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ිධශ්රහභ ළප් ච චක්රශඛය 06/2014

පඳෞද්ගලික මන්ත්රීන්පප ඳන ක පකටුම්ඳ ක:
ක්රශභෝඳහඹ වර්ධන යහඳිික (වශලෝධන) –
[ රු ජඹසරිඹ භවතහ] - නිලසප්රබ ිධඹ
කල්තැබීපම් පයෝජනාල:
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தழ உதப்ழர் சட்டதோங்கள்:
தசனல்தடக்க அழயழதத்தழக் கதத்தழட்டங்கள்
(தழதத்தம்) - [நளண்தைநழகு கத ஜனசூளழன] ழபளகளழக்கப்ட்டது
எத்தழகயப்தைப் ழதபபகண:
1980 தக தளது தயகழதத்தம்

PRINCIPAL CONTENTS
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Circular No. MOD/NGO/MON/4 of Director/
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PRIVATE MEMBERS’ BILLS:
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[The Hon. Karu Jayasuriya] – Negatived.
ADJOURNMENT MOTION:
General Strike of July 1980
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665
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ශභභ හර්තහ ික ර්භ ටුතතුම පිිබඵ උඳශ්ධල
බහට ශඹ ු. ශ ුතතුමඹළයි භභ ශඹෝජනහ යික.

ඳාර්ලිපම්න්ුරල

ளபளளுநன்ம்
PARLIAMENT
—————–—-

හය

ප්රනනය විමවන දින් වභා වම්මත විය.

யழள யழடுக்கப்ட்டு ற்தக்தகளள்ப்ட்டது.
Question put, and agreed to.
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______________________

நதக்கள்
PETITIONS

අ. භා. 1.00 ඳාර්ලිපම්න්ුරල රැවන විය.
කථානායකුරමා [ගු චමල් රාජඳක් මශතා] මූාවනාරූඪ විය.
ளபளளுநன்ம் ழ.. 1.00 நணழக்குக் கூடினது.
சளளனகர் அயர்கள் [நளண்தைநழகு சநல் பளஜக்ஷ] தககந
யகழத்தளர்கள்.

The Parliament met at 1.00 p.m.
MR. SPEAKER [THE HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair.

ගු ඩබ්ලිව්.ඩී.පේ. පවපනවිර කන මශතා (රාජය ඳිපඳාන
ශා වනලපද් ක යුුර අමාතයුරමා)

(நளண்தைநழகு டழள்த்.டி.தஜ. தசதயழபத் - தளது ழதயளக,
உள்ளட்டலுயல்கள் அகநச்சர்)

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

මරු ථහනහඹ තුමභනි, ඕඳනහඹ , ිකදළඛරශදනිඹ, අව 52
දයන සථහනශඹහි ඳි.වචි බී.ඩ්ලලික.ඩී. ජමත් ශ්රී රහඛ චන්රසිරරි
භවතහශමන් රළබුණු ශඳත්භක්ෂ භභ පිිබමන්ික.

ලිිළ පල්ඛනාදිය ිළිතගැන්වීම

சநர்ப்ழக்கப்ட்ட த்தழபங்கள்
PAPERS PRESENTED
2013 ර්ඹ වහ සුයහඵදු ශ භහරිස ජනයහඛශේ ඳහරන හර්තහ.[අග්රහභහතයතුමභහ ව බු්ධධ ලහන වහ ගමික
ටුතතුම අභහතය මරු ි..ු..
ජඹයත්න භවතහ ශනුට මරු ි.ශන්ස ගුණර්ධන භවතහ]

වභාපම්වය මත තිබිය යුුරයයි නිපයෝග කරන දී.

ගු තිවනව කරල්ලියද්ද මශතා (ෂමා වංලර්ධන ශා
කාන්තා ක යුුර අමාතයුරමා)

(நளண்தைநழகு தழஸ்ற கபல்லினத்த - சழதயர் அழயழதத்தழ, நகழர்
அலுயல்கள் அகநச்சர்)

(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child
Development and Women’s Affairs)

මරු ථහනහඹ තුමභනි, භළදච්චිඹ, උහිධඹ ඳහය, අව 3/10
දයන සථහනශඹහි ඳි.වචි ඩී.ශක්ෂ. ජඹිකර භවතහශමන් රළබුණු
ශඳත්භක්ෂ භභ පිිබමන්ික.

சளதேடத்தழல் இதக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

(i)

2013 ර්ඹ වහ ශයිසස්හර් ශජනයහඛ ශදඳහර්තශම්න්තුමශක
හධන හර්තහ වහ ගිණුම්;

හර්ඹ

(ii)

2013 ර්ඹ වහ භඩ රපු ි.සත්රික්ෂ ශඛ ම්
හර්ඹ හධන හර්තහ වහ ගිණුම්;

හර්ඹහරශේ හර්ක

(iii)

2013 ර්ඹ වහ ඹහඳනඹ ි.සත්රික්ෂ ශඛ ම්
හර්ඹ හධන වහ ගිණුම් හර්තහ; ව

හර්ඹහරශේ හර්ක

(iv)

2013 ර්ඹ වහ යත්නපුය ි.සත්රික්ෂ ශඛ ම් හර්ඹහරශේ හර්ඹ
හධන වහ ගිණුම් හර්තහ.- [යහජය ඳරිඳහරන වහ සශ්ධල ටුතතුම
අභහතය මරු ඩ්ලලික.ඩී.ශ.. ශශනිධයත්න භවතහ]

වභාපම්වය මත තිබිය යුුරයයි නිපයෝග කරන දී.
சளதேடத்தழல் இதக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා (ජවම්ඳාදන ශා
ජාඳලශන අමාතයුරමා වශ ණණ්ඩු ඳාර්නලප ප්රධාන
වංවිධායකුරමා)

(நளண்தைநழகு
தழதஷ்
குணயர்த
வர்யமங்கல்,
யடிகளகநப்தை
அகநச்சதம்
அபசளங்கத்
தபப்ழன்
தொதற்தகளளசளதம்)

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

මරු ථහනහඹ තුමභනි, ික ර්භ අභහතයතුමභහ ශනුශන් භභ
2011 ර්ඹ වහ ශ්රී රව හ ජහික හගිනි නිමේශම් යහඳහය
භණ්ඩරශේ හර්ක හර්තහ ව 2011 ර්ඹ වහ ඳලසචහත්
අසළන්න පිිබඵ තහක්ෂණ ගඹතනශේ හර්ක හර්තහ ඉි.රිඳත්
යික.

කථානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

මරු ඒ.ඩී. සුසිරඛ ශප්රේභජඹන්ත භවතහ - ඳළිකණ නළත.
මරු කුභහය ශඛමභ භවතහ - ඳළිකණ නළත.

ගු සුවන්ත පංිකනිපම් මශතා (ණර්ථික වංලර්ධන
නිපයෝජය අමාතයුරමා)

(நளண்தைநழகு சுசந்த தைஞ்சழழதந - தளதளதளப அழயழதத்தழ
ழபதழ அகநச்சர்)

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of
Economic Development)

මරු ථහනහඹ තුමභනි, ඳවත වන් ශඳත්ම් ශද
පිිබමන්ික.

භභ

(1)

යහමභ, ශඳ ඛමවශවේන, අව 169/ඒ දයන සථහනශඹහි
ඳි.වචි යභඛ බිඹන්ිධර භවතහශමන් රළබුණු ශඳත්භ; ව

(2)

අගුරුහශත ට, ශ ශඛශවේනහ, ප්රිකයහජ භහත, අව
164 දයන සථහනශඹහි ඳි.වචි බී.මේ.එඛ.සී. ශඵනයමභ
භවතහශමන් රළබුණු ශඳත්භ.

කථානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

මරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ - ඳළිකණ නළත.

ඳහර්ලිශම්න්තුම

667

ගු වික් ර් ඇන් නි මශතා (පඳොල් වංලර්ධන ශා ජනතා
ලුර වංලර්ධන නිපයෝජය අමාතයුරමා)

(நளண்தைநழகு யழக்டர் அன்டழ - ததங்கு அழயழதத்தழ, நக்கள்
ததளட்ட அழயழதத்தழ ழபதழ அகநச்சர்)

(The Hon.Victor Antony - Deputy Minister of Coconut
Development and Janatha Estate Development)

මරු ථහනහඹ තුමභනි, පුත්තරභ, ශඳ න්ඳරි චපි, යිකක ඹන
සථහනශඹහි ඳි.වචි ඒ.එම්. තක්ෂසීම් භවතහශමන් රළබුණු ශඳත්භක්ෂ
භභ පිිබමන්ික.
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ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(நளண்தைநழகு தழதஷ் குணயர்த)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මරු ථහනහඹ තුමභනි, ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ෂික
අභහතයතුමභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිිබතුමය ීමභ වහ
ිකඹක්ෂ ඛ ඉඛරනහ.

ප්රනනය මුර දිනකදී ඉදිිපඳ ක ිරීමම නිපයෝග කරන දී.

யழளகய நற்தளத தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது.

Question ordered to stand down.

ගු එම්.ටී. ශවන් අලි මශතා

(நளண்தைநழகு ம்.ளவ. லறன் அலி)

කථානායකුරමා

(The Hon. M.T. Hasen Ali)

Hon. Speaker, I present the following petitions:
(1)

A petition from Mrs. K.L.U. Sameena of No. 207,
Weaving Centre Road, Sammanthurai; and

(2)

A petition from Mr. A.R.A. Ariff of No. 181,
Sahibu Road, Kalmunai.

ගු (වලදය) සුදර්ිනී  ප්රනාන්දුපල්පල් මශ කිය
(நளண்தைநழகு (கயத்தழன
ர்ளந்துதைள்த)

களழதழ)

(தழதநதழ)

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රලසන අව
භවතහ.

5-4443/'13-(2), මරු නලින් ඵණ්ඩහය ජඹභව

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමශ මශතා

(நளண்தைநழகு லின் ண்டளப ஜனநல)
சுதர்ரழழ

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle)

මරු ථහනහඹ තුමභනි, ඳවත වන් ශඳත්ම් ශද භභ
පිිබමන්ික.
(1) අනුයහධපුයඹ, යනිජ ශතඛ ශත ම මඵඩහ, බී. 4 දයන
සථහනශඹහි ශේඹ
යන ඩ්ලලික.එම්.අයි. ිධශ.සිරවව
භවත්ිකඹශමන් රළබුණු ශඳත්භ; ව
(2)
ප්නහඹ , කුයණ, අව 335/1 දයන සථහනශඹහි ඳි.වචි
එස.එච්. ගරිඹශේන භවතහශමන් රළබුණු ශඳත්භ.

ගු සුජීල පවේනසංශ මශතා

(நளண்தைநழகு சுஜவய தசசழங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

මරු ථහනහඹ තුමභනි, භභ අතුමරුගිරිඹ, ලහන්තහශරෝ මභ,
අව 721/14/1බී දයන සථහනශඹහි ඳි.වචි ගර්.එස.බී. අතඳත්තුම
භවතහශමන් රළබුණු ශඳත්භක්ෂ පිිබමන්ික.

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

මරු

ථහනහඹ තුමභනි, භභ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.

ඇභිකතුමභහ වළභ දහභ නළවළ, මරු ථහනහඹ තුමභනි. එතුමභහ
ඊශේත් නළවළ, අදත් නළවළ. ශම් ඵයඳතශ ප්රලසනඹක්ෂ.

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(நளண்தைநழகு தழதஷ் குணயர்த)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මරු ථහනහඹ තුමභනි, ිධදුලි වශ්ධල ව ශත යතුමරු තහක්ෂණ
අභහතයතුමභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිිබතුමය ීමභ වහ ික
ශද ක්ෂ ඛ ඉඛරනහ.

ප්රනනය මුර දිනකදී ඉදිිපඳ ක ිරීමම නිපයෝග කරන දී.

யழளகய நற்தளத தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது.

Question ordered to stand down.

කථානායකුරමා
ඉදිිපඳ ක කරන ද පඳ කවම් මශජන පඳ කවම් ිළිතබ කාරක
වභාල ඳැලිපය යුුර යයි නිපයෝග කරන දී.

சநர்ப்ழக்கப்ட்ட நதக்ககப் தளதுநதக் குளவுக்குச் சளட்டக்
கட்டகனழடப்ட்டது.
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

ප්රනනල ලාිකක ිළිතුරු

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රලසන අව

6-4569/'13-(2), මරු දුශන්ස මන් න්ද භවතහ.

ගු දුපන්න ගන්කන්ද මශතා

(நளண்தைநழகு துதஷ் கங்கந்த)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

මරු

ථහනහඹ තුමභනි, භභ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.

யழளக்களுக்கு யளய்தோ யழகடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
කථානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රලසන අව
භවත්ිකඹ.

3-4104/'13-(1), මරු ශයෝසිර ශේනහනහඹ

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(நளண்தைநழகு தழதஷ் குணயர்த)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

අධයහඳන ශේහ අභහතයතුමභහ බහශක ශන සිරියඹත් භභ උත්තය
ශදන්න සදහනම්. ඔඵතුමභහ
ළභළික නම් භට උත්තය ශදන්න
පුළුන්.

ගු දුපන්න ගන්කන්ද මශතා
ගු පරෝස පවේනානායක මශ කිය

(நளண்தைநழகு (தழதநதழ) தபளவ தசளளனக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

මරු

ථහනහඹ තුමභනි, භභ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.

(நளண்தைநழகு துதஷ் கங்கந்த)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

මරු ඇභිකතුමභනි, අදහශ ඇභිකතුමභහශමන්භ උත්තයඹ රඵහ
මන්න පුළුන් නම් ශව යි.
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ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා
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උඩප්පල ධීලර ගම්මානය : පතොටු පඳොෂක් ඉදි ිරීමම

(நளண்தைநழகு தழதஷ் குணயர்த)

உடப்தை நவன்ழடிக் கழபளநம் : இங்குதுக அகநத்தல்

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

භන්ත්රීතුමභහ යනඹනහ අදහශ ඇභිකතුමභහශමන්භ උත්තයඹ රඵහ
මන්න ඕනෆඹ යනඹහ. භභ පිිබතුමරු ශදන්න සදහනම්. භන්ත්රීතුමභහ
ශනත් දක්ෂ ඉඛරනහ, මරු ථහනහඹ තුමභනි.

UDAPPUWA FISHING VILLAGE : CONSTRUCTION OF FERRY
TERMINAL

4810/’14

9. ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

ගු දුපන්න ගන්කන්ද මශතා

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

(நளண்தைநழகு துதஷ் கங்கந்த)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

ශදශනි ටශේීම ඇභිකතුමභහ ඉන්නහ නම්, පිිබතුමරු ශදන්න.

කථානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔඵතුමභහශේ ප්රලසනඹට උත්තයඹ ඇභිකතුමභහශමන්භ මන්න
ඕනෆද?

ගු දුපන්න ගන්කන්ද මශතා

(நளண்தைநழகு துதஷ் கங்கந்த)

ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් වර්ධන අභහතයතුමභහශමන් ඇස
ප්රලසනඹ - (1) :
(අ)
(i) පුත්තරභ
ි.සත්රික්ෂ ශේ,
උඩ චපු
ධීය
මම්භහනඹට ධීය ශත ප් ශඳ ශක්ෂ ශන භළික ඵත්;
(ii) ඳහඛ සිරසුන් වහ ශයෝගීන් ශත ප් ශඳ ශ වයවහ
මභන් යනරීශම්ීම ශන ශඹක්ෂ දුස යතහරට ු.හුණ
ඳහන ඵත්;
එතුමභහ දන්ශනහිද?
(ග) උඩ චපු ධීය මම්භහනඹට සුදුසු ශත ප් ශඳ ශක්ෂ ඉි.යනරීභට
ටුතතුම යන්ශන්ද ඹන්න එතුමභහ වන් යන්ශනහිද?
(ඇ) ශන එශේ නම්, ඒ භන්ද?

(The Hon. Dunesh Gankanda)

ඇභිකතුමභහශමන්භ මත්ශත ත් ශව යි.

කථානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශව යි. එශවභ නම්, ශද ටභ ගහශන් ඵරහශමන ඉන්න.
එශවභ නම්, අපි ඒ ප්රලසනඹට පිිබතුමය ඇභිකතුමභහශමන්භ අවු..

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(நளண்தைநழகு தழதஷ் குணயர்த)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මරු ථහනහඹ තුමභනි, ඒ අනු අධයහඳන ශේහ අභහතයතුමභහ
ශනුශන් භභ එභ ප්රලසනඹට පිිබතුමය ීමභ වහ ික ශද
හරඹක්ෂ ඉඛරහ සිරියනහ.

கடற்தளமழல், வபக யதோங்கள் அகநச்சகபக் தகட்ட
யழள:
(அ) (i)
தைத்தம் நளயட்டத்தழல் உடப்தை நவன்ழடிக்
கழபளநத்தழல் இங்கு துகதனளன்த இல்க
ன்கதத்ம்;
(ii)
ளடசளக நளணயர்களும் தளனளர்களும்
அததெடளகப் னணம் தசய்கழன்தளது 
சழபநங்களுக்கு
தொகம்
தகளடுக்கழன்ளர்கள்
ன்கதத்ம்
அயர் அழயளபள?
(ஆ) உடப்தையழல்
தளதத்தநள
இங்குதுககன
அகநப்தற்கு டயடிக்கக டுப்ளபள ன்கத
அயர் குழப்ழடுயளபள?
(இ) இன்தல், ன்?

ප්රනනය මුර දිනකදී ඉදිිපඳ ක ිරීමම නිපයෝග කරන දී.

யழளகய நற்தளத தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது.

Question ordered to stand down.

කථානායකුරමා

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

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රලසන අව

Is he aware that (i)

the fishing village named Udappuwa in the
Puttalam District does not have a ferry; and

(ii)

school children and patients face numerous
hardships in passing through the ferry
there?

8 - 4744/'14 - (1), මරු අශලෝක්ෂ අශ්ලසිරවව භවතහ.

ගු අපෝක් අපබ්සංශ මශතා

(நளண்தைநழகு அதசளக் அதசழங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

මරු

ථහනහඹ තුමභනි, භභ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.

ගු එච්.එල්. පප්රේමාල් ජයපවේකර මශතා (විදුලිබ ශා
බක්ති නිපයෝජය අමාතයුරමා)
(நளண்தைநழகு ச்.ல். ழதபநளல்
ளழசக்தழ ழபதழ அகநச்சர்)

ஜனதசகப

-

நழன்யலு,

(The Hon. H.L.Premalal Jayasekara - Deputy Minister of
Power and Energy)

මරු ථහනහඹ තුමභනි, ිධදුලිඵර වහ ඵරලක්ෂික අභහතයතුමිකඹ
ශනුශන් භභ එභ ප්රලසනඹට පිිබතුමය ීමභ වහ ික ශද
හරඹක්ෂ ඉඛරහ සිරියනහ.

ප්රනනය මුර දිනකදී ඉදිිපඳ ක ිරීමම නිපයෝග කරන දී.

யழளகய நற்தளத தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது.

Question ordered to stand down.

(b)

Will he state whether action will be taken to
construct a suitable ferry terminal in Udappuwa?

(c)

If not, why?

ගු (වලදය) රාිතත පවේනාර කන මශතා (ධීලර ශා ජජ
වම්ඳ ක වංලර්ධන අමාතයුරමා)
(நளண்தைநழகு (கயத்தழன களழதழ) பளஜழத தசளபத்
கடற்தளமழல், வபக யதோங்கள் அழயழதத்தழ அகநச்சர்)

-

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

මරු
(අ)

ථහනහඹ තුමභනි, එභ ප්රලසනඹට පිිබතුමය ශභශේයි.
(i)

ඔක.

(ii)

ඔක.

ඳහර්ලිශම්න්තුම
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[මරු (වදය) යහිසත ශේනහයත්න භවතහ]

(ග) උඩ චපු ධීය මම්භහනශේ ශයශ තීයඹ ි.මට පිහිිය
උඩ චපු, ගඬිු.ශණ් ප්රශ්ධල ග්රිත ජනතහ අතරින්
ඵහුතයඹක්ෂ ධීය රැයනඹහශක නියත න අතය, ඹහත්රහ 90ක්ෂ
ඳභණ එකී ප්රශ්ධලලින් ි.ඹත් යන අතය, හය න්
හරශේීම ශභභ ඹහත්රහරට ශභභ හර්ඹඹ වහ භවත්
අඳවසුතහ ඳළන නළඟී ඇත. එශවයින් ය පුයහ
ඹහත්රහ රිඹහත්භ
ශ වළයන ශත ප් ශඳ ශ අලයතහ
ඳළන නළඟී ඇත.
ශම් වහ ල යතහ අධයඹන ටුතතුම ධීය වහ ජරජ ම්ඳත්
ශදඳහර්තශම්න්තුම භඟින් සිරදු ය ඇික අතය, උඩ චපු හලි
ශ ෝිධර අර ශභෝඹ ගන්නශේීම ි.ඹ ඩනඹක්ෂ breakwater එ ක්ෂ- ඉි. ය, ඒ අර ඹහත්රහ නතය යනරීභට
ඳවසු ම් ළරසිරඹ ුතතුම ඵට ප්රශ්ධලහසිරන් ිධසිරන් අදවස ඳශ
ය ඇත. ඒ අනු හය න් හරශේීම ඹහත්රහ නතහ තළබිඹ
වළයන ග හයශඹන් ශත ප් ශඳ ශ වර්ධනඹ යනරීභට
නිඹිකතඹ.
ශභභ ප්රශ්ධලශේ මවතුමය තත්ත්ඹ ඳහරනඹ යනරීශම්
උඳක්රභඹක්ෂ ලශඹන් උඩ චපු ග්රහභශේ හලි ශ ෝිධර
අර ශභෝඹ ඳහ එභ තුමය ු.හුදට ඵළ ඹහභට රසයි.
එශේ ශභෝඹ ඳහ ඇික අසථහරීම භවය ර්ර
භහඹ ඳභණ හරඹක්ෂ උඩ චපු, ගඬිු.ශණ් ශදට මභන්
යන භහර්මඹ අහිය ිධභ සිරදු ශක. එශේභ හවන
මභනහමභනඹටද ඵහධහ එඛර ශක. එභ අසථහන්හිීම
ප්රශ්ධලශේ ජනතහ ඹහත්රහ භඟින් ශඳ්්ධමලි  මභන්
ඳවසු රහ මනු රඵන ඵද හර්තහ මේ ඇත. ශත ප් ශඳ ශ
ඉි.යනරීම් ළරසුම් යනරීශම්ීම ධීය ප්රජහශේ මභනහමභන
අහියතහ අභ යනරීභ ම්ඵන්ධශඹන්ද අධහනඹ ශඹ ු.
යනු රළශ්ල.
(ඇ) ඳළන ශන නඟී.
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මරු ඇභිකතුමභනි, ශම් ළඩ ටුතතුම දහ ගයම්බ ය
ිධතය අන් ශයිද? ඔඵතුමභහත් ඒ ඳළත්ශත් ඹනහ ශන්.

ගු (වලදය) රාිතත පවේනාර කන මශතා

(நளண்தைநழகு (கயத்தழன களழதழ) பளஜழத தசளபத்)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

දළනට feasibility study එ අහනයි. ඊශඟට start යන්න
පුළුන්. ඒ ට tenders call යන්න ඕනෆ. ඒ ටුතතුම අන්
වුණහට ඳසු ඉක්ෂභනටභ ළඩ ඳටන් මන්නහ.

ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

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

භශේ අතුමරු ප්රලසන තුමනභ ඇහුහ. මරු ඇභිකතුමභනි, ඔඵතුමභහට
ශඵ ශව භ සතුමිකයි.

අනුරාධපර දිවනත්රික්කප ඉදිකර ඇති ම ආ ණලරණ :
ලැය කෂ මුද
அதபளததைப நளயட்ட னணழகள் தளழப்ழடங்கள்:
தசயழட்ட ணம்

PASSENGER SHELTERS IN ANURADHAPURA DISTRICT :
MONEY SPENT

4913/’14

12. ගු පී. ශැිපවන් මශතා

(நளண்தைநழகு தே. லளழசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ අභහතයතුමභහශමන් ඇස ප්රලසනඹ (1) :
(අ)

(i)

උතුමරු භළද ඳශහත් බහශක ප්රහවන අභහතයහවලඹ
වහ ඳශහත් භහර්මසථ භගී ප්රහවන අධි හරිඹ භඟින්
අනුයහධපුය ි.සත්රික්ෂ ශේ ඉි. ය ඇික භගී ගයණ
වයයහ ශ ඳභණද;

(ii)

එභ එක්ෂ භගී ගයණඹක්ෂ වහ ළඹ
ු.දර ශ ඳභණද;

(iii)

එභ භගී ගයණලින් ශම් න ිධට ප්රශඹෝජනඹට
මනු රඵන වයයහ ශ ඳභණද;

ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

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

මරු ඇභිකතුමභනි, ඉතහභ ඳළවළි.ලි පිිබතුමයක්ෂ රඵහ ීමභ
ම්ඵන්ධ එභ ප්රශ්ධලශේ ජනතහ ශනුශන් භභ ඔඵතුමභහට
සතුමිකන්ත ශනහ. භශේ ඳශු.ළනි අතුමරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.
ශභභ ධීය ශත ප්ශඳ ශශේ ළඩ ගයම්බ
න්ශන් දහද?

යන්න පුළුන්

(i)

ඉවත වන් භගී ගයණ ඉි.යනරීභ වහ
ශ න්ත්රහත් රඵහ ීමශම්ීම නිඹිකත ශටන්ඩර්
ඳියඳහියඹ අනුමභනඹ ය ිකශ්ලද;

(ii)

ශන එශේනම්, එභ ශ
ශර්ද;

(iii)

එභ
ශ න්ත්රහත්
රඵහ
ීමශම්ීම
ශ න්ත්රහත් රුශමන් ශවෝ අදහශ භහමම් ශිකන්
ු.දඛ රඵහ ශමන ිකශ්ලද?

(நளண்தைநழகு (கயத்தழன களழதழ) பளஜழத தசளபத்)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

යනහ.

ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

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

ශදළනි අතුමරු ප්රලසනඹ ලශඹන් භහ අවන්ශන් ඒ වහ ු.දඛ
ශන් ය ිකශඵනහද යනඹරහයි.

ගු (වලදය) රාිතත පවේනාර කන මශතා

(நளண்தைநழகு (கயத்தழன களழதழ) பளஜழத தசளபத்)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඔක.

ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

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

භශේ තුමන්ළනි අතුමරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.

ය ඇික

ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ග)

ගු (වලදය) රාිතත පවේනාර කන මශතා

මරු භන්ත්රීතුමභනි, වළයන ඉක්ෂභනින් අඳ ඒ ළඩ ගයම්බ

දහ

න්ත්රහත් රඵහීම ඇික ඳදනභ

ඹන්න එතුමභහ වන් යන්ශනහිද?
(ඇ) ශන එශේ නම්, ඒ භන්ද?
உள்ளூபளட்சழ, நளகளண சககள் அகநச்சகபக் தகட்ட
யழள:
(அ) (i)

யட நத்தழன நளகளணத்தழன் தளக்குயபத்து
அகநச்சு நற்தம் நளகளண வீதழப் னணழகள்
தளக்குயபத்து அதழகளபசகனழளல் அதபளத
தைபம் நளயட்டத்தழல் ழர்நளணழக்கப்ட்டுள்
னணழகள்
தளழப்ழடங்கழன்
ண்ணழக்கக
வ்யவு;
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(ii)
(iii)

அத்தககன னணழகள் தளழப்ழடதநளன்தக்களக
தசயழடப்ட்டுள் ணத்ததளகக வ்யவு;
தநற்டி னணழகள் தளழப்ழடங்கழல் தற்தளது
னன்டுத்தப்டும் ண்ணழக்கக வ்யவு

ன்கத அயர் இச் சகனழல் அழயழப்ளபள?
(ஆ) (i)

தநத
குழப்ழடப்ட்ட
னணழகள்
தளழப்ழடங்கக
ழர்நளணழப்தற்கள
எப்ந்தங்கக யமங்கும்தளது உளழன தகள்யழப்
த்தழப கடதொக ழன்ற்ப்ட்டுள்தள;

(ii)

இன்தல், அந்த எப்ந்தங்கள் யமங்கப்ட்டுள்
அடிப்கட னளது;

(iii)

தநற்டி
எப்ந்தங்கக
யமங்கும்தளது
எப்ந்தகளபளழடநழதந்து
அல்து
ற்தைகடன
கம்ழகழடநழதந்து ணம் தப்ட்டுள்தள

ன்கத அயர் குழப்ழடுயளபள?
(இ)

இன்தல், ன்?

asked the Minister of Local Government and
Provincial Councils:
(a)

(b)

(c)

(ග)

Will he inform this House of (i) the number of passenger shelters
constructed in Anuradhapura District by the
Transport Ministry of the North-Central
Province and the Provincial Road Passenger
Transport Authority;
(ii) the money spent on a such passenger
shelter; and
(iii) the number of passenger shelters utilized at
the moment out of them?
Will he state (i) whether the proper tender procedure has
been followed when awarding contracts for
the construction of the passenger shelters
mentioned above;
(ii) if not, the basis on which the aforesaid
contracts have been awarded; and
(iii) whether money has been obtained from the
contractor or the relevant companies when
offering the aforesaid contracts?
If not, why?
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(i)

ඔක.

(ii)

අදහශ ශන ශක.

(iii)

නළත.

(ඇ) අදහශ ශන ශක.

ගු පී. ශැිපවන් මශතා

(நளண்தைநழகு தே. லளழசன்)

(The Hon. P. Harrison)

මරු ථහනහඹ තුමභනි, නිශඹෝජය ඇභිකතුමභහ යනකහ, ශම්හ
වළදුශක 2012 ර්ශේ යනඹරහ.

ගු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මශතා

(நளண்தைநழகு இந்தழக ண்டளபளனக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

2008 ර්ශේ ිකර මණන් අනු එක්ෂ භගී ගයණඹක්ෂ වහ
ළඹ ශ ු.දර රුපිඹඛ ශදරක්ෂ ඳනසතුමන්දවයන.

ගු පී. ශැිපවන් මශතා

(நளண்தைநழகு தே. லளழசன்)

(The Hon. P. Harrison)

2007 ර්ශේද?

ගු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මශතා

(நளண்தைநழகு இந்தழக ண்டளபளனக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

2008 ර්ශේ.

ගු පී. ශැිපවන් මශතා

(நளண்தைநழகு தே. லளழசன்)

(The Hon. P. Harrison)

මරු
ථහනහඹ තුමභනි, භශේ ඳශු.ළනි අතුමරු ප්රලසනඹ
ශභඹයි. මරු නිශඹෝජය ඇභිකතුමභහ යනකහ, 2008 ර්ශේ ිකර
මණන් අනු 135ක්ෂ වදරහ ිකශඵනහ යනඹරහ. මරු නිශඹෝජය
ඇභිකතුමභනි, භභ අවන්න
ළභළිකයි, දළන් ඒහයින් කීඹක්ෂ
ප්රශඹෝජනඹට මන්නහද යනඹරහ.

ගු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මශතා

(நளண்தைநழகு இந்தழக ண்டளபளனக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

මරු

ථහනහඹ තුමභනි, සිරඹඛරභ ප්රශඹෝජනඹට මන්නහ.

ගු පී. ශැිපවන් මශතා

(நளண்தைநழகு தே. லளழசன்)

ගු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මශතා (ඳෂා ක ඳාන ශා
ඳෂා ක වභා නිපයෝජය අමාතයුරමා)

(நளண்தைநழகு இந்தழக ண்டளபளனக்க - உள்ளூபளட்சழ, நளகளண
சககள் ழபதழ அகநச்சர்)

(The Hon. Indika Bandaranayake - Deputy Minister of
Local Government and Provincial Councils)

මරු
ථහනහඹ තුමභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ
අභහතයතුමභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිිබතුමය ශදනහ.
(අ)
(i) 135යන.
(ii) 2008 ර්ශේ ිකර මණන් අනු එක්ෂ භගී
ගයණඹක්ෂ වහ ළඹ
ශ ු.දර රුපිඹඛ
253,000යන. (ශදසිරඹ ඳනසතුමන්දවයන.)
(ශභභ ිකර මණන් යජශේ හර්ක ිකර මණන්
වශලෝධනඹ අනු ශනස මේ ඇත.)
(iii)

සිරඹලුභ භගී ගයණ ප්රශඹෝජනඹට මනු රළශ්ල.

(The Hon. P. Harrison)

මරු නිශඹෝජය ඇභිකතුමභනි, ඔඵතුමභහ නිශඹෝජනඹ
යන
ප්රශ්ධලරත් ගණ්ඩුශක භළික ඇභිකරු ඉන්නහ. භභ ඔඵතුමභහට
සථහන යනහිඳඹක්ෂ මළන යනඹන්නම්. අනුයහධපුයශේ ඹහඳනඹ
වන්ි.ශේ භහින්ද ිධදයහරඹ ඉි.රිපිට ිකශඵන ඵස නළතුමම් ශඳ ශශේ
වරත් දළන් නළවළ. භභ ඔඵතුමභහට එළනි සථහන මළන යනඹන්නම්.
ඒ භභ යනකශක එ සථහනඹක්ෂ. අනුයහධපුය නින්ත ශච්ිකඹ භවහ
ිධදයහරඹ ඉසයව රුපිඹඛ ශදරක්ෂ මණනක්ෂ ිධඹදම් යරහ වදරහ
ිකශඵන ඵස ශවෝඛට් එ දළන් ම්පර්ණශඹන් ඩහ ළශටන
තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ ිකශඵනහ. ශම් සථහන ශද ක්ෂ ිධතයයි භභ
යනකශක. ඒ ිධතයක්ෂ ශන ශයි. මරු ථහනහඹ තුමභනි, රුපිඹඛ
ශදරක්ෂ මණනක්ෂ ිධඹදම් යරහ ළඩ ට නළික තළන්ර ඵස
නළතුමම් ශඳ ශඛ වදරහ ිකශඵනහ. උදහවයණඹක්ෂ ලශඹන්
යනඹනහ නම්, තන්ිකරිභශඛ, ිධරච්චිඹ ඳළත්ශත් වදපු ඒ ඵස
නළතුමම් ශඳ ශර ිකනිසසු ිකඹහ ශතක්ෂත් ඉන්ශන් නළවළ. ඇයි,
ඔඵතුමභන්රහ ශභශවභ ු.දඛ නහසික යන්න ඉඩ ීමරහ ිකශඵන්ශන්?

ඳහර්ලිශම්න්තුම
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ගු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මශතා

ගු පී. ශැිපවන් මශතා

(The Hon. Indika Bandaranayake)

(The Hon. P. Harrison)

(நளண்தைநழகு இந்தழக ண்டளபளனக்க)

මරු ථහනහඹ තුමභනි, අනුයහධපුයඹ යනඹන්ශන් ඉතහභ දුස ය
ප්රශ්ධලඹක්ෂ. ඵහුතයඹක්ෂ ග්රහමීය ඹ ප්රශ්ධල ිකශඵන්ශන්. ඒ ප්රශ්ධලර
ජනතහශේ, ඒ භඟීන්ශේ ඳවසු වහ තභයි අපි ශම්හ ඉි. ය
ිකශඵන්ශන්. නිඹිකත ඳියඳහියඹ අනු ශටන්ඩර් ළරහ, ඒ ිකර
මණන්රට අනු ශම්හ ඉි. ය ිකශඵනහ. භභ හිතන වළියඹට ඒ
ප්රශ්ධලශේ ජනතහ ිධලහර ලශඹන් ශම් භඟී ගයණ
ප්රශඹෝජනඹට මන්නහ.

ගු පී. ශැිපවන් මශතා

(நளண்தைநழகு தே. லளழசன்)

(The Hon. P. Harrison)

මරු ථහනහඹ තුමභනි, මරු නිශඹෝජය ඇභිකතුමභහ යනඹනහ
ශම්හ ඉි. ය ිකශඵන්ශන් ප්රශ්ධලශේ ජනතහශේ ප්රශඹෝජනඹ
වහයි යනඹරහ. ශම්හ ඉි.
ය ිකශඵන්ශන් ඒ ජනතහශේ
ප්රශඹෝජනඹට
ශන ශයි,
ඔඵතුමභන්රහශේ
ශවවචයිඹන්ට
ශ න්ත්රහත් ීමභටයි. එශවභ නළික ඒ ඳශහශත් ිකනිසුන්ට
ශම්හයින් ප්රශඹෝජනඹක්ෂ නළවළ. ිකනිසුන්ට ප්රශඹෝජනඹක්ෂ
ිකශඵනහ නම්, ශම් bus halts තන්ිකරිභශඛ ශ ශශර් වදන්ශන්
නළවළ. ළස ට ිකනිශවක්ෂ ිකඹහ ශතක්ෂත් නළික තළන්ර ඒ
bus halts වදරහ ිකශඵනහ. එතළනින් ඵස ඹනහද යනඹරහ ඔඵතුමභහ
යනඹන්න.

ගු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මශතා

(நளண்தைநழகு இந்தழக ண்டளபளனக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

මරු ථහනහඹ තුමභනි, ශම් භඟී ගයණ ඉි. යනරීභ වහ සුදුසු
සථහන අපි ශතෝයහ ශමන ිකශඵන්ශන් ජහික
මභනහමභන
ශ ිකන් බහශක නිර්ශ්ධලරට අනුයි. ඒ අනු ඒ නිඹිකත
සථහනර ඒ භඟී ගයණ ඉි. ය ිකශඵනහ. ඇත්ත ලශඹන්භ ඒ
ග්රහමීය ඹ ප්රශ්ධල නිශඹෝජනඹ යන භන්ත්රීයශඹක්ෂ ශම් ග හයශඹන්
ථහ යනරීභ පිිබඵ අපි නමහප් ශනහ. මරු ථහනහඹ තුමභනි,
ඒ ප්රශ්ධල ශඵ ශව භ දුස යයි. අනුයහධපුයඹ යනඹන්ශන් රව හශක
ිකශඵන දුස යභ ි.සත්රික්ෂ ඹක්ෂ. එ ඵස යථඹක්ෂ ගිහිඛරහ තත්
ඵස යථඹක්ෂ එන්න ිධලහර හරඹක්ෂ මත ශනහ. ඒ හශේභ දළඩි
ශර අක ිකශඵන ප්රශ්ධලඹක්ෂ. ඒ නිහ ශම් භඟී ගයණ ඒ
ජනතහට ඉතහ ප්රශඹෝජනත් ශනහ යනඹරහ භහ හිතනහ.
ශ ශවේ වරි භඟී ගයණඹක්ෂ ශද ක්ෂ ළඩිරහ ිකශඵනහ යනඹරහ
මරු භන්ත්රීතුමභහ අඳට දන්නහ නම් ඒ පිිබඵ ශ ඹරහ ඵරරහ
අපි ටුතතුම යන්නම්.

(நளண்தைநழகு தே. லளழசன்)

මරු නිශඹෝජය ඇභිකතුමභනි, භහ තු.න්නහන්ශේශමන් අවනහ
තන්ිකරිභශඛ ඳහශර් භන්නහයම් වන්ි.ඹ ශඟ bus halt එ ක්ෂ
වළදුශක ශභ න ඵස එ ඹන නිහද යනඹරහ.

ගු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මශතා

(நளண்தைநழகு இந்தழக ண்டளபளனக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

මරු ථහනහඹ තුමභනි, එතුමභහ යන ශචෝදනහ අපි ප්රිකක්ෂශේඳ
යනහ. [ඵහධහ යනරීම්] මරු භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහ යනඹන ශ්ධඛ
අපි ප්රිකක්ෂශේඳ යනහ. ඇත්ත ලශඹන්භ ඔඵතුමභහ ළයි. භතඹ
ඉන්ශන්. එශවභ ශචෝදනහක්ෂ ිකශඵනහ නම් ඔඵතුමභහ ඒ අඳට
ලිඛිත දන්න්න. අපි ඒ පිිබඵ ශව ඹහ ඵරහ ටුතතුම යන්නම්.

කථානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ ප්රශ්ධලශේ හුඟක්ෂ න්දනහ රුන් ඹනහ, එනහ. අකටයි,
ළසටයි ශද ටභ-

ගු පී. ශැිපවන් මශතා

(நளண்தைநழகு தே. லளழசன்)

(The Hon. P. Harrison)

එශවභ නම් න්දනහ රුන්ට ිධශ්රහභ ලහරහක්ෂ වදරහ ශදන්න
පුළුන් ශන්.

කථානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රලසන අව

13 - 4948/'14 - (1), මරු සුජී ශේනසිරවව භවතහ.

ගු සුජීල පවේනසංශ මශතා

(நளண்தைநழகு சுஜவய தசசழங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

මරු

ථහනහඹ තුමභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(நளண்தைநழகு தழதஷ் குணயர்த)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මරු ථහනහඹ තුමභනි, යනිජ ශතඛ ර්භහන්ත අභහතයතුමභහ
ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිිබතුමරු ීමභ වහ ික ශද ක්ෂ ඛ
ඉඛරනහ.

ප්රනනය මුර දිනකදී ඉදිිපඳ ක ිරීමම නිපයෝග කරන දී.

ගු පී. ශැිපවන් මශතා

யழளகய நற்தளத தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது.

(நளண்தைநழகு தே. லளழசன்)

Question ordered to stand down.

(The Hon. P. Harrison)

මරු

ථහනහඹ තුමභනි, භශේ තුමන්ළනි අතුමරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.

අනුයහධපුයශේ ිකශඵන දුස යතහ මළන ඒ ඇභිකතුමභහ භට
උමන්න්න ඕනෆ නළවළ. භභ අවන්ශන්, ජීිධශත්ට ඵස එ ක්ෂ
ඹන්ශන් නළික තළන්ර භඟී ගයණ වදරහ ිකශඵන එ මළනයි.
ඒ ටයි අශ ච ිධරු්ධධත්ඹ ිකශඵන්ශන්, මරු ථහනහඹ තුමභනි.
[ඵහධහ යනරීභක්ෂ]

ලියාඳදිංික කායතන: විවනතර

தழவு தசய்னப்ட்ட களநன்ங்கள் : யழபம்
REGISTERED KALAYATHANA : DETAILS

5029/’14
14. ගු අිර විරාේ කාිපයලවම් මශතා

(நளண்தைநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

වස ිික

කථානායකුරමා
(Mr. Speaker)

එශවභ සථහනඹක්ෂ නම්
ඇභිකතුමභහ ශ ඹහ ඵරයි.

වහ

රහ

ටුතතුම අභහතයතුමභහශමන් ඇස ප්රලසනඹ -

(1) :

(சளளனகர் அயர்கள்)

යරහ යනකශ ත් මරු නිශඹෝජය

(අ)

(i)

ශම්
න
ිධට
වස ිික
ශදඳහර්තශම්න්තුම ඹටශත් ලිඹහඳි.වචි
රහඹතන වයයහ ශ ඳභණද;

ටුතතුම
ය ඇික
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(ii)

ශම් න ිධට එභ රහඹතන අතරින් රිඹහත්භ
භට්ටශම්
ඳිකන
රහඹතන
වයයහ
ශ ඳභණද;

(iii)

ඳසු ගිඹ ර් 5 තුමශීම ළසී ශම ස ඇික
වයයහ ශ ඳභණද;

(iv)

එභ රහඹතන ළසී ඹෆභට ශවේතුම ශර්ද;

asked the Minister of Culture and the Arts:
(a)

රහඹතන

ඹන්න එතුමභහ වන් යන්ශනහිද?
(ග)

(i)

වස ිික
ටුතතුම
ශදඳහර්තශම්න්තුමශක
ලිඹහඳි.වචි රහඹතන ශනුශන් මූරයහධහය රඵහ
ීමභක්ෂ සිරදු යන්ශන්ද;

(ii)

එශේ නම්, එක්ෂ
රහඹතනඹක්ෂ ශනුශන්
හර්ක  රඵහ ශදන ු.දර ශ ඳභණද;

(iii)

එභ ු.දර අන් යට ළඩි
ශර්ද;

යන රද ර්ඹ
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(b)

Will he state (i)

the number of Kalayathana (arts institutes)
that have been registered under the
Department of Cultural Affairs at present;

(ii)

the number of Kalayathana that are active
at present out of them;

(iii)

the number of Kalayathana that were closed
down within the last five years; and

(iv)

the reasons that caused the closing down of
such Kalayathana?

Will he inform this House (i)

යජශේ ලිඹහඳි.වචි
රහඹතනර
ටුතතුම
අධීක්ෂණඹ යනරීභ වහ ක්රභශකදඹක්ෂ ිකශ්ලද;

whether financial aid is provided to
Kalayathana that are registered with the
Department of Cultural Affairs;

(ii)

එශේ නම්, එභ ක්රභශකදඹ ව ඊට ම්ඵන්ධ මේ
ටුතතුම යන නිරධහරීන් වුරුන්ද;

if so, the amount of money given to a single
Kalayathana annually; and

(iii)

the year on which the aforesaid amount was
increased last?

ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඇ)

(i)
(ii)

ඹන්නත් එතුමභහ වන් යන්ශනහිද?
(ඈ) ශන එශේ නම්, ඒ භන්ද?

(c)

களசளப, கக அலுயல்கள் அகநச்சகபக் தகட்ட யழள:
(அ) (i)

(ii)

தற்தளது களசளப அலுயல்கள் தழகணக்
கத்தழன் கவழ் தழவு தசய்னப்ட்டுள் கள
நன்ங்கழன் ண்ணழக்கக வ்யதயன்
கதத்ம்;

Will he also state (i)

whether there is a methodology for
monitoring the activities of Kalayathana
that are registered with the government;
and

(ii)

if so, the methodology adopted and the
names of the officers involved in it?

தற்தளது தநற்டி களநன்ங்கழல் இனங்கும்
ழகனழலுள்கயகழன் ண்ணழக்கக வ்ய
தயன்கதத்ம்;

(d)

(iii)

கடந்த
ந்தளண்டுகழதள்
தோடப்ட்டுள்
களநன்ங்கழன்
ண்ணழக்கக
வ்ய
தயன்கதத்ம்;

ගු ටී. බී. ඒකනායක මශතා (වංවනකෘතික ශා කා
ක යුුර අමාතයුරමා)

(iv)

தநற்டி களநன்ங்கள் தோடப்ட்டகநக்கள
களபணங்கள் னளகய ன்கதத்ம்

அயர் குழப்ழடுயளபள?
(ஆ) (i)

(ii)

(iii )

களசளப அலுயல்கள் தழகணக்கத்தழல் தழவு
தசய்னப்ட்டுள்
களநன்ங்களுக்கு
ழதழ
உதயழகள் யமங்கப்டுகழன்தள ன்கதத்ம்;
ஆதநழல், களநன்தநளன்தக்கு யதடளந்தம்
யமங்கப்டும் ணத்ததளகக வ்யதயன்
கதத்ம்;
தநற்டி ததளகக இததழனளக அதழகளழக்கப்ட்ட
ஆண்டு னளததன்கதத்ம்

If not, why?

(நளண்தைநழகு ளழ. ழ. க்களனக்க - களசளப, கக அலுயல்கள்
அகநச்சர்)

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

මරු
(අ)

(ග)

ථහනහඹ තුමභනි, එභ ප්රලසනඹට පිිබතුමය ශභශේයි.
(i)

රහඹතන 1400යන.

(ii)

1024යන.

(iii)

ශන භළත.

(iv)

අදහශ ශන ශක.

(i)

ඔක.

(ii) 1.

அயர் இச்சகக்கு அழயழப்ளபள?
(இ) (i )

அபசளங்கத்தழல் தழவு தசய்னப்ட்டுள் கள
நன்ங்கக
தநற்ளர்கய
தசய்யதற்கள
தொககநதனளன்த உள்தள ன்கதத்ம்;

(ii )

ஆதநழல், அந்த தொககந நற்தம் அதழல்
இகணந்து தசனளற்தகழன் அலுயர்கள்
னளயர் ன்கதத்ம்

அயர் குழப்ழடுயளபள?
(ஈ)

இன்தல், ன்?

(iii)
(ඇ)

(i)

ිධශිසට ශශ්රේණියේශේ රහඹතන වහ රු. 6000.00

2.

අධි ශශ්රේණියේශේ රහඹතන වහ රු. 5000.00

3.

හභහනය ශශ්රේණියේශේ රහඹතන වහ රු. 4000.00 වහ 3500.00

4.

න රහඹතන වහ - රු.1500.00

2012 ර්ශේීම ඹ.
ඔක.

ඳහර්ලිශම්න්තුම
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[මරු ටී. බී. ඒ නහඹ

(ii)

භවතහ]

ප්රහශ්ධය ඹ ශඛ ම්ශේ පර්ණ අධීක්ෂණඹ ඹටශත්
වස ිික නිරධහරින්, වස ිික වර්ධන
ව හය වහ වර්ධන නිරධහරින් ටුතතුම යනු
රඵයි.

(ඈ) ඳළන ශන නගී.

ිධධිඹට ඒ ශදශදනහ තභයි තභන්ශේ ප්රහශ්ධය ඹ ශඛ ම්
ශ ට්ඨහශේ රහඹතන රිඹ යන්න, ඒහට උදක යන්න,
ඒහට ු.දඛ ප්රිකඳහදන රඵහ ශදන්න රිඹහ
යන්ශන්. ඒහ
ශ ිබන්භ ප්රහශ්ධය ඹ ශඛ ම්ශේ අධීක්ෂණඹ ඹටශත් තභයි
රිඹහත්භ ශන්ශන්.

ගු අිර විරාේ කාිපයලවම් මශතා

(நளண்தைநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

භහ ඔඵතුමභහශමන් ඇහුශක, "ර්ගී යණඹ යනරීශම් ඳදනභ
කුභක්ෂ ද?" යනඹරහයි.

ගු අිර විරාේ කාිපයලවම් මශතා

(நளண்தைநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்)

ගු ටී. බී. ඒකනායක මශතා

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

මරු ථහනහඹ තුමභනි, භට ඒ ිධසතය ිය
ශරහ ිකබුණහ.
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දළන මන්න අලය

මරු ඇභිකතුමභනි, ගණ්ඩුශක එක්ෂතයහ ඇභිකයශඹක්ෂ - ිධභඛ
මේයවල ඇභිකතුමභහ- යනඹහ ිකබුණහ, අවුරුදු 500ට ඩහ අඩු ගමම්
තවනම් යන්න ඕනෆ යනඹරහ. භභ මරු ඇභිකතුමභහශමන් අවනහ,
ඒ මළන ඔඵතුමභහශේ අදව ශභ ක්ෂද යනඹරහ. ශම් තත්ත්ඹ
ඹටශත් වභත්රී ශඵෝධිත්ත්ඹන් වන්ශේටත් බුදු ශන්න
ඵළවළ. වස ිික වහ රහ ටුතතුම අභහතයතුමභහ ලශඹන් ශම්
මළන එතුමභහශේ අදව ශභ ක්ෂද යනඹරහ භහ අවනහ.

ගු ටී. බී. ඒකනායක මශතා

(நளண்தைநழகு ளழ. ழ. க்களனக்க)

(The Hon. T.B. Ekanayake)

ඒ ප්රලසනඹ වස ිික
ටුතතුම අභහතයහවලඹට අදහශ නළවළ.
මරු භන්ත්රීතුමභහට ඒ ශනභ ප්රලසනඹක්ෂ ිධධිඹට බු්ධධ ලහන වහ
ගමික
ටුතතුම අභහතයහවලශඹන් අවන්න පුළුන්.

(நளண்தைநழகு ளழ. ழ. க்களனக்க)

(The Hon. T.B. Ekanayake)

ඒ, ඒ ශම ඛරන්ශේ ිකශඵන ගුණහත්භ
තත්ත්ඹයි. ඒ
ගුණහත්භ තත්ත්ඹ පිිබඵ අඳ අධීක්ෂණඹ යනහ. ශභ ද,
භවරු ු.දර ිධතයක්ෂ රඵහ මන්න රළවළසික ශරහ ඉන්නහ. එභ
නිහ අඳ ඒ ශම ඛරන්ශමන් භහසිර හර්තහ රඵහ මන්නහ. ඒ
ශම ඛරන්ශේ රිඹහ හය ම් පිිබඵ ශත යතුමරු අඳ රඵහ මන්නහ.
ඒ ශම ඛරන්ශේ ි.ුතණු මේම් පිිබඵ; ශියඹන්ශේ ගුණහත්භ
තත්ත්ඹ පිිබඵද වස ිික නිරධහරින් වයවහ අඳ හර්තහ රඵහ
මන්නහ. ඒහ ඹිබ ප්රහශ්ධය ඹ ශඛ ම්තුමභහ ඵරනහ. ඒ අනු තභයි
ර්ගී යණඹ යන්ශන්.

කථානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශදන ටඹ. ප්රලසන අව 1 -මරු බු්ධධි ඳිකයණ භවතහ,
ගර්ථි වර්ධන ඇභිකතුමභහශමන් ඇසීභට. ප්රලසනඹ අවන්ශන්
වුද?

ගු අිර විරාේ කාිපයලවම් මශතා

(நளண்தைநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඒ

ශම් යශට් වස ිිකඹට ඵරඳහනහ.

ලැව්ල පරොන්මඩ ඉල කිරීමපම් ලයාඳෘතිය : ලැය
කෂ මුද
குங்கழன் யண்டல் டிகய அகற்தம்
கதத்தழட்டம் : தசயழட்ட ணம்

කථානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

TANK DESILTING PROJECT : MONEY SPENT

(Mr. Speaker)

ශදන අතුමරු ප්රලසනඹ අවන්න.

ගු අිර විරාේ කාිපයලවම් මශතා

(நளண்தைநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

මරු

ථහනහඹ තුමභනි, භශේ ශදන අතුමරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.

අශ ච ප්රශ්ධලශේ
රහඹතන මණනහක්ෂ
ළසී
ගිහින්
ිකශඵනහ. භභ මරු ඇභිකතුමභහශමන් අවන්න ළභළිකයි, ශම්
මූරයහධහය ීමභ වහ ඒහ ශතෝයහ මන්නහ ඳදනභ, ර්ගී යණඹ
යන ඳදනභ කුභක්ෂද යනඹරහ.
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1. ගු අිර විරාේ කාිපයලවම් මශතා - (ගු බුද්ධික
ඳතිරණ මශතා පලනුල )

(நளண்தைநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம் - நளண்தைநழகு தைத்தழக
தழபண சளர்ளக)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam on behalf of the Hon.
Buddhika Pathirana)

ගර්ථි

වර්ධන අභහතයතුමභහශමන් ඇස ප්රලසනඹ- (1):

(අ)

(i)

2012 ර්ශේීම අනුයහධපුය ි.සත්රික්ෂ ශේ ළකර
ශය න්භඩ ඉත්යනරීශම් යහඳිිකඹක්ෂ රිඹහත්භ
ශ ඵ දන්ශන්ද;

ගු ටී. බී. ඒකනායක මශතා

(ii)

ශභභ ළඩටවන වහ ළඹ
ශ ඳභණද;

(The Hon. T.B. Ekanayake)

(iii)

ශය න්භඩ ඉත්යනරීශම් ශ න්ත්රහත් රඵහීමභ වහ
ශටන්ඩර් ළමේභක්ෂ සිරදු යනු රළබුශකද;

(iv)

එශේ නම්, ශටන්ඩර් ඉඛලුම් රුන්ශේ නම්,
ලිපිනඹන් වහ ඉි.රිඳත් යන රද ිකර මණන් ශන්
ශන් ලශඹන් ශර්ද;

(நளண்தைநழகு ளழ. ழ. க்களனக்க)

සිරකළට
රහටභ ම්ඵන්ධ තභයි ශම්
රහඹතන
පිහිප්න්ශන්. ප්රහශ්ධය ඹ ශඛ ම් ඹටශත් තභයි ඒහ අධීක්ෂණඹ
ශන්ශන්. ප්රහශ්ධය ඹ ශඛ ම් හර්ඹහරර වස ිික නිරධහරින්
ශදශදශනක්ෂ ඉන්නහ. භධයභ ගණ්ඩුශක වස ිික
ටුතතුම
අභහතයහවලශේ ශ ශනකුත්, ඳශහත්
බහශන් ඳත්
යපු
ශ ශනකුත් ලශඹන් ශදශදශනක්ෂ ඉන්නහ. යජශේ නිරධහරින්

ඹන්න එතුමභහ වන් යන්ශනහිද?

යන රද ු.ළු ු.දර
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(ග)

(i)

(ii)
(iii)

අනුයහධපුය ි.සත්රික්ෂ ශේ ළකර ශය න්භඩ
ඉත්යනරීශම්
ටුතතුම
ශනුශන්
අදහශ
ශ න්ත්රහත් රුන්ට ශම් දක්ෂහ ු.දඛ ශමහ
ශන භළික ඵ දන්ශන්ද;
ඔවුන්ට ශභශතක්ෂ ු.දඛ ශන ශමමේභට ශවේතුම
ශර්ද;
ශ න්ත්රහත් රුන් වහ ු.දඛ ශමන්ශන් නම්,
එභ ි.නඹ ශර්ද;

ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඇ) ශන එශේ නම්, ඒ භන්ද?
தளதளதளப அழயழதத்தழ அகநச்சகபக் தகட்ட யழள:
(அ) (i )
2012ஆம் ஆண்டில் அதபளததைபம் நளயட்டத்தழன்
குங்கழலுள் யண்டல் டிகய அகற்தம்
கதத்தழட்டதநளன்த
தசனற்டுத்தப்ட்ட
ததன்கத அழயளபள ன்கதத்ம்;
(ii ) தநற்டி கதத்தழட்டத்துக்களக தசயழடப்ட்ட
தநளத்தப் ணத்ததளகக வ்யதயன்கதத்ம்;
(iii ) யண்டல் டிகய அகற்தயதற்கள எப்ந்
தத்கத
யமங்குயதற்களக
தகள்யழப்த்தழபம்
தகளபப்ட்டதள ன்கதத்ம்;
(iv) ஆதநழல்,
தகள்யழப்த்தழபதளபர்கழன்
தனர்கள், தொகயளழகள் நற்தம் தொன்கயத்த
யழககள் தழத்தழனளக னளததன்கதத்ம்

(c)
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(ii)

the reasons for not making their payments
yet; and

(iii)

the date on which the payments will be
made, if payments would be paid for the
contractors?

If not, why?

ගු එවන.එම්. චන්ද්රපවේන මශතා (විපේ ලයාඳෘති අමාතය
වශ ණර්ථික වංලර්ධන නිපයෝජය අමාතයුරමා)

(நளண்தைநழகு ஸ்.ம். சந்தழபதச - யழதசட கதத்தழட்டங்கள்
அகநச்சதம் தளதளதளப அழயழதத்தழ ழபதழ அகநச்சதம்)

(The Hon. S.M. Chandrasena - Minister of Special Projects
and Deputy Minister of Economic Development)

මරු
ථහනහඹ තුමභනි, ගර්ථි
වර්ධන අභහතයතුමභහ
ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිිබතුමය වභාගත* යනහ.

* වභාපම්වය මත තබන ද ිළිතුරර:
* சளதேடத்தழல் கயக்கப்ட்ட யழகட :

* Answer tabled:
(අ)

அயர் குழப்ழடுயளபள?
(ஆ) (i )

அதபளததைபம் நளயட்டத்தழன் குங்கழலுள்
யண்டல் டிகய அகற்தம் ணழகளுடன்
சம்ந்தப்ட்ட எப்ந்தகளபர்களுக்கு இற்க
யகப ணம் தசலுத்தப்டயழி்ல்கதனன்கத
அழயளபள ன்கதத்ம்;

(ii )

இற்கயகப இயர்களுக்கு ணம் தசலுத்தப்
டளகநக்கள
களபணங்கள்
னளகய
தனன்கதத்ம்;

(iii )

எப்ந்தக்களபர்களுக்கள ணம் தசலுத்தப்டு
நளனழன், அத்தழகதழ னளததன்கதத்ம்

அயர் இச்சகக்கு அழயழப்ளபள?
(இ)

இன்தல், ன்?

asked the Minister of Economic Development:
(a)

(b)

Will he state (i) whether he is aware that a tank desilting
project was implemented in the
Anuradhapura District in the year 2012;
(ii) the total amount of money spent for this
programme;
(iii) whether tenders were called for awarding
contracts for the desilting project; and
(iv) if so, separately the names and the addresses
of the bidders and the bids offered?
Will he inform this House (i)

whether he is aware that payments have not
been made for the relevant bidders for
desilting the tanks in the Anuradhapura
District;

(ග)

(ඇ)

i.

ඔක.

ii.

රුපිඹඛ ිකලිඹන 573.56යන. (රුපිඹඛ 573,555,679.33)

iii.

ළට අදහශ ශම ිධ විධධහනඹ භඟ ගිිධසුම්
යහඳිික රිඹහත්භක්ෂ යන රීම.

iv.

පිිබතුමය ඇු.ණුභ 1හි දළක්ෂශක. ඇු.ණුභ වභාගත* යික.

මත මේ

i.

2012 ශර් රිඹහත්භ  ර ශය න්භඩ ඉත් යනරීශම්
ළඩටවනට අදහශ සිරඹලුභ ශ න්ත්රහත් රුන්ට ු.දඛ
ශමහ ඇත. ශමමේම් පිිබඵ ිධසතය ඇු.ණුම් 2 හි වන්
ශක. ඇු.ණුභ වභාගත* යික.

ii.

අදහශ ශන ශක.

iii.

අදහශ ශන ශක.

අදහශ ශන ශක.

කථානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රලසන අව

2 -3940/'13-(1), මරු අනුය ි.හනහඹ

භවතහ.

ගු අනුර දිවානායක මශතා

(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මරු

ථහනහඹ තුමභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(நளண்தைநழகு தழதஷ் குணயர்த)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මරු
ථහනහඹ තුමභනි, මරු ු.දඛ වහ ක්රභ ම්ඳහදන
අභහතයතුමභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිිබතුමරු ීමභ වහ ික
ශද
හරඹක්ෂ ඉඛරහ සිරියනහ.

ප්රනනය මුර දිනකදී ඉදිිපඳ ක ිරීමම නිපයෝග කරන දී.

யழளகய நற்தளத தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது.

Question ordered to stand down.

—————————
* පවනතකාප තබා ඇත.

* தழகனத்தழல் கயக்கப்ட்டுள்து.
* Placed in the Library.

ඳහර්ලිශම්න්තුම

683

684
ளழதசளதக தழதப்தழனகடனக்கூடினயளத இடம்
ததகழன்ததன்கத உததழப்டுத்த தொடித்நள
ன்கதத்ம்;

ලාශන දුම් ඳීමක්ාල : ගාවනුර

யளக தைககப் ளழதசளதக : கட்டணம்
VEHICLE EMISSION TEST : CHARGES

4333/’13
4. ගු අිර විරාේ කාිපයලවම් මශතා (ගු අපනෝමා ගමපප
මශ කිය පලනුල )

(நளண்தைநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம் - நளண்தைநழகு (தழதநதழ)
அதளநள கநதக சளர்ளக)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam on behalf of the Hon.
(Mrs.) Anoma Gamage)

ප්රහවන අභහතයතුමභහශමන් ඇස ප්රලසනඹ- (2):
(අ)

හවන දුම් ඳරීක්ෂහ සිරදු යනරීභට එභ ඳරීක්ෂහ සිරදු යනු
රඵන භහමම් ිධසිරන් අඹ ශ ුතතුම මහසතුම තීයණඹ යනු
රඵන ඵරධහරිඹහ
වුරුන්ද ඹන්න එතුමභහ වන්
යන්ශනහිද?

(ග)

(ii )

ஆதநழன், இதற்கு அடிப்கடனளகக் தகளள்ப்
டும் களபணங்கள் னளகய ன்கதத்ம்

அயர் இச்சகனழல் அழயழப்ளபள?
(ஈ)

இன்தல், ன்?

asked the Minister of Transport:
(a)

Will he state the authority who decides the charges
levied by the companies that conduct vehicle
emission testing for conducting such emission
tests?

(b)

Will he also state -

(i)

යජශේ ගඹතන ිධසිරන් බහිධතහ යනු රඵන හවන
වහ දුම් ඳරීක්ෂහ සිරදු යනු රඵන්ශන්ද;

(i)

(ii)

ශ්රී රව හ මභනහමභන භණ්ඩරඹ තුම ඵස යථ එභ
ඳරීක්ෂණඹට බහජනඹ යනු රඵන්ශන්ද;

whether vehicles used by the public
institutions are tested for emission;

(ii)

(iii)

එශේ නම්, ශ්රී රව හ මභනහමභන භණ්ඩරඹ ිධසිරන්
තභ ඵස යථ වහ දුම් ඳරීක්ෂණඹ සිරදු ය මළනීභට
හර්ක  අදහශ ගඹතනරට ශමනු රඵන ු.දර
ශ ඳභණද;

whether the buses owned by the Sri Lanka
Transport Board are subjected to that test;
and

(iii)

if so, the amount paid by the SLTB annually
to the relevant institutions for getting its
buses tested for vehicle emission?

ඹන්නත් එතුමභහ වන් යන්ශනහිද?
(ඇ)

(i)

(ii)

ශම් න ිධට භහර්මර ධහනශේ ඳිකන
හවනලින් සිරදුන දුම් පිටමේභ නිරීක්ෂණඹ
යනරීශභන් හවන දුම් ඳරීක්ෂණඹ ෆහීභ ට ඳත්ිධඹ
වළයන ඳරිි. සිරදුන ඵට වික ිධඹ වළයනද;

(c)

Will he inform this House (i)

whether an assurance can be given that
vehicle emission testing is done in a
satisfactory manner, by observing the
emissions of vehicles that run on the roads
at present; and

(ii)

if so, the factors on which such assurance
will be based?

එශේ නම්, ඊට ඳදනම් ය මන්නහ ශවේතුම ශර්ද;

ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඈ) ශන එශේ නම්, ඒ භන්ද?
தளக்குயபத்து அகநச்சகபக் தகட்ட யழள:
(அ)

யளக தைககப் ளழதசளதககன தநற்தகளள்யதற்கு
தநற்டி ளழதசளதககன தநற்தகளள்கழன் கம்ழ
களல்
அயழடப்ட
தயண்டின
கட்டணத்கத
தவர்நளழக்கும்
அதழகளளழ
னளதபன்கத
அயர்
குழப்ழடுயளபள?

(ஆ) (i )

அபசளங்க ழதயங்கழளல் னன்டுத்தப்
டும் யளகங்களுக்கு தைககப் ளழ தசளதக
தநற்தகளள்ப்டுகழன்தள ன் கதத்ம்;

(ii )

இங்ககப் தளக்குயபத்துச் சகக்குச் தசளந்த
நள ததந்து யண்டிகள் தநற்டி ளழதசளத
கக்கு உட்டுத்தப்டுகழன்யள ன்கத
த்ம்;

(iii )

ஆதநழன், இங்ககப் தளக்குயபத்துச் சக
அதது ததந்து யண்டிகளுக்கள தைககப்
ளழதசளதககன தநற்தகளள்யதற்கு யதடளந்தம்
குழத்த
ழதயங்களுக்குச்
தசலுத்துகழன்
ணத்ததளகக வ்யதயன்கதத்ம்

(d)

If not, why?

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(நளண்தைநழகு தழதஷ் குணயர்த)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මරු ථහනහඹ තුමභනි, ප්රහවන අභහතයතුමභහ ශනුශන් භහ
එභ ප්රලසනඹට පිිබතුමය වභාගත* යනහ.

* වභාපම්වය මත තබන ද ිළිතුරර:
* சளதேடத்தழல் கயக்கப்ட்ட யழகட :

* Answer tabled:
(අ)
(ග)

ශභෝටර් යථ ප්රහවන ශ
(i)

යජශේ ගඹතන ිධසිරන් බහිධතහ යනු රඵන සිරඹලුභ හවන
වහ දුම් ඳරීක්ෂහ සිරදු යනරීභ අනිහර්ඹඹ ශක.

(ii)

ඔක.

(iii)

එක්ෂ එක්ෂ ර්ර ධහනඹ යනු රඵන ඵස යථ වයයහ
අනු දුම් ඳරීක්ෂහ වහ අදහශ ගඹතනරට ශමන
ු.දර ශනස ශක. ඒ අනු 2013 ව 2014 ඳශු. හර්තුම
තුමශ ශම් වහ ශමහ ඇික ු.දර රුපිඹඛ 1,075, 080.00යන.

அயர் குழப்ழடுயளபள?
(இ) (i )

தற்தளது வீதழகழல் தளக்குயபத்தழல் ஈடுடும்
யளகங்கழலிதந்து
தயழதனற்ப்டும்
தைகககன அயதளழப்தன்தோம் யளக தைககப்

භහරිස ජනයහඛ

(රුපිඹඛ දලරක්ෂ වළත්තෆඳන්දවස අසයන.)
(ඇ)

(i)

ඔක.
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(ii)

ශඳ සිරර ඉන්ධන බහිධතශඹන් ඛෂර් ඩශඹ ක්ෂයිඩ්
ඳරියඹට එ තුම න අතය ශ ශම නමයශේ සථහන19 ීම
ශම ඩනළගිලි ඳර්ශේණ ගඹතනඹ ිධසිරන් වයණ හතශේ
ඇික ඛෂර් ඩශඹෝක්ෂයිඩ් (SO2 ) ප්රභහණඹන් 2009, 2011,
2012 ව 2013 ඹන ර්ර ඳරීක්ෂහ
ය ඇත. එභ
දත්තඹන් න්න්දනඹ යනරීශම්ීම 2009 ර්ඹට හශ චක්ෂ
ඛෂර් ඩශඹ ක්ෂයිඩ් ප්රභහණඹ අඩුමේ ඇික ඵ එභ හර්තහශක
වන් ය ඇත. 2008 ර්ශේ අහනශේ හුත ිධශභෝචන
ළඩටවන ගයම්බ යනරීභ නිහ ඛෂර් ඩශඹ ක්ෂයිඩ්
(SO2 ) ප්රභහණඹ අඩු මේභට ශවේතුම මේ ඇික ඵ ද එභ හර්තහශක
ඳළවළි.ලි වන් ය ඇත. 2009, 2010, 2011,2012 ඹන
ර්ර හවන මවනඹට 1,486,034ක්ෂ එ තුම මේ ඇික අතය
ශඳ සිරර ඉන්ධන ඳරිශබෝජනඹ ළරයනඹුතතුම ප්රභහණඹක්ෂ
ළඩි මේ ඇතත් 2011, 2012, 2013 ඹන ර්ර දත්ත අනු,
ඛෂර් ඩශඹ ක්ෂයිඩ් ප්රභහණඹ 2009 ර්ඹට ඩහ අඩුමේභ
අනු ශභභ ළඩටවන ෆහීභ ට ඳත් ිධඹ වළයන ඳරිි.
සිරදුන ඵට වික ිධඹ වළයනඹ. ිධසතය ඇු.ණුශභහි
වන් ය ඇත. ඇු.ණුභ* ඉි.රිඳත් යික.
භධයභ ඳරිය අධි හරිඹ භගින් ශ ශම ශ ප්ශක
ඳත්හශමන ඹනු රඵන වයණ හුත ඳරීක්ෂහ යනරීශම්
සථහනශේ 2013 ර්ශේීම රඵහ මත් දත්තඹන් අනු ක්ෂෂුර
අවශු (PM 10) ප්රභහණඹ 63ug/m3 ශර ඳත්හශමන
ඹහභට වළයන මේ ඇත. ඳසු ගිඹ ය 5 තුමශ හවන
1,813,685ක්ෂ වන මවනඹට එ තුම මේ ඇික අතය එභ ළඩි
මේභ තුමශත් එශර ඳත්හශමන ඹෆභට වළයනමේභ ශභභ
ළඩටවන ෆහීභ ට ඳත් ිධඹ වළයන ඳරිි. සිරදු න ඵට
තත් වික ඹයන.
දළනට භහර්මශේ ධහනඹ න හවන වහ ිධමණන වහ
අධීක්ෂණ ළඩටවන් නියන්තයශඹන් රිඹහත්භ
යන
අතය ඳරිය අභහතයහවලඹ වහ ශභෝටර් යථ ප්රහවන
ශදඳහර්තශම්න්තුමශක නිරධහරින් එභ හවන භහර්මශේීම
ඳරීක්ෂහ යනු රළශ්ල. නමේන ඳරීක්ෂණ උඳ යණ බහිධතහ
ය රඵහ මන්නහ රද එභ දත්තර අභත් න ප්රභහණඹන්
ළරයනඛරට මළනීශම්ීම වහ ිධලසශඛණඹ යනරීශම්ීම හුත
ිධශභෝචන ළඩටවශන් හර්ථ ත්ඹ ළඩිදුයටත් තවවුරු
ශක.

