෝජනහ
කයමි.

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය.

றணர றடுவெகவௐதவோடு வபொவெதகரவபவௐதவோடது.
Question put, and agreed to.

ලළර්තළල මුද්රණය කෂ ුතුරයි  ියදයෝග කරන ී.
அநறவெகக அவைசறடவௐதடவெ கவோடகபறடவௐதவோடது.
Ordered that the Report be printed.

ගරු කථහනහඹකතුභනි, කව්තත, උඩ වේශප් ඹන ිමපිනශඹහි
ඳදිංචි එච්. අභයසිංව භවතහශගන් රළබුණු ශඳ්තභක් භභ
පිළිගන්මි.

ගු අනුර ප්රියදර්න යළඳළ මශතළ (ඛියජ දතල් කර්මළන්ත
අමළතයුරමළ)

(ரவௌபுறகு அத தறரறவண ரவௐதர - ததவரநரலிவெ
ககவ்தரறவகவ அகவைசவ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of
Petroleum Industries)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශවොශයොම්ඵහ, ශගොශයොේගර්තත,
"චහනි ශම්නු" නිශහි ඳදිංචි සුනිල් ඳද්භ ශෝභය්තන
භවතහශගන් රළබුණු ශඳ්තභක් භභ පිළිගන්මි.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

ගරු ශකශවළිඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ - ඳළමිණ නළත.
ගරු නවීන් දිහනහඹක භවතහ - ඳළමිණ නළත.
ගරු අර්ල් ගුණශේකය භවතහ - ඳළමිණ නළත.
ගරු යණ ගුණර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත.

ඉදිිපඳත් කරන ද දඳත්වම් මශජන දඳත්වම් ිළිතබ කළරක
වභළල ඳෆලිපය ුතුර යි  ියදයෝග කරන ී.
சவவௐதறவெகவௐதவோட தவெககபவௐ ததரதுதவெ குழுவுவெகுவை சரவோடவெ
கவோடகபறடவௐதவோடது.
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

ඳහර්ිමශම්න්තු
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(ii)

ரவதடி கரவேககபவ் றவவ்து இவககப
றவ ஊறவ குரறவ உவரவேகுவகு
டடிவெகக டுவௐதரர வதகபெவ;

(iii)

ஆதணறவ,
இவகு
வபதவதகபெவ

றணரவெகலவெகு ரவபன றகடகவ
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

கரனவ

அவ இவைசகதறவ அநறறவௐதரர?

දමොනරළග වශ බදුල් දිවහත්රික්කල
ඳළවල් :අනධයයන කළර්ය මණ්ඩය

(இ)

தரணநரககன வபொவ ததுகப ரவோடவௐ
தரடசரகனகவ: கவறசரர ஊறவகவ
SCHOOLS IN MONARAGALA AND BADULLA DISTRICTS: NONACADEMIC STAFF

இவரநவ, வ?

asked the Minister of Education:
(a)

Is he aware that -

1652/’11

(i)

the non-academic staff who have been
serving at schools in Monaragala and
Badulla Districts for several years, have not
been confirmed in service up to now;

(i)

ශභොනයහගර ව ඵදුල්ර දිස්රික්කර ර්
ගණනහක සිට අඛඩුඩ ශේශේ නියත න
ඳහල් අනධයඹන ශේකි න්ශේ ශේඹ
ශභශතක් සථිය කය ශනොභළි) ඵ්ත;

(ii)

these personnel who have been recruited in
the years 2005 and 2008, have been serving
up to now for meagre daily wages; and

(iii)

(ii)

2005 ව 2008 ර්රදී ඵහ ශගන ඇි) ශභභ
පිරි ශම් දක්හ සුළු වදනික ළටුඳකට ශේඹ
කයනු රඵන ඵ්ත;

they are facing economic difficulties as a
result?

1. ගු බුේධික ඳතිරණ මශතළ
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

අධයහඳන අභහතයතුභහශගන් ඇස ්රලසනඹ - (4) :
(අ)

(iii)

එභ ත්ත්තඹ ඹටශ්ත ඔවුන්
දුසකයතහන්ට ුදහුණ ශදන ඵ්ත;

ආර්ථික

එතුභහ දන්ශනහිද?
(ආ)

(i)

ශභභ අනධයඹන ශේක පිරි සථිය කිරීභ වහ
ම්ුදඛ ඳරීක්ෂණ ඳ්තහ ි)ියඹදී්ත ඔවුන්ශේ
ශේඹ සථිය ශනොකිරීභට ශවේතු කශර්ද;

(ii)

එභ ශවේතු භග වයහ ඔවුන් සථිය ශේක පිරිට
අන්තර්ග්රවණඹ කිරීභට කටයුතු කයන්ශන්ද;

(iii)

(iii)

(i)

of the reasons for not confirming this group
of non-academic workers in service despite
interviews being held for confirming them;

(ii)

whether measures will be taken to
overcome those problems and absorb them
into the permanent cadre; and

(iii)

if so, the time frame required for that?

(c) If not, why?

(ரவௌபுறகு தரயரவ னரவ கறரபை - கவற தறற அகவைசவ)

(The Hon. Mohan Lal Grero - Deputy Minister of
Education)

கவற அகவைசகவெ ரகவோட றணர:

(ii)

Will he inform this House -

ගු දමොශළන් ළල් දරේු මශතළ (අධයළඳන ියදයෝජය
අමළතයුරමළ)

(ඇ) ශනොඑශේ නම්, ඒ භන්ද?

(அ) (i)

(b)

එශේ නම්, ඒ වහ ගත න කහරඹ ශකොඳභණද;

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?

தரணநரககன வபொவ ததுகப ரவோடவேகபறவ
தன பைடவேகபரக இகடறடரது ரசகறவ
ஈடுதடுவ தரடசரகன கவறசரர ஊறவகபறவ
ரசக இதுக றவரவெகவௐதடறவகன
வதகபெவ;
2005
வபொவ
2008ஆவ
ஆவௌடுகபறவ
ஆவோரசவவெகவௐதவோட
இவகவ
இதுக
சறநறதரபை
ரபரவ
சவதபவ்றவகு
ரசகரவபொகறவநணவ வதகபெவ;

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අධයහඳන අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ
එභ ්රලසනඹට පිළිතුරු ශදනහ.
(අ) (i), (ii)

අධයහඳන අභහතයහංලඹ ඹටශ්ත අනධයඹන
ශේක ර්ග ශදකක් ඳතී. එනම්, සථීය ඳදනමින්
ඵහ ග්ත අනධයඹන ශේකි න් ව අනිඹම්
ඳදනභ භත ඵහ ග්ත වදනික ළටුප් රඵන
ශේකි න් ශර ශේ.

இவகவ
பகவ

අධයහඳන අභහතයහංලඹ ඹටශ්ත ව ජහි)ක ඳහල්,
ගුරු විදයහර ව විදයහ ඨ ස වහ අනිඹම් ඳදනභ
භත ඵහ ශගන 2009.10.31 දිනට දින 180ක
ශේහ කහරඹක් පුයහ ි)බූ වහ සුදුසුකම් පුයහ ඇි)
අනධයඹන කහර්ඹ භඩුඩරඹට අඹ්ත ශේකි න්
යහජය ඳරිඳහරන චරශල්ඛ 20/2009 අනු එභ
තනතුරුර සථිය කය ඇත.

ரவதடி
கவறசரர
ஊறவககப
றவரவெகுவகு ரவபகவௐ தரலவோகசகவ
டவ்வௐதவோடுவப
றகனறலுவ
இவகபது
ரசகக
றவரவெகரலிபைவௐதவகரண
கரவேகவ ரகதவதகபெவ;

ඉවත චරශල්ඛශේ වන් දිනට දින 180ක ශේහ
කහරඹක් පුයහ ශනොභළි) ව ඳසු ඵහ ග්ත
අනිඹම් ශේකි න් සථීය කිරීභ වහ චරශල්ඛ
ශභශතක් යහජය ඳරිඳහරන අභහතයහංලඹ විසින්
නිකු්ත කය නළත. නළත යහජය ඳරිඳහරන

ரவதடி
றகனகறவகலவௗ
ததரபைபரர
தபைவெகடிகலவெகு
தகரடுவெகறவநணதவதகபெவ

அவ அநறரர?
(ஆ) (i)

டுவெகுவ
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චරශල්ඛඹක් නිකු්ත කිරීශභන් ඳසු දළනට දින
180ක් ම්පූර්ණ කයන රද අනිඹම් ශේකි න්ට
අහධහයණඹක් ශනොන ඳරිදි අනිඹම් ශේකඹන්
සථිය කිරීභට කටයුතු කයනු ඇත.
2005 ව 2008 ර්රදී ඵහ ශගන ඇි) අදහශ
සුදුසුකම් පුයහ ඇි) සථිය ඳදනමින් ඵහ ග්ත
අනධයඹන ශේකි න්ශේ ශේඹ අදහශ ඳරිහ
කහරඹ අහන කහරශේදී සථිය කය ඇත.
(iii)
(ආ)

(i)

අදහශ ශනොශේ.
2009.10.31 දිශනන් ඳසු නළත ඵහ ශගන ඇි)
අනිඹම් ශේකි න් සථිය කිරීභ වහ ම්ුදඛ
ඳරීක්ණ ඳ්තහ නළත. ම්ුදඛ ඳරීක්ණඹට
කළනු රඵන්ශන් නළත යහජය ඳරිඳහරන
චරශල්ඛ නිකු්ත කිරීශභන් ඳසුඹ.

(ii)

ඉවත පිළිතුය අදහශ ශේ.

(iii)

කහරඹ වරිඹටභ නිලසචිත කිඹන්න පුළුන්කභක්
නළවළ.

(ඇ) ඒකට ශවේතු යහජය ඳරිඳහරන චරශල්ඛඹ නිකු්ත කිරීභ
භත තීයණඹ න ඵළවින්.

ගු බුේධික ඳතිරණ මශතළ
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற)
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ගු ඩබ්ලිව්.ඩී.දේ. දවදනවිරත්න මශතළ

(ரவௌபுறகு டதறவபெ.டி.ரஜ. தசதணறவ்ண)

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

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අයඹ දිඹ යු්තශ්ත යහජය ඳරිඳහරන
වහ සශද්ල කටයුතු අභහතයහංලශඹන් ශනොශි . ඒ අයඹ දිඹ
යු්තශ්ත කශභනහකයණ ශේහ ශදඳහර්තශම්න්තුශන්. අධයහඳන
අභහතයහංලශඹන් කශභනහකයණ ශේහ ශදඳහර්තශම්න්තුට
ිමඹරහ එතළනින් අය ගන්න .නෆ. එතළනින් අය ග්තතහභ, ඒ
අයඹ අනු කටයුතු කයන්නට යහජය ඳරිඳහරන වහ සශද්ල
කටයුතු අභහතයහංලඹට පුළුන්. අයඹ දීභ කයන්න .නෆ
කශභනහකයණ ශේහ ශදඳහර්තශම්න්තුශන්.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

අනිඹම් ශේකඹන් දස 180ක් ශේඹ කශ යුතුඹ කිඹරහ
දළනට චරශල්ඛඹක් ි)ශඵනහ ශන්ද?

ගු ඩබ්ලිව්.ඩී.දේ. දවදනවිරත්න මශතළ

(ரவௌபுறகு டதறவபெ.டி.ரஜ. தசதணறவ்ண)

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

ඔේ. ඒක දළනට ක්රිඹහ්තභක ශනහ.

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භශේ ඳශුදළනි අතුරු ්රලසනඹ ශභඹි .
ගරු නිශඹෝජය ඇභි)තුභහ ශම්ශක් ග කීභ දළම්ශම් යහජය
ඳරිඳහරන වහ සශද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹටි . ගරු නිශඹෝජය
ඇභි)තුභනි, ගරු ඩබ්ිමේ.ඩී.ශේ. ශශනවිය්තන ඇභි)තුභහ ශභභ
ගරු බහශේ ඉන්නහ. යහජය ඳරිඳහරන වහ සශද්ල කටයුතු
අභහතයහංලඹ්ත එක්ක ඔඵතුභන්රහ කථහ කයන්න .නෆ. ගරු
කථහනහඹකතුභනි, ඳහල් ඳ්තහ ශගන ඹන්න අලයභ පිරි
තභි  කම්කරුශෝ, ුදයකරුශෝ, පුසතකහර ශේකශඹෝ ව
විදයහගහය වහඹකශඹෝ. භභ අවන්න කළභළි)ි , ශම් අඹ ඵහ
ගන්න වහභ ක්රිඹහ භහර්ගඹක් ගන්නහ ද කිඹරහ.

ගු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ (අධයළඳන අමළතයුරමළ)
(ரவௌபுறகு தவதுன குவண - கவற அகவைசவ)

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශම් වහ භවහ බහඩුඩහගහයශේ
කශභනහකයණ ශේහ ශදඳහර්තශම්න්තුශේ අනුභළි)ඹ රළශඵන්න
.නෆ. ඒ වහ අලය ඉල්ීමම් ඉදිරිඳ්ත කය ි)ශඵනහ. ඒක
රළබුණ වහභ ක්රිඹහ්තභක කයනහ.

ගු බුේධික ඳතිරණ මශතළ
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற)

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

ඔඵතුභහට ශභොකක්ද දළන ගන්න .නෆ?

ගු බුේධික ඳතිරණ මශතළ
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

වහභ ක්රිඹහ භහර්ගඹක් ගන්නහද කිඹරහි  අවන්ශන්?

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඵරන්නශකෝ දහම් රෆල්ර ශේ. එකභ
්රලසනඹට උ්තතය ශදන්න තුන් ශදශනක් නළිටට්ටහ. කභක් නළවළ.
භශේ ශදළනි අතුරු ්රලසනඹ ශභඹි .

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

නළිටට්ට්ත ළයදිි , නළිටට්ශට් නළත්ත ළයදිි . එශවභ
ශනොශි , ඒ ගළන තුටු ශන්න.

ගු දමොශළන් ළල් දරේු මශතළ

(ரவௌபுறகு தரயரவ னரவ கறரபை)

(The Hon. Mohan Lal Grero)

අශප් අභහතයහංලඹ උඳරිභ ක්රිඹහ භහර්ගඹ අය ශගන ි)ශඵනහ.
අලය චරශල්ඛඹ රළබුණ ගභන් අපි ඒ ගළන කටයුතු කයනහ.

ගු බුේධික ඳතිරණ මශතළ
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ශවොි , ශවොි . ශගොඩක් ශවොි  කිඹරහ ශන් කිේශේ. අද
දහම් රෆල්ර ශේ. නිඹභි . ්රලසනශේ ළදග්තකභ ශප්නහ.

ගු බුේධික ඳතිරණ මශතළ
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

2013 අවුරුද්ශද්්ත යහජය ඳරිඳහරන වහ සශද්ල කටයුතු
අභහතයහංලඹ්ත එක්ක ශම් ගළන හකච්ඡහ කයරහ අන්
එකඟතහකට ඇවිල්රහ ි)ශඵනහ ද?

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

අවන්න ශන්ත ශදඹක් නළතුහ හශේ.
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ඳහර්ිමශම්න්තු

ගු බුේධික ඳතිරණ මශතළ
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

නළවළ, නළවළ. ගරු කථහනහඹකතුභනි. භශේ ශදළනි අතුරු
්රලසනඹ ශභඹි .
අද භභ එක ්රලසනඹි  අවන්ශන්. ගරු කථහනහඹකතුභහශගන්
ඒකට්ත "ඵකට්" එක.
ශම් ්රලසනඹට අධයහඳන ඇභි)තුභහ උ්තතය ශදනහ නම්, භභ
කළභළි)ි . ඳශහ්ත බහ ඳහල් තභි  යශට් ළඩි, ශර්ඛීඹ අභහතයහංල
ඳහල් අඩුි .

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகவ அவகவ)
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5. ගු සුජීල දවේනසංශ මශතළ

(ரவௌபுறகு சுஜல ரசணசறவேக)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

තළඳළල් ශේහ අභහතයතුභහශගන් ඇස ්රලසනඹ - (3) :
(අ)

(i)

තළඳළල් ශේහ ජහරගත කිරීභ වහ රුපිඹල්
ශකෝටි 30කට අධික ුදදරක් ළඹ කය ඇි) ඵ්ත;

(ii)

එභ යහඳති)ඹට රඵහ ග්ත ඳරිගණක වහ උඳහංග
ර් 5ක් ි)සශේ ්රශඹෝජනඹට ශගන ශනොභළි)
ඵ්ත;

(iii)

මිර දී ග්ත ඳරිගණකර ගකීම් කහරඹ ශම් න
විට ඉක්භහ ශගොස ඇි) ඵ්ත;

(iv)

එභ යහඳති)ඹ ඳයහ ඇි) පුද්ගරඹහ දණ
ශචෝදනහකට යදකරු වී ඇි) ඵ්ත;

(v)

ඉවත ගනුශදනු ම්ඵන්ධශඹන් තභහට දළනුභක්
නළි) ඵ වන් කයමින් තළඳළල්ඳි)යඹහ ග
කීශභන් භඟ වළය සිටින ඵ්ත;

(Mr. Speaker)

ඒ ්රලසනඹ ශභඹට අදහශ නළත. ඳශහ්ත බහ ්රලසනඹක් අවරහ
නළවළ ශන්.

ගු බුේධික ඳතිරණ මශතළ
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඳශහ්ත බහ ඳළ්තතකට දභුද ශකෝ. සශේච්ඡහ ගුරුරු සථිය
කිරීභ පිළිඵ යටටභ ඵරඳහන ශඳොදු ළඩ පිළිශශක් දළනට
ක්රිඹහ්තභක නහ ද? දකුශඩු -වම්ඵන්ශතොට, ගහල්ර, භහතය
දිස්රික්කර- තභ සශේච්ඡහ ගුරුරු සථිය කයරහ නළවළ.

කථළනළයකුරමළ

එතුභහ දන්ශනහිද?
(ආ) ඉවත වන් යහඳති)ඹ ශනුශන් ුදිමන් රඵහ ග්ත
රුපිඹල් ශකෝටි 30ට අභතය ත්ත රුපිඹල් ශකෝටි 35ක්
තළඳළල් ශදඳහර්තශම්න්තු භඟින් ඉල්ලුම් කිරීභට ශවේතු
කශර්ද ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඇ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

ඒක අදහශ නළත. ්රලසනඹක් අවන රභඹක් ි)ශඵනහ.

தரவ ரசககவ அகவைசகவெ ரகவோட றணர:
(அ) (i)

தரவ
ரசகக
கனவௐதறவணலுவெகுவோதடுவ்துவகரக பதர 30
ரகரடிவெகு ரவதவோட தவ்தரககதரவபொ
தசனறடவௐதவோடுவபதவதகபெவ;

(ii)

ரவதடி
கபைவ்றவோடவ்றவகரக
ததநவௐதவோட
கறணறகலவ
துகவௐதரகவேகலவ
05
பைடகரனரக
வற
தவதரவோடிவகுவ
டுவெகவௐதடறவகன வதகபெவ;

(iii)

தகரவணவு
தசவவௐதவோட
உவ்ரவெ
கரனவ
படிகடவதுவபதவதகபெவ;

(iv)

ரவதடி கபைவ்றவோடவ ககபறவெகவௐதவோடுவப தவ
ஊவ
குவநவைசரவோதடரவநறவ
குவநரபறரகறபெவபரதவதகபெவ;

(v)

ரவதடி தகரடுவெகவ ரவேகவ சவதவரக
ணவெகு துவுவ தரறரதணவெ கூநற தரவ
ரஅறதவ
ததரபொவௐபுவெகூபொறலிபைவது
றனகறபெவபரதவதகபெவ

ගු බුේධික ඳතිරණ මශතළ
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

තුන්ශනි අතුරු ්රලසනඹ ශභඹි .
සථිය කයපු නළි) විදයහගහය වහඹක, කම්කරු, ුදයකරු ව
පුසතකහර ශේකඹන් වහ ශඵොශවෝ ශරහට ළටුප්
ශගන්ශන් ඳහල් ංර්ධන මිි)ිමන්. ශර්ඛීඹ අභහතයහංලඹ
භඟින් ඹම් කිසි වන දීභනහක් දීරහ ශම් අඹ ශනුශන් ඹම්
අනුග්රවඹක් රඵහ ශදන්න ඵළරි ද?

ගු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ

(ரவௌபுறகு தவதுன குவண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳහල් ංර්ධන මිි) විසින් ඵහ
ශගන සිටින සිඹලු ශදනහ සථිය කයන්න කශභනහකයණ ශේහ
ශදඳහර්තශම්න්තු අනුභළි)ඹ ශදනහ නම් අපි එශවභ කයනහ.
නුද්ත එශවභ කයන්න ඵළවළ. ඒ ශේකි න් සථිය කයන්න නම්,
කශභණහකයණ ශේහ ශදඳහර්තශම්න්තුශේ අනුභළි)ඹ ගන්න .නෆ.
අනුභළි)ඹ රළබුණු ඳ්තවීම් ඳභණි  අපි සථිය කයන්ශන්.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

ශේකි න් ඵහ ගළනීශම් රභශේදඹක් ි)ශඵනහ.

கறணறகபறவ
வரதரது

அவ அநறரர?
(ஆ) ரவதடி
கபைவ்றவோடவ்றவகரக
ஆவதவ்றவ
ததவபொவெதகரவபவௐதவோட
பதர
30
ரகரடிவெகு
ரனறகரக ரலுவ பதர 35 ரகரடிக தரவ
றகவெகபவ ரகரரறவகரண கரவ ரதவதக
அவ இவைசகதவெகு அநறறவௐதரர?
(இ) இவரநவ, வ?
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ශකොමින් බහ විසින් ශචෝදනහරට ගළශශඳන
ඳරිදි ළටුප් ර්ධක විරම්බනඹ කයමින් දඬුම්
ඳුදණුහ ඇත.

asked the Minister of Postal Services:
(a)

(b)

(c)

Is he aware that (i)

an amount exceeding 30 crores of rupees
has been spent to network the postal
service;

නුද්ත ඔහු යජශේ ශේශේ ගකීම් දළරීභට නුසුදුසු
ඵට නිගභනඹ කය නළි) ශවි න් ද ශභභ
යහඳති)ඹ ශභශවඹවීභ

(ii)

the computers and accessories obtained for
that project have not been used for 5 years;

වහ අලය දළනුභ වහ කුරතහ ඔහු තු ඇි)
ශවි න් ද ඔහුට ගකීම් ඳයහ ඇත.

(iii)

the guarantee period for the computers
purchased, has expired by now;

(iv)

the person who had been assigned the said
project has been found guilty of an
allegation of corruption; and

(v)

the Post Master General is shirking his
responsibility claiming that he had no
knowledge regarding the said deal?

Will he inform this House the reasons for
requesting another 35 crores of rupees for the said
project through the Postal Department in addition
to the 30 crores of rupees obtained earlier?
If not, why?

ගු ජීලන්
අමළතයුරමළ)
(ரவௌபுறகு
அகவைசவ)

කුමළරණුරංග
ஜலவ

මශතළ

குரதுவேக

-

(තෆඳෆල්
தரவ

දවේලළ

ரசககவ

(v)

අතයි .

(ආ) යහඳති)ඹ ආයම්බශේදී (2007) ශභභ යහඳති)ශේ
කහර්ඹඹන් දශ ලශඹන් වඳුනහ ගන්නහ රද අතය, ඒ වහ
දශ ඇසතශම්න්තු
රු. ශකෝටි 30.0ක් ශර හර්තහ කශද, 2011 න විට
යහඳති)ශේ ලිිමක කටයුතු සිදු කය යහඳති)
අධයක්යශඹකු ඳ්ත
කය යහඳති)ශේ සිඹලු අලයතහන් විසතයහ්තභක
නළත වඳුනහශගන අලුි)න් ඇසතශම්න්තුක් කස
කිරීභට පිඹය ගන්නහ රදි.
දිි ශන් සිඹලුභ තළඳළල් කහර්ඹහර (651) ශභභ ජහරගත
කිරීභට ඇතුශ්ත කිරීශම්දී රු. ශකෝටි 30.0ක ්රි)ඳහදනඹ
ඉක්භහ
ඹහභ නිහ ඳසු වඳුනහ ග්ත අලයතහඹන් වහ
තදුයට්ත රුපිඹල් ශකෝටි 34.63ක ලිරය ්රි)ඳහදන
ඉල්ලුම් කය ඇත.
(ඇ) අදහශ ශනොශේ.

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga - Minister of Postal
Services)

ගු සුජීල දවේනසංශ මශතළ

ගරු කථහනහඹකතුභනි, එභ ්රලසනඹට පිළිතුය ශභශේඹ.

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

(අ)

(i)

ඔේ. 2013.06.30 දින දක්හ ජහරගත කිරීශම්
යහඳති)ඹ වහ ළඹ කය ඇි) ම්පූර්ණ ුදදර
රුපිඹල් ශකෝටි 30.34කි.

(ii)

එකඟ ශනොශමි.
2008 වහ 2012 ඹන ර්රදී ඳරිගණක වහ උඳහංග
කට්ටර 1,615ක් (750ක් 2008 දී වහ 865ක් 2012 දී
ලශඹන්) මිරදී ගළනීභට ක්රිඹහ කය ඇත. ශභභ
ඳරිගණක වහ උඳහංග ශදඳහර්තශම්න්තු විසින්
ංර්ධනඹ කශ භතදුකහංග ක්රිඹහ කයවීභ වහ
2009/2010 ර්ර සිට ශම් දක්හභ ශඹොදහ ඇත.

(iii)

2008දී ය 3ක පුර්ණ ගකීම් කහරඹක් ඹටශ්ත
ඳරිගණක වහ උඳහංග මිර දී ශගන ඇත. ය 3ක
කහරඹ ඉක්භව
ඳසු යහජය ්රි)ඳ්ති) උඳශදස ්රකහය හර්ිකක
ශේහ ිටවිසුම් වහ ඇතුශ්ත ශමින් අඛඩුඩ
ශම් දක්හ ශභභ
ඳරිගණක වහ උඳහංග අදහශ කහර්ඹඹන් වහ
බහවිතඹට ගනිමින් ඳතී. 2012 ර්ශේ මිර දී
ග්ත ඳරිගණක වහ
ය 3ක ගකීම් කහරඹක් ඇත.

(iv)

ශභභ නිරධහරිඹහට විරුද්ධ දළඹට කිරුශ - 2007
ම්ඵන්ධශඹන් ව දණ පිළිඵ ශචෝදනහ 14කින්
යු්ත ශචෝදනහ
ඳත්රඹක් විබහග කය ඉන් 08කට නිළයදිකරු වී
06කට ළයදිකරු වී ඇත. ඒ වහ 2011.12.30 දින
යහජය ශේහ

(ரவௌபுறகு சுஜல ரசணசறவேக)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භශේ ඳශුදන අතුරු ්රලසනඹ ශභඹි .
ගරු ඇභි)තුභනි, ඔඵතුභහ කිේහ, ශම් පුද්ගරඹහ ශොයකභකට
යදකරු ශරහ ි)ශඵනහඹ කිඹහ. ශචෝදනහ රළබූ පුද්ගරශඹකුට
ඔඵතුභන්රහ ශභොන ඳදනභක් භත ද ආඳසු රැකිඹහ රඵහ දී
ි)ශඵන්ශන්? ශචෝදනහ 14කට යදකරුඹ කිඹහ කිඹනහ.

ගු ජීලන් කුමළරණුරංග මශතළ

(ரவௌபுறகு ஜலவ குரதுவேக)

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga)

ඒ ශචෝදනහිමන් ශචෝදනහ 6කට යදකරු වී ි)ශඵනහ. නුද්ත
ඔහු යහජය ශේඹට නුසුදුසුඹ කිඹහ යහජය ශේහ ශකොමින් බහ
විසින් තීන්දු කය නළවළ. ඔහුට ි)ශඵන ඳශපුරුද්ද ව ඒ ශේඹ
රඵහ ගළනීභ අඳට ශම් යහඳති)ඹ වහ අලය ශනහ. එභ නිහ
අඳ තදුයට්ත ඔහුශේ ශේඹ රඵහ ගන්නහ. ඔහුට යහජය ශේහ
ශකොමින් බහ භඟින් ඳුදණුහ ි)ශඵන දඬුම් රඵහ දී
ි)ශඵනහ.

ගු සුජීල දවේනසංශ මශතළ

(ரவௌபுறகு சுஜல ரசணசறவேக)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු ඇභි)තුභනි, භශේ ශදන අතුරු ්රලසනඹ ශභඹි .
ඔඵතුභන්රහ ශවොරු ි)ඹහශගන ශම් කහර්ඹ බහයඹ කයන්නට ඹද්දී
ශම් හශේ අරහබ සිදු ශනහ. මිිමඹන 600ක ුදදිමන් මිිමඹන
500ක් විඹදම් කයරහ ඳශුදශනි ි) තුශන් දී ගරු ඇභි)තුභනි,
කහර්ඹහර 200ක් ඳටන් ගන්න තභි  ඔඵතුභන්රහ අදවස කය
සිටිශේ. වළඵළි , තළඳළල් ශේහ ංගභශේ ්රධහන ශල්කම් ජඹන්ත
විශේශේකය භවතහ කිඹනහ, ශම් ුදදර විඹදම් කයරහ
කහර්ඹහර 10ක්්ත ඳටන් අයශගන නළවළ කිඹහ.

ඳහර්ිමශම්න්තු
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(අ)

(ரவௌபுறகு ஜலவ குரதுவேக)

(i)

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga)

ඔේ. ශභහි ඹම් කිසි ්රභහදඹන් වුණහඹ කිඹහ පිළිගන්නහ.
ඇ්තතටභ ශභොයටු විලසවිදයහරඹ භඟින් තභි  ශම් කහර්ඹඹ ඉටු
කශශේ. ශභොයටු විලසවිදයහරශඹන් සිදු ශච්ච ්රභහදඹන් අඳට්ත
්රලසනඹක් වුණහ. නුද්ත, ශම් න විට හර්ථක භට්ටභකට ශම්
යහඳති)ඹ ශගනළවි්ත ි)ශඵනහ. ුදර දී විලහර ලශඹන් ්රභහද වී
ි)බුණහ.

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

ගු සුජීල දවේනසංශ මශතළ

(ரவௌபுறகு சுஜல ரசணசறவேக)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භශේ තුන්න අතුරු ්රලසනඹ ශභඹි .
ඔඵතුභන්රහශේ ආඩුඩුශේ අකහර්ඹක්භතහඹි  ශඳන්නුම්
කයන්ශන්. මිිමඹන 600ක් හශේ ුදදරක් විඹදම් කයරහ, ශවොයකම්
කයරහ ඒ ළඩ පිළිශශ අහර්ථක ශරහ. 2007 ර්ශේ
ජනහධිඳි)තුභහි  ශම්ක ඳටන් ග්තශ්ත.

සී/ ගුන් ශතොටුඳශ වහ ගුන්ශේහ (ශ්රී රංකහ)
භහගභ භිටන් 2013.03.06 ළනි දින රිවිය
පු්තඳශ්ත දළන්වීභක් ඳශ කශශේද;
එභ දළන්වීභ ඳශ කිරීශම් අයුදණ කශර්ද;
එභ දළන්වීභ ශනුශන් එභ භහගභ ළඹ කයන
රද ුදදර ශකොඳභණද;
එභ ුදදල් කය ළඹ ශීර්ඹ ඹටශ්ත ළඹ කශශේද;
ඹම් ශද්ලඳහරන ඳක්ඹක, ඹම් තනතුයක් වහ
ඹම් පුද්ගරඹකු ඳ්ත ව විට ඊට අදහශ සී/ ගුන්
ශතොටුඳශ වහ ගුන් ශේහ (ශ්රී රංකහ) භහගභට
දළන්වීම් ඳශ කශ වළකිද;

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ආ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?
சறறவ றரணவை ரசககவ அகவைசகவெ ரகவோட றணர:
(அ) (i)

கபொவெகவௐதவோட றரண றகன, றரண
ரசககவ (வ னவேகர) கவதணறறவ பனவ
2013.03.06
ஆவ
றகறவபொ
'ரறற'
தவ்றரறககறவ றபவததரவபொ தறசுரறவெகவௐ
தவோடர வதகபெவ;

(ii)

ரவதடி
றபவதவ
தறசுரறவெகவௐதவோடவ
ரரவெகவ ரதவதகபெவ;

(iii)

ரவதடி றபவதவ்துவெகு இவெ கவதணறறணரவ
தசனறடவௐதவோட
தவ்
தரகக
வபதவதகபெவ;

(iv)

ரவதடி தவ் தரகக வ தசனவுவ்
கனவௐதறவ கலவௗ தசனறடவௐதவோடதவதகபெவ;

(v)

ரததரபை
அசறவ
கவோசறறவ,
ரததரபை தறவெகு ரததரபை தவ
றறவெகவௐதடுவரதரது
அவரகவபுகடரக
கபொவெகவௐதவோட றரணறகன, றரண
ரசககவ
(வனவேகர)
கவதணறறணரவ
றபவதவேககப
தறசுரறவெக
படிபெர
வதகபெவ

ශම්ක්ත ආඩුඩුශේ අශනකු්ත කටයුතු හශේභි . ඳරිගණක
නිරධහරින් 1,080කට ජනහධිඳි)තුභහ රැකිඹහ දීරහ ි)ශඵනහ. ශම්
උ්තශේ දී ඒ රැකිඹහ එතුභහ පිරිනභනහ. ඳරිගණක ජහරඹ
ක්රිඹහ්තභක ශන්ශන්්ත නළවළ, ගරු ඇභි)තුභනි. ඒ ශඵොරු
කයරහ, ත ක්රිඹහ්තභක ශනොන ඳරිගණක ජහරඹක රැකිඹහ
කයන්න 1080 ශදශනකුට අසථහ ශදනහ. ශම්ක විනහලඹක්
ශනොශි  ද?

ගු ජීලන් කුමළරණුරංග මශතළ

(ரவௌபுறகு ஜலவ குரதுவேக)

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳරිගණක ජහරගත කිරීශම් යහඳති)ඹ
ශම් න ශකොට හර්ථක ක්රිඹහ්තභක ශනහ. ශම්ක ආයම්බශේ දී
ඹම්කිසි ්රභහදඹක් සිද්ධ වුණහ. ඇ්තත ලශඹන්භ ශම් තුශ
දණඹක්, ශොයකභක් සිද්ධ වුණහ කිඹරහ පිළිගන්නට ඵළවළ. ්රභහද
වීභක් සිද්ධ ශරහ ි)ශඵනහ. නුද්ත ශම් න විට ඒ ්රධහන තළඳළල්
කහර්ඹහරර ජහරගත කිරීභ සිද්ධ ශරහ ි)ශඵනහ.

ගු සුජීල දවේනසංශ මශතළ

அவ இவைசகதவெகு அநறறவௐதரர?

(ரவௌபுறகு சுஜல ரசணசறவேக)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

(ஆ) இவரநவ, வ?

ගරු කථහනහඹකතුභනි, -[ඵහධහ කිරීභක්

asked the Minister of Civil Aviation:

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகவ அவகவ)

(a)

Will he inform this House (i) whether an advertisement was published by
the Airport and Aviation Services (Sri
Lanka) Limited in "Rivira" newspaper of
6th March, 2013;
(ii) the aim of publishing that advertisement;
(iii) the amount of money spent by the company
on that advertisement;
(iv) the Head of Expenditure under which that
amount of money was spent; and
(v) whether the Airport and Aviation Services
(Sri Lanka) Limited can publish
advertisements relating to a particular
individual being appointed to a particular
position of a political party?

(b)

If not, why?

(Mr. Speaker)

ශවොි , දළන් ඇි). ්රලසන තුන අවරහ අහනි . ශම් ගරු
බහශේ භන්ත්රීතුභන්රහ කරුණහකය නිලසලබ්ද හිටිශඹෝත ශවොි .
ශභතළන කිඹන ශද්ල් භට ඇශවන්ශන්ත නළවළ. ඔඵතුභන්රහශේ
කථහ තභි  ඇශවන්ශන්.

සී/ව ගුලන් දතොටුඳෂ ශළ ගුලන්දවේලළ (ශ්රී ංකළ)
වමළගම: “ිපවිර” පුලත්ඳත් දෆන්වීම

றரண றகன, றரண ரசககவ (வ னவேகர)
லிறதவோ : 'ரறற' தவ்றரறகக றபவதவ

AIRPORT AND AVIATION SERVICES (SRI LANKA) LIMITED:
"RIVIRA" ADVERTISEMENT
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6. ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(ரவௌபுறகு அத றமரரவெக)

(The Hon. Anura Dissanayake)

සිවිල් ගුන් ශේහ අභහතයතුභහශගන් ඇස ්රලසනඹ- (2):
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ගු ිළයංකර ජයරත්න මශතළ (සවිල් ගුලන් දවේලළ
අමළතයුරමළ)

(ரவௌபுறகு தறவேக ஜவ்ண - சறறவ றரணவை ரசககவ
அகவைசவ)

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

ගරු කථහනහඹකතුභනි, එභ ්රලසනඹට පිළිතුය ශභශේි .
(අ)

(i)

ඔේ

(ii)

්රචහයණ භහධයශේදී බහවිත කයන උඳරභඹක්
ලශඹන් භ්තතර යහජඳක් ජහතයන්තය ගුන්
ශතොටු ශඳොශ විතත කිරීභ ම්ඵන්ධ භව ජනතහ
දළනු්ත කිරීභ අයුදණු කය ශගන අසථහශෝචිත
ඳරිදි දළන්වීභ ඳශ කයන රදි.

ගු ිළයංකර ජයරත්න මශතළ

(ரவௌபுறகு தறவேக ஜவ்ண)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඵළසිල් යහජඳක් ඇභි)තුභහ ජන්රිඹ
පුද්ගරශඹක්. එතුභහ භ්තතර ජහතයන්තය ගුන් ශතොටුශඳොශට
අලය වශඹෝගඹ දුන්නහ; අලය භඟ ශඳන්වීභ කශහ. එතුභහශේ
අභහතයහංලඹ වයවහ අඳට උදවු කය ි)ශඵනහ. කතතගුණ
ළරකීභක් විධිඹට -

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

[ඵහධහ කිරීභක් -අභතක කිරීභ ගළන නම් කනගහටුි . ශවොි ,
කභක් නළවළ.

(iii)

රුපිඹල් 2,25,000/-ි .

(iv)

භහගශම් "්රචහයණ විඹදම්" ශීර්ඹි .

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(v)

ශනොවළකිඹ.

(The Hon. Anura Dissanayake)

(ආ) ඳළන ශනොනඟී.

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(ரவௌபுறகு அத றமரரவெக)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භශේ ඳශුදන අතුරු ්රලසනඹ ශම්කි .
එතුභහ කිඹනහ, ශභභ දළන්වීභ ඳශ කශශේ භ්තතර ගුන් ශතොටු
ශඳොශ ්රචහයඹ කිරීභ වහ කිඹරහ. නුද්ත එභ දළන්වීශම් කිසිදු
තළනක භ්තතර ගුන් ශතොටු ශඳොශ නළවළ. එභ දළන්වීශම් ි)බුශඩු
ගරු ඵළසිල් යහජඳක් අභහතයයඹහශේ පින්තයඹක්. එතශකොට
අභහතයයඹහි  භ්තතරි  අතය ම්ඵන්ධඹ ශභොකක්ද කිඹහ
ඔඵතුභහශගන් දළන ගන්න කළභළි)ි .

1628

(ரவௌபுறகு அத றமரரவெக)

තුන්ශනි අතුරු ්රලසනඹ ශම්කි . ළඵළවින්භ ගරු
කථහනහඹකතුභනි, එතුභහ භ්තතර ම්ඵන්ධ කය ග්තතහට එතුභහ
ශම් දළන්වීම් දභනු රළබුශේ ඒ දිනඹට ශඳය දිනශේ ඵළසිල්
යහජඳක් ඇභි)යඹහ ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්ශේ ජහි)ක
ංවිධහඹක ධුයශඹන් පිදුම් රළීබභ ශවේතුශනුි . ශභන්න ශම්
ජහි)ක ංවිධහඹක ධුයශඹන් පිදුම් රළීබභ ශවේතු ශකොට ශගන
තභි , එතුභහ ශභභ දළන්වීභ "රිවිය" ඳ්තතයශේ ඒ වහ ව දළන්වීම්
අි)ශර්කශේ ඳශ කයන්ශන්. ගුන් ශතොටුශඳොශ වහ ගුන් ශේහ
භහගභ ඳහඩු පිට ඳහඩු රඵද්දී එක් එක් පුද්ගරඹන්ශේ චරිත
ඉසසීභ ශනුශන් භවජනඹහශේ ුදදල් ළඹ කිරීභ හධහයණද
කිඹහ භහ ඔඵතුභහශගන් දළන ගන්න කළභළි)ි .

ගු ිළයංකර ජයරත්න මශතළ

(ரவௌபுறகு தறவேக ஜவ்ண)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

ගු ිළයංකර ජයරත්න මශතළ

(ரவௌபுறகு தறவேக ஜவ்ண)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශභභ දළන්වීශම් භ්තතර කුළුණ
්රදර්ලනඹ කය ි)ශඵනහ. ඒ හශේභ රංකහශේ ජන්රිඹ චරිතඹක්
විධිඹට ජනතහ-

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

ඒ දළන්වීශම් පිටඳතක් ි)ශඵනහ ද?

ගු ිළයංකර ජයරත්න මශතළ

(ரவௌபுறகு தறவேக ஜவ்ண)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

ආකර්ලනඹ වහ ගරු ඵළසිල් යහජඳක් ඇභි)තුභහශේ
ඡහඹහරඳඹ දළම්භහ.

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(ரவௌபுறகு அத றமரரவெக)

(The Hon. Anura Dissanayake)

අඳ අවන්ශන් ්රි)ඳ්ති)ඹ, ගරු කථහනහඹකතුභනි. ගරු
කථහනහඹකතුභනි, ඵන් විකුණන්න නළු නිළිඹන්ශේ ඡහඹහරඳ
දභනහ. ද්ත ශඵශව්ත විකුණන්න ඒ හශේ අඹශේ ඡහඹහරඳ
දභනහ. ඒ විධිඹට භ්තතර ගුන් ශතොටුශඳොශ විකිණීභ වහ
ජන්රිඹ පුද්ගරශඹක් ශර ඵළසිල් යහජඳක් ඇභි)තුභහශේ
ඡහඹහරඳඹ දභන ඵ ද ඔඵතුභහ කිඹන්ශන්?

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු භන්ත්රීතුභහශේ කථහට භභ
විරුද්ධ ශනහ. ගුන් ශතොටුශඳොශ වහ ගුන් ශේහ භහගභ වළභ
ර්ශේභ රුපිඹල් ියිමඹන ගණන් රහබ රඵනහ. ගුන්
ශතොටුශඳොශ වහ ගුන් ශේහ භහගභ ඳහඩු රඵරහ නළවළ. ඳහඩු
රඵනහ නම් භභ ශම් ඇභි)කශභන් ඉල්රහ අස ශනහ. ගුන්
ශතොටුශඳොශ වහ ගුන් ශේහ භහගභ රහබ රඵන ආඹතනඹක්. ඒ
හශේභ රංකහශේ ි)ශඵන ්රඵර ආඹතනඹක්. භ්තතර ජහතයන්තය
ගුන් ශතොටුඳශ ශනුශන් තභි  අපි ඒ දළන්වීභ ඳශ කශශේ.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

අහන අතුරු ්රලසනඹ අවන්න.

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(ரவௌபுறகு அத றமரரவெக)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ දළන් ගරු අභහතයයඹහශගන් දළන
ගන්න කළභළි)ි , ඹම් ශකශනක් ඹම් ඳක්ඹක තනතුයක් ග්තතහට
ඳසු එභ ආඹතනඹ විසින් ුදදල් ශන් ශකොට -යහජය ආඹතනඹක්
විසින් ුදදල් ශන් ශකොට- දළන්වීභක් ඳශ කිරීභ වහ ි)ශඵන
නීි)භඹ ්රි)ඳහදන කශර්ද කිඹරහ.

ගු ිළයංකර ජයරත්න මශතළ

(ரவௌபுறகு தறவேக ஜவ்ண)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒකට නීි)ඳි) ශදඳහර්තශම්න්තුශන්
අවරහ තභි  භට උ්තතය ශදන්න පුළුන් න්ශන්. ඒක ගළන භභ
දන්ශන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීම් නීි)ඳි)ශගන් අවන්න .නෆ.
නීි)ඳි)තුභහශගන් අවරහ කිඹන්නම්.

ඳහර්ිමශම්න්තු
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(இ) (i)

කථළනළයකුරමළ

ரவகூநற ஆகவெகுழுறவ றணவ்துவெகு
பவகண பைடவ்துவெகரண தரவ் உவரவோடு
உவதவ்றறவ
றகறரக
அசரவேக
பைரணவ்கபெவ;

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

ශවොි , ඒකට උ්තතයඹක් ශදි .
(ii)

බදු ක්රමය ිළිතබ අධයයනය වශළ ව දකොිසවම:
විවහතර

2 0 1 2ஆஂ ஆஂடிவ தரவ்
உவதவ்றறவ
றகறரக
பைரணவ்கபெவ

உவரவோடு
அசரவேக

அவ கூபொரர?

ரற பகநக றவௐதரவவுவெகரண ஆகவெகுழு: றதவ

(ஈ)

இவரநவ, வ?

COMMISSION TO STUDY TAX SYSTEM: DETAILS

asked the Minister of Finance and Planning:

3743/’13

7. ගු (ණචළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශතළ

(a)

Is he aware that in or around the year 2009, a
Commission was appointed by the President to
study the country’s tax system and to make
recommendations to increase the State revenues?

(b)

Will he state (i) as to when the aforesaid Commission was
exactly appointed;
(ii) the members of this Commission and their
affiliations;
(iii) as to when the report of the Commission
was completed and when it was handed
over to the President; and
(iv) as to when this report will be tabled?

(c)

Will he also state (i) the revenue of the Government as a ratio of
GDP in the year prior to the appointment of
the aforesaid Commission; and
(ii) the revenue of the Government as a ratio of
GDP in the year 2012?

(d)

If not, why?

(ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ  சறவர)

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

ුදදල් වහ රභ ම්ඳහදන අභහතයතුභහශගන් ඇස ්රලසනඹ - (2) :
(අ)

යශටහි ඳි)න ඵදු රභඹ පිළිඵ අධයඹනඹ කය යජශේ
ආදහඹම් ළඩි කිරීභ වහ නිර්ශද්ල ඉදිරිඳ්ත කිරීභ පිණි
ජනහධිඳි)තුභහ විසින් 2009 ර්ශේ ශවෝ ඒ ආන්න
කහරඹකදී ශකොමිභක් ඳ්ත කයන රද ඵ එතුභහ
දන්ශනහිද?

(ආ)

(i)

එකී ශකොමිභ ඳ්ත කයන රද නිළයදි දිනඹ
කශර්ද;

(ii)

එකී ශකොමිශම් හභහජිකි න්ශේ නම් ව ඔවුන්
අනුඵද්ධ ආඹතන කශර්ද;

(iii)

එකී ශකොමිශම් හර්තහ කස කය අන් කශ
දිනඹ ව එභ හර්තහ ජනහධිඳි)තුභහ ශත බහය
දුන් දිනඹ කශර්ද;

(iv)

එකී හර්තහ බහගත කයනු රඵන දිනඹ කශර්ද;

ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනහිද?
(ඇ)

(i)

(ii)

එකී ශකොමිභ ඳ්ත කිරීභට ශඳය ර්ශේ යජශේ
ආදහඹභ දශ ශද්ශීඹ නිසඳහදනශේ ්රි)ලතඹක් ශර
කශර්ද;
2012 ර්ශේ යජශේ ආදහඹභ දශ ශද්ශීඹ
නිසඳහදනශේ ්රි)ලතඹක් ශර ශකොඳභණද;

ගු (ණචළර්ය) වරත් අමුුගම මශතළ (ජළතයන්තර මූය
වශදයෝගිතළ අමළතය වශ මුදල් ශළ ක්රමවම්ඳළදන ියදයෝජය
අමළතයුරමළ)

ඹන්න්ත එතුභහ වන් කයන්ශනහිද?

(ரவௌபுறகு (கனரறற) சவ் அபதக - சவரச றற
கூவோடிகவௐபு
அகவைசபைவ
றற,
றவோடறடவ
தறற
அகவைசபைவ)

(ඈ) ශනොඑශේ නම්, ඒ භන්ද?
றற, றடஂடறடனஂ அகசஂசககஂ ரகவோட றணர:
(அ)

2009ஆஂ ஆஂடபறவ ரவோடிவ ரற பகநகக
ஆரவவது ரசற பைரணவ்க அறகரறவௐதவகரண
தரறவதுகககப ரவதகரவப
சணரறதறறணரவ
ஆகவெகுழுதரவபொ றறவெகவௐதவோடக அவ
அநறரர?

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

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අශප් හිත්ත ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද
සිල්හ භන්ත්රීතුභහශේ ්රලසනඹට පිළිතුය ශභශේි .
(අ)

ඔේ.

(ආ)

(i)

2009 ජනි30.

(ii)

එභ ශකොමිශම් හභහජිකඹන්ශේ නම් ව ඔවුන්
අනුඵද්ධ ආඹතන ඳවත ගුශේ දක්හ ඇත.

(ஆ) (i)

ரவகூநற ஆகவெகுழு குநறவௐதரக வௐரதரது
றறவெகவௐதவோடதவதகபெவ;

(ii)

இவ ஆகவெகுழுறவ உபொவௐதறணவககபபெவ
அவகபறவ இகவௐகதபெவ;

(iii)

ஆகவெகுழுறவ
அநறவெகக
வௐரதரது
றகநகடவது வதகபெவ அது வௐரதரது
சணரறதறறடவ
ககபறவெகவௐதவோடது
வதகபெவ;

අනු
අංක
ය
01

இவநறவெகக
வௐரதரது
சவவௐதறவெகவௐதடுவ வதகபெவ;

02

(iv)

அவ கூபொரர?

சகதறவ

දකොිසවදම් වළමළජිකයන්
භවහචහර්ඹ ඩබ්ිමේ.ඩී.
රක්සභන් භවතහ
ආචහර්ඹ ආර්.එච්.එස.
භයතුංග භවතහ

අනුබේධ ණයතනය
ශකොමිශම් බහඳි), ශජයසස
ආර්ථික උඳශද්ලක, ුදදල් වහ
රභම්ඳහදන අභහතයහංලඹ.
නිශඹෝජය ශල්කම් - භවහ
බහඩුඩහගහයඹ, ුදදල් වහ
රභම්ඳහදන අභහතයහංලඹ.
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අනු
අංක
ය
03

ය්ත ජඹි)රක භවතහ

අධයක් ජනයහල් (එකට) - ශ්රී
රංකහ ශර්ගු.

04

යහජන් ආශිර්හදම් භවතහ

බහඳි), ඵදුකයණ ඨ සඹ, ශ්රී රංකහ
යර්ත ගණකහධිකහරි ආඹතනඹ.

05

නිවහල් ශෂොන්ශේකහ
භවතහ

්රධහන විධහඹක නිරධහරි (එකට),
ඩී.එෂස.සී.සී. ඵළංකු.

දකොිසවදම් වළමළජිකයන්

අනුබේධ ණයතනය

06

ීබ.ආර්.එල්. ්රනහන්දු
භවතහ

බහඳි), සීභහහිත ශකමිකල්
ඉන්ඩසට්රීස භහගභ

07

ආචහර්ඹ භන් කළරෆගභ
භවතහ

විධහඹක අධයක්, ්රි)ඳ්ති)
අධයඹන ආඹතනඹ

08

භන්ත කුභහයසිංව භවතහ

බහඳි), සීභහහිත ශන්චර්ස ියයුටි
ක්රිශේන්

09

ආර්.ඨ .එල්. වීයසිංව
භවතහ

ශජයසස ඵදු උඳශද්ලක, ුදදල් වහ
රභම්ඳහදන අභහතයහංලඹ.

10

ශක්.ශේ. වීයසිංව භවතහ

විශලේ උඳශද්ලක.

11

ඨ .ඩී.ශක්. ්රනහන්දු භවතහ

ශකොමිශම් ශල්කම්.

(iii)

හර්තහ කස කය අන් කශ දිනඹ -2010
ළප්තළම්ඵර් 30
හර්තහ ජනහධිඳි)තුභහ ශත බහය දුන් දිනඹ 2010 ඔක්ශතෝඵර් 26

(ඇ)

(iv)

ජනහධිඳි)තුභහ ශත බහය ශදන රද හර්තහ
පිළිශඹශ කය ඇ්තශ්ත ඉංග්රීසි භහධයශඹන් ඳභණි.
ශම් න විට සිංවර ව දමිශ බහහන්ට
ඳරිර්තන කටයුතු සිදු කයමින් ඳතී. ඳරිර්තන
කටයුතු අන් වීශභන් ඳසු බහහත්රශඹන්භ යු්ත
හර්තහ බහගත කිරීභට කටයුතු කයනු ඇත.

(i)

2008 ර්ඹ - සිඹඹට දවවතයි  දලභ නඹි .
(14.9%)

(ii)

2012 ර්ඹ - සිඹඹට දවතුනි  දලභ නඹි .
(13.9%)
දශ ශද්ශීඹ නිසඳහදිතශේ ්රි)ලතඹක් ලශඹන්
2012 ර්ශේ ආදහඹභ 2008 ර්ශේ ආදහඹභට
ඩහ අඩු වීභක් පිළිියඹු කශද ඩහ්ත යර ඵදු
රභඹක් වඳුන්හ දී ි)ීබභ, ඵදු ඳදනභ පුළුල් කිරීභ
වහ ශගන ඇි) ක්රිඹහභහර්ග, ඵදු ඳරිඳහරනඹ
ලක්ි)භ්ත කිරීභ වහ රභහනුකර ඉවශ ඹහභ තුළින්
ඉදිරිශේදී යජශේ ආදහඹභ ර්ධනඹ නු ඇතළි 
අශප්ක්ිකතඹ.

(ඈ) ඳළන ශනොනඟී.
In order to accommodate the proposals made by Tax
Commission, amendments were made to the Value Added
Tax Act - VAT (Amendment) Act, No. 7 of 2012; the
Income Tax- Inland Revenue (Amendment) Act, No. 8 of
2012; the Nation Building Tax - NBT (Amendment) Act,
No. 9 of 2012; the Economic Service Charge - ESC
(Amendment) Act, No. 11 of 2012; and the Finance Act, No.
11 of 2012.
Then, regarding the progress in tax reforms and the tax to
GDP ratio, the tax reforms introduced in 2011 are mainly
based on the recommendations made by the Tax
Commission. Under these reforms, the tax system was
simplified, tax rates were reduced and a number of taxes
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were removed. The new tax system was strengthened and
consolidated in the subsequent Budgets presented for 2012,
2013 and 2014. It is expected that with the full impact of
these reforms and improvements in tax administration
complemented by the expected improvement in economic
activities, it will help to increase tax to GDP ratios in the
medium term as given in the table below:

Tax revenue
(% of GDP)

2012
(actual)
12.0

2013

Projections
2014 2015

2016

12.1

12.8

14.1

13.4

Then, as regards the publishing, this document has
been presented in English. It is being translated and will
be tabled in the House. Thank you.
ගු (ණචළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශතළ

(ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ  சறவர)

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

ගරු ඇභි)තුභනි, භශේ ඳශුදන අතුරු ්රලසනඹ ශභඹි . ගරු
කථහනහඹකතුභනි, ශභභ කහයණඹ භහ ඔඵතුභහශේ්ත අධහනඹට
ශඹොුද කයනහ. ගරු ඇභි)තුභහ කිේහ, ශම් හර්තහ ඉංග්රීසි
බහහශන් කස කයරහ ජනහධිඳි)තුභහට බහය දුන්නහඹ කිඹරහ.
ජනහධිඳි)තුභහට බහය දුන් දිනඹ කිේශේ නළවළ. නුද්ත හර්තහ
කස කශ දිනඹ 2010 ළප්තළම්ඵර් 30න දහ කිඹරහ කිේහ. ශභභ
හර්තහ පිටු 1,000කින් යුක්ත හර්තහක් කිඹහ අපි උඳකල්ඳනඹ
කශ්ත, ඉංග්රීසි බහහශන් සිංවර බහහට ශභඹ ඳරිර්තනඹ
කයන්න අවුරුදු 3ක් ගත නහ ද ගරු කථහනහඹකතුභනි? ශම්
හර්තහ ඳරිර්තනඹ කයන්න ඔඵතුභහශේ අභහතයහංලශේ බහහ
ඳරිර්තකඹන් නළද්ද?

ගු (ණචළර්ය) වරත් අමුුගම මශතළ
(ரவௌபுறகு (கனரறற) சவ் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, එකට ි)බුණු ත්ත්තඹ ඳරීක්හ
කයරහ විවිධ නිර්ශද්ල ඉදිරිඳ්ත කශහ. ඒ නිර්ශද්ල, ඒ ශඹෝජනහ
ඉදිරිඳ්ත වුශඩු ුදදල් අභහතයහංලශඹන්. ඒක අපි නිඹභ -

ගු (ණචළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශතළ

(ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ  சறவர)

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

භහ ්රලසනඹකුි  ඇහුශේ. ගරු ඇභි)තුභහ භශේ ්රලසනඹට
උ්තතය ශදන්න.

ගු (ණචළර්ය) වරත් අමුුගම මශතළ
(ரவௌபுறகு (கனரறற) சவ் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

භහ කිඹන කල් ඉන්න.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

උ්තතය ශදන කල් ඉන්න.

ගු (ණචළර්ය) වරත් අමුුගම මශතළ
(ரவௌபுறகு (கனரறற) சவ் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

එතුභහශේ උ්තතයඹ භට ශදන්න ඵළවළ ශන්. භහ කිඹන ශද්
අවගන්න. අපි ඒහ ක්රිඹහ්තභක කයරහ ශඟදීභ එඹ බහගත
කයනහ.
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ඳහර්ිමශම්න්තු

ගු (ණචළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශතළ

(ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ  சறவர)

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

ඒක ශනොශි  ගරු ඇභි)තුභනි, භශේ ්රලසනඹ වුශඩු. භශේ
්රලසනඹ වුශඩු -

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
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අශනක් කහයණඹ, ඔඵතුභහට කිඹන්නට .නෆ ඒ කහරශේ ඵදු
ආදහඹභ ඳවශ ළටීභට ශවේතු. විශලේශඹන්භ අපි හවන
අඳනඹනඹ වහ ඳළන ව ශරොකු ඵද්දක් නිහ අඳට ආදහඹභ
රළබුණහ. නුද්ත ඒ තුශ ශගවුම් ශලේශේ ්රලසන ඇි) වුණහ. ඒ නිහ
තභි  අඳට එඹ ශනස කයන්නට සිදු වුශඩු. ඒකි  අශප්
උ්තතයඹ.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகவ அவகவ)

ඒ අතුරු ්රලසනඹ නළත අවන්න.

(Mr. Speaker)

ගු (ණචළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශතළ

ගු (ණචළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශතළ

(ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ  சறவர)

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

එභ අතුරු ්රලසනඹභි  අවන්ශන්. ඇභි)තුභහ කිේහ, 2010
ළප්තළම්ඵර් භහශේ 30න දහ හර්තහ ඉංග්රීසි බහහශන් කස
කයරහ බහය දුන්නහඹ කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක් ඒක තභි  ශම්
උ්තතයඹට කිේශේ.

ගු (ණචළර්ය) වරත් අමුුගම මශතළ
(ரவௌபுறகு (கனரறற) சவ் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඔඵතුභහ ඇහුශේ ඳ්ත කශ දිනඹ.

දළන් තුන්ශනි අතුරු ්රලසනඹ අවන්න.
(ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ  சறவர)

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

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශදශනි අතුරු ්රලසනඹ ශභඹි .

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

තුන්ශනි අතුරු ්රලසනඹ.

ගු (ණචළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශතළ

(ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ  சறவர)

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

ගු (ණචළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශතළ

(ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ  சறவர)

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

නළවළ, නළවළ. ඳ්ත කශ දිනඹ 2009 ජනි 30.

ගරු ඇභි)තුභනි, සදු ශඳොශල්ර -කළසිශනෝ ලහරහරදළනට ි)ශඵන සිඹඹට 12ක VAT එක ව සිඹඹට 2ක NBT එක
ඉ්ත කයරහ, ඒ ශනුට සිඹඹට 5ක කළසිශනෝ ඵද්දක්
ශගශනන්න කිඹරහ ඔඹ හර්තහශේ ශකොශවේ්ත නිර්ශද්ල කය
ි)ශඵනහ ද කිඹරහ ඔඵතුභහශගන් දළන ගන්න කළභළි)ි .

ගු (ණචළර්ය) වරත් අමුුගම මශතළ

ගු (ණචළර්ය) වරත් අමුුගම මශතළ

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(ரவௌபுறகு (கனரறற) சவ் அபதக)

හර්තහ අි)ගරු ජනහධිඳි)තුභහට ඵහය දුන් දිනඹ 2010
ඔක්ශතෝඵර් 26.

ගු (ණචළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශතළ

(ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ  சறவர)

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

ඔේ. 2010 ඔක්ශතෝඵර් 26 ශනි දහ ඔඵතුභහ ජනහධිඳි)තුභහට
ශම් හර්තහ ඵහය දුන්නහ. අද 2013 ශදළම්ඵර් භහශේ 11 ශනි
දහ. අවුරුදු 3ක් ිටහින්. ඔඵතුභහ භට කිඹනහ, අවුරුදු 3ක් ිටහිල්ර්ත
ශම් ඵදු හර්තහ ඉංග්රීසි බහහශන් සිංවර බහහට translate කය
ගන්නට -ඳරිර්තනඹ කය ගන්න- ඵළරි වුණහ කිඹරහ. ඒ අතයතුය
ඔඵතුභහ කිඹනහ, දශ ශද්ශීඹ නිසඳහදනඹට හශප්ක් සිඹඹට
15කට ි)බුණු ඵදු ආදහඹභ සිඹඹට 12ට අඩු ශරහ කිඹරහ.
ඔඵතුභන්රහ .නෆකමින්ද ජනතහට දුක ශදන්න ශම් කටයු්තත
ශනොකය ඉන්ශන්? ඇි  ශභච්චය කල් ගන්ශන්?

(ரவௌபுறகு (கனரறற) சவ் அபதக)

ඒක ගළන හර්තහ ඳරීක්හ කය ඵරහ භභ කිඹන්නම්. එශවභ
්රලසනඹක් ුදල් ්රලසනශේ අවරහ නළවළ ශන්. ඒ ගළන ඔඵතුභහ
ශනභ ්රලසනඹක් අවන්න. ුදළු හර්තහභ භහ කටඳහඩම් කයශගන
ආශේ නළවළ.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

ශදන ටඹ.

ශ්රී ංකළ ලරළය අධිකළිපය : ඉශෂ ිළිපලෆය

இனவேககவ் துகநபக அறகரசகத: தசனவு
அறகரறவௐபு
SRI LANKA PORTS AUTHORITY: COST INCREASES

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

්රලසන අවන ශරහට කථහ කයන්නට ඹන්න එඳහ, ගරු
භන්ත්රීතුභහ. ඒ හශේභ ශරහ්ත ඹනහ ශන්.

ගු (ණචළර්ය) වරත් අමුුගම මශතළ
(ரவௌபுறகு (கனரறற) சவ் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශරොකු ශද්ලනඹක් අවන්නට රළබුණහ.
ශම්ක අබයන්තය ලශඹන් අපි ඳහවිච්චි කයන හර්තහක්. නිඹභ
කහරඹට අපි එඹ බහගත කයනහ. එඹ වදිසි අලයතහක්
ශනොශි . භභ කිේ විධිඹට 2016 න විට ඵදු ආදහඹභ සිඹඹට
14.1 දක්හ ශගන එන්න අපි ඵරහශඳොශයෝතතු ශනහ.
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2. ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

භවහභහර්ග, යහඹ වහ නහවික අභහතයතුභහශගන් ඇසු
්රලසනඹ - (4) :
(අ)
(i) ඳසු ිටඹ ර් ඳවක කහරඹ තුශ, එක් එක්
ර්ශේදී, එක් එක් යහඹට අදහශ ශ්රී රංකහ යහඹ
අධිකහරිශේ විලහරතභ පිරිළඹ ඉවශ ඹහම් 10 සිදු
වශේ කය කහර්ඹඹන් වහද;
(ii) ඉවත (i) හි වන් පිරිළඹ තීයණඹ කිරීශම්දී
සිඹලුභ හධක එක් ළරසීභ භඟින් ඇි)ව
ඒකහඵද්ධ භසත ඵරඳෆභ කශර්ද;
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(iii)

පිරිළඹ ළඩි වීභට භහනුඳහි)ක ආදහඹශම් ළඩි
වීභක් සිදු වී ි)ශබ්ද;
(iv) ශනොඑශේ නම්, එභ ලිරය හිඟඹ පිඹහග්ත ආකහයඹ
කශර්ද;
ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ආ) ඳසු ිටඹ ර් 6ක කහරඹ තුශ එක් එක් ර්ශේදී, ශ්රී රංකහ
යහඹ අධිකහරිශේ එක් ශේකශඹකු ශනුශන් ව
අඹබහයඹ, පිරිළඹ, රහබඹ ව අගඹ එකතු කිරීභ කශර්ද
ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනහිද?
(ඇ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?
தடுவொசரகனகவ, துகநபகவேகவ வபொவ கவௐதவபொகந
அகவைசகவெ ரகவோட றணர:
(அ) (i)

(ii)

(iii)

(iv)

கடவ 5 பைடவேகபறவரதரது இனவேககவ்
துகநபக அறகரசகதறவ 10
தரரற
அபறனரண தசனவு அறகரறவௐபுககப துகநபக
வபொவ பைட ரரறரகவுவ;
ரவதடி (i ) இகணவ் லவரணறவௐதவகு சகன
தகுறககபபெவ
எவபொரசவவௐதவ
கூவோடுறகபகபெவ;
தசனவு
அறகரறவௐபு
றகறரசரவ்றவரகவத
பைரண
அறகரறவௐபு
கரவௐதவோடர
வதகபெவ;
இவரநவ, இவெகுகநதரடு வரபொ லவவ்து
கவெகவௐதவோடது வதகபெவ

(ii)

(b)

(c)

(ரவௌபுறகு றரணவ குவண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භවහභහර්ග, යහඹ වහ නහවික
අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹට පිළිතුය වභළගත*
කයනහ.
* වභළදම්වය මත තබන ද ිළිතුරර:
* சதரபீடவ்றவ கவெகவௐதவோட றகட :
* Answer tabled:

(අ)

(ஆ) கடவ 6 பைடவேகபறவ
இனவேககவ் துகநபக
அறகரசகத ஊறவ எபைபைவெகரண பைரணவ,
தசனவு, இனரதவ வபொவ ரசவததபொற ஆகறவகந
பைடரரறரக அவ குநறவௐதறடுரர?
இவரநவ, வ?

asked the Minister of Highways, Ports and Shipping:
(a)

Will he inform this House (i) of the 10 biggest cost increases during the
last five years in the Sri Lanka Ports
Authority on per port and per year basis;

of the amalgamated consolidated impact of
putting all the parts together for
determination of (i) above;
(iii) whether there was a revenue increase in
proportionate to the cost increase; and
(iv) if not, as to how the shortfall has been met?
Will he state the revenue, cost, profit and value
addition per employee of the Sri Lanka Ports
Authority for the last six years on per year basis?
If not, why?

ගු දිදන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

அவ இவைசகதவெகு அநறறவௐதரர?

(இ)
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(ආ)
(ඇ)

(i)
(ii)
(iii)

කරුණහකය ඇුදණුභ (I) ඵරන්න.
කරුණහකය ඇුදණුභ (II) ඵරන්න.
2008 ව 2009 යර වළය ඉකු්ත ර්ර හර්ිකක
ආදහඹභ ළඩිවීභ ශඳන්නුම් කය ඇත. ශභඹට ශවේතු වශේ
2009 ශර් ව 2008 ශර් අගබහගශේ දී ඇි) ව ශගෝීමඹ
ආර්ථික අඳහතඹි . ඇතළම් ර්රදී ශ්රී රංකහ යහඹ
අධිකහරිඹ තුශ ක්රිඹහ්තභක කයන රද පරදහ අ අබයන්තය
ඳහරනඹන් ශවේතුශකොට ශගන විඹදභ අඩු වී ඇත. ඇතළම්
විඹදම් අඳශේ ඳහරනශඹන් ඳරිඵහහිය ව අතය (උදහ. විශද්ල
විනිභඹ විචරයතහඹන්) ුදදල් ව ුදදල් ශනොන
අි තභඹන් විඹදම් ශර රකන රද ඵ ද වන් කශ යුතු
ශේ.
(iv) පරදහඹක අබයන්තය පිරිළඹ ඳහරන ක්රිඹහභහර්ග බහවිතහ
කිරීශභන් ව ුදදල් ව ුදදල් ශනොන අි තභඹන් පිරිළඹ
ශර ළරකීභ තුළින් ඇි) ව විඹදම්හි අඩුවීභ ඉවත වන්
ුදරයභඹ හිඟඹට ඵරඳහ ශනොභළත. ශ්රී රංකහ යහඹ අධිකහරිඹ
තු ඉදිරිඹට ශගන එන රද ්රභහණ්ත ුදරය ශලේඹන්
ඇි) ඵළවින් ුදරයභඹ හිඟතහඹන් ශනොි)බූ ඵ ද තදුයට්ත
වන් කශ යුතු ශේ.
කරුණහකය ඇුදණුම් (III) ඵරන්න.
ඳළන ශනොනඟී.

ඇුදණුභ I
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ඳහර්ිමශම්න්තු
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[ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

ඇුදණුභ II

ඇුදණුභ III

[දමම ඇමුුම පුවහතකළද ද තබළ ඇත.]

[இவ இகவௐபு தவ றகனவ்றலுவ கவெகவௐதவோடுவபது]
[This annex is also placed in the Library.]

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

භභ එක අතුරු ්රලසනඹක් අවන්නම්, ගරු කථහනහඹකතුභනි.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

ශකටිශඹන්, එක අතුරු ්රලසනඹක් අවන්න.

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

ඇභි)තුභනි, ශභහි රහබඹ සීඝ්රශඹන් අඩු ශමින් ි)ශඵනහ.
රඵහ ග්ත ණඹ ව ශඳොීම ්රභහණඹ අනු රහබඹ අඩු ශරහ
ි)ශඵනහ. ඒ රහබඹ අඩුවීභ ම්ඵන්ධශඹන් අභහතයහංලඹ ව
යහඹ අධිකහරිඹ ලශඹන් ශම් ආඹතනඹ ඹථහ ත්ත්තඹට ඳ්ත
කයන්න ඔඵතුභන්රහ කටයුතු කයන්ශන් ශකොශවොභද?

ගු දිදන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரவௌபுறகு றரணவ குவண)

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ත මිනි්තතු තුනක් ි)ශඵනහ ශන්.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

එශවභ ඵළවළ, අශනක් ළඩ්ත ි)ශඵනහ ශන්.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ංර්ධන ළඩ කටයුතු ම්ඵන්ධශඹන් විසතය ව සිඹලු
ිටණුම් භහ ඉදිරිඳ්ත කය ි)ශඵනහ, ගරු කථහනහඹකතුභනි. ගරු
භන්ත්රීතුභහ ඒක කිඹරහ අශඵෝධ කයශගන, ඊට ඳසු අි)ශර්ක
්රලසනඹක් ි)ශඵනහ නම් අවන්න.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

ශඵොශවොභ ශවොි . ඒ ඇි).
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(iv)

කිෂිකර්ම අමළතයළංය අයත් ණයතන : ලළශන
கவ்தரறவ அகவைசறவ கலரண றபொணவேகவ :
ரகணவேகவ
INSTITUTIONS UNDER MINISTRY OF AGRICULTURE:
VEHICLES

3356/’12
3. ගු දජෝන් අමරුරංග මශතළ (ගු පී. ශෆිපවන් මශතළ
දලනුල )

(ஆ) (i )

ரவதடி அகவைசறவ கலழுவப றபொணவேகபறவ
உவப
ரடகக
அடிவௐதகடறவ
ததவபொவெதகரவபவௐதவோடுவப
ரகணவேகபறவ
வௌறவெகக வபதவதகபெவ;

(ii)

ரவதடி ரகணவேகலவெகரண தகரடுவௐதணவுகவ
ரவதகரவபவௐதடுவ பகந ரதவதகபெவ;

(iii)

ரவதடி
ரகணவேகலவெகரக
பைடரவவ
தசலுவ்வௐதடுவ தரவ்வௐ தவ் தரகக
வபதவதகபெவ;

(iv)

ரடகக
அடிவௐதகடறவ
ததவபொவெதகரவ
பவௐதவோட
ரகணவேககப
தவதடுவ்துவ
உவ்றரரகவ்வகவ ரதவதகபெவ

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

කතිකකර්භ අභහතයතුභහශගන් ඇස ්රලසනඹ - (2) :
(i)

කතිකකර්භ අභහතයහංලඹට අඹ්ත ආඹතන ංඛයහ
ශකොඳභණද;

(ii)

එභ එක් එක් ආඹතනඹ ඹටශ්ත ඇි) යජශේ හවන
ංඛයහ ශකොඳභණද;

(iii)

එභ ආඹතනර යජශේ හවන රඵහදී ඇි)
නිරධහරින් අඹ්ත ශරේණි කශර්ද;

(iv)

එභ නිරධහරින්ශේ අධීක්ණඹ ඹටශ්ත ඇි) හවන
ංඛයහ ශකොඳභණද;

அவ இவைசகதறவ அநறறவௐதரர?
(இ) (i)

ரவதடி அகவைசறவ கலவௗ உவப அசரவேக
ரகணவேகவ,
ரடகக
அடிவௐதகடறவ
ததவபொவெதகரவபவௐதவோட ரகணவேகவ வபொவ
உவ்றரரகவ்வகபறவ தசரவ ரகணவேககப
ரபொதடுவ்ற
இணவ
கரவௌதவகரண
பகநறதனரவபொ உவபர வதகபெவ;

(ii)

ஆதணறவ, இது தரடவதறவ றபவெகபறவௐதரர
வதகபெவ;

(iii)

அகவைசுவெகுவ
அவ
கலழுவப
றபொணவேகலவெகுவ தசரவரண அசரவேக
ரகணவேகபறவ அச இனவைசறகணபெடவ குநறவ்
றபொணவ்றவ ததவ குநறவௐதறடவௐதவோடுவபர
வதகபெவ

(iv )

இவரநவ, அவகரண
வதகபெவ

ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනහිද?
(ආ)

(i)

උක්ත අභහතයහංලඹ ඹටශ්ත ඳි)න ආඹතනර
ඇි) කුීම ඳදනභ භත රඵහග්ත හවන ංඛයහ
ශකොඳභණද;

(ii)

එභ හවනරට ශගවීම් කයන ආකහයඹ කශර්ද;

(iii)

එභ හවන ශනුශන් හර්ිකක ශගන ුදළු ුදදර
ශකොඳභණද;

(iv)

කුීම ඳදනභ භත රඵහග්ත හවන ඳරිවයණඹ කයනු
රඵන නිරධහරින් කවුරුන්ද;

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඇ)

(i)

ඉවත අභහතයහංලඹ ඹටශ්ත ඇි) යජශේ හවන,
කුීම ඳදනභ භත රඵහග්ත හවන ව
නිරධහරින්ශේ පුද්ගිමක හවන ශන්කය වඳුනහ
ගළනීශම් රභශේදඹක් ි)ශබ්ද;

(ii)

එශේ නම්, ඒ පිළිඵ ඳළවළදිිම කිරීභක් කයන්ශන්ද;

(iii)

අභහතයහංලඹ වහ ඒ ඹටශ්ත ඇි) ආඹතනරට
අඹ්ත යජශේ හවනර යහජය රහංඡනඹ භඟ
අදහශ ආඹතනශේ නභ වන් කය ි)ශබ්ද;

(iv)

(ஈ)

Will he state (i) the number of institutions that come under
the purview of the Ministry of Agriculture;
(ii) the number of government vehicles that
come under each such institution;
(iii) the grades of the officers of those
institutions to whom government vehicles
have been assigned; and
(iv) the number of vehicles falling under the
supervision of those officers?

(b)

Will he inform this House -

கவ்தரறவ அகவைசகவெ ரகவோட றணர:

(iii)

தசரவரண
வபதவ

ரவதடி எவதரபை றபொணவ்றவ கலவௗ உவப
அசரவேக
ரகணவேகபறவ
வௌறவெகக
வபதவதகபெவ;
ரவதடி றபொணவேகபறவ அசரவேக ரகணவேகவ
ததவபொவெதகரடுவெகவௐதவோடுவப
உவ்றரரகவ்வகபறவ
வேகவ
ரக
வதகபெவ;

இவரநவ, வ?

(a)

ඹන්න්ත එතුභහ වන් කයන්ශනහිද?

(ii)

ரக

asked the Minister of Agriculture:

ශනොඑශේ නම්, එඹට ශවේතු කශර්ද;

கவ்தரறவ
அகவைசுவெகு
றபொணவேகபறவ வௌறவெகக
தகபெவ;

கரவேகவ

அவ குநறவௐதறடுரர?

(ඈ) ශනොඑශේ නම්, ඒ භන්ද?

(அ) (i)

ரவதடி
உவ்றரரகவ்வகபறவ
ரவதரவ
கறவ
கலவௗ
உவப
ரகணவேகபறவ
வௌறவெகக வபதவதகபெவ

அவ குநறவௐதறடுரர?

(ரவௌபுறகு ரஜரவ அதுவேக - ரவௌபுறகு பீ. யரறசவ
சரவதரக)

(අ)
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(i)

of the number of vehicles in the institutions
coming under the aforesaid Ministry that
have been obtained on rent basis;

(ii)

the method of payment of rent adopted in
relation to those vehicles;

ඳහර්ිමශම්න්තු
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(iii)

the total amount of money paid annually as
rent on those vehicles; and

(iv)

the officers who use those vehicles obtained
on rent basis?

(c)

Will he also state (i) whether a methodology to distinguish
government vehicles under this Ministry,
vehicles obtained on rent basis and personal
vehicles of the officers is in place?
(ii) if so, whether a clarification in that regard is
made;
(iii) whether the state insignia and the name of
the relevant institution are engraved in the
government vehicles that come under the
Ministry and the institutions coming under
it; and
(iv) if not, the reasons for that?

(d)

If not, why?

ගු ලි .ජී. ඳේමසිප
අමළතයුරමළ)

මශතළ

(කිෂිකර්ම

ියදයෝජය

(iv)

(ரவௌபுறகு க.ஜற. தவ்சறநற - கவ்தரறவ தறற அகவைசவ)

(The Hon. Y.G. Padmasiri - Deputy Minister of Agriculture)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, කතිකකර්භ අභහතයතුභහ ශනුශන්
භහ එභ ්රලසනඹට පිළිතුය වභළගත* කයනහ.

* වභළදම්වය මත තබන ද ිළිතුරර:

* சதரபீடவ்றவ கவெகவௐதவோட றகட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

අටි . (08)

(ඇ)

(ii)

(ඈ)

(i)
(ii)

ඔේ.
අභහතයහංලඹට කුීම ඳදනභ භත හවන රඵහශගන ශනොභළත.
නිරධහරින්ශේ ශඳෞද්ගිමක ඳහවිච්චිඹ වහ අනුභත කය
ඇි) හවන වළය අශනකු්ත අභහතයහංලශේ හවන වහ
යහජය රහංඡනඹ භඟ අභහතයහංලශේ නභ වන් කය ඇත.
(iii) ඔේ.
(iv) අදහශ ශනොශේ.
අදහශ ශනොශේ.

[දමම ිළිතුරර පුවහතකළද ද තබළ ඇත.]

[இவ றகட தவ றகனவ்றலுவ கவெகவௐதவோடுவபது]
[This Answer is also placed in the Library.]

මත්වය ියහඳළදනය : ලිනනළකම
லவ உவதவ்ற : ததபொற
FISH PRODUCTION: VALUE
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4. ගු දජෝන් අමරුරංග මශතළ (ගු අජිත් කුමළර මශතළ
දලනුල )

(ரவௌபுறகு ரஜரவ அதுவேக - ரவௌபுறகு அஜறவ் குர
சரவதரக)

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

ධීය වහ ජරජ ම්ඳ්ත ංර්ධන අභහතයතුභහශගන් ඇසු
්රලසනඹ - (2) :
(අ)

ර් 2006 සිට 2012 දක්හ කහර සීභහ තුශ,
(i) ශ්රී රංකහ තුශ නිඳදන රද භ්තය ්රභහණඹ;
(ii) එහි ටිනහකභ;
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(iii)

දශ ශද්ශීඹ නිසඳහදිතශේ ශවෝ දශ ජහි)ක
නිසඳහදිතශේ ්රි)ලතඹක් ශර එභ ටිනහකභ;

(iii)

ශකොඳභණද ඹන්න හර්ිකක, ශන් ශන් ලශඹන් එතුභහ
වන් කයන්ශනහිද?
(ආ)
(i) 2006 සිට 2010 දක්හ කහර සීභහ තුශ අඳනඹනඹ
කයන රද භ්තය ්රභහණඹ;
(ii) 2006 සිට 2012 දක්හ කහර සීභහ තුශ ආනඹනඹ
කශ භ්තය ්රභහණඹ ව අඳනඹනඹ කශ ටින්
භහළු ්රභහණඹ;
(iii) 2006 සිට 2012 දක්හ කහර සීභහශේදී අඳනඹනඹ
වහ ආනඹනඹ කශ කයර උම්ඵරකඩ, ඉසන්
ව ශන්ත භ්තය නිසඳහදන ්රභහණඹ;
(iv) ඉවත වන් එක් එක් ද්රයර ආනඹන
ටිනහකභ ව අඳනඹන ටිනහකභ;
ශකොඳභණද ඹන්න්ත ශන් ශන් ලශඹන් එතුභහ වන්
කයන්ශනහිද?
(ඇ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?
கடவதநரறவ,
லக
அகவைசகவெ ரகவோட றணர:
(அ)

பபனவேகவ

2006ஆவ
ஆவௌடு
பவ
கறனரண கரனவௐதகுறறவ,

(b)

(c)

அதறறபைவ்ற

2012ஆவ

இனவேககறவ உவதவ்ற தசவவௐதவோட லவகபறவ
அபவு;

(ii)

அவ ததபொற;

(iii)

தரவ் உவரவோடு உவதவ்றறவ அவனது
தரவ் ரசற உவதவ்றறவ சவீரக அவ
ததபொற;

2006 பவ 2010 கறனரண கரனவௐதகுறறவ
வபொற தசவவௐதவோட
லவகபறவ அபவு
வபதவதகபெவ;

(ii)

2006 பவ 2012 கறனரண கரனவௐதகுறறவ
இநவெகுற தசவவௐதவோட லவகபறவ அபவு
வபொவ வபொற தசவவௐதவோட டிவ லவகபறவ
அபவு வபதவதகபெவ;

(iii)

2006 பவ 2012 கறனரண கரவௐதகுறறவ
வபொற வபொவ இநவெகுற தசவவௐதவோட
கபைரடு, ரசற, இநரவ அவனது கண
லவசரவவ
உவதவ்றகபறவ
அபவு
வபதவதகபெவ;

(iv)

ரவதடி எவதரபை ததரபைபறணதுவ வபொறவௐ
ததபொற
வபொவ
இநவெகுறவௐ
ததபொற
வபதவதகபெவ

ணறவ்ணறரக அவ குநறவௐதறடுரர?
(இ)

இவரநவ, வ?

asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources
Development:
(a)

Will he state separately, on each of the years from
the year 2006 to 2012 (i) the volume of fish produced in Sri Lanka;
(ii) the value of the aforesaid volume of fish;
and

Will he also state, separately (i)

the volume of fish exported on each of the
years during the period from the year 2006
to 2010;

(ii)

the volume of fish imported and canned
fish exported during the period from the
year 2006 to 2012; and

(iii)

the volume of dried fish, Maldive fish,
prawns and other fish products imported
and exported during the period from the
year 2006 to 2012; and

(iv)

the import value and the export value of
each of the above-mentioned items?

If not, why?

(ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) ரஜற ரசணரவ்ண
கடவதநரறவ, லக பபனவேகவ அதறறபைவ்ற அகவைசவ)

-

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

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ්රලසනඹට පිළිතුය වභළගත*
කයනහ.

* වභළදම්වය මත තබන ද ිළිතුරර:

வபதவதக பைடரவ ரலறறவ தவரநரக
அவ குநறவௐதறடுரர?
(ஆ) (i)

the aforesaid value as a percentage of the
Gross Domestic Product or the Gross
National Product?

ගු (වලදය) රළජිත දවේනළරත්න මශතළ (ීවලර ශළ ජජ
වම්ඳත් වංලර්ධන අමළතයුරමළ)

ஆவௌடு

(i)
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* சதரபீடவ்றவ கவெகவௐதவோட றகட :
* Answer tabled:

(අ)

ඳහර්ිමශම්න්තු
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[ගරු (වදය) යහජිත ශේනහය්තන භවතහ
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asked the Minister of Education:
(a)

Will he inform this House of the number of
Government schools that provide education from
grade 6 to Advanced Level in English medium in
each district?

(b)

Will he state (i) the number of Government schools that
provides education in English medium only
for the Advanced Level; and
(ii) whether the standard of the education level
of the Government schools in English
medium is satisfactory?

(c)

If not, why?

(ඈ) ඳළන ශනොනඟී.

ගු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ

[දමම ිළිතුරර පුවහතකළද ද තබළ ඇත.]

(The Hon. Bandula Gunawardane)

[இவ றகட தவ றகனவ்றலுவ கவெகவௐதவோடுவபது]
[This Answer is also placed in the Library.]

(ரவௌபுறகு தவதுன குவண )

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ්රලසනඹට පිළිතුය වභළගත*
කයනහ.

* වභළදම්වය මත තබන ද ිළිතුරර:

ඉංග්රීස මළධය රජද ඳළවල් : විවහතර

ஆவேகறன தரறபன அச தரடசரகனகவ : றதவ
ENGLISH MEDIUM GOVERNMENT SCHOOLS: DETAILS
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8. ගු දජෝන් අමරුරංග මශතළ - ගු අජිත් පී. දඳදර්රළ
මශතළ දලනුල )

(ரவௌபுறகு ரஜரவ அதுவேக - ரவௌபுறகு அஜறவ் பீ.
ததரர சரவதரக)

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

අධයහඳන අභහතයතුභහශගන් ඇස ්රලසනඹ - (2):
(අ)

6 ළනි ශරේණිශේ සිට උස ශඳශ දක්හ ඉංග්රීසි භහධයශඹන්
අධයහඳනඹ රඵහ ශදන යජශේ ඳහල් ංඛයහ ශකොඳභණද
ඹන්න දිස්රික් භට්ටමින්, ශන් ශන් ලශඹන් එතුභහ
ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ආ)
(i) උස ශඳශ ඳභණක් ඉංග්රීසි භහධයශඹන්
අධයහඳනඹ රඵහ ශදන යජශේ ඳහල් ංඛයහ
ශකොඳභණද;
(ii) යජශේ ඉංග්රීසි භහධය ඳහල් අධයහඳනඹ ෆමකභකට
ඳ්ත විඹ වළකි භට්ටභක ඳි)න්ශන්ද;
ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනහිද?
(ඇ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?
கவற அகவைசகவெ ரகவோட றணர:
(அ)

6ஆவ வ்றலிபைவது உவவ க ஆவேகறன தரற
பனவ கவற ரதரறவெகுவ அச தரடசரகனகபறவ
வௌறவெகக ரவோட வோடவ்றவ தவரநரக
வபதவதக அவ இவைசகதவெகு அநறறவௐதரர?
(ஆ) (i)
உவவ ரவ்றவ ஆவேகறன தரற பனவ
ரதரறவெகுவ
அச
தரடசரகனகபறவ
வௌறவெகக வபதவதகபெவ;
(ii)
அசறவ ஆவேகறன தரற பனவௐ தரடசரகனவெ
கவற
றபைவௐறபறவெகவெகூடி
வோடவ்றவ
உவபர வதகபெவ
அவ குநறவௐதறடுரர?
(இ) இவரநவ, வ?

* சதரபீடவ்றவ கவெகவௐதவோட றகட :
* Answer tabled:

(අ)

යජශේ ඳහල්ර 6 ශරේණිශේ සිට ඉවශට උස ශඳශ දක්හ ඉංග්රීසි
භහධයශඹන් අධයහඳනඹ රඵහ දීභක් සිදු ශනොශකශර්. නුද්ත භේ ඵසින්
ඳභණක් අධයහඳනඹ රඵහ දීභට අභතය ද්විබහහ අධයහඳන ළඩ
පිළිශශක් ද ක්රිඹහ්තභක ශේ.
එභ ද්විබහහ ඳංි) ඳළළ්තශන ඳහල් ශල්ඛනඹක් දිස්රික් භට්ටමින්
ඳවත වන් කයමි. ශභභ ඳංි)රට ඇතුශ්ත න සිසුන්ට විඹඹන්
5ක් ශවෝ ඊට අඩු ගණනක් ඉංග්රීසි භහධයශඹන් වළදෆරීභට අසථහ
රළශබ්. ශසු විඹඹන් භේ ඵසින් වදහයනු රළශබ්.
දිවහත්රික්කය
ශකොශම
ගම්ඳව
කළුතය
භවනුය
භහතශල්
නුයඑළිඹ
ගහල්ර
භහතය
වම්ඵන්ශතොට
ඹහඳනඹ
කිිමශනොච්චිඹ
භන්නහයභ
ුදරි)ේ
වුනිඹහ
අම්ඳහය
භඩකරපු
්රිකුණහභරඹ
කුරුණෆගර
පු්තතරභ
අනුයහධපුයඹ
ශඳොශරොන්නරු
ඵදුල්ර
ශභොනයහගර
ය්තනපුයඹ
කෆගල්ර
මුළු ඳළවල් වංඛයළල

ේවිභළළ අධයළඳන ලෆඩව ශන
වහිත ඳළවල් වංඛයළල
100
59
60
111
15
13
31
29
16
36
6
8
3
8
26
13
21
116
18
13
3
34
16
69
4
864
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(ආ)

(i)

(ii)

(ඇ)

අ.ශඳො.. (උස ශඳශ) වහ ද භේ ඵසින් ඳභණක්
අධයහඳනඹ රඵහ දීභට අභතය ද්විබහහ අධයහඳන ඳංි)
ක්රිඹහ්තභක ශේ. ශභහිදී විඹඹන් එකක්, ශදකක් ශවෝ තුනභ
ශවෝ ඉංග්රීසි භහධයශඹන් වළදෆරිඹ වළකිඹ. ශියඹහ ඉංග්රීසි
භහධයශඹන් ශනොවදහයන විඹඹන් භේ ඵසින් වදහයනු
රළශබ්. අ.ශඳො.. (උස ශඳශ) ද්විබහහ අධයහඳනඹ රඵහ
ශදන ඳහල් 115ක් ඇත.
උස ශඳශ ඳභණක් ශභශේ ද්විබහහ අධයහඳනඹ රඵහ ශදන
ඳහල් ඇ්තශ්ත 01ක් ඳභණි.
ශසු එළනි ඳහල්ර 6-11 ද්විබහහ ඳංි) ද ඇත.
යජශේ ඳහල්ර ඳි)න්ශන් ද්විබහහ අධයහඳනඹකි. එභ
ද්විබහහ ඳහල් අධයහඳනඹ ෆමකභකට ඳ්ත විඹ වළකි
භට්ටභක ඳතී.

අදහශ ශනොශේ.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

්රධහන කටයුතු ආයම්බශේදී ශඹෝජනහ. ගරු විජඹදහ යහජඳක්
භවතහ ඳන්ත ශකටුම්ඳතක් ඉදිරිඳ්ත කිරීභට අයඹ ඳතනහ.

ගු විජයදළව රළජඳක් මශතළ

(ரவௌபுறகு றஜரம ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe)

නෆඟී සිනද ය.
ழுவரவ.
rose.

ගු දිදන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரவௌபுறகு றரணவ குவண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, I rise to a point of Order.
කථළනළයකුරමළ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

ගරු ආඩුඩු ඳහර්ලසශේ ්රධහන ංවිධහඹකතුභහ.

ගු දිදන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரவௌபுறகு றரணவ குவண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, නයහඹ ඳත්රඹ කස කිරීශම්දී
අනුගභනඹ කශ යුතු පිළිශතක් ි)ශඵනහ; the procedure is
very clearly laid down. We, in Parliament, have to follow the
Constitution and from the Constitution, we derive the powers
of the Standing Orders. If the Standing Orders are to be
amended, there is a procedure laid down and the Hon.
Speaker has already appointed a Committee to amend the
Standing Orders, which is proceeding. If any other Bill
attempts to subvert these two very clear positions that have
been taken under the Constitution, the Standing Orders and
the Parliament procedure, we are sorry to say that we cannot
agree to this new procedure that is being adopted. Then, we
have to discuss matters. So, we cannot agree to this. ඒ නිහ
ශම් ගරු භන්ත්රීතුභහ ඉදිරිඳ්ත කයන ශම් කහයණහ සථහය
නිශඹෝගරට වහ ආඩුඩුරභ යසථහශේ අදහශ යසථහට
ඳටවළනිි .
ඒ
නිහ
ශභඹ ආඩුඩුරභ
යසථහශේ,
ශරේසසහධිකයණශේ වහ අයාඹහචනහධිකයණශේ විනිලසචඹකහයරුන්
ඳ්ත කිරීභ වහ ඉ්ත කිරීභ ම්ඵන්ධ යසථහට ව සථහය
නිශඹෝගරට එකඟ ශනොන ඵ්ත, එතුභහ ශන්ත උ්තහවඹක
ශඹශදන ඵ්ත ඉතහ ඳළවළදිිම ශඳශනනහ. ඒ නිහ
ඳහර්ිමශම්න්තු ඒ කහයණඹ ළරකිල්රට ශගන නිසි පිඹයක්
ගන්නහ ශතක් අඳට ශම්කට එකඟ ශන්න ඵළවළ.
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ගු සි වර් මුවහතළඳළ මශතළ (ණදයෝජන ප්රලර්ධන
ියදයෝජය අමළතයුරමළ)

(ரவௌபுறகு கதசவ பவதர - பலீவோடு ஊவெகுறவௐபு தறற
அகவைசவ)

(The Hon. Faiszer Musthapha - Deputy Minister of
Investment Promotion)

Sir, I rise to a point of Order.
කථළනළයකුරමළ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

There is a point of Order being raised.
ගු සි වර් මුවහතළඳළ මශතළ

(ரவௌபுறகு கதசவ பவதர)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

Hon. Speaker, Standing Order No. 78A provides for
the mechanism. I respectfully state that the Bill is
inconsistent with Standing Order No. 78A. I am not going
into the contents of the Bill, but I only state that if we are
to bring this Bill, already there is a mechanism by way of
Standing Orders. Also, Article 107(3) of the Constitution
provides for that by way of law or the Standing Orders.
So, when we presently have a mechanism, we cannot
bring a Bill which is inconsistent with Standing Order No.
78A. Therefore, the Hon. Speaker would have to first
consider whether this mechanism could only be adopted if
the Bill is consistent with Standing Order No. 78A. I
respectfully state that the Bill is inconsistent with
Standing Order No. 78A and therefore, you cannot bring
that in.
ගු ලිත් දිවළනළයක
අමළතයුරමළ)

මශතළ

(දවෞඛය

ියදයෝජය

(ரவௌபுறகு னலிவ் றசரரவெக - சுகரர தறற அகவைசவ)
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health)

Sir, I rise to a point of Order. - [Interruption.]
ගු විජයදළව රළජඳක් මශතළ

(ரவௌபுறகு றஜரம ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, my Bill -

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

තුදන්නහන්ශේශේ ඳන්ත ශකටුම්ඳත නළත ඉදිරිඳ්ත කයන්න
පුළුන් ද කිඹරහ ඵරන්න භභ කරුණු,-

ගු විජයදළව රළජඳක් මශතළ

(ரவௌபுறகு றஜரம ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ-

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

ආඩුඩු ඳක්ඹට .නෆ නම් ශකළින්භ ශම්ක අි න් කයන්න
පුළුන්. බහ කළභළි)ද, අකළභළි)ද කිඹරහ අවන්න .නෆ ශන්.

ඳහර්ිමශම්න්තු
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කථළනළයකුරමළ

(சதரரகவ அவகவ)

(ரவௌபுறகு னலிவ் றசரரவெக)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

(Mr. Speaker)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අපි භවජන නිශඹෝජිතඹන්. අශප්
අදවස විභරහ ශනොශි , ශම් ඳන්ත ශකටුම්ඳත ශගනහශේ.

අවශගන ඉන්න. [ඵහධහ කිරීම්

ගු රියල් වික්රමසංශ මශතළ

කථළනළයකුරමළ

(ரவௌபுறகு றவ றவெகறசறவேக)

(சதரரகவ அவகவ)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

(Mr. Speaker)

ශම්ශක් ත procedure එකක් ි)ශඵනහ. [ඵහධහ කිරීම්

භට කථහ කයන්න ශදන්න.[ඵහධහ කිරීම් වරි, වරි. භට කථහ
කයන්න ශදන්න ශකෝ.

ගු සි වර් මුවහතළඳළ මශතළ

(ரவௌபுறகு கதசவ பவதர)

ගු සි වර් මුවහතළඳළ මශතළ

(The Hon. Faiszer Musthapha)

Hon. Speaker, it has to be consistent with the existing
Standing Orders.
ගු රියල්
නළයකුරමළ)

වික්රමසංශ

මශතළ

(විුේධ

ඳළර්හලද

(ரவௌபுறகு றவ றவெகறசறவேக - றவவெகவோசற பவவ)

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

නෆඟී සිනද ය.
ழுவரவ.
rose.

(ரவௌபுறகு கதசவ பவதர)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

Sir, I rise to a point of Order.
කථළනළයකුරමළ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

Point of Orer එකක් ශගශනන්න ඉසශල්රහ අවශගන
ඉන්න එඳහ ඹළ? [ඵහධහ කිරීම් Order, please! Point of Order
එකක් ශගශනන්න ඉසශල්රහ කිඹන කහයණඹ අවශගන ඉන්න
එඳහ ඹළ. ඊට ඳසශේ තභන්ශේ භතඹ කිඹන්න. [ඵහධහ කිරීම්

කථළනළයකුරමළ

ගු රියල් වික්රමසංශ මශතළ

(Mr. Speaker)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

(சதரரகவ அவகவ)

ගරු විඳක් නහඹකතුභහ.

(ரவௌபுறகு றவ றவெகறசறவேக)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ කිේ වළටිඹට - [ඵහධහ කිරීම්
භට කථහ කයන්න ඉඩ ශදන්න. [ඵහධහ කිරීම්

ගු රියල් වික්රමසංශ මශතළ

(ரவௌபுறகு றவ றவெகறசறவேக )

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

Hon. Speaker, the Hon. Chief Government Whip
raised a point of Order. I would like him to tell us under
which Standing Order he based it. I was following him,
but I would like to know the Standing Order under which
he raised it. - [Interruption.] Hon. Speaker, I am only
asking that from the Hon. Chief Government Whip; I am
not asking any of the others in regard to what they said. [Interruption.] I just followed the proposition put
forwarded by the Hon. Chief Government Whip and I
would like him to - [Interruption.]
කථළනළයකුරමළ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

භභ ඇහුම්කන් ශදන්ශන් ගරු විඳක් නහඹකතුභහ කිඹන
කරුණුරට. ඊට ඳසශේ අශනක් අඹශේ අදව කිඹන්න පුළුන්.
නුද්ත ශම් ඳන්ත ශකටුම්ඳත බහය ගන්නහ ද, නළද්ද කිඹන එක
ආඩුඩු ඳක්ඹට තීයණඹ කයන්න පුළුන්. කළභළ්තත විභහ ඒක-

ගු රියල් වික්රමසංශ මශතළ

(ரவௌபுறகு றவ றவெகறசறவேக)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ්ත ඔඵතුභහ කිඹන ශද්ට එකඟි .
අන්ි)භට ශම් ගරු බහ තභි  තීයණඹක් ගන්ශන්.- [ඵහධහ
කිරීභක් භහ ශම්ක ඇහුශේ, ළදග්ත කහයණඹක් නිහි . අපි ශඳොදු
යහජය භඩුඩීමඹ යහජය නහඹකඹන්ශේ ුදළු ඳළළ්තවහ. දළන්
රංකහශේ ජනහධිඳි)තුභහ තභි  එභ ුදළුශේ බහඳි). [ඵහධහ
කිරීම් භභ කිඹන ශද් අවන්න ශකෝ.

ගු සි වර් මුවහතළඳළ මශතළ

(ரவௌபுறகு கதசவ பவதர)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

Hon. Speaker, we are dealing with the procedure, not
the contents of the Bill.
කථළනළයකුරමළ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

දළන් ශම් ම්ඵන්ධ තර්ක කයන්න අලය නළවළ. ශම් ඳන්ත
ශකටුම්ඳත ඉදිරිඳ්ත කයනහට යජඹ අකළභළි) නම් කරුණහකය,
බහනහඹකතුභහ ශඹෝජනහක් move කයන්න. ඊට ඳසශේ භභ
කළභළ්තත විභන්නම්. එච්චයි . [ඵහධහ කිරීම්

ගු දිදන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரவௌபுறகு றரணவ குவண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
Procedure එකක් ි)ශඵනහ. Procedure එක අනුගභනඹ
කයන්න .නෆ.

ගු ියමල් සිපඳළ ද සල්ලළ මශතළ (ලළිපමළර්ග ශළ ජ
වම්ඳත් කෂමනළකරණ අමළතයුරමළ වශ ඳළර්ලිදම්න්ුරදව්
වභළනළයකුරමළ )

(ரவௌபுறகு றவ சறநறதரன  சறவர - லவவௐதரசண, லவப
பகரகவ்து அகவைசபைவ தரரலவநவை சகத பவபைவ)

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

ගරු කථහනහඹකතුභනි,- [ඵහධහ කිරීම්
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ගු රියල් වික්රමසංශ මශතළ

(ரவௌபுறகு றவ றவெகறசறவேக)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

Let me finish first.
ගු දිදන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரவௌபுறகு றரணவ குவண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Do not talk about the CHOGM. This has nothing to
do with that.- [Interruption.] There is a procedure. We
have the Standing Orders. - [Interruption.]
කථළනළයකුරමළ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

අදවස ්රකහල කිරීශම් අි ි)ඹ සිඹලු ශදනහටභ ි)ශඵනහ.
න් දීභටි  භභ ඉන්ශන්. ඒ නිහ අදවස ්රකහල කයන්න ඉඩ
ශදන්න. තුදන්නහන්ශේරහට අද, -[ඵහධහ කිරීම් කරුණහකය අදවස
්රකහල කයන්න ඉඩ ශදන්න. කිඹන ශද් අවශගන ඉන්න.

දළන් විඳක් නහඹකතුභහට තභි  භභ න් ශදන්ශන්. දළන්
ඔඵතුභහට කිඹන්න ි)ශඵන ශදඹ කිඹන්න.
ගු රියල් වික්රමසංශ මශතළ

(ரவௌபுறகு றவ றவெகறசறவேக)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ කිේ වළටිඹට ශම් ඳන්ත
ශකටුම්ඳත ශභතළනින් ඉදිරිඹට ශගන ඹනහ ද නළද්ද කිඹන එක
ශම් ගරු බහශේ තීයණඹක්. බහශේ ඒ තීයණඹ ගන්න ශකොට, අඳ
ඒ සථහය නිශඹෝග ගළන දළන ගන්න .නෆ. ඒ හශේභ අපි ශම්
තීයණඹ ගන්න ශකොට, ශකොශම ්රකහලනශේ වළටිඹට Latimer
House Principles ක්රිඹහ්තභක කයන්න ශඳොශයොන්දු ශරහ
ි)ශඵනහ. ඒක ක්රිඹහ්තභක කයනහ ද නළද්ද කිඹරහ්ත භහ දළන
ගන්න කළභළි)ි . ශභොකද, ශම් ිමපිශේ ි)ශඵන්ශන්, Latimer
House ්රි)ඳ්ති)ඹ. [ඵහධහ කිරීම් අශප් යුතුකම් ඉටු කයන්ශන්
නළ්තනම් අපි ශකොශවොභද බහඳි) න්ශන්? [ඵහධහ කිරීම්

ගු සි වර් මුවහතළඳළ මශතළ

(ரவௌபுறகு கதசவ பவதர)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

Sir, I rise to a point Of Order.
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ගු ලිත් දිවළනළයක මශතළ

(ரவௌபுறகு னலிவ் றசரரவெக)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

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

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

ඳහර්ිමශම්න්තු Standing Orders පිළිඵ අනුගභනඹ කයන
ක්රිඹහ භහර්ගඹක් ි)ශඵනහ. දළනට ඒ වහ කමිටුක් ඳ්ත කය
ි)ශඵනහ. අපි ඒ කමිටු ඉදිරිඹට ිටහින් ශම්හ ගළන හකච්ඡහ
කයුද. නුද්ත දළන් ශම්ක,- [ඵහධහ කිරීම් ඔඵතුභන්රහ ශගනහපු
තර්ක අනු, භභ ශම් පිළිඵ කරුණු අධයඹනඹ කයරහ ශම්
ඳන්ත ශකටුම්ඳත ඉදිරිඳ්ත කිරීභ පිළිඵ භශේ තීයණඹ ශම් ගරු
බහට දළනුම් ශදන්නම්. [ඵහධහ කිරීභක් ඔේ, ගරු අනුය
දිහනහඹක භන්ත්රීතුභහ ශභොකක්ද කිඹන්ශන්?

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(ரவௌபுறகு அத றமரரவெக)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අපි ශම් ඳහර්ිමශම්න්තුශේ සථහය
නිශඹෝග හශේභ, ම්්රදහඹඹන් අනුගභනඹ කයනහ. ීමට ශඳය
ශම් ඳහර්ිමශම්න්තුට ආඩුඩු ඳක්ශේ ගරු පූජය අතුයිමශේ යතන
සහීමන් වන්ශේ විසින් දවතුන්න ආඩුඩුරභ යසථහ
ංශලෝධනඹ අශවෝසි කිරීශම් ඳන්ත ශකටුම්ඳතක් ඉදිරිඳ්ත කයනු
රළබුහ. එඹ්ත නිලසචිත ශරභ ආඩුඩුරභ යසථහ
ංශලෝධනඹක්. ආඩුඩුරභ යසථහ ංශලෝධනඹ කිරීභ වහ
ව ඳන්ත ශකටුම්ඳතක් ආඩුඩු ඳක්ශේ භන්ත්රීයඹකු විසින්
ඉදිරිඳ්ත කශ අසථහශේදී, ආඩුඩු ශභභ සථහය නිශඹෝග
අනුගභනඹ කිරීභ ගළන කිේශේ ශවෝ ශභළනි ඵහධහ කිරීම් ශවෝ
කශශේ නළවළ.
දළන් ගරු විජඹදහ යහජඳක් භන්ත්රීතුභහ විසින් ඉදිරිඳ්ත කයනු
රඵන ඳන්ත ශකටුම්ඳත නිලසචිත ශරභ ආඩුඩුරභ යසථහ්ත
එක්ක ම්ඵන්ධ ශරහ ි)ශඵන ඵ ඇ්තත. වළඵළි , ීමට ශඳය
ආඩුඩුරභ යසථහ්ත එක්ක ම්ඵන්ධ වුණු ඳන්ත ශකටුම්ඳ්ත
ඉදිරිඳ්ත කයන ශකොට තුදන්නහන්ශේරහ ඒහට අනුභළි)ඹ රඵහ
දීභ්ත, ශම් ශභොශවොශ්ත ඉදිරිඳ්ත කිරීශම්දී [ඵහධහ කිරීම් එඹට
ඵහධහ ශනොකය -

ගු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ)

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

කථළනළයකුරමළ

Sir, he is misleading the House and also the Chair.

(Mr. Speaker)

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகவ அவகவ)

ගරු ෂි ර් ුදසතහඳහ නිශඹෝජය ඇභි)තුභනි, ඔඵතුභහශේ
point of Order එක ශභොකක්ද?

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

භභ ඉතහ ඳශයසශභන් ළඩ කයන්ශන්.

ගු සි වර් මුවහතළඳළ මශතළ

(ரவௌபுறகு கதசவ பவதர)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

Hon. Speaker, we are not going into the contents of
the Bill. There is a mechanism in terms of Standing Order
|No. 78A; there is a procedure to be adopted. So, this
cannot proceed because there is a provision setting out the
mechanism in the Standing Orders. You cannot bring in a
Bill, which is inconsistent with the Standing Orders. The
Hon. Leader of the Opposition is going into the contents
of the Bill.

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(ரவௌபுறகு அத றமரரவெக)

(The Hon. Anura Dissanayake)

එඹ ඉදිරිඳ්ත කිරීභට ශනොවළකි ඹි  තර්ක ඉදිරිඳ්ත ශනො
කයමින් ඒ ආකහයඹටභ අනුභත කයමින් -

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

ඒකභ තභි  කිඹන්ශන්. භභ දළන් ඒ පිළිඵ තීන්දුක් දුන්නහ.
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ඳහර්ිමශම්න්තු

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(ரவௌபுறகு அத றமரரவெக)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ නිහ ශම් ඳන්ත ශකටුම්ඳතට
විතයක් ශභශවභ කයන එක හධහයණ නළවළ.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

භභ කිේහ, දළන් තුදන්නහන්ශේරහ කිඹපු ශද්-

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(ரவௌபுறகு அத றமரரவெக)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ශම් ඳහර්ිමශම්න්තුශේ ආඩුඩුට .නෆ ශන ශකොට ආඩුඩුශේ
ඳන්ත ශකටුම්ඳ්ත ශේන්නි , අශනක් අඹට ඵළරි ශන්නි , එශවභ
ශන්න ඵළවළ.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

එතුභහ ඒක ඉදිරිඳ්ත කිරීභ පිළිඵ තීන්දුක් ශදන්නම් කිඹරහ
භභ කිේහ. එශවභ නළි) වුශණෝත, ීමට ශඳය සිදු ශරහ ි)ශඵනහ,
ගරු කරු ජඹසරිඹ භන්ත්රීතුභහ ඳන්ත ශකටුම්ඳතක් ඉදිරිඳ්ත කශහ;
ආඩුඩු විරුද්ධ වුණහ; කළභළ්තත ග්තතහ; ඒක ඳයහජඹ වුණහ. ඒ
විධිඹට ඒක කයන්න්ත පුළුන්. [ඵහධහ කිරීම් භභ ශම්ක
අධයඹනඹ කයරහ තීන්දුක් ශදන්නම් ශකෝ. එතශකොට වරි ශන්.
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ශගන ඹනහද, නළද්ද කිඹරහ තීයණඹ කයන්න. එච්චයි  කයන්න
ි)ශඵන්ශන්. ශන කයන්න ශදඹක් නළවළ. ශභොකද, ආඩුඩුරභ
යසථහට ඳටවළනි නීි)ඹක් වරි ශේන්න පුළුන්. ආඩුඩුරභ
යසථහශේ 87 ළනි යසථහ ඹටශ්ත ඒක පිළිගන්නහද නළද්ද
කිඹන එක-

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

ඔඵතුභහ ශඳන්හ දුන්න එකට ශඵොශවොභ සතුි)ි . භභ ඒ
පිළිඵ තීන්දුක් දුන්නහ. ඒ තීන්දු අනු කටයුතු කයුද. භභ
තීන්දුක් දුන්නහ.
දළන් ්රධහන කටයුතු ආයම්බශේදී ශඹෝජනහ. ්රධහන කටයුතු,
විර්ජන ඳන්ත ශකටුම්ඳත - 2014, කහයක බහ.

විවර්ජන ඳනත් දකටුම්ඳත, 2014
எதுவெகலவோடுவை சவோடபனவ, 2014
APPROPRIATION BILL, 2014
කළරක වභළදව්ී තලදුර ත් වකළ බන දි.[ප්රගතිය: දදවෆම්බර් 10 ]
[කථළනළයකුරමළ මූළවනළරූඪ විය.]
குழுறவ ரலுவ ஆரவௐததவநது.[ரவவைசற : டிசவதவ 10 ]

ගු ියමල් සිපඳළ ද සල්ලළ මශතළ

[சதரரகவ அவகவ கனக கறவ்ரவகவ]

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

Considered further in Committee [Progress: 10th December]
[MR. SPEAKER in the Chair.]

(ரவௌபுறகு றவ சறநறதரன  சறவர)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහශේ තීයණඹට අපි එකඟ
ශනහ. ආඩුඩු ඳක්ඹට ි)ශඵන ලක්ි)ඹ අනු අඳට .නෆ නම්
ශම්ක ්රි)ක්ශේඳ කයන්න පුළුන්. නුද්ත අපි එශවභ කයන්ශන්
නළවළ. ඔඵතුභහශේ තීයණඹ අනු අපි Committee on Standing
Orders එකට ිටහිල්රහ ඒ පිළිඵ හකච්ඡහ කිරීභට සදහනම්.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

ශඵොශවොභ ශවොි , අපි එශවභ කටයුතු කයුද.

ගු රියල් වික්රමසංශ මශතළ

(ரவௌபுறகு றவ றவெகறசறவேக)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු කථහනහඹකතුභනි,-

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

ගරු විඳක් නහඹකතුභනි, දළන් ඒ කහයණඹ ඉයි  ශන්ද?
[ඵහධහ කිරීම් එභ ්රලසනඹභ නම් භභ ඒකට - [ඵහධහ කිරීම් ගරු
විඳක් නහඹකතුභනි, ඊට අභතය ශදඹක් කිඹන්න ි)ශඵනහද?

156 ලන ශීර්ය.- දයෞලන ක ුතුර ශළ ියපුණතළ වංලර්ධන
අමළතයලරයළ
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,
රු. 133,135,000
கனவௐபு 156.- இகபஞவ அலுவகவ வபொவ றநவகவ
அதறறபைவ்ற அகவைசவ
றகவௗவைசறவ்றவோடவ 01.- தசவபகநவை தசவதரடுகவ லவௌடுபைவொ தசனவு பதர 133,135,000
HEAD 156.- MINISTER OF YOUTH AFFAIRS AND SKILLS
DEVELOPMENT
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 133,135,000

වභළඳතිුරමළ

(றசரபவ அவகவ)

(The Chairman)
ළඹ ශීර් අංක 156, 215 රකහ ඵළීමභ අඳය බහග 12.30
දක්හ.

ගු රියල් වික්රමසංශ මශතළ

(ரவௌபுறகு றவ றவெகறசறவேக)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ඔඵතුභහට කිඹන්ශන් ශම්කි .
ශඳෞද්ගිමක භන්ත්රීයඹකුශේ ඳන්ත ශකටුම්ඳතක් සථහය
නිශඹෝග 47 ඹටශ්ත ඉදිරිඳ්ත කය ි)ශඵනහ. ඒක ගළට් කයරහ,
සථහය නිශඹෝග 47(4) ඹටශ්ත ශම් ගරු බහට ඉදිරිඳ්ත කය
ි)ශඵනහ. දළන් ශභතළන ්රලසනඹක් ඇි) කය ගන්න අලය නළවළ,
සථහය නිශඹෝග 47(5) ඹටශ්ත ඡන්දඹකට දභරහ ශම්ක ඉදිරිඹට

[පූ.බහ. 10.10

ගු දජෝන් අමරුරංග මශතළ

(ரவௌபுறகு ரஜரவ அதுவேக)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු බහඳි)තුභනි, "2014 විර්ජන ඳන්ත ශකටුම්ඳශතහි
කහයක බහ අසථහශේදී අද දින විහදඹට ගළශනන අභහතයහංල වහ
ඒහ ඹටශ්ත ඇි) අනිකු්ත ශදඳහර්තශම්න්තු වහ ආඹතනරට
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අදහශ අංක 156 ව 215 දයන ළඹ ශීර්ඹන්ශගන්
ම්්රදහඹහනුකර එක් එක් ළඩටවන්හි සිඹලුභ පුනයහර්තන
විඹදම් වහ ලිරධන විඹදම් රුපිඹල් දවඹකින් කඳහ වළරිඹ යුතුඹ" ි 
භහ ශඹෝජනහ කයනහ.

වභළඳතිුරමළ

(றசரபவ அவகவ)

(The Chairman)

ශම් අසථහශේදී ගරු නිශඹෝජය
ලිරහනඹට ඳළමිශණනහ ඇත.

කහයක

බහඳි)තුභහ

අනුරුල

කථළනළයකුරමළ මූළවනදයන් ඉලත් වුදයන්,
ියදයෝජය කළරක වභළඳතිුරමළ [ගු මුුදේසු චන්ද්රකුමළර් මශතළ]

මුළවනළරූඪ විය.

அவதறநகு,
சதரரகவ
அவகவ
அவெகறரசணவ்றணறவபொ
அகனர, குழுவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகவ [ரவௌபுறகு
பபைரகசு சவறகுரவ] கனக கறவ்ரவகவ.

