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அெஷகஶ அமஷக்கக
OFFICIAL REPORT

(අශලෝධිත පිටඳත /பஷகற ெஷருத்ெப்படஶெது /Uncorrected)

අ්දතර්ගත ප්රtධහන කරුණු
ත්රනසතහීන්දට මුද්  ළඳීමභ භළඩඳළළ්වීමශ  මුින (ංශලෝධන) ඳන්ව ශකටු ඳත:
ඳශමුන ය කිඹන රීන
ශඳෞද්ගලික භ්දත්රීල්දශප ඳන්ව ශකටු ඳ්ව:
ශ්රීග රංකහශල ශ් යකශඹෝ ංධාධහනඹ (ංසථහගත කිරීශ )- [ගරු අ් වහජ් ඒ.එච්.එ . අසර් භවතහ]
- ඳශමුන ය කිඹන රීන
එ .ශේ.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන ඳදනභ (ංසථහගත කිරීශ )-[ ගරු අරු්දදික ප්රtනහ්දු  භවතහ] ඳශමුන ය කිඹන රීන
ශ්රීග රංකහ ප්රtජහතහ්ද්රිතක භහජහීන ජනයජශශ ශේමධ
ස හධිකයණශශ අරේධානිලසයඹකහය ධුයශඹ්ද ගරු
(ආයහර්ඹ) උඳිනස අතඳ්වතු ඵණ්ඩහයනහඹක හර මුදිඹ්දශම යහශවහමිරහශප ශියහනි අංශුභහරහ
ඵණ්ඩහයනහඹක භව්වමිඹ ඉ්ව කිරීභ වහ අිනගරු ජනහධිඳිනයඹහ ශත ඳහර්ලිශ ්දතුශල
ශඹෝජනහ  භතඹේ ඉදිරිඳ්ව කිරීභ පිණි ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහශල 107(2) ය සථහ ප්රtකහය
ශඹෝජනහ - ධාහදඹ ක්  තඵන රීන

பஷெஶன உள்ரடக்கம்
பங்கலஶெஷ நஷெஷரஷப்கப ஒடுக்குெல் ஸெஶன சலஶச் சட்டம் (ெஷருத்ெம்) சட்டமூயம்:
முென்முகம ெஷப்பஷடப்பட்டது
ெனஷ உரப்பஷனர் சட்டமூயங்கள்:
இயங்கக ழுத்ெஶரஶ்கள் அகப்பு (கூட்டிகைத்ெல்)
அஸ்லர்]-முென்முகம ெஷப்பஷடப்பட்டது

- [ஶண்புஷகு (அல்வஶஜ்) .ச்.ம்.

ம்.கக..டீ.ஸ். குைலர்ென ன்மம் (கூட்டிகைத்ெல்) - [ஶண்புஷகு அருந்ெஷக்க பர்னஶந்து] முென்முகம ெஷப்பஷடப்பட்டது
இயங்கக சனநஶக கசஶசலிசக் குடிசஷன் உர் நஸெஷன்ம பஷெ நஸெஷசர் பெலஷஷலிருந்து தகரல
(கயஶநஷெஷ) (ெஷருெஷ) உபெஷஸ்ழ அத்ெபத்து பண்டஶநஶக்க லஶசய முெஷன்கச ஶயவஶஷயஶகக
ளஷஶைஷ அங்சுஶயஶ பண்டஶநஶக்ககல அகற்ரலெற்கஶக அெஷகெகு சனஶெஷபெஷ அலர்களுக்கு
பஶஶளுன்மத்ெஷன் பஷககைதஶன்கமச் சர்ப்பஷக்கும் தபஶருட்டு அசஷயகப்பஷன் 107(2)
உரப்புகஷன் பஷகஶம் சர்ப்பஷக்கப்படுகஷன்ம பஷககை - லஷலஶெம் ஒத்ெஷகலக்கப்பட்டது

PRINCIPAL CONTENTS
CONVENTION ON THE SUPPRESSION OF TERRORIST FINANCING (AMENDMENT) BILL:
Read the First time
PRIVATE MEMBERS’ BILLS:
Sri Lanka Writers Organization (Incorporation) – [The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer] – Read the First
time
M.K.A.D.S. Gunawardana Foundation (Incorporation) – [The Hon. Arundika Fernando] – Read the
First time
RESOLUTION AS PER ARTICLE 107(2) OF THE CONSTITUTION FOR A MOTION OF
PARLIAMENT TO BE PRESENTED TO HIS EXCELLENCY THE PRESIDENT FOR THE
REMOVAL OF THE HON. (DR.) (MRS.) UPATISSA ATAPATTU BANDARANAYAKE
WASALA MUDIYANSE RALAHAMILAGE SHIRANI ANSHUMALA BANDARANAYAKE
FROM THE OFFICE OF THE CHIEF JUSTICE OF THE SUPREME COURT OF THE
DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA - Debate Adjourned
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අ. බහ. 1.00ට ඳහර්ලිශ ්දතු රැසධාඹ. කථහනහඹකතුභහ [ගරු යභ් 
යහජඳේ භවතහ] මරහනහරඪ ධාඹ.

பஶஶளுன்மம் பஷ. ப. 1.00 ைஷக்குக் கூடிது. சபஶநஶகர் அலர்கள்
[ஶண்புஷகு சல் ஶஜபக்ஷ] ெகயக லகஷத்ெஶர்கள்.
The Parliament met at 1.00 p. m., MR. SPEAKER [THE HON.
CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair.

ලිපි ශ් යනහදිඹ පිළිගළ්දීමභ

சர்ப்பஷக்கப்பட்ட பத்ெஷங்கள்
PAPERS PRESENTED

ශභභ හර්තහ  ප්රtදහයික කර්භහ්දත වහ කුඩහ ය හඹ
ංර්ධන කටුතතු පිළිඵ උඳශද්ලක කහයක බහට ශඹොමු කශ
ුතතුඹළයි භභ ශඹෝජනහ කයමි.

ප්රtලසනඹ ධාභන රදි්ද, බහ  භත ධාඹ.

லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගරු දිශ්දස ගුණර්ධන භවතහ

(ஶண்புஷகு ெஷகனஷ் குைலர்ென)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශද්ශීඹ වදය  අභහතය තුභහ ශනුශ්ද,
2010 ර්ඹ වහ ශවෝමිශඹෝඳින වදය  බහශල හර්ෂික
හර්තහ භභ ඉදිරිඳ්ව කයමි.
ශභභ හර්තහ ශද්ශීඹ වදය  කටුතතු පිළිඵ උඳශද්ලක
කහයක බහට ශඹොමු කශ ුතතුඹළයි භභ ශඹෝජනහ කයමි.

ප්රtලසනඹ ධාභන රදි්ද, බහ  භත ධාඹ.

லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

2010 ර්ඹ වහ ජහිනක ආයේක අයමුදර පිළිඵ ධාගණකහධිඳිනශප
හර්තහ. - [අරේහභහතය තුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආගමික කටුතතු අභහතය  ගරු
දි.මු. ජඹය්වන භවතහ ශනුට ගරු දිශ්දස ගුණර්ධන භවතහ]

ශඳ්ව

நக்கள்

බහශ ඹ භත ිනබිඹ ුතතුඹයි නිශඹෝග කයන රීන.
சபஶபீடத்ெஷல் இருக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

(1) 1968 අංක 45 දයන එේ්ව ජහතී්දශප ඳනශ්ව 2 ළනි ග්දිනඹ

ඹටශ්ව ධාශද්ල කටුතතු අභහතය යඹහ ධාින්ද හදන රු , 2012 භළයි
15 දිනළින අංක 1758/19 දයන අින ධාශලම ගළට් ඳත්රනශශ ඳශ කයන
රද නිශඹෝග; ව

(2) 1968 අංක 45 දයන එේ්ව ජහතී්දශප ඳනශ්ව 2 ළනි ග්දිනඹ

ඹටශ්ව ධාශද්ල කටුතතු අභහතය යඹහ ධාින්ද හදන රු , 2012 භළයි
31 දිනළින අංක 1760/40 දයන අින ධාශලම ගළට් ඳත්රනශශ ඳශ කයන
රද නිශඹෝග. - [ගරු ජී.එ් . පීරිස භවතහ]

බහශ ඹ භත ිනබිඹ ුතතුඹයි නිශඹෝග කයන රීන.
சபஶபீடத்ெஷல் இருக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

ගරු අනුය ප්රිeඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ (ඳරිය අභහතය තුභහ)

(ஶண்புஷகு அநு பஷஶஷெர்ளன ஶப்பஶ - சுற்மஶடல் அகச்சர்)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of
Environment)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, 2009 ව 2010 ර් වහ භූ ධාදය හ
මීේණ වහ ඳත්  කහර්ඹහංලශශ හර්ෂික හර්තහ භභ ඉදිරිඳ්ව
කයමි.
ශභභ හර්තහ ඳරිය කටුතතු පිළිඵ උඳශද්ලක කහයක බහට
ශඹොමු කශ ුතතුඹළයි භභ ශඹෝජනහ කයමි.

ප්රtලසනඹ ධාභන රදි්ද, බහ  භත ධාඹ.

லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගරු දිශ්දස ගුණර්ධන භවතහ (ජර ඳහදන වහ
ජරහඳවන අභහතය තුභහ ව ආණ්ඩු ඳහර්ලසශශ ප්රtධහන
ංධාධහඹකතුභහ)

(ஶண்புஷகு ெஷகனஷ் குைலர்ென - நஸர்லறங்கல், லடிகஶயகப்பு
அகச்சரும் அசஶங்கத் ெப்பஷன் முெற்ககஶயஶசஶநம்)

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

ගරු කථහනහඹකතුභනි, හ ප්රtදහයික කර්භහ්දත වහ කුඩහ
ය හඹ ංර්ධන අභහතය තුභහ ශනුශ්ද, 2010 ර්ඹ වහ
රංකහ කහර්මික ංර්ධන භණ්ඩරශශ හර්ෂික හර්තහ භභ
ඉදිරිඳ්ව කයමි.
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PETITIONS
ගරු පිඹංකය ජඹය්වන භවතහ (ිනධා්  ගු්ද ශමහ
අභහතය තුභහ)

(ஶண்புஷகு பஷங்க ஜத்ன - சஷலஷல் லஷஶனச் கசகலகள்
அகச்சர்)

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

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ශ්දනප්පු, ඵටහිය
ු  භරශදනිඹ, ඩිසශඳ්දරි ඳහය, අංක 231 දයන සථහනශඹහි
ඳදිංචි එස.එච්. රඳශමන භවතහශග්ද රළබුණු ශඳ්වභේ
පිළිග්දමි.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු ඩබ්ලිල.බී. ඒකනහඹක භවතහ - ඳළමිණ නළත.
ගරු සුනි්  වඳු්දශන්වින භවතහ - ඳළමිණ නළත.
ගරු ජි්ද ද හස ගුණර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත.

ගරු යි.ජී. ඳද්භිනරි භවතහ

(ஶண்புஷகு கல.ஜஸ. பத்சஷஶஷ)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ නුශපශගොඩ, ශභ් ඩර් ශඳශද,
ආන්දද ඳහය, අංක 12/1 දයන සථහනශඹහි ඳදිංචි ධා් ්ද ශවමහ
අශේපිටිඹ භවතහශග්ද රළබුණු ශඳ්වභේ පිළිග්දමි.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු ඒ.එ . යහමික බුද්ධදහ භවතහ - ඳළමිණ නළත.

ඉදිරිඳ්ව කයන රද ශඳ්ව භවජන ශඳ්ව
බහට ඳළරිඹ ුතතු ඹයි නිශඹෝග කයන රීන.

