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අ. බහ. 1.00ට ඳහර්ලිශම්්දරු රැස විඹ.  නිශඹෝජා  කථහනහඹකරුභහ 
[ගරු ච්දදිභ වීයක්ශකොඩි භවතහ]  මරහනහරඪ විඹ. 

தரரளுன்நம் மு.த.1.00 றக்குக் கூடிது. தறறச் சதரரகர் 

அர்கள்  [ரண்தைறகு  சந்ற வீக்தகரடி] கனக கறத்ரர்கள். 
   The Parliament met at 1.00 p.m., MR. DEPUTY SPEAKER [THE 

HON. CHANDIMA WEERAKKODY] in the Chair. 
 

 
විගණකහධිඳිනයඹහශේ හර්තහ 

கக்கரய்ரபர் அறதறறணது அநறக்கக 
AUDITOR-GENERAL'S REPORT  

 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශ්රීT රංකහ ප්රtජහතහ්ද්රිகක භහජහදී ජනයජශේ ්ණ්ඩුර[භ 
ාසථහශඅ 154(6) ාසථහ ප්රtකහය 2007 මුදල් ර්ඹ වහ 
විගණකහධිඳිනයඹහශේ හර්තහශඅ රු්දළනි කහණ්ඩශේ IV ළනි 
ශකොට ව වතයළනි කහණ්ඩශේ VIII ළනි ශකොට; 2008 
මුදල් ර්ඹ වහ විගණකහධිඳිනයඹහශේ හර්තහශඅ රු්දළනි 
කහණ්ඩශේ V ළනි ශකොට ව වතයළනි කහණ්ඩශේ VIII ළනි 
ශකොට; 2009 මුදල් ර්ඹ වහ විගණකහධිඳිනයඹහශේ 
හර්තහශඅ රු්දළනි කහණ්ඩශේ IV ළනි ශකොට ව වතයළනි 
කහණ්ඩශේ VIII ළනි ශකොට; 2010 මුදල් ර්ඹ වහ 
විගණකහධිඳිනයඹහශේ හර්තහශඅ ඳශමුළනි කහණ්ඩශේ VII ළනි 
ශකොට, වතයළනි කහණ්ඩශේ VI ළනි ශකොට ව වඹළනි 
කහණ්ඩශේ IV ළනි ශකොට; ව 2011 මුදල් ර්ඹ වහ 
විගණකහධිඳිනයඹහශේ හර්තහශඅ ශදළනි කහණ්ඩශේ III ළනි 
ශකොට භභ ඉදිරිඳ ක කයමි. 

 
ගරු දිශ්දස ගුණර්ධන භවතහ (ජරම්ඳහදන වහ 

ජරහඳවන අභහතාරුභහ ව ්ණ්ඩු ඳහර්ලසශේ ප්රtධහන 

ංවිධහඹකරුභහ) 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், 

டிகரனகப்தை அகச்சமெம் அசரங்கத் ப்தறன் முற் 

ரகரனரசரதம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, බහනහඹකරුභහ ශනුශ්ද, 
"එකී හර්තහ මුද්ර ණඹ කශ යුරු ඹ"යි භභ ශඹෝජනහ කයමි. 

 
ප්රtලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்மைக்தகரள்பப்தட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
හර්තහ මුද්ර ණඹ කශ යුරුඹයි නිශඹෝග කයන රදී. 
அநறக்கக அச்சறடப்தடக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Ordered that the Report be printed. 

ලිපි ශල්ඛනහදිඹ පිබඳගළ්දවීභ 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

2011 ර්ඹ වහ මුදල් වහ ර[භම්ඳහදන අභහතාහංලශේ ජහිනක අඹ ළඹ 
ශදඳහර්තශම්්දරුශඅ කහර්ඹ හධන හර්තහ.- [අග්රාහභහතාරුභහ ව බුද්ධ ලහන 
වහ ්ගමික කටයුරු අභහතා ගරු දි.මු. ජඹය කන භවතහ ශනුට ගරු දිශ්දස 
ගුණර්ධන භවතහ] 

 

බහශම්ඹ භත ිනබිඹ යුරුඹයි නිශඹෝග කයන රදී. 
சதரதேடத்றல் இமெக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Ordered to lie upon the Table. 

 

ගරු දිශ්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, උස අධාහඳන 

අභහතාරුභහ ශනුශ්ද භභ 2010 ර්ඹ වහ කළරණිඹ 

විලසවිදාහරශේ ඳහලි වහ ශඵෞද්ධ අධාඹන ඳලසචහ ක උඳහධි 

්ඹතනශේ හර්ෂික හර්තහ ව ගිණුම් ඉදිරිඳ ක කයමි.  
 

ශභභ හර්තහ උස අධාහඳන කටයුරු පිබඳඵ උඳශද්ලක 

කහයක බහට ශඹොමු කශ යුරු ඹළයි භභ ශඹෝජනහ කයමි. 

 
ප්රtලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்மைக்தகரள்பப்தட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
2011 ර්ඹ වහ ්ර්ථික ංර්ධන අභහතාහංලශේ කහර්ඹ හධන 

හර්තහ.-  [්ර්ථික ංර්ධන අභහතා ගරු ඵළසිල් ශයෝවණ යහජඳ්ෂත භවතහ 
ශනුට ගරු දිශ්දස ගුණර්ධන භවතහ] 
 

බහශම්ඹ භත ිනබිඹ යුරුඹයි නිශඹෝග කයන රදී. 
சதரதேடத்றல் இமெக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Ordered to lie upon the Table. 
 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මීශඟට, 2012.01.01 සිට 2012.09.30 දක්හ ව කහර 
ඳරිච්ශේදඹ වහ ශඳොදු ාහඳහය  පිබඳඵ කහයක බහශඅ අරුරු 
හර්තහ එභ කහයක බහශඅ බහඳින ගරු ඩිඅ ගුණශේකය භවතහ 
විසි්ද පිබඳගළ්දවීභ. 

 
ශඳොදු ාහඳහය පිබඳඵ කහයක බහශඅ අරුරු 

හර්තහ 
அசரங்க ததரமைப்தைமுற்சறகள் தற்நற 

குழுறன் இகடக்கரன அநறக்கக  
INTERIM REPORT OF COMMITTEE ON PUBLIC 

ENTERPRISES 

 
ගරු ඩිඅ ගුණශේකය භවතහ (භහන ම්ඳ ක පිබඳඵ 

අභහතාරුභහ) 
(ரண்தைறகு  டிம குரசக - ணற பங்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. DEW Gunasekara - Minister of Human 

Resources) 

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, 2012 ජනහරි 01ළනි දින 
සිට 2012 ළප්තළම්ඵර් 30ළනි දහ දක්හ ව කහර ඳරිච්ශේදඹ වහ 
ශඳොදු ාහඳහය පිබඳඵ කහයක බහශඅ  අරුරු හර්තහ ඉදිරිඳ ක 
කිරීභට අසථහ රඵහ දීභ ගළන භහ ඔඵරුභහට  සරුින්දත 
ශනහ.  

 883  884 



ඳහර්ලිශම්්දරු 

 

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, ඔඵරුභහට භතක ඇින ඳසු 
ගිඹ ශර් අ්ද හර්තහ භහ විසි්ද 2011 ශදළම්ඵර් 01ළනි 
දින ශභභ ගරු බහ ශත ඉදිරිඳ ක කයනු රළබ ඵ. 
ාසථහදහඹකශේ ඉිනවහශේ ඳශමුයට ්ඹතන 229ක් වහ ව 
හර්තහක් ඉදිරිඳ ක කිරීභට අඳ භ ක වහ.  

 
2012 ය වහ ්ඹතන 235ක් අඳ කමිටුශඅ විභර්ලනඹට 

රක් වීභට නිඹමිතයි. විභර්ලනඹ කිරීශම් ඳවසු රකහ ඵරහ අඳ 
විසි්ද ශභය ඒ ්ඹතන 235 ර්ගීකයණඹකට රක් කයනු රළබුහ. 
ඒහ ශභශේඹ, නිඹහභන ්ඹතන, ප්රtර්ධන ්ඹතන, යහජා 
ාහඳහරික ්ඹතන, අධාහඳනික ්ඹතන, ංර්ධන ්ඹතන ව 
ඳර්ශේණ ්ඹතන ලශඹනුයි. ඉ්ද 129ක ළඩ නිභ ශකොට 
ිනශඵනහ. ඒ පිබඳඵ අශප් ශොඹහ ගළනීම් වහ නිර්ශද්ල කස 
කයමි්ද ිනශඵනහ. ඒ අරුරි්ද ප්රtධහන කමිටු විසි්ද ඳභණක් 
විභර්ලනඹ කයනු රළබ ප්රtධහන ්ඹතන 32ක් පිබඳඵ අරුරු 
හර්තහක් අද භහ ශම් ගරු බහ ශත ඉදිරිඳ ක කයනහ. එඹ 
ඉදිරිඳ ක කයනු රඵ්දශ්ද භහ ශම්  ගරු බහට දු්ද ප්රtිනාහක් 
අනුයි.  

 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, ඳසු ගිඹ ශර්  ඉදිරිඳ ක 

කයනු රළබ අඳ කමිටුශඅ හර්තහ  පිබඳඵ  විහදශේදී ගරු 
භ්දත්රීනරුභ්දරහ  විසි්ද  භරු කයනු රළබ කරුණු රකහ ඵරහ,  එකී 
හර්තහශඅ අඩංගු නිර්ශද්ලඹ්ද ක්රි ඹහ කභක කිරීභ ගළන ශොඹහ 
ඵළලීශම් ව භහශරෝචනඹට රක් කිරීශම් ගකීභ ද අඳ ශත 
ඳයහ ගනිමි්ද,   ඳසු විඳයම්  ලශඹ්ද  පිඹය යහශිඹක් ගනු රළබ 
ඵ  ඔඵරුභහට ද්දහ සිටීභට කළභළිනයි. ශභඹ ද ාසථහදහඹකඹ 
විසි්ද ඳශමුයට  ග ක ප්රtහශඹෝගික පිඹයකි. 

 
ඒ අනු ඳශමු පිඹය ලශඹ්ද සිඹලුභ ප්රtධහන ගිණුම් 

නිරධහරි්ද  කළහ ඉකු ක කමිටු හර්තහශඅ ව්ද ශොඹහ ගළනීම් 
ව නිර්ශද්ලඹ්ද  පිබඳඵ ගළඹුරි්ද  හකච්ඡහට බහජනඹ  කයනු 
රළබුහ. ශභහි හධනීඹ ප්රtිනපර රළශඵ්දනට ඳට්ද ශගන 
ිනශඵනහ. හර්ෂික හර්තහ, ාහඳහරික ළරසුම්, ක්රි ඹහකහරී ළරසුම් 
ව මරා ප්රtකහලන දළ්ද නිඹමිත ශරහට විගණකහධිඳිනරුභහට, 
අභහතා භණ්ඩරඹට ව  ඳහර්ලිශම්්දරුට  රළශඵමි්ද ිනශඵනහ. 
ශභඹ අශප් ාහඹහභශේ  ප්රtිනපරඹක් ලශඹ්ද භහ දකිනහ.  

 
තද, ඳශමුන තහට අඳ ශේ කමිටු හර්තහ අභහතා 

භණ්ඩරඹ ශත  ශඹොමු කයනු රළඵ, එහි නිර්ශද්ලඹ්ද ක්රි ඹහ කභක 
කිරීභට  අභහතාරු්දට  ඳයනු රළබුහ. එඳභණක් ශනො,  ඒ 
පිබඳඵ  ප්රtගින  හර්තහ ගරු අභහතාරු්ද  විසි්ද අභහතා භණ්ඩරඹ 
ශත  ඉදිරිඳ ක කිරීභට නිඹමිතයි.  දළ්ද එඹ සිදු ශමි්ද ඳිනනහ.  
තද, භහ විසි්ද කළනු රළඵ විගණකහධිඳිනරුභහ,   
බහණ්ඩහගහයශේ ශඳොදු ාහඳහය ශදඳහර්තශම්්දරුශඅ ව  අඹ ළඹ 
ශදඳහර්තශම්්දරුශඅ නිරධහරී්ද භඟ හකච්ඡහ ශකොට මුදල් 
ඳහරනඹ   ලක්ිනභ ක කිරීභ වහ ගත යුරු පිඹයඹ්ද අභහතා 
භණ්ඩරඹ  ශත ඉදිරිඳ ක කයනු රළබුහ.  

 
ඒ වහ අනුභළිනඹ රළබී ිනශඵනහ. අඳ කමිටුශඅ 

නිර්ශද්ලඹ්දට අනු ශඵොශවෝ ්ඹතනර ප්රtධහනී්ද වහ භණ්ඩරද 
ශනස කයනු රළඵ ිනශඵනහ. නිළයදි කිරීම්, මුදල් අඹ කය 
ගළනීම්, නීින භඟි්ද ක්රි ඹහ කභක කිරීම්, ළඩිදුය විභර්ලනඹ වහ 
අඳයහධ විභර්ලන ශදඳහර්තශම්්දරුට ව අල්රස ශවෝ දණ 
ශචෝදනහ විභර්ලන ශකොමි්ද බහට ශඹොමු කිරීම් ද සිදු ශකොට 
ිනශඵනහ.  

 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, ශම් පිබඳඵ ළඩි විසතය 

අ්ද හර්තහ ඉදිරිඳ ක කයන අසථහශඅදී ශභභ ගරු බහ 
ශත ඉදිරිඳ ක කිරීභට භහ අශප්ක්හ කයනහ.  දළ්ද 2012 ජනහරි 
සිට 2012 ළප්තළම්ඵර් 30 ළනිදහ දක්හ ව අරුරු හර්තහ බහහ 
රුශන්දභ මුද්ර ණඹ කයලීභට අය ශදන ශර ඔඵරුභහශග්ද 
ඉල්රහ සිටිනහ. සරුිනයි. 

ගරු ශජෝ්ද අභයරුංග භවතහ 
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, අරුරු හර්තහ ඉදිරිඳ ක 

කිරීභ පිබඳඵ ගරු ඩිඅ ගුණශේකය ඇභිනරුභහට භහ සරුින්දත 
ශනහ. එරුභහ හුඟක් භව්දසි ශරහ ිනශඵනහ. නමු ක  රඵන 
අවුරුද්ශද් ඳශමුළනි ළසි හයශේදී ශභඹ විහදඹට ගත යුරුඹ 
කිඹරහ භහ කිඹනහ. ශම් හර්තහශඅ ළදග ක කරුණු යහශිඹක් 
ිනශඵනහ.  අල්රස ශවෝ දණ ශචෝදනහ විභර්ලන ශකොමි්ද 
බහශ්ද ගිහි්ද නඩු දළමීභ  හශේ ප්රtලසන ශගොඩක් ිනශඵනහ. ඒ 
නිහ භහ ඉල්ලීභක් කයනහ, ශම් ම්ඵ්දධශඹ්ද හකච්ඡහ කය්දන 
විහදඹකට අසථහ  රඵහ ශද්දනඹ කිඹහ.  ඔඵරුභහ එඹ ටව්ද 
කය ග්දනහ ශර ක භහ ඉල්රහ සිටිනහ.  

 
නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ශවොයි.  ටව්ද කය ග්දනහ රදී.  
 

ගරු දිශ්දස ගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena ) 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, බහනහඹකරුභහ ශනුශ්ද, 

"එකී හර්තහ මුද්ර ණඹ කශ යුරුඹ" යි භභ ශඹෝජනහ කයමි. 

 
ප්රtලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்மைக்தகரள்பப்தட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
හර්තහ මුද්ර ණඹ කශ යුරුඹයි නිශඹෝග කයන රදී. 
அநறக்கக அச்சறடப்தடக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Ordered that the Report be printed. 

 
 

උඳශද්ලක කහයක බහ හර්තහ 
ஆரனரசகணக் குழு அநறக்கககள் 

CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS 

 
ගරු න්දදිමිත්රO ඒකනහඹක භවතහ (උස අධාහඳන 

නිශඹෝජා අභහතාරුභහ) 
(ரண்தைறகு ந்றறத் க்கரக்க - உர் கல்ற தறற 

அகச்சர்) 

(The Hon. Nandimithra Ekanayake - Deputy Minister of 

Higher Education)  

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, උස අධාහඳන කටයුරු 
පිබඳඵ උඳශද්ලක කහයක බහශඅ බහඳිනරුභහ ශනුශ්ද, ඳවත 
ව්ද හර්තහ ම්ඵ්දධශඹ්ද උස අධාහඳන කටයුරු පිබඳඵ 
උඳශද්ලක කහයක බහශඅ හර්තහ භභ ඉදිරිඳ ක කයමි. 

 
(i)  2008 ර්ඹ වහ ශ්රීT රංකහ නළ ශඟනහිය විලසවිදාහරශේ 

හර්ෂික හර්තහ; 

(ii)   2008 ර්ඹ වහ ශකොශම විලසවිදාහරශේ ශද්යඹ 
වදා විදාහ ්ඹතනශේ හර්ෂික හර්තහ; 

(iii)   2009 ර්ඹ වහ ශප්යහශදණිඹ විලසවිදාහරශේ හර්ෂික 
හර්තහ (ඳහරන වහ ගිණුම්);  

(iv)  2009 ර්ඹ වහ කළරණිඹ විලසවිදාහරශේ හර්ෂික 
හර්තහ වහ ගිණුම්; 

[ගරු ඩිඅ ගුණශේකය භවතහ] 
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(v)   2009 ර්ඹ වහ ශ්රීT රංකහ යජයට විලසවිදාහරශේ 
හර්ෂික හර්තහ වහ ගිණුම්;  

(vi)   2009 ර්ඹ වහ ශ්රීT රංකහ වි ත විලසවිදාහරශේ 
හර්ෂික හර්තහ වහ හර්ෂික ගිණුම්;  

(vii)   2009 ර්ඹ වහ ශ්රීT රංකහ ඹම විලසවිදාහරශේ 
හර්ෂික හර්තහ වහ ගිණුම්; 

(viii) 2009 ර්ඹ වහ ශ්රීT රංකහ ශඵෞද්ධ වහ ඳහලි 
විලසවිදාහරශේ හර්ෂික හර්තහ; 

(ix)   2009 ර්ඹ වහ අනුයහධපුය බුද්ධශ්රාහක ක්ක්ෂු 
විලසවිදාහරශේ හර්ෂික හර්තහ;  

(x)    2009 ර්ඹ වහ ශප්යහශදණිඹ විලසවිදාහරශේ ක ෂි 
විදාහ ඳලසචහ ක උඳහධි ්ඹතනශේ හර්ෂික  හර්තහ; 

(xi)    2009 ර්ඹ වහ කළරණිඹ විලසවිදාහරශේ ගම්ඳව 
විර[භහයච්ික ්යුර්ශඅද විදාහඹතනශේ හර්ෂික හර්තහ; 

(xii)   2009 ර්ඹ වහ කළරණිඹ විලසවිදාහරශේ පුයහවිදාහ 
ඳලසචහ ක උඳහධි ්ඹතනශේ හර්ෂික හර්තහ;  

(xiii)  2009 ර්ඹ වහ භහන ලහසත්රO වහ භහජ            
විදාහ පිබඳඵ උස අධාඹනඹ වහ ව ජහිනක 
භධාසථහනශේ (NCAS) හර්ෂික හර්තහ (ඳසළනි 
හර්ෂික හර්තහ); 

(xiv) 2009 ර්ඹ වහ ශකොශම විලසවිදාහරශේ වදා 
විදාහ ඳලසචහ ක උඳහධි ්ඹතනශේ හර්ෂික හර්තහ; ව 

(xiv)  2009 ර්ඹ වහ ශප්යහශදණිඹ විලසවිදාහරශේ විදාහ 
ඳලසචහ ක උඳහධි ්ඹතනශේ හර්ෂික හර්තහ.  

 
බහශම්ඹ භත ිනබිඹ යුරුඹයි නිශඹෝග කයන රදී. 
சதரதேடத்றல் இமெக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Ordered to lie upon the Table. 

  
ගරු රලි ක දිහනහඹක භවතහ (ශෞඛා නිශඹෝජා අභහතාරුභහ) 
(ரண்தைறகு னமொத் றசரரக்க - சுகரர தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, ශඳොල් ංර්ධන වහ ජනතහ 

රු ංර්ධන කටයුරු පිබඳඵ උඳශද්ලක කහයක බහශඅ 
බහඳිනරුභහ ශනුශ්ද භභ 2008 ර්ඹ වහ ශඳොල් 
ඳර්ශේණ භණ්ඩරශේ හර්ෂික හර්තහ ම්ඵ්දධශඹ්ද ශඳොල් 
ංර්ධන වහ ජනතහ රු ංර්ධන කටයුරු පිබඳඵ උඳශද්ලක 
කහයක බහශඅ හර්තහ ඉදිරිඳ ක කයමි. 

 

බහශම්ඹ භත ිනබිඹ යුරුඹයි නිශඹෝග කයන රදී. 
சதரதேடத்றல் இமெக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ශඳ කම් 

தக்கள் 
PETITIONS 

 
නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ගරු සුශම්ධහ ජී. ජඹශේන භව කමිඹ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු ජී්ද කුභහයණරුංග භවතහ (තළඳළල් ශේහ අභහතාරුභහ) 
(ரண்தைறகு ஜலன் குரதுங்க - தரல் ரசககள் அகச்சர்) 

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga - Minister of Postal Services) 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි,  භභ සීදු, අභ්දශදොළු, 
සිඹමරහගව ඳහය, අංක 211/06 දයන සථහනශඹහි ඳදිංික 
ඩී.ශේ.ඒ.එල්.එල්. දනහඹක භවතහශග්ද රළබුණු ශඳ කභක් 
පිබඳග්දමි.  

 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ඒ.පී. ජග ක පුසඳකුභහය භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 

ගරු යංජි ක සිඹමරහපිටිඹ භවතහ (විදුලි ංශද්ල වහ 

ශතොයරුරු තහක්ණ අභහතාරුභහ) 
(ரண்தைறகு ஞ்ஜறத் சறம்தனரதறட்டி - தரகனத் 

தரடர்தைகள், கல் தரறல்தட்தறல் அகச்சர்) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya - Minister of Tele-

communication and Information Technology) 

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, භභ යකහශඳොර, ශඳොලිස 
නිහ, අංක ඒ-1 දයන සථහනශඹහි ඳදිංික එම්.ඒ.එස.එස. ශඳශර්යහ 
භවතහශග්ද රළබුණු ශඳ කභක් පිබඳග්දමි.  

 
ගරු හසුශද් නහනහඹක්කහය භවතහ (ජහිනක බහහ වහ 

භහජ ඒකහඵද්ධතහ අභහතාරුභහ) 
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர - ரசற தரறகள், 

சமூக ஒமெகப்தரட்டு அகச்சர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 

Languages and Social Integration) 

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, භභ ඳවත ව්ද ශඳ කම් 
ඳව පිබඳග්දමි.  

(1)  කුලිඹහපිටිඹ, ශකෝ්දගවශගදය, මු කශතට්ටු කත, අංක 
15/ඒ දයන සථහනශඹහි ඳදිංික ඩී.එම්. ශප්රtේභය කන 
ඵණ්ඩහය භවතහශග්ද රළබුණු ශඳ කභ;  

(2)  අනුක්කශ්ද, ශඵෝධිමුල්ර, නිකළයටිඹ කත ඳදිංික 
ඩී.එම්. යණවීය ඵණ්ඩහ භවතහශග්ද රළබුණු ශඳ කභ; 

(3) ඵරංශගොඩ, ය කභරවි්දන, අංක 100 ඒ/3 දයන 
සථහනශඹහි ඳදිංික ඩබ්ලිඅ.එම්.ඩී. විශේසු්දදය 
භවතහශග්ද රළබුණු ශඳ කභ ;  

(4) ඕට්ටභහඩි 01, පුලිඹඩ් ඳහය, අංක 176 ඒ දයන 
සථහනශඹහි ඳදිංික එම්.එස.එම්. ශරිප්ඩී්ද භවතහශග්ද 
රළබුණු ශඳ කභ; ව  

(5)  භඩකරපු, කුරහඩි, 6න ඳටුභඟ, අංක 11 දයන 
සථහනශඹහි ඳදිංික ජී. තාහගයහජහ භව කමිඹශග්ද රළබුණු 
ශඳ කභ.  

 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු රක්සභ්ද ඹහඳහ අශබ්ර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත.  

ගරු ර්දත අරගිඹ්දන භවතහ - ඳළමිණ නළත.  
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ඳහර්ලිශම්්දරු 

 

ගරු ිනස අ කතනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க) 

(The Hon.  Tissa  Attanayake) 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, භභ ඳවත ව්ද ශඳ කම් 

දවවතය පිබඳග්දමි. 
 
(1)  ලුණු කත, යහුශඳොර, අලු කශගදය ඳදිංික ජී.එච්.ඩබ්ලිඅ. 

සිල්හ භවතහශග්ද රළබුණු ශඳ කභ; 

(2)  ඵමයඳන, යඹුක්කළටිඹ කත, "ඉසුරු" නිශහි ඳදිංික 
යි.එම්. සිරිඹරතහ භව කමිඹශග්ද රළබුණු ශඳ කභ; 

(3)  දිඹතරහ, වපුගව කත, අංක 11 දයන සථහනශඹහි ඳදිංික 
ශක්.ඩී.එස. විර[භසිංව භව කමිඹශග්ද රළබුණු ශඳ කභ;  

(4)  ඵමයඳන, යඹුක්කළටිඹ කත, "ඉසුරු" නිශහි ඳදිංික 
්ර්.එම්. සුදුඵණ්ඩහ භවතහශග්ද රළබුණු ශඳ කභ; 

(5)  පිබඳභතරහ, යකහශගොඩ, "සිසිර" නිශහි ඳදිංික 
ගහමිණී ශෝභවීය භවතහශග්ද රළබුණු ශඳ කභ; 

(6) වපුතශල්, ඹවරඵළද්ද, "චහ්දදනී" නිශහි ඳදිංික 
ඩබ්ලිඅ.එම්.එ්ද. වීයශේකය භවතහශග්ද රළබුණු ශඳ කභ; 

(7)  උඩදුම්ඵය, එක්කස, "රක්මිණ ශණ" නිශහි 
ඳදිංික ඩී.එම්. මුරුඵණ්ඩහ භවතහශග්ද රළබුණු ශඳ කභ; 

(8)  ඳවශ දිඹශදොය, ඉවශ  කත, අංක 50 දයන සථහනශඹහි 
ඳදිංික එම්.පී.ඩී. ගුණිනරක භවතහශග්ද රළබුණු ශඳ කභ; 

(9)  කළකුණශගොල්ර, භඩරස, "ර්මිරහ භ්දසිල්" නිශහි 
ඳදිංික එම්.එස.එම්. සිද්දීකු භවතහශග්ද රළබුණු ශඳ කභ; 

(10)  වපුතශල්, කියනහගභ, ය්ද්ද ගුවහ ඳදිංික ඩී. භහරනී 
විර[භනහඹක භව කමිඹශග්ද රළබුණු ශඳ කභ; 

(11) කව කත, ශඳොශයෝණු, ටහශඳොත ඳහය, "ශේඹහ" 
නිශහි ඳදිංික යි.්ර්.ජී. ශප්රtේභිනරක භව කමිඹශග්ද 
රළබුණු ශඳ කභ; 

(12)  සකඩු, ශදදිඹර, අංක 179 දයන සථහනශඹහි ඳදිංික 
ඩී.එච්.ශක්. ශවේභච්දද්ර  භවතහශග්ද රළබුණු ශඳ කභ; 

(13) ලුණු කත, ෆ කුඹුය, භහලිගහතළ්දන ඳදිංික එම්.එම්. 
පිඹදහ භවතහශග්ද රළබුණු ශඳ කභ; ව 

(14)  ශේය්දකඩ, පුලු්දගසමුල්ර ඳදිංික ඩබ්ලිඅ.එම්. ජඹශේකය 
භවතහශග්ද රළබුණු ශඳ කභ.  

 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ගරු සුනිල් වඳු්දශන කින භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
ගරු ඒ.එම්. චහමික බුද්ධදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு .ம். சரறக தைத்ரம ) 

(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa) 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, භභ ළලිභඩ, ශවේභඳහර 

මුනිදහ භහත, ළල්ර කත, අංක. 55/1 දයන සථහනශඹහි ඳදිංික 
බී. ්න්දද කුශර් භවතහශග්ද රළබුණු ශඳ කභක් පිබඳග්දමි. 

 
ඉදිරිඳ ක කයන රද ශඳ කම්  භවජන ශඳ කම් පිබඳඵ කහයක 

බහට ඳළරිඹ යුරු ඹයි නිශඹෝග කයන රදී. 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்ககபப் ததரதுதக் குழுவுக்குச் 

சரட்டக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

ප්රtලසනරට හිකක පිබඳරුරු 
றணரக்களுக்கு ரய்மூன றகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
 

කහ්දතහ්ද ව ශමු්ද ද හිංහරට රක් වීභ 
රුය්ද කිරීභ:  ර[භශඅද  

ததண்கள், ற்மைம் சறமைர்கள் 

சறத்றகக்குள்பரக ஒறத்ல் : முகநக  

ELIMINATION OF TORTURE OF WOMEN AND CHILDREN : 

PROCEDURES 
 

2027/’11 

2. ගරු ජි ක ශප්රtේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ශභහ ංර්ධන වහ කහ්දතහ කටයුරු අභහතාරුභහශග්ද ඇස 
ප්රtලසනඹ - (3) :   

(අ) (i) ර්තභහනශේ අවිධිභ ක වහ අනිඹම් ර[භ භඟි්ද 
කහ්දතහ්ද වහ කුඩහ ශමු්ද ග ව ශේඹ, ශමු්ද 
රැක ඵරහ ගළනීභ වහ ශගරු නඩ කරු ්දී 
රැකිඹහ වහ   ශඹොදන ඵ ක; 

 (ii) එශේ ශේශේ ශඹශදන කුඩහ ශමු්ද වහ 
කහ්දතහ්ද ශඵොශවෝ විට ශනොශඹකු ක ද 
හිංහරට බහජනඹ න ඵ ක; 

එරුභහ පිබඳග්දශනහිද? 

(්)  (i)  ඉවත ඳරිදි ශමු්ද ව කහ්දතහ්ද  ද 
හිංහරට රක් වීභ රුය්ද කිරීභ වහ ක, 
ශේක වහ ශේා ඹන ශදඳහර්ලසඹටභ 
ඹවඳතක් වීභ වහ ක, ඉවත ව්ද රැකිඹහ 
අශප්ක්ෂිත අඹට ලිඹහඳදිංික විඹ වළකි විධිභ ක 
ර[භශඅදඹක් හිත ්ඹතනඹක් පිහිටුවීභට 
කටයුරු කය්දශ්දද; 

 (ii) පිහිටුන රද එළනි ්ඹතනඹක ලිඹහ ඳදිංික 
පුද්ගරඹ්ද ඳභණක් ඉවත (අ) (i) හි ව්ද 
රැකිඹහ වහ විධිභ ක රඵහ දීභ ට අලා පිඹය 
ග්දශ්දද; 

ඹ්දන එරුභහ ව්ද කය්දශනහිද? 

(ඇ) ශනොඑශේ නම්,  ඒ භ්දද? 

 
சறமைர் அதறறமெத்ற கபறர் அலுல்கள் அகச்சகக் 

ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) ற்ரதரது முகநசரர ற்மைம் நரண 

றகபறல் ததண்கள் ற்மைம் சறமைர்கள் வீட்டுப் 

தறகள், சறமை தறள்கபககபப் ரதல், ற்மைம் 

வீட்டுத் ரரட்டப் தரரறப்தை ஆகற தரறல் 

கபறல் ஈடுதடுத்ப்தடுகமம்; 

 (ii) இவ்ரமை தறறல் ஈடுதடும் சறமைர்கள் ற்மைம் 

ததண்கள் ததமெம்தரலும் தல்ரமை  சறத்றக 

களுக்கு உள்பரகறன்நணர் ன்தகமம் 

அர் ற்மைக் தகரள்ரர? 

(ஆ) (i) ரற்கூநறரமை சறமைர்கள், ற்மைம் ததண்கள் 

சறத்றககளுக்கு உள்பரக ஒறக்கும் 

ததரமெட்டும், ஊறர்கள் ற்மைம் தரறல் 
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ங்குணர்கள் ஆகற இமெ ப்தறணமெக்கும் 

ன்கரக அகமம் ததரமெட்டும்,  ரற்கூநற 

தரறல்ககப றர்தரர்ப்தர்ககப தறவு 

தசய்க்கூடிரநரண முகநசரர்ந் முகநக 

தரன்மைடன்கூடி றமைணதரன்கந ரதறப் 

தற்கு டடிக்கக டுப்தரர ன்தகமம்; 

 (ii) ரதறக்கப்தடும் அவ்ரநரண றமைணதரன்நறல் 

தறவு தசய்ப்தட்டர்களுக்கு ரத்றம் ரரன 

(அ) iஇல் குநறப்தறட்டரநரண தரறல்ககப 

முகநசரர்ந் றத்றல் ததற்மைக் தகரடுப்தற்குத் 

ரகரண டடிக்ககககப ரற்தகரள் 

ரர ன்தகமம் 

அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 

 asked the Minister of Child Development and 

Women’s Affairs: 

(a)  Will he admit that - 
(i) women and small children are employed as 

domestic aids, baby sitters and garden 

keepers through informal and irregular means 

at present; and 

(ii) small children and women working in that 

manner are often subjected to various kinds 

of torture? 

(b)  Will he state - 

(i)  whether measures will be taken to establish 

an institution with a proper procedure for the 

registration of those who seek employment 

for the aforesaid jobs to eliminate the torture 

of children and women in the aforesaid 

manner and for the benefit of both the 

employees and employers; and 

(ii) whether necessary steps will be taken to 

provide, only those who have been registered 

with an institution thus established with the 

jobs mentioned in a (i) above, in a proper 

manner? 
(c)  If not, why? 

 
 

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබුල්රහ භවතහ ( ශභහ ංර්ධන වහ 

කහ්දතහ කටයුරු නිශඹෝජා අභහතාරුභහ) 
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ் -  சறமைர் 

அதறறமெத்ற, கபறர் அலுல்கள் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah - Deputy Minister of Child 

Development and Women’s Affairs)  

Hon. Deputy Speaker,  on behalf of the Minister of 

Child Development and Women's Affairs, I answer 

Question No. 2.  

(a) (i) Yes. 
 

(ii) Yes. It is illegal in any form to engage 

children in employment. However, women 

have the right to engage in employment 

based on their interest and the contract of 

employment they are entering with the 

employer. 
 

(b) (i) When children under 14 years of age are 

employed and whether they are abused, 

injured or violence has taken place, legal 

actions are taken as a punishment for the 

employment of children. Immediate actions 

are being taken for the complaints received 

on violence against women workers. 

Establishment of a specific registering 

mechanism for women, who are expecting 

employment is an issue related to labour 

relations and therefore kind attention of the 

Minister of Labour and Labour Relations is 

required.  
 

(ii) Information could be taken from the 

Minister of Labour and Labour Relations in 

this regard. 
 

(c)    No. 
 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අරුරු ප්රtලසන ිනශඵනහද? 

ගරු ජි ක ශප්රtේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, භශේ ඳශමුළනි අරුරු 

ප්රtලසනඹ භහ ගරු නිශඹෝජා ඇභිනරුභහට ශඹොමු කයනහ. ගරු 

නිශඹෝජා ඇභිනරුභනි, 2008 ක-2011 ක අතය කහරඹ රුශ 

කහ්දතහ්දට සිදු වී ිනශඵන සුළු අඳයහධ ප්රtභහණඹ සිඹඹට 74කි්ද 

ර්ධනඹ වී ිනශඵනහ. 2010 ක-2011 ක අතය කහරඹ රුශ 

කහ්දතහ්දට සිදු වී ිනශඵන ග්රාවණ අඳයහධ ප්රtභහණඹ සිඹඹට 

27කි්ද ළඩි ශරහ ිනශඵනහ.  
 
විශලේශඹ්දභ භහි්දද ික්දතන ඉදිරි දළක්ශම් 20න පිටුශඅ 

ව්ද ශරහ ිනශඵනහ, "විනඹ ගරුක, නීින ගරුක, දහචහය 

භහජඹක් රුබඳ්ද ශගදය බුදු්ද අම්භහට මුල් තළන රඵහ ශදනහ"ඹ 

කිඹරහ. ශගදය බුදු්ද අම්භහට මුල් තළන රඵහ ශදනහ වුණහට, 2008 

සිට 2011 දක්හ කහරඹ රුශ කහ්දතහ සුළු අඳයහධ සිඹඹට 

74කිනු ක, කහ්දතහ ග්රාවණ අඳයහධ සිඹඹට 27කිනු ක ර්ධනඹ 

ශරහ ිනශඵනහ. එභ නිහ භහ ඔඵරුභහශග්ද අව්දන කළභළිනයි, 

"කහ්දතහ්දට සිදු න අඳයහධ අභ කය්දනට ඔඵරුභහශේ 

අභහතාහංලශඹ්ද ග්දනහ පිඹය ශභොකක්ද?" කිඹරහ. 

 

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබුල්රහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ்) 

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
ඒ ම්ඵ්දධශඹ්ද අශප් අභහතාහංලශඹ්ද සිඹලුභ action 

ග්දනහ. ඒ ම්ඵ්දධශඹ්ද ඳළමිණිලි - complaints - රළබුශණො ක 

අදහශ අඹට විරුද්ධ නීතානුකර කටයුරු කයනහ. අඳට 

රළශඵන සිඹලුභ ඳළමිණිලිරට action ග්දනහ.  
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ඳහර්ලිශම්්දරු 

 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
අරුරු ප්රtලසන අංක 2. 

 
ගරු ජි ක ශප්රtේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
භශේ ශදන අරුරු ප්රtලසනඹ ශභඹයි. ගරු නිශඹෝජා 

කථහනහඹකරුභනි, ශභහ අඳයහධ - crimes against children, child 

abuse - ඳළ කත ඵළලුහභ, 2009 සිට 2010 දක්හ කහරඹ රුශ ශභහ 

අඳයහධ සිඹඹට 179කි්ද ර්ධනඹ වී ිනශඵනහ. ගරු නිශඹෝජා 

ඇභිනරුභහ එඹ පිබඳග්දනහද? 

 

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබුල්රහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ்) 

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
පිබඳග්දනහ. 

 
ගරු ජි ක ශප්රtේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
2010 සිට 2011 දක්හ කහරඹ රුශ ශභහ අඳයහධ සිඹඹට 

56කි්ද ර්ධනඹ වී ිනශඵනහ. ගරු නිශඹෝජා ඇභිනරුභහ භශේ 

ංඛාහ ශල්ඛන ක පිබඳග්දනහ. විශලේශඹ්දභ භහ ඔඵරුභහශග්ද 

අව්දන කළභළිනයි, කහ්දතහ ක්ශේත්රOශේ එභ අඳයහධර ඵයඳතශ 

ර්ධනඹක් සිදු නහ නම්, 2009 සිට 2011 දක්හ කහරඹ රුශ 

ශයක සිඹඹට 179කිනු ක, ත ක විශටක සිඹඹට 56කිනු ක ශභහ 

අඳයහධර ර්ධනඹක් සිදු නහ නම් ශභභ ශභහ අඳයහධ 

ශක්්දන ඔඵරුභහශේ අභහතාහංලශඹ්ද ශභශතක් ශගන ිනශඵන 

පිඹය ශභොකක්ද? 

 

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබුල්රහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ்) 

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  

ගරු භ්දත්රීනරුභනි, ශභහ අඳයහධ ළශළක්වීභට කශ වළකි සිඹලුභ 

කටයුරු අඳ කයනහ. විශලේශඹ්දභ අශප් ජහිනක ශභහයක්ණ 

අධිකහරිඹ රුබඳ්ද, Department of Probation and Child Care 

Services රුබඳ්ද, ඳශහ ක බහර වශඹෝගඹ ක අයශගන ඒ සිඹලුභ 

ළඩ පිබඳශශල් ක්රි ඹහ කභක කයමි්ද ඹනහ.  

 

ගරු ජි ක ශප්රtේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, භශේ රු්දළනි අරුරු 

ප්රtලසනඹ ශභඹයි. ගරු නිශඹෝජා ඇභිනරුභනි, ඔඵරුභහ ඒ වහ 

කටයුරු කයශගන ඹනහඹ කිඅහට, භභ ංඛාහ ශල්ඛනලි්ද 

ශඳ්දහ දු්දනහ ශම් ශභහ අඳයහධර ඳළවළදිලි, ඵයඳතශ, යඝ්රප 

ර්ධනඹක් සිදු ශන ඵ. ශම් ශනුශ්ද අද රසන ශද්ලඳහරන 

ාහඳ ින ක්රි ඹහ කභක ශනහ. ශදරු්ද ශනුශ්ද ප්රtාප්ින, 

කහ්දතහ්ද ශනුශ්ද ප්රtාප්ින ඹනහදී ලශඹ්ද අද ශද්ලඳහරන 

ාහඳ ින - political projects - ක්රි ඹහ කභක ක යශගන ඹනහ තභ්ද 

ශදරු්දශේ ව කහ්දතහ්දශේ අයිිනහසිකම් ්යක්හ කයනහ 

කිඹරහ. නමු ක ංඛාහ ශල්ඛන දිවහ ඵළලුහභ, ඒහ ක එක්ක 

ං්දදනඹ කයන ශකොට ශම් ාහඳ ින නිළයදි ක්රි ඹහ කභක 

්දශ්ද නළවළ කිඹරහ ශඳශනනහ. ඒ නිහ භභ ඔඵරුභහශග්ද 

රු්දළනි අරුරු ප්රtලසනඹ වළටිඹට අව්දන කළභළිනයි ඔඹ සිඹලු 

ශද්ල් කයශගන ඹනහ කිඹහ ඔඵරුභහ උ කතය දු්දනහට  ශම් ශදරු 

අඳයහධ, කහ්දතහ අඳයහධ කිඹන අංල ශදශක්භ යඝ්රප ර්ධනඹක් අද 

සිදු ්දශ්ද ඇයි කිඹරහ.   

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබුල්රහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ்) 

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah) 

ඇ කත ලශඹ්දභ ඔඵරුභහ කිඹන ශදඹ අඳ පිබඳග්දනහ. වළභ 

ප්රtහශද්යඹ ශල්කම් කහර්ඹහරඹකටභ දළ්ද අඳ ශභහයක්ණ 

අධිකහරිශේ නිරධහරි්ද ඳ ක කයනහ. ඒ හශේභ දළ්ද අපි  වළභ 

ග්රාහභ නිරධහරි ශකොට්සහඹකටභ ශභහයක්ණ ංගභඹක්  

පිහිටුනහ.  

 

උරුරු නළ ශඟනහිය ප්රtශද්ලලි්ද ඉසය අඳට ඳළමිණිලි 

එ්දශ්ද නළවළ. දළ්ද ඳළමිණිලි එනහ. දළ්ද ඒ අඹ ශඳොලීසිඹට 

ගිහිල්රහ ඳළමිණිලි දහනහ. ඉසය කදහ ක උරුරු ප්රtශද්ලශේ  අඹ 

ශඳොලීසිඹට ගිහිල්රහ ඳළමිණිල්රක් දහ්දශ්ද නළවළ. දළ්ද උරුරු 

ප්රtශද්ලශඹනු ක, නළ ශඟනහිය ප්රtශද්ලශඹනු ක ඳළමිණිලි විලහර 

ංඛාහක් එනහ.  

 

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, ඒ හශේභ අශප් 

ශභහයක්ණ අධිකහරිඹ රුශ 1929 කිඹරහ විශලේ free දුයකථන 

ශේහක් ්යම්බ කය ිනශඵනහ. වළභ දහභ එතළනට ඳළමිණිලි 

එනහ. ඉසය උරුරු නළ ශඟනහිය ප්රtශද්ලර නිතහ නිරධහරි්ද 

ඳ ක කය ිනබුශණ් නළවළ. දළ්ද අිනගරු ජනහධිඳිනරුභහශේ 

නිශඹෝගඹ අනු වළභ ප්රtහශද්යඹ ශල්කම් ශකොට්සහඹකටභ අපි 

නිතහ නිරධහරි්ද ඳ ක කය ිනශඵනහ. ඉදිරිශේදී ඒ අඳයහධ අඩු 

කය්දන, නතය කය්දන අපි සිඹලු උ කහවඹ්ද ග්දනහ. 

 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රtලසන අංක 3 - 2151/'11 - (1), ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නි  ශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, භහ එභ ප්රtලසනඹ අවනහ. 

 
නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ගරු භ්දත්රීනරුභනි, ශම් ප්රtලසනඹ - 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ඒක තභයි භහ ඵළලුශඅ. ඊශේ ක ශම් ප්රtලසනඹ නාහඹ ඳත්රOඹට දහරහ 

ිනබුණහ. 

 
නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ශම් ප්රtලසනඹ ඊශේ ක ශඹොමු කය ිනශඵනහ. නමු ක ඒ අඹට අදහශ 

නළවළ කිඹහ සිවිල් ගු්ද ශේහ අභහතාහංලශඹ්ද නළත එහ 

ිනශඵනහ. ඒ අනු නළත මුදල් අභහතාහංලඹට ශම් ප්රtලසනඹ ශඹොමු 

කිරීභට කටයුරු කයනහ. 

 

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, ඊශේ ක නාහඹ ඳත්රOශේ 

ප්රtලසනඹ ිනබිරහ අද ්ඳසු නාහඹ ඳත්රOඹක් ගව්දන විධිඹක් නළවළ 

ශ්ද. 
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නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ඒ ශදකභ එකට තභයි ඹරහ ිනශඵ්දශ්ද. අඳට දළ්ද ලිඛිත 

රළබී ිනශඵනහ. 
 
ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
එකභ ප්රtලසනඹ නිහයි භහ කිඹ්දශ්ද.  
නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ඒක තභයි. ඒ ප්රtලසන ශදකභ සිවිල් ගු්ද ශේහ 

අභහතාහංලශඹ්ද එරහ ිනශඵනහ. නමු ක අපි දළ්ද තී්දදු කය 

ිනශඵනහ, නළත මුදල් අභහතාහංලඹට ඹ්දන. ඒ අනු නිසි 

කහරශේදී නිසි පිබඳරුරු රළශඵයි. 
 
ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ඊශේ ප්රtලසනඹ ගු්ද ශේහ ඇභිනරුභහට ශඹොමු කය ිනබුණහ. අද 

ප්රtලසනඹ ක ගු්ද ශේහ ඇභිනරුභහටභ ශඹොමු කය ිනශඵනහ. එකභ 

ප්රtලසනඹ දස ශදකකදී එකභ අභහතාහංලශඹ්ද අව්දශ්ද 

ශකොශවොභද කිඹරහයි භහ අව්දශ්ද. 
 
නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ඒ ප්රtලසන ශදකභ සිවිල් ගු්ද ශේහ අභහතාහංලඹට තභයි ශඹොමු 

කය ිනශඵ්දශ්ද. මුදල් අභහතාහංලඹටයි ශඹොමු කය ිනබුශණ්. 

එශවේට අදහශ නළවළ කිඹහ තභයි ශභවහට එරහ ිනබුශණ්. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ඊශේ ව අද නාහඹ ඳත්රO ශදශක්භ එකභ ප්රtලසනඹ ිනශඵ්දශ්ද. 
 
නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ශකශේ ශත ක ඒ ප්රtලසනඹ නළත මුදල් අභහතාහංලඹට ශඹොමු 

කිරිභට තීයණඹ කයරහ ිනශඵනහ. ඒ ප්රtලසනශේ ළදග කකභ නිහ 

ශදඳහයක්- 

 

ගරු දිශ්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය 

භ්දත්රීනරුභහ අවන ප්රtලසනඹ ළදග ක. ඊශේ නාහඹ ඳත්රOශේ ිනශඵන 

ප්රtලසනඹ නළත අද නාහඹ ඳත්රOශේ ක ිනශඵ්දශ්ද ශකොශවොභද? 

ඒකයි ශභතළන ිනශඵන ප්රtලසනඹ.  

 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
අද අවරහ ිනශඵ්දශ්ද ඊශේ ඇස ප්රtලසනඹ ශනොශයි ගරු 

භ්දත්රීනරුභහ. ඒ, ප්රtලසන ශදක ශනස; ප්රtලසන අංක 2150/'11 ව අංක 

2151/'11. ඊශේ  ඇහුශඅ 2150/'11. අද  නාහඹ ඳත්රOශේ ිනශඵ්දශ්ද  

අංක 2151/'11 ප්රtලසනඹ. ඔඵරුභහට තභයි ඳළටලුශණ්. 

 
ප්රtලසනඹ භරු දිනකදී ඉදිරිඳ ක කිරීභට නිශඹෝග කයන රදී. 
றணரக ற்தநரமெ றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Question ordered to stand down. 

සී/ මිර සශකෝ පුද්ගලික භහගභ : රහබ/අරහබ 
கமைக்கப்தட்ட றல்ரகர ணறரர் றமைணம்: 

இனரத ட்டம் 
MILCO (PVT.) LIMITED : PROFIT / LOSS 

 

2199/’11 

4. ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඳශු ම්ඳ ක වහ ග්රාහමීඹ ප්රtජහ ංර්ධන අභහතාරුභහශග්ද ඇස 
ප්රtලසනඹ - (1) : 

(අ) ඳසු ගිඹ ර් වතයක කහරඹ රුශ, එක් එක් ර්ශේදී 
සී/ මිර සශකෝ පුද්ගලික භහගභ, 

 (i) රළබ රහබඹ ශවෝ අරහබඹ ශකොඳභණද;  

 (ii) ශේශේ ශඹොදහ ඇින කහර්ඹ භණ්ඩර 
හභහජිකයි්ද ංඛාහ; එක් ශේකඹකුශග්ද 
රළබ රහබඹ ව එක් ශේකඹකු වහ දයන 
රද පිරිළඹ ශකොඳභණද;  

 (iii) යජඹට ශගව තීරු ඵදු ව ඵදු ප්රtභහණඹ 
ශකොඳභණද;  

ඹ්දන එරුභහ ව්ද කය්දශනහිද?         

(්) (i) සී/ මිල්ශකෝ භහගභ රුශ ශම් දක්හ ශඹොදන 
රද ශගහ නිමි ප්රtහේධන ව ංිකත කශර්ද;   

 (ii) එභ ්ඹතනඹට රඵහ ශදන ශඳොශවොය 
වනහධහයඹ වහ කයන රද විඹදම් යජඹ 
විසි්ද ප්රtිනපයණඹ කය ග්දනහ ්කහයඹ 
කශර්ද;   

ඹ්දන ක එරුභහ ව්ද කය්දශනහිද?         

(ඇ) ශනොඑශේ නම්,  ඒ භ්දද? 
 
 கரல்கட பர்ப்தை கறரற சணசமூக அதறறமெத்ற 

அகச்சகக் ரகட்ட றணர 

(அ) கமைக்கப்தட்ட றல்ரகர (MILCO) ணறரர் 

றமைணம் தரடர்தரக கடந் 4 ஆண்டுகபறல், 

 (i) ற்தட்ட இனரதம் அல்னது ட்டத்கமம்; 

 (ii) அந் றமைணத்றல் ரகனதசய்மம் தறரட் 

தடரகுறறணரறன் ண்றக்கக ற்மைம் 

இனரதம், ஒமெ ஊறமெக்கரண தசனவு 

ஆகறற்கநமம்; 

 (iii) அசரங்கத்றற்கு தசலுத்ப்தட்ட றறப்தணவு 

ககபமம் லர்வுககபமம் 

அர் கூமைரர? 

(ஆ) (i) இற்கநக கமைக்கப்தட்ட றல்ரகர 

(MILCO) ணறரர் றமைணத்றல் தன்தடுத்ப் 

தட்ட மூனணம் ற்மைம் ஒதுக்கங்ககபமம்; 

 (ii) இந்றமைணத்றற்கு ங்கப்தடும் உ ரணறம் 

அசரங்கத்துக்கு வ்ரமை லபபறப்தைச் தசய்ப் 

தடுகறன்நது ன்தகமம் 

அர் கூமைரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

896 895 



ඳහර්ලිශම්්දරු 

 

.asked the Minister of Livestock and Rural 

Community Development : 

(a) Will he  state for last four years on per year basis 

pertaining to the MILCO (Pvt.) Limited - 
(i)  the profit or the loss; 
(ii)  the number of staff working in the entity and 

profit and cost per employee; and 
(iii) the amount of duties and levies paid to the 

Government? 
(b) Will he also state - 

(i) the paid-up capital and reserves employed in 

MILCO (Pvt.) Limited to-date; and 
(ii) as to how the fertilizer subsidy given to the 

same entity is reimbursed by the 

Government? 
(c) If not, why? 

 
 ගරු එච්. ්ර්. මිත්රOඳහර භවතහ (ඳශු ම්ඳ ක වහ ග්රාහමීඹ ප්රtජහ 
ංර්ධන නිශඹෝජා අභහතාරුභහ) 
(ரண்தைறகு ச். ஆர். றத்தரன  -  கரல்கடபர்ப்தை, 

கறரற சணசமூக அதறறமெத்ற தறற அகச்சர்) 

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

and Rural Community Development)  

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, ඳශු ම්ඳ ක වහ ග්රාහමීඹ ප්රtජහ 

ංර්ධන නිශඹෝජා අභහතාරුභහ ශනුශ්ද භහ  එභ ප්රtලසනඹට 

පිබඳරුය  ශදනහ. 

 

 

(අ) (i)  

*කිරි මිර රුපිඹල් 27 සිට රුපිඹල් 50 දක්හ ළඩි කශද 
ඳහරිශබෝගිකඹ්දට වනඹක් දීභ වහ වයිරයිඩ් නිසඳහදන මිර 
ළඩි කශශේ නළත. එභ ශවේරුශ්ද විලහර ඳහඩුක් ්ඹතනඹට 
දළරීභට සිදු විඹ. 
 

(ii) ශේශේ ශඹොදහ ඇින කහර්ඹ භණ්ඩර හභහජිකඹ්ද 
ංඛාහ 

 
*එක් ශේකශඹකුශග්ද රළබ රහබඹ 

*එක් ශේකශඹකු වහ දයන රද පිරිළඹ 

 

(iii) යජඹට ශගව තීරු ඵදු 

  
යජඹට ශගව ඵදු 

(්) (i) *සී/ මිල්ශකෝ පුද්ගලික භහගභ රුශ ශම් දක්හ  
  
 ශගහ නිමි ප්රtහේධනඹ -  රු.  319,454,060/= 
  
 ප්රtහේධන ංිකත  -  රු.  25,000,000/= 
  
 ප්රtතාහගණිත ංිකත -  රු.  336,454,462/= 
 

(ii)  මිල්ශකෝ භහගභට ශඳොශවොය වනහධහය ශනොරළශබ්.  
එභ නිහ ප්රtිනපයණඹක්ද ශනොභළත.  

 
(ඇ)  අදහශ ශනොශඅ.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
(්) (ii)  උ කතයඹ කිඹ්දන. 

 
ගරු එච්.්ර්. මිත්රOඳහර භවතහ  
(ரண்தைறகு ச்.ஆர். றத்றதரன)  

(The Hon. H.R. Mithrapala)  

කිරි නිසඳහදනඹ වහ ශඳොශවොය බහවිත කය්දශ්ද නළවළ. 

ඒකයි උ කතයඹ.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භට ශ කරුශ්ද නළවළ. 

 

ගරු එච්.්ර්. මිත්රOඳහර භවතහ  
(ரண்தைறகு ச்.ஆர். றத்றதரன)  

(The Hon. H.R. Mithrapala)  
ඔඵරුභහ අවරහ ිනශඵ්දශ්ද "එභ ්ඹතනඹට රඵහ ශදන 

ශඳොශවොය වනහධහයඹ වහ කයන රද විඹදම් යජඹ විසි්ද 

ප්රtිනපයණඹ කය ග්දනහ ්කහයඹ කශර්ද?" කිඹරහයි. 

 "කිරි නිසඳහදනඹ වහ ශඳොශවොය බහවිත කයනු ශනොරළශබ්."  

[ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ] 

ර්ඹ 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

රහබඹ/
අරහබඹ 

රුපිඹල් 
104,267,604/- 
රහබඹ 

රුපිඹල් 
332,156,255/- 
රහබඹ 

රුපිඹල් 
300,749,590/- 
රහබඹ 

රුපිඹල් 
83,191,550/-* 
රහබඹ 

ර්ඹ 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

ශේක 
ංඛාහ 

1483 1490 1523 1460 

ර්ඹ 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

රහබඹ/අරහබඹ රුපිඹල් 
70,309 /- 
රහබඹ 

රුපිඹල් 
222,924 /- 
රහබඹ 

රුපිඹල් 
197,472/- 
රහබඹ 

රුපිඹල් 
56,981/ - 
රහබඹ 

ර්ඹ 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

පිරිළඹ රුපිඹල් 
374,713/- 

රුපිඹල් 
434,228/- 

රුපිඹල් 
441,891/- 

රුපිඹල් 
453,425/- 

ර්ඹ 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

තීරු ඵදු රුපිඹල් 
9,635,008/- 

රුපිඹල් 
4,951,756/- 

රුපිඹල් 
14,318,789/- 

රුපිඹල් 
10,410,370/- 

ර්ඹ 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

්දහඹම් ඵදු 
(මුදල් ප්රtහවඹ 
අනු) 

රුපිඹල් 
5,106,504/- 

රුපිඹල් 
19,580,847/- 

රුපිඹල් 
37,975,136/- 

රුපිඹල් 
27,471,930/- 

ජහිනඹ 
ශගොඩනළඟීශම් 
ඵද්ද 

රුපිඹල් 
109,643,251/- 

රුපිඹල්  
6,316,251/- 

රුපිඹල් 
120,382,584/- 

රුපිඹල් 
130,916,907/- 

්ර්ථික ශේහ 
ගහසරු 

රුපිඹල් 
8,379,461/- 

රුපිඹල් 
10,919,880/- 

රුපිඹල් 
13,265,008/- 

රුපිඹල් 
12,015,317/- 

897 898 
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ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නිශඹෝජා ඇභිනයඹහ ලශඹ්ද ඔඵරුභහ ද්දශ්ද නළවළ, 

ශභොනහද එතළන ශ්දශ්ද කිඹරහ. 

 

ගරු එච්.්ර්. මිත්රOඳහර භවතහ  
(ரண்தைறகு ச்.ஆர். றத்றதரன)  

(The Hon. H.R. Mithrapala)  
ශනොදළන උ කතය ශද්දශ්ද නළවළ. දළන ශගනයි උ කතය 

ශද්දශ්ද.  

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශම් ම්ඵ්දධශඹ්ද මිල්ශකෝ ්ඹතනඹට රුපිඹල් රක් 48ක 

ප්රtභහණඹක් රළබිරහ ිනශඵනහ. ඔඵරුභහ ඒක ශනොද්දනහ කිඹරහ 

ඳහර්ලිශම්්දරු වහාඹට රක් කය්දන අලාතහක් නළවළ.  

 

ගරු එච්.්ර්. මිත්රOඳහර භවතහ  
(ரண்தைறகு ச்.ஆர். றத்றதரன)  

(The Hon. H.R. Mithrapala)  
ඔඵරුභහ ශ්ද වහාඹට රක් කය ිනශඵ්දශ්ද, භභ ඹළ.  

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අද අහිංක දරු්දට- 

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

රු්දට ශඳොශවොය ශද්දශ්ද නළවළ, පු්දනක්කු ශද්දශ්ද. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒහ අලා ්දශ්ද ඔඵරුභහට ශ්ද. අඳට ශනොශයි. [ඵහධහ 

කිරීභක්]පු්දනක්කු වනහධහයඹක් ඉල්ර්දශ්ද නළවළශ්ද.   

 
නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
පු්දනක්කු අලා අඹ මිරදී ගනීවි. කරුණහකය, අරුරු ප්රtලසන 

ිනශඵනහ නම් අව්දන.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, භහ අරුරු  ප්රtලසන අවනහ. 

භශේ ඳශමුන අරුරු ප්රtලසනඹ ශභඹයි. අද අහිංක දරු්ද භ්දද 

ශඳෝණශඹ්ද ශඳශශන අසථහක, ඔඵරුභ්දරහශේ උ කතයඹට 

අනු මිල්ශකෝ ්ඹතනශේ කිරි නිසඳහදනඹ රුබඳ්ද අධික රහබඹක් 

ශඳ්දනශකොට, ග්රාෆම් 450 කිරි ඳළකට් එකක් රුපිඹල් 285ට, 290ට 

විකුණනහ. ඔඵරුභ්දරහශේ ්ණ්ඩු ශම් හශේ කළු කඩ 

ාහඳහයඹක් ශගන ඹ්දශ්ද ඇයි කිඹරහ කරුණහකය ශම් 

ඳහර්ලිශම්්දරුට ශවබඳදයවු කය්දන.  

 
නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ප්රtලසනඹ ඇහුහ, පිබඳරුය ශද්දන. 

ගරු එච්.්ර්. මිත්රOඳහර භවතහ  
(ரண்தைறகு ச்.ஆர். றத்றதரன)  

(The Hon. H.R. Mithrapala)  

අදහශ ප්රtලසනඹක් ශනොශයි ශම් අව්දශ්ද. ශභඹ මිර පිබඳඵ 

ප්රtලසනඹක්. ශභඹ මුඳකහය වහ අබා්දතය  ශශශ 

අභහතාහංලශඹ්ද අව්දන ඕනෆ ප්රtලසනඹක්.  
 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
අදහශ නළත. 
 

ගරු එච්.්ර්. මිත්රOඳහර භවතහ  
(ரண்தைறகு ச்.ஆர். றத்றதரன)  

(The Hon. H.R. Mithrapala)  

ඒ ප්රtලසනඹ මුඳකහය වහ අබා්දතය ශශශ අභහතාහංලශඹ්ද 

අව්දන.  
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මිල්ශකෝ ්ඹතනශඹ්ද අව්දශ්ද නළරු, ශන ක  

අභහතාහංලඹකි්ද අව්දනඹළ. 
 

ගරු එච්.්ර්. මිත්රOඳහර භවතහ  
(ரண்தைறகு ச்.ஆர். றத்றதரன)  

(The Hon. H.R. Mithrapala)  

අපි කය්දශ්ද කිරි නිසඳහදනඹ කිරීභ. 
 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ඔඵරුභහශේ පිබඳරුය ඒකද?  
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒකද, එරුභහශේ උ කතයඹ? ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, 

භශේ ශදන අරුරු ප්රtලසනඹ ශභඹයි. එළනි ප්රtලසනඹක් 

ළටශව්දශ්ද නළින නිශඹෝජා අභහතාරුභහශග්ද භහ ශදන අරුරු 

ප්රtලසනඹ අවනහ.  
 

ගරු එච්.්ර්. මිත්රOඳහර භවතහ  
(ரண்தைறகு ச்.ஆர். றத்றதரன)  

(The Hon. H.R. Mithrapala)  

භට ළටශව්දශ්ද නළවළ. ඔඵරුභහට ළටශවනහ.  
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අද අහිංක දරුශෝ භ්දද ශඳෝණශඹ්ද ශඳශශනශකොට,  

කිරි පිටි මිර ළඩි කය්දශ්ද ඇයි? ඔඵරුභ්දරහට ළ්දග්රිට-රහ 

්ඹතනඹට ඵදු වියහභ ශද්දන පුළු්ද. ක්රි ස ්ඹතනඹට ඇවි ක 

මුදල් ශග්දශ්ද නළරු ශම් යශට් ඉඩම් ග්දන පුළු්ද.  
 

ගරු එච්.්ර්. මිත්රOඳහර භවතහ  
(ரண்தைறகு ச்.ஆர். றத்றதரன)  

(The Hon. H.R. Mithrapala)  

ඔඵරුභහට ශඅදිකහක් ගවරහ කිඹ්දන ිනබුණහ. 
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ මුදල් ටික අයශගන කිරි පිටි ටික රුපිඹල් 100ට අඩු කය 

විකුණ්දශ්ද නළ කශ ක ඇයි?  

899 900 



ඳහර්ලිශම්්දරු 

 

ගරු එච්.්ර්. මිත්රOඳහර භවතහ  
(ரண்தைறகு ச்.ஆர். றத்றதரன)  

(The Hon. H.R. Mithrapala)  

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, උඳකල්ඳනඹ කශ 

ංකල්ඳඹක් උඩ ශම් ප්රtලසනඹ අව්දශ්ද. ශම් යශට් භ්දද 

ශඳෝණඹ ිනශඵනහඹ කිඹහ ශඹෝජනහ කයමි්ද ශම් ප්රtලසනඹ 

අව්දශ්ද. භට ඒ ප්රtලසනඹට උ කතය ශද්දන පුළු්දකභක් නළවළ. 

ශම් යශට් භ්දද ශඳෝණඹ නළවළ.  

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
්ණ්ඩුශඅ ඇභිනරු 100කට භ්දද ශඳෝණඹ නළින වුණහට 

රක් 210ක් ඉ්දන ජනතහශග්ද ඵහුතයඹකට භ්දද ශඳෝණඹ 

ිනශඵනහඹ කිඹන එක ඔඵරුභ්දරහශේභ ඇභිනරු කිඹනහ. 

ඔඵරුභහ භ්දද ශඳෝණශඹ්ද ශඳශශ්දශන නළින වුණහට, - 

 

ගරු එච්.්ර්. මිත්රOඳහර භවතහ  
(ரண்தைறகு ச்.ஆர். றத்றதரன)  

(The Hon. H.R. Mithrapala)  

භ්දද ශඳෝණඹ පිබඳඵ ප්රtලසනඹක් ශනොශයි ශම්. ඔඵරුභහ 

මිල්ශකෝ ්ඹතනඹ පිබඳඵ ශ්ද ශම් ප්රtලසනඹ අහ ිනශඵ්දශ්ද.  

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අය ඳට්ටඳල් ශවොයහ ශක්පී එබඳඹට දභහ ඵළංකුර මුදල් ග්දශ්ද 

නළරු,- [ඵහධහ කිරීභක්] කිරි පිටි රුපිඹල් 150ට අඩු ශ්ද 

විකුණ්දන ඵළරි ්දශ්ද ඇයි කිඹන ප්රtලසනඹට උ කතයඹක් ශද්දන. 

  

ගරු එච්.්ර්. මිත්රOඳහර භවතහ  
(ரண்தைறகு ச்.ஆர். றத்றதரன)  

(The Hon. H.R. Mithrapala)  

ශම් ංකල්ඳ උඩ උඳකල්ඳනඹ කය ප්රtලසන අව්දන ඉඩ ශද්දන 

එඳහ, ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි. ගරු භ්දත්රීනරුභහ, මිල්ශකෝ 

්ඹතනඹ ගළන ඍජු ප්රtලසනඹක් අව්දන.  

 
පිරි ඳහල් ාහඳ ිනඹ : මරා ප්රtිනඳහදන 

சறநந் தரடசரகனகள் கமெத்றட்டம் : றற ற்தரடு 
 SAPIRI SCHOOL PROJECT : FINANCIAL ALLOCATION 

2527/’12 

5. ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අධාහඳන අභහතාරුභහශග්ද ඇස ප්රtලසනඹ - (1):  

(අ) (i) පිරි ඳහල් ාහඳ ිනඹ වහ 2012 ජනහරි 31 
නවිට ශතෝයහ ශගන ිනබ ඳහල් ංඛාහ 
ශකොඳභණද; 

 (ii) එභ ාහඳ ිනඹ ක්රි ඹහ කභක කිරීභට 2012 
ර්ශේදී ළඹ කිරීභට අශප්ක්ෂිත මුදර 
ශකොඳභණද;   

 (iii) දළනට  එභ මුදල් ප්රtිනඳහදන රළබී ඇින ්කහයඹ 
කශර්ද;  

 (iv) 2012 ර්ශේ ඳශමු කහර්රු රුශ පිරි ඳහල් 
ශර ශතෝයහ ග ක එක් එක් ඳහර වහ රඵහ 
දු්ද මුදර ශ්ද ශ්ද ලශඹ්ද ශකොඳභණද; 

ඹ්දන එරුභහ ශභභ බහට ඉදිරිඳ ක කය්දශනහිද?  

(්) ශනොඑශේ නම්,  ඒ භ්දද? 

 கல்ற அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) சறநந் தரடசரகனகள் கமெத்றட்டத்றற்கரக 

2012ஆம் ஆண்டு சணரற ரம் 31ஆம் 

றகறபறல் தரறவுதசய்ப்தட்டிமெந் தரடசர 

கனகபறன் ண்றக்கக ரதன்தகமம்; 

 (ii) ரற்தடி கமெத்றட்டத்க கடமுகநப்தடுத்து 

ற்கரக 2012ஆம் ஆண்டில் தசனறட றர் 

தரர்க்கப்தட்டுள்ப தத்தரகக ரதன் 

தகமம்; 

 (iii) ற்ரதரது ரற்தடி றற ற்தரடு கறகடக்கப் 

ததற்மைள்ப றம்   ரதன்தகமம்; 

 (iv) 2012 ஆண்டில் கடந்துள்ப முல் கரனரண்டுப் 

தகுறறல் சறநந் தரடசரகனகபரக தரறவு 

தசய்ப்தட்டுள்ப ஒவ்தரமெ தரடசரகனக்கு 

தண ங்கப்தட்டுள்ப தத்தரகக 

தவ்ரநரக  ரதன்தகமம் 

அர் இச்சகதறல் சர்ப்தறப்தரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 

 
asked the Minster of Education:  

(a) Will he submit to this House - 
(i) of the number of schools that had been 

selected for the Sapiri School Project by  

31st January 2012;  
(ii) of the amount of money expected to be spent 

for the implementation of the aforesaid 

Project in the year 2012; 
(iii) of the way in which the aforesaid financial 

allocations have been received by now; and 
(iv) separately, of the amount of money given to 

each of the aforesaid schools that were 

selected as Sapiri Schools during the 1st 

quarter  of the year 2012? 
 (b) If not, why? 
 

ගරු  ගහමිණී විජි ක  විජඹමුණි ද ශොයිහ භවතහ ( අධාහඳන 
නිශඹෝජා  අභහතාරුභහ) 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜமுணற   தசரய்சர - கல்ற 

தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Gamini Wijith  Wijayamuni  De Zoysa - Deputy 

Minister of Education) 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, අධාහඳන  අභහතාරුභහ 

ශනුශ්ද භහ එභ ප්රtලසනඹට පිබඳරුරු ශදනහ. 
 

(අ) (i)  ඳහල් 837කි. 
 

(ii)

  

(අ) පිඹය 1 වහ වඳුනහ ග ක 
ඳහල් 409 වහ 
භහි්දශදෝදඹ තහක්ණික 
විදාහගහය ඉදි කිරීභට  

- 409 x රු. මිලිඹන 8 
= රු. මිලිඹන   

3,272 
  භහි්දශදෝදඹ තහක්ණික 

විදාහගහය වහ ඳවසුකම් 
ළඳයීභට  

- 409 x රු. මිලිඹන   7 
= රු. මිලිඹන 

 2,863 
  

එකරු 
= රු. මිලිඹන   

6,135 

902 901 
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එභ විඹදම් ඳවත ළඹ යර්ඹ ඹටශ ක රළබී ඇත.  

 
(ඈ) ශරෝක ඵළංකු TSEP ාහඳ ිනඹ ඳශමු පිඹශයහි 

ඳහල් වහ SBCIG ඳහල් ඳදනම් කය ග ක 
ප්රtධහන රඵහ දීභ = රු .0.4 x 409           
           = රු. මිලිඹන 163.6 

 
 (iv) උක්ත ඳහල් අතයට ඇරුශ ක ව "දළනුභළින භහජඹක් 

වහ ව අධාහඳන ාහඳ ිනඹ" ඹටශ ක මරාහධහය රද 
ඳහල් 100 අතරි්ද ඳහල් 69ක් වහ ඳශමු කහර්රු 
රුශ භසතඹ ශර රුපිඹල් මිලිඹන 407,261,672.97ක් 
ශ්ද කයන රදී. එභ ඳහල් රළයිසරු අදහශ ප්රtිනඳහදන 
ප්රtභහණ භඟ ඇමුණුශභහි ව්ද ඇත. එභ ඇමුණුභ 
බහගත* කයමි. 

  
තද,  ශතොයහ ග ක ඳහල් 837 ම්ඵ්දධ ංර්ධන 
පිඹයඹ්ද වඳුනහ ගළනීභ ද මුල් කහර්රු රුශ ඉටු කයන 
රදී. ඒ අනු 2012 ශදන කහර්රු රුශ නිඹහභන ඳහල් 
රුනක භහි්දශදෝදඹ තහක්ණික විදාහගහය ඉදිකිරීම් 
වහ එක් ඳහරක් වහ රුපිඹල් මිලිඹන 8ක් ඵළඟි්ද 
මුදල් ප්රtිනඳහදන ශ්ද කය ඇත. ඉ්ද ඳසු 2012 ශතන 
කහර්රු රුශ ඳශමු පිඹශයහි ංර්ධනඹ කිරීභට 
නිඹමිත ඳහල් සිඹල්ර රුශ භහි්දශදෝදඹ තහක්ණික 
විදාහගහය ඉදිකිරීම් වහ පිඹය ශගන ඇත. 

(්) අදහශ ශනොශඅ. 

* බහශම්ඹ භත තඵන රද ඇමුණුභ: 
 *  சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட இகப்தை : 
  * Annex tabled: 

ළඹ යර්ඹ මුදල් ප්රtිනඳහදන රු. මිලිඹන 

126-2-10-17-2001- (12)                     275.00 

126-2-10-17-2001- (14)                     198.00 

126-2-10-17-2001- (17)                     230.70 

126-2-10-17-2104- (12)                     200.00 

126-2-10-17-2104- (17)                     255.00 

126-2-10-17-2401- (13)                     428.92 

              එකරු                    1,587.62 

  (්) ඳහල්  දවක්  ළඩටවනට  
ඇරුශ ක කයන රද දළනුභළින 
භහජඹක් වහ ව අධාහඳන 
ාහඳ ිනඹ ඹටශ ක මරාහධහය 
රද ඳහල් වහ (ඳහල් 
දවක්) ංර්ධනඹ කිරීශම් 
ළඩටවනට ශභකී ඳහල් 
100ක් ඇරුශ ක ඇත.) 
2012ට ළඹ කිරීභට 
අශප්ක්ෂිත මුදර = රු. මිලිඹන 

1,587.62 
(iii)

  

(අ) 2012  අඹ ළඹ ඇසතශම්්ද- 
රුශ්ද = රු. මිලිඹන    

200 
  

(්) අඹ ළඹ ශඹෝජනහ භගි්ද  = රු. මිලිඹන 
2,500 

  (ඇ) ADB  (්සිඹහනු ංර්ධන 

ඵළංකු) EKSP (දළනුභළින 
භහජඹක් වහ ව අධාහඳන 
ාහඳ ිනඹ) වයවහ = රු. මිලිඹන 

1,587.62 

903 904 
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ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, ගරු නිශඹොජා ඇභිනරුභහ 
ඉදිරිඳ ක කශ පිබඳරුය අනු අරුරු ප්රtලසන කිහිඳඹක් ඳළන නඟිනහ. 

එකක් තභයි ඔඵරුභහ ක ද්දන විධිඹට අශප් යශට් ඳහල් 9,662ක් 
ිනශඵනහ කිඹන එක. ගරු නිශඹෝජා ඇභිනරුභනි, ඔඵරුභහ කලි්ද 
කිඅහ, පිරි ඳහල් ශඹෝජනහ ර[භඹට ඳහල් දහවක් ශතෝයහ 
ග්දනහ කිඹරහ. නමු ක ශතෝයහ ශගන ිනශඵ්දශ්ද ඳහල් 837යි. 
ඳහල් දහවක් ශතෝයහ ග්දනහ. ඒ ඳහර ක එක්ක රුශ්ද සිට ඳව 
දක්හ අරුරු ඳහල් ම්ඵ්දධ කයනහ. ඒහ ශඳෝෂිත ඳහල්. 
උඳරිභ ග කශතො ක ඳහල් වඹදහවක්. එතශකොට ඉරුරු ඳහල් 
3,662ට ශ්දශ්ද ශභොකක්ද?  
 

ගරු  ගහමිණී විජි ක විජඹමුණි ද ශොයිහ භවතහ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜமுணற  தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 

හිටපු ගරු ඇභිනරුභනි, ඒ ඳහල් අඹහශල් ගිඹපුහ ශනොශයි. 
අත වළයපුහ ශනොශයි. ඒහ අතයභං ශන ඒහ ශනොශයි. අපි 
සිඹමරහණ්ඩු ශකොට්සහඹ ග කශතො ක සිඹමරහණ්ඩු 
ශකොට්සහශේ ඳභණක් එශවභ සහධීන නළඟී සිටින ඳහල් 16ක් 
ිනශඵනහ. හුශදකරහ කිඹරහ ක කිඹ්දන පුළු්ද. සහධීන නළඟී 
සිටින ඳහල් 16ක් ිනශඵනහ. ඉින්ද ඒ ඳහල් 16 ඳශහ ක බහ 
භඟි්ද, ශරෝක ඵළංකු ව අශනකු ක ්ධහය භත ඹළපීභ සිදු ශනහ. 
එභ ප්රtශද්ලර ිනශඵන ඳහල් දළනටභ ක 1-11, 1-13 ්දී ලශඹ්ද 
ශඵොශවෝ දුයට ංර්ධනඹ ශරහයි ිනශඵ්දශ්ද, ගරු නිශඹෝජා 
කථහනහඹකරුභනි. 

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි,  එරුභහ කිඹනහ, ඒ ඳහල් 

9,662්ද, 3,662ක් ංර්ධනඹ ශරහ ිනශඵන නිහ ශම් 
ාහඳ ිනඹට අයිින ඳහල් ඵට ඳ ක කය්දශ්ද නළවළ කිඹරහ.  

 
ගරු  ගහමිණී විජි ක විජඹමුණි ද ශොයිහ භවතහ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜமுணற  தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 

නළවළ.  

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 ශඳොඩ්ඩක් ඉ්දන.  

 

ගරු  ගහමිණී විජි ක විජඹමුණි ද ශොයිහ භවතහ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜமுணற  தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 

ඔඵරුභහ ළයදි අර්ථ කථනඹක්  කය්දශ්ද. [ඵහධහ කිරීභක් ] 

භහශ්දන.   

 
නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අරුරු ප්රtලසනඹ අව්දන.  

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ශවොයි.  ගරු නිශඹෝජා ඇභිනරුභනි, භභ ඔඵරුභහට 

කිඹ්දනම්,  ලහ්දත  ශම්රි භවහ විදාහරඹ, භරුගභ විදාහරශේ  
විදුවල්ඳිනරුභහ කරහඳ  අධාක්රුභහට ඹන රද ලිපිඹක්.  එහි 
ව්ද නහ, උස ශඳශ   යහඹන විදාහගහයඹ ව  උස ශඳශ  
විදාහ අංලශේ ඳ්දින රුනක්   භඟි්ද  හභහනා ශඳශ ඳ්දින රුනක් 
ද ඳළළ කශන  ඉවත ව්ද ශගොඩනළඟිල්ශල්  වරඹ, ලහරහ  
ශදශකශයකි්ද  සිවිලිභ දක්හ  ඳව ක වී ඇින අතය ඒහශේ  ඳ්දින 
ඳළළ කවීභ අදහනම් වගත කරුණක් ඵට  ඳ ක වී ඇින නිහ -

[ගරු ගහමිණී විජි ක  විජඹමුණි ද ශොයිහ භවතහ] 
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ශම් ඳහර පිරි ඳහරක්  ශර ශතෝයහ ග ක ඳහරක් ශනොශයි.-  
ශභහි වරඹ අලු කළඩිඹහ කිරීභ   ඉතහ වදිසි කටයු කතක් ශේ 
රකහ  ප්රtිනඳහදන  ශද්දනටඹ කිඹහ.    
 

එතශකොට ඒ කරහඳ අධාක් කහර්ඹහරශඹ්ද එපු ලිපිඹ භභ 
කිඹ්දනම්. "භරුගභ, ලහ්දත ශම්රි භවහ විදාහරඹ ද්වීිනයික 
ඳහල් ංර්ධන ාහඳ ිනඹට ඇරුශ ක කිරීභ පිබඳඵ ශඹෝජනහ  
ඔඵ විසි්ද ංවිධහනඹ කය ග ක  සුළු පිරික් විසි්ද කඩහකප්ඳල් 
කය දළම  ඵළවි්ද ද්වීිනඹක ඳහල් ංර්ධන ාහඳ ිනශේ මුදල්  ශම් 
වහ ශඹෝජනහ කශ ශනොවළකි ඵ දළනුම් ශදන අතය, වදිසි 
අලු කළඩිඹහ කටයුරු වහ ශඹෝගා ්ඹතනික ංර්ධන උඳහඹ 
භහර්ග ඔඵශේ උඳශද්ලක කශඹ්ද -විදුවල්ඳින භඟ- හකච්ඡහ 
කය ග්දනහ ශර ක අලා ඳරිඳහරනභඹ වහඹ අඳට රඵහ දිඹ 
වළකි ඵ ක" ඹනුශ්ද ව්ද කය "අලු කළඩිඹහ කටයුරු ඳභහ වීභ  
ශවෝ සිදු ශනොවීභ ම්ඵ්දධශඹ්ද, සිසු්දශේ අනහයක්ෂිත   
ත ක කඹ ම්ඵ්දධශඹ්ද, මි්ද ඉදිරිඹට සිදු න ්ඳදහ ත ක කඹ්ද 
ම්ඵ්දධශඹ්ද කරහඳ අධාඳන අධාක් ග ශනොකිඹන ඵ ද 
කරුණහශ්ද දළනුම් ශදමි." ඹනුශ්දද ව්ද නහ. [ඵහධහ 
කිරීම්]  ශඳොඩ්ඩක් ඉ්දන. ප්රtලසනඹ ඇහුශඅ නළවළශ්ද.  
 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ශකටිශඹ්ද ප්රtලසනඹ අව්දන.  
 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ශකටිශඹ්ද අව්දනම්.  ශම්ක ඳළවළදිලි කය්දන ඕනෆ නිහ 

කිඅශඅ.  ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි,  දළ්ද ශම් ලිපිශඹ්දභ 
වරි ඳළවළදිලියි.   පිරි ඳහල්  ශඹෝජනහ ර[භඹට  ඇරුශ ක ශනොන 
ඳහල්රට අයිතී්ද රළශඵනහඹ  කිඹහ ශභරුභහ කිඅහට, භහ කිඹළ 
ව ලිපිඹ අනු එභ ඳහශල් වරඹ දියහඳ කශරහ කඩහශගන 
ළශට්දනට ඹනහඹ වද්දන ල්ලි ශ්ද කය්දනටඹ 
කිඹනශකොට එභ ඳහර පිරි ඳහල් ාහඳ ිනඹට ඇරුශ ක 
ශනොවුණු නිහ  ල්ලි ශද්දන ඵළවළ කිඹනහ.  එඹ හධහයණ  ද?  

 

ගරු  ගහමිණී විජි ක විජඹමුණි ද ශොයිහ භවතහ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜமுணற  தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, ශභරුභහ ශම් නිඹළඳිඹක් 

අයශගන. [ඵහධහ කිරීම්]  ඔඹ හශේ එකක් ශදකක්  ිනශඵනහ.  
ත්රOසතහදී්ද ඉ්දනහ.   

 

[මරහනශේ අණ ඳරිදි ඉ ක කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ඉ්දනහ ශ්ද එශවභ අඹ.  එබඳශඹ ක ඉ්දනහ ශ්ද.  එභ නිහ 
ඒ හශේ  ත්රOසතහදී ප්රtකහල කයන කරහඳ අධාක් ශකශනක් ශවෝ  
එශේ නළ කනම්  ශන විදුවල්ඳින ශකශනක් ශවෝ තභ්දට රළශඵන 
ශදඹ කඩහකප්ඳල් කයනහ; එ්දනට ිනශඵන ශදඹ කඩහකප්ඳල් 
කයනහ.  ඒ විදුවල්ඳින විතයක් ශනොශයි,  ඔඵරුභ්දරහ ක.  ශම් 
ඳහල් දවශේ ළඩ පිබඳශශ  ඔඵරුභ්දරහ ක එකරු ශරහ  තභයි 
කඩහකප්ඳල් කශශේ. ඔතළන JVP  කුභ්දත්රOණඹක්.  ශභොකු ක 
ශනොශයි.  

 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
වරි. රු්දන අරුරු ප්රtලසනඹ?  
 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, දලු ක, රෑ ක, හීශනනු ක  

කුභ්දත්රOණ ශඳශනන ශම් ්ණ්ඩු -කිසිදු  ප්රtලසනඹක් ශවෝ 
උ කතයඹක්  කුභ්දත්රOණඹකි්ද ශතොය දකි්දන ඵළරි භශනෝ 

ාහධිඹකි්ද දළ්ද ශඳශශනහ. එක ඳළ කතකි්ද ඒක ඇ කතටභ 
භහනසික ශරඩක්. ශවොඳි්ද ශ කරුම් ග්දන. ඒක භහනසික 
ාහධිඹක්.  

 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
රු්දන අරුරු ප්රtලසනඹ අව්දන. 

 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, එරුභහ කිඅ එකට ඹභක් 

කි යුරු නිහයි කිඅශඅ.  [ඵහධහ කිරීභක්]  
 

ගරු  ගහමිණී විජි ක විජඹමුණි ද ශොයිහ භවතහ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜமுணற  தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
එශවභ ශදඹක් ිනශඵනහ නම් අපි ඒ ගළන ඵරහ ග්දනම්. 

ඔඵරුභහ අරුරු ප්රtලසනඹ අව්දන.  
 

 ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
භවය  ශරහට භශනෝ ාහධි ිනශඵන ශකනහ ඒ ගළන 

ද්දශ්ද නළවළ. අශනක් අඹ ශඳ්දහ ශද්දන ඕනෆ. ඒකයි.  
 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ගරු භ්දත්රීනරුභනි, විනහඩි 45ක් ගත ශරහ ිනශඵ්දශ්ද.  
 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ශවොයි, ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, භහ රු්දන අරුරු 

ප්රtලසනඹ අව්දනම්.  
 

ගරු නිශඹෝජා ඇභිනරුභනි, ශම් පිරි ඳහල් ාහඳ ිනශඹ්ද 

රුපිඹල්  ශකෝටි 6ක මුදරක් ශභභ  එක් එක් ඳහරක් ශත රඵහ 

ශදනහඹ කිඹහ ඔඵරුභහ නම් ශනොශයි, ඔඵරුභහශේ ඇභිනරුභහ 

නිය්දතයශඹ්ද පුනරුච්චහයණඹ කය ිනබුණහ. නමු ක දළ්ද ශම් 

හර්තහ භඟි්ද ශඳ්දනුම් කය්දශ්ද ඒ රුපිඹල් ශකෝටි 6ක මුදර 

රඵහ දීභ වහ ශම් ර්ශේ ගත යුරු ප්රtශඅල ක රඵහ ශනොශගන 

ිනශඵන ඵ ශ්දද? 
 

ගරු  ගහමිණී විජි ක විජඹමුණි ද ශොයිහ භවතහ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜமுணற  தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි,  රුපිඹල් ශකෝටි 6ක් 

ශනොශයි, රුපිඹල් මිලිඹන 8 ඵළගි්ද  භහි්දශදෝදඹ තහක්ණික 

විදාහගහය ඉදි කිරීභට රඵහ ශදනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඉ්දන, ඉ්දන. 

අරුරු ප්රtලසන දභ්දශ්ද නළින  භශේ උ කතයඹ අව ග්දන.  
 

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, ශම් යශට් ප්රtහශද්යඹ ශල්කම් 

ශකොට්සහ 327්ද, 72ක විඹ ධහයහ රුන  ිනශඵන 1AB එකභ 

ඳහරක් ක නළවළ.  ඳරිගණක ඳළ කතකට දභරහ. විඹ ධහයහ රුන 

ිනශඵන 1AB ඳහල් එකක් ක නළින ප්රtහශද්යඹ ශල්කම් ශකොට්සහ 

72ට අද භහි්දශදෝදඹ තහක්ණික විදාහගහය රළශඵනහ. ඳහල් 

දවශේ ාහඳ ිනඹට ඒ ඳහල් ඇරුශ ක ශනහ. ත ක ශද්ල් 

ිනශඵනහ කය්දන. ඒහ ඔක්ශකෝභ එක ඳහයට කය්දන ඵළවළ. 

තමු්දනහ්දශේරහ ශනොශකරුණු ශද් ගළන විතයයි කථහ කය්දශ්ද. 

ශකරුණු ශද් ගළන කථහ කය්දශ්ද නළවළ. තමු්දනහ්දශේරහ ශභහ 

මිරුරු ඳහල් ගළන කථහ කය්දශ්ද නළවළ. ඳහල් දව ගළන කථහ 

කය්දශ්ද නළවළ. අය හුශදකරහ ඳහල් අපි අතයභං කය්දශ්ද 
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ඳහර්ලිශම්්දරු 

 

නළවළ. අපි "හුශදකරහ" කිඹන චනඹ ක අයි්ද කයරහ සහධීන 

නළඟී සිටින ඳහල් වළටිඹට ඒහ ංර්ධනඹ කයනහ ගරු 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි. 

 

ල ීඳහද සථහනහධිඳින සහමී්ද ව්දශේ ශ කරීභ : 
විසතය 

ஸ்ரீதர றகரகறன் கனகத் ரர் தரறவு : 

றதம் 
SELECTION OF CHIEF INCUMBENT OF SRIPADA VIHARA: 

DETAILS  
 

2152/’11 

9. ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
     (ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

     (The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
අග්රාහභහතාරුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ්ගමික කටයුරු  

අභහතාරුභහශග්ද ඇස ප්රtලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) 2011 ශනොළම්ඵර් භ 25 ළනි දින ඳළින 
ල ීඳහදසථහනහධිඳින සහමි්ද ව්දශේ ශ කරීශම් 
ඡ්දද විභසුභ වහ ඉදිරිඳ ක ව ක්ක්ෂ්ද 
ව්දශේරහශේ නම් කශර්ද; 

 (ii) එහිදී  ඡ්දදඹ ඳ ීකහල කිරීභට අයිිනඹ ිනබ 
ක්ක්ෂ්ද ව්දශේරහ ංඛාහ ශකොඳභණද; 

 (iii) ඡ්දදඹ ඳ ීකහල කිරීභ වහ ගිහිඹ්දට  අසථහ 
රඵහ දී ිනශබ්ද; 

ඹ්දන එරුභහ ව්ද කය්දශනහිද? 

(්) (i) ඡ්දද හිමි ක්ක්ෂ්ද ව්දශේරහ ඳළවළය ගළනීභක් 
ශවෝ ඡ්දද ශඳොශට ඳළමිශණන ක්ක්ෂ්ද 
ව්දශේරහට ඵහධහ කිරීභක් ශවෝ සිදු කය 
ිනශබ්ද; 

 (ii) එශේ නම්, ඊට භළදිව ක ව  පිරි වඳුනහ ශගන 
ිනශබ්ද; 

 (iii) ඔවු්ද ම්ඵ්දධශඹ්ද ග්දනහ ක ීඹහ භහර්ග 
කශර්ද; 

 (iv) එභ ඡ්දද විභසීභට අදහශ යජශේ 
අභහතාරු්දට ව භවජන නිශඹෝජිතයි්දට 
ඹම් කහර්ඹ බහයඹක් ඳයහ ිනබුශණ්ද; 

ඹ්දන එරුභහ ශභභ බහට ද්ද්දශනහිද? 

(ඇ) (i) ්න්දතරීඹ ඳහඳ කර්භඹක් න ංඝ ශේදඹට 
ශවේරු න සිදු වීම් එකී කහර සීභහශඅ දී සිදු ව ඵ  
පිබඳග්දශ්දද; 

 (ii) එශේ නම්, ඒ ම්ඵ්දධශඹ්ද ග්දනහ ක ීඹහ 
භහර්ග කශර්ද; 

         (iii)  ඉදිරිශේදී එළ්දනක් සිදු ශනොවීභට ග්දනහ ක ීඹහ 
භහර්ග කශර්ද; 

ඹ්දන ක එරුභහ ව්ද කය්දශනහිද? 

(ඈ) ශනොඑශේ නම්, ඒ භ්දද? 

  

 தற அகச்சமெம், ததபத் சரசண  அலுல்கள் 

அகச்சமெரணகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) 2011ஆம் ஆண்டு ம்தர் ரம் 25ஆம் றகற 

கடததற்ந ஸ்ரீதர றகரகறன் கனகத் 

ரகத் தரறற்கரண ரர்மொல் ரதரட்டி 

றட்ட  தறக்குரர்கபறன் ததர்கள் ரக; 

 (ii) இறல் ரக்கபறக்கும் உரறகமள்ப, ரக்கரபர் 

ரர்கபறன் ண்றக்கக ரது; 

 (iii) ரக்கபறப்தற்கு இல்னநத்றணமெக்கு சந்ர்ப்தம் 

ங்கப்தட்டிமெந்ர 

ன்தக அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) ரக்கரபர்  ரர்ககப தனந்ரக கடத்றச் 

தசல்லுல் அல்னது ரக்குச் சரடிக்கு மெம் 

ரர்களுக்கு இகடமமை றகபறத்ல் இடம் 

ததற்மைள்பர; 

 (ii) ஆதணறல், இறல் சம்தந்ப்தட்டர்கள் 

அகடரபம் கரப்தட்டுள்பணர; 

 (iii)  இர்கள் தரடர்தறல் டுக்கப்தடும்  டடிக் 

கககள் ரக; 

 (iv)  ரற்தடி ரர்ல் தரடர்தறல்  அசரங்க 

அகச்சர்கள் ற்மைம் க்கள்  தறறறறகளுக்கு 

ரதம் கடகப்ததரமைப்தைகள் ஒப்தகடக்கப் 

தட்டிமெந்ர 

ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) (i) ஒவ்தரமெ தறநறறலும் தரடர்ந்துமெம் ஓர் 

தரதகரரறரண (ஆணந்ரல தரதகர்)  

தறக்குகபறன் தறரறறகணக்கு, றகுக்கும் 

சம்தங்கள் குநறப்தறட்ட கரனப்தகுறறல் இடம் 

ததற்நண ன்தக ற்மைக்தகரள்ரர; 

 (ii) ஆதணறல், அது தரடர்தறல் ரற்தகரள்பப் 

தடும் டடிக்கககள் ரக; 

 (iii)  றர்கரனத்றல் இவ்ரநரணக இடம்ததநர 

மொமெக்க ரற்தகரள்பப்தடும் டடிக்கககள் 

ரக 

ன்தக அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஈ) இன்ரநல், ன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 

(a)  Will he state - 

(i) the names of the Buddhist monks who 

contested the election conducted to select the 

Chief Incumbent of the Sripada Vihara, held 

on 25th November 2011; 

(ii)  the number of Buddhist monks who were 

eligible to vote at this election; and 

(iii) whether lay persons have been granted the 

opportunity of voting? 