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

[පූ.බහ. 10.11

ගු ියදරෝන් දඳදර්රළ මශතළ

(ரவௌபுறகு றரரவ ததரர )

(The Hon. Niroshan Perera)
ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, ශඹොවුන් කටයුතු වහ නිපුණතහ
ංර්ධන අභහතයහංලශේ ළඹ ශීර් ඹටශ්ත අදවස කීඳඹක් ්රකහල
කිරීභට අසථහ රඵහ දීභ ගළන භහ ්රථභශඹන්භ ඔඵතුභහට
සතුි)න්ත නහ.
ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, යටක ආර්ථික ලශඹනු්ත, ඒ
හශේභ භහජ අඹ ලශඹනු්ත ලක්ි)භ්ත අඩි තහරභක් දළීමභ වහ
ඒ යශට් සිටින තරුණ ඳයපුය ඉතහභ ළදග්ත නහ. ශ්රී රංකහ ග්ත
කර ශ්රී රංකහශේ ජනගවනශඹන් සිඹඹට 26ක්, ඒ කිඹන්ශන්
මිිමඹන ඳවක් ඳභණ තරුණ තරුණිශඹෝ සිටිනහ. ඒ හශේභ
ඉි)වහඹ ග්ත කර තරුණ අවනඹ නිහ උතුශර්්ත, ඒ හශේභ
දකුශඩු්ත ියහිසුණු අ්ත දළකීම්රට අශප් යට ුදහුණ දීරහ
ි)ශඵනහ. ඒහශඹන් ඳහඩම් ඉශගන ශගන ඒ ළයදි නිළයදි කය
ශගන ඉදිරිඹට ඹන්න .නෆඹ කිඹන එක තභි  භශේ අදව
න්ශන්.
ශම් ්රලසන ශද හුශදක් ශද්ලඳහරනභඹ ලශඹන් ඵරන්ශන්
නළි), ශම් ්රලසනරට පිළිතුරු ඳඹන්ශන් ශකොශවොභද කිඹහ
ශොඹහ ඵරන එක ළදග්ත ශනහ. ශභොකද, අද නශකොට අශප්
තරුණ ඳයපුය තුශ ශම් යශට් ශද්ලඳහරනඹ ගළන ළඩි විලසහඹක්
නළවළ. තරුණ ජීවිතරට ්රධහන ලශඹන් ළදග්ත ශන්ශන්
අධයහඳනඹි . ශම් යශට් ඉි)වහඹ පුයහභ ඵළලුශෝත අධයහඳනඹ
කිඹන්ශන් ආශඹෝජනඹක්. ඒ හශේභ ජීවිතඹට වළකිඹහක් රඵහ
ශදන්න කයන ශභශවයක් වළටිඹට තභි  අපි හිතන්න පුරුදු ශරහ
ි)ශඵන්ශන්. එදහ එක්්ත ජහි)ක ඳක්ඹ විසිනුි  ශම් යටට නිදවස
අධයහඳනඹ වඳුන්හ දුන්ශන්. ඉි)වහඹ පුයහ අශප් තරුණ ඳයපුය
කුර අනු ශකොටු වී සිටිඹහ. එදහ තහ්තතහ කයපු යක්හ තභි 
පුතහට්ත කයන්න ශරහ ි)බුශඩු. නුද්ත ඒ ත්ත්තඹ ිය දභහ
තභන්ශේ වළකිඹහ අනු භහජශේ .නෆභ තරඹකට ඹන්නට
එදහ නිදවස අධයහඳනඹ තුළින් ශදොය විතත වුණහ. ඒ හශේභ අද
ශනශකොට ශරෝකඹ ශනස ශරහ ි)ශඵනහ. ශරෝකඹ
තයගකහරී ශරහ ි)ශඵනහ. භහජඹක් වළටිඹට අද අපි ශරෝකඹට
ඵද්ධ ශරහ ි)ශඵනහ. ශරෝකශේ අනික් යටිමන් එන ශවො,
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නයක සිඹලු ශදඹභ අශප් තරුණ ඳයපුයට ඵරඳහන අධිඹක තභි 
අද අපි ගභන් කයමින් සිටින්ශන්. අද ශම් යශට් අධයහඳන රභඹ
තුශ ඳ්තහශගන ඹන ජහතයන්තය ඳහල්ිමන් අශප් යශට්
ංසකති)ඹ වඳුනන්ශන් නළි), යශට් ඉි)වහඹ ගළන තරුණ
ඳයපුයක් ියහි ශමින් ඹනහ. ඒ හශේභ ශම් යජඹ විසින්
අධයහඳනඹට ්රභහණ්ත තයම් ුදදල් ශන් ශනො කිරීශම් ත්ත්තඹ
උඩ ඹල් ඳළන ිටඹ අධයහඳන රභඹකට වසු ශරහ ි)ශඵන නිහ,
අද අශප් යශට් තරුණ ඳයපුයට නිසි අධයහඳනඹක් රළශඵන්ශන්
නළවළි  කිඹන එක තභි  අශප් භතඹ ශරහ ි)ශඵන්ශන්.
අද අශප් අධයහඳන ඳද්ධි)ඹට සිසුන් තුන් රක් වතළිසදහවක්
ඳභණ ඇතුළු ශනහ. නුද්ත ශම් අධයහඳන ඳද්ධි)ශඹන්
විලසවිදයහරඹට ඹන්ශන් සිසුන් විසිඅට දවක් ඳභණි .
ංර්ධනඹ වුණු යටල් ගළන ඵළලුහභ, අශප් යශට්
විලසවිදයහරඹට ඹන සිසුන්ශේ ංඛයහ ඉතහ අඩු භට්ටභක
ි)ශඵනහ. ඒ හශේභ අශප් සිසුන් පුරුදු ශරහ ි)ශඵන්ශන්, කරහ
අංලඹට ිටහිල්රහ අධයහඳන වදහයන්නි . අද ශනශකොට ශරෝකඹ
ශගෝීමඹකයණඹ වීභ්ත එක්ක රැකිඹහරට අලය අලු්ත
තහක්ණඹ, අලු්ත කුරතහ ර්ධනඹ කය දීභට අශප් යශට්
අධයහඳන රභඹ තුළින් ඵළරි ශරහ ි)ශඵනහ. ශම් යට ඳහරනඹ
කශ විවිධ යජඹන් ශම් වහ විඳුම් දීභට ශනොශඹකු්ත ආඹතන
ියහි කය ි)ශඵනහ. විශලේශඹන් Ceylon-German Technical
Training Institute, NIBM හශේ ආඹතන ඹම් කිසි කහර්ඹ
බහයඹක් කශහට අශප් තරුණ ඳයපුශර් විරැකිඹහ අද සිඹඹට 20
දක්හ ඉවශ භට්ටභක ඳි)නහ. එක අතකින් අඳ අශප් යශට්
දරුන්ට වරිවළටි අධයහඳනඹක් ශදන්ශන් නළවළ. අශනක්
ඳළ්තශතන් අශප් කර්භහන්තලහරහර නවීන තහක්ණශඹන් යු්ත
රැකිඹහන් ියහි කයන්නට ඵළරි ශරහ ි)ශඵනහ. ඹටිතර ඳවසුකම්
දියුණු කය ඒ තුළින් ශම් යශට් ංර්ධනඹක් ශඟහ කය ගළනීභ
යජශේ ්රි)ඳ්ති)ඹක් වී ි)ශඵනහ. අද ශනශකොට ීනනශඹන්
විලහර ලශඹන් ණඹ අය ශගන යහඹල්, ඒ හශේභ භවහ භහර්ග,
ගුන් ශතොටුඳශල් ඔඵතුභන්රහ නිර්භහණඹ කය ි)ශඵනහ.
නුද්ත ශම් යහඳති) තුළින් ශම් යශට් තරුණ ඳයපුයට රැකී යක්හ
කීඹක් ියහි වුණහ ද කිඹහ අඳ අවන්නට කළභි)ි .
ඒ ීනන ආශඹෝජනරට විලහර ලශඹන් ීනන ජහි)කඹන්භ ශම්
යටට ඇවි්ත ඉතහ ්රහථමික රැකිඹහ ඳහ ඒ අඹ විසින්භ කයන
ආකහයඹක් තභි  අඳට දකින්නට රළශඵන්ශන්. රංකහශේ අඳනඹන
කර්භහන්තඹ එන්න එන්නභ ඳවත ළටී ශගන ඹනහ. භභ ශම් ගළන
ඊශේ විහදශේ දී්ත කථහ කශහ. අපි තයග කයන අශනක් යටල්
භඟ ඵරන ශකොට -විඹට්නහභඹ ග්තත්ත, ඵංේරහ ශද්ලඹ ග්තත්ත,
ඉන්දිඹහ ග්තත්ත, ඳහකිසතහනඹ ග්තත්ත- අශප් අඳනඹන ර්ධන
ශේගඹ ඉතහභ අඩු භට්ටභකි  ි)ශඵන්ශන්. ඒ හශේභ උස
තහක්ණශඹන් යු්ත අඳනඹන ශම් යශට් ි)ශඵන්ශන් ගරු
නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, සිඹඹට 1.8ි . යුද්ධඹ ඉය වී දළනට
ය වතයක්, ඳවක් ිටඹ්ත උස තහක්ණශඹන් යු්ත අඳනඹන
කර්භහන්ත ියහි කයන්නට විශද්ල ආශඹෝජන අශප් යටට
ශගනන්නට ඵළරි ශරහ ි)ශඵනහ. අපි වම්ඵන්ශතොට ්රශද්ලශේ
ගුන් ශතොටු ශඳොශක් වළදු්ත, යහඹක් වළදු්ත ඒ ්රශද්ලශඹන්
ඳහ වරි වළටි ආශඹෝජනඹක් ශගශනන්නට අඳට ඵළරි ශරහ
ි)ශඵනහ.
රැකී යක්හ ියහි කිරීශම්දී විලහරතභ ඵහධකඹ තභි  අශප් යශට්
නිසඳහදන විඹදභ ඉවශ ඹෆභ. අද න ශකොට ඉන්ධන මිර, විදුිම
ියර, ඒ හශේභ ශම් අඹ ළශඹන් ශටිමශෂෝන් ියර ඳහ ළඩි
කිරීශභන් අශප් යටට විශද්ල ආශඹෝජකශඹෝ එනහ අඩු නහ
හශේභ, අශප් යශට් ි)ශඵන භහගම් ඳහ අශප් යශට් රැකී යක්හ
ියහි කයන්ශන් නළතු ශන්ත යටරට ිටහිල්රහ රැකී යක්හ ියහි
කයන ත්ත්තඹක් අපි දළක්කහ.
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2012 ශර් දී අශප් අඳනඹන සිඹඹට 7.7කින් අඩු වීභක් ළඩිවීභක් ශනොශි .- තභි  අපි දළක්ශක්. අද න ශකොට
තරුණඹන් විලහර පිරික් ශන්ත යටරට ිටහිල්රහ ඒ යටර
ි)ශඵන ආර්ථික රභඹ උඳශඹෝිට කය ශගන ඒ තුළින් රැකී යක්හ
කයරහ ුදදරක් වම්ඵ කය ශගන රංකහට එරහ තභි  අද ඒ
ශගොල්රන් ජී්ත න්ශන්. නුද්ත එශවභ න ශකොට අපි දළක්කහ,
විවිධ ්රලසන ශම් තුළින් ඳළන නඟිනහ.
අපි දළක්කහ, රිහනහ නෆීක් කිඹන ඒ දළරිඹට භළද ශඳයදිග
ිටහින් ශභොනහද වුශඩු කිඹරහ. ඒ දළරිඹ ඹම්කිසි යදක් කශි 
කිඹහ හි ගහ දළම්භහ. ඒ හශේභ විලහර පිරික් විවිධ
අනතුරුරට රක් ශරහ භවය අසථහර මිඹ ිටහින් රංකහට
ශගශනනහ. ඵරන්න, අද .සශේිමඹහට තරුණශඹෝ විලහර
පිරික් ශඵෝට්ටුිමන් ඳහ ඹෆභට ශඳරඹිරහ සිටිනහ. ශකොරිඹහ,
ඉතහිමඹ ළනි යටරට්ත විලහර පිරික් ඹන්න ඳටන් ශගන
ි)ශඵනහ. ශම් යශට් තරුණ පිරිසරට ආර්ථික ලශඹන් සුදුසු
රැකිඹහක් නළි)කභ්ත, ඒ හශේභ ශද්ලඳහරනික ලශඹන් ඒ
ශගොල්රන්ට වඬක් නළවළ කිඹන නිගභනඹ්ත නිහ ශන්ත යටකට
ිටහින් තභන්ශේ ජීවිතඹ අලුශතන් ඳටන් ගන්න .නෆ කිඹන
කහයණඹ භත අද විලහර තරුණ පිරික් ශම් විධිඹට ශන්ත
යටරට ඹනහ. ශම් ත්ත්තඹ භවයක් ශරහට එච්චය ගණන්
ග්තශ්ත නළි) වුණ්ත, අශප් යටට ඒ තුළින් විලහර විශද්ල විනිභඹක්
එනි  කිඹහ හිතු්ත අශප් යට ඇතුශත ි)ශඵන ආර්ථිකඹ්ත, අශප්
යට ඇතුශත ි)ශඵන කර්භහන්ත, අශප් යට ඇතුශත ි)ශඵන ශේහ
එන්න එන්න අඩඳණ න සබහඹක් තභි  දකින්න
රළශඵන්ශන්.
අද තරුණ ඳයපුය විලහර ලශඹන් ශතොයතුරු තහක්ණඹට
නළඹුරු ශරහ සිටිනහ. ඒ අඹ භවයක් ශරහට websites රට
ඹනහ; ඒ අඹ Facebook ඹනහ; ඒ අඹ internet එකට ඹනහ.
ඳහර්ිමශම්න්තුක් වළටිඹට අඳ ඒ තයණ ඳයපුයට ශතොයතුරු රඵහ
ගළනීශම් අි ි)ඹ ආයක්හ කය ශදන්න .නෆ. අඳ දළක්කහ, ඳසු ිටඹ
ය තුශ යජඹ විවිධ websites තවනම් කය ි)ශඵන ඵ. ඒ
හශේභ Facebook ඹන්න එඳහ කිඹහ ි)ශඵනහ. Google ඹන්න
එඳහ කිඹහ ි)ශඵනහ. ඒ තුළින් පුළුල් ංහදඹක් ශම් තරුණ
ඳයපුයට රඵහ ශදන්න ඵළවළ කිඹන එක තභි  භශේ අදව.
ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, අද ශද්ලඳහරන ක්රිඹහ දහභශඹන්
තරුණ ඳයපුය ඈ්ත ශරහ ි)ශඵනහ. අඳ පිළිගන්නහ, ශඹොවුන්
ඳහර්ිමශම්න්තු භඟින් ඒක නිළයදි කයන්න ඹම්කිසි ළඩක්
කයනහඹ කිඹහ. නුද්ත අද ශම් යශට් ශද්ලඳහරනඥඹන් ශගන ඹන
ක්රිඹහදහභ නිහ මිනීභළරුම්, සත්රී දණ, ශභහ අඳචහය ඳහරනඹ කය
ගන්න ඵළරි ශරහ ි)ශඵනහ. ශරෝකඹ වහ න විට අල්රස වහ
දුණඹ ළඩි වීභ නිහ අඳ අද එන්න එන්නභ ඳවත භට්ටභකට
ළශටමින් සිටිනහ. ඒහ අද තරුණ ඳයපුය ඵරහශගන සිටිනහ.
ගරු ඇභි)තුභනි, ඒහි න් තභි  ඉදිරිශේදී අඳට ්රලසන
එන්ශන්; ඒහි න් තභි  තරුණ අවනඹ එන්ශන්. ඒ හශේභ
ඩඹසශඳෝයහ ග්තශතෝත, second generation, third generation
එක්ත එක්ක අපි කථහ කයරහ ි)ශඵනහ. ඒ අඹ අද අශප් යටට
වය කයන්න ඳටන් අයශගන ි)ශඵනහ. භවය විට ශම්
රංකහට්ත ඇවිල්රහ නළි) කට්ටිඹ ජනභහධය තුළින් ශතොයතුරු
රඵහ ශගන අශප් යශට් කුභක් ශවෝ ශවො ශදඹක් ශනහ නම් ඒ
වළභ අසථහකදීභ ඒක විශේචනඹ කයරහ අශප් යට ඳව්ත
භට්ටභකට දභන ත්ත්තඹකට අද ඳ්ත ශරහ සිටිනහ.

ියදයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(The Deputy Chairman)

The next speaker is the Hon. Dullas Alahapperuma.
You have got 25 minutes.
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ගු ඩවහ අශප්දඳුම මශතළ (දයෞලන ක ුතුර ශළ
ියපුණතළ වංලර්ධන අමළතයුරමළ)

(ரவௌபுறகு டனவ அகவௐததபை - இகபஞவ அலுவகவ,
றநவ அதறறபைவ்ற அகவைசவ)

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

ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, විරුද්ධ ඳක්ඹ ශනුශන්
ශභභ අභහතයහංලඹට අදහශ ළඹ ශීර් පිළිඵ විහදඹ ආයම්බ කයපු
ගරු නිශයෝන් ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභහට ඳශුදශන්භ භහ
සතුි)න්ත ශන්නට .නෆ. භභ එතුභහ ඉදිරිඳ්ත කශ කහයණහ
එක්ක එකඟ ශනොවුණ්ත, ඇතළම් කහයණහර තයඹක් ගළබ්
ශරහ ශනො ි)බුණ්ත ශීරහචහය ශභභ විහදඹ ආයම්බ කිරීභ
පිළිඵ භහ ඳශුදශන්භ එතුභහට සතුි)න්ත ශන්නට
කළභළි)ි .
ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, නිපුණතහ ංර්ධනඹ
ශනුශන් එශවභ නළ්තනම් තරුණ ංර්ධනඹ ශනුශන්,
නිදවසින් ඳසු ඉි)වහශේ ළඩිභ ්රි)ඳහදන ශන් කයන්නට
නිර්ශරෝභී ගනු රළබූ තීන්දු ම්ඵන්ධශඹන් ුදදල් ඇභි)යඹහ
විධිඹට්ත, ශම් යශට් යහජය නහඹකඹහ විධිඹට්ත අි)ගරු භහින්ද
යහජඳක් ජනහධිඳි)තුභහට විඹ බහය අභහතයයඹහ විධිඹට භභ
ශම් අසථහශේ දී භහශේ කතතශේදි්තඹ පිරිනභන්න කළභළි)ි .
ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, ශභභ තීයණඹ එක ඳළ්තතකින්
අභහතයහංලඹක් විධිඹට අඳට අයාශඹෝගඹක් ශනහ; පුයළසිශඹෝ
විධිඹට අපි සිඹලු ශදනහටභ අයාශඹෝගඹක් ශනහ. ඒ හශේභ
ඳහර්ිමශම්න්තු විධිඹට ඳක්, විඳක් ශද්ල සීභහිමන් ඔබ්ඵට
ිටහිල්රහ ඒ අයාශඹෝගඹ බහය ගත යුතුි  කිඹහ භහ විලසහ කයනහ.
ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, අි)ගරු ජනහධිඳි)තුභහ ශභභ
අභහතයහංලශේ ග කීභ අඳ ශත ඳයරහ අදට අවුරුදු 3කු්ත, භහ
9ක කහරඹක් ගත ශරහ ි)ශඵනහ. ශම් හශේභ අඹ ළඹ විහද
තුනකට -2010 ශනොළම්ඵර් භහශේදී, 2011දී ව 2012 දී- අපි
වබහගී ශරහ ි)ශඵනහ. ශම්ක අපි අභහතයහංලඹක් විධිඹට
වබහගී න 4ළනි අඹ ළඹ විහදඹි .
ීමට ශඳය ඳ්තපු ඒ විහද තුශන්දීභ තුදන්නහන්ශේරහශේ
ඳහර්ලසඹට ඩහ අශප් ඳහර්ලසශඹන් අභහතයහංලඹ විධිඹට ඉදිරිඳ්ත
කයපු කහයණහ, තර්ක ග්තශතෝත ඒහ හුදු තර්ක ද, ංඛයහ ශල්ඛන
වයම ද, ගණිත විශනෝදඹ ද? පුංචි කහරශේ අපිට ගණිතඹ ඉශගන
ගළනීභට රළීබභ ශෞන්දර්ඹහ්තභක අ්ත දළකීභක්. ශභඹ එළනි
ශදඹක් ද? භභ භශේ වතදඹ හක්ිකශඹන් ඒ ්රලසනඹ අවනහ.
විරුද්ධ ඳක්ශේ භශේ මිත්රි න්ට්ත භභ කිඹන්ශන් වතදඹ
හක්ිකශඹන් ්රලසන කයන්න කිඹරහි .
ගරු නිශයෝන් භන්ත්රීතුභනි, ගත ශච්ච කහර සීභහ තුශ
තරුණ ංර්ධනඹ ශවෝ නිපුණතහ ංර්ධනඹ තුශ ්රගි)ඹක්,
දළක්භක් එශවභ නළ්තනම් අනහගතහදී දතසටිඹක් නළවළ කිඹරහ
ඔඵතුභහ විලසහ කයනහ නම් ශම් ළඹ ශීර්රට විරුද්ධ
ශන්න. වළඵළි , ඒ හධහයණ තර්ක භත ඳදනම් ශරහ, හධහයණ
කරුණු භත ඳදනම් ශරහ ශන්නට .නෆ. ඒහ ශද්ලඳහරන
වුභනහන් විසින් අඳ තුශ නිර්භහණඹ කයන කරුණු ශනොශි .
අපි ඉදිරිඳ්ත කයන කථහ භත, අද උශද් ඔශබ් ශම්ශේ තඵපු ඒ
පුසතකඹ භත, අධිතහක්ණික CD ඳට භත, DVD ඳට භත තීන්දු
ගන්ශන් නළි), යට තුශ සිටින තරුණි න්ශේ බහහට ඇහුම්
කන් දීරහ, ඒ තරුණි න්ශේ වඬට ඇහුම් කන් දීරහ, ඔවුන්ශේ
ර්තභහන ත්ත්තඹ ශ්තරුම් අයශගන, අශඵෝධ කය ශගන ගත
ශච්ච අවුරුදු තුනකු්ත භහ නඹක කහරඹ තුශ ශම් විඹඹ දිවහ
ඵරන්න කිඹරහ භහ ශම් ගරු බහශන් ඉතහභ ශගෞයශඹන්
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ඉල්රහ සිටින්න කළභළි)ි . අශප් වතදඹ හක්ිකඹ තුශ චකිතඹක්
නළි), ශදිටඩිඹහක් නළි) ශඹෞන කටයුතු ව නිපුණතහ
ංර්ධන අභහතයහංලඹ විධිඹට අපි ආඩම්ඵය ශනහ.
ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, ඒ හශේභ අශප් ආඹතන 18ක
නහඹකි න්, නිරධහරින්, ශේකි න් සිඹලු ශදනහභ ම්ඵන්ධශඹන්
භභ ඇභි)යඹහ විධිඹට ආඩම්ඵය නහ. ශද්ලඳහරනඥශඹකුට
ඒක නියන්තයශඹන් රළශඵන ශගෞයඹක් ශනොශි ; ආඩම්ඵයඹක්
ශනොශි . භභ හභහනයශඹන් ම්්රදහඹඹ ලශඹන් සතුි) කිරීභ
කයන්ශන් කථහ අහනශේදීි . භභ ඔඵතුභහශගන් අය
ඉල්රනහ, ඒ කටයු්තත ුදරට ගන්න. භභ අශප් ශල්කම්තුභහ ්රුදඛ
අභහතයහංලඹට්ත, ආඹතන 18ක් නිශඹෝජනඹ කයමින් සිටින අශප්
ආඹතන ්රධහනීන් ඇතුළු ශේක ශවෝදය්තඹට්ත භහ
සතුි)න්ත න්ශන් ඔවුන් ශවො team එකක් නිහි , ගරු
නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි. ඒකි  භභ කිේශේ ඇභි)යශඹකුට,
ශද්ලඳහරනඥශඹකුට අවම්ශඵන් වම්ඵ න අසථහක් කිඹරහ.
වළභ දහභ කිඹන්න ඵළවළ, "භට ශවො team එකක් ඉන්නහ"ඹ
කිඹරහ. භභ ඒක ශගෞයශඹන් කිඹන්ශන් ටවන් ශන්න .නෆ
නිහි . ශ්රී රංකහශේ ශද්ලඳහරන ඉි)වහඹ තුශ අපි ශවො team
එකක්. Team එකක් විධිඹට ශම් අයාශඹෝගඹ අපි ඵහය ශගන
ි)ශඵනහ. එභ නිහ ඒ සිඹලු ශදනහටභ භහ සතුි)න්ත නහ, ඳසු
ිටඹ යක කහරඹක් පුයහට ශම් අයාශඹෝගඹ වුදශේ එක්්ත,
නිර්භහණශීිම දක්පු දහඹක්තඹ ම්ඵන්ධශඹන්.
ඒ විතයක් ශනොශි . අි)ගරු ජනහධිඳි)තුභහට භහ නළත්ත
සතුි)න්ත නහ. ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, අනශේ දලකශේ
භළද බහගශේ එතුභහ ශම් යශට් කම්කරු වහ ත්තතීඹ පුහුණු විඹ
බහය අභහතයයඹහ ලශඹන් කටයුතු කශහ. එතුභහ තභි  නගය
ශක්න්ද්රීඹ ි)බුණු කහර්මික අධයහඳනඹ ඉි)වහශේ ඳශුදන
තහට ගභට ශගන ිටශේ. 1893 දී ඳටන් ග්ත කහර්මික අධයහඳනඹ
1996 දී ත්තතීඹ පුහුණු අධිකහරිඹ නිර්භහණඹ කිරීභ වයවහ ගභට
ශගන ිටශේ එතුභහි . එතුභහට ඒ අභහතයහංලශේ කටයුතු කයන්න
පුළුන්කභ රළබුශඩු අවුරුදු ශදකි . ඒ අවුරුදු ශදකක කහර සීභහ
තුශදී ගනු රළබූ තීන්දු, අද දශේ අශප් අභහතයහංලඹට විලහර භඟ
ශඳන්වීභක් රඵහ දීභට ුදල් ශරහ ි)ශඵනහ. භහ ඒ පිළිඵ
එතුභහට සතුි)න්ත න්නට .නෆ.
ඒ විතයක් ශනොශි . ශම් වුභනහ ශ්තරුම් ශගන ළඹ වහ
ම්ඳ්ත ශඳශ ගළසවීභ වහ අනහගතඹ පිළිඵ වුභනහකින්
ගනු රළබූ තීන්දු, තීයණ පිළිඵ රිම්ත වීයතුංග ශල්කම්තුභහ ්රුදඛ
අශප් ශවෝදය අභහතයහංලර සිඹලුභ නිරධහරින්ට, විශලේශඹන්භ
ුදදල් අභහතයහංලශේ ශල්කම් ආචහර්ඹ ඨ .ීබ. ජඹසුන්දය භළි)තුභහ
්රුදඛ භවහ බහඩුඩගහයශේ නිරධහරින්ට භශේ සතුි)ඹ වහ ශගෞයඹ
පිරිනභන්නට .නෆ.
ඔඵතුභන්රහ උඳශද්ලක කහයක බහ තුශදී අඳට දුන් වහඹ,
අඳ ශකශයහි ්රදර්ලනඹ කයනු රළබූ ධනහ්තභක විශේචන, ශඳන්හ
දුන් අඩු ඳහඩු ඹන සිඹලුභ ශද් ම්ඵන්ධශඹන් නිශයෝන් ශඳශර්යහ
භන්ත්රීතුභහ ්රුදඛ උඳශද්ලක කහයක බහශේ හභහජික
භන්ත්රීතුභන්රහට භහ ශම් අසථහශේදී සතුි)න්ත න්නට .නෆ.
නිශයෝන් ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ජනතහ නිශඹෝජිතඹකු
විධිඹට ශභභ අභහතයහංලඹට අදහශ ග කීම් ඉසට කශ ඵ කිසිදු
ශේදඹකින් ශතොය භට කිඹන්න පුළුන්කභක් ි)ශඵනහ.
ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, ඒ හශේභ ශම් යශට් සිඹලුභ
භහධය ආඹතනරට, භහධයශේදි ත්තතීඹ ගඹන්ට භහ සතුි)න්ත
න්නට .නෆ, ඳසු ිටඹ ය තුනක කහරඹ පුයහට ශම් ළදග්ත
විඹ පිළිඵ ඉතහ විලහර ව කළඳ කිරීභක් කය ි)ීබභ ගළන.
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ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, ශම් අඹ ළඹ තුළින් අඳට
අභහතයහංලඹක් විධිඹට ඉි)වහශේ ළඩිභ ුදදර ව රුපිඹල් ියිමඹන
12ක් එන අවුරුද්දට රඵහ දීභට ශඹෝජනහ කය ි)ශඵනහ. ඒ
වළශයන්නට ය 3ක කහරඹක් වහ ඇශභරිකහනු ශඩොරර්
මිිමඹන 350ක් රඵහ ගළනීභට්ත ශඹෝජනහ ශරහ ි)ශඵනහ. එඹ
රුපිඹල්ිමන් ඵළලුශෝත ියිමඹන 45ක් විතය. ශම් අභහතයහංලඹ
වහ ීමට ශඳය ඉි)වහශේ ළඩිභ ුදදර ශන් කශශේ ිටඹ
අවුරුද්ශද්ි . ඒ රුපිඹල් ියිමඹන 9ක ුදදරක්. 2005 දී රුපිඹල්
ියිමඹන 5ක සීභහට්ත එන්න ඵළරි වුණහ.
අඹ ළඹ වයවහ විලහර ුදදල් ම්බහයඹක්, ම්ඳ්ත ංඛයහක්
ශඳශ ගසරහ ශම් අභහතයහංලශඹන් අි)ගරු ජනහධිඳි)තුභහ
ඵරහශඳොශයෝතතු න ශද් ශභොකක්ද?
ගරු නිශයෝන් ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ කිඹපු භවය
කහයණහ නිළයදිි . ඉතහ යර කිඹනහ නම් අි)ගරු
ජනහධිඳි)තුභහ ඵරහශඳොශයෝතතු න්ශන් ශභඹි . ශම් යශට්
ආර්ථිකශේ ඇශභරිකහනු ශඩොරර් 2,200ක් න ඒක පුද්ගර
ආදහඹභ 2016 ශර්දී ඇශභරිකහනු ශඩොරර් 4,000 දක්හ ශගන
ඹන්නට, ශන්ත චනිමන් කිඹනහ නම් ඇශභරිකහනු ශඩොරර්
ියිමඹන 60ක් න ශ්රී රංකහ ආර්ථිකඹ 2016 දී ඇශභරිකහනු ශඩොරර්
ියිමඹන 100කට ඩහ ළඩි ආර්ථිකඹක් ඵට ඳ්ත කිරීභට -ශම්
ක්රිඹහිමඹට- අලය නිපුණතහ ංර්ධනඹ, ශඹෞන ංර්ධනඹ
තභි  යහජය නහඹකඹහ විධිඹට අි)ගරු ජනහධිඳි)තුභහ අශප්
අභහතයහංලශඹන් ඵරහශඳොශයෝතතු න්ශන්. ශම් ශනුශන් අඳට
ශඵොශවෝ ශද් කයන්නට ශනහ. විශලේශඹන් අධයහඳන
ඳද්ධි)ශඹන් රඵහ ග්ත දළනුභ ව රැකිඹහ ශශශ ශඳොශ අතය
ි)ශඵන රික්තකඹ, හිඩළ අපි පියවිඹ යුතු ි)ශඵනහ. ගරු
නිශයෝන් ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභහ කි ප ඳරිදිභ අපි ඒ තීන්දු අයශගන
ි)ශඵනහ, ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි. අධයහඳනඹ, ත්තතීඹ
අධයහඳනඹ, තතතීි ඹ අධයහඳනඹ තුශ ්රි)ංසකයණ වහ ව
තීන්දු අපි අයශගනි  ි)ශඵන්ශන්. ඒ තීන්දු ක්රිඹහ්තභක න ශේරහ
ශම්ක. ඒ තීන්දුර අසළන්න ශගට ගන්න ශරහ ශම්ක. කරුණු
හධක ඇි) අඳට ඒක ගළන හකච්ඡහ කයන්නට පුළුන්.
විශලේශඹන්භ භශේ වතදඹ හක්ිකඹට ඩහ, භශේ කඩුඩහඹශම්
වතදඹ හක්ිකඹට ඩහ ශවොභ හක්ිකඹක් වළටිඹට, ශවොභ
දර්ලකඹක් වළටිඹට 2012 ශ්රී රංකහ භහන ංර්ධන හර්තහ භහ
බහට ඉදිරිඳ්ත කයන්න කළභළි)ි . ශම්ක අශප් හර්තහක්
ශනොශි ; භව ඵළංකුශේ්ත ශනොශි ; UNDP හර්තහක්; "භහන
ංර්ධනඹ වහ කරහඨ ඹ විභතහන් ඉ්ත කිරීභ" ඹනුශන්
වන් න 2012 හර්තහ. ශභහි 61 න පිටුශේ ි)ශඵනහ
ගුක්. UNDP ආඹතනඹ ශම් ගු භඟින් ංන්දනහ්තභක
ශඳන්නහ, 2000-2002 ය ව 2010, 2011, 2012 යල්
තුශ දී ශම් කහර්මික ව ත්තතීඹ අධයහඳනඹ වහ ිමඹහ ඳදිංචි
ආඹතන භට්ටභ ව යහජය අංලඹ, යහජය ශනොන අංලඹ ලශඹන්
ඒ වහ ඇතුශ්ත වුණු සිසුන් ංඛයහ. ඒ ගළන ඉතහභ ශකටිශඹන්
ඔඵතුභහට උපුටහ දක්න්නට භහ කළභළි)ි . ගරු නිශයෝන්
භන්ත්රීතුභනි, 2001 ර්ඹ න විට ඔඵතුභහ ඒ ආඩුඩුශේ සිටිශේ
නළවළ. ඔඵතුභහ එතශකොට ඳහර්ිමශම්න්තුශේ සිටිඹහ ද කිඹරහ භට
භතක නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක් භහන්න. 2001 ර්ශේ දී යහජය
වහ අර්ධ යහජය ආඹතන තු ත්තතීඹ පුහුණු ආඹතන ි)ියරහ
ි)ශඵන්ශන් 556ි  ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි. 2011 ර්ඹ
න විට ඒ ්රභහණඹ 939ක් දක්හ ර්ධනඹ ශරහ ි)ශඵනහ.
ර්ධනශේ ්රි)ලතඹ විතයක් 68.88ි . ත්තතීඹ ව කහර්මික
අධයහඳන ආඹතනර ර්ධනශේ ්රි)ලතඹ විතයක් ය 10කදී
68.8ි .
අශප් යශට් යහජය ආඹතන, ශඳෞද්ගිමක ආඹතන කිඹරහ
අම්භත ශඵදීභක් ි)ශඵනහ. අපි වළභ ශදඹකදීභ ඵරන ශම්
අම්භත ශඵදුම් ඉය, ඉි)වහඹ පුයහභ්ත අයශගන ිටඹ ශඵදුම් ඉයක්.
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නුද්ත අපි එශවභ ඵරන්ශන් නළවළ. ශම් අයාශඹෝගඹට ුදහුණ
ශදන්න යහජය අංලඹ ව ශඳෞද්ගිමක අංලඹ කිඹරහ සීභහ ඉයක්
නිර්භහණඹ කයන්න අපි ඵරහශඳොශයෝතතු න්ශන් නළවළ.
ශඳෞද්ගිමක අංලශේ 2001 දී ිමඹහ ඳදිංචි ව ආඹතන 552ක
්රභහණඹ 2011 අහන න විට 898ක් දක්හ ර්ධනඹ ශරහ
ි)ශඵනහ. ගරු නිශයෝන් ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභනි, ළඩි වීශම්
්රි)ලතඹ 256.35ි . ළඩි වීභ සිඹඹට 256 ඉක්භහ ිටහින්
ි)ශඵනහ. ඒ විතයක් ශනොශි . යහජය ශනොන ආඹතන්ත
එශවභි . 2001 ි)බුණු ආඹතන 112ක ්රභහණඹ 2011 ය
අහන න ශකොට 240 ශරහ ි)ශඵනහ. ්රි)ලතඹ 114.29ි .
අභ ලශඹන් සිඹඹට 114ි .
ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, දරුන් ශකොි  තයම් ඇතුශ්ත
කය ි)බුණහ ද කිඹරහ ඵරුද. ආඹතන යහජය ව ශඳෞද්ගිමක
ලශඹන් ි)ශඵන්න පුළුන්. වළඵළි  ශකොි  තයම් දරුන් ආහ ද
ශම්හට? ඒ ආපු දරුන්ශගන් ශකොි  තයම් ්රභහණඹක් ඒ දළනුභ
උකවහ ග්තතහ ද, dropouts ශනොවී? ශකොි  තයම් දරුන්
්රභහණඹක් සිටිඹහ ද? ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, 2002 සිටි
67,612ක් ව දරුන් ංඛයහ 2011 න ශකොට 108,125ක් ශරහ
ි)ශඵනහ. ශම් හර්තහශේ 2012 ර්ශේ ංඛයහ නළවළ. ගරු
භන්ත්රීතුභනි, භභ ඔඵතුභහට ඉතහභ ග කීශභන් කිඹනහ, 2012
අන් න ශකොට ශභඹ 116,000 දක්හ ර්ධනඹ වුණහ කිඹරහ.
2012 අහනඹ ඳළ්තතකින් තඵුද. 2002 ශර් 67,000ට
හශප්ක් 2011 ශර් 108,000 ශගන ඵරන ශකොට දරුන්
ඇතුශ්ත කය ගළනීශම් ර්ධනඹ, සිඹඹට 59.72ි . 2012 න ශකොට
දරුන් ංඛයහ ර්ධනඹ නහ, 116,000 දක්හ. ඒ දරුන්ශේ
ර්ධනඹ්ත ශභඹට එකතු කශශෝත 2002ට හශප්ක් ර්ධනඹ
සිඹඹට 75 ඉක්භහ ිටහින් ි)ශඵනහ. ශම් අශප් ංඛයහ ශල්ඛන
ශනොශි . ඒ නිහ භහ කළභළි)ි  ශම් දිවහ විතත, නිරු්ත දෆකින්
ඵරන්න කිඹහ ශම් ගරු බහට ආයහධනහ කයන්න. කරුණහකය
තරුණඹන් ම්ඵන්ධ විඹඹන්ර දී ඒ විධිඹට ඵරන්න.
ඉි)වහශේ භහජඹ තුශ ි)බුණු ශගෝ්රික භතහදඹ නිහ
නිපුණ්තඹ කුර ධුයහිමඹක් ඇතුශශේ, කුර රභඹක් ඇතුශශේ හිය
කයරහ ි)බුණහ. ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, ශම් කුර රභඹ
හශප්ක් ළඩිශඹන්භ ි)බුශඩු තුදන්නහන්ශේ නිශඹෝජනඹ
කයන උතුරු ඳශහශ්ත ව අශප් දකුණු ඳශහශ්ත. එතළනින් එළිඹට
එන්න ශම්ක තභි  ශරහ. අශප් ශනොශඹක් ශඵදීම් ි)ශඵනහ. අපි
ශ්රී රංකහ,  පඑන්ඨ , ශේවීඨ , ටීඑන්ඒ කිඹරහ ශඵශදනහ; ්රශද්ල
විධිඹට ශඵදිරහ ඉන්නහ. ශම් ශඵදීම් සිඹල්ර භළද්ශද් තරුණඹහ
ම්ඵන්ධශඹන් ශඵදීභ ඉි)වහඹ අඳට දරුණුතභ යතු එළිඹ භතු
කයපු අසථහක්. කරුණහකය ශම්ක දිවහ නිරු්ත දෆකින්
ඵරන්න කිඹරහ භභ ආයහධනහ කශශේ ඒ නිහි .
ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, අපි ශකොශවොභද ශම් අයාශඹෝගඹ
බහය ගන්ශන්? අපි අද හහිතයශඹන් මිදිරහි  ඉන්ශන්. ගරු
නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, තුදන්නහන්ශේ දන්නහ, ශම් සිඹ
ආසිඹහශේ සිඹ ඵ. ඳසු ිටඹ සිඹට කිේහ, ඒක ඇශභරිකහශේ
සිඹ කිඹරහ. ඊට ශඳරින් සිඹට කිේහ, ඒක භවහ බ්රිතහනයශේ
සිඹ -හිරු ශනොඵසින අධියහජයශේ සිඹ- කිඹරහ. හිරු
ශනොඵසින අධියහජයඹි , ඇශභරිකහ එක්්ත ජනඳදඹි  ශදකභ
එකතු ශරහ කිඹනහ, ශම් සිඹශේ අි ි)කහයඹහ ආසිඹහ කිඹරහ.
ඒ ආසිඹහශේ සිඹශේ ඳදනභ ශභොකක්ද? එදහ සිඹශේ ඳදනභ
ම්ඳ්ත, අුද ද්රය. ඒ නිහභ යුද්ධ, කළරැිම ශකෝරහවර තුළින්
ශරෝකඹහ විනහල වුණහ. වළඵළි  ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, ශම්
සිඹශේ ඳදනභ භහන ්රහේධනඹි . භහන ්රහේධනඹ
ශගොඩනඟන ක්රිඹහිමඹ ශභොකක්ද? ඒ අධයහඳනඹි . ගරු
නිශයෝන් ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභනි, අධයහඳනඹ නයකයණඹ කිරීභ
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ම්ඵන්ධශඹන් භභ කහට්ත ඇඟිල්ර දික් කයන්ශන් නළවළ.
ඉි)වහශේ වළභ ආඩුඩුක්භ ඒකට උ්තහව ග්තතහ. භභ ුදරදී්ත
කිේහ, "කහර්මික අධයහඳනඹ ශම් යටට වඳුන්රහ දුන්ශන් සුදු
අධියහජයහදින්" කිඹරහ. විධිභ්ත කහර්මික අධයහඳනඹ වඳුන්හ
දුන්ශන් ඔවුන්. ඉි)වහශේ අශප් යශට් කහර්මික අධයහඳනඹ
ි)බුණහ. භභ ඒක අයාශඹෝගඹට රක් කයනහ ශනොශි . 1893
ඉන් ආයම්බ ව විධිභ්ත කහර්මික අධයහඳනඹ දියුණු කයන්න වළභ
ආඩුඩුක්භ උ්තහව ග්තතහ. ආඩුඩු විතයක් ශනොශි , KOICA,
JICA, ADB, World Bank කිඹන ශම් සිඹලු ආඹතන්ත ඒ වහ
ශනොශඹක් උ්තහවඹන් ග්තතහ. වළඵළි , අඳට අශප්ක්ිකත ්රි)පර
රඵහ ගන්න පුළුන්කභක් රළබුශඩු නළවළ. එශවනම් ශකොතළනක
ශවෝ ළරැද්දක් ි)බුණහ. ශභන්න ශම් ළරැද්ද වඳුනහ ග්තතු
නහඹකඹහ තභි  අි)ගරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳි)තුභහ. තතතීඹ
අධයහඳනඹට ම්ඵන්ධ ඉි)වහඹ පුයහ ි)බුණු ්රධහන ළරැද්දක්
එතුභහ නිළයදි කශහ. ශභොකක්ද ඒ නිළයදි කශශේ? ද්විතීඹ
අධයහඳනඹ ව තතතීඹ අධයහඳනඹ කිඹන ධහයහන් ශදක අතශර්
ඳහරභක් නිර්භහණඹ කශහ. නිශයෝන් භන්ත්රීතුභනි, අශප් යශට්
ශභශතක් තතතීඹ අධයහඳනඹට, ත්තතීඹ අධයහඳනඹට ග්තශ්ත
විබහග අභ්ත වුණු දරුන්; ඳහල් වළය ිටඹ දරුන්. අි)ගරු
භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳි)තුභහ තභි  කල්ඳනහ කශශේ, එශවභ
ශන්න ඵළවළ කිඹරහ. ශඳශකණි ළරක් -cord එකක්- ි)ශඵන්නට
.නෆ. ඒ නිහ තභි  අධයහඳන ඇභි)තුභහශේ නහඹක්තශඹන්
අශප් අභහතයහංල ඔක්ශකෝභ අ්තළල් ඵළ ශගන තහක්ණ විඹ
ධහයහ ද්විතීි ක අධයහඳනඹ ශනුශන් අද ඳහල් ඳද්ධි)ඹ
ඇතුශට ඇවිල්රහ ි)ශඵන්ශන්. ශම්ක තභි  ඉි)වහශේ අඳට
වඳුනහ ගන්න ඵළරි වුණු දුර්රකභ. ශම්ක තභි  ඉි)වහශේ අඳට
ළයදුණු තළන. ඒ නිහ අද අපි ශම් බහ ආභන්ත්රණඹ කයන්ශන්
ඒ ළරැද්ද-

ියදයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(The Deputy Chairman)

Hon. Minister, you have two more minutes.
ගු ඩවහ අශප්දඳුම මශතළ

(ரவௌபுறகு டனவ அயவௐததபை)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ඔඵතුභහශේ විනහඩි 10්ත භට ශදනහ කිඹරහ කිේහ. එශවභ
වුශණෝත භට ත විනහඩි 10ක කහරඹක් ි)ශඵනහ.

ියදයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(The Deputy Chairman)

විනහඩි ඳවක් තභි  ශදන්න පුළුන්. Today, we started the
Committee Stage Discussion late.

ගු ඩවහ අශප්දඳුම මශතළ

(ரவௌபுறகு டனவ அயவௐததபை)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

භභ අශප් ත ගරු භන්ත්රීයඹකුශගන් විනහඩි ඳවක් ගන්නහ.
ශේරහ ශේගශඹන් ිටහිල්රහ ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි. භහ
ශේගශඹන් භහතතකහට අතීර්ණ ශන්නම්.
ශම් ක්ශේත්රශේ අපි university colleges කිඹන අලු්ත
ංකල්ඳඹ වඳුන්හ දුන්නහ. නිශයෝන් භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ
කිේහ වරි. උස ශඳශ භතුන්ශේ විරැකිඹහ පිළිඵ ්රලසනඹ අපි
ශ්තරුම් අයශගන ි)ශඵනහ. ඔවුන්ශේ විරැකිඹහශේ ජහි)ක
්රි)ලතඹ සිඹඹට වතශර් භට්ටශම් ි)බුණහ. ඒක අපි දන්නහ. A 3
ග්තතු දරුන් 1,994 ශදනකුට විලසවිදයහරඹට ඹන්න ඵළරි වුණහ.
අපි දන්නහ ඒක. විලසවිදයහරඹට ඹන්න සුදුසුකම් රඵන
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දරුන්ශගන් සිඹඹට 17කටි  විලසවිදයහරඹ ඇතුශශේ ඉඩ
ි)ශඵන්ශන්. ඒ අර්බුදඹ අපි දන්නහ. ඒ නිහ තභි  university
colleges කිඹන අලු්ත ංකල්ඳඹ ශගොඩ නළඟුශඩු. ඒක භධයභ
භට්ටශම් ඉංජිශන්රුන් ශගොඩ නඟන තළනක්. ඔඵතුභහ කිේහ
හශේභ හභහනය ශඳශ අභතුන්ශේ රැකිඹහ වියහිතබහඹ සිඹඹට
3ක භට්ටශම්ි  ි)ශඵන්ශන්. ජහි)ක ්රි)ලතඹට ඩහ අඩුි  ගරු
භන්ත්රීතුභහ. ඒ නිහි  අපි ඒ අඹ ආභන්ත්රණඹ කශශේ. භධයභ
භට්ටශම් ඉංජිශන්රුන්. ඉි)වහශේ ි)බුණහ පියමිඩඹක්. උඩ
ඉංජිශන්රුහ සිටිඹහ. ඊට ඹටින් භධයභ භට්ටශම් ඉංජිශන්රුහ
සිටිඹහ. ඊට ඹටින් technician හිටිඹහ. ශිල්පිඹහ - draftsman - හිටිඹහ
ඹටභ. ශම් පියමිඩඹ අද ශනස ශරහි  ි)ශඵන්ශන්. ජහතයන්තය
භට්ටශභන් ශනස ශරහ ි)ශඵන්ශන්. ශම් පියමිඩඹ ඇතුශශේ අද
ඇවිල්රහ ි)ශඵන්ශන් multi-skills. දළනුභ හිත, සිඹල්ශරන්
ශඳෝණඹ වුණු නිර්භහණ ශිල්පිඹහ; භධයභ භට්ටශම් ඉංජිශන්රුහ.
ශම් university colleges ටික ශගොඩ නළශඟන්ශන් ඒ ශනුශනුි .
University colleges විතයක් ශනොශි , ගරු නිශඹෝජය
බහඳි)තුභනි. ිටඹ අඹ ළඹ ඉදිරිඳ්ත කයමින් -2013ට අදහශයහජය නහඹකඹහ විධිඹට අි)ගරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳි)තුභහ
ශම් ගරු බහශේදී ශඳොශයොන්දු වුණහ, ජහි)ක යහඳහය
කශභනහකයණ විලසවිදයහරඹ - NSBM නමින් අලු්ත
විලසවිදයහරඹක් ඳටන් ගන්නහ කිඹරහ; . භහ ඔඵතුභහට ඉතහ
ශගෞයශඹන් කිඹනහ, අද දශේ ශම් තුන්ළනි semester එක
ඹන්ශන්; දරුන් 4,200 ශදනකු එතළන ඉන්නහ කිඹන එක.
19ළනි දහ ශවෝභහගභ ්රශද්ලශේ අශප් ඉදි කිරීම් ආයම්බ
ශකශයනහ. අවුරුදු ශදකකින් නිභ ශනහ. ශභඹ ආසිඹහශේ
ඳශුදළනි වරිත යවිඹි . අපි අවුරුද්දකට 5,000ක් ඇතුශ්ත
කයන්නි  ඵරහශඳොශයෝතතු න්ශන්. දළන් 4,200ක් ඉන්නහ.
ජහි)ක විලසවිදයහර ඳද්ධි)ඹටභ ඇතුශ්ත කය ගන්ශන්
අවුරුද්දකට 22,000ි , 23,000ි . NSBM යවිඹට විතයක් ආසිඹහශේ ඳශුද වරිත යවිඹට විතයක්- අපි අවුරුද්දකට
5,000ක් ගන්නහ. භහ මිත්ර නිශයෝන් ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභනි, ශම්හ
ශද්ලඳහරන පුයහයම් ශනොශි . අද ිටහින් ඵරන්න, ඒ යවිශේ
4,200ක් ඉන්නහ. භහ කිඹන්ශන් NIBM එක ගළන ශනොශි ,
NSBM එක ගළනි .
ජනහරි භහශේ අලු්ත intake එක ආහභ රඵන අවුරුද්ශද්
ුදල් කහර්තුශේ අඳ ඳන්දවශේ ඉරක්කඹට ඹනහ. අඳ දළනට
විශද්ල විලසවිදයහර තුනක් එක්ක එකතු ශරහ සිටිනහ. ශභොනෆස
ළනි ත්ත විලසවිදයහර ශදකක් එක්ක එකතු ශන්න අඳ කටයුතු
කයනහ. ශභභඟින් දරුන්ට රළශඵන ආර්ථික හසිඹ ශකොි 
තයම්ද? භට ඒ ගළන කිඹන්න ශේරහ නළවළ. ප්ිමභ්ත යවිඹට
ඹන දරුශක් ටියුන්රට විතයක් අවුරුද්දකට මිිමඹන වඹක්
විඹදම් කයන්න .නෆ. කන්න, ශඵොන්න, නතය ශන්න ශනොශි .
එංගරන්තශේදී කයන ශද්, ප්ිමභ්ත යවිශේභ උඳහධිඹ රුපිඹල්
රක් නඹක් -මිිමඹනඹකට අඩුශන්- විඹදම් කයරහ NSBM
එශකන් ගන්න පුළුන්. ඒ අලු්ත ඳහයල් දළන් වළදිරහ ි)ශඵනහ;
fast track එක වළදිරහ ි)ශඵනහ. A/L කයන්ශන් නළි)
දරුශකුට තභන්ශේ නිඟ කුරතහ තුළින් ශේගශඹන් ඹන්න
අලය නම්, උඳහධිඹ වහ ඇතුශ්ත ශන්න ඒ fast track එක අද
නිර්භහණඹ ශරහ ි)ශඵනහ. ඒ එක කඩුඩහඹභක් විතයි .
ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, රංකහ ඉි)වහශේ ඳශුදශනි
තහට අද ත්ති)ඹ අධයහඳන උඳහධිධහරින් ියහි ශරහ ි)ශඵනහ.
ිටඹ අවුරුද්ශද් අි)ගරු ජනහධිඳි)තුභහශේ ්රධහන්තශඹන්
BTech. උඳහධි ්රදහශනෝ්තඹ ඵඩුඩහයනහඹක අනුසභයණ
ජහතයන්තය ම්භන්ත්රණ ලහරහශේ ඳළළ්තවහ. අද Z-Score එක
ගළන හිතන්ශන් නළි), නිපුණතහ භත ඳදනම් ශරහ ත්ත
ඳහයකින් ිටහින් උඳහධිඹ ගළනීශම් ඳහය වළදිරහ ි)ශඵනහ. ජහි)ක
නිපුණතහ දිනඹ අද ්රකහලඹට ඳ්ත ශරහ ි)ශඵනහ. නිශයෝන්
ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභනි, අඳ 4G ගළන, Wi-Fi ගළන කථහ කයනහ
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මික්, ඳශයවිඹහශේ කකුල්ර ඳණිවුඩ ගළට ගවරහ ඹන යුගශේ
ඉන්න අඹ ශනොශි . ශම් යුග ශදක අඳ ශ්තරුම් අයශගන
ි)ශඵනහ.

ියදයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(The Deputy Chairman)

Hon. Minister, please wind up now.
ගු ඩවහ අශප්දඳුම මශතළ

(ரவௌபுறகு டனவ அயவௐததபை)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

අහන ලශඹන් ශම් කහයණඹ ගළන්ත කිඹන්න භට අය
ශදන්න, ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි.
නිපුණතහ ංර්ධනඹ විතයක් ශනොශි , තරුණඹහ ගළන,
තරුණ ංර්ධනඹ ම්ඵන්ධශඹන් කථහ කයන්න භභ අහන
විනහඩි කීඳඹ ශඹොදහ ගන්නහ. භහින්දහගභනශඹන් අවුරුදු
2,268කට ඳසු රංකහශේ ඳශුද අන්තර් ජහි)ක තරුණ
ම්ශම්රනඹ අඳ වම්ඵන්ශතොට එම්රික් ලහරහශේ ඳළළ්තවහ. එඹ
ඉි)වහශේ ඳශුද ජහතයන්තය තරුණ ම්ශම්රනඹි . ගරු
නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, අශප් Youth Parliament එශක් උඳ
අගභළි)තුභහ ඔඵතුභහශේ භළි)යණ ශකොට්සහශේ ශකශනක්. ඒක
ඔඵතුභහට ආඩම්ඵයඹක්. අඳ රඵන අවුරුද්ශද් භළි  භහශේ
ආසිඹහශේ ඳශුදශනි තහට ශරෝක තරුණ උශශරක්
ඳ්තනහ. ඒක නිකම්භ නිකම් ශද්ලඳහරන ටන් ඳහස කිඹන
උශශරක් ශනොශි . තරුණඹහ පිළිඵ ශරෝක නයහඹ ඳත්රඹ
ශනස කයන, ඔහු පිළිඵ අලු්ත කිඹවීභක් ශරෝකඹහට ශදන
ජහතයන්තය ශරෝක තරුණ ුදළු ශරසින් එඹ ඉි)වහඹට එකතු
ශේවි.
ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, ජහි)ක තරුණ ්රි)ඳ්ති)ඹ ගළන
ඔඵතුභහ්ත දන්නහ ඇි). ඉි)වහශේ අසථහ ශදකකදී ඒ වහ
උ්තහව ග්තතහ. නුද්ත එඹ කස කයන්න ඵළරි වුණහ. දළන් එඹ
කළියනට් භඩුඩරඹ වුදශේි  ි)ශඵන්ශන්. සිඹලුභ ඳක්ර TNA එශක් ඉරහ එක්්ත ජහි)ක ඳක්ඹ දක්හ - ශවෝදය
භන්ත්රීරුශගන් අඳ අදවස විභසුහ. භවය අඹ අදවස දුන්නහ.
නුද්ත කනගහටුි  කිඹන්න, භවරු අදවස ඉදිරිඳ්ත කශශේ නළවළ.
ඒ නිහ භභ ශම් ගරු බහශන් එක ඉල්ීමභි  කයන්ශන්. ගරු
නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, කිසිඹම් දක ශම් යශට් තරුණඹන්
"භේියභ නළ්තනම් භයණඹ" කිඹරහ නළත ිය්ති)ර ිමේශෝත,
"දණින් ළටී ජී්ත නහට ඩහ ශදඳි න් හිටශගන භළශයන එක
ළඳතක්" කිඹරහ ශකොශවේ වරි ටන් ඳහසඹක් ිමේශෝත, උතුරු
ඳශහශ්ත තරුණඹන් හශේ ශම් යශට් තරුණඹන් තභන්ශේ
ශඵල්ශල් ඹනි ඩ් කයරක් එල්රහ ග්තශතෝත ශම් ගරු බහශේ
සිටින අඳ සිඹලු ශදනහභ එඹට ගඋ්තතයකරුන් ශනහ. භභ
ඳශුද ගඋ්තතයකරු ශේවි. වළඵළි , අපි කහට්ත ශම්
අයාශඹෝගශඹන් මිශදන්න ඵළවළ. ඒ නිහ භභ එක ඉල්ීමභි 
කයන්ශන්. ඉි)වහශේ තරුණ නළඟිටීම් තුනක් ශච්ච යටක
ඉශගන භභ කයන ඉල්ීමභ න්ශන්, කරුණහකය තරුණඹහ දිවහ
තරුණ විධිඹට ඵරන්න, තරුණඹහට ශ්තශයන බහහශන් කථහ
කයන්න කිඹන එකි .
ශම් විලසශේ හිඩළක් ඉතුරු කයරහ අන් ගභන් ිටඹ, ශම්
ශභොශවොශ්ත ්රිශටෝරිඹහ රීඩහංගනශේ ළතශඳන ශනල්න්
භළන්ශඩරහ භළි)තුභහශේ ්රකහලඹකින් භශේ කථහ අන්
කයන්න භට අය ශදන්න. ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි ඒක
භට විලහර ශගෞයඹක්. එතුභහ ශභශවභ කිේහ: "If you talk to a
person in a language that he understands, it goes to his brain.
But, if you talk to the same person in his language, it goes to
his heart".
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ඳහර්ිමශම්න්තු

[ගරු ඩරස අරවප්ශඳරුභ භවතහ

ඒ නිහ භභ ඉල්රන්ශන්, ළඩිහිටිඹන් විධිඹට තරුණඹහට
ශ්තශයන බහහශන් කථහ කයන්න කිඹරහි .
[ப.த. 10.59]

ගු සීියතම්බි දයෝදශේවහලරන් මශතළ

(ரவௌபுறகு சலணறவ்வதற ரரரகவவ)

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)
தகப தறறவ் றசரபவ அவகரப, இகபஞவ
அலுவகவ, றநவ அதறறபைவ்ற அகவைசறவ றற எதுவெகலடுகவ
லரண குழுறகன றரவ்றவ கனவதுதகரவௌடு உகரவபொ
கறவோடு ரவ கறவௗவைசறகடகறவரநவ. எபை ரவோடிவ
ததபைவ தசரவ்ரகவுவ பதுதகலுவதரகவுவ றகவௗதவகவ
இகபஞவகவ. இவகவ சறநவ பகநறவ உபைரவெகவௐ
தவோடரரன அவரடு சுதறவோசவ கர இடபவௌடு. இவபொ
உனகறலுவப
அவ்கண
ரடுகலவ
இகபஞவகபறவ
அதறறபைவ்றறவ கூடி கணவ தசலுவ்ற பைகறவநண.
இவரகபறவ து ரவோடிவ இகபஞவககப பவௐ
தடுவ்வுவ
அவகபறவ
ரகனறவக
றவெறகவெ
குகநவெகவுவ அவககபவை சவசவெறறவெகவகபரக உபைரவெக
வுதணவௐ தன றடவேககப அடிவௐதகடரகவெதகரவௌடு
அகவெகவௐதவோட அகவைரச இகபஞவ அலுவகவ, றநவ
அதறறபைவ்ற அகவைசரகுவ.
இவகவைசறவகலவௗ தன அறகரசகதகலவ தறவசறவை
சகதகலவ இவேகுகறவநண. ஆணரவ, இவபொ வபவு
தரறவதறவசறககப
வேகறணரலுவ
ரகனறவனரவ்
றவௌடரவோடவ இகபஞவ சபகவ்றலிபைவது கநறவகன.
கடவ பைடவேகபறவ, தவககனவெககவ்க படிவ்து ரகன
றவநறவெ கவடவௐதவோடவகவ வரதரது ரகனரவவௐகதவௐ
ததவபொவபணவ. ஆணரவ, இவபொ தவககனவெககவ தசவன
படிர குகநரண கவறவ் கககககபவெ தகரவௌடிபைவெகுவ
இகபஞவ
பெறகவ
றவவ்
தரறலிவநற
றகவுவ
கவடவௐதவோடுவெதகரவௌடிபைவெகறவநணவ.
ஆகர,
இகபஞவ
அலுவகலவெகுவௐ ததரபொவௐதரண அகவைசு தறவசறககப
வேகுதுடவ றவபொறடரது, இவகலவெகுவ் தரறவ
ரவவௐகதபெவ
ததவபொவெதகரடுவெகவெகூடிரக
இபைவெக
ரவௌடுவ. பவபு வெகற ரசறவெ கவோசற ஆவோசற தசவ
கரனவேகபறவ இகபஞவ றகரவ்துவெகுவௐ ததரபொவௐதரண
அகவைசு, தரறவ அகவைசு அவனது ரபொ ரது ஏவ
அகவைசுடவ தரடவபுதவோடிபைவரவ அவபொ தரறவரவவௐபு
வதரடுகவ
கடததவநக
ரவ
இவேகு
றகணவுகூபைகறவரநவ.
இகபஞவ அலுவகவ, றநவ அதறறபைவ்ற அகவைசறவகலவௗ
தரறவதவோதவெ கவற வபொவ தறவசறவ் றகவெகபவ
இவேகுகறவநது. தரறவதவோதவெ கவலூரற 1893ஆவ ஆவௌடு
ஆவதறவெகவௐதவோடது. இவ னரவநறவ அரது 120
பைடவேகலவெகுவௐ தறவ இவபொரவ தரறவதவோத, தறவசறவ்
றகவெகபவ்துவெகுவௐ தறவௐதரபரகவ் றவ எபைவ றணவ
ததவபொவபரவ. இவ இனவேகக
றபைரக ரசகறவ
கககபெவபரகவுவ தன அததவேககபவெ தகரவௌட
ரகவுவ கரவௐதடுகறவநரவ. இவ ணது வோடவெகபவௐபு
ரவோடவ்கவை
ரசவவவ
வந
ககறவ
இவட
டிவெககவெகரக அகவைசபைவெகு ரவ வநற தரறறவெகறவரநவ.
தகரரற அசறவ உறபெடவ பவவ்வௐதடுவகரகவ்
தரறவு தசவவௐதவோடுவப தரறவதவோதவெ கவலூரறகபறவ
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வோடவெகபவௐபு வொசவதரடுரவ தரறவதவோதவெ கவலூரற
ரசவவெகவௐதடரககறவோடு ணது ககனகவ் தரறறவெ
கறவரநவ.
குநறவௐதரக
வோடவெகபவௐபு
வொசவதரடுரவ
தரறவதவோதவெ கவலூரற கடவ 5 பைடவேகலவெகு ரனரக
றவ அறதவ அவந றகனறவ தறவ அறதரவ றபைகறவெகவௐ
தவோடு பைகறவநது. இவ்தரறவதவோதவெ கவலூரறவெகு 8 றவ
றரறவுகரபவகவ
அசறரகவ்
ரகவௐதடுகறவநணவ.
உதக சற, இவற சற, ததபறகபவ பலிண
இபைவதுவ கவதறவௐதவகு றவ றரறவுகரபவகபறவநற
அவேகு 7 தரடதநறகவ றபொவ்வௐதவோடுவபண. அதுவோடுவநற
சணற, ஞரறபொ தகுறர குவௐபுகலவெகுவ றவ றரறவுக
ரபவகவ இவனர கரவ்ரவ ரவகவ து
தறவசறதநறகவ்
தரடபடிரது
கவடவௐதடுகறவநணவ.
அவ்ரரடு அவுவறரலி அவேகலகரவ ததவந ரசறவ்
தரறவசரவ ககக அரது NVQ தரடதநறவெகுவௐ
ததபறகபவ இவனர றகன கரவௐதடுகறவநது. ஆகர,
இவரகவந ததபறக பவ்க வதடுவ்ற உவுரபொ
அகவைகசவெ
ரகவோடுவெதகரவகறவரநவ.
இனவேககறரன
வரதரது 27,170 ரவகவ NVQ தரடதநறககபவெ கவகுவ
ரகபறவ
இவரவகலவெகு இவகரண சறக
வதடுவ்துது
றகவுவ
அசறரகுவ.
அரரகப,
றபைரகரகன தரறவதவோதவெ கவலூரறறவ 160 ரவ
கலவெரகவந ககறவ குவௐதகந, தரறவதவோத வௌடதவ
ஆகற சறகவ தகரவௌட இபைரடிவெ கவோடிடவ அகவெகுவ
பவசறக ரவகறவரநவ.
ரவௗவெககவ் தரறவதறவசற அறகரசகத - VTA - பனவ
18 பைடவேகபறவ 4,33,000 இகபஞவ பெறகவ தண
கடவரகவெ குநறவௐதறவோடுவபலவகவ. இதுதவநற உவேகபது
அகவைசறணரவ சவவௐதறவெகவௐதவோட தசனரவபொகக தவநற
இபொதவோடுவெ கூபொகறவநது. இவகலவெகுவௐ ததரபைபரர
ரலறறவ தரரற தவேகபறவௐபு வகறபெவபரகவுவ சுவோடிவெ
கரவோடிபெவபலவகவ.
அவ
ககறவ
டவெகு,
கறவெகு
ரகரவேகபறவ வ்கண ரதவ தணகடவரவகவ? வதக
ரவ அநற றபைவபுகறவரநவ.
ரசற இகபஞவ ரசககவ வநவ்றவகலவௗ வோடவெகபவௐபு
ரவோடவ்றலுவப புதுவெகுடிறபைவௐதறவ எபை தரறவதறவசற
றகனவ இவேகுகறவநது. ஆணரவ, அவேகு பவபொ-ரவகு
தறவசறதநறகரப கடததபொகறவநண. 50 ரதபைவெகு ரவ
தறவசறததபொவ அபவுவெகுவெ கவோடிட சறகவ இவகன. ஆகர,
இவௐதறவசற
றகனவ்க அதறறபைவ்ற
தசவபெபகரகவ்
ரகரண கவோடிடவேககபவ் ரதறவெகவுவ தறவசறதநறககப
அறகரறவெகவுவ டடிவெகக டுவெக பவபைரபொ அகவைசவ
அவகபறடவ ரவ அவதரகவெ ரகவோடுவெதகரவகறவரநவ.
அவ்ரரடு இவேகு 5 வெகபைவெகுவ ரவ கரற தவதரடவபொவெ
கரவௐதடுரவ இக றசரவௐ தவௌக வபொவ
றசரவௐ
தரடதநற
ரதரவநவபொவெகுவௐ
தவதடுவ்
டடிவெகக டுவெகுரபொ ரகரபைவெகறவரநவ. அவ்துடவ
வோடவெகபவௐபு ரவோடவ்றவ கவகுடர தரகுறறலுவ தடுரவ
ககவௐ
தகுறறலுவ
புறரக
இபை
தரறவதறவசற
றகனவேககப
உபைரவெகவுவ
டடிவெகக
ரவ
தகரவலரபொ இவறடவ்றரன ரவௌடுரகரவ றடுவெகறவரநவ.
இகபஞவ அலுவகவ, றநவ அதறறபைவ்ற அகவைசறவகலவௗ
இவேகுவ ரசற இகபஞவ ரசககவ வநவ இகபஞரா்
தரரலவநவ
எவகந
டவ்துகறவநது.
அவௌகறவ
அவவநவ வெகற ரடுகவ சகதறவ ணற உரறககவ
ஆகரபகபெவ அகவ்துவது இகபஞரா் தரரலவந
றகவௗகவெ கரவோடிது. இவ இகபஞவ தரரலவநவ்துவெகு
பனரது
டக
கடததவந
ரவலிவ
சகன
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தறரசவேகபறலுவ
இகபஞவகவ
அறவ
உபொவௐதறணரக
பைவகரக லறரகவௐ ரதரவோடிறவோடணவ. ஆணரவ, 2 ஆது
டகரக கடததவந இகபஞவ தரரலவந ரவலிவ
றகவெ குகநரண இகபஞவகரப ரதரவோடிறவ குறவ்ணவ.
அவ ரவலிவ 198 ரதவ ரவெகுகவ பனபவ 138 ரதவ
ரதரவோடிறவநறபெவ தரறரகறபெவபணவ. குநறவௐதரக, இவரவோடிவ
பவலிவ,
றவௗ
இணவேகபறவ
இகபஞவ,
பெறகவ
இவ்ரவலிவ கூடி கணவ தசலுவ்றவகன. கரவ
இகபஞவ தரரலவநவ்றவ
அவவுகபறவ இவறபை
இணவ்கவை ரசவவவகலவ கவௌதுகடவௐதரண பகநறரனர
டவ்வௐதவோடுவபணவ.
இகபஞரா்
தரரலவநவ்துவெகு
தரறரகற வேகபது தறவெகரனவ படிவ தறவணவ இவ
இகபஞவ, பெறகவ ததபைவதரலுவ தரறலிவநறபெவ கணறவௐ
தறவநறபெவ றரறபெவ றகனகவெ கரவெகூடிரகவுவபது.
இவகவ
இவௐததரழுது
றகவுவ
கவடவௐதடுகறவநணவ.
இவறகனகககப கபைவ்றவதகரவௌரட இகபஞவ, பெறகவ
இகபஞரா்
தரரலவந
ரவலிவ
ரதரவோடிறடுறவ
ததரறரக ஆவவ கரவோடறவகன வபொ ரவ கபைதுகறவரநவ.
வோடவெகபவௐபு ரவோடவ்றவ தவனரதபற தறரசவ்றவ
வதரபை இகபஞபைவ இவ்ரவலிவ ரதரவோடிறடறவகன.
வுலவு,
ரகவைரசகண,
தசவேகனடி,
கறரவ,
கலரவொசறவெகுடி, ரகரநகபவௐதவபொ வ்ற ரதரவந தறரசவேக
பறலிபைவது எவதரபைவ வோடுர இவகு றவௌவௐதறவ்து
அவகவ ரவெகபறவௐதறவநறர தரறரணரவகவ. குநறவௐதரக
ரடு பழுறலுவ இவரபொ 138 ரதவ ரதரவோடிறவநறவ்
தரறரவகு, இவ றவோடறடவ வக இகபஞவ
சபகவ்க
ரவதடுவ்துவ
றவ்றவ
அகறவகன
வதகர கரவோடுகறவநது.

டவெகு, கறவெகு ரகரவேகபறவ பவபு தரரற தறவசற
றகனவேகவ இபைவண. இக பெவ் சூனரவ தரறவெகவௐ
தவோடுறவோடண. டவெகு - கறவெகறவ ககண இவ,
உநவுககப இவ அவனது தநறதகரடுவ் வபொவ றரசட
ரகவெகுரறரக
இபைவது
துவபுபொவ
இகபஞவ,
பெறகலவெகு உவுவ ககறவ இவேகு புற தறவசற
றகனவேகவ உபைரவெகவௐதட ரவௌடுவ. அரரதரவபொ
வதகணர இபைவெகுவ தறவசற றகனவேககபவௐ புண
கவெகவுவ ரவௌடுவ.

இவபொ டவெகு, கறவெகு ரகரவேகவ பெவ் சூனரவ
தரறவெகவௐதவோட றகனறவ இவேகு ரழுவ தரறவெகவௐதவோட
இகபஞவகபறவ தரறவ இவக, பொக ரதரவநவகந
லவெகுவககறவ இகபஞவ அலுவகவ, றநவ அதறறபைவ்ற
அகவைசறவகலவௗ
இவேகுவ
வநவேகவ,
றபொணவேகவ,
அறகரசகதகவ ரவதகரவலவ தவேகபறவௐபு றகவெ குகந
ரகர உவபது. ரசற இகபஞவ ரசககவ வநவ பனவ
றரசட ரகபெவப இகபஞவ பெறகலவெகு தரறவதறவசற,
சறகறவைகச வதண தறரறவ்ரணறர, அதரறவெகர, இவ்ரலி,
அவுவறரலிர, வதரணறர, இவறர ரதரவந ரடுகபறவ
வணரவவ்
தரவௌடவ
றபொணவேகபறவ
உறபனவ
டவ்வௐதவோடரக அகவைசறவ இபொவோடு தபறவௐதடுவ்து
கறவநது.

இவபொ றபைரகரகன ரவோடவ்றவ ரசற இகபஞவ
ரசககவ வந ரவோடவெ கரரறரனவ்றவ எபை றவௗ
உவ்றரரகவ்ரது இவனர றகன கரவௐதடுகறவநது.
வகரலிக றணவ்றவ தபைகவ தறரசவ்றவ உற
இகபஞவ ரசக அறகரரறரக றறவெகவௐதவோட எபை றவௗ
இகபஞகவெகூட றபொவ்துவ பவசற வரதரது கடததவபொவெ
தகரவௌடிபைவெகறவநது.
அவ்ரரடு
றபைரகரகன,
வோடவெகபவௐபு ரவோடவேகபறவ ரசற இகபஞவ ரசககவ
வந ரவோட கரரறரனவ ரடககவெ கவோடிடவேகபறரனர
இவேகற பைகறவநது. இவகரண தசரவவெ கவோடிடவ இதுக
அகவெகவௐதடறவகன. இவறடவ்றவ கணவ தசலுவ்துரபொ
அகவைசவ அவககப அவதரகவெ ரகவோடுவெதகரவகறவரநவ.
இவறடரக
பவபுவ
அகவைசரறவ
கணவ்துவெகுவெ
தகரவௌவதுவரபவ. அவ்ரரடு, இவறபைரவோட இகபஞவ,
பெறகவ றகபரவோடுவௐ தறவசற ததபொவரகர, வேகபது
றகபரவோடு றகவௗக டவ்துவரகர ரசற இகபஞவ
ரசககவ வநவ்துவெதகண துற கரணபறவகன.
சறககப வதடுவ்ரது, றகபரவோடு அதறறபைவ்ற தரடவ
தரகவௐ ரதசறவௐ தணறவகன. தகப அகவைசவ அவகவ
இறலுவ கணவ தசலுவ்ரவௌடுதண ரவ இவறடவ்றரன
ரகவோடுவெதகரவகறவரநவ. [இகடபடு] தகப உபொவௐதறணவ
அவகரப,
வணறவ்துவெ
தகரவபரவௌடுவ.
லவேகவ
வதகட ரவ்க டுவெகரவௌடரவ. ரசற தறலுவ
ககவ்தரறவ அறகரசகதபனவ டவெகுவெ கறவெகறலுவப
இகபஞவ, பெறகலவெதகண-

ියදයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(The Deputy Chairman)

வநற. உவேகபது உகக படிவ்துவெதகரவலவேகவ!

ගු සීියතම්බි දයෝදශේවහලරන් මශතළ

(ரவௌபுறகு சலணறவ்வதற ரரரகவவ)

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)

தகப உபொவௐதறணவ சறசவெற ஆணவவ அவகலகட
ரவ்கபெவ ரவ டுவெகறவரநவ.
இவபனவ டவெகு, கறவெககவை ரசரா்வ றரசட ரகவெ
குரறவகவ வ்கணரதவ தணகடவரவகவ வதக ரவ
அநற றபைவபுகறவரநவ. தணணறவ, பெவ்வ கரரக இவபொ
டவெகு, கறவெகறவ ததபைகறபெவப றரசட ரகவெகுரற
இகபஞவ, பெறகவ அவநரட ரவௗவெககவெகரக றகவுவ
கவடவௐதவோடுவெதகரவௌடிபைவௐதக
இவைசகதறவ
குநறவௐதறட
றபைவபுகறவரநவ. ரசற இகபஞவ ரசககவ வநவ்றவகு

றபைரகரகன
றனரதபற
தரறவதறவசற
றகனவ்றவ 1985ஆவ ஆவௌடுவெகு பவ ரயரவோடவ பகரகவ்
துவௐ தறவசற உவோதடவௐ தன தறவசறதநறககபவெதகரவௌட
தரரற தறவசற றகனதரவபொ 888 வெகரறவ அகவறபைவது.
வெகற ரசற கவோசற ஆவோசறறவரதரது றபொவௐதவோட இவ
றகனவ்துவெகு சரறவ் வ்வ்க வதவ அவௐரதரது
தறவௐதரபவ ரகரக இபைவரவ. இவேகு இகபஞவ,
பெறகலவெகு தரறவதறவசற உவோதட தவரபொ தறவசற
தநறகவ ரதரறவெகவௐதவோடண. ஆணரவ, இவபொ அவெகரறகவ
தவகறலுவப 52 ணவவகலவெகு பைரணவ ததபொவகு
றரவதடுவ்றவெ
தகரடுவெகுவ
ககறவ
தறரறவ்துவெ
தகரடுவெகவௐதவோடுவபண.
இவெகரறகவ்
வெககவௐதவகு
இகபஞவ அலுவகவ, றநவ அதறறபைவ்ற அகவைசு வ,
டடிவெகக டுவெகறவகன? இது கறவெகு ரகரவ
வதரனர? ஆகர, அறவ சறநறபவு கரறரது ததவபொ
எபை தரறவதறவசற றகனவ்கவ் ரதறவ்து இகபஞவ, பெறக
லவெகு உ ரவௌடுதவபொ அகவைசகவெ ரகவோடுவெ
தகரவகறவரநவ.

ියදයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(The Deputy Chairman)

தகப அவவ அவகரப! தகப ரரரகவவ
அவகவ, அபைகட ரவ்றவ உவேகலவெகுவௐ ரதசுவகு
அதறவெகறவகன.
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ඳහර්ිමශම්න්තු

ගු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ)

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

Sir, I rise to a point of Order.
ියදයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(The Deputy Chairman)

Yes, what is your point of Order?
ගු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ)

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

Sir, he is misleading the House. இவகநவெகு இகபஞவ
தரரலவநவ்றவ தறறவௐ தறரக இபைவெகறவநவ எபை
றவ. அரரதரவபொ, இவௌடு பவலிவ அகவைசவகவ,
இவௌடு றவௗ அகவைசவகவ -

ියදයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(The Deputy Chairman)

That is not a point of Order. Hon. Member, you carry
on.
ගු සීියතම්බි දයෝදශේවහලරන් මශතළ

(ரவௌபுறகு சலணறவ்வதற ரரரகவவ)

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)

ரவேகவ றபவெகவ ரகவோகுவரதரது ரவ்றவ லவேகவ
றபவெகவ ரபைவேகவ! வுதசவது வதகட ரவ்க
டுவெகரவௌடரவ.
ரசற தறலுவ ககவ்தரறவ அறகரசகதபனவ டவெகு,
கறவெகு இகபஞவ, பெறகலவெதகண தபறரவோடு உறபெடவ
ரசற வோடவௐ தறவசற றகனவ எவகந வதடுவ்வுவபரக
அகவைசறவ றவோடவ்றவ குநறவௐதறடவௐதவோடுவபது. இகண
ரவேகவ ரவகறவரநரவ. ழுவ்பறனவநறவை தசனபறவ
இகண ரவதகரவப பவபைரபொ அவதரக ரவௌடு
கறவரநரவ. 2008ஆவ ஆவௌடு தகரரறர ரவோடு உறபெடவ
வோடவெகபவௐபு ரவோடவ்றவ கவகுடர தரகுறறவ ரகவை
ரசகணவௐ தறரசவ்றவ இகபஞவகலவெகரண தரறவதவோதவெ
கவலூரறதரவபொ அகவௐதவகு றற எதுவெகவௐதவோடது; தறரச
தசனரபவ கரறபெவ வேகறபெவபரவ. தசவந வு தசனவுவ்
றவோடவ்றலுவ இது தரடவதரகவௐ ரதசறபெவரபவ. ஆணரவ,
இவபொக
இது
தரடவதரண
வவௐ
தறகனபெவ
கரறவகன. வ, இவ்தரறவதவோதவெ கவலூரற இவதவ
றபொவௐதடறவகன? வதக அநற றபைவபுகறவரநவ.
கடவ தரரலவந வு தசனவுவ் றவோட றரவ்றலுவ
இகபஞவ றகர ஆரனரசகணவெ குழுவெ கூவோடவ்றலுவ றடுவ்
ரகரரறவெககறவ தறகரவ, லவௌட கரனவ்றவகுவௐ தறவ
வோடவெகபவௐபு ரவோட இகபஞவ கக சவரபணவ்துவெகு
கறவெகு ரகர பவணரவ பனகவைசவ ஊடரக இவறவ்
தூகவ்றணரவ வேகவௐதவோட தவ வௌடி றகவுவ உகடவது,
தரபொவேகற றகனறவ, வரதரது ரசற இகபஞவ ரசக
வநவ அகவௐ ததரபொவௐரதவபொ, தகரவௌடுதசவபொவபரக
ரவ அநறகறவரநவ. இவ டடிவெககக டுவ்கவெகரக
ரவ தகப அகவைசவ அவககபவௐ தரரவோடுகறவரநவ.
இது ற, ரசற இகபஞவ ரசககவ வநவ்துவெகு
வோடவெகபவௐபு
ரவோடவெ
கரரறரனவ்றவ
ரவோட
சவரபணவ்துவெகு USAID வணரவவ் தரவௌடவ றபொணவ்
றணரவ வேகவௐதவோட 50 இனவோசவ பதரவ ததபொறரண
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இகசவெகபைறகலவ வேகவௐதவோடண. இவறகசவெகபைறககபவை
சறன
அசறவரறகவ
சுவௌடிவை
தசவபொறவோடரவகவ.
இணரவ, இவறகசவெகபைறகவ இகபஞவககபவை தசவந
கடறவகன.
இது
தரடவதரக
ரவ
இவௐதரரல
வநவ்றலுவ அகவைசறவ ஆரனரசகணவெ குழுவெ கூவோடவ்றலுவ
தரறறவ்ரவ. ரவ பவணவ குநறவௐதறவோடதுரதரன, தகப
அகவைசவ அவகவ ரசற இகபஞவ ரசக வநவ்துவெகுரற
தவ வௌடிக லவோதவகு டடிவெகக டுவ்துரதரவபொ,
இவறகசவெ கபைறககபபெவ லவோதவகு பவசறககப டுவெக
ரவௌடுதவபொ
ரகவோடுவெதகரவகறவரநவ.
அவௐரதரது
வோடவெகபவௐபு ரவோடவ் ரசற இகபஞவ ரசககவ வந
உறவௐ தறவௐதரபரக இபைவவரவ இவௐரதரது ரகரவௐ
தறவௐதரபரக
இபைவெகறவநரவ.
ஆகர,
அபைகட
உறபெடவ
இவறகசவெ
கபைறகவ
வேகு,
ரரறடவ
இபைவெகறவநது வதகண அநறவது, அகணவௐ ததவபொவ்
ரவௌடுதவபொ ரகவோடுவெதகரவகறவரநவ. அரறடவ இது
சவதவரகவெ ரகவோகுவரதரது, "அது தரடவதரண கவ
வேகபறடவ இவகன" வபொ வோடிவெகறவெகனரவ. ணறதவ, இது
தரடவதரண கவ இவெகபைறககப அவதபறவௐதரக வேகற
றபொணவ்றடவ இபைவெகுவ. ஆகர, இவறகசவெகபைறககப
லவோடு, இகபஞவகபறடவ ககபறவெக தகப அகவைசவ
அவகவ
பவரவௌடுதவபொ
ரவ
ரகவோடுவெ
தகரவகறவரநவ.
அடுவ்து,
ரசற
இகபஞவ
ரசககவ
வந
உவ்றரரகவ்வககப ஏவவூறவ் றவோடவ்றவ உவரவேகுரபொ
ரவ லவௌடகரனரக தகப அகவைசவ அவகபறடவ்றவ
ரவௌடுரகரவ றடுவ்து பைகறவரநவ. இவககப இவ்
றவோடவ்றவகுவ
உவரவேக
படிரகவெகு,
இதுதரபை
அறகரசகததண தகப அகவைசவ அவகவ ணவெகுவெ
கரவ கூபொகறவநரவ. அவகுவௐ தறவணவ உபைரகற சபவவ்ற
அறகரசகத ஊறவகவ இவ்றவோடவ்றவகுவ உவரவேகவௐ
தவோடிபைவெகறவநரதரது, வ பனரவ வ்கவை ரசவவ ரசற
இகபஞவ
ரசக
வந
உவ்றரரகவ்வககப
இவ்
றவோடவ்றவகுவ உவரவேக படிரது? ரலுவ, இவவுவ்ற
ரரகவ்வகவ
வேகலகட
தறககபவை
சறநவௐதரகவை
தசவவகு, ரகண சறககபவௐ ததவபொவெதகரடுவௐதவகு
தகப அகவைசவ அவகவ பவரவௌடுவ. அவௐததரழுது
ரவ அவகவ இகபஞவககப பவரணவபொவ டடிவெகக
கபறவ லறரகவை தசவதடுரவகவ.
தகப அகவைசவ அவகரப, இவபொ இனவேககறவ
துதரணவௐ தரகணறவ வோடவெகபவௐபு - வேகலகட
ரவோடவ
பனரது இடவ்றவ இபைவெகறவநது. இவ
ரவோடவ்றவ எபை ரவ்துவெகு 89,000 துதரண ரதரவ்வகவ
தரறவெகவௐதடுகறவந றகனக உபைரகறறபைவெகறவநது. இவ
துறபைவட சூவௗறகனரவ இகபஞவகவரவ தரறவெகவௐதடு
கறவநரவகவ. இணரவ, அவேகு வதகரகனகலவ அறகரறவ்துவெ
தகரவௌடிபைவெகறவநண.
துதரண
றகனவேகலவெகரண
licenseககப அசரவேகவ்கவை ரசவவ அசறவரறகவரவ
வேகுகறவநரவகவ. இவரபொ வேகுகவ் கடதசவவுவ
பவபு வேகவௐதவோட licenceககபவௐ தரறசலனகண தசவது,
அவகநவெ குகநவௐதவகுவ டடிவெகக டுவெகரவௌடுவ.
இவபனவ இகபஞவகவ வககடரவகவ வபொ கூநற,
ணது உகக றகநவுதசவகறவரநவ. வநற.

ියදයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(The Deputy Chairman)

The next speaker is the Hon. Shantha Bandara. Before
he starts, the Hon. Janaka Bandara will take the Chair.
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අනුරුල ියදයෝජය කළරක වභළඳතිුරමළ මූළවනදයන් ඉලත්
වුදයන්, ගු ජළනක බණ්ඩළර මශතළ මුළවනළරූඪ විය.
அவ தறநகு, குழுவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகவ
அவெகறரசணவ்றணறவபொ அகனர, ரவௌபுறகு ஜரணக தவௌடர
அவகவ கனக கறவ்ரவகவ.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair.

[පූ.බහ. 11.13

ගු ළන්ත බණ්ඩළර මශතළ
(ரவௌபுறகு சரவ தவௌடர)

(The Hon. Shantha Bandara)

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ලිරහනශේ සිටින
ශරහශේ භට අදවස ්රකහල කයන්න අසථහ රළීබභ පිළිඵ භහ
තුටු නහ.
විශලේශඹන් භට ශඳය කථහ කශ සීනිතම්ිය ශඹෝශවේසයන්
භන්ත්රීතුභහ උතුශර් ි)ශඵන තරුණ ්රලසන පිළිඵ කරුණු ඉදිරිඳ්ත
කශහ. වළඵළි  අපි එක කහයණඹක් කිඹන්න කළභළි)ි . ඔඵතුභන්රහ
ශම් ඳහර්ිමශම්න්තු නිශඹෝජනඹ කයන්ශන් භව ජනතහශේ
ඡන්දශඹන් ඇවිල්රහි . ඒ නිහ අද ඔඵතුභන්රහට ඒ ්රශද්ලර
තරුණ ්රලසන ම්ඵන්ධශඹන් ග කීභක් ි)ශඵනහ. ඒ තරුණ
්රලසන විශේචනහ්තභක ඉදිරිඳ්ත කයනහ හශේභ, ශඹෞන
කටයුතු වහ නිපුණතහ ංර්ධන කටයුතු පිළිඵ උඳශද්ලක කහයක
බහට ඇවිල්රහ, ඒ හශේභ ගරු ඇභි)තුභහ වුද ශරහ, ශම්
යජශේ වශඹෝගඹ අයශගන, ඒ ්රශද්ලර තරුණඹන්ට අලය
ඳවසුකම් රඵහ ශදන්න භළදිව්ත ශරහ භවජන නිශඹෝජිතඹහශේ ග
කීභ විධිඹට ඒ කහර්ඹ බහයඹ ඉටු කයන්න කිඹරහ අපි
තුදන්නහන්ශේට කිඹනහ. අපි දළන් උතුරු ඳශහ්ත බහ පිහිටුහ
ි)ශඵනහ. ඳශහ්ත බහට ඳළවළදිිමභ රීඩහ ව තරුණ කටයුතු
විඹඹ ම්ඵන්ධ ශරහ ි)ශඵනහ. ඒහ්ත එක්ක එකතු ශරහ
ළඩ කටයුතු කයනහ ශනුට උතුරු ඳශහ්ත බහශේ
ඇභි)යශඹක් පු්ත ඳතකට කිඹහ ි)ශඵන ශදඹක් අද භභ දළක්කහ.
අශප් ජහි)ක ශකොඩිඹ ඒ ඳශහශ්ත ්රදර්ලනඹ කයන්න, ඔන්න
සුදුසු නළවළ, ඒශක් දමිශ ජනතහශේ නිශඹෝජනඹක් නළවළි  කිඹරහ
ඒ ඇභි)යඹහ කිඹහ ි)ශඵනහ. නුද්ත අපි කුඩහ කහරශේ ඉරහ
ඉශගන ග්ත ආකහයඹට අශප් ජහි)ක ශකොඩිශේ තීරු ශදකකින්
ඳළවළදිිමභ අශප් යශට් සුළු ජහි)ඹ නිශඹෝජනඹ කයන ඵ අපි
දන්නහ. අපි දළන් කථහ ශනොකශ්ත, ඒ ජහතීන්ශේ අනනයතහ
රැශකන ආකහයඹට ජහි)ක ශකොඩිඹ නිර්භහණඹ කය ි)ශඵනහ.
ඒකට අශගෞය කයන්න එඳහ කිඹරහ අපි ශම් අසථහශේදී
එතුභන්රහට භතක් කයන්න කළභළි)ි .
අද අපි කථහ කයන ශඹෞන කටයුතු වහ නිපුණතහ ංර්ධන
අභහතයහංලශේ ළඹ ශීර් ග්තතහභ අශප් යශට් ජනගවනශඹන්
වතශයන් එකක් පිළිඵ තභි  ශම් කථහ කයන්ශන් කිඹරහ අපි
දන්නහ. ඉන්දිඹහශේ තරුණ ජනගවනඹ සිඹඹට 26ි . ශන්ඳහරඹ
ග්තශතෝත තරුණ ජනගවනඹ සිඹඹට 23ි . ීනනඹ ග්තශතෝත
තරුණ ජනගවනඹ සිඹඹට 23ි . ඇශභරිකහ එක්්ත ජනඳදඹ
ග්තශතෝත තරුණ ජනගවනඹ සිඹඹට 20ි . යුශයෝඳඹ ග්තශතෝත
තරුණ ජනගවනඹ සිඹඹට 21ි . අශප් යට ග්තතහභ තරුණ
ජනගවනඹ සිඹඹට 25ි . ඒ නිහ ජනගවනශඹන් වතශයන් එකක්
ව කඩුඩහඹභක් පිළිඵ කථහ කයන ශම් ශරහශේ අපි
විශලේශඹන්භ ශගෞයශඹන් භතක් කයන්න .නෆ, අශප් ගරු ඩරස
අරවප්ශඳරුභ භළි)තුභහ.
එතුභහ භතක් කශහ හශේ, අවුරුදු ි)වක් ි)සශේ ශම් යශට්
ශඵදුම්හදී ත්රසතහදශඹන් මිරිකී සිටි අපි ඒ ඵළමි ිමවහ දභහ අි)ගරු
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ජනහධිඳි)තුභහශේ නහඹක්තඹ තුළින් ශම් යටට හභඹ උදහ න
ශකොට ඉි)වහශේ ඳශුදළනි තහට ජහතයන්තය ලශඹන් ශඳොදු
යහජය භඩුඩීමඹ යහජය නහඹක ුදළුට භගහීම ශඳොදු යහජය
භඩුඩීමඹ තරුණ ුදළු වම්ඵන්ශතොටදී ඳ්තන්න රළබුණහ.
එඹ ශ්රී රහංකීඹ ජනතහ -විශලේශඹන් අශප් තරුණ ඳයපුය- රඵපු
විලහර ජඹග්රවණඹක්ඹ කිඹහ භහ ශම් අසථහශේ කිඹන්න කළභළි)ි .
ඒ ුදළු ඉතහභ විශිසට ආකහයශඹන් ළරසුම් කයරහ ි)බුණහ. ඒ
වහ විශලේශඹන්භ තරුණඹන්ශේ වළකිඹහ, නහඹක්තඹ,
ශඳෞරු්තඹ ර්ධනඹ කිරීභ ශනුශන් ියහි කයපු ශඹොවුන්
ඳහර්ිමශම්න්තුශේ භන්ත්රීරු ඇතුළු ගම්ර නිශඹෝජනඹ, ශඹෞන
භහජ, ඵර භඩුඩර ඇතුළු ඒ සිඹලු ශදනහ ඇවිල්රහ ඒ වහ රඵහ
දුන් දහඹක්තඹ ව වබහිට්තඹ අපි අගඹ කයන්න .නෆ. විඹ
බහය අභහතයයඹහ වළටිඹට ගරු ඩරස අරවප්ශඳරුභ භළි)තුභහ ඒ
කහර්ඹ බහයශේදී අභහතයහංලඹ වළටිඹට දුන් භළදිව්තවීභ වහ
නහඹක්තඹ්ත, ඒ හශේභ තරුණ ශේහ බහ ඒ ශනුශන්
කයන රද විලහර කළඳ කිරීභ්ත, ඒ හශේභ වම්ඵන්ශතොට
දිස්රික්කශඹන් ඳහර්ිමශම්න්තුට ආපු භන්ත්රීයශඹකු වළටිඹට ගරු
නහභල් යහජඳක් භළි)තුභහ ඒ කහර්ඹ බහයශේදී විඹ බහය
අභහතයතුභහ එක්ක එකතු ශරහ කයන රද ඉතහ විලහර ශභශවඹ්ත
අපි ශම් ශරහශේදී අගඹ කයන්ශන් තරුණඹන්ට කහරඹකට
ඳසශේ රළබුණු විශිසට ආඩම්ඵයඹක් කිඹන එක ශම් උ්තතරීතය
බහශේදී භතක් කයමින්. 2014 අවුරුද්ශද් ශරෝක තරුණ ුදළු
අශප් යශට් ඳ්තන්න ශම් න ශකොට හතහයණඹ උදහ ශරහ
ි)ශඵන ඵ අපි දන්නහ. ඒක්ත අපි රළබූ විශිසට ජඹග්රවණඹක්ඹ
කිඹන එක භහ ශම් අසථහශේ වන් කයන්න .නෆ.
අශප් යශට් තරුණ අයගශ යහශිඹක් ක්රිඹහ්තභක ශරහ
ි)ශඵනහ. 1971 දී තරුණ අයගශඹක් ක්රිඹහ්තභක වුණහ. ඒ තුළින්
තරුණ ජීවිත විලහර ්රභහණඹක් අහිමි වුණහ. ඒ හශේභ ශම් යශට්
තරුණ විනහලඹ ඇි) වුශඩු 1988-1989 කහරශේදීි . අශප්
නිශයෝන් ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභහ ඒ කහරශේ ඳහර්ිමශම්න්තුශේ
හිටිඹහ නම් ශවොි  කිඹහ අඳට හිශතනහ. ශභොකද, එතුභහ කථහ
කය ශගන ඹන ශකොට කිේහ, තරුණඹන්ට ආදයඹ කයන්න .නෆඹ
කිඹන එක. විලසවිදයහර තරුණඹන්ශේ ඔළුට ඳයහර ඇණ ගවරහ
ඇද ශගන ිටඹ යුගඹ, ඉසි)රික්කඹ ඵශඩන් ි)ඹහපු යුගඹ, කටු
කම්ියඹ ගුද භහර්ගඹ ඔසශේ ඹළව යුගඹ, අම්භහට තහ්තතහට
ශඳශනන ශතක් භහනශේ ඇශවන ශඩි වඬ තුළින් ඳහු දහ උශද්
න ශකොට ටඹර් ශගොඩක තභ තරුණ දරුහ දළකපු ඒ අමිහිරි යුගඹ
ඳසු කයරහි  අපි ඇවිල්රහ ි)ශඵන්ශන්.
සීනිතම්ිය ශඹෝශවේසයන් භන්ත්රීතුභහ නිශඹෝජනඹ කයන
්රශද්ලශඹන් ආයම්බ වුණු එල්ටීටීඊ ත්රසතහදඹ නිහ ශභහ
ශොල්දහදුන් වළටිඹට ඵහ ග්ත අි)විලහර ශදභශ තරුණඹන්
පිරික් ජීවිතක්ඹට ඳ්ත වුණහ. ඒ, යශට් අනහගතඹ බහය ගන්න
හිටපු ශදභශ තරුණශඹෝි . ආයක්ක අංලර සිටි තරුණ
තරුණිඹන් විශලේශඹන්භ භහ නිශඹෝජනඹ කයන කුරුණෆගර
දිස්රික්කඹ ළඩිභ දහඹක්තඹක් රඵහ දුන් ආයක්ක අංල
හභහජිකඹන් ඇතුළු අශප් යශට් අනහගතඹ බහය ගන්න සිටි
ලක්ි)භ්ත තරුණඹන් 23,000ක් අඳට නළි) වුණහ. ඒ හශේභ
තරුණ පිරිස 27, 000ක් අද ආඵහධිත ත්ත්තඹට ඳ්ත ශරහ
සිටිනහ. සිංවර, ශදභශ, ුදසිමම් විලහර පිරික් අද නශකොට
අතුරුදවන් ශරහ. වළඵළි  ඒ අමිහිරි, කහරකඩුණි කහනු
නිභහට ඳ්ත කයරහ, ඒ තරුණඹන්ට තභන්ශේ දක්තහන්,
වළකිඹහන් තුළින්, නහඹක්තඹ තුළින් ඉදිරිඹට ඹන්න, ශම් යශට්
භසත ජනතහට ජීවිත දහනඹ රඵහ ශදමින් හභඹ උදහ කශශේ
අි)ගරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳි)තුභහඹ කිඹන එක
ශගෞයශඹන් යුතු ශම් අසථහශේ භතක් කයන්නට .නෆ.
විශලේශඹන්භ ඒ තරුණ අඹට විතයක් ශනොශි  රක්හසි සිඹලු
ජනතහට අද හභඹ උදහ ශරහ ි)ශඵනහ. අපි ශම් හභශඹන්
උඳරිභ ්රශඹෝජන ගන්න .නෆ. ඒ නිහ අපි ශම් රළබූ නිදව
වරිඹහකහය කශභනහකයණඹ කය ගන්න අලය ශරහ
ි)ශඵනහ.
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අපි දන්නහ, තරුණ යනඹන් ඇි) ශන්න විලහර ලශඹන්
ඵරඳෆ ්රලසන ගණනහක් ි)ශඵන ඵ. තරුණ අවනඹ,
අහධහයණ්තඹ, ම්ඳ්ත ශඵදී ඹහශම් විභතහ, අනහගත
අයාශඹෝග බහය ගන්න පුළුන් විධිඹට ඒ තරුණඹන් ලක්ි)භ්ත කය
ශනොි)ීබභ, ජීවිත ජඹ ගන්න ඵළරි භහජශඹන් ශකොන් වීභ,
අන්තහදී ශද්ලඳහරන ඳක් විසින් ශම් යශට් තරුණ ඳයම්ඳයහ
ළයදි භහතකට ශඹොුද කයරහ ළයදි ශද්ලඳහරන අර්ථකථන
තුළින් ඔවුන් ශභොට කිරීභ ඇතුළු කරුණු ගණනහක් නිහ අශප්
යට තුශ තරුණ යනඹන් ඇි) වුණු ආකහයඹ අපි දළක්කහ. ශම්
නශකොට ඒ ත්ත්තඹන් භඟවයහශගන ඹන්න ඳළවළදිිම ළඩ
පිළිශශක් අි)ගරු ජනහධිඳි)තුභහශේ වහ ශඹෞන කටයුතු වහ
නිපුණතහ ංර්ධන අභහතයතුභහශේ නහඹක්තශඹන් ක්රිඹහ්තභක
ශනහ.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, උග්ත පුද්ගරශඹක් වළටිඹට
ඔඵතුභහ්ත දන්නහ ඇි), ශම් යශට් තරුණ අවනඹට ඵරඳෆ
්රධහනභ ්රලසනඹ ශම් යශට් ි)බුණු අධයහඳන රභඹ ඵ. ශම් යශට්
තරුණඹන්ශගන් සිඹඹට 90කට ඩහ ඵරඳෆ ්රධහන ්රලසනඹ තභි 
ඒක. ඒ ගළන කවුරු්ත කථහ කශශේ නළවළ. ශම් යශට් අධයහඳන
රභඹ ශනස කයන්නඹ කිඹහ කථහ කශශේ නළවළ. විලසවිදයහර
ංඛයහ ළඩි කයන්නඹ කිඹහ කථහ කශහ. ඳවසුකම් ළඩි කයන්න
.නෆඹ කිඹහ කථහ කශහ. වළභ ශදඹක්භ කථහ කශ්ත ඳි)න
අධයහඳන රභඹ ශනස කශ යුතුි  කිඹන එක ගළන ඒ නශකොට
ශද්ලඳහරන ශේදිකහශේ කි)කහතක් ඇි) ශරහ ි)බුශඩු නළවළ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)

ගරු භන්ත්රීතුභනි, ත විනහඩි ශදකක් ඳභණි  ි)ශඵන්ශන්.

ගු ළන්ත බණ්ඩළර මශතළ
(ரவௌபுறகு சரவ தவௌடர)

(The Hon. Shantha Bandara)

විශලේශඹන්භ න අධයහඳන රභඹ කස කිරීභ තුළින්
හභහනය ශඳශ අභ්ත ශන දරුහට ඳළවළදිිම ඹන්න තළනක්,
උස ශඳශ අභ්ත ශන දරුහට ඳළවළදිිම ඹන්න පුළුන්
තළනක්, උස ශඳශ විබහගඹ භ්ත වුණ්ත විලසවිදයහරරට ඹන්න
ඵළරි ශන තරුණඹන්ට, තරුණිඹන්ට ඹන්න පුළුන් තළනක්
නිර්භහණඹ කයරහ වළභ ශකශනකුටභ ශම් යශට් රභ ඵර කහඹට
එකතු ශන්න, එශවභ නළ්තනම් ජහි)ක ආර්ථිකඹ ලක්ි)භ්ත
කයන ම්ඳ්ත දහඹක පුයළසිඹන් ඵට ඳ්ත ශන්න අලය
ටපිටහ, අසථහ උදහ කය ශදනහ. එභ න අධයහඳන ළඩ
පිළිශශ ඉදිරිශේදී ශම් ඳහර්ිමශම්න්තු තුශ ම්භත කයන
අධයහඳන ඳනත වයවහ එළි දළක්ශනහ. ඒ විතයක් ශනොශි ,
ශම් නශකොට තහක්ණ විලසවිදයහර 25ක් ආයම්බ කයන්න ගරු
තරුණ කටයුතු අභහතයතුභහ්ත, උස අධයහඳන අභහතයතුභහ්ත
තීන්දු කය ි)ීබභ අපි රඵපු අි) විශිසට ජඹග්රවණඹක්ඹ කිඹන
එක්ත භතක් කයන්න .නෆ.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අශප් යශට් ශවට ද ඵහය
ගන්න ඉන්න තරුණඹන්ට ඵරහඳන ත්ත ්රධහන ්රලසනඹක්
ි)ශඵනහ. ඒක අපි විතත කථහ කයන්න .නෆ. ඒ තභි  භ්ත
කුඩු ව භ්ත ද්රය ජහහයභ. අද අහභහනය විධිඹට ශම්හ අශප්
යටට ඳළමිණීභ නිහ තරුණ පිරි ශම්හට ශගොදුරු ශරහ
ි)ශඵනහ. යට ඉදිරිඹට ශගන ඹන්න ඉන්න තරුණ පිරි ඒ තුළින්
විනහල ුදඛඹට ශඹොුද ශරහ ි)ශඵනහ. භවය විට ශම්හට
ශද්ලඳහරනඥඹන් ම්ඵන්ධ ශනහ නම්, ආයක්ක අංලශේ
අඹලුන් ම්ඵන්ධ ශනහ නම්, ශන්ත යහජය නිරධහරින්
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ම්ඵන්ධ ශනහ නම්, යහඳහරිකඹන් ම්ඵන්ධ ශනහ නම්
ජහි)ශේ නහභශඹන් අපි ඉල්රහ සිටිනහ, තභන්ට්ත දුශක් පුශතක්
ඉන්න පුළුන්, තභන්ට්ත නංිට ශකශනක්, භල්ිම ශකශනක් ඉන්න
පුළුන්, ඒ නිහ කරුණහකය ශභළනි යහඳහයරට ශඹොුද
ශන්න එඳහඹ කිඹහ. අශප් යට තුශ .නෆ තයම් සුඵහදී යහඳහය
ි)ශඵනහ. ඒ යහඳහයරට ශඹොුද ශරහ තභන්ශේ ආර්ථිකඹ
ලක්ි)භ්ත කය ගන්න කටයුතු කයන්නඹ; ශම් ඳහඳකහරී
ත්ත්තඹන්ට ශඹොුද ශන්න එඳහඹ කිඹන ශගෞයනීඹ ඉල්ීමභ
තරුණඹන් ශනුශන් කථහ කයන අද දශේ ශම් බහ වුදශේ
තඵමින් භහ නිවඬ ශනහ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)

ශඵොශවොභ සතුි)ි . ීම ශඟට ගරු අනුය දිහනහඹක භන්ත්රීතුභහ.
ඔඵතුභහට විනහඩි 14ක කහරඹක් ි)ශඵනහ.
[පූ.බහ. 11.23

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(ரவௌபுறகு அத றமரரவெக)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, විශලේශඹන්භ ශඹෞන
කටයුතු වහ නිපුණතහ ංර්ධන අභහතයහංලශේ ළඹ ශීර් ඹටශ්ත
කරුණු කිහිඳඹක් ඉදිරිඳ්ත කිරීභට අසථහ රඵහ දීභ පිළිඵ
ඔඵතුභහට ශඵශවවින් සතුි)න්ත ශනහ. ඳශුදශකොටභ අශප්
යශට් තහරුණයඹ පිළිඵ, තරුණඹන්ශේ අි ි)හසිකම් ව
වුභනහන් පිළිඵ පුළුල් විද්්ත හකච්ඡහක් ඳළළ්තවිඹ යුතු
ි)ශඵනහ. ශම් අසථහ භභ එභ පුළුල් කථිකහත
ම්ඵන්ධශඹන් ශන් කය ගන්න සදහනම් නළවළ. භට රළීබ ි)ශඵන
කහරඹ්ත, ශම් අසථහ්ත එඹට ශඹොදහ ගන්න පුළුන් ශේවිඹ කිඹහ
භහ විලසහ කයන්ශන් නළවළ. ශකශේ වු්ත අශප් යශට් අයුක්ි)ඹට,
අහධහයණඹට එශයහි ඉි)වහඹ පුයහටභ තරුණඹන්ශේ
අයගශඹක්, භළදිව්තවීභක් ි)බුණහ. අපි වළභ දහභ්ත ඔවුන්ට
ශගෞයඹ, ඔවුන්ට උ්තතභහචහයඹ පුද කයනහ; ඳශ කයනහ.
විශලේශඹන්භ අශප් යශට් තරුණ ඳයම්ඳයහ ුදහුණ දී ි)ශඵන
ගළටලුරට ශඹෞන කටයුතු වහ නිපුණතහ ංර්ධන
අභහතයහංලඹට විලහර කහර්ඹ බහයඹක් ඳළරී ි)ශඵනහ. වළඵළි ,
එඹ හුදු අභහතයහංලඹකින් කශ වළකි කහර්ඹ බහයඹක් ශනොශි . යට
තුශ, භසත ශද්ලඳහරනඹ තුශභ විලහර ශඳයළිඹක් අ්තඳ්ත
ශනොශකොට ශම් ශද් කයන්න පුළුන් ශි  කිඹරහ භහ විලසහ
කයන්ශන් නළවළ. භවහ ඳරිභහණ ශවොයකම් තරුණඹන් ඉදිරිශේ
ශඳශනමින් ි)ශඵනහ නම්, නීි)ශේ භවහ ිය ළටීම් තරුණඹන්
ඉදිරිශේ ශඳනී සිටිමින් ි)ශඵනහ නම්, භවහ ංසකති)ක
ඳරිවහනිඹක් තරුණඹන් ඉදිරිශේ ශඳනී සිටිමින් ි)ශඵනහ නම්,
භවහ කුඩු යහඳහයඹන්ශගන් පිරුණු යටක් ඵට ඳ්ත ශමින්
ි)ශඵනහ නම්, එතශනෝල් කන්ශට්නර් ගණන් පිශයමින් ි)ශඵන
යටක් ඵට ඳ්ත ශමින් ි)ශඵනහ නම් ශඹෞන කටයුතු වහ
නිපුණතහ ංර්ධන අභහතයහංලඹට ඒ තරුණඹන් ශනස කිරීභ
වහ ගත වළකි ක්රිඹහ භහර්ග අල්ඳි . ඒ නිහ අශප් යශට්
ශද්ලඳහරනශේ, ංසකති)ශේ විලහර ඳරිර්තනඹක් අලය
යුගඹක් තභි  අපි ගත කයමින් සිටින්ශන්.
.නෆභ ආඹතනඹකට, ඒ ආඹතනශේ සථහයබහඹ අි)ලඹ
ළදග්ත ශනහ. ශකශේ වු්ත ශම් අභහතයහංලඹ ඹටශ්ත කථහ
කයන ශකොට විශලේශඹන්භ ත්තතීඹ පුහුණු අධිකහයඹ ග්තශතෝත
අද ඒ ආඹතනඹට ශභොකක්ද ශරහ ි)ශඵන්ශන්? අධයක්
ජනයහල්යඹහ භතද්ධි අධිකහරිශේ අධයක් ජනයහල්යඹහ
වළටිඹට්ත කටයුතු කයනහ. ඒ හශේභ පුහුණු අංලශේ පුහුණු
අධයක්, ළඩ ඵරන අධයක්යශඹක්. ළරසුම් අධයක්, ළඩ
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ඵරනහ. ත්තතීඹ භහර්ශගෝඳශද්ලනශේ අධයක්යඹහ, ළඩ
ඵරනහ. අධයක් (ඳහරන), ළඩ ඵරනහ. ුදදල් අධයක්, ළඩ
ඵරනහ. ඉි)න් ශම් විධිඹට භවහ කහර්ඹඹන් ගළන කථහ කයන ශම්
ආඹතනශේ තනතුරු ගණනහක ළඩ ඵරන අඹි  ඉන්ශන්. ඒ
නිහ ඒහ ග කීභකින් යුතු වළසිශයනහ ඹි  කිඹන විලසහඹක්
අඳ තුශ නළවළ.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශේභ තතතීි ක වහ
ත්තතීඹ අධයඹන ශකොමින් බහශේ ඉවශභ තනතුය අධයක්
ජනයහල් තනතුයි . එභ තනතුයට ඵහ ගළනීභ ශනුශන් 2012
ශදළම්ඵර් භහශේ 16ළනි දහ ම්ුදඛ ඳරීක්ණඹක් ඳළළ්තවුහ.
ආචහර්ඹ කභල් ශතන්නශකෝන්, ශකොමිශම් හිටපු ළඩ ඵරන
අධයක් ජනයහල් සුයවීය භව්තභඹහ, විතත විලසවිදයහරශේ
ආචහර්ඹ යසික ශඳශර්යහ, ශභොයටු විලසවිදයහරශේ ආචහර්ඹ කපිර
ශඳශර්යහ ඇතුළු ඳස ශදශනක් ශභභ ම්ුදඛ ඳරීක්ණඹ වහ
වබහිට වුණහ. එභ ම්ුදඛ ඳරීක්ණශඹන් කවුරු්ත ඵහ ග්තතහ
ද? නළවළ.

ගු ඩවහ අශප්දඳුම මශතළ

(ரவௌபுறகு டனவ அயவௐததபை)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ආචහර්ඹ යසික ශඳශර්යහ ඵහ ග්තතහ.

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(ரவௌபுறகு அத றமரரவெக)

(The Hon. Anura Dissanayake)

එතුභහ ඒ ම්ුදඛ ඳරීක්ණශඹන් ඵහ ග්තතහ කිඹරහ ඔඵතුභහ
කිඹනහ. ආචහර්ඹ යසික ශඳශර්යහ ඵහ ගළනීභ සිදු කය
ි)ශඵන්ශන් කළියනට් ඳ්රිකහක් වයවහි . ඔඵතුභහ ශම් ඳස ශදනහ
ඒ ම්ුදඛ ඳරීක්ශේ දී රඵහ ගන්නහ රද රකුණු කරුණහකය ශම්
ඳහර්ිමශම්න්තුට ඉදිරිඳ්ත කයන්නඹ කිඹරහ ඉල්රනහ.
ශදළනි කරුණ ශම්කි . දළන් ඉතහ වදිසිශේ ඵහ ගළනීම්
ගණනහක් සිදු ශමින් ඹනහ. .නෆභ ඵහ ගළනීභක දී ළටුප්
ශකොමිභ භඟින් එභ ඵහ ගළනීම් වහ අනුභළි)ඹ රඵහ ගළනීභ
අි)ලඹ ළදග්ත නහ. වදිසිශේ දිශනන් දින ශනස කයමින්
ඵහ ගළනීම් යහශිඹක් ඔඵතුභහශේ ආඹතනශේ සිදු ශමින්
ඳි)නහ. ශම්හට ළටුප් ශකොමිශම් අය ි)ශඵනහ ද කිඹරහ
ඳශුද ශකොටභ භහ දළනගන්න කළභළි)ි . ඒ තනතුරු කිහිඳඹක් ගළන
භභ කිඹන්නම්. ශම් කරඵරඹ ශභොකක්ද කිඹරහ ඔඵතුභහ භට
ඳළවළදිිම කයන්න. විශලේශඹන්භ ග්තශතෝත 2013 ශනොළම්ඵර්
භහශේ 29 ළනි දින අබයන්තය පුහුණු නිරධහරි තනතුය වහ
ඵහ ගළනීභට ිමපිඹක් ඹනහ, ඔඵතුභහශේ ශ්රී රංකහ ත්තතීඹ
පුහුණු අධිකහරිශේ බහඳි)යඹහ; කර්නල් ය්තනහඹක භව්තභඹහ.
"ඹශථොක්ත කරුණ ම්ඵන්ධශඹන් 2013 ජුිම භහශේ 10 ළනි
දිනළි) ඉල්ලුම්ඳත්ර කළවීභට ළඩිභන්ත ලශඹනි." ඒ කිඹන්ශන්,
ජිම භහශේ 10 ශනි දහ්ත ශම් වහ ඉල්ලුම් ඳත්ර කළහ
ි)ශඵනහ. ඊට අභතය ලශඹන් කිඹරහ ශනොළම්ඵර් භහශේ 27
න දහ ිමපිඹක් ඹනහ. ිමපිඹක් ඹහ ශභොකක් ද කිඹනසශන්?
"නිසි ඳරිදි ම්පූර්ණ කයන රද අඹදුම්ඳ්ත 2013 ශනොළම්ඵර් 29
ශනි දිනට ශඳය එන්න" කිඹහ කිඹනහ. ශනොළම්ඵර් භහශේ
27 ශනි දහ ිමපිඹක් ඹරහ ශනොළම්ඵර් 29 න දිනට ශඳය
ඉල්ලුම් ඳත්ර එන්නඹ කිඹනහ. ඊට ඳසශේ, නළත්ත ළඩිභන්ත
ලශඹන් ිමපිඹක්
ඹනහ. ඒ කදහ ද? 2013 ශදළම්ඵර්
භහශේ 3 න දහ. ඒ ිමපිශඹනු්ත කිඹනහ, "ඹශථොක්ත කරුණ
ම්ඵන්ධශඹන් 2013 ශනොළම්ඵර් භ 27 ළනි දිනළි) අඹදුම්ඳත
කළවීභට ළඩිභන්ත ලශඹනි" කිඹහ. තනතුරු ශභොනහ ද කිඹහ
ඵරරහ එක ඉල්ලුම් ඳත්රඹක් වදහ ගන්න ඵළරි ද? ජුනි භහශේ එක
ිමපිඹක් ඹනහ.
ඊට ඳසශේ ළඩිභන්ත ලශඹන් කිඹහ

1676

ශනොළම්ඵර් භහශේ 27 ශනි දහ එකක් ඹරහ 29 නදහට කිමන්
ඉල්ලුම්ඳත්ර බහය ශදන්නටඹ කිඹනහ. ආශඹ්ත ශදළම්ඵර් භහශේ
3 න දහ ිමපිඹක් ඹරහ කිඹනහ, ශදළම්ඵර් භහශේ10 ශනි දහට
ශඳය ඉල්ලුම් ඳත්ර එන්නඹ කිඹහ. "ශභභ අඹදුම්ඳ්ත බහය ගන්නහ
අහන දිනඹ 2013.12.10 න දින ශේ." ඒක්ත අි)න් ිමඹහ
ි)ශඵන්ශන්. කර්නල් ය්තනහඹක භව්තභඹහශේ ිමපිඹක් ඹනහ.
ඵහ ගළනීශම් දී ඉතහභ්ත අකහර්ඹක්භතහ, අවුල් වගත
ත්ත්තඹකින් තභි  තුදන්නහන්ශේශේ ආඹතනඹ කටයුතු
කයමින් ි)ශඵන්ශන්.
ත්තතීඹ පුහුණු අධිකහරිශේ උඳකයණ රැශගන ිටහිල්රහ,
නිරධහරින් ම්ඵන්ධ ශරහ ශභොනයහගර ්රශද්ලශේ නිධහනඹක්
කළඩුහ. ඒ කිඹන්ශන් ත්තතීඹ පුහුණු අධිකහරිඹට අි ි), ඒශක්
ි)ශඵන උඳකයණ උඳශඹෝගී ශකොට ශගන ශභොනයහගර ඳළ්තශ්ත
ිටහින් පුහුණු නිරධහරිශඹක් නිධන් කඩනහ. වරි අුදතු
අභතයහංලඹක් ශම්ක. ශභොනහට පුහුණු කයනහ ද කිඹරහ තභි 
හිතන්නට ි)ශඵන්ශන්. නිධන් කඩන්න පුහුණු කයනහ ද දන්ශන්
නළවළ. ඊට ඳසශේ ශභොකක් ද කශ යුතු ි)බුශඩු? කශ යුතු
ි)බුණු ශදඹ තභි , එභ නිරධහරිඹට විරුද්ධ නිඹමිත ඳරිදි
අභහතයහංලඹ ලශඹන් අබයන්තය ඳරීක්ණඹක් ඳ්තහ
දඬුභක් රඵහ ශදන එක. ශභොකද ඔහුට ඒකට විරුද්ධ නඩුකු්ත
ි)ශඵනහ. භහ ශඟ නඩු හර්තහ සිඹල්ර ි)ශඵනහ. ආඹතනශේ
ශද්ඳශ ඳහවිච්චි කයරහ නිරධහරින් නිධන් කඩනහ නම් ඒකට
විරුද්ධ අභහතයහංලඹ ශභොකක් ද කශශේ? කිසික් කශශේ නළවළ.
කිසික් ශනොකය සිට දළන් ශභොකද කයන්ශන්? දළන් ශභොකක් ද
ශභොහුශේ තනතුය? දළන් ශම්ශකන් ශභොහු ඉ්ත ශරහ ිටහිල්රහ
ශම් න විට භ්තතර ගුන් ශතොටුඳශශේ ශේඹ කයනහ; උදයහන
අරංකහය කටයුතු කයනහ. දළන් භ්තතර ගුන් ශතොටුඳශශේ
උදයහන අරංකයණ කටයුතු කයමින් එශවේ නිධන් ශොඹනහ ද
දන්ශන් නළවළ. ආඹතනශේ උඳකයණ උඳශඹෝගී ශකොට ශගන
නිධන් කඩරහ අහුශන ශකොට ඒ නිරධහරින්ට ශදන දඬුභ
ශභොකක් ද කිඹහ භහ ගරු ඇභි)තුභහශගන් දළන ගන්න කළභි)ි .
ඊශඟට, ශම් කහයණඹ ශකශයහි භහ තුදන්නහන්ශේශේ
අධහනඹ ශඹොුද කයනහ. හිටපු ුදදල් අධයක්යඹහ හිටපු
බහඳි)යඹහ්ත එක්ක- [ඵහධහ කිරීභක් හිටපු බහඳි)යඹහශේ
ක්රිඹහ කරහඳඹන් පිළිඵ ශතොයතුරු යහශිඹක් හිත
ඳහර්ිමශම්න්තුට කරුණු ඉදිරිඳ්ත කිරීභට අසථහක් රළශඵි 
කිඹහ භශේ ඵරහශඳොශයෝතතුක් ි)බුණහ. නුද්ත ශභ ත්තතීඹ
පුහුණු අභහතයහංලඹ පිළිඵ ශම් අවුරුද්දක කහරඹ තුශ කිසිදු
ඳනතක් ශවෝ ගළට් නිශේදනඹක් ශවෝ ඳහර්ිමශම්න්තුට ආශේ
නළවළ. ඒ හශේභ ීමට ශඳය ත්ති)ඹ පුහුණු අභහතයහංලඹි , රීඩහ
අභහතයහංලඹි  එකට අයශගන තභි  අඹ ළඹ විහදශේදී හකච්ඡහ
කයන්ශන්. එහිදී ළඩිපුය අධහනඹ ශඹොුද න්ශන් රීඩහ
අභහතයහංලඹ පිළිඵි . හුඟ කහරඹකට ඳසුි  ත්තතීඹ පුහුණු
අභහතයහංලඹ පිළිඵ ඳභණක් ශනභ කහරඹක් ශන් කය ශගන
ශම් විහදඹ ඳ්තන්නට අසථහ රළීබ ි)ශඵන්ශන්. එභ නිහ
හිටපු බහඳි)යඹහශේ ක්රිඹහකහයකම් පිළිඵ කි යුතු දුණ
ංචහ ගණනහක් ි)බුණහ. නුද්ත එතුභහ නළි) නිහ ඒහ පිළිඵ
කරුණු ඉදිරිඳ්ත කයරහ ළඩක් නළවළ. එතුභහ්ත එක්ක ම්ඵන්ධ
ශරහ තභි , ශම් අධයක් (ුදදල්) සිඹලු ශවොය ගනුශදනු කශශේ.
ඒ ිමපිශල්ඛන, ුදදල් ගනුශදනු කශ විධිඹ ඒ සිඹල්ර භහ තු
ි)ශඵන නිහි  ශම් කිඹන්ශන්. වළඵළි  තුදන්නහන්ශේරහ ුදදල්
අධයක්යඹහශේ ළඩ තවනම් කශහ. ළඩ තවනම් කශහට ඳසු
තුදන්නහන්ශේරහ ශභොකද කශශේ? ඳඩි දුන්නහ. එතුභහශේ නභ
චන්ද්රකුභහය. තනතුය අධයක් (ුදදල්). ලිිමක ළටුඳ රුපිඹල්
52830ි . අශනකු්ත ශගවීම් රුපිඹල් 5283ි . එකතු රුපිඹල්
58113ි . ඊට ඳසු ත ශගවීම් කයරහ එතුභහට රුපිඹල් 65213 ක
ළටුඳක් ශගහ ි)ශඵනහ. ඒ ශගවීම්ර paysheet එක තභි  භහ
ශඟ ශම් ි)ශඵන්ශන්. එතශකොට ශම් නිරධහරිඹහට ළටුප් ශගහ
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ි)ශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක් ශම්ක 2012 ජනි භහශේ. [ඵහධහ
කිරීභක් ඔඵතුභහශේ ශරහශදී කිඹන්න, ශරහ නළි) නිහ. ඒ
විතයක් ශනොශි . 2011 ජුනි සිට 2013 අශ්රේල් දක්හ ඳඩි ශගහ
ි)ශඵනහ. භහ ශඟ ි)ශඵන්ශන් 2012 ජුනි භහශේ paysheet
එක. නුද්ත ඳඩි ශගහ ි)ශඵනහ, 2011 ජුනි සිට 2013 අශ්රේල්
දක්හ. රක් 17ක් ළටුප් ලශඹන් ශගහ ි)ශඵනහ. [ඵහධහ
කිරීභක් Paysheet එක ජනි භහශේ තභි . භහ ශඟ ි)ශඵනහ,
විගණන හර්තහ. ඒ විගණන හර්තශේ ඳළවළදිිම කය ි)ශඵන්ශන්
ශභොකක් ද?
"ආඹතන ංග්රවශේ I කහඩුඩශේ XLVIII ළනි ඳරිශච්ේදශේ
31:11 විධිවිධහන ්රකහය ළඩ තවනම් කය සිටි කහරඹ තුශදී කිසිදු
ළටුඳක් ශනොශගවිඹ යුතු ඵ්ත..., 2011 ජනි සිට 2013 අශ්රේ ල්
දක්හ රුපිඹල් 17,04,460ක ළටුඳක් දීභනහ ශර ශගහ ි)බුණි. ඒ
පිළිඵ විසතය ඳවත දළක්ශේ."
ශභොකක්ද ශම්, ළඩ තවනම් කිරීභ? ඉි)න් ළඩ තවනම් කයන
එක ශවොි  කිඹරහ හිශතනහ ශන් ශභශවභ ිටඹහභ. ශගදයට
ශරහ ඉරහ ඳඩි්ත ගන්න පුළුන් ශන්. රුපිඹල් රක් 17ක් ශගහ
ි)ශඵනහ. ආඹතන ංග්රවඹ ුදළුභනින්භ උල්රංඝනඹ කයරහ
තභි  ශම් නිරධහරින්ට ඳඩි ශගරහ ි)ශඵන්ශන්.
ලිරහනහරුඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, හිටපු විනිලසචඹකහයයශඹක්
වළටිඹට ඔඵතුභහ්ත දන්නහ, ඒ අඹට ගත යුතු ක්රිඹහ භහර්ගඹ
ශභොකක්ද කිඹරහ. ඉි)න් ගරු ඇභි)තුභහ ශභොනහද කශශේ?