පිළිඵ කහයක

சர்ப்பஷக்கப்பட்ட நக்ககரப் தபஶதுநக் குழுவுக்குச் சஶட்டக்
கட்டகரஷடப்பட்டது.
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

ඳහර්ලිශ ්දතු
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ඳන්ව ශකටු ඳ්ව පිළිගළ්දීමභ

ශඳෞද්ගලික භ්දත්රීල්දශප ඳන්ව ශකටු ඳ්ව

BILLS PRESENTED

PRIVATE MEMBERS' BILLS

சர்ப்பஷக்கப்பட்ட சட்டமூயங்கள்

ත්රනසතහීන්දට මුද්  ළඳීමභ භළඩඳළළ්වීමශ  මුින
(ංශලෝධන) ඳන්ව ශකටු ඳත
பங்கலஶெஷ நஷெஷரஷப்கப ஒடுக்குெல் ஸெஶன
சலஶம் (ெஷருத்ெம்) சட்டமூயம்
CONVENTION ON THE SUPPRESSION OF TERRORIST
FINANCING (AMENDMENT) BILL

ெனஷ உரப்பஷனர் சட்டமூயங்கள்

ශ්රීග රංකහශල ශ් යකශඹෝ ංධාධහනඹ (ංසථහගත
කිරීශ ) ඳන්ව ශකටු ඳත
இயங்கக ழுத்ெஶரர்கள் அகப்பு
(கூட்டிகைத்ெல்) சட்டமூயம்

SRI LANKA WRITERS ORGANIZATION (INCORPORATION)
BILL

ගරු අ් වහජ් ඒ.එච්.එ . අසර් භවතහ

(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
"2005 අංක 25 දයන ත්රනසතහීන්දට මුද්  ළඳීමභ භළඩඳළළ්වීමශ  මුින
ඳනත ංශලෝධනඹ කිරීභ වහ වූ ඳන්ව ශකටු ඳතකි."

පිළිග්දන රද්ශද් ධාශද්ල කටුතතු අභහතය  ගරු (භවහයහර්ඹ)
ජී.එ් . පීරිස භවතහ ධාිනනි.
2013 ජනහරි භ 22 න අඟවරුහදහ ශද න ය කිඹධාඹ
ුතතුඹයි ද, එඹ මුද්රපණඹ කශ ුතතුඹයි ද නිශඹෝග කයන රීන.

I move,
"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the Sri
Lanka Writers Organization".

ගරු ිනරිඳහර ගභර්ව භවතහ (ඉඩ
නිශඹෝජය  අභහතය තුභහ)

වහ ඉඩ

ංර්ධන

(ஶண்புஷகு சஷமஷபஶய கயத் - கஶைஷ, கஶைஷ அபஷலஷருத்ெஷ பஷெஷ
அகச்சர்)

தலரஷநஶட்டலுலல்கள் அகச்சர் ஶண்புஷகு (கபஶசஷஶஷர்)
ஜஸ. ல். பீஶஷஸ் அலர்கரஶல் சர்ப்பஷக்கப்பட்டது.
2013 சனலஶஷ 22, தசவ்லஶய்க்கஷறக இண்டஶம் முகம
ெஷப்பஷடப்பட கலண்டுதனவும் அச்சஷடப்பட கலண்டுதனவும்
கட்டகரஷடப்பட்டது.

(The Hon. Siripala Gamalath - Deputy Minister of Lands
and Land Development)

Presented by the Hon. (Prof.) G.L. Peiris, Minister of External
Affairs; to be read a Second time upon Tuesday, 22nd January, 2013
and to be printed.

ප්රtලසනඹ ධාභන රදි්ද බහ  භත ධාඹ.
ඳන්ව ශකටු ඳත ඊට අනුකර ඳශමුන ය කිඹන රදි්ද, එඹ
මුද්රපණඹ කිරීභට නිශඹෝග කයන රීන.

ධාින්ද සථිය කයන රීන.
ஆகஶெஷத்ெஶர்.
Seconded.

හර්තහ කිරීභ වහ 47(5) න සථහය නිශඹෝගඹ ඹටශ්ව ඳන්ව
ශකටු ඳත ංසකෘිනක වහ කරහ කටුතතු අභහතය තුභහ ශත ඳයන රීන.

ඳහර්ලිශ ්දතුශල රැසීම

பஶஶளுன்ம அர்வு

SITTINGS OF THE PARLIAMENT
ගරු නිභ්  ිනරිඳහර ද ින් හ භවතහ (හරිභහර්ග වහ ජර
 ඳ්ව කශභනහකයණ අභහතය තුභහ ව ඳහර්ලිශ ්දතුශල
බහනහඹකතුභහ )
(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ - நஸர்ப்பஶசன, நஸர்லர
முகஶகத்துல அகச்சரும் பஶஶளுன்மச் சகப முெல்லரும்)

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

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ ඳවත ව්ද ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ්ව
කයනහ:
"සථහය නිශඹෝග 7 හි ධාධිධාධහනර ව 2010.07.09 ළනි දින
ඳහර්ලිශ ්දතු ධාින්ද  භත කයන රද ශඹෝජනහශල කුභේ ව්ද ිනබුණ ද,
අද දින රැසීම ඳළළ්වශන කහර ශලරහ අ. බහ. 1.00 ිනට අ. බහ. 6.30 දේහ
ධාඹ ුතතු ඹ. අ. බහ. 6.30 ට කථහනහඹකතුභහ ප්රtලසනඹ ශනොධාභහ ඳහර්ලිශ ්දතු
ක්  තළබිඹ ුතතු ඹ."

ප්රtලසනඹ ධාභන රදි්ද, බහ  භත ධාඹ.

லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு, ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது.
இென்படி,
சட்டமூயம்
முென்முகம
ெஷப்பஷடப்பட்டு,
அச்சஷடப்படக் கட்டகரஷடப்பட்டது.
சட்டமூயம் நஷகயக் கட்டகர இய. 47 (5)இன்படி கயஶசஶ,
ககய அலுலல்கள் அகச்சருக்கு அமஷக்கக தசய்ப்படுெற்கஶகச்
சஶட்டப்பட்டது.
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 Culture and the Arts for report.

එ .ශේ.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන ඳදනභ (ංසථහගත
කිරීශ ) ඳන්ව ශකටු ඳත
ம்.கக..டீ.ஸ்.குைலர்ென ன்மம்
(கூட்டிகைத்ெல்) சட்டமூயம்

M.K.A.D.S GUNAWARDANA FOUNDATION (INCORPORATION)
BILL

ගරු අරු්දදික ප්රtනහ්දු  භවතහ

(ஶண்புஷகு அருந்ெஷக்க பர்னஶந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳවත ව්ද ශඹෝජනහ භහ ඉදිරිඳ්ව
කයනහ:
"එ .ශේ.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන ඳදනභ ංසථහගත කිරීභ වහ වූ ඳන්ව
ශකටු ඳත ඉදිරිඳ්ව කිරීභට අය දිඹ ුතතුඹ."
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ගරු (වදය ) සුදර්ශිනී ප්රtනහ්දු පු් ශ්  භව්වමිඹ

(ஶண்புஷகு ( கலத்ெஷ
பர்னஶந்துபுள்கர)

கயஶநஷெஷ

(ெஷருெஷ)

சுெர்ளஷனஷ

ගරු ශජෝ්ද අභයතුංග භවතහ

(ஶண்புஷகு கஜஶன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

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

ධාින්ද සථිය කයන රීන.
ஆகஶெஷத்ெஶர்.
Seconded.

ප්රtලසනඹ ධාභන රදි්ද බහ  භත ධාඹ.
ඳන්ව ශකටු ඳත ඊට අනුකර ඳශමුන ය කිඹන රදි්ද, එඹ
මුද්රපණඹ කිරීභට නිශඹෝග කයන රීන.
හර්තහ කිරීභ වහ 47(5) න සථහය නිශඹෝගඹ ඹටශ්ව ඳන්ව
ශකටු ඳත භහජ ශමහ අභහතය තුභහ ශත ඳයන රීන.
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு, ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது.
இென்படி,
சட்டமூயம்
முென்முகம
ெஷப்பஷடப்பட்டு,
அச்சஷடப்படக் கட்டகரஷடப்பட்டது.
சட்டமூயம் நஷகயக் கட்டகர இய. 47 ( 5 ) இன்படி சமூக

கசகலகள்
அகச்சருக்கு
சஶட்டப்பட்டது.
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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.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ප්රtධහන කටුතතු. අද දින නය හඹ ඳත්රනශශ ධාඹ අංක 1 දයන
ශඹෝජනහ රකහ ඵළලීභ.

ගරු ශජෝ්ද අභයතුංග භවතහ

(ஶண்புஷகு கஜஶன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, රීින ප්රtලසනඹේ ිනශඵනහ. ගරු
කථහනහඹකතුභනි, ශ ඉදිරිඳ්ව කයන ශඹෝජනහ  ඵ්දධශඹ්ද
වූ හර්තහ අඳට රළබී නළවළ.

ගරු භ්දත්රීලයශඹේ

(ஶண்புஷகு உரப்பஷனர் ஒருலர்)

(An Hon. Member)

ඒ  ඵ්දධශඹ්ද රීිනඹේ නළවළ.

ගරු ශජෝ්ද අභයතුංග භවතහ

(ஶண்புஷகு கஜஶன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

රීිනඹේ නළ්වශ්ව ශභොකද? එභ හර්තහ ඉදිරිඳ්ව කය භහඹේ
ගත වුණහට ඳසශම තභයි ඔඵතුභහ ශභඹ ධාහදඹට ගත ුත්වශ්ව.

කථහනහඹකතුභහ

ඒ හර්තහ අපි වළභ ශදනහශපභ ශ  උඩ තළ්දඳ්ව ධාඹ ුතතුයි.
එදිනට තභයි එඹ table වුණහ කිඹහ අපි බහය ග්දශ්ද. ධාශලම
කහයක බහශල බහඳිනතුභහ එදහ ඔඵතුභහට ශප්ළි කිහිඳඹේ කිඹහ
ශභොනහද කරුණු ගඹේ ඉදිරිඳ්ව කශහ. නමු්ව ශ බහට
අධය ඹනඹ කය්දන පර්ණ හර්තහේ රළබී නළවළ. ඒකයි අපි
ඉදිරිඳ්ව කයන තර්කඹ.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ශවොයි. ශඵොශවොභ ශවො තර්කඹේ. එඳභණද?

ගරු ශජෝ්ද අභයතුංග භවතහ

(ஶண்புஷகு கஜஶன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ඒ අනු භහඹේ ක්  ශද්දන, ඒ හර්තහශල ිනශඵන ශද්් 
අධය ඹනඹ කයරහ, ඒහශශ වරි ළයදි ිනශඵනහ න ඒහ
ශඳ්දනු කයරහ ඒ අනු ශභඹ ධාහදඹට ග්දන.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශවොයි, ශඵොශවොභ සතුිනයි. ඒ ධාශලම කහයක බහශල හර්තහ
ශදළ ඵර් භහශශ 08 ළනිදහ ඳහර්ලිශ ්දතුශල table කශහ. ඒ
table කශ දශම ඉරහ ජනහරි භහශශ 08 ළනිදහ න ධාට
නිඹමිත ඳරිදි අදහශ භහඹ  පර්ණ ශරහ ිනශඵනහ. ඒ table
කයරහ ඉය ශරහ එඹ මුද්රපණඹ කය්දන ඉ් රහ ිනටිඹහ. 08
ළනිදහයි්ද ඳසු තභයි මුද්රපණඹ කශශම. එඹ මුද්රපණඹ කයරහ ආණ්ඩු
ඳේශශ ව ධාඳේශශ ිනඹලුභ ප්රtධහන කහර්ඹහරරට්ව,
භ්දත්රීලරු්දට්ව රඵහ ීන ිනශඵනහ. භට පුසතකහරශඹ්ද දළන
ග්දන රළබුණහ, භ්දත්රීලරු ඒහ අය ශගන හිහි් රහ ිනශඵනහ
කිඹරහ.