(ඈ)
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ම කත රාජඳක් ජාතයන්තර ගුලන් පතොටුපඳොෂ :
ණදායම
நத்த நலழந்த பளஜக் ர சர்யததச யழநள
ழகனம் : யதநளம்

MATTALA RAJAPAKSA INTERNATIONAL AIRPORT :
REVENUE

4853/’14
10. ගු (ණචාර්ය) ශර් ද සල්ලා මශතා

(நளண்தைநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

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

සිරිධඛ ගුන් ශේහ අභහතයතුමභහශමන් ඇස ප්රලසනඹ- (1) :
(අ)

භත්තර යහජඳක්ෂ ජහතයන්තය ගුන් ශත ප්ශඳ ශට
අදහශ,
(i) එක්ෂ එක්ෂ ගුන්ශේහ ඳදනිකන්, ඳසුගිඹ භහ 12
වහ, එක්ෂ එක්ෂ භහඹ තුමශ ගයම්බ  ර ව අන්
 ර (වක්රභණ ශන න) ජහතයන්තය ගුන් මභන්
වයයහ ශන් ශන් ලශඹන් ශ ඳභණද;
(ii) එක්ෂ එක්ෂ ගුන්ශේහ ඳදනිකන් ඳසුගිඹ භහ 12
වහ එක්ෂ එක්ෂ භහඹ තුමශ ඉඳළයූ ු.ළු ගදහඹභ
ශ ඳභණද;
ඹන්න එතුමභහ වන් යන්ශනහිද?
(ග) ශන එශේ නම්, ඒ භන්ද?
சழயழல் யழநளச் தசகயகள் அகநச்சகபக் தகட்ட யழள:
(அ)

ඳළන ශන නඟී.

කථානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රලසන අව

7-4584/'13-(1), මරු යන්ජන් යහභනහඹ

භවතහ.

அயர் கூதயளபள?
(ஆ) இன்தல், ன்?

ගු අිර විරාේ කාිපයලවම් මශතා

(நளண்தைநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்)

asked the Minister of Civil Aviation:

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

මරු ථහනහඹ තුමභනි, මරු යන්ජන්
ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.

நத்த நலழந்த பளஜக்ர சர்யததச யழநள ழகனம்
ததளடர்ளக,
(i )
கடந்த 12 நளதங்களக எவ்தயளத நளததொம்
தைப்டுகழன் நற்தம் அதக யந்தகடகழன்
(இகடத்தங்கல்
அல்)
சர்யததச
யழநளங்கழன் ண்ணழக்கககன யழநளச்
தசகயனழன் அடிப்கடனழல் தழத்தழனளகவும்;
(ii ) கடந்த 12 நளதங்கழல் எவ்தயளத நளததொம்
ஈட்டப்ட்ட தநளத்த யதநளத்கத யழநளச்
தசகயனழன் அடிப்கடனழலும்

යහභනහඹ

භවතහ

(a)

ගු ඩිාන් පඳපර්රා මශතා (විපද් රැිරයා ප්රලර්ධන ශා
සුබ වාධන අමාතයුරමා)

Will he state pertaining to the Mattala Rajapaksa
International Airport (i)

the number of international flights
originated and concluded (not the transit)
separately in each month for the last 12
months on per airline basis; and

(ii)

the total revenue earned for each month for
the last 12 months on per airline basis?

(நளண்தைநழகு டிளன் ததபபள - தயழளட்டு தயகயளய்ப்தை
ஊக்குயழப்தை, தளம்தைகக அகநச்சர்)

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment
Promotion and Welfare)

මරු
භහඹ

ථහනහඹ තුමභනි, එභ ප්රලසනඹට පිිබතුමය ීමභ වහ භහ
හරඹක්ෂ ඉඛරහ සිරියනහ.

ප්රනනය මුර දිනකදී ඉදිිපඳ ක ිරීමම නිපයෝග කරන දී.

யழளகய நற்தளத தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது.

Question ordered to stand down.

—————————
* පවනතකාප තබා ඇත.

* தழகனத்தழல் கயக்கப்ட்டுள்து.
* Placed in the Library.

(c)

If not, why?

ගු ිළයංකර ජයර කන මශතා (සවිල් ගුලන් පවේලා
අමාතයුරමා)

(நளண்தைநழகு ழனங்கப ஜனபத் - சழயழல் யழநளச் தசகயகள்
அகநச்சர்)

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

මරු
ථහනහඹ තුමභනි, එභ ප්රලසනඹට පිිබතුමය ලශඹන්
භත්තර ගුන් ශත ප්ශඳ ශට අදහශ ීමර්ඝ ිධසතයඹක්ෂ ිකශඵනහ.
මරු භන්ත්රීතුමභහ, භහ එඹ බහමත යන්නද?

ඳහර්ලිශම්න්තුම
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ගු (ණචාර්ය) ශර් ද සල්ලා මශතා

ගු (ණචාර්ය) ශර් ද සල්ලා මශතා

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

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

(நளண்தைநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

(நளண்தைநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

භහ ඔඵතුමභහශමන් අවන්ශන් යර ප්රලසනඹක්ෂ. ශඳ ඩ්ඩක්ෂ ඉන්න,
මරු ඇභිකතුමභහ.

ගු ිළයංකර ජයර කන මශතා

කථානායකුරමා

(நளண்தைநழகு ழனங்கப ஜனபத்)

(சளளனகர் அயர்கள்)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

2013 ජුනි භ ඉරහ 2014 භළයි භ දක්ෂහයි ඔඵතුමභහ
අවන්ශන්.

(Mr. Speaker)

ගුන් මභන් වයයහයි අවන්ශන්.

ගු ිළයංකර ජයර කන මශතා

ගු (ණචාර්ය) ශර් ද සල්ලා මශතා

(நளண்தைநழகு ழனங்கப ஜனபத்)

(நளண்தைநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

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

මරු ඇභිකතුමභහ, එශවභ නම් භහ තුමන
යනඹන්න පුළුන්ද?

ශන්න ඵළවළ ශන්. ඔඵතුමභහ යනඹන්ශන් ෂසරයි ඩුඵහයි planes
රක්ෂඹක්ෂ ගිඹහ යනඹරහද?

ිධතය ශත යතුමරු

ගු (ණචාර්ය) ශර් ද සල්ලා මශතා

(நளண்தைநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

ගු ිළයංකර ජයර කන මශතා

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

(நளண்தைநழகு ழனங்கப ஜனபத்)

ගුන් මභන් වයයහ රක්ෂඹක්ෂ?

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

ශභ න භහ තුමශන්ද ඕනෆ?

ගු ිළයංකර ජයර කන මශතා

(நளண்தைநழகு ழனங்கப ஜனபத்)

ගු (ණචාර්ය) ශර් ද සල්ලා මශතා

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

(நளண்தைநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

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

අහන භහ තුමශන් යනඹන්න. ඔඵතුමභහ ශඟ
ිකශඵන්ශන්?

ගුන් මභන් වයයහයි අවන්ශන්, planes ශන ශයි.

දහ දක්ෂහද

ගු ිළයංකර ජයර කන මශතා

(நளண்தைநழகு ழனங்கப ஜனபத்)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

භහ තුමනක්ෂ ිකශඵනහ. භළයි භහඹ දක්ෂහ ිකශඵනහ.

ගු (ණචාර්ය) ශර් ද සල්ලා මශතා

එක්ෂ එක්ෂ ගුන්ශේහ ඳදනිකන්, ඳසු ගිඹ භහ 12 වහ එක්ෂ
එක්ෂ භහඹ තුමශ ගයම්බ  ර ව අන්  ර ජහතයන්තය ගුන් මභන්
වයයහ ම්ඵන්ධශඹන් ම්පර්ණ හර්තහක්ෂ තභයි ිකශඵන්ශන්.
ඊශඟට ඔඵතුමභහ අවන (අ) (ii) ප්රලසනඹ ශභඹයි.

ගු (ණචාර්ය) ශර් ද සල්ලා මශතා

(நளண்தைநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

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

ඔඵතුමභහ යනඹන්ශන්, භත්තර ඉරහ ෂසරයි ඩුඵහයි ගුන් මභන්
රක්ෂ හයඹක්ෂ ගිඹහ යනඹරහද?

(நளண்தைநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

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

භහර්තුම, අශප්රේඛ වහ භළයි ඹන භහ තුමශන් ගුන් මභන් වයයහ
යනඹන්න ශ ෝ ඵරන්න.

ගු ිළයංකර ජයර කන මශතා

(நளண்தைநழகு ழனங்கப ஜனபத்)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

ගදහඹභයි යනඹන්ශන්.

ගු ිළයංකර ජයර කන මශතා

(நளண்தைநழகு ழனங்கப ஜனபத்)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

2014 භහර්තුම ශ්රීරන් න් ගුන් භහමභ - රුපිඹඛ 1,283,303
ිකහින් රව හ ගුන් භහමභ - රුපිඹඛ
45,680
ෂසරයි ඩුඵහයි ගුන් භහමභ - රුපිඹඛ 1,100,767
ශනත් ගුන් භහමම්
- රුපියල් 100,625

කථානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

මරු භන්ත්රීතුමභහ අවන්ශන් ගුන් මභන් වයයහයි.

ගු ිළයංකර ජයර කන මශතා

(நளண்தைநழகு ழனங்கப ஜனபத்)

ගු (ණචාර්ය) ශර් ද සල්ලා මශතා

(நளண்தைநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

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

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

මරු භන්ත්රීතුමභහ අවමන්න, භහ නළත යනඹන්නම්. ඔඵතුමභහට
අලය (අ) (i)ට පිිබතුමයද, (අ) (ii)ට පිිබතුමයද?

රක්ෂඹක්ෂ?

ගු ිළයංකර ජයර කන මශතා

(நளண்தைநழகு ழனங்கப ஜனபத்)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

ඔඵතුමභහට ශභ

ක්ෂද ඕනෆ?

ගු (ණචාර්ය) ශර් ද සල්ලා මශතා

(நளண்தைநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

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

(අ)

(i)

පිිබතුමශයන් ඳටන් මන්න.

2014 ජලි 23
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ගු ිළයංකර ජයර කන මශතා

ගු (ණචාර්ය) ශර් ද සල්ලා මශතා

(நளண்தைநழகு ழனங்கப ஜனபத்)

(நளண்தைநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

(අ)

(i)

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

ශ්රී රන් න් ගුන් භහමභ -

හර්ක  910

ිකහින් රව හ ගුන් භහමභ -

හර්ක  08

ෂසරයි ඩුඵහයි ගුන් භහමභ -

හර්ක  654

ශය ටහනහ ශජට් ගුන් භහමභ - හර්ක  68
ශනත් ගුන්ශේහ

-

හර්ක  19

ිධසතය හර්තහ ඇු.ණුශභහි දක්ෂහ ඇත.
ඇු.ණුභ වභාගත* යික.
(ii)
ගුන් භහමභ
(ු.ළු ගදහඹභ
රුපිඹඛ) භහඹ
2013 ජනි
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එ භහඹයි ශන්. භභ ශම් ප්රලසනඹ නළතත් අවනහ, ඔඵතුමභහ
"ඔක" ද, "නළ්ධද" යනඹරහ යනඹන්න. ඔඵතුමභහ ශ්රී රව න් ගුන්
භහමභ, ිකහින් රව හ ගුන් භහමභ, ෂසරයි ඩුඵහයි ගුන් භහමභ,
ශය ටහනහ ශජට් ගුන් භහමභ ව ශනත් ගුන් භහමම් යනඹරහ
හණ්ඩ වතය ට ශන් ශහ ශන්. එතශ ට ඔඵතුමභහ යනකහ,
ෂසරයි ඩුඵහයි ගුන් ශේඹ 654 තහක්ෂ ගිහිඛරහ ිකශඵනහ
යනඹරහ.

ගු ිළයංකර ජයර කන මශතා

(நளண்தைநழகு ழனங்கப ஜனபத்)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)
ශ්රී රන් න් ිකහින්
ගුන්
රව හ
භහමභ
ගුන්
භහමභ
3,017,477
-

ෂසරයි
ඩුඵහයි
ගුන්
භහමභ
809,204

ශය ටහ
ශනත්
නහ ශජට් ගුන්
ගුන්
භහමම්
භහමභ
- 12,939

2013 ජලි

3,090,948

-

939,779

-

19,894

2013 අශමෝසතුම
2013 ළ චතළම්ඵර්

2,735,402
2,701,163

-

954,987
989,030

-

33,927
34,495

2013 ඔක්ෂශතෝඵර්
2013 ශන ළම්ඵර්
2013 ශදළම්ඵර්
2014 ජනහරි
2014 ශඳඵයහරි
2014 භහර්තුම
2014 අශප්රේඛ

2,708,147
911,245
- 16,887
2,754,583
952,629
- 72,209
1,778,909
- 1,064,833
- 37,549
926,923 19,906 1,009,234
- 48,809
1,025,840 869,213
- 35,682
1,283,303 45,680 1,100,767
- 100,625
4,103,156 85,193 1,226,310 235,055 35,781

2014 භළයි

4,975,990

-

16,185 485,158

24,364

ඒ හර්ක .

ගු (ණචාර්ය) ශර් ද සල්ලා මශතා

(நளண்தைநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

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

එතශ ට භට යනඹන්න, ගිඹ භහශේීම ෂසරයි ඩුඵහයි ගුන් හය
කීඹක්ෂ ගිඹහද යනඹරහ.

ගු ිළයංකර ජයර කන මශතා

(நளண்தைநழகு ழனங்கப ஜனபத்)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

ඔඵතුමභහ භහසිර  ගිඹ මණන අවරහ නළවළ. ඇහුශ ත් භභ
වදරහ ශඳන්න්නම්. ඔඵතුමභහ අවරහ ිකශඵන්ශන් හර්ක
ශත යතුමරු.

කථානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(ග) ඳළන ශන නඟී.

(Mr. Speaker)

මරු ඇභිකතුමභහ, උත්තය ශදන්න ඉසශඛරහ ඔඵතුමභහ ප්රලසනඹ
ශව ඳින් යනඹන්න. භහශන් භහශටයි අවරහ ිකශඵන්ශන්.
ඔඵතුමභහ යනකශක අවුරු්ධශදන් අවුරු්ධදට. ඒ යි ශම්
රඵර
ශන්ශන්. ඒ නිහ මභන් හය කීඹක්ෂ ගද, ඒ තුමිබන් කීඹක්ෂ
ගදහඹභ රළබුණහද යනඹරහ ඳළවළි.ලි යනකහ නම් වරි. සුළු
ප්රලසනඹක්ෂ.

*වභාපම්වය මත තබන ද ඇමුුම:

சளதேடத்தழல் கயக்கப்ட்ட இகணப்தை :
Annex tabled:

ගු ිළයංකර ජයර කන මශතා

(நளண்தைநழகு ழனங்கப ஜனபத்)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

මරු
ථහනහඹ තුමභනි, ඒ ිය
යනකහ. ශභතුමභහ අවරහ
ිකශඵන්ශන් හර්ක . භහසිර  කීඹද යනඹරහත් භභ යනකහ, මරු
ථහනහඹ තුමභනි.

කථානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගු (ණචාර්ය) ශර් ද සල්ලා මශතා

(நளண்தைநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

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

මරු ථහනහඹ තුමභනි, භශේ ඳශු.ළනි අතුමරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.
මරු ඇභිකතුමභහ යනකහ, 2014 භළයි භහශේ ෂසරයි ඩුඵහයි ගුන්
භහමශභන් රුපිඹඛ 16,185 ගදහඹභක්ෂ රළබුහ යනඹරහ.

ගු (ණචාර්ය) ශර් ද සල්ලා මශතා

(நளண்தைநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

ගු ිළයංකර ජයර කන මශතා

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

(நளண்தைநழகு ழனங்கப ஜனபத்)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

ශම් ිකශඵන්ශන් දස ශද
ගදහඹභ. ශම්
මත්ශත්. ශම් භළයි භහඹට ිධතයයි.

නළවළ, නළවළ. "එක්ෂ එක්ෂ ගුන් ශේහ ඳදනිකන්, ඳසු ගිඹ භහ
12 වහ එක්ෂ එක්ෂ භහඹ තුමශ ...." යනඹරහ අවරහ ිකශඵන්ශන්.
අභහතයහවල ශඛ ම්තුමභහට යනඹන්න ප්රලසනඹ ශව ඳින් ඵරරහ
උත්තය වදරහ ශදන්න යනඹරහ.

ශඟීම ඳටන්

මරු ඇභිකතුමභනි, භභ අවරහ ිකශඵන්ශන් ඳසු ගිඹ භහ 12
වහ එක්ෂ එක්ෂ භහඹ තුමශ ගයම්බ  ර ව අන් ශ ගුන්
මභන් වයයහ. ඔඵතුමභහට පුළුන්ද, භළයි භහඹ තුමශ වයයහ
ඳභණක්ෂ යනඹන්න.

ඳහර්ලිශම්න්තුම

691

692

ගු ිළයංකර ජයර කන මශතා

ගු (ණචාර්ය) ශර් ද සල්ලා මශතා

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

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

භළයි භහශේ ශභ

රුපිඹඛ 16,185 වම්ඵ

(நளண்தைநழகு ழனங்கப ஜனபத்)

(நளண்தைநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

ක්ෂද ඕනෆ, ඔඵතුමභහට?

ශශේ ශ

ගු (ණචාර්ය) ශර් ද සල්ලා මශතා

ගු ිළයංකර ජයර කන මශතා

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

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

(நளண்தைநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

ගුන් ශේහ 4යි ශන් ිකශඵන්ශන්. භළයි භහශේ ිධසතය ිය
ිධතයක්ෂ යනඹන්න ශ ෝ.

ඒ ශනත් ගුන් භහමම් ඹටශත් ිකශඵන්ශන්.

ගු (ණචාර්ය) ශර් ද සල්ලා මශතා
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

(நளண்தைநழகு ழனங்கப ஜனபத்)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

ශ්රීරව න් ගුන් ශේඹ 106යි, ශය ටහනහ ශජට් ගුන් ශේඹ
26යි, ශනත් ගුන් ශේහ 2යි.

ගු (ණචාර්ය) ශර් ද සල්ලා මශතා

(நளண்தைநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

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

නළවළ, “ශනත් ගුන් භහමම්” ඹටශත් වන් ිකශඵනහ,
රුපිඹඛ 24,364ක්ෂ. “ෂසරයි ඩුඵහයි ගුන් භහමභ” ඹටශත් රුපිඹඛ
16,185 ක්ෂ වන් ිකශඵනහ. “ශය ටහනහ ශජට් ගුන් භහමභ”
ඹටශත් රුපිඹඛ 485,158 ක්ෂ වන් ිකශඵනහ. ශ්රීරන් න්
ගුන් භහමභ ඹටශත් රුපිඹඛ රක්ෂ 49 ක්ෂ වන් ිකශඵනහ.

ගු ිළයංකර ජයර කන මශතා

(நளண்தைநழகு ழனங்கப ஜனபத்)

ට ිකහින් රව හ?

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

භභ ඔඵතුමභහට ශම් ිධසතය ිය ශදන්නම්. ශම් ිධසතය ඵරරහ
ඔඵතුමභහට ඊශඟ ප්රලසනඹ අවන්න පුළුන්.

ගු ිළයංකර ජයර කන මශතා

(நளண்தைநழகு ழனங்கப ஜனபத்)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

ිකහින් රව හ ගුන් ඹහනහ ඒ භහශේ ගිහින් නළවළ. භළයි
භහශේ නළවළ.

ගු (ණචාර්ය) ශර් ද සල්ලා මශතා

(நளண்தைநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

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

භළයි භහශේ එ
ගිශේ නළ්ධද?

(நளண்தைநழகு ழனங்கப ஜனபத்)

(நளண்தைநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

ගු ිළයංකර ජයර කන මශතා

එතශ

තහක්ෂත් ිකහින් රව හ ඹහනහ භත්තරට

ගු (ණචාර්ය) ශර් ද සල්ලා මශතා

(நளண்தைநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

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

එතශ

ට ත භහ වඹක්ෂ ිධතය ඹයි.

ගු ිළයංකර ජයර කන මශතා

(நளண்தைநழகு ழனங்கப ஜனபத்)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

නළවළ, දළන් අවන්න පුළුන්.

ගු (ණචාර්ය) ශර් ද සල්ලා මශතා

ගු ිළයංකර ජයර කන මශතා

(நளண்தைநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

(நளண்தைநழகு ழனங்கப ஜனபத்)

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

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

භට ශම් ප්රලසනඹට උත්තයඹක්ෂ ශදන්න ශ ෝ. මරු ඇභිකතුමභහ,
භශේ ඳශු.ළනි අතුමරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.

නළවළ.

ගු (ණචාර්ය) ශර් ද සල්ලා මශතා

ගු ිළයංකර ජයර කන මශතා

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

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

(நளண்தைநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

ගු (ණචාර්ය) ශර් ද සල්ලා මශතා

ගු ිළයංකර ජයර කන මශතා

(நளண்தைநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

(நளண்தைநழகு ழனங்கப ஜனபத்)

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

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

ක්ෂද ප්රලසනඹ? ශන ගිඹ එ

(நளண்தைநழகு ழனங்கப ஜனபத்)

ශදළනි අතුමරු ප්රලසනඹ.

ගිශේ නළවළ? භහය case එ ක්ෂ ශන්.

ඉිකන් ශභ

ශව භද?

ඔඵතුමභහට ප්රලසනඹක්ෂද?

භභත් ඳළටලිරහ ිකශඵන්ශන්. ිකහින් රව හ ගුන් ශේඹ භළයි
භහශේ Mattala Airport එ ට එ තහක්ෂත් ගිශේ නළ්ධද?

ගු (ණචාර්ය) ශර් ද සල්ලා මශතා

ගු ිළයංකර ජයර කන මශතා

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

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

(நளண்தைநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

එතශ ට ෂසරයි ඩුඵහයි ගුන් භහමභ රුපිඹඛ 16,000යි වම්ඵ
යරහ ිකශඵන්ශන්. එතශ ට ෂසරයි ඩුඵහයි ඹහනහ භත්තර, භහින්ද
යහජඳක්ෂ ජහතයන්තය ගුන් ශත ප්ශඳ ශට හය ශද ද ගශක?

ගු ිළයංකර ජයර කන මශතා

(நளண்தைநழகு ழனங்கப ஜனபத்)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

භළයි භහශේ ෂසරයි ඩුඵහයි ඹහනහ ගිහින් නළවළ.

(நளண்தைநழகு ழனங்கப ஜனபத்)

භළයි භහශේ ගිහින් නළවළ.

ගු (ණචාර්ය) ශර් ද සල්ලා මශතා

(நளண்தைநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

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

ඳසු ගිඹ භහ 12 මත්ශත ත් ෂසරයි ඩුඵහයි ගුන් ශේඹ තභයි
ළඩිපුයභ ගිහින් ිකශඵන්ශන්; 654 තහක්ෂ. වළඵළයි භළයි භහඹට
භත්තර ගුන් ශත ප්ශඳ ශට ෂසරයි ඩුඵහයි ගුන් ශේශඹන් එ තුම
යපු ු.ළු ගදහඹභ රුපිඹඛ 16,185ක්ෂද?
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ගු ිළයංකර ජයර කන මශතා

ගු ිළයංකර ජයර කන මශතා

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

(நளண்தைநழகு ழனங்கப ஜனபத்)

(நளண்தைநழகு ழனங்கப ஜனபத்)

මරු ථහනහඹ තුමභනි, ශභතළන ශඳ ඩි ප්රලසනඹක්ෂ ිකශඵනහ.
භහ ශඟ ිකශඵන annex එ අනු, ෂසරයි ඩුඵහයි ඹහනහ භළයි භහශේ
ගිහින් නළවළ යනඹරහ ිකශඵනහ. භභ ඒ මළන ශ ඹහ ඵරරහ
යනඹන්නම්.

කථානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔඵතුමභන්රහ ප්රලසන අවන වළිය, උත්තය ශදන වළිය ු.ළු යටභ
ඵරහ ශමන ඉන්නහ. රුණහ ය උත්තය ශදන්න ශව ඳින් සදහනම්
ශරහ එන්න. ශභතුමභන්රහ අවුඛ ය ය අවනහ.

ගු (ණචාර්ය) ශර් ද සල්ලා මශතා

(நளண்தைநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

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

මරු ඇභිකතුමභනි, ඔඵතුමභහ භට ශම්

හයණඹ යනඹන්න.

කථානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශම් අවන්ශන් අහන අතුමරු ප්රලසනඹද?

ගු (ණචාර්ය) ශර් ද සල්ලා මශතා

(நளண்தைநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

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

නළවළ, නළවළ ශම් ශදශනි අතුමරු ප්රලසනඹ. මරු ඇභිකතුමභහ, භට
යනඹන්න ෂසරයි ඩුඵහයි ගුන් ශේශඹන් භත්තර ගුන්
ශත ප්ශඳ ශ භළයි භහශේ වම්ඵ
ශ ු.ළු ගදහඹභ රුපිඹඛ
16,000ද යනඹරහ.

ගු ිළයංකර ජයර කන මශතා

(நளண்தைநழகு ழனங்கப ஜனபத்)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

ශම් පිිබතුමශර් වන්

ය ිකශඵනහ 16,185යි යනඹරහ.

ගු (ණචාර්ය) ශර් ද සල්ලා මශතා

(நளண்தைநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

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

රුපිඹඛ 16,185යි, එච්චයයි. භශේ තුමන්ශනි අතුමරු ප්රලසනඹ
ශභඹයි, ඇභිකතුමභහ. ිකලිඹන් මණනක්ෂ passengersරහ ශම් වයවහ
එශවට ශභශවට ඹනහ යනඹරහ ඔඵතුමභන්රහ ඵරහශඳ ශය ත්තුම
වුශණ් අවුරු්ධදයනන් ශම්
London Gatwick Airport එශක්ෂ
තත්ත්ඹට ශමශනන්න. ශම් ගුන් ශත ප්ශඳ ශ ිධිත යරහත්
දළන් අවුරු්ධද ට ළඩියි ශන්?

(நளண்தைநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

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

මරු ඇභිකතුමභහ, භත්තර ගුන් ශත ප්ශඳ ශ යනට්ප් යනරි
ිධකුණන අඹත් භහඹ ට රුපිඹඛ 16,000ට ළඩිශඹන්
ශ ඹනහ. යනරි ිධකුණන අඹ භහඹ ට රුපිඹඛ 16,000 ට ඩහ
ශ ඹනහ. [ඵහධහ යනරීම්]

කථානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

එ

මභන් හයඹ ට කීඹක්ෂ අඹ

යනහද, මරු ඇභිකතුමභහ?

ගු ිළයංකර ජයර කන මශතා

(நளண்தைநழகு ழனங்கப ஜனபத்)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

ඕ ට මරු යනිඛ ිධක්රභසිරවව භවත්භඹහත් ගිහින් ු.ඛ මරක්ෂ
ික්ලඵහ. [ඵහධහ යනරීම්]
ඔඵතුමභහ හිතන්න එඳහ, ඔඵතුමභහ economist ශ ශනක්ෂ ිධධිඹට
මණන් වදනහ හශේ අපි මණන් වදනහ යනඹරහ. අපි
ඵරහශඳ ශය ත්තුම ශනහ අලය
යන ගුන් ඹහනහ ිය
ශමනළඛරහ භත්තර promote යන්න. දළන් තු.න්නහන්ශේරහ
ඵරහ ශමන ඉන්ශන් භත්තර ගුන් ශත ප්ශඳ ශ ප් ශමඹක්ෂ
යන්න ශන්. ඒ
දහත් ප් ශමඹක්ෂ යන්න රළශඵන්ශන්
නළවළ. ඉි.රි හර සීභහ තුමශ- [ඵහධහ යනරීම්]

ගු සුජීල පවේනසංශ මශතා

(நளண்தைநழகு சுஜவய தசசழங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

නැඟී සටිප ය.
ளந்தளர்.
rose.

(நளண்தைநழகு ழனங்கப ஜனபத்)

(நளண்தைநழகு ழனங்கப ஜனபத்)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

අවුරු්ධදයි.

ගු (ණචාර්ය) ශර් ද සල්ලා මශතා

(நளண்தைநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

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

ඳභණ

ගු (ණචාර්ය) ශර් ද සල්ලා මශතා

ගු ිළයංකර ජයර කන මශතා

ගු ිළයංකර ජයර කන මශතා

ඒ තත්ත්ඹට එන්න ශ

මරු ථහනහඹ තුමභනි, ශභතුමභහ හීශනන් ඇවළරිරහ හශමයි
ථහ යන්ශන්. ශම් ගුන් ශත ප්ශඳ ශ ිධිත යරහ දළන්
අවුරු්ධදක්ෂ ශනහ. එ රැයින් ගුන් ඹහනහ ගුන් ශත ප්ශඳ ශට
එන්ශන් නළවළ. ශම් න ිධට අපි සිරඹලු ගුන් භහමම් භඟ
හ ච්ඡහ
යිකන් ඒ අඹ භත්තර ගුන් ශත ප්ශඳ ශ භඟ
ම්ඵන්ධ යනරීභට ටුතතුම ය ශමන ඹනහ. අවුරු්ධදයනන්, -එ
ඳහය- ගුන් ඹහනහ එන්ශන් නළවළ. ඒ අඹ තභන්ශේ මභන් හය
භත්තර වයවහ සිරදු යනරීභට ටුතතුම ය ශමන ඹනහ. ශම් ර්ඹ
අහන න ිධට අපිට හීතෲ ගුන් ශත ප්ශඳ ශශේ තත්ත්ඹට
එන්න ඵළරි ශයි. නු.ත් අපි භත්තර ගුන් ශත ප්ශඳ ශට ඹම් යනසිර
ගුන් ඹහනහ වයයහක්ෂ ශමන්හ මළනීභට අපි ටුතතුම යශමන
ඹනහ.

හරඹක්ෂ ඹයිද?

තු.න්නහන්ශේ ඉමන්න. මරු වර් ද සිරඛහ භන්ත්රීතුමභහටයි
භහ උත්තය ශදන්ශන්. [ඵහධහ යනරීම්] තු.න්නහන්ශේරහ
ඵරහශඳ ශය ත්තුම න ග හයඹට ශන ශයි අඳ ටුතතුම යන්ශන්.
අපි භත්තර ගුන් ශත ප්ශඳ ශ අවුරුදු ශද යනන් රව හශක රහබ
රඵන ගඹතනඹක්ෂ ඵට ඳත් යනහ. ඒ භත ිකඹහමන්න.
[ඵහධහ යනරීම්] ඔඵතුමභන්රහ භත්තරට ගිහින් ගුන් ශත ප්ශඳ ශ
ඵරරහ ගහ ශන්. [ඵහධහ යනරීම්]

ඳහර්ලිශම්න්තුම
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(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

අපි මරු ඇභිකතුමභහට ශුබ ප්රහර්ථනහ
හර්ථ
ය මන්න රළශ්ලහඹ යනඹහ.

යු., ඉි.රිශේීම එඹ

ගෘශවනථ ගෑවන සලින්ඩරය : ි ඳානය

வீட்டுப் ளயக ளழயளத் சழலிண்டர்: யழகக்
கட்டுப்ளடு
DOMESTIC GAS CYLINDER: PRICE CONTROL

4872/’14

11. ගු අිර විරාේ කාිපයලවම් මශතා - (ගු අිත ක
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(ஆ) 12.5kg தகளள்வுகடன ளழயளத்ச் சழலிண்டர்
என்ழன்
யழகக்கு
எப்தேட்டயழல்
வீட்டுப்
ளயகக்களக
னன்டுத்தப்டும்
அகத்துச்
சழலிண்டர்கழன்
யழகககத்ம்
கட்டுப்டுத்த
டயடிக்கக டுப்ளபள ன்கத அயர் இச்சகனழல்
அழயழப்ளபள?
(இ)

இன்தல், ன்?

asked the Minister of Co-operatives and Internal
Trade:
(a)

මාන්නප්පඳුම මශතා පලනුල )

Is he aware that (i)

the Consumer Affairs Authority has paid its
attention only on the price of a domestic
gas cylinder with a capacity of 12.5 kg in
controlling LP gas prices;

(ii)

as a result, gas companies fill gas to small
cylinders with less than 12.5 kg capacity
and sell them at higher prices; and

(iii)

it is poor people who cannot afford to buy a
gas cylinder with a 12.5 kg capacity who
generally purchase those small gas
cylinders at higher prices?

(நளண்தைநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம் - நளண்தைநழகு அஜழத்
நளன்ப்ததந சளர்ளக)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam on behalf of the Hon.
Ajith Mannapperuma)

ු.ඳ හය වහ අබයන්තය ශශ අභහතයතුමභහශමන් ඇස
ප්රලසනඹ - (1):
(අ)
(i) මිවසථ එඛ.පී. මෆස ිකර ඳහරනශේ ීම ඳහරිශබෝගි
ටුතතුම පිිබඵ අධි හරිශේ අධහනඹ ශඹ ු.
යහ ඇත්ශත් 12.5 kg ධහරිතහයනන් ුතත් මෆස
සිරලින්ඩයඹ ිකර ම්ඵන්ධශඹන් ඳභණක්ෂ ඵත්;
(ii) එභ ශවේතුමශන් ධහරිතහ 12.5 kgට අඩු කුඩහ
සිරලින්ඩයරට මෆස පුයහ, මෆස භහමම් ිධසිරන්
ළඩි ිකර ට අශශිධ යනරීභට ටුතතුම යන ඵත්;
(iii) එභ කුඩහ ප්රභහණශේ මෆස සිරලින්ඩය ළඩි ිකරට ිකර
ීම මළනීභට ශඳශශමන්ශන් 12.5 kg ධහරිතහයනන්
ුතත් මෆස සිරලින්ඩයඹක්ෂ වහ එ ය ු.දඛ ිධඹදම්
යනරීභට වළයනඹහක්ෂ ශන භළික ි.ිබඳු ජනතහ ඵත්;
එතුමභහ දන්ශනහිද?
(ග) ධහරිතහ 12.5 kg න මෆස සිරලින්ඩයඹ
ිකරට
භහනුඳහික  මිවසථ බහිධතඹට ශඹ දහ මන්නහ සිරඹලු
මෆස සිරලින්ඩයර ිකර ද ඳහරනඹ යනරීභට
ටුතතුම
යන්ශන් ද ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඇ) ශන එශේ නම්, ඒ භන්ද?
கூட்டுவு, உள்ளட்டு யர்த்தக
அகநச்சகபக் தகட்ட
யழள:
(அ) (i )
வீட்டுப் ளயகக்கள ல்.ழ. ளழயளத்
யழகக்
கட்டுப்ளட்டின்தளது
தகர்தயளர்
அலுயல்கள் ற்ழன அதழகளபசக, 12.5kg
தகளள்வுகடன ளழயளத்ச் சழலிண்டர் என்ழன்
யழக
ததளடர்ழல்
நட்டுதந
கயம்
தசலுத்துகழன்து ன்கதத்ம்;
(ii ) இதன் களபணநளக 12.5kg க்கு குகயள
தகளள்வுகடன
சழழன
சழலிண்டர்கழல்
ளழயளத்கய ழபப்ழ அதழக யழகக்கு அயற்க
யழற்க
தசய்ன
ளழயளத்க்
கம்ழகள்
டயடிக்கக டுத்துள் ன்கதத்ம்;
(iii ) 12.5kg தகளள்வுகடன சழழன சழலிண்டர்
என்தக்களக எதப தடகயனழல் ணத்கதச்
தசயழட தொடினளத ழகனழலுள் யழன நக்கத
தநற்டி
சழழன
அயழள
ளழயளத்
சழலிண்டர்கக அதழக யழகனழல் தகளள்யவு
தசய்ன தொற்டுகழன்ளர்கள் ன்கதத்ம்
அயர் அழயளபள?

(b)

Will he inform this House whether steps will be
taken to control the prices of all gas cylinders of
domestic use in proportion to the price of a 12.5
kg capacity cylinder of gas?

(c)

If not, why?

ගු පශේමාල් ගුණපවේකර මශතා (වමුඳකාර ශා අභයන්තර
පලෂ නිපයෝජය අමාතයුරමා)

(நளண்தைநழகு தலநளல் குணதசகப - கூட்டுவு, உள்ளட்டு
யர்த்தக ழபதழ அகநச்சர்)

(The Hon. Hemal Gunasekara - Deputy Minister of Cooperatives and Internal Trade)

මරු
ථහනහඹ තුමභනි, ු.ඳ හය වහ අබයන්තය ශශ
අභහතයතුමභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිිබතුමය වභාගත*
යනහ.

* වභාපම්වය මත තබන ද ිළිතුරර:

* சளதேடத்தழல் கயக்கப்ட்ட யழகட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

ඳහරිශබෝගි
ටුතතුම පිිබඵ අධි හරිඹ ඳනශත් ිධධිිධධහන
අනු නිලසචිත බහණ්ඩඹක්ෂ ශර මිවසථ එඛපී මෆස
2003.08.20 න ි.නළික අිකිධශලේ මළට් ඳත්රඹ භඟින්
රිඹහත්භ
යනු රළබීඹ.

(ii)

යනශරෝග්රෆම් 12.5 ධහරිතහශන් ුතත් සිරලින්ඩය ව කුඩහ
ප්රභහණශේ සිරලින්ඩය වහ න ඵෆවුම්, ඳළටවුම් ව මෆස
පියමේශම් පිරිළප්ම් භහන ඵළිධන් කුඩහ ප්රභහණශේ
සිරලින්ඩයශේ එක්ෂ යනශරෝග්රෆභඹක්ෂ වහ න මෆස ිකර
හශ චක්ෂ ළඩිඹ.

(iii)

කුඩහ මෆස සිරලින්ඩය ශශ ශඳ ශට වඳුන්හ ශදනු රළබශේ
යනශරෝග්රෆම් 12.5 සිරලින්ඩයඹ අන් මේශම්ීම අභතය
සිරලින්ඩයඹක්ෂ
ශර
ඳහරිශබෝගි ඹන්ට
ඳවසු ම්
ළරළසමේශම් ඳයභහර්ථශඹන්ඹ.

(ග)

ඉි.රිශේීම රිඹහත්භ යනරීභට ටුතතුම යනු රළශ්ල.

(ඇ)

අදහශ ශන ශක.
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ඳිකයණ භවතහ.

භඟින් යහජය ශන න විධධහන යනහිඳඹක්ෂ තභ ිධඹ ඳථශඹන්
ඵළවළය යහජය ගයක්ෂහට ඵරඳෆභක්ෂ ිධඹ වළයන ග හයශේ ටුතතුම
ය ඇික ඵට ශත යතුමරු අනහයණඹ  ර ඵළිධන්" ඹනුශන් තභ
පිිබතුමශයහි වන් ය ිකශඵනහ.

ඳිකයණ භන්ත්රීතුමභහ

බු්ධධි අවල වයවහ යහජය ශන න විධධහන පිිබඵ හර්තහ
රඵහ මළනීභට තුමඩු දුන් ශවේතුම ශභ නහද ඹන්න ව ඳවත වන්
රුණු ම්ඵන්ධශඹන් ළඩිභනත් ශත යතුමරු ිධභහ දළන මළනීභට
ළභළිකයි.

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රලසන අව

15-3961/'13-(1), මරු බු්ධධි

ගු අිර විරාේ කාිපයලවම් මශතා

(நளண்தைநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

මරු
ථහනහඹ තුමභනි, මරු බු්ධධි
ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.

ගු එවන.බී.
අමාතයුරමා)

දිවානායක

මශතා

(උවවන

අධයාඳන

(நளண்தைநழகு ஸ்.ழ. தழசளளனக்க - உனர் கல்யழ அகநச்சர்)

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher Education)

මරු
ශද
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ථහනහඹ තුමභනි, භහ එභ ප්රලසනඹට පිිබතුමය ීමභ වහ ික
හරඹක්ෂ ඉඛරහ සිරියනහ.

ප්රනනය මුර දිනකදී ඉදිිපඳ ක ිරීමම නිපයෝග කරන දී.

யழளகய நற்தளத தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது.

Question ordered to stand down.

කථානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

1.

බු්ධධි අවල ශේහන් යනහිඳඹක්ෂභ ිකශඵන අතය, ශභභ
හර්තහ රඵහ දුන්ශන් කුභන බු්ධධි අවල ශේහශන් ද?

2.

"යහජය ගයක්ෂහට ඵරඳෆභක්ෂ" ඹන්ශනහි අර්ථ නිරඳණඹ
කුභක්ෂද?

3.

බු්ධධි අවල ඉවත නිමභනඹ වහ ශඹ දහ මත් ිකනුම්දඬු
ශභ නහද?

4.

එභ නිමභනඹට එශළඹීශම් ීම අනුමභනඹ
ඳියඳහියඹ කුභක්ෂද?

5.

බු්ධධි අවලරට ශභළනි ග හයශඹන් රිඹහ යනරීභට ඵරඹ
ිකශඵන්ශන් කුභන නීිකඹක්ෂ ඹටශත්ද?

6.

යනසිරඹම් යහජය ශන න විධධහනඹක්ෂ තභ ිධඹ ඳථශඹන්
ඵළවළය රිඹහ යනරීභ නීිකඹට ඳටවළනිද?

7.

එශේ නම් එභ නීික ශභ නහද?

යන රද

(Mr. Speaker)

සථහය නිශඹෝම 23(2) ඹටශත් ප්රලසන. මරු යනිඛ ිධක්රභසිරවව
භවතහ.

පඳෞද්ගලිකල දැනුම් දීපමන් ඇස ප්රනනය
தழ அழயழத்தல் தோ யழள

සතුමිකයි.

ගු දි.මු. ජයර කන මශතා (අග්රාමාතයුරමා වශ බුද්ධ
ාවන ශා ණගික ක යුුර අමාතයුරමා)

(நளண்தைநழகு டி.ம்.ஜனபத் - ழபதந அகநச்சதம் தத்த
சளச, நத அலுயல்கள் அகநச்சதம்)

(The Hon. D.M. Jayaratne - Prime Minister, Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs)

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

I
රාජය පනොලන වංවිධාන ිළිතබ ජාතික
කාර්යාංප අධයක්රපරිතවන්ාර්ලරයාපප අංක
එම්ඕඩීරඑන්ජීඕරඑම්ඕඑන්ර4 දරන චක්රපල්ඛය

அபச சளர்ற் அகநப்தைக்களுக்கள ததசழன
தசனகப் ணழப்ளர்/தழயளளழன் ம்ஏடி/ன்ஜழஏ/
ம்ஏன்/4ஆம் இக்கச் சுற்தழதம்

මරු ථහනහඹ තුමභනි, ිධඳක්ෂ නහඹ තුමභහ ඳසු ගිඹ තහශකීම
ඇස ප්රලසනඹට භහ පිිබතුමරු ළඳයූහ. ඒ ප්රලසනඹට ළඳයූ පිිබතුමය
ම්ඵන්ධශඹන් නළත හයඹක්ෂ ිධසතය
යන්න යනඹරහයි
ඉඛරන්ශන්. ඔඵතුමභහ අමභළිකයඹහ වළියඹට ටුතතුම ශ ශ නකු
නිහ ශම්හ සිරඹඛරක්ෂ මළනභ ශව ට දන්නහ. දළන මත්තත්, ශම්
මළන යටට යනඹහඳහන්න ශම් ප්රලසන අවනහ යනඹරහයි භහ
හිතන්ශන්.
1.

යහජය බු්ධධි ශේහ එභ හර්තහ ළ සීශම්ීම අශනකුත්
බු්ධධි අවල හර්තහද ළරයනඛරට ශමන ඇත.

2.

යට ට ක්රශභෝඳහයි ලශඹන් ඉතහ ළදමත් ශත යතුමරු
ගඹතන, ඒහශඹහි රිඹහ හය ම් /ක්රශභෝඳහඹන් වහ
පු්ධමරයින් පිිබඵ ශත යතුමරු ශ්ධය ඹ ශවෝ ිධශ්ධය ඹ තුමරු
ඳහර්ලසඹන් ශවෝ ත්රසතහීමන් අතට ඳත්මේභ ශවෝ නළිකමේභ
භඟින් යටට, යශටහි අනනයතහට, ශබ්ික අයණ්ඩතහට,
යශටහි සවරීත්ඹට ඇික න වහනිඹ භඟින් යශටහි
ඳළළත්භට අත්න ඵරඳෆභ ශභභඟින් නිරඳණඹ ශ ශර්.

CIRCULAR NO. MOD/NGO/MON/4 OF DIRECTOR/REGISTRAR
OF THE NATIONAL SECRETARIAT FOR NON-GOVERNMENTAL
ORGANIZATIONS

ගු රනිල්
නායකුරමා)

වික්රමසංශ

මශතා

(විුද්ධ

ඳාර්නලප

(நளண்தைநழகு பணழல் யழக்கழபநசழங்க - தழர்க்கட்சழ தொதல்யர்)

ඳසු ගිඹ ිකස අවුරු්ධද ුත්ධධඹ ිකබුණහ. ඒ යජඹට
ිධරු්ධධ ිකබුණු එ ක්ෂ. ඹම්යනසිර පු්ධමරශඹක්ෂ ශවෝ
භහමභක්ෂ ශවෝ ිධශ්ධල ගඹතනඹක්ෂ ශවෝ භහධයඹක්ෂ ශවෝ
යජඹ ඩහ  චඳඛ යනරීභ වහ ඹම්යනසිර රිඹහ භහර්මඹක්ෂ
මන්නහ නම් ඒ රිඹහ භහර්මඹට ිධරු්ධධ රිඹහ ය ඒශ න්
යට ගයක්ෂහ යනරීභ, යජඹ ගයක්ෂහ යනරීභ යජශේ
ප්රිකඳත්ිකඹක්ෂ; ළඩ පිිබශශක්ෂ. ඒ අනු රිඹහ යනරීභ
හධහයණයි. ඒ ඕනෆභ යජඹක්ෂ ශ ුතතුම ශදඹක්ෂ.

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

මරු
ථහනහඹ තුමභනි, ගයක්ෂ
වහ නහමරි
වර්ධන
අභහතයහවලඹ ඹටශත් ඇික යහජය ශන න විධධහන පිිබඵ ජහික
හර්ඹහවලශේ අධයක්ෂ වහ ශයිසස්හර්යඹහ නිකුත්
ශ
2014.07.01 ි.නළික අව
එම්ඕඩී/එන්ජීඕ/එම්ඕඑන්/4 දයන
චක්රශඛයඹ භඟින් ගණ්ඩුක්රභ යසථහශක ිධධිිධධහන වහ භහන
හිික ම් පිිබඵ ජමත් ප්රඥප චිකඹ උඛරවඝනඹ යන්ශන්ද ඹන්න
මළන 2014.07.11 ි.න ශභභ මරු බහශකීම භහ ිධභසුහ. ඊට පිිබතුමරු
දුන් මරු අමභළිකතුමභහ, "ඳසු ගිඹ  හනුශක ීම බු්ධධි අවල හර්තහ

3.

ෆභ යහජය ශන න විධධහනඹක්ෂභ ශ්රී රව හශක ඳත්නහ
නීික අනු ලිඹහ ඳි.වචි ශ ුතතුම න අතය, ඔවුන් එහිීම තභ
රිඹහ හය ම් ප්ර හල ශ ුතතුමඹ. එශර ඔවුන් ප්ර හශිත

ඳහර්ලිශම්න්තුම
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රිඹහ හය ම්ලින් ඔ්ලඵට ඹිකන් ශවෝ යශට් ඳත්නහ
නීිකඹට ඳරිඵහහිය ටුතතුම යන්ශන් නම් බු්ධධි අවල තත්
විධධහන පිිබඵ ිධභසිරලිභත් ශක. ඒ අනු ශඹ දහ මත්
ිකනුම් දඬු න්ශන් එභ විධධහන ඳත්නහ නීික අනු ලිඹහ
ඳි.වචි ශ/ශන ශ ඵ, තභ රිඹහ හය ම් ප්ර හල ශ/
ශන ශ ඵ, ප්ර හශිත රිඹහ හය ම්ලින් ඔ්ලඵට ගිඹ/
ශන ගිඹ ඵ වහ යශට් ඳත්නහ නීිකඹට ඳරිඵහහිය ශවෝ
උඛරවඝනඹ යිකන් ටුතතුම ශ/ශන ශ ඵ ශක.
ශම් විධධහන ලිඹහ ඳි.වචි න ශරහශක ඒ ශම ඛශරෝ
ශඳ ශය න්දු ශරහ ිකශඵනහ, ළරසුම් වමත ශභන්න
ශම් ිධධිඹටයි රිඹහ යන්ශන් යනඹහ. ශ්රී රව හ ප්රජහතහන්ත්රි
භහජහීම ජනයජශේ මළට් ඳත්රශඹන් එඹ ප්ර හලඹට ඳත්
ය ිකශඵනහ. ඒශ න් ඔ්ලඵට ඒ ශම ඛරන්ට ඹන්න
පුළුන් භක්ෂ නළවළ. ශම් විධධහන තභන් පිිබමත්ත
නීිකඹට අනු, රිඹහ භහර්මඹට අනු රිඹහ ශ ුතතුමයි. එයින්
එවහට ඹන්න පුළුන් භක්ෂ නළවළ. ශම් විධධහන ඳභණක්ෂ
ශන ශයි, ඕනෆභ විධධහනඹක්ෂ ශඳ ශය න්දු ඳත්රඹක්ෂ
ිකශඵනහ නම් ඒ ශඳ ශය න්දු ඳත්රඹ අනුභ රිඹහ ශ
ුතතුම ිකශඵනහ. ඒ හශේ ශම් විධධහනරටත් ඒ
තත්ත්ඹ තභයි උදහ ය ිකශඵන්ශන්.
4.

5.

6.

7.

එශර ඹම් විධධහනඹක්ෂ තභ ිධඹ ඳථඹට ඳරිඵහහිය ශවෝ
ඳත්නහ නීිකඹට ඳටවළනි රිඹහ යන ඵට ශත යතුමරු
අනහයණඹ වුශව ත් ඔවුන්ශේ රිඹහ හය ම් පිිබඵ
ිධභර්ලනඹ ය හර්තහක්ෂ භඟින් ගයක්ෂ අභහතයහවලඹ
ශත ඉි.රිඳත් යනු රඵයි. ඉන් අනතුමරු ගයක්ෂ
අභහතයහවලඹ ිධසිරන් ශම් පිිබඵ ළඩිදුයටත් පුළුඛ ශර
ිධභර්ලනඹ ය තවවුරු ශ ට ඇළසිර අභහතයහවල ව
ගඹතන දළනුත් ය ඇළසිර නම් නීිකභඹ රිඹහ භහර්ම මනු
රඵයි.
දළනට ශ්රී රව හශක රවගු ඳත්නහ නීික ප්ර හය ටුතතුම
යනු රඵයි. බු්ධධි අවලරට ශම් හශේ රිඹහ යනරීභට
අලය නීික ිකශඵනහ. බු්ධධි අවලඹට ිකශඵන ඵරතර අනු
තභයි එඹ රිඹහත්භ
යන්ශන්.
තභ ප්ර හශිත ිධඹ ඳථශඹන් ඵළවළය ශවෝ එභ විධධහන
ඳත්හශමන ඹහභ වහ ඳනහ ඇික නීික උඛරවඝනඹ
යිකන් ශවෝ යට තුමශ ඳත්නහ නීික උඛරවඝනඹ යිකන්
ජහික ගයක්ෂහට ඵරඳෆභක්ෂ ශවෝ තර්ජනඹක්ෂ එඛර න
ග හයඹට රිඹහ යනරීභ නීිකඹට ඳටවළනි ශක.
(අ) 1980 අව 31 දයන සශකච්ඡහ භහජ ශේහ
විධධහන (ලිඹහඳි.වචි යනරීභ වහ අධීක්ෂණඹ යනරීභ)
ඳනත.
(ග) 1998 අව 08 දයන සශකච්ඡහ භහජ ශේහ
විධධහන (ලිඹහඳි.වචි යනරීභ වහ අධීක්ෂණඹ යනරීභ)
(වශලෝධන) ඳනත.
(ඇ) 1999/10/15 ි.නළික අව
1101/14 අිකිධශලේ
මළට් ඳත්රශේ ප්ර හශිත ඳනත ඹටශත් නිකුත් ශ
ශයගුරහසිර.
(ඈ) 1999/02/26 ි.නළික ජනහධිඳික ශඛ ම්ශේ
චක්රශඛය ලිපිඹ.
(ඉ) යහජය ශන න විධධහන පිිබඵ ජහික ශඛ ම්
හර්ඹහරශේ අධයක්ෂ වහ ශයිසස්හර්යඹහ ිධසිරන්
නිකුත් ශ 2014.07.01 ි.නළික අව එම්ඕඩී/
එන්ජීඕ/එම්ඕඑන්/4 දයන උඳශදස ලිපිඹ.

ගු රනිල් වික්රමසංශ මශතා

(நளண்தைநழகு பணழல் யழக்கழபநசழங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

මරු ථහනහඹ තුමභනි, අමභළිකතුමභහ දුන් ප්ර හලඹ මළන භභ
නමහප් නහ. ශභ ද, එතුමභහභ වන් යපු 1980 අව 31
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දයන සශකච්ඡහ භහජ ශේහ විධධහන (ලිඹහඳි.වචි යනරීභ වහ
අධීක්ෂණඹ යනරීභ) ඳනශත් ව ඊට අදහශ වශලෝධන ඳනත්ර
එ තළන ත් ිධඹ ඳථඹට ඳටවළනි රිඹහ යනරීභ නීික ිධශයෝධි
යරහ නළවළ. ඒ ශයගුරහසිර අනු නීික උඛරවඝනඹ
යරහ
ිකශඵනහ නම්, ශයගුරහසිර ඹටශත් ඒ මළන රිඹහ යන්න පුළුන්.
එශේ රිඹහ යන්න පුළුන් න්ශන් ශ භහරිසට නළත්නම්
ශයිසස්හර්ට ඳභණයි. බු්ධධි අවලශඹන් රිඹහත්භ
යන නීිකඹ
ශභ ක්ෂද යනඹරහ අමභළිකතුමභහ යනඹරහ නළවළ. අනි , ගදහඹම් ඵදු
නීික උඛරවඝනඹ
ශශ ත්, ඒ ම්ඵන්ධ රිඹහ
යන්න
ිකශඵන්ශන් ශ්ධය ඹ ගදහඹම් ශදඳහර්තශම්න්තුමයි. ඒ හශේභ තීරු
ඵදු නීික උඛරවඝනඹ ශශ ත්, ඒ ම්ඵන්ධ රිඹහ යන්න
ිකශඵන්ශන් ශශ, තීරුඵදු වහ ගශඹෝජන ප්රිකඳත්ික
ශදඳහර්තශම්න්තුමයි. එතළනට ගිහිඛරහ බු්ධධි අවලඹට රිඹහ
යන්න ඵළවළ. ශම් ම්ඵන්ධශඹන් බු්ධධි අවලඹට යන්න පුළුන්
ශ්ධඛ පිිබඵ ඔඵතුමභහ තභ එ නීිකඹක්ෂ ශමනළඛරහ නළවළ.
ශයගුරහසිර ඩ යන එ ම්ඵන්ධ රිඹහ යන්න ශයිසස්හර්ට
පුළුන්. ලිඹහ ඳි.වචි යපු නීිකඹ ඩ ශශ ත් උහිධඹට ඹන්න
පුළුන්. ශම් ම්ඵන්ධශඹන් බු්ධධි අවලඹට රිඹහ යන්න යනසිරභ
නීිකඹක්ෂ නළවළ. රව හශක යනසිරභ නීිකඹයනන් බු්ධධි අවලඹට ශම්
ඵරතර ීමරහ නළවළ. ත්රසතහීම ළඩ ටුතත්ත ශඹශදනහ නම්
ඒ ශන එ ක්ෂ. බු්ධධි අවලඹට ඒ ශත යතුමරු ශදන්න ගයක්ෂ
අභහතයහවලඹට පුළුන්. හභහනයශඹන් අධයහඳනඹ යනඹන ිධඹ
ඳථඹට උදක
යන්න ිකශඵන සශකච්ඡහ විධධහනඹක්ෂ
ික ර්භඹට උදක ශශ ත් ඒ ිධඹ ඳථශඹන් පිට ඹනහ.
ශන වහනිඹක්ෂ නළවළ. ඒ නීිකඹ ශභ ක්ෂද යනඹරහ ඔඵතුමභහ අඳට
යනඹරහ නළවළ. එශවභ රිඹහ යනහ නම්, අපි උතුමරු ශ රිඹහ
හශේ ඒ හධිඳික යහජයඹක්ෂ නහ.

ගු දි.මු. ජයර කන මශතා

(நளண்தைநழகு டி.ம். ஜனபத்)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

1980 අව
31 දයන සශකච්ඡහ භහජ ශේහ විධධහන
(ලිඹහඳි.වචි යනරීභ වහ අධීක්ෂණඹ යනරීභ) ඳනශත් 2. (3) ඹටශත්
ශභශේ වන් නහ.
"සකීඹ ඵරතර රිඹහත්භ යනරීශම් ීම ද හර්ඹ වහ ර්තය ඉප් යනරීශම්
ීම ද ෆභ නිශඹෝජය-ශයිසස්හර්යඹකු ශවෝ ෆභ ව හය
ශයිසස්හර්යඹකු ශයිසස්හර්යඹහශේ හභහනය ිධධහනඹට වහ
ඳහරනඹට ඹටත් ිධඹ ුතතුම ඹ."

එතශ ට ශභ නභ රිඹහ භහර්මඹක්ෂ අනුමභනඹ
ශයිසස්හර්යඹහශේ ඳහරනඹට ඹටත් න්න ඕනෆ.

ශත්, ශම්

අශනක්ෂ එ , අධයහඳනඹ ශදන එ ඊට ළඩිඹ වඳන් ළඩක්ෂ.
ශභළනි සශකච්ඡහ ගඹතනලින් දළන් අධයහඳනඹ ශදන්ශන් යට
ිධනහල යන්නයි, යට ඹටත් යන්නයි, යජඹන් ශඳයශන්නයි. ඒ
නිහ ිධශ්ධලලින් අශ ච යටට ඇිධඛරහ ශම් හශේ ශ්ධඛ යන්න
ශභ නභ ග හයඹයනන්ත් ඉඩ ීමභ
සුදුසු නළවළ. ිධඳක්ෂ
නහඹ තුමභනි, ඒ ට ඔඵතුමභහත් එ ඟ න්න ඕනෆ. පිට යටලින්
ඇිධඛරහ අශ ච යට ශද ට, තුමනට ඩරහ ිධනහල යන්න, ගණ්ඩු
ිධනහල යන්න අධයහඳනඹ ශදනහ. ඒ ට අඳ එ ඟ න්ශන්
ශ ශව භද? ශම් මළට් නිශකදනඹ අනුත් එශවභ ශ්ධඛ
යන්න ඵළවළ. ඒහට ඉඩ ශදන්න පුළුන් භක්ෂ නළවළ.

ගු රනිල් වික්රමසංශ මශතා

(நளண்தைநழகு பணழல் யழக்கழபநசழங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

මරු අමභළිකතුමභනි, ශම් රිඹහත්භ
යන්ශන් ගණ්ඩුක්රභ
යසථහශක 14. (1) (ඇ)හි වන් භහමභශේ නිදව ඹටශත්යි.
ඒ උඛරවඝනඹ යන්න ඵළවළ.
ශදනු භහ යනඹන්ශන් ශභඹයි. අධයහඳනඹ ශදන එ ිධලහර
අඳයහධඹක්ෂ ශනහඹ යනඹරහ භහ හිතන්ශන් නළවළ. ශම් මරු
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බහශකභ අඳ අනුභත ය, ගණ්ඩු ඳක්ෂශේ භළික ඇභිකරුන්ශේ
නම්ලින් ගයම්බ ය ිකශඵන ඳදනම් භඟින් අධයහඳනඹ රඵහ
ශදනහ. එශවභ නම් ඉසය ශරහ ඒහ තවනම් යන්න. ඒහත්
යහජය ශන න විධධහන.

ගු දි.මු. ජයර කන මශතා

(நளண்தைநழகு டி.ம். ஜனபத்)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

ශම්හශේ අධයහඳනඹ ශදන්ශන් කුභන්ත්රණ යරහ, ළයිබ
මවරහ, යට ශඳයශන්නයි. ඒ ට ඉඩ ශදන්න ඵළවළ. යජඹක්ෂ
ශ ශව භද ඒ ට ඉඩ ශදන්ශන්? [ඵහධහ යනරීභක්ෂ] යජශේ මකීභ
යට, භූිකඹ ගයක්ෂහ යනරීභයි. පිට යටලින් ඇිධත් ඒහ උමන්රහ,
ළයිබ මවරහ, යට ශඳයශරහ, ඒහ ඩහ  චඳඛ යන්න ඉඩ
ශදන්න පුළුන් භක්ෂ නළවළ.

ගු රනිල් වික්රමසංශ මශතා

(நளண்தைநழகு பணழல் யழக்கழபநசழங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ඒ

ශන ශයි භහ යනඹන්ශන්. [ඵහධහ යනරීභක්ෂ]

කථානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශව යි. මරු ිධඳක්ෂ නහඹ තුමභනි, මරු අග්රහභහතයතුමභහ ඒ
වහ පිිබතුමය රඵහ දුන්නහ.
මීය ශඟට මරු අනුය ි.හනහඹ

භවතහ.

II
විශ්රාම ලැටුප් චක්රපල්ඛ 06ර2014

ஏய்வூதழனச் சுற்ழக்கக இ. 06/2014
PENSION CIRCULAR NO. 06/2014

ගු අනුර දිවානායක මශතා

(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මරු ථහනහඹ තුමභනි, 23(2) සථහය නිශඹෝමඹ ඹටශත් ශභභ
ප්රලසනඹ ඉි.රිඳත් යනරීභට අසථහ රඵහ ීමභ පිිබඵ භහ ඔඵතුමභහට
ශඵශවිධන් සතුමිකන්ත ශනහ.
ිධශ්රහභ ළප් ච චක්රශඛය 06/2014 ශවේතුමශන් යජශේ ශේ
ිධශ්රහික යින් තුමශ ඇික මේ ිකශඵන මළටලු හරී තත්ත්ඹ පිිබඵ
ශභභ මරු බහශක අධහනඹ ශඹ ු. යනු ළභළත්ශතික.
ිධශ්රහභ ළප් ච ශදඳහර්තශම්න්තුමශක අධයක්ෂ ජනයහඛයඹහ
ිධසිරන් 2014.06.23 දහතිකන් නිකුත් යනු රළඵ ඇික 06/2014 අව
දයන ිධශ්රහභ ළප් ච චක්රශඛයඹ ිධසිරන් යජශේ ශේ ිධශ්රහික යින්
තුමශ භවත් අර්බුද හරී තත්ත්ඹක්ෂ නිර්භහණඹ
යනු රළඵ
ිකශඵනහ.
සිරඹලුභ ි.සත්රික්ෂ ශඛ ම්රුන් වහ ප්රහශ්ධය ඹ ශඛ ම්රුන්
අභතහ එභ චක්රශඛයඹ භඟින් වහභ රිඹහත්භ න ඳරිි. ඔවුන්
ිධසිරන් සිරදු යනු රඵන හිඟ ිධශ්රහභ ළප් ච වහ හිඟ ඳහරිශතෝක
ශමමේම් නතය යන ශරට නිශඹෝම ය ිකශඵනහ. ිකන් ඉි.රිඹට
සිරඹලු හිඟ ිධශ්රහභ ළප් ච වහ ඳහරිශතෝක ශමමේම් ිධශ්රහභ ළප් ච
ශදඳහර්තශම්න්තුමශන් ඳභණක්ෂ ශමමේභට ටුතතුම යන ඵ එහි
වන් ශනහ.
මරු ථහනහඹ තුමභනි, ශභශතක්ෂ
තභයි ඒහ රඵහ දුන්ශන්.

හරඹක්ෂ ි.සත්රික්ෂ භට්ටිකන්

ශම් අනු ිධශ්රහභ රළබීශභන් අනතුමරු තභන්ශේ හිඟ ළප් ච වහ
ිධශ්රහභ ඳහරිශතෝක
ීමභනහ අශ චක්ෂහශන් ය ට ගන්න
හරඹක්ෂ ඵරහ සිරිය ිධශ්රහික යින් ිධලහර පිරික්ෂ දළඩි අඳවසුතහ ට
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ඳත් ිකශඵනහ. භවය අඹට හිඟ ිධශ්රහභ ළප් ච නළික ඒ භහසිර
ිධශ්රහභ ළප්ඳ දළන් රළශඵිකන් ිකශඵනහ. ඔවුන් තභන්ට රළබීභට
නිඹිකත හිඟ ිධශ්රහභ ළප් ච ශනුශන් ඳසු ගිඹ හරඹ තුමශ ිධිධධ
ණඹතුමරුස රඵහ මත්තහ. රළබීභට නිඹිකත ඳහරිශතෝක ීමභනහ
ශනුශන් මූරය ගඹතනරට ණඹ වුණහ. එශවත් ළප් ච වහ
ඳහරිශතෝක
ශමමේභට ගන්න ිකබිඹීම දළන් ිධශ්රහභ ළප් ච
අධයක්ෂයඹහ ිධශ්රහික යින්ට යනසිරදු ඳළවළි.ලි යනරීභයනන් ශත ය
ඒහ ශමමේභ නතය
යන ශර ි.සත්රික්ෂ වහ ප්රහශ්ධය ඹ
ශඛ ම්රුන්ට නිශඹෝම ය ිකශඵනහ. ඒ හිඟ ිධශ්රහභ ළප් ච වහ
ඳහරිශතෝක ශමන නිලසචිත ි.නඹක්ෂ පිිබඵ ිධශ්රහික යින්ට යනසිරදු
දළනුම් ීමභක්ෂ සිරදු යරහ නළවළ.
ඳසු ගිඹ ය තුමන
හරඹ තුමශ ිධශ්රහභ ළප් ච අධයක්ෂයඹහ
ිධශ්රහභ ළප් ච වහ ඳහරිශතෝක ම්ඵන්ධ චක්රශඛය වතක්ෂ නිකුත්
ය ිකශඵනහ. ිධියන් ිධට නිකුත් යනු රඵන චක්රශඛය භඟින්
ීමර්ඝ හරඹක්ෂ යජශේ ශේඹට ළඳමේ සිරට ිධශ්රහභ සු ිධමටභට
සදහනම්  රන්ශේ ජීිධත භඟ ශඛරම් ශ ුතතුම නළවළ. එඹ ඔවුන්
දළඩි භහනසිර පීඩනඹ ට රක්ෂ යන්නක්ෂ. එඵළිධන් ිධශ්රහික යින්
ම්ඵන්ධ තීන්දු, තීයණ මත ුතත්ශත් ඉතහ ළරයනඛශරන් ුතතුමයි.
ඒ හශේභ ශම් න ිධට ිධශ්රහභ ශම ස ිකශඵන යහජය
ශේ යින් ිධලහර පිරි ට ිධශ්රහභ ඳහරිශතෝක ඹ වහ අදහශ ිධශ්රහභ
ළප්ඳ ය එ වභහය ට අධි
හරඹක්ෂ ඳභහ මේ ිකශඵනහ.
ිධශලේශඹන් ඒ අතය ිධශ්රහභ රත් ගයක්ෂ අවලර හභහිස යින් වු.දහ ශ ඛදහදුන් වහ නිර තර දයන අඹ- 15,000 ට අධි
පිරික්ෂ දළන් අවුරුදු එ වභහයක්ෂ ිකසශේ ඔවුන්ට හිික ිධශ්රහභ
ඳහරිශතෝක රළශඵන්ශන් නළතුම ඉන්නහ.
මරු ථහනහඹ තුමභනි, ළප්ඳක්ෂ නළතුම අවුරුදු එ වභහයක්ෂ,
ඳහරිශතෝක නළතුමත් අවුරුදු එ වභහයක්ෂ ඉන්නහ. ඔවුන්ශේ
ජීිධත ඳත්හශමන ගිශේ භහස ඳතහ රළශඵන ළප්ශඳන්. දළන්
අවුරුදු එ වභහයක්ෂ ු.ළුඛශඛ ඳහරිශතෝක ඹ ශදන්ශන්ත් නළවළ;
ළප්ඳ ශදන්ශන්ත් නළවළ. ශභ ක්ෂද ශම් යිකන් ිකශඵන්ශන්?
ඔවුන්ට ිධශ්රහභ ළප් ච වහ ඳහරිශතෝක ඹ ශම් න ශතක්ෂ ශන රළබීභ
නිහ ිධලහර පීඩහ ට ඳත් ිකශඵනහ.
ශම් තත්ත්ඹ තුමශ ඳළන නඟින ඳවත මළටලුරට පිිබතුමරු
අදහශ අභහතයයඹහ ිධසිරන් ශභභ බහ වු.ශක තඵනු ඇතළයි
අශ චක්ෂහ යනහ.
01. ිධශ්රහභ ළප් ච අධයක්ෂයඹහ ිධසිරන් හිඟ ශමමේම් අත්හිප්මේශම්
චක්රශඛයඹක්ෂ නිකුත් යනරීභට ශවේතුම කුභක්ෂද? මරු
ථහනහඹ තුමභනි, ඒ චක්ර ශඛයඹ භහ තුම ිකශඵනහ.
02.

එභ අත්හිප්මේම් ශවේතුමශන් අඳවසුතහට ඳත්න
ිධශ්රහික යින් ශනුශන් රඵහශදන වනඹන් ශර්ද?

03.

ඔවුන්ට හිඟ ිකශඵන ිධශ්රහභ ළප් ච වහ ඳහරිශතෝක ශමමේම්
සිරදු යනු රඵන්ශන් දහද? මරු ථහනහඹ තුමභනි, අඩුභ
තයිකන් ිධශ්රහභ ගිහිඛරහ භහ තුමනක්ෂ ඉක්ෂභහ ඹෆභට
භත්ශතන් ඔහුශේ ළප්ඳ වහ ඳහරිශතෝක රඵහ ි.ඹ ුතතුමයි.
නු.ත් ඳභහ මේ ිකශඵන්ශන් ඇයි?

04.

ිධශ්රහභ ළප්ඳ රළබීභ ඳභහ මේ සිරියන ිධශ්රහික යින්ශේ ළප් ච
ශමමේම් ඩිනම් යනරීභට මනු රඵන පිඹය කුභක්ෂද?

05.

ිධිධධ චක්රශඛය නිකුත් යනරීභ භඟින් ිධශ්රහික යින්
අඳවසුතහට ඳත්මේභ ළශළක්ෂමේභ වහ ගණ්ඩු ිධසිරන් මනු
රඵන පිඹය ශර්ද?