ගු ඩවහ අශප්දඳුම මශතළ

(ரவௌபுறகு டனவ அயவௐததபை)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ර්තභහන බහඳි) කර්නල් එස.ආර්.ඨ . ය්තනහඹක භව්තතඹහ
තභි  ඒක නිළයදි කශශේ. ඔඹ ශතොයතුරු දළන ග්තත වහභ ඔහු
කශශේ ඒක නතය කයන එක.
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ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ීමට කිමන් ටී ර්ට් මිර දී ගළනීශම්
ක්රිඹහ ඳටිඳහටිඹට අනු උඳශද්ලකරුන් කථහ කයරහ, ඒ ශභි න්
එක්ක ඒකහඵද්ධ ශරහ ටී ර්ට් මිර දී ගළනීභි  සිදු වුශඩු. ඒක
තභි  ශභශතක් හභහනයශඹන් ි)බුණු ටී ර්ට් මිර දී ගළනීශම්
කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹ. තුදන්නහන්ශේරහ කල්ඳනහ කයන්න ඇි), එක
එක ර්ගශේ ටී ර්ට් එක එක ඳහටින් අඳිනහට ඩහ ශම් දරුන්
ශභොන ආඹතනශේ ද ළඩ කයන්ශන්, ශභොන ආඹතනශේ ද පුහුණු
න්ශන් කිඹරහ දළකපු ගභන් වඳුනහ ගන්න එකභ නිර ඇඳුභක්
ශදන එක ශවොි  කිඹරහ. ඒ නිර ඇඳුභ ශනුශන්
තුදන්නහන්ශේරහ ටී ර්ට් 25,000ක් ඇණවුම් කශහ. දළන් ඒ ටී
ර්ට්ර ත්ත්තඹ ශභොකක්ද? භභ කිඹන්නම්.
ශම් ි)ශඵන්ශන් ළඳයුම් කශභනහකරුශේ ිමපිඹ. එතුභහ
කිඹන්ශන් ශභොකක්ද? "ශ්රී රංකහ ත්තතීඹ පුහුණු අධිකහරිශේ
ආධුනික/ආධුනිකහන් වහ ටී ර්ට් 25,000ක් ුදද්රණඹ වහ
ආඹතනඹට බහය දීරහ ි)ශඵනහ. 2013.04.12 න දින ඇණවුම්
රඵහ දී ඇි) අතය, අදහශ ආඹතනඹ දළනට ටී ර්ට් 5,000කට
ආන්න ්රභහණඹක් ්රධහන ගඵඩහට බහය දී ඇත. ශභභ
ආඹතනඹ විසින් ඳඹනු රඵන ටී ර්ට්ර හඹම් ඉ්ත න ඵ
ආධුනික ආධුනිකහන් විසින් නියන්තයශඹන් ඳළමිණිිම කයන ඵ
නහයහශවේන්පිට ජහි)ක ත්තතීඹ පුහුණු ආඹතනශේ වකහය
අධයක්තුමිඹ ශභන්භ එහි ගඵඩහ නිරධහරි විසින්ද හචික දන්හ
ඇත. ඒ අනු අදහශ ආඹතනඹ ශභභ ගළටලු ම්ඵන්ධශඹන්
ඔඵතුභහද දළනු්ත කය ඇි) අතය, එශව්ත තදුයට්ත ඳඹනු
රඵන ටී ර්ට් ශභභ දුර්රතහශඹන්භ ඳතී." ශභොකක්ද ශම්
ශරහ ි)ශඵන්ශන්?
අශනක් කරුණ ශම් ටී ර්ට් එකක් ශදන්ශන් රුපිඹල් 610
ගණශන්ි . භහ ශඟ ි)ශඵනහ, ඒ ශගවීම් ම්ඵන්ධශඹන් නිකු්ත
කයන රද ශචක්ඳ්ත ටික. ඒ ශගවීම් අනු ඵළලුහභ එකභ
ආඹතනශේ, ශම් විසිඳන්දවශේ ශතොගඹ එක එක මිරට තභි  දීරහ
ි)ශඵන්ශන්. [ඵහධහ කිරීභක්

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(ரவௌபுறகு அத றமரரவெக)

(The Presiding Member)

ගරු භන්ත්රීතුභහ, ත විනහඩි ශදකි .

(The Hon. Anura Dissanayake)

ශවොි , ශවොි . ර්තභහන බහඳි)යඹහ ශභඹ නිළයදි කිරීභ
ගළන එතුභහට සතුි)න්ත ශන්න .නෆ. වළඵළි  ඒ හශේභ
එතුභහශේ කහර්ඹඹ භභ ඳසශේ කිඹන්නම් ශකෝ. ඒ ගළන්ත ඳසශේ
කිඹන්නම්. ශරහ ි)බුශණෝත කිඹන්නම්. ඒක ශන් භභ කිේශේ,
හිටපු අඹ ගළන ත ශගොඩක් ශද්ල් කිඹන්න ි)බුණහ කිඹරහ.
කිඹන්න විහදඹක් ආශේ නළවළ. ඔඵතුභහ දන්නහ ශන්.
භභ ඵළලුහ, ඇභි)තුභහශේ කළියනට් ඳ්රිකහ ගළන. භට
ඔඵතුභහශේ එක කළියනට් ඳ්රිකහි  වම්ඵ වුශඩු. ඒ හර්ිකක
හර්තහක් දභපු එකක්. වළභ ඵදහදහ දිනකභ වට භට්ත කළියනට්
ඳ්රිකහ මිටිඹක් වම්ඵ ශනහ. ඒ මිටිශේ ි)බුශඩු ඔඵතුභහශේ එක
කළියනට් ඳ්රිකහි . එශවභ එකක් දළක්ශක්ත නළවළ; ගළට්
නිශේදනඹක් දළක්ශක්ත නළවළ; ඳන්ත ංශලෝධනඹක් දළක්ශක්ත
නළවළ; ඳහර්ිමශම්න්තුශේ විහදඹක් ි)බ්ශඵ්ත නළවළ. ඒ නිහ ශම්හ
ගළන කථහ කයන්න අසථහක් රළබුශණ්ත නළවළ. ඒ නිහ තභි 
විඳක්ශේ ්රධහන ංවිධහඹකතුභහට කිේශේ ශම් අභහතයහංලඹ
පිළිඵ ශනභභ කහරඹක් අයශගන ශදන්න කිඹරහ, අඩුභ තයශම්
ශම් තහශේදී්ත ශභොනහ ශවෝ කිඹන්න. ඒ නිහි  ශම්
කිඹන්ශන්.
ඊශඟට, අභහතයතුභහශේ අධහනඹ ශඹොුද කයනහ, අලුශතන්
භතු වී ි)ශඵන ටී ර්ට් මිර දී ගළනීශම් ්රලසනඹ ම්ඵන්ධ.

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(ரவௌபுறகு அத றமரரவெக)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඒ ගළන්ත ගරු ඇභි)තුභහශේ අධහනඹ ශඹොුද කයනහ.
ඵහර ටී ර්ට් ශම් දරුන්ට දීරහ ි)ශඵන්ශන්. ශම්ක ශරොකු ගහ
කෆභක්. භහ ශඟ ි)ශඵනහ, ගණන් හිරවු එක්ක.
ඇභි)තුභන්රහශේ අභහතයහංලඹ ඇතුශශේ ි)ශඵනහ ශන්
අබයන්තය ඳ්රිකහක්. ඒ ඳ්රිකහශන් ඔඵතුභහට අලය නම්
ශතොයතුරු ඵරහ ගන්න පුළුන්.
ඊශඟට, ්රිමිඹම් ඉන්ටර්නළනල් කිඹරහ භහගභකින් ත්තතීඹ
පුහුණු අධිකහරිඹට පුහුණු වීම් කටයුතු වහ එන්ජින් රඵහ ගනු
රළබුහ. එභ එන්ජින් අදහශ පිරිවිතයඹන් ශනොභළි) වීභ ශවේතු
ශකොට ශගන එඹ ්රි)ක්ශේඳ කශහ. ඒක ශවොි . නුද්ත
්රි)ක්ශේඳ කශහට ඳසශේ එභ ආඹතනඹ විසින් අලය න
පිරිවිතයඹන්ට අනු නළත කස කයරහ ශභභ ආඹතනඹට බහය
දුන්නහ. කභක් නළවළ. ඒ ශගොල්රන් ශගනහහ, අලය
පිරිවිතයඹන්ට අනු ි)බුශඩු නළවළ, නළත වදරහ දුන්නහ. ඒක
්රලසනඹක් නළවළ. ඒහ විඹ වළකි ශද්ල්. වළඵළි  ඊට ඳසශේ
තුදන්නහන්ශේරහ ඒකට 495654 දයන ශචක් අංකඹ ඹටශ්ත
රුපිඹල් මිිමඹන 20ක ුදදරක් ශගනහ. රුපිඹල් මිිමඹන 20ක්
ශගනහ, වදරහ දුන්නහට ඳසශේ. ශවොි  ශන්. වළඵළි  ඒ
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ආඹතනශඹන් කිඹනහ, එක ශචක්ඳතකින් රුපිඹල් මිිමඹන 20
ශදන්න එඳහ කිඹරහ. භහ ශඟ ි)ශඵනහ, එභ ආඹතනඹ විසින්
එන රද ිමපිඹ. යජඹ ශම් ශගවීභ කයනහ; රක් 200ක් එක
ශචක් ඳතකින් ශදනහ. වළඵළි  ආඹතනඹ කිඹනහ, අඳට එක
ශචක් ඳතකින් ශදන්න එඳහ, රක් 100 ඵළිටන් ශදකට කඩරහ
ශදන්න කිඹරහ. ඇි  ඒ? ශචක් ඳත ිමඹරහ ඉයි . වරි නම්
ිමේහට ඳසශේ ආශඹ්ත ශචක් ඳ්ත ිමඹන්ශන් ශභොකටද?
තුදන්නහන්ශේරහ ශභොකක්ද කශශේ? 495655, 495656 දයන අංක
ඹටශ්ත රක් 100ශේ ශචක් ඳ්ත ශදකක් ිමඹරහ දුන්නහ.

භට ඉසශල්රහ කථහ කශ ගරු භන්ත්රීතුභහ අද ශම් ගරු
බහශේදී ඇහුහ, ඳ්තවීම් දුන්ශන් ශකොශවොභද කිඹහ. එතුභහට
භතක නළද්ද දන්ශන් නළවළ, 1988, 89 කහරශේ

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ශභශවභ කයන්ශන් ශන
ශභොකු්ත නිහ ශනොශි  ආදහඹම් ඵදු වංගන්න .නෆ නිහි . එක
ශචක් ඳි)න් ිටශඹෝත ිටණුභට ුදදල් දභන්න .නෆ නිහ කඩරහ
ශදන්න කිඹනහ. ඒකට තුදන්නහන්ශේරහ වවුල් ශනහ.

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, 1983 එක්්ත ජහි)ක ඳක්
යජඹ අශප් ්රශද්ලර සිටි අහිංක ශදභශ මිනිසුන්ට ධ හිංහ
කයරහ ුදළුභනින්භ යට අශනක් ඳළ්තතට වයරහ ශම් යශට්
ත්රසතහදඹ ඳණ ගළන්වහ. කිසිභ කරුණක් නළතු ශම් යශට්
සිංවර, ශදභශ වහ ුදසිමම් තරුණ තරුණිඹන් විලහර ංඛයහක්
භයහ දළුදහ. ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අඳට භතකි  අඳ
ඉසශකෝශල් ිටඹ 1988, 89 කහරශේ වන්දි වන්දි ගණශන්
මිනිසුන්ශේ ශඵිම කඳරහ ටඹර් ෆඹර දභහ සිටි ඵ. එළනි
යුගඹක් ඳසු කය ශගන තභි  අද අඳ ශම් ත්ත්තඹට ඳළමිණ
සිටින්ශන්.

2013 පුනයහර්තන විඹදම් ලශඹන් ශම් අභහතයහංලඹට ශන්
කය ි)බුණහ රුපිඹල් මිිමඹන 890ක්. උඳඹන්න කිඹරහ ි)බුණහ
රුපිඹල් මිිමඹන 100ක්. රුපිඹල් මිිමඹන 215ක් ්රහේධන විඹදම්
වළටිඹට දීරහ ි)බුණහ. ඔක්ශකොභ රුපිඹල් මිිමඹන 1,205ි . ශම්
රුපිඹල් මිිමඹන 1,205න් රුපිඹල් මිිමඹන 657ක් ඹන්ශන් ළටුප්
ශගවීභ වහි . එතශකොට ඉතුරු න්ශන් රුපිඹල් මිිමඹන 548ි .
ආන්න ලශඹන් ග්තශතෝත ශම් ආඹතනශේ නඩ්තතුට ඹන
විඹදභට ඩහ අඩු විඹදභක් තභි  පුහුණු ශනුශන් දයන්ශන්.
ශම් ඳහර්ිමශම්න්තුශන් ුදදල් ශන් කය ි)ශඵන්ශන් පුහුණුටි .
නුද්ත පුහුණු වහ ශන් කය ි)ශඵන්ශන් සිඹඹට 40කට්ත ඩහ
අඩු ්රභහණඹක් ඵ වන් කයමින් භහ නතය ශනහ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)

ඊශඟට ගරු ශරොවහන් ය්ත්තශ්ත භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට
විනහඩි 9ක කහරඹක් ි)ශඵනහ.

[පූ.බහ. 11.38

ගු දොශළන් රත්ලත්දත් මශතළ

(ரவௌபுறகு தனரயரவ வ்வ்ர)

(The Hon. Lohan Ratwatte)

ශඵොශවොභ සතුි)ි , ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. අඳ යජඹ
විසින් ඉදිරිඳ්ත කයන නන අඹ ළඹ තුන්න ය කිඹවීශම්
කහයක බහ අසථහශේදී ශඹෞන කටයුතු වහ නිපුණතහ ංර්ධන
අභහතයහංලශේ ළඹ ශීර් පිළිඵ හකච්ඡහට වබහිට වීභට රළීබභ
ගළන භහ ්රථභශඹන්භ න්ශතෝ ශනහ.
ලිරහනහරඪ
ගරු
භන්ත්රීතුභනි,
1948න්
ඳසු
අධියහජයහදීන්ශගන් අඳට නිදව රළබුණහභ ශම් යශට් තරුණඹන්
ලිිමක කය ශගන අයගර තුනක් ඇි) වුණහ. ්රථභශඹන්භ 1971 දී
සිරිභහශෝ ඵඩුඩහයනහඹක භළි)නිඹශේ යජඹ කහරශේ ජනතහ
විුදක්ි) ශඳයුදණ ශම් යශට් අහිංක තරුණ ජනතහ ුදශහ කයමින්
අයගරඹක් ඇි) කයන්න තළ්ත කශහ. එභ යජඹට පුළුන්කභ
ි)බුණහ, ඉතහභ සුළු කහරඹකින් ඒ අයගරඹ භළඩ ඳ්තන්න. ඒ
අයගරශේදී මිඹ ිටඹ තරුණ ංඛයහ සීභහ කය ගන්න පුළුන්
වුණහ. ඉන් ඳසු ශම් යශට් අඳුරුභ යුගඹ වුශඩු 1988,89 කහරඹි .
එක ඳළ්තතකින් ජනතහ විුදක්ි) ශඳයුදණ ශම් අශප් අහිංක
මිනිසසු භයද්දි උතුශර් ත්රසතහදීන් ඒ ඳළ්තශතන් මිනිසසු භයමින්
ඳවශට ආහ. ශම් ඳළ්තශතන් මිනිසසු භයහ ශගන ඉවශට ිටඹහ. ඒ
යුගඹ ශම් යශට් කිසිභ එළිඹක් ශනොි)බුණු යුගඹක් වළටිඹට භහ
දකිනහ.

[මූළවනද අණ ඳිපදි ඉලත් කරන ී.]

[அவெகறரசணவெ கவோடகபவௐதடி அகவநவௐதவோடுவபது]
[Expunged on the order of the Chair.]

1988, 89 යුගශේ ඒහට ග කි යු්තශතෝ අද ශම් ගරු බහ
තුශ්ත සිටින ඵ භහ භතක් කයනහ.

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, 1977 ශේ.ආර්. ජඹර්ධන
යුගශඹන් ඳසු තභි  ශම් යශට් කුඩු ියහි වුශඩු. අද කථහ කයමින්
එශවන් ශභශවන් කුඩු ශගශනනහ කිේහට ළඩක් නළවළ. ඒ
උදවිඹ තභි  ශම් යටට කුඩු ශගනහශේ. ඒ උදවිඹ තභි  ශම් යශට්
ඳහතහරඹ ඇි) කශශේ. දළන් ඒහ අභතකද කිඹහ එකට එක්්ත
ජහි)ක ඳක් ආඩුඩුශේ සිටි නහඹකඹන්ශගන් භහ අවන්න
කළභළි)ි .
ඒ සිඹලු කරුණු කහයණහ ශවොඳින් ශ්තරුම් අයශගන අි)ගරු
ජනහධිඳි)තුභන් තරුණ තරුණිඹන් ශනුශන් ශඹෞන කටයුතු
ව නිපුණතහ ංර්ධන අභහතයහංලඹක් නිර්භහණඹ කශහ. ශ්රී
රංකහ නිදවස ඳක්ශේ ශජයසස නහඹකශඹක් න ඩරස
අරවප්ශඳරුභ ඇභි)තුභහ ඹටශ්ත අද එඹ ක්රිඹහ්තභක ශනහ.
ඇභි)තුභහශේ කථහශේදී ඒ අභහතයහංලශේ ක්රිඹහදහභඹ ගළන ඉතහ
සියුම් විලසශල්ණඹක් කයමින් කරුණු කහයණහ ඉතහභ ශවොඳින්
ඳළවළදිිම කය දුන්නහ. ඒ ම්ඵන්ධ අඳ එතුභහට සතුි)න්ත
ශනහ. ඒ හශේභ එභ අභහතයහංලඹ අද උතුශර් සිට දකුණට්ත,
ඵසනහහිය සිට නළශඟනහියට්ත, යට පුයහභ තරුණ තරුණිඹන්ශේ
අලයතහ ශනුශන් කටයුතු කයශගන ඹනහ. ඒ වහ තරුණ
ශේහ බහ ළනි ආඹතන 18ක් ි)ශඵනහ කිඹරහ එතුභහ කිේහ.
ශම් යට පුයහභ සිටින තරුණ තරුණිඹන්ශේ අයාතද්ධිඹ වහ එභ
ආඹතන 18 භඟින්භ විලහර කර්තයඹක් ඉටු කිරීභ ගළන අපි
සතුි)න්ත ශනහ.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අශප් තරුණ තරුණිඹන්ශේ
අනහගතඹ සුරැශකන විධිඹට ශම් යශට් අධයහඳන රභඹ කස කය
ි)ශඵනහ. 01 ශර් සිට 12ළනි ය දක්හ විඹ භහරහ ශනස
කයමින්, ඒ හශේභ විලසවිදයහර ඳහසභහරහ ශනස කයමින් ශම්
යශට් අධයහඳන රභඹ තරුණ ඳයම්ඳයහට රිරන ඳරිදි අද ශනස
කය ි)ශඵනහ. ඒ හශේභ ශම් යශට් රීඩහ ංසකති)ඹ තරුණඹන්ට
ඔියන ඳරිදි ශම් යශට් ෆභ දිස්රික්කඹකභ ෆභ ශකොනකටභ
අයශගන ිටහිල්රහ ගරු රීඩහ අභහතයතුභහශේ ලිිමක්තශඹන් ඒ
ෆභ තළනකභ නවීන රීඩහංගන ඉදි ශනහ. ඒ හශේභ රීඩහට
අලය පිහිනුම් තටහක ආදී ඹටිතර ඳවසුකම් අද ශම් යට තුශ ඉදි
ශමින් ඳි)නහ. හුඟක් ්රශද්ලර ඉදි ශරහ ඉයි . ඉංග්රීසි
කිඹභනක් ි)ශඵනහ, “A healthy mind in a healthy body”
කිඹරහ. ඒ නිහ එභ ංකල්ඳඹ ඹටශ්ත අද අශප් තරුණ
තරුණිඹන්ශේ නිපුණතහ ර්ධනඹ කය ශගන ඔවුන්ට ජහතයන්තය
තරශේ රීඩකඹන් ඵට ඳ්ත ශන්න අසථහක් රළීබ
ි)ශඵනහඹ කිඹන එක භභ ශම් අසථහශේ භතක් කයන්නට
කළභළි)ි .
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ඳහර්ිමශම්න්තු

[ගරු ශරොවහන් ය්ත්තශ්ත භවතහ

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශේභ වම්ඵන්ශතොට
ඳළළි), ශඳොදුයහජය භඩුඩීමඹ තරුණ ම්ශම්රනඹ Commonwealth Youth Forum- ගළන ශම් අසථහශේ කිඹන්න
.නෆ. එඹ ඉතහභ උ්තකර්්ත අන්දමින් ඳළළ්තවුණහ. අපි එතළන
සිටිඹහ. එභ ම්ශම්රනඹ ඒ විධිඹට සදහනම් කයන්න ලිිමක්තඹ
ග්ත ගරු ඩරස අරවප්ශඳරුභ ඇභි)තුභහ ශම් අසථහශේ අභතක
කයන්න ශවො නළවළ. ගරු නහභල් යහජඳක් භන්ත්රීතුභහ්ත, ඒ
හශේභ ශඹෞන කටයුතු වහ නිපුණතහ ංර්ධන අභහතයහංලශේ
සිඹලුභ නිරධහරිනු්ත ඉතහභ ශරේස
ස ශේඹක් කිරීභ පිළිඵ ශම්
අසථහශේ අපි එතුභන්රහට ්රලංහ කයනහ. ඒ හශේභ 2014 දී
ශරෝක තරුණ ුදළු රංකහට ශගනළල්රහ රංකහශේ තරුණ
තරුණිඹන්ට ජහතයන්තයශඹන් එන සිඹලු ශදනහ්ත එක්ක
ම්ඵන්ධතහන් ඇි) කය ශගන, අදවස හුභහරු කය ශගන
ඉදිරිඹට ඹන්න පුළුන් අනිට අසථහක් අඳට රඵහ දී ි)ශඵන
ඵ්ත න්ශතෝශඹන් ්රකහල කයනහ.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශේභ ඳසු ිටඹ කහරශේ
ඇි) ව අයගරරට විලහර ලශඹන් ලිිමක්තඹ ග්තශ්ත
රැකිඹහක් නළතු හිටපු උඳහධිධහරින් ශකොටක් කිඹන එක භභ
ශම් අසථහශේ භතක් කයනහ. අද ශන ශකොට උඳහධිඹක්
ි)ශඵන සිඹලුභ ශ්රී රහංකිකඹන්ට යජශේ රැකිඹහක් රළියරහ
ි)ශඵනහ. දළන් ශකොටු දුම්රිඹ ශඳොශ ඉසයවට ිටහිල්රහ කෆ
ගවන උඳහධිධහරින් කවුරු්ත නළවළ. ඒ සිඹලු ශදනහභ අශප් යශට්
ංර්ධනඹට කය දීරහ ඉදිරිඹට ඹන ගභශන් හිමිකරුශෝ ශරහ
ි)ශඵනහඹ කිඹන එක භභ ශම් අසථහශේ ඉතහභ න්ශතෝශඹන්
්රකහල කයන්න කළභළි)ි .

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)

ගරු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට ත විනහඩි ශදකක කහරඹක්
ඳභණි  ි)ශඵන්ශන්.

ගු දොශළන් රත්ලත්දත් මශතළ

(ரவௌபுறகு தனரயரவ வ்வ்ர)

(The Hon. Lohan Ratwatte)

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භවනුය දිස්රික්කඹ
නිශඹෝජනඹ කයන භන්ත්රීයශඹක් වළටිඹට භභ ශම් අසථහශේදී
කිඹන්න .නෆ, භශේ ආනශේ ශඳොල්ශගොල්ර ්රශද්ලශේ ි)ශඵන
ත්තතීඹ පුහුණු ආඹතනශඹන් උඩයට තරුණ තරුණිඹන්ට විලහර
ශේහක් කයන ඵ. ශභභ කරුණු කහයණහ සිඹල්රභ රකහ
ඵරන ශකොට ගරු ඇභි)තුභහ කිේහ ශේ ශම් අඹ ළශඹන් අශප්
යශට් තරුණ තරුණිඹන්ට රුපිඹල් ියිමඹන 12ක ුදදරක් ශන්
කයරහ ි)ශඵනහ. ඒ අනු අශප් යශට් තරුණ තරුණිඹන්ට,
අනහගත ඳයම්ඳයහට ඉතහභ ශුබහදි අනහගතඹක් ි)ශඵන ඵ
ඳළවළදිිමි  කිඹන එක ඉතහභ න්ශතෝශඹන් ්රකහල කයමින් ඒ
භහර්ගඹ ශඳන්හ දුන් අි)ගරු ජනහධිඳි)තුභහට්ත, ගරු ඩරස
අරවප්ශඳරුභ භළි)තුභහට්ත, එතුභහශේ අභහතයහංලශේ කහර්ඹ
භඩුඩරඹට්ත සතුි)න්ත ශමින් භහ නිවඬ ශනහ. ශඵොශවොභ
සතුි)ි .
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ගු දුදන්හ ගන්කන්ද මශතළ

(ரவௌபுறகு துரணவ கவேகவ)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අද දශේ ශභභ විහදඹ
ශනුශන් අදවස දක්න්න අසථහක් රළීබභ පිළිඵ භභ
තුටට ඳ්ත නහ. අශප් යශට් තරුණ පිරි ජනගවනශඹන්
වතශයන් එකක්, ඒ කිඹන්ශන් රක් 56ක් න ඵ භහ කිඹන්න
කළභළි)ි .
අද අපි ශම් කථහ කයන විඹඹ එක ඳළ්තතකින් යශට්
ජනතහශගන් වතශයන් එකකට අදහශ වීභ ළදග්ත කහයණඹක්.
අනික් ඳළ්තශතන් ශම් අභහතයහංලඹට නිපුණතහ ංර්ධනඹ කිඹන
විඹඹක් ඵද්ධ කයරහ ි)ීබභ ළදග්ත කහයණඹක්. නිපුණතහ
ංර්ධනඹ භසත රභ ඵර කහඹටභ ඵරඳහන කහයණඹක්. ඒ
අර්ථශඹන් ග්තතහභ ශම් විඹඹ යටටභ ඵරඳහන ළදග්ත විඹඹක්
වළටිඹට අපි දකිනහ. නුද්ත ශම් යශට් ශම් විඹඹන් ශදකට අදහශ
්රලසන ම්ඵන්ධශඹන් ශඹෞන කටයුතු වහ නිපුණතහ ංර්ධන
අභහතයහංලඹ ඳභණක් තනි අයශගන හකච්ඡහ කිරීභට
ශනොවළකිි . ඒ නිහ ශම් විඹඹන් එක්ක එකට ඵද්ධ වුණු
අධයහඳන, උස අධයහඳන, කම්කරු වහ කම්කරු ඵතහ, විශද්ල
රැකිඹහ ්රර්ධන වහ සුබහධන ළනි අභහතයහංලරට අදහශ
කරුණු්ත භඟි  හකච්ඡහ කයන්න න්ශන්.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ර්තභහනශේ අශප් තරුණ
ඳයම්ඳයහට ුදහුණ ශදන්නට න ්රධහන ්රලසන තුනක් පිළිඵ
භභ ශම් ගරු බහශේ අධහනඹ ශඹොුද කයන්න කළභළි)ි .
දුප්ඳ්තකභ, දළනුභ හිඟකභ වහ රැකිඹහ ශශශ ශඳොශට ගළශශඳන
ආකහයඹට තරුණි න්ශේ වළකිඹහන් ර්ධනඹ ශනොවීභ එභ
්රධහන ්රලසන තුනි . අපි කල්ඳනහ කයරහ ඵළලුශෝත 20ළනි ලත
ර්ශේ ව ඊට ශඳය ශරෝකශේ ඉල්ලුභ ි)බුශඩු ලිරය
්රහේධනඹටි . නුද්ත අද 21න සිඹශේ ඉල්ලුභ ි)ශඵන්ශන්
භහන ්රහේධනඹටි . මිනිසුන් හිටිඹහට භදිි , ඔවුන් උග්තකමින්,
දළනුශභන්, වළකිඹහශන් පිරිපුන් මිනිසුන් වළටිඹට ශගොඩ නළඟිඹ
යුතුි .
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, දුප්ඳ්තකභ කිඹන්ශන්
තරුණඹන් විතයක් ශනො අපි යටක් විධිඹට ුදහුණ ශදන
්රලසනඹක්. ජනශල්ඛන වහ ංඛයහශල්ඛන ශදඳහර්තශම්න්තුශේ
හර්තහරට අනු අශප් යශට් නිර දරිද්රතහ භට්ටභට ඳවශ සිටින
දිළිඳු ජනගවනඹ
රක් 18ක් නහ. ුදළු ජනගවනශේ
්රි)ලතඹක් විධිඹට ග්තශතෝත එඹ 8.9ක් නහ. ජනශල්ඛන වහ
ංඛයහශල්ඛන ශදඳහර්තශම්න්තුශේ ඒ හර්තහශේභ කිඹනහ, ශම්
රක් 18ක දිළිඳු ජනතහශගන් සිඹඹට 90.8ක්භ හභහනය ශඳශ
විබහගඹ අභ්ත කිඹරහ. ශම් ද්තතඹන්ශගන් ඳළවළදිිම න්ශන්
ශභොකක්ද? ශම් ද්තතිමන් ඳළවළදිිම න්ශන් ශන ශභොකක්්ත
ශනොශි . ශම් කිඹන සිඹඹට 90.8ක පිරිට ්රභහණ්ත
අධයහඳනඹක්, දළනුභ ව වළකිඹහන් ර්ධනඹ කශ වළකි
ඹහන්ත්රණඹක් නිර්භහණඹ කයරහ ි)බුණහ නම් ශම් අඹ්ත දිළිඳු
පිරිට ළශටන්ශන් නළවළ කිඹන කහයණඹි . එශවනම් ශභි න්
තවවුරු ශන්ශන් උග්තකභ, දළනුභ ව වළකිඹහන් කිඹන
හධකි , දුප්ඳ්තකභි  අතය ඳළවළදිිම ම්ඵන්ධතහක් ි)ශඵන ඵ
ශන්ද?

(கனகரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)

ශඵොශවොභ සතුි)ි .
ීමශඟට ගරු දුශන්ස ගන්කන්ද භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි
14ක කහරඹක් ි)ශඵනහ.

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ජනශල්ඛන වහ ංඛයහශල්ඛන
ශදඳහර්තශම්න්තුශේ හර්තහරට අනු ශම් කිඹන රක් 18ක
දිළිඳු ජනගවනශඹන් සිඹඹට 50කට ළඩිඹ පිරික් ඉන්ශන් කවුද?
ශම්හ භභ ශනොශි  කිඹන්ශන්. තුදන්නහන්ශේරහශේභ
ආඩුඩුශේ ශතොයතුරුරට අනු දුප්ඳ්ත ජනතහශගන් බහගඹකට
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ළඩිඹ ඉන්ශන් අවුරුදු 25ට අඩු ශභි න් ව තරුණි න්. එශවනම්
ශම් ශතොයතුරුිමන් ඳළවළදිිම න්ශන් අශප් යශට් තරුණි න්
ඵහුතයඹක් දුප්ඳ්ත කිඹන එකි . දුප්ඳ්තකභ කිඹන අයාශඹෝගඹ
ඳයහජඹ කයන්ශන් ශකොශවොභද කිඹන කහයණඹ පිළිඵ ශම් ගරු
බහශේ අධහනඹ ශඹොුද කශ යුතු ශනහ.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ශම් අයාශඹෝගඹ ජඹ ගන්න
එක ශඹෞන කටයුතු වහ නිපුණතහ ංර්ධන අභහතයහංලඹට ශවෝ
යජඹට ශවෝ තනිභ කයන්න පුළුන් ශදඹක් ශනොශි . ශම් වහ
අපි වළශභෝභ ඹම් කළඳ කිරීභක් කශ යුතු ශනහ. විශලේශඹන්භ
මිනිසුන්ශේ ආකල්ඳර ශනක් ඇි) කයන්න ශනහ. අශප්
යශට් තරුණ තරුණිශඹෝ ශවොඹන්ශන් white collar jobs. ඒ
හශේභ blue collar jobsරට ඹන්න ශඳොඩි අකළභළ්තතක්
ි)ශඵනහ. අශප් යශට් ි)ශඵන ශභන්න ශම් අහනහන්ත
ත්ත්තඹ ශරෝකශේ ශඵොශවෝ යටර දකින්න නළවළ. එභ නිහ
blue collar jobsරට ඹම් පිළිගළනීභක් රඵහ දීභ ව එභ
රැකිඹහර සුයක්ිකතබහඹ තවවුරු කිරීභ භඟින්, ඳි)න ත්ත්තඹ
ශනස කයන්න පුළුන් ශි  කිඹරහ භහ විලසහ කයනහ.
ශභන්න ශම් ත්ත්තඹ ඇි) කයන්න භව ජනඹහශේ ආකල්ඳර
ඳළවළදිිම ශනක් සිදු කිරීභ වහ විදු්ත ව ුදරිත භහධයිමන්
දළළන්ත කහර්ඹ බහයඹක් කයන්න සිද්ධ ශනහ.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ශම් ශභොශවොශ්ත භහධය
ආඹතන විසින් යට ශනුශන් කශ යුතු කහර්ඹ බහයඹ නිළරැදි
ශ්තරුම් ශගන කටයුතු කයනහ ද කිඹන එක ්රලසනඹක්. අද අශප්
භහධය ආඹතන ශභොකක්ද කයන්ශන්? අද යශට් ි)ශඵන ්රධහන
්රලසනඹ සුපිරි තරු හිඟඹක්ද? වළභ විදු්ත භහධයඹකභ හශේ තරු
ශොඹ-ශොඹහ දුනහ. දළන් ඵරන්න. "Super Star" කිඹනහ,

"Mega

Star" කිඹනහ,

"Dream

Star" කිඹනහ,

"Dancing

Star" කිඹනහ, "Real Star" කිඹනහ, "Little Star" කිඹනහ.
ශම් විධිඹට වළභ භහධය ආඹතනඹක්භ starsරහ ඳසශේ දුන්න
ඳටන් ශගන ි)ශඵනහ. අවුරුදු තුශන්, අවුරුදු වතශර් පුංචි
දරුන්ශේ සිට අවුරුදු 35ක්, අවුරුදු 40ක් න පුද්ගරඹන් දක්හභ
super star ශම්නිඹහකට භහධය විසින් ඇද දභනු රළඵ ි)ශඵනහ.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අශප් ශටිම නහටය ව චිත්ර
ඳට කර්භහන්තඹ ගළන ශඳොඩ්ඩක් කල්ඳනහ කයරහ ඵළලුශෝත, ඒ
තුළින් blue collar jobsරට තරුණඹන් ශඹොුද කය වීභට
දිරිභ්තවීභක් න්ශන් නළවළ. ශම් ත්ත්තශඹන් නිරඳණඹ න්ශන්
එක් එක් රැකිඹහන් ම්ඵන්ධ අශප් භහජශේ ි)ශඵන ආකල්ඳි .
මිනිසුන්ශේ ආකල්ඳර ඳළවළදිිම ශනක් ඇි) කයරහ ඒ වයවහ
අශප් භහජශේ blue collar jobs ම්ඵන්ධශඹන් ඔවුන්ශේ ඹවඳ්ත
වළඟීභක්, ධනහ්තභක ්රණතහක් ඇි) කයන්න ඹම් ළඩ
පිළිශශක් කස කශ යුතුි  කිඹන එක භශේ භතඹි . එශවභ
නළතු දුප්ඳ්තකභ ඳයහජඹ කයරහ, අද අශප් තරුණඹන් ඉන්න
ත්ත්තශඹන් ශගොඩ ගන්න ඵළවළ. එභ නිහ ුදිමන්භ අපි ශ්තරුම්
ගන්න අලය ඹථහර්ථඹ තභි , ි)ශඵන රැකිඹහ අසථහ වහ
තරුණි න් ශඹොුද කිරීභට දිරිභ්ත කිරීභ වහ කටයුතු කිරීභ.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අපි දන්නහ, හභහනයශඹන්
ඳහල්ර ඳශුදන යට ශභි න් 3,50,000ක් හර්ිකක
ඇතුශ්ත න ඵ. නුද්ත අන්ි)ශම්දී ශම් පිරිශන් විලසවිදයහරඹට
ඹන්ශන් 25,000කට අඩු පිරික්. ශම් අධයහඳන රභඹ තුශ අවුරුදු
ඳතහ රක් 3කට ළඩි පිරික් ශම් භහජශේ අතය භං ශනහ.
අවුරුදු ඳතහ අතය භං න තුන්රක්ඹකට ළඩි පිරි ගළන
අධහනඹ ශඹොුද කයන්න නහ. ශභතළනදී අපි ඵරන්න .නෆ,
ශභශවභ ශන්ශන් ඇි  කිඹරහි . එකක් තභි , ඹල් ඳළනපු නයහඹ
භත ඳදනම් වුණු ශම් අධයහඳන රභශඹන් ියහි න තරුණි න්ශේ
උග්තකභි , ඒ අඹශේ අශප්ක්හනුි , රැකිඹහ ශශශ ශඳොශශේ
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රැකිඹහ වහ ි)ියඹ යුතු පුද්ගර වළකිඹහනුි  අතශර් ශරොකු
ශනොගළශඨ භක් ි)ශඵන එක. එශවභ නම් ශම් ඳයතයඹට විඳුම්
රඵහ ගන්න පුළුන් න ආකහයඹට අශප් අධයහඳනශේ පුළුල්
්රි)ංසකයණඹක් සිදු විඹ යුතුි . ශම් ්රි)ංසකයණඹ ීමට අවුරුදු
20කට කිමන්්ත විඹ යුතු ි)බුණහ. ඒ කහරශේ ඒ ශද්ල්
ශනොකයපු නිහ තභි  ර්තභහන තරුණ ඳයම්ඳයහට ශම්
්රලසනරට ුදහුණ ශදන්න සිද්ධ ශරහ ි)ශඵන්ශන්.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, යුද්ධඹ අන් කශහට ඳසශේ
ශම් ආඩුඩු ශම් යශට් මිනිසුන්ශේ අනහගතඹ ශනුශන් ළරසුම්
වගත ඹභක් කශහ නම්, ඒ උස ශඳශ විඹ ධහයහ වහ
තහක්ණ විඹඹන් වඳුන්හ දුන්නු එකි  කිඹහ භහ කිඹන්න
කළභළි)ි . එඹට අශප් වදි)න්භ සතුි)න්ත නහ. අනික් භවහ
ඳරිභහණ වළභ යහඳති)ඹකටභ ්රුදඛ්තඹ රඵහ දුන්ශන් ශකොමිස
කුට්ටි ශනුශන් මික් ශන ශදඹක් නිහ ශනොශි . උස ශඳශ
කරහ අංලශඹන් ඉශගන ගන්නහ ශභි න් ්රභහණඹ රභහනුකර
අඩු කයරහ තහක්ණ විඹඹන්රට ශඹොුද කිරීශභන් රැකිඹහ
ශශශ ශඳොශශේ ඉල්ලුභ වහ ඳහශරන් පිට න ශභි න්ශේ
වළකිඹහන් අතය ඹම් ආකහයඹක ගළශඨ භක් ඇි) වීශභන් තරුණ
විරැකිඹහට විඳුභක් රඵහ ගන්න පුළුන් කිඹන එකි  භශේ
භතඹ. ඒ හශේභ, සිඹඹට 90ක් න GCE (O/L) exam එක fail
අඹ ඉරක්ක කයරහ කහර්මික විදයහරර ව ත්තතීඹ පුහුණු
ආඹතනර ඳහසභහරහ කස කශ යුතුි .
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශේභ, කහර්මික විදයහර
ව ත්තතීඹ පුහුණු ආඹතනර ධහරිතහ ළඩි කයන අතයභ, ශම්
ආඹතනර පුහුණු රඵන තරුණඹන්ශේ සිට විලසවිදයහරශඹන්
පිටන උඳහධිධහරිඹහ දක්හ සිඹලුභ ශදනහශේ ඉංග්රීසි බහහ
්රවීණතහ ඇි) කිරීභ වහ පුළුල් ළඩ ටවනක් ආයම්බ කශ
යුතුි  කිඹන එකි  භශේ භතඹ. එශවභ නළි), සිංවශරන් ශවෝ
ඉංග්රිසි - සිංවර කරම් කයරහ ශම් ඳහසභහරහ ඳ්තහ ශගන
ඹෆශභන් යටක් විධිඹට අපි ඵරහශඳොශයෝතතු න ඉරක්කඹට
ඹන්න ඵළවළ. කහර්මික දළනුභ වහ භගහීම ඉංග්රීසි දළනුභ්ත රඵහ
දුන්ශනෝත ශම් තරුණ පිරිට අශප් යශට් ගළශශඳන රැකිඹහ අසථහ
රඵහ ගළනීභට වළකි ශනහ. එශවභ නළ්තනම් ශරෝකශේ ශන්ත
යටකට ඳවසුශන් ඹන්න ශදොයටු විතත ශනහ. ඒ නිහ ශම්
පිළිඵ යජඹ ළඩි අධහනඹක් ශඹොුද කයි  කිඹන විලසහඹ අඳ
තුශ ි)ශඵනහ.
ඒ ඉරක්කඹට ඳවසුශන් ශඟහ ශන්න නම්, ුදිමන්භ ශවො
ඉංග්රීසි ගරු ංචිතඹක් නිර්භහණඹ කය ගළනීභ අලය ශනහ. ඒ
හශේභ කහර්මික විදයහරර ඳහසභහරහ ආයම්බ කිරීශම්දී නළශනෝ
තහක්ණඹ, ඩිජිටල් තහක්ණඹ, ශවද, අතුරු වදය ඳහසභහරහ
ව නහවික ක්ශේත්ර ළනි ශරෝකශේ ශවො පිළිගළනීභක් හශේභ
ඉල්ලුභක් ි)ශඵන ඳහසභහරහ ආයම්බ කිරීභ ශකශයහි යජශේ
අධහනඹ ශඹොුද ශන්න .නෆ.
ශභභ අධයහඳන රභඹ නිහ අතය භං න රක් තුනකට ළඩි
වළභ තරුණඹකුශේභ, තරුණිඹකශේභ අනහගතඹ බහය ගන්න
ඵළවළ කිඹරහ, ඒ ග කීශභන් මිශදන්න ආඩුඩුට වළකිඹහක්
නළවළ. තුදන්නහන්ශේරහට ක්ණික ශම් ්රලසනරට උ්තතය
ශොඹන්න ඵළරි නම්, භභ භතක් කයනහ, භහින්ද චින්තන ඉදිරි
දළක්ශභන් තරුණඹන්ට දීපු ළදග්ත ශඳොශයොන්දුක්. භහින්ද
චින්තන ඉදිරි දළක්ශම් 4න පිටුශේ වන් ශනහ, ඹ අවුරුදු
18 සිට 22 දක්හ ෆභ දරුශකුටභ තභන්ශේ කළභළ්තත අනු
අලය තතතීි ඹ අධයහඳනඹක් ශවෝ පුහුණුක් රඵහ ගළනීභට
රුපිඹල් රක් 2ක ුදදරක් ශන් කය ශදන ඵ.
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ඳහර්ිමශම්න්තු

[ගරු දුශන්ස ගන්කන්ද භවතහ

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ශම් යශට් ජනහධිඳි)යඹහ ශම්
යශට් තරුණඹන්ට දුන් ළදග්ත ශඳොශයොන්දුක් ශම් යජඹ විසින්
අභතක කිරීභ ගළන භශේ කනගහටු ්රකහල කයනහ. ඳහසභහරහ
කහරඹ ඉය වුණහට ඳසශේ නළත අඹ කය ගළනීශම් ඳදනමින්
අවුරුදු 18 - 22 අතය ෆභ තරුණ තරුණිඹකටභ රඵහ ශදන ඵ
කී ඒ රුපිඹල් රක් ශදකක ුදදර ශන් කය දීභ ඉතහභ ළදග්ත
කහයණඹක් වළටිඹට භභ දකිනහ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)

ගරු භන්ත්රීතුභහ, දළන් ඔඵතුභහශේ කථහ අන් කයන්න.

ගු දුදන්හ ගන්කන්ද මශතළ

(ரவௌபுறகு துரணவ கவேகவ)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

ුදරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භහශේ කථහශේ ඉි)රි ශකොට
භභ වභළගත* කයනහ.
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ගු උදිත් දොකුබණ්ඩළර මශතළ

(ரவௌபுறகு உறவ் தனரவெகுதவௌடர)

(The Hon. Udith Lokubandara)

අද දින ගළරරිඹට ළඩභහ දහශ භවහ ංඝය්තනශඹන්
අයි .
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අද දින ශඹෞන කටයුතු වහ
නිපුණතහ ංර්ධන අභහතයහංලශේ ළඹ ශීර් පිළිඵ කහයක බහ
අසථහශේ විහදඹට වබහිට වීභට අසථහ රළීබභ ගළන භභ
තුටු නහ. භභ හිතන විධිඹට භෆත ඉි)වහශේ ළඩිභ තරුණ
භන්ත්රීරුන් පිරික් නිශඹෝජනඹ කයන ඳහර්ිමශම්න්තු ශම්ක. අද
අඳට ශම් විහදශේදී අදවස දළක්වීභට පුළුන් වීභ ගළන්ත භභ
තුටු නහ. භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළක්භ ඹටශ්ත තභි  ශම්
ව්තන ඳහර්ිමශම්න්තුට අපි ඳ්ත වුශඩු. ලිරහනහරඪ ගරු
භන්ත්රීතුභනි, ව්තන ඳහර්ිමශම්න්තුශේ විශලේ්තඹක් ි)ශඵනහ.
අපි ව්තන ඳහර්ිමශම්න්තු පිහිටුන්ශන්, යුද්ධඹක් අන් ශකොට
අළු ගහ නළඟිටින ශ්රී රංකහක. ශම් ව්තන ඳහර්ිමශම්න්තු තභි ,
ළඵළවින්භ ශ්රී රහංකීඹ තරුණඹහට අි ි) ඳහර්ිමශම්න්තු. අද ශ්රී
රංකහශේ තරුණඹහ ජී්ත න්ශන් අනහගතඹ ගළන ඳළවළදිිම
දර්ලනඹක් ි)ශඵන, ජීවිතඹ භඟ ඉසයවට ඹන්න පුළුන්
අනහගතඹක් ි)ශඵන රංකහක.
අපි කුඩහ කහරශේ තරුණඹහ පිළිඵ අහ ි)බුශඩු, තරුණඹහ
කිඹන්ශන් වළභ ශරහශේභ විප්රකහරී වළසිශයන, අවි අතට
ග්ත, වළභ ශරහශේභ ්රචඩුඩ්තඹ ඳළ්තතට ඇශදන ශකශනකු
වළටිඹටි . ඒ විධිඹට තභි  ඒ කහර කහනුශේ වළභ ශේරහකභ
ශ්රී රහංකීඹ අහිංක තරුණඹහ නම් කයන්න ඵළලුශේ. වළඵළි ,
තරුණඹහට ි)ශඵන දක්තහ, තරුණඹහට ි)ශඵන වළකිඹහ
වඳුනහශගන, ශ්රී රහංකීඹ තරුණඹහ කිඹන්ශන් ශරෝකඹ ජඹ ගන්න
ලක්ි)ඹ ි)ශඵන ශකශනක් කිඹන එක ටවහ ග්ත, අලු්ත
විධිඹකට, පුළුල් ශර හිතන නහඹකඹකු භඟ අද අඳට ඉදිරි
ගභනක් ඹන්න හනහ රළියරහ ි)ශඵනහ. අද ශම් යශට්
නහඹකඹහ න අි)ගරු ජනහධිඳි) භහින්ද යහජඳක් කිඹන්ශන්, ශ්රී

—————————
* පුවහතකළද තබළ ඇත.

* தணறகனவ்றவ கவெகவௐதவோடுவபது.
* Placed in the Library.
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රහංකීඹ තරුණඹහ ශකශයහි විලසහඹ තඵහ ි)ශඵන නහඹකශඹක්.
ශ්රී රහංකීඹ තරුණඹහ කිඹන්ශන් "වළකි තරුණශඹක්" කිඹන
ඳදනශම් ඉශගන තභි  එතුභහ යහජය ඳහරනඹ ශගන ඹන්ශන්. ශම්
නිහ තභි  අද ශ්රී රහංකීඹ තරුණඹහශේ අලයතහන් අනු, අත
ඳඹ දිග වළයරහ ළඩ කයන්න පුළුන් යටක ජී්ත ශන්න
අසථහ රළියරහ ි)ශඵන්ශන්.
ශම් අභහතයහංලඹ බහය කටයුතු කයන ගරු අභහතයතුභහ පුළුල්
වදතකින් තරුණඹන්ශේ ්රලසන දිවහ ඵරන අභහතයයශඹක්.
එතුභහ තරුණඹන්ශේ අදවසරට විතත අභහතයයශඹක්. ශම්
අභහතයහංලශේ ළඩ කටයුතුරදී තරුණ භන්ත්රීරුන් න අඳ
එතුභහශේ ඒ ළඩ කටයුතු වහ රීඹ දහඹක කය ගන්නහ. ඒ
හශේභ එතුභහශේ නිවතභහනී්තඹ අපි අගඹ කයනහ. අද කථහ
ඳටන් ගන්නශකොටභ එතුභහ කිේහ, අභහතයයඹකු වළටිඹට
ආඩම්ඵය නහ කිඹරහ, එතුභහට ශවො team එකක් සිටීභ ගළන.
එළනි නිවතභහනී අභහතයයඹකු භඟ අද ශ්රී රංකහශේ තරුණඹහ
ඉසයවට ගභන් කයනහ. ශ්රී රහංකීඹ තරුණඹහ, ශගෝීමඹ
තරුණඹහ භඟ ඹහ කයන ළඩ පිළිශශක් ශඹොදහශගන ඹන
රංකහක තභි  අද අපි ඉන්ශන්.
භවරුන් ශම් කරුණු වහයඹක් ශර දළක්ක්ත, අපි කවුරු්ත
ශම් කහයණහ පිළිගන්නට .නෆ. විඳක්ඹට ශභඹ අමිහිරි ශදඹක්
න්නට පුළුන්. නුද්ත, ශරෝකශේ ඳළළි) ශඳොදු යහජය භඩුඩීමඹ
තරුණ ම්ශම්රන දිවහ ඵළලුහභ, අපි වම්ඵන්ශතොටදී ඳළළ්තව
ශඳොදු යහජය භඩුඩීමඹ තරුණ ම්ශම්රනඹ ශරෝකශේ ි)බුණු
හර්ථකභ තරුණ ම්ශම්රනඹ වළටිඹට අඳට නම් කයන්න
පුළුන්. එදහ ඳර්්ත නුය යටල් අටි  ආශේ. වළඵළි ,
වම්ඵන්ශතොටට යටල් 47ක් වබහිට වුණහ. ශ්රී රහංකීඹ
තරුණඹහශේ ලක්ි)ඹ පිළිඵ, ශ්රී රහංකීඹ තරුණඹහශේ වළකිඹහ
පිළිඵ අද ශරෝකඹ කථහ කයනහ. ඒ හශේභ, ආසිඹහනු තරුණ
රීඩහ උශශර 2017 දී ශ්රී රංකහට රඵහ ගන්න්ත අඳට වළකිඹහ
රළියරහ ි)ශඵනහ. ශම් ශරෝකශේ තරුණඹහ ඉදිරිඹට ශගන ඹන
එක්්ත ජහතීන්ශේ තරුණ ම්ශම්රනඹ 2014 දී අශප් ශම්
ශ්රී රංකහට රළශඵනහ. ඉි)න් ශම් සිඹලු ශද්ල් තරුණඹන්ශේ
ජඹග්රවණ.
අපි විඳක්ශඹන් ත්ත ශදඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. වළභ
ශරහශේභ එක තළනකට ශකොටුශරහ කල්ඳනහ කයන එශකන්
මිශදන්න. භහින්ද චින්තනශඹන් තරුණඹහ ශනුශන් ශභොනහද
කශශේ කිඹරහ අද ඔඵතුභන්රහ කල්ඳනහ කයනශකොට, ඔඵතුභන්රහ
ශඳයශන්ශන් භහින්ද චින්තනශේ තරුණඹහ පිළිඵ ි)ශඵන
ඳරිච්ශේදඹ විතයි . එශවභ ශනොශි . භහින්ද චින්තනඹ
කිඹන්ශන්, හලිහික ශම් ුදළු රංකහශේ අපි සිඹලු ශදනහභ
ඉසයවට ශගන ඹන චින්තනඹක්. එඹ හුශදක් ශකොශ
කළඵළල්රකට ඳභණක් සීභහ වුණු ශදඹක් ශනොශි ; ිමඹවිල්රක්
ඳභණක් ශනොශි . "භහින්ද චින්තනඹ" ඹනු අධයහඳන
අභහතයහංලඹ, උස අධයහඳන අභහතයහංලඹ, අශනකු්ත
අභහතයහංල ඇතුළු සිඹලු අභහතයහංල භඟ ඒකහඵද්ධ ඉසයවට
ඹන ළඩ පිළිශශක් ි)ශඵන එකක්. ඒ නිහ ශභඹ එක
අභහතයහංලඹකට විතයක් ශකොටු වුණු එකක් විධිඹට රකහ
ශනොශි  අශප් ආඩුඩු කටයුතු කයන්ශන්. ඒ නිහ
තුදන්නහන්ශේරහ ංඛයහ ශල්ඛන ගළන කථහ කයනශකොට, ඒ එක
අභහතයහංලඹක ංඛයහ ශල්ඛන විතයක් අයශගන කථහ කයන් එඳහ
කිඹරහ භහ තුදන්නහන්ශේරහශගන් ශගෞයනීඹ ඉල්ීමභක්
කයනහ.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශේභ, ශම් කහයණඹ්ත භහ
තුදන්නහන්ශේරහට කිඹන්න කළභළි)ි . ශ්රී රහංකීඹ තරුණඹහ
ශද්ලඳහරනික ඳද්ධි)ශඹන් එළිඹට වීසි කයන්න කටයුතු කයපු
යුග ඳසු කයශගන තභි  අපි අද ඉසයවට ඇවි්ත ි)ශඵන්ශන්.
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විඳක්ඹට්ත අකභළ්තශතන් ශවෝ අශප් ගරු ඇභි)තුභහශේ ව
අි)ගරු ජනහධිඳි)තුභහශේ ංකල්ඳඹක් ව ශඹොවුන් ඳහර්ිමශම්න්තු
පිළිඵ අද කථහ කයන්න සිද්ධ ශරහ ි)ශඵනහ. තභන්ශේ
අදවක්, තභන්ශේ භතඹක් ඉදිරිඳ්ත කයන්න ිමප්ටන් ට යවුභට
ඹන්න හිටපු තරුණඹහට අපි අද අසථහක් රඵහ දීරහ ි)ශඵනහ.
අද ජහි)ක තරුණ ශේහ බහශේ ශඹොවුන් ඳහර්ිමශම්න්තුශේදී
ඔහුශේ තරුණ අදවස ඉදිරිඳ්ත කයන්න, ඒ හශේභ ඔහුශේ අදවස
ක්රිඹහ්තභක කයන තළනට ශගශනන්න අපි අසථහ රඵහ දීරහ
ි)ශඵනහ. එභ නිහ අි)ගරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳි)තුභහශේ
ශම් යජඹ තරුණඹහට තභන්ශේ අලයතහන් ඉටු කය ගළනීභට
අසථහ රනු විනහ තරුණඹහ ශනුශන් ශන්ත ශකනකුශේ
අලයතහන් තරුණඹහට ඵශරන් කළවීභක් කයන්ශන් නළවළ.
තරුණඹන්ශේ අලයතහන් ව ඔවුන්ශේ අයා්රහඹඹන් හක්හ්ත
කයවීශම් අනහගතඹක් අඳට ශඳන්න්න අි)ගරු ජනහධිඳි)තුභහට
ව ශම් අභහතයහංලඹට වළකිඹහ රළියරහ ි)ශඵනහ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)

ගරු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට ත්ත විනහඩිඹක කහරඹකුි 
ි)ශඵන්ශන්.

ගු උදිත් දොකුබණ්ඩළර මශතළ

(ரவௌபுறகு உறவ் தனரவெகுதவௌடர)

(The Hon. Udith Lokubandara)

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ශම් අසථහශේ භභ
විඳක්ශඹන් ශගෞයශඹන් එක ශදඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. ගරු
භන්ත්රීරුනි, ශම් ඳශුදළනි තහි . අඳ ශම් ශරෝකඹට ියහි වුශඩු
80 දලකශේි . වළඵළි  අපි කුඩහ කහරශේ ඉන්, අඳට භතක ඇි)
කහරශේ ඉන් දළක්ශක් යුද්ධඹක් ව කරුර අනහගතඹක්. අඳුය
තුශ එළිඹ දකින්න අද අඳට අසථහ රළියරහ ි)ශඵනහ. ඒ
ආශරෝකඹ තභ ි)ශඵන්ශන් අඳට ඉතහභ දුරින්. 'ඒ ආශරෝකඹ
කයහ රංකහශේ තරුණඹහ ඹන ගභන අඛඩුඩ ඉදිරිඹට ශගන
ඹන්න ඔඵතුභන්රහ සිඹලුශදනහ අඳ්ත භඟ එකතු ශන්න' කිඹන
ශගෞයනීඹ ආයහධනහ ව ආඹහචනඹ විඳක්ශේ භශේ ශවෝදය
භන්ත්රීරුන්ට කයමින්, ඔඵතුභන්රහ සිඹලු ශදනහට ශතරුන්
යණින් සුබ අනහගතඹක් ශේහ කිඹරහ ්රහර්ථනහ කයමින් භභ
නිවඬ ශනහ. ශඵොශවොභ සතුි)ි .

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)

ශඵොශවොභ සතුි)ි .
ීමශඟට ගරු ශයෝසි ශේනහනහඹක භන්ත්රීතුමිඹ. ගරු
භන්ත්රීතුමිඹනි, විනහඩි 12ක කහරඹක් ඔඵතුමිඹට ි)ශඵන්ශන්.

ගු දරෝස දවේනළනළයක මශත්ිසය

(ரவௌபுறகு (றபைற) ரரவ ரசணரரவெக)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, විනහඩි 13ක් ි)ශඵනහ.
විනහඩිඹි  ශන් දුන්ශන් විනහඩි 14න්.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)

විනහඩි ශදකක් රඵහ ග්තතහ. කභක් නළවළ.
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ගු දරෝස දවේනළනළයක මශත්ිසය

(ரவௌபுறகு (றபைற) ரரவ ரசணரரவெக)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අද දශේ ශඹෞන කටයුතු වහ
නිපුණතහ ංර්ධන අභහතයහංලශේ ළඹ ශීර් පිළිඵ විහදඹ
ශරහශේදී කථහ කිරීභට රළීබභ ගළන භභ තුටට ඳ්ත ශනහ.
ශරොකුඵඩුඩහය භන්ත්රීතුභහශේ කථහශේදී එතුභහ කිේහ ශභඹ
යුද්ධඹ ඉය ශරහ අළු ගහ නළඟිටින අසථහක් කිඹරහ. යුද්ධඹ
ඉය ශරහ දළනට අවුරුදු 5කට කිට්ටු ශනහ. අවුරුදු
වතයවභහයක් ගතශරහ ි)ශඵනහ. ශම් යශට් තරුණ
තරුණිඹන්ශේ අශප්ක්හන්, අයාරහඹන් ඉසට කයගළනීභට
අලය කයන ඳරියඹක් නිර්භහණඹ ශරහ ි)ශඵනහද කිඹන එක
්රලසනඹක් ඵට ඳ්ත ශරහ ි)ශඵනහ.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ශම් යශට් තරුණ තරුණිඹන්
ගළන කථහ කයන ශකොට ගරු ඩරස අරවප්ශඳරුභ භළි)තුභහ ඉතහභ
ඳළවළදිිම කිේහ භහන ්රහේධනඹ ගළන. ශම් යශට් ම්ඳ්ත ගළන
කථහ කයන ශකොට ි)ශඵන ්රධහනභ ම්ඳත තභි  අශප් භහන
ම්ඳත. ඒ භහන ම්ඳත ශනුශන්, අනහගත ඳයපුය ශනුශන්
අපි ආශඹෝජනඹක් කයන්ශන් ශකොශවොභද? අද ුදළු ශරෝකඹභ
දළනුම් ආර්ථිකඹක් කයහ ඳරිර්තනඹ න ශකොට, භහි ම් නළි)
විලස ගම්භහනඹක අඳ ජී්ත න ශම් ශභොශවොශ්ත ශම් යශට්
තරුණ තරුණිඹන්ශේ අයාරහඹන් ඉටු කයන්න, ඔවුන්ට දළනුම්
ආර්ථිකඹක් කයහ ඹන්න, ශරෝකශේ අයාශඹෝගරට ුදහුණ
ශදන්න, ඒ හශේභ නළශනෝ තහක්ණඹ ම්ඵන්ධශඹන් දළනු්ත
ශන්න අලය කයන අකහලඹ රළියරහ ි)ශඵනහද කිඹන එක අද
්රලසනඹක්.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, විශලේශඹන් ශම් යශට් ඉන්න
තරුණ තරුණිඹන් ුදහුණ ඳහන ්රලසන ගළන කථහ කයන්න භභ
ඵරහශඳොශයෝතතු ශනහ. අශප් යශට් දිවි නව ගන්න ජනතහ දිවහ
ඵරන ශකොට යක් ශනොශි , ශදයක් ශරෝකශේ ඳශුදළනි
තළනට ඳ්ත ව යටක්, අශප් යට. දිවි නව ගන්න ජනතහ අතය
ඵහුතයඹ න ශඹොවුන් විශේ දරුශෝ.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශේභ ශම් යශට් සිදු න
අඳයහධ ශගන ඵරුද. 2011 අඳයහධ ද්තතිමන් ශඳන්නුම් කයනහ
අවුරුදු 16්ත-30්ත අතය ඹශේ තරුණඹන් 38,188ක් අඳයහධරට
ශඹොුද ශරහ ි)ශඵනහ කිඹරහ. ශම්හ හර්තහගත ව අඳයහධි .
ඹ අවුරුදු 16ට අඩු ංඛයහ 1,153ි . ඹ අවුරුදු 30ි  40ි 
අතශර් ංඛයහ 20,908ක් ශර වන් ශරහ ි)ශඵනහ. ළඩිභ
අඳයහධ ංඛයහක් ශඳන්නුම් කයන්ශන් ඹ අවුරුදු 16ි  30ි 
අතශර් දරුන්ශගන්. ඒ හශේභි  භ්ත ද්රය ගළන කථහ කශ්ත. අද
භ්ත ද්රය, භදයහය ගළනීභ ශම් යශට් ඉතහභ ඵයඳතශ ්රලසනඹක්
ඵට ඳ්ත ශරහ ි)ශඵනහ. භ්ත ද්රයරට ඇබ්ඵළහි ව දරුන්ශේ
ංඛයහ ශගන ඵරුද. ඹ අවුරුදු 15්ත-24්ත අතය සිඹඹට
27.3ක් භ්ත ද්රයරට ඇබ්ඵළහි ශරහ ි)ශඵනහ. ඹ අවුරුදු
25ි -39ි  අතශර් දරුන් ග්තශතෝත, එභ ්රි)ලතඹ සිඹඹට 41.2ක්
ශනහ. ශම්හ අඳට තුටු විඹ වළකි තළනක ශනොශි 
ි)ශඵන්ශන්. ශම්හට ්රධහන ශවේතු වළටිඹට භහ දකින කහයණහ
කීඳඹක් ි)ශඵනහ.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගරු ඩරස අරවප්ශඳරුභ
භළි)තුභහ භහන ්රහේධනඹ ගළන, අධයහඳනඹ ගළන කථහ කශහ.
අධයහඳනශේ ටිනහකභ ජනහධිඳි)තුභහ්ත ඳළවළදිිම ශ්තරුම්
අයශගන ි)ශඵනහඹ කිඹරහ කිේහ. ජනහධිඳි)තුභහ භහන
්රහේධනඹට ආශඹෝජනඹ ශනොකිරීභ්ත, අධයහඳනශේ අඩු ඳහඩුකම්
ගළන දළන ශගන්ත ඒ ළරැද්ද නිළරැදි කයන්න කටයුතු
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[ගරු ශයෝසි ශේනහනහඹක භව්තමිඹ

ශනොකිරීභ්ත කනගහටුට කරුණක්. ගරු ඇභි)තුභනි, ශභදහ ළශර්
අඹ ළශඹන් උස අධයහඳනඹට සිඹඹට 1.91ක් ශන් කය
ි)ශඵනහ. එි න් අධයහඳනඹ දියුණු කයන්න අඳට කිසිශේ්තභ
වළකිඹහක් නළවළ. අධයහඳනඹට සිඹඹට 2.51ක් ශන් කයරහ අඳට
අධයහඳනඹ දියුණු කයන්න පුළුන් ද කිඹන එක ්රලසනඹක්. අද
අධයහඳන ක්ශේත්රශේ ්රලසන යහශිඹක් ි)ශඵනහ. 2011 ර්ශේ
හභහනය ශඳශ ගණිතඹ අභ්ත ංඛයහ සිඹඹට 44ි . අපි දළනුම්
ආර්ථිකඹක් ගළන කථහ කයන ශකොට, විලස ගම්භහනඹක ජී්ත
ශනහ කිඹරහ කිඹන ශකොට, ුදළු ශරෝකඹභ තහක්ණික
ගම්භහනඹක් ඵට, නළශනෝ ගම්භහනඹක් ඵට ඳ්ත ශරහ ි)ශඵන
අසථහක හභහනය ශඳශ විබහගශඹන් ඉංග්රීසි බහහ සිඹඹට
55ක් fail ශනහ. උස ශඳශ අහිමි ්රි)ලතඹ භසතඹක් වළටිඹට
ග්තශතෝත සිඹඹට 39ි . උතුරු ඳශහශ්ත උස ශඳශ අහිමි
්රි)ලතඹ සිඹඹට 45ි . ඌ ඳශහශ්ත උස ශඳශ අහිමි ්රි)ලතඹ
සිඹඹට 45ි . භභ නිශඹෝජනඹ කයන ඵසනහහිය ඳශහශ්ත උස
ශඳශ අහිමි ්රි)ලතඹ සිඹඹට 33ි . දකුණු ඳශහශ්ත උස ශඳශ
අහිමි ්රි)ලතඹ සිඹඹට 38ි . ශම් හශේ උස ශඳශ අහිමි ශරහ
හභනය ශඳශ fail ශරහ ශගදය ඉන්න ්රි)ලතඹ ඉතහභ්ත විලහර
ංඛයහක්. ඒ ංඛයහන් ගළන කථහ කයන්න ඉසශල්රහ ශම්
කහයණඹ ගළන කිඹන්න .නෆ. උස ශඳශ අහිමි ශරහ 140,000ක්
ඳභණ ්රභහණඹක් ශගදය ඹන ශකොට උස ශඳශට ඳභණක්
ඉදිරිඳ්ත න දරුන්ශගන් සිඹඹට 36.9කට විලසවිදයහර ්රශේලඹ
අහිමි ශනහ. ශම්ක ඉතහභ්ත කනගහටුදහඹක ත්ත්තඹක්.
ගරු ඇභි)තුභනි, අශප් අධයහඳනඹ රභඹ කස ශරහ
ි)ශඵන්ශන් පිරිීමඩඹක් හශේි . හර්ිකක රක් තුනවභහයක්
ඳශුදළනි ඳන්ි)ඹට ඇතුශ්ත ශනහ. නුද්ත උස ශඳශට
ඹනශකොට වළීමශගන ඹන රභඹකුි  ි)ශඵන්ශන්. It is not an
including system that we have in our education, but an
excluding system. වළීමශගන ඹන රභශේදඹකුි  අඳට
ි)ශඵන්ශන්. ඒ වළීමශගන ඹන දරුන් ශනුශන් අද ශභොනහද
කයන්ශන්? විශලේශඹන්භ උස අධයහඳනඹට සිඹඹට 1.91ක්
ශන් කයන එක, අධයහඳනඹට සිඹඹට 2.51ක් ශන් කයන එක
්රභහණ්ත ද? යකට 140,000ක් ශගදය ඹන දරුන්
ම්ඵන්ධශඹන් ශභොකක්ද අයශගන ි)ශඵන පිඹය? ත්තතීඹ
පුහුණු ගළන කථහ කයනහ. භහන ්රහේධනඹ ගළන කථහ
කයනහ. ආශඹෝජනඹ කයන එක ගළන කථහ කයනහ. අධයහඳනඹ
ගළන කථහ කයපු ශඵොශවෝ ශදශනක් කිේහ, රැකිඹහ ඉල්ලුභට
අනුකර ශනොශි , යශට් අධයහඳනඹ කස ශරහ ි)ශඵන්ශන්
කිඹරහ. ජහතයන්තය ශන්න පුළුන්, ශද්ශීඹ ශන්න පුළුන්. අපි
ජහතයන්තය ශවෝ ශද්ශීඹ රැකිඹහ ඉල්ලුභට, අලයතහන්ට
අනුකර දරුන්ශේ අශප්ක්හන් ඉසට කය ගළනීභට අලය
කයන ඳසු ියභක් කස කශ යුතුි . ඒ වහ අධයහඳනඹ කස
කයනහ නම් අනිහර්ඹශඹන්භ විදයහ, තහක්ණඹ ව
නිපුණතහන් ර්ධනඹ කය ගළනීශම් ඳසු ියභක් ි)ියඹ යුතුි .
එශවභ ඳසු ියභක් නළ්තනම් භහන ්රහේධනඹට ඒ විධිඹට
ආශඹෝජනඹ කයන්ශන් නළ්තනම් අඳට කදහ්ත ඉදිරිඹට ඹන්න
ඵළවළ. කදහ්ත යටක් ංර්ධනඹ කයන්න ඵළවළ.
භහන ්රහේධනඹ ගළන ශභතුභහ වන් කයපු නිහභ භභ ශම්
කහයණඹ කිඹන්න කළභළි)ි . ගරු ඇභි)තුභනි, ජනහධිඳි)තුභහ
ශම්ක ශ්තරුම් අයශගන ළරැද්ද නිළරැදි කයන්න කටයුතු කයනහ
කිඹරහ කිේහට දශ ශද්ශීඹ නිසඳහදිතශඹන් සිඹඹට 1.91ක් උස
අධයහඳනඹට ශන් කයරහ අඳට ඒ ඉරක්ක කයහ ඹන්න ඵළවළ
කිඹන එක තභි  භභ ශඳන්නුම් කයරහ ශදන්න වදන්ශන්.
විශලේශඹන් විශද්ල යටල් දිවහ ඵරන්න. භභ ඒ යටර ද්තත
ටික ග්තතහ, භශේ කථහ භහන ්රහේධනඹ කිඹන ඳළ්තතටභ
වයන්න. Investment in science and maths education leads to
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a cadre of scientists who will invent and create patents.
බුද්ධිභඹ ශද්ඳශට ආශඹෝජනඹ ශනොකය ශප්ටන්ට් ඵරඳත්ර රඵහ
ගන්න රභඹක් නළවළ.
ශරෝකශේ ංර්ධනඹ අි)න් අඳට පිටු ඳසින් හිටපු යටල් අද
ංර්ධනඹ ශරහ ි)ශඵනහ. එදහ අශප් ශකොශම දිස්රික්කශේ
ඳළල්ඳ්තර ජී්ත ශච්ච ජනතහ හිටපු ්රශද්ලරට අපි කිේශේ,
"ශකොරිඹහ" කිඹරහ. දළනට දලක ශදකකට ඉසශල්රහ ශකොරිඹහ
ම්ඵන්ධශඹන් අශප් ි)බුණු ආකල්ඳඹ වුශඩු, ශකොරිඹහ
එතයම්භ දුගී දුප්ඳ්ත යටක් කිඹන එකි . දලකඹකට ඉසශල්රහ
තහි හනඹට කිේශේ, "pirate kingdom" කිඹරහ. අද තහි හනඹ
කිඹන්ශන් USPTO එශක් ශනොම්භය ඳවට ි)ශඵන යට. ගරු
ඇභි)තුභනි, අද ශකොරිඹහ ගළන කථහ කයන ශකොට
විශලේශඹන්භ භභ ඳළවළදිිම කි යුතු ශදඹක් ි)ශඵනහ. අපි
"ඇඳල්" ඳරිගණකශේ තහක්ණික දියුණු ගළන කථහ කයනහ.
නුද්ත "Samsung" කිඹන ශශශ නහභශඹන් එන ශකොරිඹහශේ
නිසඳහදනඹ කයන බහඩුඩ තභි  අද ශරෝකශේ ඳශුදළනි තළනට
ඇවිල්රහ ි)ශඵන්ශන්. ශවේතු තභි  ශකොරිඹහ අධයහඳනඹට
සුවිශලේික ව ආශඹෝජනඹක් කයරහ ි)ශඵන එක. Public-Private
Partnership එකක් එක්ක ද්තත ශදකක - digits ශදකකආශඹෝජනඹක් ශනොකය කදහ්ත යටක් ංර්ධනඹ කයන්න
ඵළවළ කිඹන එක භභ ඳළවළදිිම කි යුතුි . එළනි ංර්ධනඹක්
කයපු යටර දශ ශද්ශීඹ නිසඳහදනඹ ශකොච්චය දුයට ඉවශ ිටඹහද
කිඹන එක භභ ශභතළනදී ඳළවළදිිම කිඹන්න .නෆ.
විශලේශඹන්භ බුද්ධිභඹ ශද්ශඳොශරට ආශඹෝජනඹ කිරීම්
ම්ඵන්ධශඹන් ඵළලුහභ investment for invention and
innovation වහ ඇශභරිකහ එක්්ත ජනඳදඹ ආශඹෝජනඹ කය
ි)ශඵනහ  පඑස ශඩොරර්ස ියිමඹන 424ක්. Patent ඵරඳත්ර ිමඹහ
ඳදිංචි කය ි)ශඵනහ, 504,000ක්. ීනනඹ බුද්ධිභඹ ශද්ශඳොශරට
ආශඹෝජනඹ කය ි)ශඵනහ,  පඑස ශඩොරර්ස ියිමඹන 220ක්.
Patent ඵරඳත්ර ිමඹහ ඳදිංචි කය ි)ශඵනහ, 526,000ක්. දකුණු
ශකොරිඹහ බුද්ධිභඹ ශද්ශඳොශරට ආශඹෝජනඹ කය ි)ශඵනහ,
 පඑස ශඩොරර්ස ියිමඹන 58ක්. Patent ඵරඳත්ර ිමඹහ ඳදිංචි කය
ි)ශඵනහ, 179,000ක්. ඉන්දිඹහ -අඳට ඹහඵද යට- බුද්ධිභඹ
ශද්ශඳොශරට ආශඹෝජනඹ කය ි)ශඵනහ,  පඑස ශඩොරර්ස
ියිමඹන 45ක්. Patent ඵරඳත්ර 42,000ක් ශම් න ශකොට ිමඹහ
ඳදිංචි කය ි)ශඵනහ. භවහ බ්රිතහනය බුද්ධිභඹ ශද්ශඳොශරට
ආශඹෝජනඹ කය ි)ශඵනහ,  පඑස ශඩොරර්ස ියිමඹන 42ක්. ඒ
හශේභ patent ඵරඳත්ර ිමඹහ ඳදිංචි කය ි)ශඵනහ, 22,000ක්.
සඳහඤසඤඹ බුද්ධිභඹ ශද්ශඳොශරට  පඑස ශඩොරර්ස ියිමඹන
20ක් ආශඹෝජනඹ කය ි)ශඵනහ. ශම් හශේ යටල් ගණනහක්
විශලේශඹන්භ බුද්ධිභඹ ශද්ශඳොශරට ආශඹෝජනඹ කය
ි)ශඵනහ. අධයහඳනඹට ආශඹෝජනඹක් ශනොකය කදහ්ත යශට්
ජනතහශේ, විශලේශඹන් තරුණ ඳයපුශර් අශප්ක්හන් ඉසට
කය ගන්න ඵළවළ කිඹන එකි  භහ ශභතළනදී ඳළවළදිිමභ කි
යු්තශ්ත.
විශලේශඹන්භ තරුණ කටයුතු ඇභි)තුභහශේ අභහතයහංලඹට
ශම් තහශේ කප්ඳහදුක් ශරහ ි)ශඵනහ. 2011 සිට ශම් ය
ගණනහ තුශ අඹ ළශඹන් ශන් වුණු ්රි)ලතඹ ග්තශතෝත, 2011
ර්ශේ 0.88ි . 2012 ඒක කළපුණහ 0.67ට. 2013 ර්ශේ
0.63ි . ශම් තහශේ ගරු ඇභි)තුභහශේ අභහතයහංලඹට ශන් කය
ි)ශඵන ්රි)ලතඹ 0.60ි . ගරු ඇභි)තුභහ ඉතහභ සුවිශලේී  ව
කහර්ඹ බහයඹක් ශඹෞන කටයුතු ඇභි)තුභහ වළටිඹට කයනහ.
විශලේ අලයතහන් ි)ශඵන දරුන් ශනුශන් ඔඵ කයන
කහර්ඹ බහයඹ අඳ ඇග අභට රක් කයනහ. නුද්ත ඔඵතුභහට ීමට
ළඩි ශදඹක් ශම් යශට් තරුණ තරුණිඹන් ශනුශන් කයන්න
වළකිඹහක් ි)ශඵනහ. ඒ වළකිඹහශන් ්රශඹෝජන ගළනීභට අලය
කයන ලිරයභඹ ්රි)ඳහදන ඔඵතුභහට රළියරහ ි)ශඵනහ ද කිඹන
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එක අද ්රලසනහර්ථඹක් ශරහ. ශම්ක තභි  අඳට ි)ශඵන ්රලසනඹ.
විශලේශඹන්භ ශඳොදු යහජය භඩුඩීමඹ තරුණ ුදළු ගළන්ත කථහ
කශහ. අපි තුටට ඳ්ත ශනහ, ඉතහභ අි) උ්තහකහයශඹන්, ඒ
හශේභ ඉතහ ආඩම්ඵය විඹ වළකි ආකහයඹට එදහ ඒ උ්තඹ,
ළඩුදළු ඳළළ්තවීභ ගළන. නුද්ත ඒකට ිටඹ විඹදභ තභි  අඳට
ි)ශඵන ්රලසනඹ. විශලේශඹන්භ ගරු යනිල් විරභසිංව භළි)තුභහ
ශඹෞන කටයුතු වහ රැකිඹහ ඇභි) වළටිඹට-

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)

ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි, ඔඵතුමිඹට ත විනහඩි ශදකක කහරඹක්
ඳභණි  ි)ශඵන්ශන්.

ගු දරෝස දවේනළනළයක මශත්ිසය

(ரவௌபுறகு (றபைற) ரரவ ரசணரரவெக)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ශවොි , ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. විශලේශඹන්භ ගරු
යනිල් විරභසිංව භළි)තුභහ එදහ ශඹෞන කටයුතු වහ රැකිඹහ
ඇභි)තුභහ වළටිඹට කයපු කහර්ඹඹන් තභි  දළනට්ත ඉදිරිඹට ශගන
ඹන්ශන්. එදහ පිහිටු ව ජහි)ක තරුණ ශේහ බහ තුළින් ශම් යටට
කරහකරුන් විලහර පිරික් ියහි වුණහ. රකහන්ත, චන්ද්රශල්ඛහ
ඇතුළු විලහර කරහකරුන් පිරික් ියහි වුණහ. සුවිශලේී  ව
යහජකහරිඹක් තරුණ ශේහ බහ එදහ ඉටු කශහ. අදට්ත තරුණ
ශේහ බහ තුළින් විලහර ශේඹක් ශම් යශට් ශඹෞන
ශඹෞනිඹන්ට සිදු ශනහ. ඒ හශේභ තරුණ ත්තතීඹ පුහුණු
භධයසථහන නළශඟනහිය ඳශහ්ත වුනිඹහශේ, කිිමශනොච්චිශේ ඳහ
ියහි කශහ. ශම්හ තභ්ත ක්රිඹහ්තභක ශනහ ද කිඹන එක අද
්රලසනඹක් ඵට ඳ්ත ශරහ ි)ශඵනහ. NISCO තරුණ රභ
උඳකහය ඹටශ්ත තරුණතරුණිඹන්ට සඹං රැකිඹහරට අලය
කයන ලිරයභඹ ්රි)ඳහදන රඵහ දුන්නහ. ශභළනි ළඩටවන්
කයන්න ඔඵතුභහශේ අභහතයහංලඹට ඉතහභ සුළු ්රි)ඳහදන
්රභහණඹක් තභි  ශභය රළියරහ ි)ශඵන්ශන්.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශේභ එදහ youth
exchange programmes ජඳහනඹ, කළනඩහ, භළශල්සිඹහ,
සිංගප්පූරු ළනි යටල් එක්ක කයශගන ිටඹහ. ඒ යටර තරුණ
තරුණිඹන් අශප් යටට ඇවිල්රහ, අශප් ගම්ර ජනතහ එක්ක
ජී්ත ශරහ, අශප් බහහ ඉශගන ශගන ශම් ළඩටවන්
හර්ථක කයශගන ිටඹහ. විශලේශඹන්භ ීනනශේ තරුණ
තරුණිඹන්. ශම් ආකහයඹට සුවිශලේී  පිියදීභක් එදහ ශම් යශට්
තරුණ තරුණිඹන් අතශර් ි)බුණහඹ කිඹන එක භහ භතක් කය
ශදන්න .නෆ. ඒ හශේභ අපි අද ශඹොවුන් ඳහර්ිමශම්න්තු Youth Parliament - ගළන කථහ කයනහ. ශම්ක්ත ගරු යනිල්
විරභසිංව භළි)තුභහශේ ංකල්ඳඹක්. අනහගතශේදී ශරෝකඹ
ශකොි  ඳළ්තතටද ඹන්ශන්, නළශනෝ ගම්භහනඹක් කයහ ද ඹන්ශන්
කිඹන එක ශ්තරුම් ශබ්රුම් කයශගනි  එදහ එතුභහ ආශඹෝජනඹක්
කශශේ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)

ශවොි , ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි. අන් කයන්න.

ගු දරෝස දවේනළනළයක මශත්ිසය

(ரவௌபுறகு (றபைற) ரரவ ரசணரரவெக)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

අහන ලශඹන් භහ ළදග්ත කහයණඹක් අවන්න කළභළි)ි .
විශලේශඹන්භ ශම් කහයණඹ ඇසිඹ යු්තශ්ත ශභතුභහශේ
අභහතයහංලශඹන් ශනොශි . සිිමන්ශටක් ආඹතනඹ විසින් 2011
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න ශකොට patent ඵරඳත්ර 05ක් USPTO එශක් ිමඹහ ඳදිංචි කශහ.
දළන් අපි KPO ගම්භහන, BPO ගම්භහන, නළශනෝ තහක්ණඹ ගළන
කථහ කයනහ නම්, තරුණ තරුණිඹන්ට ඒ වහ අකහල රඵහ දී
ි)ශඵනහ කිඹහ කථහ කයනහ නම්, ශම් න ශකොට ශභොන හශේ
ආශඹෝජනඹක් ද ශම්හ ළඩි කය ගළනීභට කය ි)ශඵන්ශන්.
විශලේශඹන්භ විදයහ, තහක්ණඹ ව නිපුණතහ ංර්ධනඹට,
නිර්භහණශීීම වළකිඹහන් ර්ධනඹ කය ගළනීභට සිිමන්ශටක්
ආඹතනඹ විසින් ශම් න ශකොට -2011 සිට- USPTO එශක්
patent ඵරඳත්ර කීඹක් ිමඹහ ඳදිංචි කය ි)ශඵනහ ද? එශවභ
ත්ත්තඹක් නළි) එක ගළන භහ කනගහටු ශනහ. සතුි)ි .
[අ.බහ. 12.23

ගු දමොශළන් ළල් දරේු මශතළ (අධයළඳන ියදයෝජය
අමළතයුරමළ)
(ரவௌபுறகு தரயரவ னரவ கறரபை - கவற தறற அகவைசவ)

(The Hon. Mohan Lal Grero - Deputy Minister of
Education)

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, තහක්ණඹ කිඹන්ශන් විදයහ
ශනොශි . තහක්ණඹ කිඹන්ශන්, විදයහ බහවිත කයරහ කයනු
රඵන ශනොශඹකු්ත නිසඳහදන පිළිඵ දළනුභි . ඒ වහ භවහ
විලහර විදයහ්තභක දළනුභක් අලය නළවළ. ගරු ශයෝසි ශේනහනහඹක
භන්ත්රීතුමිඹ විදයහ වහ ගණිතඹ අභ්ත අඹ ගළන දිිටන් දිගටභ
කථහ කශහ. ශම්ක තභි  අශප් යශට් තරුණඹන්ට ශරහ ි)ශඵන
ශරොකුභ ්රලසනඹ. කිසි ශකශනක් අන්තර් පුද්ගර බුද්ධිඹ ගළන කථහ
කයන්ශන් නළවළ. කිසි ශකශනක් පුද්ගර ඇතුශහන්ත බුද්ධිඹ ගළන
කථහ කයන්ශන් නළවළ. රිද්භඹ පිළිඵ බුද්ධිඹ ගළන කිසි ශකශනක්
කථහ කයන්ශන් නළවළ. දතලය වහ අකහල බුද්ධිඹ ගළන්ත කිසි
ශකශනක් කථහ කයන්ශන් නළවළ.
ශම් ශරෝකශේ ගණිතඹ වහ විදයහට දක් අඹ ඉන්ශන් සිඹඹට
20ක්-24ක් අතය ්රභහණඹක් විතයි . අනිකු්ත දක්තහ කය
පින්නහශගන උඳදින, ඒ වයවහ ඉශගන ශගන ශඹෞන්තඹට ඳ්ත
න්නන්ශේ අවනඹ පිළිඵ තභි  අද ගරු නිශයෝන් ශඳශර්යහ
භන්ත්රීතුභහ කථහ කශශේ. ශභන්න ශම් අහධහයණඹ වඳුනහ ශගන, ඒ
වළභ අංලඹකටභ වුභනහ දළනුභ රඵහ දීභට තභි  අඳ තහක්ණ
විඹ ධහයහ උස ශඳශට ඇතුශ්ත කශශේ. එි න් එළිඹට එන
දරුන්ට විලසවිදයහර විදයහඹතන ඳද්ධි)ඹක් වදරහ ඉි)රි න
සිඹලු ශදනහටභ -අය විදයහ ගණිත දළනුශම් අඩුක් ි)බුණ්තරැකිඹහ රළශඵන විධිශේ ළඩ පිළිශශක් අඳ ශම් තුළින් වදහ
ි)ශඵනහ.
තරුණ අවනඹ ගළන, ශද්ලඳහරනඹ ගළන විලසහඹක් නළි)
එක ගළන්ත ශභතුභන්රහ කිේහ. ඇ්තත ලශඹන්භ භභ කිමනු්ත
කිඹපු විධිඹට ශම් තරුණඹන්ට නිඹභ ලක්ි)ඹ, වධර්ඹඹ, ආ්තභ
විලසහඹ රඵහ දීරහ ශම් ි)ශඵන රභඹ ඇතුශශේ ඔවුන්ට ඔළු
උසන්න වුභනහ ලක්ි)ඹ, වධර්ඹඹ ළඩිහිටිඹන් වළටිඹට අඳට
ශදන්න ඵළරි වුණු එකි  වුශඩු. ශම් වහ අලය ුදදල් ශනොශි .
අශප් අනුය දිහනහඹක භන්ත්රීතුභහ හශේ වළභ දහභ ශදොස දකින
ශකොට, අනුන්ශේ ළරැදි දකින ශකොට, දිිටන් දිගට අනික් අඹශේ
ළරැද්දභ දකින ශකොට භහ හිතන වළටිඹට ඒ පුද්ගරඹහ තුශ ි)ශඵන
ළරැද්දභ තභි  එි න් ඳයහර්තනඹ න්ශන්. ඒ අලයතහ අඳ
අනික් අඹ තුශ්ත ඳළශටේහභ, ඒ වයවහ තරුණඹන්ශේ ටන ගළන
කථහ කයන ශකොට, ඒ ටන තුළින් ඳභණක් ශම් අහධහයණඹ
ශක්හ ගන්න ත්ත භවහ විනහලඹකට කථහ කයන ශකොට, ඒහ
තුළින් ජී්ත න අඹ ශම් යශට් ඉන්න ශකොට, අඳට තරුණඹන්
පිළිඵ ්රලසන ඇි) ශනහ.
ංසකති)ඹ, ඉි)වහඹ දන්ශන් නළි) අඹ ජහතයන්තය
ඳහල්ිමන් ියහි න ඵ අශප් නිශයෝන් ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභහ
කිේහ. අශප් අි)ගරු ජනහධිඳි)තුභහ ශම්ක වඳුනහ ශගන, අද
සිඹලුභ ජහතයන්තය ඳහල්ර ඉි)වහඹ, භේඵ, ආගභ
ඉගළන්වීභ කළියනට් ඳ්රිකහක් භඟින් අනිහර්ඹ කය ි)ශඵනහ.
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ඊශඟට, ශඹෝශවේසයන් භන්ත්රීතුභහ උතුරු වහ නළශඟනහිය
ඳශහ්තර ි)ශඵන විවිධ ්රලසන කිේහ. ජහි)ක තරුණ ශේහ
බහට ම්ඵන්ධ වුණහට රැකිඹහ අසථහ රඵහ ගන්න ඵළවළ කිඹරහ
කිේහ. ඒ වයවහ නහඹක්ත පුහුණුක් දුන්නහභ ඒ තරුණඹහ දළන
ගන්න .නෆ එතළනින් රළශඵන ඒ ශකොඳු නහයටිඹ ඳහවිච්චි කයරහ
ඉසයවට ඹන්න. ඒ අසථහ ඳහවිච්චි කයරහ හර්ථක වුණු
ශඵොශවෝ අඹ ඉන්නහ. එක්ශකශනක් ශදන්ශනකුශේ ්රි)පර
ගළනි  ශභතුභන්රහ කිඹන්ශන්. තුදන් භත ශම් සිඹලුභ ශද්ල්
ඳටන ශතක් ඵරහශගන ඉන්න ශදතුන් ශදශනක් ශම්ක ඇතුශශේ
ඉන්නහ. ඒක තභි  අශප් යටට ශරහ ි)ශඵන භවහ වින්නළහිඹ;
්රලසනඹ. තභන්ශේ ශදඳි න් නළඟිටරහ, ශම් ි)ශඵන රභ ඇතුශශේ
තභ වළකිඹහශන් ඉසයවට ඹන්න අශප් තරුණ තරුණඹන්ට
ලක්ි)ඹ, වධර්ඹඹ රඵහ දිඹ යුතු ඵ භහ නළත කිඹනහ.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අවුරුදු 30ක යුද්ධශඹන්
ඳසශේ විනහල වුණු ශම් ශද්ලඹට ශකොි  තයම් ශදඹක් කශහ ද
කිඹන එක භභ දළන් සුළු ලශඹන් විසතය කයන්න රෆසි)ි .
ඉන්දිඹහනු
ආධහය
ඹටශ්ත
භඩකරපුශේ
න්දහයුදල්ර,
ඔන්ඩච්චිභඩම් කිඹන සථහනර ශම් අවුරුදු වතය තුශ ත්ති)ඹ
පුහුණු භධයසථහන වදරහ දළන් ඒහ ක්රිඹහ්තභක ශමින් ඳි)නහ.
ශම් ශනුශන් රුපිඹල් මිිමඹන 400ක් ළඹ කය ි)ශඵනහ.
්රිකුණහභරඹ අච්වේශේිම ්රශද්ලශේ න ශවෝටල් ඳහරක් වදනහ.
2014 ර්ශේදී එඹ විතත ශනහ. යුශයෝ මිිමඹන12.4ක ජර්භන්
ආධහය ඇි) කිිමශනොච්චි ්රශද්ලශේ අංග ම්පූර්ණ ත්තතීඹ
පුහුණු භධයසථහනඹක් වදහශගන ඹනහ. ඒක්ත 2014 දී ක්රිඹහ්තභක
ශනහ. ශම් ්රශද්ලර ි)ශඵන ජහි)ක ආධුනික්ත ව කහර්මික
පුහුණු කිරීශම් අධිකහරිඹ්ත, ත්තතීඹ පුහුණු භධයසථහන සිඹල්ර්ත
්රි)ංසකයණඹ කය ි)ශඵනහ. ඒ වයවහ NVQ 3, NVQ 4 රඵහ
ගන්නහ අඹට NVQ 5, NVQ 6 දක්හ ඹහභට කිිමශනොච්චිශේ
ජර්භන් ආධහය ඇි) ඉදි න ආඹතනඹ තුළින් අකහල
ළරශනහ. UNICEF ආධහය ඇි) භන්නහයශම් කහර්මික
විදයහරඹක් ඉදි කයශගන ඹනහ. එඹ 2014 දී විතත කයනහ.
ුදරි)ේ වහ කිිමශනොච්චි ්රශද්ලර ඇි) පුහුණු භධයසථහනර
ඳවසුකම් ළඩි කයරහ, ඒහ දියුණු කය ි)ශඵනහ. ඒ හශේභ
ශදභශ උඳශද්ලකඹන් ඵහ ගළනීශම් දී ි)ශඵන ්රලසනඹ
ම්ඵන්ධශඹන් ගරු ඩරස අරවප්ශඳරුභ ඇභි)තුභහ ක්රිඹහ්තභක
ශරහ ශම් න විට ශදභශ උඳශද්ලකරු 28 ශදශනක් ඵහ
ශගන පුහුණු කයන්නට ඳටන් ශගන ි)ශඵනහ. ත්ත ශචෝදනහක්
ි)බුණහ, ද්රවිඩ ජහි)ක උඳශද්ලකරු, ද්රවිඩ ජහි)ක තරුණ ශේහ
නිරධහරින් නළවළි  කිඹරහ. ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භභ
ශම් රළි සතු වභළගත* කයනහ.
ශභහි ි)ශඵනහ ශකොි  තයම් ්රභහණඹක් ද්රවිඩ බහහශන්
කටයුතු කයන ශඹෞන කටයුතු පිළිඵ නිරධහරින් -YSO- ඳ්ත
කය ි)ශඵනහද කිඹන එක ගළන.
ඊශඟට, USAID භඟින් භඩකරපු දිස්රික් කහර්ඹහරඹ ශත
රඵහ දී ි)ශඵන ංගීත උඳකයණ පිළිඵ අංක 45/43,47,56/2010
-69 කිඹන හර්තහ ඉදිරිඳ්ත කය ි)ශඵනහ. ශම් පිළිඵ
උඳශද්ලක කහයක බහශේදී හකච්ඡහ කයරහ ඒ උඳකයණ බහය
ග්ත නිරධහරින්ශගන් නිදවට කරුණු විභරහ ඒ පිළිඵ
ඳරීක්ණඹක් කය ශගන ඹන ඵ භභ විශලේශඹන්භ දළනුම්
ශදන්න කළභි)ි .
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ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශේභ ්රිකුණහභරශේ
නිරහශේිමර අක්කය 800ක ංචහයක පුහුණු භධයසථහනඹක්
ගළන කථහ කශහ. ඒක අශප් අභහතයහංලඹට අි ි) එකක් ශනොන
ඵ භහ ශම් අසථහශේදී ්රකහල කයනහ. තරුණ තරුණිඹන්ශේ
ංර්ධනඹට ශම් තයම් විලහර දහඹක්තඹක් රඵහ දීරහ,
අනහගතශේ ශම් සිඹලුභ ත්තතීඹ පුහුණු භධයසථහන ඇතුළු
ආඹතන 470ක් වයවහ 1,40,000කට ඳභණ පුහුණු රඵහ ශදන ශම්
දළළන්ත කර්තයඹ තුශ ගරු අනුය කුභහය දිහනහඹක භන්ත්රීතුභහ
දළක්ශක් තළනින් තළන ි)ශඵන පුංචි පුංචි ්රලසන කිහිඳඹක් විතයි .
T-shirtsර හඹම් ිටඹ එක ගළන කිේහ. ඒහ ද ශම් හශේ තළනක
කථහ කයන්ශන්? T-shirts 12,000ි , ඇනවුම් කයරහ
ි)ශඵන්ශන්්ත. ගණන් දන්ශන් නළි) 25,000ක් කිඹරහ කිේහ.

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(ரவௌபுறகு அத றமரரவெக)

(The Hon. Anura Dissanayake)

භහ ශඟ ඒ ශල්ඛනඹ ි)ශඵනහ.

ගු දමොශළන් ළල් දරේු මශතළ

(ரவௌபுறகு தரயரவ னரவ கறரபை)

(The Hon. Mohan Lal Grero)

ඒ ි)ශඵන ඒහ ඉදිරිඳ්ත කයන්න. ඔඵතුභහ ශඟ ි)ශඵන ඒහ
ඉදිරිඳ්ත කයන්න කිඹරහ භභ අයාශඹෝග කයනහ. ඔඵතුභහ ආචහර්ඹ
යසික ශඳශර්යහ ගළන කථහ කශහ. ඔඵතුභහ දන්නහ ද, එතුභහ ඒ
ම්ුදඛ ඳරීක්ණශඹන් නිඹමිත රකුණු රඵහ ග්තතහ විතයක්
ශනොශි , අලය භට්ටභට්ත ඩහ රකුණු රඵහ ග්තත ඵ. ඒ
විතයක් ශනොශි . ඵුදණු භතඹ ිය දභරහ තරුණ
ආචහර්ඹයශඹක් රඵහ ගළනීභ වහ ගරු ඇභි)තුභහ නිර්භීත වුණහ.
එදහ ඳටන් අද දක්හ එතුභහශේ ශේහන් ඉතහ ශවොඳින් ඉසට කය
ි)ශඵන ඵ භහ ශම් අසථහශේ දී ්රකහල කයනහ.

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(ரவௌபுறகு அத றமரரவெக)

(The Hon. Anura Dissanayake)

Sir, I rise to a point of Order.
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)

ගරු අනුය දිහනහඹක භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහශේ රීි) ්රලසනඹ
ශභොකක්ද?

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(ரவௌபுறகு அத றமரரவெக)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භභ නිලසචිත ශර කිේශේ ඒ
ඵහ ගළනීම් සිද්ධ වුශඩු ශකොශවොභද කිඹරහ ඳහර්ිමශම්න්තුට
කිඹන්න කිඹරහි . [ඵහධහ කිරීභක් ඔඵතුභහ ශඳොඩ්ඩක් ඉන්න
ශකෝ. ශභොකද, අශනක් අඹ-

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)

ඔඵතුභහ කිඹන ශද් ඳළවළදිිමි . [ඵහධහ කිරීභක් ශවොි , ගරු
නිශඹෝජය අභහතයතුභහ.

ගු දමොශළන් ළල් දරේු මශතළ

(ரவௌபுறகு தரயரவ னரவ கறரபை)

—————————
* පුවහතකළද තබළ ඇත.

* தணறகனவ்றவ கவெகவௐதவோடுவபது.
* Placed in the Library.

(The Hon. Mohan Lal Grero)

ඒ පිළිඵ ඳළවළදිිම කිරීභක් තභි  භභ දළන් කශශේ. ගරු
භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහ කරඵර ශන්න එඳහ. ඒ පිළිඵ ඳළවළදිිම
කිරීභක් තභි  භභ කශශේ. [ඵහධහ කිරීභක්
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මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

ියදයෝජය වභළඳතිුරමළ

(The Presiding Member)

(The Deputy Chairman)

(கனகரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

ගරු නිශඹෝජය අභහතයතුභහ කථහ කයන්න. [ඵහධහ කිරීභක්
ගරු නිශඹෝජය අභහතයතුභහට කථහ කයන්න අසථහ ශදන්න.

1696

(தறறவ் றசரபவ அவகவ)

Ministry of Mass Media and Information. We are
taking up Heads 122, 210 and 211. The Hon. John
Amaratunga to move the cut, please.

ගු දමොශළන් ළල් දරේු මශතළ

(ரவௌபுறகு தரயரவ னரவ கறரபை)

(The Hon. Mohan Lal Grero)

ගරු ශයෝසි ශේනහනහඹක භන්ත්රීතුමිඹ කිේහ, 1,40,000ක්
ඳභණ න විබහගිමන් වළශරන ශභි න්ට අනහගතඹක් නළවළි 
කිඹරහ. අශප් ත්තතීඹ පුහුණු භධයසථහනර .නෆ තයම් ඉඩ
ි)ශඵනහ. භභ ගරු ශයෝසි ශේනහනහඹක භන්ත්රීතුමිඹශගන් ඉල්රහ
සිටිනහ, කරුණකය, ශම් 1,40,000ක් න වළශරන ශභි න් ඒ
ත්තතීඹ පුහුණු භධයසථහනරට, ශම් ආඹතනරට ශඹොුද
කයන්න කිඹරහ. භහජඹට කථහ කයන්න එතුමිඹශේ ි)ශඵන
වළකිඹහ ඳහවිච්චි කයරහ ඒ අඹ ඒහට ශඹොුද කයන්නඹ කිඹරහ
භහ ඉල්රහ සිටිනහ.
ඒ කහරශේ ි)බුණහ, ශනසශකෝ හශේ කුඩහ කර්භහන්තරට
උදවු කයන අංල. ඒ අංලඹ තභ්ත අශප් අභහතයහංලශේ ි)ශඵනහ.
ග්රහීමඹ කර්භහන්ත ංර්ධනඹ වහ උදවු කයන, ඒ වහ ණඹ
ශදන, ඒ වහ උඳශදස ශදන ඒ ආඹතන අශප් අභහතයහංලඹ වයවහ
ළඩිදියුණු ශමින් තභ්ත ක්රිඹහ්තභක න ඵ ශම් අසථහශේදී භහ
භතක් කයනහ.
අහන ලශඹන්, ශම් අභහතයහංලශේ අධීක්ණ භන්ත්රීයඹහ
ලශඹන් සිටිඹදී ඒ ළඩ කටයුතු කිරීභ වහ ගරු ඩරස
අරවප්ශඳරුභ ඇභි)තුභහශගන් ශභන්භ ශම් අභහතයහංලඹ ඹටශ්ත
විවිධ අංලර ඉන්න සිඹලුභ නිරධහරි භව්තරුන්ශගන්,
බහඳි)රුන්ශගන්, අධයක් ජනයහල්රුන්ශගන් භට රළබුණ
විලහර වශඹෝගඹට වහ කඩුඩහඹම් වළඟීශභන් ළඩ කිරීභ
පිළිඵ භහ භහශේ සතුි)ඹ පිරිනභනහ. ඔවුන්ට ශම් දළළන්ත
කර්තයඹ කිරීභට තදුයට්ත ලක්ි)ඹ, වධර්ඹඹ රළශබ්හඹ කිඹහ
්රහර්ථනහ කයමින් භහ භහශේ චන සල්ඳඹ අන් කයනහ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

ගු දජෝන් අමරුරංග මශතළ

(ரவௌபுறகு ரஜரவ அதுவேக)

(The Hon. John Amaratunga)

Mr. Deputy Chairman, I move,
"That the Programme be reduced by Rs. 10."

ියදයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(The Deputy Chairman)

Hon. Karu Jayasuriya, you can start the Debate.
[අ.බහ. 1.01

ගු කු ජයසිපය මශතළ

(ரவௌபுறகு கபை ஜசூரற)

(The Hon. Karu Jayasuriya)

ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, ශඳෞද්ගිමක භභ්ත, භභ
නිශඹෝජනඹ කයන එක්්ත ජහි)ක ඳක්ඹ්ත භහධය නිදවශේ ඇි)
ළදග්තකභ ්රි)ඳ්ති)ඹක් විධිඹට දළඩි පිළිගන්නහ. එශවභ
පිළිගන්නහ ඳභණක් ශනොශි , අපි ඒ ශනුශන් ඉදිරිශේදී්ත
දිවිහිමිශඹන් කළඳ නහ. අපි නිදව ශනුශන්; නිදවස භහධය
ශනුශන්; භහධයශේදීන් ශනුශන් කඳුළු ගෆසරට, ඵළටන්
්රවහයරට, භළයඹන්ශේ ්රවහයරට, විවිධ අඩන්ශ්තට්ටම්රට
ුදහුණ දීරහ ි)ශඵනහ. භහධයශේදීන් රැක ගළනීභ වහ ශම් යශට්
නභ ිටඹ භහධයශේදීන් ජීවිත පූජහ කයරහ ි)ශඵනහ. අපි ෆභ විටභ
ඔවුන් ශනුශන් ශඳනී සිටිඹහ. ඒ නිහ විවිධ තර්ජනරට්ත,
ගර්ජනරට්ත අපි ුදහුණ දුන්නහ.

கனவௐபு 122.- தகுசண ஊடக, கவ அகவைசவ
றகவௗவைசறவ்றவோடவ 01.- தசவபகநவை தசவதரடுகவலவௌடுபைவொ தசனவு பதர 147,100,000

ජනභහධය නිදව ම්ඵන්ධ ජනභහධයශේදීන්ශේ අි තීන්
ශනුශන් ධනහ්තභක ආකල්ඳඹක් දයන ශකශනකු ලශඹන්
භභ්ත අද ශම් විහදඹට එකතු නහ. ගරු නිශඹෝජය
බහඳි)තුභනි, භහධය නිදව පිළිඵ කථහ කයද්දි භහධයඹට හිමි
අි ි)හසිකම් හශේභ, භහධය තු ග කීම් ගළන්ත අධහනඹ
ශඹොුද කිරීභ ළදග්ත. භහධයඹට ඳළ්තතක් ි)ියඹ යුතු නළවළ. ඒ
හශේභ භහධය භඵය විඹ යුතුි . ඳළවළදිිමභ භහධය ඳළි)ඹ
යු්තශ්ත ජනතහ ශනුශන්. භහධයශේ කහර්ඹ බහයඹ විඹ යු්තශ්ත
ජනතහට ඵරඳහන ළඵෆ ්රලසන ශනුශන් ශඳනී සිටීභි . නුද්ත
අහනහකට අද ශම් යශට් භවය භහධය තභන්ට ඳළරී ි)ශඵන
එභ ග කීභ ඉටු කයනහ ශනුට තභ භතඹට එකඟ ශනොන
අඹට -විරුද්ධහදීන්ට- ඉතහභ්තභ නින්දිත, ඳව්ත භට්ටමින් ඳවය
ශදමින් ඒ අඹශේ චරිත ඝහතනඹ කිරීභට, ගරු්තඹ ශකශශසීභට
කටයුතු කයනහ. ඒ ත්ත්තඹ තුශ ්රජහතන්ත්රහදඹ, ඹව ඳහරනඹ,
ඒ හශේභ ජී්ත වීභට ඇි) ශනොවළකිඹහ, නීි)ශේ ආධිඳතය ිය
ළටීභ, දණඹ ආදී ශම් ළදග්ත කරුණු ම්ඵන්ධශඹන් ඒ ළඵෆ
ජනතහ ංශේදී ්රලසන ඹට ඹමින් ඳි)නහ. ආඩුඩු ශේහ,
විඳක්ඹ ශේහ ළයදි කයනහ නම් ඒහ භහධය භඟින් ශඳන්හ දිඹ
යුතුි . අපි ඒ භතශේ දළඩි ඉන්නහ. නුද්ත එශවභ ශනොකය
පුද්ගරඹන් ඉරක්ක කය ශගන භඩ ඳවය එල්ර කිරීභ අද භවය
පු්ත ඳ්තර විරහසිතහ වී ි)ශඵනහ.

HEAD 122.- MINISTER OF MASS MEDIA AND INFORMATION
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 147,100,000

ශම්ක වරිභ ශේදනීඹ ත්ත්තඹක් ගරු නිශඹෝජය
බහඳි)තුභනි. ශම් ශඟදී ශදළනි තහට ආයම්බ කශ "භේියභ"

(The Presiding Member)

ශවොි , ශඵොශවොභ සතුි)ි . දිහ ආවහයඹ වහ ඳසරු 1.00
දක්හ බහශේ කටයුතු අ්තහිටුනහ.

රැවහවීම ඊ අනුකූල තළලකළලිකල අත් හිටුලන දින්, අ.භළ.
1.00 ියදයෝජය කළරක වභළඳතිුරමළදේ වභළඳතිත්ලදයන් නෆලත
ඳලත්ලන ී.
அவதடி, அவவு தற.த. 1.00 றக இகடறபொவ்வௐதவோடு
லவௌடுவ தரடவேகறவபொ. குழுவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகவ
கனக கறவ்ரவகவ.

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed,
MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES in the Chair.