ගරු ශජෝ්ද අභයතුංග භවතහ

(ஶண்புஷகு கஜஶன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ කිඹන කරුණු අනු මුද්රපණඹ
කයරහ අ්ද වුශණ්- [ඵහධහ කිරීභේ] භට ත ශඳොඩ්ඩේ ධාසතය
කය්දන ිනශඵනහ. ඒ වහ අසථහ ශද්දන. [ඵහධහ කිරී ]

ගරු අරු්දදික ප්රtනහ්දු  භවතහ

(ஶண்புஷகு அருந்ெஷக்க பர்னஶந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

ශදෝහභිශඹෝගඹ අශවෝින කය ග්දන පුළු්ද න - [ඵහධහ
කිරීභේ]

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

කථහනහඹකතුභහ

එඹ නළත යේ කිඹ්දන ඵර්දන.

(Mr. Speaker)

ගරු ශජෝ්ද අභයතුංග භවතහ

(ஶண்புஷகு கஜஶன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

අද දින ඉදිරිඳ්ව කයන ශඹෝජනහ පිළිඵ හර්තහේ ගළන
කථහ කයනහ. ඒ හර්තහ අඳට රළබී නළවළ.  ප්රtදහඹඹ අනු -

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ධාශලම කහයක බහශල හර්තහද?

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

ඔල. ගරු ශජෝ්ද අභයතුංග භ්දත්රීලතුභහ කථහ කය්දන.

ගරු ශජෝ්ද අභයතුංග භවතහ

(ஶண்புஷகு கஜஶன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ශභතුභහ තභයි හිහි් රහ කෆගවරහ කිලශල ශදෝහභිශඹෝගඹ
ගළන, ශේමසධහධිකයණශශ තී්දු ේ ගළන. ඒ නිහ එතුභහ
කෆගව්දන ඕනෆ නළවළ. [ඵහධහ කිරී ] ගරු කථහනහඹකතුභනි,
ශදළ ඵර් 17 ළනිදහ තභයි ශ හර්තහ මුද්රපණඹ කයරහ අ්ද
කය ිනබුශණ්. ශදළ ඵර් 17 ළනිදහ ඳහර්ලිශ ්දතු ඳළළ්ව
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ඳහර්ලිශ ්දතු

[ගරු ශජෝ්ද අභයතුංග භවතහ]

වුශණ් නළවළ. ඳහර්ලිශ ්දතු ඳළළ්වවූශල ජනහරි 08 ළනිදහයි.
ජනහරි 08 ළනිදහ තභයි ගරු භ්දත්රීලරු්දට නීතය නුකර ශ
හර්තහ රළබුශණ්. එදහ ඉරහ තභයි table වුශණ්. [ඵහධහ කිරී ]
ඒකයි භභ කිඹන කහයණඹ. [ඵහධහ කිරී ]

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශ ලබ්ද නඟන ිනඹලු ශදනහභ ඒ හර්තහ හිහි්ද ු ්දනහද?
ලබ්ද කය්දශ්ද ඒකද?
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නළ්වන මුද්රපණඹ කය අ්ද වුණහට ඳසු ඉරහ භහඹේ ද
කිඹන ප්රtලසනඹයි.

ගරු යනි් 
නහඹකතුභහ)

ධාක්රාභිනංව

Hon. Speaker, can I help you on this matter?
කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු යනි්  ධාක්රාභිනංව භවතහ

ඒ හශපභ ඔඵතුභහට ඒක ඉදිරිඳ්ව කිරීභ  පර්ණශඹ්දභ
කශශම නළවළ, ඒ බහඳිනතුභහ. ඒ හර්තහශල පිටු බහගඹේ කිඹහ
ඉය ශරහ ළයදිකහයඹහ කයරහ නික හිටිඹහ. ඒකයි ශභතළන
ිනශඵන ප්රtලසනඹ.
අඳ කිඹ්දශ්ද ශ ධාහදඹට වරිඹට භහඹේ ක්  ශද්දන කිඹහ
යි. [ඵහධහ කිරී ] අපි ධාහදඹට ඉදිරිඳ්ව ශ්දන . ගරු
කථහනහඹකතුභනි, අශප් ශකොශව්වභ ඵරහශඳොශයෝවතුේ නළවළ
ශ ශක්ද ඳළනරහ ඹ්දන. ඹ
අහධහයණඹේ වුණහ න ,
අනීිනඹේ ිනද්ධ ශරහ ිනශඵනහ න ඒ පිළිඵ කරුණු
කහයණහ ශඳ්ද්දනට තභයි , අද ශ ගරු බහට අශප් භ්දත්රීලරු
ඔේශකොභ ඇධා්ව ඉ්දශ්ද. එභ නිහ භහ කහරුණික,
ශගෞයහ්දධාත ඔඵතුභහශග්ද ඉ් ලීභේ කයනහ. ශ භහඹ ඳසු
නතුරු ශ ධාහදඹ ග්දන එඳහ. ශභොකද, අශප් භ්දත්රීලරු
ශඵොශවෝ ශදශනකුට -

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

භට දළන ග්දනට ඕනෆ ශභඹයි. ශ හර්තහ 2012 ශදළ ඵර්
භහශශ 08 න දහ එභ ධාශලම කහයක බහශල බහඳිනතුභහ
ඳහර්ලිශ ්දතුශලීන table කශහ. එතශකොට මුද්රපණඹ කය්දන
ඉ් ලීභේ කශහ. භහ හිතන ධාධිඹට මුද්රපණඹ කය  පර්ණ කය්දන
දස කිහිඳඹේ ඹ්දන ඇින. ධාරුද්ධ ඳේශශ ඔඵතුභහශප
කහර්ඹහරඹට්ව ආණ්ඩු ඳේශශ කහර්ඹහරඹට්ව ඒ ඵ දළනු ීනරහ
ිනශඵනහ.

ගරු ශජෝ්ද අභයතුංග භවතහ

(ஶண்புஷகு கஜஶன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

17 න දහ.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශ්දන ඇින. මුද්රපණඹ කය්දන දස ගණනේ ඹනහ ශ්ද. භට
දළන ග්දන ඕනෆ, ඒක table කශ දශම ඉ්ද භහඹේ ද එශවභ

ඳහර්ලසශශ

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

Yes.

ඔඵතුභහ හධහයණ තී්දු ේ ශදන කථහනහඹකතුශභකු
වළටිඹටයි අඳ ගරු කය්දශ්ද. වළභ දහභ ඔඵතුභහශප ගරු්වඹ අඳ
පිළිග්දනහ. ගරු කථහනහඹතුභනි, ශභතළනීන භහඹේ ක් 
ශද්දශ්ද ඔඹ ඉදිරිඳ්ව කශ හර්තහ කිඹහ ඵරහ, ඒශේ අඩු ඳහඩු
ිනශඵනහ න ශ ගරු බහශල ඉ්දන ිනඹලු භ්දත්රීලරු්දට
කරුණු කහයණහ ඉදිරිඳ්ව කය්දන අසථහේ රඵහ ීනභටයි.
ඒකටයි ශ හර්තහ ඉදිරිඳ්ව කය්දශ්ද. ශ ක හිහි්ද අය Library
එශේ Pigeonhole එශේද දළ භහට වරිඹ්දශ්ද නළවළ. ඒක
ශගනළ් රහ ෆභ භ්දත්රීලයශඹකුශප ශ ඹ උඩ ිනඹ්දන ඕනෆ.
COPE හර්තහ්ව එශවභයි. ඕනෆභ කහයක බහ හර්තහේ table
කශහයි්ද ඳසශම එශවභයි ශ්දන ඕනෆ.

(ධාරුද්ධ

(ஶண்புஷகு ைஷல் லஷக்கஷசஷங்க - ெஷர்க்கட்சஷ முெல்லர்)

ගරු ශජෝ්ද අභයතුංග භවතහ

(ஶண்புஷகு கஜஶன் அதுங்க)

භවතහ

(ஶண்புஷகு ைஷல் லஷக்கஷசஷங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

Firstly, I would like remind the House that we are
sitting in a judicial capacity. So, we should maintain the
dignity. We all can argue out. The Hon. Members can
reply to what I say. But, I do not think - if we say that
Parliament is supreme - that we should behave in the
manner we were doing a few minutes ago. I have my
points; you may not agree but let the Leader of the House
and others reply to me. To help you, Mr. Speaker, I will
start off with Standing Order No. 78A (1) which states, I
quote:
―……..the Speaker shall entertain such resolution and place it on the
Order Paper of Parliament but such resolution shall not be
proceeded with until after the expiration of a period of one month
from the date on which the Select Committee appointed under
paragraph (2) of this Order has reported to Parliament.‖

Then, Sir, I looked at the proceedings of Saturday, 8 th
December 2012. All that has happened is, there had been
a presentation, පිළිගළ්දීමභ. බහගත කය නළවළ; පිළිගළ්දවූහ.
ඒශේ බහඳිනතුභහ අශප් "Lord Chancellor තුභහ" කහයණහ
ඳවේ ගළන අදවස ප්රtකහල කශහ. ඊට ඳසු බහනහඹකතුභහ
ශඹෝජනහ කශහ, "ගරු කථහනහඹකතුභනි, එකී හර්තහ මුද්රපණඹ
කශ ුතතුඹයි භභ ශඹෝජනහ කයනහ" කිඹහ.
If you look at the Standing Orders, to help you, I will
go on with what we have said earlier. If you take Standing
Order No. 63 under ―REPORTS OF COMMITTEES ON
BILLS" it states, I quote:
―….shall present a report to Parliament setting out its
recommendations, and a copy of the report shall be distributed to
every member.‖

Then, you have under Standing Order No. 121
―COMMITTEE OF SELECTION, what and what a report
should contain. Then again, it is given under Standing
Order No. 123, under Standing Order No. 125 (3), under
Standing Order No. 126 (3), under Standing Order No.
127 and Standing Order No. 128.
What is a report? I have taken the normal definition of
a ―report‖. I have taken it from the Oxford Dictionary,
which states, I quote:
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―an account given of a particular matter, especially in the form of an
official document, after thorough investigation or consideration by
an appointed person or body.‖

Then, the same thing is there in the Merriam-Webster
Dictionary. It states, I quote:
―a: a usually detailed account or statement….b: an account or
statement of a judicial opinion or decision. c: a usually formal
record of the proceedings of a meeting or session.‖

It is also defined in the Macmillan Dictionary as ―an
official document of a particular subject, often made by a
group of people after studying a problem or the situation
carefully‖.
Now, what happened was, the Hon. Minister presented
it. Then, it had to be printed and tabled. The Debate can
take one month after it is tabled. Now, "tabling" is placing
it here on our table; distributing it anywhere else is not
tabling.
Just now, the Hon. Minister tabled a Report and said,
―Let it be referred to the Consultative Committee‖. Now,
that "tabling", Hon. Speaker, will not take place until you
table it. My worry is, let us say, that you have a majority
and you pass it. Then, someone else will go and say,
―This is not valid‖. So, whatever you do, has to be valid.
If it is not tabled, then how can you say that that one
month has gone? It is for you all to decide. We cannot be
breaking the law and the Standing Orders. If we say
Parliament is supreme, let us go through that. I am the one
who got hit most for saying Parliament is supreme.[Interruption.] That is why we are here.- [Interruption.] I
think Parliament is supreme but you must follow the law.
You have not yet tabled that Report. Once it is tabled and
one month is gone - Otherwise you must amend Standing
Order No. 78A. You can bring a resolution next week or
week after to amend Standing Order No. 78A. That is
another option. But, unfortunately, I have got a problem
on that because today I found that the Leader of the
House has stated to the "Daily News" that the Standing
Orders cannot be amended retroactively. I am about to
say that you can do it retroactively but he has said that it
cannot be amended retroactively. All I am saying is there
are different solutions.- [Interruption.] Let us see. Let us
now look at that situation. Hon. Speaker, before you say
anything, let the Government also tell us what exactly
they have done.
කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු බහනහඹකතුභහ.