(b)  Will he inform this House - 

(i) whether there was an incident of those 

Buddhist monks who are eligible for voting 

being abducted or Buddhist monks arriving 

at the polling station being harassed; 

(ii) if so, whether the persons involved in that 

incident have been identified; 

(iii) of the courses of action to be taken against 

them; and 

[ගරු ගහමිණී විජි ක විජඹමුණි ද ශොයිහ භවතහ] 
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(iv) whether the Ministers of the Government and 

people's representatives had been entrusted 

with any duty in relation to that election? 

(c)  Will he also state- 

(i) whether he admits the fact that incidents 

leading to divisions among the Buddhist 

monks which is a grave unwholesome act 

took place during that period; 

(ii) if so, the courses of action to be followed 

against it; and 

(iii) the courses of action to be followed to 

prevent such incidents from happening in the 

future? 

(d)  If not, why ? 

 

ගරු එම්.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ (බුද්ධ ලහන වහ 

්ගමික කටයුරු නිශඹෝජා අභහතාරුභහ) 
( ரண்தைறகு ம்.ரக..டி.ஸ். குர்ண - ததபத் சரசண, 

 அலுல்கள் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana - Deputy Minister of 

Buddha Sasana and Religious Affairs) 

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි,  අග්රාහභහතාරුභහ ව බුද්ධ 

ලහන වහ ්ගමික කටයුරු අභහතාරුභහ ශනුශ්ද භහ එභ 

ප්රtලසනඹට පිබඳරුය ශදනහ.  

 

 (අ)  (i) පජා දවම්ඳවශ සීරහන්දද සහමී්ද ව්දශේ ව 

පජා ශඵංගමුශඅ ධම්භදි්දන සහමී්ද ව්දශේ. 

 (ii) 302යි. 

 (iii) නළත. 

     

(්) (i) නළත. 

 (ii) අදහශ ශනොශඅ. 

 (iii) අදහශ ශනොශඅ. 

        (iv)     නළත.  

  

(ඇ) (i) නළත. 

 (ii) අදහශ ශනොශඅ. 

 (iii) අදහශ ශනොශඅ. 
   

(ඈ)  අදහශ ශනොශඅ. 

   
නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ඳශමුළනි අරුරු ප්රtලසනඹ. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිශඹෝජා ඇභිනරුභනි, ප්රtලසනශේ (අ)(ii) ශකොටට 

පිබඳරුය 302යි කිඹහ ඔඵරුභහ ව්ද කශහ. ඒ 302 ර්ග කයරහ 

කිඹ්දන ඵළරිද? භහ අරුරු ප්රtලසනඹක් විධිඹට  ශනොශයි අව්දශ්ද. 

ගරු එම්.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ 
( ரண்தைறகு ம்.ரக..டி.ஸ். குர்ண) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 

ඒ ඳශමුළනි අරුරු ප්රtලසනඹද? 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
නළවළ, නළවළ. 

 
ගරු එම්.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ 
( ரண்தைறகு ம்.ரக..டி.ஸ். குர்ண) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
එශවනම් ඉින්ද ළඩක් නළවළශ්ද.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
302යි කිඹරහ කිඅහට- 

 
ගරු එම්.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ 
( ரண்தைறகு ம்.ரக..டி.ஸ். குர்ண) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
නළවළ, එශවභ උ කතය ශද්දශ්ද නළවළ. ඔඵරුභහට අරුරු ප්රtලසන 

රුනක් අව්දන පුළු්ද.  ඒ නිහ අරුරු ප්රtලසන අව්දන. එශවභ 

නළින අවන ඒහට උ කතය ශද්දන භහ ඵළඳිරහ නළවළ.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
 භට එශවභ අව්දන වුභනහ නළවළ. භට වුභනහයි, එරුභහ දු්ද 

පිබඳරුය  ඳළවළදිලි කයග්දන.  

 
ගරු එම්.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு ம்.ரக..டி.ஸ். குர்ண) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 

එශවභ නම් ඳශමු ළනි අරුරු ප්රtලසනඹ වළටිඹට අව්දන.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, එහිදී ඡ්දදඹ ප්රtකහල කිරීභට 

අයිිනඹ ිනබ ක්ක්ෂු්දව්දශේරහ ංඛාහ 302යි තභයි. නමු ක ඒ 

අඹශේ එක් එක් නිකහඹ්ද  ිනශඵනහ.  ඒ ගළනයි භභ එරුභහශග්ද 

ඇහුශඅ.  

 

ගරු එම්.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு ம்.ரக..டி.ஸ். குர்ண) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 

එඹ ශභභ ප්රtලසනඹට අදහශ නළවළ. ප්රtලසනශේ එශවභ එකක් 

අවරහ නළවළ. ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, ප්රtලසනශේ අවරහ 

ිනශඵ්දශ්ද ක්ක්ෂු්දව්දශේරහ ංඛාහ ඳභණයි.  භහ ඒකට 

උ කතය දු්දනහ.  

 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ගරු භ්දත්රීනරුභහට පිබඳරුය ඳළවළදිලි කය ගළනීභ වහ අරුරු 

ප්රtලසන රුනක් අව්දනට පුළු්ද.  දළ්ද ඳශමුළනි අරුරු ප්රtලසනඹ. 
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ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, ශ්රීT වීයඳයහර[භ නශර්්දද්ර සිංව 

යේජුරු්දශේ කහරශේ ඳ ක කයපු භඩගම්භන වහමුදුරු්දශග්ද 

ඳසු දවනළනි නහඹක වහමුදුරු්ද තභයි ශම් ශ්රීTඳහදසථහනඹට 

ඳ ක කශශේ. ඉින්ද අවුරුදු 275ක ඉිනවහඹක් ිනශඵන ත ක කඹක් 

ිනශඵ්දශ්ද. ගරු නිශඹෝජා ඇභිනරුභහශග්ද භහ අව්දන 

කළභළිනයි, ශභ්දන ශභඹ.  ඒ ඡ්දද විභසුභ ඳළළින ද ශේ අශප්  

 
[මරහනශේ අණ ඳරිදි ඉ ක කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ශම් සථහනඹට ගිහිල්රහ එදින ඳළමිණි අශප් වහමුදුරු්ද 

රු්දසිඹ ශදනභටභ එ්දන ශද්දශ්ද නළින භවය සථහනරදී 

ඳවය දු්දනහ. භවය තළ්දර දී අශප් වහමුදුරුරු්දට එ්දන 

ශද්දශ්ද නළින නිහ  DIG භව කභඹහ ගිහිල්රහ - ඒ ශෂොශටෝ  භහ 

ශඟ ිනශඵනහ. - භළදිව ක ශරහ  තභයි ශම් ශගෞයනීඹ 

සහමී්දද්ර ඹහණ්ද ව්දශේරහට ඡ්දදඹ ශද්දන ඉඩ දු්දශ්ද. භභ 

ඔඵරුභහශග්ද ඇහුශඅ ඒකයි, ශම් ගිහිඹ්දට එ්දන අසථහක් 

ිනබුණහද කිඹරහ.  ඔඵරුභහ කිඅහ "නළවළ" යි කිඹරහ. අශප් 

ඇභිනරු්ද -ශභතළන ිනශඵනහ, නම් රළයිසරු.  භට ඕනෆ නම් 

කිඹ්දන පුළු්ද. - 

 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ගරු භ්දත්රීනරුභහ ප්රtලසනඹ අව්දන.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
එතශකොට ශම් ශ්රීTඳහදසථහනහධිඳින සහමී්දව්දශේ ශ කරීශම් 

ඡ්දදඹ විභන අසථහට අශප් ඇභිනරු්ද ගිහිල්රහ භළදිව ක 

වුශණ් ශකොශවොභද?  

 

ගරු එම්.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு ம்.ரக..டி.ஸ். குர்ண) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 

ඒ ගළන  ශභහි වනක් ශරහ නළවළ, ගරු නිශඹෝජා 

කථහනහඹකරුභනි. අවරහ ිනශඵන ප්රtලසනඹට උ කතය ළඳයුහ.  

එශවභ ශදඹක් ව්ද ශරහ නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] අරුරු ප්රtලසනඹට 

තභයි ශම් පිබඳරුරු දු්දශ්ද.  

 

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
දළ්ද ඔඵරුභහ භවශරොකුට කයිඹ ගළහුහ ශ්ද, අරුරු ප්රtලසන 

ඕනෆ එකක් අව්දන කිඹරහ.  

 

ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
අරුරු ප්රtලසනඹ අදහශ නළවළ. 

 
නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ගරු නිශඹෝජා ඇභිනරුභහ,  ඔඵරුභහශේ පිබඳරුය දු්දනහද? 

ගරු එම්.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு ம்.ரக..டி.ஸ். குர்ண) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 

ඔඅ, පිබඳරුරු දු්දනහ.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
තභ හිතහග්දන ඵළරි ඉ්දශ්ද.  

 
නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ගරු භ්දත්රීනරුභහ, ශදළනි අරුරු ප්රtලසනඹ අව්දන.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, ශදළනි අරුරු ප්රtලසනඹ භභ 

අවනහ.  භභ එරුභහශග්ද ඇහුහ, ශම් ංඝ ශේද කිරීභ  

්න්දතරීඹ ඳහඳකර්භඹක් විධිඹට රකහ ඒ හශේ  කහයණඹක් 

සිදු වුණහද කිඹරහ. ඒකට ක උ කතයඹක් දු්දශ්ද නළවළ.  ශභොකද, 

ශම් ශගෞයනීඹ සහමී්දද්ර ඹ්ද ව්දශේරහ කශ ප්රtකහල ඔක්ශකොභ 

භහ ශඟ ිනශඵනහ. උ්දව්දශේරහ ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි කිඅහ, 

"කරුණහකයරහ ශගෞයනීඹ සහමී්දද්ර ඹ්ද ව්දශේරහ විධිඹට 

ශම්කට ඹ්දන අඳට ඉඩ ශද්දන. ගිහිඹ්දට ශභතළනි්ද ඈ ක ශරහ 

ඉ්දන කිඹ්දන" කිඹරහ. ශම් ඡහඹහරඳඹට අනු ඔඵරුභ්දරහශේ 

්ණ්ඩුශඅ  

 
[මරහනශේ අණ ඳරිදි ඉ ක කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

 ඒ හශේභ හිමිරු්ද කීඳ නභක්, අශප්  

 
[මරහනශේ අණ ඳරිදි ඉ ක කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ඇරුළු සුදු ඇ ග කත අඹ,  ඵස යථලි්ද ගිඹ  විලහර පිරික්  ශම් 
සථහනශේ ඉ්දනහ. ශම් වහමුදුරුශෝ කෆ ගවනහ, 
"කරුණහකයරහ  අඳට ඹ්දන ඉඩ ශද්දන" කිඹරහ. එතශකොට 
ශම්ක ංඝ ශේද කිරීභ ශ්දද? 

 

ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
( ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
What is the point of Order? 

 

ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
( ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, he is referring to the conduct of an Minister who 

is a Member of this House.- [Interruption.] No,no. That 

must be expunged. He must withdraw that.  
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ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
Why can I not mention the name? 

 

ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
( ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
No, you cannot. I cannot call you a rogue. - 

[Interruption.] I can call you a rogue but I will not. 

 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
If there is any reference contrary to the Standing 

Orders, those will be expunged.  
   
ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
 අසර් භ්දත්රීනරුභහ ශඳොඩ්ඩක් ඉ ග්දන, ඔශවොභ ඉරහ ඵළවළ. 

භභ කිඹ්දන කළභළිනයි, -[ඵහධහ කිරීම්] 

 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
Order, please!  
ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භ්දත්රීනරුභහ, කරුණහකයරහ ශකටිශඹ්ද 

ප්රtලසනඹ අව්දන.  

 

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ඉින්ද අව්දන ශද්දශ්ද නළවළ ශ්ද.  

 
නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ඔඵරුභහ දළ්ද ප්රtලසනඹ අව්දන.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
භභ අවපු ප්රtලසනඹට  කරුණහකයරහ නිශඹෝජා අභහතාරුභහ 

උ කතයඹක් ශද්දන.  

 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ප්රtලසනඹ අව්දන දළ්ද.  

 

ගරු එම්.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ 
( ரண்தைறகு ம்.ரக..டி.ஸ். குர்ண) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
ප්රtලසනඹක් අව්දන, උ කතයඹක් ශද්දන.  

 

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
භභ ප්රtලසනඹ ඇහුහ. අවපු එකට තභයි උ කතයඹක් ශද්දන 

කිඅශඅ.  

ගරු එම්.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ 
( ரண்தைறகு ம்.ரக..டி.ஸ். குர்ண) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
ශභොකක්ද ඇහුශඅ?  

 

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
එභ ප්රtලසනඹ නළත කිඹ්දන ත ක විනහඩි ගණනක් ගත 

ශනහ ශ්ද. භභ දළ්ද ප්රtලසනඹ ඇහුහ ගරු නිශඹෝජා 

අභහතාරුභනි.  

 

ගරු එම්.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ 
( ரண்தைறகு ம்.ரக..டி.ஸ். குர்ண) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
උඳහකයි්ද සුදු ඇ ශගන ඉ්දනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
අශප් ශඵෞද්ධ කටයුරු ප්රtලසනඹකට අසර් භ්දත්රීනරුභහ ඳළනරහ 

ශදනහ. ශඳොඩ්ඩක් ඉ්දනශකෝ.  

 

ගරු එම්.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ 
( ரண்தைறகு ம்.ரக..டி.ஸ். குர்ண) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
ඒ ්ගභ අයිිනයි ශ්ද අශප් අභහතාහංලඹට. ඒ ්ගභ අයිින 

අභහතාහංලඹට- [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
අසර් භ්දත්රීනරුභහශේ ඒහට අපි ඳනි්දශ්ද නළවළ ශ්ද. 

කරුණහකයරහ ශම්ක ශම් යශට්  අශප් විවහයසථහනඹක් පිබඳඵ 

ප්රtලසනඹක්. ශ්රීT ඳහදසථහනශේ භවහ නහඹක වහමුදුරුශෝ ඳ ක කය්දන 

ශද්දශන ක නළවළ, ඒකට ක  

 
[මරහනශේ අණ ඳරිදි ඉ ක කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගිහි්ද ඳනිනහ. ඳළනරහ පිසශතෝරඹ ශඳ්දනහ.  

ගරු එම්.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ 
( ரண்தைறகு ம்.ரக..டி.ஸ். குர்ண) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
ශ්රීT ඳහදසථහනඹට ඹනහශ්ද මුසලිම් ඵළිනභරු්ද.  

 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ගරු නිශඹෝජා ඇභිනරුභහ, ඒ ප්රtලසනඹට පිබඳරුය ශදනහද?  

 

ගරු එම්.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ 
( ரண்தைறகு ம்.ரக..டி.ஸ். குர்ண) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
ෆහීභකට ඳ ක ශනහ නම් පිබඳරුය දු්දනහ. ෆහීභකට ඳ ක 

ශනොශනහ නම් භට කය්දන ශදඹක් නළවළ ගරු නිශඹෝජා 

කථහනහඹකරුභනි.  
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ඳහර්ලිශම්්දරු 

 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
රු්දන අරුරු ප්රtලසනඹ.  

 

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ඒ අරුරු ප්රtලසනඹට පිබඳරුයක් දු්දශ්ද නළවළ.  

 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ගරු භ්දත්රීනරුභහ, සථහය නිශඹෝග ප්රtකහය "ශම්ක තභයි 

පිබඳරුය"  කිඹරහ අදහශ අභහතායඹහ කිඹ්දශ්ද නම් භට ඒක 

පිබඳගළනීභට ශනහ, එඹ අහ සිටි්දනහට තීයණඹ කය්දනට ඉඩ 

ශදමි්ද.   

 

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, භට එශවභ පිබඳරුයක් 

ඇහුශණ් නළවළ.  

 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
රු්දන අරුරු ප්රtලසනඹ.  

 

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
භට එශවභ පිබඳරුයක්  එරුභහ ශදනහ ශම් කහට ක ඇහිරහ 

නළවළ. ශම් සිඹලු ශදනහභ කිඹ්දශ්ද එශවභ පිබඳරුයක් දු්දශ්ද 

නළවළයි කිඹරහ.  

 

ගරු එම්.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ 
( ரண்தைறகு ம்.ரக..டி.ஸ். குர்ண) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
එරුභහ අවන විධිශේ ප්රtලසනඹක් අඳට ඉදිරිඳ ක ශරහ නළවළ. 

  

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
රු්දන අරුරු ප්රtලසනඹ. 

 

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
අනු්දශග්ද අහුරරහ උ කතය දීරහ වරි ඹ්දශ්ද නළවළ. භභ 

්ඳහු  ශම් ගළන කථහ කය්දන කළභළිනයි. ශම්  98 විශේ ඳසුන ශ්රීT 

අ කථදසසී ධම්භඳහර හිමිඹ්ද ළඩභ කශශේ ශයෝද පුටුශ්ද. උ්ද 

ව්දශේශේ ඵෆේ එක ඇරුශට ක පිසශතෝරඹක් ඇරුළු කය්දන 

වළදුහ, ශම්  

 
[මරහනශේ අණ ඳරිදි ඉ ක කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 

ශඟ සිටි ශකොසතහඳල්යශඹක්. ඔහුට විරුද්ධ ග ක පිඹය 

ශභොකක්ද?  ශකොශවොභද ශම් ඇභිනරු ගිහි්ද ශභතළන ශම් 

වහමුදුරුරු්දශේ ළඩ පිබඳශශශේ හිටිශේ? 

ගරු එම්.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ 
( ரண்தைறகு ம்.ரக..டி.ஸ். குர்ண) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
එශවභ ශදඹක් ද්දනහ නම් ඳළමිණිලි කය්දන ඕනෆ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] 

 
නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
Order, please! ගරු නිශඹෝජා ඇභිනරුභහ- [ඵහධහ කිරීම්] 

 

ගරු එම්.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ 
( ரண்தைறகு ம்.ரக..டி.ஸ். குர்ண) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, එරුභහ ඕනෆ නළින ප්රtලසන 

ශ්ද අව්දශ්ද. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ගරු නිශඹෝජා ඇභිනරුභහ, පිබඳරුය දු්දනහද? 

 
ගරු එම්.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ 
( ரண்தைறகு ம்.ரக..டி.ஸ். குர்ண) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
පිබඳරුය දු්දනහ, ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
පිබඳරුය දු්දශ්ද නළවළ.  

 

ගරු එම්.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ 
( ரண்தைறகு ம்.ரக..டி.ஸ். குர்ண) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
ප්රtලසනඹට අදහශ පිබඳරුය දු්දනහ. [ඵහධහ කිරීම්] 

 

ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
( ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

 

නළඟී සිටිශේඹ. 
ழுந்ரர். 

rose. 
 

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக ) 

(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 

ඔඵරුභහ හඩි ශ්දන ශකෝ. [ඵහධහ කිරීම්] 

 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
Order, please! [ඵහධහ කිරීම්]  

 

ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
( ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order. 
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නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is the point of Order, Hon. Azwer? 
 

ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
( ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Mr. Deputy Speaker, he is defying your Orders and 

also violating the Standing Orders.  - [Interruption.] So, it 

must be expunged. That is my point of Order. - 

[Interruption.]  
 
නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
He did not violate any of my Orders. So, that is not a 

point of Order. [ඵහධහ කිරීම්] 

 

ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
( ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

 
[මරහනශේ අණ ඳරිදි ඉ ක කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
වුණහට  

 
[මරහනශේ අණ ඳරිදි ඉ ක කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
කිඹරහ භට ශභතළන කිඹ්දන ඵළවළ.  

 
නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භ්දත්රීනරුභනි, ඔඵරුභහ ප්රtලසනඹ ඇහුහ. 

ගරු නිශඹෝජා ඇභිනරුභහ පිබඳරුය දු්දනහ.  

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
What is your point of Order? 
 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භ්දත්රීනරුභහ අවන ප්රtලසනඹට ජහතා්දතය 

කුභ්දත්රOණශේ ශකොටක්ද කිඹන එක- [ඵහධහ කිරීම්] ඇයි ඒ 

ප්රtලසනඹට උ කතය ශද්දශ්ද නළ කශ ක?  
 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ඒක ක point of Order එකක් ශනොශයි.  

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, භහ දළ්ද අවපු ප්රtලසන 

එකකට ක උ කතය දු්දශ්ද නළවළ. ඒ විතයක් ශනොශයි. ශන ක 

ඇභිනයඹකු ඳළනරහ, ඇභිනයඹකු ශනොශයි නිකම් 

භ්දත්රීනයශඹක්  -ඳ්දදම්කහයශඹක්- නළඟිටරහ ශභතළන කෆ 

ගවනහ. භහ අවපු ප්රtලසනඹට උ කතයඹ ශද්දන කිඹ්දන.  

 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ගරු නිශඹෝජා ඇභිනරුභහ කිඹනහ නම් ඒක තභයි උ කතයඹ 

කිඹරහ ඒක උ කතයඹ වළටිඹට බහය ග්දන ශනහ. ගරු නිශඹෝජා 

ඇභිනරුභහ, අන ප්රtලසනරට නිසි පිබඳරුරු රඵහ දීභට කටයුරු 

කය්දන.  
 

ප්රtලසන අංක 10-2200/'11-(1), ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ. 

මුදල් වහ ර[භ ම්ඳහදන අභහතාරුභහශග්ද ඇසීභට.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, භහ එභ ප්රtලසනඹ අවනහ. 

 

ගරු දිශ්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, මුදල් වහ ර[භ ම්ඳහදන 

අභහතාරුභහ ශනුශ්ද භභ එභ ප්රtලසනඹට පිබඳරුය දීභ වහ 

භහඹක කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ.  

 

ප්රtලසනඹ භරු දිනකදී ඉදිරිඳ ක කිරීභට නිශඹෝග කයන රදී. 
றணரக ற்தநரமெ றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ප්රtලසන අංක 11-2230/'12-(1), ගරු ජි ක ශප්රtේභදහ භවතහ. 

අධාහඳන අභහතාරුභහශග්ද ඇසීභට.  

 

ගරු ජි ක ශප්රtේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, භහ එභ ප්රtලසනඹ අවනහ. 

 

ගරු  ගහමිණී විජි ක විජඹමුණි ද ශොයිහ භවතහ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜமுணற  தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, අධාහඳන අභහතාරුභහ 

ශනුශ්ද භභ එභ ප්රtලසනඹට පිබඳරුය දීභ වහ ින රුනක 

කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ.  

 

ප්රtලසනඹ භරු දිනකදී ඉදිරිඳ ක කිරීභට නිශඹෝග කයන රදී. 
றணரக ற்தநரமெ றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Question ordered to stand down. 
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විලසවිදාහර සිසු්ද වහ රළප්ශටොප් ඳරිගණක රඵහ 
දීශම් ාහඳ ිනඹ : විඹදභ  

தல்ககனக்கக ரர்களுக்கு டிக்கணற 

ங்கும் கமெத்றட்டம் : தசனவு 
PROJECT TO PROVIDE LAPTOP COMPUTERS TO UNIVERSITY 

STUDENTS : EXPENDITURE 

2529/’12 

12. ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
 (ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

 (The Hon. Anura Dissanayake) 
උස අධාහඳන අභහතාරුභහශග්ද ඇස ප්රtලසනඹ - (1): 

(අ) (i) විලසවිදාහර සිසු්ද වහ රළප්ශටොප් ඳරිගණක 
රඵහ දීශම් ාහඳ ිනඹක් උස අධාහඳන 
අභහතාහංලඹ භගි්ද ක්රි ඹහ කභක කය්දශ්දද; 

 (ii) එභ ඳරිගණක රඵහ දීභ  වහ සිසු්ද ශතෝයහ 
ගළනීශම් නිර්ණහඹක කශර්ද; 

 (iii)  ශම් න විට රළප්ශටොප් ඳරිගණක රඵහ දී ඇින 
සිසු්ද ංඛාහ ශකොඳභණද; 

 (iv)  අශනකු ක විලසවිදාහර සිසු්දට රළප්ශටොප් ඳරිගණක 
රඵහ දීභට ශකොඳභණ කහරඹක් ගත ශඅද; 

(v) ඒ වහ ළඹ ශතළයි අශප්ක්ෂියත මුළු මුදර ශකොඳභණද; 

 (vi)  එභ මුදල් ශොඹහ ගළනීභ වහ කස කයන 
ළඩ පිබඳශශ කශර්ද; 

ඹ්දන එරුභහ ශභභ බහට ද්ද්දශනහිද? 

(්) ශනො එශේ නම්, ඒ භ්දද? 
 

உர் கல்ற அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) தல்ககனக்கக ரர்களுக்கு டிக்கணற 

ங்கும் கமெத்றட்டதரன்மை உர் கல்ற அகச் 

சறணரல் தசற்தடுத்ப்தடுகறன்நர ன்தகமம்; 

 (ii) ரற்தடி கணற ங்குற்கரக ரர் 

ககபத் தரறவுதசய்மம் அபவீடுகள் ரக 

தன்தகமம்; 

 (iii) இதுக டிக்கணறகள் ங்கப்தட்டுள்ப 

ரர்கபறன் ண்றக்கக த்கணதன் 

தகமம்; 

 (iv) கண தல்ககனக்கக ரர்களுக்கும் 

டிக்கணற ங்குற்கு வ்பவு கரனம் 

டுக்கும் ன்தகமம்; 

 (v) அற்கரக தசனரகுதண றர்தரர்க்கப்தட்டுள்ப 

தரத்ப் தத்தரகக வ்பதன் தகமம்; 

 (vi) ரற்தடி தத்தரகககத் றட்டும்ததரமெட்டு 

குக்கப்தட்டுள்ப ரகனத்றட்டம் ரதன் 

தகமம் 

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 

asked the Minister of Higher Education: 

(a) Will he inform this House - 
(i)  whether a project to provide laptop 

computers to university students is being 

implemented by the Ministry of Higher 

Education; 

(ii)  the criteria adopted for selecting 

undergraduates to provide computers; 
(iii) the number of undergraduates who have 

been provided with laptop computers by 

now; 
(iv) the period of time that will be taken to 

provide laptop computers to the other 

undergraduates; 
(v) the total amount of money expected to be 

spent for the project; and 
(vi) the programme that will be prepared to 

obtain the aforesaid amount of money? 
(b) If not, why? 
 

ගරු න්දදිමිත්රO ඒකනහඹක භවතහ  
(ரண்தைறகு ந்றறத் க்கரக்க ) 

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, උස අධාහඳන 

අභහතාරුභහ ශනුශ්ද භභ එභ ප්රtලසනඹට පිබඳරුය ශදනහ. 
 
(අ) (i) නළත.  

එශව ක විලසවිදාහර සිසු්දශේ දළනුභ ර්ධනඹ කිරීභට 

නවීන තහක්ණඹ උඳශඹෝගි කය ගනිමි්ද ඔවු්ද 

ජහතා්දතය භට්ටභට ශගන ඒභ වහ රළප්ශටොප් 

ඳරිගණක රඵහ දීභ සුදුසු ඵ උස අධාහඳන 

අභහතාහංලඹ භඟි්ද නිරීක්ණඹ කයන රදී. ඒ අනු 

විලසවිදාහර සිසු්ද වහ රළප්ශටොප් ඳරිගණක රඵහ 

දීභ ම්ඵ්දධශඹ්ද ශභභ අභහතාහංලශේ කහර්ඹ බහයඹ 

වශේ සිසු්ද විසි්ද රළප්ශටොප් ඳරිගණක මිරදී ගළනීභට 

ඹෆශම්දී ඇින න අධි ඉල්ලුභ ළරකිල්රට ශගන 

රළප්ශටොප් ඳරිගණක ්නඹනකරු්ද, ශද්යඹ 

එකරසකරු්ද ව ඒහ අශශවි කය්දන්ද හභහනා 

ශශ ශඳොශ ත ක කඹ වික ින කයමි්ද, ඒහශේ 

ත ක කඹ ඵහර කිරීභ වහ අධික ශර මිර ඉවශ දළමීභ 

ශක්හ හධහයණ මිරකට, ගකීභකි්ද යු ක ශවො 

ත ක කශේ ශභ්දභ අශශවිශඹ්ද ඳසු ශේහ ඳඹන 

ළඳයුම්කරුකුශග්ද රළප්ශටොප් ඳරිගණක සිසු්ද 

ශත රඵහ දීභයි.  
 

ඒ අනු ශකොශම විලසවිදාහ රශේ ඳරිගණක අංලශේ 

විශලේා කමිටුක් භඟි්ද කන රද වදා, 

ඉංජිශ්දරු ව කශභනහකයණඹ ්දි ඳහසභහරහ්දට 

උඳශඹෝගි කය ගත වළකි පිරිවිතයඹ්දට අනුකර 

රළප්ශටොප් ඳරිගණක ළඳයීභ වහ 2011 භහර්රු 10 

දින දිනමිණ, ශඩ්ලි නිවුස, ිනනකය්ද ඹන පු ක 

ඳ කර බහහත්රOශඹ්දභ ප්රtසිද්ධ දළ්දවීභක් ඳශ කය 

අක්රහඹ්ද (EOI) කළහ ඉවත කමිටුශඅ නිර්ශද්ලඹ 

අනු රළප්ශටොප් ඳරිගණක ළඳයීභට අකහල රහ 

ඇත.  එශභ්දභ එභ රළප්ශටොප් ඳරිගණක මිරදී ගළනීභ 

වහ ශභභ අභහතාහංලශේ ම්ඵ්දධීකයණශඹ්ද 

යජශේ වහ ශඳෞද්ගලික අංලශේ ඵළංකු සිඹල්ර භඟ 

හකච්ඡහ ශකොට අභ ශඳොලී අනුඳහතඹක් ඹටශ ක ව 

්ඳසු ශගවීශම් වනදහයී ශකෝදශද්සිරට එකඟ ව 

ඵළංකු භඟි්ද සිසු්ද ශත ණඹ මුදර නිකු ක කය ඇත. 

 

(ii) රළප්ශටොප් ඳරිගණක අලා 2011 ර්ශේ 
විලසවිදාහරරට ඇරුශ ක න සිසු්දශේ ඉල්ලීභ භත. 
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(iii) 2012.10.10 දිනට රළප්ශටොප් ඳරිගණක 1,716කි. 

(iv) අදහශ ශනොශඅ. 

(v) ශභභ අභහතාහංලශඹ්ද මුදල් ළඹ ශනොශඅ.  

(vi) ඉවත (i) අනු අදහශ ශනොශඅ. 
 

(්) ඳළන ශනොනඟී. 
 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
අරුරු ප්රtලසන ිනශබ්ද? 

 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔඅ, ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි. භශේ ඳශමුන අරුරු 

ප්රtලසනඹ ශභඹයි. මීට ශඳය උස අධාහඳන අභහතායඹහ භහධා 

වයවහ ප්රtකහලඹට ඳ ක කයරහ ිනබුණහ, සිඹලුභ විලසවිදාහර සිසු්ද 

වහ ඳරිගණක රඵහ දීභට එරුභහශේ අභහතාහංලඹ විලහර මුදල් 

ප්රtභහණඹක් ළඹ කයමි්ද ඒකට භළදිව ක න ඵ. දළ්ද ඔඵරුභහ 

රඵහ දීපු පිබඳරු ශය්ද ශඳ්දනුම් කය්දශ්ද, උස අධාහඳන 

අභහතාහංලඹ කිසිදු මුදරක් ඒ ශනුශ්ද ළඹ ශකොට නළින ඵයි. 

එශේ නම්, එදහ උස අධාහඳන අභහතායඹහ ඒ කයන රද ප්රtකහලඹ 

අතාඹක්ද? 

 

ගරු න්දදිමිත්රO ඒකනහඹක භවතහ  
(ரண்தைறகு ந்றறத் க்கரக்க) 

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  
ඒ කයන රද ප්රtකහලඹ තභයි භහ විග්රාව කශශේ. අභහතාහංලඹ 

නිරීක්ණඹ කශහ ඒක කශ යුරු ශදඹක් කිඹරහ. ඒ වහ අපි 

භළදිව ක ශරහ ිනශඵනහ. ඵළංකුලි්ද අඩු ශඳොලී හිත වනහධහය  

ර[භඹක් ඹටශ ක ණඹ රඵහ දීභට අපි කටයුරු කශහ. ඒක ශනභ 

ළඹ යර්ඹක්. ඒ වහ අභහතාහංලශඹ්ද මුදල් ශ්ද කය රඵහ 

දීභට කටයුරු කශශ ක නළවළ; එශවභ කයනහ කිඹරහ කිඅශ ක 

නළවළ. 

 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ශදළනි අරුරු ප්රtලසනඹ. 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
දළ්ද ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, ශම් උ කතයඹ වයවහ 

අඳට ශඳ්දනුම් කය්දශ්ද  උස අධාහඳන අභහතාහංලඹ business 

එකක් ඳට්ද අයශගන ිනශඵන ඵයි. ඒ තභයි, රළප්ශටොප්  

ඳරිගණක ්නඹනඹ ශකොට විකිණීශම් කහර්ඹ බහයඹ.  ඒක භවය 

විට ශශ අභහතායඹහට අයිින න කහර්ඹ බහයඹක්. එශවභ 

නළ කනම් තහක්ණ වහ ඳර්ශේණ අභහතායඹහට අයිින න 

කහර්ඹ බහයඹක්. එශවභ නම් ගරු නිශඹෝජා ඇභිනරුභනි, 

ඔඵරුභහශේ අභහතාහංලඹ එළනි කහර්ඹ බහයඹක් ඳයහ ගනු 

රළබුශඅ කය ශවේරුක් නිහද? 

 

ගරු න්දදිමිත්රO ඒකනහඹක භවතහ  
(ரண்தைறகு ந்றறத் க்கரக்க) 

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  
අපි එළනි කහර්ඹ බහයඹක් ඳයහ ශගන නළවළ. අපිට ප්රtමිතී්දට 

අනුකර අලා ශද් රඵහ ගළනීභ වහ ඳ ක කයපු කමිටුක් භඟි්ද 

නිර්ශද්ල ඉදිරිඳ ක කයරහ ිනශඵනහ. අපි භළදව ක ශරහ ්නඹනඹ 

කය්දශන ක නළවළ; රඵහ ශද්දශන ක නළවළ. සිසු්දට රළප්ශටොප් 

ඳරිගණක රඵහ ගළනීභට අලා මුදල් ශඳෞද්ගලික ව යජශේ 

ඵළංකු  භඟි්ද වන ර[භඹකට රඵහ ගළනීභට අලා කටයුරු 

කිරීභට භළදිව ක වීභ ඳභණයි අපි කය්දශ්ද. නළරු අපි ාහඳහය 

ශරෝකඹට ඇබ්ඵළහි ශරහ නළවළ. ඔඵරුභ්දරහට වළභ දහභ ිනශඵන 

ප්රtලසනඹක් ශ්ද ඕක. ශභොනහ කය්දන ගිඹ ක කිඹ්දශ්ද, එක්ශකෝ 

ජහතා්දතය ලශඹ්ද ිනශඵන ඵරඳෆම් නිහ කයනහඹ, business 

කයනහඹ කිඹරහ. ඒ පුරුද්දට කිඹන ඒහ. 

 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ගරු භ්දත්රීනරුභහ රු්දළනි අරුරු ප්රtලසනඹ අව්දන. 

 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, එරුභහ ත ත ක ඳළවළදිලි 

කිරීශභ්ද ශඳ්දනුම් කය්දශ්ද, උස අධාහඳන අභහතාහංලඹ ළඩි 

ඵය තඵහ ිනශඵ්දශ්ද දරු්දශේ අධාහඳනශේ ගුණහ කභකබහඹට 

ශවෝ එහි ිනශඵන දරු්දශේ ගළටලු විඳීභට ඩහ business 

ශකශයහි ඵ තභයි. ගරු එස.බී. දිහනහඹක අභහතායඹහ 

ඳළවළදිලි භහධා ශත ප්රtකහල කශශේ ඳරිගණක රඵහ දීශම් එළනි 

ළඩ පිබඳශශක් ිනශඵනහ කිඹරහයි. දළ්ද ඵරන ශකොට එළනි 

ළඩ පිබඳශශක් නළවළ. ශම් කිඹ්දශ්ද අතයභළදි ශකෝදත්රOහ ක 

එකක්. ශම්ක තභයි ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, ඔඹ දඹුල්ර 

ඳළ කශ ක - [ඵහධහ කිරීභක්] ශගොවිඹහශේ ලනු ටික අයශගන- 

 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ගරු භ්දත්රීනරුභහ, අරුරු ප්රtලසනඹ අව්දන. ශම් කථහ ඳ කන 

ශරහ ශනොශයි.  

 

ගරු න්දදිමිත්රO ඒකනහඹක භවතහ  
(ரண்தைறகு ந்றறத் க்கரக்க) 

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  
ඉසශල්රහ අරුරු ප්රtලසනඹ අව්දන. ඳසශේ කථහ කය්දන 

පුළු්ද.  

 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ශගොවිඹහශේ ලනු ටික අයශගන - [ඵහධහ කිරීභක්] ඔ්දන ඔඹ 

අතයභළදි job එක කයරහ කීඹක් ශවෝ ශොඹහ ග්දනහ  ළශඩ්  

ශභතළන කය්දශ්ද. ඒ ශකොමිස එශක් ළශඩ් -  

 
නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
පිබඳරුය ශද්දන. 

 

ගරු න්දදිමිත්රO ඒකනහඹක භවතහ  
(ரண்தைறகு ந்றறத் க்கரக்க) 

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, අපි අභහතාහංලඹ බහය ග කත 

දහ ඉරහභ අශප් ඇභිනරුභහ උ කහව ග කතහ ජහතා්දතය ප්රtමිතී්දට 

අනු ශම් යශට් විලසවිදාහර ඳද්ධිනඹ දියුණු කය්දන. 
  

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, ඒ හශේභ විලසවිදාහරඹට 

ඇරුශ ක න ෆභ දරුශක්භ උඳහධිඹක් අයශගන එන ශකොට 

ජහතා්දතයඹට මුහුණ ශද්දන පුළු්ද ලක්ිනඹක් ඇින දරුකු 

ඵට ඳ ක කය්දන අපි උ කහව කයනහ. ඒ අනු ශතොයරුරු 
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ඳහර්ලිශම්්දරු 

 

තහක්ණඹ ව ඉංග්රීரසි බහහ පිබඳඵ දළනුභ රඵහ දීභ වහ 

ප්රtිනඳ කින කස කයමි්ද සිටිනහ. ඒ අනු තභයි ශම් රළප්ශටොප් 

කථහ්දදයඹ ක ශගනහශඅ. අභහතාහංලශේ ළඹ යර්ශේ නළින වුණ ක 

ඵහහිය ්ධහය රඵහ ශගන ඒ කටයු කත රුබඳ්ද ඒ සිසු්ද දළනු ක 

කිරීශම් උ කහවඹක තභයි අශප් අභහතාහංලඹ ශඹදුශණ්. ඒ අනුයි 

ශම් කටයුරු කයරහ ිනශඵ්දශ්ද.  
 
 

කුඩ්දකුරම් නාසටික විදුලි ඵරහගහයඹ : ශ්රීT රංකහශඅ 
ඳරියඹට ඵරඳෆභ 

கூடங்குபம் அணுறன் உற்தத்ற றகனம்: 

இனங்ககறன் சுற்நரடலுக்கு ரக்கம் 

KUDANKULAM NUCLEAR POWER PLANT : IMPACT ON SRI 

LANKA'S ENVIRONMENT  
2853/’12 

14. ගරු අජි ක පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

විදුලිඵර වහ ඵරලක්ින අභහතාරුභහශග්ද ඇස ප්රtලසනඹ - (1):   

(අ) ඉ්දදිඹහශඅ, තමිල්නහඩු ප්රtහ්දතශේ, කනාහකුභහරි 
දිස්රිகක්කශේ, කුඩ්දකුරම් නාසටික විදුලි ඵරහගහයඹ 
(Kudankulam Nuclear Power Plant) නම් 
ාහඳ ිනඹක් ක්රි ඹහ කභක න ඵ එරුභහ ද්දශනහිද? 

(්) (i) එභ නාසටික විදුලි ඵරහගහයශේ ධහරිතහඹ 

ශකොඳභණද; 
 (ii) එහි සිට ශ්රීT රංකහශඅ මුහුදු සීභහට ඇින දුය 

ප්රtභහණඹ ශකොඳභණද; 
 (iii) එඹ පිහිටි සථහනශේ සිට ශ්රීT රංකහට ඇින දුය 

ප්රtභහණඹ ශකොඳභණද; 
 (iv) එහි සථහන තක්ශේරු හර්තහ (Site 

Evaluation Study Report) ශ්රීT රංකහ යජඹට 
රළබී ිනශබ්ද; 

 (v) එහි ්යක්ක විලසශල්ණ හර්තහ (Safety 

Analysis Report) ශ්රීT රංකහ යජඹට රළබී ිනශබ්ද; 

 (vi) ඉවත හර්තහ බහගත කය්දශ්දද;  

ඹ්දන එරුභහ ව්ද කය්දශනහිද? 

(ඇ) (i) ඉවත ව්ද විදුලි ඵරහගහයඹ ශවේරුශ්ද        
ශ්රීT රංකහශඅ ඳරියඹට සිදුවිඹ වළකි ඵරඳෆභ 
පිබඳඵ ශ්රීT රංකහ යජඹ ශම් න විට සිදු කය ඇින 
අධාඹනඹ්ද කශර්ද; 

 (ii) එභ අධාඹනඹ්දහි හර්තහ බහගත කය්දශ්දද;  
       (iii) ඉවත කී නාසටික විදුලි ඵරහගහයඹ ශවේරුශ්ද        

ශ්රීT රංකහශඅ ඳරියඹට සිදු න වහනි ළශළක්වීභ 
වහ ශ්රීT රංකහශඅ යජඹ විසි්ද ශගන ඇින 
පිඹය කශර්ද; 

ඹ්දන එරුභහ ශභභ බහට ද්ද්දශනහිද? 

(ඈ) ශනො එශේ නම්, ඒ භ්දද? 

 

றன்லு, ரறசக்ற அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) இந்றரறன் றழ்ரடு ரறனத்றல் கன்ணறரகுரற 

ரட்டத்றல் கூடங்குபம் அணுறன் உற்தத்ற 

றகனதரன்மைக்கரண (Kudankulam Nuclear Power 

Plant) கமெத்றட்டதரன்மை கடமுகநறமொமெப்தக 

அர் அநறரர? 

(ஆ) அந் அணுறன் உற்தத்ற றகனத்றன், 

 (i) தகரள்பபவு வ்பவு ன்தகமம்; 

  (ii) இனங்ககறன் கடல் ல்கனக்கரண தூம் 

வ்பவு ன்தகமம்; 

 (iii) அகறடத்றமொமெந்து இனங்ககறன் றனப்தப் 

தைக்கரண தூம் வ்பவு ன்தகமம்; 

 (iv) அகறட றப்தேட்டு அநறக்கக (Site Evaluation 

Study Report) இனங்கக அசுக்குக் கறகடத் 

துள்பர ன்தகமம்; 

 (v) தரதுகரப்தை தகுப்தரய்வு அநறக்கக (Safety 

Analysis Report) இனங்கக அசுக்குக் கறகடத் 

துள்பர ன்தகமம்; 

 (vi) ரற்கூநற அநறக்ககககப சகதறல் சர்ப் 

தறப்தரர ன்தகமம்  

அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) (i) ரற்கூநற றன் உற்தத்ற றகனம் கரரக 

இனங்ககறன் சுற்நரடலுக்கு ற்தடக்கூடி 

ரக்கம் தரடர்தரக இனங்கக அசு இதுக 

ரற்தகரண்டுள்ப கற்கககள் ரகதன் 

தகமம்; 

 (ii) அந்க் கற்கககபறன் அநறக்ககககப சகதறல் 

சர்ப்தறப்தரர ன்தகமம்; 

 (iii) ரற்கூநற அணுறன் உற்தத்ற றகனம் 

கரரக இனங்ககறன் சுற்நரடலுக்கு 

ற்தடக்கூடி தரறப்தைக்ககப டுப்தற்கு 

இனங்கக அசு டுத்துள்ப டடிக்கககள் 

ரக ன்தகமம் 

அர் இச் சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்ரநல், ன்? 

asked the Minister of Power and Energy: 

(a)  Is he aware that a project called “Kudankulam 

Nuclear Power Plant” is being implemented in 

Kanyakumari District in the State of Tamil Nadu 

in India? 
(b)  Will he state - 

(i)  the capacity of the aforesaid nuclear power 

plant; 
(ii) the distance to the territorial waters of Sri 

Lanka from the aforesaid nuclear power 

plant; 
(iii) the distance to Sri Lanka from the place 

where the aforesaid nuclear power plant is 

situated; 
(iv) whether the Site Evaluation Study Report of 

the aforesaid nuclear power plant has been 

received by the Sri Lankan Government; 
(v) whether the Safety Analysis Report of the 

aforesaid nuclear power plant has been 

received by the Sri Lankan Government; and 
(vi) whether the above-mentioned reports will be 

tabled? 
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(c)  Will he inform this House - 
(i) the studies conducted by the Sri Lankan 

Government on the possible impacts on the 
environment of Sri Lanka that can be caused 
by the aforesaid power plant; 

(ii) whether the reports of those studies will be 
submitted to this House; and 

(iii) of the steps taken by the Government of Sri 
Lanka to prevent damage caused to the 
environment of Sri Lanka by the aforesaid 
nuclear power plant ? 

(d) If not, why? 

 

ගරු ඳහසලී චම්පික යණක භවතහ (විදුලිඵර වහ ඵරලක්ින 

අභහතාරුභහ) 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க - றன்லு, ரறசக்ற 

அகச்சர்) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of Power 

and Energy) 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, භහ මුලි්දභ සරුින්දත 

නහ, අශප් ගරු අජි ක පී. ශඳ ශර්යහ භ්දත්රීනරුභහට  ශභභ ප්රtලසනඹ 

ඇසීභ ගළන. ශභොකද, ශම් පිබඳඵ විවිධ ්කහයශඹ්ද විවිධ 

ජනභහධාර ඳශ ව නිහ ඒ ම්ඵ්දධශඹ්ද ඳළවළදිලි කිරීභට භහ 

එරුභහශග්ද ශඳොඩි ශඅරහක් ඉල්රහ සිටිනහ. ඇතළම් භහධා වහ 

පුද්ගරයි්ද භහ ප්රtකහල කශශේ ඹළයි ව්ද කයමි්ද, ඇතළම් විට 

ඉ්දදිඹහශඅ ශවෝ විශද්ල භහධා උපුටහ ගනිමි්ද කුඩ්දකුරම් 

ඵරහගහයශඹ්ද කිසිදු අනරුයක් සිදු ශනෝදශ්ද ඹළයි හර්තහ කය 

ිනශඵනහ. ඒ හශේභ ත ක භහධා වහ පුද්ගරයි්ද භහ ප්රtකහල කශශේ 

ඹළයි ව්ද කයමි්ද ඇතළම් විට ඉ්දදීඹ ශවෝ විශද්යඹ භහධා 

උපුටහ ගනිමි්ද එකී ඵරහගහයශඹ්ද රක් 15ක ඳභණ ශ්රීT රහංකික 

ජනතහශේ ජීවිත අනරුශර් ශවශහ ඇින ඵ ප්රtකහල කය ිනශඵනහ. 
  
ශභහිදී භහ ප්රtකහල කය්දන ඕනෆ, නාසටික ඵරහගහයඹක 

්යක්හ පිබඳඵ ඕනෆභ යටක් අනිහර්ශඹ්දභ සිඹඹට 100ක 

විනකඹක් රඵහ ශදන ඵ ක, ඒහ අ්දතර්ජහිනක ලශඹනු ක 

නිරීක්ණඹ න ඵ ක. එශේ වුණ ක නාසටික අනරුරු ශවෝ 

විකියණ කහ්දදු වීම් පිබඳඵ, ඒහ කිසි දහ කිසිභ ්කහයඹකි්ද සිදු 

ශනොනහඹ කිඹරහ භහ වට ශවෝ ශන ක කිසිභ අඹකුට ප්රtකහල 

කය්දන ඵළවළ. කශ වළකි එකභ ශද්, ශභළ්දනක් ඇින වීභ 

ළශළක්වීභ ක, ඒ හශේභ එළ්දනක් ඇින වුශණො ක ක්රි ඹහ කභක 

කිරීභ වහ පිබඳඹම් ශඹදීභ ක ඳභණයි.  
 

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, අද ශරෝකඹ ග කශතො ක 

නාසටික ප්රtිනකහයක - nuclear reactors - 454ක් යටල් 36ක 

ිනශඵනහ. ඉ්දදිඹහශඅ දළනට ඵරහගහය 8ක ප්රtිනකහයක 20ක් 
ක්රි ඹහ කභක කය ිනශඵනහ. ත ක 4ක් ඉදි කයමි්ද ිනශඵනහ. 
ත ක 10ක් ළරසුම් කය ිනශඵනහ. ඒ හශේභ ත ක ප්රtිනකහයක 
15ක් ශඹෝජනහ කය ිනශඵනහ. ඳශමු නාසටික ප්රtිනකහයකඹ 
ඉ්දදිඹහශඅ ක්රි ඹහ කභක ශරහ ිනශඵ්දශ්ද 1969 ඔක්ශතෝඵර් 
භහශේ 28න දහයි.  

 
දළ්ද භහ භ්දත්රීනරුභහශේ ප්රtලසනඹට පිබඳරුය ශද්දනම්.  

(අ)  ඔඅ. ශභභ ාහඳ ිනඹ ක්රි ඹහ කභක ශකශයනුශේ 
ඉ්දදිඹහශඅ තමිල්නහඩු ප්රtහ්දතශේ ිනරුශනල්ශඅලි 
දිස්රිகක්කශේයි. එරුභහ කිඹහ ිනශඵන දිස්රිகක්කශේ 
ශනොශයි ිනශඵ්දශ්ද ිනරුශනල්ශඅලි දිස්රිகක්කශේයි. 

(්)  (i)  දළනට ශභගහ ශොට් 2,000යි. ඉදිරිශේදී ශභගහ ශොට් 
6,000 දක්හ ළඩි කය්දන අලා පිඹය ග්දනහ.  

(ii) කිශරෝමීටර් 100ක් ඳභණ.  

(iii) කල්පිටිඹට කිශරෝමීටර් 220ක් ඳභණ දුරි්ද.  (ශකටිභ 
දුය) 

(iv)  නළත.  

(v)  නළත. 

(vi)  ඉවත (iv) වහ (v) අනු ඳළන ශනොනඟී. 

 

(ඇ)  (i)  ශභභ විදුලි ඵරහගහයඹට  ජු අදහශ ශනොවද, අ්දතර් 
ජහිනක ඳයභහණුක ඵරලක්ින ්ඹතනඹ භඟි්ද නිකු ක 
කය ඇින විකියණයලී වදිසි අසථහරට සදහනම් වීභ 
වහ ළරසුම් කස කිරීශම් නිර්ණහඹක හිත 
හර්තහශඅ ද කත භත ඳදනම් ඳයභහණුක ඵරලක්ින 
අධිකහරිඹ විසි්ද ඳරියඹ ශකශයහි ඇින විඹ වළකි 
ඵරඳෆම් තක්ශේරු කය ඇින අතය අදහශ හර්තහ 
භහශරෝචනඹ ශකශයමි්ද ඳතී.  

(ii) නළත. ඉවත දළක් ව ඳරිදි හර්තහ භහශරෝචන 
අසථහශඅ ඳතී.  

(iii)  නාසටික විදුලි ඵරහගහයඹක වදිසි අනරුයක් ඇින 
වීභක් සිදු වීශම් වළකිඹහ ඉතහ වියරඹ. එළනි වදිසි 
අනරුයක් ඇින වුශවො ක එඹ අ්දතර් ජහිනක 
ඳයභහණුක ඵරලක්ින ්ඹතනඹ විසි්ද නිර්ශද්ල කය 
ඇින විදාහ කභක ප්රtශඅලඹක් න විකියණයලී ්ඳදහ 
කශභනහකයණ ළරසුම්කයණඹක් රුබඳ්ද 
කශභනහකයණඹ කය ගත වළකිඹ. ඳයභහණුක 
ඵරලක්ින අධිකහරිඹ ශම් න විට ක විකියණයලී ්ඳදහ 
කශභනහකයණ ළඩටවනක් කස කය ඇත. ඒ 
අනු, ඳවත ව්ද පිඹය ශගන ඇත.  

1.  නාසටික ්ඳදහ පිබඳඵ පර් අනරුරු වළඟවීශම් 
ඳද්ධිනඹක් සථහපිත කිරීභ. 

2.   ් ඳදහ කශභනහකයණ අභහතාහංලඹ වහ එක් 
විකියණයලී ්ඳදහ ළරළසභක් ශකටුම්ඳ ක කය 
අලා භහන ම්ඳ ක ඵහ ගළනීභට කටයුරු 
කිරීභ.  

3. විභර්ලන උඳකයණ ළනි  ශබෞිනක ම්ඳ ක 
ලක්ිනභ ක කිරීභ පිණි අඹ ළඹ ඇසතශම්්දරු 
වයවහ අයමුදල් රඵහ ගළනීභට කටයුරු කිරීභ.  

4. ද්විඳහර්ලසවික වශඹෝගිතහ රඵහ ගළනීභ 
ම්ඵ්දධශඹ්ද ඉ්දදිඹහනු යජඹ භඟ හකච්ඡහ 
සිදු කිරීභ.  

5.  ඳයභහණුක ඵරලක්ින අධිකහරිඹද ශම් න වි ට 
ජහිනක විකියණයලී ්ඳදහ කශභනහකයණඹ 
පිබඳඵ ජහිනක භධාසථහනඹක් පිහිටුහ ය 
කිහිඳඹකි්ද අංග ම්පර්ණ ්ඹතනඹක් ශරට 
ංර්ධනඹ කිරීභ වහ න ාහඳ ින 
ශඹෝජනහක් කස කය ඇින අතය එභ ශඹෝජනහ 
අභහතා භණ්ඩරශේ අනුභළිනඹ වහ ඉදිරිඳ ක 
කිරීභට නිඹමිතඹ.  

(ඈ) ඳළන ශනොනඟී.  

 
ගරු අජි ක පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, භශේ ඳශමුළනි අරුරු 
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Report - කිඹන හර්තහ ශදක තභයි අඳට සහධීන ශ්රීT රංකහශඅ 

්ණ්ඩුට ඹම් අනරුයක් ිනශඵනහද, ඒ හශේභ ශභහි 

ඳ කහශගන ඹන ප්රtමිිනඹ කුභක්ද, ශම් නාසටික ඵරහගහයඹ 

ශවේරුශ්ද රංකහ මුහුණ දිඹ යු කශ ක කුභන විධිශේ 

ත ක කඹ්දටද කිඹන කහයණඹ ගළන ශ කරුම් ග්දන ඕනෆ කයන 

අලාභ හර්තහ ශදක. එතශකොට අඩුභ ගණශ්ද ශ්රීT රංකහ යජඹට, 

ඔඵරුභහශේ අභහතාහංලඹට ශම් පිබඳඵ විසතයහ කභක සහධීන 

අධාඹනඹක් කය්දන ශම් හර්තහ ශදක අතාලායි. ශම් හර්තහ 

ශදක තභ ක රඵහ ශනොදී ිනබීභ ළක කටයුරු ශවෝ නළ කනම් 

නුසුදුසු කහයණඹක් වළටිඹට ඔඵරුභහ දකි්දශ්ද නළද්ද?  

 
ගරු ඳහසලී චම්පික යණක  භවතහ 
( ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, නාසටික ඵරහගහයඹක් 

ඳ කහ ශගන ඹ්දශ්ද එරුභහ කිඹන ්කහයඹට ශනොශයි. 

නාසටික ඵරහගහයඹක් කිසි ඹම් යටක පිහිටු්දන අලා වුණහභ ඒ 

වහ ිනශඵන ඳශමු ශකෝදශද්සිඹ තභයි ඒ යටට අලා භහන 

ම්ඳත ිනශඵ්දන ඕනෆ; නාසටික ඵරහගහයශේ කහර්ඹ කටයුරු 

කයශගන ඹ්දන වහ නිඹහභනඹ කිරීශම් ්ඹතන පිහිටුරහ 

ිනශඵ්දන ඕනෆඹ කිඹන එක.  

  
අ්දන ඒ වහ අ්දතර් ජහිනක ඳයභහණු ඵරලක්ින අධිකහරිශේ 

අදහශ ගිවිසුම්රට අනුකර ඒ ම්භත ඒ යට ඇරුශශේ පිහිටුරහ 

ිනශඵ්දන ඕනෆ. භවය යටර ඒ ම්භත පිහිටුරහ නළින නිහ 

ත ක ය ටලි්ද ඒ පිබඳඵ ශකබඳ්දභ  උදවු උඳකහය ග්දනහ. අපි 

ද්දනහ, දළ්ද ඩුඵහයිර නාසටික ඵරහගහයඹක් වදනහඹ කිඹන 

එක. ඒක ම්පර්ණශඹ්දභ කය්දශ්ද ශකොරිඹහශ්ද. ශභොකද 

ඩුඵහයි යටට ඒ අලා කයන ම්භත භත පිහිටපු නිඹහභන 

්ඹතනඹක් ශවෝ ම්ඳ ක ශනොභළින නිහයි. ඒ හශේභ ශම් 

ම්ඵ්දධශඹ්ද වුණ ප්රtධහන ගිවිසුම් රුනක් ිනශඵනහ. ඒ 

ජහතා්දතය ම්මුින රුනභ අඳ ක අ ක්ද කයරහ ිනශඵනහ. 

ඉ්දදිඹහ ක අ ක්ද කයරහ ිනශඵනහ. ඒ අනු ඉ්දදිඹහනු 

නාසටික ඵරලක්ින අධිකහරිඹ ක, එහි නිඹහභන ශකොමිභ ක, 

අ්දතර් ජහිනක ඳයභහණු ඵරලක්ින අධිකහරිශේ ඒ අදහශ ම්භත 

අනු ඵරහගහය ඉදි කයරහ ිනශඵනහ නම්,  ඒ ගළන අ්දතර් ජහිනක 

ඳයභහණු ඵරලක්ින අධිකහරිඹ ෆහීභකට ඳ ක ශනහ නම් අඳට 

ඒහ රඵහ ශදනහඹ කිඹරහ කිඹ්දන ඉ්දදිඹහට අලාතහක් 

නළවළ. එශවභ අලාතහක් නළවළ. ඔඵරුභහ කිඹන හර්තහ ශවෝ 

ලකාතහ අධාඹන හර්තහ ශවෝ ශන ක හර්තහ අඳට රඵහ ශදනහඹ 

කිඹරහ කිඹ්දන අලාතහක් නළවළ. සහධීන යහජාඹකට එශවභ 

ඵළඳීභකු ක නළවළ. අපි නාසටික ඵරහගහයඹක් වළදුශො ක ඉ්දදිඹහ 

ශවෝ ශන ක යටකට එශවභ ශද්දන අපි ඵළඳිරහ ක නළවළ. දළ්ද 

ඵංේරහශද්ලශේ ක ඵරහගහයඹක් ඉදි ශකශයමි්ද ිනශඵනහ. ඒකට ක 

එශවභ අලාතහක් නළවළ. එකභ ශද් තභයි අපි ක අ ක්ද කයපු 

ඉ්දදිඹහ ක අ ක්ද කයපු ගිවිසුම් රුනක් ිනශඵනහ: the 

Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident 

or Radiological Emergency, the Convention on Early 

Notification of a Nuclear Accident and the Convention on 

Nuclear Safety.  

 
ශම් ශදළනි ගිවිසුශම්, ඒ කිඹ්දශ්ද, the Convention on 

Early Notification of a Nuclear Accident කිඹන එශක් Article 

9 ඹටශ ක ශභශේ ව්ද ශනහ: I quote:  

 
“In furtherance of their mutual interests, States Parties may 

consider, where deemed appropriate, the conclusion of bilateral or 

multilateral arrangements relating to the subject matter of this 
Convention.” 

ශභ්දන ශම් Article 9  ඹටශ ක තභයි අපි  ඉ්දදිඹහට ඹම් 

අශඵෝධතහ ගිවිසුභක් ශඹෝජනහ කයරහ ිනශඵ්දශ්ද. භභ ශම් 

ගිවිසුභ වළ්දහඩ්ගත කිරීභ වහ බහගත* කයනහ. 
 

ඒ අපි ශඹෝජනහ කයපු ගිවිසුභ. ඒ භත ඳදනම් ශරහ තභයි අපි 

දළ්ද හකච්ඡහ කයශගන ඹ්දශ්ද.  

 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ශදළනි අරුරු ප්රtලසනඹ. 
 

ගරු අජි ක පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
( ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඔඵරුභහභ ව්ද කයපු ්කහයඹට ද්විඳහර්ලසවික ගිවිසුම් ව 

අශඵෝධතහ ගිවිසුම් පිබඳඵ අලාතහක් ිනශඵනහ.  

 

ගරු ඳහසලී චම්පික යණක  භවතහ 
( ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ඔඅ. ිනශඵනහ. 

ගරු අජි ක පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
( ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඔඵරුභහ පිබඳග්දනහ ඇින, එඹ අතාලායි කිඹන කහයණඹ. 

ශභොකද ඉ්දදිඹහට අභතය අඳට තභයි ළඩිභ අනරුය 

ිනශඵ්දශ්ද. ය ගණනක් ිනසශේ ශම් ාහඳ ිනඹ ක්රි ඹහ කභක 

ශද්දී -ශම් ම්පර්ණ ාහඳ ිනඹ දළ්ද අහන බහගඹට ඇවිල්රහ 

ිනශඵ්දශ්ද- ශභඳභණ කහරඹක් ශම් කහයණඹ ගළන යජශේ 

අධහනඹ ශඹොමු ශනොවුශණ් ඇයි කිඹන කහයණඹ භහ අව්දන 

කළභළිනයි.  ඉ්දදිඹහ ඳළ කශත්ද ශම් කහයණඹ ගළන අනලා 

තයම් යවසිගතබහඹක්  ඳ කහශගන ගිඹහද? 

 

ගරු ඳහසලී චම්පික යණක  භවතහ 
( ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

නළවළ, එශවභ එකක් නළවළ.  
 

ඉ්දදිඹහ ඇරුළු ඳයභහණු ඵරලක්ිනඹ ිනශඵන ෆභ යටක්භ 

අවුරුදු රුනකට යක් අනිහර්ඹශඹ්දභ අ්දතර් ජහිනක ඳයභහණු 

ඵරලක්ින අධිකහරිශේ පර්ණ නිරීක්ණඹකට රක්නහ. දළ්ද ශම් 

අසථහශඅදී ක ඉ්දදිඹහශඅ ගුජයහට ප්රtහ්දතශේ ිනශඵන ඵරහගහය 

ඵර්දන ඒ කණ්ඩහඹභ ඇවිල්රහ ිනශඵනහ. ඒ හශේභ ඒ 

සථහනර ඔවු්දශේ සථිය නිරීක්කශඹෝ යහ ිනශඵනහ. ඒ 

හශේභ ඒහට අනු ක්රි ඹහ ශකශයනහද කිඹරහ ඵර්දන, අ්දතර් 

ජහිනක ඳයභහණු ඵරලක්ින අධිකහරිඹ භඟි්ද කළභයහ ළනි ඹහ්ද්රිகක 

ඳද්ධින කස කයරහ ිනශඵනහ. ඒ නිහ යවශේ ඵරහගහය ඉදි 

කය්දන ඉ්දදිඹහට කිසිශේ ක වළකිඹහක් නළවළ. ශභොකද ඒ 

ම්ඵ්දධශඹ්ද අඳට අයිිනඹක් නළින වුණ ක, අ්දතර් ජහිනක 

ඳයභහණු ඵරලක්ින අධිකහරිඹට ඒ අයිිනඹ ිනශඵනහ. ඒ හශේභ 

අ්දතර් ජහිනක ඳයභහණු ඵරලක්ින අධිකහරිඹ ඉ්දදිඹහ රුශ එළනි 

ත ක කඹක් ිනශඵනහ නම් ඒක අඳට දළනුම් ශදනහ. ශම් 

ඵරහගහයඹ විතයක් ශනොශයි, මීට ඉවබඳ්ද ඵරහගහයඹක් 

ිනශඵනහ, "කල්ඳහක්කම් නාසටික විදුලි ඵරහගහයඹ" කිඹරහ. ඒ 

කල්ඳහක්කම් නාසටික විදුලි ඵරහගහයශේ සිට ඹහඳනඹට 

කිශරෝමීටර් 320ක් ිනශඵනහ. ඒ ඵරහගහයඹ දළනට ක්රි ඹහ කභකයි. 

[ගරු අජි ක පී. ශඳශර්යහ  භවතහ] 

*  පුසතකහරශේ තඵහ ඇත. 
*   தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ඇ කතටභ භහ විදුලිඵර වහ ඵරලක්ින අභහතායඹහ වුණහට 

ඳසශේ ක අපි ගිහිල්රහ ඒ අඹට කිඅහ, ඒ කහයණහ පිබඳඵ අපි 

අතය ඹම් අශඵෝධඹක් ඳ කහ ශගන ඹහ යුරුයි කිඹරහ. ඒ 

ශගොල්රනු ක අඳට ඹම් ඹම් උඳශදස දු්දනහ. අපි ගිඹ අවුරුද්ශද් 

භළයි භහශේ විශද්ල කටයුරු අභහතාහංලඹ වයවහ ඒ අඹට ශම් 

ශඹෝජනහලිඹ ඉදිරිඳ ක කශහ.  

 

ගරු අජි ක පී. ශඳශර්යහ භ්දත්රීනරුභනි, ශම් ක්ශේත්රOඹ ගළන 

ඔඵරුභහ ද්දනහ. ශම්ක ශඵොශවොභ ංශඅදී ක්ශේත්රOඹක්. එභ නිහ 

ශම් ක්ශේත්රOඹ ගළන ඉදිරි කහරශේදී ක  දිගටභ හකච්ඡහ කය ශගන 

ඹ්දන අඳ ඵරහශඳොශයො කරු නහ. ශකශේ ශත ක ඒ හකච්ඡහ 

අනු ඉ්දදිඹහ අඳට එකඟ වුණ ක, ශනොවුණ ක අශප් ජනතහශේ 

්යක්හ ශනුශ්ද දළ්ද ඒ අදහශ ඳශමුළනි පිඹය අපි තළබුහ. 

මුලි්දභ අපි ශම් ම්ඵ්දධශඹ්ද මුළු යශට්භ නාසටික 

විකියණයලි කඹ පිබඳඵ ඳරීක්ණ කශහ. ඊශඟට ඒ අදහශ 

alarms ටික වි කයරහ ිනශඵනහ. ඒහශේ ද කත අඳට දිනඳතහ 

රළශඵනහ. අපි ඒ ද කත නිරීක්ණඹ කයනහ.  

 

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, ඒ හශේභ අපි ඉ්දදිඹහශඅ 

ඳයභහණු ඵරලක්ින අධිකහරිඹයි, අ්දතර් ජහිනක ඳයභහණු ඵරලක්ින 

අධිකහරිඹයි ශදකභ එක්ක කටයුරු කයනහ. ඒ හශේභ 

ඵංගරහශද්ලශේ ඵරහගහයඹ ඉදි කශශො ක අපි ඒක එක්ක ක කටයුරු 

කයනහ. ශභොකද ඒක අශප් නළ ශඟනහිය ප්රtශද්ලඹට ඵරඳහ්දන ඉඩ 

 ිනශඵන නිහ. 

 
නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
රු්දළනි අරුරු ප්රtලසනඹ. ගරු භ්දත්රීනරුභහ අරුරු ප්රtලසනඹ 

ශකටිශඹ්ද අව්දන. ඳසරු 2.00ට හිකක පිබඳරුරු අශප්ක්හ 

කයන ප්රtලසන අ්ද කශ යුරු ිනශඵනහ. නමු ක දළ්ද ශඅරහ 

ඳසරු 2.10යි. 

 

ගරු අජි ක පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
( ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ශවොයි.  ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, ශඵොශවොභ 

ළදග කභ කහයණඹක් ගළනයි භභ රු්දළනි අරුරු ප්රtලසනඹ 

අව්දශ්ද. ඔඵරුභහ ක ශම් ම්ඵ්දධශඹ්ද කහරඹක් උන්දදු වුණහ. 

ඵරලක්ින අර්බුදඹක් අශප් යටට ිනශඵන හි්දදහ විකල්ඳ ඵරලක්ින 

ර[භඹක් වළටිඹට නාසටික ඵරහගහයඹක් රංකහශඅ ඉදි කය්දන 

පුළු්දද, ඉදි කයනහද, ඒක ශකොඳභණ ්කහයඹකට රංකහට 

ගළශශඳනහද කිඹන කහයණඹ ක, රංකහ රුශ නාසටික 

ඵරහගහයඹක් ඉදි කිරීශම් අදව ගළන රංකහශඅ ්ණ්ඩුශඅ 

සථහයඹ කුභක්ද කිඹරහ ක භභ දළන ග්දන කළභළිනයි. 

 

ගරු ඳහසලී චම්පික යණක  භවතහ 
( ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

යජඹ දළනට නාසටික ඵරහගහයඹක් ඉදි කිරීභට තීයණඹක් 

අයශගන නළවළ. නමු ක නාසටික තහක්ණඹ පිබඳඵ අශප් දළනුභ 

ර්ධනඹ කය ගළනීභ වහ ඵරලක්ිනඹ ශනොන නාසටික 

ක්ශේත්රOශේ ිනශඵන විකියණයලි ශද්ල් ශඹොදහ ශගන කයන 

අශනක් කටයුරු ම්ඵ්දධශඹ්ද අශප් ඉ්දජිශ්දරුශෝ ක, 

විදාහාශඹෝ ක අපි පුහුණු කය ශගන ඹනහ. උදහවයණඹක් වළටිඹට 

NDT - Non-Destructive Testing - භධාසථහනඹක් අපි 2014 

ර්ශේදී කළරණිශේ ඉදි කයනහ. ඒ හශේභ gamma radiation 

ාහඳ ිනඹ අපි ශගනළල්රහ ිනශඵනහ. ඒක බිඹගභ ඉදි කය ශගන 

ඹනහ. ඒ හශේභ isotope hydrology කිඹන එක ඳහවිච්ික කය 

ජරඹ කහ්දදුවීභ ්දිඹ ගළන ශවොඹන කටයු කත කයනහ.  

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, ඒ හශේභ අපි carbon 

dating එක රංකහශඅ  laboratoriesර කය්දන ඵරහශඳොශයො කරු 

ශනහ. ක ෂිකර්භ අභහතාහංලඹ ක එක්ක එකරු ශරහ, 

ශගෝදශනෝරුශඅ ක ෂිකර්භ ඳර්ශේණ භධාසථහනඹක් ඇින 

කයනහ, ක ෂිකර්භ ක්ශේත්රOඹට ශම්ක ශඹොදහ ග්දන. ඒ හශේ 

ඵරලක්ිනඹ ශනොන සිඹලුභ nuclear applications අපි ශඹොදහ 

ශගන ඹනහ, ඵරලක්ින ක්ශේත්රOඹ පිබඳඵ ිනශඵන අලු ක 

ප්රtණතහ පිබඳඵ ශොඹහ ඵර්දන. අපි විශලේායි්ද 

කණ්ඩහඹභක් ඳ ක කයරහ, නාසටික විදාහායි්ද පිරික් ඳ ක 

කයරහ, ඉංජිශ්දරු්ද පිරික් ඳ ක කයරහ ම්පර්ණ ශොඹහ 

ඵළලීභක් කය ශගන ඹනහ, පර්  අධාඹනඹක් කයනහ දළනට 

ශරෝකශේ ිනශඵන ප්රtණතහ ගළන.  

 

අ ශගොවි අයිිනඹ :  ්යක්හ කිරීභ 
ரக்குடி றசரறறன் உரறக : தரதுகரப்தை 
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15. ගරු ජි ක ශප්රtේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ශගොවිජන ශේහ වහ නජීවී අභහතාරුභහශග්ද ඇස ප්රtලසනඹ - (1) :  

(අ) 2011 අංක 46 දයන ශගොවිජන ංර්ධන (ංශලෝධන) 
ඳනත රුබඳ්ද අ ශගොවිඹහශේ අ අයිිනඹ ්ය්ෂතහ වීභ 
අශප්ක්හ කශමු ක ශම් නවිට ක අ අයිිනඹ අහිමි කයන 
ක්රි ඹහභහර්ග රැක් ක්රි ඹහ කභක න ඵ එරුභහ 
පිබඳග්දශනහිද? 

(්) එශේ නම්, ශභභ අඩුඳහඩු භඟවයහ ගළනීභට ග්දනහ ව 
ක්රි ඹහභහර්ග කශර්ද ඹ්දන එරුභහ ශභභ බහට 
ද්ද්දශනහිද? 

(ඇ)  ශනොඑ ශේ නම්, ඒ භ්දද? 
 

 

கன ரசககள், ணசலரசறகள் அகச்சகக் ரகட்ட 

றணர:  

(அ) 2011ஆம் ஆண்டின் 46ஆம் இனக்க கன 

அதறறமெத்ற (றமெத்ச்) சட்டத்றன் ஊடரக ரக்குடி 

றசரறறன் ரக்குடி உரறககப் தரதுகரத்ல்  

றர்தரர்க்கப்தட்டரதரறலும், ற்ரதரதுகூட ரக் 

குடி உரறகக  இக்கச்தசய்கறன்நரண  தன 

டடிக்கககள் தசற்தடுகண அர் அநறரர? 

(ஆ) ஆதணறல், இக்குகநதரட்டிகணத் றர்த்துக் 

தகரள்ளும்முகரக ரற்தகரள்பப்தடும் டடிக் 

கககள் ரக ன்தக அர் இச்சகதக்கு 

அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 
asked the Minister of Agrarian Services and Wildlife: 

(a)  Will he admit that a number of measures are 

being taken to deprive the tenant farmers of their 

tenant rights even at present though the 

protection of their tenant rights was expected 

through the Agrarian Development 

(Amendment) Act, No 46 of 2011 ? 
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ඳහර්ලිශම්්දරු 

 

(b)  If so, will he inform of this House, the measures 

that will be taken to rectify the aforesaid 

situation ? 

(c) If not, why? 

 
ගරු එස.එම්. ච්දද්ර ශේන භවතහ (ශගොවිජන ශේහ වහ 

නජීවී නිශඹෝජා අභහතාරුභහ) 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். சந்றரசண - கன ரசககள், ண 

சலரசறகள் தறற அகச்சர்)  

(The Hon. S.M. Chandrasena - Deputy Minister of Agrarian 

Services and Wildlife) 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, ශගොවිජන ශේහ වහ නජීවී 

අභහතාරුභහ ශනුශ්ද භභ එභ ප්රtලසනඹට පිබඳරුරු ශදනහ.   
 

(අ) පිබඳශනොගනිමි. 

 2011 අංක 46 දයන ඳනින්ද ංශලෝධිත 2000 අංක 46 
දයන ශගොවිජන ංර්ධන ඳනත භඟි්ද අ ශගොවි 
අයිිනහසිකම් ්යක්හ කිරීභට අලා පිඹය ශගන ඇත. 

(්) අදහශ ශනොශඅ. 

(ඇ) අදහශ ශනොශඅ. 

 
නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භ්දත්රීනරුභහ, ප්රtලසන වහ රඵහ දී ඇින කහරඹ අ්ද වී 

ඇින ඵළවි්ද අරුරු ප්රtලසන ිනශබ් නම් ශකටිශඹ්ද අව්දන. 

 
ගරු ජි ක ශප්රtේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, භහශේ ඳශමුශනි අරුරු 

ප්රtලසනඹ ශභඹයි.  

 

2000 අංක 46 දයන ශගොවිජන ංර්ධන ඳනින්ද අහිමි වුණ 

අ අයිිනඹ, 2011අංක 46 දයන ශගොවිජන ංර්ධන (ංශලෝධන) 

ඳනින්ද රඵහ දු්ද ඵ ව්ද වුණහ. නමු ක 2000 - 2011 ක අතය 

කහර කහනු රුශ අ අයිිනඹ අහිමි වුණ අඹට අ අයිිනඹ 

රළබිරහ ක නළවළ, ්දදි රළබිරහ ක නළවළ. 2000 අංක 46 දයන 

ශගොවිජන ංර්ධන ඳනත නිහ - ඔඵරුභ්දරහශේ ්ණ්ඩු  

ශගනහ ඒ ඳනත නිහ-  2000 - 2011 ක කහරඹ අතය අ අයිිනඹ 

අහිමි වුණ අඹට අ අයිිනඹ රඵහ ශද්දනට කටයුරු කය්දශ්ද 

කදහද? 

 
ගරු එස.එම්. ච්දද්ර ශේන භවතහ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றரசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena)  
අපි 2011දී සිදු කශ ංශලෝධනශඹ්ද ඵරහශඳොශයො කරු වුශණ් 

ඒ නළින වී ගිඹ සිඹලුභ අයිතී්ද ශගොවී්දට නළත රඵහ ශද්දනයි. 

දළනට ඒ වහ කටයුරු කය ශගන ඹනහ. 

 
ගරු ජි ක ශප්රtේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ගරු නිශඹෝජා ඇභිනරුභහ, භට ඔඵරුභහශේ උ කතයඹ 

ඇශව්දශ්ද නළවළ. ශඳොඩ්ඩක් වයිශඹ්ද කිඹ්දන. 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
Order, please! කරුණහකයරහ නිලසලබ්ද ්දන. 
 

ගරු එස.එම්. ච්දද්ර ශේන භවතහ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். சந்றரசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena)  
2011 දී අපි ශම් ඳනත ංශලෝධනඹ කය්දන කටයුරු කශශේ,  

2000 අංක 46 දයන ඳනින්ද ඹම් කිසි ශගොවි භව කභශඹකුට 

අහධහයණඹක් ශරහ ිනශඵනහ නම්  ඒක නිළයදි කය්දනයි. 

2011 ංශලෝධනඹ ශගනහශඅ ඒ වහයි. ඒක ශම් බහ අනුභත 

කශහ.  ඒ අදහශ නිශඹෝග, නීින ශකටුම්ඳ ක ම්ඳහදක ශත ඉදිරිඳ ක 

කයරහ ිනශඵනහ. ඒ නිහ ශඳොඩි ප්රtභහදඹක් ිනශඵනහ. ඒහ 

රළබුණු වළටිශේ අපි ඒ සිඹලුභ ශද්ල් කය්දන ඵරහශඳොශයො කරු 

ශනහ. 
 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ත ක අරුරු ප්රtලසන ිනශඵනහද? 
 

ගරු ජි ක ශප්රtේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ඔඅ. භශේ ශදළනි අරුරු ප්රtලසනඹ ශභඹයි.  

අ ශගොවිඹහශේ නීතානුකර රංගුබහඹ සථහඳනඹ ්දශ්ද 

ඒ අ ශගොවී්දශේ රළයිසරුට නභ ඇරුශ ක කශහට ඳසශේ. නමු ක 

ශභශතක් කල් ඒක සිදු ශරහ නළවළ. ඒ හශේභ නළත යක් භභ 

ශම් කහයණඹට ක ඔඵරුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු කයනහ. 2000 දී  

අහිමි කයපු අ අයිිනඹ, 2011 දී ඳනත ංශලෝධනඹ කයරහ  නළත 

රඵහ ශද්දන ය 11ක් ගිඹහ. 
 

ගරු එස.එම්. ච්දද්ර ශේන භවතහ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றரசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 
ඉින්ද ඒක ඔඵරුභ්දරහට ක කය්දන ිනබුණහ ශ්ද. 2001-2004 

න ශතක් ඔඵරුභ්දරහශේ ්ණ්ඩු ිනබුණහ.  

 

ගරු ජි ක ශප්රtේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ය 11ක කහර කහනු රුශ අ අයිිනඹ අහිමි වුණු අඹට 

අ අයිිනඹ රඵහ ශද්දන කදහද කටයුරු කය්දශ්ද?  

 

ගරු එස.එම්. ච්දද්ර ශේන භවතහ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றரசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena)  
2001 සිට 2004 න ශතක් තමු්දනහ්දශේරහශේ ්ණ්ඩුයි 

ිනබුශණ්. ඒ කහරශේ ඳනත ං ශලෝධනඹ කය්දන ිනබුණහ ශ්ද. 

තමු්දනහ්දශේරහ කශශේ නළවළ ශ්ද. අපි ශ්ද, ඒක ක කශශේ.  
 

ගරු ජි ක ශප්රtේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
අවපු ප්රtලසනඹට උ කතය ශද්දන. 
 

ගරු එස.එම්. ච්දද්ර ශේන භවතහ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றரசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 
අවපු එකට තභයි උ කතය ශද්දශ්ද. ඒක ශ්ද, උ කතයඹ. ඇයි, 

2001 ඉදරහ 2004 න ශතක්  තමු්දනහ්දශේරහශේ ්ණ්ඩු ක 

ිනබුණහ ශ්ද. ඒ කහරශේභ ඒක ංශලෝධනඹ කය ග්දන ිනබුණහ. 

නමු ක කශශේ නළවළ.  

[ගරු ජි ක ශප්රtේභදහ භවතහ] 
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ගරු ජි ක ශප්රtේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
2000 අවුරුද්ශද් අ අයිිනඹ අහිමි වුණු ශගොවී්දට,- [ඵහධහ 

කිරීභක්] ගරු ඇභිනරුභනි, ශඳොඩ්ඩක් ප්රtලසනඹ අවග්දන ශකෝ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] 
 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
Order, please! 
 

ගරු ජි ක ශප්රtේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
භභ අවන ශම් ප්රtලසනඹ අශප් ගරු දිශ්දස ගුණර්ධන 

ඇභිනරුභහ ක අනුභත කයයි. එරුභහශේ පිඹහ තභයි 1958 දී කුඹුරු 

ඳනතට නහඹක කඹ රඵහ දු්දශ්ද.  

 

ගරු එස.එම්. ච්දද්ර ශේන භවතහ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றரசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 
ඔඅ. 

ගරු ජි ක ශප්රtේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ඒ නිහ භභ ඔඵරුභහශග්ද අව්දන කළභළිනයි, 2000 ක- 2011 ක 

අතය කහරශේ අ අයිිනඹ අහිමි වුණු අඹට අ අයිිනඹ රඵහ 

ශද්දනට කටයුරු කය්දශ්ද කදහද කිඹරහ.   ඒකයි භශේ ශදළනි 

අරුරු ප්රtලසනඹ.  
 

ගරු එස.එම්. ච්දද්ර ශේන භවතහ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றரசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 
2011 ංශලෝධනඹ ශගනහශඅ ඒ වහ. දළනට ඒ නිශඹෝග 

වද්දන නීින ශකටුම්ඳ ක ම්ඳහදකට ඹරහ ිනශඵනහ. ඒක ශඟදි 

නිකු ක ශයි. ඊට ඳසශේ ඒහ ශකශයනහ.  
 

ගරු ජි ක ශප්රtේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, භශේ රු්දළනි අරුරු 

ප්රtලසනඹ ශභඹයි.  
 

ගරු නිශඹෝජා ඇභිනරුභනි, අ ශගොවී්ද විලහර පිරික් ශගොවි 

විශ්රාහභ ළටුප් ර[භඹට දහඹක ශරහ ිනශඵනහ. විශලේශඹ්දභ 

ශගොවි විශ්රාහභ ළටුප් ර[භඹට දහඹක - 
 

ගරු එස.එම්. ච්දද්ර ශේන භවතහ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றரசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena)  
ඒක ශම් ප්රtලසනඹට අදහශ නළවළ. 
 

ගරු ජි ක ශප්රtේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
අදහශයි. ඔඵරුභහ භශේ ප්රtලසනඹට ්ද දු්දශ්ද නළවළ. භභ 

ප්රtලසනඹ අවරහ ඉය නළවළ.  
 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ප්රtලසනඹ අව්දන ගරු භ්දත්රීනරුභහ. විනහඩි 20ක් ළඩිපුය ගිහි්ද 

ිනශඵනහ. 

ගරු ජි ක ශප්රtේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, අශප් යශට් අ ශගොවි ඳවුල් 

රක් වතයක් ඉ්දනහ. වම්ඵ්දශතොට දිස්රිகක්කශේ අ ශගොවි 

ඳවුල් 20,000ක්  ඉ්දනහ. අ ශගොවී්ද විලහර පිරික් ශගොවි 

විශ්රාහභ ළටුප් ර[භඹට දහඹක ශරහ ිනශඵනහ. ශගොවි විශ්රාහභ ළටුප් 

ර[භඹට මුදල් ශ්ද කයනහ කිඹරහ ඔඵරුභ්දරහ ශඳොශයෝදදු 

වුණහ. නමු ක අදට ක නළවළ.  
 

ඳශහ ක බහ ඡ්දදඹ කහරශේ කිඅහ ශගොවි විශ්රාහභ ළටුඳට 

මුදල් ශ්ද කයනහ කිඹරහ. ල්ලි  ශ්ද කයනහ කිඹමි්ද  

ඳශහ ක බහ ඡ්දදඹ කහරශේ  මුළු යට ශට්භ ගිඹහ. භභ 

ඔඵරුභහශග්ද අව්දන කළභළිනයි, ශගොවි විශ්රාහභ ළටුප් ර[භඹට 

මුදල් ශ්ද කය්දශ්ද කදහද කිඹරහ.  

 
ගරු එස.එම්. ච්දද්ර ශේන භවතහ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றரசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena)  
ඒකට ශනභ ප්රtලසනඹක් අව්දන. ඒක භට අදහශ නළවළ.  

 
නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ශනභ ප්රtලසනඹක් අව්දන.  

ශදන ටඹ. 

 

 

ශදහිඕවිට - ිනඹිරිශඳොර පිරිශන ඳහශර් නිහ : 
අර[භ ක ජර ළඳයුභ 

தயறரரறற்ந-றம்தறரறததரன தறரறரண வீற 

வீடுகள்: சலற்ந லர் றறரரகம் 

HOUSES ON DEHIOWITA-THIMBIRIPOLA PIRIVENA ROAD : 

IRREGULAR WATER SUPPLY 

1887/’11 

 
1. ගරු ශජෝ්ද අභයරුංග භවතහ (ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ 

ශනුට) 
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க- ரண்தைறகு தைத்றக தற 

சரர்தரக)  

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

Buddhika Pathirana)  
ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතාරුභහශග්ද ඇස 

ප්රtලසනඹ - (1):   

(අ) කෆගල්ර දිස්රිகක්කශේ, ශදහිඕවිට ප්රtහශද්යඹ බහ ඵර 
ප්රt ශද්ලශේ, අල්ශගොඩ, භල්රුහ ිනඹිරි ශඳොර පිරිශන 
ඳහශයහි පිහිටි නිහ වහ ඳඹනු රඵන ජරඹ 
ප්රtභහණ ක ශනොවීශභ්ද එභ ප්රt ශද්ලශේ ජනතහ දළඩි 
අඳවසුතහඹට ඳ ක සිටින ඵ එරුභහ ද්දශනහිද? 

(්)  (i) එභ ත ක කඹ වහ ඵරඳහ ඇින ශවේරු කශර්ද;  

 (ii) ඵරඳහ ඇින එභ ගළටලු භඟවයහ කඩිනමි්ද ජර 
ළඳයුභ ඹථහ ත ක කඹට ඳ කකිරීභට කටයුරු 
කය්දශ්දද; 

 (iii) එශේ නම්, ඊට ගතන කහර සීභහ කශර්ද; 

ඹ්දන එරුභහ ශභභ බහට ද්ද්දශනහිද?    

(ඇ) ශනොඑශේ නම්,  ඒ භ්දද? 
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ඳහර්ලිශම්්දරු 

 

  லர் ங்கல், டிகரனகப்தை அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) ரககரகன ரட்டத்றன் தயறரரறற்ந தறரச 

சகத ஆளுககப் தறரசத்றலுள்ப அல்தகரட 

ல்மெர றம்தறரறததரன தறரறரண வீறறல் 

அகந்துள்ப வீடுகளுக்கு ங்கப்தடுகறன்ந லர் 

தற்நரக்குகநரகறமெப்தணரல் இப்தறரச க்கள் 

ததமெம் அதசபகரறத்றற்கு உள்பரகறமள்பணர் 

ன்தக அர் அநறரர?  

(ஆ) (i) இந்றகனகக்கு ரக்கத்க ற்தடுத்றமள்ப 

கரங்கள் ரகதன்தகமம்; 

 (ii) ரக்கத்க ற்தடுத்றமள்ப இக்கரங்ககப 

றர்த்ற தசய்து துரறரக லர்ங்ககனச் 

சலர்தசய்ற்கு டடிக்கக ரற்தகரள்ரர 

ன்தகமம்; 

 (iii) ஆதணறல், அற்கு வ்பவு கரனம் டுக்கு 

தன்தகமம் 

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 

 asked the Minister of Water Supply and  Drainage: 

(a)  Is he aware that the people of the area have 

faced immense difficulties as a result of the 

amount of water provided to the houses on 

Malwarusha Thimbiripola Pirivena Road of 

Algoda in Dehiowita Pradeshiya Sabha area in 

Kegalle District is not sufficient for their use? 
(b) Will he inform this House - 

(i) of the reasons that led to the aforesaid 

situation ;   
(ii) whether action will be taken to restore the 

water supply speedily by overcoming the 

reasons that led to the aforesaid situation  ; 

and 
(iii) if so, the period of time taken for it? 
(c) If not, why? 

 
ගරු දිශ්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, භහ එභ ප්රtලසනඹට පිබඳරුය 

බහගත* කයනහ. 

  
* බහශම්ඹ භත තඵන රද පිබඳරුය: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 
* Answer tabled: 

 
(අ)    ඔඅ.  

(්)   (i)  ජර ගඵඩහ තටහකඹ වහ උස බිම්ර පිහිටි නිහ 35ක් ඳභණ 
භ භට්ටශම් ඳළතීභ නිහ එභ නිහරට දශේ ඳළඹ 24 
පුයහභ අඛණ්ඩ ජර ළඳයුභක් රඵහ දීභට ශනොවළකි වී ඇත.  
ශභශේ ජර ළඳයුභ  රඵහ දීභට ශනොවළකි ප්රtභහණඹ භසත 
ඳහරිශබෝගික ංඛාහශ්ද සිඹඹට 3ක් ඳභණ ශඅ. 

(ii)    ශකටි කහලීන පිබඳඹභක් ලශඹ්ද අදහශ ප්රtශද්ලඹ ශ්ද තඵහ 
ශගන ශඵදහවළරීම් ඳද්ධිනඹට ෆල්ඹක් වි කය එඹ ඳහරනඹ 
කය පීඩනඹ ළඩි කය ගළනීභ රුබඳ්ද කරහඳ ර[භඹට (Curtail 

Supply)  ජරඹ ළඳයීභට අලා ලකාතහ අධාඹනඹක් දළනට 
්යම්බ කය ඇත. 

 (iii) භක කහරඹක් ඇරුශත අධාඹන කටයුරුලි්ද ඳසු කරහඳ 
ර[භඹ ඹටශ ක ජරඹ රඵහ දිඹ වළක. 

(ඇ) ඳළන ශනොනඟී. 

 
නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ප්රtලසන අංක 6 -2548/'12- (1), ගරු සුනිල් වඳු්දශන කින 

භවතහ. 

 

ගරු ශජෝ්ද අභයරුංග භවතහ 
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, ගරු සුනිල් වඳු්දශන කින 

භ්දත්රීනරුභහ ශනුශ්ද භහ එභ ප්රtලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු දිශ්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, අග්රාහභහතාරුභහ ව බුද්ධ 

ලහන වහ ්ගමික කටයුරු අභහතාරුභහ ශනුශ්ද භහ එභ 

ප්රtලසනඹට පිබඳරුරු දීභ වහ ින ශදකක කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ප්රtලසනඹ භරු දිනකදී ඉදිරිඳ ක කිරීභට නිශඹෝග කයන රදී. 
றணரக ற்தநரமெ றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 
 

 විඳක් භළයි රැබඳශේදී එල්ටීටීඊ ශකොඩිඹක් 
ප්රtදර්ලනඹ කිරීභ : සහධීන රඳහහිනී විකහලඹ 

 றர்க்கட்சறகபறன் ர றணக் கூட்டத்றல் 

தைமொக்தகரடி : சுரலண தரகனக்கரட்சற ஒபறதப்தை 
DISPLAY OF LTTE  FLAG AT  OPPOSITION  MAY DAY RALLY : 

ITN TELECAST  

2781/’12 

7.  ගරු අජි ක පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ජනභහධා වහ ප්රt  කින අභහතාරුභහශග්ද ඇස ප්රtලසනඹ - (2):   

(අ) (i) 2012.05.01 දින ඹහඳනශේ ඳළින ඒකහඵද්ධ 
විඳක්ශේ භළයි රැබඳශේදී ශකොටි ංවිධහනඹට 
අඹ ක ශකොඩිඹක් ඹම් අශඹකු විසි්ද ප්රtදර්ලනඹ 
කයන රඳයහමු ඇරුශ ක ප්රt  කිනඹක් සහධීන 
රඳහහිනී ශේඹ ඔසශේ විකහලඹ කශශේද; 

 (ii) සහධීන රඳහහිනී ශේඹට අඹ ක 
භහධාකරුශක් ශවෝ කණ්ඩහඹභක් විසි්ද එකී 
භළයි රැබඳඹ රගත කයනු රළබුශඅද; 

 (iii) ශනොඑශේ නම්, ශකොටි ංවිධහනඹට අඹ ක 
ශකොඩිඹක් ප්රtදර්ලනඹ කිරීශම් දර්ලන ඇරුශ ක 
වීඩිශඹෝ ඳටඹ සහධීන රඳහහිනී ශේඹට 
රඵහ දු්ද පුද්ගරඹහ කවුරු්දද; 

ඹ්දන එරුභහ ශභභ බහට ද්ද්දශනහිද? 

[ගරු ශජෝ්ද අභයරුංග  භවතහ] 
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(්) සහධීන රඳහහිනී ශේඹ විසි්ද,  

 (i) ඉවත වීඩිශඹෝ ඳටශේ අාහජබහඹ ශවෝ 
නියදාබහඹ තවවුරු කයගනු රළබ ්කහයඹ 
කශර්ද; 

 (ii) ඉවත කී දර්ලන ඇරුශ ක රඳයහමු විකහලඹ 
කයන රද හය  ගණන ශකොඳභණද;  

(iii) එභ දර්ලන විකහලඹ කයන රද දින වහ ශඅරහ්ද 
කශර්ද; 

ඹ්දන ක එරුභහ ශභභ බහට ද්ද්දශනහිද? 