122 ලන ශීර්ය.- ජනමළධය ශළ ප්රලිත්ති අමළතයලරයළ
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,

රු. 147,100,000
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ඳහර්ිමශම්න්තු

[ගරු කරු ජඹසරිඹ භවතහ

පු්ත ඳත, ුදද්රහ තඵන්නට කිමන් ුදල් අසථහශේ ඳළළි)
සථහයඹට ඩහ ම්පූර්ණශඹන්භ ශනස සථහයඹක් භත පිහිටහ
සිටිමින් අද නිර්රේජිත භහධය බහවිතහක නියත ශමින් සිටිනහ.
එහි ශවෝදය පු්ත ඳතක් න "සිශරෝන් ටුශඩ්" පු්ත ඳත කටයුතු
කයන්ශන්්ත ීමට භගහීමි . භශේ ජීවිතශේ කිසිභ අසථහක
කිසිභ යටකදී ශනොදළකපු ශීර් ඳහස ටිකක් "භේියභ" පු්ත ඳතට
පින් සිද්ධ ශන්න ඳසු ිටඹ දසර භභ දළක්කහ. භහ දන්නහ
අන්දභට ඉි)වහශේ ්රථභ තහට ශද්ලඳහරනඥශඹකුශේ
රැසවීභකට ශවණ ගළහුහඹ කිඹහ ශඳොල් ශගඩි අකුරින් ශීර්
ඳහසඹක් ිමඹහ ි)බුණහ. ඒ පු්ත ඳශ්ත ඒක ඳශ කශශේ ශභොන
හිතකින්ද කිඹන්න භට අභහරුි . ශභොන දතසටි ශකෝණඹකින්
ඵළලු්ත ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, ඒක භහධය දහචහයඹට
ම්පූර්ණශඹන්භ ඳටවළනිි . "කරුශේ රැසවීභට ශවණ ගවි "
කිඹහ ි)බුණු ඒ ්රත්ති)ඹ දළකපු ආඩුඩු ඳක්ශේ්ත, විඳක්ශේ්ත,
ඒ හශේභ සිවිල් භහජශේ්ත, භහධයශේ්ත ඵර්ත අඹ ඒ
ම්ඵන්ධශඹන් කථහ කශහ. ඒ වළභ ශදනහභ ඇහුශේ, ඔඵතුභහ කෆ
ගළහුශේ, ටන් කශශේ, කඳුළු ගෆස කෆශේ ශම් නිදව අයශගන
ශදන්නද කිඹන එකි . ඇ්තශතන්භ භට ඒ ගළන ශරොකු
කනගහටුක් ඇි) වුණහ. ශභොකද, ුදර ඉරහභ අපි භහධයශේදීන්
ශනුශන් ශඳනී සිටිඹහ.
"කරුශේ රැසවීභට ශවණ ගවි " කිඹහ "භේියභ" පු්ත ඳශ්ත
විසතයඹක් දභහ ි)බුශඩු අකුණක ඡහඹහරඳඹකු්ත එක්කි . භට
නම් ශවණ ළදුශඩු නළවළ, ගරු නිශඹෝජඹ බහඳි)තුභනි. ශවණ
ගවන්ශන්ත නළවළ. ශභොකද, අශප් හි්ත තුශ වයඹක්, ශරෝධඹක්,
ඊර්යහක් නළවළ. ඒ නිහ සබහ ධර්භඹ අඳ ආයක්හ කයනහ.
එභ රැසවීභට ළඩභ කය සිටි ගරු අනුනහඹක සහීමන් වන්ශේ්ත,
ඒ හශේභ ංඝනහඹක හිමිඳහණන් වන්ශේරහ කිහිඳ නභකු්ත
ශම් ගළන තභන්ශේ කනගහටු, රේජහ ්රකහල කශහ, ශම් විධිඹටද
ශම් යශට් භහධය වළසිශයන්ශන් කිඹහ.
ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, භහ ඔඵතුභහට කිඹන්න .නෆ
ගම්ඳවදී ඳළළ්ත ව ඒ රැසවීභ භෆත ඉි)වහශේ හර්ථක රැසවීභක්
වුණු ඵ. භට භතකි  එදහ ඳළළි) ඒ කහරගුණික ත්ත්තඹ ුදළු
ගම්ඳව දිස්රික්කඹටභ ඵරඳහපු ඵ. එදහ ඳළළි) තද ර්හ නිහ
භවය හිය ශගදරින් හියකහයඹන් 06 ශදශනක් ඳළන ිටඹහඹ කිඹහ
පු්ත ඳතක ඳශ ශරහ ි)බුණහ. අද ශම් පු්ත ඳ්තිමන් ජනහට
නිළයදි ශතොයතුරු ඳඹනහ ශනුට සිදු කයමින් ඉන්ශන්
වයඹ පුයන එකි . තභන්ශේ ශද්ලඳහරන නයහඹ ඳත්රඹ අනු
පු්ත ඳතකට කටයුතු කිරීභට ඇි) අි ි)ඹ අපි පිළිගන්නහ.
නුද්ත තය ශතොයතුරු විකති) කයමින්, තභන්ට විරුද්ධ භතඹක්
දයනහඹ කිඹහ හිතන අඹශගන් ද්ශේ වගත ඳළි ගන්නහ නම්
ඒක ඉතහභ්තභ ළයදි ක්රිඹහක්. ඒක භහධය කරහට කයන
අශගෞයඹක්, නින්දහක්. "භේියභ" ශකටි කහීමන මිත්ර්තඹක්
ි)ශඵන පු්ත ඳතක්ඹ කිඹන කහයණඹ ඔවුන් දිිටන් දිගටභ
තභන්ශේ බහවිතහ තුශ ඔප්පු කය ි)ශඵනහ. ඒ කහරශේ
"භේියභ" පු්ත ඳතට භංගර භයවීය භළි)තුභහ, ය්ත
ශෂොන්ශේකහ භළි)තුභහ තයම් ශදශදශනක් සිටිශේ නළවළ. ඒ පු්ත
ඳි)න් අද ඒ අඹට එශ එශහ ගවනහ. ශම්ක තභන්ශේ කිට්ටුභ
මිතුයහ ක්ණඹකින් තභන්ශේ ඳයභ වතුයහ ඵට ඳ්ත කය ගන්නහ
විධිශේ ්රි)ඳ්ති)ඹක්. පු්ත ඳ්ත වයවහ
ශද්ලඳහරනඥඹන්
තභන්ශේ සියකරුන් ඵට ඳ්ත කය ගළනීශම් ශනොනිමි ආලහක්
ශම් පු්ත ඳශ්ත ඉවශ තනතුරු දයන්නන්ට වහ එහි හිමිකහරි්තඹට
ි)ශඵනහ. ඊට එකඟ ශනොන අඹට ශතොයතුරු විකති) කයමින්
ඳන්න ඳන්නහ ගවනහ. ඔවුන්ශේ ශම් ක්රිඹහ කරහඳඹ නිහ භසත
භහධය ක්ශේත්රඹභ වෆල්ලු ශනහ; භහධය ක්ශේත්රශේ ත්ත්තඹ
ඵහර ශනහ.
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ඳ්තතය කඩදහසිඹක ඹම් පුද්ගරශඹක් ගළන ිමඹළවුණහට ඳසු
ඳ්තතයඹ ශඵදහ වරිද්දී ඒ ගළන ඹම්කිසි භහජ ග කීභක් ඒ භහධය
ආඹතනඹට ි)ශඵනහ. පු්ත ඳතක් කිඹන්ශන් පුද්ගරඹකුට
ශරෝධශඹන් ඵළණරහ ඹන ශඳෞද්ගිමක ිමපිඹක් ළනි ශදඹක්
ශනොශි . ශම් ෆභ භහධය ආඹතනඹක්භ තභන්ශේ කඩදහසි
බහවිත කශ යු්තශ්ත ඳළවළදිිම භහජ ගකීභක් ඇි)ි . ශම්
"භේියභ" පු්ත ඳත කහරඹක් අඳ භව ඉවළින් ර්ණනහ කශහ. ඒ
කහරශේ අඳට ඩහ චරිතඹක් ශම් පු්ත ඳතට ිමඹන භවය
භව්තරුන්ට ි)බුශඩු නළවළ. ීමට භහ තුන, වතයකට කිමන් අඳ
ගළන ර්ණනහ කය ිමඹපු ශද්ල් ආඳහු ඵරන්නඹ කිඹහ අපි ඒ
භව්තරුන්ශගන් ශගෞයශඹන් ඉල්රහ සිටිනහ. ඳසු ිටඹ ඳශහ්ත
බහ භළි)යණශේ දී භභ එක්්ත ජහි)ක ඳක්ශේ ශේදිකහට
නළේගහට ඳසශේ ශම් ආකල්ඳඹ තයභක් ශනස වුණහ. ඊට ඳසශේ
එක්්ත ජහි)ක ඳක්ශේ ්රි)ංවිධහනඹ තුශ ග කීම් බහය
ග්තතහට ඳසශේ භහ ඳහහ ශදන්ශනක් ලශඹන් රකන්නට ඳටන්
ග්තතහ. ශභශවභ එකිශනකට ඳයසඳය ශද්ල් ිමේහභ ශන්ශන්
ඳහසකශඹෝ අය ශල්ඛකඹන්ට හිනහශන එකි . එළනි භවය
පු්ත ඳ්ත හර්තහ භහ වභළගත* කයනහ. ඒ ම්ඵන්ධශඹන්
ිමපිශගොනුක්භ භහ ශඟ ි)ශඵනහ.
ශම් පු්ත ඳත ශම් විධිඹට ඳවය ශදද්දී, චරිතඹ ඝහතනඹ කයද්දී
තදුයට්ත නිවඬ ඉන්ශන් ඇි  කිඹහ ආගමික නහඹක්තඹ, ඒ
හශේභ භශේ හිතතුන්, ඒ හශේභ ශද්ලඳහරන ක්ශේත්රශේ
ශදඳළ්තශ්තභ ඉන්න අඹ භශගන් ්රලසන කශහ. නුද්ත ශඵෞද්ධඹකු
වළටිඹට ඒ අඹට වය කයන තළනකට ඹන්නට භශේ හිත ඉඩ
ශදන්ශන් නළවළ. එභ නිහ තභි  ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි,
භහ ගණනක් භහ නිලසලබ්ද සිටිශේ. දින ඳතහභ ශම් අඳහද,
අඳවහ ශම් පු්ත ඳත විසින් කය ශගන ිටඹහ. අද ශම් පු්ත ඳත
කිසි ඹම් නයහඹ ඳත්රඹක් අනු කටඹතු කයමින් එක්්ත ජහි)ක
ඳක්ඹ විනහල කිරීභට උ්තහව කශහට, අඳට අභූත ශචෝදනහ
කශහට, අතය ශචෝදනහ කශහට, අඳට ඳවය දුන්නහට එදහ එභ
ඳ්තතයඹට ුදද්රහ තඵද්දී, ඒ අඹට ඳවය ශදද්දී, ඊට්ත ඩහ ශම් පු්ත
ඳත හිමිකරුශේ නිට ශඵෝම්ඵ ගළස අසථහශේදී, නි විනහල
කයද්දී, ඒ අඹ රිභහන්ඩ් කයද්දී අඳ ඒ ශනුශන් භවහ වඬක්
නළඟුහ. ඒ ශනුශන් ශකොන්ශද්සි වියහිත අඳ ශඳනී සිටිඹහ.
ශිසටම්ඳන්න භහජඹක එශවභ ංසකති)ඹක් ි)ශඵනහ. ඒ
ංසකති)ඹ තුශ ජී්තන අඳ තුශ ඒ වළදිඹහ ි)ශඵනහ. අඳ
කටයුතු කයන්ශන් එශරි . නුද්ත තනතුයක් ශනුශන් කරු
ජඹසරිඹ තභන්ශේ ශදභේපිඹන් වු්ත ඳහහ ශදනහඹ කිඹහ ශම්
අඹ ිමඹරහ ි)බුණහ. භශේ දිංගත ආදයණීඹ ශදභේපිඹන්ට නිගහ
කිරීභ ඉතහභ්තභ ඳව්ත ක්රිඹහක්. භහ දිංගත අරස ගුරුපිඹහණන්ට
විලහර ශර ගරු කශහ. තභ්ත එතුභහශේ නභට භහ ගරු
කයනහ. එතුභහ විශිසට පුද්ගරශඹක්. "භේියභ" අි ි)කරු රිභහන්ඩ්
ගත ව විට අරස භළි)තුභහ කඳුළු පිරි ශදශනි)න් අඳ වුද ව
ශඵොශවෝ අසථහ භට ශභහිදී සිහි නහ.
අඳ අශප් ද ඳටන් ගන්ශන් ශම් යටට ජනතහට ශේඹ
කයන්ශන් ශකොශවොභද, මිනිසුන්ට උදේ කයන්ශන් ශකොශවොභද
කිඹහ හිතරහි . නුද්ත ශම් පු්ත ඳශ්ත උදවිඹ අදි න්ශන්
තභන්ට control නළි) ශකශනකුට නින්දහ කයන්ශන්, අඳවහ
කයන්ශන් ශකොශවොභද කිඹන ශච්තනහශන්ඹ කිඹන එක ඵළලූ
ඵළල්භටභ ශඳනී ඹනහ.
ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, වදිසිශේ ශඩංගු ශයෝගඹ ළශීමභ
නිහ ඳසු ිටඹ දින කිහිඳඹක් භහ ශයෝවල් ගත වී සිටිඹහ.

—————————
* පුවහතකළද තබළ ඇත.

* தணறகனவ்றவ கவெகவௐதவோடுவபது.
* Placed in the Library.
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හභහනයශඹන් ශකශනකු ශයෝගී ව ඳසු ඒ පුද්ගරඹහට ඉක්භනින්
සුඹ රළශඵන්නට කිඹහ ජහි), ආගම්, කුර, ඳක් ශේදශඹන්
ශතොය ශම් යශට් ජනතහ ්රහර්ථනහ කයනහ. ඒක තභි  ශම් යශට්
ි)ශඵන වළදිඹහ, ශීරහචහයකභ. නුද්ත භහ ශයෝවල් ගත ව ඳසු
"භේියභ" ඳ්තතයශේ වන් කය ි)බුශඩු "කරු ශඵොරුට
ශයොවල් ගත වුණහ" කිඹරහි . භහ එශේ ශයෝවල්ගත වීභට අදහශ
වදය හර්තහ භහ ශම් ශභොශවොශ්ත වභළගත* කයනහ.
භහ ශයෝවශල් සිටිඹහඹ, භට ශඩංගු ශයෝගඹ ළශදුණහඹ කිඹහ
ශයෝවිමන් රඵහ ග්ත හර්තහි  ශම්. ශභශේ වන් කිරීභට තයම්
ශම් අඹ හවසික වීභ තුළින් ඔවුන් තුශ භහ ශකශයහි ඇි) වයඹ
වහ ශරෝධඹ පිළිියඹු ශනහ. ඳ්තතය කරහ කශ යු්තශ්ත
ශකොශවොභද කිඹහ උඳහිම විශේර්ධන භළි)තුභහශගන් එශවභ
නළ්තනම් යංජි්ත විශේර්ධන භළි)තුභහශගන් ඉශගන ගන්නටඹ
කිඹහ භහ ශම් අසථශේදී ශම් අඹට කිඹනහ. "භේියභ "ඳ්තතයශේ
ශරකු පුටර ඉන්න, ජනභහධය ක්ශේත්රඹට ආ අඹ ඇවි්ත
ි)ශඵන්ශන් භහ කිමන් කිේ දළළන්ති න්ශේ ආඹතනිමන්
වුණහට ඒ අඹ ගත යුතු ශවො ආදර්ල එතළනින් රඵහ ශගන නළවළ.
ශනොළම්ඵර් 8න දහ "භේියභ" ඳ්තතයශේ ි)බුණු "දිනන
ඳවුර වහ ඳයදින ඳවුර" කිඹන ිමපිඹ භහ වභළගත*කයන්නට
කළභළි)ි .
ශභතළන දී "භේියභ" ඳ්තතයශේ කර්තතශේ ඉරක්කඹ වී
ි)බුශඩු විශේර්ධන ඳවුරි . ශ්රී රංකහ ඉි)වහශේ පු්ත ඳ්ත
කරහට විලහරභ ශේඹ කශශේ විශේර්ධන ඳයම්ඳයහි .
"භේියභ" ඳ්තතශර් කර්තත තුහය ගුණය්තන භවතහ එභ තනතුයට
ඳළමිණීභට ශඳය කශ එකභ රැකිඹහ කශශේ යංජි්ත විශේර්ධන
භවතහට අඹ්ත "විජඹ" පු්ත ඳ්ත භහගභ ්රකහලඹට ඳ්ත කයන
"රංකහදීඳ "පු්ත ඳශ්ති . ශවට අනිද්දහ ශම් විධිඹට ටියහන් අරස
භළි)තුභහ දහරහ ිටඹශවෝත ඒ ඳවුරට්ත "ඳයදින ඳවුර" ඹි 
ගුණය්තන භව්තභඹහ කිේශෝත අඳට පුදුභ න්නට ශදඹක් නළවළ.
තභන්ශේ සහමිඹහට කතතශේදී ශනොන ශකශනකුශගන් අඳ
ශකශශහි ගුණ ඵරහශඳොශයෝතතු ශන එක්ත එක අතකින්
ඵයඳතශ ළරැද්දක්. ශනොළම්ඵර් 09ළනි ශනසුයහදහ 'භේියභ'
පු්ත ඳශ්ත ශභශේ වන් නහ:
"UNP එක භයහශගන ඔටුනු ඳරඳින්න එන කුභයහ"

එභ පු්ත ඳ්ත හර්තහ භභ වභළගත* කයනහ.
ශම් ිමපිඹ ිමඹහ ි)බුශඩු ඳුන් ජීන්ත කිඹන ශල්ඛකඹහි . ඒ
භව්තතඹහශේ ඉරක්කඹ වී ි)බුශඩු අශප් ඳහර්ිමශම්න්තු භන්ත්රී
රුන් විජඹර්ධන භන්ත්රීතුභහි . ඳුන් ජීන්ත භව්තතඹහ්ත
තභන්ශේ ත්තතීඹභඹ භහධය ජීවිතඹ ඳටන් ග්තශ්ත, විජඹ පු්ත
ඳ්ත භහගභට අඹ්ත 'රංකහදීඳ' ඳත්රශඹන්. "ගුයහ හිටශගන කයන
ශකොට ශගෝරශඹෝ දුමින් කයනහ" කිඹන්ශන් ශම්හටි . ගරු
නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, භශේ මිඹ ිටඹ ශදභහපිඹන්ට්ත අඳවහ
කශශේ ශභන්න ශම් ශල්ඛකඹහි .
අද ශම් ඳ්තතයශේ ඳශ කයන භවය පින්තය කීඹට්ත
ඳ්තතශර්ක ඳශ කිරීභට තයම් සුදුසු ඒහ ශනොන ඵ ශම්
ත්ති)ශේ ඉන්න .නෆ ශකශනක් දන්නහ. විකති) කයන රද තුට්ටු
ශදශක් ඡහඹහරඳ ඳශ කයමින් ඔවුන් ඵරහශඳොශයෝතතු න
කහරකඩුණි තුට ශභොකක්ද? භවය විට භශේ රඳඹ ඹක්

—————————
* පුවහතකළද තබළ ඇත.

* தணறகனவ்றவ கவெகவௐதவோடுவபது.
* Placed in the Library.
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රුක්, එශවභ්ත නළ්තනම් ශ්රේත රුක් ශර විකති) කයනහ. ඒ
විතයක් ශනොශි , ශම් අඹ අඳ ම්ඵන්ධ ්රත්ති)රට ශඵෞද්ධ
යාක්ෂූන් වන්ශේරහ්ත ඳටරහ ගනිමින්, යාක්ෂූන් වන්ශේරහ
ශේද කයමින්, ශඵෞද්ධඹන් ශනො කශ යුතු ආනන්තරිඹ ඳහඳකර්භඹ
කයමින් ඉන්නහ. අපි ශම්හ කිේහට ඳසශේ අඳට ත ත්ත
ඳවයදීම් කයන වි්ති)ඹ්ත අපි දන්නහ; අතය ශචෝදනහ, භඩ ගළසීම්
කයන ඵ අපි දන්නහ. ශභභ කථහ කශහට ඳසශේ, භභ එදහ
ත්රසතහදඹ භළඬීමභට ආඩුඩුට වහඹ දළක්වීභට ඉදිරිඳ්ත වීභ
විශේචනඹ කයමින් භහ ම්ඵන්ධ විශේචනහ්තභක ිමපි ඉදිරි
දිනරදී අනිහර්ඹශඹන්භ ඳශ ශන ඵ්ත භභ දන්නහ. භභ
ඒහට රළවළසි)ි . ඒහ ිමඹන ඔඹ භව්තතුරු භශේ ඒ තීයණඹ
්රලංහට රක් කයමින් ීමට භහ කීඳඹකට කිමන් ිමඹන රද ිමපි
අද භභ ශඟ ශභතළන ි)ශඵනහ. ඒ නිහ ශම් අඹ ිමඹන කිඹන
ශද්ල් ගළන විචහය බුද්ධිශඹන් ඵරහ තීන්දුක් ගන්නහ ශර භභ
බුද්ධිභ්ත ඳහසකඹන්ශගන් ඉල්රහ සිටිනහ.
ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, ඳසු ිටඹ ි) අන්තශේදී අපි
අනුයහධපුයශේ ශ්රී භවහ ශඵෝධීන් වන්ශේ ඇතුළු සිද්ධසථහන ළ
පුදහශගන හින්දු, කශතෝිමක, ුදසිමම් ආගමික නහඹකි න් ඵළවළ
දළක්කහ. ඉතහභ්තභ ඉවශ භට්ටශම් ්රි)චහයඹක් ආශීර්හදඹක් අපි
රඵහ ග්තතහ. ඒ විතයක් ශනොශි , ඉතහ හර්ථක ජන වුදකු්ත
අපි ඳළළ්තතුහ. නුද්ත 'භේියභ' ඳත්රඹ ඒ ගළන අලිිමක ශඵොරු
ශගොතමින් දළඩි අඳවහහ්තභක හර්තහක් ඉදිරිඳ්ත කශහ. එභ
"භේියභ" පු්ත ඳ්ත හර්තහ්ත, ඒ පිළිඵ ශන්ත පු්ත ඳතක
ඳශ ව භධයසථ හර්තහකු්ත භහ වභළගත* කයනහ.
භහධය කරහ ශභතයම් ශකශරසී ඇි) දළි  අඳට සිතහ ගන්නට
ඵළවළ. අපි විශේචනරට විතති . අපි ඒහට කළභළි)ි . අඳ
ම්ඵන්ධශඹන් කයන හධහයණ විශේචන තුටින් බහය ගළනීභට
තයම් විතත භනක්, නිවතභහනී ඵක් අඳ තුශ ි)ශඵනහ.
ශීරහචහය භහජඹක හධහයණ විශේචන අනිහර්ඹශඹන්භ ඳළළි)ඹ
යුතුි . එශවභ නළතු භහධය ආඹතන තුළින් අඳ පුම්ඵහ ගළනීභට
අශප්ක්හ කයන්ශන් නළවළ; භහධය ආඹතනරට අපි එශවභ
කිඹරහ්ත නළවළ; කිඹන්ශන්ත නළවළ. කිසිදු ඨ ඩනඹකට ඹට ශනොවී
පිට ශකොඳු ිය ශනොශගන තය, තය ශර හර්තහ කයන
අතශශොසක් ව සුළු පිරික් තභ්ත ශම් භහධය ක්ශේත්රඹ තුශ
ඉන්නහ. යටක වතයන ආඩුඩු ශර ළරශකන ශම් ක්ශේත්රඹ
ඵළඵශවීභට කටයුතු කයන ඒ හි)ලඹ සුළුතයඹක් ව භහධයශේදීන්
වට අශප් ශගෞයඹ, ්රණහභඹ පුද කිරීභට භහ ශභඹ අසථහක් කය
ගන්නහ. අපි ඉදිරිශේදී්ත ඔවුන් ශනුශන් ශඳනී සිටිනහ; ඔවුන්
ශනුශන් ටන් කයනහ.
ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, ජනභහධය ක්ශේත්රශේ
ත්තතීඹභඹ ගුණහ්තභක ත්ත්තඹ ර්ධනඹ කිරීශම් ඇි)
ළදග්තකභ ශම් සිඹලු සිදුවීම්ිමන් ශඳනී ඹනහ. එඵළවින්
භහධයශේදීන්ශේ ගුණහ්තභක ත්ත්තඹ ඉවශ නළංවීභ ශනුශන්
අලය කයන ්රි)ඳහදන ජනභහධය විදයහරරට වහ ග කිඹ යුතු
ආඹතනරට රඵහ දීභ යජශේ යුතුකභක් ශනහ. අද භභ ශම්
ඉල්ීමභ යජශඹන් කයනහ. අපි එශවභ ශනොකශශොි)න් ශන්ශන්
ශම් ත්ති)ඹ ත ත්ත වෆල්ලුට රක් වීභ විතයි .
ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, භභ වතදඹ හක්ිකඹට ග කිඹන
ශකශනක්. එක්්ත ජහි)ක ඳක්ශේ ඵහුතයඹකට අලය ව භඟිඹ
වහ එකුදතු ඵ ඇි) කිරීභට භවහ ංඝය්තනඹ්ත, එක්්ත ජහි)ක
ඳක්ශේ කතතයහධිකහරී භඩුඩරඹ්ත භට ආයහධනහ කශ

—————————
* පුවහතකළද තබළ ඇත.

* தணறகனவ்றவ கவெகவௐதவோடுவபது.
* Placed in the Library.
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[ගරු කරු ජඹසරිඹ භවතහ

අසථහශේදී ඒ වඬට පිටුඳහ ඳක්ඹ ත්ත දිඹ න්නට ඉඩ වළරීභට
වළකිඹහක් භට ි)බුශඩු නළවළ. ඇරපිිම, ඳහපිිම ගළන වහ ඵරතර
ගළන කථහ කයමින් ඳක්ඹ ත්ත කෆිම කළඩී ඹන ශතක් ඵරහ
සිටීභට භට වුභනහක් ි)බුශඩු නළවළ. දළන් ඳක්ඹ තුශ සිඹලු
ශකොටස එක් කය ජඹග්රහමක ගභනකට සදහනම් න විට එඹට අත දීභ
භශේ යුතුකභක්. ඒ ග කීභ ඉටු කයනහ. භහ එක්්ත ජහි)ක
ඳක්ඹට ඵළඳුශඩු ආයහධනශඹන්. එහි බහඳි) ඳදවිඹ වහ ඳසු
නිශඹෝජය නහඹක ඳදවිඹ ග්තශ්ත ඳක්ශේ ආයහධනශඹන්. නගය
බහට වහ ඳශහ්ත බහට තයග කශශේ ආයහධනශඹන්. නහඹක්ත
භඩුඩර බහඳි) ඳදවිඹ බහය ග්තශ්ත ආයහධනශඹන්. භභ එඹ බහය
ග්තශ්ත ඳශුදළනි ආයහධනශඹන් ශනො ශදළනි ආයහධනශඹන්.
ශම් වරී භහධය කරහ ගළන භහ වන් කශශේ ඒහට ියඹ නිහ
ශනොශි . ඳක්ශේ ්රධහනීන් වහ නළඟී එන අනහගතඹක් ි)ශඵන
ශද්ලඳහරනඥඹන් විනහල කිරීභට අඳට ඉඩ ශදන්නට ඵළවළ. අඳට
භහධය ත්රසතහදඹකට ඹට්ත න්නට ඵළවළ. එක්්ත ජහි)ක ඳක්ඹ
විනහල කයන්නට, කෆිමරට කඩන්නට ඉඩ ශදන්න ඵළවළ. භශේ
සිංවර ශඵෞද්ධ ඳසු ියභ වහ ්රි)රඳඹ විනහල කිරීභට ශම් අඹ
උ්තහව ගනිමින් ඉන්නහ. ඒ ඳසුඳ ඉන්න ඵරශේගඹ වහ ශභඹට
උල්ඳන්දම් ශදන අඹ ඉදිරි කහරශේදී ශවළි කයන්න භහ
ඵරහශඳොශයෝතතු ශනහ. ඒ හශේභ ඔවුන්ශේ අහන
ඳයභහර්ථඹ්ත අපි දන්නහ.
භහ 1997 දී නගයහධිඳි) ඳදවිඹ වහ ඳශුද යට ඉදිරිඳ්ත ව
අසථහශේදී්ත දළඩි චරිත ඝහතනඹකට රක් වුණහ. එදහ අධිකයණඹ
හධහයණඹ ඉසට කශහ. ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, භහ ඳන්සිල්
ඳද යකින ශකශනක්. ඒ හශේභ දිනඳතහ බහනහ කයන ශකශනක්.
ශම් දසර වභත්රී බහනහ තභි  භභ ළඩිශඹන්භ කයන්ශන්.
භහ ශද්ලඳහරන ලශඹන් විනහල කයන ඵට තර්ජන කය
ි)ශඵනහ; දළඩි තර්ජනඹක් ි)ශඵනහ. භහ ශද්ලඳහරන ලශඹන්
අතු ගහ දභනහ කිඹරහ තර්ජනඹක් ි)ශඵනහ. ඒ හශේභ භහශේ
ශල් ඉල්රන විට්ත භහ ඒ අඹට අනුකම්ඳහ කයනහ; වභත්රී
කයනහ.
ශභොවුන්ශේ ශම් වරී වළසිරීභ තුශ භහශේ ජීවිතඹටද
තර්ජනඹක් ි)ශඵනහ. එශේ ඇි) විඹ වළකි ඵට ආයංචි රළීබ
ි)ශඵනහ. තයඹ, යුක්ි)ඹ වහ හධහයණඹ ශනුශන් මිඹ
ඹන්නට භහ බඹ නළවළ. ශම් උතුභන්රහට භහ එක් කරුණක් සිහිඳ්ත
කශ යුතුි . වීදුරු ශගල්ර සිට ගල් ගන්න එඳහ. සබහ
ධර්භඹ ඹම් දිනක අයුක්ි)ඹට, අහධහයණඹට දඬුම් ශදනහ.
"දිට්සධම්භ ශේදනීඹ", "retribution" නමින් වඳුන්න්ශන් ශම්
ශරෝක තයඹි .
ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, භහ මිඹ ඹෆභට ශඳය භශේ
යුතුකභ යටට්ත ඳක්ඹට්ත ඉටු කයනහ. ශභොන තර්ජන ආ්ත,
ශම් යශට් එක්්ත ජහි)ක ඳක් ඳහරනඹක් ඇි) කිරීභට්ත, යුක්ි)ඹ
හධහයණ්තඹ යජඹන භහජඹක්, ඒ හශේභ භතද්ධිභ්ත
ශ්රී රංකහක් ියහි කිරීභට්ත භහශේ පූර්ණ කළඳ කිරීභ කයමින්
ඔඵතුභහට සතුි)න්ත ශනහ.
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ගු අනුර ප්රියදර්න යළඳළ මශතළ (ඛියජ දතල් කර්මළන්ත
අමළතයුරමළ)

(ரவௌபுறகு அத தறரறவண ரவௐதர - ததவரநரலிவெ
ககவ்தரறவகவ அகவைசவ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of
Petroleum Industries)

ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, එක්්ත ජහි)ක ඳක්ශේ කරු
ජඹසරිඹ භළි)තුභහශේ කථහ අවරහ භභ විලසභඹට ඳ්ත වුණහ. එඹ
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එක්තයහ විධිඹක ඳහශඳොච්චහයණඹක් ද, එශවභ නළ්තනම් අශප්
ඳළ්තශතන් කශ කථහක් ද කිඹරහ භට හිතුණහ. භහධය නිදව
පිළිඵ අදව ශඵොශවෝ විට ඉදිරිඳ්ත කයන එක්්ත ජහි)ක
ඳක්ඹට අතීතශේ තභන්ශේභ කහරඹ තුශ ි)බුශඩු ඉතහභ නයක
අ්ත දළකීම්. අනහගතශේ ඔඵතුභන්රහ ආඩුඩුක් පිහිටුනහ නම්,
භහධය නිදව පිළිඵ ඹම් තයභක ශවෝ ඉඟිඹක් භහජඹට රඵහ
දීභට කරු ජඹසරිඹ භළි)තුභහ ක්රිඹහ කශශේදළි  භට ශඳොඩි ළකඹක්
ි)ශඵනහ.
අද ශම් යශට් පු්ත ඳ්ත කරහ ග්තශතෝත, ීමට ඩහ අි)ලඹ
ශර විශේචනහ්තභක පු්ත ඳ්ත කරහ ගත කයපු කහර
කහනු අතීතශේ ි)බුණහ. අතීතශේ පු්ත ඳ්ත ඵළලු්ත,
ර්තභහනශේ පු්ත ඳ්ත ඵළලු්ත, අනහගතශේ පු්ත ඳ්ත ඵරන්න
අපි ජී්ත ශරහ සිටිඹ්ත, විශේචනඹ කිඹන කහයණහ අඳට
න්තන්න පුළුන් කහයණහක් ශනොශි . ඒකට අපි කිඹන්ශන්
භහධය නිදව කිඹරහ. අඳට ශකොි  තයම් රිදුණ්ත, අඳට ශකොි 
තයම් දළනුණ්ත, අඳට ශකොි  තයම් කනගහටු හිතුණ්ත ශභොනභ
විධිඹකට්ත අපි ඒ ගළන කරඵර විඹ යුතු නළවළ. අපි කරඵර
වුශණෝත ඳළවළදිිම ශරභ අශප්,- [ඵහධහ කිරීභක් භතක ි)ඹහ
ගන්න ඔඵතුභන්රහශේ නහඹක්ත භඩුඩරශේ නහඹකඹහ ඉදිරිඳ්ත
කශශේ එක්්ත ජහි)ක ඳක්ශේ දර්ලනඹ. අපි ශකොි  ශරහක්ත
කිඹන්ශන් නළවළ ඒක කරු ජඹසරිඹ භව්තභඹහශේ දර්ලනඹ
කිඹරහ. භශේ තර්කඹ ඒකි . භභ එතළනටි  එන්න වදන්ශන්. ඒක
කරු ජඹසරිඹ භළි)තුභහශේ දර්ලනඹ ද, එක්්ත ජහි)ක ඳක්
නහඹක්ත භඩුඩරශේ බහඳි)යඹහ ඉදිරිඳ්ත කශ අනහගතශේ
ක්රිඹහ්තභක කයන ඔඵතුභන්රහශේ්ත දර්ලනඹ ද කිඹන තර්කඹි 
භභ ශේන්ශන්. භට ශන්ත ශඳෞද්ගිමක ්රලසන ගළන කථහ කයන්න
වුභනහක් නළවළ.
අද අපි ජී්ත ශන්ශන් අලු්ත ශරෝකඹක ඵ අපි දන්නහ. ශම්
අලු්ත ශරෝකඹ විවිධ අදවසිමන් ඳරිපූර්ණ ශරෝකඹක්.
ශද්ලඳහරන ශරෝකශේ ජී්ත න අඳට ශවො ශද්ල් හශේභ
නයක ශද්ලු්ත දකින්න, අවන්න, කිඹන්න රළශඵනහ. නුද්ත
ඒහි න් කරඵර ශනහට ඩහ ශවො ශද් තභි , අපි ඹම් කිසි
දර්ලනඹක් අනු ළඩ කයන එක. භවය ශද්ල් ුදළුභනින්භ
අශප් ඔළුශන් අ්තවළය දභන්න ශනහ. භවය ශද්ල් ගළන
අඳට වහයශඹන් හිනහ ශන්න සිද්ධ නහ. භවය ශද්ල්
පිළිඵ කරුණු ඳළවළදිිම කයන්න අඳට සිද්ධ නහ. ඒක තභි 
විරුද්ධ ඳක්ශේ හිටිඹ්ත, ආඩුඩු ඳක්ශේ හිටිඹ්ත අපි
ඔක්ශකොටභ රළශඵන ශද්. ශද්ලඳහරනඹට ආහ නම්, ඒ
ශද්ලඳහරනශේ ශඹශදනහ නම්, විශේචනඹ උහුරන්න්ත,
විශේචනඹ දිවහ ශඵොශවොභ පුළුල් විධිඹට ඵරන්න්ත ඵළරි නම්
ශද්ලඳහරන අි)න් ඒ තයම් ඉදිරිඹට ඹන්න අඳට පුළුන් ශි 
කිඹරහ භභ කල්ඳනහ කයන්ශන් නළවළ.
විශලේශඹන්භ ජනභහධය වහ ්රත්ති) අභහතයහංලඹ ග්තශතෝත,
ජනභහධය වහ ්රත්ති) අභහතයහංලශේ ඇභි)යශඹකු වළටිඹට භට
දිගු කහරඹක් ළඩ කයන්න ඉඩ රළබුණහ. ඒ කහරඹ ඇතුශශේ පු්ත
ඳ්ත, ගුන් විදුිමඹ, නවීන ශබ් අඩවි හශේ ශද්ල්ර
ංර්ධනඹ දිවහ භට ශවොට ඵරන්න පුළුන්කභ රළබුණහ. ඒකි 
භභ කිඹන්ශන්, අද අපි ජී්ත න්ශන් ්රධහන ලශඹන්භ අලු්ත
යුගඹක ඵ. විශලේශඹන් අද ්රත්ති) ගරහ ශගන ඒභ විවිධ
අංලිමන් සිද්ධ ශකශයනහ. ශඵොශවෝ විට එක පු්ත ඳතක
ි)ශඵන සියස තරඹක් ුදළුභනින්භ ජනතහ විලසහ කයි  කීභ
හශේභ, ඒ පු්ත ඳත ශකශයහි විශේචන එල්ර කයමින් අපි
ශභතළන ්රකහල නිකු්ත කිරීභ හධහයණි  කිඹරහ භභ කල්ඳනහ
කයන්ශන් නළවළ. ඒ වළභ පු්ත ඳතක් ගළනභ භභ දන්නහ. ඒ වළභ
පු්ත ඳතකභ ශේඹ කයන අඹට ශඵොශවොභ ශරොකු අ්තදළකීම්
ි)ශඵනහ. ඒ නිහ භභ අංකභ කරු ජඹසරිඹ භළි)තුභහශේ
කථහ ගළන භශේ කනගහටු ්රකහල කයන්න කළභළි)ි .
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භභ කිමන් කිේහ හශේ අද අපි ජී්ත න්ශන් අලු්ත
ශරෝකඹක. ශම් අලු්ත ශරෝකඹ ඇතුශශේ කිසිභ ශදඹක් වංගන්න
පුළුන් කිඹරහ භභ විලසහ කයන්ශන් නළවළ. භභ විලසහ කයන
ශදඹක් තභි , අද ්රත්ති) ගරහශගන ඹෆභ ශනදහට ඩහ
කඩිනමින්, ශනදහට ඉක්භනින්, ශනදහට ඩහ ශීඝ්රශඹන් සිද්ධ
න ඵ. විශලේශඹන්භ satellite-based television stations
එශවභ නළ්තනම් satellite ඳහවිච්චි කයරහ ්රත්ති)කයණශේ
ශඹශදන ශකොට අපිට කිසිභ ශදඹක් වංගන්න පුළුන්කභක් නළවළ.
අශප් ඹහඵද යට න ඉන්දිඹහ ග්තත්ත එශවභි . රංකහ්ත දළන්
එශවභි . විශලේශඹන්භ ශම් web බහවිතඹ ඳටන් ග්තතහට ඳසශේ,
ශවො ශවෝ නයක ශවෝ ශදකභ ිමඹන්න ඉඩකඩ රළශඵනහ. ඒ
නිහ තදුයට්ත අඳට ්රත්ති)ිමන් වළංිටරහ ඉන්න පුළුන්කභක්
නළවළ. ්රත්ති)ිමන් අපිට ශන් ශන්න පුළුන්කභකු්ත නළවළ.
ඒ නිහ අපි ශඵොශවොභ විතත ඳටන් ග්තත එක ශදඹක් තභි ,
භහධය නිදව ආයක්හ කිරීභට අපි කළඳ ශනහඹ කිඹන
කහයණඹ. අපි ඒක ක්රිඹහකහරි්තශඹන් ඔප්පු කය ි)ශඵනහ. අද
රංකහ ග්තශතෝත, එක්්ත ජහි)ක ඳක්ඹ කහරශේ ි)බුණහට ඩහ
ළඩි රඳහහිනී නහිමකහ ංඛයහක් අද අශප් යශට් ි)ශඵනහ. ඒ
හශේභ එදහ ි)බුණහට ඩහ ළඩි පු්ත ඳ්ත ංඛයහක් ි)ශඵනහ.
විශලේශඹන්භ එදහ ශනොි)බුණු satellite-based ්රත්ති) විකහලන
ි)ශඵනහ. තුදන්නහන්ශේරහශේ කහරශේ terrestrial කිඹරහ
ි)බුණු ඒහ අද අපි sattelite එශකනු්ත ශගශනනහ. භවය
ඒහශේ channels 800ක් විතය ි)ශඵනහ. අද ඒහ ඵරන්න
පුළුන්. අඳට කදහ්ත ඒහ ඳහරනඹ කයන්න්ත, ඒහශේ
කරුණු අනික් ඳළ්තත වයන්න්ත පුළුන්කභක් නළවළ. ඒ
කහයණඹ අපි පිළිගන්න .නෆ. විශලේශඹන්භ ශම් තහක්ණශේ
දියුණු්ත එක්කභ ජනභහධය ඳහරනඹ කයන්න ශවෝ ජනභහධයර
කරුණු නළළ්තවීභට ශවෝ අපිට පුළුන්කභක් ි)ශඵනහඹ කිඹරහ
අපි කදහ්ත විලසහ කයන්න ශවො නළවළ. ඒක විලසහ
කයන්න්ත ඵළවළ. ශභඹ ර්තභහන භහජශේ ි)ශඵන ්රුදඛ
අදවක්. අපි ශම් කහයණඹ ශවොඳින් දළනශගන හිටිඹහ.
අලය ්රභහණඹට ඩහ ළඩිශඹන් රංකහශේ අලු්ත ගුන් විදුිම
භධයසථහන වදන්න අපි ඉඩ දීරහ ි)ශඵනහ. භභ හිතන වළටිඹට
ගුන් විදුිම නහිමකහ ි)ස ගණනකට ළඩිඹ රංකහශේ ි)ශඵනහ.
ගරු ශකශවළිඹ යඹුක්ළල්ර ඇභි)තුභහ කිඹන වළටිඹට ගුන් විදුිම
නහිමකහ 49ක් ි)ශඵනහ. ඒ හශේභ රංකහශේ satellite-based
විකහලන තුනක් ශවෝ වතයක් ි)ශඵනහ. ශම් ත්ත්තඹ අපි
ශ්තරුම් ගන්න .නෆ. අපි වළභ ශරහශේභ කල්ඳනහ කයන්ශන්
ශකොශවොභද ශම්හ යශට් ංර්ධනඹට ශඹොදන්ශන් කිඹරහි .
අශප් ටන ි)ශඵන්න .නෆ එතළනි . විශේචනඹ හධහයණද නළද්ද
කිඹන එක තීන්දු කයනහට ඩහ, විශේචනඹ ඩහ පරදහ අ
විශේචනඹක් ඵට ඳරිර්තනඹ කය ගන්න්ත, ංර්ධන
කහර්ඹඹන් ශනුශන් ජනතහ දළනු්ත කිරීභ වහ අපි
ශකොශවොභද භහධය බහවිතඹ ඩහ ඉවළින් ශඹොදන්ශන් කිඹන
කහයණඹ කල්ඳනහ කයන්න .නෆ. ශභන්න ශම් කරුණු උඩ
තභි  භහජඹ ඇතුශශේ ශරොකු කි)කහතක් අඳට ඇි) කයන්න
පුළුන් න්ශන්.
ශද්ලඳහරනඹ ග්තශතෝත වළභ විටභ විශේචනශීිමි . අපි
ශභොකක් ශවෝ කශශෝත තුදන්නහන්ශේරහ එඹ විශේචනඹ කයනහ.
ඒක න්තන්න ඵළවළ. එතළන ්රලසනඹ ි)ශඵන්ශන්, එභ
විශේචනඹ හධහයණද, නළද්ද කිඹන එකි . අද .නෆභ ශදඹක්
විශේචනඹ කයනහ. ඒ වහ කිඹන්න ශවො චන ශදකකු්ත
ි)ශඵනහ. ඒ චන ශදක තභි , ංචහ ව දණඹ. ඔඹ චන
ශදක කිඹ-කිඹහ වළභ එකභ එඹට ශගොනු කයරහ දභනහ. භවය
විට තුදන්නහන්ශේරහට වරිඹට ශතොයතුරු්ත නළවළ. කවුරුන් ශවෝ
වහදශඹක් ශදන එකක් අයශගන කිඹනහ. එඹ icing cake එකක්
හශගි . තුදන්නහන්ශේරහට .නෆ ්රභහණඹට icing දභහ ගන්න
පුළුන්. ඒක ශනොශි , අද කශ යු්තශ්ත. ංර්ධනශේ ්රි)රහබ

1704

අඳට නිඹභ විධිඹට ශඵදහ වරින්න පුළුන් ද, ංර්ධනශේ න
භහනඹන් අපි වඳුනහ ගන්ශන් ශකොශවොභද, ංර්ධන ක්රිඹහිමඹ
ම්ඵන්ධශඹන් ධනහ්තභක ංකල්ඳ අපි ඉදිරිඳ්ත කයන්ශන්
ශකොශවොභද, ඒහ භහජගත කයන්ශන් ශකොශවොභද, ංර්ධන
ක්රිඹහිමඹ ම්ඵන්ධශඹන් ඍණහ්තභක විශේචනඹ කිරීභට
ි)ශඵන ඉඩකඩ අපි ඇි) කයන්ශන් ශකොශවොභද කිඹන කහයණහ
ගළන අපි, තුදන්නහන්ශේරහ කල්ඳනහ කයන්න .නෆ.
අද අපි web පු්ත ඳ්ත ඵළලුශෝත, ඒහශේ ශභොන තයම්
විශේචන ි)ශඵනහ ද? අපි ශම් යශට් හභඹ ඇි) කශහ. ඳසු ිටඹ
ය වතය තුශ අපි ඒ යුද්ධඹ ඳළි) ්රශද්ලරට විලහර ළඩ
ශකොටක් කයරහ ි)ශඵනහ. ජනතහ ඳදිංචි කයරහ ි)ශඵනහ,
ඳහයල් වදරහ ි)ශඵනහ, ජීශනෝඳහඹඹන් ංර්ධනඹ කයරහ
ි)ශඵනහ, ඒ අඹට හභශඹන් ජී්ත ශන්න ඉඩකඩ රසහ
ි)ශඵනහ. ත්ත කයන්න ශද්ල් ි)ශඵන ඵ භහ පිළිගන්නහ.
අපි ඒ ්රශද්ලර ්රහශද්ශීඹ බහ භළි)යණ ඳ්තහ ි)ශඵනහ;
ඳශහ්ත බහ භළි)යණ ඳ්තහ ි)ශඵනහ. ඵරඹ ශඵදහ වළරීභ
වහ අශප් යශට් ි)ශඵන නීි) යහුද ුදළුභනින්භ ක්රිඹහ්තභක
කයරහ ි)ශඵනහ. නුද්ත අපි ශබ් අඩවිඹකට ිටහින් ඵළලුශෝත
එල්ටීටීඊ භතහදඹ ්රකහල කයන ළරැදි ශතොයතුරු කීඹක් එහි
ි)ශඵනහද?
භහ ඊශේ ශබ් අඩවිඹකට ිටහින් ඵළලුහ. කළියි)ශගොල්රෆශේ
ඵස එකකට ඳවය දුන්ශන් එල්ටීටීඊ එකි . වළඵළි  ඒක අපි කයපු
ශදඹක් වළටිඹට හුහ දක්න විධිශේ රඳ යහුද ඒ ශබ් අඩවිශේ
ඳහවිච්චි කයරහ ි)බුණහ. එභ සිද්ධිඹ ව අසථහශේදී භහ
කළියි)ශගොල්රෆට ිටඹහ. ඒ කුඩහ දරුහ ළර ශගන ඒ තරුණ
පිඹහ වඬහ ළරශඳන ආකහයඹ භහ ඇස ශදශකන් දළක්කහ. එදහ
ජනහධිඳි)තුභහ්ත එහි ිටඹහ. ඒ රඳ යහුද ඳහවිච්චි කයනහ, එඹ අපි
කයපු ශදඹක් වළටිඹට හුහ දක්න්න. ශම් භහනඹ අපි ශ්තරුම්
ගන්න .නෆ. අඳට ි)ශඵන ඵය තඵන්න .නෆ ශකොතළනද, අඳ කශ
යු්තශ්ත කුභක්ද කිඹන කහයණහ ගළන කථහ කයන්න අඳට
ි)ශඵන ඉඩකඩ ර්ධනඹ කයන්න .නෆ. එල්ටීටීඊ එකට භහ
කද්ත විරුද්ධි . එල්ටීටීඊ එකට ඳක්ඳහතී කිසි ශකනකුට භහ
ඳක්ඳහතී නළවළ. එල්ටීටීඊ එක විනහල කශශේ අඳට ඩහ ශදභශ
මිනිසුන්ශේ අනහගතඹ ඵ අපි, තුදන්නහන්ශේරහ ශ්තරුම් ගන්න
.නෆ. භහධය බහවිතඹ තුළින් ඇි) න විකති) ක්රිඹහන් නිහ
විශලේශඹන්භ අද ජහතයන්තයශේ සිට ඵරන එල්ටීටීඊ එකට
හිතහදී ශකනකුට ශඳශනන්ශන් ශනභ චිත්රඹක්. .නෆභ
ශකශනක් රංකහට ආපුවභ, ශදශදනකු, තුන්ශදනකු දභහ ඒක
කිශඹේහභ ඒක්ත අලු්ත චිත්රඹක්. අඳ ශකොඳභණ ශවො ළඩ
කශ්ත ඒහ වරිඹහකහය දළක්වීභට අඳට ි)ශඵන ඉඩකඩ තුශ
ජහතයන්තය ලශඹන් ි)ශඵන භවය ක්රිඹහිමඹන්ශගන් අඳට
ශරොකු ්රලසනඹක් ඇි) ශරහ ි)ශඵන ඵ භතක් කයන්න .නෆ.
ජනභහධය වහ ්රත්ති) අභහතයංලඹ අද ්රධහන අංල
ගණනහකින් භන්විත නහ. උදහවයණඹක් ලශඹන් යජශේ
ුදද්රණ ශදඳහර්තශම්න්තු ග්තශතෝත එඹ ය 100කට ඩහ
ඳළයණිි . ්රත්ති) ශදඳහර්තශම්න්තු ග්තශතෝත එඹ්ත ය
100කට ඩහ ඳළයණිි . ශ්රී රංකහ රඳහහිනී ංසථහ ය 30ක්
විතය ඳළයණිි . ශ්රී රංකහ ගුන් විදුිම ංසථහ ය 60ක් විතය
ඳළයණිි . භහ ශභභ අභහතයහංලඹ බහය සිටි කහරශේ්ත, අශප්
ර්තභහන ඇභි)තුභහශේ කහරශේ්ත අලු්ත අදවස, අලු්ත
ශතොයතුරු ංශලෝධනඹ කයන්න, එශවභ නළ්තනම් අණ ඳන්ත
ංශලෝධනඹ කයන්න අපි විලහර ලශඹන් ක්රිඹහ කයරහ
ි)ශඵනහ, ශනසකම් කයරහ ි)ශඵනහ.
අද ශරොකු ශඳෞද්ගිමක අංලඹක් ි)ශඵනහ. ශඳෞද්ගිමක
අංලඹ ඇතුශශේ ි)ශඵන්ශන් ඔඹ කවුරු්ත කථහ කයන විධිශේ භහධය
නිදවක් ශනොශි . ශරෝකශේ ශකොශවේ ශවෝ යටක් ි)ශඵනහඹ,
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ඒ යට ඇතුශශේ අසීමිත භහධය නිදවක් ි)ශඵනහඹ කිඹහ
කිේශෝත අපි පිළිගන්ශන් නළවළ. තුදන්නහන්ශේරහ කවුරුන් ශවෝ
ඇශභරිකහට ිටහින් අල්කි ඩහට ඳක් කථහක් කශශෝත, භහ
හිතන්ශන් නළවළ, ඒ අඹට ඒ යටින් ආඳසු එන්න පුළුන් ශි 
කිඹරහ. ශභොකද, පු්ත ඳ්ත භහධය කරහශේ ි)ශඵන ශදඹක් තභි ,
ඒ යට ආයක්හ කය ගළනීභට භහධයඹ සදහනම් වීභ. භහධයඹට ඵළවළ
යටක් විනහල කයන භහධය කරහකට ඹන්න. ඒක ශ්තරුම් ගන්න
ඵළරි අඹ තභි  කිඹන්ශන් අශප් යශට් භහධය නිදව පිළිඵ
ආඩුඩු අතක්ශේරුක් කයනහ කිඹහ. ඒහ ම්පූර්ණ අතය.
භභ ඇභි)යඹහ වළටිඹට කටයුතු කශ කහරශේ ඹම්කිසි
්රත්ති)ඹක් ඳශ කිරීභට එශවභ නළ්තනම් ළශළක්වීභට යජඹ කිසිභ
ශරහක ක්රිඹහ කය නළි) ඵ භහ ශවොඳින් දන්නහ. අඳ ඒක
ශවොටභ දන්නහ.
අද රංකහ ග්තශතෝත පු්ත ඳ්තර ඳශ න ශද්ල් සිඹඹට
100ක්භ ආඩුඩුට ඳක්ඳහත නළවළ; සිඹඹට 100ක්භ අඳට
ඳක්ඳහත නළවළ. නුද්ත අඳට විශේචන ශගොඩක් එනහ. ඒ
විශේචන වළභ ශරහශේභ භළදව්ත සිි)න් ඉසිීමභට අඳ කටයුතු කය
ි)ශඵන ඵ භභ භතක් කයන්න .නෆ. විශලේශඹන්භ ශඳෞද්ගිමක
අංලශේ තහක්ණඹ රඵහ ගළනීභට අඳ ක්රිඹහ කයන්න .නෆ. අද
තහක්ණඹ දියුණුි . ඒ නිහ terrestrial television බහවිතශඹන්
ඉ්ත ශරහ භහධය ශරොකු උ්තහවඹක් කයනහ satellite-based
television එශවභ නළ්තනම් digitalize කයන්න .නෆ කයන ළඩ
කටයුතු කයන්න.
ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, තහක්ණඹ
අද අඳට
අතයලයි . ඒ වහ විලහර ළඩ ශකොටක් කයන්න
අභහතයහංලඹට සිද්ධ ශනහ. ඳසු ිටඹ ශඳොදු යහජය භඩුඩීමඹ
යහජය නහඹක ුදළු ි)බුණු ශරහශේ ශකොි  තයම් න
තහක්ණඹ ම්ඵන්ධ කය ගන්න සිදු ශරහ ි)ශඵනහ ද කිඹහ අඳ
දළක්කහ. ඒ අසථහශේදී අශප් ජනභහධය වහ ්රත්ති) අභහතයහංලශේ
ඇභි)තුභහ ශල්කම්තුභහ ඇතුළු පිරි ඉතහභ්තභ විශිසට කහර්ඹඹක්
ඉටු කශහ. රංකහශන් පිට කයන ෆභ පුතක්භ තහක්ණ
රභශේද ගණනහක් තුළින් ත්තඳයශඹන් දලභ ගණනක
්රභහදශඹන් ුදළු ශරෝකඹ පුයහභ ඹන විධිශේ ශදඹක් කයන්න
ඔඵතුභන්රහට පුළුන් වුණහ. භභ ඒ ගළන සුඵ ඳතන්න කළභළි)ි .
ඒ නිහ ශම්ශකන් ඵරහශඳොශයෝතතු න්ශන් ශභොකක්ද? තහක්ණ
බහවිතඹ ජනභහධයඹට අතයලයි . ඒ තහක්ණ බහවිතඹට අඳ භළළි
වුශණෝත, ඒ තහක්ණ බහවිතඹට අඳ අකළභළි) වුශණෝත ඒක කිසි
දක න්ශන් නළවළ. භට අද හශේ භතකි  ඩඹශරොේ ආඹතනඹ
තභන්ශේ ඳශුදන ඩිජිටල් ශේහ ඳටන් ගන්නශකොට භශගන්
ඉල්ීමභක් කශහ, ගුන් විදුිමඹ, රඳහහිනී ව අි ටීඑන් නහළිකහ
ශනොමිශල් ඒකට ඇතුශ්ත කය ශදන්න කිඹහ. අඳ ඒ bouquet එකට
ඒක ඇතුශ්ත කශහ. අද ඒශකන් හභහනය ශ්රේක්කඹහට ශරොකු
හසිඹක් ළරසිරහ ි)ශඵනහ. ඉතහභ්තභ ශවොඳින් ඒක ඵරන්න
පුළුන්. ඒ නිහ තහක්ණඹ පිළිගන්න අඳ අකළභළි) නම්,
තහක්ණඹ පිළිඵ ි)ශඵන න භහනඹන්ට අත ි)ඹන්න අඳ බඹ
නම් ශම් ජනභහධය ක්ශේත්රශේ අඳ ඳසට තල්ලු ශනහ,
ඉසයවට ඹන්ශන් නළවළ. ඒකට අඳ බඹ ශන්න නයකි .
ශභොකද, අද තහක්ණඹ ඉතහභ දියුණු භට්ටභක ි)ශඵනහ. ඒ නිහ
විශලේශඹන්භ අඳ දන්නහ අභහතයහංලඹ විලහර ළඩ ශකොටක්
කය ි)ශඵන ඵ.
විශලේශඹන් ඇසි දිසි ජනභහධය ශිය්ත ළඩටවන, ආචහය
ධර්භ ළකසීභ, ශබ් අඩවි ිමඹහ
ඳදිංචි කිරීභ, ශජයසස
භහධයශේදීන් වහ කරහකරුන් වහ ශභෝටර් යථඹක් මිරදී
ගළනීභට රුපිඹල් මිිමඹන 1.2ක ශඳොීම යහිත ණඹ ුදදරක් රඵහ දීභ,
දළඹට කිරුශ ජහි)ක ංර්ධන ්රදර්ලනඹ, භහින්ද යහජඳක්
ජහි)ක ශටිම සිනභහ උදයහනඹ අඳ රළබූ විලහර දියුණුක්. අද න
විට ෆශවන ඳභණ ජහතයන්තය production houses අද ඒකට
ඇවි්ත ඒ කටයුතු කයනහ. රංකහශේ ඒ ගම්භහනශේ තභි 
"ශඵොම්ශබ් ශල්ට්" කිඹන චිත්රඳටඹ ම්පූර්ණශඹන්භ නිර්භහණඹ
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වුශඩු. ඉතහභ ඉවශ ත්ත්තඹකින් ඒක නිර්භහණඹ කයන්න
රංකහශේ සිනභහ ශිල්ඨ න් ශඵොශවෝ ශදශනක්,විීම බ්ශල්ක් හශේ
අග්රගණය ඳසුතර නිර්භහණකරුනු්ත අඳ ම්ඵන්ධ කය ග්තතහ.
අඳ දන්නහ ශම් කටයුතු නිහ අද ජනභහධය වහ ්රත්ති)
අභහතයහංලඹ ශඵොශවොභ ඉවශ තළනක සිටින ඵ. ජනභහධය වහ
්රත්ති) අභහතයහංලඹට ත අලය න්ශන් තහක්ණික ශභරම්
කිහිඳඹක් ඵද්ධ කිරීභ ඳභණි . එශවභ වුණහට ඳසු භවය විට
ඉන්දිඹහට්ත ඩහ ළඩි, ආසිඹහශේ ඉවශභ භට්ටමිනස තහක්ණඹ
ඳහවිච්චි කයන යට ඵට අශප් යට ඳ්ත ශනහ.
තුදන්නහන්ශේරහ දන්නහ, භහධයශේදීන් වහ රළප්ශටොප්
ඳරිගණක ශදන්න අි)ගරු ජනහධිඳි)තුභහ විලහර ුදදරක් ශම්
අභහතයහංලරට දුන් ඵ. ශම් නිහ අඳට පුළුන් වුණහ, නවීන
තහක්ණඹ්ත භඟ ම්ඵන්ධ කයන්න. භභ දළක්කහ භවය
නහිමකහ e-Reporters රහ වදරහ ි)ශඵනහ. ඒ e-Reporters රහ
වදන්න පුළුන් වුශඩු ඒ තහක්ණික ශභරම් එශවේ සිටින
්රහශද්ශීඹ භහධයකරුන්ට දීභ වයවහි . ඒ නිහ ෆභ ශදඹක්භ
ඳටන් ගන්ශන් භව ශගදරින්. ඳටන් ගන්න ශද් ඉවශට ශගන
ඹන්න ශඳෞද්ගිමක අංලඹ ක්රිඹහ කයන එක ඇ්තත. නුද්ත රංකහශේ
ජනභහධය අංලශේ ඉවශභ තළන් වළදුශේ ඉවශභ භහනඹන්
නිර්භහණඹ කශශේ පුහුණු කිරීම් කශශේ අද්ත කයන්ශන් ශවට්ත
කයන්ශන් භව ශගල්ිමන් ඵ තුදන්නහන්ශේරහ කල්ඳනහ
කයන්න .නෆ. ජනභහධය වහ ්රත්ති) අභහතයහංලශේ විලහර ළඩ
පිළිශශක් ි)ශඵනහ. ඒ වහ ගරු ශකශවළිඹ යඹුක්ළල්ර
ඇභි)තුභහ විලහර ගකීභකින් ක්රිඹහ කයනහ. එතුභහට වුභනහ
ශරහ ි)ශඵනහ ශම් ශනසකභ වඳුන්රහ ශදන්නට. එභ නිහ
භතක ි)ඹහ ගන්න, අශප් ලිිමක තය තර්කඹ නම් අපි ජනභහධය
නිදව ්රිඹ කයන ආඩුඩුක්, ඒ හශේභ ජනභහධයකරුහට
පුහුණු රඵහ දිඹ යුතුි  කිඹරහ විලසහ කයන ආඩුඩුක් කිඹන
එක. ජනභහධයකරුහට තහක්ණික ශභරම්ර පිහිට රඵහ දිඹ
යුතුි  කිඹරහ විලසහ කයන ආඩුඩුක්. ඒ හශේභ තහක්ණඹ
ඵහුර ඳහවිච්චි කයන අසථහර එඹ රඵහ ගළනීභ වහ
ක්රිඹහ්තභක විඹ යුතුි  කිඹරහ කිඹන ආඩුඩුක් මි, පු්ත ඳතක
ඳශ ශන ශදඹක් අල්රහ ශගන ඒක ශම් ඳහර්ිමශම්න්තුශේ ්රුදඛ
කථහ කයන විධිශේ ඵහර භට්ටභට අපි ළටිරහ නළවළ. අපි ඒ
භට්ටභට ළශටන්ශන්ත නළවළ. අඳට ශභොන ්රලසන ආ්ත අපි වළභ
විටභ ජනභහධයකරුහශේ ශගෞයඹ්ත, ඔහුශේ ත්තතීඹභඹ
ත්ත්තඹ්ත ආයක්හ කයමින් ඔහු ත්තතීඹ භට්ටභට ශගන
ඒභට්ත, ත්තතීඹභඹ ජනභහධයකරුශක් නිර්භහණඹ කිරීභට්ත
විලහර භවන්සිඹක් අයශගන ළඩ කයන ඵ භතක් කයන්නට
කළභළි)ි .
විශලේශඹන්භ අපි දන්නහ, ශම් අභහතයහංලඹ ළඩ කයන විට
පිට යටල් භඟ ි)ශඵන ම්ඵන්ධතහ ළඩි කයන්නට විලහර
භවන්සිඹක් ගන්නට .නෆ ඵ. විශලේශඹන්භ හර්ක් යටල්
භඟ, ඒ හශේභ ශඳොදුයහජය භඩුඩීමඹ යටල් භඟ,
යුශයෝඳහකයශේ යටල් භඟ ව ඇශභරිකහනු එක්්ත ජනඳදඹ
හශේ යටල් භඟ ි)ශඵන සුවදතහ ර්ධනඹ කයන්නට
ජනභහධය ඳහවිච්චි කයන්නට .නෆ. විශලේශඹන්භ අද ීනනශේ ඳහ
ජනභහධය බහවිතඹ අි)න් ඉවශ භට්ටභකට ිටහින් ි)ශඵනහ. භභ
හිතන විධිඹට ීනනඹ ජහතයන්තය තහක්ණඹ ඉවශ භට්ටභකින්
බහවිත කයමින් ශටිමවින් නහිමකහ 12ක් විතය ක්රිඹහ්තභක
කයනහ. අපි ශම් හශේ ත්ත්තඹන් ඳහවිච්චි කයන්නට නම්, අපි
ශම් ජනභහධයකරුන් විශඩන් විශඩ් ඒ යටරට ඹරහ, ඒ යටර
ි)ශඵන අ්ත දළකීම් ශඵදහ වදහ ගන්නට රසන්නට .නෆ. ඒ
හශේභ ඒ යටර ජනභහධයකරුන් ශම් යටට ශගනළල්රහ ඒ අඹ
භඟ ම්ඵන්ධතහ නිර්භහණඹ කයන්නට්ත ජනභහධය වහ ්රත්ති)
අභහතයහංලඹ ඍජු භළදිව්ත විඹ යුතුි  කිඹරහ භභ විලසහ
කයනහ.
භභ ීමට ඩහ කහරඹ ගළනීභට ඵරහශඳොශයෝතතු න්ශන් නළවළ.
විශලේශඹන්භ ජනභහධය වහ ්රත්ති) අභහතයහංලඹ අද ඉතහභ්තභ
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දක්, ඒ හශේභ ශඵොශවොභ ්රිඹභනහඳ ඇභි)යශඹක්
ශභශවඹනහ. එතුභහ ශම් කහරඹ තුශ විලහර ළඩ ශකොටක්
කයරහ ි)ශඵනහ. තභන්ට ඵහය ශදන .නෆභ ගකීභක් ඉවශභ
භට්ටමින් ඉටු කයන්නට එතුභහ ව එතුභහශේ අභහතයහංලශේ
ශල්කම්තුභහ ඇතුළු කහර්ඹ භඩුඩරඹ භනහ ඳරිරභඹක් දයනහ. භට
ඒ ඵ ඇ්තතටභ ශ්තරුශඩු, ශභොන තයම් විශිසට කහර්ඹඹක් ඔවුන්
ඉටු කශහද කිඹරහ ශ්තරුශඩු ඳසු ිටඹ දහ ඳළි) CHOGM ුදළු
ශරහශේදීි . එභ නිහ ඒ වළභ ශදනහටභ භශේ සුඵ ඳළතුම්
පිරිනභන්නට කළභළි)ි .
ශම් අභහතයහංලඹ භභ කහරඹක් සිටිඹ අභහතයහංලඹ. ශම්
අභහතයහංලශේ සිටින වළශභෝභ අදට්ත භශේ ඉතහභ හිත්ත
මිත්රශඹෝ. එභ නිහ ඔවුන්ශේ කහර්ඹ පර කය ගළනීභට නම්,
එශවභ නළ්තනම් ඔවුන්ශේ කහර්ඹ ඩහ පුළුල් කය ගළනීභට නම්
ඳටු අදවසර රැශන්ශන් නළි) තහක්ණඹ ම්ඵන්ධ කය ග්තත
ළඩ පිළිශශක් භඟින් ශම් යශට් ජනභහධයකරුහශේ අනහගතඹ
නිර්භහණඹ කයුද කිඹන කහයණඹ භතක් කයමින් භශේ චන
සල්ඳඹ අන් කයනහ. ශඵොශවොභ සතුි)ි .
[தற.த. 1.41]

ගු පී. අිපයදන්ත්රන් මශතළ

(ரவௌபுறகு தர. அரறரவ்றவ)

(The Hon P. Ariyanethran)

தகப தறறவ் றசரபவ அவகரப, தகுசண ஊடக,
கவ அகவைசறவ றற எதுவெகலடுகவ தரடவதரண குழுறகன
றரவ்றவ
கனவதுதகரவௌடு
உகரவபொறவ
கறவௗவைசறகடகறவரநவ. து ரவோடிவ ஊடகவ்துகநறவ,
கடவ பெவ் கரனவ்றவ டவெகு, கறவெகறலுவப
றவௗ
ஊடகறனரபவகவ தனவ தகரகன தசவவௐதவோடிபைவெகறநரவகவ.
ஆணரவ, அசரவேகவ குநறவௐதறடுகறவந இவகந சரரண
கரனவ்றலுவகூட அவ ஊடகறனரபவககபவெ தகரகன
தசவவகவ ரவ வதக அநறவதுதகரவப படிர
றகனறரனரவ
ரவ
ரவௗவதுதகரவௌடிபைவெகறவரநரவ.
உவௌகறரன, கவநநறவ தரடவேகவ வபொவ வலிவெகவ
தவநற ஆகவெகுழு - வ.வ.ஆவ.சற. - அநறவெககறவ 9.114
வதவ தறரறறரன, "தவ்றரறககரபவகவ லரண ரவெகுவகவ,
தகரகனகவ, ஊடக றபொணவேககப அறவ்வ ரதரவந
சவதவேககபறவோடுவௐ
புனவறசரகதசவது,
குவநவ
றகபறவ்வகலவெகுவ் வௌடகண வேக ரவௌடுவ;
இவறகனக தரடவகறவோடு ஆகவெகுழு ஆவௗவ
ககனகடகறவநது.
ஆகவெகுழுறவ
அவவுகவ
கடததவபொவெதகரவௌடிபைவெகுவ ரகபறரனர ரவௗவௐதரவ
'உவ' தவ்றரறககறவ ஆசறரறவலது ரவதகரவபவௐதவோட
ரரசரண ரவெகுவககபறவோடு ஆகவெகுழு அறவவைசற
கடரரடு, அகண வகரகவுவ கவௌடிவெகறநது" ணவ்
தபறரகவெ
கூநவௐதவோடிபைவெகறநது.
ஆணரவ,
இனவேகக
அசரவேகவ்றணரவ
றறவெகவௐதவோட
அவெகுழுறவ
றவ
துகவௐபுககபவெகூட இவபொகறவ கடபகநவௐதடுவ்ர
றகனறரனர இவ அசரவேகவ ரவோககபவெ கடவ்றவெ
தகரவௌடிபைவெகறவநது.
தபறரவோடு
ஊடகறனரபவகவ
இனவேககவெகு
கவெகவௐதட ரவௌடுவ. ணவெகு பவணவ உகரவநற
பவணரவ ஊடகவ்துகந அகவைசவ அததறரறவசண ரவௐதர
அவகலவ
ததரதுனர
ரடுகபறலுவப
ஊடகற
னரபவககப இனவேககவெகு கவெக ரவௌடுவ ணவ்
தபறரகவெ
கூநறறபைவரவ.
அவ
அகவைசவ
வண
தசரவகறவநரவ வதது ணவெகுவ் தரறறவகன. தணணறவ,
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தரகனவெகரவோசற றபொணவ்றலிபைவது இனவேககவெகு வறபைவ
தகலுவ தவெர வதவ ஊடகறனரபபைவெகு இவேகு
சுவறரகவ் கவககபவை ரசகரறவௐதவகு இவ அசரவேகவ
இடபறவ்ர? ரவௗவௐதரவ்துவெகுவை தசவலுவ றறவ,
அசரவேகவ்றணரவ றறடவௐதவோட ததரதுவெகலவ புனணரவ
ரபவகலவ அகவ் டுவ்து றபொவ்ற சவதவரவ
இவேகுவப ஊடகவை சுவறவ்துவெகு டுவ்துவெகரவோடரக இபைவது
தகரவௌடிபைவெகறவநது. உவௌகறரன இவபொ து ரவோடிவ
ஊடகவ்துகந சுவறரக உவபர? அவனது இவபொ
ஊடகறனரபவகவ சுவறரகவை தசவதடுகறவநரவகபர?
வபொ ரகவோடரவ இவகன வந தறவரவ கறகடவெகுவ.
றவபைவ ர ரவ்துடவ 5 பைடவ படிகட
இபைவெகறவந இவைசரரண கரனவ்றவ ஊடகறனரபவகவ
தகறவேகரகவௐ தடுதகரகன தசவவௐதடரறவோடரலுவ அவகவ
தரடவவைசறரக வைசரறவெகக தசவவௐதவோடுவெ தகரவௌடிபைவெ
கறவநரவகவ. ரவபொ பவறணவகூட வணரகவை ரசவவ
'னவரதவோ' வதவ ஊடகறனரபவ குவநவௐபுனணரவவுவௐ
தறரறறணரவ றசரகவெகுவோதடுவ்வௐதவோடிபைவரவ. அரறடவ,
றவௗவ் ரசறவெ கூவோடகவௐபுவௐ தரரலவந உபொவௐதறண
பைடவ, குநறவௐதரக வணற ரவோட உபொவௐதறணவ தசவவ
அகடவெகனரவ அவகலடவ, உவேகலவெகுவ் தரடவபு
இபைவெகறவநர?
வந
ரகவற
ரகவோகவௐதவோடது.
எபை
தரரலவந உபொவௐதறணபைடவ ஏவ ஊடகறனரபவ தரடவ
புககப கவ்றபைவெகரவௌடிது அபைவெகுரற எபை ததரபொவௐ
தரகுவ. அவரரந அசறவரறகலடவ தரடவபுககப
கவ்றபைவெக ரவௌடிது அவௐதறரசவ்றலுவப ஊடகவ்துகந
றணரறவ ததரபொவௐதரகுவ. ஆகர, அவகவ வ ககறவ
வைசரறவெகவௐதடுகறவநரவகவ
வதவகு
இகணறட
ரதநரவபொவ கூநரவௌடி அசறறவகன.
அசரவேகவ கூபொகறவந இவைசரரண கரனவ்றரன, ரவேகவ
வெகலகட ணற உரறக தரடவதரகவுவ கரரவ
ரதரணவகவ தரடவதரகவுவ றன அதகரறவௐபுவெகவ தரடவ
தரகவுவ
தவரபொ
ரதரரவோடவேககப
டவ்துகறவந
ரகபகபறவ, அவௐரதரரவோடவ்துவெகுவை தசவற ரசகரறவெக
பைகறவந
றவௗ
ஊடகறனரபவகவ
தகறவேகரகவுவ
தரகனரதசற பனரகவுவ வண கடததவநது ணவெரகவோடு,
வைசரறவெகவௐதடுகறவநரவகவ.
இவ்கக
சவதவேகவ
வோடவெகபவௐபு,
ரவௗவௐதரவ,
வணரவ,
வுணறர,
றபைரகரகன ஆகற அகணவ்து இடவேகபறலுவ இடவததபொ
கறவநண. ரவகந றணவகூட ணற உரறககவ தரடவ
தரகவௐ ததரது அகவௐபுவெகவ கண ஈவவௐபுவௐ ரதரரவோடவ
எவகந
டவ்றததரழுது
அவேகு
தசவந
ஊடகற
னரபவகலகட 'கர'வெகவ அசரவேகவ்றவ புனணரவவுவௐ
தறரறறணரவ தநறவெகவௐதவோடு, அது தரடவதரண தசவறககப
தபறறடவெகூடரதணவ் டுவெகவௐதவோடிபைவெகறநரவகவ. ஆகர,
இவ
ககறவரவ
இவபொ
ஊடக
சுவறவ
இபைவதுதகரவௌடிபைவெகறவநது.
இபொறவௐ ரதரரறவததரழுது ஊடகறனரபரண இகசவௐ
தறரறரக
இரணுவ்றணவ
வறரகவெ
தகரகன
தசவரவகவ
வதக
Channel
4
தரகனவெகரவோசற
தபறரகவெ கரவோசறவௐதடுவ்றறபைவது. Channel 4 வந அவ
ஊடகவ ஊடகறனரபரக இபைவ இகசவௐதறரறரவுவெகு
றகவௗவ தகரடுககவெ கரவோடிறபைவெகறவநது வநரவ,
உனகவ்றரன லறவநவேகலவெகு அடுவ்தடிரக இவபொ
ஊடகவ்துகந
பவவைசறகடவறபைவெகறவநது
வதக
வேகபரவ
தரவவெகவெகூடிரக
இபைவெகறவநது.
றவௗ
வெகலவெகரண ஏவ அசறவ லவகவௐ ததவபொவ் பைவ பவசற
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ඳහර්ිමශම්න්තු

[ගරු ඨ . අරිඹශන්ත්රන් භවතහ

கலவெகு Channel 4 ஊடகபவ தவெகதனரக இபைவறபைவெ
கறவநதவந ககறரன இவ சகதறரன றவௗவ் ரசறவெ
கூவோடகவௐதறவ
சரவதறவ
அவ
றபொணவ்க
ரவ
தரரவோடுகறவரநவ.
உவௌகறரன
எபை
றடவ்கவை
தசவவகு பவணவ தரலவோசரவவ்வ அசறரகறவநது. இவபொ
வேகவ வெகலவெகு வனதரபை லவவௐகத, றரவ்க
ஆவோசறரபவகவ
வெகூடி
றவ்றரன
அழுவ்வேககப
ரவதகரவலவ அபவுவெகு ஊடகவ்துகந பவவறபைவெகறவநது
வதக லவேகவ புரறவதுதகரவப ரவௌடுவ. [இகடபடு]
ரவேகவ இவரபொ ககவெகறவநரதரது லவேகவ வேககபவெ
குவௐபுவீவகதபவதது வேகலவெகுவ் தரறபெவ. ஆணரவ, இவ
றடவ வககறவ ரவெகவ்க வதடுவ்றறபைவெகறவநது
வதக லவேகவ புரறவதுதகரவப ரவௌடுவ.

ගු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ)

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

Sir, I rise to a point of Order.
ියදයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(The Deputy Chairman)

What is your point of Order?
ගු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ)

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

இவ Channel 4 வௐ தவநற இவபவு ரதசுகறநரவ! இவ
ரவோடுவெகு ததபைவ அறரவ்கவை தசவ ஊடகவரவ இவ
Channel 4 ஊடகவ!

ියදයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(The Deputy Chairman)

That is not a point of Order. You may carry on, Hon.
Ariyanethran. - [Interruption.] Hon. Azwer, please sit
down.
ගු පී. අිපයදන්ත්රන් මශතළ

(ரவௌபுறகு தர. அரறரவ்றவ)

(The Hon P. Ariyanethran)

ஜணரறதற அவகபரவ சவவௐதறவெகவௐதவோட 2007ஆவ
ஆவௌடுவெகுரற வு தசனவுவ்றவோடரக இபைவெகனரவ; 2010ஆவ
ஆவௌடுவெகுரற வு தசனவுவ்றவோடரக இபைவெகனரவ; 2011ஆவ
ஆவௌடுவெகுரற வு தசனவுவ்றவோடரக இபைவெகனரவ; அவனது
கடவ பைடவ்துவெகுரற வு தசனவுவ் றவோடரக இபைவெகனரவ!
இவ வு தசனவுவ் றவோடவேகவ அகணவ்றலுவ ஊடகற
னரபவகலவெகுவௐ தவரபொ வகககப வேகுரகவெ
கூநவௐதவோடது. ஆணரவ, டவெகு, கறவெகறவ இபைவெகறவந றவௗ
ரதசுவ ஊடகறனரபவகலவெகு - அவகவ தகுறர
ஊடகறனரபவகபரக இபைவரலுவ சரற அவனது பழுர
ஊடகறனரபவகபரக இபைவரலுவ சரற - வதரபை
வௐதறசரபவ கறகடவெகறவகன வதக ரவ தபறரகவெ
கூபொகறவரநவ. குநறவௐதரக, வோடவெகபவௐபு ரவோடவ்றவ
ஊடகறனரபவகலவெகரண எபை தசனவவு இடவததந
றபைவௐதரக 2010ஆவ ஆவௌடு கவ றகவெகபவ்றணரவ
கடிவ அதவௐதவௐதவோடது. ஆணரவ, எதுவெகவௐதவோட றணவ்றவ
அவேகு அவவை தசனவவு இடவததநரவ ரரநரபை
றணவ்துவெகு
ரவநவௐதவோடது.
இதுக
அவகலவெகு
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அவ்கக எபை ரவவௐபுவ சறபெவ தசவதுதகரடுவெகவௐ
தடறவகன. அதுரதரவ, ஊடகறனரபவகலவெகு ரகணவேகவ
ரவேகுவகரண கடவ வபொவ கணறகவ தகரடுவௐதரகவெ
கூநவௐதவோடது. வனரவ உகடிறரன இபைவெகறவநர ற,
அவ ஊடகறனரபவகலவெகு அக கறகடவெகறவகன
தவதக
ரவேகவ
தபறரகவெ
கூபொகறவரநரவ.
இவரபொரவ இவ ஊடக சுவறவ இபைவெகறவநது.
இனவேககறவ கடவ 30 பைட பெவ் கரனவ்றவ இதுக
41
ஊடகறனரபவகவ
தடுதகரகன
தசவவௐதவோடிபைவெ
கறநரவகவ. அறரன றவௗ ஊடகறனரபவகவ 34 ரதபைவ
பவலிவ ஊடகறனரபவகவ 2 ரதபைவ சறவேகப ஊடகற
னரபவகவ 5 ரதபைவ அடவேகுவ. ரவ ஆவோசறறவ இபைவரலுவ
ஊடகறனரபவகவ தகரகன தசவவௐதடுகறவந னரபொரவ
இவ ரவோடிரன இபைவதுதகரவௌடிபைவெகறவநது. ஆவ. தறரரச
அவகவ ஜணரறதறரக இபைவ கரனவ்றவ 2 ஊடகற
னரபவகலவ, சவறரறகர குரதுவேக அவகவ ஜணரறதறரக
இபைவ கரனவ்றவ 13 ஊடகறனரபவகலவ தடுதகரகன
தசவவௐதவோடிபைவெகறவநரவகவ.
வரதரக
ஜணரறதற
அவகலகட தறவெகரனவ்றவ 26 ஊடகறனரபவகவ
தடுதகரகன தசவவௐதவோடிபைவெகறவநரவகவ. டவெகு, கறவெகறரன
பெவ்வ
இடவததவநரதரது
பழுகரகவௐ
தரறவெகவௐ
தவோடவகவ ஊடகறனரபவகவ வதக லவேகவ புரறவது
தகரவப ரவௌடுவ. ரறவ உடவதறவ வேகு அடிவ்ரலுவ அது
கரகனவ்தூவெகுது
ரதரவபொ, வேகு
து
டவரலுவ
ஊடகறனரபவகரப தரறவெகவௐதடுகறநரவகவ.
ஊடகறனரபரண
றவரகணவ
றனரஜவ
2000.10.19ஆவ றகற ரவௗவௐதரவ்றரன தகரகன தசவவௐ
தவோடரவ. அது தகரகனவெகுவௐ தறவணரவ தவரபொ றவௗ
அசறவ கவோசறகவ இபைவௐதரகவ் கவ வது. ஆணரவ
இவபொக அக ரவ தகரகன தசவரவகதபவதது
கவௌடுதறடிவெகவௐதடறவகன.
இரரதரவபொ
ரவ்துக
ரடசவ வதவ 2004.05.31ஆவ றகற வோடவெகபவௐதறவ
தடுதகரகன
தசவவௐதவோடரவ.
அவவௐ
தடுதகரகனவை
சூவ்றரரற இவபொ
உவ தறதரவநறவ இபைவௐதரகவௐ
ததரதுவெகவ கவ தரறறவெகறவநரவகவ. வநரலுவ, அவ
ககது
தசவவௐதடறவகன.
வவ்ணவ
சறரவ
2005.04.28ஆவ
றகற
தகரழுவதறரன
தடுதகரகன
தசவவௐதவோடரவ.
வெகு
டவதுதகரவௌடிபைவெகறவநது;
தகரகனரபற
இவதவ
கவௌடு
தறடிவெகவௐதடறவகன.
இவௐதடிரகவௐ தவோடிவ லவௌடுதகரவௌடு ரதரகறவநது. தனவ
தடுதகரகன
தசவவௐதடுகறநரவகவ;
அவகந
ரவ
தசவகறநரவகவ வதது தரறறவகன. இவ றகனறவ
ஊடகறனரபவகபரவ சுவறரகவை தசவற ரசகரறவெக
படிர எபை சூவௗறகன டவெகு, கறவெகறரன இவௐததரழுதுவ
தரடவவதுதகரவௌடிபைவெகறவநது.
ததரதுரக றவௗவ் ரசறவெ கூவோடகவௐபு தரரலவந
உபொவௐதறணவகபரவ எழுவேகுதசவவௐதடுகறவந றகவௗவுகலவெகுவௐ
ததரதுவெககபறடவௐ புனணரவரபவகரப இவபொ கூடுனரக
பைகறநரவகவ. அவகவ அவேகு வது ஊடகறனரபவககபவௐ
புககவௐதடவ
டுவ்து,
அவகலகட
தரகனரதசற
இனவெகவேககபவௐ
ததவபொவெதகரவௌடு
தசவபொ,
இவு
ரவேகபறவ அவககப அவைசுபொவ்துரக வேகலவெகுவௐ தன
பகநவௐ தரடுகவ கறகடவ்துவபண. லவேகவ இவ ரவோடிவ
ஊடகவை சுவறவ இபைவெகறவநது வபொ கூபொகறவநலவகவ.
ணறதவ, இவறகவௗவுவெகு ஊடகறனரபவகரபர அவனது
வெகரபர தசவனபடிர அபவுவெகு இவபொ ஊடகவை
சுவறபவ வெகபறவ சுவறபவ ழுவேகடிவெகவௐதவோடுவெ
தகரவௌடு இபைவெ கறவநர ற, அகணவை பகநரக டவ்
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படிர சூவரவ இபைவதுதகரவௌடிபைவெகறவநது. இவரநரண
எபை சூலிவரவ ரவேகவ ஊடகவை சுவறவ்கவௐ தவநற
இவேரக ரதசறவெதகரவௌடிபைவெகறவரநரவ.
இவகந உனகரவெகலிவ தன வீண தரறவதவோத
சறககபவெதகரவௌட ஏவ ஊடகவ்துகநக து ரவோடிவ
கவோடிதழுவௐத ரவௌடுதவபொ அசரவேகவ கூபொகறவநது.
[இகடபடு] லவேகவ அனரற ரபறககவெகுவை தசவபொ வநரக
றகந றவௐபுவேகவ! லவேகவ உவேகலகட றகந
றவௐபுவகரகவ்ரவ இவேகு வறபைவெகறவநலவகரப எற,
வெகபறவ னவகலவெகரக இவேகு றவகன. அறலுவ,
வேகலகட உகககபவெ குவௐபுவகுவ அசரவேகவ்துவெகு
கூசர தூவெகுவகுவரவ இவேகு இபைவெகறவநலவகவ. [இகடபடு]
தகப அவவ அவகரப, லவேகவ வணறலுவ பவ்வ.
ஆககரவ, லவேகவ இவைசகதறவ றகவெ கணரகவுவ றரண
ரகவுவ ககவெகரவௌடுவ. லவேகவ கண றவவெகவோசற
உபொவௐதறணவகவ உகரவபொவரதரது குவௐபுகவௐரதரவ,
றவௗவ் ரசறவெ கூவோடகவௐபு உபொவௐதறணவகவ உகரவபொவ
ரதரது குவௐபுகவ் றவவ்துவெதகரவப ரவௌடுவ. உவேகல
கட குவௐபுவகலவெகு அவொசற ரவேகவ உகரவநரவ
இபைவெகவௐரதரறவகன.
உவேகலகட
குவௐபுகறவந
தசகனபெவ கூசர தூவெகுகபெவ அனரற ரபறககறலுவ
அகவைசரா்கபறடவ்றலுவ
கவ்துவெதகரவலவேகவ!
வேகபற
டவ்றவ உவேகலகட தபைவோடவகவ தசவனரது வதகவ்
தரறவதுதகரவலவேகவ! [இகடபடு] லவேகவ ரகவௐ தரவவ்துவெ
ரகவோகறவநலவகவ?

ියදයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறவ் றசரபவ அவகவ)
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ගු පී. ිළයදවේන මශතළ

(ரவௌபுறகு ததர. தறரசண)

(The Hon. P. Piyasena)

தகப அரறரவ்றவ அவகவ பெவ் கரனவ்றவ
கடததவந றடவேககபவௐ தவநறவ்ரவ இவௐததரழுதுவ
ரதசறவெதகரவௌடு இபைவெகறவநரவ. பெவ்வ படிவ தறநகு இவேகு
ரபைவ தகரகனதசவவௐதடறவகன.

ියදයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(The Deputy Chairman)

அது எழுவேகுவௐ தறவைசறகணவன. தகப உபொவௐதறணவ
அவகரப, லவேகவ உவேகலகட உககவ் தரடபைவேகவ! [Interruption] Hon. Piyasena, please sit down.

ගු පී. අිපයදන්ත්රන් මශතළ

(ரவௌபுறகு தர. அரறரவ்றவ)

(The Hon P. Ariyanethran)

ஊடகரணது
சுவறரகவை
தசவதடரவௌடுவ;
தவெகவைசரவபு இவனரவ, வதரபை தபைவெகுவ சரவதரக
இவனரவ, தசவதடரவௌடுவ. அதுரவ ஊடக வவ.
ஆணரவ,
வேகலகட
ரவோடிலுவப
ஊடகவேககப
டுவ்துரரவெகறவ, ததபைவதரனரண ஊடகவேகவ தவெகவைசரவதரக
டவதுதகரவலகறவந அரரகபறவ, றவௗ ரதசுகறவந
ஊடகறனரபவகவ புநவெகறவௐபுடவ டவ்வௐதடுகபெவ
லவேகவ புரறவதுதகரவப ரவௌடுவ. அசரவேகவ் கவ
றகவெகபவ்றவ தறரவபொகறவந டவெகு, கறவெககவை
ரசவவ தகுறரவௐ தவ்றரறககரபவகவ, பழுரவௐ தவ்றரறகக
ரபவகவ ரதரவரநரவ ஊடக அகடரப அவோகடவெகு
றவௌவௐதறவ்ரதரறலுவ அது அவகலவெகு இவணபவ வது
ரசறவகன வந குகந இபைவதுதகரவௌடிபைவெகறவநது.

(The Deputy Chairman)

Hon. Azwer, please sit down. தகப உபொவௐதறணவ
அவகரப, லவேகவ உவேகலகட உககவ் தரடபைவேகவ!

ියදයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(The Deputy Chairman)

ගු පී. අිපයදන්ත්රන් මශතළ

(ரவௌபுறகு தர. அரறரவ்றவ)

(The Hon P. Ariyanethran)

லவேகவ சறபொதரவக இணவ்ரக இபைவதுதகரவௌடு,
இவதணரபை சறபொதரவக இணவ்வகபரகற ரவேகவ வேகல
கட வெகலகட அனவேககபவௐதவநற இவேகு ரதசுவரதரது,
அகணவெ குவௐதறவெதகரவௌடு, தவோகறவனரவ வேகலவெகு
றகரவோடுகறவநலவகவ! இகண லவேகவ றவவ்துவெதகரவப
ரவௌடுதணவெ ரகவோடுவெதகரவகறவரநவ. ரவேகவ ஊடகவை
சுவறவ்கவௐ தவநற உகரவபொகறவநரதரது இவரநரண
றகனரவ இவேகு கரவௐதடுகறவநது. தரரலவநவ்றவ
றவௗவ் ரசறவெ கூவோடகவௐபு உவௌகககபவெ கூபொகறவந
ரதரது, இவேகறபைவெகறவந சறனவ வரபொ குபொவெகலடுககபவை
தசவகறவநரவகரபர,
அவரரந
ரவேகவ வேகலகட
வெகபறடவ தசவகறவநரதரதுவ குபொவெகலடுககபவை தசவகறவ
நரவகவ.

ගු පී. ිළයදවේන මශතළ

தகப உபொவௐதறணவ அவகரப, உவேகலவெகு இவதவ
எபை றறடவ ரவ்றர உவபது.

ගු පී. අිපයදන්ත්රන් මශතළ

(ரவௌபுறகு தர. அரறரவ்றவ)

(The Hon P. Ariyanethran)

ஆகர, அவைசுபொவ்லுவ துவபுபொவ்லுவ ஊடகவ்துவெரகர,
ஊடகறனரபவகலவெரகர வோடுவன, றவௗ வெகலவெகுவ
றவௗவ் ரசறவெ கூவோடகவௐபுவெகுவ இபைவெகறவநது. அது
இவௐதரரலவநவ்றலுவ
இபைவெகறவநது;
தபறறலுவ
இபைவெகறவநது வதகவ் தபறரகவெகூநற, றகடததபொ
கறவரநவ. வநற.

ියදයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(The Deputy Chairman)

The next speaker is the Hon. Vijitha Berugoda. You have
10 minutes.

(ரவௌபுறகு ததர. தறரசண)

(The Hon. P. Piyasena)

Sir, I rise to a point of Order.
ියදයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(The Deputy Chairman)

What is your point of Order?

[අ.බහ. 1.55

ගු විජිත දබ්ුදගොඩ මශතළ

(ரவௌபுறகு றஜற ரதபைதகரட)

(The Hon. Vijitha Berugoda)

ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, අඹ ළඹ කහයක බහ
අසථහශේදී ජනභහධය වහ ්රත්ති) අභහතයහංලශේ ළඹ ශීර්
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ඳහර්ිමශම්න්තු

[ගරු විජිත ශබ්රුශගොඩ භවතහ

පිළිඵ විහදඹට වබහිට වීභට අසථහක් රඵහ දීභ පිළිඵ භභ
සතුි)න්ත ශනහ. ශම් යශට් ි)ශඵන අභහතයහංල අතය යහජය
ආයක්ක වහ නහගරික ංර්ධන අභහතයහංලඹ, ආර්ථික ංර්ධන
අභහතයහංලඹ, විශද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ වහ භහන
ළදග්තකභක් ි)ශඵන සුවිශලේ අභහතයහංලඹක් විධිඹට ජනභහධය
වහ ්රත්ති) අභහතයහංලඹ අඳට වඳුන්න්න පුළුන්කභ ි)ශඵනහ.
මිනිසුන්ශේ ලිිමක අලයතහන් විධිඹට ආවහය ඳහන, ඇඳුම්
ඳළශඳුම්, නිහ ආදිඹ ළරකු්ත ඒ වහ භහන සුවිශලේ
ළදග්තකභක් ි)ශඵන අලයතහක් වළටිඹට අපි දකිනහ,
ජනභහධය භඟ ඵද්ධ වීභට මිනිසුන්ට ි)ශඵන අලයතහ. උශද්
අදි ව ශරහශේ ඉරහ ද අහනශේ නින්දට ඹන ශභොශවොත
දක්හභ -වදනික කටයුතු කය ශගන ඹන ුදළු ද පුයහභජනභහධය කිඹන එක මිනිසුන්ශේ ජීවිතරට ඵද්ධ ශරහ
ි)ශඵනහ. ජනභහධය වහ ්රත්ති) අභහතයහංලශේ අභහතයයඹහ
විධිඹට ගරු ශකශවළිඹ යඹුක්ළල්ර භළි)තුභහ 21ළනි සිඹශේ,
ර්තභහන නවීන තහක්ණ ශරෝකශේ ශම් අභහතයහංලශේ කටයුතු
නිළරැදි විධිඹට කශභනහකයණඹ කය ශගන ඉදිරිඹට ශගන ඹෆභ
පිළිඵ ශම් ශභොශවොශ්ත වන් කශ යුතු ශනහ.
ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, යටක ංර්ධනඹ භළන ඵරන
මිනුම් අතය "ඒක පුද්ගර ආදහඹභ" එක් මිනුභක්. ඒක පුද්ගර
ආදහඹභ ළඩි නම් එඹ ංර්ධනඹ විධිඹට දකිනහ. ඒ හශේභ,
ශබෞි)ක ජීන ත්ත්ත දර්ලකඹ ළඩි නම් එඹ්ත ංර්ධනඹ
විධිඹට දකිනහ. ඒකට ඇතුශ්ත නහ භහන ංර්ධන
දර්ලකශේ අගඹ ඉවශ ඹෆභ්ත. යටක අදවස ්රකහල කිරීශම්
අි ි)ඹ්ත, ජනභහධය නිදව්ත, ජනභහධය සහධීන්තඹ්ත ඒ
භහන ංර්ධන දර්ලකඹට ඇතුශ්ත ශනහ. ජනභහධය නිදව,
අදවස ්රකහල කිරීශම් අි ි)ඹ, ජනභහධය භඟ කටයුතු කිරීශම්
අි ි)ඹ බුක්ි) විීමශම් නිදව ි)ශඵනහ නම් එඹ යටක
ංර්ධනශේ අංගඹක් විධිඹට දකිනහ. ඒ අනු ඵළලුහභ, අශප්
යශට් ජනභහධය නිදව අශප් යශට් ජනතහට රඵහ දී ි)ශඵන ඵ
අඳට කිඹන්න පුළුන්.
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විශද්ල යටරට ඳහ රංකහශේ ්රි)රඳඹ පිළිඵ, ඒ හශේභ
රංකහශේ ංර්ධනඹ පිළිඵ ශතොයතුරු රඵහ ශදමින් ශම්
ජනභහධය විලහර ග කීභකින් යුතු කටයුතු කයනහ.
ර්තභහනශේ ජනභහධය ම්ඵන්ධ කටයුතු කයන ආඹතන
විලහර ්රභහණඹක් ි)ශඵනහ. ශම් ආඹතන අතය ිමඹහ ඳදිංචි ශරහ
ි)ශඵන යහජය අංලශේ රඳහහිනී නහිමකහ 06ක් ව ශඳෞද්ගිමක
අංලශේ රඳහහිනී නහිමකහ 14ක් ි)ශඵනහ. භට රළීබ ි)ශඵන
ශතොයතුරු අනුි  ශම් වන් කයන්ශන්. ඒ හශේභ ිමඹහ ඳදිංචි
වී ඇි) ගුන් විදුිම නහිමකහ යහජය අංලශේ 17කු්ත, ශඳෞද්ගිමක
අංලශේ 33කු්ත ි)ශඵනහ. ඒ හශේභ ිමඹහ ඳදිංචි වී ඇි) පු්ත
ඳ්ත ංඛයහ 189ක් ි)ශඵනහ. ශම් ආකහයඹට යජඹට ඩහ
ශඳෞද්ගිමක භහධය විලහර ්රභහණඹක් ි)ශඵන ඵ ශඳශනනහ.
ශම් යට ඵහු හර්ිටක, ඵහු ආගමික ජනතහක් ජී්ත න යටක්.
ඵහු හර්ිටක භහජඹක, ඵහු ආගමික භහජඹක, විවිධ බහහන්
කථහ කයන භහජඹක ජහි)ක භිටඹ, ජහි)ක ංහිඳිඹහ, ජහි)ක
ඒකහඵද්ධතහ, ජහි)ක අනනයතහ ආයක්හ කයශගන කටයුතු
කශශෝත ඳභණි  යජඹක් විධිඹට ශම් යට ංර්ධනඹ කයන්නට
පුළුන්කභ රළශඵන්ශන්.
ය ගණනහක් ි)සශේ ඇවිළුණු යුද්ධශේ ිටනි දළල් නිහ
ශම් යශට් ජන භහජඹ ශඵොශවොභ වයශඹන් ඳසු වුණු යුගඹක්
ි)බුණහ. ජීවිත ගණනහක් විනහල ශරහ ම්ඳ්ත විනහල ශරහ
ආර්ථික ංර්ධනඹ ආඳසට ිටඹ අසථහන් අපි දළක්කහ. දළන්
ඒ ත්ත්තඹ ශනස ශරහ ඉතහ සුඵදහි  ඳළ්තතකට යට ගභන්
කයන ශභොශවොතක යජශේ අයුදණ න්ශන් ජහි)ක භිටඹ්ත
එක්ක ශම් වළභ ශදඹක්භ ඒකහඵද්ධ ශඳශ ගළශනහ දකින්නි .
යජශේ ජනභහධය වළසිශයන විධිඹ ඵළලුහභ ඒ ලිිමක අයුදණු
ඔසශේ ගභන් කයන ඵ ශඳශනනහ. ශඳෞද්ගිමක ජන භහධය
ග්තතහභ අද යජශේ ජනභහධයඹට ඩහ ශඳෞද්ගිමක ජනභහධය
ජනතහ භඟ ශඵොශවොභ ඵද්ධ ශරහ කටයුතු කයන ඵ
ශඳශනනහ.

ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, ජනභහධය වහ ්රත්ති)
අභහතයහංලඹට අි ි) ආඹතන ගණනහක් ි)ශඵනහ. ්රත්ති)
ශදඳහර්තශම්න්තු, යජශේ ුදද්රණ ශදඳහර්තශම්න්තු, ශ්රී රංකහ
ගුන් විදුිම ංසථහ, ශ්රී රංකහ රඳහහිනී ංසථහ, යහජය ුදද්රණ
නීි)ගත ංසථහ, යහජය චිත්රඳට ංසථහ, සහධීන රඳහහිනී
ශේඹ, සීභහහිත රංකහශේ එක්්ත ්රත්ති) ඳත්ර භහගභ,
ශ්රී රංකහ රඳහහිනී පුහුණු ආඹතනඹ, සීභහහිත රංකහ පු්ත
ආඹතනඹ, ළරසිශන් රඳහහිනී ආඹතනඹ ඹනු ඒහි . ආඹතන
11ක ඳභණ විලහර ඳරිඹක් ශම් අභහතයහංලඹට ඇතුශ්ත ශරහ
ි)ශඵනහ. ඵළලූ ඵළල්භට අඳ දකින්ශන්, ශම් අභහතයහංලඹට
ි)ශඵන්ශන් පු්ත ඳ්ත, රඳහහිනිඹ, ගුන්විදුිමඹ හශේ ආඹතන
කීඳඹක් විතයක්ඹ කිඹන එකි . නුද්ත ශම් අභහතයහංලඹට ුදළු
යටභ ළර ගන්නහ විධිශේ, වළභ ක්ශේත්රඹක්භ, වළභ සතයඹක්භ
ළර ගන්නහ විධිශේ ආඹතන ගණනහක් ි)ශඵනහ.

විශලේශඹන්භ ශභොනයහගර දිස්රික්කශේ භවය දුසකය
ගම්භහනර සිටින අඹ ඳහ ජනභහධය පිළිඵ ශඵොශවොභ
ළරකිල්රකින්, අධහනඹකින් සිටින ඵ අපි දකිනහ. භෆතක දී
ශභොනයහගර ඳළළි) ජහි)ක ශඳෝණ ්රි)ඳ්ති)ඹ එළි දළක්වීශම්
උ්තඹ දශේ දී ශෞඛය අභහතයහංලශේ ශඳෝණඹ පිළිඵ
්රදර්ලන කුටි ංවිධහනඹ කයරහ ි)බුණහ. එක කුටිඹක ි)බුණු
ළඩටවනක "ඔශබ් ඳවුශල් හිතතහ භඟ රඳහහිනිඹ
ඵරන්ශන් අදිශඹන්ද" කිඹන දළන්වීභක් දභරහ, එහි සිටි අඹ ඒ
ගළන විසතය කයනහ භභ දළක්කහ. ඒ අසථහශේ එහි සිටි
කහන්තහන්ශගන් භභ කහඩ් එකකු්ත ඉල්රහ ග්තතහ. එහි
ි)ශඵනහ, "ජීවිතඹ ජී්ත කයන්ශන් රඳහහිනිඹ ශනො ඔශබ්
වදති . භහධයඹට ශනොරැශටන්න, වදතට එකඟ න්න,
ජීවිතඹ දහකල්හිභ ළඳ්ත නු ඇත" කිඹරහ. එභ ළඩටවන
ංවිධහනඹ කශ අඹ ඹම් කිසි chart එකක් දක්රහ ි)බුණහ.
ජීවිතඹට අනලය ශද්ල් වළටිඹට එහි වන් කය ි)බුණහ
භ්තඳළන්, දුම්ළටි, හිංනඹ, සිඹ දිවි නහ ගළනීම්, අබය චිත්රඳටි,
නවීන විරහසිතහ, ශභි න් සි්තගන්නහ කහටන්, මිනී භළරුම් වහ
අඳයහධ, ආදය කථහ, නවීන ආවහය ළනි ශද්ල්. ජහි)ක
රඳහහිනිඹ, සර්ණහහිනී, ටීඑන්එල්, අි ටීඑන්, සිය රඳහහිනි
ළනි රඳහහිනි channels කිහිඳඹක් ගළන වන් කයරහ ි)බුණහ.
ශම්හට රකුණු ්රභහණඹක් දීරහ එන අඹ දළනු්ත කයනහ,
භහධය භඟින් භහජශේ ඳරිවහනිඹට ශභන්න ශම් හශේ ඹම් ඹම්
ශද්ල් ශම් ්රභහණශඹන් සිද්ධ නහ කිඹරහ.

ශම් ආඹතන ගණනහශේභ දියුණු නවීන තහක්ණඹ්ත එක්ක
ඵද්ධ ශරහ ි)ශඵනහ. ජනතහට නිළයදි දළනුභ රඵහ ශදමින්,
නිළයදි ශතොයතුරු රඵහ ශදමින් ශම් යට තුශ විතයක් ශනොශි 

ඇ්තශතන්භ ජනභහධය භඟින් විලහර දළනුම් ම්බහයඹක් රඵහ
ශදනහ අපි දකිනහ. අධයහඳනඹට අභතය විශනෝදහසහදඹ රඵහ
දීභ වහ්ත විවිධ ළඩටවන් ක්රිඹහ්තභක න අතශර් භහජඹට

යශට් ජනභහධයට පුළුන්, ජන විඥහනඹ, ජන භතඹ ශනස
කයන්න. යුද්ධශඹන් ඳසශේ ශම් යශට් විලහර ංර්ධනඹක් කය
ශගන ඹන ශම් ශභොශවොශ්ත ඒ ංර්ධනශේ ්රි)රහබ ජනතහට
රඵහ ශදන්න ඒ හශේභ අධයහඳනඹ, දළනුභ, විශනෝදහසහදඹ කිඹන
ශම් සිඹල්ර රඵහ ශදන්න ජනභහධය ්රුදඛ ශර කටයුතු කය ශගන
ඹනහ.
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වහනි කයන, භහජශේ ඹම් ඹම් කඩහ ළටීම්රට තුඩු ශදන
භවය ළඩටවන් ්රචහයඹ වීභ්ත ජනතහ ඉසිල්ශරන්
ඵරහශගන සිටිනහ කිඹන එකි  භහ ශම් අසථහශේ දී භතු
කයන්ශන්.
යශට් ෆභ ක්ශේත්රඹකභ ංර්ධනඹ්ත එක්කභ අඩු ඳහඩු්ත සිදු
නහ අපි දකිනහ. ඒ අඩු ඳහඩු එක ඳළ්තතකින් විතයක් සිදු නහ
කිඹරහ අඳට වඳුන්න්නට ඵළවළ. අභහතයහංලර න්නට පුළුන්,
ඇභි)රුන්ශේ න්නට පුළුන්, භන්ත්රීරුන්ශේ න්නට
පුළුන්, යජශේ නිරධහරින්ශේ න්නට පුළුන්, ආඹතනර
න්නට පුළුන්, හභහනය ්රජහශේ න්නට පුළුන්,
භහධයශේදීන්ශේ න්නට පුළුන්, භහධය ආඹතනර න්නට
පුළුන් ශම් වළභ ක්ශේත්රඹකභ ංර්ධනඹ්ත එක්කභ අඩු ඳහඩු්ත
දකින්නට ි)ශඵනහ. ඒ නිහ එභ අඩු ඳහඩුකම් කස කයශගන
නිළයදි ගභන් කිරීභ තභි  අපි ශඵොශවොභ ළදග්ත විධිඹට
රකන්ශන්. ඒ නිහ නිළරැදි භහධය දහචහයඹක්, නිළරැදි භහධය
ම්්රදහඹඹක් අශප් යශට් ශගොඩ නළශඟමින් ඳි)න ශම්
ශභොශවොශ්ත ඹම් ඹම් අඩු ඳහඩු ි)ශඵනහ නම් ඒහ කස කයශගන
අපි ගභන් කශ යුතු ශනහ. යජශේ භහධය ශභන්භ ශඳෞද්ගිමක
භහධයඹ්ත ජනතහශේ හිත සු පිණි තභි  කටයුතු කයන්ශන්. ඒ
නිහ අපි ඒ අඹ පිළිඵ ඵයඳතශ විශේචනඹක් කයන්ශන් නළවළ.
ඹම් ඹම් අඩු ඳහඩු ි)ශඵනහ. අපි දන්නහ, අඩු ඳහඩු ි)බුණහභ ඒ අඹ
ඒහ නිළරැදි කයන ඵ. ඒ නිහ ශම් යශට් ංර්ධනඹ්ත එක්ක,
ශම් යශට් ංර්ධනශේ දිලහනි)ඹ්ත එක්ක ඒ ජනභහධය ඇතුළු ඒ
ජනභහධයශේදීන් සිඹලු ශදනහ ඒ හධහයණ විශේචනඹ තුශ ශම් යට
ඉසයවට ශගන ඹන්න ශම් යශට් ්රජහශේ උන්නි)ඹ ශනුශන්
කටයුතු කයි  කිඹන විලසහඹ අඳ තුශ ි)ශඵනහ.
ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, භට කථහ කයන්න රළීබ ි)ශඵන
ශරහ අන් නිහ භශේ කථහ අන් කයනහ. ශඵොශවොභ
සතුි)ි .
[අ.බහ. 2.05

ගු විජිත දශේරත් මශතළ

(ரவௌபுறகு றஜற ரயவ்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, භහන ංර්ධන දර්ලකඹ
ඉතහභ ඳළවළදිිම යශට් ංර්ධනශේ ්රධහන නිර්ණහඹකඹක්
ශනහ. ශබෞි)ක ංර්ධනඹ, භහජ ංර්ධනඹ, අධයහ්තමික
ංර්ධනඹ, විශලේශඹන්භ අද අපි ශම් කථහ කයන ජනභහධයශේ
ංර්ධනඹ භහන ංර්ධන දර්ලකඹට අතයලයශඹන් අඩංගු
විඹ යුතු කහයණහ නහ. ඒ අනු ග්තශතෝත අපි අද ශම් කථහ
කයන ළඹ ශීර්රට අදහශ අශප් යශට් ජනභහධය නිදව,
ශතොයතුරු දළන ගළනීශම් අි ි)ඹ, අදවස ්රකහල කිරීශම් අි ි)ඹ
චනශේ ඳරිභහප්ත අර්ථශඹන් ආයක්හ ශනහ ද කිඹන ්රලසනඹ
අපි ඉසයව ි)ශඵනහ. ආඩුඩු දිිටන් දිගටභ අශප් යශට්
ජනභහධය බහවිතඹට නඟන්ශන් ඇ්තතටභ කිඹනහ නම් තභන්ශේ
ළරැදි වගන්නි ; කුණු වගන්නි . ්රධහන ලශඹන් යජශේ
භහධය සිඹල්රභ අද කයන්ශන් උශද් ඳහන්දය වශ්ත සිට ෑ  ශදොශව
එක ශන කල්භ ආඩුඩුශේ ළරැදි වන එකි . හභහනය
ජනතහට ි)ශඵන ශතොයතුරු දළන ගළනීශම් අි ි)ඹට ඵහධහ
කයමින්, ම්පූර්ණ ජන භන විකති) කයන භහධය කරහක් තභි 
තභන්ශේ ළරැදි ටික ව ගන්න ආඩුඩුශේ භහධය අද ඳහවිච්චි
කයමින් ි)ශඵන්ශන්. ශඳෞද්ගිමක භහධයරට අඟිල්ර දික් කයන්න
කිමන් ජනභහධය ඇභි)යඹහට ශකොන්දක් ි)ශඵන්න .නෆ
තභන්ශේ ඳළ්තශතන් තභන් ඒ ආදර්ලඹ ඳඹරහ ි)ශඵනහ කිඹරහ
කිඹන්න. තභන් ශභශවඹන තභන්ශේ අභහතයහංලඹ ඹටශ්ත
ි)ශඵන ආඹතන පිට පිටභ දළනු්ත ළරැදි කයද්දී, ඉතහභ නින්දිත,
ඉතහභ ඳව්ත ගණශේ භහධය කරහක් බහවිත කයද්දී ශඳෞද්ගිමක
භහධය ආඹතනරට ඇඟිල්ර දික් කයන්න ඵළවළ. අද ි)ශඵන
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්රලසනඹ ඒකි . භහධය පිළිඵ දහචහයඹන් වදන්න, ඒ පිළිඵ
්රඥප්තීන් වදන්න, භහධය කරහ භහජ ංර්ධනඹට දහඹක න
ආකහයඹට හධනීඹ දිහට ශභශවඹන්න යජශේ භහධය
ආදර්ලඹක් ඳඹන්න .නෆ. නුද්ත අහනහන්ත ත්ත්තඹ
ශභොකක්ද?
අද යශට් විවිධ භහධය ආඹතන ක්රිඹහ්තභක ශනහ. විදු්ත,
ුදරිත ඒ හශේභ නතන තහක්ණික භහධය ආඹතන ක්රිඹහ්තභක
ශනහ. ඒ සිඹලු භහධය ආඹතන වහ දහචහයඹන් එශවභ
නළ්තනම් ශඳොදු භහජ රීි) පිළිඳදින්න කිඹන ඳණිවුඩඹ අද භහධය
ඇභි)යඹහට ශදන්න ඵළවළ. ශභොකද, තභන්ශේ ඳළ්තශතන් ඒ
ආදර්ලඹ ශඳන්නුම් කයරහ නළි) නිහ. යජශේ ගුන් විදුිම භහධය,
ඒ භහධය ්රධහනින්ශේ චන, ඒ අඹශේ බහහ වලිමඹ ශම් ශඳොදු
භහජඹට කිසිශේ්තභ ගළශශඳන්ශන් නළවළ. නුද්ත ඇභි)තුභහට
තභ ඵළරි වුණහ, ඒහ ඳහරනඹ කයන්න. ශභොන භහධය දහචහය
රීි) ශේන්න වළදු්ත, භවහ ශරොකු ආන්ශදෝරනහ්තභක හදහචහය
රීි) ගළන කථහ කශ්ත තභන් ඹටශ්ත ි)ශඵන ගුන් විදුිම
ංසථහශේ අය කුණු කශටන් එළිඹට දහන කුණුවරුඳ ටික
න්තන්න තුදන්නහන්ශේරහට ඵළරි වුණහ. ඒ කුණුවරුඳ තභි 
අද ශම් යශට් ජනතහට උශද් ඉන් ෑ  ශන කල් ඇශවන්න
ි)ශඵන්ශන්. එශවභ නම් ශම් භහධය කරහ යකින්න කිඹරහ
අශනක් භහධයරට කිඹන්ශන් ශකොශවොභද? ඒ ආදර්ලඹ
ඳඹන්ශන් ශකොශවොභද? අද ්රලසනඹ ි)ශඵන්ශන් එතළනි .
ආදර්ලඹක් නළතු අහද ශදන්න ිටඹහට ඒ අඹ තුදන්නහන්ශේරහ
කිඹන ශද්ල් පිළිඳදින්ශන් නළවළ. ශඳොදුශේ භහධය කරහශේ කඩහ
ළටීභක් ි)ශඵනහ. ශඳෞද්ගිමක ශවෝ යජශේ ශවෝ භහධය
ආඹතනඹන්ර භහධය දහචහයඹ ිය ළටීභක් ි)ශඵනහ නම්
ඒශක් ්රධහන ග කි යු්තතහ ශන කවුරු්ත ශනොශි ,
ආඩුඩුශේ භහධයඹි . ඒ නිහ ආඩුඩුශේ භහධය ආඹතන තභන්ශේ
ඳළ්තශතන් ඒ ආදර්ලඹ ඔප්පු කයරහ, ඒ ආදර්ලඹ ශඳන්රහ
අශනක් අඹට කථහ කයන්න පුළුන් ත්ත්තඹ ඇි) කය ගන්න
.නෆ. ්රලසනඹ ි)ශඵන්ශන් අන්න එතළනි .
විශලේශඹන්භ ශම් යශට් ජනතහශේ ශතොයතුරු දළන ගළනීශම්
අි ි)ඹ ගළන ඔඵතුභන්රහ ඳසු ිටඹ දසර කථහ කශහ. ඒ
ශතොයතුරු දළන ගළනීශම් අි ි)ඹ වරිඹට ග්තශතෝත, ආඩුඩුරභ
යසථහට ලිිමක යසථහක් විධිඹට ඇතුශ්ත විඹ යුතු
කරුණක්. ය ගණනහක් ි)සශේ භහධය ක්ශේත්රශේ අඹ
ඳභණක් ශනොශි , ඹව ඳහරනඹ පිළිඵ ශරෝකඹ පිළිග්තත
ශඳොදු රීතීන්ට අනු ඒ ශතොයතුරු දළන ගළනීශම් අි ි)ඹ නීි)ඹක්
විධිඹට ආයක්හ කිරීභ යජඹක ග කීභක්. ඒ නිහ තභි  දිිටන්
දිගටභ කිඹන්ශන්, දිිටන් දිගටභ විවිධ ක්ශේත්රිමන් වඬ
නළශඟන්ශන්, ඒ ශතොයතුරු දළන ගළනීශම් අි ි)ඹ නීි)ඹක් විධිඹට,
ඳනතක් විධිඹට, එශවභ්ත නළ්තනම් ආඩුඩුරභ යසථහට
ංශලෝධනඹක් විධිඹට ශවෝ කභක් නළවළ, ඇතුශ්ත කයන්න.
ඔඵතුභන්රහ විවිධ ංශලෝධන ශගනහහ ශන්. වදිසිශේ දවඅටන
ආඩුඩුරභ යසථහ ංශලෝධනඹ ශගනහහ ශන්. නුද්ත
දවඅටන ආඩුඩුරභ යසථහ ංශලෝධනඹ ශනොශි  අද
්රජහතන්ත්රහදඹ, ඹව ඳහරනඹ ඳළ්තශතන්, යශට් නිදව ඳළ්තශතන්
ග්තශතෝත ශතොයතුරු දළන ගළනීශම් අි ි)ඹ ලිිමක නීි)ඹක් ඵට
ඳ්ත කිරීභ අතයලය කහයණහක් නහ. ඒ නිහ ආඩුඩුරභ
යසථහට එඹ ඇතුශ්ත කයන්න. එශවභ්ත නළ්තනම්
ඔඵතුභන්රහට පුළුන් එඹ ඳනතක් විධිඹට ශගශනන්න. ශම්
ඳහර්ිමශම්න්තුට ඒ පිළිඵ ඳන්ත ශකටුම්ඳතක් ඉදිරිඳ්ත වුණහ.
වළඵළි  ඒ ශරහශේ ඔඵතුභන්රහ කිේශේ ශභොකක්ද? "නළවළ, ඒ
ඳන්ත ශකටුම්ඳතක් ශගශනන්න .නෆ නළවළ. ආඩුඩු ඳළ්තශතන්
අපි දළනටභ්ත ශතොයතුරු දළන ගළනීශම් අි ි)ඹ පිළිඵ ඳන්ත
ශකටුම්ඳතක් කස කයමින් ි)ශඵන්ශන්. ඒ නිහ අපි සදහනම් ඒක
ශගශනන්න" කිඹරහ ඔඵතුභන්රහ ීමට අවුරුද්දකට විතය ඉවතදී
කිේහ. අද න තුරු ඒ ශතොයතුරු දළන ගළනීශම් අි ි)ශේ ඳන්ත
ශකටුම්ඳතක් ශම් ඳහර්ිමශම්න්තුට ආශේ නළවළ. විඳක්ශේ
භන්ත්රීයඹකු එදහ ඒ ඳන්ත ශකටුම්ඳත ශගශනන්න වදහපු
ශරහශේ ඔඵතුභන්රහ ඒකට ඉඩ දුන්ශන්ත නළවළ. ඒකට ඵහධහ
කශහ. ඒක නළළ්තවහ. ඒක න්තරහ ශතොයතුරු දළන ගළනීශම්
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ඳහර්ිමශම්න්තු

[ගරු විජිත ශවේය්ත භවතහ

අි ි)ඹ ඳන්ත ශකටුම්ඳතක් විධිඹට තභන්ශේ ඳළ්තශතන්
ශගශනනහ කිඹරහ පුයහයම් ශදොඩරහ, පුයහශේරු නඟරහ අන්ි)භට
ඒ අි ි)ඹ නළි) කයරහ ි)ශඵනහ.
ශම් ශතොයතුරු දළන ගළනීශම් අි ි)ඹ ශම් යශට්
භහධයශේදීන්ශේ, භහධය ආඹතනර විතයක් ශනොශි , ශම් යශට්
භසත පුයළසිඹන්ශේ ලිිමක අි ි)හසිකභක්. ඒ ලිිමක
අි ි)හසිකභ ආයක්හ කිරීභ ජනභහධය වහ ්රත්ති) අභහතයහංලශේ
්රධහන ග කීභක්. ඒක යුතුකභකට ඩහ ග කීභක්. ඒ නිහ ඒ
අර්ථශඹන් ඒ ශතොයතුරු දළන ගළනීශම් අි ි)ඹ ඳන්ත ශකටුම්ඳතක්
ශර, නීි)ඹක් ශර ශම් ඳහර්ිමශම්න්තුට ශගනළල්රහ ම්භත
කයන්න අලය කඩිනම් පිඹය ගත යුතුි  කිඹහ විශලේශඹන්භ
ජනභහධය වහ ්රත්ති) ඇභි)තුභහට, ආඩුඩුට භහ නළත භතක්
කයනහ.
භහධයශේදීන්ශේ අි ි)ඹ හශේභ පුයළසිඹන්ශේ අි ි)ඹ්ත
ආයක්හ ශන්න .නෆ. ඒක භහධය කරහශේ ශඳොදු රීි)ඹක්. නුද්ත
ශඵොශවෝ භහධයර ශම් ත්ත්තඹ රැශකන්ශන් නළවළ. එක
ඳළ්තතකින් භහධය නිදව, ඒ ශතොයතුරු දළන ගළනීශම් අි ි)ඹ,
අදවස ්රකහල කිරීශම් අි ි)ඹ, ඒ භහධය වහ ව අි ි)ඹ ආයක්හ
න ගභන්භ ශම් යශට් .නෆභ පුයළසිඹකු තු පුද්ගර නිදව,
පුද්ගර අි ි)ඹ්ත ආයක්හ ශන්න .නෆ. ඒ නිහ භහධය අි ි)ඹ
හශේභ පුයළසි අි ි)ඹ කිඹන ශම් ශදකභ ආයක්හ න ශඳොදු
්රඥප්ි) ඇ්තතටභ අද කහීමන අලයතහක් ශරහ ි)ශඵනහ.
භහධය කරහ ිය ළටීශම්, ඒ දහචහයඹ ිය ළටීශම් ්රධහන
හධකඹක් ඵට එඹ ඳ්ත ශරහ ි)ශඵනහ. එශවභ නම් එඹ
ඔඵතුභන්රහශේ ග කීභක්. අය කිමන් ශගශනන්න වළද දහචහය
කථහ ශනොශි . ඒ දහචහය කථහර ි)බුශඩු ශන ශභොන්ත
ශනොශි , ි)බුශඩු ලිිමක ලශඹන් ආඩුඩු විශේචනඹ කිරීභ
න්තපු ගන්ි)ි . ඒ ජහි)ශේ නීි) ශනොශි  භහ කිඹන්ශන්.
පුයළසි අි ි)ඹ්ත, භහධය අි ි)ඹ්ත ආයක්හ න ශඳොදු ශඹෝජනහ,
සිඹලු ආඹතනරට පිළිගන්න පුළුන්, ක්රිඹහ්තභක කයන්න
පුළුන් ශඹෝජනහ බහවිතඹට නළශඟන්න .නෆ. ඒශකදී තභි 
ආඩුඩුශේ භහධය කරහ එශවභ නළ්තනම් ආඩුඩුශේ භහධය
ආදර්ලඹ ඉතහභ ළදග්ත ශන්ශන්.
ඳසු ිටඹ දසර විවිධ අසථහරදී අපි දළක්ක ශද්ල් එක්ක
ඵළලුහභ යජශේ ්රත්ති) ශදඳහර්තශම්න්තු අද වරිඹට ශද්ලඳහරන
ඳක්ඹක් හශගි . යශට් අශනකු්ත ශද්ලඳහරන ඳක් ව ඳි)න
ශද්ලඳහරන ත්ත්තඹ පිළිඵ, සිද්ධීන් පිළිඵ විටින් විට
්රත්ති), නිශේදන නිකු්ත කයනහ. ්රත්ති) ශදඳහර්තශම්න්තු්ත
අද ඒ ත්ත්තඹට ඵංශකොශරෝත ශරහ ි)ශඵනහ. ්රත්ති)
ශදඳහර්තශම්න්තුශේ භවහචහර්ඹයඹහ, අධයක්යඹහ අශන් ඳේ
එතුභහශේ ත්ත්තඹට, එතුභහශේ භවහචහර්ඹ ඳදවිඹට්ත
ශනොගළශශඳන භහධය නිශේදන අද නිකු්ත කයන ත්ත්තඹට එතුභහ
ඳ්ත ශරහ ි)ශඵනහ.[ඵහධහ කිරීභක්

ගු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ)
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ගු විජිත දශේරත් මශතළ

(ரவௌபுறகு றஜற ரயவ்)
(The Hon. Vijitha Herath)

ඔඹ බූරු

[මූළවනද අණ ඳිපදි ඉලත් කරන ී.]