ගරු නිභ්  ිනරිඳහර ද ින් හ භවතහ
(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ධාශලමශඹ්දභ අපි ඳේ නහඹක
රැසීම ශදකේ කළශලහ. ඳේ නහඹක රැසීම ශදකේ කළහ
තභයි ශ දින නිඹභ කය ග්වශ්ව. ඒ අසථහශලීන එේ්ව ජහිනක
ඳේශඹ්ද ඉ් ලුශල දස ශදකේ ශනොශයි, අඳට දස තුනේ
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ඕනෆ කිඹරහයි. කිිනභ අසථහකීන, ශ හර්තහ තභ්දට රළබුශණ්
නළවළ කිඹරහ ශ පිළිඵ භහඹේ ක්  ඕනෆඹ කිඹරහ ඉ් ලුශල
නළවළ.

ගරු යධා කරුණහනහඹක භවතහ

(ஶண்புஷகு லஷ கருைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

එඹ රළබුශණ් නළවළ කිඹරහ අඳ කිඹහ ිනශඵනහ.

ගරු නිභ්  ිනරිඳහර ද ින් හ භවතහ

(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

අද එතුභහභ පිළිග්වතහ ශ හර්තහ රළබී ිනශඵනහ කිඹරහ.
එතුභහ අද කථහශලීන ඒ ඵ පිළිග්වතහ.

ගරු යධා කරුණහනහඹක භවතහ

(ஶண்புஷகு லஷ கருைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

නළවළ, රළබුශණ් නළවළ කිඹරහ අඳ එදහ කිලහ.

ගරු නිභ්  ිනරිඳහර ද ින් හ භවතහ

(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

එතුභහ කිලශල එතුභ්දරහශප ශ  උඩ ඒ හර්තහ ිනබ්ශබ්
නළවළ කිඹරහයි. ගරු කථහනහඹකතුභනි, they admitted that they
have received it. එතුභ්දරහ කිඹ්දශ්ද එතුභ්දරහශප ශ  උඩ
ශ හර්තහ ිනබ්ශබ් නළවළ කිඹරහයි.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු බහනහඹකතුභනි, භට දළන ග්දන ඕනෆ ශ කහයණඹයි.
ශ
හර්තහශල ිනශඵනහ, "මුද්රපණඹ කිරීභට ශ්රීග රංකහ
ඳහර්ලිශ ්දතු නිඹභ කශශම 2012 ශදළ ඵර් භ 08 ළනි
ශනසුයහදහ" කිඹරහ. එතශකොට ශ ක table කයරහ. Table
කශහට ඳසශම ශ්ද, මුද්රපණඹ කය්දන කිඹ්දශ්ද.

ගරු නිභ්  ිනරිඳහර ද ින් හ භවතහ

(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ඔල.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

එදහ ිනට භහඹේ  පර්ණ වුණහද? එශවභ නළ්වන ශ ක
මුද්රපණඹ කයරහ ඹ කිින දක ඳහර්ලිශ ්දතුට රළබිරහ එතළනි්ද
භ්දත්රීලරු්දට ීනපු දශම ඉරහද ශ භහඹ ගණ්ද ග්දශ්ද,
එශවභ්ව නළ්වන කදහද?

ගරු නිභ්  ිනරිඳහර ද ින් හ භවතහ

(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

Standing Ordersර ඉතහ ඳළවළදිලි කිඹ්දශ්ද, Debate
එකට ග්දන පුළු්ද ්දශ්ද හර්තහ ඉදිරිඳ්ව කශ දශම ිනට
කිඹරහයි. ශ හර්තහ අඳ ශදළ ඵර් 8ළනි දහ ඉදිරිඳ්ව කය
ිනශඵනහ. ඒ නිහ ශ භහශශ 8ළනි දහයි්ද ඳසු ඕනෆ දක
ශ හර්තහ ධාහදඹට ග්දන පුළු්ද.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

දළ්ද ධාඳේ නහඹකතුභහ ව්ද කශහ, ශ
භ්දත්රීලරු්දශප ශ  භත තඵ්දන ඕනෆඹ කිඹරහ.

හර්තහ
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ඳහර්ලිශ ්දතු

ගරු නිභ්  ිනරිඳහර ද ින් හ භවතහ

(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

Standing Ordersර එශවභ කිඹරහ නළවළ ශ්ද.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ඊට ඳසු තභයි table කය්දශ්ද. ඒ ගළන තමු්දනහ්දශමරහ
ශභොකේද කිඹ්දශ්ද?

ගරු අනුය ප්රිeඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ

(ஶண்புஷகு அநு பஷஶஷெர்ளன ஶப்பஶ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භට යනඹේ කිඹ්දන අය ශද්දන.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ඔල. ගරු අනුය ප්රිeඹදර්ලන ඹහඳහ ඇභිනතුභනි, කිඹ්දන.

ගරු අනුය ප්රිeඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ

(ஶண்புஷகு அநு பஷஶஷெர்ளன ஶப்பஶ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, 78අ. (1) සථහය නිශඹෝගශශ ඉතහභ
ඳළවළදිලි ශභශම කිඹහ ිනශඵනහ:
"ශභභ නිශඹෝගශශ (2) න ශේදඹ ඹටශ්ව ඳ්ව කයනු රළබ ධාශලම කහයක
බහ ඳහර්ලිශ ්දතුට හර්තහ කශ දිනශශ ිනට එේ භහඹක
කහරඳරිච්ශේදඹේ ගතන ශතේ එභ ශඹෝජනහ  භතඹ පිළිඵ ක්රිලඹහ
ශනොකශ ුත්වශ්ව ඹ."

ඒ අනු භධාින්ද හර්තහ කිඹ්දන කළභළිනයි. ශ හර්තහ
ඳහර්ලිශ ්දතුට ඉදිරිඳ්ව කය ිනශඵ්දශ්ද 2012 ශදළ ඵර් භ
08ළනි දහයි. ශ ශඳොශ්ව ව්ද කය ිනශඵ්දශ්ද එශවභයි.
"හර්තහ ඉදිරිඳ්ව කශ දින ිනට එේ භේ" කිඹරහ. ඒ අනු භහ
හිත්දශ්ද ධාඳේ නහඹකතුභහශප තර්කඹ ශ කට ගළශශඳ්දශ්ද
නළවළ.

ගරු යනි්  ධාක්රාභිනංව භවතහ

(ஶண்புஷகு ைஷல் லஷக்கஷசஷங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

I would like to respond to the issue raised by the
"Lord Chancellor".
ගරු අනුය ප්රිeඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ

(ஶண்புஷகு அநு பஷஶஷெர்ளன ஶப்பஶ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

There are no "Lord Chancellors" in this Parliament. In
Parliament, we have Members.
ගරු අ් වහජ් ඒ.එච්.එ . අසර් භවතහ

ගරු යනි්  ධාක්රාභිනංව භවතහ

(ஶண்புஷகு ைஷல் லஷக்கஷசஷங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

Mr. Speaker, if you go by what exactly is meant by
reporting කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු ධාඳේ නහඹකතුභහ.

ගරු යනි්  ධාක්රාභිනංව භවතහ

(ஶண்புஷகு ைஷல் லஷக்கஷசஷங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

The issue is, what is meant by reporting in Standing
Order No. 78A(1)? What exactly do you mean by
reporting? Now, the Hon. Minister - if you read the
Hansard of that day - has made a very short statement that
they have gone into five charges and found the Chief
Justice guilty of three charges, not of the other two. That
is all. That is not a report. A report is a full account of
what took place.
First he said, "පිළිග්දමි". එඹ පිළිගළ්දවූහ. ඒ පිළිගළ්දවූ
එක මුද්රපණඹ කයරහ ිනබුශණ් නළවළ; it was not printed. Then,

you made an Order to be printed. Once you said "to be
printed", what had to be done next? So, this is the issue.
What was done has to be tabled. That is the practice. So,
if you did not table it, where is it? We have not got a
report. That is what we are saying. Whatever we do,
especially in regard to the Chief Justice, must be done
properly.
කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු ධාඳේ නහඹකතුභනි, ඒ කහයක බහශල බහඳින අනුය
ප්රිeඹදර්ලන ඹහඳහ ඇභිනතුභහ කිලහ හශප සථහය නිශඹෝග 78 අ.
(1)හි ිනශඵ්දශ්ද "...ශභභ නිශඹෝගශශ (2)න ශේදඹ ඹටශ්ව ඳ්ව
කයනු රළබ ධාශලම කහයක බහ ඳහර්ලිශ ්දතුට හර්තහ කශ
දිනශශ ිනට එේ භහඹක කහරඳරිච්ශේදඹේ..." කිඹරහයි. "හර්තහ
කශ දිනශශ ිනට" කිඹරහ ිනශඵනහ.

ගරු ඩිරහ්ද ශඳශර්යහ භවතහ (ධාශද්ල රැකිඹහ ප්රtර්ධන වහ
සුඵ හධන අභහතය තුභහ)

(ஶண்புஷகு டியஶன் தபகஶ - தலரஷநஶட்டு கலகயலஶய்ப்பு
ஊக்குலஷப்பு, நயகனஶம்புகக அகச்சர்)

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

නළඟී ිනටිශශඹ.

(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

ழுந்ெஶர்.
rose.

"Lord Chancellors" are in the House of Commons.

කථහනහඹකතුභහ

කථහනහඹකතුභහ

ගරු ඩිරහ්ද ශඳශර්යහ ඇභිනතුභහ.