(ඇ)  ශනොඑශේ නම්, ඒ භ්දද? 

 

தகுசண ஊடக, கல் அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i )  2012.05.01ஆம் றகற ரழ்ப்தரத்றல் இடம் 

ததற்ந ஒன்நறகந் றர்க்கட்சறகபறன் ர றணக் 

கூட்டத்றன்ரதரது தைமொகள் அகப்தைக்கு உரற 

தகரடிதரன்கந குநறப்தறட்ட ஒமெ தர் ந்ற 

றமெக்கும் தடத்கக்தகரண்ட ஒமெ தசய்ற சுரலண 

தரகனக்கரட்சறச் ரசகறல் ஒபறதப்தப்தட்டர; 

 (ii )  சுரலண தரகனக்கரட்சறச் ரசககச் சரர்ந் ஓர் 

ஊடகறனரபரறணரல் அல்னது ஒமெ குழுறணரல் 

குநறப்தறட்ட ர றண ஊர்னம் ஒபறப்தறவு தசய்ப் 

தட்டர; 

 (iii )  இல்கனதணறல், தைமொகள் அகப்தைக்குரறத்ரண 

தகரடிதரன்கந ந்றறமெக்கும் தடத்கக் 

தகரண்ட ஒபறரடரக சுரலண தரகனக் கரட்சற 

ரசகக்கு ங்கற தர் ரர் 

ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) சுரலண தரகனக்கரட்சறச் ரசகறணரல், 

 (i )  ரற்குநறப்தறடப்தட்ட ஒபறரடரறன் ரதரமொற்ந 

ன்க அல்னது உண்கத்ன்க வ்ரமை 

உமைற தசய்ப்தட்டது; 

 (ii )  ரற்குநறப்தறடப்தட்ட கரட்சறககப உள்படக்கற 

தடம் த்கண டககள் ஒபறதப்தைச் தசய்ப் 

தட்டது; 

 (iii )  ரற்குநறப்தறடப்தட்ட கரட்சறகள் ஒபறதப்தைச் தசய்ப் 

தட்ட றகறகள் ற்மைம் ரங்கள் ரக 

ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 
 asked the Minister of Mass Media and Information: 

(a) Will he inform this House - 

(i)  whether a news item with visuals showing 

someone displaying a LTTE flag at the May Day 

rally of the joint opposition held in Jaffna on 

01.05.2012 was aired over the Independent 

Television Network; 

(ii)  whether this May Day rally was videoed by a 

media person or a group of the Independent 

Television Network; and 

(iii)  if not, the name of the person who handed over 

the video tape showing the displaying of a LTTE 

flag to the Independent Television Network ? 

(b) Will he also inform this House - 

(i)  as to how the authenticity or genuineness of the 

above video was verified; 

(ii)  the number of times the aforesaid visuals were aired; 

and 

(iii) the dates on which the aforesaid visuals were aired 

and the times at which they were aired; 

by the Independent Television Network ? 

     (c)   If not, why? 
 

ගරු ශකශවබඳඹ යඹුක්ළල්ර  භවතහ (ජනභහධා වහ 
ප්රt  කින අභහතාරුභහ) 
(ரண்தைறகு தகதயமொ ம்தைக்தல்ன - தகுசண ஊடக, 

கல் அகச்சர்) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella - Minister of  Mass 

Media and  Information) 

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, භහ එභ ප්රtලසනඹට පිබඳරුය 

බහගත* කයනහ. 

 
* බහශම්ඹ භත තඵන රද පිබඳරුය: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 
* Answer tabled: 

 
(අ)   (i)  ඔඅ. 

        (ii) නළත. 

        (iii) ඵහහිය ඳහර්ලසඹක් විසි්ද රඵහ ශදන රද අතය ඒ පිබඳඵ 
ශවබඳදයවු කශ ශනොවළක. 

 

(්) (i)   සහධීන රඳහහිනී ප්රt  කින අංලශේ ඳරිගණක වහ තහක්ණ 
නිරධහරි්ද විසි්ද දර්ලන ඳරිගණක ්ශ්රාශඹ්ද පුළුල් ශර 
විභර්ලන ශකොට අාහජතහඹ තවවුරු කයන රදී. 

 
(ii)  14යි. (භළයි භ ඳශමුනදහ සිට 07 න දහ දක්හ පිබඳරුරු ව 

විභසුභ විශලේහංගඹද ඇරුළු.) 
 

      (iii)  2012 භළයි 01 - යහත්රීන 7.00/යහත්රීන 9.30 

2012 භළයි 02 - උදෆන 6.00/දවල් 12.00/යහත්රීන 9.30 

2012 භළයි 03 - යහත්රීන 7.00/විභසුභ 

2012 භළයි 04 - යහත්රීන 7.00/යහත්රීන 9.30 

2012 භළයි 06 - දවල් 12.00/යහත්රීන 7.00 

2012 භළයි 07 - දවල් 12.00/යහත්රීන 7.00/යහත්රීන 9.30 

(ඇ) අදහශ ශනොශඅ. 

 

දික්ළල්ර කුභහයරුංග ජන ශකෞරුකහගහය 
ශගොඩනළඟිල්ර :  ප්රtිනංසකයණඹ  

றக்தல்ன குரதுங்க ததரது தணசரகன : 

கட்டிடம்: தைணகப்தை  
DICKWELLA KUMARATUNGA FOLK MUSEUM BUILDING : 

RENOVATION   
1888/’11 

8. ගරු ශජෝ්ද අභයරුංග භවතහ (ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ 
ශනුට) 
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க - ரண்தைறகு தைத்றக தற 

சரர்தரக) 

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

Buddhika Pathirana)   
ංසක ිනක වහ කරහ ක ටයුරු අභහතාරුභහශග්ද ඇස ප්රtලසනඹ - 

(1):   

(අ) (i) භහතය දිස්රිகක්කශේ, දික්ළල්ර ප්රtහශද්යඹ බහ ඵර 
ප්රt ශද්ලඹ රුශ පිහිටි දික්ළල්ර කුභහයරුංග ජන 
ශකෞරුකහගහයඹ ශනුශ්ද ඉදිකශ ශගොඩනළඟිල්ර 
ශම් නවිට විනහල ශමි්ද ඳිනන ඵ ක; 

940 939 



ඳහර්ලිශම්්දරු 

 

  (ii) එභ ශගොඩනළඟිල්ශල් ඉදිකිරීම් කටයුරු නිසි 
ප්රtමිිනඹකි්ද සිදුකය ශනොභළින ඵ ක; 

එරුභහ ද්දශනහිද? 

(්)  (i) එභ ශගොඩනළඟිල්ර ප්රtිනංසකයණඹ කිරීභට 
කටයුරු කය්දශ්දද; 

 (ii) එශේ නම්, එභ කටයුරු ්යම්බ කයන දිනඹ 
කශර්ද; 

ඹ්දන එරුභහ ශභභ බහට ද්ද්දශනහිද?       

(ඇ) ශනොඑශේ නම්,  ඒ භ්දද? 

 
கனரசர, ககன அலுல்கள் அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) ரத்கந ரட்டத்றன் றக்தல்ன தறரச 

சகத ஆளுககப் தறரசத்றல் அகந்துள்ப 

றக்தல்ன குரதுங்க ததரது தணசரகனக் 

கரக றர்ரறக்கப்தட்ட கட்டிடம் ற்ரதரது 

அறகடந்து மெகறன்நதன்தகமம்; 

 (ii) ரற்தடி கட்டிடத்றன் றர்ரப்தறகள் உரற 

த்றல் ரற்தகரள்பப்தடறல்கனதன்தகமம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) ரற்தடி கட்டிடத்க தைணகப்தற்கு 

டடிக்கக ரற்தகரள்ரர ன்தகமம்; 

 (ii) ஆதணறல், இப்தறகள் த்றகறறல் ஆம்தறக் 

கப்தடும் ன்தகமம் 

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 
 asked the Minister of Culture and the Arts: 

(a)  Is he aware that - 
(i) the building constructed for the Dickwella-

Kumaratunga Folk Museum which is situated 

in the Dickwella Pradeshiya Sabha area in 

Matara District is decaying at present; and 
(ii) the construction activities of the building 

have not been carried out according to the 

required standard? 
(b)  Will he inform this House - 

(i) whether action will be taken to renovate the 

aforesaid building; and 
(ii) if so, of the date on which the aforesaid 

activities will commence 
    (c) If not, why? 

ගරු දිශ්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, ංසක ිනක වහ කරහ 

ක ටයුරු අභහතාරුභහ ශනුශ්ද භහ එභ ප්රtලසනඹට පිබඳරුය 

බහගත* කයනහ. 

* බහශම්ඹ භත තඵන රද පිබඳරුය: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 
* Answer tabled: 

 
(අ)   (i) නළත. 

        (ii) අදහශ ශනොශඅ. 

(්)  (i) ඔඅ. 

        (ii) ාහඳ ින හර්තහ වහ එකී ඉඩභ අ කඳ ක කය ගළනීශම් කටයුරු 
අ්ද ව ඳසු එභ  කටයුරු ්යම්බ කිරීභට කටයුරු කයනු ඇත. 

 
(ඇ) ඳළන ශනොනඟී. 

 
ගු්ද ඹහනහ මිරදී ගළනීභ : විසතය 
 றரணங்கள் தகரள்ணவு:றதம்  
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13.ගරු ශජෝ්ද අභයරුංග භවතහ (ගරු සුනිල් වඳු්දශන කින 
භවතහ ශනුට) 
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க - ரண்தைறகு சுணறல் 

யந்துன்தணத்ற சரர்தரக) 

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

Handunnetti) 
අග්රාහභහතාරුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ්ගමික කටයුරු 

අභහතාරුභහශග්ද ඇස ප්රtලසනඹ - (1): 

 (අ) (i) 2009 භළයි 30 දිශන්ද ඳසු ශ්රීT රංකහ ගු්ද 
වමුදහට ගු්ද ඹහනහ මිරදී ශගන ිනශබ්ද; 

  (ii) එශේ නම්, මිරදී ශගන ඇින ගු්ද ඹහනහ ංඛාහ 
එක් එක් ර්ගඹ අනු, ශ්ද ශ්ද ලශඹ්ද 
ශකොඳභණද; 

 (iii) ඉවත මිරදී ගළනීම්රදී ශට්දඩර් ඳටිඳහටිඹක් 
අනුගභනඹ කය ිනශබ්ද; 

 (iv) එශේ නම්, ඒ වහ ශට්දඩර් ඉදිරිඳ ක කයන රද 
භහගම් කශර්ද; 

 (v) එභ එක් එක් භහගභ විසි්ද ඉදිරිඳ ක කයන රද මිර 
ගණ්ද කශර්ද; 

 (vi) ගු්ද ඹහනහ මිරදී ගළනීභ වහ අදහශ ්ඹතන 
ශතෝයහග ක ඳදනභ කශර්ද; 

 (vii) එභ ගු්ද ඹහනහ මිරදී ගළනීභට ළඹ කයන රද මුළු 
මුදර ශකොඳභණද; 

 (viii) එළනි ගු්ද ඹහනහ ංඛාහක්  මිරදී ගළනීභට 
ශවේරු කශර්ද; 

ඹ්දන එරුභහ ශම් බහට ද්ද්දශනහිද? 

(්) ශනොඑශේ නම්, ඒ භ්දද? 

 தற அகச்சமெம் ததபத்  சரசண,  அலுல்கள் 

அகச்சமெரணகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) 2009 ர 30ஆம் றகறக்கு தறன்ணர் இனங்கக 

றரணப் தகடக்கு றரணங்கள் தகரள்ணவு 

தசய்ப்தட்டுள்பணர ன்தகமம்; 

 (ii) ஆதணறல் தகரள்ணவு தசய்ப்தட்டுள்ப 

றரணங்கபறன் ண்றக்கக ஒவ்தரமெ ககக் 

ரகற்த ணறத்ணறரக ரதன்தகமம்; 

[ගරු ශජෝ්ද අභයරුංග  භවතහ] 
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 (iii) ரற்தடி தகரள்ணவுகபறன் ரதரது ரகள்றப் 

தத்ற கடமுகந தறன்தற்நப்தட்டுள்பர 

ன்தகமம்; 

 (iv) ஆதணறல் அற்கரக ரகள்றப்தத்றங்ககப 

முன்கத்துள்ப கம்தணறகள் ரகதன் 

தகமம்; 

 (v) அந் ஒவ்தரமெ கம்தணறறணரலும்   முன்கக் 

கப்தட்டுள்ப றகனகள் ரகதன்தகமம்; 

 (vi) றரணங்ககப தகரள்ணவு தசய்ற்கரக 

ரற்தடி றமைணங்கள் ரர்ந்தடுக்கப்தட்ட 

அடிப்தகட ரதன்தகமம்; 

 (vii) ரற்தடி றரணங்ககப தகரள்ணவு தசய் 

ற்கரக தசனறடப்தட்டுள்ப தரத்ப் தத் 

தரகக வ்பதன்தகமம்; 

 (viii) அத்கக ண்றக்ககறனரண றரணங் 

ககபக் தகரள்ணவு தசய்ற்கரண கரம் 

ரதன்தகமம் 

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 

 
 asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 

(a)  Will he inform this House - 
(i)  whether any aircrafts have been purchased 

for the Sri Lanka Air Force after 30th May 

2009; 
(ii)  if so, of the number of aircrafts that have 

been purchased separately on the basis of 

each type of aircraft; 
(iii) whether a tender procedure has been 

followed in purchasing them; 
(iv) if so, the names of the companies that 

submitted tenders for the above purpose; 
(v)  the bids submitted by each of those 

companies; 
(vi)  the basis on which companies were 

selected for the purchasing of aircrafts; 
(vii) the total amount of money spent on 

purchasing the above-mentioned aircrafts; 
(viii) the reason for purchasing the above 

mentioned number of aircrafts ? 
 

(b) If not, why? 

 
ගරු දිශ්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, අග්රාහභහතාරුභහ ව බුද්ධ 

ලහන වහ ්ගමික කටයුරු අභහතාරුභහ ශනුශ්ද භහ එභ 

ප්රtලසනඹට පිබඳරුය බහගත* කයනහ. 

* බහශම්ඹ භත තඵන රද පිබඳරුය: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 
* Answer tabled: 

 

(අ)/(්) ්යක්ක ශවේතූ්ද භත ඉවත විසතය ළඳයිඹ ශනොවළක. 

 
ගරු ශජෝ්ද අභයරුංග භවතහ 
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
අ.බහ. 2.00ට ප්රtලසන වහ ශ්ද කශ කහරඹ අ්ද ශයි 

කිඹන ඵරහශඳො ශයො කරුශ්ද තභයි කල් තළබීශම් විහදඹ - 

 
නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ඒ ශරහට අහන වීභට ඉඩ දු්දශ්ද නළවළ.  

 
ගරු ශජෝ්ද අභයරුංග භවතහ 
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒ නිහ කල් තළබීශම් විහදශේ කහරඹ ත ඳළඹ බහගඹකි්ද 

ළඩි කය්දන ඵළරිද  කිඹහ භහ ්ණ්ඩු ඳහර්ලසශේ ප්රtධහන 

ංවිධහඹකරුභහ ශග්ද අවනහ. ශම්ක ළදග ක විඹඹක්. හුඟ 

ශදශනක් කථහ කය්දන ඵරහශඳොශයො කරුශ්ද සිටිනහ.  

 
ගරු දිශ්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

සථහය නිශඹෝග 23 (2) ඹටශ ක අනුය දිහනහඹක භ්දත්රීනරුභහ  

ප්රtලසනඹක් භරු කයනහ. එතශකොට ත ශඅරහ ගත ශනහ. 

අනුය දිහනහඹක භ්දත්රීනරුභහ තභයි බහ කල් තළබීශම් ශඹෝජනහ 

ශගශන්දශ්ද ක,  තමු්දනහ්දශේ ශනොශයි. 

 
ගරු ශජෝ්ද අභයරුංග භවතහ 
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ශ්දන පුළු්ද. 

 
ගරු දිශ්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ නිහ එරුභහ  ඒ ඉල්ලීභ කය්දන ඕනෆ. තමු්දනහ්දශේ ඒ 

ඉල්ලීභ කය්දන එඳහ.  

 
නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
සථහය නිශඹෝග 23 (2) ඹටශ ක ප්රtකහලඹ, අනුය දිහනහඹක 

භවතහ ඉදිරිඳ ක  කයනහද? 

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඉදිරිඳ ක කයනහ. ඊට කලි්ද, ශජෝ්ද අභයරුංග භළිනරුභහ 

ඉදිරිඳ ක කයපු ශඹෝජනහට භහ ක එකඟ ඵ ප්රtකහල කයනහ. 
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ඳහර්ලිශම්්දරු 

 

ශඳෞද්ගලික  දළනුම් දීශභ්ද ඇස ප්රtලසනඹ 
ணற அநறறத்ல் மூன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
 ශඵොය ශතල් අඛණ්ඩ ශනොළඳයීභ  

சகு ண்தய் இகடநரது 

றறரரகறக்கப்தடரக 

DISCONTINUOUS  SUPPLY OF CRUDE OIL 
 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, ශඵොය ශතල් අඛණ්ඩ 

ළඳයීභට ශනොවළකිඹහ භත ඉදිරිශේදී ඳළන නළ ශඟන ගළටලු 

පිබඳඵ ශභභ ගරු බහශඅ අධහනඹ ශඹොමු කයමු. 

 

ශඵොය ශතල් අඛණ්ඩ ළඳයීභට ශනොවළකිඹහ භත ඉදිරි දින 

කිහිඳඹ රුශ පිරිඳවදුශඅ නිසඳහදන කටයුරු නතහ දළමීභට රංකහ 

ඛනිජ ශතල් නීිනගත ංසථහට සිදුවීභ අනිහර්ඹ වී ඇත. ශභඹ 

ඉතහ ශේදජනක ත ක කඹක් න අතය යටක් ලශඹ්ද ග ක කශ 

ඉතහ රේජහ විඹ යුරු බි ළටීභක් ඵ ශභභ බහශඅ කවුරු ක 

ශ කරුම් ග්දනහ ඇත. පිරිඳවදු ඹ්දත්රOහගහයඹ ශන ක 

කර්භහ්දතලහරහ ශභ්ද ශනො එක ශඵො කතභක් ක්රි ඹහ කය ඇයමභ 

ශවෝ නළළ කවීභ කශ වළකි ඹ්දත්රOහගහයඹක් ශනොශඅ. එඹ දින 

කිහිඳඹක් ගත න දළඩි තහක්ණික ක්රි ඹහලිඹක් භඟි්ද කශ යුරු 

අධික විඹදම් ව අඳශ ක ඹෆම් ළඩි ංකීර්ණ ක්රි ඹහදහභඹකි. ශම් 

ශවේරු නිහ හම්ප්රtදහයික සිදු කයනු රළ බුශඅ ඹ්දත්රOහගහයඹ ය 

ශදකක් පුයහට අඛණ්ඩ ඳ කහශගන ශගොස භහඹක් නතය කය 

පර් නඩ කරු කටයුරු සිදු කිරීභයි. පිරිඳවදුක් සථහපිත කයනු 

රඵන ශභොශවොශ කභ ශදයක් අඛණ්ඩ ක්රි ඹහ කභක 

ඳ කහශගන ඹෆභ වහ අලා තහක්ණික පිඹය ව ශනස 

ශනොකශ යුරු දළඩි ශයගුරහසි භහරහක් ඳඹහ ඇත. පිරිඳවදු 

අඛණ්ඩ ක්රි ඹහ කභක වීභ වහ අලා ර[භශඅද එකි්ද එක ය 

කිහිඳඹක සිට ළරසුම් වගත බි ළටීභකට කටයුරු කය ඇින 

අතය ර්තභහනශේ ශභභ ත ක කඹ ශතල් පිරිඳවදු නතය කිරීභ 

දක්හ ර්ධනඹ වී ිනශබ්. 

 

පුගසක්දද ශතල් පිරිඳවදු ලකාතහ භට්ටමි්ද ඳ කහශගන 

ඹෆභ වහ අභ ලශඹ්ද දිනකට ශඵොය ශතල් ශභට්රිටක් ශටෝද 

6000ක් ක පිරිසිදු කශ යුරුඹ. ඒ වහ හභහනා ර[භශඅදඹ ඵට 

ඳ ක ිනබුශණ් දින 20කට යක් ඵළගි්ද ශභට්රිටක් ශටෝද 120,000ක 

ශඵොය ශතල් අඛණ්ඩ ළඳයීභක් රඵහ දීභයි. එශව ක ඳසු ගිඹ ජලි 

භහශේ සිට ශම් වහ නිළයදි ර[භ ක මිරදී ගළනීශම් වහ අඛණ්ඩ 

ශඵොය ශතල් ළඳයීශම් ර[භ ශඅදඹක්  වහ ළරළසභක් කස කිරීභට 

ශතල් ංසථහ අභ ක ඇත. ඒ ශවේරුශ්ද අභ ලකාතහ 

ඳ කහශගන ඹෆභ ශනුශ්ද දිනකට ශඵොය ශතල් ශභට්රිටක් ශටෝද 

6000ක අඛණ්ඩ ළඳයුභක් රඵහ දීභට ශනොවළකිවීභ 

ශවේරුශකොටශගන ශම් න විට දිනකට පිරිඳවදු කයනු රඵ්දශ්ද 

ශඵොය ශතල් ශභට්රිටක් ශටෝද 3700ක් ළනි ලකාතහ ශනොන 

භට්ටභකි. ඒ ශවේරුශ්ද නිසඳහදන පිරිළඹ අධික වීභ  නිහ විලහර 

ඳහඩුක් ශතල් ංසථහට දය්දන සිදුවීභ අනිහර්ඹඹ. එශභ්දභ 

දළනට ගඵඩහ රු ිනශඵන ශඵොය ශතල් ප්රtභහණඹ ළරකිල්රට 

රක් කයන විට පිරිඳවදු ත දින කිහිඳඹකදී නතය වීභ 

අනිහර්ඹක් ඵට ඳ ක වී ඇත. ශම් ත ක කඹ ශභභ ශර් ඳහඩු 

රුපිඹල් ශකෝටි 5600 ඉක්භහ ිනශඵන  ශතල් ංසථහට ත ක 

ශවන ශගඩිඹක් අතවළරීභකි. 

 

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, ඒ හශේභ ගරු ඇභිනරුභහ 

විසි්ද ඳසු ගිඹ දහ ඉදිරිඳ ක කයන රද  කළබිනට් ඳ්රිகකහකදී  

ඉයහනඹ භඟ ශතල් ගිවිසුභ දීර්ඝ කය ගළනීභ වහ ළරසුභක් 

කය ිනබුණහ. නමු ක  දළ්ද මිථාහ භතඹක් ඳරුරුමි්ද ඹනහ,  අඳට 

ඉයහනශඹ්ද  ශඵොය ශතල් ්නඹනඹ කිරීභට ශනොවළකි වීභ නිහ  

තභයි ශම්  ගළටලු භරු වී ිනශඵ්දශ්ද කිඹහ. නමු ක ඒක ළයදි 

කථහක්. ශභොකද ගරු ඇභිනරුභහභ ඳසුගිඹ දහ ඉදිරිඳ ක කයන රද 

කළබිනට් ඳ්රිகකහ භහ රු ිනශඵනහ.   ඒ කළබිනට් ඳ්රිகකහශඅ 

එරුභහ කිඹහ ිනශඵනහ, ඳයණ භහගභට ත භහ 10ක් ශතල් 

ළඳයීභට දින රඵහ ශද්දනඹ කිඹරහ.  [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඅ. 

අවුරුද්දකට. ගරු ඇභිනරුභනි, ඔඵරුභහශේ  අ කන හිත 

කළබිනට් ඳ්රිகකහ භහ රු ිනශඵනහ.  

 
එශවයි්ද ශභභ ත ක කඹ ඳහරිශබෝගික ජනතහ ශභ්දභ ශතල්  

ංසථහද  ඵයඳතශ ගළටලු ගණනහකට ඇද දභන ඵ 

ශනොකිභනහඹ.  ශභභ ත ක කඹ රුශ භරු න  ඳවත  දළක්ශන  

ගළටලු ශකශයහි විඹ බහය අභහතායඹහ පිබඳරුරු රඵහ ශදනු 

ඇතළයි භහ අශප්ක්හ  කයනහ.  

 

01. ශතල් පිරිඳවදු ශනුශ්ද අඛණ්ඩ ශතල් ළඳයීභක් 
රඵහ දීභට ශනොවළකි  වී ඇ කශ ක භ්දද? 

02. ශභට්රිටක් ශටෝද 6.000ක අභ ශඵොය ශතල් ළඳයුභක් 
ඳ කහ ගත යුරු වුද ර්තභහනශේ භට්ටභ අභ වී ඇින 
ශවයි්ද ඇින න අනිටු ප්රtිනපර කශර්ද? 

03. ශභභ ත ක කඹ ශතල් පිරිඳවදුට අ ක කය දීභ 
ශනුශ්ද ගකි යුරු අඹ කවුද?  

 
ශඵොශවොභ සරුිනයි,  ගරු  නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි.  

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්රtේභජඹ්දත භවතහ (ඛනිජ ශතල් 

කර්භහ්දත අභහතාරුභහ) 
(ரண்தைறகு .டி. சுசறல் தறரஜந் - ததற்ரநரமொக் 

ககத்தரறல்கள் அகச்சர்) 

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

Petroleum Industries) 
ගරු නිශඹෝජා කථ නහඹකරුභනි, ගරු අනුය දිහනහඹක 

භ්දත්රීනරුභහ විසි්ද සථහය  නිශඹෝග 23(2) ඹටශ ක  නඟන රද 

ප්රtලසනඹට  පිබඳරුය ශභශේයි. 

 
පුගසක්දද පිරිඳවදු ්යම්බ කයන රද්ශද්  1969 

ශර්දීඹ. ඉ්දඳසු  එඹ නවීකයණඹට බහජනඹ ව අතය  දිනකට 

ශඵොය ශතල් ඵළයල් 50,000ක් (ශටෝද 6,000ක්)  පිරිඳවදු කය ගත 

වළක. එශව ක ර් 43ක් ඉකු ක ඇින  පිරිඳවදුශඅ 

කහර්ඹක්භතහ දිනකට ඵළයල්  35,000 - 40,000 ක අතය ශඅ.  

 
ශභභ පිරිඳවදුශඅ ඳසු ගිඹ දක 02ක ඳභණ කහරඹක සිට 

පිරිඳවදු කයනු රළබුශඅ ශභඹට ඩහ කභ උිකත ශඵොය ශතල් ර්ගඹ 

ව ඉයහන රයිට් කෲඩ්  ශඵොය ශතල් ර්ගඹයි. ර්ඹකට එක් ශතල් 

ශතොග නළක් ශභට්රිටක් ශටෝද 135,000 - 140,000 ක අතය ඉයහන 

ශඵොය ශතල් ශතොග 13ක් ්නඹනඹ කයනු රඵයි. ර්ඹකට 

්නඹනඹ කයන මුළු  ශතල් ශතොග ගණන 14කි.  ඉ්ද 13ක්භ 

්නඹනඹ කයනු රඵ්දශ්ද ඉයහනශඹනි. ශභඹ ශඵොය ශතල් 

්නඹනශඹ්ද සිඹඹට 92කි. 

 
ශභඹ සිදු කයනු රඵ්දශ්ද හර්ෂික අලු ක කයනු රඵන 

ගිවිසුභක් භත න අතය, ගරු භ්දත්රීනරුභහ විසි්ද ශභොශවොතකට 

ශඳය ව්ද කයන රද  භහ  විසි්ද ඉදිරිඳ ක කයන රද කළබිනට් 

ඳ්රිகකහ භඟි්ද කයනු රළබුශඅ ශම් ර්ඹට අදහශ, හම්ප්රtදහයික 

ඉදිරිඹට ශගන එන  ගිවිසුභ නළත අලු ක කිරීභකි. වළඵළයි එතළන 

ශඳොඩි ශනක් ිනශඵනහ. ශතල් ශතොග  13ක් ශනුට ශතල් 

ශතොග 10ක් ඹනුශ්ද එහි ව්ද කය ිනශඵනහ.    

946 945 



2012 ඔක්ශතෝඵර්  25 

 

 

ශභඹ සිදු කයනු රඵ්දශ්ද හර්ෂික අලු ක කයනු රඵන 
ගිවිසුභක් භත න අතය,  2007 සිට ඉයහන ශඵොය ශතල් වහ දින 
120ක ශඳොලී යහිත ණඹ ඹටශ ක ඩුඵහයිහි ශඵොය ශතල් මිර ගණ්ද 
අනු මිර දී ගනු රඵයි.  

 

2012 ර්ඹ මුර න විට ඇශභරිකහ විසි්ද ඉයහනඹට  
එශයහි ශඵොය ශතල් වහ ඳනන රද තවංික අනු ඉයහනශඹ්ද 
්නඹනඹ  කයනු රඵන ශඵොය ශතල් ර්ඹකට නළඅ ශතොග 13 
ශනුට ශතොග 10ක් වහ අකහල රළබිණි. ශභඹ සිඹඹට 22ක 
අඩු වීභක් න අතය  එභ අඩු න ඉයහන ශතල් ශතොග  ශනුට 
වුදි අයහබිශඹ්ද ශතල් ශතොග ්නඹනඹ  කය පිරිභහ ග්දනහ රදී.  

 

එභ නිහ ර්ඹකට අලා නළඅ ශතොග 14්ද ඉිනරි 04 
්නඹනඹ කයනු රළබුශඅ වුදි  අයහබිශඹහි අයහබි රයිට් ශඵොය 
ශතල් ර්ගඹයි. අයහබි රයිට් ශඵොය ශතල් පිරිඳවදු කිරීශම්දී ඉයහන 
රයිට් ශඵොය ශතල්ලි්ද රළශඵන ප්රtිනපර ශනොරළ ශබ්. ඉයහන රයිට් 
ශඵොය ශතල් පිරිඳවදුශ්ද රළශඵන  සිඹඹට 42ක් ඳභණ ව දළවි 
ශතල්  විදුලි උ කඳහදනඹ වහ රඵහ ශදනුශේ ලීටයඹක් රුපිඹල් 
36ක් ඳහඩුටඹ. ශතල් ංසථහ විසි්ද  විදුලිඵර ක්ශේත්රOඹට   
ලීටයඹක්  රුපිඹල් 36ක් අඩුශ්ද විකිණීභ නිහ  සිදුන ඳහඩු 
ගණනඹ කශ වළක.  සිඹඹට  18ක්  ශඳට්රවල්, සිඹඹට 20ක්  ඩීල්,  
ශජට් A1 වහ භමිශතල්, නළප්තහ  ්දී ලශඹ්ද අරුරු පර ශර 
පිරිඳවදුශ්ද පුයහ ගනු රළශබ්. ඒ අනු යශට් වදනික 
අලාතහශඹ්ද සිඹඹට 35ක් ඉයහන රයිට් ශඵොය ශතල්   පිරිඳවදු 
කශශො ක රඵහ ග්දන පුළු්දකභ ිනශඵනහ.  

 
2012 ජනි භදී රංකහ ඉයහන රයිට් ශඵොය ශතල් නළඅ ශතොග 

10ක් ර්ඹකට  ්නඹනඹට අකහල රළබුණද, 2012 අශගෝසරු 
භ න විට ඉයහන රයිට් ශඵොය ශතල්  අඳනඹනඹට ශභ්දභ 
ණඹය ලිපි වි ත  කිරීභද, නළඅගත කිරීභටද තවංික ඳළනවිණි. 
2012 ජනහරි භහශේ 01 ළනි දහ තභයි ඇශභරිකහ එක් ක 
ජනඳදඹ විසි්ද ඉයහනශඹ්ද ශතල් ්නඹනඹ කයන යටරට 
කිඅශඅ "demonstrate a significant reduction of importation"   
කිඹහ.   

 

 ඒ තවංිකශේ ප්රtිනපරඹක් වළටිඹට ්නඹනඹ්ද ළරකිඹ යුරු 
ප්රtභහණඹකි්ද අඩු කය්දනඹ කිඹරහ කිඅහ. ඒ අනු තභයි අපි 
සිඹඹට 22කි්ද අඩු කශශේ. අපි විතයක් ශනොශයි, දකුණු 
ශකොරිඹහ, ජඳහනඹ, ඉ්දදිඹහ ළනි යටල් යහශිඹක් ශම් 
්කහයශඹ්ද අඩු කශහ. ඒ අඩු කශහභ, භහ වඹකට අය ඉරුරු 
ප්රtභහණඹ ශග්ද්දන ඒ අඹට අය දු්දනහ.  ඒ වහ රංකහට 
අකහලඹ රළබුශණ් 2012 ජනි භහශේදීයි. වළඵළයි 2012 ජනි 
භහශේදී අකහලඹ අඳට රඵහ දු්දනහට අශගෝසරු භහශේදී 
ඉයහනඹට තවංිකඹ ඳළනවුණහ, ශඵොය ශතල් අඳනඹනඹ කය්දනභ 
ඵළවළ කිඹරහ. අඳට ්නඹනඹ කය්දනට වනඹ රළබුණහට 
ඉයහනඹට අඳනඹනඹ කය්දන ඵළවළ. එහි ප්රtිනපරඹක් ලශඹ්ද 
2012  අශගෝසරු භ න විට ඉයහන රයිට් ශඵොය ශතල් ්නඹනඹ 
වහ ඵළංකු විසි්ද ණඹය ලිපි වි ත කිරීභ ශනොකයන රදී. ශඵොය 
ශතල් ්නඹනඹ කිරීභ වහ තවංිකඹ නිහ  ණඹය ලිපි වි ත 
කිරීභ කිසිභ ඵළංකුක් බහය ග්දශ්ද නළවළ. ශභොකද ඉයහන භව 
ඵළංකු ක භඟ ඇශභරිකහ ිනබ සිඹලුභ ශඩොරර් ගිණුම් හ 
දළමුහ.  යුශයෝපීඹ ංගභඹ ඳහ යුශයෝපීඹ මුදල් බහවිතහ කයන 
ගිණුම්  හ දළම්භහ.  

 

ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Barter system එකට ඹ්දන ඵළරිද? 

 

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්රtේභජඹ්දත භවතහ 
(ரண்தைறகு  . டி. சுசறல் தறரஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
අශප් ගරු භ්දත්රීනරුභහ අවනහ, barter system එක ගළන. අශප් 

රංකහශ්ද ඉයහනඹට ශ ක අඳනඹනඹ කය්දශ්ද ර්ඹකට 

ශඩොරර් මිලිඹන 200යි. වළඵළයි අපි ඉයහනශඹ්ද රංකහට ශතල් 

ශතොග දවරුනක් ශගශනන ශකොට අපි ශඩොරර් මිලිඹන 1,800ක් 

එවහට ශද්දන ඕනෆ. එතශකොට ඒ ශදක අතය ශන ශඩොරර් 

මිලිඹන 1,600ක්. චීනඹ හශේ යටල් barter system එක කයන 

්කහයඹට අඳට කය්දන පුළු්දකභක් නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] භශේ 

ප්රtකහලඹ කය්දන ඉඩ ශද්දන. නළඅ ප්රtිනයක්ණඹද නතහ ඇත. 

එභ නිහ පිරිඳවදුට ඩහ ක උිකත ඉයහන රයිට් ශඵොය ශතල් කිසිභ 

ශරකි්ද රඵහගත ශනොවළකි ත ක කඹක් උදහ ශමි්ද ඳතී. 

  
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

Cabinet Paper එකක් දළම්භහ ශ්ද. 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්රtේභජඹ්දත භවතහ 
(ரண்தைறகு  . டி. சுசறல் தறரஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
Cabinet Paper එක ශනොදළම්භහ නම්  ශකොශවොභ ක ග්දන 

ඵළවළ ශ්ද. ශභොකද ගිවිසුභක් නළවළ ශ්ද. ඒක තභයි භභ ඳළවළදිලි 

කිරීභ කශශේ. හර්ෂික ඒක අලු ක කයනහ. ඒ අලු ක කයන එක 

තභයි කයරහ ිනශඵ්දශ්ද.  

 

පිරිඳවදුට ඩහ ක උිකත ඉයහන රයිට් ශඵොය ශතල් කිසිභ 

ශරකි්ද රඵහ ගත ශනොවළකි ත ක කඹක් උදහ ව  නිහ යහජා 

තහ්ද්රිகක භට්ටමි්ද දත පිරිස ශදකක් ශභභ කහරඹ රුශ අදහශ 

ඉයහන ඵරධහරි්ද භඟ හකච්ඡහ කිරීභ වහ පිට ක කය වරින 

රදී. එභ නිහ පිරිඳවදුට ඊ ශඟට ඩහ ක උිකත ශඵොය ශතල් ර්ග 

වහ විකල්ඳ ක්රි ඹහ භහර්ගඹක් ශර ශට්දඩර් ඳටිඳහටිඹක් 

අනුගභනඹ කය ශෞදි අයහබිශඹ්ද වහ ශන ක ශඵොය ශතල් 

අඳනඹනඹ කයන යටලි්ද දළනටභ ක ශතල් ශතොග ඇනවුම් කය 

ඇත. ඒ අනු ශනොළම්ඵර් 8, 10 දිනරදී ශඵොය ශතල් ශභට්රිටක් 

ශටෝද 80,000ක්ද, ශනොළම්ඵර් 15 ක, 20 අතයදී ශඵොය ශතල් 

ශභට්රිටක් ශටෝද 135,000ක්ද රළබීභට නිඹමිත ඇින අතය ශම් 

වහ ඇනවුම් බහය දී අ්ද කය ඇත. ඉ්ද ඔබ්ඵටද ශඵොය ශතල් 

ශතොග ්නඹනඹ කිරීභ වහ ශතල් නිසඳහදනඹ කයන ශන ක 

යටල් භඟ හකච්ඡහ කිරීභට ව ඒ වහ පිඹය ගළනීභට 

තහනහඳින අංල භහර්ගශඹ්ද කටයුරු කය ඇත. 

 
පුගසක්දද පිරිඳවදුට ඕනෆභ ර්ගඹක ශඵොය ශතල් බහවිත 

කශ ශනොවළක. පුගසක්දද පිරිඳවදුට Brent එක ඳහවිච්ික 

කය්දන ඵළවළ. Light Sweet එක විතයයි ඳහවිච්ික කය්දන 

පුළු්ද. ඉයහන රයිට් එක ශනොශයි නම් එක්ශකෝ ඕභහ්ද එශවභ 

නළ කනම් Saudi Arabian Light Sweet එක තභයි පිරිඳවදු 

කය්දන පුළු්ද. වළඵළයි ඒශක් ිනශඵන yield එක -ප්රtිනපරඹ- 

අඩුයි. ශභොකද ශවේරු sulphur content එක ළඩි නිහ.  ඉයහන 

රයිට් එකට ඩහ අශනක් ශදශක් sulphur content එක ළඩියි. ඒ 

නිහ ර් ශදකකට තහක් පිරිඳවදු ින වඹකට හ දභහ 

පිබඳකය කිරීභ හභහනා ර[භශඅදඹයි. 

 
පිරිඳවදුශඅ ධහරිතහ ළඩි කිරීභට ඉයහන යජඹ භඟ 2007 

ර්ශේදී කටයුරු කශ ද ලකාතහ හර්තහට අනු, ශඹෝජිත 

්ශඹෝජනඹ ඇශභරිකහනු ශඩොරර් බිලිඹන ශදකක් ඳභණ ව අතය 

ඉයහනඹට ඳළනව තවංිකඹ භඟ එභ ාහඳ ිනඹ දළනට ක්රි ඹහ කභක 

කශ ශනොවළකි ත ක කඹක ඳතී. එභ නිහ පිරිඳවදු නවීකයණඹ 

වහ  ප්රtිනඳ කිනභඹ අභහතා භණ්ඩර තීයණඹක් ශගන ඇින අතය, 

ඒ වහ විසතයහ කභක ඉංජිශ්දරු හර්තහක් ශම් න විට කස 

කයමි්ද ඳතී. දිනකට පිරිඳවදු අඩු ධහරිතහක් ඇින 

ඳ කහශගන ඹහශභ්ද සිදුන ඳහඩු ගළන ඇතළම් භහධාර ඳශව 

හර්තහ අිනලශඹෝක්ිනශඹ්ද ඳශ වී ඇින ඵ ව්ද කශ යුරුඹ. 

ඉයහන ශඵොය ශතල් පිරිඳවදුශ්ද හසිඹක් ඇින වුද ශන ක 

ශඵොය ශතල් පිරිඳවදුශ්ද එභ ප්රtිනපරඹභ අ ක කය ගත ශනොවළක. 

948 947 



ඳහර්ලිශම්්දරු 

 

ඉයහන ශඵොය ශතල් ළඳයුභ අඩහශ වීභ නිහ ශ්රීT රංකහශඅ ඳභණක් 

ශනො ඉයහන ශඵොය ශතල් පිරිඳවදු කයන ශසු යටරට ද ඵරඳහ 

ඇින අතය, ශරෝක ශශශ ශඳොශශේ ශඵොය ශතල් වහ පිරිඳවදු ශතල් 

මිර ඹබඳ ක  ඉවශ ශගොස ඇත. පිරිඳවදු ශතල් ශභ්ද ශඵොය ශතල් 

ක්ණික මිරදී ගත ශනොවළක. ශකශේ ශත ක පිරිඳවදුට අලා 

විකල්ඳ ශඵොය ශතල් අඛණ්ඩ ඳඹහ ගළනීභට පිරිඳවදුට 

ගළශශඳන ශඵොය ශතල් නිසඳහදනඹ වහ ශශහම් කයන යටල් වහ 

භහගම් භඟ යහජා තහ්ද්රිகක භට්ටමි්දද කටයුරු කයනු රළශබ්.  

 
ඇින ව අනශප්ක්ෂිත ත ක කඹ ඛනිජ ශතල් නීිනගත ංසථහට 

ශවෝ ශ්රීT රංකහට ඳහරනඹ කශ ශනොවළකි හතහයණඹ රුශ ින 

ශදකක ඳභණ කහරඹකට ශඵොය ශතල් රඵහ ගළනීභ ප්රtභහද වුද 

අඛණ්ඩ ශඵොය ශතල් රඵහ ගළනීභට ක පිරිඳවදු ංසථහ භඟි්ද 

ඳහරනඹ කිරීභට ක කටයුරු කයන අතය, ශඵොය ශතල් රඵහ ගළනීශම් 

ප්රtභහදඹ භත යටට අලා සිඹලු ්කහයශේ ශතල් ර්ග හිඟඹකි්ද 

ශතොය ළඳයීභට ප්රtභහණ ක ශතල් ශතොග ඇණවුම් කය ඇත. 

 
තද,  පිරිඳවදු   ශතල් ක්ණික මිරදී ගළනීභ ශනුට පිබඳග ක 

ශට්දඩර්  ඳටිඳහටිඹ අනු කහලීන මිරදී ගළනීභ වහ 

විනිවිදබහශඹ්ද යුරු පු ක ඳ කර ප්රtසිද්ධ  දළ්දවීම් ඳශ කය 

ඇත. කිසිදු ශවේරුක් භත  පිරිඳවදු ශන ක  භහගභකට 

ඳළරීභක් ශවෝ  ශන ක අශඹකුට බහයදීභක් සිදු ශනොන අතය ඒ 

ම්ඵ්දධශඹ්ද ශගන ඹනු රඵ්දශ්ද  හුදු  ශද්ලඳහරන   ප්රtචහයඹක් 

ඳභණි.   

 
ශතල් ංසථහ ඳහඩු රළබීභට ප්රtධහන ශවේරු විදුලිඵර 

ක්ශේත්රOඹට ශතල් ළඳයීශම්දී  රඵහ ශදන විලහර  වනහධහයඹ ක  

ජහතා්දතය ශශ  ශඳොශශේ ශතල් මිර ඉවශ ගිඹ ද ්නඹනික 

මිරට ඩහ අඩු මිරකට ඳහරිශබෝගිකයි්දට ශතල් ළඳයීභ කඹ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] ඔඅ. තද, රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ඇරුළු යහජා 

්ඹතනලි්ද මිරදී ග්දනහ ශතල් වහ න මුදල් නිඹමිත ඳරිදි 

ශනොරළබීභ කඹ. 

 
ගරු භ්දත්රීනරුභහ විසි්ද අන රද ප්රtලසන රුනට  පිබඳරුරු 

ශභශේඹ.  

 

1.  පිරිඳවදු ශනුශ්ද අඛණ්ඩ  ශතල් ළඳයීභට ඵහධහ වී 

ඇින ප්රtධහන කහයණඹ ඉයහනශඹ්ද ශඵොය ශතල් ්නඹනඹට වහ 

ඉයහනශඹ්ද  අඳනඹනඹට  ඳනහ ඇින තවංිකඹයි. ශභඹ ඳසු ගිඹ 

දලක ශදක  රුශ ප්රtථභ  තහට සිදු  ව ත ක කඹකි. 

 
එභ නිහ තභයි ප්රtථභ තහට  අශප් පිරිඳවදුශඅ ක දින 10ක 

ඳභණ කහරඹක් වහ ශතල් හිඟඹක් ඇින වශේ.  

 
2. දිනකට ශභට්රිටක් ශටෝද 6,000 ක් පිරිඳවදු කිරීභ 

ඳ කහ ශගන ශගොස ඇ කශ ක ඉයහන  රයි ට් ශඵොය ශතල්  භඟි්ද 

ඳභණි.  විකල්ඳ ශඵොය ශතල් භඟි්ද ශභට්රිටක් ශටෝද  6,000ක් 

පිරිඳවදු කශ ශනොවළක.  ශවේරු, ප්රtිනපරඹ ද අඩු  වීභයි. 

 
3. පිරිඳවදුට ශඵොයශතල් ළඳයීභ ප්රtභහද වී ඇ කශ ක ඉයහනඹට  

ඳනහ ඇින තවංික වහ ඒ භඟ ජහතා්දතය ශඵොය ශතල් ළඳයීභ 

අඩහශ වීශභ්ද දිගු කහලීන ගිවිසුම් භඟි්ද වළය ක්ණික මිරදී 

ගළනීම් භඟි්ද ශඵොය ශතල් ශශ ශඳොශර්ද මිරදී ගළනීභ දුසකය වී 

ඇින නිහ ඹ.  ශතල් මිරදී ගළනීභ සිදු කයනු රඵ්දශ්ද පිබඳග ක 

ශට්දඩර් ඳටිඳහටිඹ අනු  තහක්ණ  ඇගයීම් කමිටු වහ සථහය  

ප්රtම්ඳහදන කමිටුශඅ නිර්ශද්ල භත  ංසථහශඅ  හණිජ අංලඹ 

භඟි්ද ්නඹනික ශතල් ඇනවුම් කිරීශභනි. සරුිනයි,  ගරු 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි. 

ගරු යනිල් විර[භසිංව භවතහ (විරුද්ධ ඳහර්ලසශේ නහඹකරුභහ) 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க - றர்க்கட்சற முல்ர்) 

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

නළඟී සිටිශේඹ. 
ழுந்ரர். 

rose. 

 
නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු  විරුද්ධ ඳහර්ලසශේ නහඹකරුභහ. 

 
ගරු  යනිල් විර[භසිංව භවතහ   

(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, ගරු ඇභිනරුභහශේ 

විසතයඹට අඳ එරුභහට සරුින්දත ශනහ. ගරු ඇභිනරුභනි, ශම් 

ගරු බහට  ඔඵරුභහට කිඹ්දනට පුළු්ද ද ශම් ළඩටවන 

නිහ  අඳට ළඩි න විඹදභ කීඹද කිඹහ? We will incur an 

additional cost to buy this oil. 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්රtේභජඹ්දත භවතහ 
(ரண்தைறகு  . டி. சுசறல் தறரஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, එඹ ගණනඹ කශ යු කශ ක  

ශභශවභයි. ශභොකද, ශම් ගණනඹ කිරීශම්දී  හභහනාශඹ්ද ශඵොය 

ශතල්ර මිර  පිරිඳවදු මිරට ඩහ  ශඩොරර් 9ක් විතය අඩුයි ඵළයල්  

එකකට. ඒ, හභහනා මිර ගණන. වළඵළයි,  Iranian light  ශඵොය 

ශතල් ඳහවිච්ික කශශො ක විතයයි, අඳට ළඩිභ ප්රtිනපරඹක් ග්දනට 

පුළු්ද; yield    එක ළඩි ශ්දශ්ද.  වළඵළයි  Iranian light  

ශඵොය ශතල්  ග්දනට ඵළරි ශන ශකොට Arabian light  ශඵොය 

ශතල් ර්ගඹ ශවෝ Omani light crude  එක ශවෝ ශගනහශො ක අය 

Iranian light  ශඵොය ශතල්ලි්ද  එන yield  එක එ්දශ්ද නළවළ. 

එතශකොට අය හසිඹ රළශඵ්දශ්ද නළවළ.  

 
ගරු යනිල් විර[භසිංව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

So, you will have to get at a higher price. Then what 

will be the total cost? 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්රtේභජඹ්දත භවතහ 
(ரண்தைறகு  . டி. சுசறல் தறரஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
Not only us, even the other countries will have - 

 
ගරු යනිල් විර[භසිංව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

So, at least another US Dollars one or two billion will 

be the additional cost. 

 

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්රtේභජඹ්දත භවතහ 
(ரண்தைறகு  . டி. சுசறல் தறரஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
No, actually last year we spent about US Dollars 3.8 

billion for the importation for both crude oil and refined 

products.  But, this year it has gone up to US Dollars 5 

billion. 

[ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්රtේභජඹ්දත  භවතහ] 
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ගරු යනිල් විර[භසිංව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

We are taking of an additional cost of two billion. - 

[Interruption.] 
 

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

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

 
නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is your point of Order? 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 

ශම් කහයණඹ නිහභ -[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

No, that is not a point of Order.    
 

මී ශඟට ශඹෝජනහ පිබඳඵ දළනුම් දීභ; ඳහර්ලිශම්්දරුශඅ ගරු 

බහනහඹකරුභහ.  

 

 

ඳහර්ලිශම්්දරුශඅ කටයුරු 
தரரளுன்ந அலுல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු දිශ්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, බහනහඹකරුභහ ශනුශ්ද භභ 

ඳවත ව්ද ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ ක කයනහ.  

 
"2012 ශනොළම්ඵර්  භ 09ළනි සිකුයහදහ, 10ළනි  ශනසුයහදහ, 12ළනි 

ඳුදහ,  14ළනි ඵදහදහ, 15ළනි බ්රதවසඳින්දදහ, 16ළනි සිකයහදහ ව 17ළනි 
ශනසුයහදහ  " විර්ජන ඳන ක ශකටුම්ඳත (2013)" රකහ ඵළලීභ වහ ශ්ද 
කශ දිනඹ්ද විඹ යුරු ඹ" 

 
ප්රtලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்மைக்தகரள்பப்தட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
ඳහර්ලිශම්්දරුශඅ රැසවීම් 

தரரளுன்ந அர்வு 
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 

I 
 

භරු ඳශන ශඹෝජනහ ඊශඟට නාහඹ ඳත්රOශඹහි  ිනබිණ: 
அடுத்து ஒழுங்குப்தத்றத்றல் தறன்மெம் தறரக இமெந்து: 

The following Motion stood next on the Order paper: 

 
"සථහය නිශඹෝග 7හි විධිවිධහනර ව 2010.07.09 දින ඳහර්ලිශම්්දරු 

විසි්ද ම්භත කයන රද ශඹෝජනහශඅ කුභක්  ව්ද ිනබුණ ද, අද දින රැසවීම් 
ඳළළ කශන කහර ශඅරහ අ.බහ.100 සිට  අ.බහ 6.30 දක්හ  විඹ යුරුඹ. අ.බහ. 
2.00ට සථහය නිශඹෝග 7(5) ක්රි ඹහ කභක විඹ යුරුඹ." 

ගරු දිශ්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, බහනහඹකරුභහ ශනුශ්ද  

විරුද්ධ ඳහර්ලසශේ ඉල්ලීභ  ඳරිදි ශභභ  ශඹෝජනහ  ංශලෝධන 

හිත  භභ දළ්ද ඉදිරිඳ ක කයනහ:  
 

"සථහය නිශඹෝග 7හි විධිවිධහනර ව 2010.07.09 දින ඳහර්ලිශම්්දරු 
විසි්ද ම්භත කයන රද ශඹෝජනහශඅ කුභක් ව්ද ිනබුණ ද,  අද දින 
රැසවීභ ඳළළ කශන කහර ශඅරහ අ.බහ.1.00 සිට  අ.බහ.7.00 දක්හ විඹ යුරුඹ. 
අ.බහ. 2.00ට සථහය නිශඹෝග 7(5)  ක්රි ඹහ කභක විඹ යුරුඹ. " 
 

ප්රtලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்மைக்தகரள்பப்தட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
II 
 

ගරු දිශ්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, බහනහඹකරුභහ ශනුශ්ද  

භභ ඳවත ව්ද ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ ක කයනහ.  
 

"සථහය නිශඹෝග 70(2) හි කුභක් ව්ද  ිනබුණ ද, "විර්ජන ඳන ක 
ශකටුම්ඳත (2013)" රකහ ඵළලීභ වහ  2012  ශනොළම්ඵර්   භ 09ළනි 
දින සිට  ශනොළම්ඵර්  භ 16ළනි දින දක්හ ඇින  ශ්ද කශ දිනඹ්දහි 
රැසවීම් ඳළළ කශන කහර ශඅරහ  ප.බහ. 9.30 සිට අ.බහ. 12.30 දක්හ ද, අ.බහ. 
1.00 සිට අ.බහ. 6.30 දක්හ විඹ යුරුඹ. අ.බහ.6.00ට සථහය නිශඹෝග අංක 7හි
(5) ව (6) ශේදඹ්ද  ක්රි ඹහ කභක විඹ යුරු ඹ." 

 
ප්රtලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்மைக்தகரள்பப்தட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
 

III 
 

ගරු දිශ්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, බහනහඹකරුභහ ශනුශ්ද 

භභ  ඳවත ව්ද ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ ක කයනහ.  
 

"සථහය නිශඹෝග 70(2) හි කුභක් ව්ද  ිනබුණද, "විර්ජන ඳන ක 
ශකටුම්ඳත (2013)" රකහ ඵළලීභ වහ 2012 ශනොළම්ඵර් භ 17ළනි 
ශනසුයහදහ  රැසවීම් ඳළළ කශන කහර ශඅරහ ප.බහ.9.30 සිට අ.බහ. 12.30 
දක්හ ද, අ.බහ.1.00 සිට අ.බහ. 500 දක්හ විඹ යුරු ඹ. අ.බහ. 5.00ට 
කථහනහඹකරුභහ ප්රtලසනඹ ශනොවිභහ  ඳහර්ලිශම්්දරු කල් තළබිඹ යුරු ඹ. " 

 

ප්රtලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்மைக்தகரள்பப்தட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
IV 

 

ගරු දිශ්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, බහනහඹකරුභහ ශනුශ්ද 

භභ  ඳවත ව්ද ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ ක කයනහ.  
 

"අද දින  විසිය ඹෆශම්දී ශභභ ඳහර්ලිශම්්දරු  2012 ශනොළම්ඵර් භ 
06ළනි අඟවරුහදහ  අ.බහ. 1.00 න ශතක් කල් තළබිඹ යුරු ඹ" 
 

ප්රtලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்மைக்தகரள்பப்தட்டது. 
Question put, and agreed to. 
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ඳහර්ලිශම්්දරු 

 

ශඳෞද්ගලික භ්දත්රීන්දශේ ඳන ක ශකටුම්ඳ ක 
ணற உமைப்தறணர் சட்டமூனங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
සිරිරක ප්රtජහ ලහ්දින  ඳදනභ (ංසථහගත කිරීශම්) 

ඳන ක ශකටුම්ඳත  
சறநறனக தறஜர சரந்ற ன்நம் (கூட்டிகத்ல்) 

சட்டமூனம் 
SIRILAKA PRAJA SHANTHI FOUNDATION (INCORPORATION) 

BILL  

 
ගරු ිනස අ කතනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க) 

(The Hon.  Tissa  Attanayake) 
ගරු  නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි,   භහ ඳවත දව්ද 

ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ ක කයනහ.  
 

"සිරිරක ප්රtජහ ලහ්දින  ඳදනභ  ංසථහගත කිරීභ වහ ව ඳන ක   
ශකටුම්ඳත  ඉදිරිඳ ක කිරීභට අය දිඹ යුරුඹ." 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
 

විසි්ද සථිය කයන රදී. 
ஆரரறத்ரர். 

Seconded. 
 

ප්රtලසනඹ විභන රදි්ද බහ ම්භත විඹ. 
 

ඳන ක ශකටුම්ඳත ඊට අනුකර ඳශමුන ය කිඹන රදි්ද, එඹ 
මුද්ර ණඹ කිරීභට නිශඹෝග කයන රදී.  

 

හර්තහ කිරීභ වහ 47(5) න සථහය නිශඹෝගඹ ඹටශ ක ඳන ක 
ශකටුම්ඳත  භහජශේහ  අභහතාරුභහ ශත ඳයන රදී. 
 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்மைக் தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டமூனம் முன்முகந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

சட்டமூனம் றகனக் கட்டகப இன. 47 (5)இன்தடி. சமூக ரசககள்                        

அகச்சமெக்கு அநறக்கக தசய்ப்தடுற்கரகச் சரட்டப்தட்டது. 
  

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Social Services for report. 

 
වෆ්දඩ්ස ශෂෝ එඩියුශක්්ද  ඳදනභ ( ංසථහගත 

කිරීශම්) ඳන ක ශකටුම්ඳත  
ரயண்ட்ஸ் ததர டிமரகன் ன்நம் 

(கூட்டிகத்ல்) சட்டமூனம் 

HANDS FOR EDUCATION FOUNDATION (INCORPORATION) 

BILL  

 
ගරු හුශනයිස ෂහරක් භවතහ 
(ரண்தைறகு யளகணஸ் தரமக்) 

(The  Hon. Hunais Farook) 

I move,  
 

     “That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the Hands 

for Education Foundation”. 

ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

විසි්ද සථිය කයන රදී. 
ஆரரறத்ரர். 

Seconded. 
 

 
ප්රtලසනඹ විභන රදි්ද බහ ම්භත විඹ. 
 

ඳන ක ශකටුම්ඳත ඊට අනුකර ඳශමුන ය කිඹන රදි්ද, එඹ 
මුද්ර ණඹ  කිරීභට නිශඹෝග කයන රදී.  

 

හර්තහ කිරීභ වහ 47(5) න සථහය නිශඹෝගඹ ඹටශ ක ඳන ක 
ශකටුම්ඳත  අධාහඳන අභහතාරුභහ ශත ඳයන රදී. 
 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்மைக் தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டமூனம் முன்முகந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

சட்டமூனம் றகனக் கட்டகப இன. 47 (5)இன்தடி கல்ற  

அகச்சமெக்கு அநறக்கக தசய்ப்தடுற்கரகச் சரட்டப்தட்டது. 
  

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Education for report. 

 
 

කල්තළබීභ 
ஒத்றகப்தை 

ADJOURNMENT 

 
ගරු දිශ්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, "ඳහර්ලිශම්්දරු දළ්ද කල් 
තළබිඹ යුරුඹ" යි භහ ශඹෝජනහ කයනහ. 

 
ප්රtලසනඹ බහක්මුඛ කයන රදී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 
Question proposed. 

 
නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
බහ කල් තඵන අසථහශඅ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ ක කිරීභ, ගරු 

අනුය දිහනහඹක භවතහ.  

Order, please! Mr. Deputy Chairman of Committees 

will now take the Chair 
 

     අනරුරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ මරහනශඹ්ද ඉ ක 
වුශඹ්ද, නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභහ  [ගරු  මුරුශේසු ච්දද්ර කුභහර් 
භවතහ] මුරහනහරඪ විඹ. 

    அன்தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்மை 

அகனர, குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் [ரண்தைறகு  

முமெரகசு சந்றகுரர்]  கனக கறத்ரர்கள். 
 

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

CHANDRAKUMAR] took the Chair. 
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අධිකයණශේ සහධීන කඹට එල්ර වී ඇින තර්ජන  
லறத்துகநச் சுந்றத்துக்கரண அச்சுமைத்ல்  

 THREATS TO INDEPENDENCE OF JUDICIARY  

 
 

[අ.බහ. 2.39] 

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, බහ කල් තඵන 

අසථහශඅ ඳවත ව්ද ශඹෝජනහ භහ ඉදිරිඳ ක කයනහ:  
 
"2012.10.09 න දින සථහය නිශඹෝග 23(2) ඹටශ ක භවිසි්ද නඟනු රළබ 

ප්රtලසනඹ පිබඳඵ ගරු බහනහඹකරුභහ විසි්ද දීර්ඝ ප්රtකහලඹක් සිදු කයන රදී. 
එභ ප්රtකහලඹ භඟි්ද අධිකයණඹට ර්තභහනශේ තර්ජනඹක් එල්ර වී ශනොභළින 
ඵට ක, විශලේශඹ්දභ අධිකයණ ශේහ  ශකොමිශම් ශල්කම්යඹහට ඳවය දීභ 
පිබඳඵ ඳරීක්ණ කටයුරු ම්ඵ්දධශඹනු ක කරුණු ඉදිරිඳ ක කයන රදී. 

 

එශේ වුද, තභ ක එභ සිද්ධී්ද පිබඳඵ යදකරු්ද වඳුනහ ශගන 
අධිකයණඹ වමුට ඳළමිණ වීභට ්ණ්ඩු අභ ක ඇත. එශවයි්ද 
අධිකයණශේ සහධීන කඹ පිබඳඵ භරු වී ිනශඵන තර්ජනඹ ළශළක්වීභ 
වහ වහ ක්රි ඹහභහර්ග ගත යුරු ඹළයි ශඹෝජනහ කයමි." 

 
ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, විශලේශඹ්දභ ශභභ 

ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ ක කිරීශම්දී ළරකිල්රට රක් වුශණ්, අශප් යශට් 
අධිකයණ ක්ශේත්රOඹ ර්තභහනශේ මුහුණ දී ිනශඵන ගළටලු 
පිබඳඵයි. ඒ හශේභ අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ 
ශල්කම්යඹහට ඳවය දීභ, අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ 
ශල්කම්යඹහ විසි්ද නිශඅදනඹක් නිකු ක ශකොට අධිකයණඹ වහ 
ඹම් ඹම් ඵරඳෆම් ිනශඵනහඹ කිඹහ ප්රtසිද්ධිඹට ඳ ක කිරීභ ්දී ශවේරු 
තභයි, අධිකයණ ක්ශේත්රOශේ භරු වී ිනශඵන අර්බුද, ඵරඳෆම් 
පිබඳඵ අද ශම් ඳහර්ලිශම්්දරු රුශ විහදඹක් කය්දන ප්රtධහන 
හධක ඵට ඳ ක වුශණ්.   
 

විශලේශඹ්දභ අධිකයණඹ වහ අශනකු ක ්ඹතන පිබඳඵ 
ශද්ලඳහරන ාහඳහයඹක් වළටිඹට අපි දකින දළක්භක් ිනශඵනහ; 
අඳට ශම්හ පිබඳඵ අර්ථකථනඹක් ිනශඵනහ. ශම්හ කිසි ශේ කභ 
අපි පර් සහධීන ්ඹතන ශවෝ කිසි ශේ කභ භවහ ගරු ගහම්භීය 
්ඹතන ශර පිබඳග්දන සදහනම් නළවළ. ශභොකද, අඳ ඉතහ 
ශවොඳි්ද ද්දනහ ඕනෆභ යුගඹක ඳිනන නීිනඹ ව කලී, එභ යුගශේ 
ඳහරක ඳ්දිනශේ කළභළ කත ්දශ්දඹ කිඹහ.  ඕනෆභ යුගඹක 
ඳිනන නීිනඹ ඒ යුගශේ ඳහරක ඳ්දිනශේ කළභළ කත නහ.   ඒ 
නිහ ශම් ිනශඵන නීින, ශම් ිනශඵන ්ඹතන -ශම් සිඹල්ර-  ඳහරක 
ඳ්දිනශේ උභනහ්ද භත ශගොඩ නළඟුණු ඒහ. ඒ නිහ ශම්හශේ 
භවහ සහධීන කඹක්, භවහ ගරු ගහම්භීය කඹක්, භවහ ගරු කටයුරු 
බහඹක් අපි අශප්ක්හ කය්දශ්ද නළවළ. ඒහ ඹම් නිලසිකත 
ඳ්දිනඹක උභනහ්ද අනු නිශඹෝජනඹ න ඒහ.  

 
විශලේශඹ්දභ භට භතකයි, භෆතකදී ශ්රීT රංකහශඅ ඉවශ ශඳශශේ 

්ර්ථික විශලේාඹකු න භවහචහර්ඹ ඉ්දද්ර ය කන භවතහ ව්ද 
කශ කහයණඹක්. එරුභහ  ව්ද කශහ, "මුදල් ඇින අඹට වහ මුදල් 
නළින අඹට අධිකයණඹ ඉදිරිශේ රකනු රඵ්දශ්ද 
ශදඹහකහයඹකටඹ." කිඹහ. ඒ කිඹ්දශ්ද මුදල් ඇින අඹට වහ මුදල් 
නළින අඹට අධිකයණඹ ඉදිරිශේ රකනු රඵ්දශ්ද ්කහය 
ශදකකටඹ කිඹන එකයි. ඒක ඇ කත. ඒ නිහ ශම් ්ඹතන භවහ 
නියශප්ක් ්ඹතන වළටිඹට, නියශප්ක් සහධීන කඹක්, 
නියශප්ක් ගරු ගහම්භීය කඹ්ද ිනශඵන ්ඹතන ශර අපි 
පිබඳග්දශ්ද නළවළ. ඒ ක අඳ ශනොශයි, දළ්ද තමු්දනහ්දශේරහ 
තභයි ශම් ්ඹතනරට ශම් තයම් ගරුගහම්භීය කඹක්, 
සහධීන කඹක් රඵහ ශද්දශ්ද.  ශභොකද, ධශ්දලසය ප්රtජහත්දත්රOහදී 
මලික මරධර්භ භත භහජඹක ශඳොදු ඹවඳළළ කභ ශනුශ්ද 
ප්රtධහන ්ඹතන රුනක් ශගොඩ නඟහ ිනශඵනහ. එඹ ධශ්දලසය 
ප්රtජහත්දත්රOහදී මලික මරධර්භ භත ශගොඩ නළඟුණු ්ඹතන. ඒහ 
තමු්දනහ්දශේරහශේ ්ඹතන. තමු්දනහ්දශේරහ තභයි ඒහට 

භවහ වීය කඹක්, භවහ ශප්රtෞඪ කඹක්, භවහ සහධීන කඹක් 
්ශයෝඳණඹ කය ිනශඵ්දශ්ද. අධිකයණඹට, ාසථහදහඹකඹට, 
විධහඹකඹට එළනි ඵර,  එළනි ගරුගහම්භීය නම්බු නහභඹ්ද 
්යක්හ කය දී ිනශඵ්දශ්ද, අර්ථකථන දීරහ ිනශඵ්දශ්ද 
තමු්දනහ්දශේරහයි.  

 
 

ඒ රඵහ දී ිනශඵන අර්ථ කථනඹ්ද, ඒ රඵහ දී ිනශඵන 
ටිනහකම් දළ්ද මුළුභනි්දභ බි ට්ටමි්ද ිනශඵ්දශ්ද 
තමු්දනහ්දශේරහයි.  ශම්ක තභයි අඳට ිනශඵන ඵයඳතශ ප්රtලසනඹ. 
ශම්හ කය ්ඹතනද, කයක් ශනුශ්දද ශම්හ කටයුරු 
කය්දශ්ද කිඹරහ ශම් ්ඹතනඹ්ද පිබඳඵ අඳට ිනශඵනහ 
ඉතහභ ක ශවො නියශප්ක් දළක්භක්.  අපි විරහ ිනශඵන අ ක 
දළකීම්, අශප් ශඳෞද්ගලික ජීවිතශේ අ ක දළකීම් ඹන ඒ 
සිඹල්ර්දශග්දභ  අපි ඉතහ ශවොඳි්ද දළකරහ ිනශඵනහ, ශම්හ 
අිනලඹ හධහයණ,  යුක්ිනවගත, භවහ උ කරුංග ්ඹතන 
ශනොශයි කිඹරහ. ශම්හ  එක් එක් ඳ්දිනභඹ වුභනහ්ද 
නිශඹෝජනඹ කයන ්ඹතන ඵ අපි අ කදළකීශභ්ද ද්දනහ.  

 
ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, ඔඵරුභහ ළලිකඩ 

ඵ්දධනහගහයඹට ශගොස ඵර්දන. ඒ ළලිකඩ ඵ්දධනහගහයශේ 
සියකරු්ද ඵර්දන එන ශරහක ඳහය අයිනට ශරහ ඵරහ 
ශගන ඉ්දන. කවුරු ශවෝ ශකශනක් Prado jeep එකකි්ද ඵළවළරහ,  

BMW car එකකි්ද ඵළවළරහ හියකරුශක් ඵර්දන එනහද?  
නළවළ. එක්ශකෝ ඳළල්ඳ කහසී ජනතහ, එශවභ නළ කනම්  
ඇඹිලිපිටිඹ, ශභොනයහගර ළනි ඈත ඳශහ කර ජනතහ ඵස 
එකකි්ද ඇවිල්රහ ඵළවළරහ, ත්රීනවීල් එකකි්ද ඇවිල්රහ ඵළවළරහ ඵෆේ 
එකක යභ දභහ ශගන, කෆභ ඳහර්රඹ ඔතහ ශගන ශඳෝලිභට 
එනහ. ඒශක්ද ශඳ්දනුම් කය්දශ්ද ශම් සියගත කයරහ 
ිනශඵ්දශ්ද කවුද කිඹන එකයි.  ශම් සියගත කයරහ ිනශඵ්දශ්ද 
එක්තයහ ඳ්දිනඹක පිරික් ඳභණයි. ඳවශ භට්ටශම්, අඩු 
්දහඹම්රහභී, ශම් භහජශේ ටිනහකභක් නළින, භහජශේ 
හධහයණ ශකොටසකරු්ද ඵට ඳ ක ශරහ නළින  පිරි තභයි 
සියගත කයරහ ිනශඵ්දශ්ද.   

 
භ ක කුඩු ඉරීභ - භ ක කුඩු ඳහවිච්ික කිරීභ - ශවේරුශකොට ශගන 

අ ක අඩංගුට ඳ ක වුණු අඹ සිටිනහ. වළඵළයි, භවහ ඳරිභහණශේ 
කුඩු ජහහයම්කරු්ද එබඳශේ ඉ්දනහ. ඒ හශේභ අපි ඳසු ගිඹ 
දසර දළක්කහ රුපිඹල් සීඹක, ශදසීඹක කුඩහ ගනුශදනුකට 
ශඳොලීසිශේ භව කභශඹක් සියගත කයරහ ිනබුණු ඵ. වළඵළයි භවහ 
අල්රස ග්දනහ පුද්ගරඹ්ද ඉතහභ නිදළල්ශල් කටයුරු කයනහ. 
ඔවු්දශේ ඵළංකු ගිණුම් තය වු ශණ් ශකොශවොභද කිඹරහ කයන 
ඳරීක්ණඹකට ක ඔවු්ද මුහුණ ශද්දශ්ද නළවළ. ඒ නිහ  ශභයි්ද 
ශඳ්දනුම් කය්දශ්ද ශම්හ හධහයණ, යුක්ින වගත ්ඹතන 
ශනොශඅඹ කිඹන එකයි.  

 
ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, නීිනඹ ඹනු එකක්; 

යුක්ිනඹ ඹනු ත එකක්.  තදුයට ක නීිනඹයි, යුක්ිනඹයි එකක් 
ශනොශයි.  නීිනඹ එක විධිඹකට අර්ථ කථනඹ කයරහ ිනශඵනහ. 
යුක්ිනඹ ව හධහයණ කඹ ත විධිඹකට සිද්ධ ශමි්ද 
ිනශඵනහ. ශම් ්ඹතන ශගොඩනඟරහ ිනශඵ්දශ්ද, ශම් 
්ඹතනර නීින කස කයරහ ිනශඵ්දශ්ද යුක්ිනඹ ව 
හධහයණ කඹ අශප්ක්හශ්ද ශනොශයි. යුක්ිනඹ ව 
හධහයණ කඹ ශම් ්ඹතනර ඉටු ්දශ්ද නළවළ. ඒක පිබඳඵ 
භවහ ශඳො ක කිඹ්දනට ඕනෆ නළවළ, අශප් ජීවි අ ක දළකීම් රුබඳ්ද 
අපි දළකරහ ිනශඵනහ. ශම් ්ඹතන කය ්ඹතනද? ගරු 
නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, ශම් ්ඹතන පිබඳඵ අඳට ඒ 
දළක්භ ිනශඵනහ. ශම්හ ශම් අටන රද, භවහ ශප්රtෞඪ කඹ්ද ශර 
ඔහ තඵන රද ප්රtඵ්දධයි. වළඵළයි, ඒ ප්රtඵ්දධ ශගොඩනළඟුශඅ අපි 
ශනොශයි. ඒ ප්රtඵ්දධ ශගොඩනළඟුශඅ තමු්දනහ්දශේරහයි.  
තමු්දනහ්දශේරහ තභයි ශම් ධශ්දලසය ප්රtජහත්දත්රOහදී මරධර්භ 
භත ශම් අධිකයණඹ, ශම් ාසථහදහඹකඹ, ශම් විධහඹකඹ පිහිටුහ 
ිනශඵ්දශ්ද.  තමු්දනහ්දශේරහශේ භහජ ර[භඹ, ඒ භහජශේ ඹව 
ඳළළ කභ ඳ කහ ශගන ඹහභ ශනුශ්ද ශගොඩනඟන රද 
්ඹතනයි ශම්හ. දළ්ද ිනශඵන වහාඹභ කරුණ ශම්කයි. 
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ඳහර්ලිශම්්දරු 

 

තමු්දනහ්දශේරහශේ භහජ ර[භඹ ඳ කහ ශගන ඹහභ ශනුශ්ද, 
තමු්දනහ්දශේරහශේ ඳ්දිනශේ එක් ඳළළ කභක අලාතහ 
ශනුශ්ද, ඳ්දිනශේ භවහ අසීමිත අයුක්ින වගත ත ක කශේ, 
අහධහයණ කශේ ්යක්හ ශනුශ්ද ශගොඩනඟහ ිනශඵන 
්ඹතනභ දළ්ද තමු්දනහ්දශේරහට කයදයඹක් ශරහ ිනශඵනහ. 
ඒක ශ්ද ශම් ිනශඵ්දශ්ද. ඒකභ තමු්දනහ්දශේරහට දළ්ද 
කයදයඹක් ඵට ඳ ක ශරහ ිනශඵනහ. ඔඵරුභ්දරහ විසි්දභ 
ශගොඩනඟන රද ්ඹතන ඔඵරුභ්දරහටභ දළ්ද ශඳයශහ ඳවය ශදන 
ත ක කඹකට ඳ ක ශරහ ිනශඵනහ.  

 
විශලේශඹ්දභ ශම්ක ඕඳඳහිනක - ඉශබ් භරු වුණු - ත ක කඹක් 

කිඹරහ අපි හිත්දශ්ද නළවළ, ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි. 
ශභභ ්ඹතනඹ්ද ඉතහ ශවොඳි්ද තභ්දශේ මලික වුභනහ්ද 
එක්ක ගළට ගළහිරහ ිනශඵන ශකොට කදහ ක  ශම් ්ඹතනඹ්ද 
එක්ක ඳහරක ඳ්දිනශේ ගළටුභක් නිර්භහණඹ ්දශ්ද නළවළ. ඳසු 
ගිඹ අවුරුදු ශදකකට ්්දන කහරඹක් රුශ එහි ශදන රද තී්දදු 
තීයණ ව භවය ශඹෝජනහ, අදවස - ශම්හ ගළන අපි ශවො ඳසු 
විඳයභක් කයරහ ඵළලුහ - ඉතහ ශවොඳි්ද ඳහරක ඳ්දිනශේ 
වුභනහ්ද එක්ක ම්ඵ්දධ ශරහයි  ිනබුශණ්. උදහවයණඹක්  
කිඹනහ නම් ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, ඔඵරුභහට 
භතක ඇින, විශ්රාහභ ළටුඳ මුහශ්ද අර්ථහධක අයමුදල් 
ශකොල්රකෆභට දයන රද උ කහවඹට එශයහි කටුනහඹක ශශශ 
කරහඳශේ කම්කරු ජනතහ ඳහයට ඵළසහට ඳසශේ ශඩි ිනඹරහ 
එතළන එක් ශවෝදයශඹක් මිඹ ගිඹ සිද්ධිඹ. ඒ තරුණඹහශේ මිඹ 
ඹෆභ පිබඳඵ භහජශේ විලහර අධහනඹක් ශඹොමු වුණහ; භහජශේ 
විලහර විශයෝධඹක් ිනබුණහ. එභ පුද්ගරඹහ ක එක්ක එකට ළඩ කශ  
කටුනහඹක හශේභ  බිඹගභ, ශකොේගර ශශශ කරහඳ රුශ ක  
තරුණ තරුණිඹ්දශග්ද විලහර උද්ශඅගඹක් ්හ. ඒ උද්ශඅගඹ 
ඉතහ ශවොඳි්ද ප්රtකහලඹට ඳ ක ශච්ච අසථහක් වළටිඹට භශ 
ශගදය ඳළරුණහ. වළඵළයි අධිකයණශඹ්ද ඒ භශ ශගදයට සීභහ 
භහයිම් ඳළශනඅහ. ශකොශවොභද ඒ කටයුරු කය්දන ඕනෆ, කථහ 
ඳළළ කවිඹ යු කශ ක කවුද, මිනිඹ ඔ්දශ්ද කදහද, භභදහනඹ 
කය්දශ්ද ශකොතළනද කිඹරහ අධිකයණඹ තභ්දට ඳළරී ිනශඵන 
සීභහලි්ද ඔබ්ඵට ගිහිල්රහ එහි ළරකිඹ යුරු නිර්ණහඹකඹ 
ගණනහක් කස කයරහ ිනබුණහ. ඒශක්ද ශඵොශවොභ ඳළවළදිලියි, 
ඒ ශභොශවොශ ක ඳහරක ඳ්දිනශේ ිනබුණු වුභනහ ක එක්ක ශම් 
තීයණඹ ඉතහ ශවොඳි්ද ඵද්ධ ශරහ ින බුණු ඵ. එතශකොට 
තමු්දනහ්දශේරහ අධිකයණඹ පිබඳඵ, එහි ක්රි ඹහභහර්ග පිබඳඵ 
ශඵොශවොභ ප්රtහදශඹ්ද ශම් ඳහර්ලිශම්්දරුශඅ අගඹ්දන ඳට්ද 
ග කතහ.  

 
ඒ හශේභ තභයි වුනිඹහශඅ හිය ශගදයදී ශදභශ තරුණඹකු 

ඝහතනඹ කශහට ඳසු ඔහු භුභදහනඹ කශ යු කශ ක ශකොතළනද, 
වුනිඹහශඅ කය සුහන භමිඹකද,  ඳළළ කවිඹ යුරු කථහ 
ශභොනහද කිඹරහ උහවිශඹ්ද නිශඹෝග රඵහ ශද්දන ඳට්ද 
ග කතහ. ඒ ශරහශඅ තමු්දනහ්දශේරහශේ කළභළ කත එක්ක, 
තමු්දනහ්දශේරහශේ ක්රි ඹහභහර්ග එක්ක ඉතහ ශවොඳි්ද ඒ අධිකයණ 
ක්රි ඹහ භහර්ග ඵද්ධ ශරහයි ිනබුශණ්. එතශකොට තමු්දනහ්දශේරහට 
ප්රtලසන ඇින වුශණ් නළවළ. ඒ හශේභ තභයි ඳසු ගිඹ කහරශේ ළඩ 
ර්ජන ගණනහක් ිනබුණහ.  ඒක ළඩ කයන ජනතහට ්ණ්ඩුර[භ 
ාසථහශ්ද ඳළරී ිනශඵන ාසථහනුකර අයිිනඹක්. 
ඔඵරුභ්දරහ වදපු ාසථහ ශම්හ. අපි වදපුහ ශනොශයි ශ්ද.  ඒ 
ාසථහලි්ද ඳයහ ශදන රද ඵරඹ්ද අනු ළඩ කයන 
ජනතහට තභ්දශේ ඉල්ලීම් ශනුශ්ද ඹම් අයගර කිරීභ 
පිබඳඵ ාසථහභඹ අයිිනඹක් හශේභ ප්රtජහත්දත්රOහදී යුක්ින 
වගත අයිිනඹක් ිනබුණහ. ඒ ක අපි භවය අසථහරදී දළක්කහ, ඒ 
යුක්ින වගත අයිිනඹ ඳළවළය ග ක ඵ. ශභොකක් ශවෝ ළඩ 
ර්ජනඹක් එන ශකොටභ තමු්දනහ්දශේරහශේ පුරුද්දක් ඵට ඳ ක 
ශරහ ිනබුණහ, අධිකයණඹට ඹෆභ. ගිහිල්රහ අධිකයණශඹ්ද ළඩ 
ර්ජනරට හයණ ග ක අසථහ ශඵොශවොභඹක් ිනශඵනහ.  
එතශකොට ඔඵරුභ්දරහ  අධිකයණශේ ිනබුණු ශප්රtෞඪ කඹ, 
උදහය කඹ,  සහධීන කඹ ව ගරු ගහම්භීය කඹ පිබඳඵ ඉතහභ ක 
ශවොඳි්ද භවහ ර්ණනහ මුඛශඹ්ද කථහ කය්දනට ඳට්ද ග කතහ.  

එයි්ද ශඳ්දනුම් කය්දශ්ද කුභක්ද? තභ්දශේ ඳහරක 
ඳ්දිනශේ වුභනහ ක එක්ක ශභභ ්ඹතනඹ්ද ඉතහ ශවොඳි්ද 
ඵද්ධ ශමි්ද කටයුරු කයන ශකොට ඔඵරුභ්දරහට ඒහ කදහ ක 
ප්රtලසනඹක් වුශණ්  නළවළ. වළඵළයි  ඔඵරුභ්දරහට ශම්ක ප්රtලසනඹක් 
ඵට ඳ ක ්දශ්ද ශකොතළන සිටද? තභ්ද විසි්දභ ශගොඩ නඟන 
්ඹතන, තභ්දශේභ ාසථහදහඹක බහ විසි්ද ම්භත කය දී 
ිනශඵන නීිනඹ අනු වළසිශයන ්ඹතන තභ්දශේ වුභනහට 
අනු අනුගත ශනොන ශකොට, අනත ශනොන ශකොට ශම්හ 
තමු්දනහ්දශේරහට ප්රtලසන ඵට ඳ ක වුණහ. තමු්දනහ්දශේරහට 
විතයක් ශනොශයි, ඉිනවහශේ ක. කදහ ඉරහද? ඈත අතීතශේ 
සිට ග කත ක, 1978 ඉරහ.  

 
විශලේශඹ්දභ අධිකයණඹක ිනබුණු සහධීන කඹට 

ඵයඳතශභ  තර්ජනඹ එල්ර කයනු රළබුශඅ ගරු නිශඹෝජා කහයක 
බහඳිනරුභනි, 1978  ්ණ්ඩුර[භ ාසථහයි. 1978 ්ණ්ඩුර[භ 
ාසථහ රුබඳ්ද ශගොඩ නඟන රද විධහඹක ඵරඹ, නීිනශේ 
්ධිඳතා ව අධිකයණශේ සහධීන කඹ කිඹන ංකල්ඳ භඟ 
එකට ගභ්ද කය්දශ්ද නළවළ. ඒක එකට ගභ්ද කය්දශ්ද නළවළ. 
ශම් විධහඹක ඵරඹයි - ශම් විධහඹක ජනහධිඳින ධුයඹයි - නීිනශේ 
්ධිඳතාඹයි, අධිකයණශේ සහධීන කඹයි එකට ගභ්ද 
කය්දශ්ද නළවළ. ඒ විතයක් ශනොශයි. භවහ අධික ඵරඹක් ඳයහ 
ිනබු ණහ විධහඹක ජනහධිඳින ධුයඹට. ඒ විතයක් ශනොශයි. 
නීිනශඹ්ද විලහර රැකයණඹක් කස කය දී ිනබුණහ. ඒ  නිහ 
විශලේශඹ්දභ අශප් යශට් ශම් නීිනශේ බි ළටීභ, අධිකයණශේ 
සහධීන කශේ ඵයඳතශභ වළයවුම් රක්ාඹ ශර අපි ශ කරුම් 
ගත යුරු ිනශඵ්දශ්ද 1978 ්ණ්ඩුර[භ ාසථහයි. ඒ අනු 
තභයි ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, ඒ ාසථහ අනු 
ශගොඩනඟන රද ශශ්රාේසසහධිකයණඹකට න ශශ්රාේසසහධිකයණ 
විනිසුරුරු ඳ ක කිරීශම් මුළු ඵරඹභ ජනහධිඳිනයඹහ අතට 
ග කශ ක.  

 
 

ඔඵරුභ්දරහට භතක ඇින, ඳසු ගිඹ තහකදී 
ශශ්රාේසසහධිකයණඹ නිශඹෝජනඹ කශ ශශ්රාේසසහධිකයණ 
විනිසුරුරු්ද අට ශදනකුට කය අධිකයණඹක ක තනරුයක් 
දු්දශ්ද නළින ඵ. ඒක නිශඹෝජනඹ කයපු ත ක විනිසුරු්ද 
වඹශදනකුට අක්ඹහචනහධිකයණ විනිසුරු ඳ ක වීම් දු්දනහ. එක් 
අඹකුට විතයයි ඊට කලි්ද ිනබුණු ශශ්රාේසසහධිකයණශේ 
විනිලසචඹකහයකභ ශදනු රළබුශඅ -1978 දී- එකට ජනහධිඳිනයඹහ 
විසි්ද. එඹ අධිකයණඹ වහ විධහඹක ඵරශේ ්ධිඳතාඹ ඉතහ 
ශවොඳි්ද ප්රtදර්ලනඹ කයපු අසථහක්. ඇයි? ශම් යුක්ිනඹ ඳසිරන 
්ඹතන ලශඹ්ද ඔඵරුභ්දරහ කිඹන තළ්ද. ශම් අපි කිඹන  ඒහ  
ශනොශයි. අපි  කිඹ්දශ්ද නළවළ, ශම්හ යුක්ිනඹ ඳසිරනහ 
කිඹරහ. අපි කිඹ්දශ්ද නවළ ශම්හ හධහයණ කඹක් ඉටු කයනහ 
කිඹරහ. නීිනඹයි යුක්ිනඹයි එකක් කිඹරහ අපි විලසහ කය්දශ්ද 
නළවළ. නීිනඹයි හධහයණ කඹයි එකක් කිඹරහ අපි විලසහ 
කය්දශ්ද නළවළ. ඒහ අතය විලහර ඳයතයඹක් ිනශඵනහ. වළඵළයි 
තමු්දනහන සශේරහ විසි්දභ ශගොඩ නඟන රද ්ඹතනශේ 
සහධීන කඹ, එහි ඹව ඳළළ කභ, එහි උදහය කඹ තදුයට ක 
්යක්හ කයනහ ශනුට එඹ තභ්දශේ ්ධිඳතාඹට ග්දන 
ශඳශමවහ, 1978 ්ණ්ඩුර[භ ාසථහ. එඹ ඕඳඳහිනක බිහි 
ශච්ච එකක් ශනොශයි ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි. එඹ 
ඒ වහ ඵළඳුණු ්ර්ථික ක්රි ඹහලිශේ ප්රtිනපරඹක්. හභහනා මිනිස 
ඵතහ, හභහනා නීිනශේ සහධීන කඹ, හභහනා මිනිසු්ද අතය 
ිනබුණු ඵළඳීම් සිඹල්ර සුණු විසුණු කය ශගන ඹන ්ර්ථික 
ර[භශඅදඹකට අශප් යට 1978 වි ත ්ර්ථිකඹ ක එක්ක ඇරුළු 
කශහ. ඒ ්ර්ථිකඹට ගළශශඳන ඳරිදි තභයි අධිකයණ ඳද්ධිනඹක් 
ඕනෆ ශ්දශ්ද. ඒ ශනුශ්ද තභයි 1978 දී ඒ ්ර්ථික ර[භශඅදඹ 
ඉදිරිඹට ශගන ඹෆභට භ ක න ඳරිදි, ඒකට ්යක්හ ශදන ඳරිදි, 
ඒකට රැකයණඹ ශදන ඳරිදි අධිකයණ ඳද්ධිනඹට තභ්දශේ 
විධහඹක ඵරඹ රිංග වීභට අලා න ශදොයටු වදහග්දශ්ද. ඒ 
හශේ ඉිනවහඹක් තභයි අඳ දකි්දශ්ද. එඹට අපි ඕනෆ තයම් 
උදහවයණ දකිනහ ශ්ද. හිටපු අග්රා විනිලසචඹකහය ශනවිල් 
භයශකෝ්ද භවතහ ඳ ක කිරීභ එක උදහවයණඹක්. “හ”කීභ ත ක 
උදහවයණඹක්. ශම් ඉිනවහඹ ශගොඩ නළ ශඟ්දශ්ද නිකම් 
ශනොශයි. ශම් ඇින කයන රද න ලිඵයල් ධනහදඹ රුශ ශම් 
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්ඹතන හුදු අයිස රුශර් ගිල්හ දභන රද ඳණ නළින ්ඹතන 
ඵට ඳ ක කයරහ ිනශඵනහ. එළනි ඳ ක කිරීභකි්ද ශතොය ශම් 
්ර්ථික ර[භඹ තමු්දනහ්දශේරහට ඳ කහශගන ඹ්දන ඵළවළ. ශම් 
්ර්ථික ර[භඹ ක එක්ක ඵළඳිච්ච නීිනඹක් තභයි, ඒ වහ අලා 
න අධිකයණඹක් තභයි 1978 දී ශේ.්ර්. ජඹර්ධන භව කභඹහ 
නිර්භහණඹ කශශේ. අපි ශභයි්ද ඵළට කෆහ. වළඵළයි ඊට ඳසශේ ශම් 
භහජශේ ඹව ඳළළ කභ පිබඳඵ හකච්ඡහක් ඇින වුණහ.  

 
විශලේශඹ්දභ 1990 දලකශේ අග බහගශේදී විද්රු්ද, විවිධ 

ක්ශේත්රO නිශඹෝජනඹ කයන බුද්ධිභරු්ද ශභහි ිනශඵන ප්රtජහත්දත්රO  
විශයෝධීබහඹපිබඳඵ, ශභහි ිනශඵන විකුරුබහඹ පිබඳඵ 
හකච්ඡහකට ්හ. ඒ හකච්ඡහශඅ ප්රtිනපරඹක් වළටිඹට තභයි 
දවව කන ්ණ්ඩුර[භ ාසථහ ංශලෝධනඹ කිඹන ංශලෝධනඹ 
එ්දශ්ද. එඹ අධිකයණඹට විධහඹක ජනහධිඳිනයඹහශේ ිනබුණු 
මුළු භව ක භළදිව ක වීශභ්ද ඹම් ප්රtභහණඹක් කප්ඳහදු කයපු 
ංශලෝධනඹක්. භහ ද්දශ්ද නළවළ හසුශද් නහනහඹක්කහය 
භළිනරුභහ කයන ප්රtකහල ක එක්ක එරුභහ දවව කන ්ණ්ඩුර[භ 
ාසථහ ංශලෝධනඹ අශවෝසි කයපු දවඅටන ්ණ්ඩුර[භ 
ාසථහ ංශලෝධනඹට ශකොශවොභ අත ඉසසුහද කිඹරහ. එරුභහ 
භහජ ප්රtජහත්දත්රOහදිඹකු වළටිඹට කටයුරු කයනහ. වළඵළයි භහජ 
ප්රtජහත්දත්රOහදිඹහ ශකොශවොභද ඒකට එකඟ වුශණ්? දවව කන 
්ණ්ඩුර[භ ාසථහ ංශලෝධනඹ අනු, අග්රාවිනිලසචඹකහය ධුයඹ 
ඇරුළු ඉවශ අධිකයණර -ශශ්රාේසසහධිකයණශේ ව 
අක්ඹහචනහධිකයණශේ- විනිසුරු්ද ඳ ක කිරීභ වහ ්ණ්ඩුර[භ 
ාසථහ බහ ශඹෝජනහ කයන නම් අනුභත කිරීශම් ඵරඹ තභයි 
ජනහධිඳිනයඹහට ිනබුශණ්. වළඵළයි තමු්දනහ්දශේරහ  කශශේ 
ශභොකක්ද? ්ණ්ඩුර[භ ාසථහ බහ මුළුභනි්ද අකර්භණා 
කයරහ එහි ඳ ක කිරීශම් ඵරඹ ජනහධිඳිනයඹහ අතට ග කතහ, 
දවඅටන ්ණ්ඩුර[භ ාසථහ ංශලෝධනශඹ්ද. ඊට ඳසශේ 
කිඹනහ, "...ඳහර්ලිශම්්දරු බහක නිරීක්ණ ඉල්රහ...." කිඹරහ. 
ශම්හ ගළන ඉින්ද ද්දනහ ශ්ද. ශම්හ ඳණ නළින චන ශ්ද. 
ශම්හ චන විතයයි. වළඵළයි නිතා අසථහ බිරහ දවව කන 
්ණ්ඩුර[භ ාසථහ ංශලෝධනඹ වයවහ නළත අශප් යටට 
ප්රtජහත්දත්රOහදඹ ශගන ශදන රද ඉදිරි පිඹය මුළුභනි්ද ්ඳසු 
වළශයඅහ. 