[அவெகறரசணவெ கவோடகபவௐதடி அகவநவௐதவோடுவபது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ළශඩ්භ තභි  එදහ CHOGM එකට ිටහින් -[ඵහධහ කිරීභක් ශඳොදු
යහජය භඩුඩර අඹ යහජය නහඹක ුදළුශේ භහධය ්රකහලකි ,
රංකහශේ භහධය ්රකහශිකහි  එකට හඩි ශරහ ඉන්න තළනට
බූරුශක්
[මූළවනද අණ ඳිපදි ඉලත් කරන ී.]
[அவெகறரசணவெ கவோடகபவௐதடி அகவநவௐதவோடுவபது]
[Expunged on the order of the Chair.]

හශේ ිටහින් ඳළන්නහ. ඳළනරහ ශභොකක්ද කශශේ? Mike එක අතට
ග්තතහ. Mike එක අතට අයශගන පිසශක්

[මූළවනද අණ ඳිපදි ඉලත් කරන ී.]

[அவெகறரசணவெ கவோடகபவௐதடி அகவநவௐதவோடுவபது]
[Expunged on the order of the Chair.]

හශේ ශදශඩේහ. ශභොකක්ද වුශඩු? ුදළු ජහතයන්තයඹටභ,
ුදළු ශරෝකඹටභ ශඳන්නුහ රංකහශේ භන්ත්රීයශඹකුශේ
ශනොන්ඩහර වළසිරීභ. [ඵහධහ කිරීභක්
එතළන්ත ශම්
ඳහර්ිමශම්න්තු කිඹරහ හිතුහ. ිටහිල්රහ ශභොකක්ද ශඳන්නුශේ?
ුදළු ශරෝකඹටභ තභන්ශේ ත්ත්තඹ ශඳන්නුහ. යටක් විධිඹට
අශප් යට වෆල්ලුට රක් කශහ, ශම් බූරු

[මූළවනද අණ ඳිපදි ඉලත් කරන ී.]

[அவெகறரசணவெ கவோடகபவௐதடி அகவநவௐதவோடுவபது]
[Expunged on the order of the Chair.]

භන්ත්රීයශඹක්. ශභොකක්ද කශශේ? අය භහධයශේදින්ට ්රලසන
ඇසීශම් අි ි)ඹ,-

ගු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ)

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

Sir, I rise to a point of Order.
ියදයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(The Deputy Chairman)

Hon. Azwer, what is your point of Order?
ගු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ)

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

ශභතුභහ "බුරුහ, බූරුහ"

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

යශට් ංර්ධනඹ ශනුශන්, -[ඵහධහ කිරීභක්

ගු විජිත දශේරත් මශතළ

(ரவௌபுறகு றஜற ரயவ்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ඔන්න අවුසහ ග්තතහ. ඔන්න ිමගඹ ඉසසුහ. නරිඹහ ිමගඹ
ඉසසුහභ ත්ත්තඹ භතු ශනහ.

ගු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ)

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

ඔඵතුභහ නිකම් කට යද්දහ ගන්න එඳහ.

[මූළවනද අණ ඳිපදි ඉලත් කරන ී.]

[அவெகறரசணவெ கவோடகபவௐதடி அகவநவௐதவோடுவபது]
[Expunged on the order of the Chair.]

කිඹරහ කථහ කයනහ, ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි. ශම් ගරු
බහශේ බුදලෝ

[මූළවනද අණ ඳිපදි ඉලත් කරන ී.]

[அவெகறரசணவெ கவோடகபவௐதடி அகவநவௐதவோடுவபது]
[Expunged on the order of the Chair.]

නළවළ. භවය විට ඒ ශගොල්රන් ශගනහපු ඵල්ශරෝ ඇි). එච්චයි .
ඒ ඵල්ශරෝ බුයන නිහ, -
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ියදයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(The Deputy Chairman)

That is not a point of Order. Hon. Azwer, you are
always making unnecessary remarks.
ගු විජිත දශේරත් මශතළ

(ரவௌபுறகு றஜற ரயவ்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, බූරුහට තභන් බූරුශක්
කිඹරහ ශ්තශයන්ශන් නළවළ ශන්. ඒක තභි  බූරුහ කිඹන්ශන්.
තභන් බූරුශක් කිඹරහ බූරුහට ශ්තශයනහ නම් ඒ බූරුහ

[මූළවනද අණ ඳිපදි ඉලත් කරන ී.]

[அவெகறரசணவெ கவோடகபவௐதடி அகவநவௐதவோடுவபது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ඔඹ විධිඹට දඟරන්ශන් නළවළ. ශම් යශට් භහධය නිදවක් නළවළඹ
කිඹන එක එදහ ඔප්පු කශහ. ඒක ුදළු ශරෝකඹටභ ඔප්පු කශහ,
CHOGM එශක්දි ඒ හඩි වුණු භන්ත්රීයඹහ.

[මූළවනද අණ ඳිපදි ඉලත් කරන ී.]

[அவெகறரசணவெ கவோடகபவௐதடி அகவநவௐதவோடுவபது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ශභොකක්ද කශශේ? එතළනට ිටහින් mike එක අයශගන යටක්
හිනසන,-

ගු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ)

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

පිසසු.

[මූළවනද අණ ඳිපදි ඉලත් කරන ී.]

[அவெகறரசணவெ கவோடகபவௐதடி அகவநவௐதவோடுவபது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ගු විජිත දශේරත් මශතළ

(ரவௌபுறகு றஜற ரயவ்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ඔේ. පිසසු

[මූළවනද අණ ඳිපදි ඉලත් කරන ී.]

[அவெகறரசணவெ கவோடகபவௐதடி அகவநவௐதவோடுவபது]
[Expunged on the order of the Chair.]

තභි . අන්න පිසසු.

[මූළවනද අණ ඳිපදි ඉලත් කරන ී.]

[அவெகறரசணவெ கவோடகபவௐதடி அகவநவௐதவோடுவபது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ඒ පිසසු ළශඩ් එතළන්ත කශහ. [ඵහධහ කිරීභක් CHOGM එශක්
භහධය ්රකහලකඹහ ශභොකක්ද කිේශේ? පිසසු ළඩ කයන්න එඳහඹ
කිේහ. [ඵහධහ කිරීභක් ඔහු කිේශේ ඒක තභි . ඔඹ පිසසු ළශඩ්
නතය කයන්න කිඹරහ ඔහු කිේහ. ඇ්තතටභ එතළනදී ශභොකක්ද
කශශේ? [ඵහධහ කිරීභක් අද අශප් යශට් භහධය නිදවක් නළවළ
කිඹන එක ුදළු ශරෝශකටභ ඔප්පු කශහ.
ආඩුඩු එක ඳළ්තතකින් Channel 4 එශක් අධයක් කළරම්
භළක්ශර්ට වීහ දීරහ, ශභවහට එන්න කිඹරහ ආයහධනහ කශහ. "එ
ඵර" කිේහ. විනිවිදබහඹකින් යුක්ත අශප් යශට් .නෆභ
තළනකට ඹන්න පුළුන්, .නෆ ශදඹක් ඵරන්න පුළුන් කිඹරහ
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පුයහයම් ශදඩුහ. අන්ි)භට ශභොකක්ද කශශේ? Channel 4 එශක්
අධයක්යඹහ ආහට ඳසශේ, ආඩුඩුශේ ඇභි)රුන්ශේ
ශල්කම්රු ආඩුඩුශේ භළදිව්ත වීශභන් උද්ශඝෝණඹ කයරහ
Channel 4 එශක් අධයක්යඹහ අනුයහධපුයශඹන් එවහ ඳළ්තතට
ඹන එක නළළ්තතුහ. අන්ි)භට ශභොකක්ද වුශඩු? Channel 4
එශකන් ආපු භහධයශේදින් තභන් ශගනහපු කළභයහ, mike එක
ඒ උද්ශඝෝණඹට ආපු අඹට ඇල්ලුහ. ඔවුන් ඇහුහ, ශභොකටද
උද්ශඝෝණඹ කයන්ශන් කිඹරහ. ඒ අඹ කිේහ, Channel 4 එකට
කිඹරහ. ඔඹ ශගොල්ශරෝ Channel 4 එක ඵරරහ ි)ශඵනහද කිඹරහ
ඔවුන්
ඇහුහ.
අනුයහධපුයශඹන්,
කවටගසදිිටිමශඹන්,
ශවොශයොේඳතහශනන්, භළදච්චිශඹන් ආපු ශම් ඳක්ශේ
කහන්තහන් ජීවිශ්තට Channel 4 එක ඵරරහ නළවළ. ඉි)න් ඔවුන්
කිේහ, "නළවළ, අශප් ඇභි)තුභහ තභි  එන්න කිේශේ" කිඹරහ.
උද්ශඝෝණඹ කයන්ශන් Channel 4 එකට, නුද්ත ඒක ඵරරහ
නළවළ කිඹරහ කිේහ. අන්ි)භට ශභොකක්ද වුශඩු? ඒ ජීවී රඳ
යහුද ඒ ශභොශවොශ්තභ ජහතයන්තය භහධය වයවහ ුදළු ශරෝකඹටභ
්රචහයඹ කශහ. ඒ ්රචහයඹ කයරහ ශඳන්නුශේ ශභොකක්ද? අශප් යශට්
භහධය නිදව නළවළඹ කිඹන එකි . "එ ඵර" කිඹරහ, අන්ි)භට
කයපු ශද් ඔන්න .කි . නළි) ටිනහකභක් Channel 4 එකට
අයශගන දුන්නහ. වීහ දීරහ, "එ ඵර" කිඹරහ අන්ි)භට තළන්
තළන්රට ඹන ශකොට උද්ශඝෝණඹ කයරහ න්තරහ භවහ
ශඵොරු විශයෝධඹක් දළක්වහ. වළඵළි  CHOGM එක ආයණඹ
කයන්න Channel 4 එකට ඉඩ දුන්නහ. ආඩුඩුශන් ශභශවඹපු
ගහල්ශල් ි)බුණු භවජන ුදළුට්ත Channel 4 එක අයශගන
ිටඹහ. ඒකට ශවොි . එතශකොට කළරම් භළක්ශර්රහට වීහ
ශදන්න්ත ශවොි . ආයහධනහ කයන්න්ත ශවොි . .නෆභ තළනකට
ිටහින් තභන්ශේ ශද්ල් ආයණඹ කයන්න්ත ශවොි . නුද්ත
ඔවුන් අනුයහධපුයශඹන් එවහට ඹන්න ිටඹහභ ආඩුඩු අනික්
ඳළ්තශතන් තවංචිඹක් දළම්භහ. ශභොකක්ද කශශේ? ඒශකන් ුදළු
ශරෝකඹටභ ශඳන්නුහ අශප් යශට් භහධය නිදවක් නළවළ කිඹරහ.
අනික් ඳළ්තතට ඒ භහධය වයවහ අශප් යට වෆල්ලුට රක් කශහ;
විගඩභක් ඵට ඳ්ත කශහ.
ශම් Channel 4 එක, කළරම් භළක්ශර්රහ, අවක ඹන නි . ශම්
අවක ඹන නි  ශයද්ද අසශේ දභහ ශගන දළන් "කනශෝ, කනශෝ"
කිඹරහ කෆ ගවනහ. කවුද ඒක කශශේ? Channel 4 එක
ශකොශවේ්ත ි)බුශඩු. කළරම් භළක්ශර් ශකොශවේ්ත හිටිශේ. වීහ
දුන්ශන් ආඩුඩුි . එන්න කිඹරහ ආයහධනහ කශශේ ආඩුඩුි .
ආඩුඩු තභි  ශම් අඹ ශගන්හ ග්තශ්ත. ශගන්හ ශගන ඉය
ශරහ දළන් අවක ඹන නි  ශයද්ද අසශේ දභහශගන, කනහ
කනහ කිඹරහ කෆ ගවනහ. පිසසු භන්ත්රීරු

[මූළවනද අණ ඳිපදි ඉලත් කරන ී.]

[அவெகறரசணவெ கவோடகபவௐதடி அகவநவௐதவோடுவபது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ිටහිල්රහ CHOGM එක ඉසයවහ පිසසු නටරහ අන්ි)භට ුදළු
යටභ වෆල්ලුට රක් කශහ. ශම් හශේ විගඩම්ිමන් තභි  අද අශප්
යශට් භහධය නිදව නළි) ශරහ ි)ශඵන්ශන්. ඒ නිහ භභ නළත
අධහයණඹ කයනහ, ්රත්ති) ශදඳහර්තශම්න්තු වෆල්ලුට රක්
න, ්රත්ති) ශදඳහර්තශම්න්තුශේ ඉන්න ඒ භවහචහර්ඹයඹහ
වෆල්ලුට රක් න ශම් හශේ නිශේදන නිකු්ත කිරීභ දළන්්ත
කරුණහකය න්තන්න කිඹරහ. අද ඒහ නිකම් ශද්ලඳහරන
ඳක්ර නිශේදන ත්ත්තඹට ළටිරහ. ඒ ඵංශකොශරෝත
ත්ත්තඹට ළටිරහ. එතළනින් නිකු්ත කයන්ශන් ශද්ලඳහරන
ඳක්ර නිශේදන ශනොශි . යජඹ පිළිඵ ඹම් කරුණු ඉදිරිඳ්ත
කයන්න, නිළයදි කිරීම් කයන්න ්රත්ති) ශදඳහර්තශම්න්තුට ඹම්
ටිනහකභක්, ග කීභක් ි)ශඵනහ. වළඵළි , ශද්ලඳහරන ඳක්
හශේ, ශද්ලඳහරනඥඹන් හශේ ඵංශකොශරෝත ත්ත්තඹට ඳ්ත
ශරහ ්රත්ති) ශදඳහර්තශම්න්තුශන් නිශේදන නිකු්ත කයන්න
එඳහ. එි න් ශන්ශන් ත ත්ත වෆල්ලු ශන එකි .[ඵහධහ
කිරීභක්
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ඳහර්ිමශම්න්තු

[ගරු විජිත ශවේය්ත භවතහ

ඔඵතුභන්රහ ිටඹ අවුරුද්ශද්්ත, ඊට කිමන් අවුරුද්ශද්්ත
භහධයශේදීන් රැළට්ටුහ. භහධයශේදීන්ට රළප්ශටොප් ශදනහ, අයහ
ශදනහ, ශම්හ ශදනහ කිේහ. Vehicle permits ශදනහ කිේහ.
අන්ි)භට ශභොකක්ද කශශේ? ඒ ශඳොශයොන්දු නිකම් කළයට් අරඹක්
හශේ ශඳන් ශඳන්හ, අවුරුදු ගණනහක් ිටඹහට ඳසශේ,
තභන්ට හිත්ත න්දි බට්ටඹන් ටිකක් ශතෝයහ ශගන, ඒ න්දි
බට්ටඹන්ට ඒහ එක ශදක දීරහ, න්දි බට්ට ශේඹ කයහ ගන්න
විතයක් ඒ ශඳොශයොන්දු ඳහවිච්චි කශහ. ශම්කද භහධය කරහ?
ශම්කද, භහධය දහචහයඹ? නළවළ, ශම්ක ශනොශි , භහධය
දහචහයඹ. අඩුභ ගණශන් ඔඵතුභන්රහට පුළුන් වුණහ ද, ශම්
භහධයශේදීන්ශේ ත්තතීඹ ගරු්තඹ ආයක්හ කයන්න?

ගු දකදශිතය රඹුක්ලෆල් මශතළ (ජනමළධය ශළ ප්රලිත්ති
අමළතයුරමළ)

(ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன - தகுசண ஊடக,
கவ அகவைசவ)

(The Hon. Keheliya Rambukwella - Minister of
Media and Information)

Mass

Sir, I rise to a point of Order.
ියදයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(The Deputy Chairman)

Order, please! There is a point of Order being raised
by the Hon. Keheliya Rambukwella.
ගු දකදශිතය රඹුක්ලෆල් මශතළ

(ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

Sir, I think the Hon. Member is misleading the House
by saying that these have been given to selected people.
Selections were done very fairly and squarely, and I can
give you the figures if you want. If you ask a substantial
question, I shall give all the details in relation to that
selection.
ගු විජිත දශේරත් මශතළ

(ரவௌபுறகு றஜற ரயவ்)

(The Hon. Vijitha Herath)

You can answer those questions when you reply.
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ශලෝක ඳණිවිඩඹ දභන්න එඳහ කිඹරහ. භභ උදහවයණඹක්
කිඹන්නම්. එංගරන්තශේ අගභළි)යඹහශේ ශලෝක ්රකහලඹ
දභන්න එඳහ කිඹරහ භවය ශඳෞද්ගිමක භහධයරට කිේහ. ශම්හ
භව විහිළු ළඩශන්. එශවභ කශහට පුළුන් ද ඒ භහධය බහවිතහ
නතය කයන්න? ශඳෞද්ගිමක භහධය ආඹතනරට කිඹනහ,
''අවල් යශට් එක දළම්භහට කභක් නළවළ, ශම් යශට් එක දළම්භහට
කභක් නළවළ, වළඵළි , අවල් යශට්, එශවභ නළ්තනම් බ්රිතහනයශේ
අගභළි)යඹහශේ නිශේදනඹ දභන්න එඳහ'' කිඹරහ.

ගු දකදශිතය රඹුක්ලෆල් මශතළ

(ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

කවුද කිඹන්ශන්?

ගු විජිත දශේරත් මශතළ

(ரவௌபுறகு றஜற ரயவ்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ශම් යශට් භහධය කරහ එළනි ඵංශකොශරෝත ත්ත්තඹකට
ඳ්ත ශනහ නම්, ශකොශවොභද භහධය නිදව ආයක්හ කයන්ශන්?
ඒකට තභි  භහධය භර්දනඹ කිඹන්ශන්. භහධය භර්දනඹ කිඹන්ශන්
භහධයශේදීන් ඝහතනඹ කයන එක, ඳළවළය ගන්න එක, භහධය
ආඹතනරට ිටනි තඵන එක ඳභණක් ශනොශි , ඍජු වහ ර
භහධයශේදීන්ට තර්ජනඹ කයරහ ඔවුන්ශේ නිදව නළි) කයන
එකි . අද ඳ්තතය කරහශේදීන්ට, ඒ හශේභ විද්යු්ත භහධය
ආඹතනර භහධයශේදීන්ට ි)ශඵන ්රධහන ්රලසනඹ ශභොකක්ද?
''අවල් ශද් කයන්න එඳහ, ශම් ශද් කයන්න එඳහ, ශම් news එක
දභන්න එඳහ'' කිඹරහ නිශඹෝග එන්ශන් දුයකථන ඇභතුම්ිමන්.

ගු දකදශිතය රඹුක්ලෆල් මශතළ

(ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

කවුද ඒහ කයන්ශන්?

ගු විජිත දශේරත් මශතළ

(ரவௌபுறகு றஜற ரயவ்)

(The Hon. Vijitha Herath)

කයන්ශන්? කයන්ශන් ජනහධිඳි) භහධය ඒකකඹ. ඒක වරි
ඳළවළදිිම කිඹන්ශන්. ජනහධිඳි) භහධය ඒකකශේ ශරොක්ශකෝ
තභි  calls ශදන්ශන්.

ගු දකදශිතය රඹුක්ලෆල් මශතළ

(ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

ගු දකදශිතය රඹුක්ලෆල් මශතළ

ඔප්පු කයරහ ශඳන්න්න.

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

ගු විජිත දශේරත් මශතළ

(ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன)

You are misleading the House.

(ரவௌபுறகு றஜற ரயவ்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ගු විජිත දශේරත් මශතළ

(ரவௌபுறகு றஜற ரயவ்)

(The Hon. Vijitha Herath)

You submit all the details, then I can prove the truth. I
know who the selected persons are, I repeat that.
ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, භහධයශේදීන්ශේ ත්තතීඹ
ගරු්තඹ ආයක්හ කයන්න, භහධයශේදීන්ට නිදවශේ තභන්ශේ
ඳෆන වසුරුන්න ි)ශඵන අි ි)ඹ ආයක්හ කයන්න ශම් ආඩුඩුට
ඵළරි වුණහ. භවය ශද්ල් ග්තතහභ ඒහ විහිළුකහරිි . අ්රිකහශේ
හිටපු නහඹක ජනහධිඳි) ශනල්න් භළන්ශඩරහ මිඹ ිටඹ ශරහශේ
විවිධ යහජය නහඹකඹන් තභන්ශේ ශලෝකඹ ්රකහල කයරහ නිශේදන
නිකු්ත කශහ. භවය ශඳෞද්ගිමක භහධය ආඹතනරට
දුයකථනශඹන් කථහ කයරහ කිඹනහ, අවල් අගභළි)යඹහශේ

ඔප්පු කය ගන්න, telephone calls ඳටිගත කයපු ඩඹශරොේ
ශකොම්ඳළනිඹට ඹන්න. එශවභ නළ්තනම් ශටිමශකොම් එකට ඹන්න.
ඒ ගළන හධක ශටිමශකොම් එශකන් ගන්න. [ඵහධහ කිරීම්
ජනහධිඳි) භහධය ඒකකශඹන් කයන ඵරඳෆම්ිමන් භහධය නිදව
නළි) කයරහ, තභන්ශේ භහධය ශවොයණෆ ටිශකන් - අි ටීඑන් එක,
රඳහහිනිඹ ව ගුන්විදුිම ශේඹ- උශද් ඉන් ෑ  ශන ශතක්
අබය චනිමන් -කුණුවරුඳිමන්-විඳක්ශේ භන්ත්රීරුන්ට,
විඳක්ශේ විවිධ ශද්ලඳහරන ක්රිඹහකහරීන්ට භඩ ගවන එක භහධය
දහචහයඹ ශනොශි . [ඵහධහ කිරීම් ඒ භහධය දහචහයඹ නතය
කශශේ නළ්තනම් ඔඵතුභන්රහට ශම් යශට් නිදවස භහධයඹක් වදන්න
ඵළවළ. යශට් භහන ංර්ධනඹ ගළන කථහ කයනහ නම්, භහන
ංර්ධනශේ ්රධහන හධකඹක් තභි  භහධය නිදව; ශතොයතුරු
දළන ගළනීශම් අි ි)ඹ; අදවස ්රකහල කිරීශම් අි ි)ඹ. ඒ අදවස
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්රකහල කිරීශම් අි ි)ඹ ජනතහට රඵහ ශදන්න ඔඵතුභන්රහශේ
ඳළ්තශතන් - ආඩුඩුශේ භහධයිමන්- ඒ ආදර්ලඹ දීරහ ඔප්පු කයරහ
ශඳන්න්න, "ඔන්න දළන් අපි නිළයදි ශරහ ි)ශඵනහ, දළන්
ශඳෞද්ගිමක භහධයරට්ත තභන්ශේ භහධය දහචහයඹ ආයක්හ කය
ගන්න අසථහ ි)ශඵනහ" කිඹරහ. එළනි භහධය කරහක් අද
යටට අලය ශරහ ි)ශඵනහ. එශවභ නළි) භහධය නිදවක් ගළන
කථහ කයන එක ඳට්ටඳල් අතයක්, ුදරහක්.

[අ.බහ. 2.24

ගු ටී. බී. ඒකනළයක මශතළ (වංවහකිතික ශළ කළ ක ුතුර
අමළතයුරමළ)

(ரவௌபுறகு ரற. தற. வெகரவெக - கனரசர, ககன அலுவகவ
அகவைசவ)

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

ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, අද අභහතයහංල කීඳඹක ළඹ
ශීර් පිළිඵ හකච්ඡහ න අසථහශේදී ඳශුදශන් කිඹන්න
.නෆ, ශඳොදු යහජය භඩුඩීමඹ යහජය නහඹක ුදළු ඳළළි)
අසථහශේ අපි ජනභහධය කශභනහකයණඹ කශශේ ශකොි 
ආකහයශඹන්ද කිඹරහ ඳළවළදිිම වුණ ඵ ඵඩුඩහයනහඹක
අනුසභයණ ජහතයන්තය ම්භන්ත්රණලහරහශේ ශනභ අංලඹක
අන්තර්ජහර ඳවසුකම් ඇතුළු නවීන ඳවසුකම් හිත අපි ශම් ළඩ
පිළිශශ ක්රිඹහ්තභක කශහ.
අද නියන්තයශඹන් කථහ කයන Channel 4 එකට ශම් ුදළු
වහ ආයහධනහ කශශේ ළඵෆ ලශඹන්භ යජඹි . ඉන්දිඹහ ශම්
නහිමකහට ඒ යටට ඇතුළු න්න ඉඩ දුන්ශන් නළවළ. ශන්ත
යටල් ශම් නහිමකහට ඒ යටරට ඇතුළු න්න ඉඩ දුන්ශන්
නළවළ. නුද්ත අි)ගරු ජනහධිඳි)තුභහ ශම් නහිමකහට රංකහට
එන්න කිේහ. ඒ නහිමකහශේ නිශඹෝජිතඹන් ගහල්රට ඳභණක්
ශනොශි , ශකොශමට ඳභණක් ශනොශි , විවිධ ංවිධහනරට
ඳභණක් ශනොශි , එක්්ත ජහි)ක ඳක්ශේ සිරිශකොතට්ත ිටඹහ.
ශම් යටට ජහතයන්තය නහඹකඹන් ඇවිල්රහ ඉන්න ශරහශේ, ශම්
නහිමකහශේ නිශඹෝජිතඹන්, උතුශර් භවය භේරු ව පිඹරු
භඟ සිරිශකොශ්ත ශනභ හකච්ඡහ ි)ඹරහ, ඒ පිළිඵ ශතොයතුරු
එශශල්භ ජහතයන්තයඹට දුන්නහ. යට පිළිඵ වළඟීභක් නළි), යශට්
ශගෞයඹ ආයක්හ කිරීභ පිළිඵ ග කීභක් නළි) ඳක්ඹක්
විධිඹට එක්්ත ජහි)ක ඳක්ඹ ඒ අසථහශේ කටයුතු කශ
ආකහයඹ අපි දළක්කහ. විඹට්නහභශේ, කහම්ශඵෝජශේ ව ශන්ත
යටර සිදු ව සිදුවීම් අශප් යශටහි ව සිදුවීම් විධිඹට හුහ දක්න
ජනිකහ ඇතුශ්ත කය විවිධ කතන්දය ශගත Channel 4 එශක්
ශිල්ඨ න්, එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹට වළභ දහභ කශඩ් ිටඹ එක්්ත
ජහි)ක ඳක්ඹ විසින් තභන්ශේ ඳක් ලිරසථහනඹට ශගන්වහ.
එක්්ත ජහි)ක ඳක්ශේ කිමන් හිටපු නහඹකශඹෝ කදහ්ත
ශම්හ කශශේ නළවළ. ඉසය එක්්ත ජහි)ක ඳක්ශේ හිටිශේ යට
ගළන කල්ඳනහ කයපු නහඹකශඹෝ. ඒ නිහ ශම් සිදුවීභ ගළන අපි
කනගහටු නහ. ශම් Channel 4 එක ඳක් කහර්ඹහරඹක් තුශට
ශගනිඹරහ ඒ අඹ කයපු ශද්ලඳහරන නපුංකකභ පිළිඵ අපි පුදුභ
නහ. ඇ්තත ලශඹන්භ ශම් ගළන භහධය ආඹතන ගණනහක්
කථහ කශහ.
ශභතළනදී විඳක්ශේ භන්ත්රීරු්ත ඒ භහධයශේදීන් ගළන කථහ
කශහ. ඹහඳනඹට ිටඹ ඒ පිරිට අනුයහධපුයශඹන් එවහට ඹන්න
දුන්ශන් නළවළ කිේහ. රංකහට විශද්ල භහධයඹක නිශඹෝජිතඹන්
ශවෝ විශද්ල කඩුඩහඹභක් ඳළමිණි විට ඔවුන් ඹන ගභන් වහ
අය ගන්න .නෆ. රංකහශේ ජනහධිඳි)තුභහ විශද්ලගත වුණහභ්ත
ඒ විධිඹට කටයුතු කයන්න .නෆ. ශම් යශට් ජනහධිඳි) වුණහඹ
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කිඹරහ විශද්ල යටකට ිටඹහභ ඒ යශට් විවිධ තළන්රට ඹන්න
ඵළවළ. ඒ යශට් ි)ශඵන විශද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ, ආයක්ක
අභහතයහංලඹ ආදී අභහතයහංලර අයඹකින් ශතොය රංකහශේ
ජනහධිඳි)තුභහට ඳභණක් ශනොශි , ශන කහට්ත හිතුභශ්ත ඒ
යටර එක් එක් සථහනරට ඹන්න ඵළවළ. ඒ අඹ රංකහශේ විවිධ
්රශද්ලරට ිටහිල්රහ ඹම් සිද්ධිඹක් වුශණෝත, ඒ පිළිඵ ග
කිඹන්න ශන්ශන් ශ්රී රංකහ යජඹටි . ඒ නිහ ශභොන ශදඹක්
වුණ්ත ඒකට විනඹක්, ළඩ පිළිශශක් අලයි . භහධය ක්ශේත්රඹ
තුශ්ත එශවභි .
අද යහජය භහධයඹ පිළිඵ කථහ කශහ. ශ්රී රංකහ ගුන් විදුිම
ශේඹ, ජහි)ක රඳහහිනී ංසථහ, සහධීන රඳහහිනී ශේඹ
ඹන ආඹතන ජහි)ක ලශඹන් ග කීභක් ඉසට කයනහ. ඒ
ජහි)ක ග කීභ ඉසට කිරීශම්දී ඔවුන් විවිධ ශේහ ඳඹනහ.
ජහි)ක ශේහ ගළන, ශඳොදු ශේහ ගළන, රීඩහ ගළන, ඒ හශේභ
ත්ත විවිධ ක්ශේත්ර ගළන යශට් ජනතහට ශතොයතුරු රඵහ දීභට
උශද් ඉරහ යහ්රිඹ න ශතක් ඒ ආඹතන විවිධ ළඩටවන්
ක්රිඹහ්තභක කයනහ. අද ඒ ශේහ ශශශ බහඩුඩඹක් විධිඹට
ඳභණක් කල්ඳනහ කයන්ශන් නළි), ජහි)ක ශේහක් විධිඹට
ක්රිඹහ්තභක ශනහ. එශවභ ක්රිඹහ්තභක කශහභ කිඹනහ, ඒක
ආඩුඩුශේ ශවොයණෆ කිඹරහ. ඒක ආඩුඩුශේ ශවොයණෆ
ශනොශි , ඒක තභි  ජහි)ශේ ග කීභ. ඒ ජහි)ක ග කීභ ඉසට
කයන්න .නෆභ යටක ශම් හශේ ආඹතන ි)ශඵනහ.
ඒ විධිඹට තභි  ඒ ආඹතන ශම් කහර්ඹ බහයඹ ක්රිඹහ්තභක
කයන්ශන්. විශලේශඹන් අඳ කිඹන්න .නෆ, ශම් කහර්ඹ බහයශේ දී
අි)ගරු ජනහධිඳි)තුභහ භහස ඳතහ භහධය ්රධහනීන් කළහ
ඔවුන්ශේ ශතොයතුරු, ඔවුන්ශේ ්රලසන, ඔවුන්ශේ භහධය
ආඹතනර ්රලසන පිළිඵ හකච්ඡහ කයනහ. භභ හිතන්ශන්
ශන්ත කහනුර කදහ්ත එශවභ කයරහ නළවළ. ශඳෞද්ගිමක
ආඹතනර නහළිකහර ි)ශඵන ගළටලු, තහක්ණික ගළටලු,
ශන්ත ්රහශඹෝිටක ගළටලු පිළිඵ හකච්ඡහ කයනහ. අි)ගරු
ජනහධිඳි)තුභහ ජනභහධය වහ ්රත්ති) ඇභි)තුභහ භඟ ඒ
ළඩටවන් පිළිඵ නියන්තයශඹන් හකච්ඡහ කිරීශම්
්රජහතන්ත්රහදී රක්ණඹ ශඵොශවෝ භහධය ්රධහනීන් අගඹ කයනහ.
විශලේශඹන් NGOs භඟින් ක්රිඹහ්තභක න ළඩටවන්රදී
ඒහශේ වය්තබහඹක්, ගුණහ්තභකබහඹක් ි)ශඵනහද කිඹන
කහයණඹ ළරකිල්රට ගන්න .නෆ. ඒ හශේභ අපි ත්ත
කහයණඹක් ඳළවළදිිම කයන්න .නෆ. අශප් යශට් ි)ශඵන නහළිකහ
ංඛයහ දසින් ද ළඩි ශරහ ි)ශඵනහ. විශලේශඹන් ශම්
භහධයඹන්හි බහවිත කයන චනර ි)ශඵන අර්ථ්තබහඹ, ඒ
චනර ි)ශඵන යහකයණහනුකර ත්ත්තඹන් පිළිඵ
ළරකිල්රට ගත යුතු ශනහ. භවය විට ඒ නහිමකහර චන
ඳහවිච්චි කිරීශම්දී ඉංග්රීසි චන ඳවක් ඳහවිච්චි කයරහ නළත්ත
සිංවර චන තුන, වතයක් ඳහවිච්චි කයනහ. ඒක ශභොන
නහිමකහද කිඹහ ශොඹහ ගන්න ඵළරි තයභට චන බහවිතශේදී
වයසුන්බහඹක් ි)ශඵන ත්ත්තඹ පිළිඵ ඹම් ළඩ පිළිශශක්
ක්රිඹහ්තභක කශ යුතු ශනහ. ුදිමන්භ, රංකහශේ ගුන් විදුිම
ංසථහ ඳභණක්
ි)ශඵන කහරශේදී ගුන් විදුිම ංසථහශේ
ඳහවිච්චි කයපු චනර අර්ථඹ, යහකයණහනුකර ගළඹුරුබහඹ
ඉතහභ්ත භළනළවින් ි)බුණහ. ඉදිරිශේදී ඒ ත්ත්තඹ ඇි) කය
ගළනීභට විශලේ පිඹයක් ගත යුතු ශනහ.
රඳහහිනිඹ විතයක් ශනොශි  අනිකු්ත නහිමකහිමන්
විකහලනඹ න ශටිම නහටය පිළිඵ්ත අඳ කිඹන්න .නෆ.
විශලේශඹන් එහිදී පිටඳත කිමන් කිඹවීභ පිළිඵ අි)ගරු
ජනහධිඳි)තුභහ්ත, ගරු ජනභහධය වහ ්රත්ති) ඇභි)තුභහ්ත භඟ
අඳ හකච්ඡහ කශහ. චිත්රඳටඹක් නිකු්ත කයනශකොට රැඟුම් ඳහරක
භඩුඩරශඹන් අයඹ රඵහ ගන්නහ ශේ ශම් රඳහහිනී
නහිමකහිමන් විකහලනඹ න ශටිම නහටය පිළිඵ -ආිමන්දශේ
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ඳහර්ිමශම්න්තු

[ගරු ටී. ීබ. ඒකනහඹක භවතහ

ඉශගන දරු ඳවුර්ත භඟ නයමන්න පුළුනස ශටිම නහටයඹක්ද
නිකු්ත
න්ශන්
කිඹන
කහයණඹ
පිළිඵදනීි)ඳි)
ශදඳහර්ශම්න්තුශේ අයඹ රඵහ ගළනීශම් ළඩ පිළිශශක් කස
කිරීභට කටයුතු ශඹොදහ ි)ශඵනහ. ශරෝකශේ ශඵොශවෝ යටර
ි)ශඵන රභශේදශේ වළටිඹට රඳහහිනිඹට්ත සීභහක් ඳනන්න
රෆසි) ශනහඹ කිඹහ භවරුන් කිේහ. විවිධ ක්ශේත්රර
බුද්ධිභතුන්ශගන් අඳ ඒ ගළන අදවස දක්න ශර ඉල්රහ සිටිඹහ.
නහිමකහ ්රභහණඹ ළඩි ශනශකොට, නිර්භහණ ළඩි ශනශකොට,
කහඩුඩ 100, 200 ්රභහණශේ ශභගහ ශටිම නහටය නිසඳහදනඹ
ශනශකොට, ඒහශේ අර්ථ්තබහඹක් ි)ියඹ යුතු ශනහ. ඒ
නිහ ඒ තුළින් ශියඹන්ට -ඳහල් දරුන්ට- ශදන ඳණිවුඩඹ
ශභොකක්ද කිඹන එක ශොඹහ ඵළිමඹ යුතු ශනහ. ශම් නීි)-රීි)
ක්රිඹහ්තභක කිරීශම්දී ජනභහධය වහ ්රත්ති) අභහතයහංලඹ්ත,
ංසකති)ක වහ කරහ කටයුතු අභහතයහංලඹ්ත ඒකහඵද්ධ කටයුතු
කශයුතු ශනහ. ශම් පිළිඵ යහජය චිත්රඳට ංසථහ ක්රිඹහ්තභක
කශ ළඩ පිළිශශ, රඳහහිනිඹ වහ නිර්භහණඹ න ශටිම
නහටයරට්ත ශඹොදහශගන ඹම්කිසි ්රමිි)ඹක් ඇි), ඹම්කිසි
රභශේදඹක් ඇි), ඹම්කිසි ළරළසභක් ක්රිඹහ්තභක කිරීභ පිළිඵ
අද අදවක් භතු ශරහ ි)ශඵනහ. විවිධ ක්ශේත්රර අඹ ශම්
පිළිඵ අදවස ඉදිරිඳ්ත කය ි)ශඵනහ. ශභභ අභහතයහංලඹ විසින්
අි)ගරු ජනහධිඳි)තුභහශේ ශඹෝජනහක් විධිඹට ආයම්බ කයන රද
යන්මිණිතළන්න ගම්භහනඹ නිහ අද විශද්ල යටර චිත්රඳට
නිසඳහදකරුන් යහශිඹක් ඇවි්ත ඒ ඳවසුකම් ්රශඹෝජනඹට
ගන්නහ. එහි ඇි) ඳවසුකම් හිත, විවිධ ඳරියඹන් හිත
්රශද්ල ඉරක්ක කය ශගන චිත්රඳට නිසඳහදන කටයුතු කයනහ.
රහබදහඹක විධිඹට එක තළනක ඉශගන තභන්ශේ චිත්රඳට
නිර්භහණඹ කිරීශම් රභශේදඹට ඹන්නට නිර්භහණකරුන්ට
පුළුන් ත්ත්තඹක් ශභභ ගම්භහනඹ තුශ ඇි) ශරහ ි)ශඵනහ.
එභ නිහ ශභළනි ගම්භහන ත්ත සථහන කිහිඳඹක් නිර්භහණඹ
කයන්නට ඵරහශඳොශයෝතතු ශනහ. ඊශේ ශඳශර්දහ අඳ නළත
විතත කශ , ඵ්තතයුදල්ශල්, ජනකරහ ශක්න්ද්රශේ, "අශප් ගභ
"කිඹන සථහනඹ්ත විශලේශඹන් ශටිම නහටය වහ චිත්රඳට
නිසඳහදකරුන්ට ළදග්ත න සථහනඹක් ඵට නළත
ඳරිර්තනඹ ශනහ.
ශම් නිහ චිත්රඳට නිසඳහදකරුන්ට ශකොශඹින් ඈත
්රශද්ලරට ිටහින් විඹදම් කය තභන්ශේ භූමිකහ කයනහට ඩහ,
ශකොශම නගයශේභ ඉතහභ්ත ආන්න තළනක ඉශගන තභන්ශේ
නිර්භහණඹන් කයන්න පුළුන් ශනහ. ගභ ශගදය, ශගොවි ශගදය,
නළකළ්ත ශගදය ශම් වළභ එකක්භ, තභන්ට අලය විධිඹට එකභ
සථහනශේ සිට චිත්රඳට, ශටිමනහටය දවහ ශඹොදහ ගළනීශම්
රභශේදඹට ඹන්නට පුළුන් ශරහ ි)ශඵනහ. ශභභ
ළඩටවන්රදී විලහර ලශඹන් ක්රිඹහ්තභක කයන්න ි)ශඵන
ශඹෝජනහන් ග්තතහභ භහ ශම් කහයණඹ්ත කිඹන්න .නෆ.
ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, ශම් ළඩටවන්රදී විතයක්
ශනොශි ; භවය නහිමකහර ක්රිඹහ්තභක න ්රත්ති)රදී
ඉදිරිඳ්ත කයන දර්ලන ීමට ඩහ හධහයණ දර්ලන න්නට .නෆ.
අපි සිතුද, දළළන්ත ඳහරභක් වදරහ ඒශක් ශඳොඩි ශකොටක් වදහ
ගන්න ඵළරි වුණහ කිඹරහ. අය වදහපු දළළන්ත ඳහරභ ශනොශි 
ශඳන්න්ශන්, වදහ ගන්න ඵළරි වුණු පුංචි ශකොටි . එභ නිහ
භහධයර ි)ශඵන දහචහයහ්තභක ඳළ්තත, භහධයර ි)ශඵන
ගුණහ්තභක ඳළ්තත පිළිඵ ළරකිිමභ්ත න ශරට ශම් භහධය
ආඹතන දළනු්ත කයන්නට .නෆ. ශභොකද එි න් ළයදි චිත්රඹක්
දර්ලනඹ ශනහ. ළයදි අර්ථඹක් දර්ලනඹ ශනහ. ඒ වදන
්රත්ති)ඹ, ඒ වදන රඳ යහුද, වළභ ඳළ්තතටභ නිශඹෝජනඹ න
්රත්ති)ඹක් වළටිඹට ක්රිඹහ්තභක කයන්න අඳ රළවළසි) ශන්නට
.නෆ.
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භහ උදහවයණඹක් කිඹන්නට කළභි)ි . භහ නිශඹෝජනඹ කයන
ඹහඳහු භළි)යණ ශකොට්සහශේ ඳහරභක් ගළන ්රත්ති)ඹක්
කිේහ. ඒ ගුන් ඳහරභ වහ ශටන්ඩර් කයරහ, ඒ සිඹලු ශද්ල්
ක්රිඹහ්තභක කයරහ ඉයි . ඒක රඵහ ශදන්න දින කහනු
කිහිඳඹක් ි)ශඵනහ. ඔවුන් කශශේ ශභොකක්ද? විඳක්ශේ ඉන්න
භන්ත්රීයඹහශගන් ්රකහලඹක් අය ශගන එහි ුදල්ගල් තළීබභ
ශඳන්වීභට ඳභණක් සීභහ කිරීභි . අශනක් සිඹලුභ ශද්ල් අභතක
කශහ. අ්තඳ්ත කය ගළනීම් පිළිඵ ්රහශද්ශීඹ ශල්කම්ශගන්
අවන්ශන් නළි), ඳශහ්ත ඉංජිශන්රු ශදඳහර්තශම්න්තුශන්
අවන්ශන් නළි), RDA එශක් ඳශහ්ත අධයක්රිඹශගන්
අවන්ශන් නළි), අය සීභහට විතයක් ඹහභ නිහ ඒ ්රත්ති)ඹ
නිර්භහණඹ කයන අඹට ගළටලුක් භතු ශනහ. ශභොකද,
්රත්ති)ඹක ි)ශඵන ඉතහභ්ත ගළඹුරු අර්ථ්තබහඹට එි න් වහනි
ශනහ.
ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, එභ නිහ ළඩටවන්
නිර්භහණඹ
කිරීශම්දී
ජන්රිඹ්තඹ
වහ
ශනො,
ගුණහ්තභකබහශඹන් යුතු නිර්භහණඹක් කිරීභ තභි  ළදග්ත
න්ශන්. ජනභහධය වහ ්රත්ති) අභහතයහංලශේ ශම් කහර්ඹ බහයඹ
හර්ථක කය ගන්නට ගරු ඇභි)තුභහ විලහර භවන්සිඹක්
ගන්නහ; අභහතයහංලශේ ශල්කම්තුභහ විලහර භවන්සිඹක්
ගන්නහ; ඒ ආඹතනශේ නිරධහරින් විලහර භවන්සික් ගන්නහ.
ශම් යටට නිළයදි ශතොයතුරු රඵහ ශදන්න, ක්ණික ශතොයතුරු
රඵහ ශදන්න, අර්ථ්ත ශතොයතුරු රඵහ ශදන්න
ගන්නහ
භවන්සිඹ අි)විලහරි . යජඹ ඳළ්තශතන්භ ශනො, අශනකු්ත ඵහහිය
සිද්ධි භහරහන් පිළිඵ්ත, ඒ හශේභ විඳක්ශේ කහර්ඹබහයඹන්
පිළිඵ්ත භහධයශේ කහර්ඹ බහයඹ ඉටු ශන්නට .නෆ. ඳසු ිටඹ
කහරශේ සිරිශකොත සිදු වීම් පිළිඵ ශඳෞද්ගිමක නහිමකහ
ගණනහක් ශතොයතුරු දී ි)බුණහ. ශතොයතුරු අවන්න දළන්
සදහනම් ඉන්නහ. අද ඳහර්ිමශම්න්තුශේ ශම් විහද රඳහහිනි
නහිමකහකින් ශඳන්න ශකොට උනන්දුශන් ඵරනහ.
ශදඳළ්තශ්තභ ශවො ශවෝ නයක අවන්න, දකින්න ශ්රේක්කඹහට
අසථහක් රළියරහ ි)ශඵනහ. ඒ ම්ඵන්ධශඹන් අපි ගරු
කථහනහඹකතුභහට්ත, භහධය අංලඹට්ත සතුි)න්ත නහ. ශම්
ගරු බහශේ ශකශයන ඳක් විඳක් විහද, ඇ්තත නළ්තත ජීවී
නළයඹීට වළකි ආකහයඹට දළන් හුරු ශමින් සිටිනහ. ඒ පිළිඵ
අශප් විශලේ ශගෞයඹ ඔවුන්ට පුද කයන්නට අලයි .
කහයණහ යහශිඹක් කිඹන්නට ි)බුණ්ත, කහරඹ සීභහ ශනහ. ඒ
නිහ භභ අහන ලශඹන් කිඹනහ, ශම් අභහතයහංලශේ ග
කීම්රදී, ශකශවළිඹ යඹුක්ළල්ර අභහතයතුභහ විවිධ ශචෝදනහ
භධයශේ ශරොකු කහර්ඹ බහයඹක් ඉටු කයනහඹ කිඹරහ; ශරොකු
ගකීභක් දයනහඹ කිඹරහ. ්රත්ති) හකච්ඡහරදී යජශේ
ඳළ්තශතන් විතයක් ශනොශි , වළභ අංලඹකින්භ ශරොකු ග කීභක්
දයමින් ක්රිඹහ්තභක ශනහ. එතුභහට ශභන්භ අභහතයහංලශේ
ශල්කම්තුභහ ව ශම් අභහතයහංලඹ ඹටශ්ත ඇි) අශනකු්ත
ආඹතනර නිරධහරින්ද විවිධ භඩ ්රවහය එල්ර වීභ භධයශේ
වුද ශකොන්ද ශකළින් ි)ඹහශගන තභ ග කීම් ඉටු කිරීභ පිළිඵ
අශප් සතුි)ඹ ශගෞයඹ පුද කයනහ. ශඵොශවොභ සතුි)ි .
[අ.බහ. 2.41

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ
(ரவௌபுறகு கவ கபைரறனவெக)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, ජනභහධය අභහතයහංල ළඹ
ශීර් ඹටශ්ත යශට් ්රධහනභ ශද්ලඳහරන ඳක්ඹක භහධය ්රකහලක
වළටිඹට භට්ත අදවස සල්ඳඹක් ්රකහල කිරීභට අසථහක්
රළීබභ ගළන භභ අි)ලි න් තුටු ශනහ.
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ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, ජනභහධය විඹඹ අපි ශරෝක
භට්ටමින් ඵළලු්ත, යටක් වළටිඹට ඵළලු්ත ශම් ශද්දී අතයලයභ,
්රඵරතභ විඹඹක් ඵට ඳ්ත වී ි)ශඵනහ. ශකොි  ආකහයශඹන්
ඵළලු්ත, ජනභහධයශඹන් වියුක්ත ශන්න ජන භහජඹට
පුළුන්කභක් නළවළ. ජන භහජඹක දියුණු උශදහ භහධයඹ තු
ග කීම් ම්බහයඹක් ි)ශඵනහ. භවජනතහශේ ඉටු ශනොව
අලයතහ ඉටු කිරීභ වහ භළදිව්තවීභ, දළනු්ත පුයළසිඹන් ියහි
කිරීභ, කිසිකුට්ත ගළි) ශනොවී, භධයසථ නිළයදි ශතොයතුරු
ංනිශේදනඹ කිරීභ, ඒ හශේභ අර්ථ්ත ශද්, විශනෝදහ්තභක ශද්
ශම් සිඹල්රභ ජනතහට රඵහදීභ භහධය තු ්රුදඛතභ කහර්ඹ
බහයඹන් අතය ඳි)නහ.
ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, අද න ශකොට ශදශකෝටිඹක
ජනතහක් ශශන අශප් යට තුශ විදු්ත වහ ුදරිත භහධය ආඹතන
රැක්භ ියහි ශරහ ි)ශඵනහ. යහජය අංලශේ්ත, විශලේශඹන්භ
ශඳෞද්ගිමක අංලශේ්ත රඳහහිනී නහිමකහ, ගුන් විදුිම නහිමකහ,
පු්ත ඳ්ත, ඟයහ ව හය ්රකහලන වහ ශබ් අඩවි යහශිඹකු්ත ශම්
න ශකොට ියහි ශරහ ි)ශඵනහ.
ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, ජන භහධය නිදව
ම්ඵන්ධශඹන් ග්තත්ත, ජනභහධයශේදීන්ශේ සුයක්ිකතබහඹ
පිළිඵ ග්තත්ත අශප් යට තුශ ි)ශඵන්ශන් අඳළවළදිිම චිත්රඹක්. ඒ
නිහ තුදන්නහන්ශේරහශේ ඳහරනඹ ඹටශ්ත භෆත ඉි)වහඹ තුශ
ඝහතනඹට රක් ව භහධයශේදීන්, අතුරු දවන් වුණු භහධයශේදීන්,
ඳණ ශබ්යහ ගන්නට විශද්ල යටරට ිටඹ භහධයශේදීන්, විවිධ
අඩන්ශ්තට්ටම්රට වහ ඳවයකෆම්රට රක් ව භහධයශේදීන්,
ිටනිඵ්ත කශ භහධය ආඹතන කිසි ශරකින්්ත අභතක කයන්නට
අඳට පුළුන්කභක් නළවළ. ශම් කිසිභ සිදුවීභකට හධහයණ්තඹ
ඉටු කයන්නට අද නතුරු තුදන්නහන්ශේරහශේ ආඩුඩු
අශඳොශවෝත ශරහ ි)ශඵනහ.
ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, ර්තභහන ත්ත්තඹ දිවහ
ඵළලු්ත, .නෆභ ශඳොඩි දරුශක් වුණ්ත දන්නහ, අදට්ත ි)ශඵන
ත්ත්තඹ ශභොකක්ද කිඹරහ. භවය ශරහට තුදන්නහන්ශේරහ
කිඹි , දළන් ගවන්ශන්, භයන්ශන්, උසන්ශන් නළවළි  කිඹරහ.
නුද්ත ඇ්තත ත්ත්තඹ ුදළු යටභ දන්නහ. එක්ශකෝ තර්ජනඹ
කයනහ, එක්ශකෝ භර්දනඹ කයනහ, එක්ශකෝ ියඹ ද්දනහ.
එශවභ්ත නළ්තනම් ඒ විධිඹට ඵළරි වුශණෝත යදහන, ය්රහද වහ
විවිධ තුටු ඳඬුරු දීරහ නම්භහ ගන්නහ. තභන්ට .නෆ විධිඹට මකරහ
කය ගන්න එක තභි  ආඩුඩු අද භහධයඹ්ත එක්ක කයන
ශල්රභ.
ඵරන්න, ටී.ීබ. ඒකනහඹක ඇභි)තුභහශේ කථහශනු්ත කිේහ,
කදහ්ත කයන්ශන් නළි) ශදඹක් දළන් කයනහි  කිඹරහ.
භහඹකට තහක් භහධය ආඹතන ්රධහනීන් අයිමඹගව භන්දියඹට
ශගන්හ වළරඳ කරහ, කළු ශකෝපි ශඳොරහ ඳ්තන භහසික
භහධය ධර්භ ශද්ලනහශන් ශභොකක්ද සිදු න්ශන්? යජඹට හිතකය
්රත්ති) ඳශ කය ගළනීභ තභි  ඒශකන් සිදු න්ශන් කිඹහ කවුරු්ත
දන්නහ. ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, ශම්හ අද ්රසිද්ධ යවස
ඵට ඳ්ත ශරහ. [ඵහධහ කිරීභක් ශඳොඩ්ඩක් ඉන්න. ගරු අසර්
භන්ත්රීතුභනි, ජහතයන්තයඹ ඉසයව්ත ඔඵතුභහ විහිළුකළරදයක්

[මූළවනද අණ ඳිපදි ඉලත් කරන ී.]

[அவெகறரசணவெ கவோடகபவௐதடி அகவநவௐதவோடுவபது]

[Expunged on the order of the Chair.]

වුණහ. [ඵහධහ කිරීභක් කරුණහකය, භට කථහ කයන්න ඉඩ
ශදන්න. ශම්හ අද ්රසිද්ධ යවස ඵට ඳ්ත ශරහ වභහයි . ගරු
නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, තුදන්නහන්ශේරහ ඵරඹට එද්දි චින්තන
කළයට් අර ශඳන්ද්දි, ශභන්න ශම් භහින්ද චින්තන ශඳොශ්ත පිටු
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ගණන්
ජනභහධය
නිදව
ගළන්ත,
ජනභහධය
නිර්ශද්ලඳහරනීකයණඹ ගළන්ත භහධයශේදීන්ට රඵහ ශදන ශද්ල්
ගළන්ත තුදන්නහන්ශේරහ වන් කය ි)ශඵනහ. අද
තුදන්නහන්ශේරහට ශම් ශඳොත අභතක ශරහ ි)ශඵනහ. නුද්ත
ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, යහජඳක් ආඩුඩුශේ 9න අඹ ළඹ
ඉදිරිඳ්ත කයද්දි ජනභහධයකරුහ ගළන චනඹක්්ත වන්
කයන්න්ත භහධය මිතුයහ ඹළි  කිඹහ ගන්නහ නහඹකඹන්ට අභතක
වීභ ගළන ඇ්තත ලශඹන් අඳ සිඹලු ශදනහභ කනගහටු විඹ යුතුි .
ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, ඳසු ිටඹ අඹ ළශඹන් ශජයසස
භහධයශේදීන් වහ හවනඹක් මිර දී ගළනීභට රුපිඹල් රක් 10ක
ණඹක් රඵහ ශදන්න ශඹෝජනහ කශහ. නුද්ත ශජයසස
භහධයශේදීන්ට රක් 10ට ගන්න ි)ශඵන හවනඹ ශභොකක්ද කිඹහ
්රලසනඹක් ඳළන නළඟුණහ. ඒ නිහ එදහ ශම් ගරු බහශේදී ඉල්ීමභක්
කශහ. යහජය ශේකි න්ට, ශද්ලඳහරනඥඹන්ට- භවජන
නිශඹෝජිතඹන්ට- ගශම් ඳන්ශල් විවහයහධිඳි) වහුදදුරුන්ට රඵහ
දුන්නහ හශේ තීරුඵදු යහිත හවන ඵරඳත්රඹක් ශජයසස
භහධයශේදීන්ට්ත ශදන්න කිඹහ අඳ ශඹෝජනහ කශහ. නුද්ත ඒ ගළන
කිසිදු ළරකිල්රක් ශවෝ ඇහුම්කන් දීභක් තුදන්නහන්ශේරහශේ
ඳළ්තශතන් සිදු ශරහ නළවළ. රක් 10 ණඹ අයශගන ශම් ශද්දි
ශජයසස භහධයශේදීන් කී ශදශනක් ශභෝටර් යථ මිර දී ශගන ි)ශබ්
ද කිඹහ්ත ඇභි)තුභහශගන් අවන්න කළභළි)ි . ගරු නිශඹෝජය
බහඳි)තුභනි, කරුණහකය, දළන්්ත ්රහශඹෝිටක ශම්
භහධයශේදීන්ට තීරුඵදු යහිත ඵරඳත්රඹක් රඵහ දීශම් රභඹක් ඇි)
කිරීභ ගළන කල්ඳනහ කයන්න කිඹහ ඒ ශඹෝජනහ ඇවි්ත
අවුරුද්දකට ඳසු අඹ ළඹ විහදඹක් ඳ්තන ශම් අසථහශේදී්ත
භභ භතක් කයන්න කළභළි)ි .
ශනොශඹක් අසථහර අපි භතක් කශ ආකහයඹට
භහධයශේදීන්ට ඵරඳහන ත්ත ්රධහනභ ගළටලුක් ි)ශඵනහ. අද
භහධය ආඹතන ළඩි වරිඹක් ි)ශඵන්ශන් ශකොශම වහ ඒ අට
්රශද්ලර. ඒ නිහ ශකොශම අටින් ඳදිංචි වීභට නික් නළි) එක
අද අශප් යශට් භහධයශේදීන්ට ශරොකු ්රලසනඹක්. භට භතකි ,
ශ්රේභදහ ජනහධිඳි)තුභහශේ කහරශේ ශම් ගළන ඹම් ළඩ
පිළිශශක් දිඹ්ත කයන්න එතුභහ උ්තහව කශ ඵ. චන්රිකහ
කුභහයතුංග ජනහධිඳි)නිඹශේ කහරශේ, භංගර භයවීය ඇභි)
කහරශේ ශගල් 44ක් භහධයශේදීන්ට රඵහ දුන්නහ. අද ශගල්
වළශදනහ ද කිඹහ අඳට ශඳශනන්න්ත නළවළ. භහධයශේදීන්ට
ශගල් රළශඵන්ශන්ත නළවළ. ශම් අඹ ළඩි වරිඹක් -හි)ලඹ
පිරික්, ඵහුතයඹක්එක්ශකෝ කුීම ශගල්ර, ශඵෝඩිම්
කහභයර, ඳන්රක නළ්තනම් ඳල්ිමඹක හශේ තළනක තභි 
නතය ශරහ ඉන්ශන්. ඒ නිහ ශම් අඹශේ ්රලසනඹ ගළන
ඇභි)තුභහශේ කහරශේදී ඹභක් කයන්න උ්තහව කයන්න කිඹහ
ඔඵතුභහට භතක් කයනහ.
ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, ජනභහධයශේදීන්ට laptop ශදන
එක ශඵොශවොභ ශවො ළඩක්. නුද්ත දුන්න විධිඹ ගළන, ශඵදහ දීශම්
විනිවිදබහඹ ගළන, කී ශදශනකුට දුන්නහද කිඹන එක ගළන වරි
උ්තතයඹක් තුදන්නහන්ශේරහට දී ගන්න ඵළරි ශරහ ි)ශඵනහ.
භහ දළක්කහ, ශඟදි භන්ත්රීයශඹක් ්රලසනඹක් අවපු ශරහශේ ඒකට
වරි උ්තතයඹක් ශදන්න ඵළරි වුණ ඵ. ඒ laptop ්රලසනඹ ගළන, දීපු
විධිඹ, විනිවිදබහඹ, කී ශදශනකුට දුන්නහද, ශතෝයහ ග්තශ්ත
ශකොශවොභද කිඹන ්රලසන අවන විට වරිඹට නිකම්
තුදන්නහන්ශේරහශගන් CHOGM විඹදභ ගළන අවනශකොට හශේ
තභි , වරි උ්තතයඹක් ශදන්න ඵළරු ඉන්ශන්. ගරු ඇභි)තුභනි,
අශප් භහධයශේදීන්ට ශවො පුහුණුක් රඵහ දීභ විශලේශඹන්භ අඳ
කශ යුතු ශදඹක් වළටිඹට දකිනහ. BBC, CNN හශේ භට්ටභට
අශප් දක් භහධයශේදීන් ශගොඩ නඟන්නට අඳ උ්තහව කශ යුතු
ි)ශඵනහ. ඒ වහ සුදුසු පුද්ගරශඹෝ දභහ පුහුණු කිරීම්; පුහුණු
ළඩටවන්, පුහුණු ආඹතන, ඒ හශේභ විශද්ල ශිය්ත ඇි) කශ
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යුතු ි)ශඵනහ. භහ හිතනහ, උනන්දු වුශණෝත ්රජහතන්ත්රහදී
යටිමන් භහධය ංර්ධනඹට අලය උදේ තුදන්නහන්ශේරහට
රඵහ ගන්න ඵළරි ශන එකක් නළවළ කිඹහ.
විශලේශඹන්භ ිටඹ ය හශේභ ශම් ය්ත, ශම් උ්තතරීතය
බහශේ භහධය හර්තහ කයන භහධයශේදීන් පිළිඵ භහ ගරු
ඇභි)තුභහශේ අධහනඹ පිණි කිඹන්න .නෆ. විශලේශඹන්භ ශම්
දසර අඹ ළඹ කහයක බහ විහද ඳ්තන ශකොට උශද් ඉරහ
වළන්දෆ න තුරුභ එක දිගට ශම් බහශේ රැීම සිටිමින් අශප්
කථහරට න් ශදමින් ඒ කථහ ඵව ශම් යටට න්නිශේදනඹ
කයන භහධයශේදීන්ට අඩු ගණශන් අවුරුද්දකට ළයඹක්්ත විශද්ල
ංචහයඹක් ශදන වළටි ගළන්ත තුදන්නහන්ශේරහශේ අධහනඹ
ශඹොුද කයන්න. අද තුදන්නහන්ශේරහ නහසි)කහය විඹදම් යහශිඹක්
කයනහ. යශට් නහඹකඹහ යට ඹන ශකොට නඩ පිටින් අයශගන ඹන
කරහක් අද අපි දකිනහ. ඒ නිහ ශම් ඉන්න භහධයශේදීන් කිහිඳ
ශදනහට අඩු ගණශන් කිට්ටු ඳහත යටකට්ත ිටහිල්රහ එන්න
අසථහක් වදරහ ශදන්න. එශවභ ිටශඹෝත ඔවුන්ට අ්ත දළකීම්
රඵන්න පුළුන් ශනහ. එතශකොට ඔවුන්ට අ්ත දළකීම් හුභහරු
කය ගන්න පුළුන්කභ රළශඵනහ; ශරෝකශේ අශනක් යටල්ර
ඳහර්ිමශම්න්තුකයණඹ ගළන අශඵෝධඹක් ගන්නට පුළුන්
ශනහ. ශම් කයන ළශඩ් ත ටිකක් ශවොඳින් කයන්නට ඔවුන්ට
ඒක වධර්ඹඹක් ශනහ.
ගරු ඇභි)තුභනි, භහධයශේදීන්ට ශනොශඹක් ශද්ල් ශදනහ
කිඹරහ තුදන්නන්ශේරහ භහින්ද චින්තනඹ ශඳොශ්ත කිඹරහ
ි)ශඵනහ. ඒ හශේභ විරහභ ළටුඳක් ශදනහ කිඹරහ
තුදන්නහන්ශේරහ කිේහ. ඒකට ඳනතකු්ත වළදුහ. අද ඒ විරහභ
ළටුඳ ශගොවි විරහභ ළටුඳ හශේ තභ රළශඵන්ශන් නළවළ. විරහභ
ළටුඳ රඵහ දීභ ශකශේ ශත්ත වදපු ඳනත නම් විරහභ ඇයරහඹ
කිඹන එක නම් අඳට ශඳශනන්නට ි)ශඵනහ.
අද භට කථහ කයන්නට රළීබ ි)ශඵන්ශන් සුළු ශේරහක් වු්ත
ඒ අතය භහධය ආඹතන කිහිඳඹක් ගළන්ත කථහ කයන්නට අලයි .
ඉසශල්රහභ "ශල්ක් වවුස" ආඹතනඹ ගළන කථහ ශනොකශශෝත
ඒක අඩුක් ශනහ. ශභොකද, ශනදහ අපි ශම් ගරු බහශේ
"ශල්ක් වවුස" ආඹතනඹ ගළන කථහ කශහභ ඒ වහ ශභතළනදී
වරිඹට පිළිතුයක් ශදන්ශන් නළතු ශඳෝත ඳහ ුදද්රණඹ කයරහ අපි
කයපු කථහරට භඩ ගවපු වළටි අඳට භතකි . ඒ ගවපු ශඳෝත ඳහ
භශේ ශඟ ි)ශඵනහ. ඒහ ුදද්රණඹ කයරහ ශේකි න්ශේ
ශගල්රට තළඳළල් කයරහ ඹළේහ. ශභොනහද, ඒ ශඳෝතර
ි)ශඵන්ශන්? එක තළනක ි)ශඵනහ, "එජහඳ භහධය ්රකහලක භළි)
ඵශේදී ශල්ක් වවුසිඹ ගළන කී කථහ ශඵොරු. ඳහර්ිමශම්න්තුශේදී
එළනි ද්ශේල වගත ්රකහල කිරීභ ගළන ඔහු රේජහට ඳ්ත විඹ
යුතුි " කිඹරහ. ඒ වහ අපි ශභතළනදී කරුණු කිේහභ "දිනමිණ"
ඳ්තතශර් ඳශ කයනහ, "ශල්ක් වවුසිඹ ගළන ගඹන්තශේ ශඵොරු
ශතොයතුරුරට පිළිතුරු" කිඹරහ. අපි නළි) තළන්ර ඒහ කිඹරහ
ි)ශඵනහ. කභක් නළවළ. භභ එද්ත කථහ කශශේ ශතොයතුරු අශ්ත
ඇි). භහ ශඟ අද්ත ි)ශඵනහ අපි එදහ ඉදිරිඳ්ත කශ කහයණහ.
විශලේශඹන්භ ශ්රී රංකහ නිදවස ශේක ංගභඹ ඳ්රිකහ ඳහ
ුදද්රණඹ කයරහ ශම් අදවස යටට ශවළි කයරහ ි)බුණහ. අදට්ත ඒ
ඳ්රිකහ භහ ශඟ ි)ශඵනහ. ඔඵතුභහට අලය නම් එන්න පුළුන්.
එතශකොට අපි කිඹන්න කළභළි)ි , ශල්ක් වවුස ආඹතනඹ ඒ ශඳෝත
ුදද්රණඹ කශහට, අපි හදය ශතොයතුරු කිේහ කිඹරහ ්රකහල
කශහට, අපි කිඹපු ශචෝදනහ එකක්්ත ශේකි න්ට දළන ගන්න
ශම්ශක් වන් කයන්ශන් නළතු නිකම්භ අපි හදය ශතොයතුරු
කිේහ කිඹන එක විතයි  වන් කයරහ ි)ශඵන්ශන්. අපි නඟපු
ශචෝදනහ ශභොනහද කිඹරහ ඇතුශ්ත කයරහ, ඒහ හදයඹි 
කිඹරහ කිේහ නම් තභි  ශම් ශඳොශ්ත ටිනහකභක් ි)ශඵන්ශන්.
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එහි ශේකි න්ට ය තුශනන් තුනට ළඩි න ළටුඳ තභ
දීරහද කිඹරහ ඵරන්න, ගරු ඇභි)තුභනි. "ශල්ක් වවුස"
ශේකඹහට අවුරුදු තුශනන් තුනට ළඩි න ළටුඳ 2005න් ඳසශේ
රළියරහද කිඹරහ ශඳොඩ්ඩක් ඵරන්න. ශඳෝත ගවරහ, ශඟ නළි) තළන
භඩ ගවරහ ළඩක් ි)ශඵනහද? 2009 ශර් සිට ජීන අංක
දීභනහ රඵහ දී ි)ශඵනහ ද කිඹරහ ශවොඹරහ ඵරන්න. ජීන අංක
දීභනහ කප්ඳහදු කයරහ අදට්ත කම්කරු උහවිශේ ඒ ගළන නඩුක්
විබහග ශනහ. ඉි)න් ශම් ශඳෝත ගවරහ, භඩ ගවරහ ්රලසනිමන්
ඳළනරහ ඹන්න ශනොශි  අපි ශම්හ කිඹන්ශන්. විශේර්ධන
ඳයපුශයන් ආයම්බ වුණු ඒ ඳ්තතය භව ශගදය -ඒහ යජශේ
ශවොයණෆ ඵට ඳ්ත වුණහ වුණ්ත- ශවො ත්ත්තශඹන් ි)ශඵනහ
නම් අපි්ත -ශම් යශට් පුයළසිශඹෝ වළටිඹට- ඒකට කළභි) නිහි 
ශම්හ ශඳන්රහ ශදන්ශන්.

ගු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ)

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

"ශල්ක් වවුස" ආඹතනඹ රහබ රඵන ආඹතනඹක්.

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ
(ரவௌபுறகு கவ கபைரறனவெக)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

රහබ රළබුහ. ඔඵතුභහ්ත හිටිඹහ. එතශකොට ඔඵතුභහ කශඩ්
ිටශේ UNP එකට. එද්ත ඔඵතුභහ භවජන ඡන්දශඹන් ශනොශි 
ඳහර්ිමශම්න්තුට ආශේ, UNP එශක් chit එශකන්. අද්ත
තුදන්නහන්ශේ ඳහර්ිමශම්න්තුට ඇවිල්රහ ඉන්ශන් භවජන
ඡන්දශඹන් ශනොශි  chit එශකන්.

ගු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ

(ரவௌபுறகு வஜவ ரரவெக)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

වළභ තළනභ chit ි)ඹනහ.

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ
(ரவௌபுறகு கவ கபைரறனவெக)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

එදහ UNP එකට කශඩ් ිටඹහ. තුදන්නහන්ශේ අද ඔතළන
ඉශගන ආඩුඩුට කශඩ් ඹනහ. ඒ ගළන භභ තුදන්නහන්ශේට
අනුකම්ඳහ කයනහ. [ඵහධහ කිරීභක්

ගු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ)

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

අනුකම්ඳහ කයන එකට භභ ශඵොශවොභ න්ශතෝි .

ියදයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(The Deputy Chairman)

Hon. Member, you have one more minute.
ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ
(ரவௌபுறகு கவ கபைரறனவெக)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු රුන් විජඹර්ධන භන්ත්රීතුභහශේ ශේරහශන් භට විනහඩි
3ක් ශදනහ කිේහ.

ියදයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(The Deputy Chairman)

ඔඵතුභහශේ ශේරහශන් විනහඩි ශදකක කහරඹක් ශදනහ ද?
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ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ
(ரவௌபுறகு கவ கபைரறனவெக)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

එතුභහ ශරහ ශදනහ කිේහ. භභ ඒ ගළන ග කීභ ගන්නහ.
[ඵහධහ කිරීභක් ශරහ භදි නිහ ශඳොඩ්ඩක් ඉන්න, අසර්
භන්ත්රීතුභහ. හිටපු ුදදල් අධයක් ිටහිල්රහ දළන් අවුරුදු එකවභහයක්
ශනහ. තභ ග කි යුතු ුදදල් අධයක්යශඹකු ඳ්ත කයරහ ද
කිඹරහ ඔඵතුභහ ශවොඹරහ ඵරන්න. ඒ හශේභ ළරළසභක් නළි)
කයන නහසි)කහය ශද්ල් ගළන ඵරන්න. ඹහඳනශේ ුදද්රණහරඹක්
වි කයරහ "තමිල්නහදන් ශදභශ වඬ" කිඹරහ ඳ්තතයඹක් ගවන්න
උ්තහව කශහ. ඒක අහර්ථක වුණහ. ඒකට ශකොශඹින් ඹහඳනඹට
ුදද්රණ ඹන්ත්රඹක් ශගන ිටඹහ. ඒක දළන් ආඳසු ශකොශමට
ශගශනන්න වදනහ. ශම්කට ශටන්ඩර් කළශේහ. වළඵළි , ඒ
වි ඩ්ල්ඵර්ේ ර්ණ ශදශක් .ෂසශට් ුදද්රණ ඹන්ත්රඹ විකුණහ ගන්න
ඵළරි දළන් ශකොශමට ශගශනන්න වදනහ. ශම්හට විලහර
නහසි)ඹක් කශහ. ුදදල් නහසි) කයරහ ආඹතනශේ ඉවශභ
නිරධහරින්ශේ හවන ගහල් කිරීභ වහ දුම්රිඹ ශදඳහර්තශම්න්තුට
අඹ්ත ඩී.ආර්. විශේර්ධන භහශ්ත ඉඩභක් භහඹකට රුපිඹල්
එක්රක් වළටදහව ගණශන් කුීම ශගන්න අයශගන ඒශක් hut
එකක් ඳහ ගළහුහ. ශම්කට 24 ඳළඹභ ආයක්ක නිරධහරින් ඳඩි
ශගරහ ශඹශදේහ. අන්ි)භට භහ ඳවක් විතය එකභ
හවනඹක්්ත ගහල් කයන්ශන් නළි) නියඳයහශද් කුිමඹ ශගරහ
hut එක්ත ගරරහ තභි  දළන් නතය කයරහ ි)ශඵන්ශන්.
ඇභි)තුභනි, ශම් කීර්ි)භ්ත භහධය ආඹතනඹ අද න ශකොට
ශකොච්චය ඳල්රම් ඵළවළරහද කිඹරහ කල්ඳනහ කශ යුතු ි)ශඵනහ.
ශඵොරුට ඳම්ශඳෝරි ගළහුහට ළඩක් නළවළ. ඳ්තතය ආඹතනශේ
ඳ්තතය ුදද්රණඹ ශන්ශන් ශකොඳභණද, විකිශණන්ශන්
ශකොඳභණද කිඹන එක තභි  ළදග්ත ශන්ශන්. ශල්ක්වවුස
ආඹතනශේ ඳ්තතය ුදද්රණඹ ශකොි  තයම් අඩු ශරහද කිඹරහ
ඵරන්න, ඇභි)තුභනි. භහ ශඟ ි)ශඵනහ, ශදළම්ඵර් භහශේ
01ළනිදහ ඉරහ ශදළම්ඵර් භහශේ 11ළනිදහ දක්හ දිනඳතහ
ුදද්රණඹ කයපු ඳ්තතය ්රභහණඹන් පිළිඵ විසතයඹ. දළන් chit
එකක් එි , “ඔඹ ශඵොරු, ශභච්චයි , අච්චයි ” කිඹරහ. ඔඵතුභහ
ශවොට ශම් ගළන ශවොඹරහ ඵරන්න.

ගු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ)

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

ශඵොරු කිඹන්න ඉසශල්රහ -

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ
(ரவௌபுறகு கவ கபைரறனவெக)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

අශන් ඔඹ ශභෝඩකභ වළභ දහභ ්රදර්ලනඹ කයන්න එඳහ, chit
එශකන් ආහ කිඹරහ. 2013 ශදළම්ඵර් භහශේ 08 ළනි ඉරිදහ
ශල්ක් වවුස ආඹතනශඹන් ුදද්රණඹ වුණු ඳ්තතය ්රභහණඹ ගළන
විසතය භහ ශඟ ි)ශඵනහ. ඒ අනු “සිළුමිණ” ඳ්තතය 46,249ි ;
“ඔබ්ර්” ඳ්තතය 52,516ි ; “හයභංජරි” 7,248ි . ශභච්චය
ඳ්තතය ුදද්රණඹ වුණහට විකිණිරහ ඉදිරි ශරහ ආඳසු ආශේ
ශකොඳභණද කිඹන එක්ත ශවොඹරහ ඵරන්න .නෆ.

ගු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ)

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

ශඵොරු කිඹන්න එඳහ.

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ
(ரவௌபுறகு கவ கபைரறனவெக)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

අශන් ශඳොඩ්ඩක් ඉඩ ශදන්න, භන්ත්රීතුභහ. දිනඳතහ ඳ්තතයර
ත්ත්තඹ ඵරන්න. අද දශේ -11 ළනිදහ- ඳ්තතය ශකොච්චයද
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ුදද්රණඹ කයරහ ි)ශඵනහද? ඒ විසතය භහ ශඟ ි)ශඵනහ.
“දිනමිණ” ඳ්තතය 19,285ි ; “ශඩ්ිමනිේස” ඳ්තතය 21,694ි ;
“ි)නකයන්” ඳ්තතය 4,660ි . ශභන්න අද ශල්ක්වවුස ආඹතනඹ
ඳල්රම් ඵළවළපු ආකහයඹ. කුඩුඩහශල් අශරවි නිශඹෝජිතඹහ ශඟට
ිටහිල්රහ හවනඹ න්තරහ ඔඵතුභහ නිකම් අවරහ ඵරන්න,
දකට ශකොඳභණ ඳ්තතය ්රභහණඹක් විකිශණනහද කිඹරහ.
කුඩුඩහශල් අශරවි නිශඹෝජිතඹහට දකට ඹන්ශන් “දිනමිණ”
ඳ්තතය 18ි ; “ශඩ්ිමනිවුස” ඳ්තතය 5ි ; “ි)නකයන්” ඳ්තතය 2ි .
ඉරිදහට “සිළුමිණ” ඳ්තතය 12ක් ඹනහ; “ඔබ්ර්ර්” ඳ්තතය
12ක් ඹනහ; “හයභංජරි” ඳ්තතය ශදකක් ඹනහ. ශභන්න
ඳ්තතය භව ශගදය ර්තභහන ත්ත්තඹ, ඇභි)තුභනි.

ගු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ)

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

තුදන්නහන්ශේ කශඩ් ඹනහ.

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ
(ரவௌபுறகு கவ கபைரறனவெக)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

භභ කශඩ් ඹන්නම්. භභ කශඩ් ිටඹ්ත ජහි)ක රළි සතුශන්
ශනොශි  ඹන්ශන්. ජනතහ අතයට ිටහිල්රහ, දිස්රික්කශේ
ඳශුදළනිඹහ ශරහ තභි  භභ කශඩ් ඹන්ශන්. ඒ නිහ භභ
ඔඵතුභහ හශේ කනගහටු න්ශන් නළවළ. නිතයභ කිඹන්ශන් අශප්
ලිිමක අයුදණ “ගුණහ්තභක පු්ත ඳතක්” කිඹරහි . භහ ශඟ
ි)ශඵනහ, ඳ්තතය කෆල්රක්. ශල්ක් වවුස කර්තත භඩුඩර
අධයක් සීරය්තන ශනය්ත භව්තතඹහ කථහක් කයන ශකොට
කිඹනහ, “අශප් ලිිමක අයුදණ ගුණහ්තභක පු්ත ඳතක් මි
ශශශ දළන්වීම් ඳසු ඳ වමහ ඹෆභ ශනොශි ” කිඹරහ. ඵරන්න,
ශභොන ගුණහ්තභක ඵක් ද? දරුන් ශනුශන් ුදද්රණඹ කයන
“විදුනළණ” කිඹන පු්ත ඳ්ත අි)ශර්කඹ ඵරන්න. ශම් ඳ්තතයඹ
ුදද්රණඹ කයන්ශන් ඉශගන ගන්න දරුන් ශනුශන්. දරුන්
ශනුශන් ්රලසන ඳත්රඹක් වදරහ ි)ශඵනහ. ඒශක් ශ්රීරන්කන්
ගුන් භහගශම් ශරෝගු ශඳන්රහ ඵහුයණ ්රලසනඹක් අවනහ.
උ්තතය වතයක් දීරහ ි)ශඵනහ, ශභි න් එකක් ශතෝයන්න කිඹරහ.
ශභොකක්ද දීරහ ි)ශඵන උ්තතය වතය? ගුන් විදුිම ංසථහ,
රඳහහිනී ංසථහ, ශ්රී රංකහ යුද වුදදහ, ඛනිජ ශතල් නීි)ගත
ංසථහ. ශ්රීරන්කන් ගුන් භහගශම් ශරෝගු දීරහ, ශම් කිඹන
උ්තතය වතශයන් නිළයදි උ්තතයඹ ශභොකක්ද කිඹරහ
දරුන්ශගන් අවනහ. [ඵහධහ කිරීභක් ඵරන්න, කශඩ් ඹන වළටි.
ශම් අඹ ළඹ ඉදිරිඳ්ත කයපු දට ඳහු ළනිදහ ඳ්තතශර් වන්
ශනහ, ජනහධිඳි)තුභහ 9ළනි යට්ත ඉදිරිඳ්ත කශ "ශඳදිජන
අඹ ළඹ" කිඹරහ. එශවභි  ි)ශඹන්ශන්. ඉි)න් කශඩ් ඹන්න
ිටහිල්රහ්ත චන යද්දහ ගන්නහ. ගුණහ්තභකබහඹ ශම්කද
කිඹරහ අවන්න ශනහ. භහ ශඟ ත්ත ය්ත ශද්ල් ි)ශඵනහ.
ඵරන්න, 2011 ළප්තළම්ඵර් භ 18 ළනි ඉරිදහ “සිළුමිණ”
ඳ්තතශර්. එභ පු්ත ඳශ්ත "ටපිට" අි)ශර්කශේ ශේ ශදොය
ඉඩකඩම් ඹටශ්ත ඉඩම් විකිණීභ වහ මිනිසුන් ල්ිම දීරහ ඳශ
කයන දළන්වීම් තීරුශේ ශභළනි දළන්වීභක් ි)ශඵනහ:
"නළතී ඵශඵක් ඵරහ ගළනීභට කහන්තහක් අලයි . 83, භඩඳහත
ඳහය, පිළිඹන්දර. ළටුඳ 8500/-"

එතශකොට ශේ ශදොය ඉඩකඩම් තීරු ඹටශ්ත ල්ිම දීරහ දභන
advertisementර ඳශ න්ශන් ශභන්න ශම්හි .
ඊශඟට භහ ශඟ ි)ශඵනහ, 2011 ළප්තළම්ඵර් 04න ඉරිදහ
"සිළුමිණ" ඳත්රඹ. එහි "ටපිට" අි)ශර්කශේ භරුටි කහර් යථ
විකිණීභ වහ ඳශ කයන තීරුශේ ශභශවභ advertisement එකක්
ි)ශඵනහ:
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[ගරු ගඹන්ත කරුණහි)රක භවතහ
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ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ
(ரவௌபுறகு கவ கபைரறனவெக)

"යජයට ශඵොදුශගොවි අවු.26 උ 5' වහ උ 5'5" ක් න සුදු සිහින්
දිඹණිඹන්ශදශදනහට සුදුසු වකරුන් ශදශදශනකු විරහමික භ ශොඹි ."

අසර් භන්ත්රීතුභහට .නෆ නම් ඒ දළන්වීභ ශවොට ඵරන්න.
[ඵහධහ කිරීභක් ඵඵහ ඵරන එක ඔඵතුභහට පුළුන්. ශභොකද, ඒක
පුරුදුි  ශන් යජ ශගදයදීභ. [ඵහධහ කිරීභක් වළඵළි  ඵඵහ ඵළලුහට
රළශඵන්ශන් රුපිඹල් 8,500ි . ජහි)ක රළි සතුශන් වම්ඵ
ශන්ශන් නළවළ. ඒකි  යද.

ගු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ)

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

ි)ස අ්තතනහඹක භන්ත්රීතුභහට අශගෞය කයන්න එඳහ. එතුභහ
ජහි)ක රළි සතුශන් ආශේ.

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ
(ரவௌபுறகு கவ கபைரறனவெக)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, ශ්රී රංකහ රඳහහිනී ංසථහ
ගළන්ත භහ කිඹන්න කළභළි)ි . ශ්රී රංකහ රඳහහිනී ංසථහශේ
ශේකි න්ට දිරි දීභනහක් රඵහ ශදන්න, ශ්රී රංකහ රඳහහිනී
ංසථහශේ බහඳි)තුභහ ශඵොශවොභ ද්බහශඹන් ත්තතීඹ මිි)
භඟ හකච්ඡහ කයරහ එකඟ වුණහ. භහඹකට රුපිඹල් 1,700ක
දිරි දීභනහක් රඵහ දීභට එතුභහ නිර්ශද්ල කයරහ අධයක්
භඩුඩරශේ අනුභළි)ඹට ඳහ ඉදිරිඳ්ත කශහ. නුද්ත අධයක්
භඩුඩරඹ දළන් ඒක ශනොශකශයන තළනට තල්ලු කයරහ ි)ශඵනහ.
ඉි)න් ශේකි න් ශම් ගළන කරකිරීශභන් ඉන්නහ.
බහඳි)තුභහශේ ඒ ශඹෝජනහ ගළන උනන්දු ශරහ එභ දිරි දීභනහ
රඵහ ශදන්න කටයුතු කයන්න කිඹරහ ඇභි)තුභහශගන් භහ
ඉල්රනහ.
රඳහහිනිශඹ්ත තනිකයභ ශද්ලඳහරන ලශඹන් ඒකඳහර්ලසවික
ළඩටවන් විතයි  ි)ශඵන්ශන්. නිර්ශද්ලඳහරනීකයණඹ ගළන
කිේහට ඇ්තත ලශඹන්භ ඒ යහජය ආඹතන ඔක්ශකොභ දළන් නිල්
ශද්ලඳහරනීකයණඹ ඵට තභි  තුදන්නහන්ශේරහ ඳ්ත කයරහ
ි)ශඵන්ශන්. CHOGM එකට ශ්රී රංකහ රඳහහිනී ංසථහ කයපු
විඹදම් ම්ඵන්ධශඹන් එහි ඉන්න කවුරු්ත තභ දන්ශන් නළවළ.
යජශේ ුදද්රණහරඹ ගළන්ත චනඹක් ශදකක් කිඹන්න .නෆ.
CHOGM එක ශරහශේ යජශේ ුදද්රණහර ශගොඩනළඟිල්ර ඉදිරිඳ
ශඵොශවොභ අරංකහය විධිඹට කස කශහ. ඒක ශවොි .

ියදයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(The Deputy Chairman)

Hon. Member, your time is over.
ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ
(ரவௌபுறகு கவ கபைரறனவெக)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ත විනහඩි ශදකකින් අන් කයනහ. භට විනහඩි 5ක්
රළබුණහ.

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

Give me two more minutes, please.
ියදයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(The Deputy Chairman)

Whose two minutes?
ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ
(ரவௌபுறகு கவ கபைரறனவெக)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

භන නහනහඹක්කහය භන්ත්රීතුභහ්ත එක විනහඩිඹක් ශදි .
එතුභහ අශප් ඳළ්තශ්ත ශන්; එක ඳළ්තශ්ත ශන්. ත්තඳය ශදකකින්
භශේ කථහ අන් කයන්නම්.
ශම් ඉසයව ශගොඩනළඟිල්ර අලු්තළඩිඹහ කශහට එහි ඇතුශට
ිටඹහභ ඇඳුභක් භහරු කය ගන්න ඳවසුකභක්්ත, ළසිකිළි
ඳවසුකභක්්ත රඵහ දීරහ නළවළි  කිඹරහ ශේකශඹෝ කිඹනහ. ඒ
හශේභ යජශේ ුදද්රණහරශේ කඩදහසි මිරට ගළනීභට්ත ශටන්ඩර්
භඩුඩරශේ තුන්ශදනකු අ්තන් කශ යුතු ි)බුණහ. නුද්ත එශවභ
අ්තන් ශනොකය කඩදහසි මිරට ගළනීභ නිහ ඒ ම්ඵන්ධ අල්රස
ශවෝ දණ ශචෝදනහ විභර්ලන ශකොමින් බහශන්
ඳරීක්ණඹකු්ත ි)ශඵනහ. ඒකට ශභොකක්ද වුශඩු කිඹරහ
ශොඹන්න කිඹරහ්ත ඇභි)තුභහට භහ කිඹනහ. ශම් ගළන
අභහතයහංලඹ ශභොන්ත කයරහ නළවළි  කිඹරහ්ත ශචෝදනහක්
ි)ශඵනහ.
ඒ විතයක් ශනොශි . යජශේ ුදද්රණහරශඹන් ඉත රන කඩදහසි
දිඹ යු්තශ්ත සීභහහිත ජහි)ක කඩදහසි භහගභටි  කිඹරහ එදහ
ඉරහභ රභඹක් ි)බුණහ. නුද්ත දළන් ඒ ඉත රන කඩදහසි
ශඳෞද්ගිමක අඹට කුණු ශකොල්රඹට දීරහ අධික රහබ රඵනහ. ශම්
ගළන්ත කිසිභ ඳරීක්ණඹක් සිද්ධ න්ශන් නළවළ.
ශඳෞද්ගිමක භහධය ආඹතන ගළන කථහ කයන්න ශරහක්
නළවළ. යජශේ ුදද්රණ නීි)ගත ංසථහ ගළන්ත චන ශදකක්
කිඹරහ භහ කථහ අන් කයනහ. යජශේ ුදද්රණ නීි)ගත
ංසථහශේ ුදද්රණ ඹන්ත්රරට අභතය ශකොටස ශගන්වීශම්දී රුපිඹල්
ශකෝටි තුනක විතය ුදදල් ංචහක් සිදු වුණු ඵ ඳ්තතයර
ශරොකුට ඳශ වුණහ. ඒ ගළන ඇභි)තුභහ ශේහද කිඹන එක්ත
අපි අවන්න කළභළි)ි . ඒ හශේභ යජශේ ුදද්රණ නීි)ගත
ංසථහශේ අවුරුදු 30ක් විතය ඳළයණි ශේකඹන් සිටිඹදී
ශද්ලඳහරන ශවේතු භත ශේකි න් කිහිඳ ශදනකුට උස වීම් දීරහ
ි)ශඵනහ. ඒ ගළන්ත ශේකි න්ශේ ශරොකු කරකිරීභක්
ි)ශඵනහ.
අනික් ආඹතන ගළන්ත ශතොයතුරු ගණනහක් ි)බුණ්ත
කිඹන්නට ශරහක් නළි) නිහ භශේ කථහ අන් කයන්නම්.
භහ ීමට ඩහ ඔඵතුභහශේ කහරඹ උදුයහ ගන්ශන් නළවළ. ශම් ළදග්ත
අභහතයහංලඹ ගළන අදවස සල්ඳඹක් ්රකහල කයන්න භට
අසථහක් දීභ ගළන සතුි) කයමින් භශේ චන සල්ඳඹ අන්
කයනහ.
[தற.த. 3.03]

ියදයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(The Deputy Chairman)

You got seven minutes. Five minutes from the Hon.
(Mrs.) Vijayakala Maheswaran and two minutes from the
Hon. Ruwan Wijayawardhana. Now, the seven minutes is
over.

ගු දඳුමළල් රළජදුරි  මශතළ

(ரவௌபுறகு ததபைரவ ரஜதுக)

(The Hon. Perumal Rajathurai)

தகப தறறவ் றசரபவ அவகரப, இவபொ தகுசண
ஊடக, கவ அகவைசறவ றற எதுவெகலடுகவ லரண குழுறகன
றரவ்றவ கனவதுதகரவௌடு, வதகட கபைவ்துவெககபபெவ
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பவகவௐதவகுவை சவவவௐதவ அபறவ்கவெகரக உவேகலவெகு
வநறகவ் தரறறவ்துவெதகரவகறவரநவ. எபை ஜணரக
ரவோடிரன சவோடரவெகவ்துகந, றகநரவபொவ்துகந, லறவ்
துகந வதண றகவுவ பவெகறரணக. இவபவபொ
துகநகபறலுர எபை ரவோடிவ சவோடரவோசற வேகறபெவபது.
தரரலவநவ்றணரவ ஆவெகவௐதடுகறவந சவோடவேகவ பகநரக
கடபகநவௐதடுவ்வௐதடுகறவநர வதகவௐ தரவவௐதவகு
றகநரவபொவ்துகநபெவ லறவ்துகநபெவ உவபண. இவ பவபொ
துகநகலவெகுவ அவௐதரவ, எபை ரவோடிதகட உவௌகரண
சவோடரவோசறரணது ஊடகவ் துகநறரனர வேகறபெவபது.
ணர, ஊடகவ்துகநறவ தவேகு, தற வதண எபை ரவோடிவ
அதறறபைவ்றறவ றக றக பவெகறரணகரகவெ கரவௐதடு
கறவநண.
இவபொ இனவேககறரன அவைசு ஊடகவ, இனவ்றணறவ
ஊடகவ வபொ இபைவரலுவகூட, இறவ தன அசரவேகவ்ற
தகட கவோடுவௐதரவோடிலுவ இவதவ சறன ணறரபைகட
கவோடுவௐதரவோடிலுவ இவேகுகறவநண. இவபொ அசரவேகவ்றவ
ஊடகவேகவ ததபைவதரலுவ அசரவேகவ்றவ அதறறபைவ்றவ்
றவோடவேககப வெகலவெகு தகரவௌடுதசவலுவ அரரவ,
ததரழுதுரதரவெகு
அவசவேககபபெவ
தகரவௌடுதசவகறவநது.
அரரதரவபொரவ
ணறரவ
ஊடகவேகலவ
தவரபொ
அதறறபைவ்ற தரடவதரண றகவௗவைசறவ்றவோடவேககப எபற, எலி
தவௐபுகறவந அரரகப, அசரவேகவ்றவ அதறறபைவ்றவ்
றவோடவேகவ தரடவதரகவை சறன றவசணவேககபபெவ பவ
கவெகறவநண. இவரபொ இவேகுகறவந சவவவௐதவ்றவ,
ஊடகவ்துகநறவ
தறரண
ததரபொவௐபு
வணதணறவ,
வெகலவெகு உவௌகக உவபதடி டுவ்துவெ கூபொரகுவ.
ணறதவ, இவபொ உவௌககவ் றரறவ்து, வெகலவெகுவ் நரண
கபைவ்துவெககப வேகுது சறன ஊடகவேகபறவ ரகனரக
இபைவெகறவநது. இவரநரண ஊடகவேககபவெ கவோடுவௐதடுவ்து
வகு
ஊடகவ்துகந
அகவைசு
றவைசரகவை
சறன
டடிவெககககப ரவதகரவப ரவௌடுவ. இவ றகனக
ரநரவௌடுவ வநரவ தரறவரலறரகவ் கககததவந
சறநவ ஊடகறனரபவகவ உபைரக ரவௌடுவ. ததபைவதரலுவ
தகரழுவபு ரதரவந தகுறகபறரன ஊடகறனரபவகவ தசநறவது
கரவௐதவோடரலுவகூட குநறவ் சவதவ டவெகுவ இடவேகபறரன
ஊடகறனரபவகபறவ
குகநதரடு
கரவௐதடுகறவநது.
அறலுவ குநறவௐதரக அவவை சவதவ்க
ரரறரன தசவபொ
தரவவ்து, அது வரநரண சவதவ, வரபொ கடததவநது
வதகவ் தரறவ ரலறரக டுவ்துவெ கூபொவகரண
ஊடகறனரபவகபறவ வௌறவெகக குகநரக இபைவெகறவநது.
ணர, ஊடகறனரபவகலவெகு அவவவௐ தறரசவேகபறரன
தறவசறபறவெகுவ
டடிவெககககப
இவ
அகவைசு
றவைசரகவை தசவ ரவௌடுவ.
இவபொ ததலிர ரவோடவ்றவ ரழுவ வெகலவெகுவெ
குநறவ் சறன தரகனவெகரவோசற அகனரறகசககப ரவ்றவ
ரவ தரவவெகவெகூடிரக இபைவெகறவநது. குநறவௐதரகவ் றவௗவ்
தரகனவெகரவோசறகபறவ
அசரவேகவ்றவ
'சவவ'
தரகனவெகரவோசற குநறவௐதறவோட சறன தறரசவேகபறவ ரவ்றவ
ரவ எபறதவௐதவௐதவோடு பைகறவநது. ணர, இணரவ இவ
வெகலவெகு அசரவேகவ்றவ அதறறபைவ்றக ரவ்றவன,
அவவௐ ததரழுதுரதரவெகுவை சரணவ்கவெகூட பழுகரக
அததறவெக படிர எபை றகனக கரவௐதடுகறவநது.
ணர, றவகரனவ்றரன அகவைசவ அவகவ கனகவௐ
தகுறகபறரன குநறவௐதரக றவௗ ரதசுவ வெகபறவ வக கபைற
இவ எபறதவௐபு சறக ரலுவ அறகரறவெகவை தசவவகரண
உவோகவோடகவௐபு சறககப றவைசரகவை தசவது தகரடுவெக
ரவௌடுவ வபொ கூபொகறவரநவ.
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இவபொ ஊடகவ்துகநறவ குநறவௐதரகவ் தரகனவெகரவோசற
தவ ஊடகவ்றவ ரக றக றக அசறரகவுவபது.
ணர, அச தரகனவெகரவோசறகபறலுவ ணறரவ தரகனவெ
கரவோசறகபறலுவ ணறர தசவறககப ரவ்றவ வேகரது
அவவ
வெகபறவ
ககன,
கனரசர
றகவௗவைசறககப
எபறதவௐபுவகுவ ரதரதுரண ரவ்க எதுவெகரவௌடிது
இவ
அகவைசறணது
கடக
வபொரவ
ரவ
றகணவெகறவரநவ. இவபொ வபகட வெகபறவ உவௌக
ரண ககன, கனரசர அவசவேககப, தரவதரற அவசவேககப
தபறவௐதடுவ்துகறவந றகவௗவைசறகவ இனவேககவ் தரகனவெகரவோசற
கபறரன றக றகவெ குகநரகவ்ரவ இபைவெகறவநண. சறனரகப
அநர இவகன வபொரவ கூந ரவௌடுவ. அரகரண
றவௗவ் தரகனவெகரவோசற அகனரறகசகவ இவறரறரன
ரரறவெகவௐதடுகறவந றகவௐதடவேகவ வபொவ தரகனவெ
கரவோசறவ் தரடவ ரடகவேகவ ரதரவந றகவௗவைசறககபவ்ரவ
இவேகு
எபறதவௐதற
பைகறவநண.
இது
வவெககபவௐ
ததரபொவ்கறவ றகவுவ எபை தரரற தரறவௐதரண றடவ.
றவௗரவோடுவ்
தரகனவெகரவோசறகபறரன
கரவோடவௐதடுகறவந
ரவௗறவ அவசவேகவ, ஏவ உவவ குடிறணக அவனது
வ்ற வ்துவெ குடுவதவ்றணகவெதகரவௌட றவேககப
கவ்துவ்ரவ ரரறவெகவௐதடுகறவநண. அது ரவ்றவன,
இவ இவறவ் தரகனவெகரவோசற ரடகவேகவ வெககபவெ
கவதகண
உனகவ்றரன
கவ்றபைவெகவெகூடி
எபை
றகனகவெகுவ்ரவ
தகரவௌடுதசவகறவநண.
அவவௐ
தறரசவ்றரன ரவௗவெகறவந இகபஞவ பெறகலவெகு ரகன
ஆபொ றறவ தறவணவ எபை பகநரண ததரழுதுரதரவெகு
இவகன. தரடசரகன ரவகலவெகு பகநரகவௐ தடிவெக
படிறவகன.
வீடுகபறரன
இவறவ்
தரகனவெகரவோசற
ரடகவேகவரவ
எபறதவௐதரகறவெ
தகரவௌடிபைவெகறவநண.
தவரபொ சபக சலவரகடுகலவெகு இக ஊவபொரகரனரக
இபைவெகறவநண. இவ ரவோடிரன ரழுவ நவ்ர 16 இனவோசவ
இவற வசரபற வெகலவெகுவை தசரவரணதரபை ககன,
கனரசரவௐ
தரவதரறவ
இபைவெகறவநது.
அவகநவௐ
தரதுகரவௐததுவ ஊடகவ்துகநறவ எபை கடக வபொரவ
ரவ றகணவெகறவரநவ. ணர, றவகரனவ்றரன கனகவ
சவதவவௐதவோட அரது கனக வெகபறவ ககன, கனரசர
ரலறரக அவககபவௐ தரதுகரவெகவெகூடி தவரபொ றகவௗவை
சறககப எபறதவௐபுவகரக குநறவ் எபை ரவ்றகண எதுவெகு
வகு லவேகவ டடிவெகக டுவ்ரவ, றவைசரக ரவேகவ
வநறபெகடவகபரக இபைவௐரதரவ.
இவபொ ரவ வதகணர கூநறதுரதரன ஊடகறனர
பவகலவெகுவெ கபவ்றரன தறரவநவௐ ரதரதுரண தறவ
சறககப ரவ்றவன, அவகலவெகுவ் ரகரண உதகவே
ககபபெவ வேகுவகு இவ அகவைசு டடிவெகக
டுவ்ரவ, வெகவ ஏவ ஊடகவ்றவ பழுகரண தகண
அததறவௐதவகு எபை சவவவௐதவ கறகடவெகுவ. அதறறபைவ்றவ்
றவோடவேககப ரவ்றவ வெகலவெகுவ் தரறறவௐதது ஊடகவ்
துகநறவ தறரண தறரக இபைவெக படிரது. ணர,
ஊடகவ்துகநறவ பழுகரண தற வெககபவை தசவநகட
ரவௌடுவ வநரவ ஊடகவ்துகநறலுவப றகவௗவைசறககப
லவதரறசலனகண
தசவது
அவநறகணவை
சலவதசவவகு
டடிவெகக டுவெக ரவௌடுவ. இவபொ சவரச ஊடகவ்
துகநக டுவ்துவெதகரவௌடரவ, தற.தற.சற., சற.வ.வ., அவதஜவர ரதரவந ஊடகவேககபவை சரவவ ஊடகறனரபவகவ
வபவு வ்ரரடு இவேகுகறவநரவகவ வதது அவ
றகவௗவைசறககபவௐ தரவவெகறவநததரழுது தரறகறவநது. ணர,
அவரநரண எபை றகனவெகு அரது சவரச வ்துவெகு
வபகட ஊடகவ்துகநக உவவ்துரக இபைவரவ,
றவைசரக வேகலகட ஊடகறனரபவகலவெகுவ் ரக
ரண
தறவசறககபபெவ
உதகவேககபபெவ
வேக
ரவௌடுவ. ணர, றவகரனவ்றரன இவ அகவைசு இறலுவ
குநறவௐதரகவெ கணவ தசலுவ் ரவௌடுவ.
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ඳහර්ිමශම්න්තු

[ගරු ශඳරුභහල් යහජදුයි  භවතහ

இவபொ கனக வெகவ தவரபொ தறவைசறகணககபவை
சவறவெகறவநரவகவ வதது இவபொ உவேகலவெகுவ் தரறபெவ.
இபைவரலுவகூட அசரவேகவ்றவ அதறறபைவ்றவ் றவோடவேககப
ரவ்றர ரவேகவ ததபைவதரலுவ றவௗவை தசவற எபறதவௐபுவெ
கபறரன தரவவெகறவரநரவ. அவ்துடவ, அவகவௐதரவ தசவபொ
சறநவௐதரண றகவௗவைசறககப இவ வெகலவெகரகவெ தகரடுவௐதவகு
ஊடகவ்துகநறணவ றவைசரக டடிவெகக டுவெக ரவௌடுவ.
இவபொ றவௗவ் தரகனவெகரவோசறறவ ததபைவதரலுவ கனக
வெகவ சவதவவௐதவோட வற றகவௗவைசறகலவ ரதரதுரண
அபவு எபறதவௐதவௐதடுறவகன. ணர, அகவைசவ அவகவ
அவகுவெ குநறவௐதறவோட ரவ்க எதுவெகற அவகந எபறதவௐபுவை
தசவவகு ஆண தசவ ரவௌடுவ வபொ ரகவோடுவெ
தகரவௌடு,
சவவவௐதவ
வேகறகவெகு
வநற
கூநற,
வதகட உகக படிவ்துவெதகரவகறவரநவ. வநற.
வெகவ.

ියදයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(The Deputy Chairman)

The next speaker is the Hon. Wijeyadasa Rajapakshe.
You have 15 minutes.
[අ.බහ. 3.10

ගු විජයදළව රළජඳක් මශතළ

(ரவௌபுறகு றஜரம ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe)

ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, අද අපි කථහ කයන භහතතකහ
අශප් යශට් මිනිසුන්ශේ ජන ජීවිතඹට හුඟක් ම්ඵන්ධ කහයණඹක්.
අපි ්රජහතන්ත්රහදී යටක් කිඹරහ වඳුනහ ගන්න විට, අඳට ජනභහධය
අභතක කයන්නට ඵළවළ. ීමට දලක ගණනහකට කිමන්,
ශරෝකශේ ්රජහතන්ත්රහදඹ ගළන උගන්න විට අඳට ඉගළන්වශේ
යටක් ්රජහතහන්ත්රහදී ශන්නට නම් සහධීන ආඹතන 3ක්
ි)ශඵන්නට .නෆ කිඹරහි . ඒ තභි  යසථහදහඹකඹ, විධහඹකඹ
ව අධිකයණඹ. වළඵළි , ඒ ඹල් ඳළන ිටඹ ංකල්ඳ අද ුදළු
ශරෝකශඹන්භ-

ියදයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(The Deputy Chairman)

Order, please! The Hon. Perumal Rajathurai will now
take the Chair.
අනුරුල ියදයෝජය කළරක වභළඳතිුරමළ මූළවනදයන් ඉලත්
වුදයන්, ගු දඳුමළල් රළජදුරි  මශතළ මුළවනළරූඪ විය.

அவதறநகு,
குழுவெகபறவ
தறறவ்
றசரபவ
அவகவ
அவெகறரசணவ்றணறவபொ அகனர, ரவௌபுறகு ததபைரவ ரஜதுக
அவகவ கனக கறவ்ரவகவ.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. PERUMAL RAJATHURAI took the Chair.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you may continue with your speech.
ගු විජයදළව රළජඳක් මශතළ

(ரவௌபுறகு றஜரம ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe)

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ ඳළයණි -ඹල් ඳළන ිටඹංකල්ඳ ුදළු ශරෝකශඹන්භ අද ්රි)ක්ශේඳ ශරහ ිටහින්
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ි)ශඵනහ. යටක ඳි)න භහධය නිදව අද න විට යටක
්රජහතන්ත්රහදඹ ි)ශඵනහද නළද්ද කිඹරහ භනින මිනුම් දඩුඩක්
ඵට ඳ්ත ශරහ ි)ශඵනහ. අද අපි ඉතහභ්ත අහනහන්ත
ත්ත්තඹකට ඳ්ත ශරහ ි)ශඵනහ. ශභොකද, අද විධහඹකඹ
ඉදිරිශේ යසථහදහඹකඹ්ත, අධිකයණඹ්ත ශඵොශවෝ ශි න් දුඵර
ශරහ ි)ශඵනහ. ඒ දුඵරතහ්ත භඟභ භගහීම අද ජනභහධය
සහධීන්තශේ නිදව කිඹන එක ජනභහධයකරුන්ට අහිමි
ශරහ ි)ශඵනහ. ඇ්තතටභ අපි ළඩිඹ කථහ ශනොකශහට, අශප්
යශට් ජනභහධයශේදින් ඉතහභ්තභ ඨ ඩහට ඳ්ත ශන ත්ති)ඹක
තභි  අද කටයුතු කයන්ශන් කිඹරහ අපි පිළිගන්නට .නෆ. ශවේතු,
ජනභහධයශේදින් ශම් යටට ආදශයි ; ජනතහට ආදශයි ;
ජනතහට නිළයදි ශතොයතුරු රඵහ ශදන්න උ්තහව කයනහ; ඒ
වහ කළභළ්තතක් ි)ශඵනහ. නුද්ත ඒ වහ ඔවුන්ට ඳහරනඹ
කශ ශනොවළකි ඵහධහ ගණනහක් ි)ශඵනහ.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ීමට කිමන් කථහ කශ
භන්ත්රීතුභන්රහ කථහ කශ නිහ යහජය භහධය ගළන භභ කථහ
කයන්ශන් නළවළ. නිදව කිඹන එක අද යහජය භහධයඹට
කිසිශේ්තභ අදහශ නළි) ශදඹක් ශරහ ි)ශඵනහ. ඒක යජශේ
ශවොයණෆක් ඵටභ ඳ්ත විඹ යුතුි  කිඹන කහයණඹ දළන් අශප්
යශට් සථහපිත ශරහ ි)ශඵනහ. ඒ නිහ ඒ ගළන කථහ කයරහභ
ඇි) ළඩක් නළවළ.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ශඳොදුජන එක්්ත ශඳයුදණ
යජඹ කහරශේ, චන්රිකහ ඵඩුඩහයනහඹක භළි)නිඹශේ කහරශේ
ITN එශක්, රඳහහිනිශේ, ගුන් විදුිම ංසථහශේ ළඩටවන් සිඹ
දවස ගණනකට අපි වබහිට ශරහ ි)ශඵනහ. ගරු ශකශවළිඹ
යඹුක්ළල්ර ඇභි)තුභහ්ත අඳ්ත ළඩටවන් ගණනහක හද විහද
ඳ්තරහ ි)ශඵනහ. වළඵළි , එතුමිඹශේ අවුරුදු 11ක ඳහරන
කහරඹ තුශභ අපි කදහ්ත තනිඹභ ිටහින්, එක ඳක්ඹකින්
ඳභණක් ිටහින් රඳහහිනිශේ,
ITN එශක් කථහ, ශද්ලනහ
ඳළළ්තවශේ නළවළ. අපි ිටඹ වළභ ළඩටවනකභ අනිහර්ඹශඹන්
විඳක්ශඹන් එක්ශකශනක් නළ්තනම් ශදන්ශනක් හිටිඹහ. නුද්ත ඒ
ංසකති)ඹ අද ම්පූර්ණශඹන්භ නළි) කයරහ, වළභ දහභ උශද්
ඉරහ වස නතුරු ආඩුඩුශේ භළි) ඇභි)රුන් විතයක්
ඇවිල්රහ, ඒක ඳහක්ිකක විඳක්ඹට ඇතුළු ගවන්න පුළුන් වළභ
තළනටභ භඩ ගවන කටයුතු කයශගන ඹනහ. අශනක් ඳළ්තතට
ග්තතහභ ශඳෞද්ගිමක අංලශේ කටයුතු කයන භහධයශේදින්ට
සහධීන ශතොයතුරු හර්තහ කයන්නට අද විලහර යාඹක්
ි)ශඵනහ. එක ඳළ්තතකින් භර්දනඹ ඵරඳහරහ ි)ශඵනහ. ඳසු ිටඹ
අතීතශේ අශප් යශට් භහධයශේදින් ඝහතනඹ කිරීම්, භහධයශේදින්ට
ඳවය දීම්, ජීවිත ආයක්හ වහ 60කට අධික ්රභහණඹක් විශද්ල
යටරට ිටහින් ළඟවිරහ සිටීම් ව ඊට්ත අභතය ත්ත
ජනභහධයශේදීන් හවන ණඹ ව රළප්ශටොප් භඟින් මකරෆ කය
ගළනීම් ි)ශඵනහ. වළඵළි , ඒ විධිඹට මකරෆ කය ගන්න ඵළරි,
අංක කටයුතු කයන්නට දළඩි උ්තහවඹක් දයන භහධයශේදීන්
විලහර ්රභහණඹක් ඉන්නහ. නුද්ත අහනහට හශේ ඔවුන්ට
සුදුසු ඳරියඹ වදරහ ශදන්න අශප් යශට් ශද්ලඳහරන ංසකති)ඹ
තභ්ත භ්ත ශරහ නළවළ. ඒක තභි  කනගහටුට කරුණ.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ත්ත කහයණඹක් භහ භතක්
කයන්නට .නෆ. අපි ඳසු ිටඹ කහරශේ දළක්කහ, අධිකයණශේ
විබහගඹට නිඹමිත ඳි)න නඩු පිළිඵ චිත්රඳටි වදරහ ITN
එශක් ශඳන්නුහ. ගරු ඇභි)තුභනි, ඔඵතුභහශේ අධහනඹට භහ
ශභඹ ශඹොුද කයනහ. ඇ්තතටභ ශම්ක අධිකයණරට අඳවහ
කිරීශම් ඵයඳතශ කහර්ඹඹක්. ශම් පිළිඵ පිඹය ශනොගළනීභ
නිහ ශම්ක නීතයනුකරි  කිඹරහ හිතහශගන භවය ශරහට ඒ
උදවිඹ ශභඹ කයනහ ශන්න ඇි).
ජනභහධය ඳහරනඹ කිරීභ ව ජනභහධය නිදව නළි)ශේශගන
ඹන එක භවහ ඵයඳතශ ්රලසනඹක්. භවය ශරහට ආඩුඩු
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ඳක්ශේ ඉන්න උදවිඹට ඒක ශනොශ්තශයනහ ශන්නට පුළුන්.
ඒශක් ්රි)පරඹක් විධිඹට අද ශම් යශට් ජහි)ක ජනභහධය පිළිඵ
විලසහඹ විලහර ලශඹන් අඩු ශරහ ි)ශඵනහ. විශලේශඹන්භ
තරුණ ඳයපුය ජනභහධය පිළිඵ විලසහඹ ඇ්තශ්තභ නළි)
තයභට ශම්ක ්රි)ක්ශේඳ කයරහ ි)ශඵනහ. ශම්ක ඉතහභ බඹහනක
්රණතහක්. ශම් හශේ ්රණතහක් ඇි) වුණහභ න්ශන්, අය
අන්තර්ජහරශඹන් - website එශකන් - රළශඵන ශතොයතුරු
පිළිඵ ජනතහ ළඩි විලසහඹක් තඵහ ගළනීභි . ඒහ පිළිඵ
ළඩි විලසහඹක් ඇි) ශනශකොට, ඒහශේ ඳශ න ඇ්තත කරුණ
විතයක් ශනොශි , භවය ශරහට එහි ඳශ න ශඵොරුක්
න්නට පුළුන්, අි)ලශඹෝක්ි)ඹක් න්නට පුළුන්, ඒ භත ඳහ
ජනතහ ළඩි විලසහඹක් තඵනහ. ඒ හශේ ්රණතහක් ඇි)
කටයුතු කයපු යටල්රට බඹහනක ඉයණම් අ්ත වුණහ. අපි දන්නහ
විධිඹට, ටියුනීසිඹහශේ යජඹ ම්පුර්ණශඹන්භ ශඳයශහ දභහ, ඒ
ඳහරකඹන් ශනයඳහ දභහ, යට අසථහය කිරීශම් ලිිමක කහයණඹ
විධිඹට ඵරඳෆශේ ඒ යශට් ි)බුණු Facebook විප්රඹි . ඳසු ිටඹ
කහරශේ "අයහිය න්තඹ" කිඹරහ ඒක ිමියඹහට ඳළි)රුණහ.
ඊශඟට ඒක ඊජීප්තුට ඳළි)රුණහ. දළන් ඒක සිරිඹහට ඳළි)රිරහ
ි)ශඵනහ. ඒ නිහ ශම් භහධය භර්දනඹ, භහධය නිදව නළි) කිරීභ
ඉතහභ බඹහනක ්රණතහක්. භහ ශම්ක ශද්ලඳහරන ඳක්
ශේදඹක් ඇි) කිඹන එකක් ශනොශි  ලිරහනහරඪ ගරු
භන්ත්රීතුභනි. ශම්ක, ග කියුතු යසථහදහඹකශේ හභහජිකඹන්
විධිඹට ශඳොදුශේ අපි කවුරු්ත අධහයණඹ කය ගත යුතු කරුණක්.

ඳශුදළනි තහ. එඹ භන්ත්රීරුන්ශේ අි ි)ඹක්. අපි භවජන
ඡන්දශඹන් තභි  ශම් ඳහර්ිමශම්න්තුට ඳ්ත ශරහ ඇවිල්රහ
ි)ශඵන්ශන්. අඳට භවජනතහ ඵරඹ දීරහ ි)ශඵනහ. අඳට
භවජනතහ ඵරඹ දීරහ ි)ශඵන්ශන් ශභතළනට ඇවිල්රහ ල් ඳල්
ශදොඩන්නට ශනොශි , ශම් යශට් ්රි)ඳ්ති) වදන්නි ; නීි)
වදන්නි . අශප් ආඩුඩු රභ යසථහ ව අශප් සථහය නිශඹෝග
අනු පිළිග්ත ශදඹක් තභි , .නෆභ භන්ත්රීයශඹකුට ඳන්ත
ශකටුම්ඳතක් ශගශනන්නට ි)ශඵන අි ි)ඹ. ඒ ඳන්ත ශකටුම්ඳත
ශවොද, නයකද කිඹරහ හකච්ඡහ කයන්න අි ි)ඹක් ි)ශඵනහ. ඒ
ඳන්ත ශකටුම්ඳත ම්භත කයන්න්ත පුළුන්; ඒ ඳන්ත ශකටුම්ඳත
්රි)ක්ශේඳ කයන්න්ත පුළුන්.

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අශනක් කහයණඹ ශම්කි .
්රජහතන්ත්රහදී යටක් ඒකහධිඳි)හදඹකට ගභන් කයනශකොට ඒ
ඳහරකඹන් කරුණු ශදකකට ඵඹි . ශභොකක්ද ඒ කරුණු ශදක?
ඳශුදළනි එක තභි , සහධීන අධිකයණඹ. ශදළනි එක තභි ,
නිදවස ජන භහධයඹ. ඒකහධිඳි) ඳහරකශඹක් ඔඹ ශදකට තයම්
ශන කහට්ත ඵඹ නළවළ. දළන් අපි, අශප් යශට් නිදවස භහධයඹක්
ඇි) කයන්න වදනහ. ඒ එක්කභ, අපි අශප් යශට් ජනතහට
විලසහඹ ඇි) සහධීන අධිකයණඹක් ඇි) කයන්න වදනහ. ශම්
්රජහතන්ත්රහදී ලිර ධර්භ ශදක තභි , ශඳොදු යහජය භඩුඩරශේ
ලිිමක වයඹ. යටල් 53ක් ඇතුශ්ත ශඳොදු යහජය භඩුඩරශේ
බහඳි)කභ අශප් යටට, අශප් යශට් යහජය නහඹකඹහට රළීබභ ගළන
අපි තුටු නහ. ශඳොදු යහජය භඩුඩර ුදළුශේ බහඳි)්තඹ
රඵහ ග්ත යටක ඳයභ යුතුකභ න්ශන්, ශරෝකශේ අශනකු්ත
යටල්රට ආදර්ල්ත වීභි . ශකොශවොභද ආදර්ල්ත න්න
.නෆ? ඉසය ශරහභ ඒ වහ තභන්ශේ යශට් අධිකයණඹ
සහධීන අධිකයණඹක් ඵට ඳ්ත කයන්න .නෆ. තභන්ශේ යශට්
ජන භහධය, නිදවස ජන භහධය ංසකති)ඹක් තුශ නිර්භහණඹ
කයන්න .නෆ.