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

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ශභඹ ඉතහභ ළදග්ව කහයණඹේ ගළන හකච්ඡහ කයන
අසථහේ. ඒ නිහ ඳහර්ලිශ ්දතු උ්වතරීතය න උ්වතරීතය
ධාධිඹට කවුරු්ව වළිනශය්දන. ඕනෆභ ශකශනකුට තභ්දශප අදවස
දේ්දන පුළු්ද.
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(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු ඩිරහ්ද ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு டியஶன் தபகஶ)

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු අනුය ප්රිeඹදර්ලන ඹහඳහ ඇභිනතුභහ
කිවූ ධාධිඹට ඳළවළදිලියි, "හර්තහ කශ දිනශශ ිනට භහඹේ" කිඹන
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එක. ඒක ත්ව තවවුරු නහ ශභ්දන ශ කහයණශඹ්ද. අනුය
ප්රිeඹදර්ලන ඹහඳහ ඇභිනතුභහ ඒ කහයක බහශල බහඳිනතුභහ
වළටිඹට ශදළ ඵර් භහශශ 08 න දින හර්තහ ඉදිරිඳ්ව
කයනහ. ඊට ඳසශම එභ හර්තහ ඳහර්ලිශ ්දතු ප්රtකහලන භහරහ
අංක 187 ශළුභ I වළටිඹට ව ශළුභ II වළටිඹට ප්රtකහලඹට
ඳ්ව ශනහ. දළ්ද ඒ ප්රtකහලන භහරහශල ශභොකේද කිඹ්දශ්ද? ශ
අදහශ කත්දදයඹ දහරහ, "... ශඹෝජනහ  භතශශ ව්ද ශයෝදනහ
ධාබහග ශකොට ඳහර්ලිශ ්දතුට හර්තහ කිරීභ වහ ඳ්ව කයන රද
ධාශලම කහයක බහශල හර්තහ ඉදිරිඳ්ව කයන රද්ශද් ධාශලම
කහයක බහශල බහඳින තළ්දඳ්ව ගරු අනුය ප්රිeඹදර්ලන ඹහඳහ
භවතහ ධාිනනි. මුද්රපණඹ කිරීභට ශ්රීග රංකහ ඳහර්ලිශ ්දතු නිඹභ
කශශම 2012 ශදළ ඵර් භ 08 ළනි ශනසුයහදහ" කිඹහ ව්ද
නහ.
ඒ කිඹ්දශ්ද ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශභඹ මුද්රපණඹ කය්දන
ඳහර්ලිශ ්දතු නිශඹෝග කය්දනට ඕනෆ. ඳහර්ලිශ ්දතු නිශඹෝග
කය්දශ්ද නළවළ, ඉදිරිඳ්ව ශනොවුණු හර්තහේ මුද්රපණඹ කය්දන
කිඹරහ. ඳහර්ලිශ ්දතුට හර්තහ වුණහයි්ද ඳසු තභයි මුද්රපණඹ
කය්දන කිඹරහ ඳහර්ලිශ ්දතු නිශඹෝග කය්දශ්ද. ශ හර්තහ
ඳහර්ලිශ ්දතුට ඉදිරිඳ්ව වුණහ, ශදළ ඵර් භහශශ 08 න දහ.
එදහ ඳහර්ලිශ ්දතු නිශඹෝග කශහ ශභඹ මුද්රපණඹ කය්දන කිඹරහ.
ඒ නිශඹෝගඹ ඳරිදි ශ හර්තහ මුද්රපණඹ කශ ඵ ශ හර්තහශල
ව්ද ශරහ ිනශඵනහ. ඒ මුද්රපණඹ කශ හර්තහශල ිනශඵ්දශ්ද්ව
අනුය ප්රිeඹදර්ලන ඹහඳහ භළිනතුභහ බහඳිනතුභහ වළටිඹට ඉදිරිඳ්ව කශ
හර්තහ ශදළ ඵර් භහශශ 08 න දහ ු ්ද නිශඹෝගඹ ඳරිදි
මුද්රපණඹ කශහ කිඹරහයි. හර්තහ මුද්රපණඹ කය්දන කිඹරහ
කිඹ්දශ්ද නළවළ, හර්තහ ඉදිරිඳ්ව ශනොශකොට. මුද්රපණඹ කය්දන
කිඹරහ ඳහර්ලිශ ්දතු නිශඹෝග කය්දශ්ද හර්තහ ඉදිරිඳ්ව
කශහට ඳසුයි. සථහය නිශඹෝගරට අනුකර, නිිනඹහකහය
හර්තහ ඉදිරිඳ්ව කශහ. ඊට ඳසශම ඳහර්ලිශ ්දතු නිශඹෝග
කශහ, හර්තහ මුද්රපණඹ කය්දන කිඹරහ. ඒ හර්තහශල්ව ව්ද
ිනශඵනහ, ශ හර්තහ මුද්රපණඹ කය්දශ්ද ශදළ ඵර් භහශශ 08
න දහ ු ්ද නිශඹෝගඹ භත කිඹරහ. භහඹ  පර්ණයි. ශන
කත්දදයඹේ නළවළ, එතළන.

ගරු රේසභ්ද කිරිඇ් ර භවතහ
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථහනහඹකතුභනි,

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු රේසභ්ද කිරිඇ් ර භ්දත්රීලතුභහ.

ගරු රේසභ්ද කිරිඇ් ර භවතහ
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ ශකටිශඹ්ද අව්දශ්ද ඉතහභ යර
ප්රtලසනඹේ. අඳට හර්තහ 8ළනිදහ ව ඵ වුණහද? ඳහර්ලිශ ්දතු
භ්දත්රීලරු්ද- [ඵහධහ කිරී ] අඳට-

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු භ්දත්රීලතුභහ, ිනඹලුභ භ්දත්රීලතුභ්දරහට 8ළනිදහභ ශභභ
හර්තහ රළබුණයි කිඹහ භහ පිළිග්දශ්ද නළවළ. එඹ බහගත කශහ.
ඊට ඳසශම මුද්රපණඹ කය්දන ඹ කහරඹේ හිඹහ.

ගරු රේසභ්ද කිරිඇ් ර භවතහ
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඒක තභයි, ගරු කථහනහඹකතුභනි.

380

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

දළ්ද භට ධාශලමශඹ්දභ දළන ග්දන ඕනෆ-

ගරු රේසභ්ද කිරිඇ් ර භවතහ
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ අව්දශ්ද යර ප්රtලසනඹේ.
ශදළ ඵර් භහශශ 8ළනිදහ අඳට හර්තහ රළබුණහද? ගරු
භ්දත්රීලරුනි, තමු්දනහ්දශමරහට රළබුණහද? [ඵහධහ කිරී ]

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

දළ්ද ඒකද අලය  ශ්දශ්ද ශභතළනට?

ගරු රේසභ්ද කිරිඇ් ර භවතහ
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අඳට රළබුශණ් නළවළ. එච්යයයි.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ශභතළනට ඒකද අලය  ශ්දශ්ද?

ගරු (වදය ) යහජිත ශමනහය්වන භවතහ (ධීය වහ ජරජ
 ඳ්ව ංර්ධන අභහතය තුභහ)

(ஶண்புஷகு
கலத்ெஷ கயஶநஷெஷ
ஶஜஷெ கசனஶத்ன கடற்தமஶறஷல், நஸக லரமூயங்கள் அபஷலஷருத்ெஷ அகச்சர்)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Fisheries and
Aquatic Resources Development)

ශ ඳහර්ලිශ ්දතුශල එශවභ ප්රtිනඳහදනඹේ ශකොශවම්ව ීනරහ
නළවළ.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ශභහි ිනශඵ්දශ්ද, ඳහර්ලිශ ්දතුට හර්තහ කශ දිනශශ ිනට
කිඹරහ.

ගරු රේසභ්ද කිරිඇ් ර භවතහ
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඔල. ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳහර්ලිශ ්දතුට කිඹන එශක්ද
අදවස කය්දශ්ද, "ඳහර්ලිශ ්දතු භ්දත්රීලරු්දට හර්තහ
රළශඵ්දන ඕනෆ" කිඹන එකයි.

ගරු (වදය ) යහජිත ශමනහය්වන භවතහ

(ஶண்புஷகு கலத்ெஷ கயஶநஷெஷ ஶஜஷெ கசனஶத்ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

එශවභ නළවළ.

ගරු රේසභ්ද කිරිඇ් ර භවතහ
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

නළ්වශ්ව ශභොකද?

ගරු (වදය ) යහජිත ශමනහය්වන භවතහ

(ஶண்புஷகு கலத்ெஷ கயஶநஷெஷ ஶஜஷெ கசனஶத்ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ශකොශවමද ිනශඵ්දශ්ද?
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ඳහර්ලිශ ්දතු

ගරු රේසභ්ද කිරිඇ් ර භවතහ
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඔඹ ද්ව ගරන ළඩ හශප ශනොශයි ශ හ. භ්දත්රීලරු්දට
8ළනිදහ හර්තහ රළශඵ්දන ඕනෆ. එශවභ නළ්වන - [ඵහධහ
කිරී ]- ඒකයි භශප තර්කඹ. ගරු කථහනහඹකතුභනි, 8ළනිදහ
තමු්දනහ්දශමරහට්ව අඳට්ව හර්තහ රළබුශණ් නළවළ.
එච්යයයි. 8ළනිදහ ව ඵ වුණහද? [ඵහධහ කිරී ] අමුණුගභ භව්වභඹහ
කිඹ්දන ව ඵ වුණහද කිඹරහ. ව ඵ වුණහද?
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ගරු රේසභ්ද කිරිඇ් ර භවතහ
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

එතුභහට ශද්දශ්ද ඵඩු ඔත්දන. ඵඩු ඔත්දන ශනොශයි
හර්තහේ ශද්දශ්ද.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භ්දත්රීලතුභහ.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු භ්දත්රීලයශඹකු ප්රtලසනඹේ භතු කයමි්ද කථහ කයන
ශරහට අශනේ භ්දත්රීලරු කරුණහකයරහ නිලසලබ්ද ්ද
ශද්දන.

ගරු රේසභ්ද කිරිඇ් ර භවතහ
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඒක තභයි. කරුණහකයරහ ්ද ශද්දන.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

්ද ීනරහ, ඳසු නළහිටරහ ඒකට ධාරුද්ධතහ ඳශ කය්දන.

ගරු රේසභ්ද කිරිඇ් ර භවතහ
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහඹේ ක්  ශද්දශ්ද භ්දත්රීලරු්දට
ශ ක අධය ඹනඹ කය්දන.

ගරු (වදය ) යහජිත ශමනහය්වන භවතහ

(ஶண்புஷகு கலத்ெஷ கயஶநஷெஷ ஶஜஷெ கசனஶத்ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

නළවළ, නළවළ. එශවභ නළවළ.

ගරු රේසභ්ද කිරිඇ් ර භවතහ
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

නළ්වශ්ව ශභොකේද? We did not receive -

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

එඹ අධය ඹනඹ කය්දන ශනොශයිද භහඹේ ශද්දශ්ද?
නළ්වන ශභොනහටද?

ගරු රේසභ්ද කිරිඇ් ර භවතහ
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඒක තභයි.

ගරු (වදය ) යහජිත ශමනහය්වන භවතහ

(ஶண்புஷகு கலத்ெஷ கயஶநஷெஷ ஶஜஷெ கசனஶத்ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

නළවළ.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

එශවභ න ශභොකටද?