 
 

 ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, ඉවශ අධිකයණරට 
විනිසුරු්ද ඳ ක කිරීශම්දී ඳභණක් ශනොශයි, අධිකයණ ශේහ 
ශකොමි්ද බහ ඳ ක කිරීශම්දී ක දවව කන ්ණ්ඩුර[භ ාසථහ 
ංශලෝධනඹ අනු ිනබුශණ් ශභොකක්ද? ජනහධිඳිනයඹහ විසි්ද 
ශකොමි්ද බහ නම් කයනු රඵනහ. නිර ඵරශඹ්දභ අග්රා 
විනිලසචඹකහය තනරුය දයන තළනළ කතහ එහි බහඳින ධුයඹ 
ශවොඵනහ. ත විනිසුරු්ද ශදශදශනකු ඳ ක කයනහ. වළඵළයි 
ජනහධිඳිනයඹහ විසි්ද එනු රඵන නම් ්ණ්ඩුර[භ ාසථහ 
බහ විසි්ද අනුභත කශ යුරුයි. ඒක තභයි දවව කන ්ණ්ඩුර[භ 
ාසථහ ංශලෝධනශේ ළදග ක කහයණඹ. ජනහධිඳිනයඹහට 
ඕනෆභ නභක් එ්දන පුළු්දකභක් ිනබුශණ් ක නළවළ. 
ජනහධිඳිනයඹහට නම් කය්දන ිනබුශණ් ශශ්රාේසසහධිකයණශේ ඉ්දන 
විනිලසචඹකහයරු්ද 11ශදනහශග්ද ශදශදනකුයි. එතළන ක ඔහුට 
සීභහ වදරහ ිනබුණහ. ඒ 11ශදනහශග්ද ශදශදනකුශේ නම් තභයි 
ජනහධිඳිනයඹහ එ්දශ්ද. ්ණ්ඩුර[භ ාසථහ බහ එඹ 
අනුභත කයනහ. ඒක ශනොශයිද ශවො? විශදස ප්රtිනඳ කින පිබඳඵ 
භවහ ගළඹුරි්ද හකච්ඡහ කයන ඔඵරුභ්දරහ, නීිනශේ 
හධහයණ කඹ, ්ධිඳතාඹ පිබඳඵ විලසවිදාහරර උග්දපු 
ජී.එල්. පීරිස අභහතාරුභ්දරහ ශම් ංශලෝධනඹට එකඟ වු ණහ ශ්ද.  
එයි්ද කශශේ ශභොකක්ද?  
 

ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, ප්රtජහත්දත්රOහදඹ වහ 
ිනශඵන පිඹය ර්තභහන ්ණ්ඩු අනුගභනඹ කයමි්ද ිනශඵන 
භහජ ්ර්ථික ශද්ලඳහරන ප්රtිනඳ කිනඹට ඵහධහක්. ඒකයි ඇ කත 
කථහ.    

         
ඒ නිදව ශදමි්ද, ප්රtජහත්දත්රOහදඹ ර්දනඹ කයමි්ද තදුයට ක 

තමු්දනහ්දශේරහට ශම් යට ඳ කහ ශගන ඹ්දන ඵළවළ. 
තමු්දනහ්දශේරහට තදුයට ක ශම් යට ඳ කහ ශගන ඹ්දන නම් 

ශභොකක්ද අලා ්දශ්ද? ඒකහධිකහරි ඵරඹ්ද හිත යහජා 
ඳහරනඹක් ශගොඩනළඟිඹ යුරුයි. එඹ ශගොඩනළඟීභ වහ දවව කන 
්ණ්ඩුර[භ ාසථහ ංශලෝධනඹ ඵහධහක්. ඒ ඵහධහ තභයි 
ඉ ක කශශේ. තනි පුද්ගරශඹකු අතට අසීමිත අධිකහරි ඵරඹක් 
දු්දනහ. ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, ශම්හ හිත 
ශවොකභට න ශද්ල් වළටිඹට අර්ථ කථනඹ කය්දන ඹ්දන 
එඳහ. "ඒශක් හිත ශවො භව කතශඹක් ශ්ද ඉ්දශ්ද. ඒ භව කතඹහ 
නයක ශද්ල් කය්දශ්ද නළවළ." ඒ ්දී ලශඹ්ද අර්ථ කථනඹ 
කය්දන ඹ්දන එඳහ. ශම්හ ශම් මිනිසු්දශේ ව දඹ හක්ෂිඹ ක 
එක්ක ිනශඵන ප්රtලසන ශනොශයි. හිත ශවොකභ ක එක්ක ිනශඵන 
ප්රtලසන ශනොශයි.  
 

ශම්හ අශප් යශට් නීිනශේ, ප්රtජහත්දත්රOහදශේ මර ධර්භ. ඒ මර 
ධර්භ තමු්දනහ්දශේරහ උල්රංඝනඹ කයපු ඳහර්ලිශම්්දරුක් ශම්. 
ඒ උල්රංඝනඹ කිරීභ වහ තමු්දනහ්දශේරහ රුශන්ද ශදශක් 
ඵරඹ උඳශඹෝගි කය ග කශ ක ශකොශවොභද? ඒක ක වරි වහාජනක 
කරුණක් ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි. එක ඳළ කතකි්ද 
අධිකයණඹට සහධීන කඹ වහ ිනබුණු ඵරඹ දවඅටන 
්ණ්ඩුර[භ ාසථහ ංශලෝධනඹ වයවහ ඳළවළය ග්දන ශම් 
ඳහර්ලිශම්්දරුශඅ රුශන්ද ශදශක් ඵරඹ උඳශඹෝගි කය ග කතහ. 
වළඵළයි තමු්දනහ්දශේරහ ශම් ඳහර්ලිශම්්දරුශඅ රුශන්ද ශදශක් 
ඵරඹ වදහ ග කශ ක ශකොශවොභද? ජනතහ යමි්ද ද? නළවළ. ගරු 
වකීම් ඇභිනරුභහ වදහ ග කශ ක ජනතහ යමි්දද? නළවළ. එරුභහ 
නිශඹෝජනඹ කශශේ ශභොකක්ද? දවව කන ්ණ්ඩුර[භ ාසථහ 
ංශලෝධනශේ දිලහ. එරුභහ නිශඹෝජනඹ කශශේ ශභොකක්ද? 
විධහඹක ජනහධිඳින ර[භඹ අශවෝසි කිරීශම් දිලහ. ඒක තභයි ඳසු 
ගිඹ ජනහධිඳිනයණශේදී ක එරුභහශේ ශද්ලඳහරන භමිකහ. 
වළඵළයි දවඅටන ්ණ්ඩුර[භ ාසථහ ංශලෝධනඹට එරුභහශේ 
අත එශ්දශ්ද ශකොශවොභද? එතශකොට තමු්දනහ්දශේරහ 
දවව කන ්ණ්ඩුර[භ ාසථහ ංශලෝධනඹ ඉ ක කයරහ 
දවඅටන ්ණ්ඩුර[භ ාසථහ ංශලෝධනඹ වදහ ග කශ ක 
ප්රtජහත්දත්රOහදඹ ශවෝ දහචහයශේ මලික මර ධර්භ ක ්යක්හ 
කයමි්ද ශනොශයි. ඒකට ක අධිකයණශඹ්ද දීපු තීයණඹක් -ඕනෆ 
ඳළ කතකට ඳළනරහ ඕනෆ විධිඹකට ඉ්දන පුළු්ද කිඹන එක- 
තමු්දනහ්දශේරහ ඉවල් කය ග කතහ.-උඳශඹෝගී කය ග කතහ- 
තමු්දනහ්දශේරහ එක ඳළ කතකි්ද අධිකයණශේ ිනශඵන 
සහධීන කඹ භය්දන ඳහර්ලිශම්්දරු උඳශඹෝගි කය ග කතහ. 
අශනක් ඳළ කශත්ද ඒ සහධීන කඹ භළරීභ වහ රුශන්ද ශදශක් 
ඵරඹ වදහ ග්දන අධිකයණඹ උඳශඹෝගි කය ග කතහ. ඒක නිකම් 
දළබඳ පිහිඹකි්ද -ශදඳළ කත කළශඳන- කයපු ළඩක් හශගයි. එශවභ 
ක්රි ඹහභහර්ගරයි තමු්දනහ්දශේරහ නියත ශරහ ිනශඵ්දශ්ද. 
ඉින්ද තමු්දනහ්දශේරහශේ ශභොන ප්රtජහත්දත්රOහදඹක්ද? ශභොන 
ඹවඳහරනඹක්ද? ශභොන ශිසටහචහයඹක්ද? ශභොන ශිසට කඹක් 
ගළනද ශම් කථහ කය්දශ්ද? ඔඵරුභ්දරහශේ ඇඳුභ යුශයෝපීඹයි. 
වළඵළයි ඔඵරුභ්දරහශේ භහනසික කඹ ග්රාහභාඹයි. ඇඳුභ විතයක් 
යුශයෝපීඹ ශරහ ළඩක් නළවළ. භහනසික කඹ ක එතළනට ඹ්දන 
ඕනෆ. වළඵළයි තමු්දනහ්දශේරහශේ භහනසික කඹ ශකොතළනද 
ිනශඵ්දශ්ද? 

 
 

ගරු හසුශද් නහනහඹක්කහය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
යුශයෝඳශේ භහනසික කඹ ශවොයි ද? 
 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ශඳොඩ්ඩක් ඉ්දන ශකෝ. තමු්දනහ්දශේරහශේ භහනසික කඹ 

එතළන ශනොශයි ිනශඵ්දශ්ද. තමු්දනහ්දශේරහශේ 
භහනසික කඹ දළ්ද අිනලඹ ග්රාහභා; ළඩම්හදි; යදර. වරිද? 
 ඔශවේ ශකෝදද නහ ග්දන, ඔශවේ ළශටන භහනසික කඹක් 
තමු්දනහ්දශේරහට ිනශඵ්දශ්ද.  

 
ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ  
(ரண்தைறகு ஜரணக தண்டர) 
(The Hon. Janaka Bandara) 
ගරු භ්දත්රීනරුභහ, ග්රාහමීඹ භහනසික කඹ ද- 
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ඳහර්ලිශම්්දරු 

 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
      (ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

      (The Hon. Anura Dissanayake) 
ග්රාහමීඹ ශනො ශයි, ග්රාහභා. ඵර්දනශකෝ චනඹ ශ කශය්දශ්ද 

නළවළ. 
 
 

ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ  
(ரண்தைறகு ஜரணக தண்டர) 
(The Hon. Janaka Bandara) 
යුශයෝපීඹ භහනසික කඹ ශවොයි කිඹරහද ඔඵරුභහ කිඹ්දශ්ද? 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ග්රාහභා. ශ කශය්දශ්ද නළවළ, හඩි ශ්දන. 
 
ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ  
(ரண்தைறகு ஜரணக தண்டர) 

(The Hon. Janaka Bandara) 
යුශයෝපීඹ භහනසික කඹ ශවොයි කිඹරහද කිඹ්දශ්ද? 
 

 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ශඳොඩ්ඩක් ඉ්දන. ග්රාහභා භහනසික කඹ කිඹ්දශ්ද ඳව ක 

කිඹන එක. ශ කරුම් ග්දන සිංවර බහහ. ඉින්ද ශම් ග්රාහභා 
භහනසික කඹයි තමු්දනහ්දශේරහට ිනශඵ්දශ්ද.  

 

භහ කිඹමි්ද සිටිශේ තමු්දනහ්දශේරහ අධිකයණඹ උඳශඹෝගි 
කය ග ක ්කහයඹයි. ඊට ඳසශේ ශම් අධිකයණඹ තභ්දශේ 
ක්රි ඹහදහභ ක එක්ක ගළශට්දන ඳට්ද ග කතහ. 

  
ගරු හසුශද් නහනහඹක්කහය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
එතශකොට ශම් ග්රාහමීඹ -[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ග්රාහමීඹ ශනොශයි, ග්රාහභා. ඉතහභ ක ඳව ක, යදර, ළඩම්හදි, 

රුට්ටු ශදකකට තභ්දශේ භහනසික කඹ විකුණ්දන පුළු්ද; 
තභ්දශේ ිනබුණු භවහ ශම් නළඹුරුතහ, භවහ ශම් අධාහ කභඹ, 
රුට්ටු ශදශක් ඇභින ඳට්ටභකට විකුණහ ග්දන පුළු්ද එක තභයි 
ග්රාහභා භහනසික කඹ. ඒකට තභයි ගරු නිශඹෝජා කහයක 
බහඳිනරුභනි, ග්රාහභා භහනසික කඹ කිඹ්දශ්ද. ශන මුකු ක 
ශනොශයි, ඒක ග්රාහභා. ඒක දියුණු භහනසික කඹක් ශනොශයි. ඒක 
ර්ධනඹ ශච්ච භහනසික කඹක් ශනොශයි. ඒක ශගොඩක් ශද්ල් 
එක්ක, ඉතහ ශවොඳි්ද, වි ත භනසි්ද ඵර්දන පුළු්ද 
භහනසික කඹක් ශනොශයි. ඒක ඉතහභ ක ඳව ක භහනසික කඹක්. 
ඉින්ද භහ කිඹ්දශ්ද -[ඵහධහ කිරීභක්]ශඳොඩ්ඩක් ඉ්දන ශකෝ. 
ඔඵරුභහශේ ශරහශඅ කථහ කය්දන ශකෝ.  

 
ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, භහ කිඹමි්ද හිටිඹ ඒ 

ප්රtලසනඹ ශම් විධිඹට එනහ. තභ්ද විසි්දභ තභ්දශේ ඳ්දිනභඹ 
වුභනහ වහ කස කයන රද ්ඹතනඹ තභ්දශේ 
ක්රි ඹහභහර්ගරටභ ඵහධහ ඳමුණු්දන ඳට්ද ග්දනහ. එතශකොට 
තභයි ශම් ගළටුභ නිර්භහණඹ ශ්දශ්ද. ඒ ගළටුශම් ප්රtිනපරඹ තභයි 
ශම්. ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, අධිකයණ ශේහ 
ශකොමි්ද බහශඅ ශල්කම්යඹහ නිශඅදනඹක් භඟි්ද ප්රtකහලඹට 
ඳ ක කයනහ, අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහ ශත එල්ර වී 
ිනශඵන තර්ජනශේ සබහඹ. 

 
 

 ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, එතශකොට තර්කඹක් 
එනහ. ගරු ශකශවබඳඹ යඹුක්ළල්ර අභහතායඹහ භහධා 
හකච්ඡහකදී කිඹහ ිනබුණහ, "අධිකයණ ශේහ ශකොමිශම් 

ශල්කම් භහධා නිශඅදන නිකු ක කිරීභ ළයදියි - ඇභින 
ශකශවබඳඹශේ යජශේ භතඹයි." කිඹරහ. ඒ නිශඅදනඹ නිකු ක 
කශශේ 2012 ළප්තළම්ඵර් භහශේ 19ළනි දහ. වළඵළයි ්ණ්ඩු 
තභ්දශේ සථහයඹ කිඹ්දශ්ද ඊට දින 23කට ඳසශේ, 2012 
ඔක්ශතෝඵර් භහශේ 12න දහයි. ''අධිකයණ  ශේහ ශකොමි්ද 
බහශඅ ශල්කම් භහධා නිශඅදන නිකු ක කිරීභ ළරැදියි'' කිඹරහ 
කිඹ්දශ්ද දින 23කට ඳසශේ. වළඵළයි, අධිකයණ ශේහ 
ශකොමි්ද බහ රු ිනශඵන ාසථහශඅ -ඒක තභයි 
අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ ාසථහ- 3න වහ 4න 
ග්දිනර ව්ද නහ, " ශකොමිශම් නි ශඹෝජිතඹහ ශර ක්රි ඹහ 
කයනු රඵ්දශ්ද ශකොමිශම් ශල්කම්යඹහ න ඵළවි්ද 
ශකොමිශම් අනුභළිනඹ හිත නිශඅදන නිකු ක කයනු රළශබ්" 
කිඹරහ. ඔහු ශකොමිශම් ශල්කම්යඹහ. ඔහු කය්දශ්ද 
ශල්කම්යඹහශේ කහර්ඹඹයි. වළඵළයි, ඔහු ඳශ කය්දශ්ද ඔහුශේ 
භතඹ ශනොශයි. ඔහු,  ඒ ශකොමි්ද බහශඅ භතඹ, ශකොමි්ද 
බහශඅ අනුභළිනඹට ඹට ක ප්රtකහල කයන පුද්ගරඹහ. 
තමු්දනහ්දශේරහ ළරැදි පුද්ගරශඹක් අල්රහ ශගනයි ශම් ඳවය 
දීරහ ිනශඵ්දශ්ද. ශකොමිශම් අනුභළිනඹට ඹට ක නිශඅදන 
නිකු ක කිරීශම් ඵරඹ ඔහුට ඳයහ ිනශඵනහ. ඔහු ඳණිඩුඩකරුහ. 
ශභහිදී ඳණිවුඩකරුහටයි ගවරහ ිනශඵ්දශ්ද. 

 
 

ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි,  හභහනාශඹ්ද 
යුද්ධඹකදී ඳණිවුඩකරුහට ශඩි තඵ්දශ්ද නළවළ ශ්ද. 
යුද්ධඹකදී ඳණිවුඩකරු ඹනහ, ඳණිවුඩඹ අයශගන. හභහනා 
ම්ප්රtදහඹ අනු යුද්ධශේදී ඳණිවුඩකරුහට ශඩි තඵ්දශ්ද නළවළ. 
වළඵළයි තමු්දනහ්දශේරහ දළ්ද ඳණිවුඩකරුහට ශඩි තඵනහ. 
එළනි ත ක කඹකට තභයි තමු්දනහ්දශේරහ දළ්ද ඳ ක ශරහ 
ිනශඵ්දශ්ද. නිශඅදන නිකු ක කිරීභට අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද 
බහශඅ ශල්කම්යඹහට ඵරඹක් ිනශඵනහ. භහ දළක්කහ, ඔහුට 
එළනි ඵරඹක් නළවළයි කිඹහ ශකශවබඳඹ යඹුක්ළල්ර 
අභහතායඹහ කිඹහ ිනශඵනහ. ඒක ළරැදියි, එළනි ඵරඹක් ඔහුට 
දීරහ ිනශඵනහ. එළනි ඵරඹක් දීරහ ිනශඵනහ විතයක් ශනොශයි, 
මීට කලිනු ක එශේ නිශඅදන නිකු ක කය ිනශඵනහ. අධිකයණ 
ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ නිඹභඹ ඳරිදි ශල්කම්යඹහ විසි්ද ප්රtථභ 
යට 1999.09.12න දින සිඹලුභ පු ක ඳ කරට බහහ රුශන්දභ 
නිශඅදනඹක් නිකු ක කයනු රළඵ ිනශඵනහ. එභ නිශඅදනඹ භහ 
ශඟ ිනශඵනහ, ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි. භහ එභ 
නිශඅදනඹ බහගත* කයනහ. 

 
එකට හිටපු අගවිනිසුරු ජී.පී.එස. ද සිල්හ ව ප්රිමඹ්දත 

ශඳශර්යහ වහ ්න්දද කුභහයසහමි ඹන විනිසුරු්දශග්ද 
ළදුම්ර ක ශකොමි්ද බහශඅ ළඩඵරන ශල්කම්යඹහ ලශඹ්ද 
සිටි ඩී.එ්ද. භයශකෝ්ද භවතහ -ර්තභහනශේ ළඩ ඵරන 
කුරුණෆගර භවහධිකයණ විනිසුරුරුභහ- 1999 දී නිශඅදනඹක් 
නිකු ක කශහ. ඒ අනු  ශම් භෆතකදී නිකු ක කශ නිශඅදනඹ 
අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ ශල්කම්යඹහ ඳශමුන 
තහට නිකු ක කශ නිශඅදනඹක් ශනොශයි. මීට කලිනු ක 
ශභළනි නිශඅදන නිකු ක කය ිනශඵනහ. වළඵළයි ශම් 
නිශඅදනශඹ්ද කිඹ්දශ්ද ශභොකක්ද?  ශභළනි නිශඅදනඹක් 
නිකු ක කය්දන සිද්ධ වුශණ් ඇයි? අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද 
බහ ශත එල්ර න තර්ජනඹ ව ඵරඳෆභ පිබඳඵ අධිකයණ 
ශේහ ශකොමි්ද බහ නිශඹෝජනඹ කයන රු්ද, වතය ශදනකුශේ 
හකච්ඡහ භඩුල්රක ශවෝ ඔවු්දශේ සි ක රුශ විතයක් කළකෆශයමි්ද, 
හකච්ඡහ කයමි්ද ිනබිරහ ළඩක් නළවළ. ඔවු්දට තභ්දශේ 
රැකයණඹට ඹ්දන ්දශ්ද ජනතහ වමුටයි. අධිකයණ ශේහ 
ශකොමි්ද බහශඅ ශල්කම්යඹහ තභ්දට එල්ර වී ිනශඵන 
තර්ජනඹට රැකයණඹ පිණි තභයි ජනතහ ශඟට ඹ්දශ්ද.  
 

ඇ කතටභ එක ඳළ කතකි්ද ශභඹ අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද 
බහ තභ්දශේ සහධීන කඹ ශනුශ්ද තභ්ද විසි්දභ ගනු 
රළබ පිඹයක්. ශදන කරුණ, තභ්දශේ ්යක්හ ශනුශ්ද 
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*  පුසතකහරශේ තඵහ ඇත. 
*   தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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තභ්ද විසි්දභ ගනු රළබ පිඹයක්. ඒ ශකොමි්ද බහ රුශ ශම් 
ම්ඵ්දධශඹ්ද හකච්ඡහ කයකය සිටිඹහට ළඩක් නළවළ. ශභොකද, 
තර්ජන ඊට ඩහ දුයට ඇවි ක ිනශඵනහ. තර්ජනඹක් ශනුශ්ද 
ඔවු්ද කශ යුරු ්දශ්ද ශභොකක්ද? ඔවු්ද කශ යුරු ්දශ්ද ඒ 
තර්ජනශේ සබහඹ යශට් ජනතහට එබඳදයඅ කයන එකයි. ඒක 
ළරැදිද? ඒක අහධහයණ ්දශ්ද ශකො ශවොභද? ඒක ශකොශවොභද 
නීින විශයෝධි ්දශ්ද? තභ්දට තර්ජනඹක් එල්ර වී ිනශඵනහ 
නම්,  තභ්දශේ ්ඹතනඹ  පිබඳඵ විලසහඹ ිනශඵන, තභ්දශේ 
්ඹතනඹ පිබඳඵ  ඵළඳීභක් ිනශඵන ජනතහට ඒ තර්ජනඹ එබඳදයඅ 
කශ යුරුයි. ඒ එබඳදයඅ කිරීභ තභයි ශම් කශශේ. ඒ නිශඅදනශඹ්ද 
කිඹ්දශ්ද ශභොකක්ද?  

 
අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ ශල්කම්යඹහ විසි්ද 2012 

ළප්තළම්ඵර් භ 19 න දින නිකු ක කය ඇින නිශඅදනශේ ශභශේ 
ව්ද නහ: 
 

"ශම් න විට අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහ ශත විවිධ තයහිනයම්ර 
පුද්ගරඹ්දශග්ද විවිධ ඵරඳෆම් ව තර්ජන එල්රශමි්ද ඳිනන ඵ 
කනගහටුශ්ද වුද ව්ද කශ යුරුඹ."  

 
 

ශභශවභ කිඹ්දශ්ද කවුද? අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහ  
ශනුශ්ද අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ ශල්කම්යඹහ 
තභයි ශභශවභ කිඹ්දශ්ද. අගවිනිසුරුරුමිඹ ව අධිකයණ ශේහ 
ශකොමි්ද බහ නිශඹෝජනඹ කයන විනිසුරුරුභ්දරහ ශදශදනහ 
ශනුශ්ද -ඒ බහ ශනුශ්ද- ශම් නිශඅදනඹ නිකු ක 
කය්දශ්ද. ඒක භංජුර ිනරකය කන භව කභඹහශේ හිතලුක් 
ශනොශයි. එඹ ශම් බහශඅ තීයණඹයි; බහශඅ අදවයි.  

 
ඊශඟට  ශභොකක්ද කිඹ්දශ්ද? එභ නිශඅදනශේ තදුයට ක 

ශභශේ ව්ද නහ: 
 

"ශේහ අලාතහ භත අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහ විසි්ද ග ක 
තීයණරදී එකී තීයණ ම්ඵ්දධශඹ්ද ශකොමි්ද බහ ශත විවිධ 
ඵරඳෆම් එල්ර කිරීභට උ කහව දයහ ඇත."  

 
ශභොකක්ද ශම් කය්දශ්ද? ඒ විතයක්ද කිඹ්දශ්ද? එභ 

නිශඅදනශේ ශභශේද ව්ද නහ: 
 

"භෆතකදී එක්තයහ විනිසුරුයඹකුට එශයහි ශකොමි්ද බහ විසි්ද 
විනඹහනුකර පිඹයක් ග ක අසථහශඅ දී ද එකී තීයණඹ ම්ඵ්දධශඹ්ද 
අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහ ශත විවිධ ්කහයශේ ඵරඳෆම් එල්ර 
විඹ."  

 
ශම්හ තමු්දනහ්දශේරහ වදපු ්ඹතන. අපි වදපුහ ශනොශයි. 

තමු්දනහ්දශේරහශේ රැකයණඹ ිනශඵන ්ඹතන ශම්හ. 
දවඅටන ්ණ්ඩුර[භ ාසථහ ංශලෝධනඹ අනු 
ජනහධිඳිනයඹහ විසි්ද ඳ ක කයනු රළබ ශකොමි්ද බහ ශ්ද ශම් 
විධිඹට කිඹ්දශ්ද. දළ්ද ශභොකක්ද කිඹ්දශ්ද?  

 
 

ඒ විතයක්ද කිඹ්දශ්ද? ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, 
ඊශඟට එභ නිශඅදනශේ ශභ ශේ ව්ද නහ:  
 

"තද අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ බහඳිනනිඹ න 
අගවිනිසුරුරුමිඹ ව අශනකු ක හභහජිකඹ්ද න ශශ්රාේසසහධිකයණශේ 
විනිසුරුරුභ්දරහ ශදශදනහ හකච්ඡහකට කළවීභට දයන රද උ කහවඹක් 
ද ශකොමි්ද බහශඅ ව අධිකයණශේ සහධීන කඹ රැක ගළනීශම් 
ටිනහකභ අදහශ ්ඹතනරට අශඵෝධ කය දීශභ්ද ඳසු අහර්ථක විඹ. 
ශම් පිබඳඵ ලිඛිත හක්ෂි අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහ රු ඇත."   

 
ඒ කිඹ්දශ්ද අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ බහඳිනනිඹ 

න අග විනිසුරුරුමිඹ ක, විනිසුරු්ද ශදශදශනකු ක හකච්ඡහකට 
කළ්දන උ කහවඹක් ිනශඵනහ.  ශම් නිශඅදනශේ ඔවු්දශේ 
නම් කිඹරහ ිනබුශණ් නළවළ. වළඵළයි භහ දළක්කහ භහධා ්ඹතනර 
කර්ත රු්ද ව අයිිනකරු්ද කළපු හකච්ඡහකදී 
ජනහධිඳිනයඹහ කිඅහ, එරුභහ තභයි ඒ අඹ කළ ශඅශඅ කිඹරහ. 
එරුභහ ඒක කිඹරහ ිනබුණහ. ඒ නිකම් සුවද හකච්ඡහකට, ඳඩි ළඩි 
කිරීභ ගළන කථහ කය්දන ලු.  භහ ද්දනහ විධිඹට ඔවු්දශේ ඳඩි ළඩි 
කය්දන ජනහධිඳිනයඹහ භළදිව ක ්දශ්ද නළවළ. අධිකයණ 

නි රධහරි්දශේ ඳඩි ළඩි කිරීශම් කහර්ඹබහයඹ ිනශඵ්දශ්ද 
ඳහර්ලිශම්්දරුට. ශම් ඳහර්ලිශම්්දරුශඅ ග කීභක් ඒක. ඳඩි ළඩි 
කිරීභ ගළන කථහ කය්දන, සු ඳවසුකම් ගළන කථහ කය්දන ඒ 
අඹට එ්දන කිඅහ ලු. ඉින්ද ශම් ශභොකක්ද කිඹ්දශ්ද කිඹන එක 
අඳට ශ කශය්දන නළද්ද? ඕනෆ ශකශනකුට ශදොශර් ද්ශදයි, ශඵශර් 
ද්ශදයි ශොඹහ ග්දන පුළු්ද. ශභොකක්ද ශම් ශරහ ිනශඵ්දශ්ද? 
ඔඵරුභ්දරහ කල්ඳනහ කය ඵර්දන.  

 
ඒ විතයක් ශනොශයි ඊශඟට ශභොකක්ද කිඹ්දශ්ද? ඒ 

නිශඅදනශේ තදුයට ක ඔහු ශභශේ ව්ද කය ිනශඵනහ: 
 

"අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහ ශත එල්ර ්දනහ ව කිසිදු 
ඵරඳෆභකට, තර්ජනඹකට, ශදෝ හශයෝඳණඹකට ශවෝ බිඹ ගළ්දවීභකට 
ඹට ක ශනොවී අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ ව භසතඹක් ශර 
ශභයට අධිකයණශේ සහධීන කඹ රැක ගළනීභ අධිකයණ ශේහ 
ශකොමි්ද බහශඅ අතා්දත ගකීභක් න ඵද ඒ වහ අධිකයණ 
ශේහ ශකොමි්ද බහ නිය්දතයශඹ්ද කළඳවී සිටින ඵද 
අධහයණශඹ්ද ව්ද කශ යුරුඹ."  

 
ඔවු්දට ශභළනි නිශඅදනඹක් ප්රtකහලඹට ඳ ක කය්දන සිදු 

්දශ්ද ශභොකක් නිහද? ඒ තර්ජනශේ සබහඹ තභයි ඔවු්ද 
කිඹ්දශ්ද.  බිඹ ගළ්දවීභකට, තර්ජනඹකට, ඵරඳෆභකට ඹට ක 
ශනොවී ශභඹ රැක ග්දන ඔවු්ද උ කහව කයනහ කිඹනහ. 
තමු්දනහ්දශේරහශේ ්ඹතනඹ යකි්දන උ කහව කයනහ 
කිඹනහ. "බිඹ ගළ්දවීභකට, තර්ජනඹකට රක් ශනොවී" කිඹන 
චන අඳ ඳසු ශවොඳි්ද හකච්ඡහ කයමු.  

 
ඊශඟට අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහ ව අධිකයණශේ 

කීර්ින නහභඹ විනහල කිරීභ වහ භහධා වයවහ ශදන ප්රtචහය 
පිබඳඵ ක ඔවු්ද ව්ද කයනහ.  තර්ජනඹකට, බිඹ 
ගළ්දවීභකට, ඵරඳෆභකට ඹට ක ්දශ්ද නළවළ කිඹරහ ඔවු්ද 
කිඹනහ. ඒ ප්රtකහලඹ නිකු ක කශහට ඳසශේ ශ්දශ්ද ශභොකක්ද? 
ඔවු්ද තර්ජනඹකට, බිඹ ගළ්දවීභකට ඹට ක ශනහද කිඹරහ 
ඳරීක්හ කය්දන ඳට්ද ග්දනහ. ඒ ඳරීක්ණශේදී තභයි,  ඔහුශේ 
දරුහ ඳහරට ඇයර්දන ගිඹ ශභොශවොශ කදී එතළනට පිසශතෝර 
හිත කණ්ඩහඹභක් ඇවිල්රහ ඳවය දීභකට රක්  කිරීභ සිද්ධ 
්දශ්ද. ඔවු්ද ශම් නිශඅදනශඹ්ද කිඹනහ කිසිදු තර්ජනඹකට, 
ඵරඳෆභකට බිඹ ගළ්දවීභකට ඹට ක ්දශ්ද නළවළ කිඹරහ. දළ්ද 
තමු්දනහ්දශේරහ  ශභොකක්ද කය ිනශඵ්දශ්ද? ඒක ඳරීක්හ 
කය්දන ගිහිල්රහ. තර්ජනඹට ඹට ක ශයිද, බිඹ ගළ්දශයිද 
කිඹරහ ඳරීක්හ කය්දන තභයි ශම් ගිහිල්රහ ිනශඵ්දශ්ද. කල්ඳනහ 
කයරහ ඵර්දන. ශභොකක්ද ශම් කයරහ ිනශඵ්දශ්ද? ගරු 
නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, ඊට ඳසශේ ශභොකක්ද සිද්ධ 
්දශ්ද? ඊට ඳසශේ ශම් සිද්ධිඹට වරි අපරු අර්ථ කථන ශද්දන 
ඳට්ද ග්දනහ. ඩරස අරවප්ශඳරුභ අභහතායඹහ ඒ ගළන කිඅහ. 
එරුභහ වරිඹට අය ර්ශරොක් ශවෝම්ස හශගයි. එරුභහ ඳරීක්ණ 
දිඹ ක කයනහ. එරුභහ ර්ශරොක් ශවෝම්ස හශේ ඳරීක්ණ දිඹ ක 
කයරහ කිඹනහ, "දරුහ ක්රීහඩහ තයගඹක ශඹදී සිටිඹදී තහ කතහ 
ඳ කතයඹක් ඵරමි්ද සිටිශේ ශකශේද?" කිඹරහ. එශවභ නම් දරුහ 
ඇශභරිකහශඅ ඉ්දදළද්දී තහ කතහ ශභශවේ ඉ්දශ්ද ශකොශවොභද? 
අඳට අව්දන ිනශඵන ප්රtලසනඹ ඒක. එශවභ නම් එශවභ ්දශ්ද 
ශකොශවොභද?  ඒ තයම් දහයක ශප්රtේභඹ, පිඹ ශප්රtේභඹ ිනශඵනහ නම් 
දරුහ ක එක්ක එකට ඉ්දන එඳහ ඹළ. නමු ක දළ්ද ශම් දරුහ 
ඉසශකෝශල් ඇරුශශේ ඉ්දදළද්දී තහ කතහ කහර් එ ශක් ඉඳීභ ඵයඳතශ 
ප්රtලසනඹක්!  වළඵළයි දරු්ද ඇශභරිකහශඅ ඉ්දදළද්දි තහ කතහ 
රංකහශඅ ඉ්දන එක ප්රtලසනඹක් ශනොශයි. ශකොශවොභද ශභශවභ 
්දශ්ද? තමු්දනහ්දශේරහ ාංගශඹ්ද ශම් කයමි්ද සිටි්දශ්ද 
ශභොකක්ද? ාංගශඹ්ද, අර්ථ කථනඹඹක් වද්දන උ කහව කශහ 
ශම්ක ශනස ළඩක් කිඹරහ. 

 
ත අඹ ශම් ගළන ශභොනහද කිඅශඅ? එස.බී. දිහනහඹක 

අභහතායඹහ ශභොකක්ද කිඅශඅ? "අධිකයණ ශකොමිම් ශල්කම්ට 
ඳවය දීභ ංවිධහනහ කභක ජහතා්දතය කුභ්දත්රOණඹක්'' උස 
අධාහඳන ඇභින එස.බී. දිහනහඹක භවතහ උඩුනුය රැසවීභකදී 
ඳළසීඹ.  
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ඳහර්ලිශම්්දරු 

 

එතශකොට ඒක ජහතා්දතය කුභ්දත්රOණඹක ප්රtිනපරඹක්! ශම් 
කුභ්දත්රOණ ශම්නිඹහ ඉිනවහශේ හිටපු හිට්රර්ට ක ශම් විධිඹටභ 
ිනබුණහ. දකින වළභ එකක්භ කුභ්දත්රOණ ශර තටභන ශම්නිඹහ. 
ඒක භහනසික ාහධිඹක්. දළ්ද ශම් ්ණ්ඩු ඒ භහනසික 
ාහධිශඹ්ද ශඳශශනහ. වළභ ශදඹක්භ කුභ්දත්රOණ ශර අර්ථ 
කථනඹ කයන, ජහතා්දතය කුභ්දත්රOණ ශර අර්ථ කථනඹ කයන 
භහනසික ාහධිඹකි්ද ශඳශශනහ. ඒ භහනසික ාහධිඹ තභයි  
ශඳ්දනුම් කය්දශ්ද, ශම්ක  ජහතා්දතය ඳ්දනශේ කුභ්දත්රOණඹක් 
කිඹරහ. ශම්ශක්ද කිඹ්දන වද්දශ්ද ශභොකක්ද? ළඵෆ ඳවය දු්ද 
අඹ තභ අ ක අඩංගුට අයශගන නළවළ. තභ ඒ ගළන ඳරීක්ණ 
කයරහ නළවළ. භහ දළක්කහ ශඳොලිසඳිනරුභහ ඳවය දීපු ශකනකුශේ 
ිකත්රOඹක් ඇරහ රඳහහිනිශේ දභනහ. ඕ්දන කයරහ ිනශඵන 
වඳ්දකභ! ිකත්රO ඇරහ රුඳහහිනිශේ දභනහ. තභ කිසි ශකශනක් 
අ ක අඩංගුට අයශගන නළවළ. ශභයි්ද කය්දශ්ද ශභොකක්ද? ශම්ක 
තභයි අධිකයණඹට එල්ර වී ිනශඵන ඵයඳතශ තර්ජනශේ 
සබහඹ.  

 

ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, ශම්ක ක වරි අපරු 

ළඩක්. NSB එශක් සිදු ව ගනුශදනු පිබඳඵ, ඒ  ිනබුණු 
ක්රි ඹහදහභඹ පිබඳඵ විභර්ලනඹ කය්දන අල්රස ශවෝ දණ 
ශචෝදනහ විභර්ලන ශකොමි්ද බහට ඳළරුහ. වළඵළයි අල්රස 
ශවෝ දණ ශචෝදනහ විභර්ලන ශකොමි්ද බහට රංකහශ්දභ 
ඇවිල්රහ ිනශඵන එකභ ඳළමිණිල්ර ක ශම්ක ශනොශයි. භට 
භතකයි, එක ශරහක රුපිඹල් මිලිඹන 450ක් උඳඹහ ග කශ ක 

ශකශේද කිඹරහ එක්තයහ පුද්ගරශඹකුශග්ද Commission to 

Investigate Allegations of Bribery or Corruption  එක 

ප්රtලසන කයරහ ිනබුණහ. ඊට ඳසශේ සිද්ධ ශච්ච ශද් තභයි ඔහුට 
හිටපු ගභ්ද ර්ඳශඹක් ගවපු එක. අල්රස ශවෝ දණ ශචෝදනහ 
විභර්ලන ශකොමි්ද බහශඅදී ඔහු ර්ඳශඹක් කහරහ. ඊට ඳසශේ 
අල්රස ශවෝ දණ ශචෝදනහ විභර්ලන ශකොමි්ද බහශඅ අධාක් 
ජනයහල් භහරු කශහ. එශවභ ශ්ද ශ්දශ්ද. තමු්දනහ්දශේරහශේ 
නඩු තමු්දනහ්දශේරහ අවග්දන විධිඹ වරි ඳළවළදිලියි. ඒහ ශවොඹහ 
ග්දන විධිඹ වරි ඳළවළදිලියි. හිටපු ගභ්ද ර්ඳශඹෝ කනහ. එබඳ 
ශන ශකොට අධාක් ජනයහල් ශගදය ඹනහ. එශවභ තභයි 
තමු්දනහ්දශේරහශේ  රැකයණඹ ිනශඵ්දශ්ද. වළඵළයි ශම් නඩු 
ශවොයි. ක්රි ඹහ කභක ශච්ච එක ගළන ක ප්රtලසනඹක් නළවළ. වළඵළයි 
නඩු  අවන දිනඹ ක වරි කදිභයි. දිවි නළගුභ ඳන ක ශකටුම්ඳත 

 ශශ්රාේසසහධිකයණශේ විබහග න දට NSB  එශක් බහඳිනයඹහ 

Commission to Investigate Allegations of Bribery or 

Corruption එකට ඹනහ. ශවොයි. දිවි නළගුභ ඳන ක ශකටුම්ඳත 

පිබඳඵ ශශ්රාේසසහධිකයණශේ තීයණඹ ඳහර්ලිශම්්දරුශඅ කිඹන 

දශේ NSB  එ ශක් බහඳිනයඹහ  අල්රස ශවෝ දණ ශචෝදනහ 

විභර්ලන ශකොමි්ද බහට ශගනි ඹනහ. 
 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
එරුභහට විරුද්ධ තමු්දනහ්දශේරහ ශ්ද කථහ ක ශශේ.  

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ ගළන කිඹ්දනම්. කිඹ්දනම්. ගරු නිශඹෝජා කහයක 

බහඳිනරුභනි, අධිකයණශේ සහධීන කඹ පිබඳඵ  විහද කයන 
අද දිනශේ ඒකට "බී" හර්තහ ශගොනු කයනහ. ශම්හ වරි ශවොයි. 
 කහර්ඹක්භතහ පිබඳඵ ශභශවභ භවහ ශවිල්ශර්ද ඉඳීභ 
පිබඳඵ, ඒ හශේභ ංචහක් ශවෝ දණඹක් ශවබඳදයවු වුණු 
වහභ ඒ ඳසු ඳ වමහ ගිහිල්රහ ශතොයරුරු ශොඹරහ "බී" 
හර්තහක් ශගොනු කිරීභ පිබඳඵ දයන උ කහවඹ වරි ප්රtලංනීඹයි. 
ඒ පිබඳඵ අඳට විහදඹක් නළවළ. වළඵළයි අඳට ිනශඵන ප්රtලසනඹ 
ඒක ශනොශයි. ත අ ක වළරුණු ඒහ ශකොච්චය ිනශඵනහද? ඒහ 
ගළන වහංකසිඹක් ක නළවළ; ඵළලිල්රක් ක නළවළ. ඒහ අ ක 
වළයරහ ිනශඵ්දශ්ද.  ශම් ්ඹතන තමු්දනහ්දශේරහට ඕනෆ විධිඹට 

ඳහවිච්ික කයමි්ද ිනශඵනහ. තමු්දනහ්දශේරහශේ ඵරඹ තවවුරු 
කය ග්දන, ඒහ ලක්ිනභ ක කය ග්දන, ඒහට ඵරඳෆම් කය්දන 
ිනශඵන ්ඹතන බි ළට්ටීශම් ළරළසභක් ිනශඵනහ.  

 
ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, අධිකයණඹට අද එල්ර 

වී ිනශඵන තර්ජනඹ හුදු නීිනශේ, යුක්ිනශේ හධහයණ කඹ 
පිබඳඵ ගළටලුක් ඳභණක්භ ශනොශයි. එඹ අශප් යශට් 
ප්රtජහත්දත්රOහදඹ පිබඳඵ ප්රtලසනඹක්. අශප් යශට් ප්රtජහත්දත්රOහදඹ 
මුහුණ දී ිනශඵන අනරුශර් අගහධශේ ප්රtභහණඹයි එයි්ද ශඳ්දනුම් 
කය්දශ්ද. අද අලා වී ිනශඵ්දශ්ද කුභක්ද? ගරු නිශඹෝජා 
කහයක බහඳිනරුභනි, අද අලා වී ිනශඵ්දශ්ද අ්ද කයක් ක 
ශනොශයි. ශරෝකශේ ඒ හශේ ශද්ල් සිදු වුණු අසථහ කීඳඹක් 
අපි දළකරහ ිනශඵනහ. ඒකහධිඳින නහඹකඹ්ද, ඒකහධිඳින 
ඳහරනඹ්ද ශගොඩ නඟරහ ිනශඵ්දශ්ද යටක අයහජික කඹ්ද 
නිර්භහණඹ න අසථහරයි. විශලේශඹ්දභ ශම් ්ඹතනර 
සහධීන ඳළළ කභ බි ළට්ටීභ අධිකයණඹ ශඅහ, ඳහර්ලිශම්්දරු 
ශඅහ, ශන ක ්ඹතනර ශඅහ - 

 
නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please!  You have only five more minutes.  

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, භභ භශේ කථහ 

අ්ද කය්දනම්. ඒ බි ළට්ටීභ වයවහ භහජ අයහජික කඹක් 
නිර්භහණඹ කශහ. ඒ අයහජික කඹ ඇරුශශේ ්කහය ශදකකට ශම් 
ප්රtලසනඹ ඉිනවහශේ විහ ශගන ිනශඵනහ. ඒ අයහජික කඹට 
එශයහි අයගශ කයන ජනතහ එහි ඳහරනඹ්ද බි දභහ ශන ක 
දිහකට ශරෝකශේ යටල් ඳරිර්තනඹ කයරහ ිනශඵනහ. ත ක 
අසථහ අපි දළක ිනශඵනහ. ඒ නිර්භහණඹ න අයහජික කඹ්ද 
උඳශඹෝගී කය ශගන ිනශඵනහ, තභ්දශේ ඒකහධිඳින ඵරඹ 
ලක්ිනභ ක කය ග්දන. අද සිද්ධ ශමි්ද ිනශඵ්දශ්ද ශම්කයි. අ්ද 
කයක් ක ශනොශයි. ශභඹ හුදු අධිකයණඹට එල්ර ශච්ච 
තර්ජනශේ සබහඹක් ශනොශයි. ශභඹ හුදු අධිකයණ ශේහ 
ශකොමි්ද බහශඅ ශල්කම්යඹහට ඳවය දීභ ඳභණක් ශනොශයි. 
අශප් යශට් ප්රtජහත්දත්රOහදඹ අ ක විඳින ගළඹුරු ශේද හචකශේ 
තයභයි ශභයි්ද ශඳ්දනුම් කයරහ ිනශඵ්දශ්ද. ඒ නිහ 
ප්රtජහත්දත්රOහදඹට එල්ර ශච්ච තර්ජනඹක් ිනශඵනහ. එඹ 
අධිකයණශඹ්ද ප්රtකහලඹට ඳ ක වුණහ. එඹ කහරඹක් භහධාශඹ්ද 
ප්රtකහලඹට ඳ ක වුණහ.  

 
ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, අපි ද්දනහ ශරෝකශේ 

ව අශප් යශට් ක ශම්  භහධාඹ වහ තර්ජනඹක් ිනබුණහඹ කිඹන 
කහයණඹ. ඒක අපි ද්දනහ. ිනබුණු ්ණ්ඩුර තර්ජනඹක් 
ිනබුණහ. වළඵළයි වළභ දහභ ක ඒකට විකල්ඳ භහධා කරහක් 
ිනබුණහ. තමු්දනහ්දශේරහ කශශේ විකල්ඳ භහධා කරහශඅ හිටපු 
විකල්ඳ භහධාශඅදී්ද ඝහතනඹ කශ එකයි. අත ඳඹ කළඩුහ; ඳරහ 
වළරිඹහ. විකල්ඳ භහධා කරහ මුළුභනි්දභ බි ළට්ටුහ. ඊට 
ඳසශේයි අශප් යශට් විකල්ඳ භහධා කරහ ශබ් අඩවි වයවහ 
ප්රtකහලඹට ඳ ක ශ්දන ඳට්ද ග කශ ක.  අඩු ඳහඩුකම් ිනශඵනහ. 
ඒක අපි පිබඳග්දනහ. වළඵළයි විකල්ඳ භහධා කරහශඅ ඊ ශඟ 
ශදොයටු, ඊ ශඟ ප්රtශඅලඹ ඵට ඳ ක වුශණ් ශබ් අඩවි. වළඵළයි ඳසු 
ගිඹ අවුරුදු ශදකක කහරඹක් මුළුල්ශල් තමු්දනහ්දශේරහශේ 
ප්රtධහන වරුයහ ඵට ඳ ක කයමි්ද එශ එශහ ඳවය දීරහ ශබ් අඩවි 
වයවහ අශප් යට ප්රtකහලඹට ඳ ක කයන රද විකල්ඳ භහධා කරහ 
බි්දදහ. ඒ ශභොකක් ශනුශ්දද? තභ්දශේ ිනශඵන ඉතහභ ළරැදි, 
අයුක්ිනවගත, අහධහයණ ඳහරන ර[භශේ හධහයණ කඹ 
භහජඹ භත ප්රtඵ්දධ වයවහ ශගොඩ නළඟුහ. ඒ නිහ අද ශම් 
්ණ්ඩු තා ්ණ්ඩුක් ශනොශයි. ශම් යශට් ිනශඵ්දශ්ද ශම් 
්ණ්ඩු ගළන ප්රtඵ්දධඹක්. ශම් ප්රtඵ්දධ ්ණ්ඩුක්. ප්රtඵ්දධ 
නහඹකශඹක්. භහධා වයවහ ශගොඩ නඟන රද, භහධා වයවහ 
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ශභශවඹ න රද ප්රtඵ්දධ ්ණ්ඩුක් ව ප්රtඵ්දධ ්ඹතනඹක් 
ිනශඵනහ. ඳහරකශඹක් ඉ්දනහ. ප්රtඵ්දධඹක් ිනශඵනහ. ශම් 
ප්රtඵ්දධඹ ශවබඳදයවු කිරීභ වහ ඉඩකඩ ශනොශදන භහධා ශත 
තර්ජනඹක් තමු්දනහ්දශේරහ දිඹ ක කශහ.  

 
ඊශඟට, දළ්ද අධිකයණඹට තර්ජනඹ දිඹ ක කය්දන ඳට්ද 

ශගන ිනශඵනහ. ඊට කලි්ද තභ්දට ඕනෆ විධිඹට ශඳොලීසිඹ 
වසුරුහ ගළනීශම් ඵරඹ තමු්දනහ්දශේරහශේ අතට ග කතහ. 
එතශකොට ශම් ්ඹතන ශභොනහද? ශම් යටක ප්රtධහන ඳළළ කභ 
ිනශඵන නීිනඹ, යුක්ිනඹ වහ හධහයණ කඹ යකින ්ඹතනයි. අපි 
ශනොශයි, තමු්දනහ්දශේරහ කිඹපු ්ඹතන. ශඳොලීසිශේ රහංඡනඹ 
විධිඹට ධර්භ චර[ඹ ගවරහ තමු්දනහ්දශේරහ තභයි ඔවු්දට ඒ 
ළුපිබඳ ඳශ්දදරහ ිනශඵ්දශ්ද. අධිකයණඹ භවහ උ කරුංග 
්ඹතනඹක් වළටිඹට නම් කයරහ, එතළනට ඹනහ නම්, කමිශේ 

අ ක ශදශක් ශකශයට එනකම් ශඵො කතභ දභහ ශගන, collar එශක් 

ශකශයට එනකම් ශඵො කතභ දභහ ශගන ඹ්දන ඕනෆඹ කිඹරහ, 
කිඹුහුභක් ක ඹයි කිඹරහ බශඹ්ද ඉ්දනහ ත ක කඹක් ඇින කයරහ, 
ඒ ්ඹතනරට භවහ සහධීන ගරු කඹක් ්ශයෝඳණඹ කයරහ 
ිනශඵ්දශ්ද තමු්දනහ්දශේරහයි. වළඵළයි අද තමු්දනහ්දශේරහ භරු 
කයපු අර්බුදඹ විසි්ද සිද්ධ කයරහ ිනශඵන ශද් තභයි ඒ ්ඹතනර 
සහධීන කඹ ්යක්හ කය ග්දන ඵළරිවීභ. ඒ නිහ තභ්ද විසි්දභ 
ශඳොයන රද ළුපිබඳ, තභ්ද විසි්දභ උ කරුංග කඹට ඳ ක කයන 
රද ්ඹතන අද තභ්දටභ අළු කය දිඹ කය භහජඹට ශගන ඹ්දන 
සිද්ධ ශරහ ිනශඵනහ. එයි්ද ශඳ්දනුම් කය්දශ්ද අද මුහුණ දීරහ 
ිනශඵන ගළඹුරු ශේදහචකශේ තයභයි. එඹ භභ අව්දශ්ද ශම් 
ඳහර්ලිශම්්දරුශඅ භ්දත්රීනරු්දශග්ද.  

 
ශම් භහජශේ ඳළළ කභට වදරහ ිනශඵන ප්රtධහන ලිප්ගල් රුන; 

ප්රtධහන ්රිக කඹ තභයි, විධහඹකඹ, අධිකයණඹ ව 
ාසථහදහඹකඹ. ශම් ඵරඹ්දශේ සීභහ්ද ඇරුශශේ හිඳිමි්ද, ශම් 
ඵරඹ්ද එකිශනකට රුරනඹ කයමි්ද එකිශනකහ අතය ංර්ධනඹ 
කස කයමි්ද ඇින කය ග්දනහ රද ඹව ඳහරනඹක් අලා නළද්ද? 
එශවභ භහජ ංසථහක් අලා නළද්ද? දළ්ද ශම් බි ශමි්ද 
ිනශඵ්දශ්ද ශභොකක්ද? ශම් ඳිනන භහජ ංසථහ ශගොඩ නළඟිරහ 
ිනශඵන ප්රtධහන පුරුරට තභයි ශම් ශඩි උණ්ඩ එල්ර කයමි්ද 
ිනශඵ්දශ්ද. ශම් ප්රtවහය එල්ර කයමි්ද ිනශඵ්දශ්ද. ශම් කුළු ශගඩි 
ප්රtවහය එල්ර කයමි්ද ිනශඵ්දශ්ද ශභොකකටද? ශම් භහජඹ ශගොඩ 
නළඟිරහ ිනශඵන ප්රtධහන මුල්ගල් ්රිக කඹට තභයි තමු්දනහ්දශේරහ 
ශම් කළු ගල් ඳවය එල්ර කය්දශ්ද. වළඵළයි ඒ එල්ර කයන කළු 
ගල් ඳවය ශකොතළනි්දද නතය ්දශ්ද? මුළු භහජඹක් කඩහ 
ළටීශභ්ද. මුළු භහජඹක ඳළළ කභ අශවෝසි කයමිනුයි එඹ නතය 
්දශ්ද. ඒ නිහ ශම් ඇින න ත ක කඹ වහභ නතය කය්දන 
ඕනෆ.  

 
අද අධිකයණඹට එල්ර කය ිනශඵන තර්ජන ගළන අඳ 

ශනොශයි කිඹ්දශ්ද ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි. 
අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහ ශනුශ්ද එහි ශල්කම්යඹහ 
ශම් ගළන ප්රtකහලඹට ඳ ක කයරහ ිනශඵනහ. ඔවු්දට එල්ර වී 
ිනශඵන තර්ජන, බිඹගළ්දවීම්, විශඅචන, ශදෝහශයෝඳණ පිබඳඵ 
හක්ෂි හිත එරුභහ කරුණු ඉදිරිඳ ක කයරහ ිනශඵනහ. ගරු 
නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, ශභශේ කිඹ්දශ්ද අඳ ශනොශයි. 
එරුභහ එක තළනක කිඹනහ, "ශම් වහ අලා නම් ලිඛිත හක්ෂි 
ශද්දනම්" කිඹරහ. ඒක ක පිබඳග්දන ඵළවළයි කිඹරහද කිඹ්දශ්ද? 
ඒක ක ශනොරකහ වරි්දනද කිඹ්දශ්ද? ඒක ශනොරකහ වරි්දන 
පුළු්ද ත ක කඹක් ශනොශයි.  

 
ඒ නිහ අද ශම් ඳහර්ලිශම්්දරු අක්මුඛ ග කීභක් ිනශඵනහ. 

ාසථහදහඹකඹ, ාසථහදහඹකඹට ඳළරී ිනශඵන ළඵෆ ගකීභ 
ඳයහ ග්දන. එක තළනක ිනබුණහ භහ දළක්කහ, විධහඹකඹයි, 
ාසථහදහඹකඹයි අතය ගළටුභක් කිඹරහ. නළවළ, කදහ ක එශවභ 
ගළටුභක් වළදිරහ නළවළ. ශම් ිනශඵ්දශ්ද විධහඹකඹ විසි්ද 
මුළුභනි්දභ ගිර ග්දනහ රද ාසථහදහඹකඹක්. ඒ නිහ අද 
ාසථහදහඹක යණ්ඩුක් ඇින කය ග්දනහ නම්, ඇින කය ග්දන 
ිනශඵ්දශ්ද ඵඩ ඇරුශශේ මික් එබඳශේ ශනොශයි. ශභොකද, 

විධහඹකඹ විසි්ද  ගිර ග්දනහ රද ාසථහදහඹක් ිනශඵ්දශ්ද. ඒ 
නිහ අද ගළටුභ නිර්භහණඹ ශරහ ිනශඵ්දශ්ද එතළන ශනොශයි. 
 අද ශරහ ිනශඵ්දශ්ද ශම් විධහඹකඹ විසි්ද ාසථහදහඹකඹ ගිර 
ග්දනහ එශක්ද ාසථහදහඹකඹ මිදිරහ නළින එකයි. දළ්ද ක 
ශම්ශක්ද ගළරශ්දන, එබඳඹට එ්දන. ශම් විධහඹකඹ විසි්ද 
ාසථහදහඹකඹ ගිර ශගන සිටි කහරඹ භදිද? 
තමු්දනහ්දශේරහශේ ව දඹ හක්ෂිඹ ක එක්ක කයන ශල්රභ, 
තමු්දනහ්දශේරහශේ භතඹ්ද, දර්ලනඹ්ද, දළක්භ්ද එක්ක කයන 
ශල්රභ නතය කශ යුරු නළද්ද? විධහඹකඹ ශම් මුළු 
ාසථහදහඹකඹභ ගිර ශගන තභ්දට ඕනෆ ඳරිදි රකඩ 
ඳහරකඹ්ද රකඩ නළට්ටු්ද වළටිඹට ඳ ක කයරහ ිනශඵන එක 
ශවොද? ශම්ක ශනස ්දන ඕනෆ නළද්ද? 

 
ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, අද ශම් අධිකයණ 

ක්ශේත්රOඹට එල්ර කය ිනශඵන තර්ජනඹ පිබඳඵ ශම් 
ාසථහදහඹක බහ මීට ඩහ ගළඹුරි්ද කල්ඳනහ කය්දන ඕනෆ. 
ශම් ඇින වී ිනශඵන තර්ජනඹ භහජඹ ශකොතළනට ද ශගන ඹ්දශ්ද 
කිඹන එක ගළන කල්ඳනහ කය්දන. එශවභ කල්ඳනහ කයරහ ශම් 
පිබඳඵ අදවස ඉදිරිඳ ක කය්දන කිඹරහ ඉල්රහ සිටිමි්ද, 
විශලේශඹ්ද ශම් පිබඳඵ කය ග්දනහ රද ඇගළයීභක්, 
හකච්ඡහක් ිනශඵනහ නම් එඹ භහජශේ ශඳොදු ඹව ඳළළ කභ 
ශනුශ්ද අපි වළභ ශදනහභ උඳශඹෝගී කය ගනිමුඹ කිඹන 
ඉල්ලීභ කයමි්ද භභ නතය නහ. ශඵොශවොභ සරුිනයි, ගරු 
නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි. 

 
නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe will now second the 

Motion.  

 
 [අ.බහ. 3.21] 

 
ගරු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ 
(ரண்தைறகு றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, සරුිනයි.  
අධිකයණශේ සහධීන කඹ පිබඳඵ ගරු අනුය දිහනහඹක 

භ්දත්රීනරුභහ විසි්ද අද ඉතහ ළදග ක ශඹෝජනහක් ඉදිරිඳ ක කය 
ිනශඵනහ. ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, අධිකයණශේ 
සහධීන කඹ ගළන කථහ කයන ශකොට භභ විඳක්ඹ නිශඹෝජනඹ 
කශ ක, අද භභ එක් ක ජහිනක ඳක්ශඹ්ද අයඹක් ඇින 
විශලේශඹ්දභ නීතීා   කිනකඹ්ද නිශඹෝජනඹ කයන ශ්රීT රංකහ 
නීතීා ංගභශේ භතඹ ක එක්ක අදවස ප්රtකහල කිරීභටයි 
ඵරහශඳොශයො කරු ්දශ්ද. 

 
ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, අඳ ක පිබඳග්දනහ, කුඩහ 

ශභශඹක් වුණ ක ද්දනහ, යටක ඳළළ කභ ශනුශ්ද 
ාසථහදහඹකඹ, විධහඹකඹ වහ අධිකයණඹ  එකිශනකට ඹට ක 
ශනොවී සහධීන භඵයතහක් ඇින ඳ කහ ශගන ඹෆශම් 
අලාතහක් ිනශඵනහඹ කිඹරහ. ශම්ක අපි ශවොට අ ක දළකපු, 
අ ක විපු ර[භශඅදඹක්. ශසට්මි්දසටර් ්ක ිනඹ ඹටශ ක බ්රි,තහනා 
ඳහරකඹ්දශේ කහරශේ ඉරහ 1972 ශනකම් අශප් යශට් 
ලක්ිනභ ක ඳළළරුණු ්ඹතනඹ තභයි අධිකයණඹ. 
 

1972 ජනයජ ්ණ්ඩු ර[භඹ ක එක්ක අපි අශප්භ ාසථහක් 
වදහ ශගන අශප් සහධිඳතා ඹටශ ක පිහිටුන අධිකයණ යහමු රුශ 
බ්රි,තහනා ඳහරකයි්ද ඹටශ ක ිනබුණ අධිකයණශේ සහධීන කඹ 
දකි්දනට රළබුශණ් නළවළ. ශම් ත ක කඹ ශවොටභ උග්රා ශනහ 
1975-76 කහනුශඅ. ඒ කහනුශඅ අධිකයණඹට විධහඹකශේ 
ඇඟිලි ගළසීභ ඵයඳතශ ප්රtලසනඹක් ශනහ. ඒශක් එක ශවේරුක් 
විධිඹටයි 1977 භළිනයණශඹ්ද වශඹ්ද ඳවක ඵරඹක් හිත 
ජඹග්රාවණඹක් එක් ක ජහිනක ඳක්ඹට හිමි ශ්දශ්ද. ඊට ඳසු 
අපි 1978 දී ්ණ්ඩුර[භ ාසථහක් වළදුහ. ඒක ශසට්මි්දසටර් 
්ක ිනශඹ්ද ඔබ්ඵට ගිහි්ද, විධහඹක ජනහධිඳින තනරුයක් 
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ඳහර්ලිශම්්දරු 

 

නිර්භහණඹ කශහ. ඒක අපි ශම් කථහ කයන ප්රtජහත්දත්රOහදඹට 
ඹ්දශ්ද නළින ර[භඹක්. "ඹහ ශදක ශනොයත යත" කිඹනහ හශේ 
ගළරපීභක් නළවළ. 1978 ්ණ්ඩුර[භ ාසථහ ක්රි ඹහ කභක වුණ 
දශේ ඉරහභ අධිකයණශේ සහධීන කඹ දලභශඹ්ද දලභඹ ශවෝ 
පිරිහුණහ මික් ඉවශ භට්ටභකට ඹෆභක් සිදු ශරහ නළවළ. අද අපි 
ශම් කථහ කය්දශ්ද ඒශක් උඳරිභ, උච්චතභ අසථහකට ්පු 
අදිඹක.  

 
අධිකයණශේ සහධීන කඹ නළින ශ්දන ර[භ ශදකක් 

ිනශඵනහ. එකක් තභයි ඳිනන ්ණ්ඩු ක එක්ක, ඳිනන 
විධහඹකඹ ක එක්ක විනිලසචඹකහයරු ගනුශදනු කයරහ ඳහරකශඹෝ 
්යක්හ කය්දන ඹන අසථහ. ශදශනි අසථහ තභයි 
තභ්දශේ අලාතහ්ද අධිකයණඹ විසි්ද ඉසට කය්දශ්ද නළින 
ශරහට විධහඹකඹ විසි්ද අධිකයණඹට ගවන ශරහ. ශම් ශදක 
භහරුශ්ද භහරුට අපි අවුරුදු විසිඳවක් විතය ිනශේ දළ්ද භුක්ින 
වි්දහ. ශම් බහශඅ ඉ්දන කවුරු ක ද්දනහ ශම් ර[භශඅදඹ අපි 
1976 - 1977 දී දළක්කහ; 2004 - 2005 දී දළක්කහ. දළ්ද නළත ක 
දකිනහ. දළ්ද දකි්දශ්ද ශන ක සරඳඹකි්ද.  

 
ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, ශම් යශට් ශම් 

ඳහර්ලිශම්්දරු පිහිටුපු දශේ ඉරහ ශම් ඳහර්ලිශම්්දරු කශ 
හවසික අඳයහධඹ තභයි දවව කන ්ණ්ඩුර[භ ාසථහ 
ංශලෝධනඹ අශවෝසි කශ එක. ශම් විධහඹක ඵරතර රුශ, ශම් 
ර[භශඅදඹ රුශ අපි පුද්ගරශඹෝ ගළන කථහ කය්දශ්ද නළවළ. 
ජනහධිඳිනයඹහ කවුරු ශවෝ ශඅහ ශම් ර[භශඅදඹ දණඹට භං 
කඳන ඵරශඅගඹක් ඵට ඳ ක ශනහ. ශම්ක න ක්දන ඵළවළ. 
ඵර්දන, අද ඇශභරිකහශඅ ජනහධිඳිනරුභහට ඕනෆභ ශචෝදනහක් 
ම්ඵ්දධශඹ්ද නඩුක් ඳළරීශම් අයිිනඹ ිනශඵනහ. අශනක් 
ඳළ කශත්ද ග කතහභ ඇශභරිකහශඅ ඕනෆභ සුළු ජහිනක පුද්ගරශඹක් 
වුණ ක, -කළු ජහිනක, සුදු ජහිනක ප්රtලසනඹක් නළවළ- ඕනෆභ 
ශකශනකුට විලසහඹ භත ඵරඹ ශදන ර[භශඅදඹක් ිනශඵනහ. අද 
ඉ්දදිඹහශඅ සුළු ජහිනකශඹක් විධිඹට භනශභෝව්ද සිං භව කභඹහ 
අගභළින ශරහ ඉ්දනහ. ශම්ක තභයි ර[භශඅදඹ පිබඳඵ 
ජනතහශේ ිනශඵන විලසහඹ. ර[භශඅදඹ ගළන විලසහඹ නළින 
මිනිසු්දට පුද්ගරඹහ ගළන විලසහඹ ිනඹ්දන ශනහ. එතශකොට 
යටකට අලා ර[භශඅදඹක්ද, නළ කනම් පුද්ගරහනුඵද්ද 
ශද්ලඳහරනඹක්ද කිඹන ප්රtලසනඹ ශභතළන භරු කයරහ ිනශඵනහ.  

 
අශප් යශට් හනහකට 2000 දලකශේ මුර කහරශේ 

විධහඹකඹ දුර්ර වුණහ. ඒ දුර්ර වුණ අසථහශඅදී විඳක්ඹට 
ලක්ිනඹක් ිනබුණහ, වළකිඹහක් ිනබුණහ, අසථහශ්ද 
ප්රtශඹෝජනඹක් අය ශගන යශට් ජනතහ ශනුශ්ද, ජනතහට ග 
කිඹන, ශභශවයක් කශ වළකි විධහඹකඹක් වහ අධිකයණඹක් 
නිර්භහණඹ කය ග්දන. එහි ප්රtිනපරඹක් විධිඹට තභයි දවව කන 
්ණ්ඩුර[භ ාසථහ ංශලෝධනඹ ශම් ඳහර්ලිශම්්දරුශඅ ම්භත 
කශශේ. 1978 ්ණ්ඩුර[භ ාසථහ ම්භත කිරීශභ්ද ඳසු, -භභ 
දකින විධිඹට- ශම් ඳහර්ලිශම්්දරුශ්ද ම්භත වුණ ඩහ කභ 
ළදග කභ නීිනඹ ශභොකක්ද කිඹරහ ඇහුශො ක භට කිඹ්දන 
ිනශඵ්දශ්ද දවව කන ්ණ්ඩුර[භ ාසථහ ංශලෝධනඹ කිඹරහ. 
ඒ එක්කභ ශම් කහර කහනු රුශ ශම් ඳහර්ලිශම්්දරු විසි්ද 
ම්භත කශ ඉතහභ අසික්ෂිත, අම්භත, ප්රtජහත්දත්රOහදඹට 
ශනොගළශශඳන, ග්රාහභා නීිනඹ ශභොකක්ද කිඹරහ ඇහුශො ක භට 
කිඹ්දන ිනශඵ්දශ්ද දවව කන ්ණ්ඩුර[භ ාසථහ 
ංශලෝධනඹ අශවෝසි කිරීභ වහ දවඅටන ්ණ්ඩුර[භ ාසථහ 
ංශලෝධනඹ ම්භත කිරීභයි කිඹරහයි. 

  
ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, ගරු අනුය දිහනහඹක 

භ්දත්රීනරුභහ ශභශතක් කථහ කශශේ ඳසුගිඹ කහනුශඅ වුණු එක 
සිද්ධිඹක් ගළන විතයයි. ඒක ක්ණික, අවම්ශඵ්ද සිද්ධ ශච්ච 
ශදඹක් ශනොශයි. කහරඹක් ිනසශේ ශම් ප්රtලසනඹ ිනබිරහ ිනශඵනහ. 
අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ ශල්කම්යඹකුට ප්රtකහලඹක් 
නිකු ක කිරීභට ඵරඹ ිනශඵනහද නළද්ද කිඹන කහයණඹ භරු වුණහ. 

ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, අධිකයණ ශේහ 
ශකොමිභට කථහ කය්දන ඵළවළ. අධිකයණ ශේහ ශකොමිභ 
ශනුශ්ද, ඒ නිශඹෝග ප්රtකහලඹට ඳ ක කයන, ප්රtකහල කයනු 
රඵන, ්දනිශඅදනඹ කයනු රඵන ර[භශඅදඹ තභයි 
ශල්කම්යඹහ වයවහ  ප්රtකහල නිකු ක කිරීභ. ඒ නිහ ශම්ක 
ශල්කම්යඹහශේ හුදු ප්රtකහලඹක් විධිඹට ශකශනක් අර්ථ දක්නහ 
නම්, භභ හිත්දශ්ද ඒක අනශඵෝධඹ නිහ කයන ශදඹක් විඹ 
යුරුයි කිඹරහයි. අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහ  අශප් යශට් 
ඉිනවහශේ කදහ ක ශම් හශේ ප්රtකහලඹක් කයරහ නළවළ. මීට 
කලි්ද ඵයඳතශ ප්රtලසන කිහිඳඹක්- 

 
ගරු හසුශද් නහනහඹක්කහය භවතහ  
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர ) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)   

ගරු අනුය දිහනහඹක භ්දත්රීනරුභහ කිඅහ, ප්රtකහල කයරහ 
ිනශඵනහ කිඹරහ.    

 
ගරු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ 
(ரண்தைறகு றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe) 
තමු්දනහ්දශේ ශ කරුම් ග්දන, එරුභහ- [ඵහධහ කිරීභක්] ඒක 

තභයි. තමු්දනහ්දශේට එරුභහ කිඹපු ශද් ශ කරිරහ ක නළවළ, භභ 
කිඅ ශද් ශ කරිරහ ක නළවළ. ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, 
භභ කිඅශඅ අධිකයණශේ සහධීන කඹට ඵරඳෆම් කයනහඹ 
කිඹරහ නිකු ක කයපු ඳශමුළනි ප්රtකහලඹ ශම්ක කිඹරහයි. ගරු අනුය 
දිහනහඹක භ්දත්රීනරුභහ ව්ද කශශේ  මීට කලි්ද කයන රද ප්රtකහල 
පිබඳඵයි. ඒක තභයි ශන ිනශඵ්දශ්ද.  

 
ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, නීිනා ංගභඹ 

කිඹ්දශ්ද ශම් යශට් අධිකයණශේ සහධීන කඹ පිබඳඵ අවුරුදු 
38කට ළඩි දීර්ඝ කහරඹක් ිනසශේ අශප් නීිනා   කිනශේ 
ව දඹ්ද විසි්ද විලහර ශේහක් කයපු ්ඹතනඹක්. වළභදහභ 
අධිකයණශේ සහධීන කඹට භළදිව ක වීභක් සිද්ධ ශන ශකොට ඒ 
පිබඳඵ වි ත ඉදිරිඹට ඇවිල්රහ ට්ද කයපු ්ඹතනඹක් 
තභයි, ශ්රීT රංකහ නීිනා ංගභඹ. ඒ අනු ඳසුගිඹ ජලි භහශේ 
භ්දනහයභ අධිකයණඹට ගල් ගළසීභක් පිබඳඵ ඹම් සිද්ධිඹක් 
වුණහ. ඒ අනු නීිනා ංගභඹ විධිඹට අඳට, රංකහ ඉිනවහශේ 
ඳශමුළනි තහට භශවේසත්රOහ ක අධිකයණශේ ඉරහ 
ශශ්රාේසසහධිකයණඹ දක්හ මුළු යශට්භ අධිකයණ ඳද්ධිනඹ 
අකර්භනා කය්දන සිද්ධ වුණහ. ශ්රීT රංකහ නීිනා ංගභඹ ෆභ 
තීයණඹක්භ ඒකභිනක අය ශගන තභයි ඒක සිද්ධ කයනු 
රළබුශඅ. [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, දළනට අඳට ිනශඵන 

ප්රtලසනඹ ශම්කයි. අද ්ණ්ඩු කිඹනහ අධිකයණඹයි, විධහඹකඹයි 
අතය ගළටුභක් නළවළයි කිඹරහ. යටක අධිකයණශේ සහධීන කඹ 
්යක්හ කිරීශම් ප්රtධහන ගකීභ ඳළරිරහ ිනශඵ්දශ්ද 
විධහඹකඹටයි, ශදනු ාසථහදහඹකඹට. දළ්ද ්ණ්ඩු 
ශඵොශවොභ උජහරුට ශද්ලශප්රtේමි කඹ ශශහ ග කත ්ණ්ඩුක් 
විධිඹට ශඳනී සිටිනහ. වළඵළයි, දළ්ද අධිකයණශේ සහධීන කඹ 
්යක්හ කය්දන ඉ්දන ්ණ්ඩුශඅ කළබිනට් ඇභිනයශඹක් 
විශද්යඹ ංවිධහනරට ්යහධනහ කයරහ අශප් යශට් අධිකයණශේ 
නඩු අවන වළටි නිරීක්ණඹ කය්දන එ්දන කිඹරහ ශග්දහ 
ග්දනහ. ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, විඳක්ශේ 
භ්දත්රීනයශඹක් ඒක කශහ නම් ශද්ලශද්ර ෝහිශඹක් කයරහ, 
ජහිනශද්ර ෝහිශඹක් කයරහ ශඳශඳහබඳ ක ඹනහ. අද ්ණ්ඩු 
ජහතා්දතයඹ රුශ විලහර ප්රtලසනඹකට මුහුණ දීරහ ඉ්දන 
අසථහශඅදී, අද ්ණ්ඩු විශද්යඹ නිරීක්කශඹෝ ශේනහ, "අඳට 
අශප් අධිකයණඹ ගළන විලසහ නළවළ, අශප් අධිකයණඹ නඩු අවන 
ර[භශඅදඹ නිළයදි නළවළ"යි කිඹරහ.  ඒ නිහ විශද්ශිකඹ්දට -
ජහතා්දතයඹට- ශම් ශදොය වි ත කය දීරහ ිනශඵනහ, අශප් යශට් 
සහධිඳතාඹ ගළන කිඹන ්ණ්ඩු ක. විශද්ශිකඹ්දට අශප් යශට් 
සහධිඳතාඹට ඇඟිලි ගව්දන ඵළවළයි කිඹන ්ණ්ඩු, 
විශද්ශිකඹ්දට ශදොය ඇයරහ ඳහය කඳරහ ශදනහ, අශප් යශට් 
අධිකයණඹ සහධීන නළවළ,- [ඵහධහ කිරීභක්] 
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ගරු රිහඩ් ඵදියුදී්ද භවතහ (කර්භහ්දත වහ හණිජ කටයුරු 
අභහතාරුභහ) 
(ரண்தைறகு நறமரட் தறமலன் - ககத்தரறல், ரறத 

அலுல்கள் அகச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
්ණ්ඩු ශනොශයි, භභ තභයි-  [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ 
(ரண்தைறகு றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe) 

ඒක තභයි. ්ණ්ඩුශඅ කළබිනට් ඇභිනයශඹක් නිහ තභයි භභ 
කථහ කය්දශ්ද, ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි. කළබිනට් 
ඇභිනයශඹක් කිඹ්දශ්ද ්ණ්ඩුශඅ ශකොටක්. රිහඩ් ඵදියුදී්ද 
ඇභිනරුභනි, භභ ශභඹයි. ශම්ක විඳක්ඹ කශහ නම් අද ශඳශඳහබඳ 
ඹනහ. ඒ තළනළ කතහ ශද්ලශද්ර ෝහිශඹක් කයනහ; ජහිනශද්ර ෝහිශඹක් 
කයනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] නමු ක ශද්ලශප්රtේභඹ ශනුශ්ද- [ඵහධහ 
කිරීභක්] තමු්දනහ්දශේශේ කථහ අව්දන ශනොශයි භභ 
ඉ්දශ්ද. තමු්දනහ්දශේ භශේ කථහ අව්දන. ගරු නිශඹෝජා 
කහයක බහඳිනරුභනි, අද අඳට ගළටලුක් ිනශඵනහ. අඳට 
ප්රtලසනඹක් ිනශඵනහ. අශප් යශට් ඉිනවහශේ දකි්දන ශනොරළබුණ 
විධිඹට ඳසු ගිඹ කහරශේ විනිලසචඹකහයරුභ්දරහ ඳ ක කිරීභ 
පිබඳඵ අඳට ගළටලුක් ිනබුණහ. විනිලසචඹකහයරු්ද එක්ක 
ගනුශදනු කිරීභ පිබඳඵ ප්රtලසනඹක් ිනබුණහ.  

 
හභහනාශඹ්ද අශප් යශට් ම්ප්රtදහඹඹ්ද  ිනශඵනහ. ඉවශ 

අධිකයණශේ නියුරු විනිලසචඹකහයරු්දශේ, විනිලසචඹකහය- 
රිඹ්දශේ ඳවුශල් හභහජිකඹ්දට ශද්ලඳහරන ඳ කවීම් ශද්දශ්ද 
නළවළ. වළඵළයි එශවභ ශද්ලඳහරන ඳ කවීභක් ශදනහ නම් 
ශභොකක්ද ඒශක්ද අදවස කය්දශ්ද? ඳවුශල් හභහජිකශඹක් 
්ණ්ඩුශඅ අනුග්රාවඹ භත ශද්ලඳහරන ඳ කවීභක් රළබීභ වයවහ 
අධිකයණශේ විනිලසචඹකහයරු්දශග්ද ඒ වහ උඳකහයඹක් 
ඵරහශඳොශයො කරු නහ. ශද්ලඳහරනඹ රුශ උඳකහයඹකි්ද ශතොය, 
උඳකහයඹක් ඵරහශඳොශයො කරු ශනොවී එළනි තනරුයක් ඳරිතාහග 
කය්දශ්ද නළවළ. ඒ තනරුයට ඳ ක කිරීශභ්දභ ාංගශඹ්ද 
කිඹ්දශ්ද ශභොකක්ද? ාංගශඹ්ද කිඹ්දශ්ද, "අඳට අලා 
අසථහර අඳට අලා ශද් කය ග්දන අපි ශම්ක ඳහවිච්ික 
කයනහ" කිඹන එකයි. ඒ ශදඹ තභයි  වුශණ්. ඒක තභයි කශශේ.  

 
ඳහුගිඹ කහනු රුශ හිටපු අග්රාවිනිලසචඹකහයරුභහ විශ්රාහභ ගිඹහ. 

විශ්රාහභ ගිහි්ද එරුභහ ශගදය ශනොශයි ගිශේ, ඳහු ශනිදහ  ඉරහ 
ජනහධිඳින උඳශද්ලක වළටිඹට ගිඹහ. හිටපු නීිනඳින විශ්රාහභ ගිඹහ. 
විශ්රාහභ ගිහි්ද ශගදය ශනොශයි ගිශේ, එරුභහ  කළබිනට් උඳශද්ලක 
වුණහ. ශභළනි ශද්ලඳහරන තනරුරු දය්දන විනිලසචඹකහයරු, 
නීිනඳිනරු කටයුරු කයන ශකොට අහන අවුරුදු වතයක, ඳවක 
කහරඹ රුශ ඒ උදවිඹ ශේඹ කශශේ ශම් යශට් ජනතහට ද, එශවභ 
නළ කනම් ශම් යශට් ්ණ්ඩුට ද? ශභශවභ ගිඹ අඹ තහනහඳිනරු 
ශනහ; ශකොභහරිසරහ ශනහ. ඒක තභයි  ප්රtලසනඹ ශරහ  
ිනශඵ්දශ්ද ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි.  

 
අද ශම් ත ක කඹ ඉ්දදිඹහට ක ප්රtලසනඹක් ශරහ ිනශඵනහ. 

ශම් නශකොට ඉ්දදිඹහශඅ ඳහර්ලිශම්්දරුශඅ ශම් ගළන හකච්ඡහ 
ශකශයනහ. ඉ්දදිඹහනු ්ණ්ඩු ක නීිනඹක් ශගශන්දන සදහනම් 
ශනහ, ඉවශ අධිකයණර විනිලසචඹකහයරු්ද විශ්රාහභ  ගිහි්ද 
අවුරුදු රුනක් ඹනකම් ශද්ලඳහරනාඹ්ද විසි්ද කයනු රඵන 
කිසිභ ඳ කවීභකට නුසුදුසුයි කිඹරහ. විශලේශඹ්දභ 
ාසථහදහඹකඹ විධිඹට අඳට ශම් ගළන ග කීභක් ිනශඵනහ. ශම් 
ර[භශඅදඹ පිබඳඵ ප්රtලසනඹක් ිනශඵනහ. දවව කන ්ණ්ඩුර[භ 
ාසථහ ංශලෝධනඹ ශම් ඳහර්ලිශම්්දරුශඅ අනුභත කශහභ  ශම් 
යශට් මිනිසු්ද රුශ ශම් ඳහර්ලිශම්්දරු පිබඳඵ  විලහර 
ගරු කඹක් ඇින වුණහ. යශට්  ශරෝකශේ ජනතහ ශම් 
ඳහර්ලිශම්්දරුශඅ ිනශඵන වි තබහඹ පිබඳඵ, ඳහයද ලාබහඹ 

පිබඳඵ, ශම්ශක් ිනශඵන ගකීභ - accountability -  පිබඳඵ 

කථහ කශහ.  

ඊශඟට, අපි - ශම් යශට් ශඳොදු ජන භහජඹ - කථහ කයකය 
සිටිශේ, ඵරහශඳොශයො කරු සිටිශේ ශම් ්ණ්ඩුර[භ ාසථහශ්ද 
35 න ාසථහ අයි්ද  කය්දශ්ද ශකොශවොභද කිඹන එක 
පිබඳඵයි.  යටක නීිනඹක් ිනශඵන ශකොට ඒ නීිනඹ කහට ක භහන 
ශ්දන ඕනෆ. ශකශනකුට  විරුද්ධ නඩු දභ්දන පුළු්ද, 
ශකශනකුට විරුද්ධ නඩු දභ්දන ඵළරි නම් නඩු දභ්දන ඵළරි 
මිනිසසු හිතනහ, ශම් යශට්  නීිනඹට ඹට ක නළින එක මිනිශවක් 
වරි ඉ්දනහ  නම් ඇයි අපි  ශභොකටද නීිනඹට ඹට ක ශ්දශ්ද 
කිඹරහ. ශම් යශට් නීිනඹ අනුගභනඹ ශනොකශ යුරු එක 
පුද්ගරශඹක් වරි ඉ්දනහ නම්  ඒ පුද්ගරඹහ ශේ අනුගහමිකශඹො ක 
හිතනහ,  ඇයි අපි  ශභොකටද නීිනඹට ඹට ක ශ්දශ්ද කිඹරහ.  
ඒක  නිහ තභයි අද යට පුයහ අඳයහධ රැල්රක් ඇින ශරහ 
ිනශඵ්දශ්ද. කවුද ශම් අඳයහධ රැලි ඹට ඉ්දශ්ද? එක්ශකෝ 
ඇභිනයශඹක්, එක්ශකෝ ඳහර්ලිශම්්දරු භ්දත්රීනයශඹක්, එක්ශකෝ 
ඳශහ ක බහක ශකශනක්, එශවභ නළ කනම් ප්රtහශද්යඹ බහක 
බහඳිනයශඹක්. අද  යශට් අඳයහධ නඩු විලහර  ප්රtභහණඹක 
චුදිතඹ්ද ඵට ඳ ක ශරහ ිනශඵ්දශ්ද ශද්ලඳහරනායි්ද.  ශම් 
පර්හදර්ලඹ රළබී  ිනශඵ්දශ්ද 1978 දී වදපු ාසථහශනුයි. ඒක  
වළදුශඅ කවුද කිඹන එක ප්රtලසනඹක් ශනොශයි. ඒක වදපු එක තභයි  
ජහිනක අඳයහධඹ. ඒක වදපු  ඳක්ඹට ක අද ශ කරිරහ  ිනශඵනහ,  
ඒක ඉ ක කය ග්දන ඕනෆඹ  කිඹන කහයණඹ.  

 
ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, දළ්ද ිනශඵන ප්රtලසනඹ 

ශභොකක්ද? අශප් යශට් විනිලසචඹකහයරු්ද ඳ ක කිරීභ  පිබඳඵ 
ර[භශඅදඹක් ිනශඵ්දන ඕනෆ. දියුණු යටල්ර අග්රා විනිලසචඹකහය- 
යඹහ ඇරුළු ඉවශ අධිකයණර විනිලසචඹකහයරු්ද ඳ ක කයන 
ර[භශඅදඹක් ිනශඵනහ. ශකොටි්දභ කිඹනහ නම් ඇශභරිකහ 
හශේ යටක  ඒ වහ භණ්ඩරඹක් ිනශඵනහ. විධහඹක ජනහධිඳින 
ර[භඹක් ිනබුණ ක ඒ භණ්ඩරශේ අනුභළිනඹකි්ද ශතොය ඉවශ 
අධිකයණඹට විනිලසචඹකහයයශඹක් ඳ ක කය්දන ඵළවළ. ඒක 
විලහර ශකොමිටිඹක්. ඒ යශට් නීතීා ංගභශේ බහඳිනයඹහ ක නිර 
ඵරශඹ්දභ  එහි හභහජික කඹ දයනහ. ඒ තයභටභ ඒශක් 
වි තබහඹක් ිනශඵනහ. 

   
ඳහු ගිඹ කහනුශඅ අධිකයණශේ සහධීන කඹ පිබඳඵ 

කථහ කයන ශකොට අඳට ශ කරුම් ග්දන ිනශඵන ශද්තභයි 
ඉිනවහශේ ඳශමු තහට අශප් යශට් දින ශදකක් මුළුභනි්දභ 
අධිකයණ ක්ශේත්රOඹ අකර්භණා ශරහ ිනබුණහඹ කිඹන එක.  
හභහජික ංඛාහ13,000ක් ඳභණ ව නීතීාරු, අධිකයණශේ 
විනිලසචඹකහයරුභ්දරහ ශම් සිඹලු  ශදඹටභ - [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
ගරු අනුය ප්රිමඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ (ඳරිය අභහතාරුභහ) 
(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர - சுற்நரடல் அகச்சர்) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 

Environment)  
අතා ප්රtකහල කය්දන එඳහ තමු්දනහ්දශේ. සිඹලු ශදනහභ 

කළභළ කශත්ද ්හද? 

 
ගරු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ 
(ரண்தைறகு றஜரம ரஜதக்ஷ) 
(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe) 

තමු්දනහ්දශේ විධහඹක බහට ්හද? තමු්දනහ්දශේ Bar 

Council එකට ්හද?  තමු්දනහ්දශේ ්ශඅ නළින ශකොශවොභද 

ද්දශ්ද? Bar Council එශක් 450ක් හිටිඹහ. 450 ශදනහශේ 

කළභළ කශත්ද කශශේ. ජීවිශ කට Bar Council එකට ගිශේ නළින 

නීතීාරු්දට ඒ ගළන කථහ කය්දන අයිිනඹක් නළවළ. [ඵහධහ 
කිරීභක්] ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, - [ඵහධහ කිරීභක්]  

 

නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! 
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ඳහර්ලිශම්්දරු 

 

ගරු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ 
(ரண்தைறகு றஜரம ரஜதக்ஷ) 
(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, - [ඵහධහ කිරීම්] 

තමු්දනහ්දශේරහ කෆ ගවරහ දින්දන. වළඵළයි තමු්දනහ්දශේරහ 
ශම්  කයන අඳයහධඹට ශම් යශට් ජනතහ ්දදි ශග්දන කලි්ද 
තමු්දනහ්දශේරහට ්දදි ශග්දන නහඹ කිඹන එක ශවොට 
භතක ිනඹහ ග්දන. ශවොට භතක ිනඹහ ග්දන.  
 

නීිනඹ වික ින කයපු, නීිනශේ සහධීන කඹට අත ගවපු වළභ 
එක්ශකනහභ -ජනතහ විඳි්දන කලි්ද- විරහ තභයි භළරුශණ්. ඒ 
නිහ ශම් ඳහඳ කර්භඹට අත ගවපු තමු්දනහ්දශේරහට කදහ වරි 
ඒක වි්දන නහ. ඒ දිනඹ එච්චය දුය නළවළ, හසුශද් 
නහනහඹක්කහය ඇභිනරුභනි. එදහට තමු්දනහ්දශේරහ කිඹහවි, 
"විඳක්ඹ කිඹපු විධිඹට අධිකයණශේ සහධීන කඹට අත ගව්දන 
ශද්දශ්ද නළරු සහධීන ඳ කහ ශගන ගිඹහ නම් අපි ක ශම්ශක් 
අර්ථරහක්ශඹෝ" කිඹරහ.  එශවභ  කිඹන දක් තමු්දනහ්දශේරහට 
එයි. ඒ ද දුය නළවළ. ඒක නිහ ඉහ ශගන ඉ්දන.  
 

ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, භභ ශඹෝජනහ කය්දශ්ද 
ශම්කයි.  ශම්ක ශදඳළ කතට ශඵදිරහ ගව ග්දනහ කත්දදයඹක් 
ශනොශයි. අධිකයණශේ සහධීන කඹ නළවළ කිඹ්දශ්ද  

ශභොකක්ද? ඔඵරුභහ අවරහ ඇින, "when the law ends, tyranny 

begins" කිඹන එක.  නීිනඹ අහන ශන තළන කෲය කඹ 

්යම්බ ශනහ. එශවභ කෲය කඹ ්යම්බ ශ්දන දහඹක න 
ශකශනක් ශම් ාසථහදහඹක ශේ ඉ්දනහ නම් ඒ උදවිඹට ඒශක් 
පර විඳහක රළශඵනහඹ කිඹන කහයණඹ භතක් කය ශදමි්ද, 
තමු්දනහ්දශේට ශඵොශවොභ සරුිනයි කිඹමි්ද භභ හඩි ශනහ. 

 
[අ.බහ. 3.39] 

 
 

ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී.එල්.පීරිස භවතහ (විශද්ල කටයුරු 
අභහතාරුභහ) 
(ரண்தைறகு (ரதரசறரறர்)  ஜல. ல். தேரறஸ் - தபறரட்டலுல்கள் 

அகச்சர்) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of External Affairs) 

ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, බහ කල් තළබීශම් 
ශභභ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ ක කයමි්ද ගරු අනුය කුභහය දිහනහඹක 
භ්දත්රීනරුභහ ගළඹුරු විග්රාවඹක් කශහ නීිනඹ, යුක්ිනඹ භහජඹ පිබඳඵ 
ජනිත ්දශ්ද ශකොයි හධක රුබඳ්දද කිඹහ. එරුභහ ඒ පිබඳඵ 
අදවස භහරහක් ප්රtකහල කශහ. ඒ හශේභ එරුභහ ප්රtකහල කශහ 
නීිනඹයි යුක්ිනඹයි අතය ශනක් ිනශඵනහඹ කිඹහ. ශම් 
ශරෝකශේ ිනශඵන සිඹලුභ බහහර චන ශදකක් ිනශඵනහ, 
නීිනඹ වහ යුක්ිනඹ කිඹරහ. ශම් මිහිපිට ිනශඵන කිසිභ භහජඹක 
නීිනඹට පුළු්දකභක් රළබිරහ නළවළ ර් ම්පර්ණ ශර යුක්ිනඹ 
ඉසට කිරීභට. එනමු ක ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, අපි 
සිඹලු ශදනහශේභ උ කහවඹ විඹ යු කශ ක පුළු්ද ප්රtභහණඹට; 
උඳරිභ භට්ටශභ්ද නීිනඹයි යුක්ිනඹයි එක භහන ත ක කඹකට 
ශගන ඒභයි. ගරු විජඹදහ යහජඳක් භ්දත්රීනරුභහ ශභභ ශඹෝජනහ 
සථිය කයමි්ද ප්රtකහල කශහ, ශම් ම්ඵ්දධශඹ්ද ාසථහදහඹකඹට 
ඳයභ යුරුකභක් ිනශඵනහඹ කිඹහ. ඒක භභ ම්පර්ණශඹ්ද 
අනුභත කයනහ. භභ හිතන විධිඹට ඳක් ශේදශඹ්ද ශතොය ශම් 
ප්රtලසන ගළන සිතීභට, ශම් ගළටලුරට විඳුම් ශවීභට අඳට 
යුරුකභක් ිනශඵනහ. විශලේශඹ්දභ ශම් යශට් ශේඹ කයන 
විනිලසචඹකහයරු්දශග්ද ඵහුතයඹකට නීිනඹ ඉගළ්දව භවහචහර්ඹ- 
යශඹක් වළටිඹට භට ශරොකු වුභනහක් ිනශඵනහ,  ඇින ශරහ 
ිනශඵන ප්රtලසනඹ ශභොකක්ද, ඒක විඳීභට ිනශඵන සුදුසු ක්රි ඹහ භහර්ග 
ශභොනහද, ශයෝග නිධහනඹ ශභොකක්ද, ශම්ක උද්ගත වුශණ් 
ශකොතළනි්දද කිඹහ රුරනහ කභක ගළඹුශය්ද සිත්දන. ්ශඅගයලී 
ශනොවී නිලසචර ශර ශම් ප්රtලසන ගළන  සිතීභට ශම් විහදඹ ඉතහභ ක 
උිකත අසථහක් කිඹහ භහ හිතනහ.  
 

ගරු අනුය කුභහය දිහනහඹක භ්දත්රීනරුභහශේ අක්රහඹ වශේ 
යුක්ිනඹ ඳසිලීශම් ලක්ිනභ ක ඹ්දත්රOණඹක් වළටිඹට අපි නීිනඹ 
ඳහවිච්ික කය්දශ්ද ශකොශවොභද කිඹන එකයි. ඒ ම්ඵ්දධශඹ්ද අපි 

ටිකක් හිතනහ නම් භභ ඳළවළදිලි  ප්රtකහල කයනහ, සිඹලුභ 
්ඹතන -විධහඹකඹ, ාසථහදහඹකඹ වහ අධිකයණඹ ගළන දළ්ද 
ව්ද වුණහ. ශම් සිඹලුභ ්ඹතන- තභ්දශේ ඵර ක්ශේත්රOඹ රුශ 
කටයුරු කශ යුරු ඵට අපි ග ඵරහ ග්දන ඕනෆ කිඹහ. එඹ 
ඉතහභ ක ළදග ක ශදඹක්. ඒ ඵර ක්ශේත්රOඹ ඉක්භහ කටයුරු කිරීභට 
උ කහව දළරීශභ්ද භභ දකින වළටිඹට ප්රtලසන යහශිඹක් උද්ගත 
ශරහ  ිනශඵනහ.  
 