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, එදහ ශකශවිමඹ යඹුක්ළල්ර
ඇභි)තුභහ්ත ශම් ඳහර්ිමශම්න්තුශේ සිටිඹහ. 2003 ඳළළි) එක්්ත
ජහි)ක ඳක් ආඩුඩු කහරශේ දඩුඩ නීි) ංග්රවශේ 429ළනි
ගන්ි)ඹ අරංගු කයරහ භහධයශේදීන්ට එශයහි හඳයහධී අඳවහ
නීි)ඹ ඉ්ත කශහ. දඩුඩ නීි) ංග්රවශේ 18ළනි ගන්ි)ඹ්ත ඉ්ත
කශහ. වළඵළි , ශඳොීමසිඹ තභ්ත ඒ ගන්ි)ඹ ඹටශ්ත මිනිසුන්
අ්තඅඩංගුට ශගන නඩු ඳයනහ. හඳයහධී අඳවහ පිළිඵ
අඳයහධ නීි)ඹ 2003 ර්ශේදී එක්්ත ජහි)ක ඳක් යජඹ ඉ්ත
කශශේ නළ්තනම්, අද ශම් ගළරරිශේ සිටින ශම් භහධයශේදින්ශගනු්ත
කීශදනකු -අද ශභතළන ඉන්නහ ශනුට- ළිමකඩ ශවෝ ශන්ත
සිය ශගදයක ඉන්න ඉඩ ි)බුණහද කිඹරහ භට හිශතනහ.

"ධුයශඹන් ඉ්ත කිරීභ පිණි ශඹෝජනහ ම්භතඹක් ඉදිරිඳ්ත ව
උඳරිභහධිකයණ විනිලසචඹකහයරුන් වහ හධහයණ, සහධීන ව
අඳක්ඳහත නඩු විබහගඹක් වි)ක කිරීභ, විභර්ලන කටයුතු වහ
ක්රිඹහ ඳටිඳහටිඹක් වඳුන්හ දීභ ව ඊට අදහශ න්නහ ව කරුණු ව
ආනුංිටක කරුණු වහ ඳනනු රඵන්නහ ව ඳන්ත ශකටුම්ඳත"
නමින් ඳහර්ිමශම්න්තුට ඉදිරිඳ්ත කිරීභ වහ භහ අද උශද්
ශඹෝජනහක් ශගනහහ. උඳරිභහධිකයණ විනිලසචඹකහයරුන් ඉ්ත
කිරීභ පිළිඵ නීි)ඹ කිඹන්ශන් අලු්ත ශදඹක් ශනොශි . ඒක
තභි , ශඳොදු යහජය භඩුඩීමඹ Latimer House ්රි)ඳ්ති)ඹ ඹටශ්ත
යටල් 54ක් ඒකභි)ක ම්භත කය ග්තත ්රි)ඳ්ති)ඹ. ඒක
තභි , Bangalore Declaration එශක් දී අනුගභනඹ කශ
්රි)ඳ්ති)ඹ. ඒක තභි , භහ ශඳෞද්ගිමක භන්ත්රීන්ශේ ශඹෝජනහක්
වළටිඹට ශගනහශේ. නුද්ත ශම් ඳහර්ිමශම්න්තු ඉි)වහශේ ඳශුද
ළනි
තහට
භන්ත්රීයඹකු
ශගනහපු
ශඹෝජනහක්
ඳහර්ිමශම්න්තුට ඉදිරිඳ්ත කිරීභ ළශළක්වහ. ඒක ඉදිරිඳ්ත කශ
වළකිද, නළද්ද ඹන්න පිළිඵ තීන්දුක් දීභ ගරු කථහනහඹකතුභහ
ඳසුට කල් තළබුහ. ශම් ඳහර්ිමශම්න්තුශේ එශවභ ශදඹක් සිදු වුණු

ීමට කිමන් කරු ජඹසුරිඹ භන්ත්රීතුභහ ශගනහහ, "ශතොයතුරු
රඵහ ගළනීශම් නිදව ඳන්ත ශකටුම්ඳත" කිඹරහ ඳන්ත
ශකටුම්ඳතක්. ඒ පිළිඵ ීමට කිමනු්ත කථහ කශහ. ඒ ඳන්ත
ශකටුම්ඳත ආඩුඩු ඳක්ඹ විසින් තභන්ශේ ඵහුතයඹ ඳහවිච්චි
කයරහ ඳයහජඹ කශහ. ඒ ඳයහජඹ කිරීශම් ඳදනභ වුශඩු, වළකිතහක්
ඉක්භනට ආඩුඩුශන් ඒ පිළිඵ ඳන්ත ශකටුම්ඳතක් ශගන
එනහ කිඹන එකි . නුද්ත තභ ඒක ශගනහශේ නළවළ. අද ශම්
ඳහර්ිමශම්න්තුශේ ලිිමක ්රි)ඳ්ති)ඹ ශරහ ි)ශඵන්ශන්, ආඩුඩු
ඳක්ශේ සිටිනශකොට එකක් කිඹන එක. නුද්ත විඳක්ඹට ිටඹහට
ඳසු ඒකට විරුද්ධ තර්ක කයන එක. ශම් ඳහර්ිමශම්න්තුශේ ශම්
විධිඹට දිිටන් දිගටභ සිදු ශරහ ි)ශඵනහ.

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භහධය නිදව තවවුරු කිරීභ
ෆභ යජඹකභ, ෆභ භන්ත්රීයඹකුශේභ යුතුකභක් කිඹන කහයණඹ
අපි භතක් කයන්න .නෆ. අශප් යශට් ඹව ඳහරනඹ ගළන කථහ
කශශෝත, ඹව ඳහරනඹ පිළිඵ ජහතයන්තය ්රමිතීන් අනු ග්තතහභ
අද අශප් යට එන්න එන්නභ නයක ත්ත්තඹට ඳ්ත ශමින්
ඳි)නහ. ශරෝකශේ 79ළනි සථහනශේ හිටපු අශප් යට දළන්
91ළනි සථහනශේ තභි  ඉන්ශන්. දණ ළඩිභ යටක් ඵට අශප්
යට දළන් උඩට ඇවිල්රහ ි)ශඵනහ. ඒ හශේභ, භහධය නිදව
ි)ශඵන යටල් අතය නයකභ යටල් 10 තුශට අශප් යට ඇතුළු
ශරහ ි)ශඵනහ. ඳසු ිටඹ අවුරුදු 10ක හශේ කහරඹ තුශ ශම්
යශට් භහධයශේදින්ට විඳින්න සිදු ව අතය, කයදය, කම් කටුලු
නිහ, ඒ අි)නු්ත අපි ජහතයන්තය ්රමිි)ශඹන් ඳවශට ඹමින්
ි)ශඵනහ. ශභළනි ත්ත්තඹක් ඹටශ්ත ශඳොදු යහජය භඩුඩරශේ
ුදළු ි)ඹරහ, එශවභ නළ්තනම් ශන්ත උ්ත ි)ඹරහ ආඩුඩු
ශවෝ කවුරු ශවෝ අශප් යශට් ්රි)රඳඹ ඔන්නට කටයුතු කශහට,
ඳසු ිටඹ කහරශේ ඇ්තතටභ සිදු ශරහ ි)ශඵන්ශන් ්රි)රඳඹ
ඳවශට ඹෆභි .
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගරු ටී.ීබ. ඒකනහඹක
ඇභි)තුභහ වන් කශහ ඳහර්ිමශම්න්තුශේ හද විහද ජීවී
ජනතහට ඵරහ ගන්න අසථහක් ි)ශඵනහ කිඹරහ. නුද්ත
ඇ්තතටභ පූර්ණ ලශඹන් තභ එළනි අසථහක් රළියරහ නළවළ.
භවහ බ්රිතහනය හශේ යටක් ග්තතහභ, ීබීබසී ශේඹ භඟින් ද
පුයහභ ඒ ඳහර්ිමශම්න්තුශේ සිදු න ශද්ල්, ඒ විහද ජීවී
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[ගරු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ

ශඳන්නහ. ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඳහර්ිමශම්න්තුශේ
විහද විතයක් ශනොශි  එශවේ ශඳන්න්ශන්. කහයක බහර
අසථහ්ත ශඳන්නහ. අශප් ඳහර්ිමශම්න්තුශේ ි)ශඵනහ COPE
එක, ඒ හශේභ යජශේ ිටණුම් පිළිඵ කහයක බහ ශව්ත Public
Accounts Committee එක. ඒ ශදකභ එකට කයරහ "Public
Accounts and Estimates Committee" කිඹන කහයක බහ
තභි  බ්රිතහනයශේ ි)ශඵන්ශන්. ඒ කමිටුශේ්ත ළදග්ත
විභර්ලනඹක් ඳළළ්තශන ශකොට ඒ වළභ එකක්භ ීබීබසී ශේශේ
ජීවී ශඳන්නහ. අශප් යශට් තභ එළන්නක් සිදු න්ශන්
නළවළ. හුඟක් ශරහට අශප් යශට් COPE එශක්, Public
Accounts Committee එශක් තභි  යජශේ ආඹතනර සිදු න
දණ, ශොයකම්, ංචහ පිළිඵ -නිරධහරින් විසින් කයන රද ඒහ
ශන්න පුළුන්, ශද්ලඳහරනඥඹන් විසින් කයන රද ඒහ ශන්න
පුළුන්- ශඵොශවෝ ශද්ල් කථහ කයන්ශන්; ශඵොශවෝ ශද්ල්
විභර්ලනඹ කයන්ශන්. නුද්ත ඒහ හර්තහ කයන්න අසථහක්,
්රසතහක් භහධයශේදින්ට තභ දීරහ නළවළ. අද ඳහර්ිමශම්න්තුශේ
කයන කථහ ටික විතයක් ශඳන්න්න ඉඩ රළබුණ්ත ශවොයකම්,
දණ, ංචහ පිළිඵ ශවළි න කරුණු හර්තහ කයන්න, ඒ
ශතොයතුරු ජනතහ ශත ශගන ඹන්න භහධයශේදින්ට තභ
අසථහ රළියරහ නළවළ.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අපි ඒ කහරශේ, COPE එශක්,
යජශේ ිටණුම් පිළිඵ කහයක බහශේ විභර්ලන ශඵොශවොභ විතත
ඳළළ්තවහ. ගරු ඇභි)තුභහ්ත ඒ ඵ දන්නහ. නුද්ත අද ඒක්ත
ශඵොශවොභ යවසිගත රභඹකටි  සිද්ධ න්ශන්. ඉසය ශම් කහයක
බහකට අභහතයහංලඹක් කළශේහ නම් ඒ අභහතයහංලශේ
ශල්කම්, අදහශ ආඹතනර බහඳි)රුන්, අධයක්රුන්, ඒ
අභහතයහංලඹට අදහශ නිරධහරින් කළනහ. නිරධහරින් 20ක්,
30ක්, 40ක් වුණ්ත වබහිට ශනහ. ඒ සිඹලු ශදනහ භඟ කථහ
කයරහ තභි  අපි ඒ විභර්ලන කටයුතු සිදු කශශේ. එතශකොට
කහට්ත ළරැදි ද්තත ඉදිරිඳ්ත කයන්න ඵළවළ. ශභොකද, කවුරු වරි
ශකශනක් ළරැදි ද්තතඹක් ඉදිරිඳ්ත කශශෝත ඒක ළරැදිි  කිඹරහ
අශනක් අඹ දන්නහ නිහ. නුද්ත අද යජශේ ිටණුම් පිළිඵ කහයක
බහශේ ඉතහභ අහනහන්ත ත්ත්තඹක් ි)ශඵන්ශන්. නිරධහරින්
30, 40 කළනහ. කළශේහට කමිටු ඇතුශට ගන්ශන්
ශල්කම්තුභහි , අදහශ ආඹතනඹක බහඳි)තුභහ ඉන්නහ නම්
ඔහුි , ිටණුම් නිරධහරිඹකු ඉන්නහ නම් ඔහුි  ඳභණි . ඒ අඹ
යවස හකච්ඡහක් ඳ්තරහ කමිටුශන් එළිඹට එනහ. එශවභ
වුණහභ, ශභොනහ කථහ කශහ ද කිඹරහ අශනක් අඹ දන්ශන් නළවළ.
එහි කිසි විතතබහඹක් නළවළ. එඹ ඳහර්ිමශම්න්තුශේ ම්්රදහඹට්ත
විරුද්ධි . එතළන ශන ශද් ඵරහගන්න අදහශ අභහතයහංලශේ
නිරධහරිඹකුට්ත අසථහක් නළවළ. ඒ නිහ ශම් රභඹ ශම්
ඳහර්ිමශම්න්තු රභඹ තුළින්භ ශනස ශන්න .නෆ.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අද අශප් යශට් භහන හිමිකම්
පිළිඵ ශරෝකශේ ි)ශඵන ්රි)රඳඹ්ත, අඳට ි)ශඵන භතඹ්ත,
යශට් ජනතහට ි)ශඵන භතඹ්ත ඉතහ අසුබදහඹකි . අපි කිඹන්ශන්
නළවළ ලිිමක අි ි)හසිකම් අහිමි ශරහ ි)ශඵන්ශන් අශප් විතයි 
කිඹරහ. ඇ්තතටභ කිඹනහ නම් අඳට ඩහ ආඩුඩුශේ භළි)
ඇභි)රුන්ශේ ලිිමක අි ි)හසිකම් අද නළි) ශරහ ි)ශඵනහ.
අඩු ගණශන් අඳට විතත කථහ කයන්න අි ි)ඹක් ි)ශඵනහ;
ආඩුඩුට ඵණින්න අි ි)ඹක් ි)ශඵනහ; ආඩුඩුශේ ළරැදි
ශඳන්නන්න අි ි)ඹක් ි)ශඵනහ. ආඩුඩුශේ ඉන්න ඇභි)රුන්ට,
භන්ත්රීතුභන්රහට ඒ අි ි)ඹ්ත නළවළ. ඒ විතයක් ශනොශි 
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. ශම් යශට් ගරු අගභළි)තුභහශේ්ත
ලිිමක අි ි)හසිකම් රැශකන්ශන් නළවළ. ශම් යශට් ශදළනි
පුයළසිඹහ විධිඹට එතුභහට ි)ශඵන අි ි)ඹ තභි  අයිමඹගව
භන්දියශේ ඳදිංචි ශරහ ජී්ත න එක. ඒක තභි  එතුභහට ි)ශඵන
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ඳශුදළනි අි ි)ඹ. අද ශම් යශට් ඳි)න ශම් ජනහධිඳි) රභඹ
ඹටශ්ත අශප් අගභළි)තුභහට දීර්ඝ කහරඹක් ි)සශේ නීි)ශඹන්
ශන් ශරහ ි)ශඵන නිර නිශේ ජී්ත ශන්න ි)ශඵන අි ි)ඹ්ත
නළි) කයරහ. එළනි ආඩුඩුක් ශම්ක. ඒ ගළන කිඹමින්, ඔඵතුභහට
සතුි)න්ත ශමින් භභ නතය ශනහ ලිරහනහරඪ ගරු
භන්ත්රීතුභනි.
[අ.බහ. 3.26

ගු මන නළනළයක්කළර මශතළ

(ரவௌபுறகு த ரரவெகர)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ජනභහධය වහ ්රත්ති)
අභහතයහංලශේ ළඹ ශීර් පිළිඵ
කථහ කශ කරුණු
කහයණහරදී භහධය නිදව ව භහන හිමිකභ කිඹන විඹඹ
පිළිඵ නියන්තයශඹන් හකච්ඡහට ඵඳුන් වුණහ. භහධය නිදව
පිළිඵ ඉි)වහඹ ගළන අ්ත දළකීම් නළි), ඉි)වහඹ ශනොදුටු,
ඉි)වහශේ ශම් යශට් ශනොඉපු භන්ත්රීරුන් පිරික් වළටිඹට
තභි  ශඵොශවෝ ශදශනක් අද දශේදී කථහ කශශේ. වළඵළි 
භහධයශේදිශඹක් වළටිඹට, භහධයශේ අ්ත දළකීම් ි)ශඵන ශකශනක්
වළටිඹට, ඔඹ කිඹන ඉි)වහශේ භහධය ආඹතනඹක කටයුතු කයපු
ශකශනක් වළටිඹට භභ කිඹන්න කළභළි)ි , හශප්ක් ග්තශතෝත
එදහට ඩහ අද භහධයට ඉතහභ්තභ දළළන්ත නිදවක් රළියරහ
ි)ශඵනහ කිඹරහ. අද භහධයශේදීන්ට තභන්ට හිතුභශ්ත, තභන්ට
රිසි ශද් ිමඹන්න, කථහ කයන්න වුභනහ කයන නිදව රළියරහ
ි)ශඵනහ. ශභතළනදී යහජය භහධය ආඹතන ගළන ඳභණක් කථහ
කයන්න එඳහ. යහජය, ශඳෞද්ගිමක වළභ එකකටභ විහිදිරහ ිටහිල්රහ
ශඳෞද්ගිමක භහධය අංලඹට ළඩි ඵයක්, ළඩි වි ඹක්, ළඩි
ලක්ි)ඹක් යට ඇතුශශේ ි)ශඵද්දී ශම් භහධය නිදව පිළිඵ කථහ
කයනහ.
ඉි)වහශේ ි)බුශඩු තභන්ට විරුද්ධ භත ්රකහල කශහ නම්
කට කඳන, ිටහිල්රහ භයරහ දහන එශවභ නළ්තනම් උසන
යුගඹක්. ගරු ගඹන්ත කරුණහි)රක භන්ත්රීතුභහ කිේහ හශේ
ජනභහධයශේදීන් එක්ක
වළරඳ කහරහ, ශකෝපි ීබරහ ඒ
භහධයශේදීන් එක්ක ශඵොශවොභ හිත්තකභක් වදහග්තතු යජඹකුි 
අද ි)ශඵන්ශන්. ශම් යජඹට ජනභහධයශේදීන් එක්ක ගළටලුක්
නළවළ; ගළටුභක් නළවළ. භහධයශේදීන් ආඩුඩුට ආදශයි .
භහධයශේදීන් යජඹට ආදශයි . යජඹ කයන හධනීඹ ළඩ පිළිශශ
අගඹනහ නම්, යජඹ කයන නිළරැදි ශද් අගඹනහ නම් ඒ හශේභ
භහධය විසින් කයන හධහයණ විශේචන අවශගන ඉන්න ආඩුඩුට
පුළුන්කභක් ි)ශඵනහ නම් ඒක ඉතහභ්ත ළදග්ත ශදඹක්. ඒ
ංහිඳිඹහ ශඵොශවොභ ශවොඳින් ඳ්තහශගන ඹනහ. ශම්ක
ඵරහශගන ඉන්න ඵළරි ශන ශකොට තභි  ශම් ශචෝදනහ ඉදිරිඳ්ත
කයන්ශන්.
භභ විශලේශඹන් ශම් කහයණඹ භතක් කයනහ. අද කරු
ජඹසරිඹ භන්ත්රීතුභහ ශම් විහදඹ ආයම්බ කයමින් කථහ කයන
ශකොට භට හිතුණහ, එතුභහ කථහ කයන්ශන් අය 17 ශදශනකු එක්ක
ආඩුඩුට ඇවිල්රහ ආඳහු ශනොිටහිල්රහ නිකම් ආඩුඩුශේ ඉන්න
ගභන්ද ඒ කථහ කශශේ කිඹරහ. එතුභහ ආඩුඩු ඳක්ශේ
භන්ත්රීයශඹක් කිඹන්න .නෆ කථහ ටිකකුි  කිේශේ. තභන්ට ඇි)
ශරහ ි)ශඵන ත්ත්තඹ පිළිඵි  -තභන්ශේභ ඳ්තතයඹකින්,
තභන්ශේභ ශකශනකුශගන් තභන්ට සිදු න අහියකම් පිළිඵි 
- එතුභහ වන් කශශේ. වළඵළි  එකක් කිඹන්න .නෆ. ඔඹ ඳ්තතය,
ඇතළම් භහධය ආඹතන අි)ගරු ජනහධිඳි)තුභහශේ ඉරහ ශම්
ඳහර්ිමශම්න්තු
භන්ත්රීතුභන්රහට,
්රහශද්ශීඹ
බහශේ
බහඳි)යඹහට, අධයක් භඩුඩර හභහජිකඹහට ඉතහභ්ත නින්දිත
විධිඹට ඳවය එල්ර කයන අසථහ ි)ශඵනහ. ශබ් අඩවි වයවහ,
ඳ්තතය වයවහ, රඳහහිනී නහළිකහ වයවහ ඉතහභ්ත නින්දිත විධිඹට
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භඩ ගවන අසථහ ි)ශඵනහ. වළඵළි  අපි ශම්හට කරඵර
ශන්ශන් නළවළ. අපි ශම්හට කරඵර ශරහ, උයණ ශරහ, කෆ
ගවරහ අඬන්න ඹන්ශන් නළවළ. ඒ විශේචන ඉහ ශගන, ඒ ගවන,
ගවන ඳදඹට අපි ලක්ි)භ්ත ශනහ මික් අපි ට්ටන්න
පුළුන්කභක් නළවළ. ශවොභ උදහවයණඹ තභි  අි)ගරු
ජනහධිඳි)තුභහ. අි)ගරු ජනහධිඳි)තුභහට තයම් භඩ ගවන, අි)ගරු
ජනහධිඳි)තුභහට තයම් විශේචන එල්ර න ත්ත යහජය
නහඹකශඹක් ශම් යශට් හිටිශේ නළවළ. ඉි)වහශේ එශවභ යහජය
නහඹකඹන්ට විරුද්ධ ශචෝදනහ එල්ර කශහ නම්, ඉි)වහශේ
යහජය නහඹකඹන්ට විරුද්ධ විශේචන කශහ නම් ඒ අඹ ජීතුන්
අතය හිටිශේ නළවළ. නුද්ත අද ත්ත්තඹ ඊට ඩහ වහ්තඳසින්භ
ශනස. ඒ හශේභ විශලේශඹන්භ ශම් කහයණඹ්ත භතක් කයන්න
.නෆ.
භහධය ආඹතන විසින් තභන්ශේ ඳක්ඹ පිළිඵ ශචෝදනහ
එල්ර කශහභ, තභන්ට විරුද්ධ ඹම් ඹම් විශේචන ඉදිරිඳ්ත කශහභ
ඒ භහධය ආඹතන උහවිඹට ශගන ඹන ත්ත්තඹට අද ළඩ
කටයුතු කයනහ. ශම් කයන්ශන් කවුරු්ත ශනොශි , භහධය
ගණිකහ ත්ති)ශේ ශඹොදපු භංගර භයවීය භව්තභඹහරහි . ඔවුන්
තභි  ඉි)වහශේ භහධය කිඹන ඒ භව්ත ළදග්ත රැකිඹහ, ඒ භව්ත
ළදග්ත ත්ත්තඹ ඉතහභ්තභ ඳව්ත විධිඹට ඳහවිච්චි කයරහ, අිම ශකොටි ිටවිසුම් ගවනහඹ කිඹරහ ඉතහභ්තභ ඳව්ත විධිඹට යනිල්
විරභසිංව භව්තභඹරහට කිේශේ, යනිල් විරභසිංවට ඵළවළි 
කිඹරහ භතහද වළදුශේ. Channel 4 එක රංකහට ශගනළල්රහ,
Channel 4 එක සිරිශකොත ඇතුශට ශගනළල්රහ සිරිශකොත ඇතුශශේ
නහඩගම් වදරහ රංකහට විරුද්ධ භතහද ශගන ඹන්න කටයුතු
කයපු භංගර භයවීය තභි  අද "සිය" රඳහහිනිඹට විරුද්ධ
භහතය අධිකයණඹට ිටහිල්රහ, "සිය" රඳහහිනිඹ තභන්ට
විරුද්ධ කටයුතු කයනහඹ කිඹරහ "සිය" භහධය ආඹතනශේ
්රධහනිඹහ අධිකයණඹ වුදට ශේන්න කටයුතු කයන්ශන්. ශකෝ
භහධය නිදව? දළන් භහධයඹට ඵරඳෆම් කය ි)ශඵන්ශන් ආඩුඩුද?
භහධයඹට ඵරඳෆම් කය ි)ශඵන්ශන් යජඹද, ජනහධිඳි)තුභහද? නළවළ.
භහධයඹට ඵරඳෆම් කය ි)ශඵන්ශන් විඳක්ඹි . ඒ තභන්ශේ
පුරුද්ද. තභන්ශේ ඉි)වහ පුරුද්ද තභි  ඒ අඹ ඒ තුළින් ඉසට කය
ි)ශඵන්ශන්.
ශදභශ
ජහි)ක
න්ධහනශේ
භන්ත්රීතුභන්රහට
අඳ
විශලේශඹන්භ ශම් කහයණඹ භතක් කය සිටිනහ. භහධය නිදව
කිඹන්ශන්, එල්ටීටීඊ එකට .නෆ විධිඹට ශම් යශට් භතහද එළිඹට
ශගන ඹෆභ, එල්ටීටීඊ එකට .නෆ විධිඹට ශම් යශට් කටයුතු සිද්ධ
කිරීභ කිඹරහ එතුභන්රහ හිතනහ නම් ඒක ළරැදිි . එල්ටීටීඊ
ඩඹසශඳෝයහ තුටු කයන්නි ; එශවභ නළ්තනම් ශම් යශට් භළරුණු
අහිංක සිංවර මිනිසුන් පිළිඵ, භළරුණු අහිංක ශදභශ
මිනිසුන් පිළිඵ කථහ කයන්ශන් නළි) නිදවස ටන්කරුහඹ
කිඹරහ ්රබහකයන් වඳුන්හ ගන්නහ එක ජහතයන්තය භහධයඹට
ශගන ඹන්නි  එල්ටීටීඊ එකට .නෆ කයන්ශන්. ඒක ශනොශි 
භහධය නිදව කිඹන්ශන්. යජඹ -ආඩුඩු- විතයක් ශනොශි ,
සිංවර ශඵෞද්ධ ජනතහ විතයක් ශනොශි , ශම් යශට් සිඹලුභ
ජහතීන් එකභ ශ්රී රහංකික ජහි)ඹක් වළටිඹට අඳ එඹට විරුද්ධ විඹ
යුතුි . ඒක භහධය නිදවට සීභහක් ශනොශි . ඔඹ කයන ජහි)
ශද්රෝමක ක්රිඹහට වියද්ධ අඳ .නෆභ ශේරහක නළඟී සිටිනහඹ
කිඹන කහයණඹ භහ ශම් අසථහශේදී භතක් කය සිටිනහ.
ශභතුභන්රහ අද ි)ශඵන භහධය නිදව ගළන කථහ කශහ. භහධය
කරහක් ද, භහධය නිදවස යහඳහයඹක් ද කිඹන තර්කඹට අද අඳට
ුදහුණ ශදන්න සිදු ශරහ ි)ශඵනහ. එක ඳළ්තතකින් ආඩුඩුශේ
භහධය යජශේ ළඩ කටයුතු පිළිඵ, යජශේ ළඩ පිළිශශ
පිළිඵ ඉදිරිඳ්ත කයනහ. අනික් ඳළ්තශතන් ශඳෞද්ගිමක භහධය
තභන්ශගන් ශකශයන්න .නෆ යුතුකභ ගකීභ ඉසට කයන ගභන්,
තභ තභන්ශේ යහඳහරික අලයතහ ශනුශන් තභන්ශේ අදවස
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ශභශවඹ නහ. අඳට හශේ එදහ භහධයර ළඩ කයපු ඒ
භහධයශේදිඹහට ශම් භූමිකහ ඇතුශශේ භවහ ශරොකු වි ඹක් නළවළ.
භහධය ආඹතනශේ ්රධහනිඹහශේ භතඹට අනු, භහධය ආඹතනශේ
්රධහනිඹහශේ ශද්ලඳහරන නයහඹ ඳත්රඹට අනු වළසිශයන්න
භහධයශේදිඹහට සිද්ධ ශනහ. ඒ නිහ අඳ ශම් ගරු බහශේදී ශම්
භහධයශේදිඹහ ආයක්හ කිරීභ ශනුශන් ශඳනී සිටින්න .නෆ.
භහධයශේදිඹහට හධහයණ ලශඹන් ිමඹන්න වි ඹ ආඩුඩුශන්
ඳළ්තශතන් ශනොශි , වළභ ඳළ්තතකින්භ ලක්ි)භ්ත රඵහ ශදන්න
අඳ ළඩ කටයුතු කශ යුතුි .
අඳ කවුරු්ත දන්නහ කහයණහක් භභ ශභහිදී වන් කශ
යුතුි . අඳ දන්නහ යුද්ධඹ ඳළි) කහරශේ යුද්ධඹ පිළිඵ
ශතොයතුරු හදය ශර කස කය Channel 4 එක ඇතුළු ශන්ත
නහළිකහරට රඵහ ශදන්න අශප් යශට් හිටපු ඇතළම් භහධයශේදීන්
කටයුතු කශ ඵ. අද කිඹනහ ඇතළම් භහධයශේදීන් වළංිටරහ,
ඇතළම් භහධයශේදීන්ට රංකහට එන්න ඵළවළි  කිඹරහ. ශම් කිඹන
භවය භහධයශේදීන්ට රංකහට එන්න ඵළවළ. ඒක ඇ්තති . ඒ අඹ
එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹට තජු වහ ර ශර උදවු කය ි)ශඵනහ.
භවය අඹ තජුභ උදවු කය ි)ශඵනහ. භවය අඹ යුද්ධඹ
හර්තහ කයන්න අශප් වුදදහ භඟ උතුයට ිටහිල්රහ ඒ රඳ යහුද,
සීඩී අයශගන ඒහ ඇශභරිකහට ඹහ ි)ශඵනහ. අද ඇශභරිකහශේ
ජී්ත න අශප් ඇතළම් භහධයශේදීන් ඉන්නහ. ඔවුන්
ඇශභරිකහශේ ඉශගන, ශබ් අඩවි වදහශගන, ඒ ශබ් අඩවි වයවහ
රංකහශේ ශද්ලඳහරනඹට ඳන්දම් අල්රන්න ඳටන් ශගන
ි)ශඵනහ. ඒ භහධයශේදීන් පිළිඵ ශොඹහ ඵරන්න .නෆ. ඒ අඹ
ශම් භහධය ගණිකහ ත්ති)ශේ ශඹදවීභ වයවහ තභි  ශම් ත්ති)ශේ
ි)ශඵන ත්ත්තඹ අද ඳවශට ඇද දභරහ ි)ශඵන්ශන්.
ජහි)ක රඳහහිනිඹ වහ සහධීන රඳහහිනිඹ ගළන්ත භහ
විශලේශඹන්භ භතක් කයන්න .නෆ. ශම්හ ඉි)වහශේ වළභ දහභ්ත
ඳහඩු රඵන ආඹතන විධිඹටි  ි)බුශඩු. අද ජහි)ක රඳහහිනිඹ වහ
සහධීන රඳහහිනිඹ රහබ රඵන ආඹතන ව ජනතහට දසින්
ද කිට්ටු න ආඹතන ඵට ඳ්ත ශමින් ි)ශඵනහ. භහධය
ආඹතනරට ග කීභක් ි)ශඵනහ, යජශේ ශතොයතුරු ඉදිරිඳ්ත
කයන්න. ශභොකද, ශඳෞද්ගිමක ආඹතන සිඹඹට 70ක් ඵරඹ
ඳ්තහ ශගන ඹද්දී, ඒ ශඳෞද්ගිමක නහළිකහිමන් යජශේ සිඹලුභ
ංර්ධන ළඩ කටයුතු පිළිඵ කථහ කයන්ශන් නළවළ. ඒහභ
විතයක් කථහ කයරහ ඒ අඹට ශශඳුන් ලශඹන් ටිනහකභක්
ගන්න ඵළවළ. ඒ නිහ යහජය ආඹතනිමන් ඒ කටයු්තත සිද්ධ කශ
යුතු ි)ශඵනහ. ඒ හශේභ සර්ණහහිනිඹ, "ශදයණ" රඳහහිනී
නහළිකහ, භෆතකදී ඉතහභ ශේගශඹන් ඉදිරිඹට ඳළමිණි "හිරු"
රඳහහිනී නහළිකහ අද භහධයශේ ගකීභ වරිඹහකහය අශඵෝධ
කයශගන, භහධයශේ ගකීභ ශ්තරුම් ශබ්රුම් කයශගන යශට්
ි)ශඵන අඩු ලුහුඬුකම් ශඳන්වීභ සිද්ධ කයශගන ඹනහ. වළඵළි 
ඉි)න් ශම් අඩු ලුහුඬුකම් ශඳන්න ශකොට, ඒහ ඵරහශගන ඉන්න
ඵළරි එක තභි  අද අඳට ි)ශඵන ්රලසනඹ.
ශභතුභන්රහ චිත්රඳටි කර්භහන්තඹ පිළිඵ්ත කථහ කශහ.
චිත්රඳට කර්භහන්තශේ විශලේ දියුණුක් ඇි) කිරීභ වහ අද
චිත්රඳට ංසථහ වයවහ ළඩ කටයුතු කයශගන ඹනහ.
යන්මිනිතළන්ශනන් ඳටන් අයශගන, අද ඉන් එවහට ිටහිල්රහ ුදළු
රංකහභ එකභ දර්ලන තරඹක් ශර කස කයරහ විශද්ශීඹ
චිත්රඳට වහ රංකහශේ භූමි තරඹ කස කිරීභට අලය කටයුතු
ශම් න විට ම්ඳහදනඹ කය ි)ශඵනහ. ශභභ යහජය ආඹතන
කිහිඳඹ අතරින් යහජය ුදද්රණ නීි)ගත ංසථහ ව යජශේ ුදද්රණ
ශදඳහර්තශම්න්තු ඉි)වහශේ ි)බුණහට ඩහ පරදහ අ ශර,
හධනීඹ ශර අද ඉදිරිඹට ඇවි්ත ි)ශඵනහ. යජශේ ුදද්රණ
ශදඳහර්තශම්න්තු තභන්ශේ යහජය යුතුකභ ඉසට කයන ගභන් ඹම්
භට්ටභක රහබදහ අ ශදඳහර්තම්න්තුක් විධිඹට රහබ රඵමින්
සිටිනහ. ඒ ශේභ නවීන තහක්ණඹ්ත එක්ක ඉසයවට ිටහින්
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[ගරු භන නහනහඹක්කහය භවතහ

ි)ශඵනහ. ශම්හශේ ඳ්තවීම්, උසවීම් පිළිඵ කථහ කශහ. ඒ
සිඹල්රක්භ නිසි ශර රඵහ දී ි)ශඵන ඵ අපි කිඹන්න .නෆ. ඒ
සිඹල්ර රඵහ දීරහ ි)ශඵන්ශන් නිසි රභශේදඹන්ට අනු,
ඉතහභ්තභ ඳහයදුලයබහශඹන්. අලු්ත ශදඳහර්තශම්න්තු ්රධහනිඹහ
විධිඹට, ඉතහභ්තභ අලු්ත ශේහක් අද යජශේ ුදද්රණ
ශදඳහර්තශම්න්තුශේ සිද්ධ ශනහ. ඒ හශේභ යජශේ ුදද්රණ
නීි)ගත ංසථහ්ත ඉි)වහශේ ළඩිභ රහබ ්රභහණඹක් රඵමින්
දසින් ද ළඩිශඹන් රහබ රඵහ ශදන, බහඩුඩහගහයඹට ළඩි
ුදදරක් එකතු කයන ආඹතනඹක් වළටිඹට ඉසයවට ඇවිල්රහ
ි)ශඵනහ.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශේභ අශප් ගරු විජඹදහ
යහජඳක් භන්ත්රීතුභහ කිේහ අපි භහධය නිදව ඳළ්තශතන් දවළනි
තළනට ළටිරහ කිඹරහ. භහධය නිදව ඳළ්තශතන් අපි දවළනි
තළනට දභන්න, භහන හිමිකම් ඳළ්තශතන් ඳවශට දභන්න ශම්
සිඹල්රටභ වුභනහ කයන ිමඹකිඹවිිම ටික වදන්ශන්
ඔඵතුභන්රහි . ඔඵතුභන්රහ යහජය ශනොන ංවිධහන ටික්ත එක්ක
එකතු ශරහ, යහජය විශයෝධීන් එක්ක එකතු ශරහ ශම් ිමඹකිඹවිිම
ටික වදරහ ජහතයන්තයඹට ඹනහ. ඔඵතුභන්රහශගන් භභ එක
ඉල්ීමභක් කයනහ. ඔඵතුභන්රහ උග්ත, බුද්ධිභ්ත, යටට ආදයඹ
කයන භන්ත්රීතුභන්රහ. අය "ුදහුණ්ත එක්ක තයව ශරහ නවඹ
කඳහ ගන්නහ" කිඹරහ කථහක් ි)ශඵනහ. කදහ්ත ඒ ශේ
කටයුතු කයරහ වරිඹන්ශන් නළවළ. තභන්ට ශම් යශට් ඵරඹ රඵහ
ගළනීභ ශනුශන් .නෆභ ශදඹක් කයන්න ඹන භංගර භයවීය
භන්ත්රීතුභන්රහශේ ත්ත්තඹට ළශටන්ශන් නළි), තභන් ශ්තරුම්
අය ශගන, ඊට එවහට හිතරහ, යට ගළන හිතරහ ශම් යට අශප් යට, අපි
වළශභෝභ ශ්රී රහංකික ජහි)ඹක්ඹ කිඹන තළන ඉ ශගන ළඩ
කටයුතු කයන්න. ආඩුඩු ශඳයශන්න .නෆ වුණහට විශද්ලඹන්ට
කශඩ් ඹන, විශද්ලඹන්ට ශක්ශහම් කිඹන භන්ත්රීරු ඵට ඳ්ත
ශන්න එඳහ කිඹරහ භතක් කයමින් භභ නිවඬ ශනහ. ශඵොශවොභ
සතුි)ි .

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon E. Saravanapavan. You
have 15 minutes.
[தற.த. 3.38]

ගු ඊ. වරලනඳලන් මශතළ

(ரவௌபுறகு ஈ. சதவ)

(The Hon. E. Saravanapavan)

தகப கனகரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகரப,
ரவோடிவ உவ சவோடரவெக அறகரவதகரவௌட இவைசகதறவ
றவௐபுறவெக உபொவௐதறணவகரப, இண எடுவெகுபகநவெகு றரக
உபொறரண ரதரரவோடவ்க டவ்ற 27 பைடவேகவ தகரடி
சறகநரசவ அததறவ்ரதரறலுவகூட, ணது இனவோசற
உபொறறவ பரதுறவபொ கபொவௐதறண வெககப றடுறவ்
ரணறவ தவசவ வௌரடனர அவகலவெகு, இணர
அலறகலவெகு றரகவௐ ரதரரடுவ றவௗ வெகபறவ தறறறற
வந ககறவ ணவௐபூவரண அவொசலிகவை தசலுவ்ற,
ணது உகக ஆவதறவெகறவரநவ. ரணறவ தவசவ
வௌரடனர அவகவ இண எடுவெகுவ டடிவெககககப
றவவ்துவௐ ரதரரடி அரரகபறவ கபைவ்துவை சுவறவ,
சறவகணவை சுவறவ வதவகந அகடறலுவ வ
உபொறரண றகனவௐதரவோகட தபறவௐதடுவ்ற வதுவபரவ.
குநறவௐதரக, லறவநவ்கவெகூட ஏவ ஊடகரவெகற வெககப
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ழுவைசறததந கவெக படிபெதவதக அபைவெகு ஆபெவ
வௌடகண வேகவௐதவோடரதரது அவ ஆவநற லறவந
உக சரவோசறவ தசரவலி றவகறவநது. அரறவ ரதரரவோட
லிககபெவ றரவ்கபெவ ஊடகவேகவ உனதகவேகுவ
தகரவௌடுதசவநண. அவ கரரக அகவௐ தவேக
ரறரகவௐ தறகடணவ தசவ ரடுகவகூட அரறவ
றரவேககப ஆரறவெக ரவௌடி றகன ழுவது. தகப
கனகரவேகுவ
உபொவௐதறணவ
அவகரப,
பழு
உனகவ்துடதவ இகவது து ரடுவ அவ ரணறபைவெகு
இவபொ அவொசலி தசலுவ்றவெதகரவௌடிபைவெகறவநது. ஆணரவ,
சவோபூவரகவுவ சவோடபூவவந றபகநகவ பனபவ ஊடக
எடுவெகுபகந கனறரறவ்ரடுவ து ரவோடிவ அபைவெகு
அவொசலி தசவபெவ குற வெகு உவபரதண வக ரர
ரகவோடுவெதகரவப ரவௌடிபெவரபரவ.
இவவை
சகதறவ
உகரவநற
தனவ
தவரபொ
றடவேககபவௐ ரதசறணரவகவ. பைவ்துவ்துகந, ஆசறரறவ்
துகந ரதரவந தரறவ துகநகபறவ உவபவகலவெகு
இபைவெகறவந தறவைசறகணகவ, சறபணவேகவ தவநற டுவ்துவெ
கூநவௐதவோடண. அக ரகரணகரவ. அகவௐரதரனர
து சபகவ்றலிபைவெகுவ இவதணரபை சபகவ்றணகவௐ தவநற
இவேகு ரவ குநறவௐதறட றபைவபுகறவரநவ. அவகவரவ இவ
ரவோடிலுவப ஊடகறனரபவகவ! இவகவ தனவௐதவோட
ஊடகவேகபறவ தறபுரறகறவநரவகவ. கண தரறவகபறவ
ஈடுதவோடிபைவௐதவகவ
ரதரனர இவகலவ ரவோடுவெகுவ
ரவோடு
வெகலவெகுவ
தற
புரறகறவநரவகவ.
ரர
தசவறககபவௐ தறசுரறவ்துறவோடு அவனது தபறவௐதடுவ்றறவோடு
அவகவ தசரகுசரக ரவௗவெகக டவ்துரக பைவ
றகணவௐதரவ கபரணரவ அது றகவுவ நரண எபை
றடரகுவ. அவநரட ரவௗறவ அவகவ வநவககபவௐ
ரதரனர
கவடவேககப
அததறவெகறவநரவகவ.
அவகலவெகுவ குடுவதவேகவ இபைவெகறவநண; தறவகபகவ
இபைவெகறவநரவகவ; குடுவதவௐ ததரபொவௐபுவெகலவ இபைவெகறவநண;
வீவோடுவௐ தறவைசறகண, ரதரவெகுவ்துவௐ தறவைசறகண வபொ
றகநவௐ தறவைசறகணககப அவகவ றவரரவெகுகறவநரவகவ;
அவகவ தபறறடுவ தசவறகவ, கவோடுககவ, தடவேகவ
ரதரவநவபொவெகரக வ்கணரர றரண தறவைசறகணககப
றவரரவெகு கறவநரவகவ; ஆதவ்துவெககபவை சவறவெகறவநரவகவ;
இவு
தகவ
தரவவெகரவ
உகவெகறவநரவகவ;
சறன
ரகபகபறவ உரற ரவ்றவ பகநரகவை சரவௐதறடரவ
'தறவ' அவனது கடதரவகநவை சரவௐதறவோடு, ரலவ
அவனது ரகரவௐதறக அபைவறறவோடு கடக புரறகறவநரவகவ.
இவபொவெகு வ்றறவ இவகவலது அறகரரறகபறவ ரகரதவ!
தகடறணரறவ ரவெகுவ! சறன ரகபகபறவ து உறகபெவ
தவ கவெகறநரவகவ, இவ ஊடகறனரபவகவ! இவநறவ
கணவ
தசலுவ்ற
அவகலவெகுவ
றரவ
அபறவெகரவௌடுதவபொ
அசு
சறவறவெகரவ
இபைவௐதது
ககனபறவெகறவநது.
கடவ பைடவ ஊடகறனரபவகலவெகு 12 இனவோசவ
பதரவ கடவ பைரக எபை றவோடவ பவகவெகவௐதவோடது. அது
உவௌகறவ ரவக ரவௌடி எவபொ; ஏபவுவெகு
கடபகநவௐதடுவ்வௐதவோடுவ இபைவெகறவநது. அரரதரவபொ
இவபைடபவ ஊடகறனரபவகலவெதகண அசு றவோட
தரவகந அநறபகவௐதடுவ்துது
அசறதவபொ
ரவ
லிபெபொவ் றபைவபுகறவரநவ. கடவ கரனவேகபறவ தகரழுவதற
லுவப
ஊடகறனரபவகலவெதகவபொ
வீடு
வேகுவ
றவோடவேகவ
தசவதடுவ்வௐதவோடுவபண.
அரரதரவந
றவோடவேககப தகரழுவபுவெகு தபறறலுவப ஊடகறனரபவ
கலவ தவதடுவதடிரக கடபகநவௐதடுவ்துது அசறவ.
டிவெகணறகலவ புககவௐதடவெ கபைறகலவ அசறவரவ!
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அரரதரவ
வீவோடு
சற,
ரகண
சற
ரதரவந
றடவேகலவெகரகவுவ ஊடகறனரபவகலவெகு றற சறகவ
தசவதுதகரடுவெகவௐதட ரவௌடுவ. படிவரவ அவகலவெகுவ
லவகவந ரகண சறகவ தசவதுதகரடுவெகவௐதட ரவௌடுவ.
அடுவ்து, ரடு பழுறலுபவப ஊடகறனரபவகவ வ
தறகபறவ ஈடுதடுவரதரது சறனரகபகபறவ ரவெகுலுவெகு
உவபரகறவநரவகவ;
றதவ்துவெகபறலுவ
சறவெகுகறவநரவகவ.
ணர, அவகலவெகுவௐ ரதரற தரதுகரவௐபு வதரடுகலவ
தசவவௐதட ரவௌடுவ. அவரநரண சவதவேகபறவ உறரற
வெக ரரறடுரணரவ அவககபவை சரவவவகலவெகு றக
இனகுரக றற சறகவ கறகடவெகுவ ககறவ கரவௐபுபொறவ்
றவோடதரவபொ
அநறபகவௐதடுவ்வௐதட
ரவௌடுதணவெ
ரகவோடுவெதகரவகறவரநவ. ரவோடிவ டவௐதககவ ரவுவ
பொறணவ
தவ்றரறகககபறலுவ
கண
ஊடகவேகபறலுவ
தபறவதுறடுகறவநண. அவகரக இவு, தகவ தரரது
தறரவபொவ ஊடகறனரபவககப ரவ நவதுறடவெ
கூடரது. து ரவோடிவ துறவைசலுடதவ ரவகபெடதவ
உவௌகககப தபறறவோட, றரவேகலவெதகறரகவெ குவ
தகரடுவ்
வ்கணரர
ஊகடறனரபவகவ,
தனவ
தரவவ்துவெதகரவௌடிபைவெக டுவீறறவ தடுதகரகன தசவவௐ
தவோடிபைவெகறவநணவ;
தனவ
கரவ
ரதரவறவோடணவ.
தனபைகட வீடுகவ ரவெகவௐதவோடண; தனபைவெகுவெ தகரகன
றவோடவகவ றடுவெகவௐதவோடண; தனவ சறகநவௐதடுவ்வௐதவோடணவ;
இவதவ தனவ உறவ தரதுகரவௐபுவெகபைற ரவோகடறவோடு
தபறரநறறவோடணவ. இவௐதடிரண றகனறவ ஊடகறனர
பவகவ லரண வபகநகவ தரடவதரக
இதுகறவ
பைவ வௌடிவெகவௐதடறவகன. ரநரக ஊடகறனரபவகவ
தவரபொ குவநவைசரவோடிவ ரதரறவ சறகநவௐதடுவ்வௐதவோடணவ.
சறதசவபெவ
ரரவெகறவ
டுவ்து
கவெகவௐதவோடுவபணவ.
'வ.ரற.ற', 'னவேகர ஈ-றபேவ', 'உவ' ரதரவந தவ்றரறகக
றபொணவேகவ லவௌடுவ லவௌடுவ ரவெகுவகலவெகு உவோதடுவ்வௐ
தவோடண.
அவபொவெகுவௐ
ததரபைவோரசவேகலவ
ஊறவ
ரசவேகலவ றகபறவெகவௐதவோடண. ஆணரவ இவபொக
இவௐதடிரண வபகநகவ தரடவதரக லற கறகடவெகறவகன.
இவறபொணவேகலவெகு வற வோடஈடுகலவ
வேகவௐ
தடறவகன. ஆணரவ, ஊடகவேகபறவ குகன எடுவெகு வகரக
ஊடக எழுவெகவெரகரகதரவகந கடபகநவௐதடுவ்துவகு
பவசறகவ ரவதகரவபவௐதடுகறவநண. இவௐதடிரண எபை
சூவௗறகனறவ ஊடகவேகவலதுவ ஊடகறனரபவகவலதுவ
டவ்வௐதடுவ சவோட றரர வபகநகபறவ தறவணரவ
அறகரவ தகடவ் அச சரவபு சவெறகவ உவௌடு ண ரவ
சவரகவௐதடுக ரது பொ வபொ தசரவலிறட
படிபெர?
டவெகறவ
தறதன
ஊடகறனரபரக
றபவேகற
றனரஜவ அது வீவோடிவ கவ்து அபைகட குடுவ
தவ்றணவ பவணறகனறவ
தடுதகரகன
தசவவௐதவோடரவ.
இவைசவதவ தரடவதரக ஈ.பீ.டி.பீ.றவ பவெகறவவ உவோதட
பவ
ககதுதசவவௐதவோடணவ.
தறவபு
அவகவ
சவோட
ரஅறதரறவ சவவ்துடவ தறகறவ றடவௐதவோடணவ.
இவவெகறவ தறரண றரறரண ஈ.பீ.டி.பீ. உபொவௐதறணவ
தபறரவோடுவெகுவ் வௐதற ஏடிறவோடரகவெ கூநவௐதடுகறவநது.
இவபொகறவ
அவ
ககதுதசவவௐதடரர
அவனது
அகவெ ககதுதசவ இவடவரதரவ அகவௐகதவெ ரகரரர
டடிவெகக டுவெகவௐதடறவகன. அவ ஊடகறனரபவ
தகரவனவௐதவோடு
10
ஆவௌடுகவ
கடவதுறவோடரதரறலுவ
இவபொக லற கறவோடறவகன. 'சவௌரட லீடவ' ஆசறரறவ
னசவ றவெகறதுவேக, சவரச அபறவ றவெகவௐதவோட எபை
தறதன ஊடகறனரபவ. அவ தவோடவௐதகலிவ வோடடு
வீறறவ
கவ்துவை
சுவோடுவெதகரவனவௐதவோடரவ.
அது
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தடுதகரகன தரடவதரக இபைவ ககதுதசவவௐதவோடணவ.
எபைவ டுவௐபுவெகரலிவ இபைவரதரர ரரவரவவௐதவோடு
இநவதுறவோடரவ. வநவ ரதரற ஆரவேகவ இவகன ணவை
சவோட ரஅறதரவ தரறறவெகவௐதவோடக அடுவ்து, றசரக
றவநறர
றடுகன
தசவவௐதவோடரவ.
இவநறவ
தறவணறறவ அறகரவ தகடவ்வகவ இவகனதணவை
தசரவலிறட படிபெர? அவௐதடி வத படிபெர?
'னவேகரஈறபேவ'
ஊடகறனரபபைவ
ரகலிவைசறவ்றகர
பைரண தறகலவ் வெதணலிதகரட இபை பைடவேகலவெகு பவணவ
கரரவரதரவறவோடரவ. அது தடவதரக வெகற ரடுகவ
சகதறவ ணற உரறககவ ரதகவெ கூவோடவ்தரடரறவ
ரகவற ழுவௐதவௐதவோடரதரது அவ தபறரதடரவநறவ
கனகநரக
இபைவௐதரக
இனவேககறவ
சரவதறவ
தறனபறவெகவௐதவோடது.
தரரலவநவ்றவ
இவௐதறவைசறகண
தரடவதரக
ரகவற
ழுவௐதவௐதவோடததரழுது,
தகப
உபொவௐதறணவ எபைவ ரவ தறகலவ்க தறரவசறவ சவறவ்ரகவெ
கூநறறபைவரவ. ணர, அவௐதறவைசறகண லறவநவ க
தசவநது. அவேகு சரவோசறபறவ் தகப உபொவௐதறணவ ணவெகு
தறகலவ்க ரடிரகவ் தரறரது ணவுவ ணவெகு ரபொ
எபைவ தறநறதரபைகவெ கரவோடி தறகலவ் ண அநறபகவ
தசவரகவுவ கூநறணரவ. ஆணரவ, தகப தரரலவந
உபொவௐதறணவ குநறவௐதறவோட அவ தவ அவௐதடி துவுவ
இடவததநறவகன ணவௐ தறரவசறலிபைவது அநறறவ்துறவோடரவ.
இவௐதடிரண றகனறவ தறகலவ் உறபைடவ இபைவௐதரக எபை
ரதரலிரண
ரரவநவௐதரவோகட
உபைரவெக
பவசறகவ
ரவதகரவபவௐதவோடக
தபறரகவௐ
புனணரகறவநது.
இவபவசறறவ இனவேககறவ .ர. தறறறற, குநறவௐதறவோட
தரரலவந உபொவௐதறணவ ஆகறரரபைவெகுவ தவேகு உவௌடு
வதக வதரவ இபைவதுறடபடிபெர?
அவௌகறவ தகரழுவதறலுவப 'சவௌரட லீடவ' தவ்றரறகக
றவ துக ஆசறரறக வணர இவரறவ வதரறவ
வீவோடுவெகுவ வோடடுறசறறவ புகுவ இணவதரறர தவகவ
அவேகு உவபவககபவ் துவௐதரவெகற பகணறவ கவ்துவெ
தகரவௌடு சறன ஆவேககபவ் ரடிபெவபணவ. அவகவ
ததரலிமரரவ
சுவோடுவெதகரவனவௐதவோடு
றவோடரதரறலுவ
அவகபறவ தறவணறறவ இபைவவகவ ரவ வந றடவ
இவணபவ கவௌடுதறடிவெகவௐதடறவகன. வணர இவரறவ
தரதுகரவௐபுவெகபைற
ரவோகடறவோடு
தபறரநறறவோடரவ.
இவரரந 'தபதற' ததவௌ தவ்றரறககரபவ ககது
தசவவௐதவோடு லவௌடகரனவ டுவ்து கவெகவௐதவோட தறவணவ
குவநவைசரவோடு துவுறவநற றடுறவெகவௐதவோடதுவ ஊடகற
னரபவ றமரரவெக அவகலவெகு 30 ஆவௌடுகவ சறகநவ்
வௌடகண றறவெகவௐதவோடதுவ இனவேகக ஊடக னரவநறவ
நவதுறடவெகூடி றடவேகபவன.
இவேகு வணரவ தரறறவெகவௐதவோடக ஊடகறனரபவ
கலவெகு ரவதகரவபவௐதவோட அலறகபறவ எபை சறன வோடுர.
இனவேககறவ இவதவ தன ஊடகறனரபவகவ தகரவனவௐ
தவோடணவ வதகபெவ தனற துவதவேகலவெகு உவோதடுவ்வௐ
தவோடணவ
வதகபெவ
உறவ
அவைசவ
கரரக
ரவோகடறவோடு தபறரநறறவோடணவ வதகபெவ ரவ இவேகு
சுவோடிவெகரவோடரவ இபைவெக படிரது. வதகணர ரவ
குநறவௐதறவோடகவௐரதரவபொ
சுவறரகவெ
கபைவ்துவெககப
தபறறடுவ ஊடகவேகவலது ரவெகுவகவ டவ்வௐதடுதுவ
அக தரடவதரக பைவ ககது தசவவௐதரடரகபெவ இவ
ரவோடிவ ஊடக சுவறவ்கவெ தகரகனதசவபெவ டடிவெகக
கபரகுவ. இவநறவ தறவணரவ அச சரவபு அறகரபீடவேகவ
உவபண வதக இடவததபொவ எவதரபை சவதவேகலவ
அக
தரடவதரக
உரற
டடிவெகககவ
டுவெகவௐதடரகபெவ துவலிரகவ் தபறவுதடுவ்துகறவநண.
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தகப உபொவௐதறணவகரப, இவபொ து ரவோடிவ
இடவததபொவ ஊடக எடுவெகுபகநகவ தரடவதரண ரகவறகவ
து ரவோடிவ வகனகலவெகு தபறர றரறவதுறவோடண
வதக ரவ புரறவதுதகரவப ரவௌடுவ. சவரசவ வகவெ
குவநவெகூவௌடிவ வபொவ கரனவ தகுதூவ்றவ இவகன.
வெகற ரடுகவ ணற உரறககவ ஆகரபவ றபைற
லவதறவகப இனவேககறவ றனவுவ ஊடக எடுவெகுபகந
தரடவதரக தபறறவோட கவௌடணவ்க ரவ அனவோசறவௐதடுவ்ற
றட படிரது. அதுவோடுவநற, ரடறவோ கபவ அவகவ
'உவ' றபொணவ்துவெகு றஜவ தசவகபெவ அவேகு
வதடுவ்வௐதவோட தரறவௐபுவெகவ தரடவதரகவெ ரகவோடநறவது
தகரவௌடகபெவ புநதரதுவெகவௐதட ரவௌடி றடவேகபவன.
தரடவவதுவ து ரவோடிவ அறகரபீடவேகபரவ ரவ
தகரவபவௐதடுவ
ஊடக
எடுவெகுபகந
தரடபைரணரவ,
இவதவ தன லவதறவகபகலவ ரடறவோ கபவகலவ
கவௌடணவெ குவ ழுவௐபுவ றகன உபைரகறறடுவ வதக
ரவ இவேகு வைசரறவெககபெடவ சுவோடிவெகரவோட றபைவபுகறவரநவ.
ணர, து அசுவ அசறவ அறகரபீடவேகலவ ஊடக
சுவறவ உவோதட ஜணரக றழுறவேககபவௐ ரதற,
சவரச தபைவெகடிவெகுவ சறவெகுவ அதரவ்றலிபைவது லவவகு
டடிவெககதடுவெக ரவௌடுதண ரதவ ஏவ இனவேககவ
வந உரறகபெடவ ரகவோடுவெதகரவௌடு, ணது உகக
றகநவுதசவகறவரநவ. வநற.
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ගු ණර්. දුිසන්ද සල්ලළ මශතළ

(ரவௌபுறகு ஆவ. துறவ சறவர)

(The Hon. R. Dumindha Silva)

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ජනභහධය ව ්රත්ති)
අභහතයහංලශේ ළඹ ශීර් පිළිඵ කහයක බහ අසථහශේ විහදඹට
වබහිට න්න අසථහ රළීබභ ගළන භහ ශඵොශවොභ තුටු
ශනහ. ඒ හශේභ ශඵොශවොභ .නෆකමින් තභි , භහ ශම් විහදඹට
වබහිට න්ශන්.
ජනභහධය ගළන ශම් ගරු බහශේ දී ශඵොශවෝ අඹ කිේ කිරුණු
භහ හධහන අවශගන හිටිඹහ. ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අද
දශේ ජනභහධය කිඹන්ශන් කිසිශේ්තභ ඉත දළමිඹ ශනොවළකි
ඵර්ත ආයුධඹක්. යශට්, ශරෝකශේ ශතොයතුරු භවජනතහට රඵහ
ශදන්ශන් ජනභහධය තුළිනුි . ඒ හශේභ එභ ශතොයතුරු නිළයදි
කරුණු භත ඳදනම් ජනභහධය තුළින් ්රකහල විඹ යුතුි .
ආඩුඩුශේ ශභන්භ විඳක්ශේ ළයදි, අඩු ඳහඩු ශඳන්හ ශදන්ශන්
ජනභහධයශඹනුි . නුද්ත ළදග්තභ ශද් තභි , ග කීභ. ග කීභ
කිඹන එක අපි වළශභෝටභ ි)ශඵනහ. ජනභහධයඹට ඊට ඩහ
අි)විලහර ග කීභක් ි)ශඵනහ. ජනභහධයශඹන් ළයදි ශදඹක්
දුන්ශනෝත ළයදි ජනභතඹක් වළශදන්න පුළුන්. නිළයදි ශදඹක්
දුන්ශනෝත නිළයදි ජනභතඹක් වළශදන්න පුළුන්.
ත ශදඹක් තභි , නීි)-රීි) දභරහ ජනභහධය ඳහරනඹ කයන්න
ඵළවළි  කිඹන එක. ඒ නිහභ ජනභහධය ආඹතන තභන්ශේ ග
කීභ ගළන හිතන්න .නෆ. තභන්ටභ ආශේනික ව සඹං ඳහරනඹක්
ශම් සිඹලුභ භහධය ආඹතනරට ි)ශඹන්න .නෆ. ශවොභ
උදහවයණඹ ශම්කි . ඹම් සිද්ධිඹකදී .නෆභ තයහි)යභක
ශද්ලඳහරනඥඹකුශේ නභක් කිඹළවුණු ළනින් ජනභහධය ආඹතන
හර්තහකයණඹ ආයම්බ කයන්ශන් අදහශ ශද්ලඳහරනඥඹහ ළයදිි 
කිඹන භතශේ ව යහුදශේ සිටි . එතශකොට තභි  ඳ්තතයඹ
විකිශණන්ශන්; ශර්ඩිශඹෝ එක අවන්ශන්; ටීවී එක ඵරන්ශන්.
නුද්ත කශ යුතසශ්ත නිළයදි කරුණු ශොඹහ ඵරහ ඇ්තත ඇි)
ළටිශඹන් හර්තහ කිරීභි . ඳහශර් ඇවිදින ශකොට තභි  කටු
ඇශණන්ශන්. පර ි)ශඵන ගවට තභි  ගල් ගවන්ශන්. ජනතහ
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අතය සිට ජනතහ ශනුශන් ළඩ කයන ශකොට ශනොශඹකු්ත
සිද්ධීන්රට ුදහුණ ශදන්න ශද්ලඳහරනඥඹන්ට සිද්ධ නහ.
එළනි අසථහරදී භතු න ඇතළම් සිද්ධීන්රදී ශද්ලඳහරනඥඹහ
නිළයදිකරු වු්ත, ඔහු ශද්ලඳහරනඥශඹකු ව නිහභ ළයදිකරු
ඹන යහුද තුළින් හර්තහ කයන්න අද ඇතළම් භහධයඹ ශඳරඹී
සිටිනහ. ඒ නිහ භභ ජනභහධයශේදීන්ශගන් ඉතහ ශගෞයශඹන්
ඉල්රහ සිටිනහ, තභන්ශේ භතශේ සිට ශනො, නිළයදි කරුණු
ඳභණක් ඳදනම් කය ශගන ්රත්ති) හර්තහ කයන ශර.
අද ඇතළම් භහධය හිමිකරුන් නිහ ශම් යශට් අහිංක, අයණ
ජනතහට ඉතහ විලහර අහධහයණඹන් සිද්ධ නහ. අද භවය
භහධය ආඹතනර හිමිකරුශෝ තභන්ශේ ශඳෞද්ගිමක
.නෆඑඳහකම් අනු තභි  ඒ භහධයශේ ්රත්ති) හර්තහ කයන්ශන්.
කරුණු කහයණහ විකති) කය හර්තහ කයමින් ඔවුන්ට වුභනහ
විධිඹට යශට් භතඹ වසුයන්න උ්තහව කයනහ. යශට් අහිංක,
අයණ ජනතහශේ තය ව නිළයදි ශතොයතුරු දළන ගළනීශම්
අි ි)ඹ හශේභ, ඔවුන්ශේ භහන අි ි)හසිකම් උල්රංඝනඹ
කිරීභක් විධිඹටි  භහ ශම්ක දකින්ශන්. පු්ත ඳ්ත ශේහ, විදු්ත
භහධය ශේහ ශම් සිඹලුභ භහධයරට ි)ශඵන්ශන් ජහි)ක
ගකීභක්. භහධය ආඹතන හිමිකරුන්ට තභන්ශේ ශඳෞද්ගිමක
නයහඹ ඳත්රඹ තභහශේ භහධයඹ තුශ ක්රිඹහ්තභක කයන්න අි ි)ඹක්
නළවළ.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ත්ත විශලේශඹන්භ කි යුතු
කහයණඹක් ි)ශඵනහ. ර්තභහනශේ භහධය නිදව ගළන,
ශතොයතුරු දළන ගළනීශම් අි ි)ඹ ගළන ශඵොශවෝ ශදනහ කථහ
කයනහ. භභ අවන්න කළභළි)ි , භහධය නිදව ගළන කථහ කයන
භහධය ආඹතන තුශ එභ කර්තතරුන්ට, හර්තහකරුන්ට
නිදවක් ි)ශඵනහද කිඹරහ. අද ඒ අඹට ශරහ ි)ශඵන්ශන් භහධය
ආඹතනශේ හිමිකරුශේ ශඳෞද්ගිමක නයහඹ ඳත්රඹට අනු කටයුතු
කයන්නි .
එතශකොට
ජනභහධයශේදිඹහශේ
ත්තතීඹභඹ
දහචහය්තඹට ශභොකද ශන්ශන්? ඒ නිහ භහධය නිදව ගළන
කථහ කයන්න කිමන්, භහධය ආඹතන තුශ භහධයකරුහට නිදව
රඵහ දිඹ යුතුි .
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භහධයඹ පිළිඵ ර්තභහන
භහජශේ ි)ශඵන කි)කහතක් තභි , භභ අද ශම් උ්තතරීතය
ඳහර්ිමශම්න්තුට ඉදිරිඳ්ත කශශේ. භහ කශශේ ජනතහ
නිශඹෝජිතශඹකු ශර භශේ ගකීභ ඉසට කිරීභි . එභ නිහ භහ
ඉදිරිඳ්ත කශ ශම් කරුණු පිළිගන්නහද, ශනොපිළිගන්නහද කිඹන
ශද් භහධය ආඹතනරට්ත, ඒහශේ හිමිකරුන්ට්ත භහ බහය
කයනහ.
්රත්ති) ශදඳහර්තශම්න්තුශන් භඩකරපුශේ ළඩටවන්
ඳ්තහ නළවළ කිඹරහ ශදභශ භන්ත්රීයශඹකු කිඹරහ ි)ශඵනහ.
භභ කිඹනහ, 2012 ශර් ශනොළම්ඵර් 23, 24 ඹන දිනර්ත ඒ
හශේභ 2013 ශර් ළප්තළම්ඵර් 16, 17 ඹන දිනර්ත ඒ
ළඩටවන් ඳ්තහ ි)ශඵන ඵ. එශේ කිඹමින් භහ භශේ කථහ
අන් කයනහ. සතුි)ි .

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Ruwan Wijayawardhana.
You have got 18 minutes.
[අ.බහ. 3.56

ගු ුලන් විජයලර්ධන මශතළ

(ரவௌபுறகு பைவ றஜவண)

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana)

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ශඵොශවොභ සතුි)ි .
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භන නහනහඹක්කහය භන්ත්රීතුභහ ඳළසුහ, එක්්ත ජහි)ක
ඳක්ඹ ව භංගර භයවීය භන්ත්රීතුභහ Channel 4 එක
සිරිශකොතට tune කය ග්තතහ කිඹරහ. නුද්ත භභ එතුභහශගන්
අවන්න කළභළි)ි , Channel 4 එකට රංකහට එන්න දුන්ශන්
කවුද කිඹරහ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)

Hon. Manusha Nanayakkara, please do not disturb the
Hon. Member.

ගු මන නළනළයක්කළර මශතළ

ගු ුලන් විජයලර්ධන මශතළ

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana)

(ரவௌபுறகு த ரரவெகர)

රංකහට එන්න ශදන්න .නෆ ශන්, .නෆභ භහධයඹකට එන්න
පුළුන්.

ගු ුලන් විජයලර්ධන මශතළ

(ரவௌபுறகு பைவ றஜவண)

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana)

තුදන්නහන්ශේරහභ Channel 4 එකට වීහ ශදනහ. එභ
නහිමකහශේ නිශඹෝජිති න්ට වීහ ශදන එක ඉන්දිඹහ්ත නතය
ශකරුහ. ඒ අනු ඉන්දිඹහට ඹන එක ඒශගොල්ශරෝ නතය
ශකරුහ. නුද්ත තුදන්නහන්ශේරහභ Channel 4 එක විශේචනඹ
කයරහ, තුදන්නහන්ශේරහභ Channel 4 එශක් නිශඹෝජිති න්ට
රංකහට එන්න කිඹරහ වීහ ශදනහ.

ගු මන නළනළයක්කළර මශතළ

(ரவௌபுறகு த ரரவெகர)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

අපි එන්න කිේශේ film වදන්න ශනොශි .

ගු ුලන් විජයලර්ධන මශතළ

(ரவௌபுறகு பைவ றஜவண)

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana)

Film වදන්න ශනොශි . [ඵහධහ කිරීභක් ඔඵතුභහ භට කථහ
කයන්න ශදන්න ශකෝ. එදහ ්රත්ති) හකච්ඡහකට ෆභ
භහධයඹකටභ සිරිශකොතට එන්න කිඹරහ ආයහධනහ කයරහි 
ි)බුශඩු. ඒකට BBC නහිමකහ ආහ; අල්ජසීයහ නහිමකහ ආහ;
CNN නහිමකහ ආහ. ඒක්ත එක්කභ Channel 4 එක්ත ආහ.
ඉි)න් ඒක නතය කයන්න ඵළරි වුණහ.
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(ரவௌபுறகு பைவ றஜவண)

ඒ අඹට වීහ දීරහ රංකහට ශගන්රහ තුදන්නහන්ශේරහභ ඊට
ඳසශේ විඳක්ඹට ශචෝදනහ එල්ර කයනහ. ඉි)න් ශම්ක වරි
විහිළුක්.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ිටඹ අඹ ළශේදී ශම් ආඩුඩු
ඳළසුහ භහධයශේදින්ට laptop ඹන්ත්ර රඵහ ශදන ඵ. ඒක
දළනට්ත කයශගන ඹනහ. නුද්ත භවය භහධයශේදින්
ශචෝදනහක් එල්ර කයනහ ශම් ආඩුඩුට හිත්ත අඹට,
ඇභි)තුභහට හිත්ත භහධයශේදින්ට -භහ ශන්න ශභශවභ
කිඹනහටඳභණක් laptop රඵහ ශදන ඵට. ඒක භශේ
ශචෝදනහක් ශනොශි , ගරු ඇභි)තුභනි.

ගු දකදශිතය රඹුක්ලෆල් මශතළ

(ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

I wish to say this. ඔඵතුභහශේ ම්ඵන්ධකම් ි)ශඵන
ආඹතනශේ ඉල්රහ ි)ශඵන සිඹලු ශදනහටභ රඵහ දීරහ ි)ශඵනහ.

ගු ුලන් විජයලර්ධන මශතළ

(ரவௌபுறகு பைவ றஜவண)

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana)

ශඵොශවොභ සතුි)ි , ඒක ඳළවළදිිම කිරීභ ගළන. නුද්ත ගරු
ඇභි)තුභනි, භහධයශේදින් කිහිඳ ශදනකුභ භට කිඹහපු කථහක්
තභි , භධයභ ඳශහශ්ත භවනුය දිස්රික්කශේ භහධයශේදින්ට
ඳභණක් ශම් laptop රළීබ ි)ශඵන ඵ. දළන් භට -

ගු දකදශිතය රඹුක්ලෆල් මශතළ

(ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

ගු මන නළනළයක්කළර මශතළ

(ரவௌபுறகு த ரரவெகர)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

ගරු භන්ත්රීතුභහ, භහ ්රලසනඹක් අවන්නද?

ගු ුලන් විජයලර්ධන මශතළ

(ரவௌபுறகு பைவ றஜவண)

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana)

නළවළ, නළවළ. ඔඵතුභහ දළන්-

ගු මන නළනළයක්කළර මශතළ

(ரவௌபுறகு த ரரவெகர)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

ඇි , ඒකට එල්ටීටීඊ එශකන් ටන් කයපු අඹශේ අම්භරහ
තහ්තතරහ විතයක් ශගන්වශේ? ඇි , අයන්තරහශේ අඳ්ත වුණු
සහීමන් වන්ශේරහශේ අම්භරහ තහ්තතරහ ශගන්වශේ නළ්තශ්ත?
[ඵහධහ කිරීභක් පිට ශකොටුශේ ශඵෝම්ඵශඹන් භළරුණු අඹශේ
අම්භරහ තහ්තතරහ ආශේ නළ්තශ්ත ඇි ? ඒ අඹශේ අම්භරහ
තහ්තතරහ ශගන්න්න ි)බුණහ. [ඵහධහ කිරීභක් වුදදහශේ භළරුණු
අඹශේ අම්භරහ තහ්තතරහ -

ඔඵතුභහශේ ආඹතනශේ ඔක්ශකෝභ භවනුය අඹ ද?

ගු ුලන් විජයලර්ධන මශතළ

(ரவௌபுறகு பைவ றஜவண)

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana)

භශේ ආඹතනඹ ගළන ශනොශි  ශන් ඇභි)තුභනි, කථහ
කයන්ශන්. භහ කිඹන්ශන් ශම් ්රශද්ලශේ භහධයශේදින් කිඹහපු
ශදඹක්. එතුභන්රහ කිඹන විධිඹට භවනුය දිස්රික්කශේ
භහධයශේදින් 24ශදනකුට ඳභණ laptop රඵහ දීරහ ි)ශඵනහ.
නුද්ත නුයඑළිඹ දිස්රික්කශේ්ත, භහතශල් දිස්රික්කශේ්ත එකභ
භහධයශේදිඹකුට්ත තභ laptop රළියරහ නළි) ඵි  ඒ අඹ
්රකහල කයන්ශන්. භශේ යුතුකභක් වළටිඹටි  ඔඵතුභහට ඒක
භතක් කශශේ. ඒ ගළන ඔඵතුභහශේ කථහශේදී ඳළවළදිිම කයන්න
පුළුන්.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශේභ භවය
භහධයශේදින් ශචෝදනහ කයනහ, ශම් laptop රඵහ ග්ත භවය අඹ
අද නතුරු එකභ පු්ත ඳතකට්ත ්රත්ති)ඹක් ිමඹරහ නළවළ,
එක රඳහහිනී නහිමකහකට්ත ්රත්ති)ඹක් දීරහ නළවළ කිඹරහ.
ඒ කිඹන්ශන්, භහධයශේදින් ශනොන අඹට්ත ශම් laptop රඵහ දී
ි)ශඵන ඵටි  ශචෝදනහ එල්ර ශන්ශන්.
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ඳහර්ිමශම්න්තු

[ගරු රුන් විජඹර්ධන භවතහ

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ිටඹ අවුරුද්ශද් අඹ ළශේදී
ආඩුඩු ්රකහල කශහ, භහධයශේදින්ට ශභෝටර් යථඹක් ගන්න
ශඳොීම යහිත රක් 10ක ණඹ ුදදරක් රඵහ ශදනහ කිඹරහ.
[ඵහධහ කිරීභක් රක් 12ක? ඇ්තතටභ ඵළලුශෝත, අද යශට්
රක් 12කට හවනඹක් ගන්න ඵළවළ. භහ හිතන විධිඹට යශට්
රහබභ හවනඹ තභි  ටහටහ භහගශභන් නිසඳහදනඹ කයන
"නළශනෝ" ශභෝටර් යථඹ. ඒක්ත භහ හිතන්ශන් දළන් රුපිඹල් රක්
16ක් ඳභණ නහ කිඹරහි . ඉි)න් ඔඵතුභහශගන් ඉල්ීමභක්
කයනහ, ශම් වනඹ භහධයශේදින්ට රඵහ ශදනහ නම් ඒ ශභෝටර්
යථශේ මිරට ආන්න ුදදරක් රඵහ ශදන්න කිඹරහ.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශේභ ශම් යශට් ජනභහධය
ගළන කථහ කයන ශකොට අපි විශලේ අධහනඹක් ශඹොුද කයන්නට
.නෆ, ශම් යශට් ජනතහශේ ලිිමක අි ි)හසිකභක් න ශතොයතුරු
දළන ගළනීශම් අි ි)ඹ පිළිඵ. දළන් ශරෝකශේ යටල් සිඹඹකට
ඩහ ්රභහණඹක ශම් ශතොයතුරු දළන ගළනීශම් අි ි)ඹ නීි)ගත
ශරහ ි)ශඵනහ. දකුණු ආසිඹහ ග්තශතෝත ඉන්දිඹහ,
ඳහකිසතහනඹ, ඵංේරහ ශද්ලඹ ළනි යටල් ගණනහක ශම්
ශතොයතුරු දළන ගළනීශම් අි ි)ඹ නීි)ගත ශරහ ි)ශඵනහ.
ඇ්තතටභ එළනි ඳනතක් ි)ශඵනහ නම් .නෆභ අභහතයහංලඹක,
ශදඳහර්තශම්න්තුක ශතොයතුරු ජනතහට රඵහ ගත වළකිි .
උදහවයණඹක් වළටිඹට .නෆභ නගයඹක භංභහ්ත කස න
ශකොට ඒකට ළඹ න ුදදර, ඒක නිභහ න දිනඹ,
ශකොන්ත්රහ්තකරුහශේ විසතය ජනතහට දළන ගන්නට පුළුන්
නහ. නුද්ත ඇ්තතටභ කිඹන්න කනගහටුි , ශභළනි ඳනතකින්
අද න තුරු ශ්රී රංකහශේ ජනතහශේ ශතොයතුරු දළන ගළනීශම්
අි ි)ඹ තවවුරු ශරහ නළවළ. නීි) ශකොමිභ විසින් 2001
ර්ශේදීි  ඉසශල්රහභ ශතොයතුරු දළන ගළනීශම්
ඳන්ත
ශකටුම්ඳතක් ඉදිරිඳ්ත කශශේ. ඉන් ඳසු 2002 ර්ශේ එක්්ත
ජහි)ක ඳක් ආඩුඩු කහරශේදි යනිල් විරභසිංව භළි)තුභහ
එකට අගභළි) වළටිඹට ළඩ කටයුතු කය ශගන ඹනශකොට ඒ
වහ ඳන්ත ශකටුම්ඳතක් අභහතය භඩුඩරඹට ඉදිරිඳ්ත කශහ.
අභහතය භඩුඩරශඹන් ඒ වහ අනුභළි)ඹ රළබුණහ. නුද්ත
අහනහකට ඒ ඳන්ත ශකටුම්ඳත ඳහර්ිමශම්න්තුට ඉදිරිඳ්ත
කයන්නට
ශඳය
චන්රිකහ
ඵඩුඩහයනහඹක
කුභහයතුංග
ජනහධිඳි)තුමිඹ විසින් ඒ ආඩුඩු විසුරුහ වළරිඹහ. අද න තුරු
එභ ඳන්ත ශකටුම්ඳත ඳහර්ිමශම්න්තුට ඉදිරිඳ්ත කය නළවළ. ඊට
ඳසු 2011 ර්ශේදී අශප් ගරු කරු ජඹසරිඹ භළි)තුභහ එභ ඳන්ත
ශකටුම්ඳත ඳහර්ිමශම්න්තුට ඉදිරිඳ්ත කය ම්භත කය ගන්න
විලහර ෆඹභක් දළරුහ. ශම් ආඩුඩු විසින් ඒක ්රි)ක්ශේඳ කශහ.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ශම් ආඩුඩු කිේශේ, එළනි
ඳනතකින් ශම් යශට් ජහි)ක ආයක්හට ඹම් කිසි ඵරඳෆභක් ඇි)
විඹ වළකි ඵළවින් ශම් ඳන්ත ශකටුම්ඳත ්රි)ක්ශේඳ කයන ඵි .
2001 ර්ශේදී එක්්ත ජහි)ක ඳක් ආඩුඩුශේ යනිල් විරභසිංව
භවතහ විසින් ඉදිරිඳ්ත කශ ඒ ඳන්ත ශකටුම්ඳත කිශඹේශෝත
ඳළවළදිිම ශඳනී ඹනහ, ජහි)ක ආයක්හ පිළිඵ
කිසිභ
ශතොයතුයක් ඒ භඟින් ජනතහට රඵහ ගත ශනොවළකි ඵ. එභ
ශකටුම්ඳත භහ ශඟ ි)ශඵනහ. එහි කිඹහ ි)ශඵනහ, "ඳවත
වන් අසථහරදී නිර ශතොයතුරු රඵහ ගළනීභ පිණි ශම්
ඳනත ඹටශ්ත ඉදිරිඳ්ත කයන ඉල්ීමභක් ්රි)කසශේඳ කශ වළකි
න්ශන්ඹ" කිඹහ.
"යහජය ආයක්හට ශවෝ එහි ශබෞමික
අඛඩුඩතහඹට ශවෝ ජහි)ක
සුයක්ිකතතහට
ශවෝ දරුණු
වහනිඹක් වීභ, කිසිභ යහජයඹකින් ශවෝ ජහතයන්තය ංවිධහනඹකින්
ශවෝ යවය බහඹකින් යුක්ත ශතොයතුයක් රඵහ දුන් ශවෝ
ශතොයතුයක් රඵහ ග්ත අසථහකදී එළනි යහජයඹක් ශවෝ
ජහතයන්තය ංවිධහනඹක් භඟ ශ්රී රංකහ ඳ්තහශගන ඹන
ඵතහරට හභහනය ලශඹන් ශවෝ දරුණු ශර ශවෝ අගි)ගහීම
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වීභ ශවෝ විඹ වළකි වීභ" ළනි අසථහරදී එළනි ඉල්ීමභක්
්රි)ක්ශේඳ කශ වළකි ඵි  ඒ ඳන්ත ශකටුම්ඳශ්ත වන්
න්ශන්.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ශභි න් ශවොට ඳළවළදිිම
ශනහ ශම් ඳන්ත ශකටුම්ඳි)න් ජහි)ක ආයක්හට කිසිභ
ඵරඳෆභක් ශනොන ඵ. ශම් ආඩුඩු ශභභ ඳන්ත ශකටුම්ඳත
්රි)ක්ශේඳ කිරීශභන් ඳළවළදිිම න්ශන් ජහි)ක ආයක්හට
ඵරඳෆභක් න නිහ ශනො, ශම් ආඩුඩු විසින් කයන දණ
ංචහ වගන්න අලය නිහ ඊට විරුද්ධ න ඵි . ඒහ යශට්
ජනතහශගන් න් කයන්නට තභි  ශම් ඳන්ත ශකටුම්ඳත
්රි)ක්ශේඳ කයන්ශන්. ශම් ආඩුඩු වළභ ශශල්භ උ්තහව
කයන්ශන් ශම් යශට් ජනතහ අඳුශර් තඵහ ගන්නි .
දළන් ශඳොදු යහජය භඩුඩරශේ බහඳි) අි)ගරු භහින්ද
යහජඳක් ජනහධිඳි)තුභහි . ශඳොදු යහජය භඩුඩර ්රඥප්ි)ශේ 5
න ගන්ි)ඹ ඹටශ්ත, නිදවස ව ග කීම් වගත භහධයඹක්
ඹටශ්ත හභකහීම විතත ංහද ව නිදවස ශතොයතුරු ගරහ ඹහභ
භඟින් ්රජහතන්ත්රහදී ම්්රදහඹඹන් ළඩිදියුණු කිරීශම්
වහ
්රජහතන්ත්රහදී ්රහවඹ ලක්ි)භ්ත කිරීශම් ළදග්තකභ ඳළවළදිිම
කය ි)ශඵනහ. භහ හිතන විධිඹට භහධය ම්ඵන්ධශඹන් ශඳයට
ඩහ ග කීභක් ්තභන් ජනහධිඳි)තුභහ ඇතුළු යජඹට ඳළරී
ි)ශඵනහ.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශේභ ශඳොදු යහජය
භඩුඩරශේ භහන හිමිකම් අංලඹ ඳන්ශන් ශතොයතුරු දළන
ගළනීශම් අි ි)ඹ තවවුරු කශ යුතු ඵි . The Commonwealth
Human Rights Initiative states, I quote:

“CHRI believes that the Right to Information is
fundamental to the realization of economic and
social rights as well as civil and political rights.
Informed participation by all must therefore be
guaranteed through increased access to public
information”.
එශේ නම්, ශම් යශට් ජනතහශේ අි ි)හසිකම් තවවුරු
කයන්නට ගරු ජනහධිඳි)තුභහට ග කීභක් ි)ශඵනහ. එශවනම්
ලිිමක අි ි)හසිකභක් න ශතොයතුරු දළන ගළනීශම් අි ි)ඹ
ම්ඵන්ධශඹන් න ඳන්ත ශකටුම්ඳත ශම් ආඩුඩු විසින් පුළුන්
තයම් ඉක්භනට ඳහර්ිමශම්න්තුට ඉදිරිඳ්ත කයරහ ම්භත කශශෝත
ශම් යශට් ්රජහතන්ත්රහදඹට්ත ශවොි  ලිරහනහරඪ ගරු
භන්ත්රීතුභනි. යුද්ධඹ අන් ශරහ දළනට අවුරුදු 4ක් විතය
ශනහ. නුද්ත අතුරුදවන් වන් දවස ගණනක් පිළිඵ කිසිභ
ශතොයතුයක් එභ ඳවුල්රට අද නතුරු රළියරහ නළවළ. සිංවර,
ශදභශ, ුදසිමම් කිඹහ ජහි) ශේදශඹන් ශතොය ඒ සිඹලු ශදනහභ
ශභභ අහනහන්ත ත්ත්තඹට ුදහුණ දුන්නහ. දකුණු අ්රිකහශේ
ආඩුඩු විසින් ශම් ආඩුඩුට ශඹෝජනහක් බහය දීරහ ි)ශඵනහ.
ඒ ශඹෝජනහ පිළිශගන අතුරුදවන් වන් පිළිඵ ශොඹහ
ඵරන්නට දළන් ශකොමිභක් ඳ්ත කය ි)ශඵනහ. ඒ ගළන භහ
ශගොඩහක් තුටු ශනහ. නුද්ත ඊට ඩහ විධිභ්ත අයුරින් නිසි
රභශේදඹක් ඹටශ්ත ජනතහට ශතොයතුරු දළන ගළනීභට ි)බුණහ,
ශතොයතුරු දළන ගළනීශම් ඳනත ම්භත වී ි)බුණහ නම්. "ුදිමක
අි ි)හසිකම් ශර විලසවීඹ ළරශන අදවස ්රකහලනශේ
නිදව ව ශතොයතුරු වහ ඳි)න අි තීන් කය ්රි)ංවිධහන
ක්රිඹහිමඹකදී වු ්රධහන කහර්ඹ බහයඹක් ඉටු කයි . එභ නිහ
්රජහතන්ත්රහදී ලිරධර්භරට ව අදහශ ලිිමක අි ි)හසිකම්
ඵළීමම්රට අනුකර භහධය නිදව භත ඳළනශන .නෆභ
සීභහකින් සිදු න්ශන් ජනහර්ිටක කඩුඩහඹම් අතය අවිලසහඹ
ව භීි)ඹ ර්තභහනඹට දහඹක වීභ ඳභණක් ඵළවිනි" කිඹහ LLRC
හර්තහශ්ත වන් කය ි)ශඵනහ.
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ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, Reporters Without Borders
ආඹතනශේ 2003 දර්ලකඹට අනු අද න විට ශරෝකශේ භහධය
නිදව ම්ඵන්ධශඹන් යටල් 179කින් රංකහ ි)ශඵන්ශන්
162න සථහනශේි . ශභි න් ශඳශනන්ශන් ඇ්තතටභ ශම් යශට්ත
නිදවස භහධයඹට විලහර ඵරඳෆභක් ි)ශඵන ඵි . 2005න විට
විවිධ ඵරඳෆම් නිහ, තර්ජන නිහ ශම් යශට් භහධයශේදීන් 63
ශදශනක් ඳභණ ශම් යට අ්ත වළයරහ පිට යට ජී්ත ශනහ. ඒ
හශේභ අශප් යනඳන් භන්ත්රීතුභහ ඳළස ඳරිදි අද න තුරු
රන්ත විරභතුංග භළි)තුභහශේ ඝහතනඹ ගළන තය ශතොයතුයක්
අඳට රඵහ ගන්න ඵළරි ශරහ ි)ශඵනහ. ඒ හශේභ ්රදීප්
එක්නළිමශගොඩ භව්තභඹහ අතුරුදවන් වී දළනට අවුරුදු ශදකක්
ශනහ. ඇ්තතටභ එතුභහ ගළන අඳට ශතොයතුයක් රඵහ ගන්නට
ඵළරි ශරහ ි)ශඵනහ. අශප් අරුන්දික ්රනහන්දු භන්ත්රීතුභහ
ඳළසුහ, එතුභහ ්රංලශේ ජී්ත ශනහ කිඹහ. ඒක්ත ශඵොරුක්
ඵට අද ඔප්පු ශරහ ි)ශඵනහ. ඇ්තශතන්භ අද නතුරු කවුරු්ත
දන්ශන් නළවළ, එතුභහ ්රංලශේ ජී්ත ශනහද කිඹහ.[ඵහධහ
කිරීභක් අරුන්දික භන්ත්රීතුභහ විතයි  ඒ ගළන දන්ශන්. [ඵහධහ
කිරීභක් නුද්ත ගරු භන්ත්රීතුභනි, එතුභහ අතුරුදවන් ශරහ දළනට
අවුරුදු ශදකක් ශනහ. එතුභහ ගළන්ත කිසිභ ශතොයතුයක් රඵහ
ගන්නට අඳට ඵළරි ශරහ ි)ශඵනහ. ඒ හශේභ තහයකී කිඹන
දමිශ භහධයශේදිඹහශේ ඝහතනඹ පිළිඵ්ත අඳට කිසිභ ශතොයතුයක්
රඵහ ගන්න ඵළරි ශරහ ි)ශඵනහ. ඇ්තශතන්භ ශම්ක ඉතහභ්ත
අධහනභක් -්රලසනඹක්- ඇි) කයන ත්ත්තඹක්. ඇ්තශතන්භ
යශට් ජනභහධයඹට විලහර ඵරඳෆභක් ි)ශඵන ඵ එි න් ඳළවළදිිමි .
[ඵහධහ කිරීභක් ඒක භහ ඔඵතුමිඹට රඵහ ශදන්නම්.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ශඳොදු යහජය භඩුඩරශඹන් ශම්
යටට අලය විශද්ල ආදහඹම්, විශද්ල ආශඹෝජන ව විශද්ල
පිළිගළනීභක් රළශඵි  කිඹහ ඵරහශඳොශයෝතතු වුණහ. නුද්ත
අන්ි)භට ශභොකක්ද වුශඩු? ජහතයන්තය භහධයශඹන් අඳ යට ගළන
කථහ වුශඩු භහන හිමිකම්, භහන අි ි)හසිකම් උල්රංඝනඹ
කිරීම් වහ යුද අඳයහධ ගළනි . ඒ ගළන ඇ්තතටභ භහ කනගහටු
ශනහ. නුද්ත ශම් අසථහශේදී බ්රිතහනය ශ්රී රංකහ
භවශකොභහරිස අශප් ක්රිස ශනෝනිස භළි)තුභහට භශේ සතුි)ඹ පුද
කයන්න කළභළි)ි . ශභොකද, අඳට එල්ර කයන රද ශචෝදනහරට
එතුභහ තභි  පිට ශකොන්දක් ි)ඹහ ශගන වරිඹට ුදහුණ දීරහ
උ්තතය දුන්ශන්. එතුභහ සුද්දන්ට්ත ශ්තශයන්ශන් නළි) ඉංග්රීසි
බහහශන් කථහ කයරහ තභි  ඒ ශචෝදනහරට උ්තතය දුන්ශන්. ඒ
නිහ ඇ්තශතන්භ භභ එතුභහට සතුි)න්ත ශනහ. ශඳොදු යහජය
භඩුඩීමඹ ුදළු ම්ඵන්ධශඹන් භවය විශද්ල භහධයිමන් ශම්
යටට ආහට ඳසු ඳළි) ත්ත්තඹ ගළන භභ ඉතහභ කනගහටු
ශනහ. BBC නහිමකහශේ භහධයශේදිශඹක් ජනහධිඳි)තුභහ ශඟට
ඹනශකොට, ආයක්ක අංලශේ ශකශනක් එතුභහශේ කිමශභන්
පිටුඳට අදිනහ භභ දළක්කහ. ඒක YouTube website එශක්
දකින්න පුළුන්. ශභළනි සිදුවීම් නිහ ශම් යටට ජහතයන්තය
ලශඹන් රළශඵන නභ ඒ තයම් ශවො නළවළ. ඇ්තශතන්භ ඒ
ගළන අඳ කනගහටු ශනහ. ශම් යශට් නිදවස භහධයඹක්
ඳ්තහශගන ඹහභට ආඩුඩු්ත ඒ හශේභ විඳක්ඹ්ත විලහර
ළඹභක් දළරිඹ යුතු ශනහ. ඒ හශේභ භභ ඉසශල්රහ කිේහ
හශේ ශම් යශට් ජනතහශේ ලිිමක අි ි)හසිකභක් න
ශතොයතුරු දළන ගළනීභ ම්ඵන්ධ ඳන්ත ශකටුම්ඳත
අනිහර්ඹශඹන්භ ඳහර්ිමශම්න්තුට ඉදිරිඳ්ත කයරහ ම්භත කය
ගත යුතු ඵ ශම් අසථහශේදී ්රකහල කයමින් භශේ චන සල්ඳඹ
අන් කයනහ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Arundika Fernando. You
have 13 minutes.

1756

[අ.බහ. 4.14

ගු අුන්දික ප්රනළන්දු මශතළ

(ரவௌபுறகு அபைவறவெக தவணரவது )

(The Hon. Arundika Fernando)

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භට ශම් අසථහ රඵහ දීභ
ම්ඵන්ධශඹන් ුදිමන්භ භභ ඔඵතුභහට සතුි)න්ත ශනහ. ීමට
ශඳය කථහ කශ අශප් ගරු රුන් විජඹර්ධන භන්ත්රීතුභනි,
තුදන්නහන්ශේ ව තුදන්නහන්ශේශේ ඳක්ශේ ර්තභහන
නහඹක්තඹ ඵරහශගන ඉන්ශන් තුදන්නහන්ශේ ශම් යශට්
නහඹකශඹක් කයන්නි . අපි ඒ ගළන තුටුි . අනහගතශේ ශම් යට
බහය ගන්න ඉන්නහ නහඹකශඹක් වළටිඹට තුදන්නහන්ශේ යශට්
සවරීබහඹ, යශට් ඒකීඹබහඹ, යශට් ශබෞමික අඛඩුඩතහඹ
ගළන සිතහ ීමට ඩහ ගකීශභන් කථහ කශ යුතුි  කිඹහි  භභ
හිතන්ශන්. තුදන්නහන්ශේ, තුදන්නහන්ශේශේ කථහ කශශේ
ශභවහට ශනොශි . තුදන්නහන්ශේරහ දළන් අලු්ත line එකක් වදහ
ශගන ි)ශඵනහ. ශභොකක්ද ඒ line එක? ඒ තභි  ජනහධිඳි)තුභහ
ශඳොදු යහජය භඩුඩරශේ බහඳි) වුණහභ, ශඳොදු යහජය භඩුඩරශේ
වළභ ශදඹභ ශභශවේ කයන්න .නෆඹ කිඹන එක. එශවභ
ජනහධිඳි) ශකශනක් ශභශවේ නළවළ. එශවභ නහඹකශඹක් නළවළ.
ජනහධිඳි)තුභහ ශඳොදු යහජය භඩුඩරශේ බහඳි) ඵ ඇ්තති .
වළඵළි , ඒ ජනහධිඳි)තුභහ ශම් යශට් මිනිසසු ගළන හිතනහ. ඒ
ජනහධිඳි)තුභහ ශම් යශට් භිටඹ ගළන හිතනහ. ඒ ජනහධිඳි)තුභහ
ශම් යශට් දියුණු ගළන හිතනහ. ඒ හශේභ ඒ ජනහධිඳි)තුභහ ශම්
යශට් ජනතහට ශකොන්ද ඳණ ි)ශඵන නහඹක්තඹක් ශදනහ.
එශවභ නහඹක්තඹක් ශදනශකොට ශඳොදු යහජය භඩුඩරශේ
භවය ශද්ල් ඒකට රංගු ශනොශන්න පුළුන්. භභ ශම්හ දළන්
කථහ කයන්න .නෆ නළවළ. ඉදිරි කහරශේදී අපි ශම්හ කථහ
කයන්නම්. භවය ශරහට භවය ශඳයකශදෝරු භව්තරු එක
නඩුශේ ශදඳළ්තතට කථහ කයනහ. මිනිසසු නඩුරට ිටහින්
භවය ශරහට තුදන්නහන්ශේරහශේ ඳක්ශේ ඉන්න
ශඳයකශදෝරු භව්තරු ඇල්ලුහභ, ඒ අඹ ිටහින් අනික් ඳළ්තශ්ත
අඹ්ත එක්ක deals දභනහ. තුදන්නහන්ශේරහශේ ඳළ්තශ්ත ඉන්න
එශවභ lawyersරහ තභි  විනිලසචඹකහයරුන් අි න් කිරීභ
ම්ඵන්ධශඹන් ඳනතක් ශගශනන්න .නෆඹ කිඹහ අද උශද්
කිේශේ. [ඵහධහ කිරීභක් අපි උදහවයණ කිඹන්නම්. තුදන්නහන්ශේ
භශේ නඩුශේදී්ත එශවභ කශහ. තුදන්නහන්ශේට .නෆ නම් භභ
ඒක ශම් ඳහර්ිමශම්න්තුශේදී කිඹන්නම්. තුදන්නහන්ශේ එශවභ
ශඳයකශදෝරුශක්.
අද තුදන්නහන්ශේරහශේ ඳළ්තශ්ත ඉන්න කරු ජඹසරිඹ
භළි)තුභහ -[ඵහධහ කිරීභක් අශන් භභ්ත තුටු ශනහ. ජනතහට
ි)ශඵන ශතොයතුරු දළන ගළනීශම් අි ි)ඹ ගළන ශඵොශවොභ
අනුකම්ඳහශන්, හනුකම්පික තුදන්නහන්ශේරහ කථහ කයනහ.
[ඵහධහ කිරීභක් වළඵළි  ඒ කරු ජඹසරිඹ භළි)තුභහභ අය "භේියභ"
පු්ත ඳත ගළන අද කයපු කථහ භභ අවශගන හිටිඹහ. ජනතහට
වරි ශතොයතුරු ශදනශකොට, තුදන්නහන්ශේරහශේ ඳක්ශේ අඹට
රිශදනශකොට තුදන්නහන්ශේරහ ඒ පු්ත ඳතට ගවනහ. එශවභ
අඹද ශම් ශතොයතුරු දළන ගළනීභ ගළන කථහ කයන්ශන්? "සිය"
ආඹතනඹ ගළන ඵළලුශෝත, අඳට ළඩිඹ තුදන්නහන්ශේරහ්ත
එක්ක තභි  ඒ අඹ සිටිශේ. දළන් තුදන්නහන්ශේරහ කිඹන්ශන්
වරි ශතොයතුරු ශදන්නඹ කිඹරහ ශන්. තුදන්නහන්ශේරහ
කිඹන්ශන්, වරි ශතොයතුරු දළන ගළනීශම් අි ි)ඹ ජනතහට
ි)ශඵනහඹ කිඹහි . එශවභ නම් වරි ශතොයතුරු ශදනශකොට
නහඹකශඹෝ වළටිඹට ඉසීභ ි)ශඵන්න .නෆ. නිළයදි ශතොයතුරු
ශදන ශකොට ඒහ දයහ ගළනීශම් ලක්ි)ඹ තුදන්නහන්ශේරහට
ි)ශඵන්න .නෆ. අද ''සිය'' නිළයදි ශතොයතුරු ශදන ශකොට භංගර
භයවීයරහ උහවිඹට ිටහින් නඩු දභනහ. ශම්හ ඵරහශගන ඉන්න
මිනිසුන් ඉදිරිශේ තුදන්නහන්ශේරහ අද විහිළුකහයඹන්

[මූළවනද අණ ඳිපදි ඉලත් කරන ී.]

[அவெகறரசணவெ கவோடகபவௐதடி அகவநவௐதவோடுவபது]

[Expunged on the order of the Chair.]
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ඵට ඳ්ත ශරහ ඉන්ශන්. ඒ භන්ත්රීතුභහ කිඹපු කථහට භභ්ත
කහයණහක් කිඹන්නට .නෆ.
භට ්රදීප් එක්නළිමශගොඩ්ත එක්ක ශඳෞද්ගිමක තයවක් ි)බුශඩු
නළවළ. තුදන්නහන්ශේරහ ජිනීහ ිටහිල්රහ, එක එක ංවිධහන
වුදශරහ කිේහ, "්රදීප් එක්නළිමශගොඩ
භළරුශේ ආඩුඩු;
ආඩුඩුශේ වුදදහ" කිඹරහ. ්රදීප් එක්නළිමශගොඩශේ ශනෝනහ
ිටහින් කිඹනහ, "අශප් යශට් වුදදහ යහඹනික අවි - chemical
weapons - බහවිත කයරහ ශම් යශට් අහිංක ශදභශ මිනිසුන්
ඝහතනඹ කශහ. ඒ ශතොයතුරු දළන ශගන සිටි නිහ ්රදීප්
එක්නළිමශගොඩ ඝහතනඹ කශහ" කිඹරහ. අරුන්දතී ශයෝි  හශේ අඹ
රංකහට එන්න රෆසි) න ශකොට, ගහල්ශල් ශල්ඛක
ම්භන්ත්රණඹට එන්න වදන ශකොට ඒ අඹට එන්න එඳහ කිේහ,
"ශම්ක මිනී කන්නන්ශේ ශද්ලඹක්, ශම්ශක් අම්භරහ අඬනහ,
ශම්ශක් දරුශෝ අඬනහ." කිඹරහ. ඒක නිහ තභි  ්රදීප්
එක්නළිමශගොඩ ගළන තය ශද් අපි ඳහර්ිමශම්න්තුශේ කිේශේ.
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තුදන්නහන්ශේරහට තයව ඹනහ. තුදනහන්ශේරහට තයව ඹන
ශකොට ''භේියභ'' ඳ්තතයඹට ඵණිනහ. තුදනහන්ශේරහට තයව ඹන
ශකොට ''සිය''ට ඵණිනහ. ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භභ
කථහ කයන්න ආශේ ශම්හ ශනොශි . ඇ්තත කිඹනහ නම්
විඳක්ශේ අඹ පිළිඵ අඳට ි)ශඹන්ශන් රේජහක්.
ගරු අභහතයතුභනි, ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹොුද ශන්නට
.නෆ අශප් කරහකරුන් ගළන. කරහකරුන්ශේ ජීන ත්ත්තඹ
උස කයන්න, ජනභහධයශේදීන්ශේ ජීන ත්ත්තඹ උස
කයන්න, ඒ අඹට ශදන්න පුළුන් ඹම්කිසි ලක්ි)ඹක් ි)ශඵනහ
නම් අපි ඒක ශදන්න .නෆ. ශම් ශරහශේදී භභ භතක් කයන්නට
.නෆ කහයණඹක් ි)ශඵනහ. ශජයසස ජනභහධයශේදීන් ඉල්ීමභක්
කශහ, ඒ අඹට ශදන තීරු ඵදු හවනඹ ම්ඵන්ධශඹන්.
විශලේශඹන්භ අද රක් 12ක් හශේ ගණනකට හවනඹක් ගන්න
ඵළවළ ගරු ඇභි)තුභනි. ඒ කරුණ ජනහධිඳි)තුභහශේ්ත
අධහනඹට ශඹොුද ශරහ ි)ශඵන කහයණහක්. ඒ අඹට ඹම් කිසි
හවනඹක් මිරදී ගන්න පුළුන් ත්ත්තඹකට, ඒ අඹට ඉන්න
පුළුන් විධිශේ නික් තනහ ගන්න පුළුන් ත්ත්තඹකට උදවු
කයන්න අපි කටයුතු කයන්නට .නෆ.

ගු (ණචළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශතළ

(ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ  சறவர)

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

ශභොකක්ද තය ශද්?

ගු අුන්දික ප්රනළන්දු මශතළ

(ரவௌபுறகு அபைவறவெக தவணரவது )

(The Hon. Arundika Fernando)

්රදීප් එක්නළිමශගොඩ ගළන තය ශද් භභ කිඹන්නම්. අවගන්න.
්රදීප් එක්නළිමශගොඩ ිටහින් ි)ශඵන්ශන් කළුතය එක් ශකශනකුශේ
passport එකකින්. සිංගප්පූරුට ිටහින්, එතළනින් තභි  ිටහිල්රහ
ි)ශඵන්ශන්. ශම් පිළිඵ ඳරීක්ණඹ කයන කඩුඩහඹභට භභ ඒ
ශතොයතුරු දීරහ ි)ශඵන වන්දහ භභ ඒ පුද්ගරඹන්ශේ නම්
කිඹන්ශන් නළවළ. කළුතය ශකශනකුශේ passport එශකන්
සිංගප්පූරුට ිටහිල්රහ, ඒ embassy එශකන් වීහ අයශගනි 
ිටහිල්රහ ි)ශඵන්ශන්. ඔහු අද ජී්ත ශනහ. අද ජනතහ විුදක්ි)
ශඳයුදශඩු සුනිල් වඳුන්ශන්ති) භන්ත්රීතුභහ ශම් ගරු බහශේ
ඉන්නහ. ලහන්ත ඵඩුඩහය භන්ත්රීතුභහ - අපි හක්ික දයනහ.
ශඵල්ජිඹභට ිටහිල්රහ ඳහර්ිමශම්න්තු ළසිඹකට ම්ඵන්ධ ශරහ,
ශම් ඳහර්ිමශම්න්තුශේ ශරොියඹට ඇවිල්රහ එතුභහ කිේහ, "්රදීප්
එක්නළිමශගොඩ ඉන්නහ කිඹරහ එශවේ මිනිසසු කිඹනහ" කිඹරහ.
ම්පූර්ණශඹන්භ ශම් යටට භඩ ගවන්න, අි)ගරු ජනහධිඳි)තුභහට
භඩ ගවන්නි  තුදන්නහන්ශේරහ ශම්හ කිඹන්ශන්. නුද්ත අි)ගරු
ජනහධිඳි)තුභහ තයම් ජනභහධයඹ්ත එක්ක කිට්ටුශන් ම්ඵන්ධ
වුණු නහඹකශඹක් ශම් ඉි)වහශේභ නළවළ. තුදන්නහන්ශේරහශේ
භවය නහඹකඹන් සිටිඹහ, තභන්ශේ ්රත්ති) ඳශ කයපු, එශවභ්ත
නළ්තනම් තභන්ශේ ඳවුශල් අඹශේ ්රත්ති) ඳශ කයපු අඹ
ඝහතනඹ කශ. රිචර්ඩ් ද ශොි හ, හගරිකහ ශගෝභස ළනි අඹ
තුදන්නහන්ශේරහ ඝහතනඹ කශහ.
අශනක් අඹ්ත එශවභි . ජනතහ විුදක්ි) ශඳයුදණ විජඹ
කුභහයණතුංග, ශ්රේභකීර්ි) ද අල්විස හශේ අඹ -[ඵහධහ කිරීභක් .
ශභොකක්ද කයරහ ි)බුණු ළරැද්ද? එළනි අඳුරු යුගඹක් ඳසු කයරහ
අද ජන භහධයශේදීන් ගළන කථහ කයනහ. අද ශකොශවොභද
ජනභහධයශේදීන්ට නිදව නළවළ කිඹරහ කිඹන්ශන්? අද
ඳ්තතයඹක් අයශගන ඵරන්න. කහටද භහධයශඹන් ගවන්ශන්?
භහධයශඹන් ආඩුඩුට ගවනහ; ජනහධිඳි)තුභහට ගවනහ;
ඳහර්ිමශම්න්තු භන්ත්රීරු සිඹලු ශදනහටභ ගවනහ. ඒ විතයක්
ශනොශි  ඒ අඹ ඇ්තත කිඹනහ. භවය ශරහට
තුදන්නහන්ශේරහශේ භවය ශද් ගළන ඇ්තත කිඹන ශකොට

ඒ හශේභ ගරු අභහතයතුභනි, ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹොුද
කයන්නට .නෆ, භවය ශරහට අශප් ඳහසකඹහට, එශවභ්ත
නළ්තනම් ශ්රේක්කඹහට නීයඹක් දළශනන විධිඹට ළඩටවන්
ි)ශඵන ඵ. රඳහහිනිඹ ග්තතහභ, වළභ චළනල් එකකභ එක
ශේරහකදී ි)ශඵන්ශන් උඹන ශද්ල්. හභහනයශඹන් පිරිමි අපි
උඹන ශද්ල් ඵරන්න කළභළි) නළවළ. අය චළනල් එක දළම්භ්ත
උඹන එකක්, ශම් චළනල් එක දළම්භ්ත උඹන එකක්. ළඩටවන්
විකහලනඹ කයන ශකොට විවිධහංගීකයණඹ කිඹන ශද් වඳුන්හ
ශදන්නට .නෆ, විශලේශඹන්භ විදු්ත භහධයරට.
අශප් දුමින්ද සිල්හ භන්ත්රීතුභහ්ත ්රකහල කශහ, කීර්ි)භ්ත
පුද්ගරඹන් ගළන ඳශ කයන ශද් ම්ඵන්ධශඹන්. ශඵොශවෝ
ශරහට දණ, අඳචහය එශවභ්ත නළ්තනම් ශභහ අඳශඹෝජන
හශේ ශද්ල් පු්ත ඳ්තර ඳශ කයනහ; රඳහහිනි චළනල්ර
විකහලනඹ කයනහ. එශවභ ඳශ කයන ශකොට භවය ශරහට
ඒහ නහටයඹක් හශේ ශඳන්නහ. භවය ශරහට ඒ ්රත්ති)ඹ
කිඹහශගන ඹන ශකොට ශ්තශයනහ, ඒ ්රත්ති)ඹ ිමංිටක්තඹ
උද්දීඳනඹ න ආකහයඹට ිමඹරහ ි)ශඵන ඵ. එශවභ කයන
ශකොට ඒ ළයදි ක්රිඹහ නි)න්ශන් නළවළ. ඒහ ත ත්ත ඉසයවට
එනහ. ඒක නිහ ඳෆන ඳහවිච්චි කයරහ, අශනකු්ත භහධය ඳහවිච්චි
කයරහ ඹම් කිසි ශතොයතුයක් ජනතහට ශදන ශකොට, ජනතහ වරි
භහර්ගශේ ඹන්න වළකි න ඳරිදි, ඒ ්රත්ති)ඹ විකති) කයන්ශන්
නළතු ජනතහට ශදන්න කිඹරහ භහධයශේදින්ශගන් ඉල්රනහ.
ගරු අභහතයතුභනි, පුද්ගරඹන්ශේ චරිත ඝහතනඹ න, එශවභ
නළ්තනම් පුද්ගරඹන්ශේ ආ්තභඹභ විනහල න ශබ් අඩවි අද
විලහර ලශඹන් ි)ශඵනහ. අශප් ආ්තභ ගරු්තඹ කිඹන ශද්
තභි  අඳට ටිනහභ ශද්. අපි කුඩහ කර ඉරහභ ආයක්හ කය
ශගන එන අශප් ගුණධර්භ්ත එක්ක ඵළීම ි)ශඵන අශප් ආ්තභ
ගරු්තඹට අඳ සිඹලු ශදනහභ කළභි)ි . ශබ් අඩවිඹක් තුළින් ඒ
ආ්තභ ගරු්තඹ එක දසින්, එක රැඹකින් විනහල කයන්න
ශදන්න ශවො නළවළ. ඒ පිළිඵ විශලේශඹන් අධහනඹ ශඹොුද
කයන්න කිඹන කහයණහ කිඹන්න .නෆ.
ඒ හශේභ, තයගකහරී පු්ත ළඳ අශම්දී භවය ශරහට
පු්ත ඳ්තර ළයදි ්රත්ති) ඳශ ශනහ. ඊට ඳසශේ ඒ ්රත්ති)ඹ
නිළයදි කයන ශකොට, ඒ නිළයදි කිරීභ ඉතහභ කුඩහට තභි  ඳශ
කයන්ශන්.
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ජනභහධයශේදින්ට අශප් යශට් ශතොයතුරු දළන ගළනීශම් අි ි)ඹ
ි)ශඵනහ හශේභ ඒ ශතොයතුරු ජනතහට රඵහ දීශම් අි ි)ඹ්ත
ි)ශඵනහ. ජනතහට්ත ශතොයතුරු දළන ගළනීශම් අි ි)ඹ
ි)ශඵනහ. ඉි)න් ඒ ශතොයතුරු දළන ගළනීශම් අි ි)ඹට යජඹක්
වළටිඹට අි)ගරු ජනහධිඳි)තුභහ කදහ්ත ළට ඵළරහ නළවළ. අද
රුන් විජඹර්ධන භන්ත්රීතුභහ කථහ කශහ. භහ හිතන වළටිඹට
තුදන්නහන්ශේශේ සීඹහශේ කහරශේ, ශේ.ආර්. ජඹර්ධන
භළි)තුභහශේ කහරශේ ජනභහධයශේදින්ට රකපු වළටි
තුදන්නහන්ශේට අලුි)න් භතක් කයන්න .නෆ නළවළ. අඳට
භතකි , ශම් යශට් කීර්ි)භ්තභ නහටයශේදිඹකු ව, ශම් යශට් නහටය
කරහශේ පිඹහ වළටිඹට අපි හිතන භවහචහර්ඹ එදිරිවීය ය්තචන්ද්රඹන්
හශේ අඹට ගවරහ කහණුට දහපු යුගඹක් තභි  ඒ කහරශේ
ි)බුශඩු. එශවභ අතීතඹක් ි)බුණහ. ඒ අතීතඹ දළන් නළි) ශරහ
ිටහිල්රහ, අද ඒහ නිළයදි ශරහ ි)ශඵනහ. ඇ්තතටභ ග්තශතෝත
යටක් වළටිඹට ග්තශතෝත, අද ඒ ළයදි ශද් රභරභශඹන් වරි
තළනට එන යුගඹක් තභි  ශම්. ඒහ එක රැඹකින් නිළයදි
ශන්ශන් නළවළ. ශම්ක යුද්ධඹක් ි)බුණු යටක්. අවුරුදු 30ක
යුද්ධඹක් ි)බුණු යටක් තුශ ඹම් ඹම් සිදුවීම් ශරහ ි)ශඵනහ.
තුදන්නහන්ශේරහ අද ඒහ ගළන කථහ කයනහ. තුදන්නහන්ශේරහට
භතක නළවළ යුද්ධඹ ි)බුණු වළටි. තුදන්නහන්ශේරහට භතක නළවළ
යුද්ධඹ ි)බුණු ශරහශේ තුදන්නහන්ශේරහ ජී්ත වුණු වළටි. ශම්
යශට් ජහතීන් අතය අභඟිඹ ි)බුශඩු; ංහිඳිඹහක් ි)බුශඩු නළවළ.
තුදන්නහන්ශේරහට ඒහ භතක නළවළ. එශවභ ි)බුණු යුගඹක් නළි)
ශරහ ිටහිල්රහ තභි  අද ශම් යට ඹම් කිසි ගභනක් ඹන්න ඳටන්
අයශගන ි)ශඵන්ශන්. එශවභ ශරහක ජනභහධයශේදින් වළටිඹට
අශප් යුතුකභ ඉසට කයන්නට .නෆ හශේභ, ශද්ලඳහරනඥඹන්
වළටිඹට අපි අශප් යුතුකභ්ත ඉසට කයන්නට .නෆ.
තුදන්නහන්ශේරහ ශම් ගරු බහට ඇවිල්රහ, ඳහර්ිමශම්න්තු
්රශඹෝජනඹට අයශගන ශරෝකඹට කථහ කයනහ. ශභොනහද කථහ
කයන්ශන්? තුදන්නහන්ශේරහ හිතහශගන ඉන්නහ ජිනීහරදී ශම්
යශට් නහඹකඹහට ත ශචෝදනහ ශගොඩක් එල්ර කයන්න. එශවභ
නළ්තනම්, අතුරුදවන් ශරහ නළි) ජනභහධයශේදින් ගළන
ශඵොරුට කථහ කයරහ නළත තහක් ශචෝදනහ ශගශනන්න. ඒහ
කිරීභ තුදන්නහන්ශේරහට සුදුසු නළවළ. යුද්ධඹ අන් වුණු යශට්,
දියුණු කයහ ඹන යශට්, හධහයණ විශේචන එල්ර කයන්න.
වළඵළි , තුදන්නහන්ශේරහ ශරෝකඹට ශඳශනන්න, ශරෝකශේ
අශනකු්ත අඹශේ අධහනඹ ශඹොුද කය ගන්න ශඵොරුට ඒ ශද්ල්
කයන්න එඳහ.
ගරු ඇභි)තුභනි, භහධය ගළන කථහ කයන ශකොට, අශප් යශට්
්රධහන භහධය හශේභ අතුරු භහධය ි)ශඵනහ. ඒ අතුරු භහධය
විධිභ්ත කිරීශම් ක්රිඹහිමඹක් අඳ යට තුශ ි)ශඵන්නට .නෆ.
විශලේශඹන්භ අතුරු භහධය වළටිඹට ගන්ශන් ශබ් අඩවි හශේ
ශද්ල්. ඉි)න්, භට නළත තහක් කිඹන්නට ි)ශඵන්ශන් අපි
සිඹලු ශදනහභ එකතු ශරහ භහධයඹට අලය කයන නිදව රඵහ
ශදන්නට .නෆ, භහධය ලක්ි)භ්ත කයන්නට .නෆ කිඹන එකි . අපි
ඒ ශද් කයුද. වළඵළි , හධහයණ ඒ ශද් කයුද. නිකම් ශඵොරුට
යජඹට ඳවය ගවන්න එඳහ. එශවභ නළ්තනම් තභන්ට විරුද්ධ භත
ඉදිරිඳ්ත කයන භහධයඹට ඳවය ගවන්න එඳහ. තුදන්නහන්ශේරහ
ඳහරනඹට ආශෝත, තුදන්නහන්ශේරහශේ වළටි තුදන්නහන්ශේරහ
ශම් කිඹන කරුණුිමන්භ ශ්තශයනහ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Ranjan Ramanayake.
You have got 17 minutes.
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ගු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ

(ரவௌபுறகு வஜவ ரரவெக)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ජනභහධය වහ ්රත්ති)
අභහතයහංලශේ ළඹ ශීර් ඹටශ්ත භට කථහ කයන්න අසථහ
රඵහ දීභ ගළන භහ ඔඵතුභහට සතුි)න්ත නහ. විනහඩි 17ක
කහරඹක් ි)ශඵන නිහ ශකළින්භ කහයණඹට ඵහින්නම්.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ුදිමන්භ භභ ශම් කහයණඹ
කිඹන්න .නෆ. ඳක්, විඳක් ගරු ඇභි)රුන්ශේ ව
ඳහර්ිමශම්න්තු භන්ත්රීරුන්ශේ භත කීඳඹක් ඇහුහ. භවය අඹ
ශදොස කිඹනහ. භවය අඹ ශවො කිඹනහ. ජනභහධය නිදවක්
යශට් ි)ශඵනහඹ කිඹරහ කිඹනහ. අපි හධහන ඒහ අවශගන
හිටිඹහ හශේභ අඳට්ත හධහන අවශගන ඉීමවි කිඹරහ
නිවතභහනී මිත්රරුන්ශගන් ඵරහශඳොශයෝතතු නහ. ුදිමන්භ
සඹංවිශේචනඹක් කයරහ කථහ ඳටන් ගන්නම්.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඹම්කිසි ජනභහධයක් යටක
ඵළීම ඉන්නහ, ඒ යශට් ජනතහට තය ශතොයතුරු රඵහ ශදන්න.
ඒකට තභි  ජනභහධයඹක් යටක ියහි ශරහ ි)ශඵන්ශන්.
ජනභහධය කිඹන්ශන් ශදභේපිඹන් හශේ. ඒ අඹ ශඳන්න
භහර්ගඹ, ඒ අඹ වදන භතහදඹ තභි  ජනතහ අධයඹනඹ
කයන්ශන්; අනුගභනඹ කයන්ශන්. ඔවුන් ඵළීම ඉන්නහ, කහට්ත
කශඩ් ඹන්ශන් නළි) සබහධර්භඹට ව ජනතහට, තයඹට
කශඩ් ඹන්න. ඒ අඹ ඵළීම ඉන්නහ, ආඩුඩුට කශඩ් ඹන්ශන්
නළි), කුවක්තඹට, ඒකහධිඳි)්තඹට කශඩ් ඹන්ශන් නළි),
තය ශතොයතුරු ජනතහට ශදන්නට. අද ඒක ශනහද කිඹන එක
විලහර ්රලසනඹක්.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, සඹංවිශේචනඹක් කයරහ
කථහ ඳටන් ගන්නහඹ කිඹරහ කිේශේ ඳසු ිටඹ කහරශේ ි)බුණු
යජඹන් විසින් ශම් කවුද, ශභොනහද කයන්ශන් කිඹරහ ශවොඹන්ශන්
නළි) නහටය කයපු භවය කරහකරුන් ඳහ ඝහතනඹ කශ
නිි . ඒක තභි  ඇ්තත. කහටන් ශිල්ඨ න්ශේ කට කළපුහ.
ඡහඹහරඳ ශිල්ඨ න් අතුරුදවන් කශහ. ශම්හ ඒ කහරශේ සිදු වුණහ.
ගරු ඇභි)තුභනි, අපි වළභ දහභ කයන ශද් තභි  ඹම් කිසි
භතඹක්, විඹඹක් ආපුහභ ඉි)වහශඹන් කථහක් අයශගන
ඇවිල්රහ ඒක හධහයණීකයණඹ - justify - කයන්න ඹෆභ. ඒ
කහරශේ ශභශවභ කයපු නිහ දළන් කශහභ ශභොකද ශන්ශන්
කිඹරහ අවනහ. වළභ දහභ ඳහර්ිමශම්න්තුශේ අවන්ශන් එශවභශන්.
රන්ත විරභතුංග භයපු එක ගළන අවද්දී ශ්රේභකීර්ි)
ශගශනනහ. එකසශකෝ විජඹ කුභහයණතුංග භව්තතඹහ
ශගශනනහ. නළ්තනම් ශන කවුරු වරි ශගශනනහ.