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු කථහනහඹකතුභනි ඳශමුශ්දභ, ශ ඳහර්ලිශ ්දතු
නීතය නුකර ළඩ කයන, සථහය නිශඹෝග අනු ළඩ කයන
උස ආඹතනඹේද කිඹන ප්රtලසනඹ හිශ්ව ිනඹහ ශගන තභයි අපි ශ
ගළන ක් ඳනහ කශ ුත්වශ්ව. අපි දළ්ද කිඹනහ, අධිකයණශශ
නිශඹෝගඹ අපි පිළිග්දශ්ද නළවළ කිඹරහ; ඳහර්ලිශ ්දතු
උ්වතරීතයයි කිඹරහ. එශවභ ශ්ද තර්කඹ ිනශඵ්දශ්ද. එශවභ
න , සථහය නිශඹෝග අනු අපි කටුතතු කයනහ න අපි ශ
ළඩ පිළිශශ වරිඹට කශහද කිඹන එක ගළන අපි එක අදවකට
එ්දන ඕනෆ. දළ්ද ශ
අහන ශභොශවොතට ඇධා් රහයි
ිනශඵ්දශ්ද. ශ ක නික ඳන්ව ශකටු ඳතේ ශනොශයි. ශ
ශදෝහභිශඹෝග
ශඹෝජනහශලීන
ශේමසධහධිකයණශශ
අරේ
ධානිලසයඹකහයතුමිඹට ධාරුද්ධ කරුණු ඉදිරිඳ්ව කයරහ ිනබුණහ,
ඒහ ගළන ශොඹහ ඵරහ හර්තහ කය්දනඹ කිඹහ. ගරු
කථහනහඹකතුභනි, ශභතළනීන ශ ධාශලම කහයක බහ ශ
ඳරීේණඹ වරිඹට කශහද කිඹරහ දළන ශගන තභයි ශ කට
ධාරුද්ධ ශවෝ ඳේ අත උස්දන අඳට පුළු්ද ශ්දශ්ද. ඒ
මිේ ශ ඳ්වතයර ඳශ වුණු ඒහ්ව උහධාශශ කිඹපු ඒහ
අනු්ව ශනොශයි.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, අපි කවුරු්ව ශභතළනීන තී්දු ේ
ග්දශ්ද ශ හර්තහ ශවොඳි්ද කිඹහ ඵරහ ඒ හර්තහ අනුයි.
ඒක තභයි ඳහර්ලිශ ්දතුට ධාශලම කහයක බහශල ශ හර්තහ
ඉදිරිඳ්ව කයනහ කිඹරහ කිඹ්දශ්ද. එදහ ගරු ඇභිනතුභහ ශ
හර්තහ ඉදිරිඳ්ව කශහ. එතළන files ශගොඩේ ිනබුණහ. ඇ්වත
ලශඹ්දභ අපි අද ශනක ද්දශ්ද නළවළ, එහි ිනබුශණ්
ශභොනහද කිඹරහ. ශභොනහද එහි ිනබුශණ් කිඹරහ ගරු
කථහනහඹකතුභහ ද්දනහද කිඹරහ භභ ද්දශ්ද නළවළ. [ඵහධහ
කිරී ] ශභොනහද ිනබුශණ් කිඹරහ අපි ද්දශ්ද නළවළ.
ඔඵතුභහ කලි්ද ප්රtලසනඹේ ඇහුහ, ශ වහ භහඹේ ක් 
ශද්දශ්ද ඇයි කිඹරහ. භහඹේ ක්  ශද්දශ්ද ශන ශවමතුේ
නිහ ශනොශයි. භහඹේ ක්  ශද්දශ්ද ශ ගළන ශවොට
අධය ඹනඹ කය්දනයි. ඒක ඔඵතුභහට ඉතහ ශේමසධ අ්දදභට
ශ්වරුණහ. ශභතළනදි ඳහර්ලිශ ්දතු භ්දත්රීලරු්දශප ගකීභ
්දශ්ද ඒ ගළන ශවොට අධය ඹනඹ කිරීභයි.
ඒ හශපභ කිඹනහ, භහඹේ ගත ්දන ඉසශ් රහ ශ
පිළිඵ ශන්ව යහජකහරිඹේ කය්දන ඵළවළ කිඹරහ. ඇයි ඒ? ඒ
කහර ඳරිච්ශේදඹ ශද්දශ්ද ඳහර්ලිශ ්දතුට ශනොශයි,
ඳහර්ලිශ ්දතු භ්දත්රීලරු්දටයි. ඳහර්ලිශ ්දතු භ්දත්රීලතුභ්දරහ ශ
ගළන අධය ඹනඹ කයනහ කිඹන ශකොට ඔඵතුභහශප අධහනඹට
භභ ශඹොමු කය්දන කළභළිනයි, 2012 ශදළ ඵර් අටළනි දහ තභයි
ශ නිශඹෝගඹ ඔඵතුභහ ු ්දශ්ද්ව, ගරු අනුය ප්රිeඹදර්ලන ඹහඳහ
ඇභිනතුභහ ශ හර්තහ ඳහර්ලිශ ්දතුට ඉදිරිඳ්ව කශශම්ව කිඹන
කහයණඹට. ඒ ඉදිරිඳ්ව කශ හර්තහශල ිනශඵන ශද්්  අපි දළන
ග්දශ්ද ශකොශවොභද? දළන ග්දන ධාධිඹේ නළවළ. ඒ ඉදිරිඳ්ව කශ
proceedings, ඒ ක්රිලඹහදහභඹ ඔඵතුභහ අතට ඹ්දන ඇින. නළ්වන
භව ශ් ක තුභහ අතට ඹ්දන ඇින. නමු්ව අපි ද්දශ්ද නළවළ. අපි
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දළන ග්දශ්ද ශකොශවොභද? අපි දළන ග්දශ්ද ශභතළන ිනශඵන
ශඳොශත්ද ධාතයයි. ඒක තභයි භ්දත්රීලරු්දට භහඹක කහරඹේ
රළබී ිනශඵ්දශ්ද. ඒක වරිඹට,-

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ශ හර්තහ බහට ඉදිරිඳ්ව කයපු දිනඹ. ඒ කිඹ්දශ්ද
බහට table කයපු දිනඹ. "භ්දත්රීලරු්දට රළබුණු දිනඹ"
ශනොශයි ශභතළන-

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඔල, ඒක තභයි භභ කිලශල.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ශ ශේ ඳළවළදිලි ිනශඵ්දශ්ද "ඳහර්ලිශ ්දතුට table කයපු
දිනඹ" කිඹරහයි.

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

Table කශහ කිඹරහ එතුභහ කිඹනහ. නමු්ව අපි ශකොශවොභද
ද්දශ්ද? ධාලසහඹ ධාතයයි.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ශ හර්තහර ිනශඵනහ, එදහ ඉදිරිඳ්ව කයපු ධා්විනඹ්ව, එදහ
මුද්රපණඹ කිරීභ වහ අපි නිශඹෝග කයපු ධා්විනඹ්ව. [ඵහධහ කිරී ]

ගරු යනි්  ධාක්රාභිනංව භවතහ

(ஶண்புஷகு ைஷல் லஷக்கஷசஷங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

Table කශශම නළවළශ්ද. Table කය්දන හර්තහේ ිනබුශණ්
නළවළශ්ද.[ඵහධහ කිරී ]

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

කය්දශ්ද මුද්රපණඹ කයරහයි. ඊට ඳසශම තභයි අපි ඒක වරිද
ළරැදිද කිඹරහ ඵරරහ, ගත ුතතු පිඹය ශභොකේද කිඹරහ තී්දු 
කය්දශ්ද. ශභතළනීන භභ තමු්දනහ්දශමට ශඹොමු කය්දශ්ද,
ශ ක ශද්ලඳහරන ප්රtලසනඹේ වළටිඹට රක්දන එඳහ කිඹරහයි.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, අද එක අරේ ධානිලසයඹකහයයශඹේ, ශවට
ශන ශකශනේ ඉ්දන පුළු්ද. අද එක ආණ්ඩුේ, ශවට ශන
ආණ්ඩුේ ිනශඵ්දනට පුළු්ද. අශප් සථහයඹ ිනශඵ්දශ්ද
"සහධීන අධිකයණඹේ" කිඹන ඳදනභ භතයි.
එශවන
ශ
ඳහර්ලිශ ්දතු අද අධිකයණඹේ ධාධිඹට
තී්දු ේ ග්දන ශකොට ශේමසධහධිකයණඹට්ව ඩහ ඉවළි්ද
හිහි් රහයි ඒ තී්දු  ග්දශ්ද. අරේධානිලසයඹකහයයඹහ,
ශේමසධහධිකයණශශ ධානිලසයඹකහයරු,
Appeal
Court
ධානිලසයඹකහයරු ඳ්ව කය්දශ්ද ජනහධිඳිනතුභහයි. ඹ කිින
ධාධිඹකි්ද ඒ අඹ රඵහ ු ්ද ඹ තීයණඹේ ශකොයි ආණ්ඩුකට ශවෝ
අහින වගත ශර ඒ ආණ්ඩු පිළිග්වශතෝව, ඒ ආණ්ඩුට
ඳහර්ලිශ ්දතුශල ඵහුතයඹේ ිනශඵනහ න , ඒ ඕනෆභ
ධානිලසයඹකහයයශඹේ අයි්ද කිරීශ ඵරඹේ එනහ. ඒ නිහ
තභයි අපි ශන ශන ඳළිනරට ඹ්දශ්ද නළින ශ
ඳහර්ලිශ ්දතුට ිනශඵන ඵරඹ ගළන කථහ කය්දශ්ද. එඹ
අිනඋ්වතරීතය ඵරඹේ. එහිීන නික භ ඇධා් රහ අත උස්දන
කිඹන කථහ ශේ්දන තභයි, ශ හර්තහ අධය ඹනඹ කය්දනට
ඹ
කහර සීභහේ සථහය නිශඹෝග අනු අඳට රළබිරහ
ිනශඵ්දශ්ද. එතශකොට අපිට පුළු්ද ඒ හර්තහ ගළන කථහ
කය්දන. දළ්ද ශභොනහද අපි කථහ කය්දශ්ද? තභ ිනශඵනහ,
අඳට රළබිරහ නළින හර්තහ වතළිස ගණනේ.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, pigeonhole එශේ හර්තහ වතළිස
ගණනේ තභ ිනශඵනහ.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ඒක භ්දත්රීලරු්දශප ග කීභේ. Pigeonhole එකට ඒ හර්තහ
දහ්දශ්ද අයශගන කිඹ්දනයි.

ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ (යනිජ ශත් 
කර්භහ්දත අභහතය තුභහ)

(ஶண்புஷகு .டி. சுசஷல் பஷகஜந்ெ - தபற்கமஶலிக்
ககத்தெஶறஷல்கள் அகச்சர்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of
Petroleum Industries)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශ ඳහර්ලිශ ්දතු,- [ඵහධහ කිරී ]

Sir, I rise to a point of Order.

කථහනහඹකතුභහ

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

භභ ඇහු ක්ද ශද්දශ්ද ගරු ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ
භ්දත්රීලතුභහ කිඹන කරුණුරට ධාතයයි. අනි්ව අඹ නිලසලබ්ද ශරහ
ඉ්දන.

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

සතුිනයි. ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශ ඳහර්ලිශ ්දතුශල ධාධාධ
හකච්ඡහ ශරහ ිනශඵනහ. කමිටුර හර්තහ ඉදිරිඳ්ව ශරහ
ිනශඵනහ. ඒ හර්තහ ශ ඳහර්ලිශ ්දතුට ඉදිරිඳ්ව කයන ශකොට
මුද්රපණඹ කයපු හර්තහේ තභයි ඉදිරිඳ්ව කය්දශ්ද. COPE
හර්තහ ගළන ඵර්දන. ඒ කමිටුශ්ද ඉදිරිඳ්ව කශ හර්තහ
මුද්රපණඹ කයනහ. ඒක තභයි ශ ඳහර්ලිශ ්දතුට ඉදිරිඳ්ව
කය්දශ්ද. ශන එකේ ශනොශයි. Public Accounts Committee
එක ඳරීේණ කයරහ එහි හර්තහ ශ ගරු බහට ඉදිරිඳ්ව
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(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භශප කථහ අහන නළවළ. [ඵහධහ
කිරී ] ගරු කථහනහඹකතුභනි, අශප් රීින ප්රtලසනඹ ශභඹයි. දළ්ද
ඔඵතුභහ කිඹපු පිළිශශට අශප් ලිුතභේ න පුසතකහරශශ ඒ
සථහනශශ ිනශඵනහ. ශ හර්තහ මුද්රපණඹ කය පුසතකහරශශ
තළබ දිනඹ, 2012 ශදළ ඵර් 17න දහ. අපි ශ ඳහර්ලිශ ්දතුට
ආශල 2013 ජනහරි 08න දහ. ඒ කහර සීභහ තුශ ශ හර්තහ
ශභතළන ිනශඵනහද කිඹරහ අපි ද්දශ්ද නළවළ. ඒකයි ප්රtධහන
කහයණහ. [ඵහධහ කිරීභේ] ගරු කථහනහඹකතුභනි, භව
ශ් ක තුභහ ඇතුළු ඳහර්ලිශ ්දතු කහර්ඹ භණ්ඩරඹට ශ ධාධිශශ
ග කීභේ ිනශඵනහ. ''දළ්ද ශ හර්තහ මුද්රපණඹ කයරහ
ිනශඵ්දශ්ද. ඒ හර්තහ
පුසතකහරශශ ිනශඵනහ. එශවභ
නළ්වන අශප් ශ ඹ උඩ ිනශඵනහ කිඹරහ'' අඳ දළනු්ව
කය්දනට ග කීභේ ිනශඵනහ. ශ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ ඒ
කටුත්වත කයරහ නළවළ. ඒ අනු ශ හර්තහ අධය ඹනඹ කය්දන
අලය  කහර සීභහ අඳට රළබිරහ නළවළ.