ගු විජය දශනායක මශතා (රාජය ඳිපඳාන ශා වනලපද්
ක යුුර නිපයෝජය අමාතයුරමා)
(நளண்தைநழகு
யழஜன
தலளனக்கஉள்ளட்டலுயல்கள் ழபதழ அகநச்சர்)

தளது

ழதயளக,

(The Hon. Wijaya Dahanayake - Deputy Minister of Public
Administration and Home Affairs)

මරු ථහනහඹ තුමභනි, ඒ වහ පිිබතුමය ශවට ි.නශේ රඵහ
ශදන්නම්.

ඳහර්ලිශම්න්තුම
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Sir, I rise to a point of Order.

"සථහය නිශඹෝම අව 7 හි ිධධිිධධහනර ව 2010.07.09 ළනි ි.න
ඳහර්ලිශම්න්තුම ිධසිරන් ම්භත යන රද ශඹෝජනහශක කුභක්ෂ වන්
ිකබුණ ද, අද ි.න රැසමේම් ඳළළත්ශන හර ශකරහ අ.බහ. 1.00 සිරට අ.බහ.
6.30 දක්ෂහ ිධඹ ුතතුම ඹ. අ.බහ. 2.00ට සථහය නිශඹෝම අව 7(5)
රිඹහත්භ ිධඹ ුතතුම ඹ."

කථානායකුරමා

ප්රනනය විමවන දින් වභා වම්මත විය.

(நளண்தைநழகு சஜழத் ழதபநதளற)

(The Hon. Sajith Premadasa)

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශභ

ක්ෂද ඔඵතුමභහශේ point of Order එ ?

ගු විත ක පප්රේමදාව මශතා

(நளண்தைநழகு சஜழத் ழதபநதளற)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මරු ථහනහඹ තුමභනි, භභ ශම් අසථහශක ඔඵතුමභහශමන්
ඉඛලීභක්ෂ යනහ. ශඳත්ම් හය බහර මන්නහ තීන්දු තීයණ
ඵහුතයඹක්ෂ ඇත්ත ලශඹන්භ රිඹහත්භ ශන්ශන් නළවළ. ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තුම තුමශ උත්තරීතයබහඹක්ෂ ිකශඵනහ නම්
ඳහර්ලිශම්න්තුමශක ශඳත්ම් හය බහශන් මන්නහ තීන්දු, තීයණ
රිඹහත්භ යනරීභ උත්තරීතය නම්, යහජය ගඹතනර නිරධහරින් ඒ
නිශඹෝම රිඹහත්භ ශන යන්ශන් ඇයි?

யழள யழடுக்கப்ட்டு ற்தக்தகளள்ப்ட்டது.
Question put, and agreed to.

කථානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

අව 2. මරු
ඉි.රිඳත් යනරීභට.

රු ජඹසරිඹ භවතහ, ඳනත් ශ ප්ම්ඳතක්ෂ

පඳෞද්ගලික මන්ත්රීන්පප ඳන ක පකටුම්ඳ ක
தழ உதப்ழர் சட்டதோங்கள்
PRIVATE MEMBERS' BILLS

කථානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

භභ දන්නහ භහධයඹට ථහ යන්න මරු භන්ත්රීතුමභහ ිය ක්ෂ
ගයි යනඹරහ. නු.ත් ශම් ශරහශක ඔඵතුමභහට ඒ ට අසථහ
ශදන්න ඵළවළ. නු.ත් අද-

ගු විත ක පප්රේමදාව මශතා

(நளண்தைநழகு சஜழத் ழதபநதளற)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ශරහ ිකශඵනහ.

කථානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

ක්රපමෝඳාය වංලර්ධන ලයාඳෘති (වංපෝධන) ඳන ක
පකටුම්ඳත
தசனல்தடக்க அழயழதத்தழக் கதத்தழட்டங்கள்
(தழதத்தம்) சட்டதோம்

STRATEGIC DEVELOPMENT PROJECTS (AMENDMENT) BILL

ගු කු ජයසිපය මශතා

(நளண்தைநழகு கத ஜனசூளழன)

(The Hon. Karu Jayasuriya)

මරු ථහනහඹ තුමභනි, භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉි.රිඳත්
යනහ:

(Mr. Speaker)

ශරහ ිකබුණහට එශවභ ශදන්න ඵළවළ ශන්. අද ශඳත්ම්
හය බහශක මන්නහ තීන්දු පිිබඵ යහජය ශේහ ශ ිකන්
බහත්
ළරහ එහි සිරඹලුභ භන්ත්රීරුන් වබහගි ශරහ
හ ච්ඡහ යරහ ඒ ට ශව  ප්රිකචහයඹක්ෂ රළබුණහ. ඒ නිහ ඇහි
ශමන එන්න එඳහ. ඒ ප්රලසනඹ පිිබඵ රිඹහ යරහ ඉයයි.
ඔඵතුමභහ ඒ ට වබහගි ශන මේභ මළන නමහප්යි.
ප්රධහන

ටුතතුම ගයම්බශේීම ශඹෝජනහ.

ඳාර්ලිපම්න්ුරපව් රැවනවීම්
ளபளளுநன் அநர்வு

SITTINGS OF THE PARLIAMENT

"2008 අව 14 දයන ක්රශභෝඳහඹ වර්ධන යහඳිික ඳනත වශලෝධනඹ
යනරීභ වහ  ර ඳනත් ශ ප්ම්ඳත ඉි.රිඳත් යනරීභට අය ි.ඹ ුතතුමඹ."

ගු (ණචාර්ය) ශර් ද සල්ලා මශතා

(நளண்தைநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

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

විසන් වනථිර කරන දී.
ஆதநளதழத்தளர்.
Seconded.

ප්රනනය වභාිමමුඛ කරන දී.

யழள டுத்தழனம்ப்தற்து.
Question proposed.

ගු නිමල් සිපඳා ද සල්ලා මශතා (ලාිපමාර්ග ශා ජ
වම්ඳ ක කෂමනාකරණ අමාතයුරමා වශ ඳාර්ලිපම්න්ුරපව්
වභානායකුරමා )

ගු නිමල් සිපඳා ද සල්ලා මශතා

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

කථානායකුරමා

(நளண்தைநழகு ழநல் சழழள த சழல்யள - வர்ப்ளச, வர்ய
தொகளகநத்துய அகநச்சதம் ளபளளுநன்ச் சக தொதல்யதம்)

මරු ථහනහඹ තුමභනි, භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉි.රිඳත්
යනහ:

(நளண்தைநழகு ழநல் சழழள த சழல்யள)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

මරු

ථහනහඹ තුමභනි, ශම් ශඹෝජනහට යජඹ ිධරු්ධධයි.

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශම් ශඹෝජනහට යජඹ ිධරු්ධධයි. ශභඹ බහශක අනුභළිකඹට
ඉි.රිඳත් යනහ.
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ප්රනනය විමවන දී.
ක ශඬලල් අනුල " විුද්ධ" මන්ත්රීන් ජය බල කථානායකුරමා
විසන් ප්රකා කරන දී.
யழள யழடுக்கப்ட்டது.
குபல்கழன்டி "இல்க"
அயர்கள் அழயழத்தளர்கள்.

தநதளங்கழற்த



சளளனகர்

Question put.
MR. SPEAKER, having collected the Voices, declared that
the “Noes"had it.

කථානායකුරමා
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වුශණ් ශන ශභ නහත් නිහ ශන ශයි, ධහර්ික ගණ්ඩුක්ෂ
තුමිබන් ධහර්ිකසට යටක්ෂ ශම ඩ නළඟීශම් ඵරහශඳ ශය ත්තුමශන්
වශඹන් ඳව ඵරඹක්ෂ අයශමන යහජය ඳහරනඹට ගපු එක්ෂත්
ජහික ඳක්ෂ ගණ්ඩු ිධසිරන් ජලි භහශේීම ඵයඳතශභ ළු
ඳළඛරම් ශද ක්ෂ අශ ච යශට් ඉිකවහඹට එ තුම ය ිකශඵන නිහයි.
එයින් එ ක්ෂ ලශඹන්, 1980 ජලි ළඩ ර්ජනඹට ම්ඵන්ධ වුණු
යහජය ශේ යින් ව අශනකුත් ගඹතනර අහිව ශේ යින්
ඒ වශඹන් ඳව ඵරශඹන් භත් වුණු ගණ්ඩු යනසිරභ හිරියනතඹක්ෂ
නළික ශද ට්ට දළම්ශම් අදට ඳසු වුණු ි.න ශද
තුමන ට
ඉසශඛරහ ළනි ද මත්ත තීන්දු නිහයි.

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ අනු ශඹෝජනහ ම්භත ශන වුණු ඵ වන්
බහ

යනහ.

ඛ තළබීභ, මරු බහනහඹ තුමභහ.

කල්තැබීම

எத்தழகயப்தை
ADJOURNMENT
ගු නිමල් සිපඳා ද සල්ලා මශතා

(நளண்தைநழகு ழநல் சழழள த சழல்யள)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

මරු ථහනහඹ තුමභනි, ''ඳහර්ලිශම්න්තුම දළන්
ුතතුමඹ''යි භහ ශඹෝජනහ යනහ.

ඛ තළබිඹ

ප්රනනය වභාිමමුඛ කරන දී.

யழள டுத்தழனம்ப்தற்து.
Question proposed.

1980 ජූලි මශා ලැඩ ලර්ජනය

1980 தக தளது தயகழதத்தம்
GENERAL STRIKE OF JULY 1980

[අ.බහ. 1.55]

ගු ාන්ත බණ්ඩාර මශතා
(நளண்தைநழகு சளந்த ண்டளப)

(The Hon. Shantha Bandara)

මරු ථහනහඹ තුමභනි, බහ ඛ තඵන අසථහශක භහ ඳවත
වන් ශඹෝජනහ ඉි.රිඳත් යනහ:
"1980 ජලි භවහ ළඩ ර්ජනඹ එ ට ඳළළික එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂ යජඹ
ෲය ශර භර්දනඹ ශ ග හයඹ ශ්රී රව හ යහජය ශේහ ඉිකවහශේ සිරදු
 ර අඳකීර්ිකභත්භ සිරදු මේභ ශර වඳුනහ මිකු.. 'ර්ජ යින් ටන් භූිකශඹන්
සුහන භූිකඹට ඹළමේභට ඳසුඵට ශන ශු.' යි ප්රසිර්ධධිශේ ටභළත ශදඩ
එ ට සිරිය ගණ්ඩු නහඹ යින්ශේ භර්දනඹ වු.ශක ඝහතනඹ  ර රැයනඹහ
අහිික  ර ඳවුඛ ජීිධත ඩහ  චඳඛ  ර රක්ෂ වයයහත ශ්රී රහවයන යහජය
ශේශේ පිරිස ශත ශභභ බහශක නමහප් ද, ශම්යඹ ද පිරිනභු.."

මරු ථහනහඹ තුමභනි, ජලි භහඹ එශශමන ශ ටභ එශවභ
නළත්නම් "ජලි භහඹ" යනඹන නභ යනඹළශන ශ ටභ ඇඟ
හිරිළශටන, භවත් පීඩහට රක්ෂ න ජනතහ බිඹ ළශදන
දළළන්ත ඳණියේිධඩඹක්ෂ රඵහ ශදන තත්ත්ඹක්ෂ ඇික ශරහ
ිකශඵනහ.
මරු ථහනහඹ තුමභනි, අශ ච යශට් ඉිකවහශේ ජලි භහඹ
එතයම් භිඹ ්ධදන, පීඩහට රක්ෂ වුණු භහඹක්ෂ ඵට ඳරිර්තනඹ

1983 ජලි භහශේ ඇික වුණු ඵයඳතශභ ළු ඳළඛරභ අපි
හටත් අභත
යන්න වළයනඹහක්ෂ නළවළ. ඒ ළු ජලිඹ අශ ච
යශට් ඉිකවහඹට ඵයඳතශ ළු ඳළඛරභක්ෂ එ තුම ශහ ිධතයක්ෂ
ශන ශයි, අවුරුදු 30ක්ෂ ිකසශේ ශම් යශට් ළවුණු, ලක්ෂිකභත් වුණු
ශඵදුම්හීම ත්රසතහදශේ ගයම්බ , ප්රධහනභ අසථහ වළියඹටත්
අපි එඹ දයනනහ.
මරු ථහනහඹ තුමභනි, ශභයින් භහ මූලි ලශඹන්භ ථහ
යන්න ළභළිකයි අශ ච යශට් යහජය ශේඹ තුමශ ඇික වුණු ඒ
ඵයඳතශභ තත්ත්ඹ මළන. අපි
වුරුත් දන්නහ, යහජය
ශේශඹන් රක්ෂඹ ට අධි පිරික්ෂ එිබඹට ඇද දභන්න ශවේතුම
වුණු හයණඹ ශභ ක්ෂද යනඹරහ. 1977 ඵරඹට ඳත් වුණු එක්ෂත්
ජහික ඳක්ෂ ගණ්ඩු 1978 න ිධට න ගණ්ඩුක්රභ යසථහක්ෂ
වදරහ ශම් යශට් ගර්ථි ඹ ිධිත ගර්ථි ඹක්ෂ ඵට ඳරිර්තනඹ
ශහ. ඒ ිධිත ගර්ථි ශේ ඹම් ඹම් අනිසිර ප්රිකපරත් එක්ෂ රුපිඹර
ඵහඛදු ශරහ ජනතහ ිධලහර ගර්ථි පීඩහ ට රක්ෂ ශරහ යට
ිධලහර ලශඹන් ගර්ථි පීඩහ ට රක්ෂ වුණහ ිධතයක්ෂ ශන ශයි,
යහජය ශේ ඹන්ට ජීන ඵය දයහ මන්න ඵළරි භට්ටභට ඳත් වුණහ.
යහජය ශේ ඹන් ිධතයක්ෂ ශන ශයි, භසත යශට් ජනතහභ
ජීන ඵය උසුරහ මන්න ඵළරි දළඩි පීඩනඹයනන් ඉතහභ අන්ත
අයණ තත්ත්ඹ ට ඳත් ශරහ හිටපු අසථහශක, යහජය
ඳහරනඹත් එක්ෂ , ඒ ශරහශක හිටපු ම් රු ඇභිකරුනුත්
එක්ෂ , ඒ හශේභ ජනහධිඳිකයඹහ එක්ෂ , ිත්තීඹ ිකිකලින්
හ ච්ඡහ ඉඛලුහ. අද ප්රජහතන්ත්රහදඹ පිිබඵ ථහ යන,
භහන හිික ම් පිිබඵ
ථහ
යන, නීිකඹ පිිබඵ අඳට
උමන්න්න වදන, ඹව ඳහරනඹ පිිබඵ අඳට උමන්න්න වදන,
ප්රජහතන්ත්රහදඹ පිිබඵ අඳට උමන්න්න වදන ශම් ඳක්ෂ
නහඹ ශඹෝ හිටපු ඒ ගණ්ඩු එදහ ඒ ිත්තීඹ ිකිකරට එ
හ ච්ඡහක්ෂත් රඵහ ශදන්න තයම් නිවතභහනී වුශණ් නළවළ, මරු
ථහනහඹ තුමභනි.
එ භ හ ච්ඡහක්ෂත් රඵහ දුන්ශන් නළවළ. අද ඒ අඹ ථහ
යනහ, ප්රජහතන්ත්රහදඹ මළන. අද ථහ යනහ, භහන හිික ම්
මළන. අද ථහ යනහ, ඹව ඳහරනඹ මළන. එදහ ඒ අහිව යහජය
ශේ ඹන්ට ිධනහඩි ඳව හ ච්ඡහක්ෂත් රඵහ ශදන්න තයම්
ඒ ගණ්ඩු
ටුතතුම ශශේ නළවළ. ඒශක්ෂ ප්රිකපරඹක්ෂ වළියඹට
1980 ජලි භහශේ 5 ළනි දහ ිත්තීඹ ිකික යනහිඳඹක්ෂ එ තුම
ශරහ හභ හමීය  ළඩ ර්ජනඹ ට ගිඹහ. ශභ ක්ෂද ඒ ට ශශේ?
භළය ප්රවහයඹයනන් ඒ නත්න්න ඒ යහජය ඳහරනඹ තීන්දු ශහ.
ඔවුන් එදහ ජී ච යථලින් ශ ම්ඳඤසඤ මේි.ඹ ඳළත්ශතන් ඇිධඛරහ
ර්ජ ඹන්ට ඳවය ීමරහ, ඹ ඩ ශඳ ලුලින් මවරහ, ශඳ ලුලින්
මවරහ ඔවුන් බිභ දභරහ ඳෆගුහ. ඒශක්ෂ අහන ප්රිකපරඹ වුශණ්
නහයහශවේනපිට, ු.ඩුක්ෂකු නිහඹ
ජීත් ශච්ච, දරුන් 7
ශදශනක්ෂ හිටපු තහත්තහ ශ ශනකු  ර ඩී. ශෝභඳහර යනඹන ඉතහ
අහිව ිකනිකුශේ ජීිධතඹ එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂ ගණ්ඩු ිධසිරන්
උදුයහ මළනීභයි, මරු ථහනහඹ තුමභනි. ඩී. ශෝභඳහර භවත්භඹහ
එදහ තභන්ශේ ජීිධතඹ ඳරිතයහම ශහ. එඹහශේ දරුන් 7 ශදනහට
ඹන එන භව නළික වුණහ. ඒ ශන ශයි ප්රලසනඹ. එදහ ඒ ගණ්ඩු
ශ ච්චය ප්රජහතන්ත්ර ිධශයෝධී
ටුතතුම
ශහද යනඹනහ නම්
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[මරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ]

ඩී.ශෝභඳහර භවත්භහශේ අභඟුරට ගිඹ යහජය ශේ ඹන් 12
ශදශනකුශේ ළඩ තවනම් ශහ. ශම් අසථහශක අශ ච ප්රහවන
ඇභිකතුමභහත් ශම් මරු බහශක ඉන්නහ. එදහ දුම්රිඹ ශේ ඹන්
12 ශදශනක්ෂ ඒ අභඟුරට ගිඹහඹ යනඹරහ ඒ අඹශේ ළඩ තවනම්
ශහ. ඒ ශේ ඹන් 12 ශදනහට නළත ශේඹ රඵහ ශදන්න
යනඹරහ වළභ ිත්තීඹ ිකිකඹයනන්භ ඉඛලීම් ශහ. අපිත් එක්ෂ
2010 ීම ඳහර්ලිශම්න්තුමට ගපු එක්ෂත් ජහික
ඳක්ෂ න
භන්ත්රීරුන් ශම් බහශක ඉන්නහ. භභ එතුමභන්රහට යනඹනහ, ශම්
ඉිකවහඹ යනඹන්න, ශම් ඉිකවහඹ ඵරන්න, ශම් ඉිකවහඹ
අවශමන ඉන්න යනඹරහ. එදහ ඒ අභඟුරට වබහගි ශච්ච දුම්රිඹ
ශේ ඹන් 12 ශදශනකුශේ ළඩ තවනම් ශහ. වළභ ශ ශනක්ෂභ
ඉඛලීම් ශහ, ඒ 12 ශදනහට නළත ශේඹ රඵහ ශදන්න යනඹරහ.
වළඵළයි මරු ථහනහඹ තුමභනි, භහන හිතහීම ශ ශනක්ෂ එදහ ඒ
ගණ්ඩුශක හිියශේ නළවළ. ඒ නිහ ඔවුන්ට නළත ශේඹ රළබුශණ්
නළවළ. ඒ නිහ අයමරඹ ත තත් ලක්ෂිකභත් වුණහ; ඵරත් වුණහ.
ඒ ටන ඉි.රිඹට ශමන ඹන්න සිරඹලු ිත්තීඹ විධධහන ශඳයු.ණට
ගහ. එ ඳළත්තයනන් ජීන ඵයහ දය මන්න ඵළරි වුණහ.
මරු ථහනහඹ තුමභනි, ළඩිඹ ශන ශයි ඒ අඹ ඉඛලුශක. එ
ද ට රුපිඹඛ 10
ළප් ච ළඩි මේභක්ෂ තභයි ඉඛලුශක.
රුපිඹඛ දවස මණනින් භවහ ශර කුට ු.දඛ ඉඛලුශක නළවළ. එ
ද ට රුපිඹඛ 10
ළප් ච ළඩි මේභක්ෂ එශවභ නළත්නම්
භහඹ ට උඳරිභ ශර රුපිඹඛ 300න්ත් ළප් ච ළඩි ය ශදන්න
යනඹන ඉඛලීභයි එදහ යහජය ශේ ඹන් ශශේ.
ශෝභඳහර භවත්භඹහශේ භශ ශමදයට ගිඹ ඒ ශේ ඹන්ට
නළත ශේඹ ශදන්න යනඹරහ, ද ට රුපිඹඛ 10න්ත් ළප් ච
ළඩි
ය ශදන්න යනඹරහ සිරඹලුභ යහජය ශේ ශඹෝ එිබඹට
ඵහින්න සදහනම් ශරහ හ ච්ඡහ ඉඛලුහ. ශභ න තයම් උත්හව
දළරුත් එ භ එ හ ච්ඡහක්ෂත් දුන්ශන් නළික නිහ, ශම්
ිත්තීඹ වමම් ඔක්ෂශ භ එ ු.තුම ශරහ එ ට හිටපු ජනහධිඳික
ශ..ගර්.ජඹර්ධන භවත්භඹහට ලිුතභක්ෂ ලිකහ, අඳට අසථහක්ෂ
ශන ශදන්ශන් නම් 18 න දහ උ්ධශඝෝණඹක්ෂ යනහ යනඹරහ.
ඒත් ඒ ඳහරනඹ ශභ ද ශශේ? වි.සිර නීිකඹ දළම්භහ. වි.සිර නීිකඹ
දහරහ ජලි භහශේ 16 ශනි දහ ශනශ ට සිරඹලුභ ශේහ
අතයලය ශේහ ඵට ඳරිර්තනඹ ශහ. අතුමමෆශම් ශේඹ ඳහ
අතයහලය ශේහක්ෂ ඵට ඳරිර්තනඹ ශහ. ඒ නිහ ිත්තීඹ
ිකික එදහ මත්ත තීන්දු රිඹහත්භ
ශහ. ඊට ඳසශේ, 18 ශනි
දහ සිරට ඒ සිරඹලුභ ශේ ඹන් ශේඹ අතවළය ගිඹහශේ ර හ ලිපි
නිකුත් යන්න තීයණඹ ශහ, මරු ථහනහඹ තුමභනි.
ඒ ිධතයක්ෂ ශන ශයි. ඔවුන් නළත නළත හ ච්ඡහ
ඉඛලුත් ඒ යනසිරක්ෂ රඵහ ශදන්ශන් නළික හිියඹහ.
අද එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂශේ භවය භන්ත්රීරු යහජය ශේඹට
ඵහ මළනීභ ම්ඵන්ධ
ථහ
යනහ. ශභච්චය ිධනිිධද
ශඳශනන ිධධිඹට ිධබහම ඳත්රහ, සුදුසු ම් අනු අපි රැයනඹහ
රඵහ ශදනහ. නු.ත් එදහ එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂ ගණ්ඩු රැයනඹහ
ඵළවකුට දභහශමන හිටපු තු.න්ශේ සුදුසු ම් නළික ඳහක්ෂක ඹන්ට
ඳසු සුදුසු ම් වදහ මන්න යනඹරහ යහජය ශේඹට ඇතුමශත් ශහ.
එදහ ඒ ිධධිඹටයි ටුතතුම ශශේ.
මරු ථහනහඹ තුමභනි, රැයනඹහ අහිික  ර 38 ශදශනකු ජීිධත
නළික ය මත්තහ. ජීිධතඹ ඉි.රිඹට ශමන ඹන්නට ඵළරි නිහ ඒ
යහජය ශේ ඹන් අතරින් 38 ශදශනකුට ි.ිධ නහ මන්න සිරදු
වුණහ. එඳභණක්ෂ ශන ශයි. ඒ ඳවුඛර භවත්භඹහශේ රැයනඹහ
නළික වුණු නිහ ශමදය අඩ දඵය ඇික ශරහ, ඳවුඛ ිධලහර ප්රභහණක්ෂ
ඩහ  චඳඛශරහ භවත්තඹහටයි, ශනෝනහටයි ශන් ශරහ ඹන්න
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සිරදු වුණහ. මරු ථහනහඹ තුමභනි, ඒ නිහ දරුන්ට උමන්හ
මන්නට ඵළරි දරුන්ශේ අධයහඳනඹ ඩහ  චඳඛ ශරහ ඒ
දරුශෝ නි ම්භ නි ම් යසිකඹහදු හයශඹෝ ඵට ඳරිර්තනඹ
වුණහ. ිධිධධ අසථහරීම ඒහ මළන ඉඛලීම් ශත් යනසිරභ
අසථහ එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂ ගණ්ඩු ඒහට ප්රිකචහයඹක්ෂ
දළක්ෂ රශේ නළවළ.
ඊට ඳසශේ සිරරිභහශෝ ඵණ්ඩහයනහඹ
භළිකනිඹශේ ප්රජහ
අයිිකඹ අශවෝසිර ශහ. ෆීලික්ෂස ඩඹස ඵණ්ඩහයනහඹ භළිකතුමභහශේ
ප්රජහ අයිිකඹ අශවෝසිර
ශහ. ඒ ිධධිඹට එ
ඳළත්තයනන්
ශ්ධලඳහරන ලක්ෂිකඹ දුර්ර ශහ හශේභ, අශනක්ෂ ඳළත්ශතන්
තභන්ශේ ඳක්ෂශේ හභහිස ඹන් යහජය ශේඹට දභහ මළනීශම්
ළඩපිිබශශ රිඹහත්භ
ශහ. ඉතහභ නින්ි.ත ග හයශඹන් තභයි
ශම් ටුතතුම ශශේ.
ශම් ශඹෝජනහ වයවහ අපි ඒ ර්ජ ඹන්ට ශම්යඹක්ෂ,
උඳවහයඹක්ෂ පුද යනහ.
ඒ හශේභ ඊශේ-ශඳශර්දහ අශ ච ිධඳක්ෂ නහඹ
යනිඛ
ිධක්රභසිරවව භවත්භඹහ මරශමදය ප්රශ්ධලඹට ගිහින් රැසමේභක්ෂ
ඳත්රහ නීිකඹ වහ හභඹ පිිබඵ ථහ ශ වළිය භහධය තුමිබන්
දයනන්න රළබුණහ. අද නීිකඹ වහ හභඹ පිිබඵ අඳට උඳශදස
ශදන්න ඉසශඛරහ, ශම් ගණ්ඩුට උඳශදස ශදන්න ඉසශඛරහ,
තභන් හිටපු ගණ්ඩුශන්භ නීිකඹ ශ ශව භද රිඹහත්භ වුශණ්,
හභඹ ශ ශව භද රිඹහත්භ
වුශණ්, ප්රජහතන්ත්රහදඹ
ශ ශව භද රිඹහත්භ
වුශණ්, භහන හිික ම් ශ ශව භද
රිඹහත්භ වුශණ් යනඹරහ ගඳසු වළරිරහ ඵරන්න යනඹරහ අපි ඉතහභ
ගදයශඹන් එතුමභන්රහශමන් ඉඛරහ සිරියන්න ළභළිකයි.
මරු ථහනහඹ තුමභනි, 1994 ීම ශඳ දුජන එක්ෂත් ශඳයු.ණු
ගණ්ඩු ඵරඹට ඳත් වුණහට ඳසශේ තභයි, ජලි ළඩ ර්ජ ඹන්
වළියඹට එිබඹට දභරහ හිටපු ඒ යහජය ශේ ඹන් නළත යහජය
ශේඹට ඵහ මන්න ටුතතුම ශශේ. ඒ ශරහශක ජනහධිඳිකතුමිකඹ
වළියඹට චන්ද්රි හ ඵණ්ඩහයනහඹ කුභහයතුමවම භළිකනිඹ ටුතතුම
ය්ධීම, ම් රු වහ ිත්තීඹ පුහුණු ඇභිකයඹහ වළියඹට ටුතතුම
ශශේ ර්තභහන ජනහධිඳික භහින්ද යහජඳක්ෂ භළිකතුමභහයි. ම් රු
ඇභිකයඹහ වළියඹට එතුමභහ ඒ ර්ජ ඹන් ශනුශන් වඬක්ෂ
නඟරහ යහජය ශේශේ ිධිධධ ගඹතනරට ඔවුන් නළත ඵහ
මන්න තීන්දු ශ ඵ අපි ශම්යශඹන් භතක්ෂ යන්න ඕනෆ. ඒ
වුණත් භවය ශඳ්්ධමලි අවලර, භවය වසථහර, භවය
භණ්ඩරර ශේඹ ශ භවය ශේ ඹන්ට ඹම් ඹම් ප්රලසන
නිහ, ඹම් ඹම් ශවේතුම නිහ, නීතයනුකර ප්රලසන නිහ ඒහශේ නළත
ශේඹ යන්න ඉඩක්ෂ රළබුශණ් නළවළ. නළත රැයනඹහ ශදන්න
ඵළරි වුණු ඹ අවුරුදු 65ට ළඩි ඒ සිරඹලු ශදනහට ගධහයඹක්ෂ
වළියඹට භහසිර  රුපිඹඛ 5,000ක්ෂ ඵළගින් රඵහ ශදන්න ු.දඛ වහ
ක්රභම්ඳහදන අභහතයයඹහ වළියඹට භහින්ද යහජඳක්ෂ අිකමරු
ජනහධිඳිකතුමභහ ඳසු ගිඹ අවුරු්ධශ්ධ ශම් බහට ඇිධඛරහ තීන්දු
ශශේ ඒ ශේ ඹන්ට යන ශම්යඹක්ෂ වළියඹටයි යනඹන එ
ශම් බහශකීම භතක්ෂ යනහ. අපි එඹ ශම්යශඹන් සිරහිඳත්
යනහ. න භන්ත්රීරු වළියඹට අපි ඉඛරහ සිරියනහ, පුළුන්
නම් ඒ ඹස සීභහ අවුරුදු 55 දක්ෂහ අඩු යරහ, ඒ දුක්ෂ ිධපු, ඒ
පීඩහ ිධපු අඹට ඹ අවුරුදු 55 ඉරහභ රුපිඹඛ 5,000 ඵළගින්
ශවෝ ඊට ළඩි ප්රභහණඹයනන් රඵහ ශදන්න යනඹරහ. එශවභ යන්න
පුළුන් නම් එඹ ඔවුන්ට යන ශර කුභ ශම්යඹක්ෂ.
මරු ථහනහඹ තුමභනි, එදහ ධර්ිකසඨ ගණ්ඩුක්ෂ බිහි යන්න
ඵරඹට ඳළිකණියේ ශ..ගර්. ජඹර්ධන උතුමභහණන් යහජය ශේ ඹන්
රක්ෂඹක්ෂ එිබඹට දභන්න තීන්දු මත්තත්, අද භහින්ද යහජඳක්ෂ
අිකමරු ජනහධිඳිකතුමභහ යහජය ශේශේ ළු ඳළඛරම් ඇික වුණු ජලි
භහශේ 25න දහ අශ ච යශට් යහජය ශේශේ ඉන්න ක්ෂශේත්ර
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නිරධහරින් රක්ෂඹ ට ශන ිකරශේ ශභෝටර් ඵයිසිර ඛ රඵහ
ශදන්න අලය පිඹය මන්නහඹ යනඹන එ අපි ශම්යශඹන්
භතක්ෂ ය ශදන්න ළභළිකයි. එදහ රක්ෂඹ ට ර පු වළියයි, අද
රක්ෂඹ ට ර න වළියයි හිතහ මන්න පුළුන්. ිධඳක්ෂශේ
භවය භන්ත්රීරුන් යහජය ශේ ඹන් පිිබඵ භවහ ගදයඹයනන්,
භවහ
ළක්ෂකුභයනන්
ථහ
යනහ. වළඵළයි, ඔවුන්ශේ ළප් ච
ළඩිමේම් පිිබඵ ථහ ය්ධීම, 2001 - 2004 ගණ්ඩු ඳළළික හර
 හනුශකත් ඒ ජලි ර්ජ යින් ි.වහ ඵළලුශක නළවළ. ඒ හශේභ
යහජය ශේශේ යනසිරදු ළප්ඳක්ෂ ළඩි යන්නට ඔවුන්ට වළයනඹහක්ෂ
රළබුශණ්ත් නළවළ. රුපිඹඛ 7,900 ඳළළික මූලි ළප්ඳ රුපිඹඛ
11,000 ට ඩහ ඉවශට ශමනඛරහ, එ යභ යහජය ශේශේ
මූලි ළප්ඳ ළඩි යන්න ටුතතුම ශශේ 2007 අවුරු්ධශ්ධ භහින්ද
යහජඳක්ෂ අිකමරු ජනහධිඳිකතුමභහ ු.දඛ අභහතයයඹහ වළියඹටයි.
වළභ ර්ඹ භ ළප් ච ළඩි ශහ. වළභ ර්ඹ භ ළප් ච ළඩි
යරහ, නළත්නම් ීමභනහ ළඩි යරහ යහජය ශේඹ ලක්ෂිකභත්
යන්න ටුතතුම ශහ. ඒ ිධතයක්ෂ ශන ශයි, 2001 - 2004 ඳළළික
ගණ්ඩුශන් යහජය ශේශේ හිටපු රක්ෂ වත ශේ වයයහ
රක්ෂ තුමනක්ෂ දක්ෂහ අඩු යනරීභ වහ එදහ තීන්දු තීයණ මත්තහ. 16
(1) චක්රශඛයඹ වයවහ යහජය ශේඹට ඵහ මළනීම්
ම්පර්ණශඹන්භ  චඳහදු යරහ ිකබුණහ. ඒ සිරඹඛර ඳළත්ත ට
දභරහ, ර්තභහනඹ නශ ට අිකමරු ජනහධිඳිකතුමභහශේ
නහඹ ත්ඹ ඹටශත් රක්ෂ 13 ට අධි ශේ වයයහක්ෂ යහජය
ශේඹට ඵහශමන යහජය ශේඹ ලක්ෂිකභත් යනරීභට එභ ළඩ
පිිබශශ නිර්භහණඹ යරහ ිකශඵනහ. එදහ, 1980 හරශේ ීම
ඳළළික ගණ්ඩු යහජය ශේඹට රඵහ දුන් තළනට ඩහ එවහ ගිඹ
යහජය ශේඹක්ෂ අද අශ ච යට තුමශ රිඹහත්භ නහ.
මරු ථහනහඹ තුමභනි, අද යහජය ශේ ඹන්ට ප්රලසනඹක්ෂ ඇික
වුශණ ත් ඕනෆභ ශරහ ිධඹ බහය ඇභිකයඹහ එක්ෂ
ථහ
යන්නට පුළුන් භ ිකශඵනහ; යශට් යහජය නහඹ ඹහ එක්ෂ
ථහ යන්නට පුළුන් භ ිකශඵනහ; අශ ච අග්රහභහතයතුමභහ එක්ෂ
ථහ යන්නට පුළුන් භ ිකශඵනහ. ඒ ිධධිශේ ප්රජහතන්ත්රහීම
යහු.ක්ෂ අද වළි.රහ ිකශඵනහ. දළන් ශ්යය ක්ෂශේත්රශේ ශභ න
තයම් ර්ජන ිකබුණත්, දහත් එතළනට ගිහිඛරහ ඳවය ීමභක්ෂ
ය ිකශඵනහද? ඒ අඹ එශරහ ිකශඵනහද? භවය ර්ජන
ඵළල ඵළඛභටභ අහධහයණයි යනඹරහ අඳට ශඳශනනහ. ඒහ
හලීන ඒහ ශන ශයි. ඒහ මළශශඳන ඒහ ශන ශයි. ඒහ
අහධහයණ ඉඛලීම් එක්ෂ එන ඒහ. නු.ත් ිත්තීඹ ිකික වයවහ
එන, ඒ යහජය ශේ ඹන් වයවහ එන වඬට ඉඩ ඩක්ෂ රඵහ ශදන්න
ශම් යජඹ ටුතතුම යරහ ිකශඵනහ; නිවතභහනී ශරහ ිකශඵනහ.
ඒ නිහ අපි ිධශලේශඹන්භ භතක්ෂ යන්නට ළභළිකයි, ඳසු ගිඹ
හරඹ තුමශ ීම යහජය ශේඹ ලක්ෂිකභත් යන්න අශ ච අිකමරු
ජනහධිඳිකතුමභහ මත් ඒ රිඹහ භහර්මඹ පිිබඵ.
1980 ීම ජීිධත පජහ යපු, ඒ හශේභ යහජය ශේශඹන් ඉත්
ශරහ, තභ දරුන් එක්ෂ , බිරිත් එක්ෂ දළඩි ශර පීඩහට රක්ෂ
ශරහ හිටපු ඒ යහජය ශේ ඹන්ට අශ ච ශම්යඹ, උඳවහයඹ පුද
යනහ. ඒ හශේභ ශම් යශට් ිධඳක්ෂඹට ශම් හයණඹ මළනත්
භතක්ෂ යරහ ශදන්න ළභළිකයි. තු.න්නහන්ශේරහ අද ථහ යන
භහන හිික ම් මළන, තු.න්නහන්ශේරහ අද ථහ යන නීිකඹ වහ
හභඹ මළන, තු.න්නහන්ශේරහ අද ථහ යන ප්රජහතන්ත්රහදඹ
මළන, තු.න්නහන්ශේරහ අද ථහ යන ඹව ඳහරනඹ මළන එදහ
භතක්ෂ වුශණ් නළත්ශත් ඇයි යනඹන හයණඹ. ඒ මළනත් ශම්
අසථහශක ීම ිධඳක්ෂශඹන් ිධභිකන් භශේ ශඹෝජනහ ඉි.රිඳත්
යනරීභ අන් යනහ. මරු ථහනහඹ තුමභනි, භට ශම් අසථහ
රඵහ ීමභ පිිබඵ ඔඵතුමභහට භශේ ශම්යඹ පුද යනහ.

කථානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

එභ ශඹෝජනහ සථිය
භන්ත්රීතුමභහ.

යන්ශන් මරු යවිසත් ද ශ යිහ
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ගු ටී. රංිත ක ද පවොයිවා මශතා

(நளண்தைநழகு ளவ. பஞ்ஜழத் த தசளய்சள)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

මරු ථහනහඹ තුමභනි, මරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භළිකතුමභහ ිධසිරන්
1980 ජලි ළඩ ර්ජ යින් පිිබඵ ඉි.රිඳත් යන රද බහ ඛ
තළබීශම් ශඹෝජනහ සථිය යිකන් ශ ිය හර සීභහක්ෂ තුමශ භශේ
අදවස දළක්ෂමේභට භහ ඵරහශඳ ශය ත්තුම ශනහ.
1980 ජලි ළඩ ර්ජනඹ ශම් යශට් ම් රු ඳන්ික ටන්
ඉිකවහශේ ළු ඳළඛරභක්ෂ එක්ෂ යපු, ඒ හශේභ ශම් යශට්
ඉිකවහඹ තුමශ ඉතහභ ශේදජන
ුතමඹක්ෂ නිප්වන්
යන
සිර්ධධිඹක්ෂ. එභ ුතමඹ ශේදජන ඳහරන හර සීභහ ගයම්බඹක්ෂ
වළියඹට අපි වඳුන්නහ. වරිඹටභ මීය ට අවුරුදු 34 ට ඉසශඛරහ
ජලි ළඩ ර්ජනඹට ම්ඵන්ධ වුණු
ම් රුන් ඒ හඵ්ධධ
ිත්තීඹ ිකික රිඹහ හරී ිකප් වයවහ රුපිඹඛ 10 ළප් ච ළඩි
මේභක්ෂ ඉඛරහ සිරියඹහ. ශම් යශට් ම් රු ඳන්ිකශේ ජනතහ එ ට
එක්ෂරැස ශරහ එදහ රුපිඹඛ 10 ළප් ච ළඩි මේභක්ෂ ඉඛරහ සිරියන
ශ ට -ඳිකන ජීන ිධඹදභට, ජීත් මේභට ඇික අඳවසුතහට
පිිබඹභක්ෂ ිධධිඹට රුපිඹඛ 10 ළප් ච ළඩි මේභක්ෂ ඉඛරහ එදහ
ිත්තීඹ ිකික ටන් බිභට එශළශමන ශ ට- එ ට ඳහරනශේ
හිටපු ශ..ගර්. ජඹර්ධන ජනහධිඳිකතුමභහශේ යජඹ ිධසිරන් ඉතහභ
දයදඬු ග හයඹට එභ ළඩ ර්ජනඹ කුඩු ඳට්ටම් යරහ දහරහ යනසිරදු
ශේ
ඉඛලීභක්ෂ රඵහ ශන ීම ශම් යශට්
ම් රු ඳන්ිකශේ
140,000ක්ෂ ශදනහ ඳළඹ 24ක්ෂ ඇතුමශත රැයනඹහශන් ශද ට්ට දළම්භහ.
ඒ ිධතයක්ෂ ශන ශයි එදහ ඉතහභ ටන් හමීය  ග හයඹට ටන්
ළදුණු ශෝභඳහර ශවෝදයඹහ ඳහමරහ භයරහ දළම්භහ. ඒ භයණඹ
ඉතහභ ශේදජන
භයණඹක්ෂ. ඳවය ීමරහ බිභ ළියරහ හිටපු
ශෝභඳහර ශවෝදයඹහ භයරහ දළම්ශම් ඳහමරහ. " ම් රු ඳන්ිකඹ
ිධතයක්ෂ ශන ශයි, ශෝභඳහර ශවෝදයඹහත් ඳහමරහ භයරහ දළම්භහ"
යනඹරහ තභයි ඒ හරශේ පුත් ඳත්ලින් හර්තහ වුශණ්.
මරු
ථහනහඹ තුමභනි, 140,000ක්ෂ ශදනහ පිිබඵ යනසිරදු
තළකීභක්ෂ නළතුම, ඒ උදිධඹ යහජශරෝහීන් ිධධිඹට නම් යරහ
රැයනඹහශන් ශනයඳරහ දහරහ, මරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුමභහ
යනකහ ශේ ඉතහභ ශ ිය
හර සීභහක්ෂ ඇතුමශත සුදුසු ම්
ශන භළික අඹශමන්, එක්ෂත් ජහික
ඳක්ෂශේ ශ්ධලඳහරන
හිතතුමන්ශමන් ශ ිබන්භ ඒ 140,000 පුය චඳහඩු පිශයකහ. ඒ
ිධතයක්ෂ ශන ශයි, අඳට ශව ට භත යි ඒ ළඩ ර්ජනඹ කුඩු
ඳට්ටම් යනරීභට එශයහි ිධශයෝධතහ ි.නඹක්ෂ ප්ර හලඹට ඳත් යරහ
එදහ ඒ හඵ්ධධ ිත්තීඹ ිකික රිඹහ හරී ිකප් ිධසිරන් ශ ශමට
ජනතහ ශමන්න්න ටුතතුම යරහ ිකබුණහ. ඳහඛ ශියශඹෝ
වළියඹට අපි ඒ දළක්ෂ හ. එදහ යජඹ වි.සිර නීිකඹ උඳශඹෝගී
යශමන එඹ තවනම් යරහ දහරහ යශට් ිධධහඹ ජනහධිඳිකයඹහ
ඳහුදහ උශ්ධ ඳහන්දය පුත් ඳත්රට ප්ර හල ශහ, "ඵඛශරක්ෂත්
ශ ශමට ගශක නළවළ" යනඹරහ. ඒ ශන ශ ට හිටපු යහජය
නහඹ ශඹෝ
ිධසිරන්,
ඵඛශරෝ
වළියඹට
තභයි
එදහ
ිධශයෝධතහ රුන් වළඳින් රශේ. ශ ලින්භ යනකහ, "ඵඛශරක්ෂත්
ශ ශමට ගශක නළවළ, ළඩ ර්ජනඹ අන්" යනඹරහ.
එභ ළඩ ර්ජනඹ ඒ ග හයඹට කුඩු ඳට්ටම් ය දභන්න වවුඛ
වුණු උදිධඹ අදත් ිධරු්ධධ ඳක්ෂශේ ඉශමන ශේ ඹන් ඵහ
මළනීශම්ීම, තනතුමරු ීමශම්ීම ිධනිිධදබහඹ මළන ප්රලසන යනහ.
උඳහධිධහරින් 42,000 ට, 51,000 ට රැයනඹහ ශදන්න ර්තභහන
යජඹ තීන්දු යන ශ ට ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුමශකීමභ යහජය ඳරිඳහරන
වහ සශ්ධල
ටුතතුම ඇභිකතුමභහශමන් ප්රලසන අවනහ, ඒහ
ශදන්ශන් ශ ශව භද යනඹරහ; ඒහ ශදන්ශන් ශ්ධලඳහරන
හිතතුමන්ටද යනඹරහ. වළඵළයි ඒ අඹට අභත යි එ ට ඳළළික
ගණ්ඩු 1980 ජලි ළඩ ර්ජනඹ ඩහ  චඳඛ යපු ග හයඹ.
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ඳහර්ලිශම්න්තුම

[මරු ටී. යවිසත් ද ශ යිහ භවතහ]

මරු ථහනහඹ තුමභනි, එදහ 1980 ජලි ළඩ ර්ජනඹ නිහ
ිධලහර පිරික්ෂ සිරඹ ි.ිධ වහනි ය මත්තහ. අධයහඳන අධයක්ෂරු,
ිධදුවඛඳිකරු ජීත් න්න ිධධිඹක්ෂ නළතුම ික ශඳ ශර යර
ිධක්ෂ හ; ශයි. ිධක්ෂ හ; ශඛරම් ඵඩු ිධක්ෂ හ. ඉතහභ දුක්ෂඛිත
ජීිධතඹක්ෂ ඒ අඹ මත ශහ. 1994 ශඳ දුජන එක්ෂත් ශඳයු.ණු
ගණ්ඩු ඵරඹට ඳත් වුණහට ඳසු ශ්ධලඳහරන ඳිබමළනීම් පිිබඵ
ිකප් ඒ ඒ අභහතයහවලර ඇික යරහ 1980 ජලි ළඩ ර්ජ ඹන්ට
ි.ඹ වළයන වන ශදන්න උත්හව යනරීභ ම්ඵන්ධ. යජඹ ඒ වන
දුන්නහ. එදහ මරු ම් රු ඇභිකයඹහ වළියඹට මරු භහින්ද
යහජඳක්ෂ භළිකතුමභහශේ මූලි ත්ශඹන් චන්ද්රි හ ඵණ්ඩහයනහඹ
භළිකනිඹශේ ගණ්ඩු ඹටශත් ඒ ළඩ පිිබශශ රිඹහත්භ වුණහ.
එයින් ඹම් වනඹක්ෂ ජලි ළඩ ර්ජ ඹන්ට රළබුණහ. අපි අදත්
දයනනහ ජලි ළඩ ර්ජ ඹන්ශේ ඒ හඵ්ධධ විධධහනඹ නළභළික
විධධහන වදහ ශමන ඒ තුමිබන් ඹම් ඹම් ඉඛලීම් තත් ඉි.රිඳත්
යනහ. ඳසු ශඳශ භන්ත්රීරුන් වළියඹට අපි ශඹෝජනහ
ය
සිරියනහ, 1980 ජලි ළඩ ර්ජනඹට ම්ඵන්ධ වුණු ඒ ර්ජ ඹන්ට
රඵහ ි.ඹ වළයන තත් ඹම් හධහයණ ඉඛලීම් ිකශඵනහ නම් ඒහ
රඵහ ශදන ශර. ශම් යශට් දුක්ෂ ිධඳින ජනතහශේ ගණ්ඩුක්ෂ
වළියඹට, දුක්ෂ ිධඳින ජනතහ ශනුශන් බිහි වුණු නහඹ ශඹක්ෂ
ඉන්න යජඹක්ෂ වළියඹට එභ ඉඛලීම් රඵහ ීමභ අශ ච ුතතුම භක්ෂ ශර
ළරයනඹ ුතතුමයි යනඹන හයණඹත් අපි ප්ර හල යන්න ඕනෆ.
මරු ථහනහඹ තුමභනි, 1980 ජලි ළඩ ර්ජනඹ ඳභණක්ෂ
ශන ශයි, 1983 ජලි භහශේ රව හ ඉිකවහඹ තුමශ භවහ ළු
ඳළඛරභක්ෂ ඇික ශහ. අද ජහතීන් අතය වජීනඹ, ගමම් අතය
වජීනඹ පිිබඵ ිධඳක්ෂඹ ශභ න ළි. ඵණ යනකත්, 1983 ජලි
භහශේ තභයි -මීය ට අවුරුදු 31 ට ඉසශඛරහ- ශම් යට ශඵීම
ඹහශම් ඩඉශම් ු.ඛ පිඹය තළබුශක; ඒ ළු ජලිඹ නිර්භහණඹ
යිකන් එ ට ඳළළික එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂ ගණ්ඩු ිධසිරනුයි ශම්
යට ශඵීම ඹහශම් ඩඉශම් ු.ඛ පිඹය තළබුශක. අඳට භත යි එදහ
ඵරශේ හිටපු ඳහර ඹන් යනකහ, "අලිඹහ ශව ඬඹ ශශරකශක
නළවළ. නළට්ට ිධතයයි ශශරකශක." යනඹරහ. ු.ළු යශට්භ සිරිය රිධඩ
ජහික ඹන්ට ඳවය දුන්නහ. රිධඩ ජහික ඹන් ිධනහල ය දළු.හ.
වළඵළයි අහනහ තභයි, අද රිධඩ ජහතීන් ශනුශන් ශඳනී සිරියන
විධධහනත් ඒහ අභත
ය දළමීය භ. අද ඒ සිරඹලුභ ශචෝදනහ
ඉි.රිඳත් යන්ශන් එක්ෂත් ජනතහ නිදවස න්ධහනඹ ඳළත්තටයි;
අශ ච අිකමරු ජනහධිඳිකතුමභහශේ යජඹ ඳළත්තටයි.
රිධඩ ජනතහ ඵහුතයඹක්ෂ ජීත්න ප්රශ්ධලර භවජන
නිශඹෝිසතශඹෝ වළියඹට අපි එදහ දළක්ෂ හ එ ට හිටපු ඳහර ඹන්
අශ ච ප්රශ්ධලශේ සිරිය රිධඩ ජනතහට ර පු ග හයඹ. එදහ නීිකඹ
ඛ ළි.රහයි ිකබුශණ්. ශඳ ලීසිරඹ, වු.දහ අව ඵරහ ශමන හිියඹහ.
එදහ එක්ෂත් ජහික
ඳක්ෂශේ අිධ මත්ත භළයශඹෝ රව හ
මභනහමභන භණ්ඩරශේ ඵස යථලින් ඇිධඛරහ ිකනිසුන්ට මවරහ,
අු. අු.ශක භයරහ, පුච්චහ දභන ග හයඹ අපි දළක්ෂ හ. මරු
ථහනහඹ තුමභනි, අශ ච වත්ත නමයශේ හිියඹහ, "ු.රුමන්"
යනඹරහ ු.දරහලි ශ ශනක්ෂ. එ ට ඒ ප්රශ්ධලශේ සිරිය එක්ෂත්
ජහික ඳක්ෂශේ භළයශඹෝ "ු.රුමන් සශටෝර්ස" එ ට ඩහශමන
ඳළනරහ, ඒ ු.දරහලි එිබඹට ඇදරහ අයශමන ඹ ඩ ඉනිලින්
ඇනරහ, ඒ ශඩ්භ ිකබුණු ඳළ්ඛ වරරහ ඔහු ගිනි ිකඹරහ භයරහ
දළම්භහ. ඉන් ඳසු ඔහු නිදහ මන්න ඇ අයශමන නමයඹ පුයහ
ශඳශඳහිබ ගිඹහ, " හශමද ශම් ඇ - ු.රුමන්ශේ ඇ" යනඹිකන්. ඒ
ිධධිඹට තභයි ශඳශඳහිබ ගිශේ. ශම් ිධධිඹට තභයි එදහ සුළු ජහතීන්ට
ළරකුශක. එශවභ යපු උදිධඹ අද ශභ න ශ්ධ යනකත්, ජලි භහඹ
රව හ ඉිකවහඹ තුමශ ළු ඳළඛරම් ිකඹපු, ළු භහඹක්ෂ වළියඹටයි
ඉිකවහමත ශන්ශන්. ඒ නිහභ අශ ච මරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය
භන්ත්රීතුමභහ ශමනහ ශඹෝජනහ ඉතහභ
හලීන ශඹෝජනහක්ෂ
වළියඹට සථිය යන අතශර්භ, අතීතශේීම කුභන ග හයශේ ළයි.
තභන් අිකන් සිරදු වුණත් ඒ ළයි. නිළයි. යශමන ජහිකඹ ඉි.රිශේ
සඹව ිධශකචනඹක්ෂ යරහ, ජහිකශඹන් භහ මත ුතතුම හරඹ
එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂඹට එශළඹිරහ ිකශඵන ඵ ප්ර හල යිකන් භභ
නිවඬ ශනහ. ශඵ ශව භ සතුමිකයි.
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ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පඳපර්රා මශතා
(நளண்தைநழகு ம். தஜளசப் கநக்கல் ததபபள)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

මරු ථහනහඹ තුමභනි, අවුරුදු 20 ට ඉවත සිරදු වුණු සිර්ධධිඹක්ෂ
පිිබඵ දළන් නමහප් ප්ර හල යන්ශන් ඇයිද යනඹරහ භභ
යනඹන්නම්.

ගු ාන්ත බණ්ඩාර මශතා
(நளண்தைநழகு சளந்த ண்டளப)

(The Hon. Shantha Bandara)

සිරහි

ශහ ඳභණයි.

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පඳපර්රා මශතා
(நளண்தைநழகு ம். தஜளசப் கநக்கல் ததபபள)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඒ වරි, ශව යි. ශම් ප්රලසනඹ පිිබඵ ඛඳනහ යනරීශම්ීම
ශභභ ශඹෝජනහ ශමන එන රද ව සථිය යන රද අශ ච මරු
භන්ත්රීතුමභන්රහට භතක්ෂ
යන්නට
ළභළික
රුණු යනහිඳඹක්ෂ
ිකශඵනහ. 1988 ජනහධිඳිකයණශඹන් ඵරඹට ඳත්  ර යණසිරවව
ශප්රේභදහ භළිකතුමභන් 1989 භහර්තුමරීම ර්ජන විධධහන
හ ච්ඡහට ළශකහ. ශම් strike එශ න් ඳසු. භභ හිතන
ිධධිඹට ඒ හයණඹ ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුමභහ දන්ශන් නළවළ.

ගු ඩිාන් පඳපර්රා මශතා

(நளண்தைநழகு டிளன் ததபபள)

(The Hon. Dilan Perera)

අපි යනඹන්ශන් 1980 මළනශන්? [ඵහධහ යනරීම්]

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පඳපර්රා මශතා
(நளண்தைநழகு ம். தஜளசப் கநக்கல் ததபபள)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

1989ීම. [ඵහධහ යනරීභක්ෂ] ශත්රුම් මන්න. භභ ශම් යනඹන්ශන්[ඵහධහ යනරීභක්ෂ] ශත්රුම් මන්න. [ඵහධහ යනරීභක්ෂ] ඒ තභයි භභ
ශම් යනඹන්ශන්.

ගු ඩිාන් පඳපර්රා මශතා

(நளண்தைநழகு டிளன் ததபபள)

(The Hon. Dilan Perera)

1980 ළඩ ර්ජනඹ මළන අපි

ථහ

යන්ශන්.

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පඳපර්රා මශතා
(நளண்தைநழகு ம். தஜளசப் கநக்கல் ததபபள)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඒ තභයි භභ ශම් යනඹන්ශන්. [ඵහධහ යනරීභක්ෂ] ඇයි
ශන්ශන්?

රඵර

ගු මන්ත්රීලරපයක්

(நளண்தைநழகு உதப்ழர் எதயர்)

(An Hon. Member)

අවශමන ඉන්න ශ ෝ, ඇභිකතුමභහ. [ඵහධහ යනරීභක්ෂ]

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පඳපර්රා මශතා
(நளண்தைநழகு ம். தஜளசப் கநக்கல் ததபபள)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

අවශමන ඉන්න ඵළවළ, දළන් ඔළු ිධ ඛ ශරහ. ඒ ශන් ශරහ
ිකශඵන්ශන්. [ඵහධහ යනරීභක්ෂ] භට ශත්ශයනහ. ශභහි ප්රිකපරඹක්ෂ
වළියඹට 1989 භළයි ි.නශේීම ප්ර හලඹක්ෂ ශ ජනහධිඳිකයඹහ යනඹහ
සිරියශේ ික 2ක්ෂ ඇතුමශත ජලි ර්ජ යින්ශේ ප්රලසනඹ ිධමටභ වහ
ිකප්ක්ෂ ඳත් ය හර්තහක්ෂ රඵහ මන්නහ ඵයි. අදහශ හර්තහ
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රළබීශභන් ඳසු 1989 භළයි 08 න ි.න ළබිනට් තීයණඹක්ෂ ශමන
යහජය ඳරිඳහරන චක්රශඛයඹක්ෂ නිකුත් ය ඳවත වන් වන
ළරසීභට තීයණඹ ශහ. ඒහ තභයි, 1989 භළයි 08 දක්ෂහ අයණ්ඩ
ශේශේ සිරියඹහ ශර ළරකීභ, ළඩ ර්ජන ි.නශේ සිරට 1989 භළයි
08 දක්ෂහ සිරඹලු ළප් ච ර්ධ රඵහ ීමභ, 1980 සිරට 1989 භළයි 08
දක්ෂහ ශේශේ සිරියඹහ ශේ ර හ සිරඹලු හිඟ ළප් ච රඵහ ීමභ,
1989.05.08 න ිධට ශේහ හරඹ අවුරුදු 10 ම්පර්ණ ශ සිරඹලු
ශදනහට ඉවත වනරට අභතය ිධශ්රහභ ළප් ච රඵහ ීමභ, ිකඹ ගිඹ
ර්ජ ඹන්ශේ බිරින්දෆරුන්ට ළන්දඹු අනත්දරු ිධශ්රහභ ළප් ච
රඵහ ීමභ, ර්ජ ඹන්ට රඵහ ීම ිකබ ණඹ ු.දඛ වහ ශඳ ලී
ශමමේම්ලින් නිදවස යනරීභ, හිඟ ළප් ච, ළප් ච ර්ධ වහ ශේහ
උස මේම් අහිික යිකන් ඳනහ ිකබ සිරඹලු ශ න්ශ්ධසිරලින්
ර්ජ ඹන් නිදවස ය ඒ ෆභ අයිිකහසිර භක්ෂභ රඵහ ීමභ.
ඵරන්න, ීමපු වන ප්රභහණඹ නු.ත් තු.න්නහන්ශේරහ
යනඹනහ ශභ ත් වම්ඵ වුශණ් නළවළ යනඹරහ. ශන දන්නහ භට
ශවෝ කුභක්ෂ නිහ ශවෝ ඔඵතුමභන්රහ යනඹන ිධධිඹට ශභ ත් වම්ඵ
වුශණ් නළවළ යනඹු. ශ ෝ.

ගු ාන්ත බණ්ඩාර මශතා
(நளண்தைநழகு சளந்த ண்டளப)

(The Hon. Shantha Bandara)

තීයණ ශව යි. නු.ත් ඒහ රිඹහත්භ

වුශණ් නළවළ.

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පඳපර්රා මශතා
(நளண்தைநழகு ம். தஜளசப் கநக்கல் ததபபள)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඒ සිර්ධධිඹට දළනට අවුරුදු 20ක්ෂ මතශරහ ිකබුණත්
තු.න්නහන්ශේරහ ඒ අඹ ශනුශන් ශභ නහද ශශේ? ශම්හ අශ ච
න භන්ත්රීරුන් දළන මන්න ඕනෆ. අවුරුදු 20ක්ෂ මත වුණහට
ඳසශේ තු.න්නහන්ශේරහ දළන් ශඵ ශවෝ ශයින් නමහප් ශනහ.
ඵරඹට ගපු ශරහශක තභයි නමහප් ශරහ ශ ුතතුම ශ්ධ යන්න
ිකබුශණ්. තු.න්නහන්ශේරහ එ
ශදඹක්ෂ
ශහ. ජනහධිඳිකතුමභහ
ථහ ීම යනකහ රුපිඹඛ 5,000ක්ෂ ශදන්නම් යනඹරහ. අන්න ඒ
තභයි ශච්ච සිර්ධධිඹ. Double promotions වම්ඵ වුණහ; සිරඹලු හිඟ
ළප් ච වම්ඵ වුණහ ඒ සිරඹලුශදනහට. ඒ තභයි ඇත්ත ථහ. ශම්
ඉිකවහඹ මළන යනඹන ශ ට අඳ තු.න්නහන්ශේරහට ශඳශනනහ
ගර්ථි ඹ ඩහ ළප්ණු නිහ රුපිඹඛ 10ක්ෂ ඉඛලීභ නිහ ප්රලසන භතුම
වුණහ යනඹරහ. 1977 න ශ ට ශම් යශට් ගර්ථි ඹ බින්දුටභ
ඩහශමන ළියරහ ිකබුශණ්. ශම් මරු භන්ත්රීතුමභන්රහ එදහ ශ ශවේ
හිියඹහද භන්දහ.

ගු ඳාලිත රංපග බණ්ඩාර මශතා

(நளண்தைநழகு ளலித பங்தக ண்டளப)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

එතුමභන්රහ ඉඳි.රහත් නළවළ.

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පඳපර්රා මශතා
(நளண்தைநழகு ம். தஜளசப் கநக்கல் ததபபள)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

එදහ ශම් යශට් ජනතහ, කුඩහ දරුන් කුණු ඵක්ෂයන අවුසිකන්
ෆභ ශ ඹහශමන ගිඹ හරඹක්ෂ ඵට ඳත් වුණහ. ිකරිස ිය ක්ෂ,
වහඛ ිය ක්ෂ ිකඹහ ිකනී ශඳට්ියඹ ට ඕනෆ යන ළියන් ශයි.
ිය ත් මන්න ඵළරි වුණහ ග්රහභ ශේ ශේ ලිුතභ නළික. ශම්
තභයි ඒ ඉිකවහඹ මරු ථහනහඹ තුමභනි. ඔඵතුමභහ ඒ මළන
දන්නහ. ඒ ඉිකවහශේ තභයි ඳහන් ශඳෝලිම් ිකබුශණ්; ිකරිස
ශඳෝලිම් ිකබුශණ්; රැයනඹහ නළික, ගදහඹම් නළික ජනතහ අයණ
තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ සිරියශේ. තු.න් නිසඳහදනඹ යපු මේ ිය
ිධකුණහමන්න ඵළරි, ිකරිස ිය ිධකුණහමන්න ඵළරි අයණ  ර
ශම ිධඹහ අන්ත දුගී තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ හිටපු හරඹක්ෂ එඹ.
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එදහ භවය ශයි. ර්මරට ''භූිකශතඛ ශයි.'' යනඹරහ යනකහ;
"ඝණ්ටහය භහර්ක්ෂ" යනඹරහ යනකහ. එදහ ඳහන් මන්න ' හර්ඩ්' එ ක්ෂ
ීමරහ ිකබුණහ. 1977 ශ..ගර්. ජඹර්ධන ජනහධිඳිකතුමභහශේ
යජශඹන් අපි අලුත් ළඩ පිිබශශක්ෂ ඳටන් මත්තහ. අශ ච ගර්ථි
ඉිකවහශේ ිකබුශණ් ශඳ ඛ, ශත්, යඵර් යනඹන ඉිකවහ ථහ
ිධතයයි. ශම් යශට් ඒ ඉිකවහඹ ශනස යරහ අලුත් ඳරිච්ශේදඹක්ෂ
ඇික ශහ. එයින් වුශණ් ශභ ක්ෂද? ෆභ ඩඹ භ වහඛ ශමෝනි
ඇික වුණහ. වහඛ නළික ිකබුණු ශකරහශක වහඛ ශමෝනි ශයි. ඕනෆ
තයම් ශම් තත්ත්ඹ ඇික න ශ ට අපි දළක්ෂ හ, ප්රලසනඹක්ෂ.
ශභ ක්ෂද ඒ? ශම් ඵඩු ිය , බහණ්ඩ ිය මන්න ජනතහට ඛලි
ඕනෆ.
ඩහ ළප්ණු ගර්ථි ඹ
ශම්
ඉතහභත්භ අභහරු
තත්ත්ඹක්ෂ. ඒ, ිධශ්ධල රැයනඹහ රඵහ ශදන්නට තවවචි ිකබුණු
හරඹක්ෂ. ිධශ්ධලරට වදය ප්රික හය මන්න, රැයනඹහ ට
ඹන්න, න්දනහශක ඹන්න තවවචි ිකබුණු හරඹක්ෂ. ශ..ගර්.
ජඹර්ධන ජනහධිඳිකතුමභහ ශම් ඵහධ සිරඹඛරක්ෂභ ඉත් ශහ.
ිකනිසසු යට ඹන්න ඳටන් මත්තහ. බුරුතුම පිියන් යට ඹන්න ඳටන්
මත්තහ. ිධශ්ධල රැයනඹහරට ගිශේ හන්තහ ිධතයක්ෂ ශන ශයි.
ශම්න් වළන්ද අතට අයශමන, රැයනඹහක්ෂ නළික, තුමට්ප් ශද ක්ෂ
ශව ඹහ මන්නට හිඟභශන් ගිඹ අශ ච ම් රුහ එදහ පිටයට ගිඹහ;
පිටයට ගිහිඛරහ ු.දඛ ශමනහහ. ශම් තභයි ඉිකවහඹ. එයින්
ජනතහශේ හක්ෂකු පිරුණහ. දවස මණන්, රක්ෂ මණන් ජනතහ
ිධශ්ධල රැයනඹහරට ගිඹහ. ඒ ඛලි ජනතහ අතට ගහ.
ඊශඟට, ශප්රේභදහ භළිකතුමභන් ඇඟලුම්
ර්භහන්ත ඳටන්
මත්තහ. වුද යනකහ, අශ ච අඹ 'සු්ධදන්ට ජවගි භවනහ' යනඹරහ.
ඇඟලුම් ර්භහන්තලහරහ ඇික ශරහ මම්ර ඉන්න තරුණියේඹන්ට
රැයනඹහ රළබුණහ.

ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

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

ඒ

යනකශක යූඑන්පී හයශඹෝ.

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පඳපර්රා මශතා
(நளண்தைநழகு ம். தஜளசப் கநக்கல் ததபபள)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ශම්

අවමන්න. ඉිකවහඹ තු.න්නහන්ශේත් දන්නහ ශන්.