ගු අුන්දික ප්රනළන්දු මශතළ

(ரவௌபுறகு அபைவறவெக தவணரவது )

(The Hon. Arundika Fernando)

රන්ත විරභතුංග භයපු
අශප්ක්කඹහශගන් අවන්න.

එක

ගළන

ජනහධිඳි)

ගු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ

(ரவௌபுறகு வஜவ ரரவெக)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

නුද්ත ඔඵතුභන්රහ ඳරීක්ණඹක් කයරහ එතුභහ ඇතුශට
දභන්ශන් නළ්තශ්ත ඇි ? අන්න ශකොය වුණහ, මිනිවහ ිටඹහ. එතුභහ
චූදිතඹහ කිඹරහ ඔච්චය sure නම් ජනහධිඳි) අශප්ක්ක ය්ත
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ඳහර්ිමශම්න්තු

[ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ

ශෂොන්ශේකහ භව්තතඹහ ඇතුශට දභන්න ශකෝ මිනී භරුහ කිඹරහ.
අරුන්දික ්රනහන්දු භළි)තුභහ කිේශෝත කිඹන්ශන් අතය ශන්.
ශභොකද ශභතුභහ එක්නළිමශගොඩ දළක්කහ කිඹරහ කිේහ.
එක්නළිමශගොඩ වුද වුණහ කිඹරහ කිේහ. ඒශගොල්රන් එක්ක
drink එකක් දළම්භහලු. Cutlets කෆහ කිඹරහ කිේහ. භහ ගණනක්
ිටහිල්රහ "නළවළ" කිඹරහ කිඹනහ. එතුභහ ශකොච්චය කෆ ගළහු්ත
අශන් ඳසු ිටඹ දස ටිශක් නිශඹෝජය ඇභි)කභක් රළබුශඩු්ත
නළවළ. අශප් ලහන්ත ඵඩුඩහය භළි)තුභහ ශකොච්චය නම් ශම්
විහදරට ම්ඵන්ධ ශරහ ආඩුඩු ශනුශන් ශඳනී සිටිනහ ද?
එතුභහ ආඩුඩුශේ ළරැදි වන්න උ්තහව කයන දක් කථිකශඹක්.
අභහරුභ අසථහර දී ඒ ශදශදනහ තභි  ඉදිරිඳ්ත න්ශන්. නුද්ත
ආඩුඩු ශභොකක්ද කශශේ? අශන් ඒ ශදශදනහට ළඩි focus එකක්
වුද වුශඩු නළවළ. අපිට ඒ ගළන කනගහටුි . ඉදිරිශේදී එශවභ
ශදඹක් රළශබ්වි කිඹරහ අපි ඵරහශඳොශයෝතතු නහ. භභ නළත
ඹන්නම්, භශේ භහතතකහට.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, සඹංහයණඹ කයරහභ ඳටන්
ග්ත ෆභ යජඹන් විසින් අඩු ළඩි ලශඹන් ශභඹ කශහ. නුද්ත දළන්
ත්ත්තඹ ඉතහභ බඹහනකි , ගරු ඇභි)තුභනි. දළන් ශම්ක ඔඩු
දුරහ ි)ශඵන්ශන්. ඵරන්න, ඳසු ිටඹ යුගශේ කී ශදශනකු
අතුරුදවන් කයරහ ි)ශඵනහද කිඹරහ. භහධයශේදීන්ට ජී්ත විඹ
ශනොවළකි බඹහනකභ යටල්ිමන් ඉවශභ තළනකට අශප් යට list
ශරහ ි)ශඵනහ.
“ද න්ශඩ් ීමඩර්” කිඹන ඳ්තතශර් කර්තත ඝහතනඹ කශහ,
ඹතුරු ඳළදිිමන් ඇවිල්රහ, අ්ති)ඩිශේ ශභෝටර් රිඹ න්තතරහ
ශඩි ි)ඹරහ. වතයක් වවුල්. ජනහධිඳි)තුභහ 2009 ජනහරි භහශේ
09 ළනි සිකුයහදහ කිේහ, “ග කි යුතු පුද්ගරි න් වහභ අ්ත
අඩංගුට ගන්න නිශඹෝග කයි ” කිඹරහ. රන්ත විරභතුංග
ඇතුළු ඝහතනඹට රක් වුණු භහධයශේදීන්ශේ නම් රළි සතු භභ
වභළගත* කයනහ.
2009 සිට අශප් යශට් සිද්ධ න ශද්ල් දිවහ ඵරන්න. විකල්ඳ
පු්ත ඳතක කර්තතයශඹකු භව දල් barrier ශදකක් භළද උල්
ආයුධඹකින් ඇනරහ, silencer එකක් වි  කයපු පිසශතෝරඹකින්
ශඩි ි)ඹරහ අුද අුදශේ ඝහතනඹ කශහ. තභ ශවොඹහ ගන්න නළවළ.
තභ ශොඹහ ගන්න ඵළවළ. රේජි . භව ශරොකුට කිඹනහ, ශඳොදු
යහජය භඩුඩීමඹ යහජය නහඹක ුදළුශේ බහඳි)යඹහ ලු. ශඳොදු
යහජය භඩුඩීමඹ යහජය නහඹක ුදළුශේ බහඳි)යඹහට අද ඒ
ම්ඵන්ධශඹන් ශොඹහ ගන්න ඵළවළ. ශභන්න ශම්ක තභි 
ත්ත්තඹ.
අද ශම් යජඹ කයන්ශන් ශභොකක්ද? ඳසු ිටඹ ටිශක් ශභල්ර
කයන්න ඵළරි නහළිකහරට ශභොනහද කශශේ? අශන් "සිය"
නහළිකහ විකල්ඳ අදවස දයමින්, විඳක්ශේ දුක් විඳින ජනතහශේ
්රලසන ශනුශන් ශඳනී සිටිඹහ. අශන් ක්ශල්ශභෝ එකක් ගළහුහ.
එක දිගට ගළහුහ, ගළහුහ, ගළහුහ. ශම් ඳළ්තත වළශයන කල්භ
ගළහුහ. "සිඹත" පු්ත ඳතට ගළහුහ. ඊට ඳසශේ කහටද ගළහුශේ?
අශප් "භේියභ" පු්ත ඳශ්ත අි ි)කරු කවුද? ගරු ඳහර්ිමශම්න්තු
භන්ත්රී අශප් ටියහන් අරස භව්තභඹහ. එතුභහට ශඵෝම්ඵඹක් ගළහුහ.
දළන් රභඹ ශභොකක්ද? ශඵෝම්ඵ ගවරහ වයහ ගන්නහ. ඒ
කිඹන්ශන් යදහන ශදනහ, ය්රහද ශදනහ, advertisement
ශදනහ. එශවභ ඵළරි නම් blackmail කයනහ, නඩු දභනහ.
එශවභ්ත නළ්තනම් ශඵෝම්ඵ ගවරහ ශවෝ තුදන්ශේ ඳළ්තතට වයහ
ගන්නහ. ඉි)න් ශම්ක ශන් අලු්තභ ත්ත්තඹ. දළන් ඒ නහළිකහ

—————————
* පුවහතකළද තබළ ඇත.

* தணறகனவ்றவ கவெகவௐதவோடுவபது.
* Placed in the Library.
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යහජය නහිමකහරට ඩහ අඳට ගවනහ, "ශඵෝම්ඵ ව ශයෝ"
හශේ. ඇ්තත තභි . "සිය" ආඹතනඹට අපි ඇතුළු වුණහභ අඳට
ශඳශනනහ, ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ කහරශේ ශඵෝම්ඵ
ගවපු කළභයහ ි)ශඵනහ. ඒ කහරශේ ක්ශරෝශභෝ ශඵෝම්ඵඹක්
ගළහුහ. ඉි)න් ඒ ශඵෝම්ඵ ගවපු භවය අඹ අද ශක් ශතොයණ
විතත කයන්න ්රධහන අුද්තතහ වළටිඹට ශගන්න්න්ත ශනහ.
පුදුභ ත්ත්තඹක් ගරු ඇභි)තුභනි. ඔඵතුභහ්ත අයණ ශරහි 
ඉන්ශන්. ඒක අපි දන්නහ.
දළන් ඵරන්න. ඳසු ිටඹ ටිශක් යහජය නහළිකහට, ඒ කිඹන්ශන්
ජහි)ක රඳහහිනිඹට තභි  ක්රිකට් විකහලන අි ි)ඹ දුන්ශන්. අද ඒ
අි ි)ඹ දීරහ ි)ශඵන්ශන් කහටද? ගරු ඇභි)තුභනි, ඔඵතුභහශේ
කථහශේදී භහ එඹට උ්තතයඹක් ඵරහශඳොශයෝතතු නහ. අද CSN,
SriLankan Airlines හශේ. ජහි)ක - [ඵහධහ කිරීභක් ඇි ,
private ඒහට ශදන්ශන්? ශදවිඹශන් ජහි)ක නහළිකහක්
ි)ශඵනහ. ශභඳභණ කල් ජහි)ක නහළිකහ නඩ්තතු වුශඩු ක්රිකට්
විකහලනඹ කයරහි . අද ඇභි)තුභහ්ත අයණ ශරහ ි)ශඵනහ. අද
එඹ ශදන්න ශරහ ි)ශඵනහ, යහජඳක් නහළිකහකට. යහජඳක්
කිේ ගභන් "ීබප්" කිඹි ද දන්ශන් නළවළ. කභක් නළවළ. ඉි)න්
ශම්කි  ත්ත්තඹ. ඉි)න් ගරු ඇභි)තුභනි, ශම් හශේ කහයණහ
ම්ඵන්ධශඹන් අපි උ්තතය ඵරහශඳොශයෝතතු නහ.
දළන් ඵරන්න. භහධය ආඹතනර ශයන්තුකරුන් ශකොශවේද
ඉන්ශන්? ශයන්තුකරුන් නිදළල්ශල් ඉන්නහ. භශේ මිත්රඹහ
සුධර්භන් භව්තභඹහ -ශයන්තුකරු- නිදළල්ශල් ඉන්නහ,
ජනහධිඳි) කහර්ඹහරශේ, ජනහධිඳි) භන්දියශේ. එතශකොට දළනට
ඉන්න භහධයශේදීන් ශභොකද කයන්ශන්? භහධයශේදීන් හිතනහ,
පුළුන් තයම් game දීරහ, murder කයන තයභට තභි 
ජනහධිඳි)තුභහ ශඟට, යජඹ ශඟට කිට්ටු ශන්න පුළුන් කිඹරහ.
දළන් වඩ්න් භයසිංව භව්තභඹහට ශභොන නඩු ි)බුණ්ත ඔහුට
විරුද්ධ නීි)ඹ ක්රිඹහ්තභක න්ශන් නළවළ.

ගු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ)

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

Sir, I rise to a point of Order.
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)

Hon. Azwer, what is your point of Order.
ගු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ)

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

Sir, he is making a very serious allegation. He cannot
do that. He must withdraw that. He is talking about the
President and his residence.
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)

That is not a point of Order.
Ramanayake, you continue.

Hon. Ranjan

ගු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ

(ரவௌபுறகு வஜவ ரரவெக)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

එතුභහ කෆ ගවනහ, කෆ ගවනහ. එතුභහශේ ශකොන්ත්රහ්ත එක
ශන් කයන්ශන්. වළභ දහභ ඒ ශකොන්ත්රහ්ත එක කයනහ. කවුරු්ත
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ගණන් ගන්ශන් නළවළ, pointless. භහ ශඟදී්ත කිේහ, point එක
කළපුහඹ කිඹරහ. ඒ්ත එක දිගට කථහ කයනහ.
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ගු ළන්ත බණ්ඩළර මශතළ
(ரவௌபுறகு சரவ தவௌடர)

(The Hon. Shantha Bandara)

ශභොකක්ද, ශම් රභඹ? එක්ශකෝ blackmail කයනහ, නඩු
දභනහ, ශඵෝම්ඵ ගවනහ, මකරෆ කය ගන්නහ, යදහන ශදනහ,
ය්රහද ශදනහ, advertisement ශදනහ. දළන් ජනතහ
ශකොශවොභද තය දළන ගන්ශන්? ජනතහ ශකොශවොභද ඇ්තත දළන
ගන්ශන්? ශම් යශට් අපි අවන්ශන්, දකින්ශන්, කිඹන්ශන් සිඹඹට
99ක් අතය. අශන් කදහද අඳට නිර්භීත භහධයශේදිශඹක් වම්ඵ
ශන්ශන්? ශදවි වහුදදුරුශන් කදහද නිර්භීත භහධයශේදිශඹක්
වම්ඵ ශන්ශන්?
අපි ශඟදී දළක්කහ, නිර්භීත භහධයශේදිශඹක්. ඒ තභි  භළක්ශර්.
අපි එතුභහ පිළිගන්ශන් නළවළ. අඳට ගළහුහ, එල්ටීටීඊ එකට්ත ඒ
හශේ ගළහුහ, child soldiersරහ ගළන්ත කිඹරහ ගළහුහ. නුද්ත
ඳක්ග්රහමක අඹට ළඩිපුය ගවනහ කිඹරහ දන්නහ. නුද්ත මිනිවහට
ශකොන්දක් ි)බුණහ President ඉදිරිඹට ිටහින්, "What do you
think of the war crimes against Sri Lanka, Mr. President?"
කිඹරහ අවන්න. ඒ ශකොන්ද ි)බුණහ, මිනිවහට. නුද්ත ගරු
ඇභි)තුභනි, වළභ භහඹකභ අශප් යශට් ජහි)ක පු්ත ඳ්තර
කතුරුන් සිඹලු ශදනහ ජනහධිඳි) භන්දියඹට ිටහින් ශකෝපි
ශඵොනහ, ශක්ක් කනහ. එක භහධය ආඹතනඹක බහඳි)යඹකුට
ශකොන්දක් ි)ශඵනහද, ශම් හශේ ්රලසනඹක් අවන්න? හකච්ඡහ
කශශෝත ඳසු දහ එළිඹට එන්න වම්ඵ ශන්ශන් නළවළ. හකච්ඡහ
කශශෝත ශකළිඹහ.

[මූළවනද අණ ඳිපදි ඉලත් කරන ී.]

[அவெகறரசணவெ கவோடகபவௐதடி அகவநவௐதவோடுவபது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ඔඹ කිඹන රන්ත විරභතුංග භව්තභඹහ්ත ඊට සුභහනඹකට විතය
ඉසශල්රහ ිටහිල්රහ ආප්ඳ කෆහ.

ගු ළන්ත බණ්ඩළර මශතළ
(ரவௌபுறகு சரவ தவௌடர)

(The Hon. Shantha Bandara)

Sir, I rise to a point of Order.
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)

There is a point of Order being raised. Hon. Member,
what is your point of Order?
ගු ළන්ත බණ්ඩළර මශතළ
(ரவௌபுறகு சரவ தவௌடர)

(The Hon. Shantha Bandara)

භභ ඔඵතුභහට ඵහධහ කයනහ ශනොශි . ගරු භන්ත්රීතුභහ ශම්
ගරු බහ ශනොභඟ ඹන ්රකහල යහශිඹක් කිේහ. සුදර්භන්
යදිමඹශගොඩ භව්තභඹහශේ ශයන්තු සිඹල්රභ අධිකයණඹ විසින්
නීතයනුකර විධිඹට විරහ ි)ශඵන්ශන්. වඩ්න් භයසිංව
භව්තභඹහශේ-

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)

That is not a point of Order. Hon. Member, you may
proceed.
ගු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ

(ரவௌபுறகு வஜவ ரரவெக)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ඵහුබහර්ඹහ ශචෝදනහ?

ඔඵතුභහ කිඹනහ, එක එක්ශකනහ භළරුහ කිඹරහ.
ඔඵතුභහශේ භහභහ, විජඹ කුභහයතුංග භව්තභඹහ භළරුශේ කවුද?

ගු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ

(ரவௌபுறகு வஜவ ரரவெக)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

භභ ඉසශල්රහ කිේහශන් සඹං හයණඹ- [ඵහධහ කිරීභක්
භභ කිේහ නභ. [ඵහධහ කිරීභක්

ගු ළන්ත බණ්ඩළර මශතළ
(ரவௌபுறகு சரவ தவௌடர)

(The Hon. Shantha Bandara)

අශනක් කහයණඹ භහධය ආඹතන ශගනළල්රහ ශකෝපි දීරහ
නිකම් ඉන්ශන් නළවළ, ඒ අඹට .නෆභ ්රලසනඹක් අවන්නට
පුළුන්.

ගු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ

(ரவௌபுறகு வஜவ ரரவெக)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

දළන් ඔඵතුභහ කිඹන්ශන් විජඹ කුභහයතුංග භළරුහ, ඒ නිහ
දළන් භයන්න බඳත්රයක්ද ඒක?

ගු ළන්ත බණ්ඩළර මශතළ
(ரவௌபுறகு சரவ தவௌடர)

(The Hon. Shantha Bandara)

අි)ගරු ජනහධිඳි)තුභහ තභි  භහධය හකච්ඡහක් ි)ඹරහ
"open" කිේශේ .නෆභ ්රලසනඹක් අවන්න කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්

ගු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ

(ரவௌபுறகு வஜவ ரரவெக)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

"Open" කිේහ නම් ඇි  අනුයහධපුයශේ දී ගළහුශේ? [ඵහධහ
කිරීභක් ඇි  අනුයහධපුයශේදී ගළහුශේ "open" කිේහ නම්? අද
ලහන්ත ඵඩුඩහය භව්තභඹහ රකුණු ටිකක් ග්තතහ. දළන් on the
way හශේ නිශඹෝජය ඇභි)කභ. ශවොි , භභ සුඵ ඳතනහ.
ඔඵතුභහ ශවො භනුසශඹක්. භභ argue කයන්නට ඹන්ශන් නළවළ.
ඉසශල්රහභ භභ විජඹ කුභහයතුංග භව්තභඹහශේ නභ කිඹරහ
ඳටන් ග්තශ්ත. භභ අවන්ශන් විජඹ කුභහයතුංග භළරුහ කිඹරහ
ඒක ශම් ආඩුඩුට රි න් එකක්ද රන්ත විරභතුංග භයන්න?
විජඹ කුභහයතුංග භළරුහ කිඹරහ ඒක රි න් එකක්ද රිම්ත,
කුවන්, එක්නළිමශගොඩරහ අතුරුදවන් කයන්නට. ඳයණ
උදහවයණ කිඹ කිඹහ ඉන්න ඵංශකොශරෝත ශද්ලඳහරනඹද
තුදන්නහන්ශේරහ වළභ දහභ කයන්ශන්? ඒකද එකභ උ්තතයඹ? ඒ
කිඹන්ශන් ඒ කහරශේ භළරුහ. එශවභ නම් අපි ගනිුද ශකෝ විජඹ කුශේණිශේ කහරඹ. විජඹ කුභහයඹහ රංකහට ඇවිල්රහ මිනිසුන්
භළරුහ. ඒ නිහ අපි භයනහ; එශවභද කිඹන්ශන්. අශනක්
ඳළ්තශතන් දුටුගළුදණු යජතුභහ මිනිසුන් භළරුහ. ඒ නිහ අපි්ත
භයනහ; එශවභද? ඒක ශනොශි . ශම්ක ්රජහතන්ත්රහදී යටක්
නම්, ශම් යුගශේ, 2013 දී භයණ ඒහට 2013 දී උ්තතය ශදන්න
.නෆ. Dickman's Road එශක් ඳදිංචි සිටි භන්දනහ ඉසභි ල්
කිඹන භහධයශේදිනිඹට ශභොකක්ද වුශඩු? ඇඹශේ ශගදයට වඹ
ශදශනක් ඳළන්නහ. ඵම්ඵරපිටිඹ ශඳොීමසිශඹන් ඒ ශගදයට ිටහින් ඒ
ශකශනකුශේ ශඵල්රට ශකටුහ. එක්ශකශනක් භළරුණහ.
භහධයශේදිනිඹ යට ඳළන්නහ. ශභොකක්ද ශවේතු? ගරු ශකශවළිඹ
යඹුක්ළල්ර ඇභි)තුභහ තය දන්නහ. එතුමිඹට HSBC ඵළංකුට
deposit කශ slip එකක් වම්ඵ වුණහ. කවුද නහඹකඹහ කිඹන එක
කවුරු්ත දන්නහ. ඒකි  වුශඩු. අද "The Sunday Leader" භ
කර්තත භන්දනහ සභි ල් යට ඳළනරහ. ශඵොශවොභ භෆතකදී. ඉන්
ඳසු සුරිච්ිමන් ඵල්ශරක් ශගනහ ඵ ිමේහභ "The Sunday
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ගු දකදශිතය රඹුක්ලෆල් මශතළ

(ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன)

Leader" එශක් ශෂඩ්රිකහ ජෆන්සට ශභොකක්ද වුශඩු? අන්න
ඇශභරිකහට ඳළනරහ ඉන්නහ. ඉි)න් ශම්හ අතය ශනොශි 
ශන්? ශම්හ අතය ශනොශි  ශන් ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි.
ශම්ක තභි  ි)්තත ඇ්තත. තුදන්නහන්ශේරහභ කිඹනහ
භහධයශේදින්ට නිදව ි)ශඵනහ ලු. අශප් ගරු ඇභි)තුභහ
ශභොනහද කිඹන්ශන්? භහධයශේදින්ට ්රලසනඹක් ි)බුශණෝත භට
කයන්න ශදඹක් නළවළ, භට පුළුන් තළඹිිම ශගඩිඹක් අයන්
ඵරන්න ඹන්න විතයි  කිඹරහ එතුභහ කිඹනහ. [ඵහධහ කිරීභක්
ඇි  ඔඵතුභහ කිේශේ, "භට පිළිගන්නට ඵළවළ, භට පුළුන් තළඹිිම
ශගඩිඹක් අයන් ඵරන්න ඹන්න විතයි '' කිඹරහ.

ගු දකදශිතය රඹුක්ලෆල් මශතළ

(ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

ඔඵතුභහ කරුණු විකති) කයන්න එඳහ. [ඵහධහ කිරීභක්

ගු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

ඔඵතුභහ භතක ි)ඹහ ගන්න, කිඹන කථහශන් කෆල්රි 
භහධයිමන් දහන්ශන්. ඒකි  ළරැද්ද.

ගු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ

(ரவௌபுறகு வஜவ ரரவெக)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ඔඵතුභහශේ ්රකහලඹ විලසහ කයන්න ඵළවළ ශන් ගරු
ඇභි)තුභහ.
ඔඵතුභහ කිේහ, .සශේිමඹහශේ ඵල්ටිඹ ගවපු
ශවෝටරඹට විරුද්ධ sue කයනහ කිඹරහ. ශකෝ නඩු, ශකෝ
නඩු? ඔඵතුභහ ඵල්ටිඹක් ගළහුහ ශන් .සශේිමඹහශේ
ශවෝටරශඹන්. ඒකට විරුද්ධ sue කයනහ කිේහ. CCTV
කළභයහර ි)බුණහ. භභ මිත්රශඹක්. ළයදිඹට හිතන්න එඳහ.
ඔඵතුභහ කිේහ ඒ ශවෝටරඹට sue කයනහ කිඹරහ. ශකෝ නඩු?
ශකොි  ශවෝටරඹටද sue කශශේ? ශකෝ ඒ නඩු, භට ශඳන්න්න,
නඩු හර්තහ එක්ක.

(ரவௌபுறகு வஜவ ரரவெக)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ඔඵතුභහ ශභොකක්ද කිේශේ? ඔඵතුභහ කිේහ, ''භහධයශේදින් ගුටි
කහපුහභ, ඔවුන්ට ්රලසනඹක් වුණහභ භට තළඹිිම ශගඩිඹක් අයන්
ඉසපිරිතහරඹට ඵරන්න ඹන්න පුළුන්. භට ඒහට ග කිඹන්නට
ඵළවළ'' කිඹරහ. කිේහද නළද්ද?

ගු දකදශිතය රඹුක්ලෆල් මශතළ

(ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

අලිිමක ශඵොරු කථහක් ශන් ඔඵතුභහ කිඹන්ශන්?

ගු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ

ගු දකදශිතය රඹුක්ලෆල් මශතළ

(ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

තුදන්නහන්ශේට නඩු හර්තහ ශඳන්න්න තුදන්නහන්ශේ
නඩුකහයශඹක්ද? තුදන්නහන්ශේ කවුද?

ගු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ

(ரவௌபுறகு வஜவ ரரவெக)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ඔඵතුභහ කථහ ශන්ත ඳළ්තතකට වළශයේහ. දළන් උ්තතයඹ
ශනොශි  ශන් ශදන්ශන්. දළන් උ්තතයඹ නළවළ ශන්.

(ரவௌபுறகு வஜவ ரரவெக)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

එශවභ නම් ශභොකක්ද ඔඵතුභහ කිේශේ?

ගු දකදශිතය රඹුක්ලෆල් මශතළ

(ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

භභ කිඹපු එක ඔඵතුභහ දන්ශන් නළ්තනම් එළිඹට ඇවිල්රහ
අවගන්න. භභ කිඹන්නම් ඔඵතුභහට, භභ කිඹපු එක.

ගු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ)

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

ගරු භන්ත්රීතුභහ යඟඳහනහ.

ගු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ

(ரவௌபுறகு வஜவ ரரவெக)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ගු දකදශිතය රඹුක්ලෆල් මශතළ

(ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

භශේ නඩු හර්තහ්ත, sue කයපු එක්ත ශඳන්න්න
තුදන්නහන්ශේ කවුද? [ඵහධහ කිරීභක්

ගු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ

(ரவௌபுறகு வஜவ ரரவெக)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

අද විහදඹට ගන්ශන් ජනභහධය වහ ්රත්ති) අභහතයහංලශේ
ළඹ ශීර්. [ඵහධහ කිරීභක් අශප් ජනභහධය වහ ්රත්ති) විඹ බහය
ගරු ඇභි)තුභහ කිේහ, .සශේිමඹහශේ ඵල්ටිඹ ගවපු ශවෝටරඹට
sue කයනහ කිඹරහ. භභ ඇහුශේ නඩු ගළන. ඇි  ශදවිඹශන්
.කට ඔඹ තයම් ශක්න්ි) ඹන්ශන්?

ඔඵතුභහ එශවභ ශදඹක් කිේශේ නළද්ද?

ගු දකදශිතය රඹුක්ලෆල් මශතළ

ගු දකදශිතය රඹුක්ලෆල් මශතළ

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

(ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன)

(ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன)

නළවළ, භට ශක්න්ි) ඹන්ශන් නළවළ.

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

දන්ශන් නළි) කථහ කයන්න එඳහ. ශඵොශවොභ ඳළවළදිිම භභ
කිඹපු ශද් හර්තහගත ශරහ ි)ශඵනහ.

ගු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ

(ரவௌபுறகு வஜவ ரரவெக)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

අපි භහධයශඹන් දළක්කහ ඔඵතුභහ එශවභ කිඹනහ. [ඵහධහ
කිරීභක්

ගු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ

(ரவௌபுறகு வஜவ ரரவெக)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ශක්න්ි) ඹන්ශන් නළ්තශ්ත ශභොකද, ඔඹ ශක්න්ි) ිටහිල්රහ
ශන්, භට ඵණින්ශන්. නඩු ශකෝ කිඹරහ ඇහුහභ, එශවභ අවන්න
"තුදන්නහන්ශේ කවුද" කිඹරහ අවනහ. ශදවිඹශන් [ඵහධහ
කිරීභක් ගරු භළි)තුභනි, භට නඩු හර්තහ කිඹන්න ශකෝ.
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ගු දකදශිතය රඹුක්ලෆල් මශතළ

ගු දකදශිතය රඹුක්ලෆල් මශතළ

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

නඩු හර්තහ ශඳන්න්න තුදන්නහන්ශේ කවුද?

තුදන්නහන්ශේට අි ි)ඹක් නළවළ.

ගු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ

ගු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ

(ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன)

(ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன)

(ரவௌபுறகு வஜவ ரரவெக)

(ரவௌபுறகு வஜவ ரரவெக)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

අශන්, භභ යන්ජන් යහභනහඹක. භභ ඳහර්ිමශම්න්තු
භන්ත්රීයශඹක්. ඔඵතුභහට .කට ඔච්චය ශක්න්ි) ඹන්ශන් ශභොකද?
[ඵහධහ කිරීභක් ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භභ නඩු ගළන
ඇහුහ විතයි  භහ භයහශගන කන්න ඹනහ ශන්.

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

භහ න්න.

ගු දකදශිතය රඹුක්ලෆල් මශතළ

(ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

ගු දකදශිතය රඹුක්ලෆල් මශතළ

නඩුක් ි)ශඵනහ නම්, ඒ නඩු ගළන කථහ කයන්න
තුදන්නහන්ශේට ශභොකක්ද ි)ශඵන අි ි)ඹ?

(ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

නඩු හර්තහ ගළන අවන්න ඔඵතුභහ 8්ත ඳහස
ි)ශඵනහද?
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ගු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ

(ரவௌபுறகு வஜவ ரரவெக)

ගු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ

(ரவௌபுறகு வஜவ ரரவெக)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

අශන් ශදවිඹශන්, භට A/Level ඳහ ි)ශඵනහ. නුද්ත භභ
ඵල්ටි ගවරහ නඩු දහශගන නළවළ. ඔඵතුභහ දළන් නඩු ගළන
කිඹන්ශන් නළවළ ශන්.

ගු දකදශිතය රඹුක්ලෆල් මශතළ

(ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

භශේ නඩු ගළන කථහ කයන්න තුදන්නහන්ශේට ි)ශඵන
අි ි)ඹ ශභොකක්ද?

ගු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ

(ரவௌபுறகு வஜவ ரரவெக)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භහ දන්නහ විධිඹට අඳ දළන්
කථහ කයන විඹඹ 'ජනභහධය වහ ්රත්ති)'. ඉි)න් ඒ නිහ භභ
එතුභහශේ නඩු ගළන ඇහුහ.

ගු මන්ත්රීලරදයක්

(ரவௌபுறகு உபொவௐதறணவ எபைவ)

(An Hon. Member)

නඩු ඳසශේ ඵරහ ගන්න ශගදය ිටහිල්රහ.

ගු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ

(ரவௌபுறகு வஜவ ரரவெக)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ශභතුභහ කිඹනහ නඩු ඳසශේ ඵරුද කිඹරහ. නඩු ඳසශේ
ඵරුද. [ඵහධහ කිරීභක් වරි, වරි. භහ න්න.

ගු දකදශිතය රඹුක්ලෆල් මශතළ

(ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

නඩුක් ගළන කථහ කයන්න තුදන්නහන්ශේට ි)ශඵන අි ි)ඹ
ශභොකක්ද?

ගු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ

(ரவௌபுறகு வஜவ ரரவெக)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

භභ හිතුහ භට අි ි)ඹක් ඇි) කිඹරහ.

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

භහ ශන්න, භහ ශන්න. ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි,
එතුභහට නඩුක් නළවළ. .සශේිමඹහශන් ඳළන්ශන් නළවළ. භභ
.සශේිමඹහශේ ශවෝටරශඹන් එවහට ඳළන්නහ. භට නඩුක්
ි)ශඵනහ. භභ ඉදිරිශේදී ඒ නඩු හර්තහ බහගත කයන්නම්.
ශඵොශවොභ සතුි)ි .

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)

ඔඵතුභහට ත්ත විනහඩි ශදකක් ි)ශඵනහ ගරු භන්ත්රීතුභහ.

ගු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ

(ரவௌபுறகு வஜவ ரரவெக)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අශප් රංකහ ඵරහශඳොශයෝතතු
ශනහ, අශප් රංකහශේ ජනතහ ඵරහශඳොශයෝතතුශන් ඉන්නහ,
ජහි)ක පු්ත ඳ්තරට ඉසය හිටපු වික්ටර් අි න් භව්තභඹහ
හශේ, ඉසය හිටපු journalistරහ හශේ ශකළින් කථහ කයරහ
ජනතහ ්රලසන අවන්න පුළුන්, අි)ගරු ජනහධිඳි)තුභහශගන්
ශකළින් ්රලසන අවන්න පුළුන්, ශකොන්දක් ි)ශඵන ශගෞයනීඹ
කර්තතරු. අද ඒ ත්ත්තඹ ඇශභරිකහශේ ි)ශඵනහ. ියල්
ක්ිමන්ටන් ශගන්න්න පුළුන් වුණහ උහවිඹට. ශගන්නරහ
ශභොනිකහ ලුවින්සකි එක්ක ි)ශඵන ශඳම් ඵතහ ගළන අවන්න
පුළුන් වුණහ. එතශකොට ියල් ක්ිමන්ටන් අඬරහ උ්තතය දුන්නහ.
ඇශභරිකහනු ජනතහශගන් භහ ග්තතහ. ඒ, එකට
ඇශභරිකහශේ ජනහධිඳි). එශවභ අවන්න පුළුන් හතහයණඹක්
ඇශභරිකහශේ ි)ශඵනහ. නුද්ත අද ශභොකක්ද අශප් යශට්
ත්ත්තඹ? අද නහඹකරුන් කිඹරහ ි)ශඵන්ශන්, 'අශප් ඳවුරටි ,
දරුන්ටි  ඇය සිඹලු ඇභි)රුන්ට ගවන්න' කිඹරහි .
ඇ්තශතන්භ අද ඇභි)රුන් ඉන්ශන් ශඵොශවොභ ඵශඹන්. අද
111ශදනකුට අල්රස වහ දණ නඩු ළටිරහ ි)ශඵනහ. අද ඉන්න
ශරොක්කන් වළය අශනක් භළි) ඇභි)තුභන්රහට ගවනහට යජශේ
ශරොකු නහඹකශඹෝ කළභළි)ි .
ඉි)න් තුදන්නහන්ශේරහට ශඵොශවොභ ්රශේලශභන් ඉන්න
ශනහ. ඒ කිඹන්ශන්, ශඵොශවොභ බඹහනක ත්ත්තඹක්.
විඳක්ශේ භන්ත්රීරුන් වළටිඹට අඳට නළි) භයන තර්ජනඹක්,
අල්රස වහ දණ තර්ජනඹක් තුදන්නහන්ශේරහට ි)ශඵනහ.
ඵහරඳටඵළඳි භව්තතඹහ ශරොක්කන් ශඵොශවෝ ශදශනක් 111ශදශනක්- තභන්ශේ අල්රස දළරට වසු කයරහ ි)ශඵනහ. භහ
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ඳහර්ිමශම්න්තු

[ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ

දන්නහ විධිඹට තුදන්නහන්ශේරහ ශවොයකම් කයරහ නළි) නිහ
්රලසනඹක් නළවළ. භහ ශඟ ශතොයතුරු ි)ශඵනහ. නුද්ත ඉතහභ
ඉක්භනින් ධන්ත ව අඹට ශරොකු ්රලසනඹක් ි)ශඵනහ.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භහධයශේදින්ට ඳසු ිටඹ ටිශක්
ශභොනහද කිේශේ? ළිමශේරිශේදී ශභොනහද කිේශේ? ශභන්න
කිඹපු ශද් ඒ විධිඹටභ ි)ශඵනහ. "ීමඩිඹහර ඉන්ශන් ඵල්ශරෝ.
ුදන් තභි  වළභ ශද්භ අවුසන්ශන්." කිඹරහි  කිේශේ.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ළිමශේරිශේදී තුය ඉල්රරහ
ටන් කයපු ජනතහට ගවන්න, ශඩි ි)ඹන්න ඉසය ශරහ
එතළනට ිටඹ භළයශඹෝ -ආඩුඩුශේ භළයශඹෝ- කිඹපු කථහි  ඒ.
රංකහදීඳ භහධයශේදිනිඹකශේ ඔළු ඳළළුහ. ශඩි තළබුහ;
ශියඹන් ශදශදනකුද ඇතුළු තුන්ශදශනකු භළරුහ. අද න කල්
අ්ත අඩංගුට ග්තතහද? ඒ භහධයශේදින්ට න්දිඹක් දුන්නහද? ඒ
ශේයභ වීඩිශඹෝගත කයරහ ශඳන්නුහ. අද න කල් අ්ත අඩංගුට
ග්තතහද? එශවභ නම් භහධයශේදින්ට දළන් ි)ශඵන්ශන් එක ශදඹි .
භහධයශේදින් විඳක්ඹ එක්ක එක්කහසු ශන්න .නෆ. භහධයශේදින්
දුක් විඳින ජනතහ එක්ක එක්කහසු ශන්න .නෆ. ශම් ඒකහධිඳි)
රභඹට විරුද්ධ ටන් කයනහ නම් අපි කවුරු්ත එකතු ශරහ ඒ
ශද් කයන්න .නෆ. අඳට, ආඩුඩු ඳක්ශේ භන්ත්රීරුන්ට, ආඩුඩු
ඳක්ශේ ඇභි)රුන්ට -ශම් සිඹලු ශදනහට- ශම් regime එක
ගවශගන ගවශගන එනහ; ඇතුශට දහශගන දහශගන ඹනහ.
ශභන්න ශම්ක අභතක කයන්න එඳහ. ශම්ක තභි  අලු්තභ
ත්ත්තඹ. ඒ හින්දහ තුදන්නහන්ශේරහශගන්, ජහි)ක පු්ත ඳ්තර
බහඳි)රුන්ශගන්,
කර්තතරුන්ශගන්
ුදළු
යටභ
ඵරහශඳොශයෝතතු ශනහ ශකොන්ද ඳණ ි)ශඵන, ශකළින් කථහ
කයන ජනභහධයශේදින්.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භට ත්ත විනහඩිඹක් ශදන්න.
ශම් කිඹන භහධය නිදවක්, ශම් කිඹන භහන අි ි)න් ගළන කථහ
කිරීශම් නිදවක් ි)ශඵනහ කිඹරහ භභ හිතන්ශන් නළවළ. අඳට
ශභඹ යඟ ඳහරහ, කෆිම දභරහ කිඹන්න පුළුන්. අපි කිඹනහ භහධය
නිදවක් නළවළ කිඹරහ. ආඩුඩු ඳක්ශේ භන්ත්රීරු, ඇභි)රු
කිඹනහ භහධය නිදවක් ි)ශඵනහ කිඹරහ. නුද්ත ශකොන්ද ඳණ
ි)ශඵන, ශභොශඹ ි)ශඵන, නහඩි ළශටන, ශම් ශරෝකශේ භහධය
ඵරන, හධහයණ බුද්ධිඹක් ි)ශඵන මිනිසුන්ට ශ්තශයනහ ශම්
යශට් භහධය නිදවක් ි)ශඵනහද නළද්ද කිඹන එක. ඒ හින්දහ
කරුණහකය භහධය නිදව ඇි) කයන්න කිඹරහ භභ ශම් විඹඹ
ඹටශ්ත
ගරු
ඇභි)තුභහශගන්,
ගරු
යජශඹන්,
තුදන්නහන්ශේරහශගන් ඉල්රන්න කළභළි)ි .

[4.47 p.m.]
ගු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ)

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

Bismillahir Rahmanir Raheem
After a very unsatisfactory performance by the "One
Shot" who always thinks that this is a biscope maduwa, I
am not in an appropriate position to start. The theatrical
act that he performed in this House today has no value in
Parliamentary procedure.
Sir, I want to quote Henry Ward Beecher, Proverbs
from Plymouth Pulpit. Under "Press: Its Virtues" it has
been stated that, “Newspapers are the schoolmasters of
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the common people. That endless book, the newspaper, is
our national glory”. That is the glory that His Excellency
President Mahinda Rajapaksa has brought to the whole
world.
Today, Sir, when we consider the opening batsman,
the Hon. Karu Jayasuriya, I, for a moment thought that it
was not his script at all. He was reading from somebody
else's script. It was very unusual.
භභ හිතනහ, අලු්ත නහඹක්තඹක් ි)ශඵනහ ශන්. වතය
ශදශනක්ද, ඳස ශදශනක්ද, වඹ ශදශනක්ද , අට ශදශනක්ද, කී
ශදශනක්ද කිඹරහ දන්ශන් නළවළ. ඒ නහඹක්ත slot එකට "one
shot" දභහ ග්තශතෝත ශවොි . එතශකොට අශනක් අඹශේ ශභොශල්
ඳෆශදනහ. Act කයන්න පුළුන්. ශම් නහඹක්ත භඩුඩරශේ
ළරළසභක් තභි , අද ශභතුභහ කශ කථහ. ඒක ිමඹහ දී
ි)ශඵන්ශන්ත සියශන් එරපු භහධයශේදීන් ශදශදශනක්.
අපි ඉතහභ්තභ කනගහටු නහ, එතුභහ "භේියභ" පු්ත ඳතට
ඵනිනහ; ශදෝහශයෝඳණඹ කයනහ. එතුභහ ආඩුඩු ඳක්ඹට
ඇවිල්රහ ඉරහ ආඳසු ඳළනරහ ිටඹ තළනක් ි)ශඵනහ ශන්. ඒ
තභි , සිරිශකොත ියභ. අන්න ඒක වහයහ අවුසහ ඵළලුහ නම් කවුද
යදකරු කිඹන එක එතුභහට ශවොහකහයභ ්රදර්ලනඹ ශේවි.
ඇතුශශේභ ඉශගන එතුභහශේ කකුශරන් අදින පිරික් එහි
සිටිනහ. කවුද ඒ? භහතය භඩ කරිඹහ. Channel 4 එශක්
භහධයශේදී කළරම් භළක්ශර් එශව එක්ක ිටඹහ. ශභොන තයම් ජහි)
විශයෝධී ළඩක්ද කශශේ? ශභොන තයම් දුසට ළඩක්ද කශශේ කිඹරහ
කල්ඳනහ කයරහ ඵරන්න. එදහ ශම් ගරු බහශේ දී එතුභහ
ශභොකක්ද කිේශේ? "ශඵොරු කයන්න එඳහ, ශම් යුද්ධඹ දිනන්න
ඵළවළ, රඳහහිනිශේ කිේ්ත, SLBC එශක් කිේ්ත, "සිළුමිණ".
"දිනමිණ" පු්ත ඳ්තර කිේ්ත, ශඵොරු කයන්ශන්, ශම් යුද්ධඹ
දිනන්නභ ඵළවළ" කිඹරහ කිේහ. ශම් යශට් අය වීය යණවිරුන්ට
අඳවහ කශශේ කවුද? අශගෞය කශශේ කවුද? එඹහට තභි  අද
ශරෝකඹහ කිඹන්ශන් "භහතය භඩ කරිඹහ" කිඹරහ. අද භහතය
උහවිශේ "සිය" නහිමකහට විරුද්ධ නඩුක් ඳයහ ි)ශඵනහ.
කරු ජඹසරිඹ භව්තභඹහ "භේියභ" ඳත්රඹට විරුද්ධ කථහ
කයනහ. නහඹක්තශේ ළරළසභ. ඒ ශරහශේභ භංගර භයවීය
භන්ත්රීයඹහට කිඹරහ ි)ශඵනහ, 'සියට විරුද්ධ නඩු දභන්න"
කිඹරහ. "සිය" නහිමකහ කිඹන්ශන් ශභොකක්ද? එතුභන්රහ
ශනුශන් එදහ ශවො ්රචහයඹක් ශගන ිටඹ භහධය ජහරඹක්.
"සිය" නහිමකහ, "භේියභ" පු්ත ඳත අද ඒ ශගොල්රන්ට
වුභනහ කයන්ශන් නළවළ. ශම් භහධය නළි) කයන්න ඹනහ.
භංගර භයවීය භන්ත්රීතුභහ තභි , එදහ කිේශේ, "Mr. Bean, Mr.
Bean" කිඹරහ. "ශභඹහට ඵළවළ, ශභඹහට ඵළවළ" කිඹරහ කිේහ;
"ඵළවළ, ඵළවළ, ඵළවළ" කිඹරහ කිේහ. අද ශම් නහඹක්ත භඩුඩරඹ
ඇතුළු ුදළු සිරිශකොත ියභභ අන්ත ්රඳහතඹට ට්ටහ ි)ශඵන්ශන්
ශම් භංගර භයවීය කිඹන එක භභ අද ශම් ගරු බහශේ දී
කිඹනහ.
අශප් ගඹන්ත කරුණහි)රක භන්ත්රීතුභහ, භභ එදහ ඉතහභ අගඹ
කශ භන්ත්රීයශඹක්. අද එතුභහ ශභොනහද කථහ කශශේ? එතුභහ
ශභොනහද කථහ කශශේ කිඹරහ එතුභහ්ත දන්ශන් නළවළ. එශවන්
ශභශවන් ිමඹහශගන ආපු කෆිම ටිකක් කිශඹේහ. ශල්ක් වවුස
එකට ඵළන්නහ. එහි Chairmanට ඵළන්නහ. ශම් ඵරන්න, ශභන්න
ශම්කි  වරිභ ගණනඹ. ංගණනඹක් ගන්න. රංකහශේ ඉවශභ
ළටුඳක් රඵන භහධයශේදීන් සිටින්ශන් ශල්ක් වවුස එශක්.
ගඹන්ත කරුණහි)රක භන්ත්රීතුභනි, ඇහුණහද? එතුභහ ශම් ගරු
බහශ්ත නළවළ. එක භහඹකට ශේකඹන් 1960 ශදශනකුට
රුපිඹල් මිිමඹන 30ක් ශන් කය ි)ශඵනහ. ශභොන භහධය
ආඹතනඹකද ශේකඹන් ශනුශන් එශවභ ුදදරක් ශන් කය
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ි)ශඵන්ශන්? වදතට අත ි)ඹරහ, ඒ ්රලසනඹ අවන්න. භහ
වතයවභහයක ශඵෝනස ශදනහ. ඒ වහ රුපිඹල් මිිමඹන 135ක්
ශන් කය ි)ශඵනහ. භට ශකශනක් කිේහ, භවය අවුරුදුර
ශඵෝනස ශදකක් ශදනහ කිඹරහ. භහඹකට ජීන විඹදම් දීභනහ
රුපිඹල් 13,500ක් ශදනහ. Insurance එක රුපිඹල් 1,25,000ක්
ශගනහ. ආඹතනශේ ශදොසතය ශකශනක් සිටිනහ. ඒ හශේභ
pharmacy එකක් ි)ශඵනහ. ශනොමිශල් ශඵශව්ත ශදනහ. ඔන්න
භහජ ශේඹ. ෆභ දරුශකුටභ ශනොමිශල් ශඳෝත ඳ්ත රඵහ
ශදනහ.
අශප් ඳහර්ිමශම්න්තුශේ්ත ශේක ංගභඹක් ි)ශඵනහ. ඒ
ශේක ංගභශේ හභහජිකඹන්ශේ දරුන්ට ෆභ යකභ ඳහල්
ශඳෝත ඳ්ත රඵහ ශදනහ. ශල්ක් වවුස එශක්්ත එශවභ කයනහ.
හවන ඳවසුකම් රහ දී ි)ශඵනහ; හවනරට ඉන්ධන රඵහ
ශදනහ. භහධයශේදීන්ට ඳරිගණක පුහුණු රඵහ ශදනහ. ුදළු
යජඹක් විසින් කශ යුතු ඒ භවහ කර්තය අද ශල්ක්වවුස එක එභ
ශේකඹන්ට ඉටු ශනහ. භහ ඉතහභ්ත න්ශතෝශඹන් කිඹන්න
කළභළි)ි , ශල්ක් වවුස එශක් න බහඳි) ශර ඵන්දුර
ඳද්භකුභහය භළි)තුභහ ඳ්තවුණහට ඳසු ඒ කටයුතු ශවොඳින් කය
ශගන ඹනහ. ඒ එක්කභ එතුභහට වහඹ වීභට ශවො අධයක්
භඩුඩරඹකු්ත සිටිනහ. උපුල් දිහනහඹක, යංග වරිලසචන්ද්ර ඒ
හශේභ වත්රබහහ විලහයද සීරයතන ශනය්ත කිඹන අඹ අධයක්
භඩුඩරශේ ඉන්නහ. ශකොි  තයම් ඳ්තතය ඒ ආඹතනශඹන්
පිටශනහද? ඒ දසර එශවභ ශනහද කිඹරහ හිතන්න්ත
පුළුන්ද? ශම්ක අවන්න. List of newspapers and periodicals
which earn profits; ශකොශවේද වික්ශක්, ශකොි  කශඩ්ද, ශභොන
ුදල්ශල්ද, ශභොන ශඳොශශේද, ශභොන ඳශතෝරඹහද, ශභොන
කයරඹහද, ශභොන භහපිරහද කිඹරහ අවන්න එඳහ. ශභන්න ශම්ක
අවන්න - "Daily News", "Sunday Observer", "Dinamina",
"Silumina", "Thinakaran", "Varamanjari", "Budusarana",
"Subha Setha", "Tharuni", "Arogya", "Maanchu",
"Vidunena". ශම් වළභ ඳ්තතයඹකින්භ profit. ඒ හශේභ භභ
හිතන විධිඹට "භකඹ" කිඹරහ එකකු්ත ි)ශඵනහ. It is a name
of a tabloid. කවුද ශම්හ publish කයන්ශන්? රංකහශේ ශගොවිඹන්
ශනුශන්, ධීයඹන් ශනුශන්, ශභි න් ශනුශන් සිඹලු
ශදනහභ ශනුශන් තභි  ශම් tabloids ඳශ න්ශන්. යවිඹ,
මිහිය, බුදු යණ, න යුගඹ, සුඵශත, තරුණි, රීඩහ, නභසකහය,
න්නහනවිල්, ආශයෝගයහ, භහංවේ, විදුණළන, සිතුමිණ, අතුරු
මිතුරු, මිහිතුරු, දළනුදතු, අශරෝකහඋදඳහදි, -ඒක වළභ සුභහශනකභ
කිඹනහ.- ුදතු අහුරු, බුදු ශණ ශම් ආදී ලශඹන් ශගොඩහක්
ඳ්තතය නිකු්ත ශනහ. ඩී.ආර්. විශේර්ධන භළි)තුභහ ඒ
ශරෝකශේ ඉරහ තභන්ශේ ්රහදඹ ඳශ කයනහ ඇි).
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, විඳක්ශේ භවය අඹ .නෆ
නළි) ශද්ල් හුඟක් කිේහ. අතය කිඹනහ, කුණු වරුඳ කිඹනහ
කිඹරහ කිේහ. ශකෝ, දළන් විජිත ශවේය්ත? උ්තතය ශදන ශකොට ශම්
ගරු බහශේ නළවළ. ගුන් විදුිමඹට ඵළන්නහ. අද ගුන් විදුිම
ංසථහශන් කයන විලහර ශේඹ අපි අගඹ කයන්න .නෆ. ඒක
ගුන් විදුිමශේ භව ශගදය. ශල්ක් වවුස එක ්රත්ති) ආඹතනර
භව ශගදය. ඒ ශගොල්රන් ආඩුඩුට කශඩ් ඹනහ ශනොශි . ඒ
ශගොල්රන් ශභොකක්ද ඇ්තත, නළ්තත කිඹන එක වරිඹහකහය
කිඹනහ. ඵරන්න ඳඩි ගළන. ගුන් විදුිම ංසථහශේ ශේකඹන්
දහවකට ළඩි ්රභහණඹකට ඳඩි ශගනහ. එහි ළඩිපුය ශේකඹන්
400ක් ඉන්නහ. ශකොශවොභද ශම් අඹට ඳඩි ශගන්ශන්? ඒකි ,
බහඳි) වඩ්න් භයසිංව භව්තභඹහට ි)ශඵන ශරොකුභ
අයාශඹෝගඹ.
නළශඟනහිය ්රශද්ලශේ, අක්කශයි ඳ්තතුශේ "පිශයි " - தறகந කිඹරහ ගුන් විදුිම නහිමකහක් ි)ශඵනහ. ශවට, එහි භළදිරි
ංකීර්ණඹක් විතත කයනහ. අද විලහර ංඛයහකට EPF ශගවීම්
කයරහ ි)ශඵනහ; එකක්තස delay කයරහ නළවළ. ශකෝටි ගණන් -
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ශකෝටි දහවක් විතය- දීරහ ි)ශඵනහ. වඩ්න් භයසිංව භව්තභඹහ
ගුන් විදුිම ංසථහ බහය ගන්න ශකොට රි ට් කඳරහි  ි)බුශඩු.
භට හිශතන විධිඹට ඒ කරුශේ කරුර කහරශේ ශන්න .නෆ.
ඒක තභි , කරුර කහරඹ. දළන් ඵදු ඔක්ශකෝභ ශගරහ
අහනි . ඹටිඹන්ශතොට ම්ශ්රේක්ණහගහයශේ 10 KW විලහර
ඹන්ත්රඹක් ි)ශඵනහ. ්රිකුණහභරශේ Deutsche Welle ඒ ජහරඹ
අත වළයරහ ඹන ශකොට කවුරු්ත හිතුහ, ඒ ගුන් විදුිමඹ ඉයි 
කිඹරහ. නුද්ත එතුභහ ඒක වරි ගසරහ අයශගන දළන් ඒක
වරිඹහකහයභ ක්රිඹහ්තභක ශනහ. විශද්ල ආධහය තභි  ඒකට
රළශඵන්ශන්. අද ගුන් විදුිම ශේඹ කවුද අවන්ශන්? ඒක
අවන්ශන් අපි ඳභණක් ශනොශි . ඒක ශභොසකේරට ඇශවනහ.
ීබජිංරට ඇශවනහ. ුදළු ඉන්දිඹහටභ ඇශවනහ. ඉන්දිඹහට
ඩහ එවහි න් ි)ශඵන ඇෂසගනිසථහනඹට ඇශවනහ. ඉන් එවහ
ි)ශඵන ඳහකිසතහනඹට ඇශවනහ; ඊට්ත එවහ ි)ශඵන ඵංේරහ
ශද්ලඹට්ත ඇශවනහ. ගඹන්ත කරුණහි)රක භන්ත්රීතුභහට භභ
කිඹන ශම් ශද්ල් ඇශවනහද ? ඒක නිහ අද ඵරන්න ශකොච්චය
service ි)ශඵනහද කිඹරහ. සිංවර, ශදභශ, කන්නඩ, භරඹහරම්,
හින්දු ආදී programmes විකහලනඹ ශනහ. ඒහ ඉන්දිඹහශේ්ත
නළවළ. ඉන්දිඹහශේ්ත අවන්ශන් අශප් programme එක. අද දකුණු
ඉන්දිඹහට ඹන්න, කහඹල්ඳට්ටනම්රට ඹන්න, කීරකවයි 
ඹන්න, හ්තතහන්කුරම්රට ඹන්න, නහගඳට්නම්, ි)න්නශේීම,
යහම්නහඩ්, ට්රිච්චි, භදුශයි  ශම් ඔක්ශකෝභ අවන්ශන් SLBC
programme එක. අපි ආඩම්ඵය විඹ යුතු ්රජහක් ශනොශි ද?
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ අශප්
ශනළුම් ශඳොකුණ යඟවරට යටල් ඳනසතුනක නහඹකඹන්
ඳළමිණි ඵ. ඔවුන් ඳළමිණිරහ ඒ අි)විශිසට "ශචොගම්" ආයම්බක
උ්තඹ ඳළළ්තවහට ඳසශේ ශම් 22ළනි දහ "ශනළුම් ශඳොකුණ"
යඟවශල් උ්තඹක් ඳ්තනහ. කවුද එතළන ඉන්ශන්? Threewheelers ශනළුම් ශඳොකුණට එනහ. ඒ ශගොල්රන්ශේ Talent
Show එකක් ශේදිකහ ගත ශනහ. ඒ ශගොල්රන්ශේ ගීතඹකු්ත
ි)ශඵනහ. ඒක සිංවර, ශදභශ, ුදසිමම්රු එකතු ශතෝයහ ශගන
ි)ශඵනහ. ඊශඟට උශද් ඳහන්දය "සුබහයතී" ළඩටවන. ශභොන
තයම් රසන programmes ි)ශඵනහ ද කිඹන එක භහ
තුදන්නහන්ශේශේ අධහනඹට ශගශනන්න කළභළි)ි .

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you have two more minutes.
ගු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
Okay, Sir. Now, Channel 4 ගළන හුඟක් ශද්ල් ශභතළන

කිේහ. කවුද ිටහිල්රහ යට කෆහලු. යට කෆශේ නළවළ. එදහ භහධය -

It is a wonder of the Ministry of Mass Media and
Information. I must compliment the Hon. Rambukwella
and also the charismatic Dr. Charitha Ratwatte. They
have created a wonder in the "Wonder of Asia". That is,
Sri Lanka.
භහධය කීඹක් ළඩ කශහ ද එතළන? ශද්ශීඹ වහ විශද්ශීඹ
භහධයශේදීන් දවකට ළඩි පිරික් එභ භහධය භධයසථහනශේ ළඩ
කශහ. භභ්ත වළභදහභ හශේ ඒ සථහනඹට ිටඹහ. භහ ඒ භහධයශේදීන්
ආරඹ කශහ. ෑ  දල් ශදශක්භ භහ එතළන හිටිඹහ. ඔවුන්ට ශවොට
කෆභ ීබභ ළඳයුහ. Temple Trees එශක් ඳභණක් ශනොශි ,
භහධය ඇභි)තුභහ්ත භහධයශේදීන්ට කන්න ශඵොන්න දුන්නහ.
ශභන්න ඵරන්න, එදහ භවහ බ්රිතහනයශේ අශප් තහනහඳි) ක්රිස
ශනෝනිස භව්තභහ නළඟිටරහ ශවොට උ්තතය දුන්නහ Macraeට.
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[ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ

Sir, the “Daily Mirror” of Monday, 18th November,
2013 under the caption "CNN interview with Dr. Chris
Nonis," states, I quote:
“Sri Lanka’s High Commissioner to Britain has
blamed criticism of this country’s human rights record on
a 'proxy propaganda war' being carried out by those who
funded the nation’s terrorist conflict”
"We don't need an international investigation when
we have had a vibrant civilization of 2,500 years."
Dr. Nonis said this. Let the world hear this.
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කයනහ. යහජය ුදද්රණ නීි)ගත ංසථහ - State Printing
Corporation - දළන් මිිමඹන 140ක ශුද්ධ රහබඹක් රඵහ
ි)ශඵනහ.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශේභ තභි  සහධීන
රඳහහිනිඹ ව ජහි)ක රඳහහිනිඹ. චන්ද්රඳහර ිමඹනශේ
භව්තභහ ජහි)ක රඳහහිනී ංසථහශේ අධයක් ජනයහල් වුණහට
ඳසශේ ළඩටවන් යහශිඹක් අලුි)න් වඳුන්හ දී ි)ශඵනහ. ඒ
අි)න් ඵරන ශකොට අශප් ගරු ඇභි)තුභහ ඳහරනඹ කයන්ශන්
ශරෝකඹක්; ශරෝකශේ භහධයඹ. එතුභහට අපි සුඵ ඳතනහ.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, තුදන්නහන්ශේට සතුි)න්ත
ශමින් භශේ කථහ අන් කයනහ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)
"We have perfectly educated people and I think we are perfectly
capable of carrying out our own domestic inquiry."

Like a true Sri Lankan, Dr. Chris Nonis rose to the
occasion.
Then, Sir, Callum Macrae was blaming the President
and asking several questions about the violation of
human rights by the State. Then, I got up on behalf of Sri
Lanka, my motherland and asked Macrae : "Where was
your camera when a hundred thousand Muslims were
chased away from Jaffna?" I asked Macrae, "Where was
your camera when people were massacred and killed
inside the Mosque in Kattankudi?" I asked Macrae,
"Where was your camera when Samanera Bhikkus were
butchered in Aranthalawa?" I asked Macrae, "Where was
your camera when people were butchered in
Kebithigollewa" ?
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)

Hon. Member, please wind up now.
ගු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ)

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

I will finish in a moment.
Also, there was a fine lady, a beautiful lady. She was
a talented newsreader in the SLBC and Rupavahini,
Relangi Selvarajah. She was murdered for no fault of
hers. එතුමිඹට අවුරුද්දක දරුකු හිටිඹහ. ඹහඳනශේ මිනිසසු
හඹ කයන ළල්ර්තත ්රශද්ලශේ ළශෝි  සිනභහලහරහ
අරදී තභි  එතුමිඹ ඝහතනඹ කශශේ. Where is your camera,
Macrae? I asked him. ජහි)ඹට විරුද්ධ කටයුතු කයන, ශම්
යශට් ඳහරනඹ විජහි)කි න්ට ශදන්න ශම් තයම් දුසට ළඩ,
ශද්රෝහි ළඩ කයන ශකනහට විරුද්ධ කථහ කයන්න ඵළරි නම්,
ඒ ඵළරි අඹ එශවභ හිටපුශදන්. ඒ ශකොඳු නහයටිඹ භට ි)ශඵන
ඵ ජහි)ශේ නහභශඹන් භහ ශම් ගරු බහශේ ්රකහල කයනහ.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශේභ CHOGM එක
ම්ඵන්ධශඹන් කයපු ඒ ශද්ල් පිළිඵ අපි ඉතහභ න්ශතෝ
නහ. ඒ සිඹලු ශදනහටභ අපි අශප් සතුි)ඹ ව ්රණහභඹ පුද

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. R. Yogarajan. You have
got 20 minutes.
[5.02 p.m.]
ගු ණර්. දයෝගරළජන් මශතළ

(ரவௌபுறகு ஆவ. ரரகரஜவ)

(The Hon. R. Yogarajan)

Mr. Presiding Member, I regret that I have to speak
soon after the Hon. Azwer, who is trying to remind the
people again and again about the Kebithigollewa,
Aranthalawa and Kattankudi massacres. Against this
only, I am going to speak today.
Sir, I spoke last on the final day of the Second
Reading Debate, and this is the first time I am speaking in
the Committee Stage Discussion. On that day, I took up
the theme, "reconciliation". I am again speaking to you
today, and appealing to the media to support
reconciliation in this country so that we can all live
together in the future forgetting the war, as one nation, as
one Sri Lankan community. For this, you as the Hon.
Minister can play a role and I appeal to you to do that in
an effective and positive manner, please.
I take this opportunity first to talk about reconciliation
through a common remembrance day. Today, again, I
wish to speak about the role the media can play in
promoting reconciliation.
ගු දකදශිතය රඹුක්ලෆල් මශතළ

(ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

Hon. Member, you mentioned a "remembrance day".
"Remembrance day" of what?
ගු ණර්. දයෝගරළජන් මශතළ

(ரவௌபுறகு ஆவ. ரரகரஜவ)

(The Hon. R. Yogarajan)

One remembrance day for all those who died in the 30
-year war. The civilians - [Interruption.] Hon. Azwer, I
will clarify to you and the Hon. Minister.
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ගු දකදශිතය රඹුක්ලෆල් මශතළ

ගු ණර්. දයෝගරළජන් මශතළ

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

(The Hon. R. Yogarajan)

(ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன)

Can I get a clarification?
ගු ණර්. දයෝගරළජන් මශතළ

(ரவௌபுறகு ஆவ. ரரகரஜவ)

(The Hon. R. Yogarajan)

Hon. Minister, let me speak. You will get a
clarification in a part of my speech; give me a moment.
Be patient.
Though four years have passed, I still feel that
reconciliation has not taken place in our country. We
continue to talk about the incidents that have happened
and this is what I am going to tell you. I spoke last time
about "Maaveerar Day" because that was a hot topic at
that time. The TNA Members had been talking about it
and there was an attempt by the Government to stop it.
So, I said, we need not have a Maaveerar Day; we also
should not have a Victory Day. We will combine. Let all
people get together and have a remembrance day for all
those who died. I made a speech and I said that we
should change the day for remembering the dead to 19 th
May . Instead of celebrating Victory Day, let all the
peoples of Sri Lanka come together and commemorate
the death from both sides; not only both sides but even
those innocent people who were killed in the crossfire.
Hon. Minister, you are asking me whether the Tigers
should also be commemorated. Is that your question? [Interruption.]
ගු දකදශිතය රඹුක්ලෆල් මශතළ

(ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

It is not the Tigers; it is the people who were termed
as “terrorists”.
ගු ණර්. දයෝගරළජන් මශතළ

(ரவௌபுறகு ஆவ. ரரகரஜவ)

(The Hon. R. Yogarajan)

Okay, termed as “terrorists”?
ගු දකදශිතය රඹුක්ලෆල් මශතළ

(ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

Yes.
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(ரவௌபுறகு ஆவ. ரரகரஜவ)

I always condemn the method that the LTTE used.
As you know, the dead have to be commemorated by
their relations. I mentioned that last time also. [Interruption.] When a man is hanged - [Interruption.]
ගු දකදශිතය රඹුක්ලෆල් මශතළ

(ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

That is a very personal thing; I can understand that.
ගු ණර්. දයෝගරළජන් මශතළ

(ரவௌபுறகு ஆவ. ரரகரஜவ)

(The Hon. R. Yogarajan)

That is exactly what I am saying. Those individuals
are remembered ගු දකදශිතය රඹුක්ලෆල් මශතළ

(ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

I will appreciate your sentiments and their sentiments,
but the fact of the matter is that when they are termed as
“terrorists”, as a nation, as a responsible Government, as
a country, can you put it down and underline and
underscore the term commemoration of "terrorists”? That
is what I am asking.
ගු ණර්. දයෝගරළජන් මශතළ

(ரவௌபுறகு ஆவ. ரரகரஜவ)

(The Hon. R. Yogarajan)

Not terrorists. You are mistaking me again. That is,
commemoration of the dead. It does not mean [Interruption.] I do not know. This is the whole problem,
Hon. Minister - [Interruption.] Please let me speak.
ගු විජයදළව රළජඳක් මශතළ

(ரவௌபுறகு றஜரம ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe)

How many Ministers are shouting? There is only one
Minister in charge. So, let him speak.
ගු ියදයෝමළල් දඳදර්රළ
ියදයෝජය අමළතයුරමළ)

මශතළ

(විදේ

ක ුතුර

ගු ණර්. දයෝගරළජන් මශතළ

(ரவௌபுறகு றரரரவ ததரர - தபறரவோடலுவகவ
தறற அகவைசவ)

(The Hon. R. Yogarajan)

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

(ரவௌபுறகு ஆவ. ரரகரஜவ)

Hon. Minister, when I spoke last time I said that you
have been telling that a lot of people were misled. They
were conscripted by force. They died in the war, maybe
while fighting for the Tigers. But, those children are the
children of some father, some mother, a brother of a ගු දකදශිතය රඹුක්ලෆල් මශතළ

(ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

They had killed thousands of people and contributed
in the killing and destruction of a nation. So, are you
trying to justify that and commemorate them as well?

You can commemorate them on Victory Day.
ගු ණර්. දයෝගරළජන් මශතළ

(ரவௌபுறகு ஆவ. ரரகரஜவ)

(The Hon. R. Yogarajan)

That is exactly what I am saying.
ගු ියදයෝමළල් දඳදර්රළ මශතළ
(ரவௌபுறகு றரரரவ ததரர)

(The Hon. Neomal Perera)

So, let it be called “Victory Day” and you can
commemorate them.
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ඳහර්ිමශම්න්තු

ගු ණර්. දයෝගරළජන් මශතළ

(ரவௌபுறகு ஆவ. ரரகரஜவ)

(The Hon. R. Yogarajan)

Do not call it “Victory Day”. Victory over whom?
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this, what are we doing, Hon. Minister? We are building
hatred.
ගු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ)

ගු ියදයෝමළල් දඳදර්රළ මශතළ
(ரவௌபுறகு றரரரவ ததரர)

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

Whom are you blaming?

(The Hon. Neomal Perera)

Let them celebrate the freedom.

ගු දකදශිතය රඹුක්ලෆල් මශතළ

ගු ණර්. දයෝගරළජන් මශතළ

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

(ரவௌபுறகு ஆவ. ரரகரஜவ)

(The Hon. R. Yogarajan)

Your victory is over one set of people of this country.
So, do not celebrate Victory Day. - [Interruption.] No, we
feel hurt when you celebrate Victory Day. So, we will
commemorate this as “Remembrance Day.” That is what I
am asking.
Okay, now forget about that. Today, we are talking
about media. I feel that media can play a role.
When I spoke in the House that day, I mentioned
about this common day for all of us to get together. One
of the
Tamil Newspapers states,
"தவநற றரவ் றகறக அவொசலி தசலுவ்துவ றணரக தறகடணவ
தசவ ரவௌடுவ - சகதறவ ரரகரஜவ வ.தற. லிபெபொவ்வ".
"அசரவேகவ பெவ் தவநற றரரக தகரவௌடரடுவ 19ஆவ
றகறக பெவ்வ்றவ உறரறவ அகணகபெவ றகணவுகூபைவ அவொசலி தசலுவ்துவ றணரகவௐ தறகடணவ தசவ ரவௌடுவ."

This is a positive report in the Tamil newspaper. Then,
we had a news item in the “Daily Mirror” of 30th
November, 2013 titled, I quote:
“Yogarajan proposes common day of commemoration”

It goes on to state, I quote:
“ 'Let’s change the date if you don’t want to commemorate the
heroes on November 26 ..."

The article states “heroes”, but I never used the word
“heroes” in my speech; I said the "dead”. Let it be
celebrated on the day which is called "Victory Day".
Those are two news reports.
Then, we get the Sinhala version of the same news in
the "Lankadeepa" of 30th November, 2013, which states,
I quote:
"භවහ වීය දිනඹ ළභරීභට ශදභශ න්ධහනඹට ඉඩදිඹ යුතුි 
එජහඳ භන්ත්රී ශඹෝගයහන් කිඹි "

This is what, Hon. Minister, I am protesting against.
The Tamil media wants to please the Tamil reader. The
English media has both Tamil and Sinhala readers. So,
they give a different version. But, the Sinhala newspaper
gives a totally different version, which is very unfair. By

(ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன)

Are you blaming me?
ගු ණර්. දයෝගරළජන් මශතළ

(ரவௌபுறகு ஆவ. ரரகரஜவ)

(The Hon. R. Yogarajan)

No, I am not blaming you. - [Interruption.] What I am
telling you, Hon. Minister, is that we have to create a
media culture in this country where ගු දකදශිතය රඹුක්ලෆල් මශතළ

(ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

Ah, you blame me and at the same time, you are
talking of a media -.
ගු ණර්. දයෝගරළජන් මශතළ

(ரவௌபுறகு ஆவ. ரரகரஜவ)

(The Hon. R. Yogarajan)

I do not blame you at all, Hon. Minister. You are a
Minister for whom I have a lot of respect. You are person
who came first on the UNP list in Kandy in 2001, and
again in 2004. You went to the other side, but still you
got elected by your people. That shows how close you are
to the people. You would understand that you could
influence the thinking of the people and you could guide
the media to see that this type of hatred is not built
through it. This is all I appeal to you. I appeal not only to
you ගු දකදශිතය රඹුක්ලෆල් මශතළ

(ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

This is not relevant to the clarification I am seeking.
Thank you for your appreciation.
ගු ණර්. දයෝගරළජන් මශතළ

(ரவௌபுறகு ஆவ. ரரகரஜவ)

(The Hon. R. Yogarajan)

It is because you interrupted me that I had to say all
this.
The theme of my speech is that the media is an
organization that can build reconciliation in this country
and get us together. I am not a person who thinks
different of the communities, Sinhalese or Tamil. I am
one person in this House who went beyond it. There is
one choice you make in your life - to choose your wife.
When I chose my wife, I went beyond my race. That is
because I do not believe in communalism or
communities. I am beyond that; I am a Sri Lankan.
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ගු දකදශිතය රඹුක්ලෆල් මශතළ

(ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

Hon. Member, give me one minute, to make a point
very clear. The clarity is that I am trying to differentiate
between a "person" and a "terrorist". That is all.
ගු ණර්. දයෝගරළජන් මශතළ

(ரவௌபுறகு ஆவ. ரரகரஜவ)

(The Hon. R. Yogarajan)

I did not talk about terrorists at all. I
the TNA in my speech last time, but
projected it that way. The “Divaina”
carried an article titled "වුදදහ
අධිකයණඹට...?", which states, I quote:

did not mention
the newspapers
of last Sunday
්රධහනීන් ශවේේ

".... විඳක්ශේ ශද්ලඳහරකඹකු ව ආර්. ශඹෝගයහජන් නභළ්තතහ
ඳහර්ිමශම්න්තු වුදට ශඹෝජනහක් ඉදිරිඳ්ත කයමින් යට ශනුශන් දිවි
පිද ශඵළුන් ව ශකොටි මිනීභරුන්......."

I never used that word.
"...ළභරීභට ශඳොදු දිනඹක් ි)ියඹ යුතු ඹළි  ඳහ ඇත."

එහි තදුයට්ත ශභශේ වන් කය ි)ශඵනහ:
"...මිඹිටඹ යුද විරුන් ළභරිඹ යුතුි . ශනොළම්ඵර් 26 දහ විරුන්
ළභරීශම් අලයතහක් නළ්තනම් දිනඹ ශනස කශ යුතුි  ඹළි  ඳ්ත කශ
භන්ත්රී ශඹෝගයහජන් තදුයට්ත කිඹහ සිටිශේඹ.
මින් ශඹෝගයහජන් කිඹන්ශන් ත්රසතහදීන් ළභරීශම් දිනඹකට ද ඉඩදිඹ යුතු
ඵ ශනොශේද?"

This is the same question you asked me. So, they are
trying to project me as one who said that we must get
together to remember our dead, in that way. When you
join somebody to share their grief, that is the best way to
get together. But, when you join somebody to celebrate,
that feeling of oneness does not arise.
So, that is why I asked that the day of remembrance of
the dead be held by both communities together and that
would be ideal.
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we can, in the future, build up one nation where we are
united? Towards that, I appeal to the media and I also
appeal to you, as the Hon. Minister of Mass Media and
Information, to guide them. You have a very cordial
relationship with the media. We have seen that every
Thursday, when you do the briefing of Cabinet decisions
on behalf of the Government. So, that cordial
relationship, you can use to build up a rapport between
the communities and urge the media to get us together.
Hon. Minister, you must encourage the media to move in
such a direction that we forget the past, the difficulties,
the enmities and we come together.
The "Sooriyan FM", one of the Tamil radio channels
of ABC, has been broadcasting the voice of the late
President Nelson Mandela during last week. His voice
says, “I respect you; I admire you; I love you”. That is the
message he gave to those white people who suppressed
the blacks in South Africa under apartheid. This message,
they keep repeating. Why? To build in the minds of our
people that we have to forget and love those who did not
do justice to us. Why do they broadcast it on "Sooriyan
FM"? They are giving that message to the Tamil people. I
am not sure whether they do it on "Hiru FM" also. If they
do so, that would be a positive thing where they are
changing the mindset of the people towards
reconciliation. This is what I appeal for. Hon. Minister, I
do not want to stand here and just attack your
Government, you or talk about general things. I am trying
to do something positive as a moderate Tamil person in
this country. Please give ear to people like us who do not
want to continue this enmity, with which we do not reach
any goal. We should get together and see that we are able
to reconcile.
Finally, before I wind up, I wish to quote Nelson
Mandela, which is very relevant to the media. Nelson
Mandela said, I quote:
“No one is born hating another person because of the colour
of his skin, or his background or his religion. People must learn to
hate, ...."

ගු දකදශිතය රඹුක්ලෆල් මශතළ

They are born without any hate, but they learn to hate.

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

".......and if they can learn to hate, they can be taught to love, for
love comes more naturally to the human heart than its opposite.”

(ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன)

Hon. Member, that is the thinking of mine as well. All
Tamils are not terrorists, but unfortunately, all terrorists
were Tamils. So, that is where the differentiation has to
be made. That is exactly what I am saying.
ගු ණර්. දයෝගරළජන් මශතළ

So, if the media believes in reconciliation, believes in
all of us living in this nation as one people, then they
must try to teach our people to love and not teach them to
hate. Thank you.

(ரவௌபுறகு ஆவ. ரரகரஜவ)

(The Hon. R. Yogarajan)

We see the media arousing people’s feelings by
continuously projecting the remembrance days of all the
bad incidents that took place like the Hon. Azwer did
now. Is that a positive way of reconciling the people in
this country? Do you not think that we must talk about
things which are common to the two communities so that

[අ.බහ. 5.20

ගු ෆීලික්වහ දඳදර්රළ මශතළ (වමළජ දවේලළ අමළතයුරමළ)
(ரவௌபுறகு பீலிவெவ ததரர - சபக ரசககவ அகவைசவ)

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

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ජනභහධය ශනුශන් කථහ
කයන්නට අසථහක් රළීබභ ඇ්තත ලශඹන්භ න්ශතෝඹට

1781

ඳහර්ිමශම්න්තු

[ගරු ෆීිමක්ස ශඳශර්යහ භවතහ

කහයණඹක්. යටක් ඳහරනඹ කයන්ශන් ආඩුඩුක් කිඹරහ අපි
දන්නහ. නතන කහරශේ ආඩුඩුට අභතය ජනභහධයඹ්ත යශට්
ඳහරනඹට ඹම්කිසි දහඹක්තඹක් ශදනහ. භවය ශරහට
ඒශගොල්ශරෝ ඳහරනඹක් කයනහ. ශඵොශවෝ ශරහට ඇ්තත
ආඩුඩුක් ියහි වීභට ශවේතු න්ශන්්ත, ශදනු ශන්ත
ආඩුඩුක් ඇි) කයන්ශන්්ත ජනභහධයි . ඒ නිහ අපි ජනභහධය
සුළු ශකොට රකන්න නයකි . ඒ හශේභ ජනභහධය ගළන ඉතහ
ශගෞයශඹන් සිතහ ඵළිමඹ යුතු කහරඹ ඇවිල්රහ ි)ශඵනහ. අපි
ශභොනහ කිේ්ත, ජනභහධයඹට විලහර ඵරඹක් ි)ශඵන ඵ
පිළිගන්න .නෆ. ශභොකද, ඒ අඹ ඇි) කයන භතඹ ජනතහ
ක්ණික ළශ ගන්නහ. ඒ භතඹට පිළිතුරු ශදන ශතක් ඒ භතඹ
ජනතහ අතය ඳළි)රිරහ විසිරිරහ ඹනහ. ඊශඟට කට කථහ එනහ,
"අය ඳත්රශේ ශභශවභ ි)බුණහ, ශම් ඳත්රශේ ශභශවභ ි)බුණහ"
කිඹරහ. ඒ විධිඹට ජනභහධය විලහර ලශඹන් භහජගත න
ත්ත්තඹක් ි)ශඵනහ.
යහජයඹක් හර්ථක න්ශන් න්නිශේදනඹ ජඹ ග්තශතෝත
විතයි . යහජයඹ්ත ජනතහ්ත අතය communication gap එකක්
ි)ශඹන්න ඵළවළ. එශවභ gap එකක් ි)බුශණෝත ශඵොශවෝ විට ඒ
යහජය හර්ථක න්ශන් නළවළ.
න්නිශේදනඹ කිඹන්ශන් ශගෝීමඹකයණශේ ්රධහන අංගඹක්.
අද ත්තඳයශඹන්, නළ්තනම් විනහඩි කිහිඳඹකින් ශරෝකශේ සිදු න
වළභ ශදඹක්භ අඳට දළන ගන්න පුළුන්; ශඵොශවොභ කඩිනමින්
දළන ගන්න පුළුන්. ශභහිදී ළදග්තභ කහයණඹ න්ශන්, ආඩුඩු
වහ ජනතහ අතය්ත, යහජය ව විශද්ල යහජයඹන් අතය්ත
communication gap එක ියශන ්රධහනභ අවිඹ ඒ යශට් ඳි)න
ජනභහධය වීභි . ආඩුඩු ව ජනතහ අතය්ත, යට ව
ජහතයන්තයඹ අතය්ත ම්ඵන්ධඹ ි)ශඵන්ශන් භහධය නිහි . ඒ
නිහ අපි භහධය ගළන ශනභ විධිඹකට හිතන්න .නෆ.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශේභ, පුයළසිඹන් ව
ඔවුන්ශේ භහගම්රට ශභන්භ ්රත්ති) හර්තහකරුන් ව
ඔවුන්ශේ ්රකහලරට නිදවස අදවස ්රකහල කිරීභට අපි ඉඩ
ශදන්න .නෆ. දළන් භහන හිමිකම් විලස ්රකහලඹක් ි)ශඵනහ.
සිඹලු ශදනහටභ අදවස ඳශ කිරීභට්ත, ඵහධහකින් ශතොය අදවස
දළරීභට ව ශතොයතුරු, අදවස ම්ශ්රේණඹට ඇි) නිදව ගළන්ත
එහි කිඹනහ. යටර ඇි) භහධය නිදව අනු, Reporters
Without Borders ංවිධහනඹ යටල් අනුපිළිශශට කන්න
කටයුතු කය ි)ශඵනහ. ඒ නිහ ඇ්තත ලශඹන්භ භහධය අපි
සුළුට තකන්න ශවො නළවළ. භහධය ගළන ඇල්භක් ඵළල්භක්
ි)ශඹන්න .නෆ. භහධය ආඹතනර ළඩ කයන ඉංජිශන්රුන්
නළ්තනම් ඒ ශේකඹන් භහධයශේදීන් විධිඹට ගණන් ගන්ශන්
නළවළ. භහධයශේදිඹකු විධිඹට ගණන් ගන්නහ රභඹ පිළිඵ
ජනතහ ීමට ඩහ දළනු්ත කයන්න .නෆ. භවය විට භහධයශේදීන්
කිඹරහ ශඳනී සිටින ත්ත ශකොටක් ඉන්නහ. එශවභ ශනොශි ,
භහධයශේදීන් කිඹන එශක් නිර්චනඹ ීමට ඩහ ගළඹුරින් භහජගත
කයන්න .නෆඹ කිඹන භතශේ ශඳෞද්ගිමක භභ ඉන්නහ. ඒක
වරිද, ළයදිද කිඹන්න භභ දන්ශන් නළවළ.
එදහ ශකොටින්ට්ත භහධයඹක් ි)බුණහ. 'ශකොටිවඬ' ගුන්විදුිමඹ
ි)බුණහ. යශට් ජනහධිඳි)තුභහ ශම් ඳළ්තශ්ත ඉ ශගන අශප්
රඳහහිනිශඹන් ජහි)ඹ අභතද්දී, ්රබහකයන් එශවේ ඉන්
ශකොටිවශඬන් ජනතහ ඇභතුහ. ඒක ශල්රභක් ශනොශි  ශන්.
්රබහකයන් 'ශකොටිවඬ' ගුන්විදුිමශඹන් තභන්ශේ ජනතහ
අභතනහ. එශවභ භහධයඹකු්ත ශම් යශට් ි)බුණහ. ඒ භහධයිමන්
කිඹපු ශඵොරු ශකොච්චයද? යුද්ධඹ දිනනහඹ කිඹරහ ද්රවිඩ
ජනතහට ඇඟවීභ නිහ, අයණ පුංචි ශභි , ශභහ ශොල්දහදුන්
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කී ශදශනක් ඒ භහධයශඹන් රැටුහද? ත ටික කහරඹකින් ශම්
ඳශහත අල්රහ ගන්නහ කිඹරහ ඵරහශඳොශයෝතතු ඇි) කයනහ.
එක්්ත ජහි)ක ඳක්ඹ තභන්ශේ ්රචහයක කටයුතු කයනහ, රඵන
අවුරුද්ශද් අපි ඵරඹ අල්රනහ, ඊශඟ අවුරුද්ශද් අල්රනහ
කිඹරහ, අය එළුහශේ ශභොකක්ද එකක් ළශටනකම් ඵරහ ශගන
හිටිඹහ හශේ. ඒ හශේ ්රබහකයනු්ත ඔඹ නයහඹභ තභි  අය ශගන
ිටශේ. නුද්ත හර්ථක වුශඩු නළවළ. අපි 'ශකොටිවඩ' නළි) කයරහ
දළම්භහ. ඒ කහරශේ අපි්ත ළරැද්දක් කශහ. භට භතකි ,
භළි)යණඹකදී ඹහඳනඹ පුසතකහරඹ්ත පුච්චරහ දළම්භහ. ඒක අපි
ශවශහ දකින්න .නෆ. ශම් පුසතකහරඹට ඹහඳනශේ ද්රවිඩ
ජනතහශේ විශලේ ඇල්භක් ි)බුණහ. භභ එක තහක් ඒක
ඵරන්න්ත ිටඹහ. ඒ පුසතකහරඹ ිටනි තළීබශභන් ඒ ජනතහශේ
සි්ත තුශ භවහ කඩහ ළටීභක් වුණහ. එදහ අඳට ශරොකු කළු
ඳළල්රභක් ළටුණහ. ඒ පුසතකහරඹ ශකොි  තයම් ළදග්තද, එශවභ
එකක් අශප් දිස්රික්කශේ ි)ශඵනහ ශන්ද කිඹරහ ඹහඳනශේ
ජනතහ එදහ ශඵොශවොභ ශගෞයශඹන්, ආඩම්ඵයශඹන් හිටිශේ.
නුද්ත ඒක විනහල වුණහභ භවහ ශරොකු විනහලඹක්, සුනහමිඹක්
ආහ හශේ තභි  ඒ අඹට දළනුශඩු. දළන් කවුරු්ත භහධයඹට
රළදිි . ශතොයතුරු දළන ගන්න කළභළි)ි . අපි්ත ශම්
ඳහර්ිමශම්න්තුශේ කථහ කයද්දී ශතොයතුරු පිළිඵ ශවොඹහ
ඵරනහ; websitesරට ඹනහ; e-news ඵරනහ. ජහතයන්තයශේ
ත්ත්තඹ ශකොශවොභද, ශම්හට අඳ උ්තතය ශදන්ශන් ශකොශවොභද,
ඒ අඹ ශභොනහද කිඹරහ ි)ශඵන්ශන්, අපි ශභොනහද කිඹන්න .නෆ
කිඹරහ ශොඹහ ඵරනහ.
අද විශලේ කහයණඹකු්ත කිඹන්න ි)ශඵනහ. අශප් ඳශුදශනි
ියහිරි ඳහර වදහ ි)ශඵන්ශන් භහධයශඹන් කයපු ශවළිදයේක්
අනුි . ියහිරි -රයහඵහධිත- අඹ භශේ විඹ ඳථඹට ඇතුළු
ශනහ. ඒ දසර නම් භහ හිතන වළටිඹට ව්ත අටදවක විතය
ශඵොශවොභ සුළු ියහිරි ්රජහක් තභි  ඉරහ ි)ශඵන්ශන්. ශම්
විධිශේ ියහිරි අඹ ඉන්නහ, ඒ අඹට ඳහරක් නළවළ කිඹරහ ඒ
කහරශේ පු්ත ඳතක ඳශ ශරහ ි)ශඵනහ. ඒක දළකපු විශද්ශීඹ
කහන්තහක් ඇවි්ත ශභශවේ ඳශුදශනි ියහිරි ඳහර ඳටන් ග්තතහ.
ඵරන්න භහධයිමන් ශකොි  තයම් ශදඹක් කයන්න පුළුන්ද
කිඹරහ.
ඊශේ ශඳශර්දහ ''සිය'' භහධය ජහරශඹන් superstar ශකශනක්
ශතෝයහ ගළනීශම් ළඩටවනක් ආයම්බ කශහ. ශම් superstar
ශතෝයන්ශන් කහශගන්ද? සශේච්ඡහශන් ළඩ කයන අඹශගන්.
රංකහශේ සශේච්ඡහශන් ළඩ කයන ශවොභ එක්ශකනහ ශ්තරීභ
තභි  ශම් ළඩටවශන් අයුදණ. ශම් අඹ වළංිටරහ ඳළ්තතකට
ශරහ ඉන්නහ. ඒ අඹ අගඹ කිරීභක් කයන්ශන් නළවළ. ඳසු ිටඹ
තහශේ්ත ශම් විධිශේ ළඩටවනක් කශහ. ඳසු ිටඹ තහශේ,
autism ශයෝගශඹන් ශඳළුණු ශකශනක් තභි  ඳශුද තළනට ශතෝයහ
ග්තශ්ත. ශදළනි ඳහය "ශකෝල්" කශහභ applications 400ක් ආහ.
ශම් විධිඹට වළංිටරහ ඉන්න අඹ භහජගත කශශෝත, ඇ්තතටභ
කවුරු්ත කළභළි)ි  ඒ අඹට උදවු කයන්න. ඒ්ත, ඒ අඹශේ
ශතොයතුරු දන්ශන් නළ්තනම් ශකොශවොභද උදවු කයන්ශන්? [ඵහධහ
කිරීභක් ශම් අඹ සශේච්ඡහශන් භහජ ශේඹ කයන අඹ.
සශේච්ඡහශන් භහජ ශේඹ කයන්න .නෆ.
අවුරුදු 124ක කහන්තහක් රංකහශේ ඉන්නහ කිඹරහ පු්ත
ඳතක news එකක් ි)බුණහ. භභ ිටඹහ ඒ කහන්තහ ඵරන්න. පු්ත
ඳි)න් ශවළි කශශේ නළ්තනම් භභ ශකොශවොභද ඒක දළන ගන්ශන්?
[ඵහධහ කිරීභක් ඔේ, ඹ අවුරුදු 124ි . රංකහශේ ඉන්න භවලුභ
කහන්තහ. ශම් විධිඹට ඵළලුහභ අඳ පු්ත ඳි)න්, භහධයශඹන්
තභි  ශඵොශවෝ ශද්ල් දළන ගන්ශන්. ඊශේ ශඳශර්දහ ඳශ ව පු්ත
ඳතක news එකක් ි)බුණහ, විබහගඹට ඹන දරුශකුශේ ඇඳුම්
පුච්චරහ කිඹරහ. එතශකොට ජනතහ තුශ ඒ අඹ ගළන
අනුකම්ඳහක් ඇි) ශනහ. එතශකොට භවය අඹ ඒ අඹ
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ශනුශන් භළදව්තකරුන් ශනහ; උදවුකරුන් ශනහ. ශම්
අනු ඵරන ශකොට පු්ත ඳතකට කයන්න පුළුන් භහජ ශේඹ
ශකොි  තයම්ද කිඹරහ විසතය කයන්න ඵළවළ. ඒ එක ඳළ්තතක්.
අනික් කහයණඹ ශභඹි . භහධය නිදව උඳරිභ ශර ක්රිඹහ්තභක
න ආසිඹහනු යටක් තභි  ශ්රී රංකහ. ඒක නළවළ කිඹන්න ඵළවළ.
දළන් අශප් යශට් ි)ශඵන පු්ත ඳ්ත ගණන ළඩි ශරහ ි)ශඵනහ.
ද්රවිඩ පු්ත ඳ්ත ගණන්ත ළඩි ශරහ ි)ශඵනහ. ඒ වයවහ අඳට
ශරොකු ලක්ි)ඹක් ඇි) ශරහ ි)ශඵනහ.
ඳහර්ිමශම්න්තු ය්රහද ුදහශන් එක්්ත ජහි)ක ඳක්ඹි ,
විඳක්ශේ අනික් ඳක්ි  අශප් කටයුතු විශේචනඹ කයනහ. නුද්ත
ආඩුඩුශේ කටයුතු විශේචනඹ කයන්ශන් පු්ත ඳ්තිමන්. එශවභ
නළ්තනම් භහධයශඹන්. විශේචනඹ නුරුසන අඹ භවය විට
භහධයඹට නඩු්ත දභනහ. ශන්ත ශනොශඹකු්ත ශද්ල් කයන්න්ත
කටයුතු කයනහ. ශම්ක විඳක්ශේ ක්රිඹහදහභඹ. විඳක්ඹ වරි නම්,
- [බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි. කවුද කියලා මා නම් වශයයන්
කිඹන්ශන් නළවළ. ඉි)න් තුදන් ඒ විශේචනඹ උහුරන්න .නෆ.
වළඵළි , ළයදි ශතොයතුරු දීපුහභ ඒ ශතොයතුරුරට පිළිතුරු
ශදන්න්ත ඳ්තතශයන් ඉඩ කඩ රසන්න .නෆ. "රංකහදීඳ"
ඳ්තතශර්ට භහ සතුි)න්ත ශනහ. ඊශේ ශඳශර්දහ භහ එක්ක
ඳළළි) interview එකක් ඳශ කශහ. ශඵොශවොභ ශවොි . එශවභ
ඹම් කිසි ශදඹක් ඇි) වුණහභ ඒක නිළයදි කයන්න .නෆ. නිළයදි
කශශේ නළ්තනම් එක භතඹක් විතයක් භහජගත ශනහ. ඒ නිහ ඒ
නිළයදි කිරීභට අකහලඹ රන්න.
අශනක් අතට ඹම් කිසි ශකනකු ගළන විශේචනඹක් කයනහ
නම් ඳ්තතයර අඹට දහචහයඹක් ි)ශඵනහ, "ශභශවභ ශදඹක්
කිඹරහ ි)ශඵනහ. ඔඵතුභහ ශභොකද කිඹන්ශන්" කිඹරහ අවන්න.
එතශකොට එක ඳ්තතශර්භ පිළිතුය්ත ඳශ කයන්න පුළුන්. ඒ නිහ
්රහශඹෝිටක ඒ ඳළ්තත්ත ශඳොඩ්ඩක් ඵරන්නඹ කිඹරහ භහ කිඹන්න
කළභළි)ි .
ඊශඟට, ශරෝකශේ ජන භතඹ වදන්ශන්ත භහධයශඹන්. දළන්
අපි හිතනහ රඵන ඳහය ඇශභරිකහශේ යහජය ඵරශේ -ඒක කිඹන්න
නම් සුදුසු නළවළ- ශනක් ශේවි කිඹරහ. ඉන්දිඹහශේ යහජය
ඵරශේ ශනක් ශි  කිඹරහ දළන් භහධයශේ ්රචහයඹක් ඹනහ.
එතශකොට ත ශදඹක් නහ. ශභොකක්ද ඒ? එශවභ වුණහභ
සථහය ආඩුඩුක් එනතුරු investorsරහ එන්ශන්ත නළවළ. ඊශඟට
කවුද එන්ශන්, ශකොශවොභද ළඩ කටයුතු කයන්ශන් කිඹරහ
හිතනහ. ජනතහ, යහඳහරික ්රජහ ඒ ඳළ්තත්ත හිතනහ.
ලක්ි)භ්ත නහඹකඹකු, එශවභ නළ්තනම් ලක්ි)භ්ත ආඩුඩුක්
ි)බුශණෝත විතයි  ආශඹෝජකි න් ශභශවට එන්ශන්.
දළන්
ඵරන්න, එල්ටීටීඊ යුද්ධඹ ි)බුණු කහරශේ කවුරු්ත ශභශවේ ආශේ
නළවළශන්. අනික, ගරු ශඹෝගයහජන් භන්ත්රීතුභහ කිේහ, ඒ මිඹ
ිටඹ අඹ ශඳොදුශේ භයන්න කිඹරහ. ද්රවිඩ ්රජහශගන් කවුද
රක්සභන් කදියගහභර් ළභරුශේ? කිඹන්න ඵරන්න. කවුරු්ත
නළවළ. අමිර්තිමංගම් ළභරුශේ කවුද කිඹරහ කිඹන්න. ළභරුශේ
නළවළ, බඹි . ඊශඟට දුශයඹප්ඳහ. ඒ කවුරු්ත ළභරුශේ නළවළ.
එශවභ ශන්ද, ගරු අසර් භන්ත්රීතුභනි.

ගු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ)

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

නීරන් ි)රුශචල්ම් ළභරුශේ්ත නළවළ.

ගු ෆීලික්වහ දඳදර්රළ මශතළ

(ரவௌபுறகு பீலிவெவ ததரர)

(The Hon. Felix Perera)

ඔේ. ි)රුශචල්ම් ළභරුශේ්ත නළවළ. බඹි . අන්න ඒ අඹ
භයරහ එන්න.
ද්ත භළදරහ, රැවුර කඳරහ තභි  ුදහුණ
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ශවෝදන්ශන්. ුදහුණ ශවෝදරහ, ද්ත භළදරහ රැවුර කඳන්ශන්
නළවළශන්? ඒක භතක ි)ඹහ ගන්න. දහචහයඹ ශකොතළනින්ද ඳටන්
ගන්න .නෆ කිඹරහ හිතන්න. ඒකි  අපි කිඹන්ශන්
තුදන්නහන්ශේරහට ශම් ටික කයන්නඹ කිඹරහ.
ඊශඟට, අද න විට කටහර් යහජයශේ අල්ජසීයහ channel එක
පුදුභ විධිශේ ජන්රිඹ channel එකක් ශරහ. අල්ජසීයහ channel
එක ළඩිශඹන්භ ඵරන්ශන් දළන් ඇශභරිකහශන්. BBC එක,
CNN ශේහ අරටභ ඳළමිණ ි)ශඵනහ අල්ජසීයහ channel එක.
කටහර් කිඹන්ශන් ශඵොශවොභ ශඳොඩි යහජයඹක්. භහධයඹට ශකොච්චය
දුයට ජනතහ වසුයන්න පුළුන්ද කිඹන එක උදහවයණඹක්
තභි  ශම්ක. අයහියශේ අල්ජසීයහ channel එක අද ශඵොශවොභ
කිට්ටු ශරහ ි)ශඵනහ, BBC එකටි , ඇශභරිකහශේ ි)ශඵන
CNN එකටි . අල්ජසීයහ ඉංග්රීසි ශබ් අඩවිඹ භහඹකට මිිමඹන
20ක ජනතහක් ඵරනහ ලු. එි න් අඩක් -මිිමඹන 10ක්භ- උතුරු
ඇශභරිකහශේ තභි  නයමහ ි)ශඵන්ශන්. ශභි න් එක කහයණඹක්
ඔප්පු නහ. ඒ ්රත්ති) ශේශේ කහර්ඹක්භතහ, නිළයදිබහඹ
භත අන්තර්ජහි)ක ලශඹන් එඹ පිළිගළනීභක් රඵනහ. ශම්ක අපි
අභතක කයන්න නයකි .
භභ හිතන වළටිඹට ඉදිරිශේදී printingරට ශඳොඩි අඳර
කහරඹක් එි . ශවේතු, දළන් තහක්ණඹ්ත එක්ක ශන් ශම් ශද්ල්
ඉදිරිඹට ඹන්ශන්. ඉසය බහහ ුදල් කය ශගනි  භහධයශේදිශඹකු
කිේහභ ඵරන්ශන්. නුද්ත අද ඒක ශනස න්න .නළ. ජනභහධය
වහ ්රත්ති) අභහතයතුභහ ශවො දක් ශකශනක්. ඔඵතුභහ භහධය
ශවොට වළසිරුහ. ඔඵතුභහ යුද්ධ කහරශේ එඩිතය සිටිඹහ. තර්ජන
ගර්ජන භධයශේ ඔඵතුභහ එඩිතය භහධයඹ ශභශවඹ වහ. ඒ
කහරශේ ඔඵතුභහ තභි  highlight වුශඩු. ඔඵතුභහට විලහර
ලශඹන් තර්ජන ි)බුණහ.

ගු කබීර් ශළෂීම් මශතළ

(ரவௌபுறகு கபீவ யரலவ)

(The Hon. Kabir Hashim)

කළපුණහ.

ගු ෆීලික්වහ දඳදර්රළ මශතළ

(ரவௌபுறகு பீலிவெவ ததரர)

(The Hon. Felix Perera)

එතුභහ කළශඳන්ශන් නළවළ. එතුභහ ළටුණ්ත කළශඳන්ශන්
නළවළ.
බ්රිතහනය යහජයශේ ඳභණක් ශම් න විට සිඹඹට 55ක පිරික්
්රත්ති) රඵහ ගන්ශන් ඊ-පු්ත ඳ්ත ඔසශේ. 2007 ර්ශේදී ශම්
්රභහණඹ සිඹඹට 20ි . දළන් ඊ-පු්ත ඳ්ත තභි  ඔක්ශකෝභ
ඵරන්ශන්. අපි වුණ්ත ඉි)න් iPad එශකන් ්රත්ති) ඵරනහ, enews ඵරනහ. ඊශේ ඉතහිමශේ ි)ශඵන ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්
ලහඛහ කහර්ඹහරශඹන් Skype එක වයවහ භට ්රකහලඹක් කශහ. භභ
ඒකට දළක්ව ්රි)චහයඹට ඒ ඳළ්තශතන් අප්පුඩි ගවනහ භට
ඇහුණහ. ඒ කිඹන්ශන් ඒ ්රකහලඹ ඔවුන් හදයශඹන් පිළිග්තතහ.
ඵරන්න, තහක්ණඹ ශකොඳභණ දියුණුද කිඹරහ. ශම් හශේ
ත්ත්තඹක් තුශ භහධයශේදිඹහ තහක්ණශේදිඹකු ඵට ඳ්ත
කශශෝත තභි  අශප් යට ම්ඵන්ධශඹන් උද්ගත න ජහතයන්තය
්රලසනරට උ්තතය ශදන්න පුළුන් න්ශන්. වළඵළි  ඒශගොල්රන්
නිංර ඉන්න .නෆ. ඒශගොල්රන්ට ්රලසන දභහ වරි ඹන්ශන්
නළවළ. ඒ නිහ භහධයශේදීන්ට නිංර ඉන්න ශඳොඩි
ගම්භහනඹක් වළදුශෝත ශවොි .

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)

Hon. Minister, your time is up.
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ඳහර්ිමශම්න්තු

ගු ෆීලික්වහ දඳදර්රළ මශතළ

[අ.බහ. 5.36

(The Hon. Felix Perera)

ගු දකදශිතය රඹුක්ලෆල් මශතළ (ජනමළධය ශළ
ප්රලිත්ති අමළතයුරමළ)

(ரவௌபுறகு பீலிவெவ ததரர)

ශරහ අන්ද, ත විනහඩිඹක් භට ශදන්න ඵළරිද?

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)

You have already taken two minutes more .
ගු ෆීලික්වහ දඳදර්රළ මශතළ

(ரவௌபுறகு பீலிவெவ ததரர)

(The Hon. Felix Perera)

භභ ශම් කරුණ කිඹරහ අන් කයන්නම්.
අන්තර්ජහරඹ භඟ අලුශතන් ම්ඵන්ධ න ඵහුතයඹක්
තරුණ පිරි Facebook , Twitter ළනි social media websites
රට ම්ඵන්ධ නහ. ශම් න විට Facebook ශබ් අඩවිඹ
බහවිත කයන පිරි ියිමඹන 1.9ක් නහ. ශභි න් මිිමඹන 728ක්
දින ඳතහ ශම් ශබ් අඩවිඹ බහවිත කයනහ. ඇශභරිකහශේ අවුරුදු
25ට අඩු පුද්ගරඹන්ශගන් සිඹඹට 76ක් ඳන්ශන් ඔවුන්ට පු්ත
ඳ්ත රළශඵන්ශන් social media වයවහ කිඹරහ.
අශනක් එක ීනනඹ ගළන්ත ඹභක් කිඹන්න .නෆ. ීනනශේ
ආර්ථික කරහඳර ඳභණි  ශම්හ ඵරන්න ඉඩ දීරහ ි)ශඵන්ශන්.
ීනනශේ ශම් ශබ් අඩවි තහකහිමක හ ි)ශඵනහ. ීනනඹ එක
ඳළ්තතකින් දියුණු නහ. ඒ දියුණු රඵන්න ඳහදක කයන කහයණහ
භහධයඹ හ තළීබභද කිඹන එක අද ්රලසනඹක් ශරහ ි)ශඵනහ.
අශප් අි)ගරු ජනහධිඳි)තුභහට අපි සතුි)න්ත නහ, එතුභහ
භහධයඹ හ නළවළ. භභ හිතන්ශන් අශප් යශට් ඉසය ශදභශ පු්ත
ඳ්ත ශදකි , තුනි  ි)බුශඩු. අද අටක් ද, නඹක් ද ි)ශඵනහ. අද
අශප් පු්ත ඳ්ත ්රභහණඹ ළඩි ශරහ ි)ශඵනහ. ඒ පු්ත ඳ්තර
බහවිත කයන නිර්භහණශීීම ශද්ල් ළඩි ශරහ ි)ශඵනහ. ශම්
ත්ත්තඹ ි)ශඵද්දි රංකහ ඉතහභ්ත ඉවශ තළනක ඉන්නහ කිඹන
එක ්රකහල කයමින් භශේ චන සල්ඳඹ අන් කයනහ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)

Order, please! Hon. Deputy Chairman of Committees
will now take the Chair.
අනුරුල ගු දඳුමළල් රළජදුරි  මශතළ මූළවනදයන් ඉලත්
වුදයන්, ියදයෝජය කළරක වභළඳතිුරමළ මුළවනළරූඪ විය.
அவ தறநகு, ரவௌபுறகு ததபைரவ ரஜதுக அவகவ
அவெகறரசணவ்றணறவபொ அகனர, குழுவெகபறவ தறறவ் றசரபவ
அவகவ கனக கறவ்ரவகவ.

Whereupon THE HON. PERUMAL RAJATHURAI left the Chair
and MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair.

ියදයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(The Deputy Chairman)

The next speaker is the Hon. Ajith P. Perera. [Pause.] Not here. Then, the Hon. Achala Jagodage. [Pause.] Not here. Then, the Minister, Hon. Keheliya
Rambukwella.
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கவ அகவைசவ)

(The Hon. Keheliya Rambukwella - Minister of
Media and Information)

Mass

ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, ්රථභශඹන්භ භහ හිතනහ,
ජනභහධය වහ ්රත්ති) අභහතයහංලශේ ළඹ ශීර් හකච්ඡහ කයන
අසථහශේදී -කහයක බහ අසථහශේදී- කරුණු කිහිඳඹක් ඉදිරිඳ්ත
කිරීභට ව නළඟුණු ශඹෝජනහ, ශචෝදනහ එක්ක ම්ඵන්ධ ශරහ
අදවස ටිකක් හුභහරු කය ගන්න. අද ඳසරු 1.00ට ශම් විහදඹ
ආයම්බ කයපු අසථහශේ සිට විඳක්ශේ භන්ත්රීරුන් විලහර
ශචෝදනහ ගණනහක් ඉදිරිඳ්ත කශහ. ඒ හශේභ භවය විට
කරුණු කහයණහ විකති) කයමින් ඉදිරිඳ්ත කයන්නට ශඹදුණහ. ගරු
කථහනහඹකතුභහ විසින් ගන්නහ රද තීන්දුක් අනු ශම් විහදඹ
ජීවී භහධය භඟින් යටට ශඳන්න නිහ ශඵොශවෝ ශදශනක්
ඇවිල්රහ එඹ අසථහක් කය ශගන ඒ තුළින් යශට් ජනතහට
ඳණිවුඩඹක් ශදන්න උ්තහව කශහඹ කිඹහ භභ හිතනහ. ඒ
ඳණිවුඩඹ වරිද ළයදිද කිඹහ එඹ නිළයදි කයන අසථහශේදී ශවෝ
ඒ ගළන කරුණු ඉදිරිඳ්ත කයන අසථහශේදී එඹට ුදහුණ ශනොදී
ශභතළනින් ඉ්ත ශරහ ඹහශභන්, විශලේශඹන්භ භහධය දශේ
භහධය නිදව ගළන, භහධයශේ හධහයණ්තඹ ගළන කථහ කිරීභභ
විහිළුක් ඵට ඳ්ත ශනහ.
උදහවයණඹක් ලශඹන් ගරු විජිත ශවේය්ත භන්ත්රීතුභහ්ත, භශේ
මිත්ර ගරු ගඹන්ත කරුණහි)රක භන්ත්රීතුභහ්ත ඒ හශේභ ගරු
යන්ජන් යහභනහඹක භන්ත්රීතුභහ, ගරු විජඹදහ යහජඳක්
භන්ත්රීතුභහ, ගරු රුන් විජඹර්ධන භන්ත්රීතුභහ ඹන අඹ විලහර
ලශඹන් ආන්ශදෝරනඹට තුඩු ශදන ව භවහ විශේචනඹට රක්
කයන කරුණු කහයණහ ගණනහක් ඉදිරිඳ්ත කයමින් රඳහහිනිඹ
තුළින් ගභට, යටට, හරඹට ඳණිවුඩඹක් රඵහ ශදමින්, ඒහ තය
කරුණු වළටිඹට ්රකහල කයමින් ඒහට පිළිතුයක් රඵහ ශනොශගන
ශභතළනින් පිට්ත ඹහභ, භභ ුදිමන් කිේහ හශේ භහධයශේ
දහචහයඹට ව භහධයශේ ශදඳළ්තත ගළන කථහ කිරීභ එශවභ
නළ්තනම් අදවස ඉදිරිඳ්ත කිරීභ ව එඹට ්රි) අදවස ුදසු කිරීභ
ඵහධහ කිරීභක් එශවභ නළ්තනම් එඹ ළශළක්වීභභ භහධය දහචහයඹ
ගළන කථහ කයන්නට ඒ අඹට අි ි)ඹක් ි)ශඵනහද කිඹන එක
්රලසනඹක් ශනහ. භභ ශභතළනදි ගරු ආර්. ශඹෝගයහජන්
භන්ත්රීතුභහට සතුි)න්ත ශනහ. එතුභහශේ කථහශේ භහ එකඟ
ශනොන කරුණු ගණනහක් ි)බුණහ වුණ්ත ශචෝදනහ, ශඹෝජනහ
ගළන හකච්ඡහ කයන ශම් අසථහශේදී ශම් කථහ අවශගන ඉන්න
ශම් බහශේ රැීම සිටීභ ගළන භශේ සතුි)ඹ එතුභහට පුද කයනහ.
ශම් කරුණු කහයණහ සිඹල්ර ංක්ිකප්තඹක් වළටිඹට
ග්තශතෝත ශඵොශවොභ ඳළවළදිිම ඒ කථහ සිඹල්රභ කරුණු තුන,
වතයකට තභි 
සීභහ වුශඩු. එහිදී භහධය නිදව
ව
භහධයකරුන්ට ුදහුණ ශදන්න ශච්ච අකයතළබ්ඵඹන්, ගළවළට
ව ශනොශඹකු්ත ඨ ඩනඹට රක් ශච්ච ත්ත්තඹන් ගළන දීර්ඝ
ලශඹන් ගළන කථහ කශහ.
ශදන කරුණ වළටිඹට, ශඳොදු යහජය භඩුඩීමඹ යහජය
නහඹකඹන්ශේ ුදළු ව ඒ වහ ඵළඳුණු Channel 4 වහ කළරම්
භළක්ශර්ශේ විලහර කතන්දයඹක් ගළන වළභ තළනකදීභ කිඹළවුණහ.
ඒ එක්කභ ශම් යජශේ ුදදල් අභහතයයඹහ වළටිඹට අි)ගරු
ජනහධිඳි)තුභහ විසින් භහධය ශනුශන් රහ දී ි)ශඵන
ඳවසුකම් ව ඹම් ළඩ පිළිශශර අඩු ඳහඩු ව කරුණු කහයණහ
හධහයණීකයණඹ ශනොවුණු ආකහයඹට විශේචනඹට රක්
කයන්නට උ්තහව කශහ. ඒ හශේභ භහධය භඟ ි)ශඵන
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ම්ඵන්ධතහඹ ඉතහභ වෆල්ලුට රක් කයමින්, විහිළුට රක්
කයමින්, වහයඹට රක් කයමින් කරුණු ඉදිරිඳ්ත කශහ. ඔඹ
කරුණු තුන, වතය තභි  ඳසරු 1.00 ඉරහ ශම් ශභොශවොත
නකම් ුදළු විහදඹභ විඳක්ශේ අශප් භන්ත්රීරුන්ශේ
විශේචනඹට රක් වුශඩු. භභ ශම් කරුණු එකින් එකට ගන්නහ.
ශභොකද, ශම් කරුණු සිඹල්රභ ගන්න අලය නළවළ. ශම්හට
උ්තතය අවන්න, ශචෝදනහ නගපු අඹ දළන් ශම් බහශේ නළවළ. ඒ
නිහ ඒ විධිඹට කථහ කයන්න භභ ඵරහශඳොශයෝතතු ශනහ.
ඳශුදශන්භ, ගරු විජිත ශවේය්ත භන්ත්රීතුභහශේ කථහ
ග්තශතෝත, එතුභහශේ ුදළු කථහශන්භ කිඹන්න ඳටන් ග්තශ්ත,
Channel 4 එකට ආයහධනහ කයරහ, වීහ රඵහ දීරහ, ඔවුන් ආහට
ඳසශේ අපි ශගනිච්ච ළඩ පිළිශශ ළයදිි  කිඹන එකි . ඊශඟට,
ගරු විජඹදහ යහජඳක් භළි)තුභහ්ත ඒ කහයණඹටභ එක්කහසු
වුණහ. ගරු රුන් විජඹර්ධන භන්ත්රීතුභහ්ත ඒකටභ එක්කහසු
වුණහ. විඳක්ශේ අශනක් භන්ත්රීරුනු්ත ඒ ගළන කථහ කශහ.
ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, ශම් ළඩ පිළිශශ ගළන ඵරන
විට ගරු ශඹෝගයහජන් භන්ත්රීතුභහ කිඹපු කථහට ්රි)විරුද්ධ
ඳළ්තතකටි  ශම් ගභන ඹන්ශන්. භහ එශවභ කිඹන්ශන් ඇි ?
Channel 4 ව භළක්ශර්ශේ කථහ අද ඊශේ ඇි) ශච්ච කථහක්
ශනොශි . ශම් යශට් අවුරුදු 30ක යුද්ධඹක් ි)බුණහ. යුද්ධඹ ගළන
ළඩිශඹ කථහ කයන්න භහ කළභි) නළවළ. ශභොකද, දළන් යුද්ධඹ
ඉි)වහඹට එකතු ශච්ච ශදඹක් නිහ. යුද්ධඹ අහන ශරහ
භහ ගණනක් ඹනශකොට තභි  Channel 4 ව භළක්ශර් කිඹන
චරිතඹ එළි දළක්ශක්. ඒ එළි දළක්වීභ සිදු වශේ යුද්ධඹ අහන
කය, ත්රසතහදඹ අහන කය, නිදවස යටක් ඇි) කිරීභ ම්ඵන්ධ
භළසිවිිම නඟපු, අතුටට ඳ්ත ශච්ච ඹම් කඩුඩහඹභක් ළරසුම්
වගත ශගන ිටඹ ළඩ පිළිශශක ්රි)පරඹක් වළටිඹටි  කිඹන
එකි  අඳ විලසහ කයන්ශන්. එතුභහ කිඹන විධිඹට යුද්ධඹ
අහනි . Reconcile කයනහඹ කිඹනහ. Reconciliation
ශනොශි ; it is not reconciliation. It is something like a
justification that they are trying to make of what happened
on the 19th of May, where we put a complete stop, a total
eradication, of terrorism at ground level. That has hurt and
displeased many of the champions who wanted to advocate
and advocated a negotiated settlement during that time.
ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, ශම් කරුණ උඩ තභි  නිදව
ගළනි  , භළක්ශර් ශගනළල්රහ අනුයහධපුයශේදී නතය කශ එකි ,
එන්න දීපු එශක් ශචෝදනහ ගළනි  හුඟ ශදශනක් කථහ කයන්නට
ඳටන් ග්තශ්ත.
ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, ඉතහ ශකටිශඹන් කිඹනහ නම්,
ශම් සිඹල්ර ළරසුම් වගත කයරහ ශම් යටට රඵහ ග්ත
ජඹග්රවණඹන් ආඳසු වයන්නට, විලහර අඳකීර්ි)ඹක් ශම් යටට
ශගන එන්නට කයන්නහ ව ළඩ පිළිශශක කහසිශේ අශනක්
ඳළ්තති . දළනශගන ශවෝ ශනොදළන විඳක්ශේ භන්ත්රීරුනු්ත -ගරු
විජිත ශවේය්ත භන්ත්රීතුභහ- ශම්කට දහඹක්තඹක් රඵහ ශදනහ. ශම්
යට අඳ කීර්ි)ඹට ඳ්ත කයන්න ශරෝකඹ විසින් ගන්නහ ෆඹභට
ර ශවෝ ඍජු ඹම් කිසි දහඹක්තක් රඵහ දීභ තභි  ශම් වයවහ
කයන්නට
උ්තහව කශශේ. ශඳොදු යහජය භඩුඩීමඹ යහජය
නහඹකඹන්ශේ ුදළු - Commonwealth Heads of Government
Meeting - යමහි තිබුණු යවලායේ කිහිප යදයනකුයේ අදහස
වුශඩු, අයුදණ වුශඩු එඹ ඳහවිච්චි කයමින් යටට අඳකීර්ි)ඹක්
රඵහ ශදන්නි . යටට ඳළමිණි යහජය නහඹකි න්-යහජය තහන්්රිකඹන්
- විශාල පිරිසක් ඊට හාත්පසින්ම යවනස් අදහස් තමයි ඉදිරිපත්
කශශේ. එභ නිහ ඔවුන්ශේ අයුදණ ඳළවළදිිමි . ජනභහධය වහ
්රත්ති) අභහතයහංලශේ කහයක බහ විහදඹ වයවහ ඔවුන් ශම්
ගන්නහ උ්තහවඹ නින්දිති ; පිළිකුල් වගති .
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ශම් ඳහර්ිමශම්න්තුශේ භන්ත්රීරු 225 ශදනහභ පුයළසිඹන්ට
ගකිඹන පුද්ගරශඹෝ. ශම් යශට් අනහගතඹ ශනුශන් වදි)න්
කටයුතු කයහවිඹ කිඹහ යට ඵරහශඳොශයෝතතු න පුද්ගරශඹෝ. එභ
නිහ අඳට ශඳොදු තළනකට එන්න පුළුන් අසථහ ි)ශඵනහ.
යටට හභඹ රඵහ ගළනීභ, ත්රසතහදඹ අහන කිරීභ ව යශට්
ඉදිරි අනහගතඹ ම්ඵන්ධ කටයුතු රදී අඳට එක තළනකට
එන්නට පුළුන් ශි  කිඹහ භහ විලසහ කයනහ. එතළනට- ඒ ළඩ
පිළිශශට- එන්න. Channel 4 කථහි , භළක්ශර්ශේ කථහි ,
ඒ ම්ඵන්ධ ඇි) ශච්ච ඳසු ියභි , ඒ වයවහ යටට අඳකීර්ි)ඹක්
ශගනහහඹ කිඹන කතන්දයි  අහන කශ යුතු යුගඹ ඇවි්ත
ි)ශඵනහඹ කිඹන එකි  භශේ විලසහඹ.
ඊශඟ කහයණඹ ශභොකක්ද?, භහධයකරුන් අතුරුදවන් වීභ
ම්ඵන්ධ ව යශට් නීි)ඹ වහ හභඹ ආයක්හ කයන ඒ
කඩුඩහඹම් ඒ ශනුශන් වළසිරුණු විධිඹ ව ගන්නහ ව ක්රිඹහ
භහර්ග ම්ඵන්ධ කහයණඹ. අපි දන්නහ, කළරෆ නීි)ඹ යජඹ කයපු,
නීි)ඹ කිඹන චනඹට ශන්ත අර්ථ කථනඹක් දීපු, නීි)ඹ කිඹන
චනඹට ශ්තරුභක් නළි) සිටිඹ අවුරුදු ි)වක යුගඹක් අපි ඳසු
කශ ඵ. ඒ කහරඹ තුශ සිදු වුණු සිදුවීම් ම්ඵන්ධ අපි
ශදශගොල්ර තුන්ශගොල්ර විතයක් ශනොශි , ුදළු යටක්භ
විලසශල්ණඹක් කශ යුතුි , ශභොකක්ද ශරහ ි)බුශඩු කිඹරහ
ඵරන්න. ඒ අවුරුදු ි)වක කහරඹ තුශ භහධයඹ ඳභණක් ශනොශි 
-අපි මාධයය ඉස්මු  කලලා යපන්නනවා, යම කද, මාධයය කියන
එක ශරෝකශේ, භහජශේ කිඹශන ශදඹක් නිහ -අසර්
භන්ත්රීතුභහ කිේහ හශේ ශම් යශට් ඳල්ිමඹ, ඳන්ල්, ශකෝවිල්,
කහන්තහන්, දරුන්, යටක ශද්ඳශ, භව ඵළංකු්ත ඇතුශ්ත
යශට් ි)ශඵන ්රධහනභ centres විනහලඹට රක් වුණහ. ඒ අතයතුශර්
තභි , ශම් යශට් භහධයකරුන් -අශප් හිතතුන්- ඒ රහකුළුරට
අහු වුශඩු; ඒ වයස ළඩ පිළිශශට - crossfire එකට - අහු වුශඩු.
අපි යජඹක් වළටිඹට ඒ ඉි)වහඹ අහන කයරහ ි)ශඵනහ.
2010න් ඳසු ඔඹ කිඹන අඩන්ශ්තට්ටම් එශවභ්ත නළ්තනම්
අතුරුදවන් කිරීම් ගළන අද කථහ කයන්න ශදඹක් නළවළ. අද එශවභ
ශදඹක් ශන්ශන් නළවළ. ඒ්ත එක්කභ යට ිටහින් ඉන්නහ කිඹන
අඹශේ ඒ ළඩ පිළිශශ ගළන විලහර ළකඹක් ඇි) ශරහ
ි)ශඵනහ. යුද්ධඹ ි)ශඵන අසථහක කශ ශචෝදනහ ගණනහක්
අපි ඔප්පු කයරහ ශඳන්නුහ, ඔවුන් ශද්ලඳහරන රැකයණඹ ගන්න
ශභඹ ඳහවිච්චි කශ ඵට. අපි ශඳන්නුහ, "නළවළ, අතුරුදවන්"
කිඹරහ කිඹන අඹ අවල් දශේ, අවල් තහනහඳි) කහර්ඹහරඹට
ිටහිල්රහ ඒ යශට් ශද්ලඳහරන රැකයණඹ රඵහ ගළනීශම් අයුදණින්,
වීහ රඵහ ගළනීභට තභන්ශේ ඉල්ලුම් ඳත්රඹ ශඹොදරහ ි)ශඵනහඹ
කිඹන එක. ශම් හශේ කරුණු ගණනහක් ි)ශඵනහ, එකින්
එකට කථහ කයන්න ශම් ශේරහ අපි ඳහවිච්චි කශ යුතු නළවළ. ශම්
ගළන අපි ශඳෞද්ගිමක, ශනභ හකච්ඡහට බහජනඹ කශහට කිසි
යදක් නළවළ. ඒ ම්ඵන්ධශඹන් කරුණු කහයණහ ඒ ආකහයශඹන්
ඉදිරිඳ්ත කයන්න වළකිඹහක් අඳට ි)ශඵනහ.
ඊශඟ කරුණ ශම්කි . ගඹන්ත කරුණහි)රක භන්ත්රීතුභහ
කථහ ඳටන් ගන්න ශකොටභ කිේහ, ්රධහන ශද්ලඳහරන ඳක්ඹක
භහධය ්රකහලක වළටිඹටි  කථහ කයන්ශන් කිඹරහ. එතුභහ එක්්ත
ජහි)ක ඳක්ශේ භහධය ්රකහලක. භට කනගහටුි , එතුභහ ශම් ගරු
බහ ගර්බශේ නළි) ශරහශේ කථහ කයන්නට සිදු වීභ ගළන.
වළඵළි , කථහ ශනොකය ඵළවළ. එතුභහශේ ගකීභක් ශම් ගරු
බහශේ රැීම ඉන්න එක. එතුභහ කිේහ, "භහඹකට ළයඹක් භහධය
නහඹකඹන් සිඹලු ශදනහභ අයිමඹගව භන්දියඹට ිටහිල්රහ වළරඳ
කහරහ, කළු ශකෝපි ීබරහ න්දි බට්ටඹන් ශනහ"ි  කිඹරහ. භභ
කනගහටු නහ, ර්තභහනශේ එක්්ත ජහි)ක ඳක්ශේ භහධය
්රකහලක වළටිඹට එශවභ්ත නළ්තනම් අනහගතශේදී භහධය
අභහතයයඹහ වීභට ඵරහශඳොශයෝතතු න එතුභහ හශේ භභ ගරු
කයන භන්ත්රීයශඹක් එළනි ්රකහලඹක් කිරීභ ගළන. භහධය
නිදව ගළන කථහ කයරහ, භහධයකරුන්ට ආ්තභ ගරු්තඹක්

1789

ඳහර්ිමශම්න්තු

[ගරු ශකශවළිඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ

ඇි) ජී්ත විඹ යුතු ඳසු ියභක් නිර්භහණඹ කයන්න .නෆඹ කිඹරහ
කථහ කයරහ, "භහධයකරුන් කිඹන්ශන් ශම් යශට් භහජශේ
ළදග්ත ශකොටක්, ළදග්ත ජන භහජඹක ළදග්ත තළනක ි)ියඹ
යුතු ශකොටක්"ඹ කිඹහ කිඹරහ ඔවුන්ට ශඳොදුශේ ශචෝදනහ
කයනහ, ඔවුන් භහඹකට ළයඹක් ිටහිල්රහ වළරඳ කහරහ ඵ්ත
කහරහ එනහ කිඹරහ. කන ශඵොන ශද්ල් ගළන කථහ කයනහ.
යටක නහඹකශඹක්, යශට් ජනහධිඳි)යශඹක් භහඹකට, ශදකකට
ළයඹක් තභන්ශේ යශට් භහධය අභහතයයඹහ, භහධයඹට ම්ඵන්ධ
අශනකු්ත සිඹලු ශදනහ්ත එක්ක විතත හකච්ඡහක් කයන එශක්
යදක් ි)ශඵනහ ද? එඹට අර්ථකථනඹ ඒ විධිඹට ශදන එක
හධහයණද? ඒ කිඹන්ශන් ශම් කිසිභ භහධයකරුකුට කහ්ත
එක්ක්ත ශ්ත එකක් ශඵොන්න ඵළවළ; හකච්ඡහක් කයන්න ඵළවළ;
සුවදතහක් ඇි) කය ගන්න ඵළවළ. ශකශනක් එක්ක සුවද නම්
කල්ඳනහ කයන්ශන් ඒ අඹ ඳගහක් දුන්න වළටිඹටි . එතුභහ ඒ
ශදන අර්ථකථනඹ ුදළු භහධයටභ කයපු විලහර අඳවහඹක්
වළටිඹටි  භහ දකින්ශන්.