ඳහර්ලිශ ්දතු
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ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ

(ஶண்புஷகு . டி. சுசஷல் பஷகஜந்ெ)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ එකඟ ශනහ. ගරු ධාඳේ
නහඹකතුභහ්ව, හිටපු කථහනහඹක ගරු ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ
භළිනතුභහ්ව කිලහ අශප් ඳහර්ලිශ ්දතු ශේමසධහධිකයණඹට්ව
ඉවළි්ද ඉශගන තභයි අද කටුතතු කය්දශ්ද කිඹරහ. අශප්
ඳහර්ලිශ ්දතුශල කටුතතු ිනු  ්දශ්ද ශකොශවොභද? ඒ කටුතතු
කය්දශ්ද සථහය නිශඹෝග ඹටශ්ව. ශ සථහය නිශඹෝග 1979
භළයි භහශශ 01 න දින ිනට තභයි ක්රිලඹහ්වභක ශ්දශ්ද. ඒකට
ංශලෝධන ඇතුශ්ව කශශම 1984 අශප්රtම්  භහශශ 04 න දහ. ඒ
ංශලෝධනඹ තභයි 78අ. (1) ිනට (9) දේහ වූ උඳ ග්දින. 78අ.
(1) ිනට (9) දේහ උඳ ග්දින ඇතුශ්ව කශශම, ආණ්ඩුක්රාභ
ය සථහශල 107 (3) ය සථහ ඹටශ්ව කශ ුතතු ිනශඵන
ආනුංහික ක්රිලඹහ ඳටිඳහටි නිහ.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශභභ කමිටුශල හර්තහ හභහනය ශඹ්ද
ශන්ව හර්තහ භඟ ්දන ඵළවළ. අශනකු්ව හර්තහ පිළිඵ
සථහය නිශඹෝගර ව්ද ශනහ. COPE හර්තහ, Public
Accounts Committee හර්තහ, හර්ෂික හර්තහ භඟ ශ හර්තහ
්දන ඵළවළ. ශභොකේද ශවමතු? ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහශල 107
(3) න ය සථහ ඹටශ්ව ව සථහය නිශඹෝගර 78අ. (1) ිනට
(9) දේහ උඳග්දින ඹටශ්ව තභයි ශ කටුතතු ිනු  ්දශ්ද. භහ
සතුින්දත ශනහ, තමු්දනහ්දශමරහ ිනඹලු ශදනහභ ආණ්ඩුක්රාභ
ය සථහශල 107 (3) ය සථහ ව සථහය නිශඹෝගර 78අ.
(1) ිනට (9) දේහ ග්දින පිළිශගන ශ අසථහශලීන කරුණු
ඉදිරිඳ්ව කිරීභ ගළන.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු අනුය ඹහඳහ ඇභිනතුභහ ව්ද
කශ ආකහයඹට සථහය නිශඹෝගර 78අ. (1)හි ශභශම ව්ද
ශනහ.
"...ධාශලම කහයක බහ ඳහර්ලිශ ්දතුට හර්තහ කශ දිනශශ ිනට එේ
භහඹක කහරඳරිච්ශේදඹේ ගතන ශතේ එභ ශඹෝජනහ  භතඹ
පිළිඵ ක්රිලඹහ ශනොකශ ුත්වශ්ව ඹ."

ඉතහ ඳළවළදිලිභ එඹ ව්ද ශනහ. ශන කිිනු  කහයණඹේ
නළවළ. අපි කටුතතු කය්දශ්ද සථහය නිශඹෝග ඹටශ්ව නිහ, ශ
සථහය නිශඹෝගඹ අර්ථ නිරඳණඹ කය්දන කිිනු  අඳවසුතහේ
නළවළ. ත්ව ශකශනකු කිඹ්දන පුළු්ද ශ ක අර්ථ නිරඳණඹ
කය්දන්ව ශේමසධහධිකයණඹට ඹ්දන කිඹරහ. නමු්ව ශභතළනීන
එශවභ ප්රtලසනඹේ එ්දශ්ද නළවළ. [ඵහධහ කිරීභේ] භහ එශවභ
කිඹ්දශ්දභ නළවළ. ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ ඔඵතුභහශප
අධහනඹට ශඹොමු කයනහ සථහය නිශඹෝගර 78අ. (6) න උඳ
ග්දිනඹ. (6) ශනි උඳග්දිනශඹ්ද ශභොකේද කිඹ්දශ්ද?
"ශභභ නිශඹෝගශශ (2) න ශජ්දඹ ඹටශ්ව ඳ්ව කයනු රළබ ධාශලම කහයක
බහේ ධාින්ද සකීඹ ධාභර්ලන කටුතතු නිභ කිරීශභ්ද ඳසු, එභ ධාශලම
කහයක බහශල රැසීම ආය බ කයනු රළබීශභ්ද එේ භහඹේ ඇතුශත
තභ්ද ධාින්ද නියහයණඹ කය ගනු රළබ කරුණු,...."

දළ්ද එේ භහඹේ කිඹන එක ඒ කමිටුශල කහර සීභහ. භහ
කිඹ්දශ්ද ශ සථහය නිශඹෝගඹ. [ඵහධහ කිරීභේ] ඒ භහඹ
එතළනි්ද අ්ද.
ඊ ශඟට, එභ ග්දිනශශභ ශභශම ව්ද ශනහ:
"... තභ්ද ඉදිරිශශ ටව්ද කයගනු රළබ හේෂි ටවනේ ද භග
ඳහර්ලිශ ්දතුට හර්තහ කශ ුතතු අතය,....."

''ඳහර්ලිශ ්දතුට හර්තහ කශ ුතතු අතය'' කිඹරහ ිනශඵනහ.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, හර්තහ කශ දිනශශ ිනට එේ භහඹක කහර
ඳරිච්ශේදඹේ කිඹන කහයණඹ තවවුරු ශනහ සථහය
නිශඹෝගර 78අ. (6) උඳ ග්දිනඹ ඹටශ්ව.
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"ඉදිරිශශ ටව්ද කයගනු රළබ හේෂි ටවනේ ද භග
ඳහර්ලිශ ්දතුට හර්තහ කශ ුතතු අතය" අනු, එශවභ න හර්තහ
කශ දිනශශ ිනට භක කහරඹේ මි, හර්තහ මුද්රපණඹ කශ දිනශශ
ිනට භක කහරඹේ ශනොන ඵ සථහය නිශඹෝගර 78අ. (1)
ඳභණේ ශනොශයි (6) න උඳ ග්දිනශඹ්දද තවවුරු කයරහ
ිනශඵනහ.

ගරු යධා කරුණහනහඹක භවතහ

(ஶண்புஷகு லஷ கருைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, I rise to a point of Order.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහට භතක ඇින 2012 ශදළ ඵර්
භහශශ 08 ශනි දහ ශභභ හර්තහ ඉදිරිඳ්ව කයන අසථහශලීන
භභ ඔඵතුභහශග්ද ඉලීභේ කශහ, ''භට ආයංචි ධාධිඹට, අංග
 පර්ණ යශඳෝර්තුේ තභ කස කයරහ නළවළ, කරුණහකයරහ
අඳට හර්තහ ඵර්දන පුළු්දද'' කිඹරහ. ඔඵතුභහ කිලහ, ''ඒ
හර්තහ සදහන කශ ධාග භශප කහභයඹට ඇධා් රහ ඵර්දන''
කිඹරහ. නමු්ව ශදකවභහය, තුන න ධාට්ව එඹ රළබිරහ ිනබුශණ්
නළවළ. ඳහර්ලිශ ්දතුට අංග  පර්ණ හර්තහේ ඉදිරිඳ්ව කයරහ
ිනබුණහ න අඳට ඕනෆ ශරහක ඵර්දන පුළු්ද. ඒ ඉ් ලීභ
තභයි අපි එදහ කශශම.
ශ ශභොශවොත න ධාට්ව ඒ වළ්දහඩ් හර්තහ මුද්රපණඹ
කයරහ නළවළ. එදහ අපි කශ ඉ් ලීභ,  පර්ණ යශඳෝර්තුේ නළින
එක එතළනි්ද ඔප්පු ශරහ ිනශඵනහ ශ්දද ගරු
කථහනහඹකතුභනි? ඔඵතුභහ එඹ කිඹන අසථහශල භහ
ඔඵතුභහශප කහභයඹට හිහි් රහ-

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

භහ ඒ ශරහශල ඒ හර්තහ කිඹමි්ද ිනටිශශ.

ගරු යධා කරුණහනහඹක භවතහ

(ஶண்புஷகு லஷ கருைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

භහ ශදන ව තු්දන තහට ඹන ශකොට්ව ඔඵතුභහ එඹ
කිඹමි්ද ිනටිඹහ. නමු්ව ඒ පිටු 1,575ක අංග  පර්ණ හර්තහේ
ශනොශයි. Computer එකකි්ද කස කයරහ ිනබුණු පිටු 40ක
එකේ තභයි ඔඵතුභහ කිඹහ කිඹහ ිනටිශශ.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ඒක තභයි ළදග්ව ්දශ්ද. ඩහ ළදග්ව ්දශ්ද ඒ මු්  ටික.

ගරු යධා කරුණහනහඹක භවතහ

(ஶண்புஷகு லஷ கருைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඉින්ද ඒශක්ද ශඳශනනහ, ශ
ඳහර්ලිශ ්දතුට අංග
 පර්ණ හර්තහේ ඉදිරිඳ්ව කයරහ නළවළ කිඹරහ. අංග  පර්ණ
යශඳෝර්තුේ තභයි අඳට වුභනහ ්දශ්ද. ශයෝදනහ 14ේ
ිනශඵනහ.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

එශවභ න , ඇයි ඒ අසථහශලීන ශ
පිළිඵ භ්දත්රීලරු්දශප ශ  උඩ තළබුශල නළවළ ආදි ලශඹ්දධාරුද්ධ්වඹේ ශවෝ අදවේ ප්රtකහල ශනොකශශම? ඒ අසථහශලීනභ
ශභළනි ධාරුද්ධ්වඹේ-
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ගරු යධා කරුණහනහඹක භවතහ

ගරු යධා කරුණහනහඹක භවතහ

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(ஶண்புஷகு லஷ கருைஶநஶக்க)

අපි ඳහර්ලිශ ්දතුශලීන කිලහ ශ්ද.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

එශම කශ ඵට ටවනේ නළවළ.