ගරු අනුය කුභහය දිහනහඹක භ්දත්රීනරුභහ වහ ගරු විජඹදහ 
යහජඳක් භ්දත්රීනරුභහ විශලේශඹ්ද ව්ද කශහ, අධිකයණ ශේහ 
ශකොමි්ද බහ ගළන. අශප් භන රුශ ඳළවළදිලි ළටහීභක් 
ිනශඵ්දන ඕනෆ, අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහ කිඹ්දශ්ද 
ශභොකක්ද, අශප් ්ණ්ඩුර[භ ාසථහ ඹටශ ක ඒකට ඳයහ 
ිනශඵන කහර්ඹ බහයඹ කුභක්ද කිඹන එක ගළන.  
 

ඒක ඉතහභ ක ඳළවළදිලි ව්ද ශනහ, අශප් ්ණ්ඩුර[භ 
ාසථහශඅ 114 (1) අනුාසථහශඅ.  අධිකයණ ශේහ 
ශකොමි්ද බහශඅ කහර්ඹබහයඹ තභයි, ඹම් ඹම් ශශ්රාේණිර 
විනිලසචඹකහයරු්ද ඳ ක කිරීභ, භහරු කිරීභ, උස කිරීභ, ඒ අඹ 
ම්ඵ්දධශඹ්ද විනඹහනුකර ඳරීක්ණ ඳළළ කවීභ. ඒ කටයුරු 
තභයි අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ නිතානුකර 
කහර්ඹබහයඹ ්දශ්ද. ඒක ඉතහභ ක ඳළවළදිලි ව්ද ශනහ, 
අශප් ්ණ්ඩුර[භ ාසථහශඅ 114 (1) අනුාසථහශඅ.  
එඳභණයි අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහට කය්දන පුළු්ද 

්දශ්ද. It is a tribunal of limited jurisdiction; it has clear 

functions and responsibilities. It cannot travel beyond 

those frontiers. If it tries to do so, there are serious 

problems that will arise.  
 

ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, අද ශභොකක්ද ශරහ 
ිනශඵ්දශ්ද? භශවේසත්රOහ කරිඹකට අලා ශරහ ිනබුණහ, තභ්දට 
අතයඹක් සිදු වුණහ කිඹරහ ශඳොලීසිඹට ප්රtකහලඹක් කිරීභට; 
ඳළමිණිල්රක් ඉදිරිඳ ක කිරීභට. ඒක අශප් දණ්ඩ නීින ංග්රාවඹ 
ඹටශ ක අඳයහධඹක්. හඳයහධී ක්රි ඹහක් සිදු ශරහ ිනශඵනහ. 
එරුමිඹට ඹම් කිසි දුක්ගළනවිල්රක් ඉදිරිඳ ක කය්දන ිනබුණහ. 
භශවේසත්රOහ කරිඹක් කිඹ්දශ්ද ශම් යශට් පුයළසිශඹක්. එරුමිඹට 
ශම් යශට් භහන හිමිකම් ිනශඵනහ. ඒ හිමිකම් රළබිරහ 
ිනශඵ්දශ්ද, ශම් යශට් ්ණ්ඩුර[භ ාසථහශ්ද. ඒක අශප් යශට් 

ිනශඵන උ කතරීතය නීිනඹ. - [Interruption.] Please do not 

disturb me. - [Interruption.] I take responsibility for what I 

am saying. ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, ශභතළන 

ිනශඵ්දශ්ද අනලා විහදඹකට ඳළටලීභක් ශනොශයි. 

 
ගරු රක්සභ්ද කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Lakshman Kiriella, what is your point of Order? 

 
ගරු රක්සභ්ද කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

My point of Order is this. The Hon. Minister said that 

a judicial officer had lodged a complaint.  I have to reply.  

So, I only want to know on what date she lodged the 

complaint.  

 
ගරු භ්දත්රීනයශඹක් 
(ரண்தைறகு உமைப்தறணர் ஒமெர்) 
(An Hon. Member) 
First, let him explain. After that - [Interruption.] 

973 974 



2012 ඔක්ශතෝඵර්  25 

 

 

 ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்தைறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.ல். தேரறஸ்) 
(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 
ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, භට ශම්ක ඉදිරිඳ ක 

කිරීභට ම්පර්ණ අයිිනඹක් ිනශඵනහ. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Kiriella, that is not a point of Order.  Hon. 

(Prof.) G.L. Peiris,  you carry on. - [Interruption.]  

 
ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்தைறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.ல். தேரறஸ்) 
(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 
ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, ප්රtලසනඹ ශම්කයි.  

 
ගරු රක්සභ්ද කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order? 

 
ගරු රක්සභ්ද කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
My point of Order is this.  The Hon. Minister said that 

a judicial officer, a lady, lodged a complaint. I only want 

to know the date. - [Interruption.] Because I have to 

reply.  So, on what date did she complain? 

 
ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்தைறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.ல். தேரறஸ்) 
(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

Sir, I have the right to make this point. - [Interruption.]  

 
ගරු රක්සභ්ද කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Do not make general statements. 

ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்தைறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.ல். தேரறஸ்) 
(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 
ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, -[ඵහධහ කිරීම්] ගරු 

නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, භභ ප්රtකහල කය්දශ්ද ශම්කයි. ඒ 
හශේ එකකට අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ අයඹ 
අලාද? ශම්ක ප්රtිනඳ කින ප්රtලසනඹක්. [ඵහධහ කිරීම්]  

 
නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Members on both sides, please be 

silent.   
 
ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்தைறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.ல். தேரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 
ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, ශම්ක ප්රtිනඳ කින 

ප්රtලසනඹක්. අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ අනුභළිනඹ අලාද 
-[ඵහධහ කිරීභක්] එශවභ නම් භභ ශම් විධිඹට ඒ ප්රtලසනඹ ඉදිරිඳ ක 
කය්දනම්. විනිලසචඹකහයයශඹකුට ශඳොලීසිශේ ඳළමිණිල්රක් 

කය්දන අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ අනුභළිනඹ අලාද? 
ඳළවළදිලි අලා නළවළ. එ තශකොට ඒ අඹශේ අනුභළිනඹ නළරු ඒ 
ඳළමිණිල්ර කය්දන ඵළවළ කිඹරහ අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද 
බහ කිඹහ සිටිනහ නම් ඒක විනිලසචඹකහයරු්දට කයන 

අහධහයණඹක්. [ඵහධහ කිරීම්] Sir, I have the right to speak 

for the Government. - [Interruption.] There were two 

speakers from the Opposition who presented their 

arguments. අපි කිසිභ ඵහධහක් කශශේ නළවළ. දළ්ද යජඹට ක -

[ඵහධහ කිරීම්] යජඹට ක අයිිනඹක් ිනශඵනහ, ශම් ම්ඵ්දධශඹ්ද 
අදවස ප්රtකහල කය්දන.   

   
ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, එතශකොට අධිකයණ 

ශේහ ශකොමි්ද බහට ශම් විධිශේ කහර්ඹඹ්ද ම්ඵ්දධශඹ්ද 
කිසිභ ඵරඹක් නළවළ. ඒ කිඹ්දශ්ද, විනිලසචඹකහයයශඹකුට 
ශඳොලීසිඹට ඳළමිණිල්රක් කය්දන  ඕනෆ නම්, අධිකයණ ශේහ 
ශකොමි්ද බහශඅ අනුභිනඹක්  අලා නළවළ.  ඒ හශේභ තභහශේ 
ජීවිතඹට ඹම් කිසි තර්ජනඹක්  ිනශඵනහඹ කිඹහ 
විනිලසචඹකහයයශඹකු  හිතනහ නම්, ්යක්හ ඉල්ර්දන ඒ 
විනිලසචඹකහයයඹහට ම්පර්ණ අයිිනඹක් ිනශඵනහ. ්යක්හ 
ඉල්ලුහභ, ඒක රළශඵනහද නළද්ද කිඹන එක තීයණඹ කය්දශ්ද 
අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහ  ශනොශයි.  ඒක තීයණඹ 
කය්දශ්ද,  ඒ පිබඳඵ  ඳසුබිභක්, දළනුභක්, ඹ්දත්රOණඹක් ිනශඵන 
ශන ්ඹතනඹක්.  එතශකොට අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද 
බහශඅ අනුභිනඹ නළින විනිලසචඹකහයයශඹකුට ්යක්හ 
ඉල්ර්දන අයිිනඹක් නළවළ කිඹහ අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද 
බහ කිඹනහ නම්, ඒක අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ 
විඹ ඳථඹ ඉක්භහ තභ්දට අයිින නළින ඵරඹක් ඳහවිච්ික කයන 
අසථහක් වළටිඹට ඉතහභ ක ඳළවළදිලි ව්ද කය්දනට 
පුළු්ද.  

 
ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, භශේ තර්කඹ ශභඹයි.  

අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහ ිනශඵනහ. ඒකට ඹම් කිසි 
කහර්ඹ බහයඹක් ිනශඵනහ. ඒක අශප් ්ණ්ඩුර[භ ාසථහ 
රුබඳ්ද සුයක්ෂිත ශරහ ිනශඵනහ. වළඵළයි අධිකයණ ශේහ 
ශකොමි්ද බහ ිනශඵ්දශ්ද විනිලසචඹකහයරු්දට ඹම් කිසි 
රුකුරක්, වනඹක් ඳඹහ දීභටයි. අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද 
බහ කිඹනහ නම්, අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ 
අනුභිනඹ නළින විනිලසචඹකහයයශඹකුට ්යක්හ ඉල්ර්දන 
ඵළවළ, ශඳොලීසිඹට ඳළමිණිල්රක් කය්දන ඵළවළ, ඒ කිසික් 
කය්දනට ඵළවළ  කිඹහ, ඒක අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ 
සීමිත ඵරඹ අිනලයි්ද ළයදි ශර වහ විනිලසචඹකහයරු්දට  
වහනිකය ශර බහවිතහ  කයන අසථහක් වළටිඹට අඳට  
නිළකශඹ්ද වඳු්දහ ශද්දන පුළු්ද. එතශකොට අශනක තභයි  -
[ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵරුභහ කථහ කයනශකොට භහ ඔඵරුභහට  කිසි  
ඵහධහක් කශශේ නළවළශ්ද. භහ ගළන ක ව්ද කය කථහ 
කයනශකොට ක  භහ ඔඵරුභහට ශභොකු ක කිඅශඅ නළවළශ්ද. 

 
ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, ගරු අනුය කුභහය 

දිහනහඹක භ්දත්රීනරුභහ ව ගරු විජඹදහ යහජඳක් භ්දත්රීනරුභහ 
ඹන ශදශදනහභ  දවව කන ්ණ්ඩුර[භ ාසථහ  ංශලෝධනඹ 
ගළන ව්ද කශහ. ඒක ඉතහභ ක ශවො නීිනඹක්; ප්රtලංනීඹ  
නීිනඹක්;  කහශේ ක වශඹෝගඹ රළබිඹ යුරු නීිනඹක් කිඹහ ඒ ගරු 
භ්දත්රීනරු්ද ශදශදනහභ ප්රtකහල කශහ. දළ්ද ගරු නිශඹෝජා කහයක 
බහඳිනරුභනි, දවව කන ්ණ්ඩුර[භ ාසථහ ංශලෝධනශේ 
අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ ශල්කම්රුභහශේ ඳ කවීභ ගළන 
ශභොකක්ද කිඹ්දශ්ද?  ඒ භ්දත්රීනරු්ද ශදශදනහභ  විලහර ශර 
ප්රtලංහට රක් කශ දවව කන ්ණ්ඩුර[භ ාසථහශඅ අධිකයණ 
ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ ශල්කම්රුභහශේ ඳ කවීභ ගළන ශභොනහද 
ව්ද ශ්දශ්ද?  දවව කන ්ණ්ඩුර[භ  ාසථහශඅ 111උ  
ාසථහ ඵර්දන. 

 
" ශකොමි්ද බහට මුල් අසථහ අධිකයණර  ශජාසස අධිකයණ 
නිරධයඹ්ද  අරුශය්ද  ශකොමි්ද බහ විසි්ද ඳ ක කයනු රළබිඹ යුරු 
ශල්කම්යශඹක් සිටිඹ යු කශ කඹ." 
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ඳහර්ලිශම්්දරු 

 

ඒ කිඹ්දශ්ද ප්රtහථමික අධිකයණර - courts of first instance - 
විනිලසචඹකහයරු්ද අතරි්ද ශජාසස විනිලසචඹකහයයඹකු. 
ඔඵරුභ්දරහ ශදශදනහභ ඉතහභ උච්ච සයශඹ්ද ප්රtලංහට රක් 
කයන ශම් දවව කන ්ණ්ඩුර[භ ාසථහ ංශලෝධනශේ ව්ද 
න විධිඹට ඕනෆභ ශකනකු ඳ ක කය්දන ඵළවළ. කවුද ඳ ක කය්දන 
පුළු්ද? ඒ ඳ ක කයන පුද්ගරඹහශේ සුදුසුකම් පිබඳඵ ඳළවළදිලි 
නිර්චනඹක් අ්දතර්ගත ශනහ දවව කන ්ණ්ඩුර[භ ාසථහ 
ංශලෝධනශේ. දවව කන ්ණ්ඩුර[භ ාසථහ ංශලෝධනඹට 
ශඳය ්ණ්ඩුර[භ ාසථහශඅ මීට අදහශ ිනබුණු ාසථහ අනු 
ශභහි ඵරඹ ිනබුශණ් අිනගරු ජනහධිඳිනරුභහටයි. අධිකයණ ශේහ 
ශකොමි්ද බහශඅ ශල්කම්රුභහ ඳ ක කිරීශම් ඵරඹ ිනබුශණ් 
ජනහධිඳිනයඹහටයි. දවව කන ්ණ්ඩුර[භ ාසථහ 
ංශලෝධනශඹ්ද ඒ ඵරඹ ජනහධිඳිනයඹහශග්ද අයශගන 
අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහට බහය දු්දනහ. වළඵළයි, 
අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහට කිඅශඅ නළවළ, කළභළින 
ශකනකු ඳ ක කය්දනඹ කිඹරහ. ඒකට ඹම් කිසි මිනුම් දණ්ඩක් 
ිනබුණහ. ඒ මිනුම් දණ්ඩ තභයි ප්රtහථමික අධිකයණර ශේඹ කයන 
විනිලසචඹකහයරු්දශග්ද ශජාසස විනිලසචඹකහයයඹකු වීභ 
කිඹන එක.   
 

ඊශඟට ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, ශභොනහද 
ප්රtහථමික අධිකයණ කිඹ්දශ්ද? ප්රtහථමික අධිකයණ ඹ්දශනහි 
නිර්චනඹ ඳළවළදිලි ව්ද ශනහ අධිකයණ ඳනශ ක - 

Judicature Act- ශදන ග්දිනශේ. ඒ අනු ශම් යශට් 

භවහධිකයණ ක ප්රtහථමික අධිකයණ -courts of first instance- 
වළටිඹට ගණ්ද ගළශනනහ. එතශකොට,-  [ඵහධහ කිරීම්] නළවළ, 

courts of first instance. එතශකොට ඒ courts of first instance  
කිඹන එකට භවහධිකයණඹ අඹ ක ශනහ. එතශකොට ශජාසස 
විනිලසචඹකහයයඹකු තභයි ඳ ක කශ යු කශ ක. ඒ ක කවුද ඳ ක කයරහ 
ිනශඵ්දශ්ද? ඳ ක කයරහ ිනශඵ්දශ්ද භවහධිකයණ 
විනිලසචඹකහය යඹකු ශනොශයි, දිහ විනිසුරුයශඹක්.  
 

ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, භහ අශ ක ිනශඵන ශම් 

ශජාසස කඹ පිබඳඵ රළයිසරු  - seniority list -  භභ ශම් 

අසථහශඅ බහගත* කයනහ. ශභඹ වළ්දහඩ් හර්තහට ඇරුශ ක 
කයන ශර භහ ඔඵරුභහශග්ද ශගෞයශඹ්ද ඉල්රහ සිටිනහ.  ශම් 
ඳ ක කයන රද නිරධහරිඹහ ශම් රළයිසරුශඅ 30 ළනිඹහ. ඒ 
කිඹ්දශ්ද දිහ විනිසුරුරු්ද 29ක් ඉ්දනහ ඒ ඳ ක කයපු 
පුද්ගරඹහට ඩහ ශජාසස කඹක් දයන. භභ ක ථහ කය්දශ්ද 
භවහධිකයණ විනිසුරුරු්ද ගළන ශනොශයි. ඒ අඹ ක ඳ ක කය්දන 
පුළු්ද ශම් තනරුයට.  

 

භවහධිකයණ විනිසුරුරු්ද 60ක් ඉ්දනහ, Judicature Act 
එක ඹටශ ක.  ඊට ඳසශේ ගරු යවුෂස වකීම් ඇභිනරුභහ ශම් ගරු 
බහට ංශලෝධනඹක් ශගනහහ. ඒ අනු ඒ 60 ංඛාහ 75 
දක්හ ඉවශට ශගන ගිඹහ. ඒ අනු දළ්ද භවහධිකයණශේ 
විනිලසචඹකහයරු්ද 75 ශදශනක් ඉ්දනහ. ඒ ඕනෆභ 
විනිලසචඹකහයයඹකු අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ ශල්කම් 
වළටිඹට ඳ ක කය්දන පුළු්ද. නමු ක එශවභ ඳ ක කශශේ නළවළ. 
භවහධිකයණශේ විනිසුරු්දශග්ද ශකනකු ඳ ක කය්දශ්ද නළින 
දිහ විනිසුරුයඹකු ඳ ක කය්දන තීයණඹ ක ශහඹ කිඹරහ හිතමු.  
දිහ විනිසුරුරු්ද අතරි්ද ඳ ක කශශේ ක 30 ළනිඹහ. ගරු නිශඹෝජා 
කහයක බහඳිනරුභනි,- [ඵහධහ කිරීම්]  

 
ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Did you object to that? 

 ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்தைறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.ல். தேரறஸ்) 
(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

We cannot object.  

ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Then, why did you point that out? 

 

 ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்தைறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.ல். தேரறஸ்) 
(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 
දවව කන ්ණ්ඩුර[භ ාසථහ ංශලෝධනඹ ඹටශ ක ඒ 

ගකීභ ිනශඵ්දශ්ද අඳට ශනොශයි, අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද 
බහටයි.  

 
ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, භභ ශම් රළයිසරු 

බහගත* කයනහ.  
 

ශම් රළයිසරුශඅ 30 ළනිඹහට ඉවබඳ්ද ඉ්දන දිහ 
විනිසුරුරු්ද 29 ශදනහශග්ද ඵහුතයඹකට භභ උග්දහ 
ිනශඵනහ. ශම්  දිහ විනිසුරුරු්ද 29 ශදනහශග්ද ඵහුතයඹකට 
භභ විලසවිදාහරශේදී නීිනඹ උග්දහ ිනශඵනහ. භහ ඳළවළදිලි 
ද්දනහ ඒ අඹට නීිනඹ පිබඳඵ දළනුභක් ිනශඵනහ; අංකබහඹක් 
ිනශඵනහ; ශේඹ කිරීභට උන්දදුක් වහ වළකිඹහක් ිනශඵනහ 
කිඹරහ. ඒ නිහ ශම් කහයණඹ දළ්ද ශම් ඇින ශරහ ිනශඵන 
ත ක කඹට ශවේරු නහ කිඹහ භහ හිතනහ.  ඒක භනුා 
සබහඹ. භනුා අ කදළකීම්ර අ්දතර්ගත ශකොටක්. ඵළංකුක 
ශවෝ යජශේ ශදඳහර්තශම්්දරුක වුණ ක එශවභයි. භහ ශවොවළටි 
ද්දනහ වළටිඹට විලසවිදාහරඹක අධාඹන ශදඳහර්තශම්්දරුක 
වුණ ක, ශජාසසඹ්ද ඳහරනඹ කිරීභට  ශවේරුක් නළින කනිසස 

පුද්ගරඹකු ඳ ක කශශො ක ශභොකද ශ්දශ්ද?  It is an invitation 

to disaster.  ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි,  ඒකට 

කවුරු ක කළභළින ශ්දශ්ද නළවළ. ඒක භනුා සබහඹ. 
තභ්දට ඩහ කනිසස පුද්ගරඹකු තභ්දට ඉවබඳ්ද ඳ ක කයනහ 
නම් අනිහර්ඹශඹ්දභ එ්ද ්ඹතනඹක් රුශ අවුල් ඇින ශනහ. 
එතශකොට ශම් ඳ ක කයපු පුද්ගරඹහශේ විශලේ සුදුසුකභ ශභොකක්ද 
කිඹන එක දළන ගළනීභට ශම් ාසථහදහඹකඹට අනිහර්ඹශඹ්දභ 
යුරුකභක් ිනශඵනහ. ශභොකක්ද ඒ විශලේ සුදුසුකභ?  ඊට ඩහ 
ශජාසස විනිලසචඹකහයරු්ද විලහර ංඛාහක් අභතක කයරහ ශම් 
පුද්ගරඹහ ඳ ක කය්දන, ශම් පුද්ගරඹහශේ ිනශඵන විශලේ සුදුසුකභ 
ශභොකක්ද?  [ඵහධහ කිරීම්] ඒ හශේභ ඒක පිබඳග්දන පුළු්ද 
සුදුසුකභක්ද?   අද ඇින ශරහ ිනශඵන ගළටලුරට ශභ්දන ශම්හ 
විලහර ප්රtලසන වුණහ;  ශම්හ ප්රtඵර ශවේරු වුණහ.  
 

ගරු අනුය කුභහය දිහනහඹක භ්දත්රීනරුභහ කථහ කශහ, නීිනශේ 
අඩිතහරභ වහ ඳදනභ පිබඳඵ. එරුභහ භට කිඅශො ක, ඳරිඳහරන 
නීිනශේ වයඹ එක හකාඹකි්ද කිඹ්දන කිඹරහ, ඒ නීිනශේ 
ශේයටභ ඩහ අගනහ මරධර්භඹ ශභොකක්ද කිඹරහ කිඹ්දන 
කිඅශො ක, භහ ඳළවළදිලි එරුභහට කිඹනහ, ''සිඹලුභ 

අක්භතහනුහරි ඵරතර - discretionary powers - හධහයණ ශර 

ඳහවිච්ික කිරීභ'' ඒ මරධර්භඹයි කිඹරහ. නීිනඹ ම්පර්ණශඹ්ද 
ශගොඩනළඟිරහ ිනශඵ්දශ්ද අ්දන ඒ අඩිතහරභ භතයි. 
 

නීිනඹ ශනොශඹක් අසථහරදී විවිධ භහජරට ගළශශඳන 
ඳරිදි සිද්ධහ්දත නිර්භහණඹ කයරහ ිනශඵනහ, එභ අක්භතහර්ථඹ 
හක්හ ක කය ගළනීභ වහ. අක්භතහනුහරී ඵරතර හිරුක්කහය 
ශර බහවිත කය්දන ඵළවළ. ඒක නීිනශේ සහධිඳතාඹට 
ඳටවළනියි. අශප් ්ණ්ඩුර[භ ාසථහශ්ද අධිකයණ ශේහ 
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[ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ] 

————————— 
*  පුසතකහරශේ තඵහ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුසතකහරශේ තඵහ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ශකොමි්ද බහට දීරහ ිනශඵ්දශ්ද අසීමිත අක්භතහනුහරී ඵරඹක් 
ශනොශයි. ශජාසස පුද්ගරශඹක් ඳ ක කිරීභ අනිහර්ඹශඹ්ද 
අලාතහක්. ඒක ශකරිරහ ිනශඵනහද? ඒක ශකරිරහ නළවළ. එභ 
නිහ භභ ශම් ගරු බහ ට ඳළවළදිලි ප්රtකහල කයනහ, ශභඹ 
්ණ්ඩුර[භ ාසථහ උල්රංඝනඹ කිරීභක් කිඹරහ. ශ්රීT රංකහ  
්ණ්ඩුර[භ ාසථහ ඳළවළදිලි උල්රංඝනඹ ශරහ ිනශඵනහ, 
ශම් ඳ කවීභ නිහ.  

 
ගරු අජි ක පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ශභච්චය කල් ඵරහ ශගන සිටිශේ ශභොකද? 

 
ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
එතශකොට ගවපුහභ වරි ඹනහද? 

 

 ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்தைறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.ல். தேரறஸ்) 
(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 
ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි,- [ඵහධහ කිරීම්] 

 
නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Sujeewa  Senasinghe and Hon. Shantha Bandara, 

ඔඵරුභ්දරහ හඩි ශ්දන.  

 
 ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்தைறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.ல். தேரறஸ்) 
(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 
ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි  යජඹට ක අයිිනඹක් 

ිනශඵනහ, ශම් ගරු බහශඅ අදවස ප්රtකහල කිරීභට. යජඹට ක 
අයිිනඹක් ිනශඵනහ, ශම් ගළන කථහ කිරීභට.  

 
ශභතළනදී ්ණ්ඩුර[භ ාසථහ ඳළවළදිලිභ උල්රංඝනඹ 

ශරහ ිනශඵනහ. විනිලසචඹකහයරු්දශේ ශජාසස කඹ පිබඳඵ 
රළයිසරු දළනටභ ක භභ බහගත කය ිනශඵනහ.  

 
ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, භභ අව්දන කළභළිනයි, 

කවුද, කහද බිඹ ග්ද්දශ්ද කිඹරහ. බිඹ ගළ්දවීභ පිබඳඵ හුඟක් 
ශද්ල් කථහ වුණහ. අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ 
ශල්කම්රුභහ 2012 ජලි භ 04  න දින නිකු ක කශ චර[ශල්ඛශේ 
ව්ද නහ, "අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහ විසි්ද 
අධිකයණ නිරධහරි්ද ම්ඵ්දධශඹ්ද ව ෆභ තීයණඹක්භ ගනු 
රඵ්දශ්ද අදහශ කරුණු ඉතහ ළරකිල්ශර්ද රකහ ඵළලීශභ්ද 
ඳසුඹ." කිඹරහ.  

 
අපි  කිසිශේ ක හිත්දශ්ද නළවළ,  එඹ නිළයදි ප්රtකහලනඹක් 

කිඹරහ. ඒහ වරි විධිඹට හිතරහ නීිනශේ නිසි මරධර්භරට 
අනුකර ග ක තීයණ ශනොශයි, කිසිශේ කභ. එතශකොට ශම් 
ප්රtකහලනඹ ළයදි ප්රtකහලනඹක්.  ඒ විතයක් ශනොශයි  ගරු 
නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, ශභහි වඹන ශේදශේ ිනශඵනහ, 
"අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ තීයණරට ශකබඳ්දභ ශවෝ 
අනාහකහයශඹකි්ද භළදිව ක වීභ වහ නීිනාරු්ද, ශන ක 
පුද්ගරඹ්ද ශවෝ ංවිධහනරට ශඳශමවීභට කිසිභ ්කහයශඹකි්ද 
අධිකයණ නිරධහරි්ද ක්රි ඹහ ශනොකශ යුරුඹ. කිසිඹම් අධිකයණ 
නිරධහරිශඹක් ඒ අයුරි්ද ක්රි ඹහ කශ ඵට අධිකයණ ශේහ 
ශකොමි්ද බහ ෆහීභකට ඳ ක වුශො ක අදහශ අධිකයණ 
නිරධහරිඹහ ම්ඵ්දධශඹ්ද අකළභළ කශත්ද වුද දළඩි තීයණ 
ගළනීභට ශකොමි්ද බහට සිදු විඹ වළකි ඵ ශකොමි්ද බහශඅ 
නිඹභඹ ඳරිදි  අධහයණඹ කයමි." කිඹරහ.  

ඒ විතයක් ශනොශයි, බිඹ ගළ්දවීභ ගළන කථහ කයනහ නම් 
ශභ්දන ශභශවභ එහි ව්ද නහ. ශම් යශට් ශේඹ කයන 
සිඹලුභ අධිකයණ නිරධහරි්දට ශම් චර[ශල්ඛනඹ ඹරහ 
ිනශඵනහ. ඒ එක්කභ ඒ ලිපිශේ ශභශවභ ශදඹක් කිඹරහ 
ිනශඵනහ, "ශභභ චර[ශල්ඛනඹ ඔඵ අධිකයණශේ ශේඹ කයන 
සිඹලුභ උඳශල්ඛනගත නිරධහරි්දශේ අධහනඹට රක් කය, එඹ 
දුටු ඵට ඔවු්දශේ අ කන රඵහ ගත යුරුඹ" කිඹරහ.  ඒ කිඹ්දශ්ද 
ශකොමි්ද බහ එච්චය දුය ගිහි්ද ිනශඵනහ. ශම්  චර[ශල්ඛඹ 
ඹරහ, වළශභෝටභ කිඹරහ ිනශඵනහ, ශම් ලිපිඹ රළබුණහ, ශම් 
ලිපිඹ කිශඹඅහ කිඹරහ විනක කයමි්ද අ ක්ද කය්දන කිඹරහ.  

 
ගරු විජඹදහ යහජඳක් භ්දත්රීනරුභහ කිඅහ, ශම්හ 

ම්ඵ්දධශඹ්ද ාසථහදහඹකට ඳළවළදිලි යුරුකභක් ිනශඵනහ 
කිඹරහ. අනිහර්ඹශඹ්ද යුරුකභක් ිනශඵනහ. කහටද ශම් දුක් 
ගළනවිලි අශප් විනිලසචඹකහයරු්ද ඉදිරිඳ ක කය්දශ්ද? ඒ අඹට 
අහධහයණඹක් ශරහ ිනශඵනහ නම් ඒ පිබඳඵ ගකීම් බහය 
ගළනීභට ාසථහදහඹකඹ කිසිශේ ක ඳසුඵට ශනොවිඹ යුරුඹ. ඒ 
නිහ ශම් විධිශේ තර්ජනඹක් රුශ, ''කහට ක කිඹ්දන එඳහ. 
කිඅහඹ කිඹරහ ඔප්පු වුශණො ක අපි දළඩි පිඹය ග්දනහ'' 
කිඹනහ.  කවුද, කහද ශම් බඹ කය්දශ්ද?  ශම්ක, විධහඹකඹ 
විනිලසචඹකහයරු්ද බිඹ ගළ්දවීභක් ශනොශයි.  සකීඹ විඹ 
ඳථඹ ඉක්භමි්ද විනිලසචඹකහයරු්දට තර්ජනඹ කිරීශම් 
ප්රtණතහක් අපි ශභතළනදී දකි්දශ්ද ශන 
ශකොශව්ද කශනොශයි, අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද 
බහශ්දභයි. ඹම්කිසි විනිලසචඹකහයයඹකුට ශම් පිබඳඵ 
දුේගළනවිල්රක් ිනශඵනහ නම් -ළරැදි ඳ ක කිරීභක් කයරහ 
ිනශඵනහ නම්, තභ්දශේ සුදුසුකම් නිඹභ විධිඹට අධහනඹට 
ශඹොමු ශරහ නළින නම්- ඳළවළදිලිභ ඒ විනිලසචඹකහයරු්දට 
අයිිනඹක් ිනශඵනහ ඒ ම්ඵ්දධශඹ්ද තභ්දශේ දුේගළනවිලි 
ඉදිරිඳ ක කිරීභට. ඒහ රකහ ඵළලීභට ාසථහදහඹකඹ ඵළඳී 
සිටිනහ.  
 

ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, අධිකයණ ශේහ 
ශකොමි්ද බහ කිඹ්දශ්ද උහවිඹක් ශනොශයි. අඳ එඹ 
ඳළවළදිලි ටවහගත යුරු ශදඹක්. අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද 
බහ කිඹ්දශ්ද කිසිශේ ක අධිකයණඹක් ශනොශයි. ඒක 
ඳරිඳහරන ්ඹතනඹක්. අධිකයණඹක් රු න ඵරතර ක්රි ඹහ කභක 
කිරීභට- [ඵහධහ කිරීම්] 

 
නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! 

 
ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී.එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்தைறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.ல். தேரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහ අධිකයණඹක් වළටිඹට 
ගණ්ද ග්දන කිසිශේ ක ඵළවළ. එශවභ නම් ශභොකක්ද යද? ගරු 
අනුය කුභහය දිහනහඹක භ්දත්රීනරුභහ කිඅහ, 
විනිලසචඹකහයරු්දශේ ළටුප් පිබඳඵ තීයණ ගළනීශම් අයිිනඹ 
ිනශඵ්දශ්ද ඳහර්ලිශම්්දරුටයි කිඹරහ. ඒක ම්පර්ණශඹ්ද වරි. 
ඒ ගළන කිසිභ විහදඹක් නළවළ. වළඵළයි ඇසතශම්්දරු ඉදිරිඳ ක 
කය්දන ඕනෆ ඳහර්ලිශම්්දරුටයි. භභ ශඳෞද්ගලික ද්දනහ, 
අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහ විටි්ද විට -එක් තහක් 
ශනොශයි, කීඳ තහක්- මරා ප්රtිනඳහදන ඉල්රහ ිනශඵනහ කිඹහ, 
පුහුණු කිරීශම් ළඩ පිබඳශශක් වහ. අපි සිඹලුශදනහ 
පිබඳග්දනහ, අධිකයණශේ ගුණහ කභකබහඹ ර්ධනඹ කිරීභ 
වහ ඒක අිනලයි්ද ළදග ක ශදඹක් කිඹරහ.  

 
අද ශඵොශවෝ යටර ිනශඵන ම්ප්රtදහඹක් තභයි 

විනිලසචඹකහයරු්ද ඳ ක කශහභ ඒ අඹට විටි්ද විට refresher 

courses ඳ කන එක. අශප් විනිලසචඹකහයරු්දට ඒ දළනුභ, ඒ 

නිපුණ කඹ ඩහ ිනයුණු විධිඹට රඵහ දීභ වහ ඒ විධිශේ පුහුණු 

979 980 



ඳහර්ලිශම්්දරු 

 

කිරීශම් ළඩ පිබඳශශක් අතාලායි. අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද 
බහ කීඳ විටක් යජඹ අභතමි්ද කිඹරහ ිනබුණහ, ශම්හට මුදල් 
රඵහ ශද්දන කිඹරහ. ශකොශවොභද, ඒ මරා ප්රtිනඳහදන රඵහ 
ශද්දශ්ද? ඒක රඵහ ශද්දශ්ද අඹ ළඹ ශල්ඛනඹ රුබඳ්ද. ඒ 
ශඹෝජනහ ශම් ගරු බහට ඉදිරිඳ ක කශ යු කශ ක ගරු මුදල් වහ 
ර[භම්ඳහදන ඇභිනරුභහයි. එහි කිසිභ යදක් නළවළ. ශභොකක්ද, 
එහි ිනශඵන යද? කිසිභ යදක් නළවළ. මුදල් වහ ර[භම්ඳහදන 
ඇභිනරුභහ ්යහධනහක් කයනහ. ඒ ්යහධනහ කය්දශ්ද 
උහවිඹකට එ්දන කිඹරහ ශනොශයි, නඩු තී්දදු ශනස කය්දන 
ශනොශයි. නඩු තී්දදු ශනස කය්දන අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද 
බහට කිසිශේ ක පුළු්දකභක් නළවළ. එඹ ඒ ශගොල්ර්දශේ 
ක්ශේත්රOඹ රුශට ළශටන ශදඹක් ශනොශයි. විධහඹකඹට 
වුභනහක් ිනශඵනහ නම් නඩු තී්දදු ශනස කය්දන, අධිකයණ 
ශේහ ශකොමි්ද බහ කළරහ කිසි ළඩක් නළවළ. අධිකයණ 
ශේහ ශකොමි්ද බහ කළවිඹ යු කශ ක අධිකයණශේ 
නිරධහරි්දට අලා ඳවසුකම් ළඳයීභට වුභනහ මුදල් ප්රtිනඳහදන 
ශකොතයම් අලාද, ඒ ශභොනහ වහද, ඒහ පිබඳඵ ිනශඵන 
අධීක්ණඹ කුභක්ද ්දිඹ හකච්ඡහ කිරීභ පිණියි. ඒහ හකච්ඡහ 
කිරීභ අලායි. එශවභ නළින ශකොශවොභද, ශම් යශට් මුදල් වහ 
ර[භම්ඳහදන ඇභිනයඹහ ග කීභක් ඇින ශම් ගරු බහට 
ඇසතශම්්දරු ඉදිරිඳ ක කය්දශ්ද? ශභොකක්ද, හකච්ඡහ කිරීශම් 
යද? එහි කිසිභ යදක් නළවළ.  

 
නඩුක් අවන විනිලසචඹකහයයඹකුට ්යහධනහ කශහ නම් 

විධහඹකඹ වමු ශ්දන කිඹරහ, ඒක ළරැදියි. එශව ක ඇසතශම්්දරු 
ගළන කථහ කයන එක යදක්ද? එඹ අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද 
බහශඅභ ඉල්ලීභක්. ශන කහශේ ක ඉල්ලීභක් ශනොශයි. යජඹ 
කිඅශඅ නළවළ, ශම් මුදල් ශද්දන අඳට ඕනෆ කිඹරහ. ඉල්රපු මුදල් 
ම්ඵ්දධශඹ්ද -මුදල් ශකොච්චය අලාද, ඒ ශභොන කහර්ඹඹ්ද 
වහද ්දිඹ ම්ඵ්දධශඹ්ද- හකච්ඡහකට ඳළමිශණ්දන කිඹරහ 
විධහඹකඹ අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහට ඇයයුම් කිරීශම් 
කිසිභ යදක් නළවළ. එතශකොට ඇයි අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද 
බහ ඒ ඉල්ලීභ ප්රtිනක්ශේඳ කය්දශ්ද? කහටද ඒශක්ද ඳහඩු? 
ඒශක්ද ඳහඩු විනිලසචඹකහයරු්දට.   

 
ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඇයි ගව්දශ්ද? 

 
ගරු අජි ක පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඇයි ගව්දශ්ද? 

 
ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී.එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்தைறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.ல். தேரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 
ගළහීභ පිබඳඵ- [ඵහධහ කිරීම්] අපි ඳළවළදිලි ප්රtකහල කයනහ, 

යජඹ ඒ සිද්ධිඹ ම්පර්ණශඹ්ද ශවශහ දකින ඵ. ගරු හසුශද් 
නහනහඹක්කහය ඇභිනරුභහ ශම් ගරු බහට ඉදිරිඳ ක කයහවි 
ශඳොලිසඳිනරුභහශේ හර්තහ. ශම් භහශේ නළනි දහ ගරු 
බහනහඹකරුභහ එදහ ිනබිච්ච ත ක කඹ, ඒ කිඹ්දශ්ද ශඳොලීසිඹ 
කයපු ඳරීක්ණ වහ ඒහශේ ප්රtිනපර පිබඳඵ දීර්ඝ විසතයඹක් ශම් 
ගරු බහට ඉදිරිඳ ක කශහ. ඳසු ගිඹ ින ශදක රුශ ශඳොලීසිඹ 
කයපු ඳරීක්ණ පිබඳඵ හර්තහක් රළබිරහ ිනශඵනහ. ගරු 
හසුශද් නහනහඹක්කහය ඇභිනරුභහ ඒ හර්තහ ශම් ගරු බහට 
ඉදිරිඳ ක කයහවි. ඒ ගළන චන ශදකක් නළවළ. ඒ ක දළ්ද වළභ 
ිනසශේභ කිඹන ශද් ශභොකක්ද? ඒ ්යහධනහ කිරීභ ළරැදියි; ඒක 
අධිකයණ කටයුරුරට ඇඟිලි ගළසීභක්; ඒක ළයදි ශර 
විධහඹකඹ අධිකයණ කටයුරුරට භළදව කවීභක් කිඹරහ. ඒක 
ම්පර්ණශඹ්ද ඳදනම් වියහිත තර්කඹක්. මීට ඉසය ඕනෆ තයම් 
අධිකයණශේ කටයුරු, අධිකයණඹට ශ්ද කයන මුදල් පිබඳඵ 

හකච්ඡහ කිරීභ වහ එශවභ ්යහධනහ ශකරිරහ ිනශඵනහ. ඒශක් 
කිසිභ ශදෝඹක් නළවළ. එභ නිහ එශවභ ළරැදි අර්ථ කථනඹක් 
ශද්දශ්ද ඇයි?  
 

විජඹදහ යහජඳක් භ්දත්රීනරුභහ ක, ඒ හශේභ අනුය කුභහය 
දිහනහඹක භ්දත්රීනරුභහ ක කථහ කශහ, ාසථහදහඹකඹ, විධහඹකඹ 
වහ අධිකයණඹ අතය ිනබිඹ යුරු ම්ඵ්දධඹ ගළන. "භඵයතහ" 
කිඹන චනඹ ඳහවිච්ික කශහ, ගරු විජඹදහ යහජඳක් භ්දත්රීනරුභහ. 
ඉින්ද ශම් කහර්ඹඹ වහ අලා මුදල් ාසථහදහඹකඹ රඵහ 
ශද්දශ්ද විධහඹකශේ ඉල්ලීභක් අනුයි. විධහඹකඹ නළරු කවුද 
ඒ ඇසතශම්්දරු ඳර්ලිශම්්දරුට ශගශන්දශ්ද? විධහඹකඹ 
තභයි ඒ ඇසතශම්්දරු ඳහර්ලිශම්්දරුට ශගශන්දශ්ද. ඒක 
ප්රtිනක්ශේඳ කයනහ නම්,- [ඵහධහ කිරීම්] ඒ විධිශේ ්යහධනහක් 
රළබුණු අසථහකදී ඒක ප්රtිනක්ශේඳ කයනහ නම්, ඒක 
ම්පර්ණශඹ්ද ළයදියි. ඒක ම්පර්ණශඹ්ද ළයදි ක්රි ඹහභහර්ගඹක්. 
ඒ පිබඳඵ නිඹභ ත ක කඹ ඒකයි, ගරු නිශඹෝජා කහයක 
බහඳිනරුභනි.  
 

දළ්ද ශභතළන ව්ද වුණහ, නඩුක් ඳළරීභ පිබඳඵ. ඒක 
ාසථහදහඹකඹට අයිින ශදඹක් ශනොශයි.  ගරු නිශඹෝජා 
කහයක බහඳිනරුභනි, භහ ඔඵරුභහට කිඹ්දන කළභළිනයි, 1994 
ඔක්ශතෝඵර් භහශේ ශම් ගරු බහශඅ භහ ඉදිරිඳ ක කයපු 
ඳශමුළනි නීිනඹ ඒකයි. ඒ කිඹ්දශ්ද අල්රස ශවෝ  දණ ශචෝදනහ 
විභර්ලන ශකොමි්ද බහ සථහපිත කිරීශම් ඳනත. භට අද හශේ 
භතකයි අපි ඒ ඳන ක ශකටුම්ඳත කස කිරීභ ව ඒ ඳන ක 
ශකටුම්ඳත ඉදිරිඳ ක කයමි්ද භහ ශම් ගරු බහශඅ කයපු ඳශමුළනි 
කථහ. එහි අයමුණ වුශණ්, නීිනඳින ශදඳහර්තශම්්දරුශඅ 
නීතීාඹ්දශේ වහඹ වුණ ක ඳත්දශ්ද නළරු, ම්පර්ණශඹ්ද  

 
සහධීන නීතීාඹ්ද කණ්ඩහඹභකශේ ශේඹ ඒ ශකොමි්ද 
බහට රඵහ දීරහ සහධීන ශර ළඩ කිරීභට පුළු්ද බවඹක් 
කස කිරීභයි. එළනි බවඹක් තභයි එදහ කස කශශේ. ඊට ඉසය 
ශරහ ිනබුශණ්, අධිකයණ ඇභිනයඹහ ඹටශ කයි. ඉින්ද අධිකයණ 
ඇභිනයඹහශේ ග්රාවණඹ්ද  ඉ ක කයරහ සහධීන ශකොමි්ද 
බහක් සථහපිත කිරීභ වහ ඒ ඳන ක ශකටුම්ඳත 
ඳහර්ලිශම්්දරුට ඉදිරිඳ ක කශහ. ඒ ඳන ක ශකටුම්ඳත ම්භත 
වුශණ් රුශන්ද ශදකක ඡ්දදඹකි්ද ශනොශයි. අද හශේ භට 
භතකයි.  
 

එදහ විරුද්ධ ඳක්ශේ නහඹකඹහ වළටිඹට හිටිශේ, ගරු ගහමිණි 
දිහනහඹක භ්දත්රීනරුභහ. එරුභහ භහ ක එක්ක හකච්ඡහ කශහ, ඒ 

ඳන ක ශකටුම්ඳත පිබඳඵ. එදහ vote එක ග කශ ක by name. එදහ 

ශම් ගරු බහශඅදී වළභ ශදනහභ නළඟිටරහ, - රුශන්ද ශදකක් 
ශනොශයි.- සිඹඹට සිඹඹක් ඳක්ඳහතී ඒකට ඡ්දදඹ දු්දනහ.  ඒක 
තභයි ශම් ඳනත. 1994 දී භහ ඒ ඳන ක ශකටුම්ඳත ශම් ගරු බහට 

ඉදිරිඳ ක කයන කහරශේ corruption කිඹරහ හඳයහධී ක්රි ඹහක් ශ්රීT 

රංකහ නීිනශේ ිනබුශණ් නළවළ. Bribery ිනබුණහ. Corruption 

ිනබුශණ් නළවළ. අල්රස - bribery - කිඹන හඳයහධී ක්රි ඹහට ඩහ 

ඉතහභ ක පුළුල් ඳරිභහණඹක් ිනශඵනහ, දණ - corruption -  

කිඹන අඳයහධශේ. දළ්ද ඒක ඒ ශකොමි්ද බහශඅ ග කීභක්. ඒ 
අඹ ඳරීක්ණ ඳ කනහ. ඒ අඹට නීතීාඹ්ද ඉ්දනහ. ඒ අඹ 
සහධීන අක්භතඹක් ඳහවිච්ික කයනහ. ඒ අඹ ක්රි ඹහභහර්ග ග්දනහ. 
ඒක කිසි ශේ ක යජශේ ග කීභක් ශවෝ යුරුකභක් ශනොශයි. ගරු 
නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි,  වළභ ශදඹක් පිබඳඵභ ගකීභ, 
යද යජඹට ඳළරීභ ශනොශයි කශ යු කශ ක.  
 

දළ්ද ව්ද වුණහ, දිහ විනිසුරුරු්ද ර්ජනඹ කශ ඵ. ශම් 
යශට් භවය ශශ්රාේණිර විනිලසචඹකහයරු්ද දක් ර්ජනඹ 
කශහ. ඊට ඳසශේ ඒ දිහ විනිසුරුරු්ද රැස වුණහ, ශකොශම දිහ 
අධිකයණඹට. ශකොශම දිහ අධිකයණශේ රැස වුණු ඒ 
විනිලසචඹකහයරු්දශග්ද ෆශවන පිරික් ප්රtලසනඹක් ඇහුහ. 
ඔවු්ද ඇහුහ, ඇයි ශම් නිගභනඹට ශම් විධිඹට ෆල්ලුශ්ද 
ඵහි්දශ්ද කිඹරහ; ශම්ක යජඹ කයපු ශදඹක් කිඹරහ. "අපි ඒක 
විලසහ කය්දශ්ද නළවළ. අපි අධිකයණ නිරධහරි්ද. ඒ නිහ අපි 
හක්ෂි ඳරීක්හ කය්දන ඕනෆ. පර් නිගභනඹකි්ද ශතොය, 
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සහධීන ශර හක්ෂි ඳරීක්හ කයරහ අපි ඹම් ඹම් නිගභනරට 
එ්දන ඕනෆ." කිඹරහ, ඒ භතඹ ඉතහභ ක දළඩි ශර ප්රtකහල කශහ. 
අපි ශනොශයි, ශම් යශට් විනිලසචඹකහයරු්ද.  

 

එභ නිහ ශම් විධිශේ ප්රtලසනඹක් ඇින ව අසථහරදී 
්ශඅගයලි ශර ශද්ලඳහරන හසිඹක් රඵහ ගළනීභ වහ කටයුරු 
කිරීභ ශනොශයි කශ යුරු ්දශ්ද. ශොඹහ ඵරමු, ශභොකක්ද වුශණ් 
කිඹරහ. ශම්ශක්ද යජඹට කිසිභ හසිඹක් නළවළ. ශම් විධිශේ 
ශදෝහශයෝඳණ, විශඅචන යජඹට විරුද්ධ අනිහර්ඹශඹ්දභ එල්ර 
න ඵ කහට ක ශඳශනනහ. එඹ ඵරහශඳොශයො කරු ්දන පුළු්ද 
ශදඹක්. එශවභ නම් එශවභ ශදඹක් යජඹ කය්දශ්ද ඇයි? ඒ භතඹ 
ප්රtකහල කශශේ භහ ශනොශයි; එදහ ශකොශම දිහ අධිකයණඹට රැස 
වුණු විනිලසචඹකහයරුයි.  

 

ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, දළ්ද ශම් ගරු බහ 
අනහගතඹ ම්ඵ්දධශඹ්ද අනුගභනඹ කශ යුරු ක්රි ඹහ භහර්ගඹ 
ශභොකක්ද? ශභතළන ඹම් ඹම් ප්රtලසන ිනශඵනහ. අධිකයණ ශේහ 
ශකොමි්ද බහශඅ කහර්ඹ බහයඹ පිබඳඵ ඹම් කිසි අඳළවළදිලි අදවස 
ිනශඵනහ. භහ ඳළවළදිලි ප්රtකහල කයනහ, අධිකයණ ශේහ 
ශකොමි්ද බහ තභ්දට අයිින නළින කහර්ඹඹ්ද ඳයහ ශගන, 
්ණ්ඩුර[භ ාසථහ උල්රංඝනඹ කයරහ, ඒ රුබඳ්ද ්ණ්ඩුට 
ශනොශයි, විනිලසචඹකහයරුභහට යදක් කය ිනශඵන ඵ. ඒ පිබඳඵ 
දුක්ගළනවිලි ිනශඵන විනිලසචඹකහයරු ඕනෆ තයම් ඉ්දනහ. ඒක 
භහ ඳළවළදිලි ද්දනහ. භහ ඒ අඹට උග්දපු ගුරුයඹහ වළටිඹට ඒ 
අඹ භට කථහ කයනහ. භහ ද්දනහ, ඒ අඹශේ භහනසික කඹ. 
[ඵහධහ කිරීම්] ශභොකක්ද ඒශක් ළරැද්ද? [ඵහධහ කිරීම්] නළවළ. ඒශක් 
කිසි යදක් නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] නළවළ, නළවළ. භහ 
ශශ්රාේසසහධිකයණඹ ගළන කථහ -[ඵහධහ කිරීම්] නළවළ, නළවළ.  

 
විනිලසචඹකහයයඹකුට අයිිනඹක් ිනශඵනහ, අලා නම් 

තභ්දශේ ගුරුයඹහට කථහ කය්දන. නඩු ගළන කථහ කය්දන 
ශනොශයි. [ඵහධහ කිරීම්] නළවළ, නළවළ. ප්රtලසනඹ ශරහ ිනශඵ්දශ්ද 
ශභොකක් ගළනද කිඹරහයි.  නඩු ගළන ශනොශයි. කවුරු ක භශග්ද 
අව්දශ්ද නළවළ, නඩු තීයණඹ කය්දශ්ද ශකොශවොභද කිඹරහ. 
[ඵහධහ කිරීම්] වළඵළයි ඒ අඹට ඹම් කිසි දුක්ගළනවිල්රක් ිනශඵනහ 
නම්, ඹම් කිසි - [ඵහධහ කිරීම්] 

 
නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Ajith Perera, ඔඵරුභහශේ ශරහශඅදී කථහ කය්දන.  

 
ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்தைறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.ல். தேரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 
ශම් යශට් විනිලසචඹකහයරු්දට ඹම් කිසි අහධහයණඹක් සිදු 

ශරහ ිනශඵනහ නම් ඒ ශගොල්ශරෝ කහටද ඒ ශගොල්ර්දශේ 
දුක්ගළනවිල්ර ප්රtකහල කය්දශ්ද? කිසිභ ශකශනක් නළද්ද? ඒ 
ශගොල්ර්දට කිසිභ ප්රtිනකර්භඹක් නළද්ද? [ඵහධහ කිරීම්] භහ ශම් ගරු 
බහට ඳළවළදිලි ශඳ්දහ දු්දනහ, ශම් ඳ කවීභ ම්ඵ්දධශඹ්ද 
්ණ්ඩුර[භ ාසථහ උල්රංඝනඹ කය ිනශඵනහඹ කිඹරහ. 
ඔඵරුභ්දරහ කිඹ්දශ්ද ඒ පිබඳඵ කිසිභ ප්රtිනකර්භඹක් නළවළ 
කිඹරහද? ප්රtිනකර්භඹක් ිනබිඹ යුරුයි. [ඵහධහ කිරීම්] එශවභ 
නළ කනම් අහධහයණඹට ඳ ක වුණු විනිලසචඹකහයරු්ද ඒ අයණ 
ත ක කශේභ තඵනහද? ඒ ශගොල්ර්දට යණ න ්ඹතනඹක් 
ශවෝ පුද්ගරශඹක් ශම් යශට් නළද්ද?  
 

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ගරු ඇභිනරුභනි, - 

 
ගරු දිශ්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එරුභහ ක ශගෝරශඹක්. [ඵහධහ කිරීම්]  

නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Dayasiri Jayasekara. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
භහ ගරු ඇභිනරුභහශග්ද ශම් කහයණඹ අව්දන කළභළිනයි. 

ශභඹ භශේ කථහශඅදී කිඹ්දන හිටපු කහයණඹක්. ඔඵරුභහ 
කරුණහකය භට කිඹ්දන, අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ 
ශල්කම්යශඹක් විධිඹට භවහධිකයණ විනිලසචඹකහයයඹකු ඳ ක 
කය ිනබුණු ඉිනවහඹ.  

 
ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்தைறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.ல். தேரறஸ்) 
(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 
නළවළ, නළවළ. භහ කිඹ්දශ්ද නළවළ, භවහධිකයණ- 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
එශවභ කවුරු ක ඳ ක කයරහ නළවළ. 

 
 

ගරු අජි ක පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
එරුභහ එශවභ කිඅහ. 

 
 

ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்தைறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.ல். தேரறஸ்) 
(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 
නළවළ, නළවළ. භහ කිඹ්දශ්ද නළවළ, අධිකයණ ශේහ 

ශකොමි්ද බහශඅ ශල්කම්යඹහ ලශඹ්ද භවහධිකයණ 
විනිලසචඹකහයයඹකු ඳ ක කය්දන ඕනෆඹ කිඹරහ. ශජාසස 
විනිලසචඹකහයරු්ද 29ශද නකු අභතක කයරහ 30ශනිඹහ ඳ ක 
කිරීභ ඉතහභ ක ළරැදියි කිඹහ භහ ප්රtකහල කයනහ. 30ශනිඹහ ඳ ක 
කය්දශ්ද ඇයි? 30ශනිඹහට ිනශඵන විශලේ සුදුසුකභ ශභොකක්ද? 
[ඵහධහ කිරීම්] නළවළ, නළවළ. අලා නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Dayasiri Jayasekara හඩි ්දන. 

 
ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்தைறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.ல். தேரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 
අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ ශල්කම්යඹහ ලශඹ්ද 

භවහධිකයණ විනිලසචඹකහයයඹකු ඳ ක කය්දන ඕනෆඹ කිඹරහ භහ 
කිඹ්දශ්ද නළවළ. අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ 
ශල්කම්යඹහ ලශඹ්ද දිහ විනිසුරුයඹකු ඳ ක කයනහ නම්, 
ශජාසස විනිලසචඹකහයරු්ද 29ශදනකු අභතක කයරහ 30ශනිඹහ 
ඳ ක කිරීභ කිසි ශේ ක හධහයණීකයණඹ කය්දන ඵළරි ක්රි ඹහ 
භහර්ගඹක් කිඹරහ භහ ඉතහභ ක එඩිතය ප්රtකහල කයනහ. එශේ ඳ ක 
කිරීභ ම්පර්ණශඹ්ද ළරැදියි. අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද 
බහශඅ ශල්කම්යඹහ ලශඹ්ද භවහධිකයණ විනිලසචඹකහයයඹකු 
ඳ ක කය්දන ඕනෆ නළවළ. ඒ ක දිහ විනිසුරුරු්ද අතය ශජාසස 
විනිලසචඹකහයයශඹක් ්ණ්ඩුර[භ ාසථහට අනුකර - 

 
නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. G. L. Peiris, you have only two more minutes. 
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ඳහර්ලිශම්්දරු 

 

ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்தைறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.ல். தேரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

Mr. Chairman, I have only two minutes. ගරු නිශඹෝජා 

කහයක බහඳිනරුභනි, ශභභ ප්රtලසන ඇින ශරහ ිනශඵ්දශ්ද 
ශභොකක් නිහද? ඹම් ඹම් හිරුක්කහය තීයණ අධිකයණ ශේහ 
ශකොමි්ද බහ ක අයශගන ිනශඵනහ. ඒ ම්ඵ්දධශඹ්ද 
අනහගත ක්රි ඹහ භහර්ග අලාද, ඹම් ඹම් ප්රtිනකර්භ අලාද කිඹහ සිතහ 
ඵළලීභට ාසථහදහඹකඹට ක යුරුකභක් ිනශඵනහ.  

 

ඒ කිඹ්දශ්ද ඉතහභ පුළුල් අක්භතඹක් දීරහ ඒ අක්භතඹ නිසි 
ශර ඳහවිච්ික ශනොකයනහ නම් ඒ ම්ඵ්දධශඹ්ද උිකත ක්රි ඹහ 
භහර්ග ගළනීශම් යුරුකභකු ක  ශම් ාසථහදහඹකඹට ිනශඵනහ. ඒ 
කහයණඹ ප්රtකහල කයමි්ද, ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, 
ශම් විහදශේදී අදවස ප්රtකහල කිරීභට භට අසථහක් රඵහ දීභ ගළන 
ඔඵරුභහට ක, ශම් ගරු බහට ක භශේ ක තාතහ පිරිනභමි්ද 
භශේ කථහ අ්ද කයනහ. සරුිනයි.  

 

     [අ. බහ. 4.18] 
 

ගරු රක්සභ්ද කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, අශප් මිත්රO ගරු ජී.එල්. 

පීරිස ඇභිනරුභහ භහ හිත්දශ්ද අද ශඵොශවොභ දුර්ර නඩුක් තභයි 

කථහ ශකරුශඅ - a very bad brief. I do not blame him. ගරු 

ඇභිනරුභනි, ඔඵරුභහ කිඅහ භංජුර ිනරකය කන භව කභඹහ 
අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ ශල්කම් ලශඹ්ද ඳ ක කශහට 
ඔහු ශජාසස කශඹ්ද අඩු පුද්ගරශඹක් කිඹරහ. භභ ඔඵරුභහශග්ද 
ශම් කහයණඹ අව්දන කළභළිනයි. එරුභහ ඒ තනරුයට ඳ ක ශරහ 
දළ්ද අවුරුදු ගණනහක් ශනහ. ශම් පුද්ගරඹහ  ශජාසස කශඹ්ද 
අඩු පුද්ගරශඹක් කිඹරහ කිඹ්දන ශභච්චය කල් ඵරහ හිටිශේ ඇයි? 
ශභතළන ිනශඵන තර්කඹ තභයි, තභ්ද කිඹන ළ ඩ කයනහ නම්  
ශජාසස කශඹ්ද ිනඹහ ශභොනහයි්ද අඩු වුණ ක ඒ තළනළ කතහ ිනඹහ 
ග්දනහ කිඹන එක. ඕක තභයි ඇ කත. තභ්දට  'කශඩ් ඹනහ 
නම්' ිනඹහ ග්දනහ. ඳශමුශනි තහට විරුද්ධ වුණහභ එඹහශේ 
සුදුසුකම් ශවොඹනහ. ඒක තභයි ඇ කත. ඒක ඔඵරුභ්දරහ ක 
ද්දනහ, භභ ක ද්දනහ.  

 

ගරු ඇභිනරුභනි, දළ්ද ඔඵරුභහ කිඅහ භශවේසත්රOහ කරිඹක් 
ඳළමිණිල්රක් කයරහ ිනශඵනහ කිඹරහ. භභ ඔඵරුභහට ග කීශභ්ද 
කිඹනහ, එරුමිඹ කිසිභ ඳළමිණිල්රක් කයරහ නළින ඵ. ගරු 
ඇභිනරුභනි, ඔඵරුභහ ශම් ඳහර්ලිශම්්දරුට  ඒක ඔප්පු කය්දන 
ඕනෆ. ශඳොලීසිඹකට ක, අධිකයණඹකට ක- [ඵහධහ කිරීභක්] 
භශේ ශරහ නහසින කය්දන එඳහ. ශඳොඩ්ඩක් ඉ්දන.   
ගරු ඇභිනරුභනි, ඔඵරුභහ කිඅහ ඳළමිණිල්රක් කයරහ ිනශඵනහ 
කිඹරහ. ඔඵරුභහ ඒක ඔප්පු කය්දන ඕනෆ. ඔඵරුභහ ඒක ඔප්පු 
කශශේ නළ කනම් ඔඵරුභහ ශම් ඳහර්ලිශම්්දරුට ශනොභඟ  වළරිඹහ 

නහ.You have misled Parliament.You have misled 

Parliament.  

 
ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்தைறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.ல். தேரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, භභ කිඅශඅ ශම්කයි. 
අධික යණ ශේහ ශකොමි්ද බහශ්ද එරුමිඹට නි ශඹෝගඹක් 
කයරහ ිනබුණහ ශකොමි්ද බහශඅ අනුභළිනඹ නළින ශඳොලිස 
ඳළමිණිල්රක් කය්දන ඵළවළ කිඹරහ.  

 
ගරු රක්සභ්ද කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, එරුමිඹ කිසිභ 

ඳළමිණිල්රක් කයරහ නළවළ. ඳළමිණිල්රක් කය්දන හිතරහ ක 
ිනබුශණ් නළවළ. ඒක භභ ග කීශභ්ද කිඹනහ. ගරු ඇභිනරුභනි, 

ඔඵරුභහ ඒක ඔප්පු කය්දන ඕනෆ. ශභොකද ඔඵරුභහ ඔඵරුභහශේ 
තර්කඹ ඳට්ද ග කශ ක එරුමිඹ භංජුර ිනරකය කන භව කභඹහට 
විරුද්ධ ඳළමිණිල්රක් කයරහ ිනශඵනහ කිඹරහ කිඹමි්ද. එශවභ 
ශදඹක් නළවළ.  ඔඵරුභහට කවුරු වරි රණුක් දීරහ ිනශඵනහ. 
එශවභ ඳළමිණිල්රක් කයරහ නළවළ. ඒ ශදළනි කහයණඹ ශභඹයි. 
භභ ශභොශවොතකට ක කිඹ්දශ්ද නළවළ අධිකයණශේ ඉ්දශ්ද 
ශදවිරු කිඹරහ. ඳහර්ලිශම්්දරු තභයි උ කතරීතය ්ඹතනඹ. 
අපිට තභයි ශශ්රාේසසහධිකයණශේ විනිලසචඹකහයයශඹක් අයි්ද 
කය්දන පුළු්ද. ශම්ශක් ශදඳළ කතභ අඳ ශ කරුම් ග්දන ඕනෆ.  
භභ වළභ දහභ ශම් ඳහර්ලිශම්්දරුශඅ කිඹරහ ිනශඵනහ 
ඳහර්ලිශම්්දරු තභයි උ කතරීතයභ ්ඹතනඹ කිඹරහ. 

  
අශප් ්ණ්ඩුර[භ ාසථහශඅ වළටිඹට ජනතහශේ අධිකයණ 

ඵරඹ ඳහර්ලිශම්්දරු විසි්ද උහවිරට ඳයනහ. අඳට අයිිනඹක් 
ිනශඵනහ ශවොඹහ ඵර්දන. නඩුකහයරු වරිඹට තී්දදු ශදනහද, 
ඳක්ග්රාහහී තී්දදු ශදනහද, ද්ශඅල වගත තී්දදු ශදනහද කිඹරහ 
ශවොඹහ ඵර්දන අඳට අයිිනඹක් ිනශඵනහ. ගරු නිශඹෝජා කහයක 
බහඳිනරුභනි, නඩුකහයශඹක් ළරැදි තී්දදුක් දු්දශනො ක අඳට 
ඳහර්ලිශම්්දරු ඇරුශශේ විතයක් ශනොශයි පිටතදී ක ඒ තී්දදු 
ළරැදියි කිඹරහ කිඹ්දන පුළු්ද. කිසිභ නීිනඹක් උල්රංඝනඹ 
්දශ්ද නළවළ.  

 
ගරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභනි, 1972 දී ්පු ්ණ්ඩුර[භ 

ාසථහශ්ද අධිකයණඹ ඹම් ඳසුඵෆභකට රක් වුණහ. ඊට ඳසශේ 
1978 දී ්පු ්ණ්ඩුර[භ ාසථහශනු ක එශවභ වුණහ. භභ ඒක 
පිබඳග්දනහ. 1978 දී ්පු ්ණ්ඩුර[භ ාසථහශනු ක 
අධිකයණඹ ඹම් කිසි ඳසුඵෆභකට රක් වුණහ      

 
නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Hon. Deputy Speaker will now take the 

Chair.  

 
අනරුරු නිශඹෝජා කහයක බහඳිනරුභහ මරහනශඹ්ද ඉ ක 

වුශඹ්ද, නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ  මුරහනහරඪ විඹ. 

அன்தறநகு, குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்மை அகனர, தறறச் சதரரகர் அர்கள் 

கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 

the Chair, and  MR. DEPUTY SPEAKER  took the Chair. 

 
ගරු රක්සභ්ද කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, භභ කිඹ කිඹහ සිටිශේ 1972 
දී ්පු ්ණ්ඩුර[භ ාසථහශනු ක, 1978 දී ්පු ්ණ්ඩුර[භ 
ාසථහශනු ක අධිකයණශේ සහධීන කඹට ඹම් ඵරඳෆම් ්පු 
ඵයි. ගරු ඇභිනරුභනි, ශම්ක න ක්දන ඕනෆඹ කිඹහ අඳ 
ශදශගොල්ර්දභ එකඟ වුණහ ශ්ද. 2001 දී ශ්රීT රංකහ නිදවස 
ඳක්ශේ අඹ ක, එක් ක ජහිනක ඳක්ශේ අඹ ක ශදශගොල්ර්දභ 
එකරු ශරහ පිබඳග කතහ, ශම් කයන ඵරඳෆභ න ක්දන ඕනෆඹ 
කිඹහ. වළභ ්ණ්ඩුක්භ හශේ අධිකයණඹට ඵරඳෆම් කයනහ, ඒ 
නිහ ශම්ක අපි න ක්දනට ඕනෆ යි කිඹරහ අපි පිබඳග කතහ. ඒ 
අනු තභයි දවව කන ්ණ්ඩුර[භ ාසථහ ංශලෝධනඹ 
ශගනහශඅ.  

 
ගරු හසුශද් නහනහඹක්කහය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒශක් ම්ඵ්දධඹක් නළවළ ශ්ද JSC එකට. [ඵහධහ කිරීම්]  
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ගරු රක්සභ්ද කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

දවව කන ්ණ්ඩුර[භ ාසථහ ංශලෝධනශඹ්ද අධිකයණඹ, 
නීිනඳින, භළිනයණ, යහජා ශේහ, විගණකහධිඳින ඹන අංලරට 
අදහශ යහජා ්ඹතන විධහඹකශේ පීඩනඹට ඹට ක ශනොශ්දන 
කටයුරු කශහ. අපි ශදශගොල්ර්දභ එකරු ශරහ ඒක කශහ.  එහි 

ශගෞයඹ අඳට හිමි ්දනට ඕනෆ. In 2000, we wanted all 

those institutions to be free - the Judiciary, the Public 

Service, the Elections Commissioner and the Attorney-

General’s Department.  Why did you reverse it?   ඇයි 

තමු්දනහ්දශේරහ ඒක ්ඳසට වළශයඅශඅ? තමු්දනහ්දශේරහ 
ඒක ්ඳසට වයරහ,  අධිකයණඹ ක විධහඹකශේ ග්රාවණඹට 
ග කතහ. ඇ කශත්දභ අපි කනගහටු ්දනට ඕනෆ. අද අධිකයණඹ 
ඳහරනඹ ්දශ්ද ශම් ඳහර්ලිශම්්දරුශ්ද ශනොශයි.  අශප් 
ාසථහ අනු ඵළලුශො ක ජනතහශේ අධිකයණ ඵරඹ 
ඳහර්ලිශම්්දරු විසි්ද උහවිරට බහය දීරහ ිනශඵනහ. නමු ක අද 
අපි ශභොකක්ද කයරහ ිනශඵ්දශ්ද? ජනතහශේ අධිකයණ ඵරඹ 

අපි විධහඹකඹට බහය දීරහ ිනශඵනහ. We have handed over the 

judicial power of the people to the Executive.   
තමු්දනහ්දශේරහ ඒ ළරැද්ද කශහ.  අපි ශදශගොල්ර්දභ ඒක වළදුහ 
දවව කන ්ණ්ඩුර[භ ාසථහ ංශලෝධනඹ වයවහ. නමු ක අද 
අධිකයණ ඵරඹ ිනශඵ්දශ්ද ඳහර්ලිශම්්දරු ශනොශයි, 
විධහඹකඹටයි. විධහඹකඹට පුළු්ද ඕනෆභ විනිලසචඹකහයයඹකු 
ඳ ක කය්දන; ඕනෆභ ශඳොලිසඳිනයඹකු ඳ ක කය්දන; ඕනෆභ 
නීිනඳිනයඹකු ඳ ක කය්දන.  

 
ගරු ඇභිනරුභහ කිඅහ, එරුභහ ඉදිරිඳ ක කශ අල්රස ඳනත 

ගළන.  ඒක වරි.  අපි ඔක්ශකොභ ඒකට ඡ්දදඹ දු්දනහ. අල්රස ශවෝ 
දණ ශචෝදනහ විභර්ලන ශකොමිශම් අධාක් ජනයහල්යඹහ ඳ ක 
කය්දශ්ද කවුද? ඇභිනරුභහ කිඹ්දන, අද කවුද අල්රස 
ශකොමිශම් අධාක් ජනයහල්යඹහ ඳ ක කය්දශ්ද? අල්රස 
ශකොමිශම් අධාක් ජනයහල්යඹහ ඳ ක කය්දශ්ද විධහඹකඹයි.  
කහශග්ද ක අව්දන ඕනෆ නළවළ, ාසථහ බහශ්ද අව්දනට 
ඕනෆ නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒක තභයි. එභ නිහ ශම් ප්රtලසනඹ අපි 
ශ කරුම් අයශගන - [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්රtේභජඹ්දත භවතහ  
(ரண்தைறகு .டி. சுசறல் தறரஜந் ) 
(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)  
ඇශභරිකහශඅ ශශ්රාේසසහධිකයණඹට විනිසුරුරු්ද ඳ ක 

කය්දශ්ද කවුද? 

 
ගරු රක්සභ්ද කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
වරි, ශඳොඩ්ඩක් ඉ්දන. ඒ ඵරඹ ිනශඵන එක ඇ කත. භභ 

කිඹ්දශ්ද නළවළ, ජනහධිඳිනරුභහට ඵරඹ ශද්දන එඳහ කිඹරහ. 
ඇශභරිකහශඅ ක එශවභ ිනශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ශඳොඩ්ඩක් 

ඉ්දන ශකෝ. ඔඵරුභහ headline  එක විතයයි කිඹහ ිනශඵ්දශ්ද. 

ජනහධිඳිනරුභහට නිර්ශද්ල කය්දනට පුළු්ද. නමු ක ශශනට් 
බහට ඵරඹ ිනශඵනහ ප්රtිනක්ශේඳ කය්දන. අ්දන ඒකයි. අද 
ඒක නළවළ. ඒක දවව කන ්ණ්ඩුර[භ ාසථහ ංශලෝධනශේ 
ිනබුණහ. ශශ්රාේසසහධිකයණඹට විනිලසචඹකහයයශඹක් නම් කය්දන 
ජනහධිඳිනරුභහට පුළු්ද; ාසථහදහඹකඹට එඹ ප්රtිනක්ශේඳ 
කය්දනට  පුළු්ද. නමු ක තමු්දනහ්දශේරහ ඒක නළින කශහ.   

[ඵහධහ කිරීභක්] Hon. (Prof.) G.L. Peiris, you are an expert 

on International Law. Have you heard of the Latimer 

Communiqué? ඔඵරුභහ කිඅහ, ඕනෆ ශකශනක් ඳ ක කය්දන 

ජනහධිඳිනරුභහට ඵරඹ ිනශඵ්දනට ඕනෆ කිඹරහ. අශප් යට ශඳොදු 
යහජා භණ්ඩරශේ හභහජික යටක්  ගරු නිශඹෝජා 
කථහනහඹකරුභනි.  

We are a member of the Commonwealth and the 

Latimer Declaration is there. We are a member of the 

Commonwealth and all Commonwealth countries have 

approved the Latimer Declaration. You know it very 

well. One fact is very clear in that Declaration.  

The article on “The Implementation of Latimer House 

Principles” states, I quote:  
 
 

“The first is that the executive has no part to play in such a 

commission or in judicial appointments,….” 
 

So, if we are members of the Commonwealth, we 

have to accept the Latimer  Principles. It clearly states 

that the Executive has no part to play in judicial 

appointments. Do you accept that? 
 

We are hosting the Commonwealth Heads of 

Governments' meeting next year. But, we have violated 

the Commonwealth values by bringing in the Eighteenth 

Amendment. Then, it is our duty to provide the security 

for the judges to dispense justice. The Secretary of the 

Judicial Service Commission is a person involved with 

the dispensation of justice.  

 
ගරු හසුශද් නහනහඹක්කහය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
He is a Public Servant. He was given protection -  

 
ගරු රක්සභ්ද කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
So, how can you reconcile this position with the 

Commonwealth values and the Latimer House 

Principles? The Executive should not get involved. In 

developed countries, judges are always recommended by 

a Judicial Service Commission comprising judges. Of 

course, in certain instances, the President or the Prime 

Minister has the right of veto. He could veto certain 

appointments.  

 
ගරු හසුශද් නහනහඹක්කහය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
We do not veto.  

 
ගරු රක්සභ්ද කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Even in India, all the appointments are made by a 

committee of judges. Hon. (Prof.) G.L. Peiris, you are a 

Professor of Law and I am sorry to say that when you had 

the opportunity to speak against the Eighteenth 

Amendment that conferred all the powers of appointing 

judges to the Executive, you did not do so. So, I think we 

must change this. We must change this for the future 

generations. You will be in the Opposition some day. I 

am not for a moment saying that judges are Gods. It is up 

to the judges, the lawyers and the Members of  

Parliament to maintain the balance. But, now the balance 

has been upset because the Executive has all the powers. 
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ඳහර්ලිශම්්දරු 

 

So, judges are scared. They must be given the favourable 

surroundings; they must be given the space to operate 

independently.  

 
 

You know Mr. Gomin Dayasiri. Hon. Minister, you 

know him very well. He is an SLFP stalwart and the son 

of Mr. N.Q. Dias who played an important role in 1956. 

This is what Mr. Gomin Dayasiri says about you and the 

present crisis. In  the "Sunday Island" dated 14th October, 

2012, he states, I quote: 

 
 “Scales of Justice are not squeaky clean. Judges have at times 
accepted many juicy bones thrown in their direction by the 

executive.” -   
 

විධහඹකඹ විසි්ද විසි කයනු රඵන භසකටු ග්දන 
විනිලසචඹකහයරු්ද ශඳොයකෆහ.  

 

Mr. Gomin Dayasiri  ශම් කිඹ්දශ්ද. එරුභහ ශ්රීT රංකහ 

නිදවස ඳක්ශේ ප්රtඵර හභහජිකශඹක්.  

 
It further states, I quote, 

 “Why does the Executive make such offers?” -  
 

ඇයි විධහඹකඹ ශම් හශේ ශද්ල් කය්දශ්ද? 

 
I further quote:  

 

"……but with a view to obtain access to future benefits?”   
 

-    විධහඹකඹ අනහගතඹ ශනුශ්ද ්ශඹෝජනඹ කයනහ. 

 
It further states, I quote: 

 

“If benefits are offered, they must be uniformly offered to the 
whole judiciary. Otherwise it conflicts with the rules of 

equality and the discrimination that results bring both the 

executive and the judiciary to disrepute.” 
 

දළ්ද තමු්දනහ්දශේරහශේ ක්රි ඹහ කරහඳඹ නිහ විධහඹකඹ ක 
අඳකීර්ිනඹට ඳ ක ශරහ ිනශඵනහ. අධිකයණඹ ක අඳකීර්ිනඹට ඳ ක 
ශරහ ිනශඵනහ. ඵර්දන ශභහි කිඹන ශද්.  

 

I further quote:  
 

“The Executive must be proper in exercising the rules of equal 

treatment and if individuals in the judiciary are picked for 

favored treatment, it is unacceptable. How many of the 
favoured declined such tempting offers?” 

 

ශජාසස කඹක් නළින ශශ්රාේසසහධිකයණශේ විනිලසචඹකහය- 
යඹකුට ශම් තනරුය දු්දනහභ, කවුද  ප්රtිනක්ශේඳ කශශේ?  

එක්ශකශනක් ක ප්රtිනක්ශේඳ කශශේ නළවළ. It further states, I 

quote: 
 

 “In the past they did, and the judiciary was venerated.”  
 

අතීතශේ ඒක සිදු වුණහ.  
 

Then, he further goes on to state, I quote:  

  
"Immediately on retirement, political appointments such as 

ambassadors........."  
 

 විශ්රාහභ ගිඹ ඳසු තහනහඳිනකම් ශදනහ. 
 

"...and presidential advisers..."  

 හිටපු අග්රාවිනිලසචඹකහයරුභහ විශ්රාහභ ගිහිල්රහ දක් ඹන 
ශකොට ජනහධිඳින උඳශද්ලක.  

 

"Children and spouses of judges have gleefully accepted 
bounties and enjoyed them. Matters turn sour if the offered 

bounties are lost,...."  

 
 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
Hon. Member, you have only one minute left. 
 

 ගරු රක්සභ්ද කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Okay, Sir. 

So, who created this? The law created this. The 

Executive created the situation, where he has all the 

powers, by bringing the Eighteenth Amendment.  

Then, you started offering goodies and now there is an 

imbalance. So, that is the problem. I am not for a moment 

saying that judges are superior to Parliament. We have 

the powers; let us restore those. With the Seventeenth 

Amendment, there was a balance between the Executive, 

the Judiciary and the Legislature. Now, that balance has 

been completely wiped out.    
 

You talked about "සුදුසුකම්".  
 
 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
Please wind up, Hon. Member. 
 
ගරු රක්සභ්ද කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹකට භව කමිඹට ශභොකක්ද ිනබුණු 

සුදුසුකභ? ඔඵරුභහ  ශ්ද නිර්ශද්ල කශශේ.  

 
ගරු (වදා) ජඹර ක ජඹර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ஜனத் ஜர்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Jayalath Jayawardana) 
කවුද එරුමිඹ එතළනට ශගනහශඅ? 

 
ගරු රක්සභ්ද කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ශභොකක්ද එරුමිඹට ිනබුණු සුදුසුකභ? එරුමිඹට ඩහ ශජාසස 

අඹ හිටිඹහ. එතශකොට භහර්ක් ප්රtනහ්දදු ඒ තනරුයට ඳ ක කය්දශ්ද 
නළින ය ක සිල්හ නිර්ශද්ල කශශේ කවුද? ඒක විධහඹකශඹ්ද 
කශශේ. ඒ ඔක්ශකොභ ළරැදියි. කවුරු කශ ක ළරැද්ද ළරැද්ද තභයි. 
භහ කිඹ්දශ්ද අඳ ශදශගොල්ශරෝභ එක්කහු ශරහ ඇ කතටභ  ශම් 
අර්බුදඹ තදුයට අයශගන ගිශඹො ක ඒක අශප් යටට විලහර 
අඳකීර්ිනඹක් කිඹරහයි.  

 

That is why our Leader, the Hon. Ranil 

Wickremasinghe, suggested a Committee of  Supreme 

Court Judges, maybe of senior Parliamentarians, judges 

from the SAARC countries and judges from a European 

country, where the standards are very high, be appointed. 

Let us appoint a Committee and frame laws to restore the 

balance within the Judiciary, the Executive and 

Parliament. Thank you.  
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   [අ. බහ. 4.33] 
 
ගරු හසුශද් නහනහඹක්කහය භවතහ (ජහිනක බහහ වහ 
භහජ ඒකහඵද්ධතහ අභහතාරුභහ) 
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர - ரசற தரறகள், சமூக 

ஒமெகப்தரட்டு அகச்சர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 

Languages and Social Integration) 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, අධිකයණ ශේහ ශකොමි ්ද 

බහශඅ ශල්කම්රුභහට කයපු ඳවය දීභ තදි්දභ ශවශහ දළකපු, ඒ 
පිබඳඵ අඳක්ඳහතී ඳරීක්ණඹක් කශ යුරුයි කිඹරහ තයශේභ 
කිඹහ සිටපු ශකශනකු වළටිඹට භශේ ඳක්ඹ ශනුශනු ක, 
ඇභිනයඹකු වළටිඹට ක ඒ ඳරීක්ණශේ ශතොයරුරු දළන ග්දන භහ 
කළභළිනයි. ඔඵරුභ්දරහ ක ඒ ඳරීක්ණශේ ශතොයරුරු දළන ග්දන 
කළභළින ඇින. ඳරීක්ණඹ, ඳරීක්ණඹ කිඅහට ඇ කතටභ 
ඳරීක්ණඹ ශ්දශ්ද ශකොශවොභද කිඹරහ අඳ ද්දශ්ද නළින 
වුණහභ ඳරීක්ණඹක් ශ්දශ්ද නළවළ කිඹරහ අඳ රුශ ළකඹක් 
ඇින ශනහ. ඒ නිහ ඔඵරුභ්දරහ දළනගත යුරු කරුණු කීඳඹක් 
ඉදිරිඳ ක කිරීභ භශේ ග කීභක්. ඒක භට ක එක්තයහ විධිඹක 
අධාඹනඹක්. ඳරීක්ණඹක් ඉල්ලුශඅ ක අඳ වළශභෝභ එකරු 
ශරහයි. ඳරීක්ණඹක් කය ශගන ඹන ශකොට "ඕහ ගළන අඳට 
විලසහඹ නළවළ" කිඹරහ ශම් ඳරීක්ණඹ ඵහල්දු කය්දන වළදුශො ක 
එතශකොට එශවනම් ඳරීක්ණඹක් ඉල්රපු අඹ තභ්දශේභ චන 
්ඳසු ගිර ගළනීභක් ශනහ. ශභතළන ඳළරුණු විහදඹ ගළන 
හුඟක් ශද්ල් භට  කිඹ්දන ිනශඵනහ. නමු ක ඒ කහයණඹට එ්දන 
ඉසය භශේ ඳශමුළනි යුරුකභ භහ ඉටු කය්දන ඕනෆ. ඔක සශතෝඵර් 
භහශේ ව කළනි දහ භංජුර ිනරකය කන භවතහට කයන රද ඳවය 
දීභ ගළන කයන රද ඳරීක්ණශේ හර්තහ ඳසු ගිඹ දිනක 
බහනහඹකරුභහ ඉදිරිඳ ක කශහ, ඒ දිනඹ න රුරු. එභ සිදු වීභ 
ම්ඵ්දධශඹ්ද ළඩිදුය හර්තහක් අධිකයණඹට ඉදිරිඳ ක කයන 
ශඳොලීසිඹ ඒ පිබඳඵ ග ක ඊ ශඟ, ඊ ශඟ පිඹයඹ්ද ඊට ඳසු 
ශභශේ ද්දරහ ිනශඵනහ:  

 
 

"ශම් අඳයහධඹ සිදු ව ඔක්ශතෝඵර් 7ළනි දින උශද් 6.00 සිට 
9.00 දක්හ ව කහරඹ ්යණඹ න ඳරිදි ගල්කිස ශවෝටල් 
ඳහශර්දී රඵහ ශගන ඇින ව රඵහ දී ඇින දුයකථන ඇභරුම් 
ම්ඵ්දධ විසතය, හර්තහ රඵහශගන ඇින අතය එභ දුයකථන 
අංක එකි්ද එක ඳරීක්හ කයමි්ද ශභභ අඳයහධඹට 
ම්ඵ්දධතහක් දක්න පුද්ගරයි්ද වඳුනහ ගළනීභ වහ 
ළඩිදුය විභර්ලන සිදු කයමි්ද සිටී. පිසශතෝරශඹ්ද ඳවය දු්ද 
ළකකරු ්දශේ රඳ, විසතය ඳළමිණිලිකහය ිනරකය කන 
භවතහ රඵහ දු්ද ්කහයඹට ඒ ඔසශේ  අඳයහධ හර්තහ 
ශකොට්සහශේ සිරුම් ශිල්පිඹහ ළකකරුශේ ශද්ව රක්ණ 
අනු ිකත්රOඹක් සිරුම් කය එඹ ප්රtසිද්ධ කය  පු ක ඳ කර ක ඳශ 
කය ිනශඵනහ. ශම් වඳුනහ ගළනීභ වහ භවජන වහඹ රඵහ 
ගළනීභ පිණි රුපිඹල් රක් ඳවක තාහගඹක් පිරිනභ්දනට ක 
ශඳොලීසිඹ ඉදිරිඳ ක ශරහ ිනශඵනහ. ශම් න විට දියිශ්ද 
විවිධ ප්රtශද්ලලි්ද ළක කටයුරු පුද්ගරයි්ද පිබඳඵ 
ශතොයරුරු රළශඵමි්ද ඳිනන අතය, එභ ශතොයරුරු ඔසශේ ශම් 
අඳයහධඹට ම්ඵ්දධ ළකකරු්ද වඳුනහ ගළනීභ වහ 
විභර්ලන කටයුරු සිදු කයමි්ද ඳතී. භංජුර ිනරකය කන 
භවතහශේ නිශේ සිට සිද්ධිඹ ව සථහනඹ දක්හ ව භහර්ගඹ 
අට ්යණඹ න දුයකථන ම්ශප්රtේණ කුලුනු ශභොනහද? 
එක් එක් භහගභට අදහශ එභ කුලුනු වඳුනහ ශගන ඒ ඔසශේ 
ිනරකය කන භවතහ නිසි්ද පිට ව අසථහශඅ සිට සිද්ධිඹ ව 
සථහනඹ දක්හ ගභ්ද කශ කහර ඳරිච්ශේදඹ රුශ එකී කුලුනු 
ඔසශේ ක්රි ඹහ කභක ව ඇභරුම් පිබඳඵ විසතය රඵහශගන ඇින 
අතය, ඒහ සක්සභ ශර වි ලසශල්ණඹ කයමි්ද ඳතී. 
ශභභඟි්ද ඹම් කිසි කණ්ඩහඹභක් ිනරකය කන භවතහ ඳසු ඳ 
ශගොස ශම් අඳයහධඹ සිදු කශශේද ඹ්දන පිබඳඵ කරුණු 
ශවබඳදයවු කය ගළනීභ වහ ක්රි ඹහ කයමි්ද සිටී. ිනරකය කන 
භවතහ නිශේ සිට ගල්කිස දක්හ ගභ්ද කශ භහර්ගශේ ඇින 
CCTV කළභයහ ඳද්ධිනර හර්තහගත වී ඇින ඡහඹහරඳර 
පිටඳ ක රඵහශගන ඇින අතය, ඒහ වි ලසශල්ණඹට -වඳුනහ 
ගළනීභට- බහජනඹ කයමි්ද ශම් අඳයහධඹට ම්ඵ්දධ 

පුද්ගරයි්ද ඳළමිණි ඵට ශතොයරුරු අනහයණඹ වී ඇින 
භයිශර[ෝ ර්ගශේ ෆ්ද යථඹ ම්ඵ්දධ ශතොයරුරු තදුයට ක 
ශොඹහ ඵළලීභ වහ භයිශර[ෝ ර්ගශේ ෆ්ද යථ අශශවි කය 
ඇින පුද්ගරයි්ද ම්ඵ්දධ හර්තහක් රඵහ ශගන ඇින අතය, 
එකී හවන අයිිනකරු්ද”  -[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ඔඅ, අශශවි කයපු කට්ටිඹ. [ඵහධහ කිරීම්] නළවළ, නළවළ. 

භයිශර[ෝ ර්ගශේ හවනඹක් ඳහවිච්ික කශහ. ඒ භයිශර[ෝ ර්ගශේ 
හවන අශශවි කයපු තළ්දලි්ද භයිශර[ෝ ර්ගශේ හවන පිබඳඵ 
ශතොයරුරු අයශගන ිනශඵනහ. [ඵහධහ කිරීම්] ඉරුරු වරිඹ 
අවග්දන. 

 
 

"එකී හවන අයිිනකරු්ද ම්ඵ්දධශඹ්ද ශභෝටර් යථ 
ප්රtහවන ශකොභහරිස කහර්ඹහරශඹ්ද ශතොයරුරු රඵහ ශගන 
ළක කටයුරු භයිශර[ෝ ර්ගශේ හවන වඳුනහ ගළනීභ වහ 
ළඩිදුය විභර්ලන සිදු කයමි්ද ිනශබ්.  
 

භහ ශත -ශඳොලිසඳිනරුභහ ශත- ශඳෞද්ගලික 
ඔ කරුකරුකු විසි්ද රඵහ දු්ද ළක කටයුරු පුද්ගරශඹකුශේ 
ඡහඹහරඳඹක් ිනරකය කන භවතහට ශඳ්දහ වඳුනහ ගළනීභට 
ක්රි ඹහ කය ඇින අතය, ඒ ඡහඹහරඳඹ ිනරකය කන භවතහ ඳන 
ඳරිදි ඔහුට ඳවය දු්ද පුද්ගර ඹකුශේ ශනොන ඵ ඔහු ප්රtකහල 
කය ඇත.  

 
නිශඹෝජා ශඳොලිසඳිනරුභහ - ශකොශම දිහ ශත රළබුණු 
ශතොයරුයකට අනු ශභෝදය, කිඹුරහඇර ප්රtශද්ලශේ අංක:162 
ඳදිංික, භංජුර ිනරකය කන භවතහට ඳවය දු්දශ්ද ඹළයි ළක 
කයන පුද්ගරඹකු ළඟවී සිටින ඵට රද ්යංිකඹ භත 
ශතොයරුරු ඳරීක්හ කිරීභ වහ ක්රි ඹහ කය ඇින අතය, එඹද 
අහර්ථක ශතොයරුයක් විඹ."  

 
 

ශම් රළබී ිනශඵන ශතොයරුරුයි. 
 

"අංක 40, ඵරශඳොකුණ ඳහය, කිරුශඳන ඹන ලිපිනශේ ඳදිංික 
අශලෝක අශබ්සිංව ශනොශවො ක 'සුදහ' නළභළින අඹ ශභභ  
ඳවයදීභට ම්ඵ්දධ ඵට 2012.10.13 දින ඳළමිණිලිකහය 
භංජුර ිනරකය කන භවතහශේ හිත ක විනිලසචඹකහයරුශභකුට 
ර ක ශතොයරුරු අනු 'සුදහ' ඹන අඹශේ ඡහඹහරඳඹක් රඵහ 
ශගන 15න දින භංජුර ිනරකය කන භවතහට ශඳ්දන රද 
අතය,- එරුභහශේ හිත ක විනිලසචඹකහයරුශභක් දු්දනහ ව 
ශතොයරුයක් අනුයි ශම් ක්රි ඹහ කශශේ- ඒ අඹද ඔහුට ඳවය දු්ද 
අශඹකු ශර ළක ශනොකයන ඵ ඔහු ඳහ ඇත.  

 
එශේභ ශභභ අඳයහධඹ සිදු කශ ඵට විවිධ පුද්ගරයි්ද විසි්ද 
රඵහ දු්ද විවිධ ශතොයරුරු අනු පුද්ගරයි්ද ගණනහකශේ 
ඡහඹහරඳ ිනරකය කන භවතහ ශත ශඹොමු කය වඳුනහ ගළනීභට 
ළරළසවුද, ඒ කිසිශකු ක ශභභ ඳවයදීභට ම්ඵ්දධ 
පුද්ගරඹ්ද ශනොන ඵට ිනරකය කන භවතහ විසි්ද ද්දහ 
ඇත. " 

 
ශම් ශඳ්ද්දශ්ද ශභභ අඳයහධඹට ම්ඵ්දධ පුද්ගරඹ්ද 

ශවීභ ම්ඵ්දධශඹ්ද ග කතහ ව උ කහවඹ්ද. 
 

"ශභභ සිද්ධිඹට ම්ඵ්දධ ව පිරි ඳළමිණි ඵට ළක කයනු 
රඵන ෆ්ද යථඹක ශතොයරුරු අනහයණඹ වී ඇින අතය,  එභ 
ෆ්ද යථශේ ලිඹහ ඳදිංික අංකඹ පිබඳඵ ශොඹහ ඵළලීශම්දී එඹ 

කළුතය ප්රtශද්ලශේ three-wheeler යථඹක අංකඹක් ඵ 

අනහයණඹ විඹ. ශකශේ ශත ක ශම් අනු ශභභ ෆ්ද යථඹ 

දළනට වඳුනහ ශගන ඇින three-wheeler යථශේ අංකඹ ාහජ 

ශර වි කය ශගන ඳළමිණි ඵක් ශභහිදී අනහයණඹ ශඅ. ඒ 
පිබඳඵ විශලේශඹ්ද කළුතය ප්රtශද්ලඹට නිරධහරි්ද 
කණ්ඩහඹභක් ඹහ විභර්ලන කටයුරු කයමි්ද ිනශබ්. ඉවත 

ව්ද three-wheeler යථශේ රිඹදුයහ 17න දින සථහනඹට 

කළහ ළඩිදුය ඳරීක්ණ කිරීශභ්ද ඳසු ප්රtකහලඹක් ටව්ද 
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ඳහර්ලිශම්්දරු 

 

කශ අතය, එහිදී ශභොහුශේ ාහිනශඹකු ගල්කිස ශවෝටරශේ 
ශේඹ කයන ඵට කරුණු අනහයණඹ විඹ. ඒ ඔසශේද 
ළඩිදුය විභර්ලන කටයුරු සිදු කයමි්ද ඳතී. 

 
ඊශඟට 16න දින අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහ 
කහර්ඹහරශේ ශයජිසට්රවහර්යශඹකු ශත ඔහුශේ හිතශතකු 
විසි්ද රඵහ ශදන රද ශතොයරුයක් අනු එභ සිද්ධිඹ කළුතය 
ප්රtශද්ලඹට ම්ඵ්දධ පුද්ගරඹ්ද පිරික් විසි්ද සිදු කය ඇින 
ඵට ළක කටයුරු ශතොයරුයක් රඵහ ශදන රදී. ඒ ම්ඵ්දධ 
නිරධහරි්ද කණ්ඩහඹභක් ශඹොදහ ළඩිදුය විභර්ලනඹ කයන 
රදී." 