ගු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ)

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

ආගන්තුක ්තකහයඹ, අභහතයතුභනි.

ගු දකදශිතය රඹුක්ලෆල් මශතළ

(ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

අන්න චචනඹ. ඒ ආගන්තුක ්තකහයඹට්ත ඩහ - [ඵහධහ
කිරීභක් එශවභ නම් භභ භහධය අභහතයයඹහ වළටිඹට, ඳි)න
යජශේ කළියනට් අභහතයයශඹක් වළටිඹට භට්ත ඵළවළ, භහධය
කඩුඩහඹභක් කළන්න. අපි අවුරුද්දකට තහක් භහධයර
සිඹලු ශදනහභ කළනහ. කළරහ අපි සුවද හකච්ඡහක්, යහත්රී
ශබෝජන ංග්රවඹක් ඳ්තනහ. ඒකට අර්ථ කථනඹක් ශදනහ
නම්, ශම් ශදන්ශන් ශම් අඹ අශප් ඳළ්තතට ියීම ඵහ ගන්නඹ
කිඹරහ. ඒක ළයදිි . එශවභ නළවළ. කරුණහකය එළනි
ශචෝදනහක් කයන්න එඳහ.
එක ඳළ්තතකින් "භහධයකරුන් ළදග්ත, බුද්ධිභ්ත අඹ; 'යශට්
ශතළනි ඇ' " කිඹරහ කිඹන ගභන් අශනක් ඳළ්තශතන් එතුභහ
භහධයශේදීන්ට එශවභ ගයවන එක, අඳවහ කයන එක
අනහගතශේ භහධය වළසිය වීභට ඵරහශඳොශයෝතතුශන් ඉන්න
එශවභ්ත නළ්තනම් ර්තභහනශේ එක්්ත ජහි)ක ඳක්ශේ භහධය
්රකහලක වළටිඹට හධහයණ නළවළ. ඒක ඒතයම් හධහයණ නළවළ.
යර බහහශන් කිඹනහ නම් කිඹන්න ශවොක් නළවළ.
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භන්ත්රීතුභහ එතුභහශේ කථහකදී
කිේහ, භහධයඹට කථහ කයනහ, ගවනහ, හිනහ ශනහ එශවභ
ඵළරි නම් ඒ උදවිඹ ියීම ඵහ ගන්නහ කිඹරහ. දළන් ශභශවභද ශරහ
ි)ශඵන්ශන්? "සිය" භහධය ම්ඵන්ධ භතක් කශහ. "සිය" භහධය
එක කහරඹක -2005 භළි)යණඹට ඉසය- ජනභත විචහයණඹක්
කශහ. යනිල් විරභසිංව භළි)තුභහ සිඹඹට 66කින් ජඹග්රවණඹ
කයනහඹ කිඹහ කිේහ. භතකද භභ දන්ශන් නළවළ. සිඹඹට 66
කින්ද 70 කින්ද ජඹග්රවණඹ කයනහඹ කිඹහ කිේහ. එශවභ තභි ,
ශද්ලඳහරන ලශඹන් තභහ විලසහ කශ, තභහ ආදයඹ කශ තභහ්ත
භඟ ම්ඵන්ධ ව කඩුඩහඹභට ශඳෞද්ගිමක නහිමකහක් අඳ
යර බහහශන් කිඹනහ නම් තල්ලුක් දුන්ශන්. වළඵළි ,
කහරඹකදී වියක වුණහ; කහරඹකදී විරුද්ධ වුණහ. ඊට ඳසු
සිරිශකොතට ඇවි්ත ්රවහයඹක් එල්ර කශහභ යනිල් විරභසිංව
භව්තභඹහ ගරක් අයශගන ශභන්න ගර කිඹහ "සිය" භහධයඹට
ශඳන්නුහ. දළන් එතළනට එන තුරු ිටඹහ. ඊට ඳසු අිමඹහ ියභ දණ
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ගහනහ, ළශටනහ, ප්රහසටර් අරනහ. එශවභ ළඩ පිළිශශක්
ඹනහ. වළඵළි , එහි දී ඳළවළදිිම න එක ශදඹක් තභි , භහධය
නිදව එශවභ නළ්තනම් භහධයශේ හධහයණ්තඹ, සහධීන්තඹ
ශකොතළනද ශකොි  ආකහයශඹන්ද වළසිශයන්ශන් කිඹන එක. කවුරු
ශවෝ ශචෝදනහ කයනහ නම් භහධය ුදදරහිමට .නෆ විධිඹට
භහධයකරුන් වසුරුනහඹ කිඹහ ඒකට ඹම් ඹම් හක්ික ඉදිරිඳ්ත
ශනහ. ඒ හක්ික වරිද ළයදිද කිඹහ තීන්දු කයන්න භහජඹට අඳ
ඉඩ තඵනහ.
ඒ භඟභ භහධය වළසිරීභ ම්ඵන්ධ, අේගරහ කහරහ ශකෝපි
ීබරහ කිඹරහ ශභොනහද කථහක් කිේහ හශේභ අශප් රුන්
විජඹර්ධන භන්ත්රීතුභහ කිඹපු ආකහයඹටභ අඳට ඵරන්න ශනහ,
අශප් භහධය ශකොි  ආකහයශඹන්ද එශවභ නම් වළසිරිඹ යු්තශ්ත
කිඹරහ. තභන් දයන ශද්ලඳහරන භතඹක් එක්ක භහධය ඹනහ.
කරු ජඹසරිඹ ශද්ලඳහරන භඩුඩරශේ ්රධහනභ චරිතඹ.
එතුභහශේ කහරශඹන් සිඹඹට 70ක් ශන් කශශේ "භේියභ" පු්ත
ඳත ගළන කථහ කයන්න. "භේියභ" පු්ත ඳත ගළන කථහ කයන
අතයතුය, ඒකට ත්ත ද්ශේ වගත ්රවහයඹන් එල්ර කයන
අතයතුය භහධය නිදව
ගළන කිඹනහ. ඇි , ඒ? තභන්
විශේචනඹට රක් වුණහභ ඒක ශවො නළවළ; ගුණ ර්ණනහ
කයනහ නම් ඒක ශවොි . එතශකොට ඒක භහධය නිදව. ඒ
පු්තඳශ්තභ ඹම් විශේචනඹක් ි)බ්ශඵෝත ශභන්න අඳට ්රවහය
එල්ර කයනහඹ කිඹරහ කිඹනහ. ශම් අවුරුදු වඹ, වත ඇතුශත
යහජඳක් කිඹන නභට එශවභ නළ්තනම් භහින්ද යහජඳක් කිඹන
ශම් යශට් යහජය නහඹකඹහ ව ඒ ඳවුරට පු්ත ඳ්ත ව
ශනොශඹකු්ත භහධය වයවහ ගවපු ගළහිල්ර, එල්ර කයපු ්රවහය
ඉහ දයහ ශගන ඉන්න පුළුන් ද? ඒ අතයතුය භහධයකරුන්
එනහ; ශ්ත ශඵොනහ; කෆභ කනහ. ඒ අඹ ඊට ඳහුදහ ිටහින්
laptop ගළන කථහ කයනහ. අඳ ශදන laptopsිමන්භ භවය විට
අඳට විරුද්ධ ිමඹනහ. ශම් ළඩ පිළිශශ ශ්තරුම් ගන්න. ඒ
නිහ භහ හිතනහ, අපි හධහයණ විඹ යුතුි  කිඹහ. අපි කයන
ශචෝදනහ ශකොි  ආකහයශඹන්ද අඳට ඳහයහ ශල්රක් න්ශන්
කිඹන එක ගළන අශඵෝධඹක් ි)ශඵන්න .නෆ. භහධය නිදව
ගළන, භහධයකරුන්ට වුණු අඩන්ශ්තට්ටම් ම්ඵන්ධ -ඒ කරුණු
ශදක ගළන- ඊට ළඩිඹ කරුණු කිඹන්න භහ ඵරහශඳොශයෝතතු
න්ශන් නළවළ. නුද්ත ශඵොශවොභ ඳළවළදිිම තභන්ට ශවො න
විට ශවොි . තභන්ට නයක් න විට නයකි  කිඹන ශ්තභහ තභි 
වළභ ඳළ්තශතන්භ කිඹළවුශඩු. එශවභ නළතු හධහයණ
විශේචනඹකට ිටඹහ කිඹරහ කිඹන්න පුළුන් එක අසථහක්ත
භහ දළක්ශක් නළවළ; එශවභ හධහයණ විශේචනඹකට ආශේ නළවළ.
තභන්ට ශවො කිඹනහ නම් ඒක ශවො භහධයඹක්; තභන්
විශේචනඹට රක් ශනහ නම් ඒක ශවො නළි) භහධයඹක්. ඒ
භහධය හධහයණ්තඹ ශකොි  ආකහයඹටද වසුරුන්න .නෆ කිඹරහ
ශම් යශට් සිටින භහධයකරුන් තීන්දු කයි .
අද ශරෝකඹභ එකභ ගම්භහනඹක් කිඹහ ශබ් අඩවිිමන්
ගවන ගළහිල්රට ශනොශඹකු්ත ආකහයශඹන් අඳ ද්ශේ වගත
කටයුතු කයන්න ිටශඹෝත එශවභ නම් සිඹලු භහධයඹන්
තවංචිරට රක් කයන්න ශනහ. එශවභ ශදඹක් කයන්න
වළකිඹහක් නළවළ. භහ හිතන වළටිඹට ශඵොශවොභ නිදවශේ භහධය
වළසිය වීශම් අි ි)ඹ ි)ියඹ යුතුි . ඒ්ත එක්කභ ගරු විජඹදහ
යහජඳක් භන්ත්රීතුභහශේ කථහශේදී කිේහ, ඳහර්ිමශම්න්තු රැසවීම්
ජීවී ශඳන්න එක ශවොි , වළඵළි  ඒක ීමට ඩහ දියුණු
කයන්න .නෆ කිඹරහ. ඔඵතුභන්රහ පිළිගන්න, ඳහර්ිමශම්න්තු
කටයුතු ජීවී ඉදිරිඳ්ත කයන්න අපි එක අඩිඹක් තඵරහ
ි)ශඵන්ශන්. ඒශක් හසි අහසි, ශවො නයක ශදඳළ්තතභ
ි)ශඵනහ. භභ දකින ශවො තභි  ශම්හ යශට් ජනතහට දළක
ගන්න රළීබභ. ශම්ශක් ි)ශඵන නයක තභි  අඳට ශචෝදනහ කයරහ
බහ ගළශඵන් එළිඹට ඹන එක. උ්තතයඹ අවගන්න ඉන්ශන්
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නළවළ. අපි එක්ක හද කයන්න ඉන්ශන් නළවළ. ඒකට ්රි)උ්තතයඹ
පිළිගන්න ශවෝ ශනොපිළිගන්න, ඒ ම්ඵන්ධශඹන් අදවස
හුභහරුක් කයන්න කවුරු්ත නළවළ. එතළන ඉතහ විලහර
අහධහයණඹක් සිද්ධ නහඹ කිඹන එකි  භශේ අදව.
භට රඵහ දී ි)ශඵන කහරඹ්ත එක්ක භශේ කථහ ශකටි කශ
යුතු නහ. ගරු ගඹන්ත කරුණහි)රක භන්ත්රීතුභහ භශගන්
්රලසනඹක් අවරහ ඒකට උ්තතයඹක් ඵරහශඳොශයෝතතු ශනහ
කිේහ. විශලේශඹන්භ අපි භහධයශේදීන්ට ව කරහකරුන්ට රඵහ
දී ි)ශඵන ණඹ ඳවසුකභ ම්ඵන්ධ ්රලසන කශහ. ඒ ම්ඵන්ධ
කථහ කයපු සිඹලුභ භන්ත්රීරු කිේශේ, රුපිඹල් මිිමඹන 1.2ක් රඵහ
ශදන එශකන් ශභොන හවනඹක් ද ගන්න පුළුන්, නළශනෝ කහර්
එකක් ගන්න්ත ඵළවළ, ඒක රුපිඹල් මිිමඹන එකවභහයක් විතය
ශනහ කිඹරහි . අපි අදවස කශශේ ඒ අඹට වනඹක් ශන්නි .
ශම්ශක් "වනඹක්" කිඹන ඒ චනඹ කිඹහ ි)ශඵනහ. එශවභ
නළ්තනම් හවනඹක් අයශගන දීභක් ශනොශි  කයන්ශන්,
වනඹක් රඵහ දීභක්. භවය විට රුපිඹල් මිිමඹන 2ක, 3ක
හවනඹක් ගන්නහ ශන්න පුළුන්. අශප් ඳළ්තශතන් -යජඹ
ඳළ්තශතන්- භහධයකරුන්ට ශදන වනඹක් වළටිඹට රුපිඹල්
මිිමඹන 1.2ක් ශදනහ. ඒ ශනුට රුපිඹල් මිිමඹන 2ක් ශදන්න
පුළුන් නම් ශවොි . ඒක ගළන අඳට ඉදිරිශේදී ඵරන්න පුළුන්.
ආයම්බඹක් වළටිඹට ර්තභහනශේ අපි රුපිඹල් මිිමඹන 1.2ක් රඵහ
ශදනහ. ළදග්තභ ශද් තභි  ඒ වහ ලතඹක්්ත ශඳොිමඹ අඹ
ශනොකිරීභ. ශඳොීම යහිති  එභ ණඹ ුදදර රඵහ ශදන්ශන්. අපි 835
ශදශනකුට එභ ණඹ ුදදර රඵහ ශදන්න කටයුතු කය ි)ශඵනහ.
එි න් 191 ශදශනකුට ශම් න විට රඵහ දී ි)ශඵනහ. කහටද
රළබුශඩු කිඹන ්රලසනඹ අශඳන් ඇහුහ. කහටද රළබුශඩු කිඹන
එක පිළිඵ ශඵොශවොභ ඳළවළදිිම භභ කිඹන්නට .නෆ. 191
ශදශනකු දළනට ඒ ඳවසුකභ රඵහ ශගන ි)ශඵනහ. අශප්
නිර්ශද්ලඹ එක්ක ඵළංකුට ශතොයතුරු ඹළේහභ ඒ අඹට එභ ණඹ
ුදදර නළත ශගවීශම් වළකිඹහ ි)ශඵනහ ද හශේ ශද්ල් ශොඹහ
ඵරහ කටයුතු කයන්ශන් ඵළංකුි . ශභොකද, අඳට ඒ ග කීභ
දයන්න ඵළවළ. අඳ ඒ අලය කටයුතු කයරහ ි)ශඵන්ශන්. ඔවුන්ට
ණඹ ුදදර ශදන්න අපි නිර්ශද්ල කයරහ ි)ශඵනහ. ශඳොිමඹ ඉ්ත
කයරහ ි)ශඵනහ. අි)ගරු ජනහධිඳි)තුභහශේ අදවක් අනු
ශඳොිමඹ ම්පූර්ණශඹන්භ යජඹ විසින් රඵහ ශදනහ. ඒ
ආකහයශඹන් තභි  අපි ඒ ශනුශන් ක්රිඹහ්තභක ශරහ
ි)ශඵන්ශන්.
ඒ හශේභ, laptop ම්ඵන්ධ විලහර ශචෝදනහක් ි)බුණහ.
ශම් න ශකොට laptops 496ක් රඵහ දී ි)ශඵනහ. විශලේශඹන්භ
රුන් විජඹර්ධන භන්ත්රීතුභහ ්රකහල කශහ, අපි ඒහ
හිතතුන්ට,මිතුයන්ට රඵහ දුන්නහ කිඹරහ. භභ කිඹන්න .නෆ,
laptop රඵහ දීශම්දී අපි එක ්රි)ඳ්ති)ඹක් අනු කටයුතු කශ ඵ.
අපි ඒහ ශඵදීශම් ළඩ පිළිශශට ම්ඵන්ධ වුශඩු නළවළ.
අභහතයහංලඹක් වළටිඹට පුද්ගරඹන් ශතෝයහ ගළනීශම් ළඩ
පිළිශශට අපි ම්ඵන්ධ වුශඩු නළවළ. ශම් ශචෝදනහ එන ඵ අපි
දළන ග්තතහ. භභ රුන් විජඹර්ධන භන්ත්රීතුභහශගන්භ
උදහවයණඹක් ගන්නම්. එතුභහශේ "රංකහදීඳ" පු්ත ඳ්ත ආඹතනඹ
ගනිුද. එහි විධහඹක නිරධහරින්ට ශවෝ ්රධහන කර්තතට අපි කිේහ,
අපි රළප්ශටොප් 25ක් ඔඵතුභන්රහශේ ආඹතනඹට රඵහ ශදනහ,
ඒහ ශඵදහ දීශම්දී ශජයසස්තඹ ඵළීමභ ශවෝ රඵහ දීශම් සුදුසුකම්
ඵළීමභ ඔඵ තුි  කිඹරහ. ඒ ආකහයශඹනුි  අපි ඒහ රඵහ දීභට
කටයුතු කශශේ.
ඊට අභතය ගඹන්ත කරුණහි)රක භන්ත්රීතුභහ ඇහුහ,
ඳහර්ිමශම්න්තුට භහධයශේදීන් විලහර පිරික් එනහ, ඒ අඹට
ශකොශවොභද laptops දුන්ශන් කිඹරහ. ඳහර්ිමශම්න්තුශේ කටයුතු
ආයණඹ
කයන
භහධයශේදීන්
30
ශදශනකුට
ගරු
කථහනහඹකතුභහශේ ්රධහන්තශඹන් laptops 30ක් රඵහ දීරහ
ි)ශඵනහ.
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ගු අජිත් පී. දඳදර්රළ මශතළ

(ரவௌபுறகு அஜறவ் பீ. ததரர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, එක කහයණඹක් අවන්න ගරු
භට අය ශදන්න. විශලේශඹන්භ ඳහර්ිමශම්න්තුශේ කටයුතු
ආයණඹ කයන භහධයශේදීන්ට laptop රඵහ දීභ ශවොි . අපි ඒක
අගඹ කයනහ. භහධයශේදීන් ළඩි ්රභහණඹක් ඉන්නහ, නුද්ත
laptops 30ි  ි)ශඵන්ශන්. ඒ නිහ ඒහ රඵහ ශදන්න ඒ අඹ
ශතෝයහ ගළනීශම්දී විතතබහඹක් ි)ශඵන්නට .නෆ කිඹරහ ඒ
භහධයශේදීන් ඔඵතුභහට කිඹන්න කිේහ. ශභොන රභඹටද, ශභොන
ඳදනභක් උඩද ඒ laptops 30 ශඵදරහ ශදන්ශන් කිඹරහ
ඔඵතුභහශගන් අවන්න කිේහ.

ගු දකදශිතය රඹුක්ලෆල් මශතළ

(ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

ඒක අභහතයහංලශේ ග කීභ ශනොශි . ඒ ග කීභ
අභහතයහංලඹ බහය අයශගන නළවළ. ඒක ඳහර්ිමශම්න්තුට බහය
දීරහ ි)ශඵනහ. ඳහර්ිමශම්න්තුශේ ගරු කථහනහඹකතුභහශේ
කහර්ඹහරඹට ඒ ම්ඵන්ධ කටයුතු කයන්න බහය දීරහ ි)ශඵනහ.
ඒක තභි  කයන්න පුළුන් සුදුසුභ ශද්. ශභොකද, ශනොදන්නහ
ශද්කට, අඳට දළනුභක් නළි) ශද්කට ඹනහට ඩහ ඒක ශවොි .
උදහවයණ වළටිඹට පු්ත ඳ්ත ආඹතනඹකට, එශවභ නළ්තනම්
සිය භහධය ජහරඹට අපි රඵහ ශදන laptops ගණන 15ක් 20ක්
25ක් කිඹහ තීයණඹ කයරහ ඔවුන්ශේ ්රධහන විධහඹකට ශවෝ එතළන
ඉන්න ්රධහනිඹහට ඒහ රඵහ දීරහ සුදුසු අඹට ශඵදහ ශදන්න
කිඹනහ. එශවභ නළ්තනම් ඒශකන් අපිට ශරොකු ශචෝදනහක්
එන්න පුළුන්. භවය විට අපි අි)න් හධහයණඹක් ශනොශන්න්ත
පුළුන්. ශභොකද, ඔවුන්ශේ ි)ශඵන ශජයසස්තඹ, අලයතහන්,
ඒ අංලර ඔවුන්ශේ ි)ශඵන ළදග්තකභ අඳ දන්ශන් නළවළ. අඳට
ඩහ ඒ ගළන දන්ශන් ඒ ආඹතනඹි . ත්ත ්රලසනඹක් ි)ශඵනහ.
ශභළනි ශදඹක් භහධයශේදීන්ට වනඹක් වළටිඹට රඵහ ශදන
ශකොට ශම්ශකන් සිඹඹට සිඹඹක් හධහයණඹක් ශනහඹ කිඹරහ
ශඳශක් ශරහට ඵරහශඳොශයෝතතු න්න්ත ඵළවළ. ශභොකද, ශම්
laptops ශඵදීභ සිඹඹට 75ක් වරි විධිඹට ශන්න්ත පුළුන්.
භවය විට සිඹඹට 5ක්, සිඹඹට 10ක් ඒ ආඹතනිමන්භ ශන්ත
විධිඹකට ශදන්න්ත පුළුන්. ඒ ගළන කථහ කිරීභට අපි
ඵරහශඳොශයෝතතු න්ශන් නළවළ. ශභොකද, අපිට අලය ශරහ
ි)බුශඩු භහධයකරුන්ට laptops රඵහ ශදන්නි . ශම්ක
භහධයශඹන් පිට ිටහිල්රහ නළවළ. ඒ කිඹන්ශන් භහධයශේ ශනොන
ශකශනකුට රඵහ ශදන්න කටයුතු කය නළවළ. භවය විට
ශකශනක් කිඹන්න පුළුන්, "භභ ිමපි 500ක් ිමඹරහ ි)ශඵනහ,
laptop රළබුණු ශකනහ ිමපි 05ි  ිමඹරහ ි)ශඵන්ශන්" කිඹරහ.
එශවභ කතන්දය්ත එන්නට පුළුන්. අපි විලසහ කයන විධිඹට
අඳට පුළුන් උඳරිභ හධහයණ ආකහයඹට ඒ ළඩ පිළිශශ
ක්රිඹහ්තභක කයරහ ි)ශඵනහ. ශම් කිඹන විධිශේ විලහර
ශචෝදනහන් නළශඟන්න තයම් අහධහයණඹක්, භවහ ඳරිභහණශේ
්රලසනඹක් භතු ශරහ නළවළි  කිඹන එකි  අශප් අදව. ඒ නිහ
භභ හිතනහ -

ියදයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(The Deputy Chairman)

Hon. Minister, you can take two more minutes.
ගු දකදශිතය රඹුක්ලෆල් මශතළ

(ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

Thank you, Sir. I am going to wind up now.
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ඳහර්ිමශම්න්තු

[ගරු ශකශවළිඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ

භභ හිතනහ ශම් විහදඹ භවහ ඇල් භළරුණු ත්ත්තඹක්
ගන්නහ කිඹරහ. ශභොකද, ඳහර්ිමශම්න්තුශේ කථහ කයරහ, ්රලසන
අවරහ පිළිතුරු කථහ අවන්ශන් නළි) පිට ඹන ම්්රදහඹඹකුි 
ි)ශඵන්ශන්. ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, අඩු ගණශන් ශචෝදනහ
නඟන උදවිඹ අඹ ව ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ්ත කයන උදවිඹ්ත පිළිතුරු
රඵහ ගන්න ඳහර්ිමශම්න්තු බහ ගළශබ් සිටිඹ යුතු ඵට නිශඹෝගඹක්
කයන්න කිඹහ කථහනහඹකතුභහට දළනුම් ශදන්න කිඹරහ භභ ඉල්රහ
සිටිනහ. විශලේශඹන්භ -

ියදයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறவ் றசரபவ அவகவ)
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පුළුන්, ශන්ත ක්රිඹහදහභඹක් ශන්න පුළුන්, ඳහර්ිමශම්න්තුශේ
්රධහනිඹහට ඒ ම්ඵන්ධශඹන් කටයුතු කයන්න දහචහයඹක්
ි)ශඵනහඹ කිඹරහ අපි කල්ඳනහ කයනහ. වළඵළි , ඔඵතුභහ කිඹපු
ඒ criteria එකක් අපි වදරහ දීරහ ි)ශඵනහ. භභ්ත ම්ඵන්ධ
ශනහ. භශේ ශල්කම්තුභහ, නිරධහරින් ම්ඵන්ධ ශනහ. ඒශක්
්රලසනඹක් නළවළ. අපි කල්ඳනහ කයන්ශන් නළවළ, ශභශවේ ඉන්න
භහධයකරුන් අශප් ශනභ ආඹතනඹකට ශගනළල්රහ ඒ
කටයු්තත කයන එක සුදුසුි  කිඹරහ. ඊට ඩහ සුදුසු රභඹක් තභි 
අපි කල්ඳනහ කශශේ. ඔඵතුභහශේ අදව අපි රකහ ඵරන්නම්.
නුද්ත අපි කල්ඳනහ කයපු විධිඹ තභි  ඳහර්ිමශම්න්තුශේ ්රධහනිඹහ
වළටිඹට කථහනහඹකතුභහට ඒ අසථහ රඵහ දීභ ශවොි  කිඹන
එක. ඒ ළඩ පිළිශශ ඒ ආකහයශඹන් අනිද්දහ සිද්ධ නහ.
සිකුයහදහ ඒ වහ ශරහක් දීරහ ි)ශඵනහ.

(The Deputy Chairman)

When are you going to give laptops to the media
personnel who cover Parliament proceedings?
ගු දකදශිතය රඹුක්ලෆල් මශතළ

(ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

That is tomorrow. I think the Secretary has already
dispatched the relevant material.
ගු කබීර් ශළෂීම් මශතළ

(ரவௌபுறகு கபீவ யரலவ)

(The Hon. Kabir Hashim)

Hon. Minister, can I raise a question please? ඔඵතුභහ
කිේහ, ශම් laptops ශඵදහ දීශම් රභශේදඹ ඔඵතුභහට අි ි) ශදඹක්
ශනොශි , ඒ කටයු්තත ඳහර්ිමශම්න්තුශේ කථහනහඹකතුභහශේ
කහර්ඹහරඹට බහය දී ි)ශඵනහඹ කිඹහ. ඔඵතුභහ භහධය ඇභි)යඹහ.
ඳහර්ිමශම්න්තුට එන භහධයකරුන් ගළන ළඩි දළනුභක්
ි)ශඵන්ශන් ඔඵතුභහටි . ඒක ඔඵතුභහශේ කහර්ඹ බහයඹ. ඒක
කථහනහඹකතුභහට ඳටරහ ඔඵතුභහට ශබ්ශයන්න ඵළවළ ශන්. ඒ
laptops ශඵදන රභශේදඹ ඔඵතුභහ තභි  ඳළවළදිිම කයරහ ශදන්න
.නෆ. විනිවිදබහඹක් ඇි) ඒක ශඵදන්ශන් ශකොශවොභද කිඹන
කහයණඹට ඔඵතුභහ උ්තතයඹක් ශදන්ශන් නළ්තශ්ත ඇි ? ඔඵතුභහ
කිඹන්ශන් laptops 30ක් ශගනළල්රහ ඳහර්ිමශම්න්තුට දුන්නහඹ
කිඹරහ. ශකොි  එක් ශකනහටද ශදන්ශන්, ශකොි  විධිඹටද
ශඵශදන්ශන් කිඹන කහයණඹ ඔඵතුභහශේ විඹඹට අි ි)ි . ඒ
භහධයකරුන් ගළන කටයුතු කයන්ශන් ඔඵතුභහ.

ගු දකදශිතය රඹුක්ලෆල් මශතළ

(ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

ඉයද දළන්?

ගු කබීර් ශළෂීම් මශතළ

(ரவௌபுறகு கபீவ யரலவ)

(The Hon. Kabir Hashim)

ඔේ.

ගු දකදශිතය රඹුක්ලෆල් මශතළ

(ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

දළන් අවගන්න. ගරු භන්ත්රීතුභනි, කථහනහඹකතුභහ කිඹන්ශන්
ඳහර්ිමශම්න්තුශේ ්රධහනිඹහ; උ්තතරීතය බහශේ ්රධහනිඹහ. එතුභහ
ඹටශ්ත තභි  ශම් ඳහර්ිමශම්න්තුශේ න ෆභ කටයු්තතක්භ සිද්ධ
න්ශන්. ඔඵතුභහ භභ හිතන්ශන් භට්ත ළඩිඹ ශජයසසශඹක්
කිඹරහි . ඔඵතුභහ ශම් පිළිඵ දන්නහ ඇි). විඳක්ශේ හුඟක්
කල් ඉන්න ශකොට ශම්හ අභතක ශනහ. ඳහර්ිමශම්න්තු තුශ
ඹම් ක්රිඹහදහභඹක් නහ නම්, භහධයඹට ම්ඵන්ධ ශදඹක් ශන්න

ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, අහන ලශඹන් භභ
මිනි්තතුක් ගන්නහ. විශලේශඹන්භ ඳසු ිටඹ කහරශේ ශඳොදු
යහජය භඩුඩීමඹ යහජය නහඹකි න්ශේ ුදළුශේදී
අශප්
අභහතයහංලඹ වයවහ දළළන්ත ළඩ පිළිශශක් කයන්න අඳට
වළකිඹහ රළබුණහ. ඒ ග කීම් අපි ඵහය ග්තතහ. ඒ ග කීභ අඳට
ඵහය දුන්ශන් භශේ ශල්කම්තුභහ, නිශඹෝජය ශල්කම්රුන් ව
භශේ අභහතයහංලශේ භසත ශේක භඩුඩරඹ්ත ශකශයහි දළඩි
විලසහඹක් ි)බුණු නිි .
අි)ගරු ජනහධිඳි)තුභහ අඳ ශකශයහි එළනි විලසහඹක් තළීබභ
ගළන භහ ශම් ශරහශේ එතුභහට සතුි)න්ත න්න .නෆ.
ශල්කම්තුභහ ව නිශඹෝජය ශල්කම්රුන්, අංල ්රධහනින්, භශේ
ආඹතනර බහඳි)රුන්, අධයක් ජනයහල්රුන් ව සිඹලුභ
කහර්ඹ භඩුඩරඹ ශම් ළඩ පිළිශශ යහජය තහන්්රික ව යශට්
ගරු්තඹ, අයාභහනඹ රැක ගත යුතු ආකහයශඹන් කශ යුතුි  කිඹන
අධිසසහන පූර්ක එභ කටයුතු කශහඹ කිඹන එක වන්
කයන්න .නෆ. ඇභි)යඹහ වළටිඹට භහ ඔවුන්ට භශේ ්රණහභඹ පුද
කයනහ.
විශලේශඹන්භ භශේ අසුනට අල්රපු අසුශන් ඉන්න ඩරස
අරවප්ශඳරුභ භළි)තුභහශේ ්රධහන්තශඹන් වම්ඵන්ශතොට ඳළළි)
ශඳොදු යහජය භඩුඩීමඹ තරුණ ම්ශම්රනඹ අශප් යටට
ආඩම්ඵයඹක්. පිට යට හිටපු ශ්රී රහංකිකඹන් ඳණිවුඩ එහ ි)බුණහ,
"We are proud to be Sri Lankans" කිඹරහ. ඒක තභි  ආයම්බක
උ්තඹ. ඊට ඳසු ශගන ිටඹ ළඩ පිළිශශ, ඔඹ කිඹපු
භළක්ශර්ශේ කථහ, එංගරන්තශේ අගභළි)යඹහශේ ළඩ පිළිශශ
ඹන ඒ සිඹලුභ අයාශඹෝග බහය ශගන කටයුතු කයන්න වළකිඹහක්
රළබුශඩු, විශලේශඹන්භ විශද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ, භශේ
අභහතයහංලශේ භශේ ශල්කම්තුභහ ඇතුළු අනික් සිඹලුභ
නිරධහරින්, ජහි)ක තරුණ ශේහ බහ, එහි ඇභි)යඹහ ඇතුළු
අඳ සිඹලු ශදනහභ කඩුඩහඹභක් වළටිඹට - team එකක් වළටිඹටඑකතු ශරහ කටයුතු කශ නිහි . එභ ළඩ පිළිශශශේ ්රි)පරඹක්
තභි  යටට ගහම්භීය්තඹක්, යටට අයාභහනඹක් රළීබභ.
ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, අහන ලශඹන් භහ
ඔඵතුභහශගන්
ඉල්රහ
සිටිනහ,
ශම්
කහයණඹ
ගරු
කථහනහඹකතුභහට දළනුම් ශදන්නඹ කිඹරහ. ශම් ගරු බහශේ අඹ
ළඹ කහයක බහ අසථහරදී ඹම් භන්ත්රීයශඹක් ශචෝදනහක්
නඟනහ නම්, ශඹෝජනහක් ශගශනනහ නම් පිළිතුරු කථහ
කයන අසථහශේදී එතුභන්රහට ශම් ගරු බහශේ රැීම සිටින
ශරට දළනුම් ශදන්න කිඹරහ ගරු කථහනහඹකතුභහට දළනුම්
ශදන්න. එශවභ නළ්තනම් අඳට කථහ කයන්න ගළම්භක් නළවළ.
අඳට කථහ කයන්න පිළිශශකු්ත නළවළ. අපි කථහ කයන එශක්
ශ්තරුභකු්ත නළවළ. ශභොකද, ඒ ශචෝදනහ කයරහ ශම් බහශන්
පිට ඹන්ශන් යටට, ශරෝකඹට ඳණිවුඩඹක් ශදන්නඹ කිඹහ අපි
විලසහ කයනහ. විශලේශඹන්භ අශප් නළු භන්ත්රීතුභහ භවහ ශරොකු
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යඟ ඳෆභක් කයන්න උ්තහව කශහ. එතුභහශේ කථහ කයරහ ඊශඟ
මිනි්තතු ශදශක් එතුභහ ශම් ගරු බහශන් පිට ඹනහ. අඩු
ගණශන් ශචෝදනහ කයන භන්ත්රීතුභන්රහ්ත, ඒ ශචෝදනහට
පිළිතුරු කථහ ඵරහශඳොශයෝතතුශන් ශම් ගරු බහශේ රැීම
සිටිශඹෝත එඹ ඩහ ශවොි  කිඹරහ භහ විලසහ කයනහ. ශඵොශවොභ
සතුි)ි .

ගු අජිත් පී. දඳදර්රළ මශතළ

(ரவௌபுறகு அஜறவ் பீ. ததரர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු ඇභි)තුභහ වන් කශ කහයණඹ ඉතහභ ළදග්ත.
භන්ත්රීරුන් ඳහර්ිමශම්න්තුශේ රැීම සිටින්ශන් නළවළ, අයාශඹෝග
කයරහ එළිඹට ඹනහ. ඒ හශේභ යජශේ ඳළ්තශතනු්ත භළි)
ඇභි)රු කථහ කයරහ ශම් ගරු බහශන් එළිඹට ඹනහ. ශභභ
අසථහශේදී කිහිඳ ශදනහි  ශම් ගරු බහශේ ඉන්ශන්.
ඳහර්ිමශම්න්තු විහද ජී විකහලනඹ කයන අසථහශේදී
ඳහර්ිමශම්න්තුට ඳළමිශණන භන්ත්රීරුන් ව රැීම සිටින
භන්ත්රීරුන් ගළන යශට් ජනතහට දළන ගන්න ළරළසවුශෝත
ළදග්ත. ශභොකද භවය භන්ත්රීරුන් ගශම්්ත නළවළ. ගභට
කිඹන්ශන් ඳහර්ිමශම්න්තුට ඹනහ කිඹරහි . නුද්ත එතුභන්රහ
ඳහර්ිමශම්න්තුශේ්ත නළවළ. එභ නිහ ශම් කහයණඹ පිළිඵ
ඔඵතුභහශේ අභහතයහංලඹ භළදිව්ත ශරහ, ඳහර්ිමශම්න්තු විහද
ජී විකහලනඹ අතය තුය තභන්ශේ භන්ත්රීතුභහ බහ ගළශබ්
ඉන්නහ ද, අද ඳහර්ිමශම්න්තුට ආහ ද කිඹහ යශට් ජනතහට ඵරහ
ගන්න පුළුන් තහක්ණික රභශේදඹක් ශඹොදනහ නම් ඒශක්
ශරොකු ළදග්තකභක් ි)ශඵනහ.
“156 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 133,135,000ක ුදදර උඳශල්ඛනඹට ඇතුශ්ත කශ යුතුඹ”
ඹන ්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
156 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්ඛනශඹහි ශකොටක් වළටිඹට ි)ියඹ යුතුඹි  නිශඹෝග කයන රදී.
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Question, "That the sum of Rs. 133,135,000, for Head 156,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 156, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 21,160,000
Question, "That the sum of Rs. 21,160,000, for Head 156,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 156, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

02 ලන ලෆඩව ශන.- වංලර්ධන ලෆඩව ශන - පුනරළලර්තන
වියදම, ු. 3,348,390,000
றகவௗவைசறவ்றவோடவ 02.- அதறறபைவ்றவை தசவதரடுகவ லவௌடுபைவொ தசனவு பதர 3,348,390,000
Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 3,348,390,000

ගු ියමල් සිපඳළ ද සල්ලළ මශතළ

(ரவௌபுறகு றவ சறநறதரன  சறவர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිශඹෝජය බහඳි)තුභනි, ශඹෞන කටයුතු වහ නිපුණතහ
ංර්ධන අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ විර්ජන ඳන්ත ශකටුම්ඳත
2014 කහයක බහ අසථහශේදී 156න ළඹ ශීර්ශේ 02න
ළඩටවන වහ ඳවත වන් ංශලෝධනඹ ඉදිරිඳ්ත කයනහ.

ියදයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(The Deputy Chairman)
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - ලිරධන විඹදභ,
රු. 21,160,000

Does the House agree?
ගු මන්ත්රීලු

“156 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, ලිරධන විඹදභ වහ
රු. 21,160,000ක ුදදර උඳශල්ඛනඹට ඇතුශ්ත කශ යුතුඹ” ඹන
්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.

(ரவௌபுறகு உபொவௐதறணவகவ)

156 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, ලිරධන විඹදභ
උඳශල්ඛනශඹහි ශකොටක් වළටිඹට ි)ියඹ යුතුඹි  නිශඹෝග කයන රදී.

මුර ඳෂ ලන දයෝජනළල වභළ වම්මත විය:

“கனவௐபு 156, றகவௗவைசறவ்றவோடவ 01, லவௌடுபைவொ தசனவுவெ
கரண பதர 133,135,000 அவோடகறவ ரசவவெகவௐதடுரக”
தவ றணர றடுவெகவௐதவோடு வபொவெதகரவபவௐதவோடது.

"ළඩ ටවන 02 - ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදම් වහ
්රි)ඳහදනඹ රු. 3,648,390,000 ව ්රහේධන විඹදම්
වහ ්රි)ඳහදනඹ

கனவௐபு 156, றகவௗவைசறவ்றவோடவ 01, லவௌடுபைவொ தசனவு
அவோடகறவ தகுறரக இபைவெகவெ கவோடகபறடவௐதவோடது.

රු.5,854,740,000
දක්හ
ළඩිකිරීශභන්
ංශලෝධනඹ කශ යුතු ඹ. [ගරු නිභල් සිරිඳහර ද
සිල්හ භවතහ

(Hon. Members)

Aye.
லவரணறவெகவௐதவோடது:
Resolved:

(ශඹෞන කටයුතු වහ නිපුණතහ ංර්ධන
අභහතයතුභහශේ ශභභ ංශලෝධනශේ අයා්රහඹ
නුශේ ශභභ ළඩටවශන් පුනයහර්තන විඹදම්
වහ ්රි)ඳහදනඹ රුපිඹල් 300,000,000 ව
්රහේධන
විඹදම්
වහ
්රි)ඳහදනඹ
රු. 1,600,000,000 ළඩි කිරීභඹ).

றகவௗவைசறவ்றவோடவ 01.- தசவபகநவை தசவதரடுகவ - பனணவை
தசனவு பதர 21,160,000
“கனவௐபு 156, றகவௗவைசறவ்றவோடவ 01, பனணவை தசனவுவெகரண
பதர 21,160,000 அவோடகறவ ரசவவெகவௐதடுரக” தவ றணர
றடுவெகவௐதவோடு வபொவெதகரவபவௐதவோடது.

යහඳති)ඹ 03

கனவௐபு 156, றகவௗவைசறவ்றவோடவ 01, பனணவை தசனவு
அவோடகறவ தகுறரக இபைவெகவெ கவோடகபறடவௐதவோடது.

ළඹ විඹඹ 1501 - සුඵහධන ළඩටවන

- ත්තතීඹ පුහුණු වහ නිපුණතහ ංර්ධන යහඳති)ඹ
වහ ඳවත වන් ඳරිදි පුනයහර්තන විඹදම් ළඩි
කශ යුතු ඹ:-

ඳහර්ිමශම්න්තු
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[ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ
අි තභ 01

- නිපුණතහ අධයහඳනශේ නියත කථිකහචහර්ඹරුන්ශේ
වහ ශියි න්ශේ දිරි දීභනහ ළඩිකිරීභ (අඹළඹ
ශඹෝජනහ - 2014) රු. 300,000,000

යහඳති)ඹ 04

- ත්තතීඹ පුහුණු වහ කහර්මික අධයහඳන ංර්ධන
යඳති)ඹ වහ ඳවත වන් ඳරිදි ්රහේධන විඹදම්
ළඩිකශ යුතු ඹ.

උඳ යහඳති)ඹ 30 - නිපුණතහ අධයහඳන ංර්ධන (අඹළඹ ශඹෝජනහ
2014)
ළඹ විඹඹ 2502 - ආශඹෝජන රු. 1,200,000,000
යහඳති)ඹ 05

- තරුණ ංර්ධන වහ ඳරිඳහරන යහඳති)ඹ වහ
ඳවත වන් ඳරිදි ්රහේධන විඹදම් ළඩි කශ
යුතු ඹ:

ළඹ විඹඹ 2502 - ආශඹෝජන
අි තභ 01

- තරුණ ංර්ධන ළඩටවන රු. 150,000,000

උඳ යහඳති)ඹ 7

- ජහි)ක තරුණ ශේහ බහ

ළඹ විඹඹ 2202 - ංර්ධන වහඹන්
අි තභ 01

- ශරෝක තරුණ ුදළු රු. 250,000,000"
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“கனவௐபு 156, றகவௗவைசறவ்றவோடவ 02, பனணவை தசனவுவெகரண
அறகரறவெகவௐதவோட பதர 5,854,740,000 அவோடகறவ ரசவவெகவௐ
தடுரக” தவ றணர றடுவெகவௐதவோடு வபொவெதகரவபவௐதவோடது.
கனவௐபு 156, றகவௗவைசறவ்றவோடவ 02, லவௌடுபைவொ தசனவு
றபைவ்வௐதவோடரபொ
அவோடகறவ
தகுறரக
இபைவெகவெ
கவோடகபறடவௐதவோடது.
Question, "That the increased sum of Rs.5,854,740,000, for Head
156, Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule"
put and agreed to.
Head 156, Programme 02, Capital Expenditure, as amended,
ordered to stand part of the Schedule.

215 ලන ශීර්ය.- කළර්ිසක අධයළඳන ශළ පුණුු කිරීදම්
දදඳළර්තදම්න්ුරල
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,
රු. 155,750,000
“215 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 155,750,000ක ුදදර උඳශල්ඛනඹට ඇතුශ්ත කශ යුතුඹ”
ඹන ්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.

“156 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු.3,648,390,000ක ළඩි කයන රද ුදදර උඳශල්ඛනඹට
ඇතුශ්ත කශ යුතුඹ” ඹන ්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.

215 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්ඛනශඹහි ශකොටක් වළටිඹට ි)ියඹ යුතුඹි  නිශඹෝග කයන
රදී.

156 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
ංශලෝධිතහකහයශඹන් උඳශල්ඛනශඹහි ශකොටක් වළටිඹට ි)ියඹ
යුතුඹි  නිශඹෝග කයන රදී.

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - ලිරධන විඹදභ,
රු. 24,100,000
“215 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, ලිරධන විඹදභ වහ
රු. 24,100,000ක ුදදර උඳශල්ඛනඹට ඇතුශ්ත කශ යුතුඹ” ඹන
්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.

“கனவௐபு 156, றகவௗவைசறவ்றவோடவ 02, லவௌடுபைவொ தசனவுவெ
கரண அறகரறவெகவௐதவோட பதர 3,648,390,000 அவோடகறவ
ரசவவெகவௐதடுரக”
தவ
றணர
றடுவெகவௐதவோடு
வபொவெ
தகரவபவௐதவோடது.
கனவௐபு 156, றகவௗவைசறவ்றவோடவ 02, லவௌடுபைவொ தசனவு
றபைவ்வௐதவோடரபொ
அவோடகறவ
தகுறரக
இபைவெகவெ
கவோடகபறடவௐதவோடது.

215 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, ලිරධන විඹදභ
උඳශල්ඛනශඹහි ශකොටක් වළටිඹට ි)ියඹ යුතුඹි  නිශඹෝග කයන
රදී.
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,
රු. 1,182,833,000

Question, "That the increased sum of Rs. 3,648,390,000, for Head
156, Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule"
put and agreed to.

“215 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 1,182,833,000ක ුදදර උඳශල්ඛනඹට ඇතුශ්ත කශ යුතුඹ”
ඹන ්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.

Head 156, Programme 02, Recurrent Expenditure, as amended,
ordered to stand part of the Schedule.

215 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්ඛනශඹහි ශකොටක් වළටිඹට ි)ියඹ යුතුඹි  නිශඹෝග කයන
රදී.

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - ලිරධන විඹදභ,
රු. 4,254,740,000
றகவௗவைசறவ்றவோடவ 02.- அதறறபைவ்றவை தசவதரடுகவ - பனணவை
தசனவு 4,254,740,000
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 4,254,740,000

“156 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, ලිරධන විඹදභ වහ
රු. 5,854,740,000ක ළඩි කයන රද ුදදර උඳශල්ඛනඹට ඇතුශ්ත කශ
යුතුඹ” ඹන ්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
156 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, ලිරධන විඹදභ
ංශලෝධිතහකහයශඹන් උඳශල්ඛනශඹහි ශකොටක් වළටිඹට ි)ියඹ
යුතුඹි  නිශඹෝග කයන රදී.

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - ලිරධන විඹදභ,
රු. 200,000,000
“215 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, ලිරධන විඹදභ වහ
රු. 200,000,000ක ුදදර උඳශල්ඛනඹට ඇතුශ්ත කශ යුතුඹ” ඹන
්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
215 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, ලිරධන විඹදභ
උඳශල්ඛනශඹහි ශකොටක් වළටිඹට ි)ියඹ යුතුඹි  නිශඹෝග කයන
රදී.
கனவௐபு 215.- தரறதவோதவெ கவற வபொவ தறவசறவ்
றகவெகபவ
றகவௗவைசறவ்றவோடவ 01.- தசவபகநவை தசவதரடுகவ லவௌடுபைவொ தசனவு பதர 155,750,000
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“கனவௐபு 215, றகவௗவைசறவ்றவோடவ 01, லவௌடுபைவொ தசனவுவெ
கரண பதர 155,750,000 அவோடகறவ ரசவவெகவௐதடுரக”
தவ றணர றடுவெகவௐதவோடு வபொவெதகரவபவௐதவோடது.

Question, "That the sum of Rs. 1,182,833,000, for Head 215,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

கனவௐபு 215, றகவௗவைசறவ்றவோடவ 01, லவௌடுபைவொ தசனவு
அவோடகறவ தகுறரக இபைவெகவெ கவோடகபறடவௐதவோடது.

Head 215, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

றகவௗவைசறவ்றவோடவ 01.- தசவபகநவை தசவதரடுகவ - பனணவை
தசனவு பதர 24,100,000
“கனவௐபு 215, றகவௗவைசறவ்றவோடவ 01, பனணவை தசனவுவெகரண
பதர 24,100,000 அவோடகறவ ரசவவெகவௐதடுரக” தவ றணர
றடுவெகவௐதவோடு வபொவெதகரவபவௐதவோடது.
கனவௐபு 215, றகவௗவைசறவ்றவோடவ 01, பனணவை தசனவு
அவோடகறவ தகுறரக இபைவெகவெ கவோடகபறடவௐதவோடது.

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 200,000,000
Question, "That the sum of Rs. 200,000,000, for Head 215,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 215, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

றகவௗவைசறவ்றவோடவ 02.- அதறறபைவ்றவை தசவதரடுகவ - லவௌடுபைவொ
தசனவு பதர 1,182,833,000

“122 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 147,100,000ක ුදදර උඳශල්ඛනඹට ඇතුශ්ත කශ යුතුඹ”
ඹන ්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.

“கனவௐபு 215, றகவௗவைசறவ்றவோடவ 02, லவௌடுபைவொ தசனவுவெ
கரண பதர 1,182,833,000 அவோடகறவ ரசவவெகவௐதடுரக”
தவ றணர றடுவெகவௐதவோடு வபொவெதகரவபவௐதவோடது.

122 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්ඛනශඹහි ශකොටක් වළටිඹට ි)ියඹ යුතුඹි  නිශඹෝග කයන
රදී.

கனவௐபு 215, றகவௗவைசறவ்றவோடவ 02, லவௌடுபைவொ தசனவு
அவோடகறவ தகுறரக இபைவெகவெ கவோடகபறடவௐதவோடது.

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - ලිරධන විඹදභ,
රු. 35,600,000

றகவௗவைசறவ்றவோடவ 02.- அதறறபைவ்றவை தசவதரடுகவ - பனணவை
தசனவு பதர 200,000,000

“122 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, ලිරධන විඹදභ වහ
රු. 35,600,000ක ුදදර උඳශල්ඛනඹට ඇතුශ්ත කශ යුතුඹ” ඹන
්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.

“கனவௐபு 215, றகவௗவைசறவ்றவோடவ 02, பனணவை தசனவுவெகரண
பதர 200,000,000 அவோடகறவ ரசவவெகவௐதடுரக” தவ
றணர றடுவெகவௐதவோடு வபொவெதகரவபவௐதவோடது.
கனவௐபு 215, றகவௗவைசறவ்றவோடவ 02, பனணவை தசனவு அவோட
கறவ தகுறரக இபைவெகவெ கவோடகபறடவௐதவோடது.

HEAD 215. - DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION AND
TRAINING
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 155,750,000

Question, "That the sum of Rs. 155,750,000, for Head 215,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the
Schedule" put and agreed to.
Head 215, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to
stand part of the Schedule.
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 24,100,000
Question, "That the sum of Rs. 24,100,000, for Head 215,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

122 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, ලිරධන විඹදභ
උඳශල්ඛනශඹහි ශකොටක් වළටිඹට ි)ියඹ යුතුඹි  නිශඹෝග කයන
රදී.
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,
රු. 245,000,000
“122 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 245,000,000ක ුදදර උඳශල්ඛනඹට ඇතුශ්ත කශ යුතුඹ”
ඹන ්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
122 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්ඛනශඹහි ශකොටක් වළටිඹට ි)ියඹ යුතුඹි  නිශඹෝග කයන
රදී.
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - ලිරධන විඹදභ,
රු. 284,000,000
“122 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, ලිරධන විඹදභ වහ
රු. 284,000,000ක ුදදර උඳශල්ඛනඹට ඇතුශ්ත කශ යුතුඹ” ඹන
්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
122 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, ලිරධන විඹදභ
උඳශල්ඛනශඹහි ශකොටක් වළටිඹට ි)ියඹ යුතුඹි  නිශඹෝග කයන
රදී.

Head 215, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

210 ලන ශීර්ය.- ප්රලිත්ති දදඳළර්තදම්න්ුරල

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 1,182,833,000

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,
රු. 185,700,000

ඳහර්ිමශම්න්තු
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[ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ

“210 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 185,700,000ක ුදදර උඳශල්ඛනඹට ඇතුශ්ත කශ යුතුඹ”
ඹන ්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
210 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්ඛනශඹහි ශකොටක් වළටිඹට ි)ියඹ යුතුඹි  නිශඹෝග කයන රදී.

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - ලිරධන විඹදභ,
රු. 20,000,000
“210 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, ලිරධන විඹදභ වහ
රු. 20,000,000කුදදර උඳශල්ඛනඹට ඇතුශ්ත කශ යුතුඹ” ඹන
්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
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“கனவௐபு 122, றகவௗவைசறவ்றவோடவ 02, லவௌடுபைவொ தசனவுவெ
கரண பதர 245,000,000 அவோடகறவ ரசவவெகவௐதடுரக”
தவ றணர றடுவெகவௐதவோடு வபொவெதகரவபவௐதவோடது.
கனவௐபு 122, றகவௗவைசறவ்றவோடவ 02, லவௌடுபைவொ தசனவு
அவோடகறவ தகுறரக இபைவெகவெ கவோடகபறடவௐதவோடது.
றகவௗவைசறவ்றவோடவ 02.- அதறறபைவ்றவை தசவதரடுகவ - பனணவை
தசனவு பதர 284,000,000
“கனவௐபு 122, றகவௗவைசறவ்றவோடவ 02, பனணவை தசனவுவெகரண
பதர 284,000,000 அவோடகறவ ரசவவெகவௐதடுரக” தவ
றணர றடுவெகவௐதவோடு வபொவெதகரவபவௐதவோடது.
கனவௐபு 122, றகவௗவைசறவ்றவோடவ 02, பனணவை தசனவு
அவோடகறவ தகுறரக இபைவெகவெ கவோடகபறடவௐதவோடது.

210 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, ලිරධන විඹදභ
උඳශල්ඛනශඹහි ශකොටක් වළටිඹට ි)ියඹ යුතුඹි  නිශඹෝග කයන
රදී.

கனவௐபு 210. - கவ றகவெகபவ

211 ලන ශීර්ය.- රජද මුද්රණ දදඳළර්තදම්න්ුරල

றகவௗவைசறவ்றவோடவ 01.- தசவபகநவை தசவதரடுகவ லவௌடுபைவொ தசனவு பதர 185,700,000

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,
රු. 1,605,000,000
“211 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 1,605,000,000ක ුදදර උඳශල්ඛනඹට ඇතුශ්ත කශ
යුතුඹ” ඹන ්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
211 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්ඛනශඹහි ශකොටක් වළටිඹට ි)ියඹ යුතුඹි  නිශඹෝග කයන රදී.
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - ලිරධන විඹදභ,
රු. 160,250,000
“211 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, ලිරධන විඹදභ වහ
රු. 160,250,000ක ුදදර උඳශල්ඛනඹට ඇතුශ්ත කශ යුතුඹ”

ඹන ්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
211 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, ලිරධන විඹදභ
උඳශල්ඛනශඹහි ශකොටක් වළටිඹට ි)ියඹ යුතුඹි  නිශඹෝග කයන
රදී.
“கனவௐபு 122, றகவௗவைசறவ்றவோடவ 01, லவௌடுபைவொ தசனவுவெ
கரண பதர 147,100,000 அவோடகறவ ரசவவெகவௐதடுரக”
தவ றணர றடுவெகவௐதவோடு வபொவெதகரவபவௐதவோடது.

“கனவௐபு 210, றகவௗவைசறவ்றவோடவ 01, லவௌடுபைவொ தசனவுவெ
கரண பதர 185,700,000 அவோடகறவ ரசவவெகவௐதடுரக”
தவ றணர றடுவெகவௐதவோடு வபொவெதகரவபவௐதவோடது.
கனவௐபு 210, றகவௗவைசறவ்றவோடவ 01, லவௌடுபைவொ தசனவு
அவோடகறவ தகுறரக இபைவெகவெ கவோடகபறடவௐதவோடது.
றகவௗவைசறவ்றவோடவ 01.- தசவபகநவை தசவதரடுகவ - பனணவை
தசனவு பதர 20,000,000
“கனவௐபு 210, றகவௗவைசறவ்றவோடவ 01, பனணவை தசனவுவெகரண
பதர 20,000,000 அவோடகறவ ரசவவெகவௐதடுரக” தவ றணர
றடுவெகவௐதவோடு வபொவெதகரவபவௐதவோடது.
கனவௐபு 210, றகவௗவைசறவ்றவோடவ 01, பனணவை தசனவு
அவோடகறவ தகுறரக இபைவெகவெ கவோடகபறடவௐதவோடது.
கனவௐபு 211.- அசரவேக அவைசகவ் றகவெகபவ
றகவௗவைசறவ்றவோடவ 01.- தசவபகநவை தசவதரடுகவ லவௌடுபைவொ தசனவு பதர 1,605,000,000

கனவௐபு 122, றகவௗவைசறவ்றவோடவ 01, லவௌடுபைவொ தசனவு
அவோடகறவ தகுறரக இபைவெகவெ கவோடகபறடவௐதவோடது.

“கனவௐபு
211,
றகவௗவைசறவ்றவோடவ
01,
லவௌடுபைவொ
தசனவுவெகரண பதர 1,605,000,000 அவோடகறவ ரசவவெகவௐ
தடுரக” தவ றணர றடுவெகவௐதவோடு வபொவெதகரவபவௐதவோடது.

றகவௗவைசறவ்றவோடவ 01.- தசவபகநவை தசவதரடுகவ - பனணவை
தசனவு பதர 35,600,000

கனவௐபு 211, றகவௗவைசறவ்றவோடவ 01, லவௌடுபைவொ தசனவு
அவோடகறவ தகுறரக இபைவெகவெ கவோடகபறடவௐதவோடது.

“கனவௐபு 122, றகவௗவைசறவ்றவோடவ 01, பனணவை தசனவுவெகரண
பதர 35,600,000 அவோடகறவ ரசவவெகவௐதடுரக” தவ றணர
றடுவெகவௐதவோடு வபொவெதகரவபவௐதவோடது.

றகவௗவைசறவ்றவோடவ 01.- தசவபகநவை தசவதரடுகவ - பனணவை
தசனவு பதர 160,250,000

கனவௐபு 122, றகவௗவைசறவ்றவோடவ 01, பனணவை தசனவு
அவோடகறவ தகுறரக இபைவெகவெ கவோடகபறடவௐதவோடது.

“கனவௐபு 211, றகவௗவைசறவ்றவோடவ 01, பனணவை தசனவுவெகரண
பதர 160,250,000 அவோடகறவ ரசவவெகவௐதடுரக” தவ
றணர றடுவெகவௐதவோடு வபொவெதகரவபவௐதவோடது.

றகவௗவைசறவ்றவோடவ 02.- அதறறபைவ்றவை தசவதரடுகவ லவௌடுபைவொ தசனவு பதர 245,000,000

கனவௐபு 211, றகவௗவைசறவ்றவோடவ 01, பனணவை தசனவு
அவோடகறவ தகுறரக இபைவெகவெ கவோடகபறடவௐதவோடது.

2013 ශදළම්ඵර් 11

1803

1804

Question, "That the sum of Rs. 147,100,000, for Head 122,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Question, "That the sum of Rs. 1,605,000,000, for Head 211,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Head 122, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Head 211, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 35,600,000

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 160,250,000

Question, "That the sum of Rs. 35,600,000, for Head 122,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Question, "That the sum of Rs. 160,250,000, for Head 211,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Head 122, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 245,000,000
Question, "That the sum of Rs. 245,000,000, for Head 122,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 122, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 284,000,000
Question, "That the sum of Rs. 284,000,000, for Head 122,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 122, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

HEAD 210.- DEPARTMENT OF INFORMATION
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 185,700,000
Question, "That the sum of Rs. 185,700,000, for Head 210,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 210, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 20,000,000
Question, "That the sum of Rs. 20,000,000, for Head 210,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Head 211, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

ගු ියමල් සිපඳළ ද සල්ලළ මශතළ

(ரவௌபுறகு றவ சறநறதரன  சறவர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

"කහයක බහ ්රගි)ඹ හර්තහ කශ යුතු ඹි ද, නළත රැසවීභ
වහ අය ගත යුතුඹ" ි ද භභ ශඹෝජනහ කයනහ.

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය.

றணர றடுவெகவௐதவோடு வபொவெதகரவபவௐதவோடது.
Question put, and agreed to.

අ. භළ. 6.15
ඳළර්ලිදම්න්ුරල ප්රගතිය ලළර්තළ කරනු ිළිසව
ියදයෝජය වභළඳතිුරමළ මූළවනදයන් ඉලත් විය.
කළරක වභළල ප්රගතිය ලළර්තළ කරි ; නෆලත රැවහවීම 2013
දදවෆම්බර් 12ලන බ්රශවහඳතින්දළ.
தற.த. 6.15 றவெகு குழுறவ தரறசலனகண தவநற அநறறவெகுவ
ததரபைவோடு, தறறவ் றசரபவ அவகவ அவெகறரசணவ்றணறவபொ
அகவநரவகவ.
குழுறணது தரறசலனகண அநறறவெகவௐதவோடது; லவௌடுவ கூடுது
2013 டிசவதவ 12, றரவெகறக.

At 6.15 p.m., the Deputy Chairman left the Chair to report
the Progress.
Committee report Progress; to sit again on Thursday, 12th
December, 2013.

කල්තෆබීම

எவ்றகவௐபு
ADJOURNMENT
ගු ියමල් සිපඳළ ද සල්ලළ මශතළ

(ரவௌபுறகு றவ சறநறதரன  சறவர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳි)තුභනි, "ඳහර්ිමශම්න්තු දළන්
කල් තළියඹ යුතුඹ"ි  භහ ශඹෝජනහ කයනහ.

ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන ී.

றணர டுவ்றவதவௐததவநது.
Question proposed.

Head 210, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

ියදයෝජය කළරක වභළඳතිුරමළ

(குழுவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகவ)
HEAD 211. - DEPARTMENT OF GOVERNMENT PRINTER
Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 1,605,000,000

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The Adjournment Motion will be moved by the Hon.
Kabir Hashim. Before that, will an Hon. Member propose
the Hon. Janaka Bandara to take the Chair?

ඳහර්ිමශම්න්තු
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ගු දිදන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரவௌபுறகு றரணவ குவண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳි)තුභනි, "ගරු ජහනක ඵඩුඩහය
භවතහ දළන් ලිරහනඹ ගත යුතුඹ"ි  භහ ශඹෝජනහ කයනහ.

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය.

றணர றடுவெகவௐதவோடு வபொவெதகரவபவௐதவோடது.
Question put, and agreed to.

අනුරුල ියදයෝජය කළරක වභළඳතිුරමළ මූළවනදයන් ඉලත්
වුදයන්, ගු ජළනක බණ්ඩළර මශතළ මුළවනළරූඪ විය.

அவதறநகு, குழுவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகவ அவெகறரசணவ்
றணறவபொ அகனர, ரவௌபுறகு ஜரணக தவௌடர அவகவ கனக
கறவ்ரவகவ.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair.

ුලන්ලෆල් ණවනද ඉදි කිරීම දයෝජිත ජළය
பைவதவன தரகுறறவ உவ்ரச லவவ்ரவெக
றவரவ
CONSTRUCTION OF PROPOSED RESERVOIR IN
RUWANWELLA ELECTORATE

ගු කබීර් ශළෂීම් මශතළ

(ரவௌபுறகு கபீவ யரலவ)

(The Hon. Kabir Hashim)

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අද දින බහ කල් තඵන
අසථහශේදී භභ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ්ත කයනහ:
"ගම්ඳව දිස්රික්කඹට ජරඹ රඵහ දීභ වහ රුන්ළල්ර ආනශේ
ඉදි කිරීභට ශඹෝජිත ජරහලඹ ශවේතුශන් කෆගල්ර දිස්රික්කශේ
වයක, භවකන්ද, ඵසනහශගොඩ, ශරනගර වහ දළුරහන ඹන ග්රහභ
ශේහ ම්රට අඹ්ත ගම්ිමන් ියම් ්රභහණඹක් අ්ත කය ගන්නහ
ඵට එභ ්රශද්ලර ්රදර්ලනඹ කය ඇි) දළන්වීම්ර දක්හ ඇත.
කෆගල්ර දිස්රික්කශේ ඊට අදහශ ගම්හසීන් වහ ශද්ලඳහරන
නිශඹෝජිතඹන් භඟ අදවස හුභහරු කය නිසි දළනු්ත කිරීභක් සිදු
කිරීශභන් ශතොය ශභළනි ක්රිඹහභහර්ගරට එශඹීභ කණගහටුට
කරුණකි.
එඵළවින් ශභභ යහඳති)ඹ සිදු කයන එභ ඵර ්රශද්ල තුශ ජී්ත න
්රශද්ලහසීන්ට ව ්රශද්ලඹට ඇි) න වහනිඹ වහ ඳහඩු පිළිඵ
කෆගල්ර දිස්රික් ශද්ලඳහරන අධිකහරිඹ ව ශභභ ්රලසනඹ වහ
ම්ඵන්ධ ශඳොදු ජනඹහ භඟ පුළුල් හකච්ඡහක් දිස්රික් කහර්ඹහර
භට්ටමින් සිදු කය ශභභ ජරහලඹ ඉදි කිරීශභන් කෆගල්ර දිස්රික්කඹට
වහනිඹක්, ඵරඳෆභක් සිදු ශේ නම් එඹ වහ නතය කයන ශර ශභභ
ගරු බහට ශඹෝජනහ කයමි."

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, විශලේශඹන්භ දළනට ශභි න්
ශවක්ටඹහර් 27ක් ඳයහ ගන්නහ ඵට දළනට දළන්වීම් අරරහ
ි)ශඵනහ. විවිධ ගම්රට ිටහින්, 1964 අංක 28 දයන ඉඩම්
අ්තකය ගළනීශම් (ංශලෝධන) ඳනි)න් ංශලෝධිත ඳරිදි, ඉඩම්
අ්තකය ගළනීශම් ඳනත ඹටශ්ත ශම් ඉඩම් ඳයහ ගන්නහ කිඹරහ
ි)ශඵනහ. ළඩි විසතය නළවළ. ඒ ශතොයතුරු ටික දීරහ, ඒ ග්රහභ
නිරධහරි ම්ිමන් ශවක්ටඹහර් 27ක් ඳයහ ගන්නහ ඵ කිඹරහ
ි)බුණ අතය දළනට නිර ලශඹන් වරිඹහකහය ශම් ගම්ුදන්
දළනු්ත කයන්නට ශද්ලඳහරන අධිකහරිඹ කටයුතු කයරහ නළවළ. ඒ
හශේභ දිහ ශල්කම් කහර්ඹහරශඹන් දළනු්ත කයරහ නළවළ. එක්
යක් රුන්ළල්ර ්රහශද්ශීඹ ශල්කම්යඹහ ඳභණක් ඒ අඹ භඟ
හකච්ඡහක් කයරහ ි)ශඵනහ. ත යක් අපි දළක්කහ අතහවුද
ශශනවිය්තන ඇභි)යඹහ ඒ ගම්රට ිටඹහභ ඒ අඹ "හූ" කිඹරහ
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එතුභහ ඳන්නහ ග්තතහ. ශභොකද, ඒ අඹට සිදු ශන වහනිඹ ගළන, ඒ
අඹට රඵහ ශදන න්දිඹ ගළන දළනු්ත කයරහ ි)බුශඩු නළි) නිහ.
තභ්ත එභ ගම්ුදන්ට අඳළවළදිිමි , ඒ අඹට විකල්ඳ ඉඩම් ශදනහ
ද, ඒ අඹශේ ශගල් නළි) න විට න්දි ශගවීභක් කයනහ ද
කිඹරහ. තභ ඒ ගළන කිසිභ ඳළවළදිිම කිරීභක් රඵහ දීරහ නළි) වීභ
කනගහටුට කහයණහක්. ඒ දිස්රික්කඹ නිශඹෝජනඹ කයන
භන්ත්රීරුන් වළටිඹට එභ ්රශද්ලඹට සිදු න අරහබඹ, වහනිඹ ව
කෆගල්ර දිස්රික්කඹට සිදු න ඳහඩු පිළිඵ පුළුල් හකච්ඡහක්
තභ්ත දිස්රික්ක භට්ටමින් කයරහ නළවළ. ශභඹ පිටින් වසුරුන
ශදඹක් වළටිඹට අපි දකිනහ. අපි දන්ශන් නළවළ දළනට ඒ
ම්ඵන්ධ ඳරිය හර්තහක් රඵහ ශගන ි)ශඵනහද කිඹරහ්ත.
Environmental Impact Assessment එකක් කයරහ ි)ශඵනහ ද?
ඒ හශේභ ලකයතහ හර්තහක් ඉදිරිඳ්ත කයරහ ි)ශඵනහ ද? ඒක
අඳට රළියරහ නළවළ. දිස්රික්කශේ භවජන නිශඹෝජිතශඹෝ වළටිඹට
අපි ඉසශල්රහ දළන ගන්න .නෆ ඒ හශේ ශදඹක් කයනහ නම්,
ඒ ්රශද්ලඹට ව ඒ ්රශද්ලශේ ජනඹහට සිදු න වහනිඹ ව එඹ
අභ කයන්ශන් ශකොශවොභද කිඹන එක. ඒ නිහ විශලේශඹන්භ ඒ
ගශම් අඹ, ඒ අට ජී්ත න භභ නම් කශ ග්රහභ ශේහ ම් ව
ගම්ර ජී්ත න අඹ ශ්ත දළු ශනළීභ, ශගොවිතළන, කුීම ළඩ,
යඵර් කිරි කළඨ භ හශේ කටයුතුර නියත ශරහ සිටින පිරික්.
ඒ අඹශේ ජීශනෝඳහඹට ශභොකක්ද න්ශන්? ඒ ගළන කිසිභ
විසතයඹක් නළවළ. විශලේශඹන්, ඒ ්රශද්ලශේ වයක නශෝදයහ
ඳහශල් ඉශගන ගන්නහ සිසුන් 500කට නළත ඳදිංචි න ්රශද්ල
අනු ඇි) න ඳහල් ්රලසනඹ පිළිඵ කථහ කයරහ නළවළ.
එඳභණක් ශනොශි , ල්ගම්ඳත, ශරනගර, ඵසනහශගොඩ කිඹන
ගම්රට්ත, වයක, භවකන්ද, දළුරහන කිඹන ගම්රට්ත ඇි)
න ්රලසන කිහිඳඹක් ි)ශඵනහ. ඒ ගළන තභ්ත කෆගල්ර
දිස්රික්කඹ තුශ දළනු්ත වීභක් ශරහ නළවළ. ශම් ගම්රට
ඳළමිශණන භහර්ග ජරශඹන් ඹට න නිහ ඒ ගම්හසීන්ට ව
ඳහල් ශුදන්ට ඹන එන ්රලසන ඇි) ශරහ ි)ශඵනහ.
විශලේශඹන්භ නිට්ටඹු-රුන්ළල්ර භහර්ගඹ, ශගෝනගල්ශදනිඹ
- අලවල මාර්ගය, යගෝනගල්යදනිය-ගලපිටමඩ මාර්ගය අවහිල
න නිහ ඒ ්රශද්ලහසීන්ට ශරොකු ්රලසනඹක් ඇි) ශරහ
ි)ශඵනහ. ඒ හශේභ, ශගෝනගල්ශදනිඹ නගයඹ වහ එහි ඇි)
ග්රහීමඹ ශයෝවරද, නශෝදයහ ඳහර ද ජරශඹන් ඹට න නිහ, ඒ
ම්ඵන්ධශඹන් ගන්නහ විකල්ඳ ක්රිඹහ භහර්ගඹ ශභොකක්ද කිඹන
එක ්රශද්ලහසීන් දන්ශන්්ත නළවළ; ශද්ලඳහරන අධිකහරිඹ
දන්ශන්්ත නළවළ. ශම් න තුරු රුන්ළල්ර ශද්ලඳහරන අධිකහරිඹ
ව ජනතහ අතය ඒ පිළිඵ ංහදඹක් ඇි) කයරහ නළවළ. ඒ
හශේභ, දිස්රික් ශල්කම් කහර්ඹහරශේ දිස්රික් ශල්කම්තුභහ්ත ඒ
්රශද්ලශේ ශද්ලඳහරන අධිකහරිඹ එක්ක හකච්ඡහ කයරහ නළවළ.
ශම් වහ කශ ලකයතහ හර්තහක් ි)ශඵනහ ද? ඳරිය
හර්තහක් ි)ශඵනහ ද? ඒහ දිස්රික්කශේ අදහශ ශද්ලඳහරන
අධිකහරිඹට ඉදිරිඳ්ත කයනහ ද කිඹරහ භභ අවන්න කළභළි)ි .
ඳසු ිටඹ කහරශේ ආඩුඩු ඒකහධිඳි) විඹරුශන් වළසිශයන
ආකහයඹ අපි දළක්කහ. ශකොම්ඳඤසඤ වීදිශේ අහිංක මිනිසුන්ට
න්දි ශගන්ශන් නළි), විකල්ඳ ඉඩම් ශදන්ශන් නළි),
ශගල්ිමන් එළිඹට ඇද දභරහ ක්රිඹහ කයපු ආකහයඹ අපි දළක්කහ.
කෆගල්ර දිස්රික්කශේ්ත එළනි ශද්ල් සිදු න්නට අපි ඉඩ
ශදන්ශන් නළවළ. අපි විශලේශඹන්භ ඒ ගළන භතක් කයන්නට .නෆ.
ඳශුදශන්භ ශම් ජනතහ්ත එක්ක කථහ කයන එක යජශේ ග
කීභක්. ඒ නිහ ඳක්, විඳක් ශද්ලඳහරන අධිකහරිශේ සිටින
සිඹලුභ භවජන නිශඹෝජිතඹන් ඒ ්රශද්ලශේ ගම්හසීන්, නිරධහරින්
භඟ ශම් ගළන පුපල් හකච්ඡහක් ඇි) කය ගත යුතුි . ඒ
්රශද්ලහසීන්ට න්දි ශගවීභ, විකල්ඳ ඉඩම් රඵහ දීභ ගළන පුපල්
හකච්ඡහක් ඳළළ්තවිඹ යුතුි . ශම් ජර ශඹෝජනහ රභඹ වයවහ
අශප් දිස්රික්කඹට ඹම් කිසි වහනිඹක් සිදු නහ නම්, ශම් ජර
ශඹෝජනහ රභඹ වහභ නතය කයන ශර භහ ඉල්රහ සිටිනහ.
සතුි)ි .
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ගු ඒ.ඩී. චම්ිළක දප්රේමදළව මශතළ

(ரவௌபுறகு .டி. சவதறக தறரரச)

(The Hon. A.D. Champika Premadasa)

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඉසය අශප් යශට් මිනිසසු
තභන්ශේ ශගල් ඉසයව පිංතහිමඹක් වදරහ ි)බුණහ, පිඳහසිත
මිනිසුන්ට තුය ටිකක් ශඵොන්න ශදන්න. ඒ ඳයම්ඳයහශන් ආපු
අපි, මිනිශකුට ශඵොන්න තුය ටිකක් ශදනහට විරුද්ධ න්ශන්
නළවළ. ඒ්ත, අටු කඩරහ පුටු වදනහ හශේ ළඩ කයන්න ඉඩ
ශදන්න ඵළවළ. අද ශම් රුන්ළල්ශල් ජරහලඹක් වළදීභ්ත, අටු
කඩරහ පුටු වදනහ හශේ ළඩක් ශන එක ශක්න්නි  භභ
අද කීබර් වහී ම් භන්ත්රීතුභහශේ ශම් බහ කල් තළීබශම් ශඹෝජනහ
සථීය කයන්ශන්.
රුන්ළල්ර ආනශේ වයක, භවකන්ද, ඵසනහශගොඩ,
ශරනගර, දළුරහන කිඹන්ශන් සුන්දය නුද්ත දුසකය ගම්භහන.
ශම් ගම්ර ජී්ත න අඹ නගයඹ එක්ක ි)ශඵන්ශන් අඩු
ම්ඵන්ධකභක්. ගශම් ඉසශකෝශරට ිටහිල්රහ, යඵර් කිරි කඳරහ,
ශ්ත දළු ශනශරහ, ශගොවිතළන, කුීම ළඩ හශේ රැකිඹහක් කයරහ
ඳහඩුශේ ජී්ත න ජන ශකොටක් තභි  ශම් ගම්භහනර
සිටින්ශන්.
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ඵසනහශගොඩ ්රශද්ලශේදී අුදණක් ඵළීමශම් ළඩ පිළිශශ දළන්
ඉතහභ ්රසිද්ධ කහයණඹක් ඵට ඳ්ත ශරහ ි)ශඵනහ. හරිභහර්ග
වහ ජර ම්ඳ්ත කශභනහකයණ අභහතයහංලශේ යහඳති)ඹක්
වළටිඹට ශභඹ ක්රිඹහ්තභක න ඵ අපි දළන ග්තතහ. ඇ්තත
ලශඹන් ශභඹ අවුරුදු එකවභහයක විතය ඉරහ ි)ශඵන
්රලසනඹක්. ුදිමන් ශම් ගළන වරි ළටමකභක් ශනොි)බුණ්ත කෆගල්ර
දිස්රික් ම්ඵන්ධීකයණ කමිටුශේ දී අපි ශම් පිළිඵ ්රලසන කශහ.
විශලේශඹන්
රුන්ළල්ර
ම්ඵන්ධීකයණ
කමිටුශේ
බහඳි)යඹහ වළටිඹට භට්ත ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ග කීභක් ි)බුණහ.
ඒ හශේභ, අශප් දිස්රික්කශේ ආඩුඩු ඳක්ශේ ්රධහන භළි)
ඇභි)රු කීඳ ශදශනක්භ ශම් පිළිඵ ්රලසන කශහ. විශලේශඹන්
ශම් අසථහශේ භතක් කයන්න .නෆ, ගරු යංජි්ත සිඹමරහපිටිඹ
අභහතයතුභහ, ගරු අතහවුද ශශනවිය්තන අභහතයතුභහ, ඵයගුද
ඳශහ්ත බහශේ භවහභහතයතුභහ. ශම් සිඹලු ශදනහ ශම් ්රලසනඹට
ම්ඵන්ධ වුණහ.

(The Hon. Y.G. Padmasiri - Deputy Minister of Agriculture)

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ශද්ඳශ, උන් හිටි තළන් අහිමි
ශනහ කිඹන ළකඹ පිට ශම් යහඳති)ඹ පිළිඵ ජනතහ අතය
ඹම්කිසි කුකුක් ි)බුණහ. ඒ විතයක් ශනොශි . ශම් ගරු
භන්ත්රීතුභන්රහට ඳහ ශම් න ශකොට රළියරහ ි)ශඵන්ශන්
ශඵොශවොභ ඹල් ඳළන ිටඹ ඳළරැණි ආයංචි. ශගෝනගල්ශදණිඹ ඹට
නහඹ කිේහභ කවුරු්ත ඵඹ ශනහ. ශගෝනගල්ශදණිඹ
ි)ශඵන්ශන් ශකොශවේද? ඵසනහශගොඩ ඇශ ි)ශඵන්ශන් ශකොශවේද?
ඒ ශදක අතය ශරොකු දුයක් ි)ශඵනහ. ශම් ගළන කට කථහ තභි 
හුඟක් ි)බුශඩු. අපි ශම් න ශකොට ශම් පිළිඵ හකච්ඡහ කීඳඹක්
කශහ. ග්රහභ නිරධහරි භව්තරුන් භඟින් ඒ ම් ශදශක් ජනතහ
දළනු්ත කශහ. ඒ හශේභ ීමට භහ ශදකකට ඳභණ ශඳය
රුන්ළල්ර ්රහශද්ශීඹ ශල්කම් කහර්ඹහරශේ රණහගහයඹට
සිඹඹක ඳභණ ගම්හසි පිරික් ශගන්නරහ, ග්රහභ නිරධහරි
භව්තරුන්, ංර්ධන නිරධහරි භව්තරුන් ඇතුළු විලහර පිරික්
එක්ක හකච්ඡහ කශහ. එතළනදී විවිධ ්රලසන භතු කයන්න අසථහ
දුන්නහ. භහ ශම් අසථහශේදී වන් කයන්න .නෆ අශප් ගරු
හරිභහර්ග වහ ජර ම්ඳ්ත කශභනහකයණ ඇභි)තුභහ එතුභහශේ
අභහතයහංලශේ ශල්කම්තුභහ්ත අදහශ නිරධහරි භව්තරුන්ද භඟ
ඒ අසථහට වබහිට කයව ඵ. එහිදී ශවො විතත හකච්ඡහක්
කශහ. අහනශේදී එභ ජනතහ එතළනදී ඉල්ීමභක් කශහ. ශඳනුණු
ආකහයඹට ඒ ්රශද්ලශේ ශඵොශවොභ අඩු ්රභහණඹක් තභි  භනින්න
ි)ශඵන්ශන්. ඒ ්රභහණශේ භළනුම් කටයුතු කිරීභට්ත ඒ ජනතහ
කළභළ්තත දුන්නහ. ඒ හශේභ අපි එකඟතහක් ඇි) කයග්තතහ,
'භළනීම් කටයුතුිමන් ඳසශේ අපි නළත එකට එකතු ශරහ ඒ භව
ජන වුද ඉදිරි භහර දිගටභ ඳ්තුද' කිඹරහ. ඒ හශේභ ඒ
ශගොල්රන් එක ඉල්ීමභක් කශහ, "ඒ ඉඩම්ිමන් ඉ්ත ශන්න
සිද්ධ වුශණෝත, ශම් දිස්රික්කශඹන් පිට ශනොඹහ ඉන්න අඳට ශම්
්රශද්ලශඹන්භ ඉඩම් රඵහ ශදන්න" කිඹරහ. ඒ පිළිඵ්ත අපි ඹම්
කිසි අධහනඹක් ශඹොුද කයරහ, අමිි)රිගර අට LRC එකට
අි ි) අක්කය 35ක ඉඩභක් පිළිඵ අපි ම්ඵන්ධීකයණ කමිටු
වළටිඹට දළන් ළරකිල්ර ශඹොුද කයරහ ි)ශඵනහ. ඒ ඳහල්
එකක්්ත තුයට ඹට ශන්ශන් නළවළ, ශම් ්රලසනඹ උඩ. ශභොකද,
ඒ ඳහල් ි)ශඵන්ශන් කඳු ුදදුන්ර. ගරු කීබර් වහී ම් භන්ත්රීතුභහ
ඒ ්රශද්ලඹට ිටහිල්රහ ි)ශඵනහ නම් දන්නහ ඇි). ඒ ්රශද්ලශේ
ි)ශඵන්ශන් ඳහල් ශදකි . ශභි න් 500ක් ඉශගන ගන්න
ඳහරක් නළවළ, ඔඹ ජරහලඹ වළශදන කිට්ටු. ශල්නගර
ඳහශල්ි , ඵසනහශගොඩ ඳහශල්ි  ශදශක්භ ශභි න් සිඹඹක්
නළවළ. ි)ශඵන ්රධහන විදයහරඹ නශෝදයහ ඳහරක් ශනොශි .
ද්විතීි ක ඳහරක් වළටිඹට ශුදන් එක්දවක් ඳභණ ඉශගන
ගන්නහ වයක භවහ විදයහරඹ තභි  ්රධහන විදයහරඹ. ඒ ්රශද්ලඹට
ශම් ජරහලඹ කිට්ටුවීභක් ශන්ශන් නළවළ.

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගම්ඳව දිස්රික්කශේදී
අ්තතනගලු ඔඹ නමින් විලහර ඔඹක් ඵට ඳ්ත න ඒ කුඩහ ඔඹ
වයවහ ඳහනීඹ ජර යහඳති)ඹක් වහ රුන්ළල්ර ආනශේ

ශකශේ වුණ්ත, අශප් ්රශද්ලශේ ජනතහට ශම් ජරහලඹ නිහ
අතයභං ශන්න ශවෝ විවිධ ්රශද්ලරට ඹන්න ඉඩක් ි)ඹන්ශන්

පිරිසිදු තුය ටිකක් ශඵොන්න ඉල්රන ගම්ඳව ජනතහ
ශනුශන් තභන්ශේ ඳහයම්ඳරික ඉඩම්ිමන් ශභොන තයම් දුක්
විශගන ජී්ත වුණ්ත ඉ්ත න්න තයම් ශම් මිනිසුන්ශේ සි්ත
කරුණහන්ති . එශව්ත ශම් කරුණහන්ත, දුප්ඳ්ත මිනිසුන්ට ශම්
ආඩුඩු රකන්ශන් ශකොශවොභද? වරිභ අකහරුණික විධිඹටි 
රකන්ශන්. තභන්ශේ ඳහයම්ඳරික ඉඩම් ත මිනිශකුශේ ජර
පිඳහඹ ශනුශන් කළඳ කයන ශම් මිනිසුන්ට න්දිඹක් ශදනහ
කිඹන චනඹ ශම් ආඩුඩු ශනොශදන්ශන් ඇි ? භහ වඹක, වතක
කහරඹක සිට හකච්ඡහ ි)ඹ ි)ඹහ ශම් අහිංක මිනිසුන් යටන්ශන්
ඇි ? ඒ මිනිසුන් ඒ ගම් දහරහ ිටඹහභ ඒ අඹශේ ශභි න්ශේ
අධයහඳනඹ, අනහගතඹ ගළන ආඩුඩු වි)කඹක් දිඹ යුතුි . ගභ
භහරු ශන ශකොට ඒ ශභි න්ට ඳහල් රළශඵනහ ද? ඒ
ශකොශවන්ද?
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ජරහලඹ නිහ අහිමි න ශම්
අහිංක මිනිසුන්ශේ ජීන ත්ති)ඹ ගළන කවුද ග කීභ ගන්ශන්?
කිරි කඳපු අඹට ආශඹ්ත යඵර් කිරි කඳන්න කිරි කට්ටි ි)ශඵන
තළනකින් ඉඩම් ශදනහද? කුඹුරු ශදනහද ශගොවිතළන් කයන්න?
ජරඹට ඹට න ඳහයල් ශනුට අලු්ත ඳහයල්, ඳහරම් ඉක්භනින්
ඉදි කය ශදනහද? ශම් සිඹල්ර රුන්ළල්ශල් අහිංක මිනිසුන්
ජරහලඹක් නිහ ුදහුණ ශදන ගළටලු.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ංර්ධනඹට ඒ අහිංක
මිනිසුන් හශේභ අපි්ත විරුද්ධ නළවළ. එශව්ත ංර්ධනඹ
ශනුශන්, භහ ඳහර්ිමශම්න්තුට ඳ්ත කශ අශප් දිස්රික්කශේ
රුන්ළල්ර ආනශේ ජනතහ අතය භං කයන්න ඉඩ ශදන්න භභ
කළභළි) නළවළ. එභ නිහ රුන්ළල්ශල් ශඹෝජිත ජරහලඹ වළදීභ
ශනුශන්, ගම්ඳව පිඳහසිත ජනතහට පිරිසිදු ජරඹ රඵහ දීභ
ශනුශන් ්රලසනරට ුදහුණ ශදන රුන්ළල්ශල් අශප් අහිංක
ජනතහට වනඹක් රඵහ ශදන්න කිඹරහ ආඩුඩුශන් ව ගරු
ඇභි)තුභහශගන් ශගෞයශඹන් ඉල්රහ සිටිනහ.

ගු ලි .ජී. ඳේමසිප
අමළතයුරමළ)

මශතළ

(කිෂිකර්ම

ියදයෝජය

(ரவௌபுறகு க.ஜற. தவ்சறநற - கவ்தரறவ தறற அகவைசவ)
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ඳහර්ිමශම්න්තු

[ගරු ි .ජී. ඳද්භසිරි භවතහ

නළවළ කිඹන එක භට විලසහි . ඒ ම්ඵන්ධ ඳළළි)
හකච්ඡහරදී අඳට ඒ ඵ ඳළවළදිිම වුණහ. න්දි ශගරහ,
නීතයනුකර රභඹකට තභි  ඒ ඉඩම් රඵහ ගන්ශන්. අහනශේදී
ඒ ජනතහ්ත කිේශේ, ශම් යශට් දියුණුට, යජඹ ශගන ඹන
ක්රිඹහභහර්ගරට අශප් වහඹ ශදනහ, අඳට ශම් විධිශේ ඳවසුකම්
රන්න කටයුතු කයන්න" කිඹන එකි .
ශම් ශඹෝජනහ රභඹ භඟින් අශප් ්රශද්ලශේ ජනතහට අභ
වහනිඹක් ශන විධිඹට කටයුතු කයන්නි  එභ අභහතයහංලඹ
කටයුතු කයන්ශන්. ඒ අනු අපි ශම් යහඳති)ඹට වහඹ රඵහ දීරහ
ගම්ඳව ්රශද්ලශේ ජනතහට ජරඹ රඵහ ගළනීභට අලය ළඩ
පිළිශශට වහඹ දක්නහඹ කිඹන එක අශප් ්රශද්ලශේ ජනතහ
ශනුශන් ශම් අසථහශේ භභ වන් කයන්න .නෆ.

ගු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ)

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

Bismillahir Rahmanir Raheem.
Sir, the Mover of this Motion complains basically that
an extensive discussion has not taken place on the damage
supposed to be caused to the people in the area.
According to the Deputy Minister, the Hon. Y.G.
Padmasiri, there is no objection as such, and water could
be tapped from one district to the other. Reservoirs are not
built around cities like Colombo or Jaffna. The water
supply to Jaffna comes from Iranamadu. It is so in respect
of other areas as well. In Colombo, we get water from
Labugama and Kalatuwawa. So, that is the normal
practice in keeping with the drainage system, the
geological condition and the availability of water in
reservoirs and lakes.
Then, Sir, major water supply projects, medium and
small water supply projects, community water supply
projects and rural water supply projects are implemented
islandwide with the aim of fulfilling the pure drinking
water needs of the people living in remote, rural and
urban areas. As a result of these projects, pipe-borne
water has been provided to more than 1.6 million of
people in the country. I am very sure, Sir, our Minister,
the Hon. Nimal Siripala de Silva would be quite
knowledgeable about the whole process and he is one
person who is visiting irrigation channels right round the
country in order to improve irrigation facilities.
Sir, the "Mahinda Chintana" also envisages that pure
drinking water should be given to the people. The Hon.
Member is blaming somebody in his Motion. What
sounds in the Motion is that it is the Gampaha District
Leader. Sir, if he is meaning the Hon. Basil Rajapaksa, I
would like to say that he is a leader not only for Gampaha
but also for other areas and, in fact, for the whole country
as well. He is doing so much of work such as,
construction of roads right throughout the country. The
whole country knows that he always has constant
discussions with the people. He is willing to discuss and
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settle any given problem. Therefore, we are sure that he
would be able to solve this problem also. But, as he says,
if the Gampaha people are to be benefited from this
project, then, of course, it could be discussed. We cannot
deprive a community of its water. This is the same
problem that the people of Tamil Nadu, Kerala and
Karnataka are also facing. They have got the Kaveri water
problem. They are not able to take water from one State
to another because the river runs through ගු කබීර් ශළෂීම් මශතළ

(ரவௌபுறகு கபீவ யரலவ)

(The Hon. Kabir Hashim)

Hon. Member, your Government’s policy is to give
water supply to Uganda, not to the people of Sri Lanka.
You have spent money for a water project in Uganda but
people in Rathupaswala have not got water. What are you
speaking?
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)

Let the Hon.Azwer speak.
ගු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

( ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ)

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

Sir, this is exactly in the "Mahinda Chintana". Do you
understand what I am saying? Water could be tapped
from anywhere. Sir, he descends from somewhere after
being absent from the country every three months and
suddenly, he wants prove to his people that he is in Sri
Lanka.
ජනතහට ශඳන්නුම් කයන්න වදනහ, "භභ රංකහශේ
ඉන්නහ, ඳහර්ිමශම්න්තුශේ ඉන්නහ" කිඹරහ. ශකශේ ශත්ත ශම්
problem එක solve කයන්න පුළුන්. ගම්ඳව මිනිසසුන්ට ඒශකන්
්රශඹෝජනඹක් රළශඵනහ නම් කහටද ඒක න්තන්න පුළුන්?
කහට්ත න්තන්න ඵළවළ. ආඩුඩුශන් රහබ ්රශඹෝජන රළශඵන
ඳශහතක් ි)ශඵනහ නම් ඒ ඳශහතට ජරඹ රඵහ දීභ වහ ඒ
යහඳති)ඹ ඳටන් ගන්න පුළුන්. ශඵොශවොභ සතුි)ි .

ගු ියමල් සිපඳළ ද සල්ලළ මශතළ (ලළිපමළර්ග ශළ ජ
වම්ඳත් කෂමනළකරණ අමළතයුරමළ වශ ඳළර්ලිදම්න්ුරදව්
වභළනළයකුරමළ )

(ரவௌபுறகு றவ சறநறதரன  சறவர - லவவௐதரசண, லவப
பகரகவ்து அகவைசபைவ தரரலவநவை சகத பவபைவ)

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

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භභ සතුි)න්ත ශනහ, ගරු
කීබර් වහී ම් භන්ත්රීතුභහට ඵසනහශගොඩ ජරහලඹ පිළිඵ ව ්රලසනඹ
ඇසීභ පිළිඵ. ඒ හශේභ විශලේශඹන්භ අශප් ගරු ි .ජී.
ඳද්භසිරි නිශඹෝජය ඇභි)තුභහට භභ සතුි)න්ත ශනහ, භට්ත
ඩහ ශවොඳින් ියම් භට්ටමින් එතුභහ ඒ කටයුතුරට වබහගී වීභ
ගළන.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ ්රශද්ලශේ ජනතහ දළනු්ත
කයමින්, ජනතහ හිතහදී ශර අශප් යජඹ ශම් අසථහශේදී ශභොන
ආකහයශඹන් කටයුතු කශහ ද කිඹන කහයණඹ පිළිඵ ුදළු
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බහභ ඳභණක් ශනොශි , ුදළු යටභ දළනු්ත කිරීභට අඳට
අසථහක් රහ දීභ ගළන අපි කීබර් වහී ම් භළි)තුභහට ශඵොශවොභ
සතුි)න්ත ශනහ. ශම් ඵසනහශගොඩ යහඳහයඹ පිළිඵ අඳට
sixer එකක් ගවන්න ඔඵතුභහ full toss එකක් රඵහ දුන්නහ.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ශම් ත්ත්තඹ ගළන ත ඹභක්
කිඹන්නට .නෆ. ඵසනහශගොඩ ඳභණක් ශනොශි , උභහ ඔඹ, දළදුරු
ඔඹ, යමකළන් ඔඹ හශේ දළළන්ත යහඳති)න් ගණනහක් අශප්
අභහතයහංලඹ භඟින් ක්රිඹහ්තභක කයශගන ඹනහ. ඒ ෆභ
අසථහකදීභ අතළන් න ඹම් ජනතහන් ්රභහණඹක් ඉන්නහ.
එදහ ගහමිණී දිහනහඹක භව්තභඹහ ව එක්්ත ජහි)ක ඳක් යජඹ
විශලේශඹන්භ භවළිම යහඳහයඹ කයන ශකොට, ශ්ත ගහ කය කය
හිටපු ශ්ත තුර ළඩ කයපු ශකෝතභශල් ඒ ්රශද්ලර
ජනතහශගන් දවස ගණනක් අපි ශගනළල්රහ භවළිම ඝර්භ
කරහඳශේ කර්කලක ්රශද්ලර ඳදිංචි කශහ. ඒ අඹශේ
ජීශනෝඳහශේ ඹම් ශනක් ඇි) වුණහ. යශට් දියුණු වහ ඹම්
ඹම් ක්රිඹහ භහර්ග ගන්නට සිදු වුණහ. ඒ නිහ අඳට ඒ පිළිඵ
අතීතශේ උදහවයණ යහශිඹක් ි)ශඵනහ. අපි යශට් ංර්ධනඹ
වහ ළඩ කටයුතු කයද්දී අභ වහනිඹක් න ආකහයඹටි 
කටයුතු කයන්ශන්. ශකනකුශේ ඹම් සථහනඹක් නළි) වීභ ගළන අපි
තුටු ශන්ශන් නළවළ. නුද්ත ංර්ධනඹ්ත එක්ක එළනි ශද්ල්
අඳට කයන්න සිදු ශනහ. නුද්ත විලහර වහනිඹක් සිදු ශන්ශන්
නළවළ. ඒ නිහ භහ ඳශුදශන් ීමට අදහශ ඳසු ියභ කිඹරහ රඵහ ශදන
න්දි ගළන කිඹන්නම්.
අ්තතනගලු ඔඹ වයස ශකොට ඉදි කයනු රඵන ඵසනහශගොඩ
ජරහලඹ ශඹෝජිත ගම්ඳව අ්තතනගල්ර, මිනුන්ශගොඩ ඒකහඵද්ධ
ජර ම්ඳහදන ශඹෝජනහ රභශේ ජර ලිරහරඹ නහ. ගම්ඳව
දිස්රික්කශේ ගම්ඳව, අ්තතනගල්ර, මිනුන්ශගොඩ ්රහශද්ශීඹ
ශල්කම් ශකොට්සහ ම්පූර්ණශඹන්භ ආයණඹ න ඳරිදි ද ීමරිගභ
්රහශද්ශීඹ ශල්කම් ශකොට්සහශේ ඳසඹහර වහ ඵටීමඹ ්රශද්ල
ආයණඹ න ඳරිදි ද ශඹෝජිත ගම්ඳව, අ්තතනගල්ර,
මිනුන්ශගොඩ ඒකහඵද්ධ ජර ම්ඳහදන යහඳති)ඹ ළරසුම් කය
ි)ශඵනහ.
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ශදඳහර්තශම්න්තු ව භධයභ ඉංජිශන්රු උඳශද්ලක කහර්ඹහංලඹ
භඟින් සිදු කශහ. ඊට භගහීම ඳහරිරික ඵරඳෆම් පිළිඵ හර්තහ
භධයභ ඉංජිශන්රු උඳශද්ලක කහර්ඹහංලඹ භඟින් සිදු කශ අතය,
ශභහිදී ්රශද්ලශේ ජනතහ ඔවුන්ශේ නිහ ශත ශගොස දළනු්ත
කිරීශම් කටයුතු ව විසතය රඵහ ගළනීශම් කටයුතු සිදු කයනු
රළබුහ.
තද, ශඹෝජිත ජරහලඹ අට ජී්ත න ජනතහ කළහ 2013
ළප්තළම්ඵර් භ 7න දින රුන්ළල්ර ්රහශද්ශීඹ ශල්කම්
කහර්ඹහරශේදී ්රශද්ලශේ ශද්ලඳහරන අධිකහරිශේ ද වබහිට්තඹ
ඇි) ජනතහ දළනු්ත කිරීශම් රැසවීභක් ද ඳළළ්තවහ. ීමට
අභතය, ඳහර්ිමශම්න්තු උඳශද්ලක කහයක බහශේදී්ත ශභඹ
කිහිඳ යක් හකච්ඡහ කශහ. ඒ නිහ අපි ශම් ම්ඵන්ධශඹන් පුළුල්
ශර හකච්ඡහ කශශේ නළවළ කිඹන එක ළයදිි . විවිධ තරඹන්හිදි
පුළුල් ශර ශභඹ හකච්ඡහ කය ි)ශඵනහ. ශඹෝජිත ජරහලඹ
වහ භධයභ ඉංජිශන්රු උඳශද්ලක කහර්ඹහංලඹ භඟින් පිළිශඹර
කශ ඳහරිරික ඵරඳෆම් පිළිඵ කස කයන රද හර්තහ භධයභ
ඳරිය අධිකහරිඹ ශත ඉදිරිඳ්ත ශකොට ඇි) අතය, ඒ අනු
ඉදිරිශේදී කටයුතු සිදු කයනහ.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ්ත දන්නහ ඳහරිරික
නීි)-රීි) අනු, එළනි හර්තහක් ඉදිරිඳ්ත කශහි න් ඳසශේ,
භධයභ ඳරිය අධිකහරිඹ භඟින් ඒ හර්තහ ්රසිද්ධිඹට ඳ්ත කයරහ
ජනතහට ඒ පිළිඵ කරුණු කීභට public hearing එකක්
ි)ශඵන ඵ. ඒ ක්රිඹහිමඹ ම්පූර්ණශඹන්භ අපි කයනහ.
නීි)ශඹන් අනුභත කයරහ ි)ශඵන ඒ ක්රිඹහිමශඹන් ඵළවළය යජඹ
කිසි ශදඹක් කයන්ශන් නළවළ. සිදු ශකොට ඇි) අධයඹන කටයුතු
අනු ශභභ ජරහලඹ ඉදි කිරීභ ශවේතුශන් ගම්ඳව ව කෆගල්ර
දිස්රික්ක ශදශකහිභ ඳවුල් 54ි  අතළන් ශන්ශන්. ඒශකනු්ත
ඳවුල් 20ක් ගම්ඳව දිස්රික්කශේි . කෆගල්ර දිස්රික්කශේ ඳවුල්
34ි . ඒ නිහ ඹකහ කිඹන තයම් කළු නළවළ.

ගු කබීර් ශළෂීම් මශතළ

(ரவௌபுறகு கபீவ யரலவ)

ශභභඟින් ඉවත ්රශද්ලර ඳදිංචි රක් ඳවකට අධික
ජනතහකට පිරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ ළඳ අභ සිදු නහ. අ්තතනගලු
ඔශේ ජර භට්ටභ ය පුයහභ ඒකහකහරී ශනොන ඵළවින්, අලය
ජර ්රභහණඹ අඛඩුඩ රඵහ ගළනීභ වහ ජරඹ එක්රැස කය තඵහ
ගළනීභ අලය න අතය, ඒ වහ ඵසනහශගොඩ ජරහලඹ ඉදි කිරීභ
ශභභ ජර යහඳති)ඹ හර්ථක ක්රිඹහ්තභක කිරීභට අනිහර්ඹඹ
නහ. ශභහිදී දිනකට ජර ඝන ීමටර් 80,000ක් රඵහ ගළනීභට
ශඹෝජිති . ඒ නිහ ශම්ක අටු කඩරහ පුටු වදනහ හශේ ළඩක්
ශනොශි . පුටු කඩරහ අටුක් වදනහ හශේ ක්රිඹහක්.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ශභභ ජර ලිරහරඹ ඉදි කිරීභ
වහ ලිිමක ලකයතහ අධයඹනඹ හරිභහර්ග ශදඳහර්තශම්න්තු
භඟින් සිදු කශ අතය, ුදරදී ජර ම්ඳහදන, හරිභහර්ග ව ගංතුය
ඳහරනඹ ඹන සිඹලු කටයුතු වහ ඝන ීමටර් මිිමඹන 12ක
ධහරිතහකින් යුතු ජරහලඹක් ඵසනහශගොඩ ්රශද්ලශේ ඉදි කිරීභට
තීයණඹ කශ්ත, එභඟින් ඳවුල් 200ක් ඳභණ ංඛයහක් ගම්ඳව
ව කෆගල්ර ඹන දිස්රික් ශදශකහිභ ශන්ත සථහනර ඳදිංචි
කයවීභට සිදුන ඵළවින් එභ අදව ශනස කයනු රළබුහ.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ලිිමක ශඹෝජනහ අනු ඳවුල්
200ක් ශම් දිස්රික්ක ශදශකහිභ අතළන් ශනහ. නුද්ත ශම්
පිළිඵ ජනතහ භතඹ, ඒ අදවස අනු ක්රිඹහ කයරහ අපි නළත ඒ
අදව ශනස කශහ.

(The Hon. Kabir Hashim)

ගරු ඇභි)තුභනි, ඳළවළදිිම කය ගළනීභක් කය ගන්න .නෆ. ශම්
අ්තඳ්ත කය ගළනීශම් ්රභහණඹ අරපු notice එක අනු
ශවක්ටඹහර් 27ක්. අශප් ්රශද්ලශේ. ග්රහභ නිරධහරි ම් - [ඵහධහ
කිරීභක්

ගු ියමල් සිපඳළ ද සල්ලළ මශතළ

(ரவௌபுறகு றவ சறநறதரன  சறவர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

භහ ඒක ගළන කිඹන්නම්.

ගු කබීර් ශළෂීම් මශතළ

(ரவௌபுறகு கபீவ யரலவ)

(The Hon. Kabir Hashim)

ඳවුල් වතළිස ගණනක් ශනොශි , ඊට ළඩි ්රභහණඹක්.

ගු ියමල් සිපඳළ ද සල්ලළ මශතළ

(ரவௌபுறகு றவ சறநறதரன  சறவர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

නළවළ, නළවළ.

ගු කබීර් ශළෂීම් මශතළ

(ரவௌபுறகு கபீவ யரலவ)

ඒ අනු ශභභ ජරහලඹ ජර ම්ඳහදන කටයුතු වහ ඳභණක්
අලය න ඳරිදි එහි ්රභහණඹ ඝන ීමටර් මිිමඹන 3.5 දක්හ කුඩහ
කයන රද අතය, එහි ලකයතහ අධයඹන කටයුතු හරිභහර්ග

(The Hon. Kabir Hashim)

ඒකි  අඳ කිඹන්ශන්, ඒ ජනතහ භඟ පුළුල් ංහදඹක්,
හකච්ඡහක් කයන්න කිඹරහ.
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ඳහර්ිමශම්න්තු

ගු ියමල් සිපඳළ ද සල්ලළ මශතළ

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

(The Presiding Member)

ඔඵතුභහ ශඳොඩ්ඩක් ඉන්න. භභ ශම්ක කිඹරහ එතළනට එන්නම්.

ගරු අභහතයතුභනි, දළන් අන් කයන්න.

(ரவௌபுறகு றவ சறநறதரன  சறவர)

නළත එභ ්රශද්ලඹ ආන්න සුදුසු ඉඩම් ශතෝයහ ශගන ඳදිංචි
කය වීභට සිදු න අතය, ඔවුන්ශේ ජීන ත්ත්තඹට කිසිදු
අගි)ඹක් ශනොන ඳරිදි යහඳති)ශේ ුදදල් ්රි)ඳහදන රමින්
ශභභ නළත ඳදිංචි කිරීශම් ක්රිඹහිමඹ යජශේ අනුභත නීි)රීි)රට අනු සිදු කිරීභට කටයුතු කයන ඵ දන්හ සිටිනහ.
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ශභතළනදී සිදු න්ශන් ශභඹි .
ඹම් කුඩහ ්රභහණඹක භළනීම් කටයුතු කයන්න .නෆ නම් ඒ භළනීම්
කටයුතුරට ඉඩම් pass කයශගන ඹන්න .නෆ. එතශකොට අඳ
Section 2 Notice එක විලහර ්රශද්ලඹක ගවනහ. ඒශකන් අදවස
කයන්ශන් නළවළ, ශම් ඔක්ශකොභ ගන්නහඹ කිඹරහ. ඒක භළනීම්
කටයුතු වහි . මිනින්ශදෝරුන් ඹන්න .නෆ. නළ්තනම් කහශේ
වරි ඉඩභකට ිටශඹෝත මිනින්ශදෝරුන්ට ගවරහ එශන්න
පුළුන්. Section 2 Notice එක ගවරහ ඒ ඵරඹ ගන්නහ. ඒ වහ
විලහර ්රභහණඹක් අලය ශනහ. නුද්ත ඒශකන් අදවස න්ශන්
නළවළ, ඒ Section 2 Notice එක ගවන වළභ ඉඩභක්භ ගන්නහඹ
කිඹරහ. ජරඹ යහ ඳි)න භට්ටභ- flood level එක- පිළිඵ
තක්ශේරු කය ි)ශඵන්ශන්. ඒ ්රශද්ලශඹන් ඳවුල් 34ක් අතළන්
ශනහ. ඒ ඳවුල් 34ට ඒ දිස්රික්කඹ තුශභ විකල්ඳ නිහ ශදන්න
ඵරහශඳොශයෝතතු ශනහ.
අඳ උභහ ඔඹ යහඳති)ඹ වදන ශකොට ඒකට ශනභ නිහ
ශදනහ. එතළනට ජරඹ ශදනහ. ඒ හශේභ ඒ ඉඩම්රට ඉතහ
ඉවශ තක්ශේරුක් ශදනහ. ර්තභහන market value එක
ශනොශි  ඹම් කහරඹකදි ි)ශඵන්ශන්. ඹම් කහරඹකට ඔවුන්ශේ
ජීශනෝඳහඹ නළි) වුණහ නම් ඒ ජීශනෝඳහඹ වහ්ත අඳ භහසික
ුදදරක් ශගනහ. අඳ ෆභ යහඳති)ඹකභ එශවභ කයනහ. ඒ
නිහ ගම්ඳව අඹට ඒක ශනොදී ඉන්න ශවේතුක් නළවළ. භවය විට
ගම්ඳව, රුන්ළල්ර ්රශද්ලඹට ටිකක් ළඩිශඹන් රළශඵන්න්ත
ඉඩ ි)ශඵනහ . ශභොකද ඒක අඳට විලහර වශඹෝගඹක් ි)ශඵන
්රශද්ලඹක්.
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(கனகரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

ගු ියමල් සිපඳළ ද සල්ලළ මශතළ

(ரவௌபுறகு றவ சறநறதரன  சறவர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ඒ නිහ ියඹ වීභට කිසිභ කහයණඹක් නළවළ. අඳ වි)ක
නහ, ජනතහට කිසිභ අවනඹක් න්නට ඉඩ ශනොතඵන
ඵට. නුද්ත විශයෝධතහ නිහභ ංර්ධන ළඩ කටයුතු නතය
ශනොකයන ඵ්ත භහ ්රකහල කයන්න කළභළි)ි . ශඵොශවොභ
සතුි)ි .

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)

ශඵොශවොභ සතුි)ි .

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය.

றணர றடுவெகவௐதவோடு வபொவெதகரவபவௐதவோடது.
Question put, and agreed to.

ඳළර්ලිදම්න්ුරල ඊ අනුකූල අ. භළ. 6.40 , 2013 දනොලෆම්බර්
26 දින වභළ වම්මුතිය අනුල, 2013 දදවෆම්බර් 12 ලන බ්රශවහඳතින්දළ
පු. භළ. 9.30 ලන දතක් කල් ගිද ය.
அவதடி தற. த. 6.40 றவெகு தரரலவநவ, அணது 2013
வதவ 26ஆவ றகற லவரணவ்துவெகறவேக, 2013 டிசவதவ 12,
றரவெகறக ப.த. 9.30 றக எவ்றகவெகவௐதவோடது.

Adjourned accordingly at 6.40 p.m. until 9.30 a.m. on Thursday,
12th December, 2013 pursuant to the Resolution of Parliament of 26th
November, 2013.

වෆ.ුත.
ශභභ හර්තහශේ අහන ුදද්රණඹ දවහ සකීඹ නිළයදි කශ යුතු තළන් දක්නු රිසි භන්ත්රීන් මින් පිටඳතක් ශගන නිළයදි කශ යුතු
ආකහයඹ එහි ඳළවළදිිම රකුණු ශකොට, පිටඳත රළීබ ශදි)ඹක් ශනොඉක්භහ ශෆන්වළඩ් ංසකහයක ශත රළශඵන ශේ එවිඹ යුතුඹ.
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