ගු ඳාලිත රංපග බණ්ඩාර මශතා

(நளண்தைநழகு ளலித பங்தக ண்டளப)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

එතශ ට අසර් භන්ත්රීතුමභහ ශ යි ඳක්ෂශේද හිියශේ?
ශප්රේභදහ භවත්තඹහශේ ඳයණ-[ඵහධහ යනරීභක්ෂ]

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පඳපර්රා මශතා
(நளண்தைநழகு ம். தஜளசப் கநக்கல் ததபபள)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

එතශ ට තභයි ජනතහ අතට ඛලි ගශක. එතශ ට තභයි
ශම් යශට් නිහ වර්ධන ළඩ පිිබශශ ඇික වුශණ්; මඛ ිය ට,
ළලි ිය ට, ශම්න් ඵහසට ියනහ භක්ෂ වම්ඵ වුශණ්.
ජනතහ අතට ඛලි එන්න ඳටන් මත්තහ. ශම් ඛලිලින්
තභයි ජනතහ
ශඩ් ිකබුණු ඵඩු ිය මත්ශත්. ගර්ථි ඹ ඩහ
ළියරහ ිකබුශණ් නළවළ. ශ..ගර්. ජඹර්ධන ජනහධිඳිකතුමභහ ශම්
යශට් ගර්ථි ඹ බහය මත්ත අසථහශකීම තභයි ගර්ථි ඹ ඩහ
ළශටනහ නම් ඩහ ළශටන්න ිකබුශණ්. එතුමභහට සිර්ධධ වුණහ,
"භභ න්න නළික ිකනිසුන්ට ධහනය යහත්තඛ අටක්ෂ ශදනහ"
යනඹරහ යනඹන්න. ඒ තභයි එතුමභහශේ ශඳ ශය න්දු. එශවභ
යනකශක, න්න නළික හරශේ. ශම් ඉිකවහඹත් අපි දන්නහ.
වශන් වහඛ ශමනළත් ශදනහ යනඹරහත් තන්දයඹක්ෂ ිකබුණහ. ශම්
ඉිකවහශේ තභයි අපි ශම් මභන් භශේ ගිශේ.
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ඳහර්ලිශම්න්තුම

[මරු එම්. ශජෝල ච භයි ඛ ශඳශර්යහ භවතහ]

මරු
ථහනහඹ තුමභනි, තු.න්නහන්ශේත්, භහත් ශම් මළන
දන්නහ. අපි ශදන්නහ ීමර්ඝ ශ්ධලඳහරන ඉිකවහඹක්ෂ ිකශඵන
ශදන්ශනක්ෂ ශන්. ශම් ශ්ධලඳහරන ඉිකවහඹ තුමශ, "ශම් යශට්
ශනක්ෂ ඇික ශ ුතතුමයි,
ර්භහන්ත ඇික ශ ුතතුමයි, අපි ඇික
යන නිහරට ිධදුලිඹ ි.ඹ ුතතුමයි, අලුත් මම්භහන ඇික ශ
ුතතුමයි" යනඹරහ අලුත් ඳරිච්ශේදඹක්ෂ ඇික ශශේ ශ..ගර්. ජඹර්ධන
භළිකතුමභහ. ශම්හ දන්ශන් නළතුම ථහ යන්න ශව  නළවළ.
ිධදුලි ඵරඹ රඵහ ශදන්න ිධදුලි ඵරඹ නිසඳහදනඹ ශහ. අද අපි
ඵළලුත්, රව හ ඉිකවහශේ ළඩිභ ජරහල ප්රභහණඹක්ෂ වදරහ
ිකශඵන්ශන් ශ..ගර්. ජඹර්ධන භළිකතුමභහයි. ශම්
අභත
යන්න එඳහ. ඒ තුමිබන් තභයි ජර ිධදුලිඹ, මේ නිසඳහදනඹ ශම් යශට්
ළඩි වුශණ්. එශේ ළඩි වුණු නිහ තභයි ජනතහ අතට ඛලි
ගිශේ. ශම් හශේ හරඹ ඵළලුහ, එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂඹ ඹන
මභන් භඟ නතය යන්න; ශනස යන්න. ඒ ශරහශක තභයි ශම්
ළඩ ර්ජනඹ ගයම්බ වුශණ්. ගණ්ඩු ඩහ  චඳඛ යන්න
ිධලහර ළඩ ර්ජනඹක්ෂ රළවළසික යරහ ගණ්ඩු ඹන මභන් භඟ
නතය යන්න උත්හව ශහ. ඒ ශරහශක ශේ ඹන්ට යනකහ,
"ළඩට එන්න, ළඩට එන්ශන් නළත්නම් පුය චඳහඩු පුයනහ"යි
යනඹහ. යජඹ ඒ ිධධිශේ තීයණඹක්ෂ මත්තහ. යනසිර ශ ශනක්ෂ අස ශශේ
නළවළ. ර්ජනඹ යන්න, ශම් යශට් ගර්ථි ඹ ඩහ ළශටන්න
ශදන්න ඵළවළ, ශම් යශට් ගණ්ඩු ඩහ ළශටන්න ශදන්න ඵළවළ,
ළඩට එන්ශන් නළත්නම් පුය චඳහඩු පුයනහඹ යනකහ. ඇත්ත.
පුය චඳහඩු සිරඹඛරභ පිශයකහ. ඒ තභයි, ඇත්ත ඉිකවහ ථහ.
ඊට ඳසු ශම් ප්රලසනඹ මළන හ ච්ඡහ ශහ. ශන වුරුත්
ශන ශයි, භහින්ද යහජඳක්ෂත් ශන ශයි, ශප්රේභදහ ජනහධිඳිකතුමභහ
යහජය ශේ ඹන් සිරඹලු ශදනහටභ වන දුන්නහ. යනසිර ශ ශනක්ෂ
එිබඹට දළම්ශම් නළවළ. තු.න් ප්ර හලඹක්ෂ
යරහ ඇිධත් ළඩ
යන්න යනකහ. ිධශ්රහභ ළප්ඳ ඳහ, ළන්දඹු වහ අනත්දරු ිධශ්රහභ
ළප් ච අයු.දර ඳහ ශමන්න ටුතතුම ශහ. ශම් තභයි, එදහ
ඉිකවහශේ සිර්ධධ ශශේ. ඒ චක්රශඛය සිරඹඛරභ භහ ශඟ ිකශඵනහ.
ශමදය සිරිය හරඹත් ළඩ ශහ ශේ ළරකුහ. ශම් ශඹෝජනහ
ශමනහහට භක්ෂ නළවළ. ඇයි, ශම් ශඹෝජනහ ශමශනන්ශන්? ඒ
තභයි, ිකශඵන ප්රලසනඹ. අද ශම් ශඹෝජනහ ශමශනන්ශන් ඇයි?
වුරු ශවෝ ශම් ශඹෝජනහ ශමනහශක මරු ථහනහඹ තුමභනි,
එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂඹට ශළි. ශ ශනක්ෂ. අද ිකශඵන ප්රලසනඹ
අයශමන ඵරු..
අපි ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුමශකීම ථහ ශහ, ිධශ්රහභ රළබ යජශේ
ශේ ශඹෝ මළන. ශභය යජශේ ශේ ශඹෝ ඡන්දඹ දුන්ශන්
නළවළ. ඔවුන් ඡන්දඹ ීමරහ ඳත් ය මත් ගණ්ඩු, ඉිකවහශේ
ිකබුණු යප්රහද ිය නළික යරහ ඒ අඹට රළශඵන්න ිකශඵන
ිධශ්රහභ ඳහරිශතෝක ඹ රඵහ ශන ීම ඉන්න උත්හව ශහ. ශම්
තභයි ඇත්ත. එශවභ උත්හව යරහ යනකහ, ඵළවකුශන් මන්නඹ
යනඹහ. එතශ ට ිත්තීඹ ිකික ඔක්ෂශ භ එක්ෂ හසු වුණහ.
එක්ෂ හසු ශරහ හ ච්ඡහ යරහ යනකහ, "24 න දහ ු.ළු යටභ ළඩ
ර්ජනඹ ට රළවළසික ශනහ"යි යනඹහ. ඊට ඳසු තභයි යජඹ
තීයණඹ ශශේ ඒ ක්රභඹ ශනස යන්න. ඵළවකුශන් ශමනහද,
ිධශ්රහභ ළප් ච අධයක්ෂ ශමනහද යනඹන එ ශන ශයි ප්රලසනඹ
වුශණ්. ිධශ්රහභ ළප් ච අධයක්ෂ ශමපු ඳහරිශතෝක ශේ එක්ෂ
ශ ටක්ෂ ිකබුණහ. ඒ ශ ට ශමන්න -ණඹ ශමන්න- යජඹ
බහය මත්තහ. ඵළවකු වයවහ ඹන ිධට ම්පර්ණ ු.දර ශඳ ලිඹත්
භඟ යජශේ ශේ ඹහට ශමන්න සිර්ධධ වුණහ. ශම් තභයි
ඉිකවහශේ අඳ නතය
ශ ළඩ පිිබශශ; ගණ්ඩුශක ළඩ
පිිබශශ. ඇයි? ු.දඛ නළවළ. මරු ඇභිකතුමභහ ශභතළන ඉන්නහ.
භභ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුමශකීම ඔඵතුමභහශමන් ප්රලසන
ශහ. ඇයි,
ශම් ට ශභශවභ
යන්ශන් යනඹහ. තු.න්නහන්ශේ යනඹපු ශ්ධ
වළන්හඩ් හර්තහශක වන් ශනහ. භභ අවපු ප්රලසනඹත්
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ිකශඵනහ. ශභ ක්ෂද, දුන්න උත්තයඹ? ශම් ශමන්න රුපිඹඛ
ිකලිඹන 7000ක්ෂ ඹනහ. ඒ ශම් ශරහශක ශව ඹහ මන්න ඵළවළ.
ඒ ශමන්න ඵළවළ. ු.දඛ නළවළ. තු.න්නහන්ශේ ථහ ය්ධි.
ඇත්තද නළත්තද යනඹන්න. නු.ත්, ශම් තභයි ඇත්ත ථහ.
භහ තු.න්නහන්ශේරහට යනඹන්නම්, ඉතහභත්භ නමහප්දහඹ
සිර්ධධිඹක්ෂ. ශම් අශ ච රව හ ඉිකවහශේ සිරදු වුණු තත් බඹහන
සිර්ධධිඹක්ෂ. ශම් යශට් ධීයඹන්ට ිධශ්රහභ ළප්ඳක්ෂ රඵහ දුන්ශන්
එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂඹයි. ශන වුරුත් ශන ශයි. ශම ිධඹන්ට
ිධශ්රහභ ළප්ඳක්ෂ රඵහ දුන්ශන් එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂඹයි. ශන
වුරුත් ශන ශයි. එශවභ ිකශඹ්ධීම ශම් ගණ්ඩු ඉතහභත්
අහධහයණ ිධධිඹට ශව ය ම් යරහ, දූණ යරහ දූකත ිධධිඹට
ළඩ යන ිධට ඉන්ධන ිකර ඉවශ ගිඹහ.

කථානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)

Order, please! ශම් අසථහශකීම මරු නිශඹෝජය
බහඳිකතුමභහ මූරහනඹට ඳළිකශණනහ ඇික.

හය

අනුරුල කථානායකුරමා මූාවනපයන් ඉල ක වුපයන්,
නිපයෝජය කාරක වභාඳතිුරමා [ගු මුුපපසු චන්ද්රකුමමාර් මශතා]
මුාවනාරූඪ විය.

அதன்ழகு,
சளளனகர்
அயர்கள்
அக்கழபளசத்தழழன்த
அகதய, குளக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்
[நளண்தைநழகு
தொததகசு சந்தழபகுநளர் ] தககந யகழத்தளர்கள்.
Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU
CHANDRAKUMAR] took the Chair.

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පඳපර්රා මශතා
(நளண்தைநழகு ம். தஜளசப் கநக்கல் ததபபள)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

මරු නිශඹෝජය
හය
බහඳිකතුමභනි, එශවන් එන
භන්ත්රීරුන්ශමන් ඇහුශ ත් යනඹයි, අශ ච ධීය ජනතහ මළන.
අශ ච ධීය ජනතහ හශමන්ත් ලත 5ක්ෂ මන්ශන් නළවළ. ඒ අඹ
ණඹ නළවළ. ශඵ ශව භ ගඩම්ඵයයි. [ඵහධහ යනරීභක්ෂ] ශභ ක්ෂද,
යවශම ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුමභහ යනඹන්ශන්? භව ගඩම්ඵය ශ ටක්ෂ
ධීයශඹෝ යනඹන්ශන්. ඵහශමන ෆහ. ඵහශමන න එ ත් ෆහ,
ඉන්ධන ිකර ළඩි යරහ. ඉන්ධන ිකර ළඩි යන ිධට ඒ අඹ
යනකශක "ිකර අඩු යන්න; වනඹක්ෂ ශදන්න" යනඹහ ශන ශයි.
යජඹට ශදන්න පුළුන් ු.දරට, ඵදු ශන ශමන අපිට ශම් ඉන්ධන
ිය රඵහ ශදන්න යනඹරහයි ඔවුන් යනකශක. නු.ත් රඵහ දුන්ශන්
නළවළ. ඒ ඉන්ධන පිිබඵ ිධසතය ශභතළන ිකශඵනහ. භට ිකශඵන
ශරහ සීිකත නිහ ඒ පිිබඵ ඛඳනහ යිකන් තභයි භභ ථහ
යන්ශන්. ඉන්ධන පිිබඵ ිධසතය ශභතළන ිකශඵනහ. නු.ත්
ඔවුන්ට ඉන්ධන වනහධහයඹ රඵහ දුන්ශන් නළවළ. වරහත
ධීයශඹෝ භවහ ටනක්ෂ ශහ. අරුන්ි. ප්රනහන්දු භන්ත්රීතුමභහශේ
ප්රශ්ධලශේ ඉන්න අශ ච ජනතහ ශර කු ටනක්ෂ ශහ. ජලි ළඩ
ර්ජනඹ මළනයි, භහ ථහ යන්ශන්. ඒ අහිව ධීයයින්ට
භහින්ද යහජඳක්ෂ ගණ්ඩු උත්තය දුන්ශන් ශභ ශ න්ද?
උණ්ඩශඹන්. මන්න ිකරට අපිටත් ඉන්ධන ිය ශදන්න යනඹ්ධීම
භහින්ද යහජඳක්ෂ ගණ්ඩු උණ්ඩශඹන් තභයි, ඔවුන්ට උත්තය
දුන්ශන්. ඒ නිහ තභයි ගණ්ඩුට ය මන්න ශදඹක්ෂ නළික
ශඳ ශය න්දු වුශණ් "අපි ඉන්ධන වනහධහයඹක්ෂ ශදන්නම්" යනඹරහ.
වනහධහයඹක්ෂ දුන්නහ. ිය
හරඹක්ෂ ඹන ශ ට එභ
වනහධහයඹ නතය ශහ. ගණ්ඩුට ශමන්න ඛලි නළවළ.
Ceylon Petroleum Corporation එශක්ෂ ඳහඩු එන්න එන්න
ළඩියි. අිකබඹහන ශර ඳහඩු ළඩි ශරහ. ඳහඩු රඵන එඹහර්
රව හ එ ටයි, ිකහින් රව හ එ ටයි නි ම් ශතඛ ීමරහ, ඒ ප්රභහණඹ
ශව ඹහ මන්න ධීයයින්ට ළඩිපුය ශමන්න යනඹනහ. අද ිකශඵන
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තත්ත්ඹ ශභ ක්ෂද? මරු භන්ත්රීතුමභන්රහශමන් අපි අවනහ,
ගණ්ඩු රහබඹක්ෂ මන්ශන් නළික ධීයයින්ට ශ ඳභණ ු.දර ට
ශම් ශතඛ ිය ශදන්න පුළුන්ද යනඹරහ. ශන ශභ කුත් අපි
ඉඛලුශක නළවළ. ඒ අඹ ශන ශභ කුත් ඉඛලුශක නළවළ. ඒ යි
ඉඛරන්ශන්. වනහධහය ශන ශයි ඉඛරන්ශන්. අද ශශශ
ශඳ ශශේ ිකශඵන ිකරට ශම් ඉන්ධන රඵහ ශදන්නඹ යනඹරහයි ඔවුන්
ඉඛරන්ශන්. ඒශ න් ධීයඹහ ිධතයක්ෂ ශන ශයි, ු.ළු යටභ අි.
ශනහ. ගණ්ඩු ශභ ක්ෂද, යන්ශන්? ඉන්ධන වනහධහයඹ
ශදන්ශන් නළවළ. ඉන්ධන වනහධහයඹ ශදන්න ඵළවළ. ඛලි නළවළ.
ශම් තභයි ඇත්ත.

චක්රශඛයශේ ශභභ ශ ටසිරන් ශභ ක්ෂද යනඹන්ශන්? ි.න
180ට ළඩිඹ ළඩ යරහ ිකශඵන තහ හලි , අනිඹම්, ගශ්ධල
වහ ශ න්ත්රහත් ශේ යින්ශේ රැයනඹහ සථිය යරහ ශදන්න යනඹරහ
ඒශ න් යනඹනහ. ශම්හ ශමනහශක එක්ෂත් ජහික
ඳක්ෂ
ගණ්ඩු. ශන
වුරුත් ශන ශයි. එදහ ශම් ශඹෝජනහ
ශමනහශක හිටපු ජනහධිඳික ඩී.බී. ිධශ.තුමවම භළිකතුමභහ. ි.න 180ක්ෂ
ම්පර්ණ යරහ ිකශඵනහ නම්, පුය චඳහඩු ිකශඵනහ නම්, ඒ
ශේ යින් සථිය යන්න, ඊට ඩහ එවහ ඹන්න එඳහ යනඹරහ එදහ
එතුමභහ යනකහ. එශවභ නම්, ඉිකවහඹ ශද ඵරන ිධට ර්ජනඹ
යන්ශන් නළිකත් ශම්හ රළබුණු හරඹකුත් ිකබුණහ.

ශම ිධ ිධශ්රහභ ළප්ඳ ශදන ශ ට ශර කු fund එ ක්ෂ වදරහ එ
ශ ටක්ෂ ශම ිධඹහශමන් මත්තහ; අනික්ෂ ශ ට යජශඹන් දළම්භහ.
ශභශවභ ි.ගින් ි.මට එන ශ ට එ තළන ීම හිය වුණහ. එභ නිහ
ඉි.රිඹට ඹන්න ඵළවළ යනඹරහ යනකහ. අපිටත් ශම් ප්රලසනඹ ිකබුණහ.
අපිටත් ප්රලසන ශන ිකබුණහ ශන ශයි. නු.ත් අපි ඒ අත් වළරිශේ
නළවළ. ඊශඟට ශභ ද ශශේ? ශම ිධ ිධශ්රහභ ළප්ඳ නතය ශහ.
ශම ිධඹන්ශමන් මත්ත ු.දරත් ගඳසු ශදන්න ඵළරි තත්ත්ඹට ශම්
ගණ්ඩු ඳත් වුණහ. ශම් තභයි, ඉිකවහඹ. ශම් ඉිකවහශඹන්
තභයි, අපි තු.න්නහන්ශේරහට ශම් හයණහ ිය ඳළවළි.ලි යරහ
දුන්ශන්.

අද අඳට ඉතහභත්භ
නමහප්දහඹ
සිර්ධධීන් යනහිඳඹක්ෂ
තු.න්නහන්ශේරහට භතක්ෂ යන්න ිකශඵනහ. අද ිකශඵන ජීන
තත්ත්ඹ පිිබඵ තු.න්නහන්ශේරහ දන්නහ. අද දරුන් වතය
ශදශනකු සිරියන ඳවුර ට භහඹක්ෂ ජීත් න්න රුපිඹඛ 55,000ක්ෂ
අලය නහ. නු.ත් එ ඳවුර ට භහඹ ට කීඹද දළන් වම්ඵ
න්ශන්? මරු ශජෝන් ශශනිධයත්න ඇභිකතුමභහශමන් භභ
අවනහ, අඩුභ තයිකන් භහඹ ට රුපිඹඛ 30,000 ත්
ගදහඹභක්ෂ නළත්නම් අද ඳවුර ට ජීත් න්න පුළුන්ද යනඹහ.
තු.න්නහන්ශේරහ අද ශන ශඹකුත් ඵදු මවනහ. ිධදුලිඹට ඵ්ධදක්ෂ
මවනහ. තුමය ිය ට ඵ්ධදක්ෂ මවනහ. ෆභරට ඵදු මවනහ.
නු.ත් තු.න්නහන්ශේරහ
ළසිරශනෝරට වන ශදනහ. සදු
අන්තුමන්ට සදු ශ ිබන්න ළසිරශනෝරට ඵදු වන ශදනහ. ශම්
යශට් අහිව ජනතහට දඬුම් යන්න තු.න්නහන්ශේරහ ඒ
අඹට වළභ එ
ටභ ඵදු මවනහ.

මරු නිශඹෝජය හය බහඳිකතුමභනි, භශේ අශත් ශ ශඹක්ෂ
ිකශඵනහ. ශම් ශ ශශේ ිකශඵනහ, රවමභ 2010 සිරට අර්ථහධ
අයු.දඛ භව ඵළවකු ශත ඹරහ නළවළ යනඹරහ. ශම් අද ිකශඵන
තත්ත්ඹ. එදහ ර්ජනඹ ඇික වුශණ් රුපිඹඛ දහවක්ෂ ඉඛරරහ ශවෝ
ශන්න පුළුන්. අද ශභ ක්ෂද ශරහ ිකශඵන්ශන්? ඳහරිශතෝක
ීමභනහ රඵහ ීම නළවළ. 2009 සිරට ඳහරිශතෝක ීමභනහ ශමහ නළවළ.
ිකලිඹන 2,100 ඳභණ හිඟඹක්ෂ ිකශඵනහ. නිඹිකත ි.නට ළප් ච
වහ අික හර ු.දඛ ශමන්ශන් නළවළ. රුපිඹඛ 11,000යි සීටීබී
එශක්ෂ ළප්ඳ ශදන්ශන්. අනික්ෂ ිය
ශව ඹහ මන්න යනඹනහ.
ගණ්ඩුට ශදන්න ඛලි නළවළ. 2005 ඉරහ 2012 දක්ෂහ
ශේ යින්ශේ ළප්ශඳන් අඩු
ය ිත්තීඹ ිකික හභහිස
ු.දරත් ඒ ඒ වමම් ශත ඹහ නළවළ. ශභන්න, ිකශඵන තත්ත්ඹ.
ශම් නිහ ජහික ශේ වමභඹට රුපිඹඛ රක්ෂ 30 ඳභණ
ු.දඛ හිඟඹක්ෂ ඇික ශරහ ිකශඵනහ. ශම් මළන ථහ ශහභ ඔවුන්
ශ්ධලඳහරන ඳිබ මළනීම්රට රක්ෂ ශනහ. හුඟක්ෂ ශේ ශඹෝ
ශමදය ඉන්ශන්. ඒ ිකනිසුන්ට දළන් ජීත් න්න ඵළවළ; දරුන්ට
න්න ශදන්න ඵළවළ. ශඳශඳහිබ ඹන්නත් ඵළවළ. ඒ තයම් පිසසු
ිධ හය හර ඳරිච්ශේදඹ ට ඔවුන් ඳත් ශරහ සිරියන්ශන්.
1980 ජලි භ තනතුමරු අත්වළය ගිඹ යහජය නිරධහරින්ට ව
වසථහ ශේ ඹන්ට වන ළරසීභ ම්ඵන්ධශඹන් නිකුත් ශ
යහජය ඳරිඳහරන චක්රශඛය අව : 32/89 වළන්හඩ්මත යනරීභ වහ
භහ වභාගත* යනහ. තු.න්නහන්ශේරහශේ අධහනඹට භහ ශම්
හයණඹත් ශඹ ු. යනහ. ශම් ජලි ර්ජනඹ මළන ථහ යන
ශ ට අදත් ඉන්නහ ඒ ර්ජනඹ යපු අඹ. ඔවුන් එිබඹට එන්න
ඵඹයි. ඇයි, ශඩි උණ්ඩශඹන් තභයි, ඔවුන්ට උත්තය ශදන්ශන්.
1994.01.10 න ි.න දයන යහජය ඳරිඳහරන චක්රශඛය අව :
02/94හි ශභශේ වන් ශනහ:
"02. තහ හලි , අනිඹම් වහ ගශ්ධල ශේ යින්ට සථිය ඳත්මේම්
ප්රරනඹ යනරීභ ම්ඵන්ධශඹන් නිකුත් යන රද 1993.06.17 වහ අව
14/93 දයණ යහජය ඳරිඳහරන චක්රශඛයශේ ිධධිිධධහන ඳවත වන් ඳරිි.
රිඹහත්භ ශ ශර්."

—————————
* පවනතකාප තබා ඇත.

* தழகனத்தழல் கயக்கப்ட்டுள்து.
* Placed in the Library.

මරු ඇභිකතුමභනි, ඔඵතුමභහත් දන්නහ, යහජය ශේ යින්ශේ
ණඹ ම්ඵන්ධශඹන් ශම් ඊශේ-ශඳශර්දහ මළට් එ ක්ෂ නිකුත් ශ
ඵ. ඒ මළට් එශක්ෂ ිකශඵන්ශන් ශභ ක්ෂද? යජශේ ව වසථහර
ශේ ශඹෝ මත්ත ණඹ ශමන ශ ට ඒ ශඳ ලිඹටත් ගදහඹම් ඵදු
ශමන්න යනඹරහයි එහි ිකශඵන්ශන්. භභ දන්ශන් නළවළ, දළන් ඒ
අශවගු යරහ යනඹරහ යනඹනහ. අශවගු යරහ නම් ශව යි.
අශවගු යරහ ිකශඵනහ නම් ඳහර්ලිශම්න්තුමට ඒ ඵ දන්න්න
ඕනෆ. යජශේ ශේ යින්ට ීමපු ණඹටත් ඵදු මවන්න යනඹරහ
තු.න්නහන්ශේරහ ඳනපු නිශඹෝම ඳහර්ලිශම්න්තුමශක ිකශඵනහ.
ඒ
ඉිකවහශේ
දහත් අපි ශන දළක්ෂ
ශදඹක්ෂ. එශවභ
යන්ශන් ඇයි? ශම් ගණ්ඩුට ඛලි නළවළ. ගණ්ඩු මත්ත ණඹ
ශමන්න ඵළවළ. ශවේතුම, තු.න්නහන්ශේරහශේ නහසිකඹ. ඒ ට අද
ළඩ යන ජනතහට න්ි. ශමන්න සිරදු ශරහ ිකශඵනහ. ශම්
තත්ත්ඹ තුමශ අද ශම් ගණ්ඩුශක භන්ත්රීරුන්ට මභට ගිහිඛරහ
ථහ යරහ ඡන්දඹක්ෂ ඉඛරන්න පුළුන් ලක්ෂිකඹක්ෂ නළවළ. දළන්
ශභ ක්ෂද
යන්ශන්? අවුරුදු 20 ට ඉසශඛරහ ඳළළික
ඉිකවහඹට ඹනහ. ඒ ඉිකවහඹ භතක්ෂ යනහ. ශම් ට තභයි
තු.න්නහන්ශේරහ ශම් ශඹෝජනහ ශමනහශක. ශම් තුමිබන් අවුරුදු
20 ට ශඳය අතීතඹ භතක්ෂ යනහ. ශම් ශඹෝජනහශක ිකශඵන
හයණහ භභ ඵළලුහ. ශම් ශඹෝජනහ ශමනහපු මරු භන්ත්රීතුමභහ ශම්
භඟින් ඳහර්ලිශම්න්තුමට යනඹන්ශන් ශභ නහ යන්න යනඹරහද?
ශභශවභයි ශම් ශඹෝජනහශක ිකශඵන්ශන්:
"1980 ජලි භවහ ළඩ ර්ජනඹ එ ට ඳළික එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂ යජඹ
ෲය ශර භර්දනඹ ශ ග හයඹ ශ්රී රව හ යහජය ශේහ ඉිකවහශේ සිරදු
 ර අඳකීර්ිකභත්භ සිරදුමේභ ශර වඳුනහ මිකු.. 'ර්ජ යින් ටන් භූිකශඹන්
සුහන භූිකඹට ඹළමේභට ඳසුඵට ශන ශු.' යි ප්රසිර්ධධිශේ ටභළත ශදඩ
එ ට සිරිය ගණ්ඩු නහඹ යින් ශේ භර්දනඹ වු.ශක ඝහතනඹ  ර, රැයනඹහ
අහිික  ර ඳවුඛ ජීිධත ඩහ  චඳඛ  ර රක්ෂ වයයහත ශ්රී රහවයන යහජය
ශේශේ පිරිස ශත ශභභ බහශක නමහප්ද, ශම්යඹද පිරිනභු.."

ශම් ශ්ධඛ වඳුනහ මන්ශන් අවුරුදු ිධස ට ඳසශේ. ශව යි,
ප්රලසනඹක්ෂ නළවළ. [ඵහධහ යනරීභක්ෂ] ගශඹත් ශම් ජයහ ටක්ෂ ඇරිරහ
ශන්? ඕ ම මවනහ.

ඳහර්ලිශම්න්තුම

719
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(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

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

ජයහ

ථහක්ෂ යනඹන්න පුළුන්.

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පඳපර්රා මශතා
(நளண்தைநழகு ம். தஜளசப் கநக்கல் ததபபள)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ශට් ිධතයක්ෂ ශන ශයි, ු.ළු ලරීයශේභ ජයහ.
ඒ ර්ජනඹ ශ අඹට ශභ නහද ශදන්න යනඹන්ශන්? යනසිර
ශදඹක්ෂ ඉඛරන්ශන් නළවළ. දළනුත් ර්ජනඹ ශ ශයනහ. ඒ
ර්ජනශේ නිඹළශශන පිරි ශඳයවළශයන් ජනහධිඳික භන්ි.යඹට
ඹන්න ඹනහ. ඹ අම්භරහත් එතළන ඉන්නහ. නු.ත්, ඔවුන්ට
එතළනට ඹන්න ශදන්ශන් නළවළ. ඔවුන්ශේ දු
යනඹන්න
ඇභිකරුන්ට එන්න යනඹනහ. එ ඇභිකයශඹකුත් එතළනට
ගිහිඛරහ නළවළ. ගිඹ ඇභිකයශඹකු ඉන්නහ නම් යනඹන්න. එක්ෂ
ශ ශනකුත් එතළනට ගිහිඛරහ නළවළ. දළන් ඳහර්ලිශම්න්තුමට
ඇිධඛරහ
නමහප් ප්ර හල
යනහ. එතළනට ගිහිඛරහයි
නමහප් ප්ර හල යන්න ිකබුශණ්; දු යනඹන්න ිකබුශණ්. යනසිර
ශ ශනකු ගිශේ නළවළ. එන්න පුළුන් එ භ තළන තභයි, ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තුම. ශභතළන ගයක්ෂහත් ිකශඵනහ ශන්. එතළනට
ඹ්ධි. ගයක්ෂහක්ෂ නළවළ ශන්.
ශභතළනීම ළඩ ර්ජන මළන යනකහ. ඔක, අඳ පිිබමන්නහ.
දළනුත් ර්ජන යනහ. ශම් ශඛරභක්ෂ හශමයි ශන්. "ඕනෆ
තයම් ළඩ ර්ජන යඳඛරහ, ඉසපිරිතහර වඳඛරහ, ශරඩ්ඩු
භළරුණහට භක්ෂ නළවළ, ඔශවේ යඳඛරහ" යනඹන ිධධිඹට තභයි
ටුතතුම සිරදු න්ශන්. ශම් ිධ හයඹ ශභ ක්ෂද? ථහ යරහ ශම්
ප්රලසන ිය ිධන්න ඵළරිද? ඒ
ඛ දභනහ. ිධන්න ඵළවළ. ඒ
ඇයි? භභ යනඹන්නම්. එ ඇභිකයශඹකුටත් ශම්හට ඇඟිලි
මවන්න ශදන්ශනත් නළවළ; එතුමභන්රහට ඵරඹකුත් නළවළ. ශම්
ගණ්ඩුශක ඇත්ත තත්ත්ඹ ඒ යි. ඇභිකරු අපි එක්ෂ යනඹනහ,
"අපි ශභ නහ යන්නද, අඳට ඵරඹක්ෂ නළවළ, ගිහින් ශම්හ මළන
ථහ යන්න ඵළවළ, ශම්හට ිධඳුභක්ෂ ශදන්න ඵළවළ" යනඹරහ.
ශම් තභයි අද ඇික ශරහ ිකශඵන තත්ත්ඹ. ශඳ්්ධමලි 
ඇභිකරු වම්ඵ ශන්න ගිඹහභ යනඹනහ "අපි ශභ ද යන්ශන්,
අඳට යනසිරභ ඵරඹක්ෂ නළවළ" යනඹරහ.
මරු නිශඹෝජය
හය
බහඳිකතුමභනි, airport එශක්ෂ
රැයනඹහ ට ශභශඹක්ෂ දභරහ ශදන්න යනකහභ පුත්තරභ ඳළත්ශත්
මරු ඇභිකතුමශභක්ෂ යනකහලු, "අශන්, භටත් එක්ෂශ ශනක්ෂ දභහ
මන්න ඵළවළ" යනඹරහ. ශභන්න ඇභිකතුමභන්රහශේ තත්ත්ඹ
National Savings Bank එ ට රළයිසතුම පිියන් ශේනහ.

ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

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

තු.න්නහන්ශේරහශේ

හරශේ එ

යසහක්ෂත් දුන්නහද?

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පඳපර්රා මශතා
(நளண்தைநழகு ம். தஜளசப் கநக்கல் ததபபள)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

රළයිසතුම පිියන් ශේන්ශන්. ශ ශවන්ද ශම් එන්ශන්? ශම්
ගණ්ඩුශක එක්ෂ ශ ශනක්ෂ, ශදන්ශනක්ෂ උසරහ ිකඹන්න,
තරුණඹන්ට තළන ශදනහඹ යනඹරහ යනඹන්න රව හ ඵළවකුට,
National Savings Bank එ ට, ප්නහඹ ව භත්තර ගුන්
ශත ප්ශඳ රඛරට රළයිසතුම පිියන්
ට්ියඹ එන්ශන්. භභ
අවනහ, ඒ රළයිසතුමශක තු.න්නහන්ශේරහශේ වුරුත් ඉන්නහද
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යනඹරහ. මරු ථහනහඹ තුමභහ ශම් ශරහශක මූරහනශේ හිියඹහ
නම් භට අවන්න ිකබුණහ එතුමභහශමන් වුරු වරි ශ ශනක්ෂ ඒ
රළයිසතුමශක ඉන්නහද යනඹරහ. වම්ඵන්ශත ට මළන ථහ ය්ධි.
එතුමභහත් දක්ෂ යනකහ, භශේ එක්ෂශ ශනක්ෂත් නළවළ යනඹරහ.
ශභන්න ශම් තත්ත්ඹ තභයි අද යශට් ිකශඵන්ශන්.

ගු මන්ත්රීලරපයක්

(நளண்தைநழகு உதப்ழர் எதயர்)

(An Hon. Member)

හශේද ඒ රළයිසතුම?

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පඳපර්රා මශතා
(நளண்தைநழகு ம். தஜளசப் கநக்கல் ததபபள)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුමශක ඉන්න භන්ත්රීයශඹකුශේ. ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තුම ඇතුමශශේ යනඹන්න තවනම් ශ්ධලුත් ිකශඵනහ
ශන්, මරු භන්ත්රීතුමභනි. ඔඵතුමභහ ඒ ශත්රුම් මන්නශ ෝ. ඳවුශඛ
ශ ශනකුශේ. ශම් තභයි ඇත්ත ථහ.
අද three-wheeler එ ක්ෂ එශන ශවෝදයශඹක්ෂ ශඟට ගිහින්
ථහ යරහ ඵරන්න. දළන් ඔවුන්ට hire නළවළ. Three-wheelers
ෆශවන්න ිකශඵනහ. Three-wheeler එශක්ෂ ඹන ිකනිවහට ඒ hire
එ ශමන්න ඛලි නළවළ. ශම් තභයි ඇත්ත තන්දශර්.
භභ අවනහ ඇත්තටභ යහජය ශේ ඹන්ශේ, ශඳ්්ධමලි
අවලශේ ශේ ඹන්ශේ, භි්ධධි වනහධහයඹ රඵන අඹශේ ඒ
පු්ධමර ගදහඹභ ළඩි ශරහ ිකශඵනහද යනඹරහ. ඒ ඳවුඛරට ඒ
ඵරඳහනහද? ශම් ළඩිමේභ ශ ශවේද ගිශේ? භවහ වර්ධනඹක්ෂ
ිකශඵනහ, ඒ
පු්ධමර ගදහඹභ ළඩි වුණහ යනඹරහ
තු.න්නහන්ශේරහ යනඹනහ නම්, ශ ශවේද ඒ
ළඩි ශරහ
ිකශඵන්ශන් යනඹරහ යනඹන්න. එ ඳවුර ට තභයි ළඩි ශරහ
ිකශඵන්ශන්. ශම් ඇභිකරුන්ට භභ ශභ කුත් යනඹන්ශන් නළවළ.
ඇභිකරු අහිව යි. තු.න්නහන්ශේරහ අවන්න, ශ ශවේටද ළඩි
වුශණ්, ශ යි ඳවුරටද ළඩි වුශණ් යනඹරහ. භවහ භහර්ම වදන එ
ශව යි. ඔඹ ශන ශඹක්ෂ ශන ශඹක්ෂ ශ්ධඛ යන එ ශව යි.
වළඵළයි, ඳවුරක්ෂ ජීත් ශන්න ඕනෆ. එතශ ට තභයි හධහයණ
භහජඹක්ෂ යනඹරහ යනඹන්න පුළුන් න්ශන්. ඳවුර ිධනහල යරහ,
දරුන්ට අධයහඳනඹ ශදන්න ඵළරි, ශඵශවත් ිය ක්ෂ මන්න ඵළරි
අයණ යරහ ිකශඵන ශරහශක ශ ශව භද ගදහඹභ ළඩි වුණහ
යනඹන්ශන්? ඒ දළන් ිකනිසසු අශඳන් අවනහ. ශම් අලුත්භ
ගණ්ඩු ක්රභඹක්ෂ. ශර කු වර්ධනඹක්ෂ ිකශඵනහ ලු.
Three-wheeler එ ක්ෂ දුන්න ඵළවළ. අද three-wheelers
ශ යි තයම් ිකශඵනහද ඵරන්න. Three-wheeler එශක්ෂ තභයි
ඳවුරභ ඹන්ශන්. ඉසය ඒ අඹ ගිශේ ශ ශව භද? ඉසය ගිශේ
ඳයින්. ඒ ඳයින් ගිඹහඹ යනඹන එ තු.න්නහන්ශේරහට ශඵ ශව භ
ශව යි. ඉසය ඳයින් ගිඹ අඹ දළන් three-wheeler එශක්ෂ ඹනහඹ
යනඹරහ යනඹන්න පුළුන් ශන්. නු.ත් ඇත්ත තන්දයඹ ශභඹයි.
තු.න් ශඟ ිකශඵන හවනඹත් ඔවුන්ට ඳහිධච්චි යන්න ඵළවළ.
ෆිනෆන්ස ශමන්න ඵළවළ; ශතඛ මවන්න ඵළවළ. ඒ හශේ
තත්ත්ඹ ට ළියරහ ිකශඵන්ශන්. ඒ නිහ ජනතහ දළන් threewheeler එශක්ෂ ඹනහ. ශන ශභ කුත් නිහ ශන ශයි. තභන්ශේ
දරුහ ඵස එශක්ෂ ඳහරට ඹනහ නම්, අද ශන ශ ට ඒ මණන
කීඹයනන් ළඩි ශරහද? අද ශම් ජලි ළඩ ර්ජනඹ මළන ථහ
යනහ. අඳට ශ චන්ශන් ශම් යශට් ජනතහශේ ඊට ඩහ
ිධඳර්ඹහඹක්ෂ ඇික ශයි යනඹරහයි. ශම් යශට් ජනතහශේ ඊට ඩහ
නළඟිටීභක්ෂ ඇික ශයි. ඒ නතය යන්න තභයි ශම් ශඹෝජනහ
ශමනහශක. ශම් ශඹෝජනහශන් ඒ නතය යන්න ඵළවළ. ඒ
ජනතහ නළඟිටරහ ඉයයි. ශන ශන ශ ට්ඨහරට ශඵදනහ.
අඳ දන්නහ ශ්ධ ශම් යනඹන්ශන්.
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ශම් යශට් ප්රධහන ප්රලසනරීම ශ්ධලඳහරන ලශඹන් මන්නහ
හිතුමක්ෂ හය තීන්දු උඩ තු.න්නහන්ශේරහශේ ගණ්ඩුශක
අඹ ශඵි.රහ නළ්ධද? ඇභිකරු ශඵි.රහ නළ්ධද? භභ
තු.න්නහන්ශේරහශමන් අවනහ, ශඵි.රහ නළ්ධද යනඹරහ. [ඵහධහ
යනරීභක්ෂ] තු.න්නහන්ශේ තභයි උත්තය ශදන්ශන්. භක්ෂ නළවළ.
ගණ්ඩු ශඵි.රහ. ගණ්ඩුශක ඉන්න ඇභිකරු දළන් ශඵි.රහ. [ඵහධහ
යනරීභක්ෂ] ගණ්ඩු ශඵි.රහ. ශම් තභයි තත්ත්ඹ. භභ දන්නහ,
යූඑන්පී එශක්ෂ ප්රලසන ිකශඵන ඵ. නළත්ශත් නළවළ. යූඑන්පී එශක්ෂත්
ප්රලසන ිකශඵනහ. ගණ්ඩුශකත් ප්රලසන ිකශඵනහ. භභ යනඹන්ශන්
ඒ ශන ශයි. [ඵහධහ යනරීභක්ෂ] භභ යනඹන්ශන් ඒ ශන ශයි.
ශම් තභයි ගණ්ඩුශක තත්ත්ඹ. ගණ්ඩුශක ඇභිකරු එ ට
ඉන්න ඕනෆ. එ ට ඉශමන තීයණඹක්ෂ මන්න ඕනෆ, ගණ්ඩුයි.
ළබිනට් එශක්ෂීම ඳක්ෂ ථහ යරහ ශභතළනට ඇිධඛරහ ඒ ට
ිධරු්ධධ ශනත් ශදඹක්ෂ යනඹන ඇභිකරු ඉන්නහ ගණ්ඩුක්ෂ ශම්.
අපි දන්නහ, ශම් නළඟී එන ඵර ශකමඹ ට පිිබතුමයක්ෂ ශදන්න
අශ ච මරු භන්ත්රීතුමභහ ශම් ශඹෝජනහ ශේනහ යනඹන එ . භභ
එතුමභහ එක්ෂ තයවහ නළවළ. භභ එතුමභහට භතක්ෂ යනහ, ශභහි
ඉිකවහඹ. ඒ ඉිකවහඹ තුමශ ඉශමන තභයි ශම් ළඩ ර්ජනඹ
මළන අපි ථහ ශශේ. ඒ ළඩ ර්ජනඹ ශභශවඹපු අඹ අද
ශඵ ශව භ ළඳ ම්ඳත් ිධඳිනහ. ඒ ඇභිකරු අද ශඵ ශව භ ළඳ
ම්ඳත් ිධඳිනහ. ඒ නහඹ ශඹෝ අද ශඵ ශව භ ළඳ ම්ඳත් රඵිකන්
ඉන්නහ. ඒ අහිව ජනතහට ශභ නහ වරි ශදන්න ිකශඵනහ
නම් යනඹන්න ශභ නහද ශදන්න ිකශඵන්ශන් යනඹරහ. ත ශදන්න
ිකශඵනහ නම් අපි ඔක්ෂශ ෝභ එ තුම ශරහ ශදු.. ශභ නහද
ශදන්න ිකශඵන්ශන්? ඇයි, ශදන්න ඵළරි? ඒ ළඩ ර්ජ ඹන්ට අපි
ඔක්ෂශ ෝභ දුන්නහ. භභ ඒ මළන යනකහ. ත ශභ නහ වරි ශදන්න
ිකශඵනහ නම් ඔඵතුමභහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුමට ශඹෝජනහක්ෂ
ශමශනන්න. අද යනඹන්න, ත ශභන්න ශම්හ ශම් අඹට ශදන්න
ඕනෆ යනඹරහ. ඒ අඹ තු.න්නහන්ශේරහට ලිුතම්ලින් එරහ
ිකශඵනහ නම් ශභන්න ශම්හ ශදන්න ඕනෆඹ යනඹරහ අපි
ඔක්ෂශ ෝභ එ තුම ශරහ ඒ අඹට ඒ වනඹ ශදු.. අපි එඳහ
යනඹන්ශන් නළවළ. නු.ත් ඹම් යනසිර යදක්ෂ සිර්ධධ වුණහ නම් ඒ
සිරඹඛරටභ න්ි.ත් එක්ෂ ඒ ළඩ ර්ජ යින්ට එක්ෂත් ජහික
ඳක්ෂඹ වන ළරසුහඹ යනඹරහ භභ ශම් අසථහශකීම භතක්ෂ
යිකන් නිවඬ ශනහ. සතුමිකයි.
[අ.බහ. 2.48]

ගු ඩබ්ලිව්.ඩී.පේ. පවපනවිර කන මශතා (රාජය ඳිපඳාන
ශා වනලපද් ක යුුර අමාතයුරමා)

(நளண்தைநழகு டழள்த்.டி.தஜ. தசதயழபத் - தளது ழதயளக,
உள்ளட்டலுயல்கள் அகநச்சர்)

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

මරු නිශඹෝජය හය බහඳිකතුමභනි, ඇත්ත ලශඹන්භ මරු
ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුමභහ 1980 ජලි ළඩ ර්ජ යින් ම්ඵන්ධ
ශමශනන රද ශභභ ශඹෝජනහ හශරෝචිතයි යනඹරහ භභ හිතනහ.
අද ශම් ශඹෝජනහ ශමනහශක ඇයි යනඹන එ ශජෝල ච භයි ඛ
ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුමභහ ප්රලසනඹක්ෂ ලශඹන් නඟනහ. එතුමභහ
යනඹනහ, ශම් සිර්ධධිඹ අවුරුදු 20 ට ඉවත සිර්ධධිඹක්ෂ යනඹරහ. ශම්
සිර්ධධිඹ ශරහ අවුරුදු 20ක්ෂ ශන ශයි, අවුරුදු 34ක්ෂ ශනහ. 1980
ීම ශම් ළඩ ර්ජනඹ වුශණ්. 1980 ීම තභයි ශම් ගඳදහ වුශණ්.
එතශ ට 1980 ඉරහ ශම් ශන ශ ට අවුරුදු 34ක්ෂ ශම් ප්රලසනඹ
මළන අපි ථහ ශහ. ශම් යශට් ඳසු ගිඹ හරඹ තුමශ -ඳසු ගිඹ
අවුරුදු 50, 100 තුමශ- ශම් යශට් ඇික වුණු ඉතහභ ඵයඳතශභ ජනතහ
ිධශයෝධී, ම් රු ිධශයෝධී සිර්ධධිඹ තභයි ශම් 1980 ජලි ළඩ
ර්ජ ඹන් එ ඳෆන් ඳවරින් රැයනඹහලින් ඉත් යනරීභ යනඹන එ
ශජෝල ච භයි ඛ ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුමභහටත්, එතුමභහශේ ඳක්ෂඹටත්
අපි යනඹන්නට ඕනෆ.
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අපි දන්නහ, 1980 ජලි භහශේ ශම් ළඩ ර්ජනඹ යනරීභට
ශවේතුම වුශණ් ශභ ක්ෂද යනඹරහ. එතුමභහ යනකහ, 1977 ීම ඵරඹට ඳත්
වුණු එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂ ගණ්ඩු ඹටශත් සිරඹඛර හර්ථ
වුණහ, සිරඹඛර ජනතහට අලය ිධධිඹට ශ රුණහ යනඹරහ. 1977 ීම
ඵරඹට ඳත් වුණු එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂ යජඹ ඹටශත් සුඛිත, ු.ි.ත
යහජයඹක්ෂ ශම් යශට් ඇික වුණහඹ යනඹන අදව තභයි එතුමභහ ශදන්න
වළදුශක. නු.ත් අපි දන්නහ, එදහ එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂඹ ඵරඹට
ඳත් ශරහ, ිධිත ගර්ථි ප්රිකඳත්ිකඹක්ෂ වඳුන්රහ ීමරහ ශම් යශට්
නිසඳහදනඹ ම්පර්ණශඹන්භ නළික
ශ ඵ.
ික
හර්ික
ශන්න පුළුන්, හර්ික ශන්න පුළුන් ශම් ෆභ අවලඹ භ
ිකබුණු ශ්ධය ඹ නිසඳහදනඹ ිධනහල යරහ ශම් යටට වළභ ශදඹක්ෂභ
පිට යියන් ශේන්න පුළුන් තත්ත්ඹක්ෂ එදහ ඒ ගර්ථි ඹ තුමශ ඇික
ශහ. ඒ ඇික යනරීභ නිහ ශම් යශට් ජනතහට ජීත් ශන්න ඵළරි
තත්ත්ඹක්ෂ ඇික වුණහ. ශභ ද පිට යියන් ශමශනන ඵඩුර ිකර
අධි යි.
එදහ ගණ්ඩු ශනස ශන ශ ට ශඩ රයඹ ියනහ භ
රුපිඹඛ 7.50යි. නු.ත් අවුරු්ධදක්ෂ ඹන ශ ට ශඩ රයඹ
ියනහ භ රුපිඹඛ 12.50 දක්ෂහ නළේමහ. ිධශ්ධලලින් ශමශනන
ගවහය වහ ශනත් රයඹන් වුභනහ තයම් ශම් යශට් ිකබුණත් ඒහ
ිකරඹට මන්න ජනතහට ගර්ථි අිකන් -ු.දඛ අිකන්- ලක්ෂිකඹක්ෂ
නළික තත්ත්ඹක්ෂ ඇික වුණහ. ශම් නිහ නිලසචිත -සීභහ හිතගදහඹභක්ෂ රළබ යජශේ ශේ ඹහ ඉතහභ අභහරු තත්ත්ඹ ට ඳත්
වුණහභ, අඳට ද ට රුපිඹඛ 10 -භහඹ ට රුපිඹඛ 300 ඳඩි ළඩිමේභක්ෂ ශදන්න යනඹරහ යජශේ ශේ ශඹෝ ඉඛලුහ. ඒ
ිධතයක්ෂ ශන ශයි, ඒ ශම ඛරන් යනකහ ළඩි ශන ජීන ිධඹදභ
අනු එ ජීන ිධඹදම් අව ඹ ට රුපිඹඛ 5ක්ෂ ළඩි යන්න
යනඹරහ. ඒ හශේභ ශම් යශට් ඹම් ඹම් ළඩ යන ජනතහශේ
අයිිකහසිර ම් තවවුරු යන්න ිධශලේශඹන්භ අනිඹම් ඳදනශභන්
හිටපු ම් රුන් ඒ හශේභ යහජය ශේ ඹන් සථිය යන්න
ටුතතුම යන්න යනඹරහ ඒ අඹ යනකහ. ශම් ඉඛලීම් තුමන තභයි
ප්රධහන ලශඹන්භ එදහ ශම් ළඩ ර්ජනඹට මූලි වුශණ්.
ශම් ළඩ ර්ජනඹ
යන්න ඉසයශරහ එදහ ඒ අඹ
ගණ්ඩුශන් හ ච්ඡහ මණනහක්ෂ
ඉඛලුහ. නු.ත් යනසිරභ
ශ ශනක්ෂ ශම් ළඩ යන ජනතහත් එක්ෂ , ඒ අඹශේ ිත්තීඹ
ිකිකත් එක්ෂ හ ච්ඡහ යන්න ඉි.රිඹට ගශක නළවළ. ශම්
ප්රලසනඹ ිධන්න අව ශච්තනහයනන් ටුතතුම ශශේ නළවළ.
අහනශේ ඒ අඹට ශනත් යනසිර ශදඹක්ෂ යන්න ඵළරි තත්ත්ඹට
ඳත් වුණහභ එදහ 1980 ජලි 18ළනි දහ ළඩ ර්ජනඹක්ෂ යන්න ඒ
ශම ඛරන් ළරසුම් ශහ. ශම් ළඩ ර්ජනඹ ළරසුම් ශ දශේ
ම් රු ජනතහශේ රැලිඹක්ෂ වයිඩ් ඳහර්ක්ෂ පිියශේ ිකබුණහ. ශම්
රැලිඹට එදහ යශට් ශන ශඹක්ෂ ප්රශ්ධලලින් ම් රුන් ඳළිකණියේඹහ.
තය ි.ේබහමශඹන්භ ම් රුන් ඳළිකණියේඹහ. ඒ හශේභ එදහ
එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂඹ යත්භරහශන් භළලිඵන් වන්ි.ශේ රැසමේභක්ෂ
ික්ලඵහ. ඒ රැසමේශම්ීම අද අඳ අතය නළික එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂශේ
අභහතයරු ශදශදශනක්ෂ -භභ නම් යනඹන්නම්. මහිකණී ි.හනහඹ
භවත්භඹහත්, රලිත් ඇතුමරත්ු.දලි භවත්භඹහත්- ප්ර හලඹක්ෂ
ශහ.
ශභ ක්ෂද, ශදශදනහභ ශ ප්ර හලඹ? ඒ අඹ යනකහ "ශම් ළඩ
ර්ජනඹ යරහ ඉන්න අඹ අපි නත්තට ඹනහ" යනඹරහ. ඒ
ළඩ ර්ජනඹ ගයම්බ යරහ ඒ වකීර්ණ ශන්න ඉසයශරහ,
ශර කු ප්රලසනඹක්ෂ ඵට ඳත් ශන්න ඉසයශරහ ගයම්බශේීමභ
ප්රිකරිඹහ දළක්ෂවුශක එශවභයි. ඒශම ඛරන්ශේ ප්රිකචහයඹ වුශණ්
ඒ යි. අපි ඒ අඹ නත්තට ඹනහ යනකහ. ඒ ිධධිඹට තභයි
යනකශක. ඒ යනකහ හශේභ ශම් ළඩ ර්ජනඹ ශ 40,000ක්ෂ
එිබඹට දළම්භහ. ඊට ඳසශේ ිත්තීඹ ිකික ඉි.රිඳත් ශරහ,
ශන ශඹක්ෂ ඵහුජන විධධහන ඉි.රිඳත් ශරහ ශන ශඹක්ෂ
ග හයශඹන් රුණු ඉි.රිඳත් යනරීශභන් ඳසශේ, එයින් 18,000ක්ෂ
ශමදය ඹළකහ. අශනක්ෂ අඹ ශ ශව භ ශ ශව භ වරි ඹම් ඹම්
ඇභිකරුන්ශේ භහර්මශඹන් එදහ ඇතුමශට ගහ. ශය නී ද භළඛ
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ඳහර්ලිශම්න්තුම

[මරු ඩ්ලලික.ඩී.ශ.. ශශනිධයත්න භවතහ]

භවත්භඹහ, ශභ න්ශට්ගු ජඹිධක්රභ භවත්භඹහ, ශ්ධනහඹමම්
භවත්භඹහ හශේ අඹ එදහ තභන්ශේ අභහතයහවලර ශේ යින්,
නිරධහරින් ගඳසු මත්තත් ඵහුතයඹක්ෂ ඇභිකරු එශවභ මත්ශත්
නළවළ. ඒ අඹ ශමදය ඹන්න තභයි ඵහුතයඹක්ෂ ඇභිකරු ටුතතුම
ශශේ. ඒ ිධධිඹට ටුතතුම යනරීශම් ප්රිකපරඹක්ෂ ලශඹන් ඒ ළඩ
ර්ජනඹ ශ ම් රු ජනතහශමන් 40 ට ගන්න වයයහක්ෂ,
-හරියටම සංඛ්යාත්මකම ල යනයාලා ා 3 3් හ  3හ 3් හ- ජීවිතය
ඳරිතයහම ශහ. භවය අඹ සිරඹි.ිධ නහ මත්තහ. භවය අඹ
ශ ෝච්චිඹට ඳළන්නහ. භවය අඹ එඛලිරහ සිරඹි.ිධ නහ මත්තහ.
භවය අඹ ව බිකහ. තත් අඹ තභන්ශේ දරුන් ඳහරට
ඹන්න ඩර ිධකුණරහ, ශඩ් වදරහ, ලුණුශදහි වදරහ ිධකුණුහ.
එශවභ යරහ තභයි ඒ අඹ ඹන්තම් ජීිධතඹ මළටමව මත්ශත්.
එශවභ ජීිධතඹ මළට මවශමන සිරිය අඹට එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂ
ගණ්ඩු ිකශඵන හරශේ ඔඹ යනඹන වන දුන්ශන් නළවළ.
එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂශේ ශජෝල ච භයි ඛ ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුමභහ
අද යනකහ, "අපි සිරඹලු වන දුන්නහ" යනඹරහ. භභ අවන්න
ළභළිකයි, දුන්න වන ශභ නහද යනඹරහ. 1989 ීම චක්රශඛයඹක්ෂ
නිකුත් යරහ ඒ සිරඹලු ශදනහභ ිධශ්රහභ මන්න්නට එක්ෂත් ජහික
ඳක්ෂ යජඹ තීන්දු ශහ. ඊට ඳසශේ ඒශම ඛශරෝ ිධශ්රහික ඹන්
ිධධිඹට තභයි හිියශේ. ඒ අඹට ිධශ්රහභ ළප්ඳක්ෂ රඵහ ශදන්න තීන්දු
ශහඹ යනඹන එ
අපි පිිබමන්නහ. නු.ත් ඔවුන් ගඳසු
රැයනඹහරට මත්ශත් නළවළ. [ඵහධහ යනරීභක්ෂ] ඳහලිත යවශමඵණ්ඩහය
භන්ත්රීතුමභහ, ශඳ ඩ්ඩක්ෂ හඩිශන්න. භභ හටත් ඵහධහ ශශේ
නළවළ. ශජෝල ච භයි ඛ ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුමභහ භභ එ ඟ න්ශන්
නළික, තයශඹන් ශත ය ශ්ධඛ හුඟහක්ෂ යනකහ. නු.ත් භභ ඵහධහ
ශශේ නළවළ. ඒ නිහ රුණහ යරහ ඉමන්න. ඵහධහ යන්න එඳහ.
මරු නිශඹෝජය හය බහඳිකතුමභනි, ඒ අඹ ඒ ිධධිඹටයි
ටුතතුම ශශේ. නු.ත් එදහ ශඳ දු ශඳයු.ණු ගණ්ඩු 1994 ීම
ඵරඹට ඇිධඛරහ 1995 ීම ඳහර්ලිශම්න්තුමට ඳනතක්ෂ ශමනළඛරහ ඒ
සිරඹලු ශදනහභ නළත රැයනඹහට මන්න තීන්දුක්ෂ මත්තහ. එතළනීම
අවුරුදු වළටට ළඩි අඹ ිධශ්රහභ ගිඹහ ශේ ර රහ, ඔවුන් ළඩ
ර්ජනශේ ශඹීම සිරිය හරඹ තුමශ ශේඹ ශහඹ යනඹන පර්
නිමභනඹ ඇික ඒ අඹට ිධශ්රහභ ළප් ච ශමන්න තීන්දු ශහ. ඒ
හශේභ ඹ අවුරුදු වළටට අඩු අඹ නළත ශේශේ පිහිප්න්න
ටුතතුම ශහ. ඒ 1995 ීම ශඳ දු ශඳයු.ණු ගණ්ඩු ඹටශත්යි යනඹන
එ භභ ිධශලේශඹන් භතක්ෂ යන්න ඕනෆ. ශම් ිධධිඹට අපි ඹම්
ඹම් වන ළරසුහ.
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ජනතහ නිදවස න්ධහන ගණ්ඩුශන් ඒ ළඩ ර්ජනඹ යපු
සිරඹලුභ ශේ ඹන්ට උඳරිභ ලශඹන් වන රහ ිකශඵන ඵ
අපි යනඹන්න ඕනෆ. ඒ හශේභ ඒ ළඩ ර්ජනඹට වබහගි වුණු
යජශේ නිරධහරිඹකුට ඹම් වනඹක්ෂ ශන රළබී ිකශඵනහ නම්, ඒ
ම්ඵන්ධශඹන් ඕනෆභ අසථහ අභහතය භණ්ඩරඹට රුණු
ඉි.රිඳත් යන්න අසථහ ශදන්නත්, අභහතය භණ්ඩරඹ එඹ
ර හ ඵළලිඹ ුතතුම ඵටත් 2007 අශප්රේඛ 04ළනි ි.න ඳළළික
අභහතය භණ්ඩර රැසමේශම්ීම තීයණඹ
ය ිකශඵනහ. ශම්
ග හයඹට 1980 ජලි ළඩ ර්ජනඹට වබහගි වුණු යජශේ ව
ශඳ්්ධමලි අවලශේ ශේ ඹන්ට සිරදු වුණු වහනි ශනුශන් වන
රසන්න ශම් ගණ්ඩු ටුතතුම ය ිකශඵනහඹ යනඹන එ ,
ිධශලේශඹන්භ භහින්ද යහජඳක්ෂ ජනහධිඳිකතුමභහශේ යජඹ ටුතතුම
ය ිකශඵනහඹ යනඹන එ භහ ශම් අසථහශකීම භතක්ෂ යන්නට
ඕනෆ.
මරු නිශඹෝජය හය බහඳිකතුමභනි, ශම් හයණහ මළන ථහ
යන ශ ට මරු ශජෝල ච භයි ඛ ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුමභහ ශන ශඹක්ෂ
හයණහ යනඹන්නට ඳටන් මත්තහ. ඇභිකරුන් ලශඹන් අඳට
ඵරතර නළවළ යනකහ. ඇභිකරුන් ලශඹන් අඳට ප්රලසනඹක්ෂ
නියහ යණඹ යන්න ලක්ෂිකඹක්ෂ නළවළ යනකහ. ඒ යනසිරභ ඵරඹක්ෂ
අඳට ීමරහ නළවළ යනකහ. ඒ හශේභ යක්ෂහරට නම් ඹන්ශන් එ
භන්ත්රීයශඹක්ෂ ඳභණයි යනකහ. වළභ දහභ වළභ තළනටභ ගිහිඛරහ
භඩ මවන සරඳශඹන් තභයි එතුමභන්රහ ශම්හ යනඹන්ශන්. අද
ශම් ගණ්ඩුට ිධරු්ධධ, ජනහධිඳිකතුමභහට ිධරු්ධධ, ශම් ඇභික
භණ්ඩරඹට ිධරු්ධධ ශන ශඹක්ෂ ිධධිශේ භඩ ප්රචහය ඹනහ.
ශම්හට පිිබතුමරු ීමභක්ෂ ලශඹන් ු.ළු යට පුයහභ ජනතහ දළනුත්
යනරීශම් ළඩ පිිබශශක්ෂ අපි අද න ිධට ි.ඹත් ය ිකශඵනහ.
ශ්රී රව හ නිදවස ඳක්ෂඹ ප්රධහන ශ ටශමන අපි ෆභ ගනඹ භ
නිශඹෝිසත ම්ශම්රන ඳත්රහ ජනතහ දළනුත් යනරීශම් ළඩ
පිිබශශක්ෂ ි.ඹත්
ය ිකශඵනහ. එක්ෂත් ජහික
ඳක්ෂ
ශවෝදයරුන්ට, ිධශලේශඹන්භ ජනතහ ිධු.ක්ෂික ශඳයු.ශණ්
ශවෝදයරුන්ට අපි ගයහධනහ යනහ, ඒ රැසමේම්රට ඇිධඛරහ
ඒහට ඇහුම් න් ශදන්න යනඹරහ.

ගු අනුර දිවානායක මශතා

(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මරු ඇභිකතුමභනි,-

ගු ඩබ්ලිව්.ඩී.පේ. පවපනවිර කන මශතා

(நளண்தைநழகு டழள்த்.டி.தஜ. தசதயழபத்)

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

1995 ජනහරි භ 12 ළනි දහ නිකුත් යන රද යහජය
ඳරිඳහරන චක්රශඛය 32/89 (VII) න් වහ 1995 ජනහරි 31ළනි ි.න
නිකුත් යන රද යහජය ඳරිඳහරන චක්රශඛය 32/89 (VIII) න් - ඒ
ශදළනි චක්රශඛයඹ- 1980 ජලි ළඩ ර්ජ ඹන් සිරඹලු ශදනහ 1995
ශඳඵයහරි 28ළනි ි.න සිරට නළත ශේශේ පිහිප්මේභටත්, එි.න
න ිධට ඹ අවුරුදු 60 ම්පර්ණ මේ ඇත්නම් එභ නිරධහරින්
ඹ අවුරුදු 60 දක්ෂහ ශේඹ
ශහ ශේ ර හ ළප් ච
ප්රිකශලෝධනඹ ය ිධශ්රහභ ළප් ච ශමමේභටත් ටුතතුම ශහඹ යනඹන
එ ශම් අසථහශකීම භතක්ෂ යන්න ඕනෆ.

තු.න්නහන්ශේ ඳසු ගිඹ ද යත්නපුයඹට ගිහිඛරහ ප්රඵර
ශර ගණ්ඩුට ඳවය මවරහ ථහ ශහ. ශඵ ශව භ ශව යි.
භභත් ිය ක්ෂ ඈතට ශරහ අවශමන හිියඹහ. තු.න්නහන්ශේශේ ඒ
ම්ශම්රන හයඹට ගිඹ අඹශමන් ශදශ න් ඳවගුක්ෂ ඊට ඳසශේ
ිකබුණ අශ ච ම්ශම්රනඹටත් ගහ. [ඵහධහ යනරීභක්ෂ]ඔක, ඔක.
ඇත්ත ලශඹන්භ අඳට ඒ ශව  අසථහක්ෂ වුණහ. ඒ අඹශේ
භන ිධ ිික යන්න තු.න්නහන්ශේ යනඹහපු සිරඹලුභ ශ්ධඛරට
පිිබතුමරු ශදන්න අඳට පුළුන් භ රළබුණහ.

මරු නිශඹෝජය හය බහඳිකතුමභනි, ඒ භහ යනකශක යජශේ
ශේ ඹන් ම්ඵන්ධයි. ශඳ්්ධමලි අවලශේ ශේ ඹන්ද ශම්
ළඩ ර්ජනඹට වබහගි වුණහ. යජඹ භඟින් අඹ ළඹ ඉි.රිඳත්
යන ශරහශක ප්ර හලඹට ඳත් ශහ, ඒ ළඩ ර්ජනඹට වබහගි
වුණු ෆභ ශඳ්්ධමලි
අවලශේ ශේ ඹකුභ ිධශ්රහභ මන්න
අසථහ නතුමරු භහඹ ට රුපිඹඛ 5,000 ඵළගින් යජශඹන්
ශදන්න. ඒ අයණ්ඩ යශමන ගහ ඔවුන් ිධශ්රහභ ඹන තුමරු. ඒ
අනු, අද න ශ ට ශ්රී රව හ නිදවස ඳක්ෂඹ ප්රු.ය එක්ෂත්

මරු නිශඹෝජය හය බහඳිකතුමභනි, අද යට පුයහභ ශ්රී රව හ
නිදවස ඳක්ෂශේ ිධලහර උ්ධීමඳනඹක්ෂ ඇික ශරහ ිකශඵනහ. එදහ
"අත" රකුණට ඡන්දඹ ීමපු හරශේ ඉරහ ශ්රී රව හ නිදවස
ඳක්ෂඹට ළඩ යපු ශ ටස අද ඒ යහය  ශනහ ශම් ම්ශම්රන
ව ඛඳඹ තුමශ. ඒ නිහ අඳට අද පුළුන් ශරහ ිකශඵනහ,
එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂඹ ජනතහ ු.ශහ යනරීභ වහ ශමන ඹන ශම්
භඩ මළසීශම් යහඳහයඹට ිධරු්ධධ ඇත්ත -තය - ප්ර හල යරහ ඒ
ජනතහ දළනුත් යන්න.
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අහන ලශඹන්, 1980 ජලි ළඩ ර්ජනඹට වබහගි වුණු ඒ
අහිව
ළඩ
යන ජනතහ, අමහධඹට ළප්ණු ඒ ජනතහ
ශනුශන් අද ශම් ශඹෝජනහ ශමන ඒභ මළන සතුමිකන්ත ශිකන්
භශේ චන සඛඳඹ අන් යනහ.
[අ.බහ. 3.00]

ගු අනුර දිවානායක මශතා

(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මරු නිශඹෝජය
හය
බහඳිකතුමභනි, මරු ශජෝන්
ශශනිධයත්න ඇභිකතුමභහ ශව ශයන් ශව ශයන් අශ ච ථහරට
ඇහුම් න් ශදනහ. ඔඹ ඇහුම් න් ශදන්ශන්භ එතුමභහ නිශඹෝජනඹ
යන ශ්ධලඳහරන ඳවුරට මවනහද යනඹරහ ඵරන්නයි. ඳවුරට
ශන්ද ශම් මවන්ශන් යනඹරහ, ඒශ න් ශඳ ඩි ිධන්දනඹක්ෂ රඵන්න,
තුමටක්ෂ රඵන්න ඇිධඛරහ අවශමන ඉන්නහ. ඒශ න් ශඳ ඩි
ශජ ලිඹක්ෂ මන්නහ. මරු ඇභිකතුමභනි, ශඟීම ඇවළලිඹශම ඩ තත්
රැසමේභක්ෂ ිකශඵනහ. භහ ඒ ත් ඔඵතුමභහට යනඹන්නම්.
මරු නිශඹෝජය හය බහඳිකතුමභනි, ජලි ළඩ ර්ජ ඹන්
පිිබඵ අවුරුදු 34 ට ඳසශේ භවත් ශකදනහයනන්, වද යනඹන
ශලෝ
ජන
තත්ත්ඹක්ෂ ගශයෝඳණඹ
යශමන අද ි.න
ශඹෝජනහක්ෂ ඉි.රිඳත් ය ිකශඵනහ.
මරු නිශඹෝජය හය බහඳිකතුමභනි, භභ ගණ්ඩු ඳක්ෂශේ
ථි රළයිසතුම ඵළලුහ. ශම් ිධහදඹ අහනශේ ගණ්ඩු ඳක්ෂඹ
ශනුශන් පිිබතුමරු රඵහ ශදන්ශන් මහිකණී ශර කුශේ ඇභිකතුමභහ.
ඒ නිහ 1980 ීම මහිකණී ශර කුශේ ඇභළිකතුමභහ ශ ශවේද සිරියශේ
යනඹරහ භභ ඵළලුහ. 1980 ීම යණියේජ ශතඛ නීිකමත වසථහශක
අධයක්ෂ භණ්ඩරශේ බහඳික/ ශභනහ හය අධයක්ෂ වළියඹට
හිියශේ දවම් ිධභරශේන. රිඹහ හරී අධයක්ෂ, ඩී. මහිකණී ශක්ෂ.
ශර කුශේ. ඒ, මහිකණී ශක්ෂ. ශර කුශේයි, ශම් ශර කුශේයි එ
ශර කුශේ ශ ශනක්ෂ ශන්ද? ශම් තභයි වහයජන තත්ත්ඹ.
අසශක ජලි ළඩ ර්ජ ඹන්ශේ ඔළු ඳරන්න භළය ණ්ඩහඹම්
ශභශවඹපු ශ ශනක්ෂ අද ගණ්ඩු ඳළත්ශතන් ශම් ිධහදශේීම
පිිබතුමරු රඵහ ශදනහ. -ඒ මළන ිධසතය ලිඹපු ශඳ ත් ඳත් භහ තුම
ිකශඵනහ - එයින්භ ශඳන්නුම් යන්ශන් ශම් ගණ්ඩු ශභ න
තයම් ඵවශ ශර ත් තත්ත්ඹ ට ඳත්ශරහ ිකශඵනහද යනඹන
එ යි. ශභළනි ශ්ධ ඳහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුම තුමශ භතුම යන්න
තයම් ශම් ගණ්ඩු ශභ න තයම් ඵවශ ශර ත්බහඹට ඳත් ශරහ
ිකශඵනහද, ශභ න තයම් අඳවසුතහ ට ඳත් ශරහ ිකශඵනහද?
මරු නිශඹෝජය හය බහඳිකතුමභනි, ශම් ළඩ ර්ජන වහ
ජනතහ අයිතීන් ශනුශන් ටන් ඳළන නගින්ශන් හුද රහ
ශන ශයි. ශරෝ ශේ ධනඹ නිසඳහදනඹ ශන්ශන් ව ඛඳලින්
ශන ශයි. ශරෝ ශේ ධනඹ නිසඳහදනඹ ශන්ශන් යහජ
කුභහයරුන්ශේ night racesලින් ශන ශයි. ිධශලේශඹන්භ අශ ච
යශට් ධනඹ නිසඳහදනඹ ශන්ශන් යහජ කුභහයරුන්ශේ යමර්
ළණශ ිබලින් ශන ශයි. යශට් ධනඹ නිසඳහදනඹ ශන්ශන්
යහජ කුභහයරු සුදු අලසඹන් ඳළි.ඛශරන් ශන ශයි. අශ ච යශට්
ධනඹ නිසඳහදනඹ ශන්ශන් ළඩ යන ජනතහශේ ශ්රභශඹන්.
[ඵහධහ යනරීභක්ෂ] වරි, වරි. ඔඵතුමභහ ඉිකන් ශරඩක්ෂ තභයි. භභ
ළභළිකයි මරු නිශඹෝජය
හය
බහඳිකතුමභනි, මරු අසර්
භන්ත්රීතුමභහ හභහනය ු.සලිම් ජනතහ මළශන මභ ට ඹනහ
නම්. එතශ ට වරි අපරුට එතුමභහශේ ු.හුණ ශදහි ශමඩිඹක්ෂ
හශේ ශන ිධධිඹ ඵරහ මන්න පුළුන්.

ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.
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(குளக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Azwer, what is your point of Order?
ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

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

භභ ඉඳදුශණ් සිරවවර අඹ ඉන්න භවයමභ ප්රශ්ධලශේ. භභ වළභ
දහභ හශේ ු.සලිම් මම්රට ඹනහ. දළන් තු.න්නහන්ශේ ඒ
ිකනිසසු ඝහතනඹ යරහ votes මන්න ඹනහ.