 
ඒ අධිකයණ ශේහ ශකොමිශම් ශයජිසට්රවහ ර්ඹයශඹකුභ ඔහුට 

රළබුණු ශතොයරුයක් රඵහ දීශභ්ද ඳසු ග ක පිඹයයි.  
 
"ගල්කිස උස ඵහලිකහ විදාහරශේ ඔක්ශතෝඵර් 7න දින 
්යක්ක යහජකහරිශේ ශඹදී සිටි 'නියුශ්ද්ද' ශඳෞද්ගලික 
්යක්ක ශේහශඅ ්යක්ක නිරධහරි ශවේභ්දත 
භල්ලිභහයච්ික ඹන අඹශග්ද ශතොයරුරු රඵහ ගළනීභ වහ 
ශොඹහ ඵළලීශම්දී ඔහු ශභභ සිදුවීශභ්ද ඳසු ශේඹට හර්තහ 
කය ශනොභළින ඵට කරුණු අනහයණඹ වී ඇින අතය, ඒ 
ම්ඵ්දධ ද ළඩිදුය විභර්ලන කටයුරු සිදු කයමි්ද ඳතී.  

 
ඔක්ශතෝඵර් 7න දින ගල්කිස ලහ්දත ශතෝභස විදාහරශේ 

ඳළළින table tennis තයගහලිඹට ම්ඵ්දධවීභට ඳළමිණි 

ගුරුරු්දශේ නහභ ශල්ඛනඹක් රඵහ ශගන ඒ ඔසශේ ද ශභභ 
අඳයහධඹට ම්ඵ්දධ පුද්ගරඹ්ද පිබඳඵ ශතොයරුරු රඵහ 
ගළනීභට ඳරීක්ණ කයමි්ද ිනශබ්.  

 
ශභභ අඳයහධඹ ම්ඵ්දධ සිදු කයනු රළබ දුයකථන 
විලසශල්ණ හර්තහ, ඇඟිලි රකුණු හර්තහ, බුද්ධි ශතොයරුරු 
ඔසශේ ව වඳුනහ ගනු රඵන ව ඉදිරිඳ ක න 
හක්ෂිකරු්දශේ ප්රtකහල ටව්ද කයමි්ද ළඩිදුය විභර්ලන 
කටයුරු සිදු කය ඇින මු ක ශම් දක්හ...” - [ඵහධහ කිරීම්]  

 
 

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ඔඹ ශල්ඛනඹ බහගත කයනහද? 
 
 

ගරු හසුශද් නහනහඹක්කහය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
බහගත කයනහ. වළ්දහඩ්ගත කයනහ. 

 
 

ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
What is the point of Order? 

 
 

ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ශභරුභහ  ශඳොලීසිශේ භහධා ප්රtකහලකද කිඹරහ අපි දළන ග්දන 

කළභළිනයි? 
 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු භ්දත්රීනරුභහ කරුණහකයරහ හඩි ශ්දන. 
 

 

ගරු හසුශද් නහනහඹක්කහය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ශම් ගරු බහට දළන ගළනීභ වහ ශඳොලිස හර්තහ ඉදිරිඳ ක 

කයන නිශඹෝජිතඹහ භභ. ඒකයි.  
 
 

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
දළ්ද ඇභිනරු්දට ළඩිඹ භහධා ප්රtකහලකරහ ඉ්දනහ. 

 
ගරු හසුශද් නහනහඹක්කහය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අවශගන ඉ්දන. [ඵහධහ කිරීම්] ශම් හර්තහශඅ  අහන ශේදඹයි 

දළ්ද කිඹ්දන ිනශඵ්දශ්ද. [ඵහධහ කිරීම්] ඒකට කභක් නළවළ. ඒ 
ඵහල්දු ඔක්ශකොභ අපි බහය ග්දනම්. ඉසශල්රහ ශතොයරුය 
අවග්දන. [ඵහධහ කිරීම්] ්ණ්ඩුට ඳවයක් ගව්දන පුළු්ද නම්, 
තමු්දනහ්දශේරහ ඕනෆ අසික ශගොඩක ඉඳීවි. ඒක හි්දදහ අසික 
ක්දන. ශභ්දන අහන ශේදඹ. 

 

“ශභභ අඳයහධඹ ම්ඵ්දධ සිදු කයනු රඵන දුයකථන 
විලසශල්ණ හර්තහ, ඇඟිලි රකුණු හර්තහ, බුද්ධි 
ශතොයරුරු ඔසශේ වඳුනහ ගනු රඵන ව ඉදිරිඳ ක න 
හක්ෂිකරු්දශේ ප්රtකහල, [ඵහධහ කිරීම්]  - ශම්ක අව 
ග්දන. ශම්ශක් ඉතහ ළදග ක කහයණඹක් ිනශඵනහ ශම් 
ඳරීක්ණඹ ගළන- ටව්ද කයමි්ද ළඩි දුය විභර්ලන 
කටයුරු සිදු කය ඇින මු ක ශම් දක්හ ළකකරු්ද වඳුනහ 
ගළනීභට ශවෝ අ කඅඩංගුට ගළනීභටද වළකි වී නළින අතය, 
ළඩිදුය විභර්ලන කටයුරු සිදු කයමි්ද ඳතී. එශව ක ඹම් 
ශතොයරුරු සිඹල්ර ශභතළන ඉදිරිඳ ක කශ ශනොවළකි 
ඇ කශ ක, ළකකරු්ද වඳුනහ ගළනීභට වළකි ඹම් විශලේ 
ශතොයරුරු කිහිඳඹක් ශම් හර්තහට ඇරුශ ක කය නළින 
ඵද කරුණහශ්ද ශභතළනදී දළන ග්දන  රසනහ.”  

 

භතක ිනඹහ ග්දන. භභ ශභභ හර්තහ වළ්දහඩ් හර්තහට 
ඇරුශ ක කයන ශර ඔඵරුභහශග්ද ඉල්රහ සිටිමි්ද බහගත* 
කයනහ.  

   

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, දළ්ද භභ ශම් විහදශේ 
කරුණුරට එනහ. අශප් අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ 
ශල්කම්රුභහට ශම් හශේ තර්ජනඹක් ඇවිල්රහ ිනශඵනහ. බිඹ 
ගළ්දවීභක් ඇින කයරහ ිනශඵනහ. බිඹ ගළ්දවීභ, ඵර ඳෆභ වහ 
තර්ජන ගළන ලිඛිත හක්ෂි ිනශඵනහ කිඹරහ එරුභහ කිඹරහ 
ිනශඵනහ. අධිකයණ ශේහ ශකොමිභට ඵර ඳෆභක්, තර්ජනඹක් 
කශහභ ග්දන ඕනෆ ක්රි ඹහ පිබඳශශක් ිනශඵනහ. ඒ ඵරඳෆභ කශ 
පුද්ගරඹහ අධිකයණඹට ශග්ද්දන පුළු්ද. ඒ තර්ජනඹ කශ 
පුද්ගරඹහ අධිකයණඹට ශග්ද්දන පුළු්ද. ලිඛිත ක ශතොයරුරු 
ිනශඵනහ ශ්ද. නමු ක එළනි පිඹයක් ගළනීභට ශම් ශල්කම්යඹහ 
ශවෝ ශම් ශකොමිභ ක්රි ඹහ ශනොකශශේ ඇයිද කිඹරහ භභ  අව්දන 
කළභළිනයි. භභ දළනු ක ඒක අව්දන කළභළිනයි. [ඵහධහ කිරීම්] 
එරුභහශේ ප්රtකහලශේ ිනශඵන ශද් භභ කිඹ්දශ්ද.  

 
ගරු අජි ක පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඒ පුද්ගරඹහ අධිකයණඹට ඹට ක ශනොශන ශකශනක් නම්? 
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* ලිඹවිල්ර ඉදිරිඳ ක ශනොකයන රදී. 
  ஆம் சர்ப்தறக்கப்தடறல்கன. 
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2012 ඔක්ශතෝඵර්  25 

 

 

ගරු හසුශද් නහනහඹක්කහය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ පුද්ගරඹහ අධිකයණඹට ශගශන්දන ඵළරි ශකශනක් නම්, ඒ 

පුද්ගරඹහශේ පුද්ගලික නහභඹ ව්ද කය ඉදිරිඳ ක කිරීශභ්ද 
ඳසු, ශගශන්දන ඵළරි ඵට ශගශනන විරුද්ධ කඹ භත එඹ 
ප්රtිනක්ශේඳ කශ ක, කහයණහ ශවබඳදයවු ශනහ. ඒ නිහ ශවබඳදයවු 
කය්දන. [ඵහධහ කිරීම්] කවුද ඒ පුද්ගරඹහ? එක පුද්ගරශඹක් ගළන 
ශනොශයි එරුභහ කිඹ්දශ්ද.  පුද්ගරඹ්ද යහශිඹක් ගළන කිඹනහ. 
ශනොශඹකු ක තයහිනයශම් පුද්ගරශඹෝ. එරුභහශේ ඒ ප්රtකහලඹ 
ඵර්දන. "ශනොශඹක් තයහිනයශම් පුද්ගරඹ්ද" කිඹරහ ිනශඵ්දශ්ද. 
"පුද්ගරශඹක්" ඹනුශ්ද කිඹරහ නළවළ. ඒ එක්ශකශනක් ක 
ශග්ද්දන ඵළරිද?  [ඵහධහ කිරීම්] ශම් ශඵොරු, ශඵොරු. ශඵොරු 
අශ ක ඳ කරු ශනහ. භභ කිඹ්දශ්ද ශම්කයි. අධිකයණ ශේහ 
ශකොමිභට ඵරඹ ිනශඵනහ, අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහට 
ඵරඳෆම් කශ ඕනෆභ පුද්ගරශඹක් අධිකයණඹ ඉදිරිඹට කළ්දන. 
[ඵහධහ කිරීම්] ශනොශඹක් තයහිනයශම් පුද්ගරඹ්ද යහශිඹක් ගළන 
කිඹනහ. ඇයි ඒ අඹ අධිකයණඹ ඉදිරිඹට කළ්දශ්ද නළ කශ ක? 
ඇයි ඒ අධිකයණභඹ පිඹය ග්දශ්ද නළ කශ ක? අපි ඒ ගළන 
අක්ශඹෝග කයනහ. අපි අක්ශඹෝග කයනහ. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
 

ගරු අජි ක පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ජනහධිඳිනයඹහ වුණ ක? [ඵහධහ කිරීම්] 
 
 

ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ශකොශවොභ ශග්ද්දනද? [ඵහධහ කිරීම්] 
 

 

ගරු හසුශද් නහනහඹක්කහය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අශප් ගරු අනුය දිහනහඹක භ්දත්රීනරුභහ ධශ්දලසය 

ප්රtජහත්දත්රOහදශේ ිනශඵන ාහජ ඵ ගළන කිඅහ. සහධීනයි 
කිඹරහ කිඅහට ශම් ්ඹතන සහධීන නළවළ කිඅහ. ඒහ ඳහරක 
ඳ්දිනශේ ්යුධ කිඅහ. තමු්දනහ්දශේ ශරනි්දශේ යහජාශේ "අ" 
ඹ්දන, "්"ඹ්දන ශභතළන කිශඹඅහ.  ඊ ශඟට තමු්දනහ්දශේ 
දි ඳටරහ ශගන අශනක් ඳළ කතට කථහ කයනහ, "ශම් 
ප්රtජහත්දත්රOහදඹ නළින ශ්දනයි ඹ්දශ්ද" කිඹරහ. එතශකොට  ඒක  
ඳහරකඹ්දශේ භර්දන ්යුධඹ ශනොශයි!  ''ප්රtජහත්දත්රOහදඹ රැක 
ග්දනට නම් විධහඹකඹ ග්දනහ ව ශම්  ක්රි ඹහභහර්ග න ක්දන" 
කිඅහ. තමු්දනහ්දශේ එක ඳළ කතකි්ද කිඹනහ,  
ප්රtජහත්දත්රOහදඹයි කිඹන, සහධීනයි කිඹන ංකල්ඳ ව ්ඹතන 
ඔක්ශකොභ ඳහරක ඳ්දිනශේ භර්දන අවි  කිඹරහ. අශනක් 
ඳළ කශත්ද කිඹනහ, ඒහශේ සහධීන කඹ ්යක්හ කය්දන 
කිඹරහ. වළඵළයි භභ තමු්දනහ්දශේට භතක් කයනහ. 
තමු්දනහ්දශේරහශේ නිර්ධන ඳ්දින ප්රtජහත්දත්රOහදඹ 1971 දී ඹම් 
ඹම් ඳශහ කර දින කිහිඳඹකට ක්රි ඹහ කභක වුණහ. ඒ දින කිහිඳඹ 
රුශ ඝහතකඹහ වුශණ ක, නඩුකහයඹහ වුශණ ක එක්ශකනයි! භතක 
ිනඹහ ග්දන. [ඵහධහ කිරීම්] භතක ිනඹහ ග්දන. එල්ටීටීඊ කළ්දගරු 
අධිකයණ භතක ිනඹහ ග්දන. එල්ටීටීඊ ඵරඹ ඹටශ ක ිනබුණ 
කළ්දගරු අධිකයණ භතක ිනඹහ ග්දන.  

 
 

තමු්දනහ්දශේරහශේ ඒ කළරැල්ශල් අධිකයණ භතක ිනඹහ 
ග්දන.  තමු්දනහ්දශේරහට භභ කිඹනහ, භභ ධශ්දලසය 
ප්රtජහත්දත්රOහදඹ ්යක්හ කයනහ කිඹරහ. භභ ධශ්දලසය 
ප්රtජහත්දත්රOහදඹ ්යක්හ කයනහ. ඇයි ඒ? ධශ්දලසය 
ප්රtජහත්දත්රOහදඹ ශවොයි තමු්දනහ්දශේරහශේ ඔඹ නිර්ධන 
ප්රtජහත්දත්රOහදඹට ඩහ. අඳට අලායි ශම් ධශ්දලසය 
ප්රtජහත්දත්රOහදඹ භහජහදී ප්රtජහත්දත්රOහදඹක් කයහ ශගන ඹ්දන; 
භහජ ප්රtජහත්දත්රOහදඹක් කයහ ශගන ඹ්දන. ඒකයි අශප් 
වුභනහ. නිර්ධන ඳ්දිනශේ ්ාහදහඹක කඹ භහනයි නිර්ධන 

ඳ්දිනශේ ප්රtජහත්දත්රOහදඹ කිඹන ඒ සත්රOඹ,  නීිනශේ ්ධිඳතාඹ 
අශවෝසි කයපු සත්රOඹක් ඵ අපි කවුරු ක අ ක දළකීශභ්ද විරහ 
ිනශඵනහ. ඒ නිහ තමු්දනහ්දශේ ශදපිට ඳටරහ ශගන තභයි 
කථහ කශශේ.  

 
ඒ නිහ තභයි තමු්දනහ්දශේශේ කථහශඅ ඉසශල්රහ 

ශකොට ශදන  ශකොට ක එක්ක ඳයසඳය වුශණ්. ඊශඟට භභ 
භතක් කය්දන කළභළිනයි,- 

 
 
නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු අභහතාරුභනි, ඔඵරුභහට ත විනහඩි ශදකක් ිනශඵනහ. 
 
 

ගරු හසුශද් නහනහඹක්කහය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 

ශවොභයි.  
 
යහජාඹක් තර්ජනඹකට රක් වුණහභ ශභොකද ්දශ්ද?  

ධශ්දලසය යහජාඹක් ශඅහ, ශන ක යහජාඹක් ශඅහ, ශභොනභ 
යහජාඹක් ශඅහ  තර්ජනඹට රක් වුශණො ක ශභොකද ්දශ්ද? 
සිඹල්ර නිවඬ වී ඹනහ. නීිනඹ නිවඬ වී ඹනහ; අධිකයණඹ නිවඬ 
වී ඹනහ. අපි ඒක කීඳ තහක් අ ක දළකරහ ිනශඵනහ ශම් 
යශට්දීභ. ශරෝකශේ වළභ යටකභ යහජාඹ තභයි අහන තීයක 
ඵරඹ ්දශ්ද. අපි කවුරු ක ඒක  ද්දනහ. නමු ක අපි ඵරනහ, ඒ 
රුශ ශිසටම්ඳ්දන ්ණ්ඩු ඳහරනඹක් ශගන ඹ්දන; අධිකයණඹ 
සහධීන කඹ ඇින  තළනක් ඵට ඳ ක කය්දන; විධහඹකඹ 
අධිකයණඹට ඇඟිලි ශනොගන තළනකට ශගශන්දන; 
අධිකයණඹ ක විධහඹකඹ ක ශදකභ අධීක්ණඹ කිරීශම් අයිිනඹ, 
ඵරඹ භවජන නිශඹෝජිත බහ වළටිඹට ශම් බහට, 
ාසථහදහඹකඹට ඇරුශ ක කය ග්දන.  

 
 

භභ සරුින්දත ශනහ රක්සභ්ද කිරිඇල්ර භ්දත්රීනරුභහට, ඒ 
අයිිනඹ ශම් ඳහර්ලිශම්්දරු බහට ිනශඵන ඵ පිබඳගළනීභ 
පිබඳඵ. ඒ නිහ තභයි ශම් ඳහර්ලිශම්්දරු බහට පුළු්ද 
්දශ්ද භවජන ශඳ කම් පිබඳඵ කහයක බහක් ඳ ක කය්දන. 
ඹම් ශකනකුට ශකොශව්ද ක වනඹක් ශනොරළබුණු විට භවජන  
ශඳ කම් පිබඳඵ කහයක බහට එ්දන පුළු්ද. නමු ක භවජන 
ශඳ කම් පිබඳඵ කහයක බහ  ම්ප්රtදහඹ වළටිඹට අධිකයණඹකි්ද 
තී්දදුක් දීපු කහයණඹක් බහය ග්දශ්ද නළවළ. ඒ හශේභ 
අධිකයණ ශේහ ශකොමිභට විරුද්ධ ඳළමිණිලි බහය ග්දශ්ද ක 
නළවළ. එශවභ නම් ඒ මිනිසසු ඊශඟට ඹ්දශ්ද ශකොශවේටද? ඒ අඹ 
අධිකයණ ශේහ ශකොමිභට විරුද්ධ අධිකයණඹකට ඹ්දන 
ඕනෆ. පුළු්දද ඒශක්ද පිරිභව්දන? එශවභ ඵළරි නම් ඊශඟට 
කය්දශ්ද ශභොකක්ද? තභ්දශේ දුක් ගළනවිල්රට විඳුභක් 
රළශඵන භහත කුභක්ද? ඒක තභයි ශම් භවජන නිශඹෝජිත බහ. 
භවජනඹහශේ සිඹලු දුක්ගළනවිලි, ඳළමිණිලි ශම් බහට අයශගන 
එනහ වළය ශන කහටද ඒක ඉදිරිඳ ක කය්දශ්ද?  ඒක තභයි අද 
ඉදිරිඳ ක ශරහ ිනශඵ්දශ්ද.  එළනි අසථහක ක්රි ඹහ කිරීශම් 
ඵරඹක් ශම් ගරු බහ රඵහ ගත යුරුයි.  

 
අපි කවුරු ක ද්දනහ, අධිකයණශේ සහධීන කඹ කිඹ්දශ්ද 

අධිකයණශේ ්ාහදහඹක කඹ ශනොන ඵ. අධිකයණශේ 
සහධීන කඹට අපි ගරු කයන අතය, අධිකයණඹ 
්ාහදහඹක කඹකට ඹන එක ශක්්දන තභයි ජනතහ 
ඳයභහධිඳතා ිනශඵන ශම් ඳහර්ලිශම්්දරු ිනශඵ්දශ්ද. ඒ ගකීභ 
ශම් ඳහර්ලිශම්්දරු බහය ග්දන ඕනෆ. එශවභ නළරු අධිකයණශේ 
කටයුරුර බහයකය කඹ ිනශඵන ශකොමිභක ශල්කම්යඹහශේ 
අයුරු ක්රි ඹහ කරහඳඹට සුදු හුණු ගහ්දන ශනොශයි, 
තමු්දනහ්දශේරහ ඉ්දන ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීම්] කිශඹඅහ. හඩි 
වුශණො ක කිඹ්දනම්. [ඵහධහ කිරීම්] එරුභහ චර[ශල්ඛඹක් ඹරහ 
ිනශඵනහ. [ඵහධහ කිරීම්] ඒ චර[ශල්ඛශේ ිනශඵනහ, [ඵහධහ කිරීම්] 
අධිකයණශේ නිරධහරි්දට ඔහු එල්ර කය ිනශඵන තර්ජනශේ 
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ඳහර්ලිශම්්දරු 

 

ර[හකහය සබහඹ එහි ඉතහ ශවොඳි්ද ශඳ්දනුම් කශහ. ඔහුශේ 
අයුරු ක්රි ඹහක් ිනශඵනහ ඹළයි කිඹමු. ඒ ගළන කථහ කය්දන ශම් 
බහට අයිිනඹක් ිනශඵනහ. [ඵහධහ කිරීම්]  

 
ගරු අජි ක පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඔඵරුභ්දරහ ඒ ගළන ඳරීක්ණඹක් කය්දන. 

 
ගරු හසුශද් නහනහඹක්කහය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
කවුද ඳරීක්ණඹ කය්දශ්ද? ඳරීක්ණඹ කය්දන අඳට 

ඵරඹක් නළවළශ්ද. ඒකයි භභ කිඹ්දශ්ද. අපි ඒ ඳරීක්ණ ඵරඹ 
ශම් බහට රඵහ ගනිමු. විඳක්ඹ වහ ්ණ්ඩු ඳක්ඹ එකරු ශරහ 
ඒ ශනුශ්ද විශලේ කහයක බහක් ඳ ක කයරහ ඒ ඳරීක්හ 
කිරීශම් ඵරඹ අපි ක්රි ඹහ කභක කයමු, ජනතහ ඳයභහධිඳතාශේ 
අයිිනඹ, ඵරඹ ව ගකීභ වළටිඹට. ඒකට 
තමු්දනහ්දශේරහශගනු ක එකඟ කඹක් අලායි. ්ණ්ඩු ඳක්ඹ 
අධිකයණ ශේහ ශකොමිභට විරුද්ධ  කයන ඹම්කිසි ්කහයඹක 
දඩඹභක් වළටිඹට තමු්දනහ්දශේරහ ඒක ශඳ්දනහට අපි කළභළින 
නළවළ. ඳහර්ලිශම්්දරුශඅ ඳක් විඳක්  ශදඳහර්ලසඹභ ්ණ්ඩු ක 
එක්ක එකරු ශරහ එළනි කරුණු ශවොඹහ ඵර්දනට විශලේ 
කහයක බහක් ඳ ක කය්දන එකඟ විඹ යුරුයි කිඹන එකයි භභ 
ශභතළනදී භතක් කය්දශ්ද.  

 
 නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

 (The Deputy Speaker) 

ශඵොශවොභ සරුිනයි ගරු ඇභිනරුභහ.  මීශඟට ගරු දඹහසිරි 
ජඹශේකය භ්දත්රීනරුභහ 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
භට විනහඩි කීඹක් ිනශඵනහද, ගරු නිශඹෝජා  කථහනහඹකරුභනි. 

 
නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

 (The Deputy Speaker 

විනහඩි 15යි. 
 
[අ.බහ. 4.52]  
 

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, ඉතහභ ළදග ක ශඹෝජනහක් 

තභයි අශප් අනුය කුභහය දිහනහඹක භළිනරුභහ අද දශේ ශගනහශඅ. 
කථහ කය්දන ශගොඩක් ශද්ල් ිනබුණ ක භභ ඉසශල්රහභ ප්රtලසන 
කීඳඹකට උ කතය ශද්දන ඵරහශඳොශයො කරු නහ.  

 
 

විශලේශඹ්ද  ජී.එල්. පීරිස භළිනරුභහ භවහචහර්ඹයඹකු විධිඹට 
භට ක ඉගළ්දව ශකශනක්.  අශප් ගුරුයඹකු විධිඹට ළඩ කයපු 
ශකශනක්.  භභ එරුභහ ඹටශ ක ශේඹ කයරහ ිනශඵනහ. එරුභහ 
ඉදිරිඳ ක කයපු භවය කහයණහ ගළන භභ ඉතහභ කනගහටු ශනහ. 
භභ ඒ කහයණහ එකි්ද එක අය ශගන කිඹ්දනම්. එරුභහ 
ඉසයශරහභ කිඅහ, නීිනඹ වහ යුක්ිනඹ කිඹ්දශ්ද ශදකක් 
කිඹරහ. නීිනඹ රුබඳ්ද යුක්ිනඹ ඉසට ශනහඹ කිඹන විලසහඹ 
ජනතහ රුශ ිනශඵ්දන ඕනෆඹ කිඅහ. අද ඇින ශරහ ිනශඵන 
ත ක කඹ අනු ශඳනී ඹ්දශ්ද ජනතහට ඒ විලසහඹ නළින ශරහ 
ිනශඵන ඵයි. නීිනඹ එකක්. ඒ හශේභ ශම් ිනශඵන කහයණහ ක 
එක්ක නීිනශඹ්ද ඹම්කිසි යුක්ිනඹක් ඉසට ශනහඹ කිඹන 
විලසහඹ අද ජනතහශේ වද කලි්ද ඉ ක ශරහ ිනශඵනහ. ඒ 

නිහ නීිනඹ වහ යුක්ිනඹ ශදකක් කිඹන කහයණඹ භභ ශඵොශවොභ 
ඳළවළදිලි පිබඳග්දනහ.  ඒ හශේභ භභ අද එරුභහට කිඹ්දන 
කළභළිනයි, අපි වදන නීින ක්රි ඹහ කභක වීශම් දී ජනතහට ඒ යුක්ිනඹ 
ඉසට ශනහද නළද්ද කිඹන එක විලහර ප්රtලසනඹක් ඵ.  

 
ඒ හශේභ  ඳළමිණිල්රක් ඉදිරිඳ ක ශරහ ිනශඵනහඹ කිඹරහ 

එරුභහ කිඅහ. ඒ ඳළමිණිල්ර  ඉදිරිඳ ක ශරහ ිනශඵ්දශ්ද කහටද 
කිඹරහ අපි ද්දනහ. නහඋර භශවසත්රOහ කරුමිඹශේ තහ කතහ විසි්ද 
ජනහධිඳිනරුභහට ලිපිඹක් ඉදිරිඳ ක කය ිනශඵනහ. ඕනෆ නම් භභ ඒ 
ලිපිඹ දළ්ද කිඹ්දනම්. ඒ ලිපිශේ අහනශේ එරුභහ කිඹහ 
ිනශඵ්දශ්ද ශම් භශවේසත්රOහ කරුමිඹට අයුරු ඵරඳෆභක් ගළන. ඇ කත 
ලශඹ්දභ ශභතළන සිද්ධ ශරහ ිනශඵ්දශ්ද ශන ක ශදඹක්. 
නහඋර භශවසත්රOහ ක අධිකයණශේ ළඩ කයන ශයජිසට්රවහර්යඹහ 
ඉ ක කය්දන කිඹරහ රු්ද වතය තහක් ශම් භශවසත්රOහ කරුමිඹ 
ලිඹරහ ිනශඵනහ. ඒ ම්ඵ්දධශඹ්ද ක්රි ඹහ කභක ශනොවීභ තභයි 
ිනශඵන ප්රtලසනඹ. අහන ලශඹ්ද එරුමිඹශේ පිඹහ විසි්ද 
ජනහධිඳිනරුභහට ලිපිඹක් ලිඹහ ිනශඵනහ. ශම් භහරුවීභ 
ශනොකය්දන කටයුරු කශහඹ කිඹරහ කිඹ්දශ්ද, ශම් 
භශවසත්රOහ කරුමිඹට අයුරු ඵරඳෆභක් කය්දන 
ඵරහශඳොශයො කරුශ්ද කිඹරහයි. නමු ක කිසිභ ශරහක එළනි 
අයුරු ඵරඳෆභක් කිරීභ ම්ඵ්දධශඹ්ද ශවෝ එළනි කිසිභ ශදඹක් 
ම්ඵ්දධශඹ්ද ඳළමිණිල්රක් රළබිරහ නළවළ.  

 
 

භංජුර ිනරකය කන භව කභඹහ විසි්ද කයන රද අයුරු ක්රි ඹහ 
අපි ඳළ කතකි්ද ිනඹමු. ළරැද්දක් ිනශඵනහ නම් ඒ ගළන කථහ 
කය්දන ඕනෆ. කිසි ගළටලුක් නළවළ. භභ කිසි ශරහක, භංජුර 
ිනරකය කන භව කතඹහ ්යක්හ කය්දන උ කහව කය්දශ්ද 
නළවළ. ඒ හශේභ භභ ඔඵරුභ්දරහ කයන ළශඩ් ්යක්හ කය්දන 
කටයුරු කය්දශ්ද ක නළවළ.  

 

එරුභහ කිඅහ, ශම් ඳළමිණිල්ර නිහ තභයි ප්රtලසනඹ ිනශඵ්දශ්ද 
කිඹරහ. ඒ කිඹ්දශ්ද ඒ ඳළමිණිල්ර නිහ තභයි ශම් ඳවයදීම්, 
අධිකයණඹට විරුද්ධ සිද්ධ න සිඹලු කහයණහ ඉසට ශමි්ද, 
කළයශකමි්ද ිනශඵ්දශ්ද. එරුභහ කිඅහ, අධිකයණ ශේහ 
ශකොමි්ද බහශඅ ශල්කම් තනරුයට ඳ ක කයන අඹ භවහධිකයණ 
විනිලසචඹකහයරු්ද දක්හ න ශජාසස කශඹ්ද යුක්ත අඹ ඳ ක 
කය්දන කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීම්] කරුණහකයරහ අවශගන ඉ්දන, ඒ 
ශල්කම් තනරුයට ඳ ක කයපු අඹ භභ ඔඵරුභහට කිඹ්දනම්.  

 

භට භතක ිනශඵන ්කහයඹට ටිකක් ඈත කහරඹක ශල්කම් 
තනරුයට ඳ ක කයපු අඹ ග කශතො ක ච්දද්ර හ ජඹිනරක භළිනරුභහ 
සිටිඹහ. තමු්දනහ්දශේරහ ක ද්දනහ ඇින, එරුභහ දිහ අධිකයණ 
විනිලසචඹකහයයශඹක්. භවහධිකයණ විනිලසචඹකහයයශඹක් 
ශනොශයි. ඊශඟට කිරුල්ශගොඩ භව කභඹහ ඳ ක වුණහ. එරුභහ ක දිහ 
අධිකයණ විනිලසචඹකහයයශඹක්. එතළනි්ද ඳසශේ ශගොඳල්ර 
භව කභඹහ ශඳොඩි කහරඹකට ඳ ක කශහ. එරුභහ ක දිහ අධිකයණ 
විනිලසචඹකහයයශඹක්. ඉසශල්රහභ ශම් භංජුර ිනරකය කන 
භව කභඹහ ඳ ක කය්දශ්ද අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ 

අිනශර්ක - additional -තනරුයකට. එතශකොට එරුභහ ශම් 

අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ additional  තනරුයට 

ශේ්දශ්ද කවුද? අද ඉ්දන තමු්දනහ්දශේරහශේ 
ජනහධිඳිනරුභහශේ උඳශද්ලක අශලෝක ද සිල්හ භව කතඹහ.[ඵහධහ 
කිරීම්] ඔඵරුභහ  ශේ කථහශඅදී කිඹ්දන.  එදහ එශවභ ශගනහපු 
ශකනහ තභයි [ඵහධහ කිරීභක්] ඉ්දන, ඉ්දන. ඉසයශරහ 

additional විධිඹට ශේ්දශ්ද. භභ කිඹන එක අවග්දන. 

අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ තනි පුද්ගරඹකුශේ 
අනුභළිනඹකි්ද ශනොශයි ශභරුභහ ඳ ක කය්දශ්ද. අධිකයණ 
ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ විනිලසචඹකහයරු්ද රු්ද ශදනකුශග්ද - 

three judges -  යුක්ත කමිටුකි්ද. එශවභ නළින තනි ශකනකුට 

ඳ ක කය්දන පුළු්ද ශදඹක් ශනොශයි. භභ අව්දන කළභළිනයි, 
ඉිනවහශේ ශකොශවේද, භවහධිකයණ විනිලසචඹකහයරුශභක් 
අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ ශල්කම්යඹහ විධිඹට ඳ ක 
කයරහ ිනශඵ්දශ්ද කිඹරහ. භෆත ඉිනවහශේ එශවභ ශදඹක් සිදු 
වුණහ නම් භට ඔප්පු කයරහ ශඳ්ද්දන. එශවභ ඳ ක කයරහ නළවළ. 
ඒක තභයි ඇ කත කථහ.  
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ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
එශවභ ඳ ක කය්දන ඵළවළ. 
 
ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 

අධිකයණඹ  ශම් විධිඹට ්ණ්ඩුර[භ ාසථහ උල්රංඝනඹ 
කශහඹ කිඹරහ එරුභහ කිඅහ. අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ 
ඒ ඳ ක කිරීභ ම්ඵ්දධ රංකහශඅ ්ණ්ඩුර[භ ාසථහ 
උල්රංඝනඹ කයරහ ිනශඵ්දශ්ද ඔඵරුභ්දරහශේ උඳශද්ලකරුභහ. 
අශලෝක ද සිල්හ භව කභඹහ. අපි ශනොශයි, ශම්හ කයරහ 
ිනශඵ්දශ්ද. කරුණහකයරහ එරුභහට විරුද්ධ පිඹයක් ග්දන. 
ඔඵරුභ්දරහ දළ්ද එශවභ කථහ කයනහ. වරි, ශම් ශගොල්ර්ද 
ශේ්දන ඵළවළයි කිඹනහ. අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ ඳ ක 
කිරීම් ඵරධහරිඹහ විධිඹට ජනහධිඳිනරුභහ විසි්ද ත ශදශදශනක් 
ඳ ක කයනහ. 
 

ශශ්රාේසසහධිකයණශේ  අගවිනිසුරුරුමිඹ ඇරුළු  ත ශදශදශනක් 
ඳ ක කයනහ. ඊශඟට ශජාසස කශේ ඉ්දශ්ද කවුද?  ඊශඟට 
ශජාසස කශේ ඉ්දශ්ද ශියහනි ිනරකර්ධන භළිනනිඹයි.  ශියහනි 
ිනරකර්ධන භළිනනිඹ ශජාසස කශේ ඉ්දනශකොට, 
තමු්දනහ්දශේරහ ඉභහම් කිඹන  ශශ්රාේසසහධිකයණ 
විනිලසචඹකහයරුභහ ක, අභයරුංග කිඹන  ශශ්රාේසසහධිකයණ 
විනිලසචඹකහයරුභහ ක  ඳ ක කයනහ. එශවභ නම් ඒක ක ළයදියි. ශම්  
ඳළ කශත්ද ශචෝදනහ  කයනශකොට අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද 
බහශඅ ඳ ක කිරීභ ළයදියි කිඹරහ - [ඵහධහ කිරීම්] ශියහනි 
ිනරකර්ධන භළිනනිඹද,  ඉභහම් භළිනරුභහද, අභයරුංග භළිනරුභහද 
්දී ලශඹ්ද පුද්ගර චරිත ම්ඵ්දධශඹ්ද ශනොශයි භභ ශම් 
කථහ කය්දශ්ද. ඳ ක කිරීම් කයනහ නම්  විධහඹකඹ ක ළරැද්ද 
කයරහ ිනශඵනහ. ඔඵරුභ්දරහ කිඹනහ නම් අධිකයණ ශේහ 
ශකොමි්ද බහඹ ළරැද්ද කයරහ ිනශඵ්දශ්ද කිඹහ එශවභ නම්  
ඒ ශගොල්රනු ක ඒ ළරුද්ද කයරහ ිනශඵනහ.  ්ණ්ඩුර[භ 
ාසථහ උල්රංඝනඹ කයරහ ිනශඵනහ. ඒකයි ිනශඵන ප්රtලසනඹ. 
ශජාසස කශඹ්ද ළඩිභ ශකනහ වළටිඹට ශියහනි ිනරකර්ධන 
භළිනනිඹ සිටිඹදී ඊට ඳල්ශරවහයි්ද ඉ්දන ශදශදශනක් ඳ ක 
කයනහ නම් ඒක ක ළයදියි.   [ඵහධහ කිරීම්] කයදය  කය්දශ්ද 
නළින ශඳොඩඩක් ඉ්දනශකෝ. [ඵහධහ කිරීම්] නළවළ, භභ කයදය 
කශශේ නළවළ. ශඳොඩ්ඩක් ඉ්දන. එතශකොට එශවභ නම් ඒක ක  
ළයදියි.  එතශකොට ශකොශව්දද ළරැද්ද  කයරහ ිනශඵ්දශ්ද? 
එශවභ නම්  තමු්දනහ්දශේරහ කිඹන විධිඹට ශදඳළ කශත්දභ 
ළරැද්ද කයරහ ිනශඵනහ.   

 

ශභශවභ එකි්ද එක කථහ කය ශගන ඹනහ නම් අඳට ප්රtලසන 
ගණනහක්  ිනශඵනහ.  එශවභ නම් ශජාසස කඹ නළින තභයි ඒ 
ඳ ක වීභ කයරහ ිනශඵ්දශ්ද. භවහචහර්ඹ ජී.එල්. පීරිස 
භළිනරුභහශග්ද භභ  අවනහ, ශභ්දන ශම් ප්රtලසනඹට ශදන 
උ කතයඹ ශභොකක්ද කිඹහ. තභ්දශේ චන තභ්දභ ගිර ග්දනහට  
ළඩිඹ ටි්දශ්ද -  [ඵහධහ කිරීම්]  එරුභහ විශද්ල කටයුරු 
අභහතාහංලඹ ගළන කථහ කශහ නම්  භභ  ඒකට ශභොකු ක  කිඹ්දන 

ඹ්දශ්ද නළවළ. ශභොකද, ඒක එරුභහශේ subject එක ශනොන 

නිහයි. නමු ක එරුභහ භවහචහර්ඹයශඹක් විධිඹට, නීිනඹ පිබඳඵ 
භවහචහර්ඹයශඹක් විධිඹට, නීිනශේ සිද්ධ න කහයණහ පිබඳඵ  
ඉතහභ දළඩි ශර කල්ඳනහ කයන ශකශනක් විධිඹට එරුභහ අද ශම් 
ඳහර්ලිශම්්දරුශඅදී  ශම් විධිඹට කථහ කිරීභ ගළන  භභ කනගහටු 
ශනහ.  ශන ක ශඳෞද්ගලික ප්රtලසනඹක් ගළන ශනොශයි භභ ශම් 
කථහ කය්දශ්ද. ශම්ක කවුරු කශ ක  ළයදියි.   

 

ශශ්රාේසසහධිකයණශඹ්ද ශවො තී්දදු ක වම්ඵ ශනහ, නයක 
තී්දදු ක වම්ඵ ශනහ. අඳට ඕනළ තී්දදු වම්ඵ ශ්දශ්ද නළවළ.  
අඳට ඕනළ තී්දදු ග්දන ඵරහ ශගන  අපි ශශ්රාේසසහධිකයණඹට 
විනිලසචඹකහයරු ඳ ක කය්දශ්ද නළවළ. භවය ශරහට ඒ 
ශගොල්ර්ද  දු්දනු තී්දදුරට  ඔඵරුභ්දරහ අ කපුඩි ගව ගවහ  සිටි 
කහර කහනු ිනබුණහ.  ය ක  සිල්හ භව කභඹහ ගිඹ ිනශේ කිඹහ 

ිනබුණහ, "Helping Hambantota" නඩුශ්ද  භහි්දද යහජඳක් 

භවතහ  නිදවස  කයපු නිහ තභයි එරුභහ අද ජනහධිඳින ශරහ 

ඉ්දශ්ද කිඹහ. එතශකොට එශවභ නම් ය ක   සිල්හ භව කභඹහ 
දීරහ ිනශඵන තී්දදු වරිද? දළ්ද එරුභහභ ඒක කිඹනහ. එරුභහ 
කිඹනහ, ශඳට්රවල්ලි්ද රුපිඹල් 100ක් අඩු කශහට 
තමු්දනහ්දශේරහ ඒක කශශේ නළවළ කිඹරහ. භවය විට ඒක 
්ණ්ඩුකට ප්රtලසනඹක් ශ්දන  පුළු්ද. වළඵළයි ඒක ්ණ්ඩුට 
ප්රtලසනඹක්  වුණහඹ කිඹරහ ඊට ඳසශ්ද දහ ඉරහභ අග්රා 
විනිලසචඹකහයයඹහට ගව්දන වදනහද?  එශවභද 
තමු්දනහ්දශේරහ නීිනඹ වද්දශ්ද?  එදහ කබීර් වෂීම්  භ්දත්රීනරුභහට 
ශභොකක්ද කශශේ? රුපිඹල් රක්ඹක් දඩ ගළහුහ.  දළ්ද ඒ  රුපිඹල් 
රක්ඹ ්ඳහු ය ක එ්ද. සිල්හ භව කභඹහ ශදනහද?  අපි 
අව්දශ්ද ඒකයි. දළ්ද එශවභ නම් තමු්දනහ්දශේරහ ය ක එ්ද. 
සිල්හ භව කභඹහ ක  ශගශන්දන.  අපි රක්ඹ ඉල්රහ ග්දනම්. 
අඳට ක ය ක  එ්ද.සිල්හ භව කභඹහ ක එක්ක ප්රtලසනඹක් ශබ්රුම් 
කය  ග්දන ිනශඵනහ. එශවභ නම් ඒ  දු්දනු නඩු  තී්දදු ගළන 
අඳට ක විශඅචනඹක් ිනශඵනහ. ඔඹ ඳළ කශ ක  ඉ්දන ඇභිනරු 
ගණනහක්  අද ඇභිනරු විධිඹට ඉ්දශ්ද, ශම් ඳළ කශත්ද එවහ 
ඳළ කතට ඹනශකොට  දු්දනු නඩු තී්දදු  නියි. ශම්  වික ිනඹ ඇින  
කශශේ  එශවභයි.  අද එයි්ද රු්ද වතය ශදනහයි ඉ්දශ්ද. ශම් 
වික ිනඹ ඇින කශශේ ශකොශවොභද?  
 

ඇභින තනරුරු ග කත ක ඳහර්ලිශම්්දරු භ්දත්රීන ධුයඹ අශවෝසි 
ශ්දශ්ද නළවළ කිඹන තී්දදු  දු්දනහ, ය ක එ්ද. සිල්හ 
භව කභඹහ. එතළනි්ද තභයි  ප්රtලසනඹ ඳට්ද ග කශ ක. එතශකොට එදහ  
අපි ශභොනහද  කශශේ? එශවභ නම් අඳට ක කෆ ගවරහ ශභොනහ වරි 
කය්දන ිනබුණහ, විනිලසචඹකහයරු්දට ඵළණ ඵළණ. ඒක ක 
එතශකොට ළයදි තී්දදුක්.  එශවභ නම් අපි ඒහ ක විශඅචනඹ 
කය්දන ඕනෆ.  එදහ එස.බී දිහනහඹක භව කභඹහට තී්දදුක් 
දු්දනහ. එදහ කබීර් වෂීම් භව කභඹහට  ඒ තී්දදු ශද්දන කථහ 
කයනශකොට, ිනරක් භහයඳන භව කභඹහට ඉග්දනඹ කිඹහ 

ඵරඳෆම් කශහ. ය ක සිල්හ භව කභඹහ, open courtරදී එරුභහට 

ඵළ්දශ්ද නළින එක විතයයි. එදහ එරුභහ භව යේජුරුශෝ.  වළඵළයි 
අද තමු්දනහ්දශේරහ එරුභහට විරුද්ධ ශභොකද කය්දශ්ද?  අශප් 
ජහනක ඵණ්ඩහය භව කභඹහට එශවභ එදහ ඉ්දන දු්දශ්ද නළවළ.  
එද ක අපි ශම් ඳහර්ලිශම්්දරුශඅදී  එරුභහ  ශනුශ්ද කථහ කශහ. 
අද ක කථහ කයනහ, භතක ිනඹහ ග්දන. තරතහ අරුශකෝයර 
භ්දත්රීනරුමිඹ ක, අපි ක  එදහ ජහනක ඵණ්ඩහය භව කභඹහ ශනුශ්ද 
කථහ කශහ.  එරුභහ ශ්රීT රංකහ නිදවස ඳහක්ෂිකශඹක්ඹ කිඹහ අපි 
දළනශගන හිටිශේ නළවළ. යඑ්දපී වුණ ක අඳට ප්රtලසනඹක්  නළවළ. 

 
ගරු අනුය ප්රිමඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  அத தறரறர்ண ரப்தர) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ද්දනහ නම් කථහ කය්දශන ක නළද්ද? 
 
 

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
භතක ිනඹහ ග්දන,  ද්දනහ වුණ ක අපි කථහ කයනහ. අපි 

කිඹ්දශ්ද ශම් යශට් ඉ්දන  විනිලසචඹකහයරු්ද කවුරු වුණ ක  
කභක් නළවළ. අඳට ඒශක් ප්රtලසනඹක් නළවළ.  ශභතළනදි ශරහ 
ිනශඵ්දශ්ද ශම්කයි.  තමු්දනහ්දශේරහ ක එක්ක  ශවොඳි්ද 
ඉ්දනකම් ශවොයි. තමු්දනහ්දශේරහ ක එක්ක ටිකක් නයක් 
ශනශකොට තභයි ප්රtලසනඹ ිනශඵ්දශ්ද. ශම්  කහයණඹභ ඵර්දන. 
මීට කලි්ද ඔඹ අග්රා විනිලසචඹකහයරුමිඹ ඇරුළු පිරි ඇවිල්රහ 
ජනහධිඳිනරුභහ වම්ඵ ශරහ නළද්ද? වම්ඵ ශරහ ිනශඵනහ ශ්ද. 
ඒහට ලියුම් එඅහද?  

 

ලියුම් එඅශඅ නළවළ ශ්ද. ශම් ඳහය ශ්ද ඔඹ ලියුභක් ඉල්ලුශඅ. 
ලියුභක් එ්දන කිඹරහ කිඅහභ තමු්දනහ්දශේරහශේ  ජනහධිඳින 
ශල්කම්රුභහ ඒ ගළශට්ට අහු ශරහ ලියුභක් ඇරිඹහ. ලියුභ ඇරිඹහට 
ඳසශේ ශ්ද ළ ශඩ්ට අහු වුශණ්. දළ්ද ශ්ද තමු්දනහ්දශේරහ 
කිඹ්දශ්ද අඹ ළඹ ගළන කථහ කය්දන එ්දනඹ කිඅහඹ කිඹරහ. 
මීට කලි්ද ඔඹ හශේ හද ඕනෆ තයම් ඳ කරහ ිනශඵනහ. 
ජනහධිඳිනරුභහශග්ද අව්දන. අධිකයණශේ ඉ්දන 
විනිලසචඹකහයරු්ද ගිහිල්රහ ජනහධිඳිනරුභ්දශග්ද එක එක ඒහ 
ඉල්රනහ. අපි ද්දනහ. ශභයි්ද ඉසශකෝශල් දභහ ග්දන ළඩ 

999 1000 



ඳහර්ලිශම්්දරු 

 

ඔක්ශකෝභ කය ග්දනහ. Weddingsරට අ ක්ද කයනහ; party 

දහනහ; ඇභිනරු විනිලසචඹකහයරු්ද එක්ක dance කයනහ. 
විනිලසචඹකහයරු්දශේ උඳ්ද දින උ කරට ඇභිනරු 
ගිහිල්රහ පිසසු නටනහ; ඹකහ නටනහ. ඒහ කය්දන ශවොයි. භභ 
කිඹ්දශ්ද, අපි ශකොශවේ වරි තළනකි්ද ශම් ිනශඵන ප්රtලසන නතය 
කය ගනිමුඹ කිඹරහයි.  
 

ශම් අග්රාවිනිලසචඹකහයරුමිඹශේ සහමිපුරුඹහ ඳ ක කයන ශකොට 
භභ ශම් ඳහර්ලිශම්්දරුශඅදී නළඟිටරහ කිඅහ, ඒක කය්දන එඳහඹ 
කිඹරහ. එදහ කී ශදශනක් භට විරුද්ධ කෆ ගළහුහද? භභ කිඅශඅ, 
ඒක ළයදියි කිඹරහ. ඒ අග්රාවිනිලසචඹකහයරුමිඹ ක භට උග්දපු  
ශකශනක්. අශප් භවහචහර්ඹරිඹ විධිඹට එරුමිඹ තභයි අශප් 

faculty එශක් Dean විධිඹට හිටිශේ. වළඵළයි එරුමිඹශේ සහමිඹහට 

Sri Lanka Insurance Corporation එශක් ඳ ක වීභ ශදන ශකොට 
භභ නළඟිටරහ කිඅහ, ඕක ළයදියි, ඒ නිහ කරුණහකයරහ ඒක 
නතය කය්දන කිඹරහ. තමු්දනහ්දශේරහ ඔක්ශකෝභ එදහ භට 
විරුද්ධ කෆ ගළහුහ. වළඵළයි අද ශභොකද තමු්දනහ්දශේරහ 
කිඹ්දශ්ද? අද තමු්දනහ්දශේරහ පිබඳග්දනහ, ඒක ළයදියි 
කිඹරහ. අද තමු්දනහ්දශේරහ එතළනි්ද නතය ශරහ නළවළ.  
 

ගිඹ ිනශේ ශම් ඳහර්ලිශම්්දරුශඅ COPE එකට ශග්දව  ජහිනක 

ඉිනරි කිරීශම් ඵළංකුශඅ -NSB එශක්- නිරධහරි්දශග්ද අපි ඇහුහ, 

investment ගළන තීයණඹ කය්දශ්ද කවුද කිඹරහ. ඒ  ක තී යණඹ 

කය්දශ්ද General Manager එක්ක ත ශකොමිටිඹක් කිඹරහ 
ඔවු්ද කිඅහ. වළඵළයි ඳශමුළනි තහට බහඳිනයඹහයි, ත 

අධාක්රු ශද්දශනකුයි investment ගළන කථහ කයනහ. ඒ 

ශකොමිටිශේ තීයණඹ තභයි, The Finance Company Limited 
එකට අදහශ ශන කහයණශේදී සිද්ධ ශ්දශ්ද. එතශකොට ශම්ක 
නතය කය්දන ඕනෆ වුණහභ විධහඹක අධාක් ඒක නතය කයනහ. 
කවුද විධහඹක අධාක්? තමු්දනහ්දශේරහශේ හ කතය කිඹන 
එක්ශකනහ -ශක්්දදය ඵරන එක්ශකනහ.- එරුභහට ශකොශව්දද ශම් 
ඵරඹ ්ශඅ කිඹරහ භභ ඇහුහ. භභ ඇහුහ, "තමු්දනහ්දශේට 
වදිසි භත ඵරශඅගඹක් ්හද ශම්ක නතය කය්දන" කිඹරහ. 
එතශකොට එරුභහ කල්ඳනහ කයරහ කිඹනහ, "නළවළ, එශවභ 
ප්රtලසනඹක් ශනොශයි, භභ ඒක නතය ශකරුහ" කිඹරහ. භභ ඇහුහ, 
"එශවභ නම් ඕක ශ්දන කලිනු ක නතය කය්දන එඳහ ඹළ" 
කිඹරහ. ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, එරුභහට පුළු්ද නම් 
හ කතය කිඹ්දන රඵන ිනශේ ශභශවභ එකක් ශ්දන වදනහ 
කිඹරහ කිඹ්දන එඳහ ඹළ. ගරු ඇභිනරුභනි, තමු්දනහ්දශේරහට 
ඕනෆ ඕනෆ ඒහ කය්දන පුළු්ද.  
 

ගරු නි ශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, දළ්ද ශභොකක්ද ශරහ 
ිනශඵ්දශ්ද? අග්රාවිනිලසචඹකහයරුමිඹ ඉ ක කිරීශම් ළරසුභකට 
තභයි අද තමු්දනහ්දශේරහ තල්ලු ශ්දශ්ද. එරුමිඹ ද 
ගණශ්ද දළඩි විධිඹට තර්ජනඹකට රක් කයනහ. අද ශභොකක්ද 
ශරහ ිනශඵ්දශ්ද? Commission to Investigate Allegations of 

Bribery or Corruption එශක්ද නළ කනම් අල්රස ශවෝ දණ 

ශචෝදනහ විභර්ලන ශකොමි්ද බහශ්දශම්   case එක ම්ඵ්දධ 
ප්රtදීප් කහරිඹම් භව කභඹහ අය්ද ගිඹහභ විනිභඹ වහ සුරැකුම්ඳ ක 
ශකොමි්ද එශක්ද ඒ ම්ඵ්දධ තී්දදුක් දීරහ ිනශඵනහ, එරුභහ 
ඒ ශචෝදනහට නිර්ශදෝෂියි කිඹරහ. දළ්ද ශභොකද ශරහ 
ිනශඵ්දශ්ද? දළ්ද ්ඳහු අල්රස  ශවෝ දණ ශචෝදනහ විභර්ලන 
ශකොමි්ද බහ ප්රtදීප් කහරිඹම් භව කභඹහට විරුද්ධ නඩු 
ඳය්දන කටයුරු කයරහ ිනශඵනහ. දළ්ද නඩු ඳයරහ. 
තමු්දනහ්දශේරහ ක එක්ක "ච්ද" එශක් හිටිඹහ නම් ශභොකද 
කය්දශ්ද? කහරිඹම් භව කභඹහ තභ ඔඵරුභ්දරහශේ සුච, 
කීකරු බහඳින.  
 

 දිවි නළගුභ ඳන ක ශකටුම්ඳත ක එක්ක තමු්දනහ්දශේරහ 
වද්දශ්ද මිනිසු්දශේ ජීවිත ක නරහ අධිකයණඹ ක ශ ඳල්රට 
ඹ්දනද? ශම් ප්රtලසනරට ශවේරු "දිවි නළගුභ" ඳන ක ශකටුම්ඳත 
තමු්දනහ්දශේරහට ඕනෆ තී්දදු දු්දශ්ද නළින හි්දදයි. ඒ address 

එක වරිඹට කථහනහඹකයඹහට එඅහ නම් ශම් ප්රtලසනඹ එ්දශ්ද 
නළවළ. දළ්ද ඒක ශ්ද ප්රtලසනඹ ිනශඵ්දශ්ද. නඩු තී්දදු 
කථහනහඹකයඹහට එඅශඅ නළවළ. ඒක එඅහ, ශල්කම්ට. ඒක ශ්ද 
දළ්ද ශම් ිනශඵන ප්රtලසනඹ. එතශකොට ඒකට ප්රtකහලඹක් ශකරුහ. 
වරි. ඳහර්ලිශම්්දරුශඅදී අපි ඒකට කිසි ප්රtලසනඹක් කශශේ නළවළ. 
ද්දඹක් නළරු හිටිඹහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒක තභයි භභ කිඹ්දශ්ද. 
එතළනි්ද ඳසශේ ශභොකක්ද වුශණ්? "දිවි නළගුභ" ඳනත 
ශශ්රාේසසහධිකයණශේ හකච්ඡහ කයරහ තී්දදු දු්දනහට ඳසශේ 
තමු්දනහ්දශේරහශේ ඇභිනරු, භ්දත්රීනරු ඔක්ශකෝභ භව ඳහයට 
ඵළවළරහ ශභශවේ ශඳශඳහබඳ ඹනහ.  

 

තමු්දනහ්දශේරහට හසි න විධිඹට "දිවි නළගුභ" ඳනතට 
අදහශ තී්දදු දු්දනහ නම් ප්රtලසනඹ ඉයයි. ඒකයි භභ කිඹ්දශ්ද, 
ශම්ශක් ශකොශවේ වරි තළනක ළරැද්දක් ිනශඵනහ කිඹරහ. 
ඔඵරුභ්දරහශේ ළඩ පිබඳශශ ශභොකක්ද? ශම් ම්ඵ්දධශඹ්ද 
ඔඵරුභ්දරහට ළඩ පිබඳශශක් ිනශඵනහ. ඒක භභ ශඵොශවොභ 
ගකීශභනුයි කිඹ්දශ්ද.  
 

අග්රාවිනිලසචඹකහයරුමිඹට විරුද්ධ ඹම් කිසි ශකොමිටිඹක් ඳ ක 
කයරහ ශම් ඳහර්ලිශම්්දරුශ්ද එරුමිඹ ඉ ක කය්දන කටයුරු 
ශකශයමි්ද -ශදෝහක්ශඹෝගඹක් ශගශන්දන කටයුරු ශකශයමි්ද- 
ඳිනනහ. ඒ ශනුට ශභොවහ්ද පීරිස භව කභඹහ ඳ ක කය්දන 
අලා කයන කටයුරු ටික ක දළ්ද කස ශමි්ද ිනශඵනහ. භභ 
කිඹ්දශ්ද ශම්කයි. ශභොවහ්ද පීරිස භව කභඹහ ශගනළල්ර ක 
තමු්දනහන සශේරහට අහසි තී්දදු ශදක, රුනක්  දු්දනු ගභ්ද 
තමු්දනහ්දශේරහ එරුභහට ක විරුද්ධ ඔඹ ළශඩ් ඳට්ද ග්දනහ. 
"කරකදී ය කරකදි ව ශනහ ලු." එශවභ ශ්ද කිඹ්දශ්ද. 
[ඵහධහ කිරීභක්] එශවභ නම් ඒක වරිඹට කිඹ්දන. ඒක තභයි භභ 
කිඹ්දශ්ද. [ඵහධහ කිරීභක්] ඉ්දන, අවග්දන. [ඵහධහ කිරීභක්] 
ශඳොඩ්ඩක් ඉ්දන. දළ්ද ශම්ක අවග්දන. ශම් ප්රtලසන ිනශඵනහ. 
අල්රස ශවෝ දණ ශචෝදනහ විභර්ලන ශකොමිභ ම්ඵ්දධ අශප් 
ජී.එල්. පීරිස භළිනරුභහ කිඅහ. ශවොයි, අල්රස ශවෝ දණ 
ශචෝදනහ විභර්ලන ශකොමිභ ශගනහහ. අපි ද්දනහ, ඒශක් ප්රtලසන 
ගණනහක් ිනබුණු ඵ. ඒශක් නීිනශේ අඩු ඳහඩු විලහර ංඛාහක් 
ිනබුණහ.  

 
අවුරුදු ඳවක් ඹන රුරු අල්රස ශවෝ දණ ශචෝදනහ විභර්ලන 

ශකොමි්ද බහශඅ  එක නඩුක් ක අවග්දන වම්ඵ වුශණ් නළවළ.  
එකභ  එක නඩුයි ඳළරුශඅ.  ඒ  ඳගහ  ග කතහඹ කිඹහ අනුරහ 
විදාහරශේ ගුරුරිඹකට විරුද්ධ ඳළරු එකක්.  ඒක තභයි 
අවුරුදු ඳවක් ඇරුශත ශගනහ එකභ එක නඩු. අඳ ද්දනහ 
ශනළුම් ගභශේ භව කමිඹට එතළනි්ද ඳසශේ ළඩ කය ග්දනට ක 
ඵළරි ගිඹහ. ඒ  ශකොභහරිසරු රු්ද ශදශනක් අ ක්ද කය්දන 
ඕනෆ, නඩුක් ඳය්දනට අලා නම්.  ඒ නීිනඹ  ඒ තයම් ශවොට 
ශගනහ නීිනඹක්.  ශවො  හිතකි්ද  ශගනහ  ඒ නීිනඹ අ්දිනභට වභස 
ශඳට්ටිඹට  ඹන  තළනට ශගනහහ.  

 
අද ශභොකක් ද ශරහ ිනශඵ්දශ්ද?  අද ක අල්රස ශවෝ දණ 

ශචෝදනහ විභර්ලන ශකොමි්ද බහශඅ  ශම් ප්රtලසනඹභ  ිනශඵනහ.  
දළ්ද අවුරුදු ගණනක් ගිහිල්රහ.  අඳ  ඉදිරිඳ ක කශ ප්රtලසනරට 
තභ  විදුම් නළවළ. භ්දත්රීනරු්ද  ගිහි්ද ඉදිරිඳ ක කශ ප්රtලසනරට 
විදුම් නළවළ.  වළඵළයි ප්රtදීප් කහරිඹම් භව කභඹහශේ නඩු 
ග්දනහ.  හභහනාශඹ්ද අශප් කථහක් ිනශඵනහ ශ්ද. 
ඉසශල්රහ නඩුක ඹම් කිසි ඳළමිණිල්රක් බහය  දු්දනහභ 
ඉසශල්රහ  ඒක ග්දන එඳහඹළ.  දළ්ද අඳ අල්රස ශවෝ දණ 
ශචෝදනහ විභර්ලන ශකොමි්ද බහට ඉදිරිඳ ක කශ ඳළමිණිලි 
ගණනහක් ිනශඵනහ ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි.   ඒහට 
තභ  විඳුම් නළවළ. වළඵළයි  වදිසි ශනහ, ප්රtදිප් කහරිඹම් 
භව කභඹහශේ නඩු අව්දන.  

 
නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ගරු භ්දත්රීනරුභහ විනහඩිඹකි්ද කථහ අහන කය්දන.  
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ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 

ඉින්ද ඔඹ වදිසිඹ ශදයිඹශ්ද අය ගරු  අනුය කුභහය දිහනහඹක 
භ්දත්රීනරුභහ කිඅහ හශේ, ශම් ්ණ්ඩුශඅ ඉ්දන ඇභිනරු්දට 
විරුද්ධ ක ිනශඵනහ ශ්ද අල්රස ශවෝ ශවෝ දණ ශචෝදනහ 
විභර්ලන ශකොමි්ද බහශඅ ඇින ශ්දන ඳළමිණිලි!  අවුරුදු 
ඳ්දසිඹක් ඇහු ක අවරහ ඉය කය්දනට ඵළවළ, ඒ ිනශඵන දුණ 
ශචෝදනහ.  ඒහ ට ශභොකු ක කය්දශ්ද නළවළ. භභ ඒකයි කිඹ්දශ්ද.  

 

ශම්ක  අඳ   ශදශගොල්ශරෝභ,  රු්දශගොල්ශරෝභ, එකට එකරු 
ශරහ  කය්දනට  ඕනෆ කහයණඹක්.  ඒකයි භභ කිඅශඅ.  ශම්ක 
කහට ක   ගව්දන -අයඹහ ශවො නළවළ. ශභඹහ ශවො නළවළ- කිඹහ  
කථහ   කයන එකක් ශනොශයි,  භහ ශම් කිඹ්දශ්ද.  ශම්ක   කවුරු 
කශ ක ළයදියි.  ය ක එ්ද. සිල්හ භව කභඹහ කශ ක ළයදියි.  එදහ 
අග්රාවිනිලසචඹකහයඹහ විධිඹට  සිටි අශලෝක  ද සිල්හ භළිනරුභහ ගිහි්ද  
ඒ කශ ළඩඹ  - අ්දිනභට  ගිහි්ද එතළන හියශරහ හිටිඹහ.  

 

දළ්ද ඳ ක කිරීම් ගළන ඵර්දන.  භභ කිඹ්දශ්ද, කරුණහකය 
 ශම් විනිලසචඹකහයරු්දශේ   භව කරු්දට, ශනෝනරහට   ඳහඩුශඅ 
ඉ්දන ශද්දන, තමු්දනහ්දශේරහශේ අභහතාහංලරට දහ්දශ්ද 
නළින.  ඒ වහ නීිනඹක් වද්දන. අභහතාහංලර,  
ශදඳහර්තශම්්දරුර, ංසථහර  බහඳිනරු්ද වළටිඹට ඳ ක 
කය්දශ්ද නළින,   ඒ භනුායි්දට ඳහඩුශඅ ඉ්දන ශද්දන.   

 

ප්රtදීප් කහරිඹම් භව කභඹහ කිඹ්දශ්ද ශවො ජනප්රිමඹ, දක්  
cricketer  ශකශනක්. ඒ භනුාඹහ  ශභශශො වයක් දළන ශගන 

හිටිශේ නළවළ  finance ගළන; banking   ගළන.   වළඵළයි 
ඔඵරුභ්දරහ   ඒ  භනුාඹහ ශගන ගිහි්ද එතළන  ඉ්දශදඅහ. 
[ඵහධහ කිරීභක්] ගිහි්ද ඵර්දන ශවොට  කයරහ ිනශඵන වළටි. 
අවග්දන.  ඒකයි භභ කිඹ්දශ්ද.  අද ශභොකද ශරහ  ිනශඵ්දශ්ද?  
ඵර්දන, ච්දද්ර හ ඒකනහඹක භළිනනිඹ ගළන.  -භභ නම් කිඹ්දශ්ද 
ශන ශවේරුක් නිහ ශනොශයි -  අද   ombudsman    වළටිඹට 
කවුද ඉ්දශ්ද?  ිනස ඒකනහඹක භව කභඹහ. එරුභහ ශේ  බිරි 
ච්දද්ර හ ඒකනහඹක භළිනනිඹ. භභ ශම් කිඹ්දශ්ද,  පුද්ගරශඹෝ  
අයඹහ ද  ශභඹහ ද  නම් භට  අදහශ කහයණහ ශනොශයි. නමු ක භභ 
කිඹ්දශ්ද    ශම් ර[භශඅදඹ අපි නතය කයමු. දළ්ද  ක ශම්ක නතය 
කශශේ නළ කනම්  අනහගතශේදී ත,ත ශම්හ සිදු ශඅවි.  ශභොකද 
ශම්හ ශදන භහනුෂික අල්රස ඵට ඳ ක ශනහ.  භභ ශම්ක 
ශදනශකොටභ කිඅහ.  ශභතළනි්ද  ශ්දශ්ද  අග්රාවිනිලසචඹකහයරුමිඹ  
හිය  කයනහ නඩු තී්දදුරදී.   ්ණ්ඩුට ඕනෆ නඩු තී්දදු ග්දන. 
අද ශභොකද  සිද්ධ ශරහ ිනශඵ්දශ්ද?  ඒක ග්දනට ඵළරි වුණහභ 
අද අග්රාවිනිලසචඹකහයරුමිඹ තමු්දනහ්දශේරහට වයක්කහරිඹක්  
ඵට ඳ ක ශරහ ිනශඵ්දශ්ද.  එතශකොට ශභොකද ශ්දශ්ද?  ශම්  
balance   එක ඹනහ.  ඒකයි භභ තමු්දනහ්දශේ ට කිඹ්දශ්ද.   

 

අඳ  දළ්ද කථහ කය  ිනබුණහ.   ශම් කහයණඹ ම්ඵ්දධ   ගරු 
වභත්රීනඳහර  සිරිශේන අභහතාරුභහ ITN   ඇවි ක කිඹහ ිනබුණහ.  
අශප් නහඹකරුභහ ශඹෝජනහ කශහ,  භංජුර ිනරකය කන භව කභඹහ 
ගළන ප්රtලසන ිනශඵනහ නම්, අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහ 
පිබඳඵ   ප්රtලසන ිනශඵනහ නම්, ඳහර්ලිශම්්දරුශඅ ශ කරීම් කහයක 
බහක් ඳ ක කය ඒ ම්ඵ්දධ අලා කයන කටයුරු ටික අපි 
ඳහර්ලිශම්්දරුශඅ  කයමු  කිඹහ.  ඒකට හිටපු බහනහඹක යශඹක්  
විධිඹට,   ශ්රීT රංකහ නිදවස ඳක්ශේ භව ශල්කම්රුභහ ශභොකක් ද 
කිඹ්දශ්ද?  

 

 "යනිල් විර[භසිංව භව කතඹහ විශලේශඹ්දභ ඳහර්ලිශම්්දරුශඅ 
ඉදිරිඳ ක කයමි්ද කථහ කශ අදව  ශම් ඇින වී  ිනශඵන ංහදඹ  
ම්ඵ්දධ ශඹ්ද. අඳ කිඹ්දශ්ද නෆ ශකොශව කභ ප්රtලසනඹක් 
ිනශඹනහ කිඹරහ. අපි ශකොශව කභ කිඹ්දශ්ද නෆ  ගළටුභක් 
ිනශඹනහ කිඹරහ. නමු ක ංහදඹක් ිනශඹනහ. ශම් ංහදඹ්ද 
ඇින වී  ිනශඵන අදවස  එක්ක. ශම් ිනශඵන ංහදයලි කරුණු  
නියහකයණඹ කය ඉදිරිඹට ඹෆභ වහ ප්රtධහන ලශඹ්දභ විඳක් 
නහඹක  යනිල් විර[භසිං ව භව කතඹහ කිඹන ශම් විශලේ  කමිටුක් 
ඳ ක කිරීශම්  එරුභහශේ ශඹෝජනහ   අපි යජඹ  විධිඹට 
පිබඳග්දනහ.  

 යශට් උ කතරීතය  ්ඹතනඹ ඳහර්ලිශම්්දරු, ්ණ්ඩුර[භ 
ාසථහ රුශ ාසථහදහඹකඹ තභයි ජනතහ  ඳයභහධිඳතා 
ඉවබඳ්දභ  යකින,  ්යක්හ කයන,  ගරු කයන ප්රtබුද්ධ ව 
විශිසටතභ ්ඹතනඹ.  

 
ඒ නිහ අපි යනිල් විර[භසිංව භව කතඹහශේ   ශඹෝජනහ අනුභත 

කයමි්ද,  අඳ ඒක  ඹම් ංශලෝධනඹක්  එක්ක ඒක ශේනහ. එඹට 
එකඟ ශමි්ද,  සථිය කයමි්ද,  ඳහර්ලිශම්්දරු රුබඳ්ද   ශම් 
කමිටු ඳ ක කිරීභ සුදුසු ඹළයි "කිඹරහ එරුභහ ශඹෝජනහක් 
කයනහ.  

 
අඳ කිඹ්දශ්ද ශභතළනට  ඹමු.  
 

"Latimer House"   ප්රtිනඳ කින මුළුභනි්දභ  අය ශගන කිඹහ 
ඵර්දන. කරුණහකය   ඵර්දන ශභොනහ  ද  ශම් කිඹ්දශ්ද 
කිඹරහ.  2003  ර්ශේ  නයිජීරිඹහට ගිහි්ද අනුභත  කයශගන 
ඇවි ක ිනශඵනහ අඳ සිඹලු  ශදනහභ;  ශඳොදු යහජා භණ්ඩලීඹ 
යටල්.   පිටයට ඒහ අඳ පිබඳග්දශ්ද නළවළ කිඹහ  ය ක එ්ද. 
සිල්හ භව කභඹහ කිඅහට අද  එරුභහට සිද්ධ   ශරහ ිනශඵනහ, 
පිටයට  ඒහ පිබඳග්දන. එරුභහ ඔතළන ඉ්දනශකොට භව ශරොකුට  
කයිඹ ගවරහ,  කයපු ඒහශේ ප්රtිනපර තභයි දළ්ද ශම් ිනශඵ්දශ්ද. 

   
එභ නිහ අඳ කිඹ්දශ්ද කරුණහකය කමිටුක් ඳ ක කය,   

ඳහර්ලිශම්්දරුශඅ  ශදශගොල්ශරෝභ  සහධීන විධිඹට  ඉශගන 
කථහ කයමු.  අධිකයණ ශේහ  ශකොමි්ද බහ  ළයදිඹට ඳ ක 
කිරීම් කය ිනශඵනහඹ කිඹහ කිඅහ. ඒහ  ම්ඵ්දධ අඳ කථහ 
කයමු.  

 
නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ගරු භ්දත්රීනරුභනි, ඔඵරුභහට රළබී ඇින කහරඹ අහනයි.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, ත සුළු ශඅරහක් අයශගන 

භශේ කථහ භහ අ්ද කය්දනම්. අද ගරු අනුය කුභහය 
දිහනහඹක භ්දත්රීනරුභහ ශම් ශඹෝජනහ ශගනහශඅ කහට ක භඩ 
ගව්දන, කවුරු ක එශ්දන, කහට ක දඬුම් කය්දන, 
කවුරු ක තල්ලු කය්දන, අග්රාවිනිලසචඹකහයරුමිඹ ඵශර්ද 
තනරුශය්ද ඉ ක කය්දන ශනොශයි. ශම්හ ශනොශයි අපි 
කය්දන ඕනෆ ්දශ්ද. අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද  බහශඅ තී්දදු 
ම්ඵ්දධශඹ්ද ඹම් කිසි ගළටලුක් ිනශඵනහ නම් අපි එකමුරු 
ශරහ ඒ ම්ඵ්දධශඹ්ද කටයුරු කයමුයි කිඹහ ශඹෝජනහ කයමි්ද 
භශේ චන සල්ඳඹ අ්ද කයනහ. ශඵොශවොභ සරුිනයි. 

 
[අ.බහ. 5.13] 

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්රtේභජඹ්දත භවතහ (ඛනිජ ශතල් 

කර්භහ්දත අභහතාරුභහ) 
(ரண்தைறகு .டி. சுசறல் தறரஜந் - ததற்ரநரமொக் 

ககத்தரறல்கள் அகச்சர்) 

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

Petroleum Industries) 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, අද දින ඉදිරිඳ ක කයන රද 
බහ කල් තළබීශම් ශඹෝජනහ ම්ඵ්දධශඹ්ද මීට ශඳය 
කථිකයි්ද කිහිඳ ශදශනකු කථහ කශහ. භට ශඳයහරු කථහ කශ 
අශප් ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භ්දත්රීනරුභහ කථහ අහන බහගඹට 
එන ශකොට කිඅශඅ, දිවිනළඟුභ ඳන ක ශකටුම්ඳත නිහ ශම් 
සිඹල්රභ වුණහ කිඹරහයි. දිවි නළඟුභ ඳන ක ශකටුම්ඳත 
ම්ඵ්දධශඹ්ද දු්දනු තී්දදු නියි ශම් සිඹලු ප්රtලසන භරු වුශණ් 
කිඹන කහයණහ එරුභහ භරු කශහ. භභ කිඹනහ ඒක එශවභ 
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ඳහර්ලිශම්්දරු 

 

ශනොශයි කිඹරහ. දිවිනළඟුභ ඳන ක ශකටුම්ඳත යජශේ කවුරු ශවෝ 
ඇභිනයඹකුට, එශවභ නළ කනම් භ්දත්රීනයඹකුට, එශවභ නළ කනම් 
යජඹට ශඳෞද්ගලික හසිඹක් ග්දන ශගනහපු ඳන ක ශකටුම්ඳතක් 
ශනොශයි. 1995 ඉරහ අධිකහරිඹක් ශර ඳළරුණු භ ද්ධි 
ාහඳහයශේ 28,000ක් න භ ද්ධි ංර්ධන නිරධහරි්ද, 
කශභනහකරු්ද යජශේ ශේකයි්ද ඵට ඳ ක න, රක් 15ක් 
න ප්රtිනරහභී්දට ව අනහගතශේ එඹට එකරු න අශනක් 
පිරිසරට වන රන,  ඒ  ප්රtිනරහබ ත ක ළඩි කයන ඳන ක 
ශකටුම්ඳතක්; භසතඹක් වළටිඹට මුළු යශට්භ දරිද්ර තහ රුය්ද 
කිරීභ වහ පුළුල් ංකල්ඳඹක් භත ඳදනම් වී ශගශනන රද ඳන ක 
ශකටුම්ඳතක්. ඒ ඳන ක ශකටුම්ඳත ශගන එන ශකොට  භ ද්ධි 
අධිකහරිඹ ඳනත අශවෝසි නහ; ශ්රීT රංකහ උඩයට ංර්ධන 
අධිකහරිඹ ඳනත අශවෝසි නහ; දක්ෂිණ ංර්ධන අධිකහරිඹ 
ඳනත අශවෝසි නහ. ශම්, ඒ වහ ශගනහපු ඳන ක ශකටුම්ඳතක්.   
යජශේ කහශේ ක ශඳෞද්ගලික ඳනතක් ශගනළල්රහ ඒකට එශයහි 
ශශ්රාේසසහධිකයණශඹ්ද ඹම් තී්දදුක් දු්දනහඹ කිඹන කහයණඹ 
ඳදනම් කය ශගන යජඹක් වළටිඹට අපි කටයුරු කශහඹ කිඹනහ 
නම් අපි ඒක එක ශවශහ ප්රtිනක්ශේඳ කයනහ. එහි තර්කඹක් නළින 
ඵ භහ හිත්දශ්ද එරුභහට ක ළටශවනහ ඇින. 

 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, ශම් දිවිනළඟුභ ඳන ක 

ශකටුම්ඳත ම්ඵ්දධශඹ්ද එරුභහ කිඹහපු කහයණඹ ශනොශයි සිද්ධ 
වුශණ්. දිවිනළඟුභ ඳන ක ශකටුම්ඳත ඳහර්ලිශම්්දරුශඅ නාහඹ 
පුසතකඹට ඇරුශ ක වුණහයි්ද ඳසශේ ශශ්රාේසසහධිකයණඹට 
ශඳ කභ ඉදිරිඳ ක කයරහ දින වතක් ඇරුශත ගරු 
කථහනහඹකරුභහට බහය ශද්දන ඕනෆ, ්ණ්ඩුර[භ ාසථහශඅ 
121.(1) ාසථහ අනු. 121.(2) ාසථහශ්ද ඒක තදුයට ක 
තවවුරු කයරහ ිනශඵනහ. ශභොකද, ගරු කථහනහඹකරුභහට ඒක 
බහය දීශභ්ද තභයි ින රුනක් දක්හ ඒ ඳනත විහදඹට ගළනීභ 
අ කහිටු්දන පුළු්දකභ රළශඵ්දශ්ද. ඒක කය්දන පුළු්ද ගරු 
කථහනහඹකරුභහට විතයයි.  අ්දන ඒ ත ක කඹ රුශ, ශඳ කම් 
රුනක් ඉදිරිඳ ක කයරහ රු්දළනි ශඳ කභ ගරු කථහනහඹකරුභහට 
ඒ විධිඹට විධිභ ක බහය ශනොදු්දනු නිහ, ඒ ශඳ කම් රුන 
ම්ඵ්දධශඹ්ද රකහ ඵරහ තී්දදු දීශම්දී, ඒ තී්දදුශඅ ව්ද 
කරුණු ම්ඵ්දධශඹ්ද ඳහර්ලිශම්්දරුශඅ උ කතරීතයබහඹ උශදහ 
ගරු කථහනහඹකරුභහශේ ඵරඹ පිබඳඵ ඳළන නළඟුණු ප්රtලසනඹ 
තභයි ශම් ඳනත ම්ඵ්දධශඹ්ද භරු ශච්ච ත ක කඹ. ඒ පිබඳඵ 
ගරු කථහනහඹකරුභහ පර්ගහමී කථහනහඹකරු්ද විසි්ද 
අනුගභනඹ කයපු ළඩ පිබඳශශ, ක්රි ඹහ පිබඳශශ ව ඒ හශේභ 
නඩු තී්දදු හුහ දක්මි්ද ඉතහභ ඳළවළදිලි, දීර්ඝ ප්රtකහලඹක් ශම් ගරු 
බහශඅ ඉදිරිඳ ක කශහ. ඒ නිහ භභ නළත ඒ ගළන කථහ කය්දශ්ද 
නළවළ. ඒක ශවොටභ ප්රtභහණ කඹ කිඹහ භහ හිතනහ. භහ එයිනු ක 
තවවුරු කය්දශ්ද දිවිනළඟුභ ඳන ක ශකටුම්ඳත ශම් ිනශඵ්දනහ ව 
ත ක කඹට ශවේරු වුණහඹ කිඹන කහයණඹ ප්රtිනක්ශේඳ කිරීභයි.  

 
ඊශඟට අධිකයණශේ සහධීන කඹ පිබඳඵ භහ කථහ කය්දන 

කළභළිනයි. එදහ එක් ක ජහිනක ඳක් යජශේ ශේ.්ර්. ජඹර්ධන 
ජනහධිඳිනරුභහ 1978 ්ණ්ඩුර[භ ාසථහ ඉදිරිඳ ක කයරහ ඒ 
ාසථහ ඹටශ ක ශශ්රාේසසහධිකයණ විනිලසචඹකහයරු්ද දිවුරුම් 
ශදන ශකොට හිටපු ශශ්රාේසසහධිකයණ විනිලසචඹකහයරු්ද රු්ද 
ශදනකුට දිවුරුම් ශද්දන ඉඩ දු්දශ්ද නළවළ. ජඹහ ඳිනයණ භව කභහ 
එක් විනිලසචඹකහයයශඹක්. දිවුරුම් ශනොදු්දනු නිහ 
ශශ්රාේසසහධිකයණශේ විනිලසචඹකහය ධුය රුන අශවෝසි වුණහ. දළ්ද 
තමු්දනහ්දශේරහ කථහ කයනහ එශවභ ඕනෆ නම් ශම් ාසථහ 
ඹටශ ක ඳහර්ලිශම්්දරුශඅ ශඹෝජනහක් ශගනළල්රහ අයි්ද කය්දන 
පුළු්ද කිඹහ. ඒහ ාසථහශඅ ිනශඵන වනිනක ප්රtිනඳහදන. 
වළඵළයි ාසථහශඅ වනිනක ිනශඵන ප්රtිනඳහදන ඳළ කතකි්ද 
ිනඹරහ එදහ ශේ.්ර්. ජඹර්ධන ජනහධිඳිනරුභහ ඉතහභ සක්සභ 
විධිඹට හිටපු ශශ්රාේසසහධිකයණ විනිලසචඹකහයරු රු්ද ශදනකු 
නළත ඳ ක කිරීභ කශශේ නළවළ.  1978 ්ණ්ඩුර[භ ාසථහ 
ඹටශ ක එරුභ්දරහට අලුින්ද දිවුරුම් ශද්දන දු්දශ්ද නළවළ.   

දිවුරුම් දු්දශ්ද නළ කනම් ශශ්රාේසසහධිකයණ 
විනිලසචඹකහයයශඹක් ්දශ්ද නළවළ. එශවනම් ාසථහශඅ 
ග්දිනඹ ඳළ කතකි්ද තඵරහ, නිඹභ චනශඹ්ද කිඹනහ නම් 
කඳටිකමි්ද තභයි එදහ ඒක කශශේ. අ්දන එශවභ කටයුරු කයපු 
ඉිනවහඹක් ිනශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] Tactics  ශනොශයි. ඒ 
විධිඹට තභයි අධිකයණශේ සහධීන කඹට ඵරඳෆම් කශශේ, එදහ 
ඳළළින එක් ක ජහිනක ඳක් යජඹ.  [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ගරු ජි ක ශප්රtේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
I think you were not there - [Interruption.] 
 
 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්රtේභජඹ්දත භවතහ 
(ரண்தைறகு  . டி. சுசறல் தறரஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
No, I am not here to repeat that. But, some of your 

Colleagues have referred to it. Therefore, I am compelled 

to refer to the past and the history.     

 
ඊශඟට ශභොකක්ද සිද්ධ වුශණ්?  විවිඹ්ද ගුණර්ධන භව කමිඹ 

ශකොල්ලුපිටිඹ ශඳොලීසිශේ ඳවය කෆභට රක්වීභ ම්ඵ්දධශඹ්ද 
මලික අයිිනහසිකම් ශඳ කභක් දළම්භහ.  එභ ශඳ කභ විබහග 
කයරහ, එහි තී්දදු දු්දනහට ඳසු විනිලසචඹකහයරු්ද 
රු්දශදනහශේ   ශගල්රට ගල් ගළසුහ. එදහ හිටපු ජනහධිඳිනරුභහ 
කිඅශඅ ශභොකක්ද? ඒක -ශශ්රාේසසහධිකයණ විනිලසචඹකහයරු්දශේ 
ශගල්රට ගල් ගවපු එක- ජනතහශේ ප්රtජහත්දත්රOහදී 
අයිිනඹක්ඹ කිඅහ.  දළ්ද අද කථහ කය්දශ්ද ශභොකක් ගළනද? 
අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ ශල්කම්යඹහට කවුරු්ද ශවෝ 
විසි්ද කශ ඳවය දීභක් ගළනයි. ඒක අපි ශවශහ දකිනහ; ඒක අපි 
ප්රtිනක්ශේඳ කයනහ. ඒ ගළන විභර්ලනඹ කය්දනට ඕනෆ. ඒකට 
ග කියුරු ළකකරු්ද අධිකයණඹ ඉදිරිඹට ශගශන්දනට 
ඕනෆ. ඒ අඹට දඬුම් කය්දනට ඕනෆ. අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද 
බහශඅ ශල්කම්යඹහට ඳවය ශද්දන ්ණ්ඩුට ිනශඵන 
වුභනහ ශභොකක්ද? ඒශක්ද රළශඵන ප්රtිනරහබඹ ශභොකක්ද? ඹම් 
භහනසික ශයෝගඹක් ිනශඵන ශකශනක් එශවභ කශශො ක මික්, 
යජඹකට එශවභ ඕනෆකභක් නළවළ. ඊශඟට, එශේ ඳවය දීභක් 
කශශේ යජශේ ඹම් ඵරඳෆභක් භත; අනුදළනුභක් භත ඹයි කිඹන 
පර් නිගභනඹකට එ්දඅධිකයණ ක්ශේත්රOශේ සිටින නිරධහරි්දට 
කිසිශේ කභ ඵළවළ. භභ ක අවුරුදු 10ක් ශකොශම භවහධිකයණශේ 
නීිනායඹකු ශර කටයුරු කශහ. වි කිනඹ ශනුශ්ද ශඳනී 
සිටින නීිනායඹකු වළටිඹට කටයුරු කශහ. 

 
ගරු විජඹදහ යහජඳක් ජනහධිඳින නීිනාරුභහ ශම් ගරු 

බහශඅ සිටිනහ.  ත නීිනාරු්ද ගණනහක් ශම් බහශඅ 
සිටිනහ. ඔඹ ඳළ කශ ක සුජී ශේනසිංව, අජි ක පී. ශඳශර්යහ 
භ්දත්රීනරුභ්දරහ ක නීිනාරු්ද. අශප් ඳළ කශ ක ඩිරහ්ද ශඳශර්යහ 
ඇභිනරුභහ ඉ්දනහ.  අපි ඔක්ශකොභ නීිනාරු්ද.  අපි 
නීිනාරු්ද වළටිඹට එශවභ පර් නිගභනරට එනහද?  
අධිකයණ නිරධහරි්දට ක එශවභ නිගභනඹකට එ්දන පුළු්දද,  
ශම්ක යජඹ විසි්ද, නළ කනම් යජශේ අනු දළනුභ භත ඹම් කිසි 
්කහයඹක ඵරඳෆභක් කිරීභ වහ එශේ කශහඹ කිඹරහ? එශවභ 
පර් නිගභනඹකට එ්දන ඵළවළ ශ්ද. එශවභ පර් නිගභනරට 
එනහ නම් ඒ පිබඳඵ ඹම් විනිලසචඹක් ශද්දන  පුළු්දද? ඹම් 
තී්දදුකට එ්දන අඳට පුළු්දද? ඵළවළ. අපි නීිනාඹ්ද වළටිඹට 
අ කදළකීශභ්ද ඒක ද්දනහ. අධිකයණශේ දී ළකකරු්ද අඳට 
ඇ කත කිඹනහ.  ඒ අනු තභයි අපි වි කින හචකඹ කස කය 
ග්දශ්ද. අහිංක අඹට ක ශචෝදනහ එල්ර ශනහ. අපි 
අධිකයණඹට ගිහිල්රහ කරුණු ඉදිරිඳ ක කයනහ. එතශකොට 
විනිලසචඹහකයරුභහ පු ක ඳතක ඳශවුණු ඹම් හර්තහක් කිඹරහ - 
පු ක ඳ කර සිද්ධී්ද ගළන හර්තහ නහ ශ්ද -  එශවභ නළ කනම් 
ඹම් භහධාඹක ඳශ වුණු ප්රt  කිනඹක් ඵරරහ පර් නිගභනඹකට 
එශශමනහ නම් විනිලසචඹහනශේ තී්දදුක් ග්දන ඵළවළ.  එශවභ 
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[ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්රtේභජඹ්දත  භවතහ] 
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නම් භභ අවන ප්රtලසනඹ ශම්කයි. අශප් විජඹදහ යහජඳක් 
භ්දත්රීනරුභහ කිඅහ, Bar Council  of  Sri Lanka  එශක් කට්ටිඹ 
එකරු ශරහ තී්දදුක් ග කතහඹ කිඹරහ. එශවභ තී්දදුක් ගළනීශම් 
දී විශලේශඹ්දභ නීිනාඹ්ද වළටිඹට ඳයශඅණීඹ කරුණු 
ශභොනහද කිඹරහ ඵර්දනට ඕනෆ. නීිනාඹ්ද වළටිඹට අපි 
අධිකයණඹට වහඹ ශද්දනයි ඉ්දශ්ද. නීිනඳින 
ශදඳහර්තශම්්දරු ක එශවභයි; වි කිනඹ ශනුශ්ද ශවෝ 
ගඋ කතයකරු්ද ශනුශ්ද ශඳනී සිටින නීිනාඹනු ක එශවභයි.  
අපි ඉ්දශ්ද අධිකයණඹට වහඹ ශද්දනයි. ඒකයි  අශප් ප්රtමුඛ 
කහර්ඹ බහයඹ. ඒ නිහ එළනි පර් නිගභනඹකට එ්දනට ඵළවළ. 
එශේ පර් නිගභනඹකට එශමශභ්ද යජඹ ශත ඇඟිල්ර දිගු 
කිරීභ  කශ වළකි ශදඹක් ශනොශයි; කශ යුරු ශදඹක් ශනොශයි.  
යජඹට එළනි අලාතහකු ක නළවළයි කිඹන එක ඉතහභ ඳළවළදිලි 
භහ ව්ද කයනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඅ. භට භතකයි, එක්තයහ 
යුගඹක් ිනබුණහ.  
   

ශකොශම 07, රු්දමුල්ර ව්දදිශේ භවහධිකයණ ංකීර්ණඹ 
ඳ කහ ශගන ගිඹ කහරශේ  භභ එභ අධිකයණශේ නීිනායඹකු 
වළටිඹට නඩුරට ශඳනී සිටිඹහ.  එදහ 1988, 1989, 1990  යුගශේ  
රුණ්ඩු කෆල්ශර්ද උහවි ළහුශඅ. අශප් ගරු හසුශද් 
නහනහඹක්කහය ඇභිනරුභහ කිඅහ, එදහ ශකොශවොභද නඩු ඇහුශඅ 
කිඹරහ.  වි කිනකහයඹයි, නඩුකහයඹයි ශද්දනභ එකයි.  අශප් 
අිනගරු ජනහධිඳිනරුභහශේ නහඹක කශඹ්ද, යණවිරු්දශේ 
කළඳවීශභ්ද 2009 භළයි භහශේ 19ළනිදහ ත්රOසතහදඹ අ්ද 
කයන රුරු උරුරු නළ ශඟනහිය ප්රtශද්ලර ිනබුණු නීිනඹ ශභොකක්ද? 
එල්ටීටීඊ අධිකයණඹකුයි ඳළරුශණ්. එදහ  ශභහ අඳචහය 
ම්ඵ්දධශඹ්ද විශද්ශික ළකකරුශකු අ කඅඩංගුට ග්දන අශප් 
ශඳොලිස නිරධහරි්ද රු්දශදශනක් භ්දනහයභට ගිඹ අසථහශඅ දී 
ඔවු්ද එල්ටීටීඊ ඵර ප්රtශද්ලඹට ඇරුශ ක වුණහඹ කිඹරහ එල්ටීටීඊ 
උහවිඹට අය ශගන ගිහිල්රහ රිභහ්දඩ් කශහ. ශකොශවේද නීිනඹක් 
ිනබුශණ්? ශකොයි ාසථහශඅද එශවභ නීිනඹක් ිනබුශණ්?  අ්දන 
එදහ නීිනඹ ක්රි ඹහ කභක වුණු වළටි. ශම් ඳහර්ලිශම්්දරුට ශඵෝම්ඵ 
ගවරහ අධිකයණශේ  නඩුක් ිනබුණහ.  භභ ඳශමු ළනි තහට 
ඳහර්ලිශම්්දරුට ්ශඅ එභ නඩුශඅ වි කිනඹ ශනුශ්ද ශඳනී සිටි 
නීිනායඹකු වළටිඹට ශම් ඳරියඹ ඵරහ ග්දනයි.  

 
කමිටු අංක ශදශක් ශඵෝම්ඵඹ වීසි කශශේ ශකොශවොභද කිඹරහ 

ඵර්දනයි ඉසශල්රහභ ්ශඅ ගරු ජි ක ශප්රtේභදහ භ්දත්රීනරුභනි. 
එදහ තභයි ඳශමු තහට භභ ශම් ඳහර්ලිශම්්දරුට ්ශඅ. ඒ 
භ්දත්රීනයඹකු වළටිඹට ශනොශයි, වි කිනඹට ශඳනී සිටින නීිනාඹකු 
වළටිඹටයි.  ශම් ඳහර්ලිශම්්දරුට ශඵෝම්ඵ  ගවපු අඹ අද 
ඳහර්ලිශම්්දරුශඅ උ කතරීතයබහඹ ගළන කථහ කයනහ. ශඵොශවොභ 
ශවොයි. එදහ රුණ්ඩු කළඵළල්ශර්ද අධිකයණඹ සපු අඹ ක අද 
අධිකයණශේ සහධීන කඹ ගළන කථහ කයනහ. 
විනිලසචඹකහයරු්දශේ ශගල්රට ගල් ගළහුහභ, ඒක 
ප්රtජහත්දත්රOහදී අයිිනඹක් කිඹරහ කිඅ අඹ ක, එඹ අනුගභනඹ කශ 
අඹ ක, අද අධිකයණශේ සහධීන කඹ ගළන කරුණු ඉදිරිඳ ක 
කයනහ. ශම්ක තභයි ඉිනවහඹ. ඒක නිහ ශභඹ ක අපි ශඳොඩ්ඩක් 
භතක ිනඹහ ග්දන ඕනෆ.  