නිපයෝජය කාරක වභාඳතිුරමා

(குளக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Azwer, that is not a point of Order. Please sit
down.
ගු අනුර දිවානායක මශතා

(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

රුණහ ය ඵහධහ යන්ශන් නළික හඩි ශන්න. ඔඵතුමභහ
වරි
යදයඹක්ෂ.
රුණහ ය හඩිශන්න ශ ෝ සීඹහ. ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තුමශක
Medical
Centre
එ ක්ෂ
ිකශඵනහ;
Physiotherapy Unit එ ක්ෂ ිකශඵනහ. ඉ කුඩිච්චි දභන තළනක්ෂ
ිකශඵනහ. ගිහින් ඉ කුඩිච්චිඹක්ෂ දභහශමන එන්න.
මරු නිශඹෝජය හය බහඳිකතුමභනි, ශම් ධනඹ නිසඳහදනඹ
ශන්ශන් ශ ශවේද? ශම ිධශඳ ශශේ ළඩ යන ජනතහ ශවශන
ශ්රභඹ ධනඹ නිසඳහදනඹ
යන උඛඳතක්ෂ ඵට ඳත් ශනහ.
මඛ ශශේ මඛ ඩන ජනතහ ශවශන ශ්රභඹ ධනඹ ඵට
ඳරිර්තනඹ ශනහ. ම්වශඛ ළඩ යන ජනතහ පුයන ශ්රභඹ
ධනඹ ඵට ඳත් ශනහ. ඒ නිහ ශම් ධනඹ නිසඳහදනඹ
යන්ශන්, car racesලින්, යහජ කුභහයරුන්ශේ යමර්
ශඛරම්ලින්, යහජ කුභහයරුන්ශේ සුදු අලසශඹ ඳළි.ඛශරන්
ශන ශයි. ශම් ධනඹ නිසඳහදනඹ ශන්ශන් ශම් යශට්ත්, ශරෝ ඹ
පුයහභත් ළඩ
යන ජනතහශමන්. වළඵළයි ශම් එක්ෂරැස න
ධනඹට ශභ ද
යන්ශන්? ශම් එක්ෂ රැස ශන ධනඹ
අතශශ සක්ෂ ඳභණ කුඩහ පිරික්ෂ එක්ෂරැස
යරහ ශඳ ි. ඵළ
මන්නහ. ශම් ශ්රභශඹන් එක්ෂ රැස ශන ධනඹ ඉතහ කුඩහ පිරික්ෂ
ශඳ ි. ඵළ මළනීභට එශයහි ශරෝ ඹ පුයහ සිරඹස දවස මණනක්ෂ
ු.ළුඛශඛ අයමශ ඳළිකරහ ිකශඵනහ; ටන් ඳළිකරහ ිකශඵනහ.
එළනි එක්ෂ ටන් අසථහක්ෂ තභයි අසශක ජලි ළඩ ර්ජනඹ
යනඹන්ශන්. තභන්ශේ ශ්රභශේ ියනහ භට නිසිර ිකරක්ෂ, නිසිර
ධනඹක්ෂ ඉඛරහ යන රද අයමශඹක්ෂ තභයි ඒ අසශක ජලි ළඩ
ර්ජනඹ තුමශ ිකබුශණ්. වළඵළයි, ශම් ඳළික වළභ ගණ්ඩුක්ෂභ
නිශඹෝජනඹ
යන්ශන් ශ යි ඳළත්තද? ඒ වළභ ශ ශනක්ෂභ
නිශඹෝජනඹ යන්ශන් ළඩ යන ජනතහශේ ඳළත්ත ශන ශයි.
ළඩ යන ජනතහශේ ධනඹ ශඳ ි. ඵළ මන්නහ වහම්පුතහරහශේ
භවහ ප්රහේධනඹ නළත ළපිරීභ වහ ඉඩ ප්රසථහ ිධිත යන
යහජයඹන් තුමශ තභයි එශවභ ශන්ශන්. ඒ නිහ තු.න්නහන්ශේරහ
නිශඹෝජනඹ
යන්ශන් නළවළ, ළඩ
යන ජනතහ.
තු.න්නහන්ශේරහ නිශඹෝජනඹ යන්ශන් වහම්පුතහරහශේ ඳළත්තයි.
සයහ ෆශම් ඳළත්ත, ශ්රභඹට නිසිර ිකරක්ෂ ශන ශදන වහම්පුතහරහශේ
ඳළත්ත තභයි තු.න්නහන්ශේරහ නිශඹෝජනඹ යන්ශන්.
1980 ජලි ළඩ ර්ජනඹ නශ ට මරු නිශඹෝජය හය
බහඳිකතුමභනි, අශ ච යශට් ිධශලේ අසථහක්ෂ නිර්භහණඹ ශරහ
ිකබුණි. 1970 - 77 හර  හනු තුමශ එ ට ඳළික සිරරිභහශෝ
ඵණ්ඩහයනහඹ භළිකනිඹශේ ගණ්ඩු -ඒ යනඹන්ශන් ශ්රී රව හ
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භවතහ]

නිදවස ඳක්ෂ ගණ්ඩු - අනුමභනඹ යන රද ළයි. ගර්ථි
ප්රිකඳත්ික ශවේතුම ශ ට ශමන යශට් සිරඹලු නිසඳහදන ගඹතන ඩහ
ළශටිකන් හභහනය ජනතහට එි.ශනදහ ගවහය ඳඹහ මළනීභට
අලය න ශදඹක්ෂත් නිසඳහදනඹ යන්න ඵළරි තත්ත්ඹක්ෂ භතුම
ශරහ ිකබුණහ. අපි අවන ිධධිඹට ඒ හරශේ වහඛ ශඳ ලු, ිකරිස
ශඳ ලු, සීනි ශඳ ලු ව භූිකශතඛ ම මවන ශයි. ිකබුණහ. 1977 ීම
ශ..ගර්. ජඹර්ධන ජනහධිඳිකයඹහට වශඹන් ඳව
ඵරඹක්ෂ
නිර්භහණඹ යනරීභ වහ අසථහ රළශඵන්ශන්, එදහ සිරරිභහශෝ
ඵණ්ඩහයනහඹ භළිකනිඹශේ ගණ්ඩු, ශ්රී රව හ නිදවස ඳක්ෂ
ගණ්ඩු, දළන් ඳම්ශඳෝරි මවන ඇභිකරුන්ශේ ගණ්ඩු, ඒ
ශම ඛරන්ශේ වහම්පුතහරහශේ ගණ්ඩු, ඒ ශම ඛරන්ශේ
භළඩම්රහශේ ගණ්ඩු ටුතතුම යපු ග හයඹ නිහයි. ඒ තත්ත්ඹ
නිහ ශභ ක්ෂද නිර්භහණඹ ශරහ ිකබුශණ්? යට තදුයටත්
ඉසයවට ශමන ඹන්න ඵළරි තත්ත්ඹට යට හිය ශරහ ිකබුණහ. ඒ
අසථහ තභයි ශ..ගර්. ජඹර්ධන භළිකතුමභහට වශඹන් ඳව
ඵරඹක්ෂ නිර්භහණඹ යනරීභ වහ ශව  අසථහක්ෂ වළියඹට උදහ
වුශණ්. ඒ අසථහ උඳශඹෝගී ය ශමන ශ..ගර්. ජඹර්ධන
භළිකතුමභහශේ එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂ ගණ්ඩු වශඹන් ඳව ඵරඹක්ෂ
නිර්භහණඹ
ය මත්තහ. ඒ න ශ ටත් ශරෝ ඹ පුයහ
ිධශලේශඹන්භ ඉන්දුනීසිරඹහ, භළශඛසිරඹහ, දකුණු ශ රිඹහ ළනි
යහජයඹන්ට අත් වදහ ඵරන්න ිකබුණු ශර්මන්හදඹ, ඒ හශේභ
තළචර්හදඹ, ශශශ ශඳ ශ ිධිත යනරීශම් ි.හට අශ ච යට
ඳරිර්තනඹ ශහ. ශ..ගර්. ජඹර්ධන භවත්භඹහ ශශශ ශඳ ශ
ගර්ථි ඹ ිධිත යනරීභ ඒ න ශ ට ිධශලේශඹන්භ ඇශභරි හ
එක්ෂත් ජනඳදඹත්, බ්රිතහනයඹත් ඒ හඵ්ධධ ි.ඹත් යන රද
ගර්ථි මූශරෝඳහඹට ඹටත් ශනහ. ඒ ශනුශන් ශභ ක්ෂද
යන්ශන්? එඹට නි ම්භ ඹන්න ඵළවළ. ඒ වහ ිධධහඹ ඵරඹක්ෂ
හිත ජනහධිඳික ධුයඹක්ෂ නිර්භහණඹ ය මන්නහ. ිධශලේශඹන්භ
අනික්ෂ ම් රු නීිකරට ඵරඳහන්ශන් නළික, ශඳ දුශක සහිකඹහ
ව
ම් රුන් අතය ඵළමටභක්ෂ ිකශඵනහ. ඒ නීිකරට
ඵරඳහන්ශන් නළික ඵර ප්රශ්ධල නිර්භහණඹ
ය මන්නහ.
ශ ේමර,
ප්නහඹ , බිඹමභ යනඹන්ශන් එළනි ප්රශ්ධලයි.
හභහනය
ම් රුහට ිකශඵන අයිිකහසිර ම් ඒ ප්රශ්ධලර
ම් රුහට නළවළ. අයිිකහසිර ම්
 චඳහදු ශන යන රද,
අයිිකහසිර ම්  චඳහදු යන රද, අයිිකහසිර ම් ශන ශදන රද
රහඳ නිර්භහණඹ යනහ. යශට් ශඳ දු නීිකඹට ඵරශන ඳහන
රහඳ කීඳඹක්ෂ යට ඇතුමශශේ වළශදනහ. ඇයි ඒ? ඒ මභන ි.ඹත්
යරහ ිකබුණහ.
මරු නිශඹෝජය හය බහඳිකතුමභනි, 1980න ශ ට යට තුමශ
භීිකඹක්ෂ ර්ධනඹ යරහ ිකබුණහ. ිධරු්ධධ ඳහක්ෂක ඹන් වම-වමහ
ශම ස ඳවය ීමරහ ිකබුණහ; අඩඳණ යරහ ිකබුණහ. 1980 ජලි ළඩ
ර්ජනඹ, ඒ ශභ ශව ශත් යශට් ිකබුණු තත්ත්ඹන් පිිබඵ
ශව ඳින් -භළනිධන්- ශභනහ යණඹ යරහ මත්ත තීයණඹක්ෂ
ශන ශයි. එදහ යට ශ තළනද ිකබුශණ්? එභ තීයණඹ, ඳළයණියේ ශම්
නහඹ යින් තභන්ශේ ඵරඹ ව ඵර තයමඹ වහ ඒ ශභ ශව ශත්
මන්නහ රද ළරැි. තීයණඹක්ෂ. ඒ ශභ ශව ත, අශ ච යශට් ළඩ
ර්ජනඹක්ෂ ි.ඹත් ශ ුතතුම ශභ ශව තක්ෂ ශන ශයි. ඊට ශඳය අපි
ිත්තීඹ ිකික යහඳහයඹ ඒ හඵ්ධධ ශ ුතතුම ිකබුණහ. අඩුභ
තයශම් එක්ෂ ි.න ළඩ ර්ජනඹක්ෂත් ඳත්හ, ළඩ ර්ජනඹක්ෂ
යන්න පුළුන්ද, ඵළරිද යනඹන වළයනඹහ භනින්න ිකබුණහ. එක්ෂ
ි.න ළඩ ර්ජනඹක්ෂත් ළශකශක නළවළ, මරු නිශඹෝජය හය
බහඳිකතුමභනි. එ
ිධටභ ඉඛලීම් ි.ඹත්
යරහ ිකබුණහ.
ිධශලේශඹන්භ ි.න ට රුපිඹඛ 10 , ඒ යනඹන්ශන් භ ට
රුපිඹඛ 300 ළප් ච ළඩි මේභක්ෂ, ඒ හශේභ ළඩි න ජීන
අව ඹට රුපිඹඛ 5 ීමභනහක්ෂ ඉඛරහ ටනක්ෂ ි.ඹත් යරහ
ිකබුණහ. ඒ ටන පිිබඵ රැසමේභක්ෂ ඳළළත් රහ. ඒ එක්ෂ භ
පි ියන් යහඳහයඹක්ෂ ඳළළත් රහ. ඒ පි ියන් යහඳහයඹට ඳවය
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ශදනහ. ඒ ඳවය ීමශම්ීම ශෝභඳහර ශවෝදයඹහ ඝහතනඹ ශනහ.
ඉන් අනතුමරු තභයි ළඩ ර්ජනඹක්ෂ ළනි රිඹහ භහර්මඹ ට
ඹන්ශන්. ඒ ළඩ ර්ජනඹත් වරි අපරු රිඹහ භහර්මඹක්ෂ මරු
නිශඹෝජය හය බහඳිකතුමභනි. ඒ හශේ ළඩ ර්ජන රව හ
ඉිකවහශේත්, ශරෝ ඉිකවහශේත් අපි දළ රහ නළවළ. ළඩ
ර්ජනඹ ශ ශව භද ප්ර හලඹට ඳත් වුශණ්? ජලි 11 සිරට ජලි 21
දක්ෂහ ඕනෆභ ි.නඹ තභ තභන්ට ළඩ ර්ජනඹට ඵහින්න
පුළුන් යනකහ. එශවභ ළඩ ර්ජනඹ යනහද? ළඩ ර්ජනඹ
යන්න ලින්, "ශභන්න ශම් නිලසචිත ි.නශේ අපි භසත භවහ
ළඩ ර්ජනඹක්ෂ ළනහ. ශභන්න ි.නඹ" යනඹහ දළනුම් ශදන්න
ඕනෆ. ඊට ශඳය ිත්තීඹ ිකික යහඳහයඹ විධධහනඹ යන්න
ඕනෆ. ඊට ශඳය හභහිස ඹන්ට අධයහඳනඹ ශදන්න ඕනෆ. ඊට ශඳය
හභහිස ඹන් දළනුත් යන්න ඕනෆ. ඇික ිධඹ වළයන භර්දන හරි
තත්ත්ඹන්ට ු.හුණ ීමභ වහ ළඩ පිිබශශක්ෂ  ස යන්න
ඕනෆ. එ ි.නඹ ු.ළු ඵරඹ ශඹ දහ ළඩ ර්ජනඹක්ෂ ළන්න
ඕනෆ. වළඵළයි එදහ ළඩ ර්ජනඹ ළශකශක ශ ශව භද? ජලි
භහශේ 11න ි.න සිරට 21න ි.න දක්ෂහ ඕනෆභ ි.නඹ ළඩට
ශන ගිහින් ඉන්න පුළුන්. ළඩ ර්ජන තීයණඹ මන්න පුළුන්.
එශවභ ළඩ ර්ජනඹ යනහද? ඉිකන් ජලි 11න දහ ඉතහ කුඩහ
පිරික්ෂ ළඩ ර්ජනඹට ඵළසහ. 12න දහ ත කුඩහ පිරික්ෂ
ඵළසහ. එතශ ට ශභ ද වුශණ්? ශඳයශ-ශඳයශහ ප්රවහය එඛර
යන්න ඳටන් මත්තහ. ශ..ගර්. ජඹර්ධන භළිකතුමභහශේ
ගණ්ඩුට එභ ළඩ ර්ජනඹ භර්දනඹ යනරීභට අලය න ඉතහභ
ශව  ටපිටහක්ෂ නිර්භහණඹ යිකන් තභයි එදහ ළඩ ර්ජනඹ
ි.ඹත් වුශණ්. ඒ ළඩ ර්ජනඹ ගයම්බ යපු ශරහ, ඒ ට ිකබුණු
ළරසුභ, ඒ රිඹහ භහර්ම යනසිරශේත්භ හධහයණ න්ශන් නළවළ. ඒහ
ළරැි. වමතයි. ඳළයණියේ ශම් නහඹ ශඹෝ ඒහට ම යනඹන්න
ඕනෆ. අද එතුමභන්රහ අභහතය ධුය ශව ඵ නහ.
භහ අද ි.න ථි රළයිසතුම ඵළලුහ, එතුමභන්රහ අඩුභ තයශම්
ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ථහ යයිද යනඹරහ ඵරන්න. ශම් ඛ
තළබීශම් ිධහදඹට ථහ යන්න ඕනෆ, හසුශ්ධ නහනහඹක්ෂ හය
ඇභිකතුමභහ ශන්. ශම් ඛ තළබීශම් ිධහදඹට ථහ යන්න ඕනෆ,
ිකස ිධතහයණ ඇභිකතුමභහ ශන්. ශම් ඛ තළබීශම් ිධහදඹට ථහ
යන්න ඕනෆ, ඩික ගුණශේ ය ඇභිකතුමභහ ශන්. එතුමභන්රහ ශන්
ශම් ළඩ ර්ජනශේ නිඹු.ශෝ. ශම් ශ ශවේත් ඉන්න භන්ත්රීරු
දළන් යනඹුඛ ඳුළු ශවශන්ශන් ශභ ද? ඒ එක්ෂ ඇභිකයඹකුශේ
නභක්ෂත් දළනට ඉි.රිඳත් ය ිකශඵන ථි රළයිසතුමශක නළවළ
ශන්. ඇයි ඒ? එතුමභන්රහට ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ථහ යන්න
ඵළවළ. ඇයි? 1980 ීම එතුමභන්රහ භවහ ඳහහ ීමභක්ෂ ශහ. ඒ ට
අලය න ළරළසභ වළදුශක නළවළ; අලය දළනුත් යනරීම් ශශේ
නළවළ; අලය විධධහන ළඩ ටුතතුම ශශේ නළවළ. ශ ිකුතනිසට්
ඳක්ෂ, භ භහජ ඳක්ෂ ිත්තීඹ ිකික තභ තභන්ශේ ඵරඹ
තවවුරු ය මළනීභ වහ ශභළනි ළඩ ර්ජන ි.ඹත් ශහ. ඒශ
ප්රිකපරඹ ඵට ඳත් වුශණ් ශභ ක්ෂද? ශ..ගර්. ජඹර්ධන
භවත්භඹහශේ ගණ්ඩුට භර්දනඹ ි.ඹත් යන්නට ඉතහභ ශව 
අසථහක්ෂ රළබුණහ. රක්ෂඹක්ෂ ශනයඳහ වළරිඹහ. දළන් ශම් මළන
ශන් ශලෝ න්නයි, නමහප් ඳශ යන්නයි, උත්තභහචහයඹ පුද
යන්නයි ශම් ලහන්ත ඵණ්ඩහය න භන්ත්රීයඹහ ිධසිරන් ශම්
බහ ඛ තළබීශම් ශඹෝජනහ ශමනළිධත් ිකශඵන්ශන්. දළන් අපි
ඵරු., ශභ ක්ෂද අද තත්ත්ඹ යනඹරහ.
මරු නිශඹෝජය හය බහඳිකතුමභනි, එදහ ශම් ළඩ ර්ජනඹට
ශවේතුම හධ න ප්රධහන රුණක්ෂ ඵට ඳත් වුණහ, ළප්ඳ
තභන්ශේ ජීිධතඹ ඳත්හශමන ඹහභට ප්රභහණත් ශන මේභ යනඹන
හයණඹ. උදහවයණඹක්ෂ වළියඹට මත්ශත ත්, 1980 ීම යජශේ
ශේ ඹන්ශේ මූර්ත ළප්ඳ - ළප්ඳ අනු ිකරීම මත වළයන
ප්රභහණඹ - සිරඹඹට 11.6යනන් අඩු ශරහ ිකබුණහ. 1980 ර්ඹ
නශ ට
හර්ික ඹකුශේ මූර්ත ළප්ඳ සිරඹඹට 18යනන් අඩු
ශරහ ිකබුණහ. ලිපි රු ශේශේ අඹශේ මූර්ත ළප්ඳ සිරඹඹට
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13යනන් අඩු ශරහ ිකබුණහ. සුළු ශේ ඹන්ශේ මූර්ත ළප්ඳ සිරඹඹට
12යනන් අඩු ශරහ ිකබුණහ. යජශේ ගුරුරුන්ශේ මූර්ත ළප්ඳ
සිරඹඹට 14යනන් අඩු ශරහ ිකබුණහ. ඒ අනු ළප්ශ ච මූර්ත අමඹ
එන්න එන්නභ අඩු ශරහ ිකබුණහ. ඒ නිහ තභන්ශේ ජීිධතඹ
ඳත්හශමන ඹන්න ක්රභඹක්ෂ නළවළ. මරු නිශඹෝජය
හය
බහඳිකතුමභනි, අද ශභ ක්ෂද ශරහ ිකශඵන්ශන්? 2014 ජනි භහඹ
නශ ට ජීන අව ඹ 181.4යි. ගණ්ඩුභ යනඹනහ, ජීන
අව ඹ ශමමේභට ගණ්ඩුශක නිර්ශ්ධශිත ු.දර 280යි යනඹරහ.
එතශ ට ජීන අව ඹ 181.4යි. ජීන අව ඹ ශමමේභට
ගණ්ඩුශන් නිර්ශ්ධශිත ු.දර 280යි. ඒ අනු 2014 ජනි 30
නිධට ඳවුර භහසිර ජීන ිධඹදභ රුපිඹඛ 50,792යි. දළන්
හටද ශම් රළශඵන්ශන්? එදහ 1980 ීම ළඩ යන ජනතහ ු.හුණ
ීමරහ ිකබුණු ජීිධතඹ ඳත්හශමන ඹන්න ඵළරි අර්බුදඹටභ අදත්
ජනතහ ු.හුණ ීමරහ ිකශඵනහ. අද ළප් ච තර ිකශඵන්ශන්
ශ ශව භද? යජශේ ශේ ඹකුශේ අභ මූලි ළප්ඳ රුපිඹඛ
11,730යි. ශඳ්්ධමලි අවලශේ ශේ ඹකුශේ ඳඩි ඳහර බහ
අභ ළප්ඳ රුපිඹඛ 8,220යි. තුම ම් රුකුශේ ි.න ළප්ඳ
රුපිඹඛ 480යි. 1980 ීම ළඩ යන ජනතහ ු.හුණ ීමරහ ිකබුණු
ප්රභහණශේභ අර්බුදඹ ට අදත් ු.හුණ ීමරහ ිකශඵනහ. දළන් ඒහ
මළන ශ ෝ ථහ යනහද? ඒහ ශන්
ථහ ශ ුතතුම ශ්ධඛ. ඒ
ළඩ යන ශේ ඹහශේ එදහ ජීන තත්ත්ඹ ශභ ක්ෂද? ඒ ජීන
තත්ත්ඹට එශයහි තභයි ඔවුන් ළඩ ර්ජනඹ ශඹදුශණ්. අද
ජීන තත්ත්ඹ ශභ ක්ෂද? ශඹෝජනහ ම්භත යන එ හශේභ
අදත් ළඩ යන ජනතහශේ ජීන තත්ත්ඹ උස යනරීභයි ශ
ුතතුම න්ශන්. ඒ වහ ීමභනහක්ෂ රඵහ ීමභටයි ටුතතුම ශ ුතතුම
ිකශඵන්ශන්. ශභතළනට ඇිධඛරහ 1980ක්ෂ මළන යනඹිකන් ඳම්ශඳෝරි
මවනහ. යන්නට ඕනෆ ශභ ක්ෂද? ශ ුතතුම න්ශන් ජීන
තත්ත්ඹ උස යනරීභයි. ඒ
යන්ශන් නළවළ.
මරු නිශඹෝජය
හය
බහඳිකතුමභනි, 1980 ඳළළික ළඩ
ර්ජනඹට ශම් අඹ යනකශක ශභ ක්ෂද යනඹරහ අපි දන්නහ. එක්ෂත්
ජහික ඳක්ෂශේ අඹ 1980 ළඩ ර්ජනඹ එනශ ට යනකහ, ශම්
ගණ්ඩුශක වර්ධන ළඩ ඩහ  චඳඛ යනරීශම් කුභන්ත්රණඹක්ෂ
යනඹරහ. ඉිකන් ශම් වඬ ශම් ිධධිඹට අපි අද අවනහ ශන්. තභන්ශේ
EPF එ ශ ඛර න්න ගණ්ඩු නීික ම්ඳහදනඹ යනශ ට
ඒ ට එශයහි තභන්ශේ EPF එ
ගයක්ෂහ
ය මළනීභ
ශනුශන් ටන් යනශ ට අදත් යනඹන්ශන් ශභ ක්ෂද? ශම්
ගණ්ඩුශක වර්ධන ළඩ ඩහ  චඳඛ යනරීශම් කුභන්ත්රණඹක්ෂ
යනඹරහයි. එදහ යනකශකත් ඒ යි; අද යනඹන්ශනත් ඒ යි. එදහ යනකශක
ශභ ක්ෂද? මරු නිශඹෝජය හය බහඳිකතුමභනි, එදහ යනකහ ශභඹ
ගණ්ඩු ළට්ටමේභ වහ යන කුභන්ත්රණඹක්ෂ යනඹරහ.
1980 ීම යනකශක ශභශවභයි, "ශම් ගණ්ඩු භවහ වර්ධන
ළඩක්ෂ ගයම්බ යශමන ඹනහ, ශම් වර්ධන ළඩ අඩහශ යනරීභ
වහ, ගණ්ඩු ළට්ටමේභ වහ කුභන්ත්රණඹක්ෂ තභයි ශම් ළඩ
ර්ජනඹ" යනඹරහ යනකහ. අද
ම් රුන්ශේ ටන්රට
ශභ ක්ෂද යනඹන්ශන්? අද එඹට ශඳ ඩි චනඹක්ෂ එ තුම යරහ
ිකශඵනහ. එදහ යනකහ, ගණ්ඩු ළට්ටමේශම් කුභන්ත්රණඹක්ෂ
යනඹරහ. අද ශඳ ඩි චනඹක්ෂ ශනස යරහ ිකශඵනහ, ගණ්ඩු
ළට්ටමේශම් ඵටහිය කුභන්ත්රණඹක්ෂ යනඹරහ. ඔඹ ෆඛර ිධතයයි
ශන. අදත් ළඩ යන ජනතහ අයමශ යනශ ට; ටන්
යනශ ට අය භ තභයි යනඹන්ශන්. එදහත් යනකශක ඒ යි.
එදහත් ළඩ ර්ජනඹ යන ශරහශක ීම යනකහ, ශම් ගණ්ඩුශක
වර්ධන ළඩ ඩහ  චඳඛ යන කුභන්ත්රණඹක්ෂ යනඹරහ. අදත්
ඒ භ යනඹනහ. එදහත් ජලි ළඩ ර්ජනශේ ීම යනකහ, ශම්
ගණ්ඩු ළට්ටමේශම් කුභන්ත්රණඹක්ෂ යනඹරහ. අද යනඹනහ, ශම්
ගණ්ඩු ළට්ටමේශම් ඵටහිය කුභන්ත්රණඹක්ෂ යනඹරහ. එ භ ශ්ධ ශන්
ශම් සිරදු න්ශන්. ඉිකන් තු.න්නහන්ශේරහ අතය ිකශඵන ශන
ශභ ක්ෂද? භට යනඹන්න ශ ෝ.
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එදහ ශභ ක්ෂද සිරදු වුශණ්? මරු නිශඹෝජය
හය
බහඳිකතුමභනි, එදහ
ම් රු එ ු.තුම භඟින් වයිඩ් පිියශේ
රැසමේභක්ෂ ඳළළතුමණහ. වයිඩ් පිියශේ රැසමේභ ඳත්හ ජීන අව ඹ
ශනුශන් හධහයණ ීමභනහක්ෂ රඵහ මන්නත්, ඒ හශේභ භහසිර
ළප්ඳ රුපිඹඛ 300යනන් ළඩි
ය මළනීභ වහත් ටනක්ෂ
ඳළතුමණහ. ඒ ටන ඳිකනශ ට ශභ ක්ෂද සිරදු වුශණ්? භළලිඵන්
වන්ි.ශේ එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂශඹත් ටනක්ෂ ඳළතුමණහ. ඒ
ශභ ක්ෂද? ජහික ශේ වමභශේ රැසමේභක්ෂ. එතශ ට වයිඩ්
පිියශේ රැසමේභක්ෂ ඳත්හ යනඹනහ, අඳට ළප් ච ළඩි යන්න ඕනෆ
යනඹරහ; ජීන අව ඹ ශනුශන් රුපිඹඛ 5ක්ෂ ශමන්න යනඹරහ
යනඹනහ. භළලිඵන් වන්ි.ශේ රැසමේභක්ෂ ිකඹරහ තත් එළනිභ
ම් රුන් පිරික්ෂ යනඹනහ, අඳට ඒ එඳහ යනඹරහ. ඉිකන් අපි
ශම් ඳසු ගිඹ හරශේ ශම් යශට් දළක්ෂශක්ෂ නළ්ධද? ිධදුලි බිර ළඩි
යන්න එඳහඹ යනඹහ ජනතහ ඳහයට ඵළවළරහ උ්ධශඝෝණඹ
යනශ ට ඒ ිධධිඹටභ ශභ ද ශශේ? ිධදුලිබිර ළඩි ශහට
භක්ෂ නළවළ යනඹහ ගණ්ඩු ඳළත්ශතන් උ්ධශඝෝණඹක්ෂ ශහ.
ශම් එ භ ශදඹශන්. ශම් අලුත් ශදඹක්ෂ ද? ශම් ද ශම් සිර්ධධ
ශන්ශන්? එදහත් ම් රුන්ශේ අයමරඹට ශච්න් අයශමන,
ඹ ඩ ශඳ ලු අයශමන,
ළසඵෆශන් ග භළයශඹෝ, ශ ප්ශන්
ශමනහ භළයශඹෝ ඳවය දුන්නහ. අදත් ඒ ඳවය ීමභ යන්ශන්
නළ්ධද? අදත් ඒ ඳවය ීමභ සිරදු යනහ ශන්. එදහත් ඳවය දුන්නහ;
අදත් ඳවය ශදනහ. භත තඵහ මන්න.
1996 භළයි භහශේ 30 න දහ එ ට ිධදුලිඵර ඇභිකශේ
ශදන ිධහවශේ භධු භඹ මත යන ි.නශේ - ශම් ශ්රී රව හ
නිදවස ඳක්ෂ යජඹ හරශේ. ශව ට භත තඵහ මන්න.- අශ ච
යශට් ිධදුලි ළඩ ර්ජනඹක්ෂ ිකබුණහ. ශ ශව භද ළඩ ර්ජනඹට
ප්රිකචහය දළක්ෂ රශේ? මරු ඇභිකතුමභනි, ඔඵතුමභහට භත
ඇික.
ශ ශව භ ද ප්රිකචහය දළක්ෂ රශේ? ඔඵතුමභහ එතශ ට භඛශඵරි
ණ්ඩහඹශම්. ඔඵතුමභන්රහ භළි.වත්ශරහ ඒ ඹම් ප්රභහණඹ ට
භනඹ
යන්නට උත්හව ශහ භත යි. ගණ්ඩු එතශ ට
ශ ශව භද ප්රිකචහය දළක්ෂ රශේ? ශේ ඹන්ශේ ශමඛරට
ශඳ ලීසිරශඹන් ඇරිඹහ. ශේ ඹන්ශේ ශමඛරට වු.දහශන්
ඇරිඹහ. ඇයි? ඒ යහජය ගයක්ෂ නිශඹෝජය අභහතයයඹහ වළියඹට.
ශදණියේඹහශේ ඳහරන භළි.රි රිඹහ රුශේ ශමදයට ගිඹහ. ඒ ශමදයට
ඹනශ ට ඒ අම්භහ ිකමළසසිරරහ ිකඹ ගිඹහ; Heart attack එ ක්ෂ
වළි.රහ ඒ අම්භහ ිකඹ ගිඹහ. ඔඵතුමභහට භත යි ඒ සිර්ධධිඹ. දළන් ශම්
භන්ත්රීතුමභන්රහ ශම් ථහ යන්ශන් ම් රුන්ශේ අයිිකහසිර ම්
මළන ද? ම් රුන් හධහයණ අයිිකහසිර ම් වහ ළඩ ර්ජනඹ
යනශ ට, ඇභිකයඹහශේ භධු භඹ මත යන්නට ඵහධහ
වුණහඹ යනඹහ ශභ ක්ෂ ද සිර්ධධ වුශණ්? උඩින් ඵළවළරහ ඒ
ශදණියේඹහශේ අම්භහශේ ශමදයට ගිහිඛරහ ිධදුලිඵර භණ්ඩරශේ
ළඩ ශ ඳහරන භළි.රි රිඹහ රු ඳළවළය ශමන ඹන්නට උත්හව
ශහ. ඒ අම්භහ ඒශ න් බිඹට ඳත් ශරහ, ඇඹශේ විද සඳන්දනඹ
ළඩි ශරහ එතළනභ ිකඹළදුණහ. ඔන්න ශ රුහ අවමන්න.
ඒ ිධතයක්ෂ ද මරු නිශඹෝජය
හය
බහඳිකතුමභනි?
ඹ ඩශඳ ලු දහරහ එදහ ශෝභඳහර ශවෝදයඹහ ඝහතනඹ ශහ. ඒ
ිධධිඹට භ ශප්රේභයත්න ඝහතනඹ ශශේ නළ්ධද 1994 ර්ශේීම?
එදහ ඇන්ඛ රව හ භහමශම් ශේ තරුණඹන්ශේ හධහයණ
උ්ධශඝෝණඹක්ෂ ිකබුණහ. තභන්ශේ ළප් ච රඵහ මළනීශම් අයිිකඹ
 චඳහදු ශ නිහ, තභන්ශේ ශේ අයිිකහසිර ම්  චඳහදු ශ
නිහ ඒ ට ිධරු්ධධ ඇන්ඛ රව හ ශේ ඹන්ශේ ිධලහර
උ්ධශඝෝණඹක්ෂ ිකබුණහ, 1994 ර්ශේීම. බිඹමභ සිරට
යනරිඵත්ශම ඩ දක්ෂහ එභ ශේ ශඹෝ ඳහ මභනක්ෂ ගිඹහ. ශභ ක්ෂ
ද ශශේ? ශඩි ික්ලඵහ. ශඩි ිකඹරහ ශප්රේභයත්න ඝහතනඹ ශහ.
1980 ීම ශෝභඳහර ඝහතනඹ මළන ගණ්ඩු දුළු ශවශනහ.
වළඵළයි, 1994 ශප්රේභයත්න ඝහතනඹ මළන ශභ ද යනඹන්ශන්?
ඒ ත් ශම් ශඹෝජනහට එන්න ඕනෆ. ශ ෝ, ඒ ඝහතනඹ මළන
තු.න්නහන්ශේරහ ථහ යනහ ද? රුණහ ය ශම් යනඹන්න.
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1980 ීම ශෝභඳහර ශවෝදයහ ඝහතනඹ ශහ හශේභ තත් සිරදු
මේම් වුණහ. EPF අයු.දර ශ ඛර නශ ට ඒ ට ිධරු්ධධ
උශ්ධඝෝණඹක්ෂ ගිඹහ. ඒ උ්ධශඝෝණශේීම ශඩි ික්ලඵහ. ශඩි
ිකඹරහ එතළනීම ශය ශේන් චහන  ඝහතනඹ ශහ. ඒ අසථහශක
භභ මීය මු. ශයෝවරට ගිඹහ මරු නිශඹෝජය හය බහඳිකතුමභනි.
ිධලහර තරුණ තරුණියේඹන් පිරි ශේ අත ඳඹ ඩරහ, භවය
තරුණියේඹන් ඉතහභත් ධ හිවහරට බහජනඹ යරහ ිකබුණහ. ඒ
අඹශේ අත් ඉි.ිකරහ,
කුඛ ඉි.ිකරහ, ශ ඳු ඩරහ. මීය මු.
ඉසපිරිතහරඹ පිරිරහ ිකබුණහ. ශභ ට ද එශවභ ශශේ? ශේ
අර්ථ හධ අයු.දර ශ ඛර න්න ඉඩ ශදන්ශන් නළවළ යනඹහ.
ශම් වළය ශන ශභ නහටද?
එදහ භළලිඵන් වන්ි.ශේ රැසමේශම්ීම ළඩ ර්ජනඹ යන අඹ
නත්තට ඹනහඹ යනඹහ රලිත් ඇතුමරත්ු.දලි භවත්භඹහ යනකහ.
භහින්ද යහජඳක්ෂ භවත්භඹහ ශභ ක්ෂ ද යනකශක? භහින්ද යහජඳක්ෂ
භවත්භඹහ යනකහ, '' වුරු ිධරු්ධධ වුණත් භහ ශම්
ශේනහ''ඹ
යනඹහ. එශවභ ශන යනකශක? ඉිකන් ශභ ක්ෂ ද ශන? එතුමභහ
යනකහ, නත්තට ඹනහඹ යනඹහ. ශභතුමභහ යනකහ, '' වුරු ිධරු්ධධ
වුණත් භහ ශේනහ''ඹ යනඹහ. ශද භ එ යි ශන. එදහ එශවභ යනකත්
තභන්ශේ EPF එ ගයක්ෂහ ය මන්න
ටුතතුම ශ, ඒ
ශනුශන් ටන් ශ, ඒ තරුණඹන්ට ශඩි ික්ලශ්ල නළ්ධද?
එතළන එක්ෂ ශ ශනක්ෂ ඝහතනඹ ශහ. තත් ිධලහර පිරි ශේ
අත ඳඹ ළඩුහ. දළන් තු.න්නහන්ශේරහ නිශඹෝජනඹ යන්ශන්
හද?
ඒ ිධතයක්ෂ ද? යතුමඳසර සිර්ධධිශේීම තු.න්නහන්ශේරහ
නිශඹෝජනඹ ශශේ ශ යි ඳළත්තද? යතුමඳසර ඒ ඳහනීඹ ජරඹ
අහිික ශච්ච ජනතහශේ ඳළත්ත ද නිශඹෝජනඹ ශශේ? නළවළ.
තු.න්නහන්ශේරහ නිශඹෝජනඹ ශශේ ෂළක්ෂටරි හයඹහශේ ඳළත්ත. ඒ
ෂළක්ෂටරිඹ තු.න්නහන්ශේරහට ළදමත් ෂළක්ෂටරිඹක්ෂ. භත තඵහ
මන්න. ශම් ගණ්ඩුට ු.රය ම්ඳත් ඳඹන, ඇභිකරුන්ටත්
ඩහ භවහ ඵරඹක්ෂ ශව ඵන, ජනහධිඳික භන්ි.යඹට ඹන්න
ඇභිකරුන්ටත් ශඳෝිබශම් ඉන්න ශනශ ට ඊටත් ඩහ
ශකමශඹන් ශඵන්ස හර් එශ න් ගිහිඛරහ ජනහධිඳික භන්ි.යශඹන්
ඵහින්න පුළුන් පු්ධමරඹකුට අඹත් යතුමඳසර
ර්භහන්ත
ලහරහශක ප්රලසනශේීම තු.න්නහන්ශේරහ නිශඹෝජනඹ ශශේ ශ යි
ඳළත්ත ද? ර්භහන්තලහරහ ගයක්ෂහ යනරීභ ශනුශන් ජනතහට
ශඩි ික්ලඵහ. එදහත් එශවභ ශන්. එදහත් තු.නහන්ශේරහ ශභ ද
ශශේ? ම් රු අයිිකහසිර ම් ඳහහ ශදන්න ඳවය දුන්නහ. ඳවය
ීමරහ ඉය ශරහ ශභ ක්ෂ ද ශශේ?
1980 ර්ශේීම ඳවය දුන්නහට ඳසශේ ශප්රේභදහ භවත්භඹහ
ඳහර්ලිශම්න්තුමශකීම යනකශක ශභ ක්ෂ ද? ශෝභඳහර තදඵදඹට
රක්ෂශරහ භළරුණහඹ යනකහ. ඒ යි යනකශක? ට්ියඹ ශේට්ප්ශන්
ඳනින ශ ට ශෝභඳහර ශවෝදයඹහ හිය ශරහ -තදඵදඹට රක්ෂ
ශරහ- භළරුණහ යනකහ. අදත් යනඹන්ශන් ඒ ශේ සුයවමනහ
ථහශන්. "පිියන් මවපු මඛ ඳවයක්ෂ එඛර ශරහ භළරුණහ'' යනකහ,
එශවභශන් තු.න්නහන්ශේරහ යනඹන්න ඳටන් මන්ශන්.
ඝහත ඹන්ට එදහ ශභ ද ශශේ? එදත් ඝහත ඹන් ගයක්ෂහ
ශහ. අදත් තු.න්නහන්ශේරහ ශභ ක්ෂද යන්ශන්? ප්නහඹ
නිදවස ශශශ රහඳශේ ශේ ඹන් ඝහතනඹ යනරීශම් යදට
ඉඛරහ අස  ර ශඳ ලිසඳික භහින්ද ඵහරසරිඹ තු.න්නහන්ශේරහ
එක්ෂත් අයහබි එමීය ර් යහජයශේ තහනහඳික යරහ ඹළකහ. ඉසය
රුසිරඹහශක හර් ය.ජුරුන්ශේ හරශේ දඬුම් ශදන ක්රභඹක්ෂ
ිකබුණහ. ඵයඳතශ අඳයහධ රුන් යිබීරිඹහට ඹනහ. භඩ
ගුරු ිකශඵන, තුමය නළික ඉතහභත් හසට ප්රශ්ධලඹක්ෂ න
යිබීරිඹහට ඔවුන් පිටත් යනහ. ඒ තභයි හර් ය.ජුරුශෝ
අඳයහධ රුන්ට ීමපු දඬුභ. ශම් යශට් ර්තභහන ය.ජුරුශෝ
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අඳහයහධ රුන්ට ශදන දඬුභ ශභ ක්ෂද යනඹරහ භට යනඹන්න.
ර්තභහන ය.ජුරුශෝ අඳයහධ රුශෝ ශ වහටද ඹන්ශන්?
තරුණඹන්ට ශඩි ිකඹපු අඳයහධ හයශඹෝ එක්ෂත් අයහබි එමීය ර්
යහජය තහනහඳික යරහ ඹනහ. යතුමඳසර සිර්ධධිශේීම ශඩි
ිකඹන්න නිශඹෝම යපු බ්රිශේඩිඹර්යඹහ ශ වහටද ඹළකශක?
ඔහුටත් තහනහඳික හර්ඹහරශේ job එ ක්ෂ ීමරහ ඹළකහ. තහනහඳික
ශේඹ යනඹරහ යනඹන්ශන් යිබීරිඹහද? ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුමශකීම අපි
ථහ ශහශන් ශඳ ලිස නිරධහරින් මණනහක්ෂ භහරු යන්න
වවුඛ වුණු පු්ධමරශඹක්ෂ මළන. ඔහු ඕසශේලිඹහශක නිශඹෝජය භව
ශ භහරිස යරහ ඹළකහ. තහනහඳික ශේඹ යනඹරහ යනඹන්ශන්
යිබීරිඹහද? එදහ හර් ය.ජුරුශෝ අඳහයහධ රුන් -එතුමභහ
හිතන ිධධිඹට අඳයහධ රුන්. නු.ත් අඳයහධ රුන්භ
ශන ශයි. හර් ය.ජුරුන්ශේ නීිකඹට අනු අඳයහධ රුන්යිබීරිඹහට ඹළකහ. අද ශභ ක්ෂද
යන්ශන්? ශම් ළඩ
ර්ජනරීම ජනතහට ශඩි ිකඹපු අඹ අද එක්ෂත් අයහබි එමීය ර්
යහජයශේ තහනහඳික
යරහ ඹනහ. එශවභ නළත්නම්
ඕසශේලිඹහශක නිශඹෝජය භව ශ භහරිස
යරහ ඹනහ.
ශම් ශන් යන්ශන් තු.න්නහන්ශේරහ. ශභ ක්ෂද ශම් යන්ශන්?
එදත් අඳයහධ හයශඹෝ රැක්ෂ හ. තු.න්නහන්ශේරහ අදත්
අඳයහධ හයශඹෝ යයනනහ. ඒ ශන් සිර්ධධ ශරහ ිකශඵන්ශන්.
ඝහතනඹ ට ඳසශේ එදත් ශභ ක්ෂද වුශණ්? එදත් ඝහතනඹ ට
ඳසශේ තු.න්නහන්ශේරහ ශඵ රු යනකහ.
එදහ එක්ෂත් ජහික
ඳක්ෂ ගණ්ඩු 1980 ජලි ළඩ
ර්ජනශඹන් භළරුණු ශවෝදයඹහ පිිබඵ ිධලහර අරහද ලිකහ;
ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුමශක යනකහ. ඳත්තය පිප් පුශයෝරහ ශෝභඳහර
ශවෝදයඹහ මළන ලිකහ. ඝහතනඹට රක්ෂ වුණු අඹ මළන අදත්
තු.න්නහන්ශේරහ ශඵ රු ලිඹනහ. ශම්ශක්ෂ ශන ශභ ක්ෂද
යනඹරහ භට යනඹන්න. ඉිකන් තු.න්නහන්ශේරහ නිශඹෝජනඹ
යන්ශන් වුද? තු.න්නහන්ශේරහ නිශඹෝජනඹ යන්ශන් අන්
යක්ෂත් ශන ශයි, අද ශම් ශදශම ඛරන්භ නිශඹෝජනඹ
යිකන් ඉන්ශන් ම් රුන් භර්දනඹ යන ි.හ ශන ශයිද?
ඒ ශන් අද ඹථහර්ථඹ.
අද ශම් ශඹෝජනහ ශමනළඛරහ ිකශඵනහ. භභ නළතත්
නමහප් ශනහ. එදහ ශ්රී රව හ නිදවස ඳක්ෂ ිත්තීඹ ිකික අඩ
ඳණ ශරහ ිකබුශණ්. 1980 ීම ශ්රී රව හ නිදවස ඳක්ෂශේ ිත්තීඹ
ිකික ලක්ෂිකභත් ශරහ ිකබුශණ් නළවළ. එතශ ට ිකබුශණ් ශම්
ශ ිකුතනිසට් ඳක්ෂඹ, භභහජ ඳක්ෂඹ ශේ ඳක්ෂ. ඩික
ගුණශේ ය භවත්භඹහ, ිකස ිධතහයණ භවත්භඹහ, හසුශ්ධ
නහනහඹක්ෂ හය භවත්භඹහ එදහ වයිඩ් පිියශේ ථහ ශහ. අද ඒ
භවත්රු ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුමශක ඉන්න ිකබුණහ ශම් ශඹෝජනහ
මළන ථහ යන්න. ඒ භවත්රු ශ ශවේද ගිහිඛරහ ිකශඵන්ශන්?
ඒ භවත්රු තභයි ශම් ළඩ ර්ජනශේ නිර්භහතිරු. අද ඒ
ශම ඛශරෝ ඇභිකරුන් ශරහ ඉන්නහ. 1980 ජලි ළඩ
ර්ජනඹට වවුඛ වුණු අඹ, යසහ නළික වුණු අඹ 52ක්ෂ එභ ළඩ
ර්ජනඹ ශවේතුමශන් විදඹහඵහධ වළීමශභන් ව සිරඹ ි.ිධ වහනි ය
මළනීශභන් භළරිරහ ිකශඵනහ. ඒ භත තඵහ මන්න. වළඵළයි,
ඒහට අණ ීමපු අඹ ශභ ද යන්ශන්? අභහතය ධුය ශව ඵනහ.
ශම් ශඹෝජනහශක ිකශඵන්ශන් ඒ ශම ඛරන්ට ශම්යඹ පුද
යන්න ඕනෆ යනඹරහශන්. ශම්යඹ පුද යන ශඹෝජනහ ශේන
ශ ට ඒ අඹ නළවළ. ඒ හරශේ ඉඳි.රහත් හිටපු නළික අඹ දළන්
ඇිධඛරහ
ථහ
යනහ. ඒ ශන් සිර්ධධ ශරහ ිකශඵන්ශන්.
ශභ ක්ෂද ශම් ? තු.න්නහන්ශේරහ ශප්රෝඩහක්ෂශන් යන්ශන්.
තු.න්නහන්ශේරහ ශප්රෝඩහක්ෂ යිකන් ඉන්ශන්. අද ශභ ක්ෂද ඇික
ශරහ ිකශඵන්ශන්?
මරු නිශඹෝජය හය බහඳිකතුමභනි, අද අඳට අලය ශරහ
ිකශඵන්ශන් ශභ ක්ෂද? ළඩ යන ජනතහශේ අයිිකහසිර ම්
තවවුරු ශ ුතතුමයි. ඒ අඹට තභන්ශේ ජීිධතඹ ඳත්හශමන ඹෆභට
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රිරන ළප්ඳක්ෂත් රඵහ ශදන්න තු.න්නහන්ශේරහ
ටුතතුම
යන්ශන් නළවළ. භභ යනඹන්නම් තු.න්නහන්ශේරහ යජශේ
ශේ ඹන්ශේ ළප් ච ඳත්රි හ ශ ශව භද වදරහ ිකශඵන්ශන්
යනඹරහ.
ිධශලේශඹන්භ භහින්ද යහජඳක්ෂ භවත්භඹහ ඵරඹට ඳත් ශන
ශ ට 4ශදශනකුශමන් ුතත් ඳවුර
භහසිර
ිධඹදභ වළියඹට
මණනඹ යරහ ිකබුශණ් රුපිඹඛ 25,344යි. 2013 ඔක්ෂශතෝඵර්
භහශේ 31 න ිධට 4ශදශනකුශමන් ුතත් ඳවුර භහසිර ිධඹදභ
ඇසතශම්න්තුම යරහ ිකබුණහ රුපිඹඛ 49,300යි යනඹරහ. 2014 ජුනි
භහශේ 30ළනිදහ න ිධට 4 ශදශනකුශමන් ුතත් ඳවුර ට ජීත්
මේභ වහ ජීන අව ඹ ඇසතශම්න්තුම යරහ ිකබුණහ රුපිඹඛ
50,792ක්ෂ යනඹරහ. ඒ යනඹන්ශන් රුපිඹඛ 181.40x280 යනඹරහ.
2005 සිරට 2014 දක්ෂහ ළඩි මේ ඇික ු.දර අයශමන ඵළලුශ ත් දළන්
රුපිඹඛ 50,792යි. ඒ ිකබුශණ් රුපිඹඛ 25,344ට. ඒ නිහ
ඇත්තට ළඩි ශරහ ිකශඵනහ රුපිඹඛ 25,448ක්ෂ. ශම්
තු.න්නහන්ශේරහශේ වයයහ දත්තභ තභයි. 2005 ීම හශේ
ශදගුණඹ
ු.දරක්ෂ අද අලය ශරහ ිකශඵනහ හභහනය
ශ ශනකුට ජීත් ශන්න. රුපිඹඛ 25,344 ිධධිඹට ිකබුණු ජීන
අව ඹ, ඒ යනඹන්ශන් 4ශදශනකුශමන් ුතත් ඳවුර ිධඹදභ රුපිඹඛ
25,448යනන් ළඩි ශරහ ිකශඵනහ. ඒ යනඹන්ශන් ශදගුණඹයනන්
ළඩි ශරහ ිකශඵනහ. ඒ නිහ ඒ ශම ඛරන්ට ජීිධතඹ
ඳත්හශමන ඹන්න ළප්ඳක්ෂ රළශඵන්න ඕනෆ. යහජය
ශේ ඹන්ශේ අභ ළප්ඳ රුපිඹඛ 11,730යි. ඔවුන් රුපිඹඛ
50,000
ජීන ිධඹදභක්ෂ ශව ඹහ මන්ශන් ශ ශව භද?
ශඳ්්ධමලි
අවලශේ ශේ ශඹෝ ඳඩිඳහර
බහ භඟ
එ ඟතහට ඇිධඛරහ ිකශඵන ිධධිඹට අභ ළප්ඳ රුපිඹඛ
8,220යි. ශ ශව භද ඔවුන්ශේ ජීිධතඹ ඳත්හශමන ඹන්ශන්?
තුම ම් රුන්ශේ ි.න ළප්ඳ රුපිඹඛ 480යි. ද ට
රළශඵන රුපිඹඛ 480න් ශ ශව භද ඔහු ඳවුරක්ෂ නඩත්තුම
යශමන ඹන්ශන්? ඒ නිහ 1980 ීම ශේභ ශම් ජනතහත් පීඩහට
ඳත් යරහ නළ්ධද; 1980 ීම හශේභ ිධිධධ අණඳනත් වයවහ ශම් අඹ
ඳහරනඹට රක්ෂ
යරහ නළ්ධද? භට යනඹන්න. ශන ශරහ
ිකශඵන්ශන් ශභ ක්ෂද? 1980 ීම ළඩ ර්ජනඹක්ෂ ිකබුණහ, අද තභ
ළඩ ර්ජනඹක්ෂ නළවළ. ළඵළිධන්භ භසත භවහ ළඩ ර්ජනඹක්ෂ
ශ ුතතුම තත්ත්ඹක්ෂ ශන ශයිද යශට් ිකශඵන්ශන්? ඔවුන්ශේ
ජීන තත්ත්ඹ ඳවශ දභහ ිකශඵනහ නම්, ජීන අව ඹට අනු
ීමභනහ රළශඵන්ශන් නළත්නම්, ඔවුන්ශේ ජීිධතඹ ඳත්හශමන
ඹන්න අලය අභ ළප්ඳත් තභන්ට රළශඵන්ශන් නළත්නම් ඒ
ළප්ඳ ශනුශන් අයමශඹක්ෂ ි.ඹත් ශ ුතතුමයි. වළඵළයි, 1980ට
ඩහ බඹහන තත්ත්ඹක්ෂ අද නිර්භහණඹ යරහ ිකශඵනහ. ඒ යි
ශන. ශ..ගර්. ජඹර්ධන භවත්භඹහ ඵරඹට ගශක 1977 ීමයි.
1980 න ිධට ඵරඹට ඇිධත් මත වුශණ් ඉතහ කුඩහ හරඹක්ෂ. ඒ
හරඹ තුමශ එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂ ගණ්ඩුශක භසත භර්දනඹන්
දළ රහ ිකබුශණ් නළවළ. වළඵළයි ශ..ගර්. ජඹර්ධන භවත්භඹහ
භර්දනඹ ට අලය යන අණ ඳනත් ිය  ස ය මත්තහ.
1979 ීම ත්රසතහදඹ ළශළක්ෂමේශම් (තහ හලි ිධධිිධධහන) ඳනත PTA එ - ම්භත ය මත්තහ. ළඩ ර්ජනඹක්ෂ ගශ ත් ු.හුණ
ශදන්න ඒ ිධධිඹට තභන්ට ඕනෆ නීික, ශයගුරහසිර  ස ය මත්තහ.
1980 යනඹන්ශන් භර්දනඹ ට අලය ට පිටහ නිර්භහණඹ යන
හරඹ. දළන් ිකශඵන්ශන්, භර්දනඹ යිකන් ිකශඵන හරඹ. ඒ යි
ශන. එදහ ළඩ යන ජනතහට වයිඹක්ෂ ව මළම්භක්ෂ ිකබුණහ,
ළඩ ර්ජනඹ ට ඹන්න. අද ිධලහර බිඹක්ෂ ිකශඵනහ. ඇයි, ඒ? සුදු
ෆන්ලින් උසන වස ිිකඹක්ෂ අශ ච යශට් ිකබුශණ් නළ්ධද? අශ ච
රව හ ිධදුලිඵර භණ්ඩරශේ ශේ ඹන්ශේ ශමඛරට උඩින්
ගිහින් ඵළසශේ නළ්ධද? ඒශම ඛශරෝ ඳළවළය ශමන ගිහින් හඩි
ශශේ නළ්ධද? රව හ ිධදුලිඵර භණ්ඩරශේ භවය ශේිධ හන්
යහත්රී නිදන ඇඳුභ පිියන්භ තභයි හවනර දහ ශමන ශඳ ලීසිරඹට
අයශමන ගිශේ. ශඳ ලීසිරඹට අයශමන ගිහින් මහඛ ශශේ නළ්ධද? ඒ,
1996 අවුරු්ධශ්ධ.
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අද ජනතහ උ්ධශඝෝණඹ
යන වළභ ිධට ීමභ ශඩි
තඵන්ශන් නළ්ධද? ිධලහර ජනතහ උ්ධශඝෝණඹක්ෂ ගශ ත් අද
එතළන ශඩි තළබීභ ට රක්ෂ යනහ. ඒ යතුමඳසරීම අපි දළක්ෂ හ
ශන්. ඒ වරහතීම අපි දළක්ෂ හ ශන්. ඒ
ප්නහඹ ීම අපි දළක්ෂ හ
ශන්. ඒ ිධධිඹට ශඩි තළබීම් තු.න්නහන්ශේරහ යිකන් එනහ. ඒ
නිහ තු.න්නහන්ශේරහ අද යශට් භීිකඹක්ෂ වදරහ ිකශඵනහ. මරු
නිශඹෝජය
හය
බහඳිකතුමභනි, අශ ච යශට් මීය ට ඩහ
ප්රජහතන්ත්රහීම ට පිටහක්ෂ නිර්භහණඹ ිධඹ ුතතුම ිකශඵනහ. ළඩ
යන ජනතහට තභන්ශේ ජීිධතඹ ඉසයවට ඳත්හ ශමන
ඹහභට අලය ට පිටහ අපි නිර්භහණඹ ශ ුතතුම ිකශඵනහ.
අඳට එඹ නිර්භහණඹ ශ වළයන න්ශන්, 1980න් ඳහඩම් ඉශමන
ශමනයි. 1980 ජලි ළඩ ර්ජ ඹන්ශේ ඒ නළඟිටීභ පිිබඵ අපි
ථහ යු.. ඔවුන්ශේ ළඳ යනරීම්, ඔවුන්ශේ ඳරිතයහමඹන් අපි
අමඹු.. ඒහ පිිබඵ ිධහදඹක්ෂ නළවළ. වළඵළයි අපි ඒහ අමළයිඹ
ුතතුම න්ශන්, අශ ච ර්තභහන ඵරඹ තවවුරු ය මන්න ශවෝ 1980
අඳකීර්ිකභත් ඉිකවහඹ භතක්ෂ
යරහ තභන්ට කීර්ිකභත්
ර්තභහනඹක්ෂ ිකශඵනහඹ යනඹරහ ඳම්ශඳෝරි මවන්න ශවෝ
අතීතශේ
ළු ඳළඛරම් භතුම
යරහ තභන්ට සුදු ජීිධත, සුදු
ඳරිඳහරනඹක්ෂ ිකශඵනහ යනඹරහ භතුම ය මන්න ශවෝ ශන ශයි.
ළඵළිධන්භ ළඩ යන ජනතහශේ අයිිකහසිර ම් තවවුරු යනරීභට
අපි ඒහ භතුම ය මත ුතතුම ිකශඵනහ. එඹ තවවුරු යනරීභ වහ
ළඩ පිිබශශක්ෂ තභයි,  ස ශ ුතතුම න්ශන්. ඒ වහ ශභභ
ඳහර්ලිශම්න්තුමශක අධහනඹ ශඹ ු. නු ඇතළයි යනඹහ
ඵරහශඳ ශය ත්තුම ශිකන් භහ නතය ශනහ. ශඵ ශව භ සතුමිකයි,
මරු නිශඹෝජය හය බහඳිකතුමභනි.

නිපයෝජය කාරක වභාඳතිුරමා

(குளக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Dilan Perera, please.
ගු ඩිාන් පඳපර්රා මශතා (විපද් රැිරයා ප්රලර්ධන ශා
සුබ වාධන අමාතයුරමා)

(நளண்தைநழகு டிளன் ததபபள - தயழளட்டு தயகயளய்ப்தை
ஊக்குயழப்தை, தளம்தைகக அகநச்சர்)

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment
Promotion and Welfare)

How many minutes do I have, Sir?
නිපයෝජය කාරක වභාඳතිුරමා

(குளக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

You have 15 minutes.
ගු ඩිාන් පඳපර්රා මශතා

(நளண்தைநழகு டிளன் ததபபள)

(The Hon. Dilan Perera)

Sir, the. Hon. Athauda Seneviratne

-

නිපයෝජය කාරක වභාඳතිුරමා

(குளக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Are you taking the Hon. Athauda Seneviratne's time
also?
ගු ඩිාන් පඳපර්රා මශතා

(நளண்தைநழகு டிளன் ததபபள)

(The Hon. Dilan Perera)

Yes.
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නිපයෝජය කාරක වභාඳතිුරමා

(குளக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Is he not going to speak?
[අ.බහ. 3.30]

ගු ඩිාන් පඳපර්රා මශතා

(நளண்தைநழகு டிளன் ததபபள)

(The Hon. Dilan Perera)

No, he will not speak.
මරු නිශඹෝජය හය බහඳිකතුමභනි, අද මරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය
භන්ත්රීතුමභහ ිධසිරන් ශමන එන රද බහ ඛ තළබීශම් ශඹෝජනහ
පිිබඵ ිධශලේශඹන්භ ජනතහ ිධු.ක්ෂික ශඳයු.ශණ් න
නහඹ තුමභහ න මරු අනුය කුභහය ි.හනහඹ භන්ත්රීතුමභහශේ
ථහශන් ඳසශේ - ශ්ධලනශඹන් ඳසශේ - භට ථහ යන්න
රළබීභ පිිබඵ භහ තුමප් නහ.
මරු නිශඹෝජය හය බහඳිකතුමභනි, භභ 1980 ළඩ ර්ජනඹ
යපු ශ ශනකුශේ පුශතක්ෂ. භශේ භ 1980 ළඩ ර්ජනඹට
වබහගි වුණු ගුරුරිඹක්ෂ. භශේ භ ඒ ළඩ ර්ජනඹට ම්ඵන්ධ
වුණහ යනඹරහ යසහශන් ශද ට්ට දළම්භහ ිධතයක්ෂ ශන ශයි. ඊට
ඳසශේ ළඩ ර්ජනඹට ම්ඵන්ධ වුණු ශෝභඳහර ශවෝදයඹහශේ
අභවමරය උත්ඹට වබහගි වුණු ශරහශක අලසහශයෝව
ශඳ ලිස වු.දහශන් ගුිය
හරහ භශේ අම්භහ සුභහන ශද ක්ෂ
ඉසපිරිතහරශේ හිියඹහ. භභත්, නවගීත් අම්භහට ඉසපිරිතහශරට ඵත්
ඇ්ධදහ. ඒ හරඹ භට ශව ට භත යි. 1980 ළඩ ර්ජනඹ
ර්තභහනඹත් එක්ෂ වන්දනඹ යරහ එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂඹට
ඹම් ප්රභහණඹ සුදු හුනු මහන්න මරු අනුය කුභහය ි.හනහඹ
භන්ත්රීතුමභහ - ජනතහ ිධු.ක්ෂික ශඳයු.ශණ් න නහඹ තුමභහ - ශ
උත්හවඹත්, ඒ ළඩ ර්ජනඹ යපු අඹ ශද ට්ට දභපු එක්ෂත්
ජහික ඳක්ෂඹත් එ වහ භහනභ ශවශහ දයනිකන් තභයි භහ ථහ
ගයම්බ
යන්ශන්. ශභ ද, භහ ඒ ළඩ ර්ජනඹට වබහගි වුණු
ශ නකුශේ නි හිටපු ශ ශනක්ෂ නිහ. භශේ භ ඒ ළඩ
ර්ජනඹට වබහගි වුණහ යනඹරහ රැයනඹහශන් ශද ට්ට දළම්භහ
ිධතයක්ෂ ශන , ඊට ඳසශේ ඒ ළඩ ර්ජනඹට වබහගි වුණු
ශෝභඳහර ශවෝදයඹහශේ භයණඹට වබහගි ශරහ අභවමරය
ශඳයවළශර් ගිඹහ යනඹරහ ශඳ ලිසිරශඹන් ගුිය හරහ භශේ අම්භහ
ඉසපිරිතහරශේ සිරියඹහ. එභ නිහ භභ දන්නහ එදහ අඳට ිකබුණු
ශකදනහ.
අනුය කුභහය ි.හනහඹ භන්ත්රීතුමභහට ඒ ශකදනහ දළශනන්න
ඵළවළ. ඇයි? 1980 ළඩ ර්ජනශේීම ජනතහ ිධු.ක්ෂික ශඳයු.ණ එඹට
වශඹෝමඹ දුන්ශන් නළවළ. එදහ ිධරු්ධධ ඳක්ෂරට ම්ඵන්ධ
සිරඹලුභ ිත්තීඹ ිකික එ තුම ශරහ ළඩ ර්ජනඹ යන්න තීන්දු
යන ශ ට ජනතහ ිධු.ක්ෂික ශඳයු.ණ "ශ්රී රව හ නිදවස ඳක්ෂශේ
මභන අහනඹ" යනඹරහ ම්භන්ත්රණ ිකඹිකන් රව හ පුයහභ
ගිඹහ.ඇයි ඒ? 1977 ීම අලුත් ගණ්ඩු ඵරඹට ඳත් න ිධට ජනතහ
ිධු.ක්ෂික ශඳයු.ශණ් නහඹ ඹහ - ිධශ.මේය භවත්භඹහ - හිියශේ හිය
ශමදය. ිධශලේ භහයනන් ිධශ.මේය භවත්භඹහ ඇතුමළු ඒ නහඹ යින්
ශ..ගර්. ජඹර්ධන භවත්භඹහ නිදවස ශහ. ඒ නිදවස ශ දශේ
සිරට "එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂ ගණ්ඩුශක මභන අහනඹ" ශවෝ
"එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂශේ මභන අහනඹ" යනඹරහ ශන ශයි,
ජනතහ ිධු.ක්ෂික ශඳයු.ණ ම්භන්ත්රණ භහරහක්ෂ රව හ පුයහභ
අයශමන ගිශේ. "ශ්රී රව හ නිදවස ඳක්ෂශේ මභන අහනඹ"
යනඹරහයි ජනතහ ිධු.ක්ෂික ශඳයු.ණ ම්භන්ත්රණ භහරහක්ෂ රව හ
පුයහභ අයශමන ගිශේ. ඒ ම්භන්ත්රණ භහරහ අයශමන ඹන ිධට
තභයි, රුපිඹඛ 10 ඳඩි ළඩිමේභක්ෂ ඉඛරරහ ිකබුණු යූඑන්පී
ගණ්ඩුට එශයහි ශම් ම් රුන් ඳහයට ඵහින්ශන්. ඳහයට ඵහින
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ම් රුන්ශේ යහඳහයඹට ජනතහ ිධු.ක්ෂික ශඳයු.ණ වශඹෝමඹ
ශදන්ශන් නළවළ. ිත්ිකඹ ිකිකඹක්ෂ වළියඹට ජනතහ ිධු.ක්ෂික
ශඳයු.ශණ් ිත්ිකඹ ිකික ඵර භණ්ඩරඹ ඒ ිත්ිකඹ ිකික
යහඳහයඹට වශඹෝමඹ ශදන්ශන් නළවළ. ඒ නිහ තභයි, අද මරු
අනුය කුභහය ි.හනහඹ භන්ත්රීතුමභහ යනඹන්ශන්, එදහ ඒ ළඩ
ර්ජනඹ
යන්නට අලය
යන ඳසුබිභ ළ සුශණ් නළවළ
යනඹරහ. ඒ ඳසුබිභ ළ සුශණ් නළත්නම් ඒ පිිබඵ රුණු
හ ච්ඡහ යන්න ඕනෆ. නු.ත් එදහ ිකබුණු යූඑන්පී ගණ්ඩුට
ිධරු්ධධ ශම් ිත්ිකඹ ිකික ළඩ ර්ජනඹ යන ිධට ජනතහ
ිධු.ක්ෂික ශඳයු.ණ ය ය හිියශේ "ශ්රී රව හ නිදවස ඳක්ෂශේ
මභන අහනඹ" යනඹරහ ශ්ධලඳහරන ම්භන්ත්රණ ිකඹිකන් යට
පුයහ ගිඹ එ යි. ඒ ඇයි? ශ..ගර්. ජඹර්ධන භවත්භඹහශමන්
භහ රඵහ මළනීභ වහ ශ න්ශ්ධසිරඹක්ෂ ිකබුණු නිහ න්නට
ඕනෆ. ඒ නිහ තභයි, භභ පුදුභ වුශණ්. මරු අනුය කුභහය
ි.හනහඹ භන්ත්රීතුමභහ, එභ ළඩ ර්ජනඹට ම්ඵන්ධ ිකබුණු
හයණහ භඟ ඳසු ගිඹ හරර ළඩ ර්ජන ශ අසථහරීම
අශ ච ගණ්ඩුලිනුත් ඹම් ඹම් සිර්ධධීන් වුණහඹ යනඹන එ
වන්ධනඹ යනරීභ ම්ඵන්ධශඹන් ශන ශයි භශේ පුදුභඹ. භශේ
පුදුභඹ ඒ ඳක්ෂශේ අලුත් නහඹ ඹහ ිධධිඹට, 1980 දල ශේ ජනතහ
ිධු.ක්ෂික ශඳයු.ශණ් රිඹහ රහඳඹ එතුමභහට අභත ශරහ ිකබීභ
පිිබඵයි.
මරු නිශඹෝජය හය බහඳිකතුමභනි, 1980 ීම ළඩ ර්ජනඹක්ෂ
යනරීභට අලය ඳසු බිභ ිකබුශණ් නළත, ඒ නිහ තභයි ඒ ළඩ
ර්ජනඹ අහර්ථ වුශණ් යනඹරහ යනඹන මභන්භ මරු අනුය
ි.හනහඹ භන්ත්රීතුමභහ යනඹනහ, අද ුතමශේ ළඩ ර්ජනඹක්ෂ
යනරීශම් අලයතහ ඊටත් ඩහ ිකශඵනහ, නු.ත් ළඩ ර්ජනඹක්ෂ
ය මන්න ිධධිඹක්ෂ නළවළ යනඹරහ. එශවභ ඵරනහ නම් අද ුතමශේ
තත්ත්ඹ ඊට ඩහ අන්තයි. දළන් ළඩ ර්ජන කීඹක්ෂ ශහද? ඒ
වළභ එ භ අහර්ථ යි. ජනතහ ිධු.ක්ෂික ශඳයු.ශණ් ඳශහත් බහ
භන්ත්රී රහඛ හන්ත භළිකතුමභහ ිධිධධ නම්ලින් ළරහ ළඩ
ර්ජන කීඹක්ෂ විධධහනඹ ශහද? ඒ වළභ ළඩ ර්ජනඹක්ෂභ
අහර්ථ යි. ඒ ඇයි? අද ශම් ුතමශේ
ම් රුන් ළඩ
ර්ජනඹ ට සදහනම් නළවළ. යහජය ශේ ඹන්ශේ ඉරක්ෂ ම්
වතශර් ළප්ඳ ඉරක්ෂ ම් ඳවට ශමනහහ නම් ඒ ශමනහශක අිකමරු
භහින්ද යහජඳක්ෂ ජනහධිඳිකතුමභහශේ හරශේීමයි යනඹරහ යහජය
ශේ ශඹෝ දන්නහ. ළඩි ඈත ඹන්න ඕනෆ නළවළ. භෆත ීම
ඳළළත් ර ජනහධිඳිකයණ, ඳශහත් බහ භළිකයණ, ප්රහශ්ධය ඹ බහ
භළිකයණ ව ඳහර්ලිශම්න්තුම භළිකයණර තළඳළඛ ඡන්ද
ප්රිකපරඹ ි.වහ ඵරන්න.
භෆත ීම ඳළළත් ර භළිකයණලින් එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂඹ
ජඹග්රවණඹ ශශේ 2001ීම ඳළළත් ර ඳහර්ලිශම්න්තුම භළිකයණඹ
ඳභණයි. එයින් මරු යනිඛ ිධක්රභසිරවව භළිකතුමභහ අමභළිකයඹහ
වුණහ. ඒ ඳහර්ලිශම්න්තුම භළිකයණශේීමත් - මරු යනිඛ ිධක්රභසිරවව
භළිකතුමභහ ජඹග්රවණඹ
ශ ඳහර්ලිශම්න්තුම භළිකයණශේීමත් ඵහුතය ි.සත්රික්ෂ වයයහ
තළඳළඛ ඡන්ද ජඹග්රවණඹ
ශශේ
එක්ෂත් ජනතහ නිදවස න්ධහනඹයි. ඒ යි ඇත්ත. ඳසු ගිඹ
භළිකයණ ප්රිකපර අයශමන ඵරන්න.
මරු අනුය කුභහය ි.හනහඹ භන්ත්රීතුමභහ අද ඳහර්ලිශම්න්තුම
තුමශ වවම වවමහ එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂඹ ශු්ධධ යන්න ගිහින්,
එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂඹට සුදු හුණු මහන්න ගිහින් එක්ෂත් ජහික
ඳක්ෂඹ ව ජනතහ ිධු.ක්ෂික ශඳයු.ණ අතය ඳත්නහ  ර ඒ යවසිරමත
ශ්ධලඳහරන ම්ඵන්ධතහ එිබඹට දළම්භහ. ඵශරහ භඛශරන්
එිබඹට ඳළන්නහ. එභ නිහ ජනතහ ිධු.ක්ෂික ශඳයු.ශණ් හිටපු
ශෝභවල අභයසිරවව නහඹ තුමභහශේ හරශේ එිබපිට එක්ෂත්
ජහික ඳක්ෂඹත් භඟ නටපු නහඩමභ තභත් ශව ශයන් නටන
ඵ න නහඹ තුමභහශේ අද ථහශන් අඳට භනහ ඳළවළි.ලි
වුණහ. එතුමභහ උත්හව ශහ, ිධිධධ ථහන්දය යනඹරහ, - ඇයි,
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ලහන්ත ඵණ්ඩහය ශම් ශඹෝජනහ ශේන්ශන් ඇයි, ඳයණ අඹ ශම්
ශඹෝජනහ ශේන්ශන් නළත්ශත් යනඹරහ යනඹරහ - එක්ෂත් ජහික
ඳක්ෂඹට සුදු හුණු මහන්නට. ඳයණ භන්ත්රීරුන් ශම් ශඹෝජනහ
ශමනහත්, මරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුමභහ ශම් ශඹෝජනහ
ශමනහත් ශම් ශේන්ශන් අශ ච න්ධහනඹ, අශ ච ඳක්ෂඹ
ශනුශන් ශඹෝජනහක්ෂ. ඒ ට අපි සිරඹලු ශදනහභ එ ඟයි. අශ ච
ඳහර්ලිශම්න්තුම ණ්ඩහඹම් රැසමේශම්ීම හ ච්ඡහ යරහ, ශඹෝජනහ
ශමශනන්ශන් වුද යනඹරහ හ ච්ඡහ යරහ තභයි ශඹෝජනහක්ෂ
ශමශනන්ශන්. ඒ නිහ ශඹෝජනහක්ෂ ශමන එන පු්ධමරඹහ ි.වහ
ඵරන්න එඳහ. ශඹෝජනහ ශමනහශක අපි.
ශම් ශඹෝජනහ මළන ථහ ය්ධීම, ශම් යශට් ම් රු ජනතහ
නිශඹෝජනඹ යන ිත්තීඹ ිකික ිකශඵන ඳක්ෂඹ නහඹ ඹකු
වළියඹට අනුය කුභහය ි.හනහඹ භන්ත්රීතුමභහට අඩු තයිකන් එක්ෂත්
ජහික ඳක්ෂඹට සුදු හුනු මහන්ශන් නළික ඉන්න ිකබුණහ. එතුමභහ
ශනත් අනම්භනම් ශඵ රු වන්දනඹ යනරීම් යන්න ගිඹහ.
ශභ ක්ෂද ඒ යනඹපු ිධ හය ථහ? එතුමභහශේ
ථහ අසශේ
යනකහ, 1996 ශඳ දු ශඳයු.ණ ගණ්ඩු හරශේත් ම් රුන්ට
අඩන්ශත්ට්ටම් ශහඹ යනඹරහ. එශවභ නම් 2004 ීම අනුය කුභහය
ි.හනහඹ භන්ත්රීතුමභහ අඳත් එක්ෂ එක්ෂ හසු වුශණ් ඇයි? 1996
ම් රුන්ට අඩන්ශත්ට්ටම්
ශහඹ යනඹන ශඳ දු ශඳයු.ණ
ගණ්ඩු එක්ෂ
එක්ෂ හසු ශරහද අනුය කුභහය ි.හනහඹ
භවත්භඹහ ඒ ගණ්ඩුශක ඇභික භක්ෂ මත්ශත්? එතුමභහ ික ර්භ
ඇභික ශම් සිරියඹහ ශන්. ශභශවභ තභන්ට ඕනෆ ඕනෆ ිධධිඹට
ශදබිඩි ථහ යනඹන්න එඳහ. භහ ව ජනතහ ිධු.ක්ෂික ශඳයු.ණ අතය
ශ්ධලඳහරන ලශඹන් ිධිධධ ශනස ම් ිකශඵනහ. වළඵළයි, මරු
ශඹෝමයහජන් භන්ත්රීතුමභනි, ජහික ප්රලසනඹ පිිබඵ භෆත භහ වශේ
වශත් ජනතහ ිධු.ක්ෂික ශඳයු.ණ ශ ප්ර හල භභ අමඹ යනහ.
මරු භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහයි භභයි එදහ හභ ශඳශඳහිබ ඹන ශ ට
ජනතහ ිධු.ක්ෂික ශඳයු.ණ සිරියශේ සිරඹලු ශදභශ ජනතහට
එශයහියි. ඒ යි ඇත්ත. ඒ නිහ ජනතහ ිධු.ක්ෂික ශඳයු.ණට[ඵහධහ යනරීභක්ෂ] ඔඵතුමභහ ශඳ ඩ්ඩක්ෂ ඉන්න. භහ ඒ ශන් ශම්
යනඹන්ශන්. භහ ඔඵතුමභහට ශම්හ යනකශක ඒ අතීතඹ භතක්ෂ
යමන්නයි. [ඵහධහ යනරීභක්ෂ] ඒ අඹත් ඉිකන් ඔඵතුමභහ ශේ තභයි.
ඔඵතුමභහ ශත ණ්ඩභන් ඇභිකතුමභහත් එක්ෂ හිටපු හරශේ නම්
ඔඵතුමභහට ශත ණ්ඩභන් ඇභිකතුමභහ වරි ශෝක්ෂ. එදහ නම් ඔඵතුමභහට
Thondaman - wonderman, superman. එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂශේ
ජහික රළයිසතුමශක භන්ත්රී භක්ෂ වම්ඵ වුණු මභන් ශ න්ඩරුත්
නළවළ, සුඳරුත් නළවළ, ශභ කුත් නළවළ. දළන් යන ම්භ නි ම් භෆන්.
ශභ න ඳක්ෂඹ හිියඹත් gentleman ශන්න.
මරු නිශඹෝජය හය බහඳිකතුමභනි, ජලි ළඩ ර්ජනශේීම
ශම් යශට් යහජය ශේ ඹන්, ම් රුන් දවස මණනක්ෂ ශද ට්ට
දළම්භහ. ඉිකවහශේ යහජය ශේඹට ඵරත්භ ඳවය මළහුශක 1980
ළඩ ර්ජනශේීමයි. ඒ නළවළ යනඹන්න ඵළවළ. අද ශජෝල ච භයි ඛ
ශඳශර්යහ භවත්භඹහ චක්රශඛයන ශමනළඛරහ යනඹනහ. ඒ
චක්රශඛයනලින් හටත් නළත යසහ රළබුශණ් නළවළ. රළබුණහ
නම් භවය අඹට ිධශ්රහභ ළප්ඳ රළබුණහ. ඉන් එවහට ශදඹක්ෂ
රළබුශණ් නළවළ.
මරු නිශඹෝජය හය බහඳිකතුමභනි, මරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය
භන්ත්රීතුමභහ ශම් ශඹෝජනහ ශමශනන ශ ට මූරහනශේ සිරියශේ
වුද? මරු
ථහනහඹ තුමභහයි මූරහනශේ සිරියශේ. මරු
ථහනහඹ තුමභහශේ -මරු චභඛ යහජඳක්ෂ භළිකතුමභහශේ- බිරි
1980 ීම ගුරුරිඹක්ෂ. එතුමිකඹ ඒ හරශේ සිරියශේ භවයමභ ගුරු
අබයහ ිධදයහරශේයි. එතුමිකඹ ළඩ ර්ජනඹ ශහ. මරු ථහනහඹ
චභඛ යහජඳක්ෂ භළිකතුමභහශේ බිරි ඇතුමළු ළඩ ර්ජනඹ යපු
ගුරුරිඹන්ට chainලින් මවරහ ඔළුරට තහය ක්ෂ ශහ. ශන
ඈත ඹන්න ඕනෆ නළවළ, ශම් බහශක මරු ථහනහඹ චභඛ
යහජඳක්ෂ භළිකතුමභහශේ බිරි චන්රහ යහජඳක්ෂ භළිකනිඹ හක්ෂක.
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එතුමිකඹ ළඩ ර්ජනඹ යපු ශ ශනක්ෂ. හක්ෂක ශ ඹහශමන ශන
ඈත ඹන්න ඕනෆ නළවළ. නු.ත් ශභතළනට ඇිධඛරහ මරු ශජෝල ච
භයි ඛ ශඳශර්යහ භළිකතුමභහ යනකහ, "මරු
ථහනහඹ තුමභනි,
ඔඵතුමභහත් භභත් -අපි ශදශදනහ- ශඵ ශවෝ අ්ධදළකීම් ිකශඵන
භන්ත්රීරුන්" යනඹරහ. ඔක, ඒ අ්ධදළකීභ ිකශඵන භන්ත්රීයශඹක්ෂ
තභයි මරු චභඛ යහජඳක්ෂ භළිකතුමභහ. තු.න්නහන්ශේරහ එතුමභහශේ
බිරිටත් ශශේ ඔඹ ශ්ධභ තභයි. හක්ෂක වහ ළඩි ඈත ඹන්න
ඕනෆ නළවළ. ළඩ ර්ජනඹ යපු ශ නකුශේ පුතකු වළියඹට භභ
දන්නහ අපි ිධන්ද දු . ඔඹ ඵණ යනඹන ඉයහන් ිධක්රභයත්න
භන්ත්රීතුමභහශේ ගණ්ඩු ශඳශඳහිබ ගිඹ භශේ අම්භහට මළහුශක
නි ම්භ ශන ශයි, අලසහශයෝව ඹන් ශමනළඛරහයි මළහුශක.
වළඵළයි ඒ ශරහශක භශේ අම්භහට ශ ශව භද යනඹරහ අවන්න
ඉයහන් ිධක්රභයත්නශේ භඛලීට ඕනෆ භ ිකබුණහ. ඒ, එතුමභහ භශේ
ඹහළුශකු නිහ. ශභතුමභහට ඒ වුභනහ දළන් නළවළ. ඒ නිහ
කුණුවරුඳ යනඹන්න එන්න එඳහ. ශච්ච ශ්ධ වුණහ යනඹරහ පිිබශමන
භහ මන්න. එච්චයයි. සුදු හුනු මහන්න එන්න එඳහ. ශභ ද, සුදු
හුනු මහන්න ගශ ත් අඳටත් යනඹන්න ශ්ධඛ ිකශඵනහ.
තරුණඹන් වුරුරට අයශමන ගිහිඛරහ මස ඳන යනඹත්ලින්
අත් ඳපු වළිය යනඹන්න පුළුන්.
ඵදුඛශඛ "වහලිඇර ශභෝටර්ස" යනඹන garage එශක්ෂීම
තරුණඹන්ශේ අත් ළපුශක මස ඳන යනඹත්ලින්. ිකනිසසු
එතළනට යනකශක "භස ශඩ්" යනඹරහයි. දළන් full suit එ ,
national costume එ මවශමන ඇිධඛරහ ඵණ යනඹනහ. ප්
ම්බි S-Lon ඵටර දහරහ තරුණඹන්ශේ අශධෝ ු.යඹට ඇතුමළු
යරහ ඒ S-Lon ඵට එිබඹට ඇදරහ ප් ම්බි එිබඹට මනිිකන් ඒ
තරුණඹන්ශේ ඵඩ ළඛ එිබඹට ඇ්ධශ්ධ යූඑන්පී ගණ්ඩු හරශේ
ශන ශයිද? අඳටත් ඒහ අවන්න පුළුන්. ඒහ සුදු ශයි. ඇශමන
ඇිධඛරහ, national costume එ ඇශමන ඇිධඛරහ වන්න
ඵළවළ. ඇඳුම් භි.න ඉසිකරික්ෂ ලින් අශ ච ශ ඛරන්ශේ ඇඟඛ
වභ මළරශන්න භළ්ධද වළිය මළන අඳට යනඹන්න පුළුන්. එශවභ
වුණහ. ඒ ට භහ ඉඛරන එ යි යන්න ිකශඵන්ශන්. එච්චයයි.
එශවභ නළතුම අය ත් එක්ෂ , ශම් ත් එක්ෂ වන්දනඹ යන
එ ශන ශයි ශ ුතත්ශත්. අපි ශම්හ දළක්ෂ ිකනිසසු.
1988 ීම ශ්ධලඳහරනඹට ගපු භට තුමන් ඳහයක්ෂ ශඩි ික්ලඵහ. භභ
ශම් ශමන්ශන් ශඵෝනස ජීිධත හරඹක්ෂ. භශේ අම්භහ හිතුමහ, එදහ
භභ භශහ යනඹරහ. ශම් ජීත් න්ශන් ශඵෝනස හරඹක්ෂ. අපි
භයණඹ දළ දළ හිටපු ිකනිසසු. අපි ශම්හ දළක්ෂ හ. අපි ශම්හ
ිධන්දහ. ඒ නිහ අඳට ශම්හ යනඹන්න පුළුන්.
මරු නිශඹෝජය හය බහඳිකතුමභනි, 80 ජලි ළඩ ර්ජනඹ
ශනුශන් ඹම් වන ළරසුණහ, 94 ගණ්ඩු ගහට ඳසශේ.
ඳහර්ලිශම්න්තුමශක ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ශනභ ඳනතක්ෂ ශමනහහ.
ළබිනට් එශ න් ශනභ ශඹෝජනහක්ෂ ශමනළඛරහ වන
ළරසුණහ. ඒ වන රඵහ ීමශම් ඳනත රිඹහත්භ යනරීශම්ීමත්
භවය නිරධහරින්ශේ ිකබුණු අඩු ඳහඩු නිහ භවය ළඩ
ර්ජ ඹන්ට අහධහයණඹක්ෂ සිරදු වුණහ. ඒ නිහ අපි ශම් ශච්ච
සිර්ධධිඹ මළන ථහ යු.. ථහ යරහ ඒ ශවශහ දයනු.. 80 ළඩ
ර්ජනඹ මළන ශම් ජලි භහශේ ථහ යන ශ ට ජලි භහඹ
නිහභ, සුභන්ිකයන් භන්ත්රීතුමභහ ඳහර්ලිශම්න්තුමට එන ශ ටභ භට
භතක්ෂ වුශණ් 83 ජලිඹ. එතශ ට භට භතක්ෂ වුණහ, අද ජලි 23
යනඹරහ. 83 ජුලි 23 න දහ භත ද? අද භතක්ෂ ශන වුණහට භවය
ශදභශ ශ්ධලඳහරන ඳක්ෂ නහඹ ඹන්ට භළිකයණ හරඹට නම්
ශම් ි.නඹ භතක්ෂ ශනහ. 83 ජලි 23 න දහ භභ හිියශේ නීික
ිධදයහරශේ ශියශඹක්ෂ වළියඹට.
මරු නිශඹෝජය හය බහඳිකතුමභනි, එදහ අපි සුපුරුදු ඳරිි.
නීික ිධදයහරඹට ගිඹහ. අපි දන්ශන් නළවළ ශභශවභ සිර්ධධිඹක්ෂ භතුම
ශයි යනඹරහ. 83 ජලි භහශේ 23 න දහ අපි නීික ිධදයහරඹට ගිඹහ.

739

ඳහර්ලිශම්න්තුම

[මරු ඩිරහන් ශඳශර්යහ භවතහ]

උශ්ධ 10.30 න ශ ට ශ ශ ඳහට ශ ඩි රැමත් ශේදත්ශත්
එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂ ලහයහශක බහඳික ඇතුමළු පිරි වඛසශඩ ෂස
න්ශ්ධ ඩ ගිනි ිකඹන්න ඳටන් මත්තහ. ඒ න ශ ට ශදභශ
භහධය ශිය ශියහන් 91 ශදශනක්ෂ නීික ිධදයහරඹට ඇිධඛරහ.
භභයි, අද අධි යණ අභහතය යවුෂස වකීම් අභහතයතුමභහයි, -එතුමභහ
භට ඩහ අවුරු්ධදක්ෂ ශජයසඨයි - නීික ිධදයහරශේ භශේ ශඳම්ිකඹයි
-අපි තුන්  3ොා- එො  3ෙෙර ගි 3ේ ාැහැ. අපි නීති විෙයා 3ේ
නළතුමණහ. අය 91 ශදනහ නීික ිධදයහරශේ පුසත හරඹට දහරහ
වරහ අපි නීික ිධදයහරශේ නළතුමණහ.  6.30ට අය mob එ
ගහ. "ශදභළු ඉන්නහ, ීමඳන්" යනඹරහ යනකහ. භභ යනකහ, නළවළ,
ශදභළු නළවළ යනඹරහ. ඇයි ඔඹ ශම ඛශරෝ ඉන්ශන් යනඹරහ ඇහුහ.
භභ යනකහ, භභ ඵදුඛශඛ, ඹන්න ඵස නළවළ යනඹරහ. භශේ
ශඳම්ිකඹ යනකහ, "භභ කුරුණෆමර, ඹන්න ඵස නළවළ" යනඹරහ.
වකීම් භවත්තඹහ යනකහ, "භභ නුය, අඳට ඹන්න ඵස නළවළ. අපි රෑ
ඉරහ ශවට උශ්ධ ඹනහ" යනඹරහ. අපි ශඳ ලීසිරඹට ශටලිශෂෝන්
ශහ. ශඳ ලීසිරඹ යනකහ, "අඳට ගණ්ඩුශන් යනඹරහ ිකශඵනහ,
එන්න එඳහ යනඹරහ" යනඹහ. ශ ප් බහය හිියශේ නහිධ වු.දහ.
ගශක නළවළ. ඇයි ඒ? 83 ළු ජලිඹ ශරහශකීම යූඑන්පී ගණ්ඩු
වු.දහට, ශඳ ලීසිරඹට සුභහනඹක්ෂ නිහඩු යනඹරහ යනකහ. ඇයි
එශවභ යනඹන්න ශවේතුම? එශවභ යනඹන්න ශවේතුමක්ෂ ිකශඵනහ.
83 න ශ ට එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂ ගණ්ඩුශක සිරියශේ උතුමශර්
ශදභශ ජනතහ මළන ළඩි
ළභළත්තයනන් ශන ශයි. ඒ ට
ශවේතුමක්ෂ ිකබුණහ. ඇයි? අස ශදශක්ෂ ජනහධිඳිකයණශේීම එක්ෂත්
ජහික
ඳක්ෂඹ රව හශක ෆභ ි.සත්රික්ෂ ඹක්ෂභ ි.නන ශ ට
ඹහඳනඹ ි.සත්රික්ෂ ශඹන් රළබුශණ් දළළන්ත ඳයහජඹක්ෂ. ඹහඳනශේ
කුභහර් ශඳ න්නම්ඵරම් භවත්තඹහ ජඹග්රවණඹ
යන ශ ට
ඹහඳනඹ
ි.සත්රික්ෂ ශඹන්
ශදශනිඹහට
ගශක
ශවක්ෂටර්
ශ ්ලඵෆ ඩු ජනහධිඳික අශ චක්ෂ ඹහ. ශ..ගර්. ජඹර්ධනට
ඹහඳනශේ ඡන්ද ළප්ශණ් තුමන්ශනි තළනට. ශවක්ෂටර්
ශ ්ලඵෆ ඩු භවත්තඹහ ඹහඳනශේ ිකනිසසු පිිබමත්ශත් ලනු
ව ිකරිස භඛ භහරහ දහරහ. ඒ නිහ අස ශදශක්ෂ
ජනහධිඳිකයණශඹන් ඳසශේ ශ..ගර්. ජඹර්ධන යජඹ හිියශේ
ශ යි ශකරහශකද ශදභශ ජනඹහට ගඳහු මවන්ශන් යනඹරහ
ඵරහශමන. 83 ීම වු.දහශක දවතුමන් ශදශනක්ෂ බිම් ශඵෝම්ඵඹ ට අහු
ශරහ භළරුණහට ඳසශේ රසනට plan යරහ ශම් ජහිකහදඹ
ඇිධසසුශක වුද? එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂශේ ගණ්ඩු; එක්ෂත්
ජහික ඳක්ෂ යජඹ.

ගු ඳාලිත රංපග බණ්ඩාර මශතා

(நளண்தைநழகு ளலித பங்தக ண்டளப)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ජඹශකහ

ගු ඩිාන් පඳපර්රා මශතා

(நளண்தைநழகு டிளன் ததபபள)

(The Hon. Dilan Perera)

ජඹශකහ යනඹරහ යනඹනහ, යවශම ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුමභහ.
එතශ ට එතුමභහ හිියශේ ශඳ ලීසිරශේ.

ගු ඳාලිත රංපග බණ්ඩාර මශතා

(நளண்தைநழகு ளலித பங்தக ண்டளப)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

භභ හිතුමහ, රැසමේභක්ෂ යනඹරහ.

ගු ඩිාන් පඳපර්රා මශතා

(நளண்தைநழகு டிளன் ததபபள)

(The Hon. Dilan Perera)

අඳට ශම්හ යනඹන්න සිර්ධධ ශනහ. ශභ ද, භවය අඹ යනසිරභ
ශදඹක්ෂ දන්ශන් නළික ඵ්ලබු වළියඹට වළසිරශයනහ. භභයි, ඩරස
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ඇභිකතුමභහයි, ශ්රී යවමහ භන්ත්රීතුමභහයි අද ද ඳටන් මත්ශත් උශ්ධ
ඳහන්දයභ 83 ළු ජලිඹ භයරහ; ඒ අහිව ශදභශ ිකනිසුන්
භයරහ. භභ දන්ශන් නළවළ, ශම් මරු බහශක සිරියන ශදභශ
භන්ත්රීරු කී ශදශනක්ෂ 1983 ීම භළරුණු අහිව
ශදභශ
භනුයශඹෝ අද උශ්ධ භයරහ ශභතළනට ඇිධත් සිරියනහද යනඹහ.
භවය අඹ උහිධ ගිහින් ඇිධත් ඇික. භවය අඹ ශන ඒහ ය
ඇිධත් ඇික. භභ දන්ශන් නළවළ, අඩු මණශන් ශදභශ බහහ ථහ
යන භන්ත්රීරු කී ශදශනක්ෂ -[ඵහධහ යනරීභක්ෂ] භභයි
ථහ
යන්ශන්. ඔඹ තද ශනහ. ශත  චපිඹ වරි නම් දභහ මන්න. භභ
යනකශක, උහිධ ගිහින් ඇිධත් ඇික යනඹහ. [ඵහධහ යනරීභක්ෂ] භභ
ඔඵතුමභහට යනකශක නළවළ. භභ එතුමභහට යනකශක නළවළ. එතුමභහ
ශ ශවේද ඉන්ශන් යනඹහ භහ දන්නහ. එතුමභහ ඉන්න තළන භභ
දන්නහ. උහිධ ගිහින් ු.දඛ වම්ඵ යන්ශන් වුද යනඹහ භහ
යනකශක නළවළ ශන්. ඇශභරි න් හයඹන්ශමන් ු.දඛ මන්නහඹ
යනඹහ භහ යනකශක නළවළ ශන්. [ඵහධහ යනරීභක්ෂ]භභ ඒහ යනකශක නළවළ
ශන්. උපුඛ ජඹසරිඹ භවත්භඹහට ඳන්දම් අඛරහ තභන්ශේ පුත්තුම
දුරහ යට ඹන ඵක්ෂ භභ යනකශක නළවළ ශන්. ඒහ භභ යනකශක
නළවළ. අද ශමශනන රද ශම් ශඹෝජනහ පිප්ඳ ිකශඵන්ශන්
ළඵළිධන්භ රව හ ඉිකවහශේ, අතීතශේ, යහජය ශේ ඹන්ට,
ම් රු ඳන්ිකඹට වුණු ිධලහරතභ අහධහයණඹ - ළු ඳළඛරභපිිබඵ ශම් බහශක හ ච්ඡහ යනරීභයි. එශවභ හ ච්ඡහ යනරීශම්ීම
ඒ හ ච්ඡහට අලය යන, ිධහදඹට අලය යන රුණු
හයණහ ශදඳහර්ලසශඹන්භ ඉි.රිඳත් යන්න පුළුන්. වළඵළයි,
ශඵ රු යනඹහ ශ්ලමඛ ශද ඩරහ ශම් ිධහදඹ ශන භඟ ට ශඹ ු.
යන්න වුරු ශවෝ උත්හව යනහ නම්, ඒ ළඩ ර්ජනඹට
වබහගි වුණ අම්භහ ශ ශනකුශේ පුශතක්ෂ වළියඹට, ඒ ළඩ
ර්ජනශේීම ිකඹ ගිඹ ශෝභඳහර භවත්භඹහශේ අභඟුඛ
උත්ඹට ගිහින් ශඳ ලීසිරශඹන් ගුිය
හරහ භශේ අම්භහ
ඉසපිරිතහරශේ සිරියන ිධට ඵත් ඇදපු පුශතක්ෂ වළියඹට, ඒ
ශරහශකීම අඳට භතුම න ශකදනහ හධහයණයි. ඒ ශකදනහ භතුම
වුණහභ ෆ මවන ිධට භවය අඹට ඒ ිධහිළුක්ෂ.

නිපයෝජය කාරක වභාඳතිුරමා

(குளக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now
take the Chair.
අනුරුල නිපයෝජය කාරක වභාඳතිුරමා මූාවනපයන් ඉල ක
වපයන් නිපයෝජය කථානායකුරමා [ගු චන්දිම වීරක්පකොඩි මශතා]
මූාවනාරූඪ විය.

அதன் ழகு, குளக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்
அக்கழபளசத்தழழன்த அகதய, ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்
[நளண்தைநழகு சந்தழந வீபக்தகளடி] தககந யகழத்தளர்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA
WEERAKKODY] took the Chair.

ගු ඩිාන් පඳපර්රා මශතා

(நளண்தைநழகு டிளன் ததபபள)

(The Hon. Dilan Perera)

භවය අඹ 1980 ීම භශේ ඹ කීඹද යනඹහ අවනහ. භභ ථහ
යනශ ට භවය අඹ "ජඹ ශකහ" යනඹනහ; භවය අඹ හුශර්
දභනහ; භවය අඹ ඔච්චභට හශේ හිනහ ශනහ. වළඵළයි,
භශේ අම්භහට ශඳ ලීසිරශඹන් මවපු ශරහශක අඳට හිනහ ගිශේ නම්
නළවළ. භශේ අම්භහ යසහශන් ශද ට්ට දළු. ශරහශක අඳට
හිනහ ගිශේ නම් නළවළ. අඳට දළනුශණ් දු ක්ෂ. ශභ ද, අශ ච
අම්භහ අඳට අහිික ශයි යනඹහ හිතුමණහ. එශවභ වළඟීභක්ෂ තභයි අඳට
ඇික වුශණ්. භවය අඹට අද ඒ හිනහක්ෂ. භවය අඹට ඒ
ඔච්චභට හයණඹක්ෂ. වළඵළයි, ඒ සිර්ධධිඹට ු.හුණ දුන් ඳවුඛර
දරුන්ට ඒ ඔච්චභක්ෂ ශන ශයි; ඒ හිනහක්ෂ ශන ශයි. අනුය
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කුභහය ි.හනහඹ
භන්ත්රීතුමභහට ශ්ධලඳහරන ලශඹන් රකුණු
ිය ක්ෂ රැස
ය මන්න, අද තභහශේ ළඟවුණු ශ්ධලඳහරන
ශඳම්ිකඹ වුණ එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂඹ භඟ ඒ මනුශදනු ශ්ලයහ
මන්න අද ශම් අසථහක්ෂ. වළඵළයි, අඳට එශවභ එ ක්ෂ නළවළ.
ශම් හයණඹ අශ ච ඇඟට දළශනන හයණඹක්ෂ. ඒ නිහ මරු ලහන්ත
ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුමභහ ිධසිරන් ශමශනන රද ශම් ශඹෝජනහ ඳක්ෂ
ිධඳක්ෂ ශේදඹයනන් ශත ය අඳ වුරුත් පිිබමන්න ඕනෆ. ඔක,
එශවභ ශදඹක්ෂ ඉිකවහශේ වුණහ; ඒ ළයි.යි යනඹහ පිිබමන්න
ඕනෆ.
දළන් ශභතළනීම අනුය කුභහය ි.හනහඹ භන්ත්රීතුමභහ සුදු ෆන්
වස ිිකඹ මළන යනකහ. එතුමභහට ශඳය ථහ ශ ශජෝල ච භයි ඛ
ශඳශර්යහ භළිකතුමභහ, 'සිරය' නහිබ හට මවපු ශරහශක ිධරු්ධධ
ඳක්ෂශේ ප්රධහන විධධහඹ යඹහ වළියඹට යනඹහ ිකශඵනහ, වළන්හඩ් හර්තහශක වන් ශනහ- 'සිරය'ට ඳවය දුන්ශන් සුදු
ෆන් එ යනන් ඇිධත් වු.දහඳික යත් ශෂ න්ශේ හ භවත්භඹහශේ
ට්ියඹ" යනඹහ. වුද ශම් යනඹන්ශන්? භභ ශන ශයි. එ ට
ිධරු්ධධ ඳක්ෂශේ ප්රධහන විධධහඹ ශජෝල ච භයි ඛ ශඳශර්යහ
භවත්භඹහයි. සුදු ෆන් මළන අද ථහ ශ අනුය ි.හනහඹ යි, සුදු
ෆන් ළඩඹ ඳටන් මත්ශත් යත් ශෂ න්ශේ හ භවත්භඹහ යනඹහ එදහ
ඳහර්ලිශම්න්තුමශක යනඹපු ශජෝල ච භයි ඛ ශඳශර්යහ භවත්භඹහයි
ශදශදනහභ ශඹෝමයහජන් භවත්භඹහ භඟ ගිහින් ශම් යශට් ශදභශ
ජනතහ ශදන ඳන්ිකශේයි යනඹහ යනඹපු යත් ශෂ න්ශේ හ
ි.නන්න ජනහධිඳිකයණඹට ළඩ යනහ. භහය ළඩක්ෂ. අද
යනඹනහ, සුදු ෆන් ළඩඹ ඳටන් මත්තහ යනඹහ. 'සිරය' නහිබ හට
මවපු ශරහශක ගණ්ඩු ඳක්ෂශේ ශ ශනක්ෂ වළියඹට භභ ිධතයයි ඒ
සථහනඹට ගිශේ. ශජෝල ච භයි ඛ ශඳශර්යහ භවත්භඹහ
ඳහර්ලිශම්න්තුමශක යනඹහ ිකශඵනහ, ශම් සුදු ෆන් වස ිිකශේ
නිර්භහති Army Commander යත් ශෂ න්ශේ හ යනඹහ. ඒ සුදු
ෆන් වස ිිකශේ නිර්භහතියඹහ ජනහධිඳික යන්න අනුය
කුභහය ි.හනහඹ යි ශජෝල ච භයි ඛ ශඳශර්යහ භවත්භඹහයි ළඩ
යනහ. ශම් යශට් සුළු ජහතීන්ශේ අයිිකහසිර ම් ඕනෆ යනඹහ ෆ
මවන ශඹෝමයහජන් භවත්භඹහරහ, ශදභශ ජනතහ ශම් යශට් ශදන
ඳන්ිකශේ පුයළසිරඹන් යනඹහ යනඹපු යත් ශෂ න්ශේ හ භවත්භඹහ
ජනහධිඳික යන්න වදනහ. උතුමශර් ගණ්ඩු හයඹහ වළියඹට
වු.දහ නිරධහරිශඹක්ෂ ශව  නළවළ, උතුමශර් ගණ්ඩු හයඹහ වළියඹට
සිරිධඛ පුයළසිරශඹක්ෂ ඕනෆ යනඹන සුභන්ිකයන් භවත්භඹහ, යශට්
ජනහධිඳික භට
වු.දහශක
ශ ශනක්ෂ
ශව යි,
උතුමශර්
ගණ්ඩු හය භට වු.දහශක ශ ශනක්ෂ ශව  නළවළ යනඹහ ථහ
ශද ක්ෂ යනඹනහ. හටද ශම් අතය යනඹන්ශන්? තභන්ශේ හසිරඹට
ඒ හශේ ථහ යනඹන එ දළන්ත් අපි නත්ු.. අපි නම්
ඉිකවහඹ පුයහභ ජහික ප්රලසනඹට ිධඳුභක්ෂ ඕනෆඹ යනඹරහ යනක
ිකනිසසුයි. අපි යූඑන්පී ගණ්ඩු හරශේත් ඒ ශනුශන් ශඳශඳහිබ
ගිහිඛරහ ිකශඵනහ. අශ ච ගණ්ඩු හරශේත් ඒ ශනුශන්
ශඳශඳහිබ ගිහිඛරහ ිකශඵනහ. ශම් යශට් ජහික ප්රලසනඹට ිධඳුභක්ෂ
ඕනෆඹ යනඹරහ අපි ුත්ධධඹට ශඳයත් යනකහ; ුත්ධධ හරශේත්
යනකහ; ුත්ධධශඹන් ඳසශේත් යනඹනහ.

ගු ණර්. පයෝගරාජන් මශතා

(நளண்தைநழகு ஆர். தனளகபளஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

ගු ඩිාන් පඳපර්රා මශතා

(நளண்தைநழகு டிளன் ததபபள)

(The Hon. Dilan Perera)

යන්න පුළුන්.
යන්ශන් ශ ශව භද? ඒ මළන
ථහ
යන්න ිකශඵන එ භ තළන ශච්ච ඳහර්ලිශම්න්තුම ශත්රීම් හය
බහට එන්ශන් නළවළ. ඇයි එන්ශන් නළත්ශත්? එන්ශන් නළත්ශත්
ඳහර්ලිශම්න්තුම ශත්රීම්
හය
බහට ඇිධඛරහ ප්රලසනඹ
ිධඳුශණ ත් ගඳසු ගිහිඛරහ ශදභශ ජනතහට යනඹන්න ශදඹක්ෂ
නළික නිහයි. එිධට ජහිකහදඹ අවුසරහ ඡන්ද ිය මන්න ඵළවළ.
ඒ යි ඇත්ත. ඳහර්ලිශම්න්තුම ශත්රීම් හය බහ ඛ භයනහ
යනඹරහ හිතනහ නම් එන්න ඉසශඛරහ ශ න්ශ්ධසිරඹක්ෂ දභන්න
පුළුන්, "භහ වශඹන් ඉය යන්න ඕනෆ" යනඹරහ. එතශ ට
ප්රලසනඹක්ෂ නළවළ. ශම් ශඵ රු තන්දයශන්. ඇයි ඳහර්ලිශම්න්තුම
ශත්රීම් හය බහට එන්ශන් නළත්ශත්? එන්ශන් නළත්ශත්
ශම් යි. ඳහර්ලිශම්න්තුම ශත්රීම් හය බහට ඇිධඛරහ ප්රලසනඹට
පිිබතුමයක්ෂ ශව ඹහ මන්න පුළුන් වුශණ ත් ශභ ද ශන්ශන්?
ගඳසු ජහිකහදඹ අවුසරහ ඡන්ද මන්න ඵළවළ.
මරු නිශඹෝජය
ථහනහඹ තුමභනි, ජලි ර්ජ ඹන්
ම්ඵන්ධශඹන් ශම් ශමනහපු ිධහදඹ ඉතහභ ශව  ිධහදඹක්ෂ.
ශභ ද, අවුරුදු 34ක්ෂ ගිඹත් ජලි ර්ජ ඹන් මළන භතක්ෂ
යන්නටභ ඕනෆ. ඒ 1980 ජලි ර්ජනඹ තභයි රව හ ඉිකවහශේ
යජඹක්ෂ -යූඑන්පී එ - එ ිධට ළඩිභ යහජය ශේ යින් ප්රභහණඹක්ෂ
ශද ට්ට දභපු ර්ජනඹ. 1980 ජලි 18ළනි දහ වළන්දෆ න ශ ට
යජශේ ශේ ඹන් දවස මණනක්ෂ ශද ට්ට දභන්න ශ..ගර්.
ජඹර්ධන තීන්දු යරහ ඉයයි. 1980 ජුලි 19 රව හට ඉය
ඳෆකශක "ඵළවළ" යනඹ යනඹහ අභහරුශන්. ඇයි ඒ? ඒ න ිධට
එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂ ගණ්ඩු යජශේ ශේ ඹන් දවස මණනක්ෂ
ශද ට්ට දභරහ ඉයයි. ඒ යජශේ ශේ ඹන් ශද ට්ට දභන්න ම
යනඹපු ගණ්ඩුශක ශ ටස හයශඹෝ තභ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුමශකත්
ඉන්නහ.

ගු ගයන්ත කුණාතික මශතා
(நளண்தைநழகு கனந்த கதணளதழக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

අසර් භන්ත්රීතුමභහ.

ගු ඩිාන් පඳපර්රා මශතා

(நளண்தைநழகு டிளன் ததபபள)

(The Hon. Dilan Perera)

අසර් භන්ත්රීතුමභහ එක්ෂ
ඔඵතුමභහශේ ිකශඵන මනුශදනු
ශනභ ශ්ලයහ මන්න. ඔඵතුමභන්රහ ශදශදනහ ඒ මනුශදනු ශ්ලයහ
මන්න. ඔඵතුමභන්රහ ශදශදනහ එිබපිට යණ්ඩු වුණහට ශඵ ශව භ
ශව  ඹහළුශෝශන්.

ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

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

එතුමභහශේ ඵහ චඳහ -

ගු ඩිාන් පඳපර්රා මශතා

(நளண்தைநழகு டிளன் ததபபள)

දළන් යනඹන්ශන් නළ්ධද?

(The Hon. Dilan Perera)

ගු ඩිාන් පඳපර්රා මශතා

(நளண்தைநழகு டிளன் ததபபள)

(The Hon. Dilan Perera)

දළනුත් යනඹනහ.

ගු ණර්. පයෝගරාජන් මශතා

(நளண்தைநழகு ஆர். தனளகபளஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

ඒ වුණහට ඒ මළන ශභ කුත්
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යන්න ඵළවළ.

එතුමභහ මඹන්ත රුණහිකර භන්ත්රීතුමභහශේ ඵහ චඳහශේ ශව 
ඹහළුශක්ෂ ශන්. මරු භන්ත්රීරුනි, 1980 ජලි ර්ජනඹත් එක්ෂ භ
1983 ජලි මළනත් ථහ යන්න ඕනෆ. 1983 ජලි භහශේ ශදභශ
ජනතහ වවහයඹ යපු වළිය, ශමඛරට ගිහිඛරහ මවපු වළිය,
භයපු වළිය අපිට භත යි. අශ ච ඳත්තුමක්ෂ ළඩුණහභ ඒ ඳත්තුම
භවන Hulftsdorp න්ශ්ධ හිටපු අහිව ශදභශ ිකනිවහ ශම් යනසිර
ශදඹක්ෂ දන්ශන් නළවළ. ශේද ත්ශත් එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂ ලහයහශක
බහඳිකතුමභහ ඇතුමළු පිරික්ෂ ඒ ිකනිවහ ඳණ පිියන් ගිනි තළබුහ. 83
ළු ජලිඹ යනඹරහ යනඹන්ශන් ශම් යශට් ශ ිය ශන න ශදභශ
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ඳහර්ලිශම්න්තුම

[මරු ඩිරහන් ශඳශර්යහ භවතහ]

ජනතහ ශ ියඹහශේ ඔශඩ ක්ෂකුට තඛලු ශ භහඹයි. ශම් යශට්
සිරඹලුභ ශදභශ ජනඹහ ශ ිය ශන ශයි. වළඵළයි, 83 ළු ජලිඹ
තභයි ශම් යශට් ශ ිය ශන න ශදභශ ජනතහ "අපිට ශන
යනඹන්න ශ ශනකු නළවළ" යනඹරහ ශ ිය ශශේ. අද අපි ෆ
මවනහ, ශදභශ ඩඹසශඳෝයහ මළන. ශදභශ ඩඹසශඳෝයහ ඇික
වුශණ්
දහද? ශදභශ ඩඹසශඳෝයහ ඇික මේශම් ු.ර 1983
අවුරු්ධදයි.
මරු නිශඹෝජය
හය
බහඳිකතුමභනි, ස න්ධයහජහ
ශද සතයරිඹ යනඹන්ශන් ශම් යශට් ඉිකවහශේ හිටපු ශව භ ඇස
ශද සතයරිඹයි. ශදිධඹශන් එතුමිකඹ සිරවවර ිකනිසුන් කී
ශදශනකුශේ ඇස ඳහදරහ ඇ්ධද? ඒ ශද සතය භවත්ිකඹ භහශඹන්
ශම් යට දහරහ ගිඹහ. ඵදුඛශඛ සිරඥපහනම් ශද සතය භවත්තඹහශමන්
ශඵශවත් මත්ශත් නළික ඵදුඛර ි.සත්රික්ෂ ශේ ශ ශනක්ෂ නළවළ. අපි
පුවචි හරශේ එතුමභහශමන් ශඵශවත් මන්න ගිඹහභ අපිට ශඵශවත්
ඕනෆ නළවළ. සිරඥපහනම් ශද සතය භවත්තඹහ "How are you
putha?" යනඹරහ ඇහුහභ අපිට ශරඩ නීඳ ශනහ. ඒ සිරඥපහනම්
ශද සතය භවත්තඹහශේ ශමදය පිච්චුහ. භහශඹන් ඒ ශද සතය
භවත්භඹහ ජර්භනිඹට ගිඹහ. එතුමභහශේ අහන ඉඛලීභ වුශණ්
ශභ ක්ෂද? "භළරුණහභ අළු ිය ඵදුඛරට ශමශනන්න" යනඹන එ
තභයි එතුමභහශේ අහන ඉඛලීභ වුශණ්. මීය ට අවුරුදු තුමන ට
ඉසශඛරහ එතුමභහශේ පුතහ භට telephone යරහ එතුමභහශේ
භයණඹ පිිබඵ යනකහ. භභත් ඒ අසථහට ගිඹහ. භළරුණු
ශද සතය සිරඥපහනම් භවත්තඹහශේ අළු ිය ශමනළඛරහ ඵදුඛශඛ
තභයි ළශලුශක. ඵදුඛශඛ නඩු හය
න්ශදන් ඳවශ ඉන්න
නඩයහජහ යනඹන ශදභශ නීිකඥප භවත්භඹහ තභයි "පිවමයහ" යනඹන
මශම් ඉන්න සිරවවර ශඵ්්ධධයින් අදත් ඳින බුදු භළදුය වදරහ
දුන්ශන්. තභ ඒ සිරවවර ශඵ්්ධධයින් ඳින්ශන් ඒ බුදු භළදුශර්යි.
වළඵළයි, ඒ නඩයහජහ භවත්තඹහශේ ශේ පිච්චුහ.
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රව හ භ භහජ ඳක්ෂඹ දහත් 83 ළු ජලිඹට ම්ඵන්ධ
වුශණ් නළවළ යනඹරහ. ඒශම ඛරන් වළභ දහභ ශඳනී ඉන්ශන් සුළු
ජහතීන් ශනුශන්. ඉිකවහශේ ඹම් ඹම් අසථහරීම ජනතහ
ිධු.ක්ෂික ශඳයු.ණ ඒශම ඛරන්ශේ භත භහරු ශත්, 83 ළු
ජලිඹට ඒශම ඛරන් ම්ඵන්ධ නළවළ. අපි ඒ
දළක්ෂ හ.
ඒශම ඛරන් ශදභශ ජනතහට මවන්න ගිශේ නළවළ. වළඵළයි, ඒ
ඳක්ෂ තුමන තභයි, එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂ ගණ්ඩුශන් තවනම්
ශශේ. ඒ ඳක්ෂ තවනම් ශහභ ශභ ක්ෂද වුශණ්? 1971 ීම
දකුශණ්ි. ගුතධ අතට මත් ණ්ඩහඹභට, ඉන් ඳසු නළත එිබඹට
ඇිධඛරහ ශ්ධලඳහරනඹ යන්න ඳටන් මත් ණ්ඩහඹභට ශභ ද
වුශණ්? 1982 ීම ිධශ.මේය භවත්තඹහ ඡන්දඹ ඉඛලුහ ශන්. එක්ෂත්
ජහික ඳක්ෂ ගණ්ඩු එශවභ ණ්ඩහඹභක්ෂ නළත ළරඹට
තඛලු ශහ. තඛලු යරහ, ගුතධ න්න්ධධ ණ්ඩහඹභක්ෂ ඵට
ඳරිර්තනඹ
ශහ. 1988-89 න ශ ට එිබඹට ගශක
ඒශම ඛරන් තභයි. අහනශේ 1988-89ීම ශභ ක්ෂද වුශණ්?
ශ.මේපී තරුණඹන් අඛරනහඹ යනඹරහ සිරඹඹට 80ක්ෂ ඇඛලුශක
ශ.මේපී තරුණශඹෝද? නළවළ. මශම් ශ්රී රව හ නිදවස ඳක්ෂ
ලහයහශක හභහිස ඹන්ශේ පුත්තුම තභයි අඛරහ ශමන ගිශේ. ශ.මේපී
එශක්ෂ අඹශමන් සිරඹඹට 20යි අහු වුශණ්. අශනක්ෂ සිරඹඹට 80 අනුය
කුභහය ි.හනහඹ භන්ත්රීතුමභන්රහ හශේ මවරහ භහරු න්න
දන්නහ.

නිපයෝජය කථානායකුරමා

(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்)

(The Deputy Speaker)

අන්

යන්න, මරු ඇභිකතුමභහ.

ගු ඩිාන් පඳපර්රා මශතා

(நளண்தைநழகு டிளன் ததபபள)

(The Hon. Dilan Perera)

1983 ළු ජුලිඹට ඵදුඛශඛ ඒ නහඹ ත්ඹ දුන්ශන් වුද?
ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තුමශන්
ඉඛරහ
අස
ශරහ
ඹන්න
ඵරහශඳ ශය ත්තුමශන් සිරියන එක්ෂත් ජහික
ඳක්ෂශේ
භන්ත්රීතුමභහශේ භහභහශේ ට්ියඹයි. ශම් තභයි ඇත්ත. 83 ළු
ජලිශඹන් ශභ ක්ෂද ශශේ? 1982 ඳළික ජනහධිඳිකයණශේීම
තභන්ට ඡන්දඹ රළබුශණ් නළික නිහ ඹහඳනශේ ශදභශ
ජනතහශමන් ඳිබ මන්න එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂඹ 83 ළු ජලිඹ
ශභශවශඹකහ. ඒ යි වු.දහරට නිහඩු දුන්ශන්. එතළනින්
නළතුමණහද? නළවළ, ඒ වයවහ ශ ිය විධධහනඹ තත් ර්ධනඹ
වුණහ; ලක්ෂිකභත් වුණහ. ඒ වයවහ ශනභ ඩඹසශඳෝයහක්ෂ ඇික
වුණහ. ඩඹසශඳෝයහ නිහ ශ ිය විධධහනඹට ඛලි එ තුම වුණහ.
අහනශේ ශ..ගර්. ජඹර්ධන භවත්තඹහ ශභ ක්ෂද ශශේ? ළු
ජලිඹට ම යනඹන්න ඕනෆ ශම් අඹ යනඹරහ ඳක්ෂ තුමනක්ෂ තවනම්
ශහ. ඒ ඳක්ෂ තුමන තභයි, රව හ භ භහජ ඳක්ෂඹ, මජීමය
භළිකතුමභන්රහශේ ශ්රී රව හ ශ ිකුතනිසට් ඳක්ෂඹ ව ජනතහ
ිධු.ක්ෂික ශඳයු.ණ. අශන් ඒ ළු ජලිඹට ඒ ඳක්ෂ තුමනභ ම්ඵන්ධ
වුශණ් නළවළ. වළඵළයි, ඒ ඳක්ෂ තුමන තවනම් ශහ. ඊට ඳසශේ
ශභ ක්ෂද වුශණ්? ඒ ශරහ ශන ශ ටත් ජනතහ ිධු.ක්ෂික
ශඳයු.ණ යනඹන ඳක්ෂඹ එිබපිට ශ්ධලඳහරනඹ යන්න ඳටන්
අයශමන ිකබුශණ්. වළඵළයි, ජනතහ ිධු.ක්ෂික ශඳයු.ණ තවනම් යපු
නිහ එඛටීටීඊ විධධහනඹ හශේ ඔවුන්ද ගුතධ අතට මත්තහ.
ජනතහ ිධු.ක්ෂික ශඳයු.ණත් ගුතධ අතටමත් ප්රචණ්ඩ හරී
විධධහනඹක්ෂ ඵට ඳත් මේශම් ු.ර තභයි 83 ළු ජලිඹට ම්ඵන්ධ
යරහ ඒ ඳක්ෂඹ තවනම් යනරීභ. 1988-89 ශන ශ ට ශ.මේපී
එ
ළරෆරට ගිහිඛරහ ගුතධ වදරහ පුරුදු ශරහ, ගුතධ අතට
අයශමන. එශවභ නම්, 1988-89 හරශේ ශම් යශට් සිරදු  ර ඒ
ප්රචණ්ඩත්ශේ ු.ර ඇික වුශණ් ශ තළනද? ඒ තභයි 83 ළු ජලිඹ
ශරහ. 83 ළු ජලිඹට යනසිරභ අුතයයනන් ම්ඵන්ධ නළික ඳක්ෂ
තුමනක්ෂ තවනම්
ශහ. 83
ළු ජලිඹට
දහත් ශ්රී රව හ
ශ ිකුතනිසට් ඳක්ෂඹ ම්ඵන්ධ වුශණ් නළවළ යනඹරහ ඕනෆ
ශ ශනක්ෂ දන්නහ. ඒශම ඛරන් වළභ දහභ ශඳනී සිරියශේ ශදභශ
ජනතහශේ අයිිකහසිර ම් ශනුශන්. ඕනෆ ශ ශනක්ෂ දන්නහ,

මරු නිශඹෝජය

ථහනහඹ තුමභනි, අන්

යනහ.

ඒ නිහ ශම් යශට් ඉිකවහඹ ඵරන ශ ට, ජලි භහඹ
යනඹන්ශන් ළු භහඹක්ෂභ තභයි. ශම් යශට් ඉිකවහශේ ළඩිභ
යහජය ශේ ඹන් ප්රභහණඹක්ෂ ඳළඹ 24න් ශද ට්ට දහපු භහඹ තභයි,
1980 ජලි භහඹ. එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂඹ ඒ යද බහය මන්නට
ඕනෆ.
ඊශඟට, 83 ළු ජලිශේීම ගණ්ඩුශක වයිශඹන්, ගණ්ඩුශක
වු.දහර ලක්ෂිකශඹන්, එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂඹ යනඹන එ ට සිරිය
ඳහර ඳක්ෂඹ ිධසිරන්භ ශභශවඹපු ණ්ඩහඹම්ර ලක්ෂිකශඹන්
අහිව ශදභශ ජනතහ අු. අු.ශක භයහ දභහ උතුමශර් එඛටීටීඊ
විධධහනඹ ශතට අහිව ශදභශ ළසිරඹන් තඛලු ශහ. ඒ
ිධතයක්ෂ ශන ශයි, ඒ වයවහ අද ශරෝ ඹ පුයහ සිරියන ශදභශ
ඩඹසශඳෝයහ වදන්න ඳදනභ දළු.හ හශේභ, ප්රජහතන්ත්රහීම
ළඩ ය ය හිිය ජනතහ ිධු.ක්ෂික ශඳයු.ණ හශේ විධධහනඹකුත්
ළරඹට තඛලු
යරහ, ඒ අඹත් අවුරුදු ඳවයනන්, වඹයනන්
ප්රචණ්ඩ හරී විධධහනඹක්ෂ ඵට ඳත් යලීශම් භට්ටභට ශමන
ගහ. ඒහශේ ගයම්බඹත් 83 ළු ජලිඹභ තභයි.
මරු නිශඹෝජය ථහනහඹ තුමභනි, ශ්රී රව හශක ශ්ධලඳහරන
තරඹ ශද ඹම් යනසිර ශ්ධලඳහරන ගඳසු වළරී ඵළලීභක්ෂ යන්නට
ශම් ශඹෝජනහ ශමනහපු මරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය ඳහර්ලිශම්න්තුම
භන්ත්රීතුමභහටත්, එඹ සථිය යපු අශ ච මරු යවිසත් ද ශ යිහ
ඳහර්ලිශම්න්තුම භන්ත්රීතුමභහටත් ශම් අසථහශක භශේ සතුමිකඹ පුද
යනහ. ශම් ප්රලසනඹ ශද ඵරහ අපි යපු ළයි. පිිබශමන, ඒහට
ජනතහශමන් භහ ඉඛරහ ඉන් එවහට මන්නහ  ර පිඹය මන්නහ
ිධනහ, තභන්
යපු ශ්ධ ම්ඵන්ධශඹන් සුදු හුනු මහන එ
ශන ශයි ශ ුතත්ශත් යනඹරහ භතක්ෂ යිකන් භභ නිවඬ නහ.
ශඵ ශව භ සතුමිකයි.
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[අ.බහ. 4.04]

(The Deputy Speaker)

ගු ඉරාන් වික්රමර කන මශතා

(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்)

746

(நளண்தைநழகு இபளன் யழக்கழபநபத்)

මරු ඉයහන් ිධක්රභයත්න භවතහ.

(The Hon. Eran Wickramaratne)

මරු නිශඹෝජය ථහනහඹ තුමභනි, අද අපි හ ච්ඡහ යන්ශන්
1980 ජලි ළඩ ර්ජනඹ පිිබඵයි. මරු ඩිරහන් ශඳශර්යහ
ඇභිකතුමභහශේ භට වුණු සිර්ධධිඹක්ෂ පිිබඵ එතුමභහශේ ථහශකීම
අඳට අවන්න රළබුණහ. ඒ මළන අපි අදයි ඇහුශක. ඒ මළන අඳ මීය ට
ලින් දළනශමන හිියශේ නළවළ. එතුමභහ බහ මර්බශඹන් පිට
ඹන්න ශඳය භභ ු.ලින්භ ඒ පිිබඵ අශ ච නමහප් එතුමභහට ඳශ
යනහ.

ගු ාන්ත බණ්ඩාර මශතා
(நளண்தைநழகு சளந்த ண்டளப)

(The Hon. Shantha Bandara)

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

(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Yes, Hon. Member, what is your point of Order?
ගු ාන්ත බණ්ඩාර මශතා
(நளண்தைநழகு சளந்த ண்டளப)

(The Hon. Shantha Bandara)

මරු නිශඹෝජය
ථහනහඹ තුමභනි, මරු අනුය කුභහය
ි.හනහඹ
භන්ත්රීතුමභහ
ථහ
ය්ධීම යනකහ, ශම් සථහය
නිශඹෝමරට ඳටවළනි ශදඹක්ෂ. ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුමභහට -භටශම් ශඹෝජනහ ශමශනන්න ඵළවළ යනකහ.වළඵළයි, භභ එ ක්ෂ
යනඹන්න ළභළිකයි. අද ඳහර්ලිශම්න්තුමශක ඳළයණියේ භන්ත්රීරු ගණ්ඩු
ඳක්ෂශේ නළවළ. අද ඳහර්ලිශම්න්තුමශක ඳළයණියේ භන්ත්රීරු ඉන්ශන්
ිධඳක්ෂශේ. ඒ නිහ භභ ශඵ ශව භ ඳළවළි.ලි යනඹන්න ළභළිකයි
ශම් ශඹෝජනහ ශමශනන්න භට සුදුසු භක්ෂ ිකශඵන ඵ. ශම්
භන්ත්රීයඹකුශේ අයිිකහසිර භක්ෂ. ඇභිකරුන්ට, නිශඹෝජය
ඇභිකරුන්ට බහ ඛ තඵන අසථහශක ශඹෝජනහ ශමශනන්න
ඵළවළ.
ඒ හශේභ, ජහික රළයිසතුමශන් ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුමට ඳත්
වුණු අනුය ි.හනහඹ
භන්ත්රීතුමභහට ඩහ කුරුණෆමර
ි.සත්රික්ෂ ශඹන් ඡන්ද 90,000ක්ෂ අයශමන ඳහර්ලිශම්න්තුමට ඳළිකණියේ
භට ජනතහශේ ප්රලසනඹක්ෂ ඉි.රිඳත් යන්න පුළුන්.

නිපයෝජය කථානායකුරමා

(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඉයහන් ිධක්රභයත්න භන්ත්රීතුමභනි, දළන් ඔඵතුමභහ

ථහ

යන්න.

ගු අනුර දිවානායක මශතා

(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க)

1980 ීම වුණු සිර්ධධි මළන අද ශම් මරු බහශක ථහ ශහ. 1983
ජලි භහශේ වුණු සිර්ධධි මළනත් ථහ ශහ. අවුරුදු 30ක්ෂ ිකසශේ
අශ ච යශට් ුත්ධධඹක්ෂ ඳළතුමණහ. ඒ ුත්ධධශේ අන් භහරීම 2009ීම- වු.දහශක අඹත් නළික වුණහ. ඒ හශේභ සිරවවර, ශදභශ,
ු.සලිම් න්න්ධධ ශන න අඹත් නළික වුණහ. ඒ සිර්ධධිරීම නළික
වුණු ඒ අඹ ශනුශන් ඳක්ෂ ශේදශඹන් ශත ය අශ ච නමහප්
ඳශ යනහ.
අවුරුදු මණනහ ට ලින් වුණු සිර්ධධිඹක්ෂ මළන තභයි අද අපි
හ ච්ඡහ
යන්ශන්. ශම් අසථහශකීම ිධශලේශඹන්භ අපි
ශේ ඹන් මළන ථහ යන නිහ 1980 ජලි භහඹ මළන ිධතයක්ෂ
ශන ශයි, ර්තභහන තත්ත්ඹ මළනත් ථහ යන්න ඕනෆ.
අශ ච ශජෝල ච භයි ඛ ශඳශර්යහ හිටපු ඇභිකතුමභහ වන් ශහ,
1988 ීම ඳළළික ජනහධිඳිකයණශඹන් ඵරඹට ඳත් වුණු යණසිරවව
ශප්රේභදහ ජනහධිඳිකතුමභහ ශම් ළඩ ර්ජනඹ
යපු විධධහන
සිරඹඛරක්ෂභ හ ච්ඡහ ට
ළරහ, 1989 භළයි 08ළනි දහ
ළබිනට් භණ්ඩර තීයණඹයනන් ඹම්යනසිර වනඹක්ෂ රඵහ දුන්නහ
යනඹරහ. ඉන් ඳසු කීඳ ශදශනක්ෂ ශම් මරු බහශකීම ඒ මළන තර්
ශහ. ඒ නිහ අපි නළතත් ඒ මළන ශ ඹහ ඵළලුහ. ඒ අනු අපි
දළනමත්තහ, ඒ ශඹෝජනහ ළබිනට් භණ්ඩරඹ අනුභත ශහ ිධතයක්ෂ
ශන ශයි, රිඹහත්භ
ශහඹ යනඹන එ ත්. ඒ ඵ භහ වන්
යන්න ඕනෆ. ඒ වන රහ ශදන අසථහට ඒ හරශේ
ිධඳක්ෂශේ සිරිය නිභඛ සිරරිඳහර ද සිරඛහ භවතහත් වබහගි වුණහ.
එතුමභහ ඒ ශරහශකීම ප්ර හල ය සිරියඹහ, එතුමභන්රහශේ ගණ්ඩුක්ෂ
ඳළිකණියේ ිධම ශම් අඹශේ යක්ෂහ ඳභණක්ෂ ශන ශයි, හිඟ ු.දරත්,
ඔවුන්ට සිරදු ර ම්ඳනඹ ශනුශන් න්ි.ඹකුත් ශමනහ යනඹරහ.
ඉන් ඳසු 1994ීම එතුමභන්රහශේ ගණ්ඩුක්ෂ ඵරඹට ගහ. නු.ත්
අවුරුදු මණනහක්ෂ තුමශභ ඒ යනසිරභ ශදඹක්ෂ සිරදු වුශණ් නළවළ.

(The Hon. Anura Dissanayake)

මරු නිශඹෝජය
ථහනහඹ තුමභනි, මරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය
භන්ත්රීතුමභහ භහ යනඹපු ථහ මළන ළරැි. අර්ථ ථනඹක්ෂ දුන්ශන්.
භභ යනකශක ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුමභහට ශම් ශඹෝජනහ
ශමශනන්න අයිිකඹක්ෂ නළවළ යනඹරහ ශන ශයි. භිධසිරන් ශඳන්හ
ශදනු රළබුශක, 1980 ීම ඒ ජලි ළඩ ර්ජනඹ ගයම්බ යන්න
නහඹ ත්ඹ ීමපු භභහජ ඳක්ෂශේ ව ශ ිකුතනිසට් ඳක්ෂශේ
ට්ියඹ, ඒ හශේභ වයිඩ් පිියශේ ශකි. හශක ථහ ශ හසුශ්ධ
නහනහඹක්ෂ හය භවත්භඹහ ශම් ශඹෝජනහ ශමන ග ුතතුම නු.ත්,
ඔවුන් ශම් ථි රළයිසතුමශකත් නළික ඵයි. භහ ශඳන්හ දුන්ශන්,
න භන්ත්රීයශඹක්ෂ ශම් ශඹෝජනහ ශමශනනහ, නු.ත් එභ
ර්ජනඹට ළඵළිධන්භ වවුඛ වුණු ශම ඩක්ෂ අඹ ඉන්න ඵයි.
ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහට ශම් ශඹෝජනහ
ශමශනන්න ඵළවළ යනඹන එ ශන ශයි භහ යනකශක. ඔඵතුමභහ ළරැි.
ිධධිඹට ශත්රුම් මන්න එඳහ; ළරැි. අර්ථ ථන ශදන්න එඳහ. ශම්
ශනුශන් භළි.වත් ිධඹ ුතතුම පිරික්ෂ ඉන්නහ, නු.ත් ගණ්ඩු
ඳක්ෂශේ ථි රළයිසතුමශක ඒ ර්ජනඹ ශභශවඹපු අඹශේ
නභක්ෂත් නළවළ යනඹන එ යි භභ නිලසචිතභ යනකශක. භශේ
අදව ඒ යි. ශන ශභ කුත් ශන ශයි.

2005 ීම භහින්ද චින්තනශේත් වන්
ශහ, ජලි
ර්ජ ඹන්ශේ ප්රලසන ිධමටභට පිඹය මන්නහ යනඹරහ. ඉිකන් භහ
හිතන ිධධිඹට ශම් ජලි ළඩ ර්ජ ඹන් ලින් රට ශ්ධලඳහරන
අයු.ණු ශනුශන් ඳහිධච්චි ය ිකශඵනහ. ඒ නළවළ යනඹරහ
යනඹන්න ඵළවළ. අඳට ඒ භහින්ද චින්තනශේත් ශඳශනනහ.
නිභඛ සිරරිඳහර ද සිරඛහ භළිකතුමභහශේ ප්ර හලශඹනුත් ශඳශනනහ.
නු.ත් අවුරුදු 20ක්ෂ ිකසශේ ිකශඵන ශම් එක්ෂත් ජනතහ නිදවස
න්ධහන ගණ්ඩු අවුරුදු 20 ට ඳසශේ අද ශඹෝජනහක්ෂ ඉි.රිඳත්
යනහ, ශම් ඳළරැණියේ හයණඹ පිිබඵ. එශවභ ඉි.රිඳත් යන්න
අසථහක්ෂ ිකශඵනහ.

ගු චන්ද්රසිප ගජදීර මශතා (පනු කථාඳන
බන්ධනාගාර ප්රතිවංවනකරණ අමාතයුරමා)

ශා

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera
Rehabilitation and Prison Reforms)

of

(நளண்தைநழகு
சந்தழபசழழ
கஜதவப
தைர்யளழ்யழப்தை,
சழகச்சளககள் நதசவபகநப்தை அகநச்சர்)

Sir, I rise to a point of Order.

-

Minister

ඳහර්ලිශම්න්තුම
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(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ශභ

ක්ෂද, ඔඵතුමභහශේ රීික ප්රලසනඹ?

ගු චන්ද්රසිප ගජදීර මශතා

(நளண்தைநழகு சந்தழபசழழ கஜதவப)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

1994 ඵරඹට ඳත් වුණු ගණ්ඩු ශ්ධලඳහරන ඳිබමළනීභට
රක්ෂ රන් මළන ශ ඹහ ඵරන්න ිකප්ක්ෂ ඳත් යරහ යහජය
ශේ ඹන්ට වන දුන්නහ.

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පඳපර්රා මශතා
(நளண்தைநழகு ம். தஜளசப் கநக்கல் ததபபள)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ශභ කුත් දුන්ශන් නළවළ.

ගු චන්ද්රසිප ගජදීර මශතා

(நளண்தைநழகு சந்தழபசழழ கஜதவப)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

අතය ප්ර හල
යන්න එඳහ. ශ්ධලඳහරන ඳිබමළනීභට
රක්ෂ රන් මළන ශ ඹහ ඵරන්න ිකප්ක්ෂ ඳත් යරහ නිශඹෝජය
ඇභිකරුන්ශේ ප්රධහනත්ශඹන් ඒ ිකප් රැස ශරහ ඒ අඹ
ළරහ
රුණු ිධභර්ලනඹ
ශහ. භභ ඒ
ිකප්ශක හිටපු
ශ ශනක්ෂ. අපි ඒ අඹට වන ීමරහ ිකශඵනහ. වළඵළයි ඒ භහනභ
වන ශඳ්්ධමලි අවලඹටත් ශදන්න යනඹරහ තභයි තීයණඹ ශශේ.