 
ඊශඟ කහයණඹ ශභොකක්ද? අපි හිතමු, අධිකයණ නිරධහරි්ද -

විනිලසචඹකහයරු්ද- ගළන.  අපි ශකොශවේ ක  දළකරහ නළවළ, 
විනිලසචඹකහයරුශභක් පු ක ඳ ක නිශඅදන නිකු ක කයනහ. නඩු 
තී්දදු ශදනහ.  නඩු තී්දදු ශදන ශකොට නඩු තී්දදුශඅදී 
ඳරිශඅණීඹ කරුණු ව  නඩු තී්දදුකට ඒභ වහ ඳදනම් ව 
කරුණු  තර්කහනුකර ශඳශ ගසරහ ඉදිරිඳ ක කයනහ.  වළඵළයි, 
පු ක ඳ ක නිශඅදන නිකු ක කය්දශ්ද නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] 
්්දන.  [ඵහධහ කිරීභක්]  නළවළ. ඒක තභයි කිඹ්දශ්ද. භභ ශම් 
ශගොඩනඟ්දන වදන තර්කඹ ඒකයි. ශභොකක්ද?  එක ඳළ කතකි්ද 
තමු්දනහ්දශේරහ කිඹනහ, අධිකයණශේ සහධීන කඹට ඳවය 
එල්ර කශහයි කිඹරහ, අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ 
ශල්කම්යඹහට කවුරු්ද ශවෝ ශකශනක් ඳවය දීපු නිහ. දළ්ද භභ 
ශම් කහයණඹ කිඹන ශකොට අජි ක පී. ශඳශර්යහ භ්දත්රීනරුභහ ඒ 
ඳළ කශ ක ඉ්ද කිඹනහ, - නළඟිටරහ ශනොශයි, භට ඇශව්දන 
කිඹනහ,- "ඒ විනිලසචඹකහයයශඹක් ශනොශයි" කිඹරහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඒක තභයි අපි ක කිඹ්දශ්ද. Part of the Judiciary නම් 
අධිකයණශේ  සහධීන කඹ රැක ග්දන නම් පු ක ඳ ක නිශඅදන 
නිකු ක කය්දන අලා නළවළ. එඹට ශන ක ක්රි ඹහභහර්ග ග්දන 
පුළු්ද. ඒක නිහ භහ ඉතහ ඳළවළදිලි ව්ද කයනහ, එළනි 
කරුණු සිදු ශනොවිඹ යුරු ඵ. ඳවය දීභ ක සිදු ශනොවිඹ යුරුයි. 
නිශඅදන නිකු ක කිරීභ ක සිදු ශනොවිඹ යුරුයි. ශම් ශදකභ සිදු 
ශනොවිඹ යුරුයි.  
 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ශම් අසථහශඅදී  මරහනඹ වහ ගරු ශ්රි ඹහනි විශේවිර[භ 

භව කමිඹශේ නභ කවුරු ශවෝ ගරු භ්දත්රීනයඹකු විසි්ද ශඹෝජනහ 
කය්දන.  

 

ගරු භහි්දද ඹහඳහ අශබ්ර්ධන භවතහ (ක ෂිකර්භ 

අභහතාරුභහ) 
(ரண்தைறகு யறந் ரப்தர அரதர்ண - கத்தரறல் 

அகச்சர்) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena - Minister of 

Agriculture) 

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, ගරු ශ්රි ඹහනි විශේවිර[භ 
භව කමිඹ  දළ්ද මරහනඹ ගත යුරුඹ යි භහ ශඹෝජනහ කයනහ.  

 
ප්රtලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்மைக்தகரள்பப்தட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 

අනරුරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ මරහනශඹ්ද ඉ ක 
වුශඹ්ද,  ගරු ශ්රි ඹහනි  විශේවිර[භ භව කමිඹ මුරහනහරඪ විඹ. 

 அன்தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்மை 

அகனர, ரண்தைறகு (றமெற) ஸ்ரீரற றரஜறக்கற அர்கள் 

கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 

HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took the Chair. 

 

මරහනහරඪ භ්දත්රීනරුමිඹ 
(கனகரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇභිනරුභහ කථහ  කයශගන ඹ්දන.  

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්රtේභජඹ්දත භවතහ 
(ரண்தைறகு  . டி. சுசறல் தறரஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ර්තභහන යජශේභ ඳහරන කහරඹ රුශදී ඳසු ගිඹ ය වතයක 

ඳභණ ඉිනවහඹ ශද ඵළලුහභ අධිකයණ විසි්ද විවිධ භට්ටම්ර 
යජශේ ඳහර්ලසඹ්දට, යජශේ ශදඳහර්තශම්්දරුරට, 
ශල්කම්රු්දට, ඇභිනරු්දට එශයහි ප්රtිනඳ කිනභඹ ඳදනම් භත 
තී්දදු දීරහ ිනශඵනහ. වළඵළයි එශේ තී්දදු දු්දනහයි කිඹරහ ශම් 
යජඹ ඊට එශයහි, ඒ තී්දදු දු්ද විනිලසචඹකහයරු්දට එශයහි, 
අධිකයණඹට  එශයහි කටයුරු කශහද? ශකොශවේ ක සිද්ධ ශරහ 
ිනශඵනහද, එශවභ ශදඹක්?  එශවභ සිද්ධ ශරහ නළවළ. ශම් 
සිද්ධිඹ තභ විභර්ලනඹට බහජනඹ ශනහ.  

 
කව කත සිද්ධී්දර විභර්ලන ්යම්බ කයරහ භහ 

ගණනහක් ගිහිල්රහ තභයි නිඹභ ළකකරු්ද ශවොඹහ ග කශ ක. 
එශවභ නම් තභ එඹ විභර්ලනඹට බහජනඹ ශච්ච ශදඹක්; තභ 
කරුණු ශවබඳදයවු ශමි්ද ඳිනන ශදඹක්. එශේ ිනබිඹදී අපි 
ශකොශවොභද, පර් නිගභනඹකට එ්දශ්ද?  විශලේශඹ්දභ නීින 
ක්ශේත්රOඹ රුශ සිටින අඹට එශේ කය්දනට පුළු්දකභක්  නළවළයි  
කිඹන එක භභ ශභහිදී ඉතහ ඳළවළදිලි ව්ද කයනහ.  
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ඳහර්ලිශම්්දරු 

 

 
අධිකයණශේ සහධීන කඹට ශද්ලඳහරනාඹ්ද කයන 

ඵරඳෆම් ගළන කිඅහ. යජශේ ශද්ලඳහරනාඹ්ද නළ කනම් ශඳොදුශඅ 
ශද්ලඳහරනාඹ්ද විවිධ නඩුර වි කිනකරු්ද ශරහ ඇින; 
ශනහ.  රිභහ්දඩ් ශරහ ිනශඵනහ; හිශර් ගිහිල්රහ ිනශඵනහ. 
විජඹ කුභහයණරුංග රිභහ්දඩ් වුශණ්  ශභොකකටද? මිනී භයරහද? 
අඳයහධඹක් කයරහද?  නළවළ. ශභොකක්ද ශවේරු?  වහ, පුළු්ද නම් 
කිඹ්දන ඵර්දන අජි ක පී. ශඳශර්යහ භ්දත්රීනරුභහ. විජඹ 
කුභහයණරුංග රිභහ්දඩ් වුශණ් ශකොශවොභද?  ශචෝදනහ ශභොකක්ද? 

  
ගරු අජි ක පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඔඵරුභහභ කිඹ්දන. 

 
ගරු ජි ක ශප්රtේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
නළක්රයිට්. 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්රtේභජඹ්දත භවතහ 
(ரண்தைறகு  . டி. சுசறல் தறரஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
නළක්රයිට්. අ්දන තමු්දනහ්දශේරහශේ ශජාසස භ්දත්රීනරු -

අශප් ජි ක ශප්රtේභදහ භ්දත්රීනරුභහ- ද්දනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
නළවළ, නළවළ. ඒක ශනොශයි භහ කිඅශඅ. භහ කිඹහශගන එන 

ශද් ඵර්දන. භහ කිඅශඅ ඒක ශනොශයි. නළක්රයිට් ශචෝදනහක් 
එල්ර කයරහ ඇරුශට දළමුහ. රිභහ්දඩ් එශක් හිටිඹහ. වළඵළයි ශකෝ 
ඊට ඳසශේ ශචෝදනහ ඳත්රOඹ? ශකෝ ඔප්පු වුණහ? ඔප්පු වුශණ් නළවළ. 
හුදු ළකඹට බහජනඹ කශහ. නමු ක භහ ගණනහක් රිභහ්දඩ් එශක්  
හිටිඹහ. අ්දන එශවභයි එදහ කටයුරු සිද්ධ වුශණ්. ඒ නිහ 
ශචෝදනහක් එල්ර කිරීභ වහ හුදු ළකඹක් ඳභණක් ප්රtභහණ ක 
්දශ්ද නළවළ. ඒ වහ ඳරිශඅණීඹ කරුණු ව තර්කහනුකර 
ඳදනභක් ිනබිඹ යුරුයි. එශේ ඳදනභක් භත මික් ශචෝදනහ එල්ර 
කය්දන එඳහ කිඹන කහයණඹ භභ ශභහිදී කිඹනහ.  

 
මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීනරුමිඹනි, භශේ පුද්ගලික අද්දළකීභක් 

ිනශඵනහ.   කතර භශවේසත්රOහ ක අධිකයණශේ නඩුකට භභ ශඳනී 
සිටිඹහ. නඩුශඅ ශචෝදනහ රඵහ සිටිශේ අශප් ඳක්ශේ  කතර 
හිටපු ඳශහ ක බහ භ්දත්රීනයශඹක්. එරුභහ අද ජීරු්ද අතය නළවළ. 
ඒ භ්දත්රීනරුභහට ිනබුණු ශචෝදනහ තභයි පීඩහකහරී ්යුධ ඳනත - 

Offensive Weapons Act - ඹටශ ක අ ක ශඵෝම්ඵඹකි්ද දභහ ගරහ 
එතළන හිටපු ශකනකුට රුහරඹක් සිදු වුණහ කිඹන එක. එදහ ගරු 
කරු ජඹ සරිඹ භළිනරුභහ ක ඒ ශඳශඳහබඳශේ ගිහි්ද ිනශඵනහ. 
පීඩහකහරී ්යුධ ඳනත ඹටශ ක, ඹම් සීරීම් රුහරඹක් සිදු වුණහ නම්, 
පීඩහකහරි ්යුධඹකි්ද එඹ සිදු වුණහ නම් අවුරුදු දවඹක අනිහර්ඹ 
සිය දඬුභක් ශද්දන ඕනෆ.  

 
ඒ සිදුවීභ ම්ඵ්දධශඹ්ද යජශේ ය ඳරීක්ක හර්තහ 

ඇවිල්රහ ිනබුණහ. යජශේ ය ඳරීක්ක හර්තහශ්ද කිඹළශ්දන 
ඕනෆ එඹ පීඩහකහරි ්යුධඹක් කිඹරහ. ශන ක ශකනකුට ඒ ගළන 
කිඹ්දන ඵළවළ ශ්ද. ය ඳරීක්කශේ හර්තහශ්ද ඒ ඵ කිඹ්දන 
ඕනෆ. ය ඳරීක්කශේ හර්තහශ්ද කිඹ්දශ්ද, ඒක පීඩහකහරි 
්යුධඹක් ශනොශයි, යිනඤසඤඹක් කිඹරහයි. එශවභ නම් රිභහ්දඩ් 
කය්දන ඵළවළ. ශභොකද, පීඩහකහරී ්යුධ ඳනත ඹටශ ක රිභහ්දඩ් 
කශහ නම් ඇඳ ග්දන භවහධිකයණඹට ඹ්දන ඕනෆ. භහ ගිහිල්රහ 

නඩුට ශඳනී සිටිඹහභ භශේ submissionsරට භශවේසත්රOහ කරුභහ 

එකඟ වුණහ. වළඵළයි adjourn කශහ. Adjourn කයරහ ඳළඹ 

බහගඹකට ඳසශේ නළත අයශගන නඩුකහයරුභහ ශකබඳ්දභ 
Remand Order එක දු්දනහ, රිභහ්දඩ් කය්දන කිඹරහ. ඒක ඉතහභ 
ඳළවළදිලියි. හිටපු භශවේසත්රOහ කරුභකු න ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය 
භළිනරුභහ ශම් බහශඅ ඉ්දනහ ශ්ද. අශප් නීිනා භව කරු ක ශම් 
බහශඅ ඉ්දනහ ශ්ද. එරුභ්දරහට ශම් කහයණඹ ඉතහ ශවොඳි්ද 
ඳළවළදිලි  නහ ඇින. එදහ ශභොකද වුශණ්? ඒ ඳළඹ බහගඹ ඇරුශත 
ප්රtශද්ලශේ ප්රtඵර ශද්ලඳහරනාඹහශග්ද දුයකථන ඇභරුභක් ්හ. 
භහ ඒක දළනග කශ ක ශකොශවොභද? එතළන හිටපු ශඳොලිස 
නිරධහරිඹහ භට කිඅහ, අවරහශග්ද දුයකථන ඇභරුභක් ්හ 
කිඹරහ. ඊට ඳසශේ ශභොකද වුශණ්?  

 
ගරු අනුය ප්රිමඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ  
(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa ) 
ඒ කහරශේ ්ණ්ඩු කහශේද? අශප් ද? 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්රtේභජඹ්දත භවතහ 
(ரண்தைறகு  . டி. சுசறல் தறரஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
අශප් ්ණ්ඩු කහරශේ ශනොශයි. එශවභ නම් භට උහවි 

ඹ්දන ඵළවළ ශ්ද. [ඵහධහ කිරීභක්] එශවභ නම් භට උහවි ඹ්දන 
ඵළවළ ශ්ද. භ්දත්රීනයඹකු නිහ උහවි ගිඹහ. එදහ ශභොකක්ද වුශණ්? 
අ්දන ඒ විධිඹට තභයි එදහ තමු්දනහ්දශේරහශේ ඳළ කශ ක හිටපු 
ශද්ලඳහරනාඹ්ද දුයකථන භහර්ගශඹ්ද ඵරඳෆම් කශශේ. අදට ක 
එරුභහ ශම් ඳහර්ලිශම්්දරුශඅ ඉ්දනහ. දළ්ද නම් නළවළ. ශම් භශේ 
පුද්ගලික අ ක දළකීභක්.  

 
මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීනරුමිඹනි, අද කල් තළබීශම් 

ශඹෝජනහශඅ ප්රtසරුතඹ ශරහ ිනශඵ්දශ්ද අධිකයණ ශේහ 
ශකොමි්ද බහශඅ ශල්කම්ට ඳවය දීභයි. ඒ විභර්ලන ශකරීශගන 
ඹනහ. ඒ කරුණු ඉදිරිඳ ක කශහ. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීනරුමිඹ 
(கனகரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇභිනරුභහ, ඔඵරුභහට ත ක විනහඩිඹක කහරඹකුයි 

ිනශඵ්දශ්ද. 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්රtේභජඹ්දත භවතහ 
(ரண்தைறகு  . டி. சுசறல் தறரஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඒ නිහ භහ ශභහිදී ඉතහ ඳළවළදිලි ව්ද කයනහ, 

අධිකයණඹට ඵරඳෆභක් කය්දන යජඹට කිසිදු අලාතහක් නළවළ 
කිඹහ. ඳහර්ලිශම්්දරුශඅ උ කතරීතයබහඹ ්යක්හ කය්දන ඕනෆ. 
ඒකට අඳ වළශභෝභ එකඟයි. විඳක් නහඹකරුභහ ක එකඟයි. ගරු 
රක්සභ්ද කිරිඇල්ර භ්දත්රීනරුභහ ක එකඟයි. තමු්දනහ්දශේරහ ක 
එකඟයි. අඳ ක එකඟයි. ඒ නිහ ඳහර්ලිශම්්දරුශඅ උ කතරීතයබහඹ 
ශනුශ්ද අඳ කටයුරු කයනහ කිඹන එක ඉතහ ඳළවළදිලි 
ව්ද කයනහ විතයක් ශනොශයි, අධිකයණශේ සහධීන කඹට 
කිසිභ ්කහයඹක ඵරඳෆභක් න ්කහයශඹ්ද අශප් යජඹ කටයුරු 
කය්දශ්ද නළවළ කිඹන එක ක ශභහිදී ව්ද කයනහ. භභ ශභහිදී 
ඉතහ ඳළවළදිලි ව්ද කයනහ යජඹට ක අලා ශරහ 
ිනශඵ්දශ්ද ශම් විභර්ලන අහන කයරහ ශභඹට ම්ඵ්දධ 
පුද්ගරඹ්ද නීිනඹ ඉදිරිඹට ශගන ඒභට ඵ. වළඵළයි ඒ වහ පර් 
නිගභනරට එ්දන එඳහ කිඹන කහයණඹ ඉතහ ඳළවළදිලි ව්ද 
කයමි්ද භශේ කථහ අ්ද කයනහ. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීනරුමිඹ 
(கனகரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ශඵොශවොභ සරුිනයි ගරු අභහතාරුභනි. මීශඟට ගරු අජි ක පී. 

ශඳශර්යහ භ්දත්රීනරුභහ. 
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ගරු අජි ක පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීනරුමිඹනි, අද දිනඹ ශම් යශට් අධිකයණ 

ඉිනවහශේ ඉතහභ කනගහටුදහඹක දිනඹක් ලශඹ්ද ලිඹළශනහ. 
ශභොකද, ඳසු ගිඹ කහරඹ රුශ ශම් යශට් අග්රා විනිලසචඹකහය ධුයඹ 
දයපු අග්රා විනිලසචඹකහයරු්ද රු්දශදනකු ගළන ශම් ශගෞයනීඹ 
බහශඅදී -යජශඹ්ද ව විඳක්ශඹ්ද- ඉතහභ ඵයඳතශ, සි ක 
කම්ඳහ කයන ්කහයශේ ශචෝදනහ එල්ර වුණහ. ඒ හශේභ 
අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහ පිබඳඵ, අධිකයණ ශේහ 
ශකොමි්ද බහශඅ ක්රි ඹහකහරි කඹ පිබඳඵ සි ක කම්ඳහ න 
භට්ටශම් ශචෝදනහ එල්ර වුණහ. නීිනායඹකු වළටිඹට විතයක් 
ශනොශයි, හභහනා පුයළසිඹකු වළටිඹට ක භහ ඒ ම්ඵ්දධශඹ්ද 
කම්ඳහ ශනහ.   
 

අශනක් අතට මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීනරුමිඹනි, ඔඵරුමිඹ 

ශවොහකහයභ ද්දනහ ්ණ්ඩුර[භ ාසථහශඅ 4.(ඇ) ාසථහ 

අනු, ජනතහශේ අධිකයණ ඵරඹ අධිකයණඹ වයවහ 

ඳහර්ලිශම්්දරු විසි්ද ක්රි ඹහ කභක කශ යුරු ඵ. ශකොටි්දභ 

කිඅශො ක අධිකයණ ඵරඹ බහය කයරහ ිනශඵ්දශ්ද ශම් උ කතරීතය 

බහට; ඳහර්ලිශම්්දරුට. ඳහර්ලිශම්්දරු තභයි ඒ අධිකයණ 

ඵරඹ ජනතහ ශනුශ්ද අධිකයණ භඟි්ද ක්රි ඹහ කභක කයහ 

ග්දශ්ද. එතශකොට අධිකයණඹ පිරිහිරහ ිනශඵනහ නම්, අග්රා 

විනිලසචඹකහයරුභ්දරහශේ ඉරහ අධිකයණ ශේහ ශකොමිභ දක්හ 

පුද්ගරඹ්ද වහ ්ඹතන ඉතහ ඵයඳතශ විශඅචනරට රක් ශනහ 

නම්, ඒ ගකීභ බහය ්ඹතනඹ විධිඹට අඳට -ඳහර්ලිශම්්දරුට- 

ිනශඵනහ ඵයඳතශ ග කීභක්. නමු ක අඳ අශප් යුරුකම් ඉසට 

කයරහ නළවළ. ඒ යුරුකභ ඉසට කය්දනයි අනුය කුභහය දිහනඹක 

ගරු භ්දත්රීනරුභහ අද ශම් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ ක කය්දශ්ද.  
 

 

ශම් විහදඹ එක් එක් විනිලසචඹකහයරු්ද පිබඳඵ, ඔවු්ද 

විසි්ද ඉිනවහශේ කශ කී දෆ පිබඳඵ හකච්ඡහ කයන හද 

භණ්ඩඳඹක් ඵට ඳ ක ශ්දශ්ද, ඳසු ගිඹ ඉිනවහඹ පුයහ -

විශලේශඹ්දභ ඳසු ගිඹ අවුරුදු 15ක, 20ක කහරඹ රුශ- ර්තභහන 

්ණ්ඩුර[භ ාසථහශඅ ක්රි ඹහකහරි කඹ රුශ අධිකයණඹ 

විධහඹකශේ ඵශල් අතක් ශර ඳහවිච්ික කය්දනට උ කහව ශගන 

ිනබුණ නිහ; ඳහවිච්ික කශ නිහ. ඒ හශේභ ඇතළමු්ද 

කළභළ කශත්දභ ඵශල් අ ක ඵට ඳ ක වුණහ. ඒ හශේභ 

ාසථහදහඹකඹ විධිඹට අධිකයණඹ පිබඳඵ අංක හකච්ඡහක් 

කය්දශ්ද නළරු, ''අධිකයණඹ ඳිනන යජඹ භඟ කටයුරු 

කිරීශම් ශම් අවුරක් නළද්ශදෝ'' කිඹන ඳටු අදව රුශ කටයුරු 

කිරීභට අපි වළශභෝභ ඳරිසම් වුණහ. ''අඳට ක නඩුක් ළටුශණො ක 

උහවිඹට තභයි ඹ්දන ශ්දශ්ද, ඔඹ ශරඩරට අඳ 

ඳළශටශර්දන ඕනෆ නළවළ'' කිඹරහ හිතහ ශගන, ශම් ශගෞයනීඹ 

බහශඅ භ්දත්රීනරු ඉහ ශගන සිටිඹහ ්දනට ක පුළු්ද. නමු ක 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීනරුමිඹනි, කහරඹ විසි්ද ශම් ඇින කයරහ 

ිනශඵන ත ක කඹ නිහ, අග්රා විනිලසචඹකහය ධුයශේ ඉරහ ඳවශට 

නම් ව්ද කයමි්ද, විවිධහකහය ඵයඳතශ ශචෝදනහ එල්ර කයමි්ද 

අද ශම් ඳහර්ලිශම්්දරුශඅ ඔවු්ද ගළන හකච්ඡහ කයනහ. නමු ක 

්ණ්ඩුර[භ ාසථහශඅ ව්ද ශ්දශ්ද, විධිභ ක 

ශඹෝජනහකි්ද ශතොය විනිලසචඹකහයරු්දශේ ක්රි ඹහකහරි කඹ 

පිබඳඵ ශම් ගරු බහශඅ හකච්ඡහ කය්දන ඵළවළ කිඹන එකයි. 

්ණ්ඩුර[භ ාසථහශඅ 107 න ාසථහ අනු ශදෝහක්ශඹෝග 

ක්රි ඹහදහභඹක් භඟි්ද විතයයි විනිලසචඹකහයරු්දශේ ක්රි ඹහකහරි කඹ 

පිබඳඵ ශම් ශගෞයනීඹ ඳහර්ලිශම්්දරුශඅ හකච්ඡහ කය්දන 

පුළු්ද. නමු ක අද ඒ සීභහ ඳළනරහ. දළ්ද කවුද ශම්කට ග 

කිඹ්දන ඕනෆ? එක තභයි අද ිනශඵන ශම් ප්රtලසනඹ. ශම් යශට් 

අධිකයණඹ අද ඉතහභ අහනහ්දත ත ක කඹකට ඳ ක වී 

ිනශඵනහ. ශම් යශට් අධිකයණඹ ඒ ත ක කඹට ඳ ක කිරීශම් 

ගකීභ විශලේශඹ්දභ ශම් යශට් විධහඹකඹ ව ාසථහදහඹකඹ 

බහය ගත යුරුයි.  

 
මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීනරුමිඹනි, ගරු ජී.එල්. පීරිස ඇභිනරුභහ 

යජඹ ශනුශ්ද ශම් විහදඹට වබහගි ශරහ ප්රtකහල කශශේ 

යජශේ සථහයඹයි කිඹහ භහ කල්ඳනහ කයනහ. එරුභහ සදහනම් 

ශ්දශ්ද නළරු කථහ කයන ශකශනක් ශනොශයි. එරුභහ විඹඹ 

බහය ඇභිනයඹහ ශනොවුණ ක විහදශේ මුර සිට අගට ම්ඵ්දධ 

ශරහ, ශම් ගරු බහශඅ රැඳී ඉරහ, ශඵොශවොභ කල්ඳනහශ්ද 

අවශගන ඉශගන, කථහ කයරහ ප්රtකහල කශශේ යජශේ භතඹ ඵ 

අඳට විලසහ කය්දන පුළු්ද. මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීනරුමිඹනි, 

එරුභහශේ කථහ රුශ තර්ක කීඳඹක් ශගොඩ නළඟුණහ. එකක් තභයි, 

භංජුර ිනරකය කන, අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ 

ශල්කම්රුභහ ව අධිකයණ ශේහ ශකොමිභ ඳසු ගිඹ කහරඹ රුශ 

ඉතහභ ඵයඳතශ, භව ශඳොශශො උසුර්දශ්ද නළින, අිනලඹ 

ඵයඳතශ ළයදි කයරහ ිනශඵනහඹ කිඹන එක. භහ ද්දශ්ද නළවළ, 

එරුභහ ඒශක්ද ර[ කිඹ්දන උ කහව කශශේ, ''ගුටි ක්දන තයම් 

ශද්ල් කයරහ ිනශඵනහ, ඒක නිහ ගුටි කෆහට කභක් නළවළ''  

ඹන අර්ථඹ ශද්දනද කිඹරහ. ඒ විධිඹට තර්කහනුකර කල්ඳනහ 

කය්දන භ්දත්රීනයඹකු වළටිඹට භට අසථහක් ිනශඵනහ. 

 

ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்தைறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.ல். தேரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

නළවළ, එශවභ ශනොශයි. 

ගරු අජි ක පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
එරුභහශේ ඳශමුළනි තර්කඹ වුශණ්, අධිකයණ ශේහ 

ශකොමිශම් ශල්කම්යඹහ ඳ ක කිරීශම්දී, -භංජුර ිනරකය කන 
භව කභඹහ ඳ ක කයද්දී- භංජුර ිනරකය කන භව කභඹහ දිහ 
විනිසුරුරු්ද අතරි්ද හිටිශේ ිනසළනිඹහට කිඹන එකයි. එරුභහ 
කිඹන ඒ කරුණ ඇ කත. වළඵළයි මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීනරුමිඹනි, 
එරුභහ ශනොකිඹපු ශකොටකු ක ිනශඵනහ. භංජුර ිනරකය කන 
භව කතඹහ අධිකයණ ශේහ ශකොමිශම් අනහගත ශල්කම් කයන 
ඵරහශඳොශයො කරු ඇින, ඒ තනරුයට පුහුණු කය්දන, එරුභහ 
අධිකයණ ශේහ ශකොමිශම් වකහය ශල්කම්යඹහ වළටිඹට 
ඳශමුශ්ද ඳ ක කශශේ හිටපු අග විනිසුරු අශෝක ද සිල්හ 
භළිනරුභහ බහඳින ධුයඹ දයපු අධිකයණ ශේහ ශකොමිභයි.  
  

ඒ විතයක් ශනොශයි. එරුභහ ශනොකිඹපු ත ශකොටක් 
ිනශඵනහ. හිටපු අග විනිසුරු අශෝක ද සිල්හ භළිනරුභහ 
තභ්දශේ එක කු උඳ්ද ශවෝදයඹහ න ප්රිමඹ්දත සිල්හ 
භළිනරුභහ අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ ශල්කම් ලශඹ්ද 
ඳ ක කශහ. යජශේ, විධහඹකශේ අදවස අනු යහජා නහඹක ඹ්ද 
කල්ඳනහ කයනහ නම් තභ්දශේ විලසහ්දත ශවෝදයඹ්ද  
ඳරිඳහරනඹට ම්ඵ්දධ කය ග්දන ඕනෆඹ කිඹරහ, අග්රා 
විනිලසචඹකහයරුභහ ක ඒ විධිඹට කල්ඳනහ කශහ කිඹරහ තභයි අඳට 
හිත්දන ිනශඵ්දශ්ද. වළඵළයි මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීනරුමිඹනි, 
අපි ඉශගන ශගන ිනශඵන, තභ දළක නළින, ඳරිඳහරන නීිනඹ 
පිබඳඵ ජී.එල්. පීරිස භළිනරුභහශේ ශඳො ක ඳ කර ිනශඵන, ඹව 
ඳහරනඹ - good governance - පිබඳඵ මර ධර්භ අනු, අධිකයණ 
ශේහ ශකොමිශම් බහඳිනරුභහශේ එක කු උඳ්ද ශවෝදයඹහ 
අධිකයණ ශේහ ශකොමිශම් ශල්කම් ලශඹ්ද ඳ ක කයන ශකොට 
විධහඹකශේ ප්රtධහනිඹහ ක, ශම් ශගෞයනීඹ ඳහර්ලිශම්්දරු ක ඒ 
ගළන චනඹක් ක කථහ කය්දශ්ද නළවළ. ඒක තභයි අශප් යද. 
ඒක තභයි අඳට ළයදුණු ශද්. ඒ අග්රා විනිලසචඹකහයරුභහභ, ඒ 
ශකොමි්ද බහභ ශජාසස කශඹ්ද ඳවබඳ්ද ඉ්දන භංජුර 
ිනරකය කන වකහය ශල්කම්යඹහ ලශඹ්ද ඳ ක කයරහ, ශල්කම් 
තනරුයට සදහනම් කයන ශකොට අපි ඇස ශදක හ ශගන 
ඉ්දනහ.  
 

ඒ විතයක් ශනොශයි. ර්තභහන අග්රා විනිලසචඹකහය ශියහනි 
ඵණ්ඩහයනහඹක භළිනනිඹ එදහ ඒ තනරුයට ඳ ක කයන ශකොට භහ ක 
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ඳහර්ලිශම්්දරු 

 

ඇරුළු ශම් යශට් නීිනා ප්රtජහ ඒ ඳ ක කිරීශම් ර[භශඅදඹ පිබඳඵ 
විරුද්ධ වුණහ. එශේ විරුද්ධ වුශණ් ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක 
භළිනනිඹශේ ශඳෞද්ගලික කඹ ගළන හිතරහ ශනොශයි.  

 

ගරු රලි ක දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு னமொத் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

කවුරු ක විරුද්ධ වුශණ් නළවළ.  

 

ගරු භ්දත්රීනයශඹක් 
(ரண்தைறகு உமைப்தறணர் ஒமெர்) 
(An Hon. Member) 
අපි විරුද්ධ වුණහ. 
 

ගරු අජි ක පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඒ පිබඳඵ ශශ්රාේසසහධිකයණඹ ඉදිරිශේ නඩු ඳළරුහ. ඒ 

පිබඳඵ නීිනාරු උද්ශඝෝණ කශහ; ඳහයට ඵළවළරහ 
උද්ශඝෝණ කශහ. ඒ ඉිනවහඹ අභතක නම් භට කය්දන ශදඹක් 
නළවළ. වළඵළයි අපි එඹ අභතක කශ යුරු ක නළවළ. ඒ ඳ ක කිරීම් 
සිඹල්රභ සිද්ධ ්දශ්ද ශ්රීT රංකහ නිදවස ඳක්ඹ ප්රtමුඛ ශම් 
්දධහන ්ණ්ඩු ක්රි ඹහදහභඹ රුශ. ඒ තීයණඹ ග්දන ශකොට 
භවහචහර්ඹ ජී.එල්. පීරිස භළිනරුභහ ඒ තීයණඹ අනුභත කයපු ඵ 
අපි ද්දනහ. භවරු කිඹනහ, එරුභහ කිඹරහ ඒ විධිඹට ඳ ක 
කශහඹ කිඹරහ. භහ හිත්දශ්ද නළවළ, එරුභහ එශවභ කශහඹ 
කිඹරහ. නමු ක එරුභහ ඒ පිඹය ඉතහ රුටි්ද අනුභත කයරහ, 
"භශේ ්දයණීඹ දක් ශිාහ ශම් යශට් අග්රා විනිලසචඹකහය 
ධුයඹට ඳ ක වීභ ගළන භට ශඵොශවොභ රුටුයි" කිඹරහ රුටු වුණු 
ඵ අපි ද්දනහ. නමු ක අපි දළක්කහ, ඊට ඩහ ඵයඳතශ ශදඹක්. 
ශජාසස, ශශ්රාේසස, ඩහ උග කකම් ිනශඵන, ඳශපුරුදු 
විනිලසචඹකහයරු්දශේ තළන අහිමි කයරහ ඊට උඩි්ද ඳ ක කිරීම් 
කයන ශකොට අධිකයණශේ සහධීන කඹ ගළන ප්රtලසනඹක් 
ිනශඵන ඵ ශ කරුම් ග්දන ශම් යශට් වළභ ශදනහටභ ශනොවුණ ක, 
ඵහුතයඹක් නීිනාරු්දට ව විනිලසචඹකහයරු්දට පුළු්දකභ 
රළබුණහ.  
 

අපි අමු පුයහ අඳට ශනශ්දන ්දශ්ද අමුභ තභයි. අමු 
පුයහ අඳට වී ශනශ්දන ඵළවළ. අමු තභයි ළපුරුශඅ. අමු 
පුය්දන ඳට්ද ග කශ ක එක් ක ජහිනක ඳක්ඹයි කිඹරහ 
ඔඵරුභ්ද රහ කයන ශචෝදනහශඅ ඹම් තාඹක් ිනශඵනහ. 1978 
්ණ්ඩුර[භ ාසථහ ක භඟ ඇින වුණු ඒ ඉිනවහඹ ගළන අඳට 
ගළටලුක් ිනශඵනහ. අපි එක් ක ජහිනක ඳක්ඹට හිත ක අඹ 
වුණ ක, අපි එළනි හිත ක ඳවුල්ර හභහජිකඹ්ද වුණ ක එදහ ඒ 
කයපු ක්රි ඹහලිඹ ගළන අඳට විශඅචනඹක් ිනබුණහ. වළඵළයි 
ඉිනවහශඹ්ද ඉශගන ගළනීභ ළදග ක හශේභ, ඒ ඉිනවහඹ රුශ 
ිනශඵන ළරැදි ශද්ල් නළත කයන එක අශප් යුරුකභ 
ශනොශයි. ඉිනවහශඹ්ද ගත යු කශ ක ශවො ශද්ල්. වළඵළයි 
ර්තභහන ්ණ්ඩු එක් ක ජහිනක ඳක්ඹ ඉිනවහශේ කයපු 
ළරැදි ශද්ල් අනුගභනඹ කයන එක තභයි කය්දශ්ද. [ඵහධහ 
කිරීම්] 

 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීනරුමිඹනි, දළ්ද  ිනශඵන ප්රtලසනඹ 
ශන එකක්. ඒ හශේභ ගරු ජී.එල්. පීරිස ඇභිනරුභහ ක, සුසිල් 
ශප්රtේභජඹ්දත ඇභිනරුභහ ක ඉතහ ළදග ක තර්කඹක් ඉදිරිඳ ක කශහ,  
ශභභ ඳවය දීභ යජඹ විසි්දභ කශහඹ කිඹහ කිඹ්දශ්ද 
ශකොශවොභද කිඹරහ. නීින   කිනකඹ්ද වළටිඹට, 
විනිලසචඹකහයරු්ද වළටිඹට, හක්ෂි භත විලසහඹ තඵන අඹ 
වළටිඹට ශභභ ඳවය දීභ යජඹ විසි්දභ කශහඹ කිඹහ නිගභනඹ 
කය්දශ්ද ශකොශවොභද කිඹන තර්කඹ ඉදිරිඳ ක කශහ. ඇ කතටභ 
ජී.එල්. පීරිස භළිනරුභනි, ඒ තර්කඹ තර්කහනුකරයි. 

මරහනහරඪ භ්දත්රීනරුමිඹ 
(கனகரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු භ්දත්රීනරුභනි, ඔඵරුභහට ත විනහඩිඹක් ිනශඵනහ. 

 
ගරු අජි ක පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීනරුමිඹනි, භට කිඹ්දන ළදග කභ 

ශදඹක් ිනශඵනහ. ශභභ ඳවය දීභට ින කිහිඳඹකට කලි්ද ශම් 
යශට් විධහඹකශේ ප්රtධහනිඹහ ශම් යශට් ප්රtවීණ භහධාශඅදි්ද අය 

Breakfast Meeting එකට කළරහ  ක ්රිகභ හකච්ඡහක් භරු 
කය ග්දනහ, ''අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ ශල්කම්ට 
විරුද්ධ ිනශඵන අය ලිපිඹ ශභොකක්ද'' කිඹරහ. ඒ හශේභ ඒ ලිපිඹ 
පිබඳඵ ව්ද කයරහ, ඳසු ගිඹ ින ශදකක කහරඹ පුයහ ඹනහ, - 

 

ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

I rise to a point of Order.  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීනරුමිඹ 
(கனகரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඒ.එච්.එම්. අසර් භ්දත්රීනරුභහ. 

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීනරුමිඹනි, භ ශේ රීින ප්රtලසනඹ ශම්කයි. 

78ළනි සථහය නිශඹෝගඹ අනු විධහඹකශේ ප්රtධහනිඹහ Breakfast 

Meeting එකකට භහධාශඅදී්ද කළ ශඅහ කිඹරහ කිඹ්දන ඵළවළ. 
ඒක 78ළනි සථහය නිශඹෝගඹට විරුද්ධයි. ඒ නිහ ඒ ප්රtකහලඹ 
වළ්දහඩ් හර්තහශ්ද ඉ ක කය්දනඹ කිඹහ භහ ඉල්රහ සිටිනහ.  

 
 මරහනහරඪ භ්දත්රීනරුමිඹ 

(கனகரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 
 (The Presiding Member) 

ශම් කථහශඅ සථහය නිශඹෝගරට ඳටවළනි ප්රtකහල වළ්දහඩ් 
හර්තහශ්ද ඉ ක කය්දන කිඹහ භහ නිශඹෝග කයනහ.  

 
ගරු අජි ක පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීනරුමිඹනි, ශම් යශට් ඉවශභ තනරුයක් 

දයන ශකශනක් උදෆන ්වහය ශඅර වහ  යශට් ප්රtධහන 
භහධාශඅදී්ද කළරහ හකච්ඡහක් ඳට්ද ග්දනහ, "ශම් භංජුර 
ිනරකය කන කිඹරහ වහදශඹක් ඉ්දනහ, මිනිවහ ගළන භට ලියුභක් 

ඇවිල්රහ ිනශඵනහ, - 
  

මරහනහරඪ භ්දත්රීනරුමිඹ 

(கனகரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු භ්දත්රීනරුභනි, ඔඵරුභහශේ කහරඹ අහනයි.  
 
ගරු අජි ක පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ශම් වහදඹහ ශභශවභයි, ශභශවභයි, ශභශවභයි" කිඹරහ 

කිඹනහ.  
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මරහනහරඪ භ්දත්රීනරුමිඹ 
(கனகரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු භ්දත්රීනරුභහශේ කහරඹ අහනයි.   
 

ගරු අජි ක පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීනරුමිඹනි, භට ත විනහඩිඹක් ශද්දන. 
අසර් භ්දත්රීනරුභහ භශේ කහරඹ ග කතහ.   

ඊට ඳසශේ භහධා වයවහ ඒ හකච්ඡහ අයශගන ගිහිල්රහ 
අහනශේ ඳවය ශදන තළනට ඳරියඹ කස කයනහ. 
මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීනරුමිඹනි, ඒ ඳවය ශදන තළනට ඳසුබිභ 
වදරහ, ගළහුහට කභක් නළවළ කිඹන ඒ තර්කඹ තභයි අද ශම් 
අයශගන ඹ්දශ්ද. මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීනරුමිඹනි, ශම් ්ණ්ඩු 
ශකශර් ගකීභ එල්ර ්දශ්ද එශවභයි. ්ණ්ඩු භංජුර 
ිනරකය කනට ගළහුහට කභක් නළවළ කිඹන කහයණඹ කිඅහ. භභ 
කිඹනහ ශම් ඳවය දු්දශ්ද භංජුර ිනරකය කනට ශනොශයි - 

 

ගරු රලි ක දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு னமொத் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 
Madam Presiding Member, I rise to a point of Order.  

 මරහනහරඪ භ්දත්රීනරුමිඹ 

(கனகரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු රලි ක දිහනහඹක නිශඹෝජා ඇභිනරුභනි, ඔඵරුභහශේ රීින 

ප්රtලසනඹ ශභොකක්ද?  

 
ගරු රලි ක දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு னமொத் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 
මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීනරුමිඹනි, ශභරුභහ ශම් ගරු බහශඅදී 

කිඹනහ විධහඹකඹ කළ ශඅහ කිඹරහ. විධහඹකඹ කිඅහභ කළබිනට් 
භණ්ඩරඹ ක අයිින ශනහ. 

 ගරු අජි ක පී. ශඳශර්යහ භ්දත්රීනරුභනි, ඔඵරුභහ වරිඹට කිඹ්දන. 
ශභොකද, ශභතළන කළබිනට් ඇභිනරු ඉ්දනහ. සිඹල්ශරෝභ ඉ්දනහ.  
සථහය නිශඹෝග අනු එශවභ කිඹ්දන ඵළවළ. තමු්දනහ්දශේ 
සුයංගනහ කථහ කිඹ්දන එඳහ. කිඹන ශද් ශකබඳ්ද කිඹ්දන. ශභතළනට 
ඇවිල්රහ අතා ප්රtකහල කය්දන එඳහ.  

  
 
මරහනහරඪ භ්දත්රීනරුමිඹ 

(கனகரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු භ්දත්රීනරුභනි, ඔඵරුභහශේ කහරඹ අහනයි.  

ගරු අජි ක පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ශභරුභහ භශේ ටිනහ කහරඹ ග කතහ. 
 
මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීනරුමිඹනි, ශම්ක භංජුර ිනරකය කනට 

ශඳෞද්ගලික කයපු ඳවය දීභක් ශනොශයි. ශම් යශට් 
විනිලසචඹකහයරු්දට කිඅහ, "උමරහ සීරුශ්ද හිටඳල්රහ, 
විධහඹකඹට අලා විධිඹට හිටඳල්රහ, එශවභ නළ කනම් ශම් ශද් 
තභයි  ශ්දශ්ද" කිඹරහ. ඒ නිහ ශම්ක අධිකයණශේ 
සහධීන කඹ පිබඳඵ ඉතහභ ඵළරෑරුම් ප්රtලසනඹක්. ශම් භංජුර 
ිනරකය කනට ඳවය ශද්දශ්ද භංජුර ිනරකය කනට ගව්දන 
ශනොශයි. ගව්දන ඵළරි අඹ ක ඉ්දනහ. ඒ ගව්දන ඵළරි 
පුද්ගරඹ්දට ඳහඩභක් උග්ද්දන, ඒ අඹ තර්ජනඹට රක් 
කය්දන, අධිකයණඹ පීඩහට ඳ ක කය්දන තභයි ශම් ඳවය දීභ 
කය්දශ්ද.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීනරුභනි, භභ අහන ලශඹ්ද ත 
එක කහයණඹක් කිඹ්දන කළභළිනයි. ශම් ප්රtලසන ශඹ්ද එබඳඹට 
එ්දශ්ද ශකොශවොභද? ශම් ප්රtලසනශඹ්ද එබඳඹට එ්දන ිනශඵ්දශ්ද 
එකභ ර[භඹයි. ශම් යශට් විනිලසචඹකහයරු්දශේ සහධීන කඹ 
්යක්හ ්දශ්ද සහධීන කඹ රුබඳ්ද ඳභණයි. සහධීන ළඩ 
කයරහ ශම් යශට් අධිකයණශේ සහධීන කඹ ්යක්හ කය්දන. 
එශවභ වුශණො ක ශම් යශට් අහිංක මිනිසු්දශේ අයිිනහසිකම් 
සුයක්ෂිත ශනහ. ඒ වධර්ඹඹ ශම් යශට් විනිලසචඹකහයරු්දට 
රළශබ්හයි කිඹහ ප්රtහර්ථනහ කයමි්ද භභ නිවඬ ශනහ. ශඵොශවොභ 
සරුිනයි.  

  
මරහනහරඪ භ්දත්රීනරුමිඹ 

(கனகரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 
 (The Presiding Member) 

එරුභහශේ කථහශඅ ව්ද සථහය නිශඹෝගරට ඳටවළනි න 
සිඹලුභ ප්රtකහල වළ්දහඩ් හර්තහශ්ද  ඉ ක කය්දනඹ කිඹහ  භභ 
නිශඹෝග කයනහ.  

 
මී ශඟට ගරු ඩිරහ්ද ශඳශර්යහ අභහතාරුභහ. 

 
[අ.බහ. 5.45] 

ගරු ඩිරහ්ද ශඳශර්යහ භවතහ (විශද්ල රැකිඹහ ප්රtර්ධන වහ 
සුඵ හධන අභහතාරුභහ) 
(ரண்தைறகு டினரன் ததரர - தபறரட்டு 

ரகனரய்ப்தை ஊக்குறப்தை, னரணரம்தைகக அகச்சர்) 

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 

Promotion and Welfare) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීනරුමිඹනි, භශේ කථහ ්යම්බ 
කය්දන ශඳය,  භභ අජි ක පී. ශඳශර්යහ භ්දත්රීනරුභහට ශම් කහයණඹ 
කිඹ්දන ඕනෆ. එරුභහ යඑ්දපී එශක් සිටින  කනිසස 
භ්දත්රීනයශඹක්. නමු ක අනික් සිඹලුභ කනිසස භ්දත්රීනරු්ද 
අක්බරහ  ශඵොශවොභ ශඅගශඹ්ද විඳක් නහඹකරුභහශග්ද රකුණු 
රැස කය ශගන ිනශඵනහ.  විඳක්ශේ නිශඹෝජා ංවිධහඹකයඹහ 
වළටිඹට  එ්දනට අසථහ රඵහ ගළනීභට, එරුභහ ඳසු ගිඹ දසර 
අනික් කනිසස භ්දත්රීනරුනු ක කඳහශගන ඇවිල්රහ කටයුරු කය 
ිනශඵනහ. අද ශම් ාසථහදහඹකශේ ක භවහ ශරොකු ශඵොරු 
දර්ලනඹක් භහ ඳෆහ.    කථහ අහනශේදී, එරුභහශේ කථහ 
ඳට්ද ගළ්දශම්දී කිඹහපු ශද්  එරුභහභ උල්රංඝනඹ කශහ. එරුභහ 
කථහ ඳට්ද ග කශ ක ශභොනහ කිඹරහද?  "ඵර්දන ශම් 
ඳහර්ලිශම්්දරු දිවහ. අයිශඹෝ, ඵර්දන ශම් ඳහර්ලිශම්්දරුශඅ 
විනිලසචඹකහයරු්දශේ නම් කිඹරහ කථහ කයන වළටි. ශම්හ 
සථහය නිශඹෝගරට ඳටවළනියි ශ්දද? එශවභ කයන එක ළරැදියි 
ශ්දද?" කිඹරහ භවහ ශරොකු දහර්ලනික අදවකි්ද කථහ  ්යම්බ 
කයරහ, ශම් ඳහර්ලිශම්්දරුශඅ සථහය නිශඹෝග අමු අමුශඅ, කළත 
නළින ඇඳුම් ගරහ ශගන උල්රංඝනඹ කයමි්ද තභයි  එරුභහ 
කථහ අහන කශශේ.  

 
 මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීනරුමිඹනි, අජි ක පී. ශඳශර්යහ 

භ්දත්රීනරුභහ නීිනායශඹක්.  එරුභහ උහවි ගිඹහද, නළද්ද, ශකොච්චය 
කල් උහවි ගිඹහද කිඹන ඒහ භට අදහශ නළවළ. භහ ද්දනහ විධිඹට 
එරුභහ නීිනා   කිනඹ කයනහ හශේභ නීින ප්රtශඅල ඳ්දිනර 
ඉශගන ග්දනහ ශභයි්දට tuition  දු්දනහ. ඒ නිහ ගුරුයශඹක් 
වළටිඹට වුණ ක, නීතීාශඹක් වළටිඹට වුණ ක එරුභහට දහචහයඹක් 
ිනශඵනහ.  

 
ඳක්ශඹ්ද රකුණු දහශගන, අනික් අඹ කඳහ ශගන, ඳක්ශේ 

නිශඹෝජා ංවිධහඹක න එක ශනභ කහයණඹක්. වළඵළයි 
එරුභහට දහචහයඹක් ිනශඵනහ, ශම් ඳහර්ලිශම්්දරුශඅ කථහ කයන 
ශකොට තභ්දශේ ගුරුකභට ක, තභ්දශේ නීිනාකභට ක 
අඳවහඹක්, අශගෞයඹක් ශනොන විධිඹට කථහ කය්දන. එරුභහ 
කථහ ඳට්ද ග කශ ක භවහ ශරොකුට භවහ අ ශෝනහක් කිඹරහ. 
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ඳහර්ලිශම්්දරු 

 

කම්ඳහ ශරහ. අඬරහ. ශභොකටද අඬ්දශ්ද?  අධිකයණ ඹට ශරහ 
ිනශඵන ශද් ඵරරහ එරුභහට ඇ ශඬනහ. එරුභ්දරහශේ ්ණ්ඩු 
කහරශේ අධිකයණට කයපුහ, අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහට 
කයපුහ, අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහට ඇඟිලි ගවරහ 
උහවිලි්ද උහවිරට නඩු භහරු කයපුහ එරුභහ ශඳොඩ්ඩක් භතක් 
කය ග කතහ නම් එරුභහ අඬ්දශ්ද නළවළ. එශවනම් ළරපිරහ 
කළුතය ඳහරශභ්ද ඳළනරහ භළශයනහ. ශඵල්ර ළරරහ ග්දනහ. 
භහ එරුභහ ගළන ඊ ට ළඩිඹ කිඹ්දන  ඹ්දශ්ද නළවළ. ශභොකද, 
එරුභහශේ කථහශඅ මුර ව අග ඳයසඳයඹට රක් කයමි්ද එරුභහ 
විසි්දභ එරුභහභ ඝහතනඹ කය ග කතහ.  

 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීනරුමිඹනි, භහ කළභළිනයි, විජඹදහ 
යහජඳක් ගරු භ්දත්රීනරුභහ ශභතළන සිටිඹහ නම්. එරුභහ භහ වළභ දහභ 
ගරු කයන භ්දත්රීනයශඹක්. එරුභහ ශම් ඳළ කශ ක ඉරහ විඳක්ඹ 
ඳළ කතට ගිඹ ශරහශඅ ්ණ්ඩු ඳක් කණ්ඩහඹම් රැසවීශම්දී ක භහ 
එරුභහ ශනුශ්ද කථහ කශහ. එරුභහ ඒක ද්දනහ. එරුභහ අද ශ්රීT 
රංකහ නීිනා ංගභශේ බහඳින ධුයශේ ඉ්දශ්ද එක් ක ජහිනක 
ඳක්ඹට පි්දසිද්ධ ශ්දන ශනොශයි. ශ්රීT රංකහ නීිනා ංගභශේ 
ඡ්දදශේදී යඑ්දපී එශක් නීිනා භව කරු්දට ඩහ එක් ක ජහිනක 
ඳක්ඹට විරුද්ධ නීිනා භව කරු එරුභහට ඡ්දදඹ දු්දනහ. එරුභහ 
අද කථහ ඳට්ද ගළ්දශම්දී කිඅහ නම් භහ කථහ කය්දශ්ද යඑ්දපී 
භ්දත්රීනයශඹක් වළටිඹට කිඹරහ, ප්රtලසනඹක් නළවළ. එරුභහ කිඅහ, 
"භහ යඑ්දපීශඹ්ද අය අයශගන අද කථහ කය්දශ්ද ශ්රීT රංකහ 
නීිනා ංගභශේ බහඳිනයඹහ වළටිඹටයි." කිඹරහ. එරුභහට කයන 
ගරු කඹ ශකශේ ශත ක  එරුභහශේ කථහශඅදී එබඳ දක්පු, 
නිරඳණඹ කයපු වයඹ, ද්ශඅඹ, ඊර්ාහ කිඹන භවය 
කහයණහ ගළන ශනොකිඹහභ ඵළවළ. එරුභහශේ කථහශඅදී කිඅහ, 
"ඵර්දන ශකෝ ශම් යශට් හිටපු අග්රා විනිලසචඹකහයරු ගිහිල්රහ 
නළරුශණ් ශකොශවේද? ඔවු්ද නළරුශණ් ජනහධිඳිනරුභහශේ 
උඳශද්ලකරු ශරහ. භවය නීිනඳිනරු නළරුශණ් 
ජනහධිඳිනරුභහශේ උඳශද්ලකරු ශරහ." කිඹරහ. වළඵළයි එරුභහ 
හිතහභතහභ ප්රtශඅලම් වුණහ, ිනරක් භහයඳන නීිනඳිනරුභහ නීිනඳින 
ධුයශඹ්ද විශ්රාහභ ගිහිල්රහ නළරුශණ් ශකොතළනද කිඹරහ කිඹ්දන.   
අනික් නීිනඳිනරු ගළන කිඅහ. ජනහධිඳින උඳශද්ලක ශච්ච 
නීිනඳින ගළන කිඅහ.  
 

ජනහධිඳින උඳශද්ලක ශච්ච අග්රා විනිලසචඹකහයරුභහ ගළන 
කිඅහ. වළඵළයි ිනරක් භහයඳන නීිනඳිනරුභහ විශ්රාහභ ගිඹහභ 
නළරුශණ් ශකොතළනද කිඹරහ, එරුභහට ශකෝදද ශකබඳ්ද 
ිනඹහශගන කථහ කය්දන ඵළරි වුණහ. ශකොශව්දද නළරුශණ්? 
ිනරක් භහයඳන භළිනරුභහ නළරුශණ් එක් ක ජහිනක ඳක් 
්ණ්ඩුශඅ යහජා ්යක්ක අභහතා ව ප්රtහවන, භවහභහර්ග ව 
සිවිල් ගු්දශේහ ඇභින ශරහයි. රේජහ නළද්ද? නිකම් ශනොශයි 
නළරුශණ්. ිනරක් භහයඳන භව කතඹහ හිටපු නීිනඳින වළටිඹට ඒ 
ඇභිනකම් අය ග කතහ.  ඊට ඳසශේ ශශ්රාේසසහධිකයණඹ කිඅහ, 
"ඔඵරුභහ හිටපු නීිනඳින තභයි. වළඵළයි ඔඵරුභහ නීිනඹ ද්දශ්ද 
නළවළ, ්ණ්ඩුර[භ ාසථහට අනුකර ඔඵරුභහට ්යක්ක 
ඇභිනකභ බහය ශද්දන ඵළවළ. ඔඵරුභහ නීින විශයෝධි ශරයි ශම්ක 
බහය අයශගන ිනශඵ්දශ්ද." කිඹරහ. එශවභ කිඹරහ උහවිශේ 
තර්ක කශශේ කවුද? අද ශභතළන භවහ ශරොකුට පුප්ඳහශගන කථහ 
කයපු, ශගොයපු විජඹදහ යහජඳක් භ්දත්රීනරුභහභයි. ඒ නියි භහ 
කිඹ්දශ්ද විශ්රාහභ ගිඹ  නීිනඳින ිනරක් භහයඳන භව කතඹහ 
නළරුශණ් යඑ්දපී ්ණ්ඩුශඅ ්යක්ක ඇභින වළටිඹටයි  කිඹන 
කහයණඹ එරුභහට අභතක ශ්දන ඵළවළයි කිඹරහ. ඒක එරුභහ 
හිතහභතහභ අභතක කශහ. ඇයි, අභතක ශ්දන ඵළරි? එරුභහ තභයි 
ශශ්රාේසසහධිකයණඹට ගිහිල්රහ කිඅශඅ ්ණ්ඩුර[භ ාසථහට 
අනුකුර ශම් හිටපු නීිනඳිනරුභහ ්යක්ක ඇභින වුණු එක 
ළරැදියි කිඹරහ. ්ණ්ඩුර[භ ාසථහට අනුකර, හිටපු 
අගවිනිසුරුරුභහ ක එක්ක ශශ්රාේසසහධිකයණඹ තී්දදු කශහ, "ඔඅ 
්යක්ක ඇභිනකභ ග්දන ඕනෆ ජනහධිඳිනරුභහභයි; යහජා 
නහඹකඹහභයි" කිඹරහ.  
 

ගරු විජඹදහ යහජඳක් භ්දත්රීනරුභහ ඊ ශඟට ත කහයණඹක් 
භරු කශහ. එරුභහ භහ ශකොච්චය ගරු කයන නීිනායශඹක් වුණ ක, 

එරුභහට අභතක වුණහ,  ශම් යශට් නීිනශේ ිනශඵන පර්හදර්ලඹ. 
අධිකයණඹට වි කිනකරුශක් ගිඹ ඳබඳඹට ඒ අධිකයණඹ ඔහු 
ළයදිකරුකු කය්දශ්ද නළවළ.  

 
මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීනරුමිඹනි, ඔඵරුමිඹ ක නීිනාරිඹක්. 

සජී ශේනසිංව භ්දත්රීනරුභහ ක නීිනායශඹක්. ඔඵරුමිඹ නීිනඹ 
ගළන ද්දනහ ශ්ද. ශම් යශට් අධිකයණඹ ඉදිරිඹට ශකශනක් ගිඹ 
ඳබඳඹට ඔහු ළරැදිකහයඹහ ශ්දශ්ද නළවළ. අශප් යශට් නීිනශේ 
පර්හදර්ලක් ිනශඵනහ, ඒ වි කිනකරු ඳළමිණිල්ර විසි්ද ළයදිකරු 
කිඹරහ ඔප්පු කයන රුරු ඔහු නිළයදිකරු කිඹරහ. ඒක අභතක 
වුණහ ශ්ද, විජඹදහ යහජඳක් භ්දත්රීනරුභහට. එරුභහ කිඅහ, 
"ඵර්දන ශම් යශට් අද නඩුරට එන වි කිනකරු්ද, චදිතඹ්ද 
දිවහ. ප්රtහශද්යඹ බහ බහඳිනරු, ්ණ්ඩු ඳක්  ශේ ඳහර්ලිශම්්දරු 
භ්දත්රීනරු, ඇභිනරු."  කිඹරහ. වළඵළයි එරුභහ එක කහයණඹක් 
කිඹ්දන ප්රtශඅලම් වුණහ.  විරුද්ධ ඳක්ශේ යංශග ඵණ්ඩහය 
ඳහර්ලිශම්්දරු භ්දත්රීනරුභහට ශඳොලීසිශඹ්ද ශචෝදනහක් ්හ ශ්ද,  

 
[මරහනශේ අණ ඳරිදි ඉ ක කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 

කිඹරහ.  

[මරහනශේ අණ ඳරිදි ඉ ක කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 

 කිඹරහ. එශවභ චදිතශඹක් ශච්ච ඳබඳඹට ඔහු ළරැදිකරුද? ඔහු 
ළරැදිකරු ශනොශයි. 

 
ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
I rise to a point of Order.  
 

 මරහනහරඪ භ්දත්රීනරුමිඹ 

(கனகரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔඅ, ගරු සුජී ශේනසිංව භ්දත්රීනරුභහ. 

 
ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු භ්දත්රීනය ශඹකුශේ නභක් ව්ද කිරීභ- 

 
ගරු ඩිරහ්ද ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததரர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

භහ ශ්දන. 
 

 මරහනහරඪ භ්දත්රීනරුමිඹ 

(கனகரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඒ කහයණඹ ඉ ක කයනහ. 
 

ගරු ඩිරහ්ද ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததரர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ඹම් පුද්ගරශඹකුශග්ද බහර්ඹහ ඳවයකෆභට රක් වුණහ. 
එරුභහශේ නභ ව්ද කය්දන ඵළරි නිහ භභ ඒක ඉල්රහ අස කය 
ග්දනහ. නම් කිඹ්දන එඳහ කිඹපු නිහ භභ නම් කිඹ්දශ්ද 
නළවළ. භවය ශඅරහට භවය ශචෝදනහ ිනබුණහ, ශම් 
ඳහර්ලිශම්්දරුශඅභ භවය අඹ ්දහඹම් ඵදු ශග්දශ්ද නළවළ, 
ශවොයකම් කයනහ කිඹරහ. එශවභ ශචෝදනහක් කයපු ඳබඳඹටභ ඒ 
මිනිවහ ළරැදිකරුශක්ද?  
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භවය අඹට කිඅහ, තභ්දශේ ඳලසචහ ක උඳහධිශේ විබහගඹ 
ලිඹරහ ිනශඵ්දශ්ද ශන ශකශනක් කිඹරහ. එශවභ ශචෝදනහ 
ිනබුණු ඳබඳඹට ඔහු ළරැදිකරුශක්ද? භභ අව්දශ්ද ශම් ප්රtලසන දිවහ 
නීතීා භව කරු ඵරන ර[භඹ වරිද?  

 
ගරු විජඹදහ යහජඳක් භ්දත්රීනරුභහශේ කථහ පුයහ භභ 

දළක්ශක් ද්ශඅලඹ, වයඹ, ඊර්ාහ. එරුභහ එදහ COPE 
කමිටුශ්ද ඉල්රහ අස ශරහ ඹනශකොට ්ණ්ඩු ඳක්ශේ භභ 
එරුභහ ගිඹහට ඳසශේ එරුභහ ශනුශ්ද ශඳනී සිටිඹහ, එරුභහ 
අංක ඒ ළශඩ් කශහ කිඹරහ. ඒකට ශභතළන ඉ්දන 
ඳහර්ලිශම්්දරු භ්දත්රීනරු හක්ෂි. භට ඒ ශඅරහශඅ ශදොස කිඹපු 

භවය ඇභිනරු ක හිටිඹහ. ඒ ශභොකටද defend කය්දන ගිශේ 

කිඹරහ. වළඵළයි භභ defend කශහ. එරුභහ COPE එශක් ළඩක් 

කශහ. එරුභහ COPE එශක්ද ඉල්රහ අස ශරහ විරුද්ධ ඳක්ඹට 

ඹ්දශ්ද ඇයි? අශප් ්ණ්ඩුශඅ ඇභිනරු ශද්දශනක් 

ම්ඵ්දධශඹ්ද COPE එශක් ශචෝදනහ ිනශඵනහ කිඹරහ තභයි 
එරුභහ ඹ්දශ්ද. අහනශේ විරුද්ධ ඳක්ඹට ගිහිල්රහ, එරුභහ අද 

UNP එශක් භ්දත්රීනයශඹක්. අශ්ද ඒ ශදොස කිඹපු ඇභිනයශඹක් 

එක් ක ජහිනක ඳක්ශේ හිටපු නිශඹෝජා නහඹකඹහ. ගරු ජි ක 
ශප්රtේභදහ භළිනරුභහ නිශඹෝජා නහඹකඹහ ශනකම්, ගරු විජඹදහ 

යහජඳක් භ්දත්රීනරුභහ ශචෝදනහට රක් කයපු ශකනහ තභයි UNP 
එශක් නිශඹෝජා නහඹකඹහ වුශණ්. ඊට ඳසශේ ඒ ගළන කථහ නළවළ. 
ශම් අධිකයණශේ ප්රtලසනඹ ක අපි ඵර්දන ඕනෆ එශවභ භළද ඉරහයි. 
භළද ඉරහ ඵරනහ කිඹ කිඹහ ඵර්දශ්දභ භළද ඉරහ ශනොශයි.  

 
දළ්ද අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ ශල්කම් න භංජුර 

ිනරකය කන භව කතඹහට ගවරහ. ගවපු ගභ්ද කිඹනහ, ගළහුශඅ 
්ණ්ඩු කිඹරහ. දළ්ද ශම් සිද්ධිශඹ්ද කහටද අහසි? කහටද හසි? 
භංජුර ිනරකය කන භව කතඹහට ගවපු එශක්ද හසි කහටද? අහසි 
කහටද? ශද්ලඳහරන ලශඹ්ද? ජහතා්දතය ලශඹ්ද? හසි 
විඳක්ඹට. අහසි ්ණ්ඩුට. ඇ කත කථහ ඕක ශ්ද. ශදවිඹශ්ද, 
භංජුර ිනරකය කනට ගළහුශඅ නළ කනම් ්ණ්ඩුට විරුද්ධ ශම් 
කිසි ප්රtලසනඹක් නළවළ ශ්ද. භශ ව ක ඉරඅ ශම් ගවපු එකහ අල්රහ 
ග්දනභ ඕනෆ. ඇයි? ශම් භනුසඹහට ගළහු එශක්ද අහසිඹ 
වුශණ් ්ණ්ඩුට. ජිනීහ ගිඹ ක අහසිඹ ්ණ්ඩුට. අජි ක ශඳශර්යහ 

භව කතඹහශේ කට්ටිඹ ශකොශවේ වරි NGO එකකට ගිඹ ක අහසිඹ 

්ණ්ඩුට. ශකොශවේ වරි රැසවීභක් තළබු ක අහසිඹ ්ණ්ඩුට. 
ඳ කතශර්නු ක අහසිඹ ්ණ්ඩුට. ජි ක ශප්රtේභදහ භව කතඹහ 
ද්දනහ ශ්ද ඔඵරුභහශේ පිඹහ යක් කිඅහ ශ්ද, "භහ ඝහතනඹ 
කයඳ්ද, භශේ චරිතඹ ඝහතනඹ කය්දන එඳහ" කිඹරහ. රලි ක 
ඇරුර කමුදලි භව කතඹහට ශඵෝම්ඵ ගළහුහභ කිඅහ, ශම්ක කශශේ 
ශප්රtේභදහ භව කතඹහ කිඹරහ. එශවභ කිඅහට ඔඵරුභහශේ පිඹහ 
රලි ක ඇරුර කමුදලි භළරුශඅ නළවළ ශ්ද.  

 
යක් "දියින" ඳ කතශර් හර්තහකරුශක් කහශේශදෝ 

කහ්දතහකශේ පි්දතූයඹක් අයශගන ඹනශකොට හවනඹකට 

වළප්පිරහ භළරුණහ. කළභයහශඅ ිනබුණු film roll එක අරුරුදව්ද 

වුණහ. Accident එකක් ශරහයි ඔහු භළරුශණ්.  ශචෝදනහ ශම්ක 
අවරහ කශහ, ශභඹහ කශහ කිඹරහ. නමු ක එශවභ ශචෝදනහ වුණු 

ඳබඳඹට ළරැදිකරු ශ්දන ඵළවළ ශ්ද. Film roll එක අරුරුදව්ද 

වුණහ.  
 
භභ කිඹ්දශ්ද ශචෝදනහක් ්පු ඳබඳඹට ළරැදිකරුඹ කිඹරහ 

කිඹ්දශ්ද නළින ඒශක්ද කහටද හසි, කහටද අහසි කිඹරහ 
ඵර්දන ඕනෆ. ශම්ශක් අහසිඹ ිනශඵ්දශ්ද කහටද? ්ණ්ඩුට. ශම් 
්ණ්ඩු ගවරහද? ඒ ශරහශඅ රංකහ දිවහ ශරෝකඹභ ඵරහශගන 
ඉ්දනහ. 

 
 මරහනහරඪ භ්දත්රීනරුමිඹ 

(கனகரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 
  (The Presiding Member) 
ගරු ඇභිනරුභනි, ඔඵරුභහට ත විනහඩිඹක කහරඹක් 

ිනශඵ්දශ්ද.  

ගරු ඩිරහ්ද ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததரர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 
භට ත විනහඩි ශදකක් විතය ශදනහද? 

 
ගරු අජි ක පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
තභ භහත කහට ්ශඅ ක නළවළ. 

 
ගරු ඩිරහ්ද ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததரர) 
(The Hon. Dilan  Perera) 

භභ භහත කහකට එනහ.  
ශම් සිද්ධිඹ න දිනශේ මුළු රංකහභ දිවහ ශරෝකඹ ඵරහශගන 

ඉ්දනහ. විසයි 20 තයගහලිඹට මුළු ශරෝකශේභ භහධාශඅදි්ද 
ශභශවේ ඇවිල්රහ. ශම් සිද්ධිඹ ශන භහධා වයවහ ඹ්දන ඕනෆ 
නළවළ. ශම් සිද්ධිඹ ශච්ච ඳභණි්ද; ඒ විනහඩිශඹ්ද ශරෝකඹ පුයහභ 
ඹනහ. 

 
ඊශඟ කහයණඹ, ශම් සිද්ධිඹට බහජනඹ ශච්ච භංජුර 

ිනරකය කන භව කභඹහට ශඳොලිස ්යක්හ දීරහ ිනබුණහ. ශම් 
සිද්ධිඹ පිබඳඵ ්ණ්ඩුට ඇඟිල්ර දිගු කයන ශකොට ඵර්දන 
ඕනෆ කහයණහ කීඳඹක් ිනශඵනහ.  

  
එකක්, ශඳොලිස ්යක්හ දීරහ ිනබිඹදී එදහ ශඳොලිස 

්යක්කඹහ අය්ද ගිශේ නළවළ. නිරධහරිඹහ නිහඩු. ශඳොලීසිශඹ්ද 
කිඹරහ ිනබුණහ ඒ නිරධහරිඹහ නිහඩු ග කතහභ ඕනෆ නම් විකල්ඳ 
ශකශනක් ශද්දනම් කිඹරහ. "නළවළ, භට ඔහු වළය ශන ක 
ශකශනක් එඳහ" කිඹරහ ිනබුණහ. භභ කිඹ්දශ්ද එරුභහ හිතහ භතහ 
කශහ කිඹරහ ශනොශයි. භභ කිඹ්දශ්ද නළවළ එරුභහ ගිහි්ද ගසහ 
ග කතහ කිඹරහ. එශවභ ශනොශයි භභ ශම් කිඹ්දශ්ද. භභ ශම් 
කිඹ්දශ්ද ළරකිල්රට ග්දන ඕනෆ කහයණහ. ඊ ශඟට, තභ්දශේ 

දුශේ table tennis match එකක් ඵර්දන තභයි භංජුර 

ිනරකය කන භව කභඹහයි, ශනෝනහයි දු අය ශගන ඹ්දශ්ද. අම්භහ 

දු ක එක්ක table tennis match එක ඵර්දන ඹනහ. තහ කතහ 

එබඳශේ කහර් එකට ශරහ ඳ කතයඹක් කිඹහ කිඹහ ඉ්දනහ. ඒ 
කහයණහ ක ළරකිල්රට ග්දන ඕනෆ. භභ කිඹ්දශ්ද නළවළ 
එශවභ වුභනහශ්ද කශහඹ කිඹහ. වදිසිශේ ඳ කතය ඵර්දන 
හිරුණහභ ඳ කතය ඵර්දන ඕනෆ.  භභ කිඹ්දශ්ද ළරකිල්රට 
ග්දන ඕනෆ කහයණහ. ශභොකද, මීට ඉසශල්රහ විනිලසචඹකහයරු 
ශගදය ඹන ශකොට ක එක එක ශද්ල් ශරහ ිනබුණහ ශ්ද. ඒ නිහ 
ඒ කහයණඹ කිඹ්දනට ඕනෆ. ත ක එක කහයණඹක් කිඹ්දනට 
ඕනෆ. තමු්දනහ්දශේරහශේ ගරු අනුය දිහනහඹක භ්දත්රීනයඹහ 

විහදශේදී  කිඹනහ භංජුර ිනරකය කන භව කභඹහ කශ press 

statement එක ගළන. එරුභහ කිඹනහ, භංජුර ිනරකය කන 

භව කභඹහ ප්රtකහලඹක් කයරහ ිනබුණහ කිඹරහ විවිධ තයහිනයශම් 
පුද්ගයි්ද අධිකයණඹට ඵර ඳෆම් කයනහ කිඹරහ. වළඵළයි භංජුර 
ිනරකය කන භව කභඹහට එළනි ප්රtකහලඹක් කය්දනට 
දහචහයහ කභක අයිිනඹක් නළවළ කිඹරහ භභ  ශනොශයි කිඹ්දශ්ද. 
භභ කිඅශො ක විලසහ කය්දශ්ද නළවළ ශ්ද. භභ ්දධහනශේ 
ශ්ද. ඒක කිඹ්දශ්ද හිටපු අග්රාවිනිලසචඹකහය ය ක සිල්හ 
භව කභඹහ.  

 

ගරු අජි ක පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
අයිශඹෝ, භරු මිනිවහ.  

ගරු ඩිරහ්ද ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததரர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

අද ශභරුභ්දරහට එරුභහ වරි නළවළ. අද වරි නළවළ. ගිඹ 
සුභහනශේ ශවොයි. 
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ඳහර්ලිශම්්දරු 

 

ගරු අජි ක පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
අපිට කද ක ය ක සිල්හ වරි නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] 

ගරු ඩිරහ්ද ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததரர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

එරුභහ "ශඩ්ලි මියර්" ඳ කතයඹට ඳළවළදිලිභ කිඹරහ ිනශඵනහ. 

භභ ඒක quote කය්දන ඹ්දශ්ද නළවළ. තමු්දනහ්දශේරහට ඉංග්රීரසි 

පුළු්ද ශ්ද. එරුභහ කිඹරහ ිනශඵ්දශ්ද, අධිකයණ ශේහ 
ශකොමි්ද බහශඅ ශල්කම්යඹහ යහජා නිරධහරිශඹක්; ඔහුට කිසිභ 

අයිිනහසිකභක් නළවළ press statements නිකු ක කය්දන 

කිඹරහයි.  
 

ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

ගරු අජි ක පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ශකොමිභ කිඅ ක? 

ගරු ඩිරහ්ද ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததரர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ශකොමිභ කිඅ ක. භභ ශම් කිඹ්දශ්ද ය ක සිල්හ භව කභඹහ 

කිඅ එක. I am at the moment talking about Sarath N. 

Silva's interview to the "Daily Mirror" newspaper;  not to 

the "Daily News". නිකම් කිඹ්දන එඳහ භ්දත්රීනරුභහ.  භභ 

තමු්දනහ්දශේ කිඹපු ඒහ අව ශගන හිටිඹහ ශ්ද. සථහය නිශඹෝග 
ගළන ක ද්දන ශකශනක් ශ්ද. ද්දන ශකනහ ශ්ද. රකුණු දහ 
ග්දනහ. රකුණු දහ ග්දනහ. ය ක සිල්හ භව කභඹහ හිටපු 
අග්රාවිනිලසචඹකහයයශඹක්. 

 
ගරු අජි ක පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

 
[මරහනශේ අණ ඳරිදි ඉ ක කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු ඩිරහ්ද ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததரர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

අ්දන,  

[මරහනශේ අණ ඳරිදි ඉ ක කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

-කිඹරහ කිඅහ. භභ ශනොශයි කිඅශඅ ගරු අජි ක ශඳශර්යහ 
භ්දත්රීනරුභහ. භභ ශනොශයි කිඅශඅ. එතශකොට එරුභහ අධිකයණ 
ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ හිටපු බහඳිනයඹහ.  

 
ගරු අජි ක පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

"Helping Hambantota" තී්දදු දු්දශන ක එරුභහ. 

ගරු ඩිරහ්ද ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததரர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

එරුභහ කිඹනහ, අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ 
බහඳිනරිඹ වළටිඹට අග්රාවිනිලසචඹකහයරිඹ ඒ ශරහශඅ යදක් 
කශහ, ශල්කම්රුභහ වයවහ ප්රtකහල නිකු ක කයවීශභ්ද කිඹරහ. ය ක 
සිල්හ භව කභඹහ කිඹ්දශ්ද. ඉ්ද ඳසු අද ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය 
භව කභඹහ ශම් බහශඅදී කිඅහ, අපිට විරුද්ධ අධිකයණශඹ්ද 
තී්දදුක් ්හභ අපි කදහ ක අධිකයණඹට අඳවහ කශශේ නළවළ 
කිඹරහ. ශභොන ශඵොරුද? ශම් ඳහර්ලිශම්්දරුශඅ ඔඹ ඳළ කශ ක ඉ 
ශගන ගරු එස.බී. දිහනහඹක භව කභඹහශේ නඩු තී්දදු දු්දන 
ශරහශඅ UNP එශක් භ්දත්රීනරු ඳහර්ලිශම්්දරුශඅ ශඵෝඩ් රෆලි 
උසහ ශගන, "නඩු තී්දදු ඵලු තී්දදු, ය ක සිල්හශේ ඵලු 
තී්දදු" කිඹරහ කෆ ගළහුහ විතයක් ශනොශයි වයිට්ඳහක් එශක් 
රැසවීභක් ිනඹරහ ඵල්ර්දශේ ශඵල්ශල් ශඵෝඩ් එල්ලුහ, "ය ක 
සිල්හශේ ඵලු තී්දදු" කිඹරහ. ය ක සිල්හ භව කභඹහ 
අග්රාවිනිලසචඹකහයයඹහ කහරශේභ. ඒ කහරශේභ.  
 

ගරු අජි ක පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඒක වරි. 

ගරු ඩිරහ්ද ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததரர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

තමු්දනහ්දශේ කිඹනහ ඒක වරි කිඹරහ. ගරු දඹහසිරි 
භ්දත්රීනරුභහ ශම් බහශඅදී කිඅහ අපිට විරුද්ධ 
ශශ්රාේසසහධිකයණශඹ්ද තී්දදුක් ් ක අපි ඒ කහරශේ 
ශශ්රාේසසහධිකයණශේ විනිලසචඹකහයරු්ද විශඅචනඹ කය්දන 
ගිශේ නළවළ; එරුභ්දරහට ඵණි්දන ගිශේ නළවළ කිඹරහ. ශඵොරු.  

 

ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගළහුහද? 

ගරු ඩිරහ්ද ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததரர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

අ්දන ගළහුහද කිඹරහ අවනහ. භභ ඒහට උ කතය ශද්දනම්. 
දළ්ද තමු්දනහ්දශේරහ තභයි කිඹ්දශ්ද අපි ගළහුහ කිඹරහ. 
"සිය"ට ගවපු ශරහශඅ, -ගරු සුජී භ්දත්රීනරුභහශේයි, භශේයි 
ප්රිමඹතභ නහලිකහ-  ශම් ඳහර්ලිශම්්දරුශඅ, -එතශකොට වමුදහඳින 
ය ක ශෂෝදශේකහ භව කභඹහ- විරුද්ධ ඳක්ශේ හිටපු ංවිධහඹක, 
ගරු ශජෝලප් භයිකල් ශඳශර්යහ භ්දත්රීනරුභහ  නළඟිටරහ කිඅහ 
සියට ගළහුශඅ වමුදහඳිනරුභහ ඇරුළු කණ්ඩහඹභක් කිඹරහ. 
 

ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
එරුභහ ගළහුහ. 

ගරු ඩිරහ්ද ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததரர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

කිසිභ ග විබහගඹකි්ද ශතොය කිඅහ. ඉ්ද ඳසු ය ක 
ශෂෝදශේකහ භව කභඹහ අශප්ක්කශඹක් වළටිඹට 
ජනහධිඳිනයණඹට දහන ශකොට භභ ක එක්ක භහධා හකච්ඡහකට  

UNP එශක්ද ්පු භව කභඹහශග්ද ඇහුහ ශභශවභ කිඅහ ශ්දද 

කිඹරහ. එරුභහ කිඅහ, ශජෝලප් භයිකල් ශඳශර්යහ භව කභඹහ 
එශවභ කිඹ්දන ඇින, ඒක අශප් භතඹ ශනොශයි කිඹරහ. භභ 
ඇහුහ ඇයි කිඹරහ. කදහ ක සියට ගවපු භනුසශඹක්, භහධා 

්ඹතනඹකට ගවපු ශකශනක් ශම් යශට් ජනහධිඳින කය්දන UNP 
එක ඳසශ්ද ඹ්දශ්ද නළවළ කිඅහ.       

                                                                                                                                                             

1021 1022 



2012 ඔක්ශතෝඵර්  25 

 

 

අද සුජී ශේනසිංව භ්දත්රීනරුභහ කිඹනහ, එරුභහ තභයි ගළහුශඅ 
කිඹරහ. ඒ කිඹ්දශ්ද ශම්ශගොල්ර්ද ගිහිල්රහ මිනිසසු්දට කිඹරහ 
ිනශඵ්දශ්ද භහධා ්ඹතනඹකට ගවපු එක්ශකශනක්  ශම් යශට් 
යහජා නහඹකඹහ කය්දන කිඹරහයි.  ඹම් සිද්ධිඹක් වුණහභ ඒ 
ශරහශඅ ශද්ලඳහරන හසි ග්දන ඹම් ඹම් ශද්ල් කිඹනහ.  
උහවිශේ නඩු අව්දශ්ද ක ඳළමිණිල්ශල් හක්ෂි අවරහ, වයස ප්රtලසන 
අවරහ, නළත ප්රtලසන අවරහ, වි කිනශේ හක්ෂි අවරහ  එශවභ ශ්ද. 
ඒ නිහ ශම් සිද්ධිඹ අය ශගන ඒශක්ද ඳටු ශද්ලඳහරන හසි ග්දන 
උ කහව ග්දන එඳහ කිඹරහ  තමු්දනහ්දශේරහශග්ද, ඒ හශේභ 
නීිනා භව කරු්දශග්ද භභ කරුණහශ්ද ඉල්රහ සිටිනහ. ඒක 
තභයි නයක පර්හදර්ලඹ.  
  

මරහනහරඪ භ්දත්රීනරුමිඹ 

( கனகரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 
 (The Presiding Member) 
ගරු ඇභිනරුභනි, ඔඵරුභහට නිඹමිත කහරඹ අහනයි.  

 
ගරු ඩිරහ්ද ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததரர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 
අපි ශම් ශරහශඅ ළඩ කය්දන ඕනෆ අධිකයණශේ 

සහධීන කඹයි, නීිනශේ ්ධිඳතාඹයි ඳටරහ ග්දශ්ද නළිනයි. 
අධිකයණශේ සහධීන කඹ කිඹ්දශ්ද එකක්. අධිකයණඹට 
සහධීන ළඩ කිරීභට ඳරියඹ කස කය දිඹ යුරුයි. නීිනශේ 
්ධිඳතාඹට අධිකයණඹ ක ඹටයි. අධිකයණ ශේහ ශකොමිශම් 
ශල්කම්යඹහ ක ඹටයි. අධිකයණ ශේහ ශකොමිශම් ඉ්දන 
හභහජිකශඹෝ ක ඹටයි. අද එක් ක ජහිනක ඳක්ඹටයි ජනතහ 
විමුක්ින ශඳයමුණටයි වුශණ් ශම්කයි. අධිකයණශේ 
සහධීන කඹයි, නීිනශේ ්ධිඳතාඹයි ඳටරහ ග කතහ. ඒක එකක් 
ශනොශයි, ශදකක්. නීිනශේ ්ධිඳතාඹට භංජුර ිනරකය කන ක 
ඹටයි. භංජුර ිනරකය කනට ගවපු අඹ අ කඅඩංගුට අය ශගන ඒ 
ශගොල්ශරෝ උහවි දභ්දන ක ඕනෆ. ඒ හශේභ භංජුර ිනරකය කන 
භව කභඹහ අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ ශල්කම් කිඹරහ 
එරුභහට නීිනශේ ්ධිඳතාශඹ්ද පිට ඳළනරහ ඹ්දන ක ඵළවළ. එරුභහ 
ළයදි කයරහ ිනශඵනහ නම්, ඵරඳෆම් කයරහ ිනශඵනහ නම්, අනිසි 
්කහයඹට කටයුරු කයරහ ිනශඵනහ නම් ඒ ගළන ඔහුට විරුද්ධ 
කටයුරු කය්දන අසථහ ිනශඹ්දන ඕනෆ. භංජුර ිනරකය කනට 
ශනොශයි, ඕනෆභ විනිලසචඹකහයයශඹක් ම්ඵ්දධශඹ්ද වුණ ක 
කටයුරු කිරීශම් ඵරඹ ්ණ්ඩුර[භ ාසථහශඅ ප්රtිනඳහදනරට 
අනුකර ඳහර්ලිශම්්දරුට ිනශඵනහ නම්, ඳහර්ලිශම්්දරුශඅ අපි 
ාසථහදහඹකඹ වළටිඹට එඹ ඳහවිච්ික කය්දනට ඕනෆ; 
ාසථහදහඹකශේ සහධීන කඹ ්යක්හ කය්දනට ඕනෆ.  ඒ 
වහයි අපි ශඳශ ගළසිඹ යුරු ්දශ්ද. එශවභ නළින 
ඳහර්ලිශම්්දරුශඅ; ාසථහදහඹකශේ සහධීන කඹ ඳටු 
ශද්ලඳහරන හසි වහ ශන ක ්ඹතනරට ඳයහ දීභ ශනොශයි 
කශ යුරු ්දශ්ද.  ශඵොශවොභ සරුිනයි.  

  
මරහනහරඪ භ්දත්රීනරුමිඹ 

( கனகரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 
 (The Presiding Member) 
ගරු අනුය ප්රිමඹදර්ලන ඹහඳහ ඇභිනරුභහ.  

 [අ.බහ. 6.05] 

 
ගරු අනුය ප්රිමඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ (ඳරිය අභහතාරුභහ) 
(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர - சுற்நரடல் 

அகச்சர்) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 

Environment)  
මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීනරුමිඹනි, ශභභ විහදඹට අදහශ 

ශභතළන කහයණහ යහශිඹක් කිඹළවුණහ. භට ප්රtධහන ලශඹ්ද එයි්ද 
එක කරුණක් ම්ඵ්දධශඹ්ද කථහ කය්දන අලායි. 
විශලේශඹ්දභ ශභභ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ ක කයපු අශප් හිත ක ගරු 

අනුය දිහනහඹක භ්දත්රීනරුභහ ශඵොශවොභ ඵයඳතශ ප්රtකහලඹක් කශහ. 
ඒ ප්රtකහලඹ තභයි,  භංජුර ිනරකය කන කිඹන පුද්ගරඹහට යජඹ 
ඳවය දු්දනහඹ කිඹන එක.  එරුභහ ශකබඳ්දභ ශචෝදනහ කශහ.  ඒ 
ම්ඵ්දධශඹ්ද අශප් ඳළ කශත්ද උ කතය දු්දනහ. ඒ නිහ ඒ 
ශචෝදනහ ම්පර්ණශඹ්දභ ප්රtිනක්ශේඳ කයන ඵ  භභ ඔඵරුභහට 
ඉතහභ ශගෞයශඹ්ද කිඹ්දන කළභළිනයි. ශම් හශේ ශදඹක් 
කය්දන අඳට කිසිභ වුභනහක් නළවළ, ශවේරුක් නළවළ, 
අලාතහකු ක නළවළ. ඒ පිබඳඵ ඳළළ කශන ශඳොලිස ඳරීක්ණ 
ම්ඵ්දධශඹ්ද ශම් අසථහශඅ  අශප් ගරු හසුශද් 
නහනහඹක්කහය ඇභිනරුභහ කරුණු ඉදිරිඳ ක කශහ.  

 
ශදළනි කහයණහ තභයි, අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහ 

කිඹ්දශ්ද ශභොකක්ද කිඹන එක. අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද 
බහ කිඹ්දශ්ද යශට් ිනශඵන අශනකු ක ශකොමි්ද බහ හශේභ 
- යහජා ශේහ ශකොමි්ද බහ හශේභ- ්ඹතනඹක්. අධිකයණ 
නිරධහරි්දශේ; භවහධිකයණ විනිලසචඹකහරු්ද, 
භශවේසත්රOහ කරු්ද, දිහ විනිලසචඹකහයරු්ද, භශවේසත්රOහ කරු්ද, 
ප්රtහථමික අධිකයණ විනිලසචඹකහයරු්ද  ව ඊට ඳවබඳ්ද සිටින 
අඹශේ  ඳ ක කිරීම්, ඔවු්දශේ විනඹ කටයුරු කය්දශ්ද අධිකයණ 
ශේහ ශකොමි්ද බහශනුයි. ඒ ශකොමි්ද බහට ඳ ක කයන 
ශල්කම්යඹහ අධිකයණ කහර්ඹඹක් කයන ශකශනක් ශනොශයි. 
ඔහු යජශේ ශේකශඹක්. භශේ තර්කඹ ශම්කයි.  යහජා ශේහ 
ශකොමි්ද බහ ග කශතො ක යහජා නිරධහරිශඹක් ම්ඵ්දධශඹ්ද 
න කටයු කතකදී තභ්දට සිදු න අහධහයණඹක් කිඹ්දන ඔහුට 
පුළු්දකභ ිනශඵනහ; කිඹ්දන තළනක් ිනශඵනහ. ඳශමු ඔහුට 
අධිකයණඹට ඹ්දන පුළු්ද; ශශ්රාේසසහධිකයණඹට ඹ්දන පුළු්ද. 
ශභොනහ වරි ශදඹක් කිඹ්දන තළනක් ිනශඵනහ. එශවභ ගිහිල්රහ 
ශකොමි්ද බහ ග කත තී්දදු ඳහ ශනස කයපු අසථහ ඕනෆ 
තයම් ිනශඵනහ. ශම් ශකොමි්ද බහට ිනශඵන ප්රtධහන ප්රtලසනඹ 
තභයි, ඳසු ගිඹ කහරඹ පුයහභ ශම් ශකොමි්ද බහ තභ්දශේ රීින 
ව ර[භශඅදඹ්ද කිසික් කස කය ශනොිනබීභ. අද න ශතක් 
කස කයරහ නළවළ. ඒ නිහ ශභතළන ිනශඵන ඵයඳතශ ප්රtලසනඹ 
තභයි, ඒශක්ද අහධහයණඹට ඳ ක න විනිලසචඹකහයරු්දට ඒක 
කිඹ්දන ශන ක තළනක් නළින වීභ. ඒ අඹ ශකොවහටද ඹ්දශ්ද?  
ඳසු ගිඹ කහරඹ පුයහභ විනිලසචඹකහයරු්ද අස කයරහ ිනශඵනහ. 
ශඟට ශග්දරහ අස ශ්දන කිඹරහ ඵර කිරීභක් තභයි කයරහ 
ිනශඵ්දශ්ද.එතශකොට ඔඵරුභ්දරහ හිතනහද, තභ්දශේ විනිලසචඹ 
කටයුරුරදී හධහයණ පුද්ගරශඹෝ වළටිඹට ක්රි ඹහ කය්දන ඒ අඹට 
නිදව ිනශඵනහඹ කිඹහ? එශවභ නම් ඒ අඹට එළනි කහයණහක් 
ගළන කිඹ්දන; එළනි කහයණහක් දළනුම් ශද්දන තළනක් 
ිනශඵ්දන ඕනෆ. ඒ ම්ඵ්දධශඹ්ද ශම් ඳහර්ලි ශම්්දරුට ක ශරොකු 
ග කීභක් ිනශඵ්දන ඕනෆ.  
 

විනිලසචඹකහයරිඹක් ගළන ශම් ගරු බහශඅදී  
තමු්දනහ්දශේරහ කථහ කශහ. ශචෝදනහක් නළවළ කිඹරහ කිඅහ. 
භභ තමු්දනහ්දශේරහට කිඹ්දන කළභළිනයි, ඇඹ ඳසු ගිඹ කහරඹ 
රුශ -ශම්ක ඇ කත කථහක්- කිහිඳ තළනකටභ භහරු කය ඇින ඵ. 
ඇඹ 2009.06.01 දින සිට භහලිගහක්දද අිනශර්ක භශවේසත්රOහ ක 
ලශඹ්ද ඳ ක වීභක් රඵහ ශේඹ කයන අතයරුයදී ඳළල්භඩුල්ර 
දිහ විනිසුරු ලශඹ්ද භහරු කය ඇින නමු ක 2010.01.01 දින සිට 
ශභොයක දිහ විනිසුරු වළටිඹට  භහරු කය ිනශඵනහ. ඒ කහරඹ 
රුශදී ඇඹ ශදයිඹ්දදය ංචහයක භශවේසත්රOහ ක අධිකයණශේ ක  
කටයුරු කය ිනශඵනහ. ඊට ඳසු කිසිභ ශවේරුක්  ශනොදක්හ 2010 
ජනි භ 01 න දින සිට ශකොශම ශ්රීT රංකහ විනිලසචඹකහයරු්ද 
පුහුණු කිරීශම් ්ඹතනඹට භහරු කයරහ, නළත තහක් 2010 
අශගෝසරු 01 න දින සිට තඹු කශ කගභ භශවේසත්රOහ ක අධිකයණඹට 
භහරු කය ිනශඵනහ. එහිදී ඇඹ ශනොච්ිකඹහගභ භශවේසත්රOහ ක 
අධිකයණශේ ක යහජකහරි කටයුරු කය ිනශඵනහ. ඊට භහ වතකට 
ඳසු කිසිභ ශවේරුක් නළරු ඇඹ දඹුල්ර අිනශර්ක භශවේසත්රOහ ක 
ලශඹ්ද භහරු කය ිනශඵනහ. ඊ ට  ඳසු නළත 2011 භහර්රු 01 දින 
සිට නහඋර භශවේසත්රOහ ක අධිකයණඹට භහරු කයනහ.  භහරු කිරීම් 
ම්ප්රtදහඹක් අශප් යශට් ිනශඵන ඵ අපි ද්දනහ. ඹම්කිසි 
විනිලසචඹකහයයශඹක් ශ්දන පුළු්ද, යහජා ශේකශඹක් 
ශ්දන පුළු්ද එක අවුරුද්දක් ඇරුශත ව ක තහක් භහරු 
කයනහ නම්, ඒ ශකොමි්ද බහශඅ ශභොකක් ශවෝ ශරඩක් 
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ිනශඵනහ. ඒක කිඹ්දන තළනකු ක නළ කනම්, ඒක කිඹ්දන 
ශකශනකු ක නළ කනම්, අව්දන ශකශනකු ක නළ කනම් ශම් පිබඳඵ 
ඹම් ග කීභක් ඳහර්ලිශම්්දරුශඅ අඳට ක ිනශඵනහ. ඒ නිහ තභයි 
ප්රtධහන ලශඹ්දභ  ශම් කල් තළබීශභ විහදඹ ඩහ ළදග ක ්දශ්ද. 
භතක තඵහ ග්දන, එදහ ශම් කල් තළබීශම් විහදඹට අපි ක එකඟ 
වුණු ඵ.  ශම් කල් තළබීශම් විහදඹ අපි ක එකඟ ශරහ කයන කල් 
තළබීශම් විහදඹක්.  ඒ විධිඹට භහරුවීම් රළබ විනිලසචඹකහයරුමිඹශේ 
පිඹහ ලිපිඹක් භඟි්ද කිඹනහ, තභ දිඹණිඹ ශභශේ භහරු කිරීභට 
ශවේරු,  ශම් ශල්කම්යඹහ විනිලසචඹකහයරු්ද පුහුණු කිරීශම් 
්ඹතනඹට අනුයුක්ත සිටිඹදී  "ඔඹහ භභ කිඹන විධිඹට ඉ්දන. 
එශවභ වුශණො ක ප්රtලසනඹක් නළවළ. භභ ඔක්ශකොභ ඵරහ ග්දනම්" 
කිඹහ තභ දිඹණිඹට කිඹහ ඇින ඵ. පිඹහ විසි්ද එන රද  ලිපිඹක 
ඒ ඵ ව්ද ශනහ.  [ඵහධහ කිරීම්]   
 

ගරු අජි ක පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

එශවභ නම් ඒ ලිපිඹ බහගත කය්දන. 

ගරු අනුය ප්රිමඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  அத தறரறர்ண ரப்தர) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

භභ ඒක දළනට බහගත කය්දශ්ද නළවළ, ඒක භට අලා 
නිහ. [ඵහධහ කිරීම්] ලියුශම් ගකීභ භභ බහය ග්දනහ. [ඵහධහ 
කිරීම්] භභ කදහ ක ශඵොරුක් කය්දශ්ද නළවළ. භභ ශම් 
අධිකයණඹට - [ඵහධහ කිරීම්] ලිපිඹ ලිඹහ ිනශඵ්දශ්ද 2011 අශප්රtේල් 
භහශේ 25 න දහ. [ඵහධහ කිරීම්] ඒක භභ ඳසු කථහ කය්දනම්. 
[ඵහධහ කිරීම්]  භශේ තර්කඹ ශම්කයි. පුද්ගරශඹක් ලශඹ්ද 
කහට ක ශභොකු ක කය්දන භට අලා නළවළ. භභ අව්දශ්ද 
ශම්කයි. ශම් ර[භශඅදඹ නිහ අහධහයණඹට ඳ ක වුණු උදවිඹශග්ද 
නීිනශේ ්ධිඳතා, එශවභ නළ කනම් නීිනශේ හධහයණ කඹ 
තමු්දනහ්දශේරහ ඵරහශඳොශයො කරු ්දශ්ද ශකොශවොභද? 
විශලේශඹ්දභ ඕනෆභ නිරධහරිශඹක් ඒ තනරුයට සුදුසු නළ කනම් ඒ 
පුද්ගරඹහ නිර්භහණඹ කයන භවය ක්රි ඹහලි්ද මුළු ඳද්ධිනඹභ 
විනහල න ත ක කඹක් ඇින ශනහ. ඒ තළනළ කතහ  ජනහධිඳින 
ශල්කම්යඹහට ලිපිඹක් ලිඹනහ. ඊට දස කිහිඳඹකට ඳසු 
කිඹනහ, "භශේ ජීවිතඹට තර්ජනඹක් ිනශඵනහ" කිඹහ. එශවභ 
කිඹ්දන කිසිභ ශවේරුක් එදහ ිනබුශණ් නළවළ. ශම් වළභ කහයණහක් 
ශදභ ශඳොලීසිඹ ඵරන නිහ භභ ඒකට ශභොනහ ක තී්දදු 
ශද්දන ඹ්දශ්ද නළවළ. එශවභ තී්දදු ශද්දන භට අයිිනඹකු ක 
නළවළ. භභ ඳරීක්ණ ඳ කන ශකශනකු ක ශනොශයි. ඒ වහ 
ශඳොලීසිඹක් සිටින නිහ භට ඳරීක්ණ ඳ ක්දන අයිිනඹකු ක 
නළවළ. භභ කිඹ්දශ්ද අශප් යශට් ශම් ර[භශඅදඹ්ද ගළන මීට ඩහ 
කල්ඳනහශ්ද ඵළලිඹ යුරු කහරඹකට අපි ඇවි ක ිනශඵන ඵයි.  
 

භභ ඔඵරුභ්දරහට කිඹ්දන කළභළිනයි, අශප් ජනහධිඳිනරුභහ 
කිසිභ අසථහක අධිකයණඹට ඵරඳෆභක් කය නළින ඵ.  ඔඵ 
ද්දනහ, අග්රා විනිලසචඹකහයරු ඳ ක කිරීශම් ර[භ රුනක් රංකහශඅ 
ිනබුණු ඵ. ශකබඳ්දභ ශඳෞද්ගලික නීිනායශඹක් ඳ ක කය්දන 
පුළු්ද. එශවභ නළ කනම් නීිනඳිනයඹහ ඳ ක කය්දන පුළු්ද. 
එශවභ නළ කනම් ශජාසසතභ විනිලසචඹකහයයඹහ ඳ ක කය්දන 
පුළු්ද. ශේ.්ර්. ජඹර්ධන භව කභඹහ ශභොකද ශකරුශඅ? අග්රා 
විනිලසචඹකහයයඹහ වළටිඹට  ශනවිල් භයශකෝ්ද කිඹන නීිනා 
භව කභඹහ ඳ ක ශකරුහ. ශඳෞද්ගලික ළඩ කය කය හිටපු නීිනා 
භව කභශඹක්. අශප් ජනහධිඳිනරුභහ එශවභ කශශේ නළවළ. එරුභහ ඳ ක 
ශකරුශඅ විනිලසචඹහනශේ ඉ්දන ශජාසසතභ 
විනිලසචඹකහයරිඹයි. ශකොයිභ ශරහක ක තමු්දනහ්දශේරහ 
කිඹනහ නම් එරුභහ අධිකයණශේ කහර්ඹඹ්දට ඇඟිලි ගහ 
ිනශඵනහඹ කිඹරහ භභ ඒ කථහ ප්රtිනක්ශේඳ කයනහ. එරුභහ 
කිසිභ ශරහක  එළනි ශද්ල් කයරහ නළවළ. ඒ විධිඹට කටයුරු 
ශනොකයපු රංකහශඅ  ජනහධිඳිනරු ශදශදශනක් ගළන අඳට 
කිඹ්දන පුළු්ද. එක්ශකශනක් තභයි දිංගත ජනහධිඳින ්ර්. 

ශප්රtේභදහ  භව කභඹහ. අවුරුදු රුන වභහයයි එරුභහ ජනහධිඳිනකශම් 
හිටිශේ. එරුභහ  එළනි ඳ ක කිරීම් කශශේ ක නළවළ. ශම් 
ජනහධිඳිනරුභහ  එළනි ඳ ක කිරීභක් කශශේ ක නළවළ. ඒක අපි 
කිඹ්දන ඕනෆ. මිත්රOරුනි, ශන කිසිභ කහයණහක් නිහ 
ශනොශයි, ශම්දුර්ර කණිසස නිරධහරිඹහ විසි්ද නිර්භහණඹ කයපු  
විලහර ප්රtලසනඹක් නිහ තභයි අද අඳට ශම් අධිකයණශේ 
සහධීන කඹ ගළන කථහ කය්දන සිද්ධ ශරහ ිනශඵ්දශ්ද.   
 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීනරුමිඹනි, භවය භ්දත්රීනරු ශභොකක්ද 

convention එකක් ගළන කථහ කයනහ භට ඇසුණහ. 

එංගර්දතශේ ිනශඵන Privy Council එක ගළන භභ 

තමු්දනහ්දශේරහට කිඹ්දන කළභළිනයි. Privy Council website 
එශක්ද ග කරු ශකොටක් භභ කිඹ්දනම්:  

 
"Judicial Committee of the Privy Council is the court of final appeal 

for the UK overseas territories and Crown dependencies and for 

those Commonwealth countries that have retained the appeal to Her 
Majesty in Council, or in the case of Republics, to the Judicial 

Committee”.  

 

ඒ තභයි, රැජිනට ඇඳෆරක් ඉදිරිඳ ක කය්දන - final appeal 

එකක් කය්දන- කළභළ කශත්ද ඉ්දන ශඳොදුයහජා භණ්ඩලීඹ  - 

Commonwealth - යටල්රට ිනශඵන එකභ අසථහ. 

ඔඵරුභ්දරහ ද්දනහද, Privy Council එශක් බඳිනයඹහ 

ශ්දශ්ද කවුද කිඹරහ.  ඒශක් බහඳිනයඹහ ශ්දශ්ද, "The 

Lord President of the Council is a Member of the Cabinet 

and is in charge of the Office of the Privy Council".  ඒක 

තභයි ඇ කත කථහ.  
 

එහි තදුයට ක ශම් විධිඹටව්ද නහ:  
 

"In recent years the Lord President of the Council role has been 

linked with the role of the Leader of the House of Commons”    

 
ඒ කිඹ්දශ්ද අද අශප්  යශට් නිභල් සිරිඳහර ද  සිල්හ  

භළිනරුභහශේ තනරුය    - Leader of the House    - දයන ශකනහ 

තභයි  ඒ  යශට්   final appeals අවන  ශකොමිටිශේ President 
ශ්දශ්ද.  ශරෝකශේ විවිධ ර[භශඅද  ිනශඵනහ. ඒක අශප් අනුය 
දිහනහඹක භ්දත්රීනරුභහ  කිඹන  වළටිඹට ධනහදී අර්ථ ර[භශේ 
ශකොම්ප්රtශදෝරු ර[භඹ ඇරුශශේ  ිනශඵන ර[භඹක් ශ්දන පුළු්ද. 
නමු ක ඒ වළභ ර[භඹක්භ ඳ කහ ශගන ඹ්දශ්ද ්යහවුරක් නළින 
ඒ ර[භඹ ඳ කහශගන ඹ්දන ව ඒ රුබඳ්ද තභ්දශේ ජනතහට 
ඹම් කිසි ඹවඳතක් කිරීශම්  උඳහඹ  භහර්ගඹක් වළටිඹටයි කිඹන 
එක අපි කිඹ්දන ඕනෆ.  

 
මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීනරුමිඹනි, දිවි නළගුභ ඳන ක ශකටුම්ඳත 

නිහ  ප්රtලසනඹක් ඇින වුණහඹ කිඹහ භවය භ්දත්රීනරු්ද කිඅහ.  ඒ 
නිහ භභ ඉතහ ඳළවළදිලි කිඹ්දන කළභළිනයි, එළනි ප්රtලසනඹක් 
නළින ඵ. දිවි නළගුභ ඳන ක ඳන ක ශකටුම්ඳත ඳශහ ක බහරට 
ඉදිරිඳ ක කය්දනඹ කිඹහ ශශ්රාේසසහධිකයණඹ අඳට ඉදිරිඳ ක කශහ. 
අපි ශඵොශවොභ කළභළ කශත්ද ඒක ඳශහ ක බහරට ඉදිරිඳ ක කශහ. 
මී ට කලිනු ක එළනි ශද්ල් ශරහ ිනශඵනහ. අනික් එක තභයි 
අශප් ්ණ්ඩුට එශයහි ඕනෆ තයම් තී්දදු ඳසු ගිඹ කහරශේදී 
ශශ්රාේසසහධිකයණඹ විසි්ද දී ිනශඵනහ. ඒ කිසිභ  අසථහකදී අපි 
ඒහ ම්ඵ්දධශඹ්ද විශයෝධතහක් දක්හ නළවළ. භට භතකයි, 
ඉතහභ අභහරු අසථහකදී ශකොශම නගයශේ ිනශඵන ්යක්ක 
භධාසථහන ්දනඹ කිඹහ අපිට නි ශඹෝගඹක් දු්දනු ඵ. 
ඔඵරුභ්දරහට ඒ ගළන භතක ඇින. අපි ඒකට විරුද්ධ කඹක් 
දළක්වශේ නළවළ. ඒ නිහ  ශශ්රාේසසහධිකයණඹ වළභ විටභ යජඹට 
ඳක් තී්දදු ශදනහඹ කිඹන එක ශඵොරුක්. එශවභ එකක් 
ශරහ ක නළවළ.  එශවභ එකක් අපි ඉල්රරහ ක නළවළ. අඳට එළනි 
ඵරහශඳොශයො කරුකු ක නළවළ. කථහ ශනොකශහඹ කිඹහ 
අධිකයණශේ සහධීන කඹ කිඹන එක ඇින ශ්දශන ක නළවළ. 
ශකොයි ශරහක ක විධහඹකඹ, ාසථහදහඹකශේ ප්රtධහනී්ද, 
අග්රාවිනිලසචඹකහයරු, විනිලසචඹකහයරු  කථහ කය්දශ්ද නළින 
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[ගරු අනුය ප්රිමඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ] 
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ශදඳළ කතට වුණහඹ කිඹහ, අයි්ද ශරහ හිටිඹහඹ කිඹහ 
සහධීන කඹක් ඇින ශනහඹ කිඹහ නීින ම්ප්රtදහශේ ශකොශවේ ක 
නළවළ. සහධීන කඹක් එශවභ ඇින කය්දන ඵළවළ. එළනි 
සහධීන කඹක් ශරෝකශේ ශකොශවේ ක නළවළ.  

 
අපි සිංගප්පරු ගළන ඵළලුශො ක සිංගප්පරුශඅ 

අගභළිනයඹහ ක,  කථහනහඹකයඹහ ක, අග්රා විනිලසචඹකහයයඹහ ක 

Council එකක්  වළටිඹට රැස ශනහ. එතශකොට ඒ යශට් නීින 
අධිකහරිඹ අඩඳණයි, එශවභ  නළ කනම් ඒක ඳක්ග්රාහහීයි කිඹරහ 
කහට ක කිඹ්දන පුළු්දද? ඕනෆභ සහධීන යහජාඹක් ඒ සහධීන 
යහජාශේ ර[ශභෝඳහඹඹ්ද නිර්භහණඹ කය ග්දනහ. භභ 
තමු්දනහ්දශේරහට කිඹ්දන කළභළිනයි අපි හුඟක් ශරහට ඳයණ 
භතශේභ ඉ්දනහඹ කිඹන එක.  අපි ශඩොනශභෝර් ්ණ්ඩුර[භ 
ාසථහශ්ද ඉ ක ශරහ ඉයයි.  ජනතහ ඳ ක කයන විධහඹක 
ජනහධිඳිනයශඹක්, ජනතහ ඳ ක කයන ඳහර්ලිශම්්දරුකි්ද  ව 
ඳහර්ලිශම්්දරුශඅ භතඹ ඳහවිච්ික කයන, අධිකයණ ඵරඹ ඳහවිච්ික 
කයන  අග්රාවිනිලසචඹකහයරුශභක් ඇරුළු විනිලසචඹ භණ්ඩරඹක් දළ්ද 
අඳට ඉ්දනහ. ඒ නිහ හුඟක් ශරහට  අශප් ාසථහ භහන 
ශ්දශ්ද අශභරික්ද ාසථහටයි. එශවභ නළ කනම්  ප්රtංල 
ාසථහටයි. 

 
 

භවරු තර්ක කයනහ, අශප් ාසථහ ප්රtංල ාසථහට 
හුඟහක් ශඟයි කිඹරහ. භවරු තර්ක කයනහ, අපි තභ ඉ්දශ්ද 
ඇශභරිකහනු ාසථහශඅ කිඹරහ. විනිලසචඹකහයරු්ද ඳ ක 
කිරීශම්දී අශප් යශට් ිනශඵන ර[භඹ ශනොශයි ඇශභරිකහනු 
ාසථහ ඇරුශශේ ිනශඵ්දශ්ද. එහි ිනශඵ්දශ්ද, ඒ ඳිනන 

Republican නළ කනම් Democratic ඳක්ශේ ජනහධිඳිනයශඹකු 

ඉ්දනහ නම් ඔහු ඒ ඳක්ශේ භතඹ දයන ශකනහ ඳ ක කයනහ; 
ශශනට් බහශ්ද ඒක අනුභත ශනහ. වළඵළයි එඹහශේ 
ඳක්ග්රාහහි කඹ නිහ එඹහ කදහ ක එඹ අනුභත ශනොකය ඉ්දශ්ද 
නළවළ. ශන කහයණහක් ිනබුශණො ක, අනුභත ශනොකය ඉ්දන 
එඹහට පුළු්ද. ඔඵ ද්දනහ, ශරෝකශේ විවිධ යටර අධිකයණ 
ර[භඹ ක්රි ඹහ කභක වීශම්දී ඒ විධිශේ ළඩ පිබඳශශක් ිනශඵන ඵ. 
නමු ක අශප් යශට් ාසථහ ඩහ ක ශඟ ඇශභරිකහනු ාසථහට 
වුණ ක, ප්රtංල ාසථහට වුණ ක, අශප් යශට් එදහ හිටිශේ 
ඳහර්ලිශම්්දරු ඳ ක කයන ජනහධිඳින ශකශනකු වුණ ක, අද 
ඉ්දශ්ද ජනතහ ඳ ක කයන ශකශනකු වුණ ක තභ ක අපි අශප් 
අධිකයණ ර[භඹ ඇරුශශේ ඳ කහශගන ඹ්දශ්ද ශඩොනශභෝර් 
ර[භශේ රක්ණයි. ඒ නිහ තභයි අගවිනිසුරු ඳ ක කයන 
අසථහශඅදී නීිනඳිනයඹහ වළටිඹට හිටපු ශකනහ ඳ ක කය්දන 
අිනගරු ජනහධිඳිනරුභහට පුළු්දකභ ිනශඵද්දී එරුභහ 
ශශ්රාේසසහධිකය ණශේ ශජාසස විනිලසචඹකහයරිඹ ඒ තනරුයට ඳ ක 
ශකරුශඅ. ඒක අඳට හසි ග්දන කයපු එකක් ශනොශයි. එශවභ 
හසි ග්දන අලා නළවළ.  

 
 

ඒ හශේභ තමු්දනහ්දශේරහ ද්දනහ, යක්ණ ංසථහ 
පිබඳඵ ප්රtලසනඹ ගළන. තමු්දනහ්දශේරහ තභයි ශම් 
ඳහර්ලිශම්්දරුශඅ ඒ ගළන කථහ ශකරුශඅ. ජනතහ විමුක්ින 
ශඳයමුණ, එක් ක ජහිනක ඳක්ඹ විලහර ලශඹ්ද ඒ ගළන කථහ 
ශකරුහ. භභ ඒක ළයදියි කිඹ්දශ්ද නළවළ. කවුරුවරි ශකශනකු 

public office එකක ඉශගන ළරැද්දක් කශශො ක ඒ ළරැද්ද 

පිබඳඵ හකච්ඡහ කිරීශම් අයිිනඹ තමු්දනහ්දශේරහට ිනශඵනහ. 
ඒක ඳහර්ලිශම්්දරුශඅ විඳක්ශේ ිනශඵන කහර්ඹ බහයඹක්. 
තමු්දනහ්දශේරහ විලහර ලශඹ්ද ඒ ගළන කථහ ශකරුහ. භට 
භතක වළටිඹට වර් ද සිල්හ භ්දත්රීනරුභහ ඒ ගළන විලහර ලශඹ්ද 
කථහ කශහ.  අල්රස ශවෝ දණ ශචෝදනහ විභර්ලන ශකොමි්ද 
බහ ශ්දන පුළු්ද, අධිකයණඹක් ශ්දන පුළු්ද ඒ වහ 
ග්දනහ ව තී්දදු පිබඳඵ ග කීභට, අපි දඟරරහ කයපු ළඩක්ඹ කිඹන 

කථහ ශඵොරුක්. එශවභ එකක් ශනොශයි. ඒ පිබඳඵ 
තමු්දනහ්දශේරහ ක ඹම් ඉල්ලීභක් ශකරුහ. එතශකොට සහධීන 
්ඹතනඹක් වළටිඹට ඔවු්දට ක ඹම් ගකීභක් ිනශඵනහ. ඒ 
ගකීභ ඉටු කිරීශම්දී ඒ සහධීන ්ඹතනඹ ග්දන තීයණ ්ණ්ඩු 
පිටට ශගශන්දන එඳහ. තමු්දනහ්දශේරහ ද්දනහ, අපි 
අධිකයණඹට කිසිභ ඵහධහක් කයරහ නළවළ කිඹරහ. 

 

 අශප් ප්රtහශද්යඹ බහ, ඳශහ ක බහ භ්දත්රීනරු කිහිඳ ශදශනක් 
අද අධිකයණශේ ශචෝදනහ රඵරහ ිනශඵනහ. භවරු රිභහ්දඩ් 
ශරහ ඉ්දනහ. අපි ඒක නළවළ කිඹ්දශ්ද නළවළ. ඒක ශඵොරුක් 
ශනොශයි. අධිකයණ ක්රි ඹහලිඹ කිඹන කහයණහ ඒ විධිඹට  ශම් 
යශට් සහධීන වළභ දහභ ගභ්ද ශකරුහ. ඒක විධහඹක ජනහධිඳින 
ර[භඹ නිහ ශම් ඳළ කතට ්හඹ කිඹරහ තර්ක කය්දන එ්දන 
එඳහ. අද භභ හිතනහ, විධහඹක ජනහධිඳින ර[භඹ අශප් යටට ඉතහ 
ශවො ශදඹක්ඹ කිඹරහ. තමු්දනහ්දශේරහ දවව කන ්ණ්ඩුර[භ 
ාසථහ ංශලෝධනඹ ගළන කිඅහ. තමු්දනහ්දශේරහ ශනොකිඹපු 
ශද් ශභොකක්ද? දවව කන ්ණ්ඩුර[භ ාසථහ ංශලෝධනශඹ්ද 
ාසථහපිත භණ්ඩරරට ඳ ක වුශණ් එක් එක් ශද්ලඳහරන 
ඳක්ර නිශඹෝජිතශඹෝයි. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීනරුමිඹ 
(கனகரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇභිනරුභනි, ඔඵරුභහට නිඹමිත කහරඹ අහනයි. 

 
ගරු අනුය ප්රිමඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  அத தறரறர்ண ரப்தர) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
භට ත විනහඩිඹක් රඵහ ශද්දන. එක් එක් ශද්ලඳහරන 

ඳක්ර නිශඹෝජිතශඹෝයි ඳ ක වුශණ්. එතශකොට ඒක සහධීන 
ශ්දශ්ද ශකොශවොභද? ඒ ාසථහපිත භණ්ඩරඹ ග්දන තී්දදු 
සහධීන තී්දදුක් ශ්දශ්ද ශකොශවොභද? භභ එදහ ක දවව කන 
්ණ්ඩුර[භ ාසථහ ංශලෝධනඹට විරුද්ධ වුණහ; අද ක විරුද්ධයි; 
ශවට ක විරුද්ධයි. එයි්ද ශකොයි විධිඹකි්ද ක ශම් ප්රtලසනර ට 
හධහයණඹක් ඉටු ශරහ නළවළ. භභ අහන ලශඹ්ද කිඹ්දශ්ද, 
අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ ශල්කම්යඹහ  ඒ තනරුයට 
නුසුදුසු ශකශනක්; ඔහු ඒකට ඳ ක ශනොවිඹ යුරු ිනබුණහ කිඹරහයි. 
එළනි ශකශනක් ඳ ක වුණු වළභ ශභොශවොතකභ ඇින ශන ගළටලු 
ඔඵරුභ්දරහට විතයක් ශනොශයි, අඳට ක භරු ශරහ ිනශඵනහ. ඒ 
නිහ කිසිභ ශවේරුක් නළරු ශම් පු ක ඳ ක නිශඅදනඹක් නිකු ක 
කිරීභ ඔහු විසි්ද ශනොකශ යුරු ිනබුණහ. ඒ නිකු ක කිරීභ වයවහ 
ඔහු නිර්භහණඹ කයශගන ිනශඵ්දශ්ද විලහර ප්රtලසනඹක්. ඒ ප්රtලසනඹ 
ඔහුට ඳවය දීභ වහ ම්ඵ්දධ කය ග්දන එඳහ. කරුණහකයරහ, 
ඒකට ඳරීක්ණ ඳ ක්දන ඉඩ ශද්දන. භභ හිතනහ, ශඵොශවොභ 
නුදුශර්දීභ ඇ කත පුද්ගරඹහ කවුද කිඹරහ ශඳොලීසිඹට ශවොඹහ ග්දන 
පුළු්ද ශයි කිඹරහ. එශවභ අපි ශවොඹරහ ිනශඵනහ. ඒකට අඳට 
ඉඩ ශද්දන. එතශකොට තමු්දනහ්දශේරහට ක, අපි ඔක්ශකෝටභ ක 
ශම් ඳහර්ලිශම්්දරු ඇරුශශේ මීට ඩහ ශනස විධිඹට භහ කිඹපු 
කහයණහ ගළන හකච්ඡහ කය්දන පුළු්ද ශයි. ශඵොශවොභ සරුිනයි. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීනරුමිඹ 
(கனகரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මී ශඟට ගරු සුජී ශේනසිංව භ්දත්රීනරුභහ. 

 
[අ.බහ. 6.22] 

 

ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීනරුමිඹනි, අධිකයණඹ ම්ඵ්දධශඹ්ද 

කථහ කයන ශම් අසථහශඅදී නීිනායශඹකු ලශඹ්ද භට ක 
චන සල්ඳඹක් කථහ කිරීභට අසථහ රඵහ දීභ ගළන භභ 
සරුින්දත නහ. භශේ පිඹහ ක ඒ හශේභ භශේ ්ච්ික ක නීින 
  කිනඹට ම්ඵ්දධ අඹ. විශලේශඹ්දභ අපි අගඹ කයන, අඳ රුශ 
විලහර ගරු කඹක් ිනශඵන, නීිනඹ ම්ඵ්දධශඹ්ද විලහර දළනුභක් 
ිනශඵන ඒ හශේභ නීිනඹ වරිඹට ක්රි ඹහ කභක කයයි කිඹරහ විලසහ 
කයන ඇභිනයශඹකු න ජී.එල්. පීරිස භළිනරුභහට අද වම්ඵ 
වුශණ් ඉතහභ අභහරු කහර්ඹ බහයඹක්. 
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ඳහර්ලිශම්්දරු 

 

එරුභහට කථහ කය්දන ිනබුණු භහත කහක් ශනොශයි ශම්ක. 
ඇ කතටභ ශම් භහත කහ ම්ඵ්දධශඹ්ද ්ණ්ඩුට කථහ කය්දන 
ළඩි ශදඹක් නළවළ.  

 
ශකශේ ශත ක මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීනරුමිඹනි, අධිකයණ 

ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ ශල්කම්රුභහට ඳවය දීශම් සිද්ධිශේ මුර 
සිටභ කරුණු  අයශගන භහ කථහ කය්දනම්. ශම් ම්ඵ්දධශඹ්ද 
ගරු අනුය ප්රිමඹදර්ලන ඹහඳහ ඇභිනරුභහ කථහ කශහ. ඒ හශේභ ගරු 
ඩිරහ්ද ශඳශර්යහ ඇභිනරුභහ ක කථහ කශහ. ශම් ප්රtලසනඹ 
ම්ඵ්දධශඹ්ද ගරු ඩිරහ්ද ශඳශර්යහ ඇභිනරුභහ ග කත  
ප්රtශඅලශඹ්ද සිඹඹට 70ක්, 80ක් ක ්ණ්ඩු ග කතහ නම් ශම් 
කිසිභ ප්රtලසනඹක් ඇින ්දශ්ද නළවළ. දළ්ද ශභොකක්ද වුශණ්? අශප් 
ගරු ජී. එල්. පීරිස ඇභිනරුභහ ඉතහභ අහධහයණ ශර ප්රtකහල 
කශහ, අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ ශල්කම්රුභහට සුදුසුකම් 
නළවළ කිඹරහ. ශභොකක්ද ගරු ඇභිනරුභනි, ඒ සුදුසුකභ? ඒ 

සුදුසුකභ පිබඳඵ ව්ද  නහ.  ඒ ව්ද ්දශ්ද, "senior 

judicial officer may be appointed" කිඹරහයි. Senior judicial 

officer කිඹන එශක්ද ශභොකක්ද දළනුම් ශද්දශ්ද? Senior 

judicial officer කිඹන එශකහි අර්ථඹ ාසථහ අනු 

ග කශතො ක, ශශ්රාේසසහධිකයණඹ, ඇඳළල් අධිකයණඹ ව 
භවහධිකයණඹ වළය, මුල් අසථහ අධිකයණඹ ලශඹ්ද දිහ 
අධිකයණශේ ශකශනකු කිඹන එකයි. ශම් ම්ඵ්දධශඹ්ද  
කථිකඹ්ද ශගොඩක් ශදශනක් කථහ කයනහ භහ දළක්කහ. ඒ 
කථිකඹ්ද ඇහුහ, ශම් තනරුය වහ භවහධිකයණ විනිසුරුරු්ද 
ඳ ක කයරහ ිනශඵ්දශ්ද කදහද කිඹරහ. එශවභ ඳ ක ශනොකය්දන 

ශවේරු තභයි, "one of the senior judicial officers may be 

appointed" කිඹරහ ව්ද වීභ.  ගරු ජී.එල්. පීරිස ඇභිනරුභහ 

ඉතහභ අහධහයණ ශර භංජුර ිනරකය කන භළිනරුභහට ඳවය 
දු්දනහ. එරුභහශේ සුදුසුකම් ශභොනහද කිඹරහ ඇහුහ. එරුභහ නීින 

විදාහරශේ  අවුරුදු 03ක් First Class ග කත පුද්ගරශඹක්.  Batch 

top වුණහ එක අවුරුද්දක. එරුභහ නීින විදාහරඹට ්ශඅ අවුරුදු 

17්ද. විශලේශඹ්දභ නීිනඹ වදහයන, ශවො පුද්ගරඹ්දට ්දයඹ 
කයන කථිකහචහර්ඹයඹකු න එරුභහ අද ශනොභයහ භළරුහ.  

 
ගරු භවහචහර්ඹ ජී.එල්. පීරිස භළිනරුභහ කිඅහ, භංජුර 

ිනරකය කන භළිනරුභහ ශජාසස කශඹ්ද 29 ළනි සථහනශේ 
සිටිශේ කිඹරහ. මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීනරුමිඹනි, එරුභහ 29 ළනි 
සථහනශේ සිටිශේ නළවළ. ඒ හිටපු 29 ශදනහශග්ද, 23 ශදශනක් 

භවහධිකයණඹ වහ නම් කයරහ ිනබුණහ. Twenty three were 

recommended to the High Court. ඉිනරි වුණු පිරිශ්ද වඹ 

ළනිඹහ තභයි භංජුර ිනරකය කන භළිනරුභහ. එතශකොට, "One of 

the senior judicial officers" කිඅහභ එරුභහට ඒ අසථහ හිමි 

ශනහ. ඒක discretion එකක්. ඒ ශජාසස විනිසුරුරු්දශග්ද 

සුදුසු පුද්ගරඹහ ඳ ක කය ග්දනහ. ඒ නිහ ඒ ඳ ක කිරීභ නිළයදියි.   

 
මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීනරුමිඹනි, ගරු ජී.එල්. පීරිස භළිනරුභහ 

චන ම්ඵ්දධශඹ්ද ශවො දළනුභක් ිනශඵන පුද්ගරශඹක්. එරුභහ 
ශඳොඩ්ඩක් අඳට ්ද දු්දනහ නම් ශවොයි. කිසිභ තළනක ව්ද 

කය නළවළ "most senior judicial officer" කිඹරහ. "ශජාසසතභ 

පුද්ගරඹහ" කිඹරහ කිසිභ තළනක ව්ද කය නළවළ. එශවභ 
ව්ද කය ිනබුණහ නම් ශම් තනරුයට ඳ ක කයරහ ිනශඵන 
්කහයඹ ළයදියි කිඹ්දන පුළු්ද. නමු ක ශභොකක්ද ව්ද කය 
ිනශඵ්දශ්ද? ශජාසස පුද්ගරඹ්ද අතරි්ද පුද්ගරඹකු ඳ ක කය 
ග්දනඹ කිඹරහයි ව්ද කය ිනශඵ්දශ්ද. එතශකොට භංජුර 
ිනරකය කන භළිනරුභහ ශජාසස කශඹ්ද වඹ ළනිඹහ. ඉිනරි සිඹලු 
ශදනහභ භවහධිකයණඹ වහ ජනහධිඳිනරුභහ විසි්ද නම් කය 
ින ශඵ්දශ්ද. එතශකොට මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීනරුමිඹනි, 
ශජාසස කඹ අින්ද වඹ ළනි පුද්ගරඹහට ශම් සුදුසුකභ 
රළශඵනහ. ඒ සුදුසහ ඳ ක කශශේ කවුද? ඒ ඳ ක කිරීභ කශශේ 
අශලෝක සිල්හ භළිනරුභහ. අද එරුභහ කවුද? අද එරුභහ  
ජනහධිඳිනරුභහශේ උඳශද්ලකයශඹක්. 

දළ්ද ඵර්දන, ශම් කරුණු කහයණහ එන වළටි. ගරු ජී.එල්. පීරිස 
භළිනරුභහ නළඟිට්ට ගභ්දභ කථහ කය්දන ඳට්ද ග කශ ක භංජුර 
ිනරකය කන භළිනරුභහ අංක ශනොන පුද්ගරශඹක්-  
  

මරහනහරඪ භ්දත්රීනරුමිඹ 
( கனகரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 
 (The Presiding Member) 
කරුණහකය නිලසලබ්ද ශ්දන. ශම් අසථහශඅදී ගරු නිශඹෝජා 

කථහනහඹකරුභහ මරහනඹට ඳළමිශණනහ ඇින. 
 
     අනරුරු ගරු ශ්රි ඹහනි විශේවිර[භ භව කමිඹ මරහනශඹ්ද ඉ ක 
වුශඹ්ද, නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ  මරහනහරඪ විඹ. 
     அன் தறநகு, ரண்தைறகு (றமெற) ஸ்ரீரற றரஜறக்கற 

அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்மை அகனர, தறறச் சதரரகர் 

அர்கள் கனக கறத்ரர்கள். 
     Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left 
the Chair, and MR. DEPUTY SPEAKER   took the Chair. 

 
ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි. ශම් ප්රtලසනඹ ඇින ්දශ්ද, 
භංජුර ිනරකය්දත භළිනරුභහ කශ ප්රtකහලඹක් නිහ. අද ශභොකක් 
ගළනද අපි විහද කය්දශ්ද? එරුභහ ඒ කශ ප්රtකහලඹ එරුභහට 
කය්දන පුළු්දද, ඵළරිද කිඹන කහයණඹ ගළන. ගරු නිශඹෝජා 
කථහනහඹකරුභනි, ඒක අඳට තී්දදු කය්දන පුළු්දද? මීට 
කලිනු ක අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශ්ද ශම් ශම් හශේ 
ප්රtකහල නිකු ක කයරහ ිනශඵනහ, 1999.09.12 දින “දිනමිණ” පු ක 
ඳින්ද. ඒ ම්්දධශඹ්ද ඔඵරුභ්දරහ තී්දදුක් ග කතහද? ඒක 
 ළයදියි කිඹරහ කිඅහද? ශම් ප්රtකහල කයද්දී, ඒ හශේභ ශම් 
නිරධහරි්ද ඳ ක කිරීශම්දී, ගරු ජී.එල්. පීරිස භළිනරුභහ ඒ 
ම්ඵ්දධශඹ්ද විරුද්ධ වුණහද? විරුද්ධ වුශණ්  නළවළ. අපි 
කිඹ්දශ්ද නළවළ, භංජුර ිනරකයක්න භවතහට ශම් ්ණ්ඩුශ්ද 
ගළහුහ කිඹරහ. 
  

වළඵළයි ඔඵරුභ්දරහ කථහ කයන විධිඹට අඳට ඒ කරු 
ගළශනනහ, ්ණ්ඩු තභයි එරුභහට ගළහුශඅ කිඹරහ. භංජුර 
ිනරකය කන භළිනරුභහ කිඹනහ  භට ඵරඳෆම් එල්ර නහ කිඹරහ.  
හිත්දනශකෝ ඔඹ ඵරඳෆභ කශශේ  නීිනාඹකු ලශඹ්ද සුජී 
ශේනසිංව න භභභ කිඹරහ. එශවභ නම් ශභොකක්ද කය්දශ්ද? 
එශවභ නම් ශකබඳ්දභ නිශඹෝගඹක් ශදනහ ශ්දද,  "ශභොකක්ද 
ඔඹ කයපු ඵරඳෆභ, කවුද කශශේ" කිඹරහ ශොඹරහ ඵර්දන? 
එශවභ නම්  විරුද්ධ ඳක්ශේ කෆගවන භ්දත්රීනයඹකු  න භහ 
දස ශදකක් ඹ්දන කලි්ද  සියගත කයනහ. ඵළරි ශරහ ක 
භංජුර ිනරකය කන කිඅශඅ භහ ගළන නම්, භහ එරුභහට ඵරඳෆම් 
කශහ නම්,  ඒ ගළන ශකබඳ්දභ උඩි්ද නිශඹෝගඹක් එනහ යශට්  
නහඹකඹහශග්ද. කවුද ඵරඳෆම් එල්ර කශශේ? [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ඒ ශකොශවොභද? 
 

ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඒ ශකොශවොභද කිඹරහ තභයි ඔඵරුභ්දරහ කිඹ්දශ්ද. ශන 
වළටි අපි කිඹ්දනම් අසර් භ්දත්රීනරුභනි. ඔඵරුභහ ශම් ඳළ කශ ක 
ඉ්දනශකොට දළන ග්දන ඇින ශකොශවොභද  වුශණ් කිඹරහ. එශවභ 
නම් ශකබඳ්දභ ශභොකක්ද කය්දශ්ද? "කවුද ඕකට ම්ඵ්දධ 
වුශණ්? සුජී ශේනසිංවද? එරුභහට විරුද්ධ  ක්රි ඹහ භහර්ග ග්දන, 
දහ්දන, හිශර්." කිඹරහ නිශඹෝග ශදනහ.  ශභ්දන ශම් 
්කහයශඹ්ද තභයි කටයුරු කය්දශ්ද. [ඵහධහ කිරීභක්] ලබ්ද 
කය්දන එඳහ, අවශගන ඉ්දන. ඔඵරුභහ තරුණ භ්දත්රීනයශඹක් 
ශ්ද ලහ්දත ඵණ්ඩහය භ්දත්රීනරුභනි. අවශගන ඉ්දන. [ඵහධහ 
කිරීභක්] නිකම් අනලා ශර කථහ කය්දශ්ද නළින අවශගන 
ඉ්දන ශකෝ භව කතශඹෝ.  

1029 1030 

[ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ] 



2012 ඔක්ශතෝඵර්  25 

 

 

ශභොකක්ද ශභතළන සිද්ධ ්දශ්ද ගරු නි ශඹෝජා 
කථහනහඹකරුභනි? භංජුර ිනරකය කන භවතහ ප්රtකහල කය 
ිනශඵනහ, ඵරඳෆම් සිදු වුණහඹ කිඹරහ. ඒකට ශභොනහද කය්දන 
ඕනෆ? වරි  නම්  ශම් යශට් නහඹකඹහ ලශඹ්ද ජනහධිඳිනරුභහ 
ශභොකක්ද කය්දන ඕනෆ? "භංජුර ිනරකය කන භළිනරුභහට ශභ්දන 
ශම් විධිශේ ඵරඳෆභක් එල්ර ශරහ ිනශඵනහ, එරුභහට ශභොකක්ද 
සිදු ශරහ ිනශඵන අහධහයණඹ, එරුභහට ඵරඳෆම් කශශේ කවුද 
කිඹරහ ශොඹහ ඵරහ වහභ කටයුරු කය්දන." කිඹරහ නිශඹෝග 
කය්දන ිනබුණහ. ඒ විධිඹට කටයුරු කශහ නම් ශම් ප්රtලසනඹක් නළවළ 
ශ්ද. ශම් භ්දත්රීනරු්ද, ඇභිනරු්ද ශභතළනට ඇවිල්රහ, ''ඒ 
ඵරඳෆම් ම්ඵ්දධශඹ්ද අපි ඳරීක්ණඹක් ඳ කරහ, ඒ 
ම්ඵ්දධශඹ්ද අපි ග කීභක් දයරහ, ඹම් තී්දදුක් ශදනහ'' 
කිඹරහ කථහ කශහ නම් ශම් ප්රtලසන නළවළ ශ්ද. ඇයි ඔඵරහ back 

foot ඹ්දශ්ද? ඇයි  ඔඵරහ  ඵඹ ශ්දශ්ද?  

 
අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ ශල්කම්රුභහ ශම් අජි ක පී. 

ශඳශර්යහ භ්දත්රීනරුභහට තර්ජනඹක් කශහ නම් ශම් විධිඹට එරුභහට 
ඳවය ගව්දශ්ද නළවළ ශ්ද;  ශම් විධිඹට එරුභහශේ සුදුසුකම් ගළන 
කථහ කය්දශ්ද නළවළ ශ්ද; එරුභහ කශ ශද් වරිද කිඹරහ අව්දශ්ද 
නළවළ ශ්ද; එරුභහට ප්රtකහල  නිකු ක කය්දන පුළු්දද කිඹරහ 
අව්දශ්ද නළවළ ශ්ද. අද ශම් ජී.එල්. පීරිස ඇභිනරුභහශේ කටි්ද 
තභයි ්ණ්ඩුශඅ නිඹභ වඬ ්ශඅ. ඒ ම්ඵ්දධශඹ්ද කථහ කය්දන 
එරුභහට තභයි  උඳශදස දු්දශ්ද. අශනක් භ්දත්රීනරු්ද කථහ කශශේ 
තභ්දශේ අදවස. ඩිරහ්ද ශඳශර්යහ ඇභිනරුභහ කථහ කශ විධිඹට, 
ශම් සිද්ධිශේ ඳහඩු ශ්දශ්ද ්ණ්ඩුට. භංජුර ිනරකය කන 
භළිනරුභහට ඳවය දු්දශ්ද කවුද? භංජුර ිනරකය කන භළිනරුභහ කශ 
ප්රtකහලඹ ශභොකක්ද? ''භංජුර ිනරකය කනට ඵරඳෆභක් ඇින ශරහ 
ිනශඵනහ, ඒ ම්ඵ්දධශඹ්ද ඳරීක්ණඹක් කය්දන." කිඹරහ  
කිඅහ නම් ්ණ්ඩුට ශම් ප්රtලසනඹක් නළවළ. නමු ක ශභොකක්ද 
කශශේ? භංජුර ිනරකය කන භවතහ  ශම් ප්රtකහලඹ කශ ගභ්දභ 
එරුභහට නළින ඳද වළදුහ.  

 
අද භට ඇ කතටභ  පුදුභ හිරුණහ, ජී.එල්. පීරිස භළිනරුභහ නඟපු 

ශම්  අරහද ගළන. තරුණ, ඒ හශේභ ඉදිරි අනහගතශේ දී 
ශශ්රාේසසහධිකයණඹට ඳ ක ්දනට පුළු්ද විනිසුරුරුභකු ගළන ශම් 
හශේ ප්රtකහල කයනහද? එරුභහ කිසිභ ශවේරුක් නළින ශම් 
අරහද නළඟුහ. භංජුර ිනරකය කන භවතහට ිනශඵන අරහදඹ 
ශභොකක්ද? එරුභහට ිනශඵන ශචෝදනහ ශභොකක්ද? ශචෝදනහක් 
ිනබුශණ් නළවළ. ඔඵරුභ්දරහ ශචෝදනහ වද්දන වදනහ. දළ්ද 
ඔඵරුභ්දරහශේ ප්රtකහල  ඳයසඳයයි. ජී.එල්. පීරිස භළිනරුභහ කිඅහ, 
එරුභහ භශවේසත්රOහ කරිඹකට ඵරඳෆම් කශහ ලු.  - ජී.එල්. පීරිස 
භළිනරුභහ ශම් ගරු බහශඅ ඉ්දනහ. එරුභහ භහ දිවහ ඵර්දශන ක 
නළවළ; භශේ කථහ අවශගන ඉ්දශන ක නළවළ. භහ හිත්දශ්ද 
එරුභහ කිඹපු ශද්ල් ම්ඵ්දධශඹ්ද එරුභහට රේජහ ඇින- ඒ  ගළන 
ශඳොලීසිඹට ඳළමිණිල්රක් කය්දන අසථහක් දු්දශ්ද නළවළ ලු. 
හසුශද් නහනහඹක්කහය භළිනරුභහ ඇහුහ, ශඳොලීසිඹට ග්දන 
පුළු්ද පිඹය ශභොකක්ද කිඹරහ. ශඳොලීසිඹට ඳළමිණිල්රක් කශ ක, 
අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහට විරුද්ධ ග්දන පුළු්ද 
පිඹය ශභොකක්ද කිඹරහ එරුභහ අශඳ්ද අවනහ. එතශකොට ජී.එල්. 
පීරිස භළිනරුභහ කිඅහ, පිඹයක් ග්දන පුළු්ද තළනකට ඹ්දන 
ශද්දශ්ද නළින ළශළක්වහ ලු. කවුද ළශළක්වශඅ? ඒ 
ම්ඵ්දධශඹ්ද ශකොශවේද ලියුභක් ක ිනශඵ්දශ්ද? ශකොශවේද 
ශචෝදනහක් ක ිනශඵ්දශ්ද? ඇයි ශම් ්ණ්ඩු ශභච්චය 
ඵංශකොශශො ක?  

 
අජි ක ශඳශර්යහ භ්දත්රීනරුභහ කිඅහ හශේ ජනහධිඳිනරුභහ 

භහධාශඅදී්ද Breakfast Meeting එකට  කළරහ අවනහ,  

 - ඉතහභ අශලෝබන ශර.  යශට් නහඹකඹකු ශර ශනොශයි. -  
"ඔඵරුභ්දරහ ශඟ ක ිනශඵනහද භට රළබුණු ශචෝදනහ. භහ ශඟ 
නම් එකක් ිනශඵනහ. ඔඵරුභ්දරහට ක රළබුශණ් ඒකද?" කිඹරහ. 
ඉතහභ අහධහයණ ශර කථහ කයනහ, යශට් නහඹකශඹක්. 
ශභොකක්ද ශම් අවන ප්රtලසනඹ?  

ශභ්දන ශම්ක තභයි ඒ භශවේසත්රOහ කරිඹශේ පිඹහ 
ජනහධිඳිනරුභහට ඹපු ලිපිඹ. ශම් ලිපිඹ භහ බහගත * කයනහ.  
  

භහ එඹ කිඹ්දනම්. එහි ශභශේ ව්ද නහ:  
 

"භහශේ දිඹණිඹ න නහඋර භශවේසත්රOහ ක  යංගනී ගභශේ ශභශනවිඹට 
තදුයට ක සිදු කයන අහධහයණකම් පිබඳඵ දළනුම් දීභ." 

 
 

ඵර්දන, ශභ්දන ශම් ලියුභ ශභොකක්ද කිඹරහ. ශභඹ ශවොඳි්ද 
ඳ කතයර හර්තහ කය්දන, ශභොකක්ද ශම් සිද්ධිඹ කිඹරහ. 
ශභොකක්ද ශම් ලිපිශේ ව්ද ්දශ්ද?  
 

"ඉවත නම් ව්ද භහශේ දිඹණිඹ න යංගනී ගභශේ ශභනවිඹ නහඋර 
භශවේසත්රOහ ක ලශඹ්ද දළනට ශේඹ කයනු රළශබ්. ශම් නවිට ය 03ක 
කහරඹ ඇරුශත ඇඹ රංකහශඅ දුසකය ප්රtශද්ලර පිහිටි අධිකයණ 03ක 
ශේඹශකොට ඇත." 

 
"ර්තභහනශේ නහඋර භශවේසත්රOහ ක අධිකයණශේ ශේඹ කයන අතයරුය දී  
නහඋර භශවේසත්රOහ ක අධිකයණශේ නීිනා ංගභඹ භහශේ දිඹණිඹටද 
පිටඳ ක හිත අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ ශල්කම්රුභහ ශත එභ 
අධිකයණශේ ශයජිසට්රවහර් ශර කටයුරු කයන ශේ.ශක්.ජී ජඹශකොඩි ඹන 
අඹ භහශේ දිඹණිඹශේ නභ ළරැදි වගත ශර  ශඹොදහ ගනිමි්ද ශඳොලිස 
නිරධහරි්ද භඟ නඩු කටයුරු ම්ඵ්දධශඹ්ද කටයුරු කයන ඵ දළනුම් දී 
ඇත. එකී ලිපිශේ ව්ද කරුණු ශවේරුශ්ද භහශේ දිඹණිඹ දළඩි භහනසික 
පීඩනඹට රක් ඇත. ඉවත නම් ව්ද ශයජිසට්රවහර්යඹහ එකී නීිනා 
ංගභශේ ලිපිශේ වහ එභ නීිනා ංගභශේ ශල්කම් විසි්ද රඵහ දී ඇින 
දිවුරුම් ප්රtකහලශේ ව්ද ඳරිදි කටයුරුශකොට ඇ කනම් එභ 
ශයජිසට්රවහර්යඹහ තදුයට ක නහඋර භශවේසත්රOහ ක අධිකයණශේ ශේඹ 
කිරීභ ඇඹශේ යහජකහරි දිවිඹට ඵහධහක් විඹ වළකි ඵ අධිකයණ ශේහ 
ශකොමි්ද බහශඅ ශල්කම්යඹහ ශත ඇඹ විසි්ද ද්දහ ඇින ඵ භහ 
දනිමි."  

 
"නමු ක ශම් නශතක් එකී ශයජිසට්රවහර්යඹහ නහඋර අධිකයණශේ යහජකහරි 
තදුයට ක කයමි්ද සිටී.  
අිනගරු ජනහධිඳිනරුභනි,....." 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ඔඵරුභහට ත විනහඩිඹක් ිනශඵනහ.  
 
 

ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
භට විනහඩි 15ක් ිනශඵනහ, ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි. 

භහ විනහඩි 08යි කථහ කශශේ.  
 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
නළවළ, නළවළ, විනහඩි 12යි ඔඵරුභහට ිනශඵ්දශ්ද. 6.34ට ඉය 

ශනහ.  
 

ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
විනහඩි 15ක් භට රළබුණහ. 
 

 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
විනහඩි 12යි.  
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————————— 
*  පුසතකහරශේ තඵහ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අ්දිනභ ශකොට භහ කිඹ්දනම්. ශම්හ   කථහ කයනශකොට,  

ඔඵරුභහ අඳට ශරහ ශද්දශ්ද ක නළවළ.  
එහි ශභශේ ව්ද නහ:  
 

"ඉවත  නම් ව්ද ජඹශකොඩි ඹන අඹ  අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද 
බහශඅ ..."   
 

 "මීට ඉවතදී ද භහ විසි්ද ඔඵරුභහට දළනුම් දී ඇින ඳරිදි"   - 
ශල්කම්යඹහට - 

 

තදුයට ක ශභශේ ව්ද කය ිනශඵනහ:  
 
"ඉවත නම්  දව්ද භංජුර ිනරකය කන නළභළින අඹ ඳසු ගිඹ 
කහරකහනු පුයහභ  අහධහයණ ශර භහශේ දිඹණිඹට හිරිවළය කයනු 
රඵනුශේ ඔහුශේ ශන ක ඹටි අයමුණක් ඉසට කය ගළනීශම් 
ඵරහශඳොශයො කරු ඉටු ශනොවීභ භත  ඹ්දන දළ්ද භහ වට ඳක් වී ඇත." 
 

ශභොකක් ද, එරුභහ ප්රtකහල කය සිටි්දශ්ද? ශල්කම්යඹහ 
ශයජිසට්රවහර්යඹහට විරුද්ධ කටයුරු ශනො කිරීභ. එතශකොට කහටද 
 එරුභහ ශම් ඳළමිණිල්ර කය්දශ්ද? ශල්කම්යඹහට. ශම් ඳළමිණිල්ර 
කහටද කය්දශ්ද? ජනහධිඳිනරුභහට. ශම්කට ජනහධිඳිනරුභහ 
පිඹයක් ග කශ ක නළ කනම් එතශකොට ඳක් ්දශ්ද ශභොකක් ද? 
එතශකොට ඳක් ්දශ්ද තභහශේ දිඹණිඹශග්ද ඹම් ඹටි අයමුණක් 
ඉසට කය ගළනීභ ම්ඵ්දධ කශ ශම් ඳළමිණිල්රට ක්රි ඹහ කශශේ 
නළවළ කිඹන එකයි,  ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි.  

 
 

එතශකොට ඵර්දන. ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, 
අධිකයණඹ ගළන කථහ ක ශහ.  අධිකයණඹ ශකොශවේ  නයක ළඩ 

කශ ක අඳ එකඟ ්දශ්ද නළවළ. විශලේශඹ්දභ  "Helping 

Hambantota" ම්ඵ්දධ.  මිලිඹන අසක් ගවරහ ිනශඹනශකොට, 

ඒ ඳළමිණිල්ර දළම පුද්ගරඹහ අ්දිනභට  හිශර් විරංගුශඅ 
ළශට්දනට ඉඩ ළරළසවුහ.  ශම්හ ළයදි කහර්ඹබහයඹ්ද. ශකොයි 
්ණ්ඩුශ්ද කශ ක - එක් ක ජහිනක ඳක්ඹ කහරශේ   ගල් 
ගළහුහඹ කිඅහ- ඒහ කශහ නම් ළයදියි. වළඵළයි ශභොනහද  
ශ්දශ්ද? නිශඹෝජා ඇභිනරු ගල් ගවනහ. අධිකයණ 
අභහතාරුභහ ශඟ ඉ්දන නිශඹෝජා ඇභිනරු අධිකයණඹට ගල් 
ගවනහ. අධිකයණශේ ඒ  භශවේසත්රOහ කයඹහට  කථහ කයරහ 
තර්ජනඹ කයනහ. ශභොනහද කශශේ? අධිකයණ අභහතාරුභහ 
ශභොනහද කශශේ? ජනහධිඳිනරුභහ ශභොනහද කශශේ?  

 

අද ඵර්දන,  නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි. ශම් අඹ ශේඹ 
කයනහ.  ඒ හශේභ- 
 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
කහරඹ අහනයි.    
 

ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, භට ත විනහඩිඹක් ශද්දන.  
 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ගරු භ්දත්රීනරුභහට නිඹමිත කහරඹ අනයි. 
 
 

ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඳක්ඹ භහරු කයනශකොට ශම් කට්ටිඹ ශභොනහ ක කිඅශඅ 

නළවළ?  ඳක්ඹ භහරු කය්දන ඵළවළ. ්ණ්ඩුර[භ ාසථහශඅ 99 
(13) ාසථහ අනු, ඳක්ඹ භහරු කිරීභ ළයදියි. ඳක්ඹ භහරු 
කයරහ ඒ ඳක්ශේ ඒ භ්දත්රීනධුයඹ දය්දන ඵළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] 

 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
මී ශඟට ගරු ජඹය කන ශවේය ක නිශඹෝජා අභහතාරුභහ. ගරු 

නිශඹෝජා අභහතාරුභහ, ඔඵරුභහට විනහඩි අටක් ිනශඵනහ.  
 

[අ.බහ. 6.34] 
 
ගරු ජඹය කන ශවේය ක භවතහ (කර්භහ්දත වහ හණිජ 
කටයුරු නිශඹෝජා අභහතාරුභහ) 
(ரண்தைறகு ஜத்ண ரயத் - ககத்தரறல், ரறத அலுல்கள் 

தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Jayarathne Herath -  Deputy Minister of Industry 
and Commerce) 

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, අධිකයණ ශේහ 
ශකොමි්ද බහශඅ ශල්කම්යඹහ න  භංජුර ිනරකය කන භවතහට 
ඳවය දීභ ම්ඵ්දධ බහ  කල්තළබීශම් ශඹෝජනහක් අද දින ගරු 
අනුය කුභහය දිහනහඹක භ්දත්රීනරුභහ විසි්ද ශම් ගරු බහට 
ඉදිරිඳ ක කිරීශභ්ද උ කහව කශශේ  ශම්ක ්ණ්ඩුශඅ ගිණුභට ඵළය 
කය්දනයි.  භභ ශඵොශවොභ  ග කීශභ්ද  භතක්  කය්දනට ඕනෆ, 
ශම් සිද්ධිඹට  ශකොශව කභ ්ණ්ඩුශඅ ම්ඵ්දධඹක් නළවළයි 
කිඹරහ. ්ණ්ඩුට ශම්කට ම්ඵ්දධ ්දනට අලාතහකු ක 
නළවළ. 
 

 ගරු අනුය කුභහය දිහනහඹක භ්දත්රීනරුභහ විසි්ද ශම් ශඹෝජනහ 
ශම් ගරු බහට ඉදිරිඳ ක කිරීශභ්ද ශභහි ඳළවළදිලි තා 
ත ක කඹ්ද බහ වමුශඅ අනහයණඹ කය ග්දනට අඳට ඉඩ 
ප්රtසථහ  රහ දීභ පිබඳඵ භභ එරුභහට ශඵශවවි්ද සරුින්දත 
ශනහ.  

 

භංජුර ිනරකය කන භවතහට ඳවය දීභ ම්ඵ්දධ ්යහවුර ඉඩම් 
නඩුක්ද, ශප්රtේභ ම්ඵ්දධඹක්ද, නළිනනම්  ශන ක ශඳෞද්ගලික 
ශකෝ්දතයඹක්ද කිඹන  කහයණඹ  පිබඳඵ  අඳට පර් 
නිගභනඹකට එ්දනට පුළු්දකභක් නළවළ, ගරු නිශඹෝජා 
කථහනහඹකරුභනි. එළනි ත ක කඹක් රුශ ශම් පිබඳඵ පර් 
නිගභනඹක ට ඒභ ඵයඳතශ අහධහයණඹක්. එභ නිහ භභ ශම් 
කහයණහ ශම් උ කතරීතය බහශඅ අධහනඹට ශඹොමු කයනහ.   ඒ 
ම්ඵ්දධ ිනශඵන  තා ත ක කඹ්ද භභ ශම් ගරු  බහට 
ඉදිරිඳ ක කය්දනට ඵරහශඳොශයො කරු ශනහ.   

 
ගරු සුජී ශේනසිංව ගරු භ්දත්රීනරුභහ කිහ, අශප් ්ණ්ඩු 

ඵංශකොශරො ක කිඹහ. අඳ ඳළවළදිලි එරුභහට භතක් කය්දනට 
කළභිනයි, ශම්ක ඵංශකොශරො ක ්ණ්ඩුක් ශනොශයි කිඹරහ.  
්ණ්ඩුර[භ ාසථහ ංශලෝධනඹකට අලා ලක්ිනඹ ිනශඵන, 
රුශන්ද ශදකක  ඵරඹක් ිනශඵන රංකහ ශද්ලඳහරන ඉිනවහශේ 
ලක්ිනභ කභ ්ණ්ඩු භහි්දද යහජඳක් භළිනරුභහශේ ්ණ්ඩුයි 
කිඹන කහයණඹ  භභ එරුභහට ශඵොශවොභ ග කීශභ්ද භතක් 
කය්දනට  ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීම්] කයණහකය හඩි ශ්දන. එභ නිහ 
භහ ශම් අසථහශඅදී ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි,- 

 

 ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
What is your point of Order? 
 

ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, එරුභහ ප්රtකහල කශහ, 

රුශන්ද ශදකක ඵරඹක් ිනශඵනහඹ කිඹහ.එරුභහ කිඅහ-[ඵහධහ 
කිරීම්]  
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ඳහර්ලිශම්්දරු 

 

ඒ අනු භහශේ දිඹණිඹ  ශභළනි අහධහයණකම් රට රක්්දශ්ද ඉවත 
ව්ද කශ භංජුර ිනරකය කන නළභළින අඹ විසි්ද ඔහුශේ ශන ක ශඳෞද්ගලික 
අයමුණක් ඉටු කය ගළනීභට ශනොවළකිවීශම් ශවේරු නිහශ්ද ඵ භහ වට වළඟී 
ඹයි.  
 
 

එශවයි්ද භහ ඔඵරුභහශග්ද ශගෞයශඹ්ද ඉල්රහ සිටි්දශ්ද ශම් ම්ඵ්දධ 
ඔඵරුභහශේ කහරුණික අධහනඹ ශඹොමුශකොට භහශේ දිඹණිඹට හධහයණඹක් 
ඉසට කය ශදන ශරයි.  
 
 

ශභඹට, 
විලසහසී, 
ටී.ජී.සුභිනඳහර" 

 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, ශභභ ලිපිඹ භභ භහ 

බහගත* කයනහ.  
 
ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, ත ක ලිපිඹක් ිනශඵනහ. ඒ 

ලිපිඹ ලිඹහ ිනශඵ්දශ්ද ක සුභිනඳහර භවතහභයි.  ඒ 2012 ජනි භ 
15 න දහයි. එහි ශභශේ ව්ද කය ිනශඵනහ: 
 
 

" අිනගරු ජනහධිඳිනරුභහ, 
 ජනහධිඳින භ්දදියඹ, 
 ශකොශම-01. 
 
අිනගරු ජනහධිඳිනරුභනි,  
  
භහශේ දිඹණිඹ න නහඋර භශවේසත්රOහ ක යංගනී ගභශේ ශභශනවිඹට 

තදුයට ක  සිදු කයන අහධහයණකම් පිබඳඵ දළනුම්දීභ.  
 
ඉවත නම් ව්ද භහශේ දිඹණිඹ න යංගනී ගභශේ ශභශනවිඹ නහඋර 

භශවේසත්රOහ ක ලශඹ්ද දළනට ශේඹ කයනු රළශබ්. ශම් නවිට ය 03ක  
කහරඹ ඇරුශත ඇඹ රංකහශඅ දුසකය ප්රtශද්ලර පිහිටි අධිකයණ 03ක ශේඹ 
ශකොට ඇත.  

 

ර්තභහනශේ නහඋර භශවේසත්රOහ ක අධිකයණශේ ශේඹ කයන අතයරුයදී 
නහඋර භශවේසත්රOහ ක අධිකයණශේ නීිනා ංගභඹ භහශේ දිඹණිඹටද පිටඳ ක 
හිත අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ ශල්කම්රුභහ ශත එභ 
අධිකයණශේ ශයජිසට්රවහර් ශර කටයුරු කයන ශේ.ශක්.පී. ජඹශකොඩි ඹන අඹ 
භහශේ දිඹණිඹශේ නභ ළයදි වගත ශර ශඹොදහ ගනිමි්ද ශඳොලිස නිරධහරි්ද 
භඟ නඩු කටයුරු ම්ඵ්දධශඹ්ද කටයුරු කයන ඵ දළනුම්දී ඇත. එකී 
ලිපිශේ ව්ද කරුණු ශවේරුශ්ද භහශේ දිඹණිඹ දළඩි භහනසික පීඩනඹකට 
රක් ඇත. ඉවත නම් ව්ද ශයජිසට්රවහර්යඹහ එකී නීිනා ංගභශේ ලිපිශේ 
වහ එභ නීිනා ංගභශේ ශල්කම් විසි්ද රඵහ දී ඇින  දිවුරුම් ප්රtකහලශේ ව්ද 
ඳරිදි කටයුරු ශකොට ඇ කනම් එභ ශයජිසට්රවහර්යඹහ තදුයට ක  නහඋර 
භශවේසත්රOහ ක අධිකයණශේ ශේඹ කිරීභ ඇඹශේ යහජකහරි දිවිඹට ඵහධහක් විඹ 
වළකි ඵ අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ ශල්කම්යඹහ ශත ඇඹ විසි්ද 
ද්දහ ඇින ඵ භහ දනිමි.  නමු ක ශම් න ශතක් එකී ශයජිසට්රවහර්යඹහ නහඋර 
අධිකයණශේ යහජකහරි තදුයට ක කයමි්ද සිටී.  ........ 

 

මීට ඉවතදී ද භහ විසි්ද ඔඵරුභහට දළනුම්දී ඇින ඳරිදි ඉවත නම් ව්ද 
භංජුර ිනරකය කන නළභළින අඹ ඳසුගිඹ කහරකහනු පුයහභ අහධහයණ ශර 
භහශේ දිඹණිඹට හිරිවළය කයනු රඵනුශේ ඔහුශේ ශන ක ඹටි අයමුණක් ඉසට 
කයගළනී ශම් ඵරහශඳොශයො කරු ඉටුශනොවීභ භත ඹ්දන දළ්ද භහ වට ඳක් වී 
ඇත.  

 

එඵළවි්ද යශට් නීිනඹ ක්රි ඹහ කභක කයන අධිකයණ නිරධහරී්දශේ සිඹලු 
කටයුරු බහය ්ඹතනඹ න අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද බහශඅ 
නිරධහරිඹකුශග්ද භහශේ දිඹණිඹට සිදුන අකටයුරුකම් පිබඳඵ ඔඵරුභහශේ 
දළඩි අධහනඹ ශඹොමු ශකොට හධහයණ ඳරීක්ණඹක් කයන ශභ්ද ඉතහ 
ශගෞයශඹ්ද ඉල්රහ සිටිමි.  

 
ශභඹට,  
විලසහසී,  
ටී.ජී. සුභිනඳහර." 

 

ගරු භ්දත්රීනයශඹක් 
(ரண்தைறகு உமைப்தறணர் ஒமெர்) 
(An Hon. Member) 
ගව්දන ශනොශයි, එල්ර්දන ඕනෆ. 

 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
That is not a point of Order.   
ගරු  නිශඹෝජා අභහතාරුභහ කථහ කය්දන. [ඵහධහ කිරීම්]  
 

ගරු ජඹය කන ශවේය ක භවතහ 
(ரண்தைறகு  ஜத்ண ரயத்) 

(The Hon. Jayarathna  Herath) 

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි, භභ  ගරු සුජී ශේනසිංව  
භ්දත්රීනරුභහට භතක් කයනහ,  අඳ  තා ත ක කඹ  ශම් ගරු 
බහට ඳළවළදිලි  කය්දනට ඵරහශඳොශයො කරු ශනහ. එරුභහ ශම් 
ගරු බහශඅ කහයණඹක් භරු කශහ.  අඳ ශම්ශක් ගකීම් බහය 
ග්දශ්ද නළවළ, ශම්හ නිර්භහණික කථහ, ශම්හ උඳකල්ඳනඹ කශ 
ශද්ල්ඹ කිඹහ. යංගනී ගභශේ භශවේසත්රOහ කරුමිඹශේ පිඹහ  2011 
අශප්රtේල් 25 න දහ අිනගරු ජනහධිඳිනරුභහ ්භ්දත්රOණඹ කශ, ඒ 
දවහ පිහිටහධහය ඉල්රහ එපු  ලිපිඹක් බහගත කය්දනට භහ 
ඵරහශඳොශයො කරු ශනහ.  එභ ලිපිශේ ශභශේ ව්ද කය 
ිනශඵනහ: 

 

"අිනගරු ජනහධිඳිනරුභහ,  
 ජනහධිඳින භ්දදියඹ 
 ශකොශම. 
 1.  
 අිනගරු ජනහධිඳිනරුභනි,  

 
 භහශේ දිඹණිඹ න භශවේසත්රOහ ක යංගනී ගභශේ ශභනවිඹට  සිදු න 

අකටයුරු පිබඳඵ දළනුම් දීභ. 
 
ඉවත නම් ව්ද භහශේ දිඹණිඹ න යංගනී ගභශේ ශභනවිඹ  2009 භළයි  

භ 04 න දින  අධිකයණශේශේ ඳ ක වීභක් රඵහ 2009 ජනි භ 01 න දින 
භහබඳගහක්දද  අිනශර්ක භශවේසත්රOහ ක ලශඹ්ද ළඩ බහය ග්දනහ රදි. 

 
භහබඳගහක්දද අධිකයණශේ ශේඹ කයමි්ද සිටිඹදී ඳළල්භඩුල්ර දිහ 

විනිසුරු ශර සථහන භහරු කශ නමු ක, ඉ්දඳසු ශභොයක  දිහ විනිසුරු 
ලශඹ්ද  2010.01.01 න දින සිට සථහන භහරුවිභක් රඵහ ශදන රදි. 

 

එභ අධිකයණශේ ශේඹ කයමි්ද සිටිඹදී ශදයිඹ්දදය ංචහයක භශවේසත්රOහ ක 
අධිකයණශේ කටයුරුද සිදු කයන රදී.  

 

ඉ්දඳසු  නළත ක කිසිදු ශවේරුක් ශනොදක්හ 2010 ජනි භ 01 න දින 
සිට ශකොශම ශ්රීT රංකහ විනිලසචඹකහයරු්ද පුහුණුකිරීශම් ්ඹතනඹට සථහන 
භහරුක් රඵහ ශදන රදී. ශභභ සථහන භහරු ශවේරුශ්ද භහශේ දිඹණිඹ දළඩි 
භහනසික පීඩනඹට රක්ව අතය, පිඹහ ලශඹ්ද එඹ භහ වටද ඵයඳතර පීඩනඹක් 
විඹ.  

 

ඉ්දඳසු 2010 අශගෝසරු 01 න දින සිට නළත ක භහශේ දිඹණිඹ වට 
තඹු කශ කගභ  භශවේසත්රOහ ක ශර සථහන භහරුක් රඵහ ශදන රදී. එහිදී ඇඹ 
විසි්ද ශනොච්ිකඹහගභ ංචහයක භශවේසත්රOහ ක අධිකයණශේ යහජකහරි කටයුරුද සිදු 
කයන රදී. නළත භහ 07 කට ඳසු කිසිදු ශවේරුකි්ද ශතොය දඹුල්ර අිනශර්ක 
භශවේසත්රOහ ක ශර සථහන භහරු කයන රදී. ඳසු 2011 භහර්රු 01 න දින සිට 
නහඋර භශවේසත්රOහ ක ලශඹ්ද ළඩ බහය ග්දනහ ශර අධිකයණ ශේහ 
ශකොමි්ද බහශඅ ශල්කම්රුභහ විසි්ද දළනුම් දී ඇත.  

 

දළනට නහඋර භශවේසත්රOහ ක ශර ඇඹ ශේඹ කයන අතය, රේගර ව 
ඳල්රශදනිඹ ංචහයක භශවේසත්රOහ ක අධිකයණ ශදශකහිද යහජකහරි කටයුරු සිදු 
කයනු රඵයි.  

 

ශභශේ ශේහ කහරඹ ය ශදකක් ම්පර්ණවීභට ක ශඳය ඇඹට කිසිදු 
ශවේරුකි්ද ශතොය සථහන භහරුවීම් 06 ක් රඵහ ශදන රදී. සථහන භහරුවීම් 
රඵහ දු්ද සිඹලු අධිකයණ දුයඵළවළය පිහිටි ඉතහ දුසකය ශභ්දභ ංචහයක 
භශවේසත්රOහ ක අධිකයණ කටයුරු සිදු කිරීභට ඇින ඒහ විඹ.  

 

භහශේ එකභ දිඹණිඹ අවිහවක න අතය, ඇඹශේ භද ජීරු්ද අතය  
ශනොභළින නිහ ශභභ සිඹළුභ සථහන භහරුවීම් කයන රද ප්රtශද්ලරට ඇඹ භඟ 
භහ වටද ඹහභට සිදුවී ඇත.  

 

ශභභ සිඹලු  කරුණු රකහ ඵරන කර ශභශේ අහධහයණ ශර කිසිදු 
ශවේරුක් ශනොදක්හ විනඹ ඳරීක්ණඹකි්දද  ශතොය භහශේ දිඹණිඹ සථහන 
භහරුශකොට ඇ කශ ක ශන ක අයමුණක් ඉසට ශකොට ගළනීශම් ඳයභහර්ථශඹ්ද 
ඵ භහ වට වළඟී ඇත. භ්දද ඹ ක ඇඹ ශ්රීT රංකහ විනිලසචඹකහයරු්ද 
පුහුණුකිරීශම්  ්ඹතනඹට අනුයුක්ත සිටිඹදී අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද 
බහශඅ ශජාසස වකහය ශල්කම් භංජුර ිනරකය කන භවතහ විසි්ද ඇඹට 
"යංගනී ඔඹහ භභ කිඹන විදිඹට ඉ්දන. එශවභ වුශනො ක ප්රtලසනඹක් නෆ. භං 
ඔක්ශකොභ ඵරහග්දනම්"  කිඹහ ඳළස ඵ ඇඹ විසි්ද භහ වට දළනුම්දී ිනබුණි. 
නමු ක ඉ්ද අනරුරු භහ විසි්ද ඇඹ වට උඳශදස රඵහ ශදන රද්ශද් කිසිශකු 
කිඹන අයුරි්ද ශනො තභ ් කභ ගරු කඹ ්යක්හ කය ගනිමි්ද නිසිශර 
යහජකහරී ඉටු කයන ශරයි.  
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————————— 
*  පුසතකහරශේ තඵහ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිශම්්දරු 

 

அச ப்தைப் தகுறக்கு ந்து உங்களுடன் ககப்தகக் 

கண்ரடன். அர் ன்ண கூநறணரர் ன்தது லங்கள் ன்ணறடம் 

ரகட்கும்க ணக்குத் தரறரது.  

 

இன்மை ரங்கள் அசரங்கத்துக்கு றரக Supreme 

Courtஇல் க்குத் ரக்கல் தசய்றமெக்கறன்ந கரத்றணரல், 

இந் றரத்றல் கனந்து தகரள்றல்கன ன்மை றழ்த் 

ரசறக் கூட்டகப்தறணர் கூநறறமெக்கறன்நணர். ற்தகணர, 

ரண்தைறகு அகச்சர் ஜல.ல். தேரறஸ் அர்களுக்கு றரக 

இந்ச் சகதறல் ம்தறக்ககறல்னரப் தறரக தகரண்டு 

ந்ததரழுதுகூட, அறல் றழ்த் ரசறக் கூட்டகப்தை 

கனந்து தகரள்பறல்கன. ஆணரல், இன்மை Supreme Court இல் 

03 க்குககப கத்துக் தகரண்டிமெக்கறன்ந ரண்தைறகு 

சுஜல ரசணசறங்க அர்கரப இறல் கனந்துதகரண்டு 

உகரற்மைகறன்நததரழுது,  றழ்த் ரசறக் கூட்டகப்தை 

அகணக் கரம் கரட்டி ரம் இவ்றரத்றல் 

கனந்துதகரள்பறல்கன ன்மை கூநறறமெப்ததும் அர்கபறல் 

ந்ரரர் உமைப்தறணமெம் இங்குள்ப ஆசணங்கபறல் 

இல்னரறமெப்ததும் றப்தைக்குரறரகும். ன், இர்கள் 

இவ்ரமை உண்கற்ந றடங்ககபக் கூமைகறன்நரர்கள்? 

இர்கபறல் ரர் அசுக்குச் சரர்தரக இங்குகறநரர்கள்? 

 

இப்ததரழுது, ரன் றடத்துக்கு மெகறன்ரநன்.  ரன் 

தரரளுன்நத்துக்கு ந் ரள் முல் இன்மை கமள்ப 

கரனப்தகுறக்குள் டக்கு, கறக்கறலுள்ப லறன்நங்கள் 

ரக்கப்தடுது தற்நறமம் லறதறகள் ரக்கப்தடுது தற்நறமம் 

தனமுகந இச்சகதறரன கூநறறமெக்கறன்ரநன். ஆணரல், 

துறஷ்டசரக இவ்றடம் தரடர்தறல் ந்றரண 

டடிக்கககளும் டுக்கப்தடறல்கன.  

 

ரன் தல்ககனக்ககத்றல் முனரம் மெட ரணரக 

இமெந்ததரழுது, அங்கு Vice-Chancellor ஆக இமெந்ர்  

ரண்தைறகு அகச்சர் ஜல.ல். தேரறஸ் அர்கள். அமெக்கும் 

தரறமம், இந் ரட்டில் சட்டம் றக்கப்தட ரண்டும் ன்மை. 

இந் ரட்டில் மத்ம் முடிகடந்துறட்டது ன்மை அசு 

அநறறத் தறன்தை ன்ண டக்கறன்நது? ஒமெ சறனமெக்கு ரண்டி 

றத்றல் லர்ப்தைக்கள் - judgments - தகரடுக்கப் தடரததரழுது, 

லறதறகள் இடரற்நம் தசய்ப் தடுகறன்நரர்கள். இகண 

ரங்கள் இச்சகதறரன தனமுகந கூநறறமெக்கறன்ரநரம்.  

ரங்கள் இகண ரதநங்குரன் தசன்மை கூநமுடிமம்? 

இதுதற்நற இங்கு தனமுகந கூநறமம் கூட, இவ்ரநரண  

இடரற்நங்கள் இடம்ததற்மைக் தகரண்டுரன் இமெக்கறன்நண. 

இன்மை லற அகச்சரக ரண்தைறகு நவூப் யக்கலம் அர்கள் 

இமெக்கறன்நரர். இப்ரதரது ரன்  ரகட்கறன்ந ரகள்றக்கு அர் 

தறல் கூமைரரக இமெந்ரல், அல்னது ரன் தசரல்து 

உண்கல்ன ன்மை அர் கூமைரரக இமெந்ரல், ரன் 

ன்தகட உகக றமைத்துற்குத் ரர். தைத்பத்றல் 

இமெக்கறன்ந CTF ன்ந தறதன அச சரர்தற்ந றமைணத்றரன 

கடகரற்நற தற. ரவக் ன்தர் கடத்ப்தட்டு, 

தகரகனதசய்ப்தட்டரர். இச்சம்தம் கடததற்மை 8 

ரங்கள் கடந்துள்ப றகனறலும், இதுக அதடன் 

தரடர்தைகட சூத்றரரறகள் ககதுதசய்ப்தடறல்கன. ன் 

இன்தம் அர்கள் ககது தசய்ப்தடரல் இமெக்கறன்நரர்கள்?  

 

ரண்தைறகு லற அகச்சர் நவூப் யக்கலம் அர்கபறடமும் 

தசன்மை அகக் தகரகன தசய்ர்கள் ரர் ன்ததுதற்நற 

முகநறட்டிமெக்கறநரர்கள் ண ரன் றகணக்கறன்ரநன். 

இச்சம்தம் கடததற்மை ட்டு ரங்கபரகறமம் அந்ச் 

சூத்றரரறகள் ககதுதசய்ப் தட்டரர்கள் ண  லற அகச்சர் 

அர்கபரல் இச்சகதறல் தசரல்ன முடிமர? ஒமெ 

தகரகனகச் தசய்ர்கள் தரடர்தரக - தைத்பத்றரன CTF 

ගරු ජඹය කන ශවේය ක භවතහ 
(ரண்தைறகு  ஜத்ண ரயத்) 

(The Hon. Jayarathna  Herath) 

ගරු නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභනි,-  
 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
මීශඟට ගරු ශේ. ශ්රීT යංගහ භ්දත්රීනරුභහ.  

 
ගරු ජඹය කන ශවේය ක භවතහ 
(ரண்தைறகு  ஜத்ண ரயத்) 

(The Hon. Jayarathna  Herath) 

ත ක එක ලිපිඹක් ිනශඵනහ. ශඳොලිසඳිනරුභහට එපු 
ලිපිඹක්. 

  

ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
තහ කතහ ලියුම්කහයශඹක් ද ශකොශවේශදෝ. 

 
ගරු ජඹය කන ශවේය ක භවතහ 
(ரண்தைறகு  ஜத்ண ரயத்) 

(The Hon. Jayarathna  Herath) 

ඒ ලිපිශේ ිනශඵ්දශ්ද ශභශේයි ගරු නිශඹෝජා 
කථහනහඹකරුභනි.  
 
 

[මරහනශේ අණ ඳරිදි ඉ ක කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
 

 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ගරු ශේ. ශ්රීT යංගහ භ්දත්රීනරුභහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ගරු ශේ. ශ්රීT යංගහ 

භ්දත්රීනරුභහ කථහ කය්දන.  
 

 

[தற.த 6.44] 

 

ගරු ශේ. ශ්රීT යංගහ භවතහ 
(ரண்தைறகு தஜ. ஸ்ரீ நங்கர) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 
தகப தறறச் சதரரகர் அர்கரப, இன்கந 

ஒத்றகப்தைப் தறரக லரண றரத்றல் றழ் ரசறக் 

கூட்டகப்தை கனந்துதகரள்பர கரத்றணரல், இமைற 

ரத்றனரது ணக்குப் ரதசுற்குச் சந்ர்ப்தம் ங்கற 

றமெக்கறநலர்கள். அற்கரக உங்களுக்கும் றழ்த் ரசறக் 

கூட்டகப்தைக்கும் ணது ன்நறகத் தரறறத்துக் தகரள்ப 

றமெம்தைகறன்ரநன். 

  

ரண்தைறகு அகச்சர் நறமரத் தறமலன் அர்களுக்கு 

ரன் இச்சகதறதெடரக ஒமெ தசய்றக றடுக்க றமெம்தை 

கறன்ரநன். அரது, ரண்தைறகு அகச்சர் அர்கள்ரன் 

judiciary தறச்சறகணக்கு மூன கர கர்த்ரரக இமெந்ரர்; 

அர்ரன் இந்ப் தறச்சறகணக ஆம்தறத்ரர் ன்மை ரன் 

இச்சகதறல் உகரற்ந றமெப்தரக ரண்தைறகு தசல்ம் 

அகடக்கனரன் அர்கள் உங்களுக்கு ஒமெ ககனச் 

தசரல்மொறமெப் தரகவும் அது உண்கர? ன்மைம் லங்கள் 

ன்ணறடம் ரகட்டீர்கள். உண்கறல், ரன் அவ்ரமை 

உகரற்ந இமெக்கறல்கன. ஆணரல், குநறப்தறட்ட உமைப்தறணர் 

அந்த் நரண ககன ப்தடி உங்களுக்குச் 

தசரன்ணரதன்மை ணக்குத் தரறறல்கன. ஆணரல், அர் 
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[6.50 p.m.] 

ගරු යවුෂස වකීම් භවතහ (අධිකයණ අභහතාරුභහ) 
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம் - லற அகச்சர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice) 
 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 
 

Thank you, Mr. Deputy Speaker.  We have had a very 

detailed discussion on the Adjournment Motion that was 

moved by the Hon. Anura Kumara Dissanayake.  

 

I must say that I was one of those people who visited 

Mr. Manjula Tillekeratne as soon as he was reported to 

have been attacked. That happened because His 

Excellency the President called me personally. He 

seemed very disturbed and wanted me to immediately 

visit and report about what had happened to him, which I 

did very dutifully. I could, very confidently, say that we 

have, since then, taken all necessary steps to properly 

investigate this matter and bring the culprits to book and 

my Colleague, the Hon. Vasudeva Nanayakkara, read out 

the situation report from the police regarding this.  

 

Having said that, I must now deal with this issue of 

the Secretary to the JSC having issued a statement and 

certain implications arising out of that statement. Mr. 

Deputy Speaker, indeed there is a clear implication in that 

statement that the Executive was trying to influence the 

Judiciary. Asking the JSC to come for a meeting is a 

routine matter and certainly should not be construed as 

influencing the Judiciary and releasing that letter to the 

press was, in the least, unprecedented and that indeed was 

a serious breach of convention. The releasing of that 

statement undermines the confidence of the public in the 

Judiciary, I dare say that.  

 

In that regard, I  must also  reply to the Hon. Anura 

Kumara Dissanayake. He came out with this statement 

and referred to a particular statement which had been 

released way back in 1999 by the then Acting Secretary 

of the JSC and I examined that document.  

       
භහ කිඹ්දන ඕනෆ භ්දත්රීනරුභහ ඉදිරිඳ ක කයපු ඒ ප්රtකහලඹ ගළන. 

ඇ කත ලශඹ්දභ ඒ අසථහශඅ අධිකයණ ශේහ ශකොමි්ද 
බහ ඳළවළදිලි කිරීභක් කය ිනශඵනහ. විනිලසචඹකහයරු්ද 
ශදශදනහට විරුද්ධ ිනබුණු ඳරීක්ණඹ පිබඳඵ ළයදි වගත 
කරුණු භහධා වයවහ ඳශ වුණු ඵළවි්ද අධිකයණ ශේහ ශකොමිභට 
සිදු වුණහ එශශල් ඒ ප්රtකහලඹ නිකු ක කය්දන. නමු ක ඒ 
ප්රtකහලඹ ක ශම්ක ක වහ කඳසි්දභ ශනස. ශභරුබඳ්ද ාංගශඹ්ද 
වළ ශඟ්දශ්ද ශකබඳ්දභ විධහඹකඹ අධිකයණඹට ඇඟිලි ගනහඹ 
කිඹන ශචෝදනහක් ඉදිරිඳ ක කයනහඹ කිඹන එකයි. ඒක 
ම්පර්ණශඹ්දභ ම්ප්රtදහඹට විරුද්ධ ශදඹක්. ශභශතක් කල් සිදු 
ශනොවුණු ශදඹක්. ඇ කතටභ ඒ රුබඳ්ද  අධිකයණ ශේහ පිබඳඵ 
භවජනතහට ිනශඵන විලසහඹ බි ශවළීභක් වුණහඹ කිඹන 
එක ක අපි කිඹනහ. ඒක කි යුරුයි. ඒකයි භහ කිඹ්දශ්ද.  
  

Mr. Deputy Speaker, I have very limited time. The 

JSC is vested with the power of appointment, transfer, 

dismissal and disciplinary control of Lower Court Judges 

இல் ததரமைப்தை ரய்ந்ரண தற. ரசறக் ன்தகக் 

கடத்றர்ககபக் கண்டுதறடிக்கும்தடி 2011 மகன 31ஆந் 

றகற “The Sunday Times” தத்றரறககறல் தபறந் article 

இல் குநறப்தறடப்தட்டுள்பது, றசரகறன் தறன்ணமெம் 

அர்கள் கண்டுதறடிக்கப்தடறல்கன ன்மை U N H C R 

இதெடரக அநறக்கக ந் தறன்ணமெம் - அன்மை அகச்சரறன் 

இகப்தரபர்கள்ரன் ன்மை கூநப்தட்டர்கள் தறன்ணர் 

றடுகன தசய்ப்தட்டிமெக்கறநரர்கள். ணர, இப்தடி ரண 

டடிக்கககபறல் ரற்நம் ற்தடுத்ப்தட ரண்டும். 

இற்நறல் ரற்நம் ற்தடர கறல், இந் ரட்டில் லற 

றகனரட்டப்தடும் ன்தக ரங்கள்  றர்தரர்க்க முடிரது. 

 

ரழ். ரட்டத்றரன தரரளுன்நத் ரர்ல் டடிக் 

கககள் கடததற்நததரழுது ஒமெர் கப்தம் ரகரப்தட்டுக் 

தகரகனதசய்ப்தட்டரர். அக்தகரகனக்குற்நம் தைரறந் கக் 

ககதுதசய்மம்தடி கூநறரல் சரகச்ரசரற லறதற   

இடரற்நம் தசய்ப்தட்டரர். ரழ்ப்தரத்றல் இத்கக 

சம்தங்கள் சர்சரரரக கடததமைகறன்நண.   

 

ன்ணரரறரன லறன்நப் தறச்சறகண வ்ரமை 

ஆம்தறக்கப்தட்டது? ன்ணரர் லறன்நத்துக்குக் கல் நறந்து 

தற்நறப் தரரளுன்நத்றரன ரதசறணரல் அது குற்நர?  

அப்தடிரறன்,  ல்னர லறன்நங்களுக்கும் கல் 

நறரண்டும் ண லங்கள் றர்தரர்க்கறன்நலர்கபர? 

அப்தடிரறன் ல்னர உமைப்தறணர்களுக்கும் தசரல்லுங்கள், 

“ரங்கள் சகன லறன்நங்களுக்கும் கல் நறரரம்” ன்மை. 

லங்கள் அப்தடிச் தசய்ரல் ரங்கள் இகண ற்மைக் 

தகரள்கறன்ரநரம். லறன்நத்றல் தகரடுக்கப்தடும் லர்ப்தைகள் 

சரகர, தரகர ணத் லர்ரணறப்தது ன்முகநமூனம் 

அல்ன ன்மைரன் இந்ச்சகதறலுள்ப ததமெம்தரன்க 

இணத்கச் ரசர்ந் உமைப்தறணர்கள் இவ்பவு ரளும் 

கூநறணரர்கள்.  இந் ரட்டிரன சட்டம் ன்மை ஒன்நறமெக்கறநது. 

இகபஞர்கள் ஆமம் ந்றப் ரதரரடிது தறக ன்மை 

லங்கள் கூமைகறன்நரதரது, அது சம்தந்ரக ணக்கும் சறன 

கமெத்துக்ககபச் தசரல்னமுடிமம். அரது, டக்கு- கறக்கு 

தறரறந்றமெக்க ரண்டுதன்மை லர்ப்தைக் கூநறறல் க்கு 

உடன்தரடில்கன. அணரல் இந்ச் சகத றர்தரர்க்கறன்நர, 

உச்ச லறன்நத்துக்கு றரக ரங்கள் கல்தனநற 

ரண்டுதன்மை. அவ்ரநரறன், றர்கபறன் லரண 

ன்முகநக்கும் இண ஒடுக்குமுகநக்கும் றரகக் 

கறபர்ந்தழுந்து ஆமம் தூக்கற றழ் இகபஞர்ககப 

உங்கபரல் ப்தடிக் குற்நரபறகபரகக் கரமுடிமம்?  
      
      

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
Hon. Member, please wind up now because  the Hon. 

Minister has been allocated only 10 minutes. He has to 

reply. 

 
ගරු ශේ. ශ්රීT යංගහ භවතහ 
(ரண்தைறகு தஜ. ஸ்ரீ நங்கர) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 
විනහඩිඹකි්ද ඉය කයනහ. 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ඔඵරුභහශේ කහරඹ ඉයයි. Thank you very much Hon. 

Member.  Hon. Rauff Hakeem, you may speak. 
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ඳහර්ලිශම්්දරු 

 

is derived from common law, a construction where 

judges established this principle. Therefore, some argue 

that circumstances could arise where courts may qualify a 

principle established on the different hypothesis of 

constitutionalism.  

 

Therefore, Mr. Deputy Speaker, - 

 
ගරු අජි ක පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 

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

 
ගරු යවුෂස වකීම් භවතහ 
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

No, I am not giving way. 
 
ගරු දිශ්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Do not give way.   - [Interruption.] 

 
ගරු යවුෂස වකීම් භවතහ 
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

I am not giving way because I have limited time, Mr.  

Deputy Speaker - [Interruption.] 

 
නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Minister, you continue. [Interruption.] -  

 
ගරු යවුෂස වකීම් භවතහ 
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Therefore, it is important for us to realize that the 

whole nation looks to its judges to manifest sturdy 

independence and determination to abide by the law in 

the Constitution and the exclusion of every other 

influence. The crisis of confidence regarding the 

country's judicial system is something regarding which 

we must pay attention. We must not look at the 

symptoms of the disease and should not mistake the 

disease for the symptoms. So, let us examine the causes 

dispassionately and adopt a bipartisan approach to restore 

the confidence in the Judiciary and correct whatever 

anomalies that have existed in the past.  
The functioning of the JSC lack transparency and 

accountability in the past and the dismissal and 

disciplinary control of Lower Court Judges,  thus  leading 

to adverse comments by international tribunals as well. 

Therefore,  it is the duty of all concerned to see that we 

take a bipartisan approach and resist and desist from 

taking any emotional, sentimental attitude. 

and this is contained in Article 114(1) and (6) of the 

Constitution. But, then the Constitution is silent however 

about how the JSC's powers are to be exercised or the 

procedure to be used when imposing penalties. To my 

understanding, the JSC has neither promulgated rules on 

these matters. Therefore, it is important for us to also 

realize that there is a fundamental error in the assumption 

that the JSC is a judicial body. For all purposes, the JSC 

is an administrative body which is subject to judicial 

review. There had been several instances where, as a 

matter of fact, several cases had been filed in the past 

against the Judicial Service Commission and that reveals 

the fact that it is purely an administrative body.  

 
We must also understand that His Excellency the 

President, if at all, did not call for the Supreme Court - 

though I do not see anything fundamentally wrong in 

doing so - but yet the Head of the Judiciary may well then 

refuse for good reasons to attend such a meeting though 

the fall-out from such a rebuff to the appointing authority 

could still lead ultimately to other complications which 

would undermine and pervade the Government 

machinery, ultimately resulting in a policy paralysis.  

 
This is what the Opposition is aiming at.  They want 

to ultimately allow this whole fiasco to develop to such a 

situation where this whole conflict  will be perceived by 

Government officials to a level where they will also not 

be taking decisions for fear of implications arising out of 

it. This must be avoided at all cost. This is the 

responsibility of both the Opposition and the 

Government. So, we must take a bipartisan approach to 

try and defuse this situation and take a very responsible 

attitude in this case.  

 
In the past, there was criticism that the manner in 

which the JSC proceedings were conducted raised due 

process concerns. According to many former Lower 

Court Judges who had faced proceedings in the Judicial 

Service Commission, Judges have not on many occasions 

been informed of the evidence against them or the 

ultimate disposition of charges.  

 
It has been reported and repeated complaints have 

been heard that the JSC instead adapted to short circuit 

the inquiries by suggesting to resign rather than being 

dismissed. This, I do not say happened during the current 

tenure of the JSC, but it had happened in the past. 

Because formal dismissal makes it difficult for the judges 

to return to private practice, many resigned rather than 

face charges. 

 
Therefore, we must understand that for all purposes 

the Diceyan Concept of Supremacy of  Parliament, pure 

and absolute, remains the cornerstone of a Constitution. It 
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  එකල්හි ශඅරහ අ. බහ. 7.00 වුශඹ්ද නිශඹෝජා 
කථහනහඹකරුභහ විසි්ද ප්රtලසනඹ ශනොවිභහ ඳහර්ලිශම්්දරු 
කල් තඵන රදී. 

 ඳහර්ලිශම්්දරු ඊට අනුකර, අද දින බහ ම්භිනඹ 
අනු, 2012 ශනොළම්ඵර් 06න අඟවරුහදහ  අ. බහ. 1.00න 
ශතක් කල් ගිශේඹ.   

அப்ததரழுது, தற.த. 7.00 றரகறறடர  தறறச் சதரரகர் 

அர்கள் றணர றடுக்கரரனர தரரளுன்நத்க ஒத்றகத்ரர். 

அன்தடி தரரளுன்நம், அணது இன்கந லர்ரணத்றற் 

கறங்க, 2012 ம்தர் 06, தசவ்ரய்க்கறக தற.த. 1.00 ற க 

ஒத்றகக்கப்தட்டது. 

   It being  7.00 p.m., MR. DEPUTY SPEAKER adjourned 

Parliament without Question put.  

   Adjourned accordingly until 1.00 p.m. on Tuesday, 06th 

November, 2012, pursuant to the Resolution of Parliament of  

this Day. 

නිශඹෝජා කථහනහඹකරුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
The Hon. Minister is left with only a few minutes. 

There is no necessity to raise a point of Order at this 

moment. No points of Order will be allowed in the last 

few minutes. Do not try to disturb the proceedings. 

 
ගරු යවුෂස වකීම් භවතහ 
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 
We must act with responsibility and maximum 

restraint whatever the provocations to uphold and 

preserve the Supremacy of Parliament and safeguard the 

independence of the Judiciary. 

 
Thank you.  
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ළ.යු. 
 
ශභභ හර්තහශඅ අහන මුද්ර ණඹ වහ සකීඹ නිළයදි කශ යුරු තළ්ද දක්නු රිසි භ්දත්රීන්ද මි්ද පිටඳතක් ශගන නිළයදි කශ යුරු 
්කහයඹ එහි ඳළවළදිලි රකුණු ශකොට, පිටඳත රළබී ශදිනඹක් ශනොඉක්භහ වළ්දහඩ් ංසකහයක ශත රළශඵන ශේ එවිඹ යුරුඹ. 
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