ගු ඉරාන් වික්රමර කන මශතා

(நளண்தைநழகு இபளன் யழக்கழபநபத்)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

භභ ඒ හදඹට ඇතුමළු ශන්ශන් නළත්ශත් අශ ච ශජෝල ච
භයි ඛ ශඳශර්යහ අශ ච ශජයසඨ භන්ත්රීතුමභහ, හිටපු ථහනහඹ තුමභහ
ඒ ඉි.රිඳත් යපු රුණු ප්රිකක්ෂශේඳ යපු නිහයි. භභ ඒ හදඹට
ඇතුමළු ශන්න අලය නළවළ. ශභ ද භභ න භන්ත්රීයශඹක්ෂ
නිහ. 2010 ජනහධිඳිකයණශේීමත් ජනහධිඳිකතුමභහ ශඳ ශය න්දුක්ෂ
දුන්නහ, ශම් ශේඹ යන අඹට රුපිඹඛ 2,500 ළප් ච ළඩිමේභක්ෂ
ශදනහ යනඹරහ. නු.ත් ජනහධිඳික වළියඹට ඳත් වුණහට ඳසශේ ඒ
ඉසට ශශේත් නළවළ. රුපිඹඛ 500ක්ෂ ඳභණයි ඒ අසථහශකීම
දුන්ශන්. යජශේ ඳහර්ලසශඹන්, ජලි ළඩ ර්ජ ඹන් මළන හුඟහක්ෂ
ශම්යශඹන්
ථහ
ශහ. ය 32 ට ඳසු තභ ප්රලසනඹ
ශන ිධඳුණු ඵ යනඹිකන් භෆත ීම ඒ ර්ජ ශඹෝ ශ ශම ඕඛ ට්
භහිකන් ජනහධිඳික භන්ි.යඹ ශදට ඹන්න ගහභ ශඳ ලිස භහර්ම
ඵහධ දහරහ ඒ අඹ නතය ශහ. ඒ අඹ ඒ භහර්ම ඵහධ බිශමන
ඹන්න වදන ශ ට ඒ අඹ ම්ඵන්ධශඹන් රිඹහ යපු ග හයඹ භහ
ශඟ ිකශඵන ශම් පින්තූයශේ දළක්ෂශනහ. ඒ ශරහශක ශඳ ලීසිරඹ
රිඹහ යපු ග හයඹ ශම් පින්තූයශඹන් ශඳශනනහ.
ඉිකන් භභ යනඹන්න වදන්ශන් ශම් හයණඹ මළනයි. එ එ
ිධධිඹට අද ශම්
ශඳන්න්න වළදුහට ශම් යජඹ ඔවුන්
ම්ඵන්ධශඹන් රිඹහ යන්න අභත් ශරහ ිකශඵනහ. ඒ අඹ
හිතනහ නම් ශප්රේභදහ ජනහධිඳිකතුමභහ යපු ශ්ධ අඩු ඳහඩුක්ෂ
ිකශඵනහ යනඹරහ, ඊට ඩහ ීමභනහ ශදන්න ිකබුණහ යනඹරහ ඒ අඹට
අසථහ ිකබුණහ, නු.ත් ඒ
ශශේ නළවළඹ යනඹන එ භහ ශම්
අසථහශකීම යනඹන්න ඕනෆ.
අපි ගිඹ ිකශේ ශතඛ පිරිඳවදු ඵරන්න ගිඹහ. ඒ මශකණ
චහරි හට ඹන ශ ට අපි නතය යන්න ශේ ඹන් ශඹ දරහ
හිියඹහ. නු.ත් ඒ ශේ ඹන්ට අභතය, ඵසලින් පිට ඉරහ
ිකනිසසු ශමනළඛරහ ඒ ශරහශකීම අශ ච හර්ඹ බහයඹට ඵහධහ ශහ.
භභ දන්ශන් නළවළ, ශ්රී රව හ නිදවස ඳක්ෂශේ ිත්තීඹ ිකිකරට
ශනඟ භි. නිහ ඒ ශරහශක ඔඹ ඵසලින් ශනඟ ශමනහහද
යනඹරහ. ශේ ඹන්ට ර න ිධධිඹ මළන එ යජඹක්ෂ අශනක්ෂ
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යජඹට ඇඟිඛර ි.ක්ෂ යරහ වරි ඹන්ශන් නළවළ. අපි දන්නහ,
භෆත ීම නිදවස ශශශ රහඳශේ ශේ ඹන් ඳහයට ඵළවළරහ ඒ
අඹශේ අර්ථ හධ අයු.දඛ ශ ඛර න එ ශක්ෂන්න ෆඹම්
යන අසථහශකීම ඒ අඹට ඳවය දුන්නු ග හයඹ; ඒ ිධතයක්ෂ
ශන ශයි ශඩි උණ්ඩඹයනන් ජීිධතඹක්ෂ නළික යරහ ඒ ශේ
ප්රලසනඹ ිධන්න යජඹ ටුතතුම ශ ග හයඹ. අද න ශතක්ෂ ඒ
ම්ඵන්ධශඹන්
වුරුත් ම යනඹරහ නළවළ. ශම් යජඹ
ශඳන්න්න වදන්ශන් ි.ගින් ි.මටභ ශම් අඹ ශේ ඹන්
ශනුශන් ටුතතුම යපු යජඹක්ෂ යනඹරහයි. භට හරඹ නළික නිහ
භහ ශම් ශඳන්හ දුන්ශන් එ උදහවයණඹක්ෂ ඳභණයි.
මරු නිශඹෝජය ථහනහඹ තුමභනි, ඒ හශේභ භහ ථහ යන්න
ළභළිකයි, අඳට අභත
න ජන ශ ටක්ෂ මළන. තුම ය
ප්රශ්ධලශේ ම් රු ජනතහක්ෂ සිරියනහ. අපි දන්නහ, හර්ික
ගයවුඛ ඳනත ඹටශත් ශම් අඹට හමූහි ගිිධසුභක්ෂ ශඹ දහ ශමන
හභහනයශඹන් අවුරුදු ශද
ට තහක්ෂ ඳඩි ළඩිමේභක්ෂ ශදන ඵ.
2011ට ඳසශේ 2013 ීම ඒ ගිිධසුභ නළතත් අත්න් ශහ. ඒ
අත්න් යපු ශරහශක ඒ ඳඩි ළඩි මේභ දුන්නහ, රුපිඹඛ 170 .
මූලි ඳඩිඹ රුපිඹඛ 380 ඉරහ 450ට ළඩි ශහ. අද ඛඳනහ
යරහ ඵළලුශ ත් ශම් ශඵ ශව භ ඳවත්, ශඵ ශව භ අඩු ඳඩි
ළඩිමේභක්ෂ. ිධශලේශඹන්භ ශම් තුම යශේ ඉන්න ශේ ඹන් මළන
අධහනඹ ශඹ ු.මේභක්ෂ සිරදු ශරහ නළවළඹ යනඹරහ ප්ර හල යන්නට
ඕනෆ. ශභ ද ප්රිකලතඹක්ෂ වළියඹට මත්ශත ත් ඉසය ිධලහර
ප්රිකලතඹක්ෂ දුන්නහ. දළන් ශඵ ශව භ අඩු ප්රිකලතඹක්ෂ ශදන්ශන්. ඊට
ඳසශේ අවුරුදු ශද ක්ෂ ඹන ශතක්ෂ ඳඩි ළඩිමේභක්ෂ ශදන්ශන් නළවළ.
ඒ හශේභ ඒ හු.හි ගිිධසුභ වයවහ තුම යශේ ඉන්න ජනතහට
ශම් ඳඩි ළඩිමේභ ශදන ශ ට ශඳ්්ධමලි අවලශේ ශත් තුමරයි,
යඵර් තුමරයි ශේඹ යන ජනතහටත් ඒ ඳඩි ළඩිමේභ ශදන්න
ඕනෆ. 2013 භළයි භහශේ 13ළනි දහ ශම් ගිිධසුභ අත්න් ශහට,
ශම් අවුරු්ධශ්ධ ඒ ජනතහට ඒ ඳඩි ළඩිමේභ දුන්ශන් නළවළ.
හර්ික ගයවුඛ ඳනශත් 10(2) මන්ිකඹ ඹටශත් ඒ තීයණඹ
යන්න ඇභිකතුමභහට ඵරඹ ිකශඵනහ. නු.ත් ඇභිකතුමභහ ඒ
තීයණඹ යරහ නළවළ. තුම යශේ ජනතහට ිකශඵන්ශන් ඳඩි නඩි
මළන ප්රලසනඹක්ෂ ිධතයක්ෂ ශන ශයි. නිහ පිිබඵත් ඒ අඹට
ප්රලසනඹක්ෂ ිකශඵනහ. රයින් හභයර තභයි තුම යශේ ජනතහ
තභත් ජීත් න්ශන්. ඔවුන්ට සථීය නික්ෂ නළවළ; බිම්
ළඵළඛරක්ෂ නළවළ. ඳවුඛ රක්ෂ ශද ක්ෂ ිධතය තභත් ශම්
තුම යශේ සිරියනහ.
ඒ ිධතයක්ෂ ශන ශයි, තුම යශේ ජනතහට සථිය
ලිපිනඹක්ෂත් නළවළ. ලිපිඹක්ෂ එනහ නම්, ඒ ලිපිඹ එන්න සථිය
ලිපිනඹක්ෂත් නළවළ. ඒ ශම් ජනතහශේ ශඳ්්ධමලි ත්ඹ ව
අනනයතහ ශන ර හ වළරීභක්ෂ යනඹරහ වන් යන්න ඕනෆ.
ශම් අඹ අවුරුදු 200ක්ෂ ිකසශේ ඒ ප්රශ්ධලර ශේඹ ය ිකශඵනහ.
නු.ත් ශම් සුළු ප්රලසනඹත් අද න ශතක්ෂ ිධන්න ඵළරි ශරහ
ිකශඵනහ. ඇත්තටභ අපි ශම් ශේ ඹන්ට ර න්ශන්
ශේ ඹන් වළියඹටද, භනුයඹන් වළියඹටද යනඹන ප්රලසනඹත්
ශභතළන භතුම ශනහ. ශම් ශේ පිරිට නිහ නළවළ. තභන්ටභ
යනඹරහ අයිික නිහඹක්ෂ නළවළ. ඒ අඹට ඳර්චස 10ක්ෂ ීමරහ, එහි
නික්ෂ ශම ඩ නඟන්න අයිිකඹ ශදනහ යනඹන හයණඹ පිිබඵ
ලින් රට හ ච්ඡහන් ඇික ශරහ ිකශඵනහ. නු.ත් ඒ
ඉසට ශරහත් නළවළ. ඒ අඹට රළශඵන ගදහඹිකන් ශඳෝයදහී
ගවහයඹක්ෂත් ඳඹහ මන්න ඵළවළ. ිධශලේශඹන්භ ශම් අසථහශක
යනඹන්න ඕනෆ, උඩයට ප්රශ්ධලශේ ඵදුඛර, නුයඑිබඹ ප්රශ්ධලර
තුම යශේ මහ ශන ශ ඉඩම් ප්රභහණඹක්ෂ ිකශඵනහ යනඹරහ යජඹ
පිිබශමන ිකශඵන ඵ. ඒ ිකශඵන ඉඩම් ප්රභහණඹ ශභ ක්ෂ වරි
ක්රභඹ ට ඒ ජනතහට රඵහ ශදන්න. එතශ ට ඒ අඹට පුළුන්
ළඩි ළඩිශඹන් ශත් මහ යරහ ඒ අඹශේ ජීන තත්ත්ඹ ඉවශ
නවහ මන්න. නු.ත් ඒ ටත් අසථහක්ෂ රළබිරහ නළවළ.
තුම යශේ ජනතහශේ අධයහඳනඹ මළනත් අපි ථහ යන්න
ඕනෆ. අපි දන්නහ අශ ච භහජ ශ ටසලින් අඩුභ අධයහඳනඹක්ෂ
රඵහ ිකශඵන්ශන් තුම යශේ සිරියන ජනතහයි යනඹරහ. ිධදයහ,
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මණියේතඹ, ශත යතුමරු තහක්ෂණඹ ළනි ිධඹඹන් වහ තුම යඹට
ගුරුරුන් ශඵ ශව භ අඛඳයි. ශ ශම උස ඳහඛර ිකශඵන
ඳවසු ම් ශන ශයි, හභහනයශඹන් යජශේ භධය භවහ ිධදයහරඹ
ිකශඵන ඳවසු භක්ෂත් තුම යශේ ඳහර නළවළ. ශම් සිරඹලු
ශදනහභ ශ්රී රහවයන ශඹෝ. ඉසය නම් ශදභශ අධයහඳනඹට
ශඹ ු.ක්ෂ ිකබුණහ. අද ඒ ශඹ ු. නළවළ. ශභ ද, අද ඒ
අභහතයහවලඹ අයින්
යරහ ිකශඵන්ශන්. ඒ ටත් ශඹ ු.ක්ෂ
නළවළ. ඒ නිහ අපි ශම් තුම යශේ සිරියන ජනතහට ඹම්යනසිර
හධහයණඹක්ෂ
යන්න ඕනෆ. අපි දන්නහ, 1850 ජර්භනිශේ
අධිඳික බිසභහර්ක්ෂ මළන. ඔහු තභයි ඳශු.ළනි තහට භහජීඹ
ගයක්ෂකතඹ - social security - යනඹන අදව ඉි.රිඳත් ශශේ. ඔහු
යනකහ ළඩ යන පු්ධමරඹහශේ ඳඩි නඩිඹ ිධතයක්ෂ ශන ශයි,
ඔහුශේ ශ්යය මළනත් යජඹ මකීභක්ෂ මන්න ඕනෆ යනඹරහ; ඔහුට
වි.සිර අනතුමයක්ෂ සිරදු වුශණ ත් යජඹ මකීභක්ෂ මන්න ඕනෆ යනඹරහ.
ඒ හශේභ ලින් රට රැයනඹහ අහිික ශනහ. රැයනඹහ නළික
ශනහ. යහඳහය ශනස ශනහ. ඒ රැයනඹහ අහිික වුණු හර
ඳයහඹ තුමශ ිධරැයනඹහ ීමභනහක්ෂ ශර ඹම්යනසිර ු.දරක්ෂ ි.ඹ ුතතුමයි
යනඹරහත් ඔහු යනකහ. ඊට ඳසශේ ඔහු අදවක්ෂ ඉි.රිඳත් ශහ ළඩි
ඹට, භවලු ඹට එන ශ ට ඒ අඹට ිධශ්රහභ ළප්ඳක්ෂ pension එ ක්ෂ- රඵහ ශදන්න ඕනෆඹ යනඹරහ. නු.ත් ශම් ව ඛඳ
මළන ශම් යජඹ ථහ ශහට ඇත්තටභ ශම්හශේ ළඩි මේභක්ෂ නළවළ.
අද ශම් ශේ ඹකු යජශේ ශයෝවර ට ගිඹත් අලය ශ්ලත්ශවේත්
මන්න ු.දඛ ිකශඹන්න ඕනෆ. ශයෝවඛර ිකශඵන අඩු ඳහඩු අපි
දන්නහ. ෂහභසිර එශ න් අයශමන එන්න යනඹනහ. නු.ත් යජශේ
ශවෝ ශඳ්්ධමලි අවලශේ ශේ ඹකුට, ශභළනි අඩු ගදහඹම්රහභී
ශේ යින්ට Lanka Hospitals එ , ගසිරරි ශයෝවර, නශරෝ
ශයෝවර, Central Hospital එ , ශවේභහස ශයෝවර යනඹන ශම්හ
එ ක්ෂ ශඟට ඹන්නත් හිතන්න පුළුන්ද?

ශඳ ලීසිරශේ ශ ශම බහය ඉන්න DIG භවත්භහශේ ඹ අවුරුදු
60ට ළඩියි. ඔහුශේ ශේහ
හරඹ තුමන්ඳහයක්ෂ ීමර්ඝ
යරහ
ිකශඵනහ. ඇයි එශවභ ීමර්ඝ යරහ ිකශඵන්ශන්? ශම් යජශේ
ශඳ ලිස ශ ිකභට සහධීනත්ඹක්ෂ නළවළ. අශනක්ෂ අඹට ඒ
තළනට එන්න ිකශඵන අසථහ අහිික ශරහ ිකශඵනහ.
අපි දන්නහ ශම් යශට් ිකශඵන අශනක්ෂ ශ ිකන් බහ මළන.
භළිකයණ ශ ිකන් බහ මත්ශත ත් අඳට ිධලසහඹක්ෂ නළවළ
එහි සහධීනත්ඹ මළන. එඹ අපි වන් යන්නට ඕනෆ. ඒ
හශේභ ශම් බහට ශඹෝජනහක්ෂ ශමනත් එ ට හිටපු අග්ර
ිධනිලසචඹ හයතුමිකඹ ඳළඹ 48යනන් ශනයඳහ දළමූ යජඹක්ෂ ශම් . එදහ ඒ
අග්ර ිධනිලසචඹ හයතුමිකඹට ශචෝදනහ ශමශනන ශ ට මරු ලහන්ත
ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුමභහ ඒ අත්න් යරහ, එතුමභහ ප්රු.ය තභයි
අශනකුත් භන්ත්රීරුන් ඇිධඛරහ ඒ
ථහනහඹ තුමභහට බහය
දුන්ශන්. ඒ සිර්ධධිඹ ශම් යශට් ඉිකවහඹට එක්ෂ ශ ළු ඳළඛරභක්ෂ
යනඹරහ භහ නළත භතක්ෂ යන්නට ඕනෆ. ඉිකන් ශේ යින්ට
අහධහයණ ශරහ ිකශඵනහ හශේභ පුයළසිරඹන්ටත් ඒ හශේභ
අහධහයණ ශරහ ිකශඵනහ.

නිපයෝජය කථානායකුරමා

(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்)

(The Deputy Speaker)

අන්

යන්න, මරු භන්ත්රීතුමභනි.

ගු ඉරාන් වික්රමර කන මශතා

(நளண்தைநழகு இபளன் யழக்கழபநபத்)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ශව යි, මරු නිශඹෝජය ථහනහඹ තුමභනි. භට ශම් අසථහ
රඵහ ීමභ මළන ඔඵතුමභහට සතුමිකන්ත ශිකන් භශේ ථහ අන්
යනහ. ශඵ ශව භ සතුමිකයි.

නිපයෝජය කථානායකුරමා

(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்)

(The Deputy Speaker)

මරු භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහට ත ිධනහඩිඹ
ිකශඵන්ශන්.
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ගු ඉරාන් වික්රමර කන මශතා

(நளண்தைநழகு இபளன் யழக்கழபநபத்)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ශව යි, භභ අන් යන්නම්. ඒ අඹට ඹන්න පුළුන්
න්ශන් යජශේ ශයෝවර ට ඳභණයි. නු.ත් දළන් යජශේ
ශයෝවර ට ගිඹත් ඒ අඹට ු.දඛ ශමන්න සිරදු ශනහ. ශම් යජඹ
ශේ ඹන් ගයක්ෂහ යන යජඹක්ෂ යනඹරහ ඳම්ශඳෝරි මළහුහට
ඇත්තටභ ශේ ඹහට ප්රිකරහබඹක්ෂ රළබිරහ නළවළ යනඹරහ යනඹන්න
ඕනෆ. අශ ච මරු අනුය කුභහය ි.හනහඹ භන්ත්රීතුමභහ යනකහ හශේ
භටත් ශර කු මළටලුක්ෂ ිකශඵනහ, ජලි ළඩ ර්ජ ඹන් සිරහි යන
අද දශේ, ඒ අඹට ශම්ය දක්ෂන අද දශේ ශම් මරු බහශක
ශ ිකුතනිට්ස ඳක්ෂශේ ඩික ගුණශේ ය භළිකතුමභහත්, රව හ
භභහජ ඳක්ෂශේ ිකස ිධතහයණ භළිකතුමභහත්, -[ඵහධහ යනරීභක්ෂ]
හිියඹහ නම් හුඟක්ෂ ශව යි, ශම්යඹක්ෂ වළියඹට. ඒ ජලි ළඩ
ර්ජ ඹන්ට ශම්යඹ දක්ෂන ශභ ශව තක්ෂ ශම් .- න
භභහජ ඳක්ෂශේ හසුශ්ධ නහනහඹක්ෂ හය භළිකතුමභහත් නළවළ.
ජලි ළඩ ර්ජනශේ මූලි නහඹ ත්ඹ මත්ත ශම් පු්ධමරඹන් තුමන්
ශදනහත් ශම් මරු බහශක අද නළික එ දු ට හයණඹක්ෂ යනඹරහ
භහ නළත ප්ර හල යන්නට ඕනෆ.
අද අපි ථහ යනහ ඒ ළඩ ර්ජ ඹන්ශේ අයිතීන් අහිික මේභ
මළන. ශම් යජඹ රිඹහ ශශේ, ඒ ළඩ ර්ජ ඹන්ශේ අයිතීන් නළික
න ිධධිඹට ිධතයක්ෂ ශන ශයි. ශම් යශට් පුයළසිරඹන්ශේ අයිතීන්
සීභහ යන්නත් ටුතතුම ශහ. භහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුමට ඇිධඛරහ
භහ මණනක්ෂ තුමශ ශම් ගණ්ඩු ශභ ක්ෂද ශශේ? ඳළඹ 24
හරඹයනන් ශම් යශට් මූලි නීිකඹ න යසථහ උඛරවඝනඹ
යරහ එදහ ශඳ ලීසිරශේ සහධීනත්ඹ නළික ශහ. අද න ිධට

[ழ.. 4.22]

ගු මුුපපසු චන්ද්රකුමමාර් මශතා (නිපයෝජය කාරක
වභාඳතිුරමා)

(நளண்தைநழகு தொததகசு சந்தழபகுநளர் - குளக்கழன் ழபதழத்
தயழசளர்)

(The Hon. Murugesu Chandrakumar - Deputy Chairman of
Committees)

தகபய ழபதழச் சளளனகர் அயர்கத, தகபய
உதப்ழர் சளந்த ண்டளப அயர்கள் சநர்ப்ழத்த 1980 தக
தயகழதத்தம் ததளடர்ள எத்தழகயப்தைப் ழதபபகண
நவதள யழயளதத்தழத கந்துதகளண்டு உகபனளற்தயதற்குச்
சந்தர்ப்ம்
தந்தகநக்களக
ளன்
உங்களுக்கு
ன்ழ
ததளழயழக்கழன்தன். இங்கக யபளற்ழத தக நளதம்
இபத்தக்
கக
டிந்த
நளதநளகதய
ததளடர்ந்தும்
இதந்துயதகழன்து. எவ்தயளத தக யதம்தளதும் ன்க
அழனளநததன
க்குக்
கடந்தகள
ழகயககள்
ளகழன். அன்த அபச தசகயனளர்கள் தங்களுகடன
உளழகநகளுக்களகப் தளபளட தொற்ட்டதயக அயர்களுக்கு
தழபளக
தநற்தகளள்ப்ட்ட
டயடிக்ககனழளல்
ல்ளனழபக்கணக்கள
குடும்ங்கள்
ததம்
ளதழப்தைக்குள்ளகழ.  குடும்ங்கள் இந்தப் ளதழப்ழலிதந்து
நவதொடினளநல் ஆண்டுக்கணக்களகத் துனபத்தழல் உமன்கத
னளதம்
ழதழல்
நந்துயழட
தொடினளது.
தங்களுகடன
உளழகநகளுக்களகவும்
ழனளனநள
ததகயகளுக்களகவும்
ஜளனக ளவதழனழல் தளபளடுதயளகபப் தைளழந்துதகளள்யதும்
அயர்களுகடன
தளபளட்டத்துக்கு
நதழப்ழப்தும்
தசயழசளய்ப்தும்
அபசுகழன்
கடகந
நட்டுநல்,
கட்டளனநள எத ழகப்ளடளகவும் இதக்க தயண்டும்.
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ඳහර්ලිශම්න්තුම

[මරු ු.රුශේසු චන්රකුභහර් භවතහ]

ஆளல்,
அன்கன
ஆட்சழனளர்கள் இகத நதத்தத
டந்தழதக்கழன்ர். அயர்கழன் களத்தழல் இங்ககத் தவவு
இபத்தக்களழனழல் குழக்க கயக்கப்ட்டகதத்ம் ளதட தவனழல்
ளழந்தகதத்ம் இங்தக ளன் தழவுதசய்ன யழதம்தைகழன்தன்.
1983 தக இ யன்தொக இந்த ளட்கட நழகப் தளழன
அமழவுக்கும் நளததம் துன்ழனலுக்கும் இட்டுச்தசன்து.
அதளயது தொப்து யதடங்களுக்கு தொன்தை, கண்ணழதயடித்
தளக்குததளன்ழளல் 13 கடனழர் லினளகத எத
சளட்டளக கயத்துக்தகளண்டு, தழட்டநழட்டு தநற்தகளள்ப்ட்ட
இ யன்தொககள் இங்ககனழல் சழதளன்கநச் சதோகங்கழன்
நதழல் ததம் இகடதயழகனத்ம் அபசழன்நவது ம்ழக்கக
இமப்கத்ம் ற்டுத்தழ. இந்த இகடதயழ இன்தொம்
ழபப்ப்டளநல் இதப்துதளன் நழகவும் கயகக்குளழனது.
இப்தளளது தளர் தொடிந்து, ளதழக்கப்ட்ட நக்களுக்கு 
தகளடிக்கணக்கள தௐளய் ததநதழனழல் உதயழப் ணழகள்
தசய்னப்ட்டளலும் அயர்கழன் நதழலுள் இகடதயழகன
இன்தொம் ழபப் தொடினயழல்க. அன்த தயலிக்ககடச்
சழகனழலிதந்த தநழழ் அபசழனல் ககதழகள் தழட்டநழட்ட தொகனழல்
தகளல்ப்ட்டளர்கள். அன்த தக 25ஆம் தழகதழ 35
தளபளழகள் - அபசழனல் ககதழகள் - டுதகளடூபநளதொகனழல்
அந்தச்
சழகனழத
தகளல்ப்ட்டளர்கள்.
அதற்கு
இபண்டுளட்கழன் ழன்ர், அதளயது 1983 தக 27ஆம்
தழகதழ தநலும் 17 அபசழனல் ககதழகள் தகளல்ப்ட்டளர்கள்.
தநளத்தநளக 52 அபசழனல் ககதழகள் தழட்டநழட்டதொகனழல்
அமழத்ததளமழக்கப்ட்டளர்கள். அந்த தயகனழத அந்தச்
சழகனழலிதந்த ங்கது தகயர் டக்ஸ் ததயளந்தள
அயர்கள் அங்கழதந்த  அபசழனல் ககதழககப் ளதுகளத்து
நழகுந்த களனதொற்யர் ன்கதத்ம் இந்தச் சகனழத ளன்
குழப்ழட யழதம்தைகழன்தன். அந்த அடிப்கடனழல் தக
டுதகளகனளது ததன்குதழனழத யளழ்ந்த தநழமர்கழன்
இதப்கதன தகள்யழக்குழனளக்கழனது.
ததன்குதழகழல் குடினழதந்த இங்ககத் தநழமர்கள் நற்தம்
நகனகத்
தநழமர்கள்நவதும்
யன்தொககள்
கட்டயழழ்த்துயழடப்ட்ட.
அயர்கள்
குழப்ளக
இக்குகயக்கப்ட்டு நழக தநளசநளகத் தளக்கப்ட்டளர்கள்.
இதளல் ல்ளனழபக்கணக்கள தநழழ் நக்கள் யடக்குக்கும்
கழமக்குக்கும்
அகதழகளக
இடம்தனர்ந்தர்.
அதளயது
தங்களுகடன
உகடகநகள்
நற்தம்
தசளத்துக்கள்
ல்ளயற்கத்ம் இமந்த ழகனழல், அளதபயளக யடக்கு,
கழமக்குப் குதழகக தளக்கழப் தளளர்கள். கழபங்கநளகதய
இந்தக் தகளடுகநகக அன்கன ஆட்சழனளர்கள் டத்தழ
தொடித்தர். அன்த நழத ளகளழகதந தயட்கப்டக்கூடின
யககனழல்
நழகவும்
தநளசநளதொகனழல்
சம்யங்கள்
டந்ததழ. அதுவும் தகளளம்தை களழத இத்தககன
சம்யங்கள் நழகவும் தநளசநளக கடதற். தநழமர்கழன்
உனழர்கள்,
உகடகநகள்
அமழக்கப்ட்ட;
சூகனளடப்ட்ட. அன்கன ஆட்சழனளர்கள் அதகக்
கட்டுப்டுத்துயதற்கு
ந்தயழதநள
டயடிக்கககனத்ம்
டுக்களநல், இந்தப் ழபச்சழகக்குத் தூநழட்டு, அதக
தநலும் யர்த்தளர்கள். அன்த ளபளளுநன்த்தழல் அங்கம்
யகழத்த தநழமர் யழடுதகக் கூட்டணழனழன் ளபளளுநன்
உதப்ழர்கள்கூட, இந்த அகயக்கு யபதொடினளநல் ததன்
இந்தழனளவுக்குச் தசன்ளர்கள். அன்கன களகட்டத்தழல் தநழழ்
ளபளளுநன்
உதப்ழர்கள்கூட,
ளபளளுநன்த்துக்கு
யதயதற்தகள அல்து தகளளம்ழல் தங்கழனழதப்தற்தகள
தொடினளத,
ஏர்
ஆத்தளதும்
ததக்கடினளதுநள
சூழ்ழககன
அன்கன
அபசு
உதயளக்கழனது.
இகயதனல்ளம் இன்த நகக்கப்ட்டிதக்கழன்.
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துபதழஷ்டயசநளக தநழழ்த் ததசழனக் கூட்டகநப்தைகூட,
1983ஆம் ஆண்டு தக சழகச்சளகப் டுதகளக உட்ட
தநழமர்களுக்கு
தழபளக
டத்தப்ட்ட
யன்தொககக
தயழப்டுத்துயதழல்க. தநழழ்த் ததசழனக் கூட்டகநப்தை
உதப்ழபள
தகபய
தசல்யம்
அகடக்களதன்
அயர்களுகடன
தகயர்கள
குட்டிநணழ,
தஜகன்,
தங்கத்துகப
தளன்யர்கள்
அன்த
சழகச்சளகனழல்
டுதகளக தசய்னப்ட்டளர்கள். இன்த அயர் அதக
ழகவுகூபத் தனளபளக இல்க. இகயதனல்ளம் ஆமநள
களனங்கள்! சழதளன்கந சதோகங்கழன் நதழல் துன்ழனக
உண்டளக்கழன சம்யங்கள்!
இதழல் நழகவும் தநளசநளகப் ளதழக்கப்ட்டயர்கள் நகனக
நக்கத! தன்ளல், கன நக்கள் ளதுகளப்தைத் ததடிச்
தசல்யதற்கு யடக்கு, கழமக்குப் குதழகள் இதந்த. ஆளல்,
நகனக
நக்கள்
ளதுகளப்தைத்
ததடிச்
தசல்யதற்கு
அயர்களுக்கு
உயழர்கதள,
தர்வீக
ழப்பப்தள
இதக்கயழல்க. ழதம், தயதயமழனழன்ழ அயர்கழல்
ததம்ளளயர்கள் யடக்குக்கும் கழமக்கும் தசன்ளர்கள்.
அவ்யளத
தசன்
நக்கழல்
ததம்ளளயர்கள்
டுத்தததயழல்தளன்
ழன்ளர்கள் ன்கத ளன் இங்கு
தசளல்தயண்டும். அந்த நக்கக னளழ்ப்ளணத்தழல் யதம் ந்த தநழழ் அபசழனல் தகயர்களும் யபதயற்கவும் இல்க;
அயர்களுக்கு உதவுயதற்குத் தனளபளக இதக்கவும் இல்க.
அன்த
னளழ்ப்ளணத்தழலுள்யர்கள்
அயர்களுக்கு
உதயழனழதந்தளல்,
இன்தம்
அயர்கள்
னளழ்ப்ளணத்தழல்
குடினழதந்தழதப்ளர்கள். நகனகத்தழலிதந்து னளழ்ப்ளணம்
தசன் நக்கக அயர்கள் அபயகணக்கயழல்க. அன்த
அயர்களுக்கு னளழ்ப்ளணக் கதவுகள் தழக்கப்டளநல்தளன்
இதந்த.
இதளல்,
அயர்கள்
யன்ழப்
குதழனழல்
குடிதனழளர்கள். அன்கன களகட்டத்தழல் யன்ழனழலும்
அயர்களுக்கு
தொகனள
ற்ளடுகள்
தசய்து
தகளடுக்கப்டயழல்க. இதளல், அயர்களகதய அபச
களணழகக தயட்டி, துப்தைபவுதசய்து குடிதனழளர்கள்.
அவ்யளத குடிதனழன நக்களுக்குப் தளதழன ஆதபதயள,
உதயழகதள, ட்டஈடுகதள, ழயளபணதநள யமங்கப்டவும்
இல்க. இதளல், அந்த நக்கள் வண்டகளநளக நழகவும்
ழன்தங்கழன ழகனழல் ழபந்தபக் கூலிகளகதய யளமதயண்டின
ழர்ப்ந்தம் ற்ட்டது. ழன்ர், ற்ட்ட த்த்தம் அந்த
நக்கக தநலும் ளதழப்தைக்குள்ளக்கழனது. இதளல், அந்த
நக்கள் தநன்தநலும் ளதழக்கப்ட்டு, இந்த ளட்டித நழக
தநளசநளகப் ளதழக்கப்ட்ட நக்களக இன்தம் யளழ்ந்து
யதகழன்ளர்கள். அயர்கழல் ததம்ளளயர்கள் இன்தொம்
ழபந்தபக்கூலிகளகதய யளழ்கழன்ளர்கள். இந்த நக்களுகடன
துனபங்கள் இழத்ம் ததளடபக்கூடளது ன்தளலும் அன்த
அயர்களுக்கு இகமக்கப்ட்ட தகளடுகநகக இந்த ளடு
அழன
தயண்டும்
ன்தளலுதந
ளன்
இங்கு
இச்சம்யங்ககக் குழப்ழட்தடன்.
ளதழக்கப்ட்ட
நக்களுக்கு
தொகனள
ழயளபணம்
கழகடக்கும்தளதத அயர்கள் அந்தப் ளதழப்ழல் இதந்து
நவண்டுதகளள்யளர்கள். அப்தளதுதளன் அயர்களுகடன நதழல்
உள் களனங்கள் ஆதம்; யலிகள் குகத்ம்; யடுக்கள் வங்கும்;
இது அடிப்கடனள ஏர் உண்கநனளகும். இந்த ளட்டித
ளதழக்கப்ட்ட
அகத்து
நக்களுகடன
களனங்களும்
ஆதயண்டும்.
அது
தநழமர்களக
இதந்தளதன்,
சழங்கயர்களக
இதந்தளதன்,
தொஸ்லிம்களக
இதந்தளதன், ளதழப்தைக்கும் அதளல் ற்டுகழன்
யலிக்கும் இ, நத, தநளமழ தயதளடுகள் கழகடனளது. தநழழ்
தசும் நக்களுகடன ளதழப்தைக்களுக்கு - சழதளன்கந
சதோகங்கழன் ளதழப்தைக்களுக்கு தொகனள ழயளபணம் இந்த
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ளட்டுக்குள்த கழகடக்கதயண்டும். ழயளபணநளக அயர்கள்
தழர்ளர்ப்து அதழகளபப் கழர்கயத்ம் ழனளனநள ஏர்
அபசழனல்
தவர்கயத்ம்தளன்.
இகய
கழட்டும்தளதுதளன்
தங்களுகடன களனங்கள் ஆழயழடும் ன்த அந்த நக்கள்
கததுகழன்ளர்கள். அது அயர்களுகடன உணர்வு நட்டுநல்,
அடிப்கடனள ததகயத்ம்கூட.
இந்த ளட்டில் ளங்கள் நழகவும் கஷ்டப்ட்டு ஏர்
அகநதழகன
ட்டினழதக்கழன்தளம்.
இந்த
ளட்டில்
இடம்தற்தயந்த
தளகப
தொடிவுக்குக்
தகளண்டுயந்த
தளதழலும்,
அதன்
யழகவுகக
இந்த
ளட்டு
அபசளங்கத்தழதம்
நக்களும்
இன்தம்
அதயழத்துக்
தகளண்தட இதக்கழன்ளர்கள். ஆகதய, ததளடர்ந்தும் இந்த
ளட்டில் இங்களுக்கழகடனழத, சதோகங்களுக்கழகடனழத
இகடதயழத்ம் யன்நதொம் இதப்து ல்தல். அண்கநனழல்
ததயக, அளுத்ககந தளன் இடங்கழல் டந்த
சம்யங்கள் நழகவும் தயதககனத் ததகழன். இவ்யவு
களநளக டந்த த்த்தத்தழளல் ளங்கள் வ்யதயள
அமழவுககச்
சந்தழத்தயர்கள்!
நளததம்
துனபத்கத
அதயழத்தயர்கள்!

தகதொகனழளழன்
யளழ்கய
இமந்தயர்கள்!
ல்ளனழபக்கணக்கள
உனழர்ககப்
ழதகளடுத்தயர்கள்!
இந்த
தயகனழல்
நவண்டும்
தவப்ந்தங்கதளடும் ஆத்தங்கதளடும் தததயழத இங்கழ
வீடுககக்
தகளளுத்துகழளர்கள்;
ககடகக
அடித்து
தளதக்குகழளர்கள்; சக நழதர்ககத் தளக்குகழன்ளர்கள்.
அப்டிதனன்ளல், கடந்த களத்தழலிதந்து ளங்கள் கதப்
டித்தழதக்கழதளம்? கடந்தகள சம்யங்களுக்களக ளட்டின்
களத்தழல் சுதக்குக் கனழற்க நளட்டுயதற்கு தொற்டுகழன்து
சர்யததச சதோகம்! ளடு ளளழன அச்சுதத்தலின் தொன்த
ழதத்தப்ட்டிதக்கழன்து. ஆளல், சழர் இங்தக ன்
தசய்துதகளண்டிதக்கழன்ளர்கள்?
இகத
ளங்கள்
தைளழந்துதகளள் தயண்டும்.
ளங்கள்
யன்தொகனளர்களகவும்
அதழகளபத்கதப்
கழர்யதற்கு யழதம்ளதயர்களகவும் இதக்கும்யகப இந்த
ளட்கட யர்ச்சழப் ளகதனழல் இட்டுச்தசல் தொடினளது.
சழப்ள, நகழழ்ச்சழனள, ல்ததளத களம் நக்கு
யந்துயழட்டளல் கடந்த களத்தழன் யடுக்களும் களனங்களும்
நகந்துயழடும்; நக்கடிக்கப்ட்டுயழடும். ஆகதய, கடந்தகள
அதயங்கழலிதந்து
கற்தக்தகளண்ட
ல்தயத
யழடனங்கழலிதந்து
சதோகங்களுக்கழகடனழலும்
இங்களுக்கழகடனழலும்
இதக்கழன்
தொபண்ளடுககத்
தவர்ப்தற்கு ளங்கள் ல்தளதம் தொன்யப தயண்டும்.
30 யதடங்களுக்கு தொன்தை அன்கன ஆட்சழனளர்கள்
உதயளக்கழன யழடனங்கள் இன்தயகப தவபளத ழபச்சழகனளக
இந்த ளட்டில் தகளளந்துயழட்டு ளழந்துதகளண்டிதப்கத
ளங்கள் ல்தளதம் ளர்க்கழன்தளம். ஆகதய, அப்டிப்
ழபச்சழககக
உதயளக்கழனயர்களும்
கனயர்களும்
தசர்ந்து ழபச்சழகக்குத் தவர்வுகளண தொன்யப தயண்டும். இது
ல்தளதகடனதுநள தளதப்தை! இதக அபசழனலுக்கப்ளல்
ழன்த சழந்தழக்க தயண்டும். ஆட்சழனழல் இதப்யர்கள்தளம்
ழபச்சழகக்கள தவர்கயக் தகளண்டுயந்து கடதொகப்டுத்த
தயண்டுதநன் ண்ணம் இல்ளநல் ஆட்சழனழலிதப்யர்கள்,
தழர்த்தபப்ழர்  ல்தளதம் இகணந்து, கடந்தகள
டிப்ழகககக்
கதத்தழற்தகளண்டு
ழனளனநள,
ழபந்தபநள தவர்வுடன் இந்த ளட்டில் ல்ள சதோகங்களும்
அகநதழனளகவும் சந்ததளசநளகவும் யளமக்கூடின சூமக
ற்டுத்தும்
ளளழன
தளதப்கச்
சுநந்து
தசனற்ட
தயண்டுதநன்கத ளன் இந்த அகயனழத யலித்தத்த
யழதம்தைகழன்தன்.
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கடந்தகள துன்ழனல் சம்யங்களுக்கு இந்த ளட்கட
நவண்டும் இட்டுச்தசல் தொடினளது. அப்டி ளங்கள் இட்டுச்
தசல்தயளநளளல் இந்த இங்ககத் தவயழல் யசழக்கழன் ல்ள
இ நக்கழதும் தழர்களத் தகதொகனழளழன் யளழ்கய
அமழப்துதளன்
எத
ழகப்ளட்கட
ளங்கள்
டுத்தழதக்கழன்தளம் ன்ததளன் அர்த்தநளகும். ஆகதய,
எதயகபதனளதயர் தளக்குயகத யழடுத்து, இன்த ளட்டில்
உதயளகழத்ள்
அகநதழனள,
த்த்தநற்
சூமகப்
னன்டுத்தழ சர்யததச ததக்கடிகழலிதந்து நவண்டு ஏர்
இககநனள, சுனளதவநள இங்கககனக் கட்டிதனளப்
தயண்டும். அதற்களக இங்ககனழல் யளழ்கழன் ல்ளச்
சதோகங்களுக்கும் சநள எத தவர்கய தளக்கழப் னணழக்க
தயண்டுதநன்கத ளன் இந்த அகயனழத யலித்தத்தழ,
யழகடததகழன்தன். ன்ழ, யணக்கம்.

[අ.බහ. 4.35]

ගු ඳාලිත රංපග බණ්ඩාර මශතා

(நளண்தைநழகு ளலித பங்தக ண்டளப)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

මරු නිශඹෝජය ථහනහඹ තුමභනි, අසශක ජලි ර්ජ ඹන්
පිිබඵ මරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුමභහ ශඹෝජනහක්ෂ ඉි.රිඳත්
ය ිකශඵනහ. ඒ ශඹෝජනහ ශමනළිධත් ිකශඵන්ශන් ළඩ
ර්ජනශඹන් අවුරුදු 34 ට ඳසුයි. ශම්, 2014 ර්ඹ. භහ
ඛඳනහ ශශේ ශම් හයණඹයි.
මරු නිශඹෝජය
ථහනහඹ තුමභනි, ශම් ශභ ශව ත න
ශ ටත් ිධලසිධදයහර ශියඹන් තභන්ශේ අයිිකහසිර ම් ඉඛරහ
භව ඳහයට ඵළවළරහ උ්ධශඝෝණඹ යනහ. දුම්රිඹ සිරේනඛ නළික
ගිහිඛරහ වළ චශඳනහ; ශේක්ෂ නළික ගිහිඛරහ වළ චශඳනහ. නතය
යරහ ිකශඵන දුම්රිඹ එන්ිසභ ඉඵහමහශත් ඹනහ. ශයෝවඛර
ි.නඳතහභ එක්ෂශ ෝ වදයරු, එක්ෂශ ෝ ම් රුශෝ, එක්ෂශ ෝ
හර්ික ශිඛපීන්, එක්ෂශ ෝ ශවි.ඹන් වුරු ශවෝ පිරික්ෂ ස්යික්ෂ
යනහ. යතුමඳසර ිකනිසසුන්ට ශඵ න්න තුමය නළවළ යනඹරහ
යජඹට යනඹරහ ඵළරිභ තළන ඳහයට ඵළවළරහ ඒ පිිබඵ ිධශයෝධතහ
දක්ෂන්න ඳටන් මත්තහ. එතශ ට යජඹ ශශේ ශභ ක්ෂද? තුමය
ඉඛරපු ිකනිසසුන්ට උණ්ඩ ශදන එ යි. ඒ ිකනිසසුන්ට ශඩි
ිකඹරහ, ඝහතනඹ යරහ දළම්භහ. එශවභ ඝහතනඹ යරහත් නි ම්
හිියශේ නළවළ. මශම් ිකනිශවකුට ිකඹහ ශමදය ිකනිශවකුටත්
තභන්ට ඕනෆ ිධධිඹට අභඟුඛ ටුතතුම ය මන්න ශදන්ශන්
නළික වු.දහ ශඹ දරහ, වු.දහ අණ ඹටශත් ටී 56 එඛර
යශමන ගිහිඛරහ ිකනිඹ ළශලුහ.
වරහත ධීයශඹෝ ශයශට ඵළවළරහ යනකශක, "නි ම් එඳහ,
පිනට එඳහ, හධහයණ ිකරට භූිකශතඛ ිය ශදන්න, අපි යටට
අලය භහළු ිය ශමනළඛරහ ශදන්නම්" යනඹරහයි. එශවභ යනඹරහ
උ්ධශඝෝණ යන ශ ට ශශේ වු.දහත්, ශඳ ලිසිරඹත්, ිධශලේ
හර්ඹ ඵර හඹත් ශඹ දරහ ඒ ිකනිසසුන්ට ශඩි ිකඹරහ ඇන්ටනි
ප්රනහන්දු ඝහතනඹ යරහ, ත තුමන් ශදශනක්ෂ තුමහර රුන් ඵට
ඳත් යරහ දහ ගඵහධිතයින් ඵට ඳත් යනරීභයි.
ප්නහඹ ශශශ රහඳශේ ශේ ශඹෝ තභන්ශේ අර්ථ
හධ ඹ ගයක්ෂහ
ය මන්න ටන්
යන ශ ට ශශේ අර්ථ
හධ ඹ ශදන එ
ශන ශයි, ඒ ිකනිසසුන්ට
ඳුළු මෆස,
ඵළටන් ප්රවහයඹත් එක්ෂ ශඩි උණ්ඩ ශදන එ යි. ඒ සිර්ධධිශේීම
ශය ශේන් චහන ඝහතනඹ යරහ දළම්භහ. වු.දහ අණ ඹටශත්
යතුමඳසර සිර්ධධිශේීම ඒ අභඟුර සිරදු ශහ හශේ ශය ශේන්
චහන ශේ අභඟුරටත් ළලිශකරිඹ ඳඛලිඹට ිකනිසසුන්ට ඹන්න
ශදන්ශන් නළික ගයක්ෂහ ශහ. ිධශලේශඹන්භ අශ ච ි.වමත
නහඹ
ජඹරත් ජඹර්ධන ඳහර්ලිශම්න්තුම භන්ත්රීතුමභහටත් ඒ
අරට ඹන්න දුන්ශන් නළවළ. ශනත් ශ ශනකුට ශන ,
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ඳහර්ලිශම්න්තුම භන්ත්රී ශ නකුටත්, භවජන නිශඹෝිසතඹකුටත්
ඹන්න ශදන්ශන් නළික ඒ ඝහතනඹ
යන රද ශය ශේන්
චහන ශේ ශ්ධවඹ අයශමන ගිහින් ළශලුහ.
භ ශ්යය ශියඹන් එිබඹට ඵළවළරහ තභන්ශේ අධයහඳන
අයිිකහසිර ම් ශනුශන් ටන් ශහ. ශන ශභ ත් ශන ශයි,
ඉඛලුශක. තභන්ශේ අධයහඳනඹ  චඳහදු යන ශ ට, නිඹිකත
අවුරුදු වතය අධයහඳනඹ රඵහ ශමන යටට ජනතහට ශේඹ
යන්න අසථහක්ෂ ශදන්නඹ යනඹහ තභයි ඒ අඹ ඉඛලුශක.
ගණ්ඩු ශභ ද ශශේ? ශඳ ලිසිරඹ ශඹ දහ අභ ඵරඹ ඳහිධච්චි
යන්ශන් ශ ශව භද යනඹහ ශඳන්නුහ. භ ශ්යය ශියඹන්ශේ
ඇසලින් ශර  ඳනින්න ඳවය ීමරහ තභයි ශඳන්නුශක,
ශ ශව භද අභ ඵරඹ ඳහිධච්චි යන්ශන් යනඹරහ.
ඒ ිධතයක්ෂ ශන ශයි. අද නශ ට ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුම
නිශඹෝජනඹ යන ශ්ධලඳහරනඥපශඹෝ ග්රහභ නිරධහරින්ට ඳවය ීමරහ
ග්රහභ නිරධහරිඹහ ඇශේ ඉන්නහ; භන්ත්රීතුමභහ වළවගිරහ ඉන්නහ. ත
භව ඇභිකතුමශභක්ෂ ඵළට් එ ක්ෂ අයශමන ගිහිඛරහ ශඵෝරඹට
මවන්ශන් නළික ිකනිසසුන්ට මවනහ, ශඳ ඛ මව ගයහවුරක්ෂ
පිිබඵ. ඒ තභයි තත්ත්ඹ. අනික්ෂ අතට ශඳ ලිසිරඹ අඛරහශමන
එන ළලි ්ළක්ෂටයඹට ප්රහශ්ධය ඹ බහ
උඳ බහඳිකතුමශභක්ෂ
නළඟරහ යහශවහික බිභට ඵසරහ යහශවහිකට ඳවය ශදන්න
රසනහ. තඹුත්ශත්මභ ඳළත්ශත් ්ළක්ෂටයඹ දළ ඳටහ ශමන
ඹන ශ ට ඒ ශඳ ලීසිරශඹන් ඇඛලුහභ ප්රහශ්ධය ඹ බහශක
භන්ත්රීයඹකුශේ ශනෝනහ ගිහින් ්ළක්ෂටයඹ ශ්ලයහ මන්නහ.
ශඳ ලීසිරඹට යනඹනහ, ඳරඹන් ශඳ ලීසිරඹට යනඹරහ. ශභන්න යටට
ඇික
යරහ ිකශඵන තත්ත්ශඹන් දලභඹක්ෂ මරු නිශඹෝජය
ථහනහඹ තුමභනි.
භහ ඛඳනහ ය ඵළලුශක ශම් හයණඹයි. ජලි ර්ජනඹ සිර්ධධ
වුශණ් ශ ශව භද?
ඩහ ළියච්ච යටක්ෂ තුමශ,
ඩහ ළියච්ච
ගර්ථි ඹක්ෂ තුමශ, ඩහ ළියච්ච ඳරිඳහරනඹක්ෂ තුමශ ජනතහට
න්න නළික ශකිබ ශකිබ සිරියන තයභට, අඳින්නට ඇඳුභක්ෂ නළික
න තයභට යට ශමන ගිහින් ිකබුණු ඒ අශවේනි තත්ත්ශඹන් යට
ශ්ලයහ මළනීභ වහ ටුතතුම යන ුතමඹ , ි.වමත ජනහධිඳික
ශ..ගර්. ජඹර්ධන භළිකතුමභහ එදහ යශට් ඳරිඳහරනඹ නිසිර ඳරිි.
ශමන ඹිකන් වර්ධනඹ ශකමත් යන ුතමඹ , දු චඳත් භ
නළික
යන්න
ටුතතුම යන ුතමඹ එඹට එශයහි එදහ ජලි
ර්ජනඹ සිරදු ශශේ ිධරු්ධධ ඳක්ෂශේ හිටපු ට්ියඹශේ ගශිර්හදඹ
අයශමනයි. ඒ ගශිර්හදඹ අයශමන ශම්
යශමන ගිඹ ජලි
ර්ජනශේීම යට ගඳසු එළනි අමහධඹ ට ඹන්නට ශන ීම ශ්ලයහ
මළනීභ වහ පිඹය මත්තහ. ර්ජ ඹන්ට ශේඹට එන්න යනකහ.
ශේඹට එන්ශන් නළත්නම් ශභ නහ යන්නද? වුරු ශවෝ දහරහ
ජනතහ ශනුශන් ශේඹ රඵහ ශදන්නට ඕනෆ. ඒ වහ තභයි
ඳහර ශඹක්ෂ ිධධිඹට නිර්බඹ එදහ අලය පිඹය මත්ශත්. ඒ
පිඹය මත්තහට ඳසු ඒ ිකනිසසු මළන ඵරන්ශන් නළික නි ම්
හිියශේ නළවළ. ඒ ිකනිසසු ශනුශනුත් ඳසු ටුතතුම ශහ. භභ
ඒ ඳසු යනඹන්නම්.
මරු නිශඹෝජය
ථහනහඹ තුමභනි, එළනි ඳසු බිභක්ෂ තුමශ
අවුරුදු 34 ට ඉසශඛරහ ශච්ච සිරදු මේභක්ෂ පිිබඵ එක්ෂත්
ජනතහ නිදවස න්ධහනශේ ඇභිකතුමභන්රහට භන්ත්රීතුමභන්රහට
ඳුළු එන්ශන් දළනුයි. භහ ඉවිකන් යනඹපු හයණහ මණනහ ිධලසිධදයහර ශභයින්ශේ ප්රලසනඹ, දුම්රිඹ ප්රලසනඹ, ශයෝවඛර
ප්රලසන, යතුමඳසර ප්රලසනඹ, වරහත ධීයයින්ශේ ප්රලසනඹ,
ප්නහඹ ශය ශේන් චහන රහ ඝහතනඹ ශ එ , භ ශ්යය
ශියයින්ශේ ඇසලින් ශර  ඳනින්න මවපු එ , ග්රහභශේ රහට
ඳවය දුන්නු එ , ශඳ ඛ මශවේ ප්රලසනඹට අඛරපුශමදය භනුයඹහට
ඵළට් එශ න් ඳවය දුන්නු එ , ප්රහශ්ධය ඹ බහශක උඳ බහඳික
ගිහින් ළලි ශරෝඩ් එ
බහය මන්න එ , ප්රහශ්ධය ඹ බහශක
භන්ත්රීශේ ශනෝනහ ගිහින් දළ ්ළක්ෂටයඹ ශඳ ලීසිරශඹන් උදුයහ
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මන්න එ - ම්ඵන්ධශඹන් නමහප්ක්ෂ ඇික ශරහ එක්ෂත්
ජනතහ නිදවස න්ධහනශේ භන්ත්රීරුන්ට ශම් හශේ ඛතළබීශම්
ශඹෝජනහක්ෂ ශේන්න 2048 න තුමරු අඳට ඵරහශමන ඉන්න සිර්ධධ
ශනහ. 2014 ීම ඉඳදුණු පු්ධමරශඹක්ෂ ඳහර්ලිශම්න්තුමට ගශ ත්
තභයි 2048 ීම ශම් හශේ ශඹෝජනහක්ෂ ශමශනන්න ශන්ශන්.
ශභ ද? මරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුමභහ ඉඳි.රහ ිකශඵන්ශන්ශත්
1980 ීමයි. 1980 ර්ශේ ඉඳදුණු ශ ශනක්ෂ තභයි ශලෝ ඹ ඳශ
යන්න ශවෝ ශභ ක්ෂ ශවෝ එ
ට ශම් ශඹෝජනහ ශේන්ශන්.
ශලෝ ශරහ ශම් හශේ ශඹෝජනහක්ෂ ශේන්ශන් අවුරුදු 34 ට
ඳසුයි. ශම්හ හ යටන්න ශමශනන ශඹෝජනහද?
මරු නිශඹෝජය
ථහනහඹ තුමභනි, ශම් ජලි ර්ජ යින්
ම්ඵන්ධ එදහ ඩිනම් පිඹයක්ෂ මත්තහ. එ ට සිරිය යණසිරවව
ශප්රේභදහ ජනහධිඳිකතුමභහ, ජලි ර්ජ යින් ම්ඵන්ධශඹන් ිධජඹ
කුභහයණතුමවම භළිකතුමභහත් එක්ෂ මූලි හ ච්ඡහ ඳළළත් රහ.
1989 ීම ශප්රේභදහ භළිකතුමභහ ජනහධිඳික ධුයඹට ඳත්ශරහ භහ
තුමනක්ෂ ඇතුමශත ශම් හ ච්ඡහ තළබුහ. ිධජඹ කුභහයණතුමවම
භළිකතුමභහ ඝහතනඹ වුණහට ඳසශේ
ඔසී අශ්ලගුණශේ ය
භළිකතුමභහත් එක්ෂ
ශම් හ ච්ඡහ ඉි.රිඹට ශමන ගිඹහ. ඔසී
අශ්ලගුණශේ ය භළිකතුමභහත් එක්ෂ හ ච්ඡහ ඳත්රහ ඩිනම්
පිඹය මත්තහ. අව 32/89 යහජය ඳරිඳහරන චක්රශඛයඹ නිකුත්
යරහ, ශම් සිරඹලු ර්ජ යින් වහ ඔවුන් ර්ජනඹ යනරීභ ශවේතුම
ය ශමන, ශේඹට ශන ඳළිකණීභ ශවේතුම ය ශමන ඔවුන්
ශේඹට ශන ඳළිකණියේ සිරඹලු හරඹ ළඩ ශ හරඹක්ෂ ිධධිඹට
ර හ ඔවුන්ශේ අර්ථහධ ඹ ශදන්න, ඔවුන්ශේ ිධශ්රහභ ළප්ඳ
ශදන්න, ඔවුන්ශේ ළප් ච ර්ධ
ශදන්න තීන්දු ශහ. ශම්
තීන්දු රිඹහත්භ වුණහ. ශම් චක්රශඛයනඹ යනඹන්න ගිශඹ ත්
ශරහ ඹනහ. ශභහි රුණු අටක්ෂ ිකශඵනහ.
මරු නිශඹෝජය ථහනහඹ තුමභනි, ශම් චක්රශඛයශේ ිකශඵන
අටන හයණඹ වළියඹට ිකශඵන්ශන් යහජය අවලඹට ඳභණක්ෂ
ශන ශයි, ශඳ්්ධමලි අවලශේ උදිධඹටත් ශම් යප්රහදඹ රඵහ
ශදන්න තීන්දු ය ිකශඵනහ යනඹරහයි.

නිපයෝජය කථානායකුරමා

(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please!
ශම් අසථහශකීම
වුරුන් ශවෝ
භන්ත්රීයශඹක්ෂ මරු ශභ වහන් ප්රිඹදර්ලන ද සිරඛහ භන්ත්රීතුමභහශේ
නභ මූරහනඹ වහ ශඹ ජනහ යන්න.

ගු
සුපම්ධා ජී. ජයපවේන මශ කිය (ඳාර්ලිපම්න්ුර
ක යුුර අමාතයුරිය)

(நளண்தைநழகு (தழதநதழ) சுதநதள ஜவ. னதச - ளபளளுநன்
அலுயல்கள் அகநச்சர்)

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

මරු නිශඹෝජය ථහනහඹ තුමභනි, "මරු ශභ වහන් ප්රිඹදර්ලන ද
සිරඛහ භන්ත්රීතුමභහ දළන් මූරහනඹ මත ුතතුමඹ" යි භහ ශඹෝජනහ
යනහ.

ප්රනනය විමවන දින් වභා වම්මත විය.

யழள யழடுக்கப்ட்டு ற்தக்தகளள்ப்ட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරුල නිපයෝජය කථානායකුරමා මූාවනපයන් ඉල ක
වුපයන් ගු පමොශාන් ප්රියදර්න ද සල්ලා මශතා මශතා
මූාවනාරූඪ විය.

அதன்ழகு, ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள் அக்கழபளசத்தழழன்த
அகதய, நளண்தைநழகு தநளலளன் ழளழனதர்ர த சழல்யள அயர்கள்
தககந யகழத்தளர்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE
HON. MOHAN PRIYADARSHANA DE SILVA took the Chair.
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ගු ඳාලිත රංපග බණ්ඩාර මශතා

(நளண்தைநழகு ளலித பங்தக ண்டளப)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

මූරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුමභනි, ඒ ශඳ්්ධමලි
අවලශේ
උදිධඹටත් ශම් යප්රහද එශරභ රඵහ ශදන්නට එදහ ඒ චක්රශඛයඹ
තුමිබන් ඉඩ ඩ රහ දුන්නහ. කුභක්ෂ ශවෝ යදක්ෂ සිරදු වුණහ නම්,
එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂශේ නහඹ ශඹෝ, එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂශේ
රිඹහ හරිහු ළඩ ටුතතුම යරහ ිකශඵන්ශන් ිකනිසුන් යටන්න
ශන ශයි; ඒ ශ ුතතුම හර්ඹ බහයඹ නිසිර ශර ිධහ ශදන්නයි.
මූරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුමභනි, ශම් ජලි ර්ජනඹට
ශේ ඹන් ශඳරම රශේ වුද? අද ගණ්ඩු යන, එදහ ිධඳක්ෂශේ
හිටපු ශ්රී රව හ නිදවස ඳක්ෂඹ ප්රධහන ණ්ඩහඹභයි. භහින්ද
චින්තනශේ 12න පිප්ශක ශභශේ වන් නහ:
"1980 ජලි ර්ජ ඹන්ශේ ශභශතක්ෂ ශන ිධමට ඇික මළටලු නියහ යණඹ
යනරීභ වහ ඩිනම් පිඹය මන්ශනික."

මූරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුමභනි, ශම් අසථහ, ජනහධිඳික
ධුයශේ ශදන ධුය හරඹත් ඉය යරහ, තුමන්න ධුය හරඹ
වහ කුරුභහනම් අඛර-අඛරහ ඉන්න ශරහයි. තුමන්න ධුය
හරඹ වහ කුරුභහනභ අඛරන ශ ට තභයි නළතත් ජලි
ර්ජ ඹහ භතක්ෂ වුශණ්. දළන් ශදයක්ෂ ජනහධිඳික ධුයශේ සිරියඹහ.
ජනහධිඳිකයණ ශද
ීම ඒ ථහ යනකහ. භහින්ද චින්තනශඹන්භ
ඒ යනකහ. දළන් තුමන්න ධුය හරඹ එන ශ ට තභයි නළතත්
ඒ
භතක්ෂ වුශණ්. ජලි ර්ජ ඹන්ශමන් ශ ටක්ෂ දළන්
ජීිධතක්ෂඹට ඳත්ශරහත් ඉයයි. ඉිකරි පිරිශේ ඡන්දඹ බිලී
ඵහන්න ශන් ගශඹත් ළයඹක්ෂ ශම් ශ ශ වශ-වශහ ඉන්ශන්. හද
ශම් යටන්න වදන්ශන්? භහින්ද චින්තන ශඳ ශත් 12න පිප් භහ
වභාගත* යනහ, මූරහනහරුඪ මරු භන්ත්රීතුමභනි.
32/89 දයන යහජය ඳරිඳහරන චක්රශඛයඹත් භහ වභාගත*
යනහ, මරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුමභහශේ අධහනඹට ව දළන
මළනීභ වහ. ඉඩක්ෂ රළබුණු ශරහට ශම් චක්රශඛයඹ එතුමභහට
ඹන්න. එතශ ට එතුමභහට දළන මන්න පුළුන්, ශභළනි පිඹය
ශමන ිකශඵනහඹ යනඹරහ. ඒ හශේභ ීම ිකශඵන ශඳ ශය න්දු
පිිබඵත් එතුමභහට දළන මන්න පුළුන්.
මූරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුමභනි, ජලි ර්ජ ඹන් පිිබඵ
ශ ඳභණ උනන්දුක්ෂ ිකශඵනහද යනඹනහ නම්, 2012 අඹ ළඹ
ශඛයනඹ  ස යන ශ ට ජලි ර්ජ ඹන් එක්ෂ හ ච්ඡහක්ෂ
ඳළළත් රහ. එභ හ ච්ඡහශකීම ඒ ශම ඛරන්ට යනකහ, "ඔඵරහට
ශන රළබුණු ශ්ධ ශභය අඹ ළශඹන් රඵහ ශදනහ"යි යනඹරහ.
එශවභ යනඹරහ අඹ ළඹ ශඛයනඹට එඹ ඇතුමශත් ශහ. ඊට ඳසශේ
ශභ ක්ෂද ශශේ? අය ඉතුමරු ශරහ හිටපු යනහිඳ ශදනහට භහඹ ට
රුපිඹඛ 5,000 ඵළගින් ීමභනහක්ෂ දුන්නහ. යණසිරවව ශප්රේභදහ
ජනහධිඳිකතුමභහ 32/89 දයන යහජය ඳරිඳහරන චක්රශඛයඹ ඹටශත්
එශවභ ශන ශයි ශශේ. ශමදය හිටපු හරඹත් මණනඹ යරහ
ිධශ්රහභ ළප්ඳ රඵහ ශදන්න, ශමදය හිටපු හරඹටත් ළප් ච ර්ධ ඹ
රඵහ ශදන්න, ශමදය හිටපු හරඹත් මණනඹ යරහ උස මේභ
රඵහ ශදන්න තීයණඹ ශහ. ඒ සිරඹඛර එක්ෂ තභයි ිධශ්රහභ ළප්ඳ
රඵහ දුන්ශන්. ඒ ිධශ්රහභ ළප්ඳ රඵහ දුන්ශන් ඒ ශේ ඹහට ඳභණක්ෂ
ශන ශයි, මූරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුමභනි. ඒ ිධශ්රහභ ළප්ඳ ව
අනිකුත් ප්රිකරහබ ඔහුශේ බිරිට ව ඹළශඳන්නන් සිරඹලු
ශදනහටභත් රඵහ දුන්නහ. දළන් ශභය ශභ ක්ෂද ශශේ? භහින්ද
චින්තනඹටත් ශම්
ථහන්දයඹ ඇතුමශත්
යරහ, අඹ ළඹ

—————————
* පවනතකාප තබා ඇත.

* தழகனத்தழல் கயக்கப்ட்டுள்து.
* Placed in the Library.
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ශඛයනඹටත් ශම් ථහන්දයඹ ඇතුමශත් යරහ ශභ ක්ෂද ශශේ?
යපු එ භ ශ්ධ තභයි, ඉතුමරු ශරහ හිටපු යනහිඳ ශදනහට
භහඹ ට රුපිඹඛ 5,000 ඵළගින්  ර ීමභනහක්ෂ රඵහ ශදන එ .
ශභන්න රඵහ දුන්නු ශ්ධ. එදහ එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂ ුතමශේ
යණසිරවව ශප්රේභදහ භවත්භඹහ යපු ශ්ධයි, අද භහින්ද චින්තන
ුතමශේ යරහ ිකශඵන ශ්ධයි අතය ශන ඵරන්න. මූරහනහරඪ
මරු භන්ත්රීතුමභනි, නීිකඥපඹකු ලශඹන් ඔඵතුමභහට ඳළවළි.ලි
ශත්ශයනහ ශන්, ශම් මවන game එ ශභ ක්ෂද යනඹරහ.
මූරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුමභනි, ජීත් ශරහ ඉන්න ිකනිවහට
අය රුපිඹඛ 5,000 ිධතයයි රළශඵන්ශන්. එතළනින් එවහට ඔහුශේ
ඹළශඳන්නන් පිිබඵ, ළන්දඹු බිරි ඉන්නහ නම් බිරි පිිබඵ
යනසිරභ වනක්ෂ නළවළ; ඔවුන්ට යනසිරභ ප්රිකරහබඹක්ෂ නළවළ. එශවභ
නම් හද ශම් යටන්න වදන්ශන්? භව ජනතහ යටරහ-යටරහ
දළන් ඉි.රිඹට ඇිධඛරහ ඉන්නහ.
මූරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුමභනි, ශභතුමභන්රහට ජනතහ මළන
ිධලහර ළක්ෂකුභක්ෂ ිකශඵනහ ශන්. ශභළනි ිධලහර ළක්ෂකුභක්ෂ
ිකශඵන ශභතුමභන්රහ ඒ දසර ඳළළික ජලි ර්ජ ඹන්ශේ
රැසමේම් භහරහට ි.මට වයවට වබහගි වුණහ. රැසමේභක්ෂ
ිකශඵනහඹ යනකහ නම්, උ්ධශඝෝණඹක්ෂ ිකශඵනහඹ යනකහ නම්
ඉසයහින්භ ශඵෝඩ් එ අඛරහ ශමන සිරියශේ ගණ්ඩුශක උදිධඹයි.
ඳසු ගිඹ දසර ජලි ර්ජ ඹන්ශේ 34න ම්ශම්රනඹ
ඳළළත් රහ. ඒ ම්ශම්රනඹ වහ ගණ්ඩුශක ඇභිකරු
ඳසශදනකුට ගයහධනහ ශහ. වුද, ඒ ඇභිකරු ඳසශදනහ? එ
ඇභිකයශඹක්ෂ තභයි හසුශ්ධ නහනහඹක්ෂ හය ඇභිකතුමභහ. එතුමභහ
ම් රු ටශන්, භහජහදශේ පිඹහ. ඊශඟට වභත්රීඳහර සිරරිශේන
ඇභිකතුමභහ. එතුමභහ ශ්රී රව හ නිදවස ඳක්ෂශේ භව ශඛ ම්යඹහ,
ඊශඟ අමභළිකතුමභහ. එතුමභහට අමභළික ධුයඹ ශදනහද, නළ්ධද යනඹහ
භහ දන්ශන් නළවළ. ඊශඟට සුසිරඛ ශප්රේභජඹන්ත ඇභිකතුමභහ. එතුමභහ
එක්ෂත් ජනතහ නිදවස න්ධහනශේ භව ශඛ ම්යඹහ. ශඳ ඩි
අඹට ශන ශයි ගයහධනහ යරහ ිකශඵන්ශන්. ඊශඟට අනුය
ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ ඇභිකතුමභහ. ු.ළු යටභ ණඹ යන රව හ යනිජ
ශතඛ නීිකමත වසථහ බහය සිරියන ඇභිකයඹහ.
ඊශඟට ඵරන්න, යහිසත ශේනහයත්න ඇභිකයඹහ. සිරඹඛර
දළනශමන සිරියන, අශ ච ු.ළු යටටභ ිධශ්ධලශඹන් භහළු ශමන්රහ
න්න ශදන ඇභිකයඹහ. - [ඵහධහ යනරීභක්ෂ]

ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

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

අභහතයහවලඹට රහබඹක්ෂ රඵහශදන ඇභිකයඹහ.

ගු ඳාලිත රංපග බණ්ඩාර මශතා

(நளண்தைநழகு ளலித பங்தக ண்டளப)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

තු.න්නහන්ශේ ඉිකන් යනඹ යනඹහ ඉන්න. තු.න්නහන්ශේට
ඔච්චය තභයි ඉිකරි න්ශන්. වළභ ශදශනක්ෂභ රහබ රඵනහ.
අනුන්ශේ පීචව ථහ යනඹ යනඹහ ඉන්න එ තභයි ශභතුමභහට
යන්න ිකශඹන්ශන්. ශභතුමභහ රඵන රහබඹ එච්චයයි. අය
කුඩිච්චහකුරශම් රිබු ගශ ත් එශවභ ශභතුමභහට භහළු කරිශඹක්ෂ
ශමනළිධත් ශදයි; එශවභ නළත්නම් යරශඹක්ෂ ශමනළිධත් ශදයි.
යහිසත ශේනහයත්න නම් ශභතුමභහට භහළු ෆඛරක්ෂ ශදන්ශන් නළවළ.
ශභතුමභහට දුන්නහට ළඩක්ෂ නළවළ යනඹරහ දන්නහ ශන්. [ඵහධහ
යනරීභක්ෂ] ඔඵතුමභහට ගයහධනහ
යන්ශන් නළවළ, ශඵ රුට
ෆමවන්න එඳහ. ජලි ළඩ ර්ජ යින් ඔඵතුමභහ ත ඳව ට
මණන් මන්ශන් නළවළ. [ඵහධහ යනරීභක්ෂ] ඔඵතුමභහ ශ ශවේද
ශමන්න්ශන්, අසර් භන්ත්රීතුමභනි? ශම් ශඵ රුට ෆමවන්ශන්.
[ඵහධහ යනරීභක්ෂ] ළරැි. ශත යතුමරුද?

ඳහර්ලිශම්න්තුම
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[මරු ඳහලිත යවශම ඵණ්ඩහය භවතහ]

2014.07.18න ි.න "ි.යින" පුත් ඳශත් ඒ මළන වන්
ශරහ ිකශඵනහ. භභ ශම් පුත් ඳත් හර්තහ වභාගත* යනහ,
ශම් හශේ උදිධඹශේ දළනමළනීභ වහ.
ඕඳදූඳ යනඹ යනඹහ ඉන්නහ ිකක්ෂ ශම්හ ඵරන්ශන් නළවළ
ශන්.
මූරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුමභනි, ඇභිකරුන් ඳස ශදශනකුටභ
ගයහධනහ ශහ. ශන දහ ගිහිඛරහ ශඵෝඩ් උසහශමන ෆමවපු
අඹ. ජලි ර්ජ ශඹෝ ශන ශයි ශම් උ්ධශඝෝණර ඉන්ශන්.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(தககநதளங்கும் உதப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)

මරු භන්ත්රීතුමභහ, ඔඵතුමභහශේ

හරඹ අන්.

ගු ඳාලිත රංපග බණ්ඩාර මශතා

(நளண்தைநழகு ளலித பங்தக ண்டளப)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

භශේ හරඹ ශන ශයි අන් ශරහ ිකශඵන්ශන්. ගණ්ඩුශක
හරඹයි අන් ශරහ ිකශඵන්ශන්. ත ළඩි හරඹක්ෂ නළවළ,
ඔශව භ ඉන්න. දළන් ශම් හරඹ ඉයශකශමන ඹන්ශන්. [ඵහධහ
යනරීභක්ෂ]
භහ
ථහ අන්
යනහ, මූරහනහරඪ මරු
භන්ත්රීතුමභනි.
මූරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුමභනි, එදහ ශඵෝඩ් ඔහශමන හිටපු
ට්ියඹශමන් එ ිකනිශවක්ෂත් ශම් ළශර් ඳළත්ත ඳශහත නළවළ.
එශවභ ිකබිඹීම තභයි ශම් ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුමභහ - 1980
ර්ශේ ඉඳදුණු ශ ශනකු - බිඛරට ීමරහ 1980 සිරදු වු ජලි ළඩ
ර්ජනඹක්ෂ මළන ශඹෝජනහක්ෂ ඉි.රිඳත් යන්ශන්. අය මහිකණී
ශර කුශේ ඇභිකතුමභහ ඉන්නහ. එතුමභහට ිකබුණහ ශන් ශම්
ශඹෝජනහ ඉි.රිඳත් යන්න. එතුමභහ ඒ හරශේ හිටපු ම් රු
ඇභිකයඹහ. ඒ හශේභ එදහ ශතඛ වසථහශක හිටපු රිඹහ හරී
අධයක්ෂයඹහ. එදහ ළු ශතඛ මළහුහ යනඹනහ; ශඩි තළබුහ
යනඹනහ; මවරහ එශශකහ යනඹනහ. එශවභ නම් ඒ සිරඹඛරටභ
එතුමභහ ම යනඹන්නට ඕනෆ ශන්. ඒ නිහ එතුමභහ රහ ශම්
ශඹෝජනහ ඉි.රිඳත් යන්න ිකබුණහ ශන්. ශම් හද යට්ටන්න
වදන්ශන්? මූරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුමභනි, භට හරඹ රඵහ ීමභ
මළන ඔඵතුමභහට සතුමිකන්ත ශනහ. එශවභ නම් ගණ්ඩුට භහ
යනඹනහ, ිකනිසුන් යටන රිඹහලිඹක්ෂ ශමන ඹන්ශන් නළික
තය ශර ටුතතුම යන්න යනඹරහ. ශඵ ශව භ සතුමිකයි.

[4.51 p.m.]
ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

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

Bismillahir Rahmanir Raheem.
Mr. Presiding Member, my good Friend, the Hon.
Shantha Bandara, struck the right note when he said that
the July-1980 General Strike was the most horrendous
happening in the history of the Sri Lanka Public Service.
Then, it drips down to 1983, the year in which the great
communal riots took place in this country, which marked
the darkest period in the history of the Tamil population
of this country. What happened in 1983 was as a result of
the 1977 General Election.
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Sir, we had a programme on Rupavahini called
"Vedikawa",-ශකි. හ- where our good friends - the
Chairman of Ayurveda Corporation, ශෝභවල චන්රසිරරි
ශවෝදයඹහ ව ශර්ණු
ශඳශර්යහ හිටපු ඳශහත් බහ
භන්ත්රීතුමභහ - participated, well conducted by Asoka
Senasinghe, Chairman of the Film Corporation. Trade
Union leaders also participated.
එතළනීම අපි ශම් ිධඹඹ ඳළවළි.ලිභ ප්ර හල ශහ. 1977
ඳළළික General Election එශක්ෂ ීම ෆභ ි.සත්රික්ෂ ඹ භ ෆභ
ගනඹක්ෂභ හශේ එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂඹ ි.නහ මත්තහ. නු.ත්
ඹහඳනඹ ි.සත්රික්ෂ ඹ ි.නහ මන්න ඵළරි වුණහ. අන්න එදහ තභයි
වයඹ ඇික වුශණ්. ඒ වයඹ පුයරහ තභයි 1983 ීම ශදභශ
ජනතහ ශම් යියන් ඳළන්නුශක. ඒ ිධසතය භහ ශඟ ිකශඵනහ. අඳට
ඒ අභත
යන්නට ඵළවළ. එදහ ශ ශම ඇතුමළු රව හශක ෆභ
තළනභ ශදභශ ජහික ඹන් ඳහ ශ ටහ දභනශ ට එදහ හිටපු
ිධධහඹ
ජනහධිඳික ශ ශවේද සිරියශේ? ශභ නහද
ශශේ?
"නත්තඳන්" යනඹරහ චනඹක්ෂ යනකහද? යනකශක නළවළ. ඇයි?
ඳිබමළනීභ වහ. 1977 ීම ඹහඳනශේ ජනතහ එක්ෂත් ජහික
ඳක්ෂඹට ඡන්දඹ ශන දුන් නිහ ඒ අඹශමන් ඳිබ මත්තහ. භහ ශඟ
ිකශඵනහ, ඒ පිිබඵ ිධසතය.

From the documents I have, I can relate all the
incidents in chronicle order. In 1983, there were 3,000
deaths in this country; 8,000 houses and 5,000 shops
were completely destroyed and 150,000 people were
rendered homeless.
Sir, in 1981, the renowned Public Library of Jaffna
was burnt down by a violent mob. The Jaffna Library was
well known at the time as a nexus of Tamil activity.
ஆசழனளயழத அதழசழப்ள எத தல்ழகனநளகக்
கததப்ட்ட னளழ். தல்ழகனத்கத ளழத்து, சளம்ளக்கழனயர்
னளர்? அப்தளது இந்த ளட்கட ஆட்சழ தசய்த அபசளங்கத்தழல்
அங்கத்துயம் யகழத்தயர்கள்தளம் இதகச் தசய்தளர்கள்.
அன்த ஜளதழதழனளக இதந்த தஜ.ஆர். ஜனயர்த அயர்கள்
அதக ழதத்துயதற்கு ந்ததயளத டயடிக்ககதனதம்
டுத்தளபள? இவ்யளள அட்டூமழனங்கள் தைளழந்த - தொள
ளட்டிலும் தநழழ் நக்ககக் தகளன்தகுயழத்த க்கழன ததசழனக்
கட்சழதனளடு
இன்த
தனளகபளஜன்
தளன்யர்கள்
தகளஞ்சழக்குளயழக்தகளண்டு தழளழயது தயட்கக்தகடள தசனல்
ன்த ளன் தசளல் யழதம்தைகழன்தன். [இகடதௌடு]

Sir, in Thirunelveli, Jaffna, soldiers were murdered
and communal riots spread all over the country. Kittu, a
regional commander of the LTTE, later admitted to
planning and carrying out the ambush. After that only [Interruption.] Sit down. Hon. Yogarajan, you are a
betrayer
[මූාවනප අණ ඳිපදි ඉල ක කරන දී.]

[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து]

[Expunged on the order of the Chair.]

of the Tamil community. - [Interruption.] Sit down.
Then, what happened on 24th July? I can tell you
everything. A section of a crowd marched up D.S.
Senanayake Mawatha to nearby Borella, where they -

2014 ජලි 23
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[Interruption.] Hon. Yogarajan, they destroyed your
Tamils in 1983. So, talk about them; shed a tear; utter a
word. - [Interruption.] ශරෝහිශඹක්ෂ.
[මූාවනප අණ ඳිපදි ඉල ක කරන දී.]

[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து]
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Then Sir, it spread to Dematagoda. On 24th July, I
told you what happened in Thirunelveli. This is what
appeared in "wikipedia.org" under the caption, "Black
July".
"A section of the crowd marched up D.S. Senanayake Mawatha
to nearby Borella where they destroyed Tamil-owned Nagalingam
Stores."

[Expunged on the order of the Chair.]

தநழமர்களுகடன துதபளகழதளன் இந்த தனளகபளஜன்!

It was owned by a Tamil and it was called,
“Nagalingam.”

[මූාවනප අණ ඳිපදි ඉල ක කරන දී.]

[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து]

[Expunged on the order of the Chair.]

1983ஆம் ஆண்டு தநழமர்கள் தகளக தசய்னப்ட்டகதப் ற்ழ
ளன் இச்சகனழல் தசளல்லும்தளளது, அயதக்கு அது
கழடினளக இதக்கழன்து. இயர் எத தநழமபள? ன்த தகட்க
யழதம்தைகழன்தன். தநழழ் நக்கள் தங்களுகடன ஆத்தழபத்கத
இயர் நவதுதளன் களட்டதயண்டும். தயட்கம்! களற்சட்கட
அணழந்துதகளண்டு இங்தக தச தொககழன்ளர். தொடித்நளனழன்
தநழழ் நக்களுக்களக எத யளர்த்கததனதம் தசுங்கள்!
[இகடதௌடு] ளங்கள் அதநளழக்களவுக்குச் தசன்தளளது, -

මූරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුමභනි, අපි ඇශභරි හශක එක්ෂත්
ජහතීන්ශේ විධධහනශේ ු.ළුට ගිඹහභ
Maryland,
Pennsylvania ගීම ප්රහන්තරටත් ශම ස ිකශඵනහ. අපි ඒ
තළන්රට ගිඹහභ, අශන් ඒ තළන්ර හඹ
යන ශදභශ
ජනතහ, එදහ ිකබුණු ගණ්ඩුශන් ඳන්නපු ජනතහ, තභන්ශේ
ජීිධතඹ ශ්ලයහශමන දුපු ජනතහ යනඹනහ,சழதழள்கககக்

அன்கன அபளஜக அபசு ளகலிங்கம் அயர்களுகடன
ககடகன உகடத்து ளழத்தது. அப்தளது உங்களல் எத
யளர்த்கததனதம் தச தொடிந்ததள? தயட்கக் தகடு! வங்களும்
களற்சட்கட
அணழந்துதகளண்டு
இந்தச்
சகனழத
இதக்கழன்வர்கள்.

It further states, I quote:
The mob which was now around 10,000, attacked, looted and set
fire to any building near Borella junction that had a Tamil
connection, including Borella Flats. Then, houses belonging to
Tamils in the neighbourhood were targeted. The Police fired tear
gas at the crowd but after exhausting all their stock were forced to
fire rifles into the air. The crowd then dispersed in the direction of
Dematagoda,
Maradana,
Narahenpita,
Grandpass
and
Thimbirigasyaya where they attacked and looted Tamil properties
and set them on fire."

களட்டி அயர்கள் கதழளர்கள். "னள! இயர்கள் ங்களுகடன
தபன்

தத்தழநளர்.

களணயழல்க.

இயர்கள்

னளழ்ப்ளணத்கத

னளழ்ப்ளணத்தழல்

தளட்டிதக்கழளர்கள்.

ஆளல்,

கதத்தக்தகளளம்ளன்

தம்

ங்களுகடன

ழள்ககள்

சழத

தல்லிக்கழனழன்

சளற்க

அதழல்

வீதழ

தளகயழல்க.

அதசுகயனள

அயர்கள்

இன்தொம்

களர்தட்

சுகயத்தது
சுகயத்தது

நளம்மத்கத
கழகடனளது;
கழகடனளது;

ங்கழமங்குகக அயர்கள் சளப்ழட்டது கழகடனளது. ன்தட்டி,
ன்ளய்

தளன்யற்க

நவண்டும்

னளழ்ப்ளணத்துக்கு

அயர்கள்

களணயழல்க.

யததயளம்.

அன்கன

ளங்கள்
அபளஜக

ஆட்சழனழத ங்களுகடன வீடுகள் அமழக்கப்ட்ட.  வீடுகழல்
குண்டுகள் யழளந்த அகடனளங்கக இன்தம் களண தொடிகழது.
அந்தப் ழபததசத்தழலுள் ங்களுகடன வீடுககக் களப்ளற்ழத்
தளதங்கள்!" ன்த அயர்கள் ங்கழடத்தழல் அமளத குகனளகக்
தகட்கழன்ளர்கள், தசர். இயற்கப் ற்ழத்தளன் ளங்கள் இன்த
இச்சகனழத

தசழக்தகளண்டிதக்கழன்தளம்.

அன்த

அபளஜகத்கதப் தைளழந்தயர்களுக்கு 1983ஆம் ஆண்டு தக 23 கதப்தை தக ற்ழ ளன் இங்கு ழகவூட்ட யழதம்தைகழன்தன்.
அதததயக இப்டினள எத தன் ங்களுக்குத் ததகயனழல்க.
அளுத்ககநனழல் இடம்தற் அசம்ளயழதத்கத ளங்கள் நழகவும்
யன்கநனளகக்

கண்டிக்கழன்தளம்.

[இகடதௌடு]

அது

கடததம்தளளது, உங்களுக்கு ல்ளம் கூத்தளக இதந்தது.
அங்கு

தொஸ்லிம்களுக்கு

அடிக்கும்தளளது,

தகளளம்ழல்

இதக்கழன் தனளகபளஜன்

[මූාවනප අණ ඳිපදි ඉල ක කරන දී.]

[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து]

[Expunged on the order of the Chair.]

தளன்யர்கள்
கும்நளம்
அடித்தழதக்கழன்ளர்கள்.
துதபளகழகக
னளதபன்த
தொஸ்லிம்
நக்கள்
இம்
கண்டிதக்கழன்ளர்கள்.

This is what happened in 1983 and it is the year that
we call the darkest year of the Tamils in this country you can even include all other minorities.
Then, Sir, Ambal Cafe near the Bristol building in
Fort was attacked and destroyed on the 25th of July. In
York Street, the Tamil-owned clothier "Sarathas" was set
ablaze as well. அன்த தகளட்கடனழல் "சளபதளஸ்" தம்
தைடகயக் ககட இதந்தது. ளங்கள் ஈதுல் ழத்ர் ததளட்கழல்
துணழநணழகக
தசல்தயளம்.

யளங்குயதற்கு
அதக

ளங்கள்

அக்ககடக்குத்தளன்
ளர்த்துக்தகளண்டு

இதக்கும்தளதத ளழத்தளர்கள்.

Soon, all the Tamil-owned shops in Baillie Street,
opposite President’s House, were on fire. Mark this.
එදහ
භවහ ඵරතර ිකබ, භවහ ලහ ය, භවහ ්හවසභණ
ජනහධිඳිකතුමභහශේ නිහඹට - President’s House - ඉසය
යනකශක Queens House යනඹරහ. ඒ ඉි.රිපිට Baillie Street
එශක්ෂ ශදභශ ඩඛ ඔක්ෂශ ෝභ පුච්චරහ දළම්භහ.

Then, in Pettah, a Tamil-owned Saiva hotel called
"Ananda Bhawan"- ளங்கள் யமகநனளக தளகழன்
இடம். அதற்கு தநழமர்கள், சழங்கயர்கள், தொஸ்லிம்கள் 
அகயதம் தசல்யளர்கள் - oilman store, Rajeswari Stores

and Ajantha Hotel were set on fire. Can this happen in
any part of the world?

අද ශ.ගර්ශේ අතහයඹ මහහ තීයඹට ගිහින්ද දන්ශන් නළවළ.
එශවේ ු.සලිම්රුන්, ශඳ ඩි දරුන් ඊශ්රහඹඛ සිරශඹ න්හීමන් අු.
අු.ශක භයණහ. අශ ච මරු සුශම්ධහ ජී. ජඹශේන ඇභිකතුමිකඹනි,
අශ ච භකරු යනඹනහ ඒ ඵඵහරහ අයශමන ඇිධඛරහ ඒ අඹට

ඳහර්ලිශම්න්තුම

763
[මරු අඛවහ. ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ]

ශදභශ ශරෝහිඹහ.

ශදන්න යනඹරහ. වරිභ රසන ශභයි. ශරෝ ශඹන්භ රසන
ඵඵහරහ ඉන්ශන් ඳරසතීනශේ. ඒ අඹ අු. අු.ශක භයරහ දහනහ,
ඊශ්රහශඹඛ වු.දහ.

[මූාවනප අණ ඳිපදි ඉල ක කරන දී.]

[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து]

[Expunged on the order of the Chair.]

ු.සලිම්රුන් මළන නි ම් යනඹුඛ

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(தககநதளங்கும் உதப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)

මරු භන්ත්රීතුමභහ, ඔඵතුමභහට ත ිධනහඩිඹ
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හරඹක්ෂ ිකශඵනහ.

ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

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

අපි ඒ ම්ශඛච්ඡ රිඹහ ශම් බහශකීම තයශේ ශවශහ දයනනහ. ඒ
පිප්ඳ ඉන්ශන්ත් ඇශභරි හ. යූඑන්පී හයශඹෝ ඳන්දම් අඛරන
යටඛ තභයි ශම් අඳයහධඹ යන්ශන්.
ශම් ශම ඛශරෝ 1983 ීම Kandyරට ගිඹහ. Trincomalee
Street එ ට ගිහින් එතළන ිකබුණු Laksala building එ
ඩරහ
පිච්චුහ. Castle Street එශක්ෂ, King’s Street එශක්ෂ ව Colombo
Street එශක්ෂ ඩ ළඩුහ. අපි ශම්හ එයනන් එ යනඹන්න ඕනෆ. අද
අපි ශම්හ භත ඹට ශමශනන්න ඕනෆ. අද ශශන්නහ  ර අලුත්
ඳයම්ඳයහට ශම්හ යනඹරහ ශදන්න ඕනෆ මූරහනහරඪ මරු
භන්ත්රීතුමභනි. The Sivan Hindu Temple at Thirugnasambandan
Road was attacked and burnt. Then, Sir, I have a picture
which shows stripped-naked Tamil youths sitting on a
concrete step at the Borella bus stand. Later, petrol was
poured on the youth and he was burnt alive. ශම්
යපු
අඳයහධඹට ශවණ මවනහ. -[Interruption.] ඔක, එදහ අඳත්
සිරියඹහ. නු.ත් අපි සුචරිතඹට ගිහින් අඬරහ යනකහ,-[ඵහධහ යනරීභක්ෂ]
ට වනහ.
[මූාවනප අණ ඳිපදි ඉල ක කරන දී.]
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து]

[Expunged on the order of the Chair.]

තු.න්නහන්ශේ ටහටහ ශ ම්ඳළනිශේ ඛලි අයශමන දළන් Slave
Island ජනතහ මළන ථහ යන්ශන් නළවළ.
එදහ දස 5ක්ෂ ජනහධිඳික ශ ශනක්ෂ හිියශේ නළවළ. එතුමභහ
ඇිධඛරහ යනකශක නළවළ, ශම්හ යන්න එඳහ යනඹරහ. අද ඵරන්න,
Dr. Subramanian Swamy භවත්භඹහ ශභ ක්ෂද යනඹන්ශන්? භභ
ඒ යනඹරහ ථහ අන් යන්නම්.
இங்ககக்கு யந்த டளக்டர் சுப்ழபநணழனன் சுயளநழ
அயர்கள் இந்த ளட்டுக்கு யழஜனம் தசய்து னதளர்த்தத்கதச்
சளழளர்த்துக்தகளள்ளுநளத தஜனலிதளகய தயண்டினழதக்
கழன்ளர்.

භට ත ිකනිත්තුම
හරඹක්ෂ ශදන්න මූරහනහරඪ මරු
භන්ත්රීතුමභනි. අනිත් එ තභයි;

ඳුළු වශන්න එඳහ.

සු්භනිඹන් සහික BMICH එශක්ෂ දස කීඳඹ ට ශඳය ශම්
මළන ථහ යන ශ ට එභ බහශක ම්ඳන්දන් භවත්භඹහ හිියඹහ;
සුභන්ිකයන් භවත්භඹහ හිියඹහ. ශඹෝමයහජන් භවත්භඹහත් පිියඳස
ශද ශයන් ගහද දන්ශන් නළවළ.
இன்கன
தசய்தழனழல்,

'தழக்குபல்'

த்தழளழகக

தயழனழட்டுள்

"...அயற்ழலிதந்து ழளழத்ததடுக்க சர்யததச அபங்கழல் ந்ததயளத
தசனற்ளட்டுக்கும்
அதநதழக்கக்கூடளது.
இந்தத்
தவர்க்கநள
தயற்ழனழன் தொக்கழனத்துயத்கத சழதகநப்டுத்ததய இந்த நழத
உளழகநகள் யழயகளபங்கள் தழட்டநழடப்டுகழததள ன்தம் ளன்
சழதபங்கழல் தனளசழக்கழதன். உங்கது ளடு னங்கபயளதத்கத
அமழத்தது தளன்த ந்ததயளத ளடும் னங்கபயளதத்கத அமழப்தழல்
ததழயள தயற்ழகனக் கண்டதழல்க"

ன்தம்
சுப்ழபநணழனன்
சுயளநழ
ததழயளகச் தசளல்லினழதக்கழளர்.

அயர்கள்

நழகத்

1983ஆம் ஆண்டித டந்த சம்யங்கள் நழகவும்
அதயதக்கத்தக்க,
தயதக்கத்தக்க
ககடிந்த
சம்யங்களகும் ன்கத
diaspora யழலிதந்து ணம்
அதப்தைகழன் சம்ந்தன், தனளகபளஜன்

[මූාවනප අණ ඳිපදි ඉල ක කරන දී.]

[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து]

[Expunged on the order of the Chair.]

தளன்யர்களுக்கு
ளன்
இந்தச்
சகனழலிதந்து
தசளல்லிக்தகளள் யழதம்தைகழன்தன். இயர்கள் ஆடுகழன்
ஆட்டதநல்ளம் இந்த ளட்கடச் சூழ்ச்சழகபநள தொகனழத
தயழளடுகளுக்கு அடகு கயப்தற்களக தயண்டித்தளன்!
இந்த ளட்டித ழந்த சழங்க, தநழழ், தொஸ்லிம் நக்கள்
அகயதம் ளட்டுப்ற்தள்யர்களக இதந்து இந்த
ளட்கடக் களப்ளற்தயதற்களக தொன்யதயளர்கள் ன்தழல்
ந்தயழதநள சந்ததகதொம் இல்க. துதபளகழகள்தளம் 1983ஆம்
ஆண்டிலிதந்து
அப்க்கத்தழல் உட்களர்ந்தழதக்கழன்ளர்கள்
ன்த தசளல்லிக்தகளள் யழதம்தைகழன்தன். ன்ழ.

[අ.බහ. 5.05]

ගු ගයන්ත කුණාතික මශතා
(நளண்தைநழகு கனந்த கதணளதழக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
"நது
ளட்டுக்கும்கூட
அச்சுதத்தளக
இதந்த,
ஆத்தள
னங்கபயளத
அகநப்தளன்க
இல்ளததளமழத்து,
த்த்தத்கத
தொடிவுக்குக் தகளண்டுயந்த உங்கது ஜளதழதழகன ழகத்து ளம்
ததகநப்டுகழன்தளம்"
ன்த
தநழழ்ளட்டிலிதந்து
யந்த
சுப்ழபநணழனன் சுயளநழ தசளல்கழன்ளர். - [Interruption.]

Hon. Yogarajan, you sit down. භශේ
නළතුම හඩි ශනහ.

[මූාවනප අණ ඳිපදි ඉල ක කරන දී.]

ට අවුසන්ශන්

[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து]

[Expunged on the order of the Chair.]

මූරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුමභනි, 1980 ජලි ළඩ ර්ජනඹ ඉය
ශරහ අවුරුදු 34ක්ෂ ශනහ. තු.න්නහන්ශේරහ ඵරඹට ඇිධඛරහ
අවුරුදු 20ක්ෂ ශනහ. යහජඳක්ෂ ඳහරනඹටත් දළන් අවුරුදු 10ක්ෂ
ම්පර්ණ ශනහ. ශභභ ශඹෝජනහ ශමශනන ලහන්ත ඵණ්ඩහය
භවත්භඹහටත්, ජලි ළඩ ර්ජනඹටත් ශද ටභ අවුරුදු 34යි.
ශභන්න තු.න්නහන්ශේරහ අවුරුදු මණන ට ඳසශේ ශභභ මරු
බහට ශමශනන ශඹෝජනහ. ශම්ශ න්භ ශඳශනනහ අද
ගණ්ඩුශක තත්ත්ඹ. ශභළනි ශඹෝජනහ ශමනළඛරහ ඵරන්ශන්,
වශකීම ශඵෝඩ් එ එඛරහ ශමන නළත ශම ඩ එන්න පුළුන්ද
යනඹරහයි.
වළඵළයි
අපි
යනඹනහ
අසර්
භළිකතුමභනි,
තු.න්නහන්ශේරහට දළන් ඒහ හිතන තයම් ශඛසිර නළවළ යනඹරහ.
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ගු සුපම්ධා ජී. ජයපවේන මශ කිය (ඳාර්ලිපම්න්ුර ක යුුර
අමාතයුරිය)

(நளண்தைநழகு (தழதநதழ) சுதநதள ஜவ. னதச - ளபளளுநன்
அலுயல்கள் அகநச்சர்)

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

දළන් ශම ඩ ඇිධඛරහ ිකශඵන්ශන්.

ගු ගයන්ත කුණාතික මශතා
(நளண்தைநழகு கனந்த கதணளதழக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ශම ඩ ඇිධඛරහ ිකශඵන වළිය ඔඵතුමිකඹට ඵරන්න පුළුන්
ශභ නයහමර ඡන්ද ප්රිකපර එන ශ ට. [ඵහධහ යනරීම්] ඵරන්න
පුළුන්, රෆසික ශන්න.

ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

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

ඔක, අපි රෆසිකයි.

ගු ගයන්ත කුණාතික මශතා
(நளண்தைநழகு கனந்த கதணளதழக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

උදලු තර ශම ඩ මළහුහට, තුමය භළකන් ශම ඩ මළහුහට, එ
එ
ඒහ ශඵදරහ දුන්නහට ශභ නයහමර ජනතහ යට්ටන්න
පුළුන් ශයි ද යනඹන එ අපි ඵරු..
මූරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුමභනි, ශම් න ශ ට
තු.න්නහන්ශේරහශේ න්ධහන ගණ්ඩුශක ශ රුහ ු.ළු යටභ
දළ රහයි ිකශඵන්ශන්. අඵහර ළඩලින්, දූණශඹන්, ගිනි ශඳ ලී
ණඹ උගුර හිය යරහ ජනතහශේ ජීත්මේශම් අයිිකඹ උදුයහ
ශමන ිකශඵන ශරහ තභයි අවුරුදු 34 ට ඳසශේ ජලි ළඩ
ර්ජ ඹන්ශේ ශර් එඛලිරහ ගඳහු ශභ ක්ෂ ශවෝ ශඹෝජනහක්ෂ
ශමනළඛරහ ිකශඵන්ශන්. භභ හිතුමහ ශම් සිරකුයහදහ ද ට
ශමශනයි යනඹරහ. හභහනයශඹන් ශලෝ ශඹෝජනහ ශමශනන්ශන්
සිරකුයහදට ශන්. ජලි ළඩ ර්ජ ඹන්ට ශභ නහ ශවෝ වනඹක්ෂ
ඉඛරරහ ශමනහපු ශඹෝජනහක්ෂ ශන ශයි ශම් . අවුරුදු 34 ට
ඳසශේ නමහප් ප්ර හල යන ශඹෝජනහක්ෂ තු.න්නහන්ශේරහ
ශම් ශමනළිධත් ිකශඵන්ශන්. ඔන්න ගණ්ඩුශක තත්ත්ඹ.
අද න ශ ට අතශශ සක්ෂ  ර ශම් හශේ පිරි ශේ ිධතයක්ෂ
ශන ශයි, ශම් යශට් භසත ජනතහශේ අයිිකඹ තු.න්නහන්ශේරහ
උදුයහ ශමන ිකශඵනහ. අද ඳහශඛ එ යට දරුහ ඇතුමළු
යන තළන ඉරහ ිධලසිධදයහරඹට ඹන දරුහ දක්ෂහභ ඳහයට
ඵළවළරහ උ්ධශඝෝණ යන වළිය තභයි අපි දයනන්ශන්. එශවභ නම්
ශභ ටද ශම් ශඹෝජනහ ශමනළිධත් ිකශඵන්ශන්? ශම් ශඹෝජනහ
ශමනළිධත් ිකශඵන්ශන් ජලි ළඩ ර්ජ ඹන්ට ිකශඵන ගදශර්ටද?
ඒ ළඩ ර්ජ ඹන්ට ුතක්ෂිකඹ ඉප් යන්නඹ යනඹරහ එ හ යඹක්ෂ
ශවෝ ිකශඵන ශඹෝජනහක්ෂද ශම් ? නළවළ. ඕනෆභ කුඩහ
දරුශකුශමන් ඇහුශ ත් යනඹයි, ශම් සුපුරුදු ශර ශ්ධලඳහරන
උ චඳයළට්ියඹක්ෂ යරහ ඵරන ළඩක්ෂ යනඹරහ.
මූරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුමභනි, ඒ අහිව ිකනිසුන්ශේ ශර්
නළඟරහ ඵරඹට ගහ. දළන් ඒ ිකනිසුන් ඉසයවහට
තු.න්නහන්ශේරහ යම්ඳ යපිවචහ නයහඹ ශමනිඹරහ ශව ්ධද යත් ය
ශමන ජනහධිඳිකයණඹ ශව න ශ ට තුමන්ළනි ඳහයට කුරුභහනභ
අඛරන්න දළන් නළතත් ශඵ රු ශඹෝජනහ ශමශනනහ.
මූරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුමභනි, යවශම ඵණ්ඩහය භළිකතුමභහ,
ශජෝල ච භයි ඛ ශඳශර්යහ භළිකතුමභහ යනකහ හශේ, ශම් භෆත ීම
ජලි ළඩ ර්ජ ඹන්ශේ 34ළනි ම්ශම්රනඹ ිකබුණහ. ඇභිකරු
ඳස ශදශනකුට ගයහධනහ
ශහ. අඩුභ මණශන් එ
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ඇභිකයශඹකුට ශවෝ ඹන්න පුළුන් වුණහද? අවුරුදු 34 ට
ඳසශේ ම්ශම්රනඹට ඹන්න ශම් ගණ්ඩුශක ඇභිකයශඹක්ෂ
නළවළ. ඇභිකරුන්ට ඒහට ඹන්න ඵළවළ, කුඛ ඳටරළශනහ. ඒ
ිකනිසසුන්ට ීමපු ශඳ ශය න්දු භතක්ෂ ශනහ. අන්න තත්ත්ඹ. දළන්
ලහන්ත ඵණ්ඩහය හශේ ශහඵහර භන්ත්රීරු දහරහ, යනඹුඛ ඳුළු
වශන්න ශඹෝජනහ ශමශනනහ. ශම් හශේ ශඵ රු උ චඳයළට්ිය
ශන ය, තු.න්නහන්ශේරහ භළයි 1ළනි දහට CTB buses දහරහ,
ඵත් ඳළ ට් ීමරහ ශ ශමට ශනඟ අි.නහ හශේ රුණහ ය ජලි
ළඩ ර්ජ ඹන්ශේ නහභ ශඛයනඹ අයශමන ජීත් ශරහ ඉන්න
ිකනිසුන්ශේ ශමඛරට ඵස ිය ක්ෂ ඹරහ ශවෝ ඒ අඹ ශ ශමට
ශමනළඛරහ අයලිඹමව භන්ි.යශේ ීම ෆභ ශකරක්ෂ ීමරහ භහ
ඉඛරන්න. අඩු මණශන් අශ ච ගණ්ඩුශක එශ කුට
තු.න්නහන්ශේරහශේ ම්ශම්රනඹටත් එන්න ඵළරි වුණහ යනඹරහ,
භහ ඉඛරන ළඩක්ෂත් යන්න යනඹරහයි තු.න්නහන්ශේරහ
ශඹෝජනහ යන්න ඕනෆ යනඹරහ භභ යනඹනහ.
මූරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුමභනි, අතීතඹ මළන ශඹෝජනහ
ශමශනනහ. ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුමභනි, ර්තභහනශේ
ශභඳභණ ප්රලසන ිකශඵනහ. ළඩ
යන ජනතහට ප්රලසන
ිකශඵනහ. ශම් මරු බහට ශමනහපු එළනි එ ශඹෝජනහක්ෂ
අඳට යනඹන්න. අද නශ ට යශට් වළභ පු්ධමරශඹක්ෂභ ශරෝ ඹට
රුපිඹඛ රක්ෂ තුමනවභහය ණඹ හයශඹක්ෂ ශරහ. උඳි.න්න සිරියන
දරුහත් රුපිඹඛ රක්ෂ තුමනවභහය ණඹ හයශඹක්ෂ ශරහ. වතය
ශදශනක්ෂ සිරියන ඳවුර ට දළන් භහඹක්ෂ ජීත් ශන්න රුපිඹඛ
50,000ක්ෂ ඕනෆ. යහජඳක්ෂ භවත්භඹහ ඵරඹට එන ශ ට වතය
ශදශනක්ෂ සිරියන ඳවුර ට භහඹ ට ජීත් ශන්න අලය වුශණ්
රුපිඹඛ දවඅටදවස මණනයි. අද එඹ රුපිඹඛ 50,000ත් ඳළනරහ.
ළඩ යන ජනතහ ශනුශන් ශම් හශේ නමහප් ප්ර හල
යනරීශම් ශඹෝජනහක්ෂ ශේන්න තු.න්නහන්ශේරහට දහචහයහත්භ
අයිිකඹක්ෂ ිකශඵනහද? ශම් හශේ ශඹෝජනහක්ෂ ශේන්ශන්
ශභ ටද යනඹන හයණඹ අඳට ශත්ශයනහ.
2006න් ඳසු ළඩ යන ජනතහට එ ලත ඳවයනන්ත්
ළප් ච ළඩි යන්න ඵළරි වුණු ගණ්ඩුක්ෂ අවුරුදු 34 ට ඳසු
1980 ජුලි ළඩ ර්ජ ශඹෝ මළන යනඹුඛ ඳුළු ශවශනහ. 2006
සිරට එ ි.මට යජශේ ශේ ශඹකුට ශවෝ ශඳ්්ධමලි අවලශේ
ශේ ඹකුට ශවෝ ලත ඳවයනන්ත් ළප් ච ළඩි ශන ය ගිනස
හර්තහක්ෂ ිකඹන්න සදහනම් න ගණ්ඩුක්ෂ තභයි ශම් ශඹෝජනහ
ශේන්ශන්. ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුමභනි, තු.න්නහන්ශේරහ
රුපිඹඛ 2,500 ශදන්න ඵළරි වුණහ යනඹරහ ශඹෝජනහක්ෂ ශමනහහද?
"අශන් වහු.දුරුශන් භට ශදන්න පුළුන් මණන ිධතයයි භභ
යනඹන්ශන්. රුපිඹඛ 2,500 භභ ශදනහ" යනඹරහ එදහ යනකහ. අද ඒ
මළන ශඹෝජනහක්ෂ ශේන්න තු.න්නහන්ශේරහට ඵළරි ශභ ද?
යජශේ ශේ යින්ට ශභ නහද ීමරහ ිකශඵන්ශන්? ශදතුමන් ඳහය ට
නි ම් ශ ච්චම් ීමභනහ එඛරපු එ ිධතයයි තු.න්නහන්ශේරහ
ශශේ. ඒ එඛරපු ශ ච්චම් ීමභනහ මූලි ළප්ඳට, ිධශ්රහභ ළප්ඳට,
අික හර ීමභනහරට අදහශ නළික නි ම්භ නි ම් ශ ච්චම් ීමභනහ
ිධතයයි යනඹරහ අද යජශේ ශේ ශඹෝ ශචෝදනහ යනහ.
මූරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුමභනි, ශඳ්්ධමලි
අවලශේ
4,000,000 ළඩි ශේ යින් වයයහක්ෂ ළඩ
යනහ.
ම් රුන්ශේ නහඹ ශඹක්ෂ යනඹපු නහඹ ශඹක්ෂ ප්රධහන පුප්ශක
ඉශමන, - ම් රු ප්රඥප චිකඹ වදනහ යනඹරහ ශඳ ශය න්දු ීමපු
නහඹ ඹහ- යහජය නහඹ ඹහ වළියඹට අඹ ළඹ ශේනහ. ඒ එ අඹ
ළඹයනන්ත් එ
ලත ඳවයනන්ත් ශඳ්්ධමලි
අවලශේ
ශේ යින්ශේ ළප් ච ළඩි යන්න යනඹරහ ශඹෝජනහක්ෂ ශේන්න
ඵළරි වුණු ගණ්ඩුක්ෂ අද ශම් හශේ නමහප් ප්ර හල යනරීශම්
ශඹෝජනහක්ෂ ශේනහ. ළඩ යන ජනතහට වන ශදන්න ඵළරි
වුණහට, ළඩ යන ජනතහශේ ඳඩි ළඩි යන්න ඵළරි වුණහට ශම්
ශභ ශව ත න ිධටත්, තු.න්නහන්ශේරහ භවජන ු.දඛ
හඵහසීනිඹහ යන වළිය, -වළභ දහභ- හර්තහ ශනහ.
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යනිජ ශතඛ නීිකමත වසථහශක දූණ, භමඩි, ශ ිකස මළහිලි
ව ඵහර ඉන්ධන මනුශදනුර ප්රිකපර අද අශ ච ඇස ඉි.රිපිට
දයනන්නට ිකශඵනහ. ඵහර ඉන්ධන රඵහ ශදන භහමම්ලින් ශතඛ
මනිිකන්, නළක භහමම්රට අධි ශර ප්රභහද මහසතුම ශමිකන්
ශ ෝිය මණනින් ජනතහ ු.දඛ හඵහසීනිඹහ යන ශභ ශව ත යි
අපි අද ශම් ිධහදඹට වබහගි ශරහ සිරියන්ශන් යනඹරහ භභ
ඔඵතුමභහට භතක්ෂ ය සිරියනහ. ගිනි ශඳ ලී ණඹ ශමිකන් ළඩ
යන ජනතහශේ ජීන ඵය ශඵඛරටභ හිය යරහ ිකශඵන
ශරහ තභයි තු.න්නහන්ශේරහ ශම් ිධහිළු යන ශඹෝජනහ
ශමනළඛරහ, රක්ෂ මණන් ඛලි පුච්චරහ අද අපි ඳළඹ මණන් ශම්
ිධහදරට යසිකඹහදු යන්ශන්.
මූරහනහරඪ
මරු
භන්ත්රීතුමභනි,
අඳට
භත යි
තු.න්නහන්ශේරහශේ ශ රුහ. ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුමභහ
ශභ න
ඳයභහර්ථශඹන්
ශම්
ශඹෝජනහ
ශමනහත්
තු.න්නහන්ශේරහශේ ගණ්ඩුශක ශ රුහ අභත
යරහ අඳට
ථහ යන්නට පුළුන් භක්ෂ නළවළ, ශම් හශේ ිධහදඹ ීම. අවුරුදු
යනහිඳඹ ට ශඳය ශඳ්්ධමලි
අවලශේ ශේ
ශේිධ හන්ට
ශප්රෝඩහ හරී ිධශ්රහභ ළප් ච ක්රභඹ ු.හශන් ඒ අඹශේ ශේ අර්ථ
හධ අයු.දර ශ ඛර න්න වදපු වළිය අඳට අභත නළවළ.
ඳහයට ඵළසහභ ශ්ධලශප්රේමීය  ළුපිිබ ඇ මත්ත, ජනතහහීම යනඹන
ශඵෝඩ් රෆඛර ශර් එඛරහ මත්ත තු.න්නහන්ශේරහශේ ගණ්ඩු
ශඳ්්ධමලි අවලශේ ශේ ශේිධ හන්ට ප්නහඹ ීම ළරක
වළිය ශම් හශේ ශඹෝජනහ ශමනළඛරහ ඹටඳත් යන්නට පුළුන්ද
යනඹරහ භභ අවනහ, මූරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුමභනි. නින්ි.ත
ිධධිඹට ශඳ ලීසිරඹ දහරහ ඒ අඹට ඳවය ීමපු වළිය අඳට භත යි. ියන
තරුණ ජීිධතඹක්ෂ උදුයහ මත්තහ. ිකනුන්ශම ඩ ප්රශ්ධලශේ අහිව
ශය ශන් චහන ශේ ජීිධතඹ උදුයහ මත්ශත් ශ යි ගණ්ඩුශන්ද?
ඔහු ශභ නහ යන්න ගිඹ නිහද ඔහුට ශඩි තළබුශක? අපි මීය මු.
ශයෝවරට ගිඹහ. සිරඹ මණනක්ෂ හන්තහන් ඳහ ළඩ යන
අවලඹක්ෂ ශඳ ලීසිරශේ ම්ශඛච්ඡ ප්රවහයරට රක්ෂශරහ ිකබුණහ,
තු.න්නහන්ශේරහශේ ගණ්ඩු ඹටශත්. අන්ිකභට ජීිධතඹක්ෂ නළික
වුණහ, ිධලහර පිරික්ෂ ශයෝවඛමත වුණහ. ශප්රෝඩහ හරී ිධශ්රහභ ළප් ච
ශඹෝජනහ වකුශහ මත්තහ ිධතයක්ෂ ශන ශයි, ශඳ ලිසඳිකයඹහත්
ඉඛරහ අසවුණහ. ශඳ ලිසඳිකයඹහ ඉඛරහ අසශනශ ටභ
තු.න්නහන්ශේරහශේ ගණ්ඩු ශඳ ලිසඳිකයඹහට වික ඹක්ෂ
ශදනහ, තහනහඳිකයශඹක්ෂ වළියඹට උසමේභක්ෂ රඵහ ීමරහ. අඳට
ශම්හ මළන ථහ යන්නට සිරදු නහ.
ඉන්ධන ිකර දයහ මන්නට ඵළරි ධීයඹන් ඉන්ධන
වනහධහයඹක්ෂ ඉඛලුහ. ධීය ජනතහ යනඹන්ශන් යටට ඵයක්ෂ
නළික ිකනිසුන් ශ ටක්ෂ. වරහත ධීය ජනතහ ඉන්ධන
වනහධහයඹ ඉඛරහ උ්ධශඝෝණඹ ශහභ, ශ්ධලශප්රේමීය  ළුපිිබ
වළමත්, ජනතහහීම යනඹන ශඵෝඩ් එ මහමත් තු.න්නහන්ශේරහ
භෆත හරශේ ීම රිඹහ ශශේ ශ ශව භද? ශම් අවුරුදු 34 ට
ඉසයශරහ ථහක්ෂ ශන ශයි. දළනට අවුරු්ධද ට ිධතය ඉවත
හරඹක්ෂ ඇතුමශත තු.න්නහන්ශේරහශේ ගණ්ඩු රිඹහ
ශශේ
ශ ශව භද යනඹන එ පිිබඵ ශම් හශේ ශඹෝජනහ මළන ථහ
යනශ ට අඳට අභත න්ශන් නළවළ, මූරහනහරඪ මරු
භන්ත්රීතුමභනි. ධීයයින්ට ඳවය දුන්නහ, ශඩි තළබුහ. පජ තුමභන්රහ
ඵරහශමන සිරියඹීම, ඉන්ධන වනහධහයඹ රඵහ මන්න ඳහයට ඵළස
ඇන්තනි ශවෝදයඹහ ඝහතනඹ ශහ. අශ ච එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂ
ගණ්ඩු වදපු පුමස න්ද ශතඛ පිරිඳවදුශන් යශට්
අලයතහශඹන් සිරඹඹට 100ක්ෂ ඉප් ශහ. භූිකශතඛ ශභ්රික්ෂ ශට න්
350ක්ෂ ද ට අලයයි. සිරඹඹට 100ක්ෂභ නිසඳහදනඹ යන්න
පුළුන්, යූඑන්පී ගණ්ඩු
හරශේ වදපු පුමස න්ද ශතඛ
පිරිඳවදුත් අද යශමන ඹන්න ඵළරි හ දභහ ිකශඵනහ,
මූරහනහරඪ මය භන්ත්රීතුමභනි. ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුමභහ ශම්
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ශලෝ
ශඹෝජනහක්ෂ
ශමනළිධත්
ිකශඵන
ශරහශක
තු.න්නහන්ශේරහ ය ිකශඵන ළඩ මළන අඳට භතක්ෂ ශනහ,
මූරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුමභනි.
එදහ 1980 ීම ජලි ළඩ ර්ජ ඹන් ඳසු ඳ සිරියශේ වුද? වුද
ඒ ිකනිසුන් උසිර මන්රහ ඳහයට ඵළසසුශක? ගණ්ඩු ශමදය
ඹන්න පුළුන් යනඹරහ හිතහශමන තභයි ශේ ඹන් ඳහයට
ඵළසසුශක. ශ..ගර්. ජඹර්ධන ගණ්ඩු ශයෝවඛර-

ගු ාන්ත බණ්ඩාර මශතා
(நளண்தைநழகு சளந்த ண்டளப)

(The Hon. Shantha Bandara)

ශෝභඳහර භවත්භඹහ භළරුශක-

ගු ගයන්ත කුණාතික මශතා
(நளண்தைநழகு கனந்த கதணளதழக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

අවශමන ඉන්න. උත්තය ශදන්න ඊට ඳසශේ. ඔඵතුමභහ ථහ
යන ශ ට අපි ෆ මළහුශක නළවළ. තත් ථි ශඹෝ ඉන්නහ.

ගු ාන්ත බණ්ඩාර මශතා
(நளண்தைநழகு சளந்த ண்டளப)

(The Hon. Shantha Bandara)

මවරහ ඳහමරහ භළරුහ ශෝභඳහර භවත්භඹහ.

ගු ගයන්ත කුණාතික මශතා

(நளண்தைநழகு கனந்த கதணளதழக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ඔඵතුමභහ උඳි.න්න ඉසය සිරදුමේභ
ථහක්ෂ මළන යනඹන
ශ ට ශඳ ඩ්ඩක්ෂ අවශමන ඉන්න. අවමන්න ශම්හ. ඔඵතුමභහ
ඉඳි.රහ සිරියශේ නළවළ ශන් 1980. ඉිකන් අවශමන ඉන්න
ශඳ ඩ්ඩක්ෂ.

ගු සුපම්ධා ජී. ජයපවේන මශ කිය

(நளண்தைநழகு (தழதநதழ) சுதநதள ஜவ. னதச)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena )

ඉඳදුශණ් නළික වුණහට ඉිකවහඹ දන්නහ ශන්.

ගු ගයන්ත කුණාතික මශතා
(நளண்தைநழகு கனந்த கதணளதழக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ඒ තභයි. ශඳ ඩ්ඩක්ෂ අවශමන ඉන්න. ර්තභහන ඉිකවහඹ
මළනයි භහ ශම් ථහ යන්ශන්.

ගු ාන්ත බණ්ඩාර මශතා
(நளண்தைநழகு சளந்த ண்டளப)

(The Hon. Shantha Bandara)

අපි යනඹපු ඒහ අතයද?

ගු ගයන්ත කුණාතික මශතා
(நளண்தைநழகு கனந்த கதணளதழக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ශම් ඉිකවහඹත් අවශමන ඉන්න, ශඳ ඩ්ඩක්ෂ.

ගු ාන්ත බණ්ඩාර මශතා
(நளண்தைநழகு சளந்த ண்டளப)

(The Hon. Shantha Bandara)

අපි යනඹපු ඒහ අතයද යනඹන්න ශ ෝ.

ගු සුජීල පවේනසංශ මශතා

(நளண்தைநழகு சுஜவய தசசழங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ශම්හ අවන්න ශ ෝ. ශම්හ අතයද යනඹන්න ශ ෝ.
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ගු ගයන්ත කුණාතික මශතා

ගු සුජීල පවේනසංශ මශතා

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

(நளண்தைநழகு கனந்த கதணளதழக்க)

ළඩ යන ජනතහ ඳලිවක්ෂ වළියඹට ඳහිධච්චි ශහ ගණ්ඩු
ශමදය ඹන්න හිතහශමන. ඒ අහිව ිකනිසුන්ට ි.න ීමරහ යනකහ,
රුණහ ය ශේඹට එන්න යනඹරහ. භවරු ගහ; භවරු ගශක
නළවළ. ගශක නළික වුණහභ පුය චඳහඩු පිශයකහ ශ..ගර්. ජඹර්ධන
ගණ්ඩු. වළඵළයි ඊට ඳසශේ ශප්රේභදහ ගණ්ඩු ජලි ළඩ
ර්ජ ඹන් එක්ෂ හ ච්ඡහ ශහ. ඔසී අශ්ලගුණශේ ය භවත්භඹහ
ශේ අඹ -භහජ ශේහ ඇභික ෆීලික්ෂස ශඳශර්යහ භවත්භඹහ දළන්
ශභතළන සිරියඹහ නම් එතුමභහට භතක්ෂ ශකිධ.- ිකප් ඳත් යශමන,
හ ච්ඡහ ඳත්රහ ජලි ළඩ ර්ජ ඹන්ශේ ප්රලසන ිධන්න රිඹහ
යපු ග හයඹ මළනත් අපි අභත
යන්න නය යි. 1989
භහර්තුමර ළඩ ර්ජ ඹන් එක්ෂ හ ච්ඡහ යරහ එහි ප්රිකපරඹක්ෂ
වළියඹට 1989 භළයි ි.නශේීම ප්ර හලඹක්ෂ යරහ ජනහධිඳිකයඹහ ීමපු
වන රළයිසතුම ශභන්න ිකශඵනහ. 1989 භළයි 08ළනි දහ දක්ෂහ
අයණ්ඩ ශේශේ සිරියඹහ ශේ ර න්න ටුතතුම ශහ. ළඩ
ර්ජන ි.නශේ සිරට 1989 භළයි 08 දක්ෂහ සිරඹලු ළප් ච ර්ධ රඵහ
ශදන්න රිඹහ ශහ. ඒ ිධතයක්ෂ ශන ශයි. ිකඹ ගිඹ ර්ජ ඹන්ශේ
බිරින්දෆරුන්ට ළන්දඹු අනත්දරු ිධශ්රහභ ළප්ඳත් රඵහ ශදන්න
රිඹහ ශහ.

ගු සුජීල පවේනසංශ මශතා

(நளண்தைநழகு சுஜவய தசசழங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඔන්න ළඩ.
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(நளண்தைநழகு சுஜவய தசசழங்க)

ඔක, ඔක.

ගු ගයන්ත කුණාතික මශතා
(நளண்தைநழகு கனந்த கதணளதழக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ශභන්න ිකශඵනහ, පින්තූයඹත් එක්ෂ භ. ඕනෆ නම් භහ එඹ
බහමත යන්නම්.

ගු සුජීල පවේනසංශ මශතා

(நளண்தைநழகு சுஜவய தசசழங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

අයිශඹෝ, ර.ජයි

ගු ගයන්ත කුණාතික මශතා
(நளண்தைநழகு கனந்த கதணளதழக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ඔන්න, ගණ්ඩුශක ශ රුහ. අපි ශම්හට ශම් හශේ ශලෝ
ශඹෝජනහ ශමනහශ ත් කීඹක්ෂ ශමශනන්න ශකිධද? වරහත
ධීයඹහශේ ඉරහ, ශඳ්්ධමලි අවලශේ ශය ශේන් චහන රහට
මවපු ඒහ, භයපු ඒහ, මීය ට අවුරුදු ශද
ට ඉසය ශරහ ජලි ළඩ
ර්ජ ඹන් න්ශ්ධල බහය ශදන්න ඹන ශ ට ඒ අඹට මවපු ඒහ,
තුමය ඉඛරරහ උ්ධශඝෝණඹ ය්ධීම ශ ඒහ-

ගු ගයන්ත කුණාතික මශතා

ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

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

(நளண்தைநழகு கனந்த கதணளதழக்க)

ශභ නහද ශන ශශේ? තු.න්නහන්ශේරහට ඵළරි වුණහ ඒ ඉිකරි
 ර ිකනිසුන්ට වරිඹට ර හමන්න. ශ ිකියඹක්ෂ දහරහ රුපිඹඛ
5,000 මණශන් 1,000 ට ිධතය -භහ හිතන්ශන්, ශඳ්්ධමලි
අවලශේ හිටපු කීඳ ශදනකුට- ශමන්න තු.න්නහන්ශේරහ ටුතතුම
ශහ. වළඵළයි ඒ අඹ භළරුණහට ඳසශේ ඔවුන්ශේ බහර්ඹහන්
ඹළශඳන ක්රභඹක්ෂ මළන එහි වන් යරහ නළවළ. ඒ ිධතයක්ෂ
ශන ශයි. අවුරුදු ශද
ට ඉසය ශරහ ජලි ළඩ ර්ජ ඹන්ට
සිර්ධධ වුණහ න්ශ්ධල අයශමන ජනහධිඳිකතුමභහ වම්ඵ ශන්න
ශඳශඳහිබ ඹන්න. ඒ ඹන ශ ට යපු ශ්ධ ශභන්න ශම් පින්තූයශේ
ිකශඵනහ. මීය ට අවුරුදු ශද
ට ඉසයයි එඹ සිරදු  රශේ. ජනහධිඳික
භන්ි.යඹට ඹන්න ගිඹ ර්ජ ඹන් ශටලිශ ම් මූරසථහනඹ
අලින් ඳනහ ිකබ භහර්ම ඵහධ ඹ බිශමන ඹන්න උත්හව
ය්ධීම ඒ අඹට ශඳ ලීසිරඹ ඳවය ශදන වළිය ශම් ිකශඵන්ශන්.

(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

ඇයි, රිචඩ් ද ශ යිහ මළන, ශත්ිධස ගුරුශේ මළන?

ගු ගයන්ත කුණාතික මශතා
(நளண்தைநழகு கனந்த கதணளதழக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ඒ තභයි. ඔඹ හශේ කීඹක්ෂ මළන ශඹෝජනහ ශමශනන්න අඳට
සිරදු ශකිධද?

ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

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

ශමශනන්න ශ ෝ ඔඵතුමභන්රහත්.

ගු අිත ක පී. පඳපර්රා මශතා

ගු ගයන්ත කුණාතික මශතා

(The Hon. Ajith P. Perera)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ශඳ ලීසිරඹ මළහුහ

ශමශනන්න ඕනෆ තභයි.

ගු සුජීල පවේනසංශ මශතා

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

(The Presiding Member)

(நளண்தைநழகு அஜழத் தே. ததபபள)

(நளண்தைநழகு சுஜவய தசசழங்க)

නළත්නම්

ගු ගයන්ත කුණාතික මශතා
(நளண்தைநழகு கனந்த கதணளதழக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ශම් ිකශඵන්ශන් පින්තූයඹ.

(நளண்தைநழகு கனந்த கதணளதழக்க)

(தககநதளங்கும் உதப்ழர் அயர்கள்)

මරු භන්ත්රීතුමභහ, ඔඵතුමභහට නිඹිකත ශරහශන් තත්
ිධනහඩිඹ
හරඹකුයි ිකශඵන්ශන්.

ගු ගයන්ත කුණාතික මශතා
(நளண்தைநழகு கனந்த கதணளதழக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගු අිත ක පී. පඳපර්රා මශතා

මූරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුමභනි, භට තත් ිධනහඩි තුමනක්ෂ
ශදන්න.

(The Hon. Ajith P. Perera)

අඳට ඒහ අභත
යරහ ථහ
භහ අවශමන සිරියඹහ අද රවමභ මළන

(நளண்தைநழகு அஜழத் தே. ததபபள)

ශඳ ලීසිරඹ මළහුහ

යන්න පුළුන් භක්ෂ නළවළ.
ථහ යනහ. රවමභ අද ඳණ

ඳහර්ලිශම්න්තුම
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[මරු මඹන්ත

රුණහිකර

භවතහ]

අි.නහ. ඵරන්න පුත් ඳත්ර හර්තහ න ඒහ. රවමභ
ශේ ඹන් ජීත් මේභට න ය උමස යනහ. ඒ අඹට භහ
වතය ඳඩි ශමරහ නළවළ. අද ඩිශඳෝ කීඹ ළඩ ර්ජනද? රවමභ
ශේ ඹහ උහිධ ඹනහ තභන්ශේ ඳහරිශතෝක ඹ ශනුශන්.
ශභන්න, ථහ යනහ නම් ථහ යන්න ශ්ධඛ. අද ශ ෝ ගඳදහ
ණඹ? ගඳදහ ණඹ යනඹන්ශන් භහ 10 ළප් ච ණඹ. ගඳදහක්ෂ
ශරහට මන්න ිකබුණු එ ක්ෂ එඹ. අද ගඳදහ ණඹ මන්න ළඩ
යන ජනතහට ශඳෝලිම්ර තපින්න ශරහ ිකශඵනහ. ළඩ
යන ජනතහ ගලසචර්ඹඹට ඹන මභශන් ශඳය මභන් රුන්
යනහ යනඹපු ගණ්ඩුට අද ඒ ජනතහට සිරඹඹට 4 නිහ ණඹ
ීමමන්න ඵළරි ශරහ ිකශඵනහ. ගිනි ශඳ ලිඹට තභයි අද ඒ අඹට ඒ
ණඹ මන්න ශරහ ිකශඵන්ශන්. එඛශරන්න ශදඹක්ෂ නළික නි ම්
තුමත්ිකරි මශවේත් එඛශරන ගණ්ඩුක්ෂ වළියඹට තු.න්නහන්ශේරහ
ශමශනන ශම් ශඹෝජනහ මළන තභයි අද අඳට රු මණන් ථහ
යන්න ශරහ ිකශඵන්ශන්. ශභන්න ගණ්ඩුශක තත්ත්ඹ. "දළන්
ඉිකන් ඳළදුරු ශ ට්ට අකුරහමනිඛරහ. ශමදය ඹන්න රෆසික
ශඹඛරහ." යනඹන ඳණියේවුඩඹ තභයි ශම් ගණ්ඩු ශම් ශදන්ශන්.
ඵරන්න, හිස ඳහර්ලිශම්න්තුමක්ෂ. ජලි ළඩ ර්ජ ඹන් මළන යනඹුඛ
ඳුළු ශවශනහ. නු.ත් ශ ෝ ඇභිකරු? ඒ නිහ ිකත්රරුනි,-

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(தககநதளங்கும் உதப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)

මරු භන්ත්රීතුමභහ, දළන්

ථහ අන්
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මළහුහ; හ යනකහ. ශභ ක්ෂද අද එතළන ිකශඵන තත්ත්ඹ? අද
ිත්තීඹ ිකික භර්දනඹ ඳටන් ශමන. ශතඛ පිරිඳවදුශක අශ ච
ජහික
ශේ
වමභශේ බහඳිකයඹහට ශනසුයහදහ, ඉරිදහ
යහජ හරී
යන ශ ට නිරධහරින් උඳශදස ශදනහ;
ඉවිසශන්රුශෝ ඇිධඛරහ යනඹනහ, "අශන් රුණහ යරහ ඔඵතුමභහ
ඹන්න, දළන්. ශ්රී රව හ නිදවස ශේ වමභශේ තර්ජන
ිකශඵනහ. ඔඵ ශේශඹන් ඉත් ශරහ ශභතළනින් ඹන්න"
යනඹරහ. පුමස න්ද ශඳ ලීසිරශේ අද ඔහු ඒ මළන ඳළිකණියේලි දහරහ
ිකශඵනහ.
භභ මීය ට ඩහ ීමර්ඝ ථහ යන්ශන් නළවළ. 'ඔහ ශදනු ඳයවට
- තමා ස 3ම 3තහි පිහිටා සිට' යනයා යනයමා මම මත හ රාලා,
ශම් ගණ්ඩුට. දළන් ඇික, ශම් අ ඵහර ළඩ ශහ.
ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුමභනි, නිශඹෝජය ඇභික ම් ශඵදන
ශ ටත් අභත
යපු තු.න්නහන්ශේරහ අද ගණ්ඩු ශම් හශේ
ශ්ධඛරට තු.න්නහන්ශේරහ ඳහිධච්චි
යන වළිය අඳට
ශඳශනනහ. ඇභිකරුන්ට රඳහහිනිඹට එන්න ඵළරි ශන
ශ ට ශඵඛර ශදන්න ඉන්න භන්ත්රීයශඹක්ෂ තු.න්නහන්ශේ. අපි
වරි ගදශයයි ඔඵතුමභහට. භවය ශරහට අඳට වරි අනු ම්ඳහයි,
ඔඵතුමභහ ඇිධඛරහ අශනක්ෂ ඳළත්ශත් හඩි ශන ශ ට. ඔඵතුමභහ ඒ
හශේ තත්ත්ඹ ඉන්න භන්ත්රීයශඹක්ෂ. ශම් හශේ නහට
යඟඳහන්න දුන්නහට ඉි.රිශේීම ශම්හට අහු ශන්න එඳහ යනඹිකන්
භට අසථහ රඵහ ීමභ මළන මූරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුමභහට
සතුමිකඹ පුද යනහ.

යන්න.

ගු ගයන්ත කුණාතික මශතා
(நளண்தைநழகு கனந்த கதணளதழக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

මූරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුමභනි, භට තත් ිධනහඩි ශද ක්ෂ
ශදන්න.
ශභ නහද අඳට ශමශනන්න  ර ශඹෝජනහ? යහජය
ශේ ඹන්ශේ ිධශ්රහභ ඳහරිශතෝක ඹට තට්ප් යන්න චක්රශඛය
ශමනහපු නිහ අපි මීය ට සුභහන ශද
ට තුමන ට ඉසය ශරහ ශම්
බහට ශඹෝජනහ ශමනහහ. ඒ ම්ඵන්ධ අශ ච ිධහදඹ ඹන
ශ ට තු.න්නහන්ශේරහ චක්රශඛය අශවෝසිර ය මත්තහ. ඉිකන්
ඵරන්න, අද ශම් ගණ්ඩු ඹටශත් යසහඛ යන අඹත් දුක්ෂ
ිධඳිනහ; යසහඛ නළික ිකනිසසුත් දුක්ෂ ිධඳිනහ; සඹව රැයනඹහ
යන ිකනිසසුත් දුක්ෂ ිධඳිනහ. වළභ ශ ශනක්ෂභ දුක්ෂ ිධඳින
ශකරහ තභයි අද අපි ශම් මළන ථහ යන්ශන්.
ශේ ඹන්ශේ අර්ථ හධ අයු.දශඛ ු.දඛ රුපිඹඛ බිලිඹන
මණන් ශ ටස ශශශ ශඳ ශශේ දහරහ ිකශඵනහ. අද ඒ
ශේ ඹන්ට ශර කු බිඹක්ෂ ඇික ශරහ ිකශඵනහ, තභන්ශේ අර්ථ
හධ ඹටත් තට්ප් ශන්න ඹනහද යනඹරහ. යහජය ශේ ශඹෝ මස
ඵඳින
ළබිනට් ඇභිකරු ඉන්න ගණ්ඩු
ශම් ශඹෝජනහ
ශමශනන්ශන්. ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුමභහශේ ි.සත්රික්ෂ ශේ
භන්ත්රීයශඹක්ෂ ි.න ශද
තුමන ට ඉසය ශරහ ග්රහභ
නිරධහරිශඹකුට ඳවය ීමරහ, ග්රහභ නිරධහරින් ඳහයට ඵළවළරහ,
භන්ත්රීයඹහ අත් අඩවගුට මන්න යනඹන ශරහ
තු.න්නහන්ශේරහ ශය්ධදක්ෂ ඇ ශමනද ශම් ශඹෝජනහ ශමශනන්ශන්
යනඹන එ මළන අඳට ප්රලසනඹක්ෂ ිකශඵනහ.
අහන ලශඹන් භභ එ
හයණඹක්ෂ යනඹනහ. ඒ
තු.න්නහන්ශේරහ ිත්තීඹ ිකික භර්දනඹ යන වළිය. ශතඛ
පිරිඳවදු වරහ දළම්භහභ, අපි ඒ
ඵරන්න ඹන ශ ට,
තු.න්නහන්ශේරහ ඒ ශේට්ප්රට ඉ්ලශඵෝ දහරහ. ඵසලින් ිකනිසසු
ශමනළඛරහ, අයක්ෂකු ීමරහ, ඵත් ඳළ ට් ීමරහ, ළශට් එඛලිරහ ෆ

[අ.බහ. 5.23]

ගු සුපම්ධා ජී. ජයපවේන මශ කිය (ඳාර්ලිපම්න්ුර ක යුුර
අමාතයුරිය)

(நளண்தைநழகு (தழதநதழ) சுதநதள ஜவ. னதச - ளபளளுநன்
அலுயல்கள் அகநச்சர்)

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

ු.රසුන ශව ඵන මරු භන්ත්රීතුමභනි, අශ ච යශට් වුරුත්
දන්නහ 1983 ළු ජලිඹ පිිබඵද භතක්ෂ යිකන්, අශ ච යශට් ිධිධධ
ග හයශේ ළඩ ර්ජන ශඵ ශවෝ තළන්ර සිරදු න ශම් අසථහශක
ීම අශ ච මරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුමභහ 80 ජලි ළඩ ර්ජනඹ
පිිබඵ ශඹෝජනහක්ෂ ශමනළිධත් ිකශඵනහ. අද ි.න න ිධට ශභඹ
සිරදුමේ ය මණනහක්ෂ මත ිකබුණත් එභ ළඩ ර්ජනඹ
ිධශලේශඹන්භ සිරහි යනරීභ වහත්, ර්තභහනශේ ඳළළත්ශන
ශභළනි උ්ධශඝෝණ පිිබඵත් ථහ යන්නට
ඛ තළබීශම්
ශඹෝජනහ අසථහශකීම ශභභ ශඹෝජනහ ශමන ඒභ පිිබඵ
එතුමභහට භභ සතුමිකන්ත ශිකන් ඒ පිිබඵ චන කීඳඹක්ෂ ථහ
යන්නට ඵරහශඳ ශය ත්තුම ශනහ.
එදහ එක්ෂත් ජහික
ඳක්ෂ ගණ්ඩු භශේ, 1980 ජලි
භහශේීම, යජශේ ශේ ඹන් ළඩ ර්ජනඹ ට එිබඹට ඵළසශේ
ද ට රුපිඹඛ 10ක්ෂ ළනි ඉතහ ශ ච්චම් ු.දරක්ෂ ඒ අඹ මන්නහ
ළප්ඳට එ තුම යන්න යන ඉඛලීභක්ෂ භතයි. ශභභ ජලි ළඩ
ර්ජනඹ ි.ගින් ි.මටභ ගිඹ අසථහශකීම ඒ ජලි ළඩ ර්ජනශේ
ප්රිකපර වළියඹට එදහ ඳළළික එක්ෂත් ජහික ඳක්ෂ යජඹ ඉතහ-

ගු සුජීල පවේනසංශ මශතා

(நளண்தைநழகு சுஜவய தசசழங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, I rise to a point of Order. මූරහනහරඪ මරු
භන්ත්රීතුමභනි, ශම් හශේ ශලෝ
ශඹෝජනහක්ෂ ශමශන්ධීම අපි
ඵරහශඳ ශය ත්තුම වුණහ, ගණ්ඩු ඳක්ෂශේ භන්ත්රීරු, ඇභිකරු
ශදතුමන් ශදශනකුත් ශම් ිධහදඹට වබහගි ශයි යනඹරහ.
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මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(தககநதளங்கும் உதப்ழர் அயர்கள்)

(தககநதளங்கும் உதப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)

මරු ඇභිකතුමිකඹ

ථහ

774

(The Presiding Member)

ය ශමන ඹන්න.

මරු ඇභිකතුමිකඹ,

ථහ

යන්න.

ගු සුපම්ධා ජී. ජයපවේන මශ කිය

ගු සුපම්ධා ජී. ජයපවේන මශ කිය

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena)

(நளண்தைநழகு (தழதநதழ) சுதநதள ஜவ. ஜனதச)

(நளண்தைநழகு (தழதநதழ) சுதநதள ஜவ. ஜனதச)

ශම් ශලෝ ප්ර හලඹක්ෂ ශන ශයි. ඔඵතුමභන්රහ තභයි ශලෝ
ප්ර හල
යන්ශන්. ශභ ද, ඔඵතුමභන්රහශේ ගණ්ඩුට
ශ ශව භටත් තභ ඵරඹට එන්න පුළුන් භක්ෂ නළවළ. ඒ
ඵරහශමන ශලෝ ප්ර හල තභයි ඔඵතුමභන්රහ යන්ශන්. ඒ නිහ
භන්ත්රීතුමභහ භශේ හරඹ මන්ශන් නළතුම ඔඵතුමභහ හඩි ශන්න.
සුජී භන්ත්රීතුමභහ හඩි ශන්න, භශේ හරඹ මන්ශන් නළතුම.

ගු සුජීල පවේනසංශ මශතා

(நளண்தைநழகு சுஜவய தசசழங்க)

ගු ගයන්ත කුණාතික මශතා

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, I rise to a point of Order. මූරහනහරඪ
භන්ත්රීතුමභනි, භශේ point of Order එ යනකශක නළවළ.

මරු භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහ හඩි ශන්න, භට ථහ යන්න
ඉඩ ීමරහ. [ඵහධහ යනරීම්] මූරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුමභනි,
ශභතුමභන්රහට අද ශර කු
ළක්ෂකුභක්ෂ ිකශඵනහ, හියදඹක්ෂ
ිකශඵනහ. ඉි.රිශේීම භළිකයණඹක්ෂ එනහ. ශවට අනි්ධදහ
ශභ ණයහමර ි.සත්රික්ෂ ඹත් ඇතුමළු ඌ ඳශහත් බහ භළිකයණඹ
එනහ. ශභ ණයහමර ි.සත්රික්ෂ ඹත් ඇතුමළු ඌ ඳශහත් බහ
භළිකයණඹත් ඊට ඳසු ජනහධිඳිකයණඹත් ඳළළත්ශන්නට
ටුතතුම ය ිකශඵන අසථහක්ෂ.

මරු

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(நளண்தைநழகு கனந்த கதணளதழக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගණ්ඩුශන් ශමනහපු ඛ තළබීශම් ශඹෝජනහට ගණ්ඩුශක
ඇභිකරු තුමන් ශදනයි, භන්ත්රීරු ශදශදශනකුයි ිධතයයි ඉන්ශන්.
ශ ෝ, මණපයණඹ? මණපයණඹ ඵරන්න. [ඵහධහ යනරීම්]

(தககநதளங்கும் உதப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)

ශභ

ක්ෂද, point of Order එ ?

ගු සුපම්ධා ජී. ජයපවේන මශ කිය

(நளண்தைநழகு (தழதநதழ) சுதநதள ஜவ. ஜனதச)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena)

ගු සුජීල පවේනසංශ මශතා

(நளண்தைநழகு சுஜவய தசசழங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ශම් අසථහශකීම බහශක මණපයණඹ නළවළ, මූරහනහරඪ
මරු භන්ත්රීතුමභනි. [ඵහධහ යනරීම්]

ගු සුපම්ධා ජී. ජයපවේන මශ කිය

(நளண்தைநழகு (தழதநதழ) சுதநதள ஜவ. ஜனதச)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena)

ඔඵතුමභන්රහශේ ඳළත්ශතත් මණපයණඹක්ෂ නළවළ ශන්. ඔඹ
ඳළත්ශතත් මණපයණඹක්ෂ නළවළ. [ඵහධහ යනරීම්] ශම් බහ ඛ
තඵරහ ිකශඹන ශරහක්ෂ. එශවභ නම් ිධඳක්ෂශේ ඔඵතුමභන්රහශේ
ඳළත්ශත්ත් මණපයණඹක්ෂ නළවළ. අශ ච ඳළත්ශත් ඉන්නහ තත්
භන්ත්රීරුන්. [ඵහධහ යනරීම්]

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(தககநதளங்கும் உதப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)

මරු ඇභිකතුමිකඹ,

ථහ

යන්න.

ගු සුපම්ධා ජී. ජයපවේන මශ කිය

(நளண்தைநழகு (தழதநதழ) சுதநதள ஜவ. ஜனதச)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena)

මරු සුජී ශේනසිරවව භන්ත්රීතුමභහ, ඔඵතුමභහ හඩි ශන්න. [ඵහධහ
යනරීම්] භශේ ඳශහශත් භන්ත්රීරුන් අද ශම් මරු බහශක නළික
වුණහට භක්ෂ නළවළ, ශනදහට ඉන්නහ. [ඵහධහ යනරීම්] භශේ
ඳශහශත් අඹ එනහ. ඒ ප්රලසනඹක්ෂ නළවළ. [ඵහධහ යනරීම්] ඔඵතුමභහ
හඩි ශන්න. ශම් ශඳ දුශක ගණ්ඩුශක ප්රලසනඹක්ෂ. [ඵහධහ යනරීම්]
යජශේ ප්රලසනඹක්ෂ, යශට් ප්රලසනඹක්ෂ. අශ ච භන්ත්රීරුන් බහශක
ඉන්නහ. භශේ ඳශහශත් ඇභිකතුමභහත් ඉන්නහ ශම් අසථහශකීම.
[ඵහධහ යනරීම්] ඔඵතුමභහ ෆ මවන්න එඳහ, ඳශහශත් ඇභිකතුමභහත්
ඉන්නහ. [ඵහධහ යනරීම්]

බහ

ඛ තඵන අසථහශක ශඹෝජනහ - [ඵහධහ යනරීම්]

ගු ගයන්ත කුණාතික මශතා
(நளண்தைநழகு கனந்த கதணளதழக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

මණපයණඹක්ෂ නළික ශභ නහටද ශමශනන්ශන්? [ඵහධහ
යනරීම්]

ගු මන්ත්රීලරපයක්

(நளண்தைநழகு உதப்ழர் எதயர்)

(An Hon. Member)

මීය ට ලින් ඇභිකතුමිකඹ අශ ච ශඹෝජනහරට එශවභ
ය
ිකශඵනහද? [ඵහධහ යනරීම්] ශම් ශඹෝජනහ ළදමත් නම් ගණ්ඩුශක
අඹ ඉන්න ඕනෆ. [ඵහධහ යනරීම්]

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(தககநதளங்கும் உதப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! ශම් අසථහශකීම මරු
ථහනහඹ තුමභහ මූරහනඹට ඳළිකශණනහ ඇික.

නිශඹෝජය

අනුරුල ගු පමොශාන් ප්රියදර්න ද සල්ලා මශතා
මූාවනපයන් ඉල ක වුපයන්
නිපයෝජය කථානායකුරමා
මූාවනාරූඪ විය.
அதன்ழகு, நளண்தைநழகு தநளலளன் ழளழனதர்ர த சழல்யள
அக்கழபளசத்தழழன்த அகதய, ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்
தககந யகழத்தளர்கள்.
Whereupon THE HON. MOHAN PRIYADARSHANA DE SILVA
left the Chair, and MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair.

ගු ගයන්ත කුණාතික මශතා
(நளண்தைநழகு கனந்த கதணளதழக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

මරු නිශඹෝජය

ථහනහඹ තුමභනි, බහශක මණපයණඹ නළවළ.

ඳහර්ලිශම්න්තුම
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[මරු මඹන්ත

රුණහිකර

භවතහ]

ඳාර්ලිපම්න්ුරල ගණන් පකො ගණපූරණයක් පනොමැති වපයන්
පබදුම් සීනු බ්ද ිරීමම නිපයෝග කරන දී.

ளபளளுநன்ம்
கணக்கழடப்ட்டு,
கூட்ட
டப்தண்
இல்கதனக்
கண்டதளல்,
ழளழவு
நணழ
அடிக்கப்ட
தயண்டுதநக் கட்டகனழடப்ட்டது.
Parliament counted and a Quorum not being present, the Division
Bells were ordered to be rung.

ඳසුල ගණපූරණයක් පනොතිබුපණන් නිපයෝජය කථානායකුරමා
විසන් 10 ලන වනථාලර නිපයෝගය ය ප ක ප්රනනය පනොවිමවා
ඳාර්ලිපම්න්ුරල කල් තබන දි.
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ඳාර්ලිපම්න්ුරල ඊ අනුකූල අ. භා. 5.33 2014 ජූලි මව 24
ලන බ්රශවනඳතින්දා අ. භා. 1.00 ලන පතක් කල් ියප ය.

ழகு, கூட்ட டப்தண் தசபளததளல் ழபதழச் சளளனகர்
அயர்கள் ழகக் கட்டக இ.10இன்டி யழளயழன்ழப்
ளபளளுநன்த்கத எத்தழகயத்தளர்.
அதன்டி ழ.. 5.33 நணழக்கு ளபளளுநன்ம், 2014 தக 24,
யழனளமக்கழமகந ழ.. 1.00 நணழயகப எத்தழகயக்கப்ட்டது.
Later, a Quorum not being present, MR. DEPUTY SPEAKER
adjourned Parliament, without Question put, under Standing Order No.
10.
Adjourned accordingly at 5.33 p.m. until 1.00 p.m. on Thursday,
24th July, 2014.

වැ.යු.
ශභභ හර්තහශක අහන ු.රණඹ දවහ සකීඹ නිළයි. ශ ුතතුම තළන් දක්ෂනු රිසිර භන්ත්රීන් ිකන් පිටඳතක්ෂ ශමන නිළයි. ශ ුතතුම
ග හයඹ එහි ඳළවළි.ලි රකුණු ශ ට, පිටඳත රළබී ශදිකඹක්ෂ ශන ඉක්ෂභහ ශැන්වාඩ් වස හය ශත රළශඵන ශේ එිධඹ ුතතුමඹ.

குழப்தை
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