ගරු යධා කරුණහනහඹක භවතහ

(ஶண்புஷகு லஷ கருைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඇයි ගරු කථහනහඹකතුභනි, භතක ද අඳ ශභතළනීන කිලහ[ඵහධහ කිරී ]

කථහනහඹකතුභහ

(ஶண்புஷகு லஷ கருைஶநஶக்க)

ඒක අහධහයණයි ශ්ද. ඒ කහර්ඹහරරට ඹන එක වරි.
භ්දත්රීලරු්ද න අඳට්ව ඕනෆ. එතුභ්දරහ ශදශදනහට ධාතයේ
ඹරහ වරි ඹ්දශ්ද නළවළ.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

භට ත්ව කහයණඹේ දළන ග්දන ඕනෆ. ශ හර්තහ
ශදළ ඵර් 08ළනි දහ ඳහර්ලිශ ්දතුට ඉදිරිඳ්ව කශහ. අපි ඒ ඵ
පිළිග්දන ඕනෆ. එදහ ිනට භහඹේ ඹන ශතේ ඳහර්ලිශ ්දතු
නිහඩු. ඒ නිහඩු කහරශශීන ශකොශවොභද ගරු භ්දත්රීලරු්ද අතට
ශ හර්තහ රළශඵ්දශ්ද? ගරු බහනහඹකතුභහ, භට ඒකට-

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු අනුය ප්රිeඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ

භශප හර්තහර ිනශඵන ධාධිඹට,- [ඵහධහ කිරී ]

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa )

ගරු යධා කරුණහනහඹක භවතහ

(ஶண்புஷகு லஷ கருைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

වළ්දහඩ් හර්තහ ශගනහහ න , අපි ද්දනහ ශභොනහද
ිනශඵ්දශ්ද කිඹරහ. වළ්දහඩ් හර්තහ්ව මුද්රපණඹ කයරහ නළවළ
ශ ශභොශවොත න ධාට. ඒශක්ද ශඳශනනහ ශභොනහද ශ
්දශ්ද කිඹරහ. [ඵහධහ කිරී ] ශ හර්තහ ශකොතළන print කශහද,
ශභොනහ print කශහද- [ඵහධහ කිරී ] වළ්දහඩ් එක ිනශඵ්දන
ඕනෆ ශභොනහද ිනශඵ්දශ්ද කිඹරහ ඵර්දන.

ගරු (වදය ) යහජිත ශමනහය්වන භවතහ

(ஶண்புஷகு கலத்ெஷ கயஶநஷெஷ ஶஜஷெ கசனஶத்ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne )

ශ ිනශඵ්දශ්ද හර්තහ.

ගරු යධා කරුණහනහඹක භවතහ

(ஶண்புஷகு லஷ கருைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අතුරු හර්තහේ print කය්දන ඵළවළ. ඒ වළ්දහඩ් හර්තහ
ශගශන්දන, එහි ශභොනහද ිනශඵ්දශ්ද කිඹහ ඵර්දන. [ඵහධහ
කිරී ] භහ ශ ශභොශවොශ්ව ඹළලහ වළ්දහඩ් හර්තහ ශගශන්දන.
ඒ වළ්දහඩ් හර්තහ තභ නළවළ. [ඵහධහ කිරී ] වළ්දහඩ් හර්තහ
මුද්රපණඹ කයරහ නළවළ කිඹනහ. [ඵහධහ කිරී ] වළ්දහඩ් එක තභයි
ශභහි ළදග්ව ශදඹ. ශ ක ශන්ව තළනක print කයරහ ිනශඵන
ඳ්රිතකහේ ශ්දන ඵළවළ. [ඵහධහ කිරී ]

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

භට ශඳශනන වළටිඹට න හභහනය ශඹ්ද ශ ශදකභ එක
තළන තභයි මුද්රපණඹ කයරහ ිනශඵ්දශ්ද. [ඵහධහ කිරී ]

ගරු යධා කරුණහනහඹක භවතහ

(ஶண்புஷகு லஷ கருைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අපි ද්දශ්ද නළවළ ගරු කථහනහඹකතුභනි. අඳ ශඟ නළවළ ශ්ද.
එඹ ශභහි table කයරහ නළවළ. [ඵහධහ කිරී ] අඳට ඵළවළ ශ්ද
ශන්ව තළ්දරට හිහි්ද ඵර්දන. ඔඵතුභහ එදහ ශඵොශවොභ
ඕනෆකමි්ද- [ඵහධහ කිරී ]

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

වරිඹටභ භට රළබුණු ශතොයතුරු අනු ගරු ධාඳේ
නහඹකතුභහශප
කහර්ඹහරඹටයි,
ගරු
බහනහඹකතුභහශප
කහර්ඹහරඹටයි ඳහර්ලිශ ්දතුශ්ද ශ ිනඹ් ර දළනු ීන ිනශඵනහ.
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(ஶண்புஷகு அநு பஷஶஷெர்ளன ஶப்பஶ)

ශ් ක රු ඇධා් රහ අයශගන හිඹහ.

ගරු නිභ්  ිනරිඳහර ද ින් හ භවතහ
(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ පිළිඵ භ්දත්රීලරු උන්දු ේ
දේනහ න , ඒ අඹශප ුතතුකභ වහ ගකීභ තභයි ඔඵතුභහශග්ද,
ශ කහර්ඹහරශඹ්ද එඹ රඵහ ගළනීභ ශවෝ Library එශේ ිනශඵන
එතුභ්දරහශප cubbyholesලි්ද ගළනීභ. ඒහ ඔේශකෝභ library
එශේ ිනශඵන ගරු භ්දත්රීලරු්දශප cubbyholesරට දහරහ
ිනශඵනහ. ඒහශඹ්ද එකතු කය ගළනීභ එතුභ්දරහශප ුතතුකභයි.
අශනේ කහයණඹ ශ කයි. ඒහ ධාඳේ නහඹක කහර්ඹහරඹට ව
අඳට රඵහ ු ්දනහභ අශප් ගකීභ තභයි ඒ ගළන භ්දත්රීලරු්දට
දළනු ීනභ. [ඵහධහ කිරී ]

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

නිලසලබ්ද ්දන. [ඵහධහ කිරී ] ඔශවොභ ඉ්දන. තභ එතුභහ
කථහ කයරහ ඉය නළවළ. එතුභහ කථහ කයරහ අ්ද නළවළ තභ.
[ඵහධහ කිරී ]

ගරු නිභ්  ිනරිඳහර ද ින් හ භවතහ

(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ධාඳේ නහඹක කහර්ඹහරඹ ිනශඵ්දශ්ද, බහනහඹක
කහර්ඹහරඹ ිනශඵ්දශ්ද ශ ඳහර්ලිශ ්දතුශල කටුතතු regulate
කය්දන. [ඵහධහ කිරී ] ගරු කථහනහඹකතුභනි, අශප්
කහර්ඹහරරට ඒහ රළබුණහ. එශවභ රළබුණහභ, අශප් ගකීභ
තභයි මුළු ආණ්ඩු ඳේඹභ ඒ පිළිඵ දළනු්ව කිරීභ. ගරු ධාඳේ
නහඹකතුභහශප කහර්ඹහරශශ ගකීභ තභයි ශභඹ රළබී ිනශඵනහ
කිඹහ ධාඳේශශ ගරු භ්දත්රීලතුභ්දරහ දළනු්ව කිරීභ. [ඵහධහ කිරී ]
ඒ නිහ කිිනභ අගිනඹේ ිනු  ශරහ නළවළ.
අශනේ කහයණඹ ශ කයි ගරු කථහනහඹකතුභනි. අඳ ඳේ
නහඹක රැසීම ශදකේ ඳ්වහ තභයි තී්දු  කශශම ශභඹ අද දින
ධාහදඹට ග්දන. ඒ ශරහශලීන්ව ප්රtලසනඹ භතු කශශම නළවළ. ''ශ
කහයණහ නිහ ධාහදඹට ග්දන ඵළවළ'' කිඹන ප්රtලසනඹ භතු කශශම
නළවළ. දළ්ද ශකොශවොභද කිඹ්දශ්ද?

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

එශවභ න , එයි්ද ශ්වරු ඹ්දශ්ද එදහ න ශකොට, ඒ
අසථහ න ශකොට හර්තහ කිඹහ ිනබුණු ඵද?

ඳහර්ලිශ ්දතු
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ගරු නිභ්  ිනරිඳහර ද ින් හ භවතහ

(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ඔවු්දට එඹ රළබිරහ, ඔවු්ද ඒ ගළන තුටට ඳ්ව ශරහ,
ධාහදඹට දින ශදකේ ශනො දින තුනේ ඕනෆ කිඹහ ඉ් ලුහ.
එශවභයි කටුතතු කශශම. එළනි ක්රිලඹහදහභඹක ශඹදිරහ, දළ්ද ශ
බහට ඇධා්ව ඒකට ධාරුද්ධ ්දන ඵළවළ. ඳේ නහඹක රැසීමශ ීන
එකේ කිඹරහ, එහිීන ධාහදඹට එකඟ ශරහ, දළ්ද ශ බහට
ඇධා් රහ ධාහදඹට ක්  ඕනෆඹ කිඹහ ඉ් ර්දන පුළු්දකභේ
නළවළ.

කය්දශ්ද ශ හිස ශගොඩනළඟි් රට ඉදිරිඳ්ව කිරීභේ ශනොශයි.
එළ්දනේ ශනොශයි එයි්ද අදවස ්දන ඕනෆ. එඹ භ්දත්රීලරු්දට
රළශඵ්දන ඕනෆ. ඳහර්ලිශ ්දතු කිඹහ අදවස කය්දශ්ද ගරු
කථහනහඹකතුභනි, - [ඵහධහ කිරී ] ශඳොඩ්ඩේ ඉ්දන, කිඹන ක් .
ත ඉය නළවළ. ඉ්දන, ඉ්දන. [ඵහධහ කිරී ] ගරු
කථහනහඹකතුභනි, ඳහර්ලිශ ්දතුශල භ්දත්රීලරු්දට රළබීභ තභයි
බහට ඉදිරිඳ්ව කිරීභ - [ඵහධහ කිරී ]

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු යධා කරුණහනහඹක භවතහ

ඒ කිඹ්දශ්ද ඳහර්ලිශ ්දතු අර්ථ කථනඹ කය්දන පුළු්ද,
ශගොඩනළඟි් ර කිඹරහ. එශවභද?

(ஶண்புஷகு லஷ கருைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

නළවළ, නළවළ, ඳේ නහඹක රැසීමශ ීන අපි කිලහ හර්තහ
රළබුශණ් නළවළ කිඹරහ.
(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

නළවළ, නළවළ. ඔඵතුභ්දරහ හර්තහ ගළන-

ගරු යධා කරුණහනහඹක භවතහ

(ஶண்புஷகு லஷ கருைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

භහ්ව ගරු රේසභ්ද කිරිඇ් ර භ්දත්රීලතුභහ්ව තභයි ිනටිශශ.

ගරු නිභ්  ිනරිඳහර ද ින් හ භවතහ

(ஶண்புஷகு ெஷஸ்ழ அத்ெநஶக்க)

ශගොඩනළඟි් ර කිඹරහ කිඹ්දන ඵළවළ. ශදන කහයණඹ
ශ කයි ගරු කථහනහඹකතුභනි. ශ හර්තහ භට රළබුශණ් ජනහරි
භහශශ 08න දහයි. ඒ කිඹ්දශ්ද ජනහරි භහශශ 08න දහ
ඳහර්ලිශ ්දතුට ඳළමිණිඹහට ඳසශම තභයි අය ලිුත දභහ ිනශඵන
ශඳට්ටිශශ ශ හර්තහ දභහ ිනබී භට රළබුශණ්. Table කයනහ
කිඹ්දශ්ද ශභොකේද? Table කයනහ කිඹ්දශ්ද ලිුත දභන
ශඳට්ටිශශ දභන එක ශනොශයි ශ්ද. Table කයනහ කිඹ්දශ්ද
ශ ඹ භත තඵන එකයි. [ඵහධහ කිරී ]

ගරු භ්දත්රීලයශඹේ

(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ)

(ஶண்புஷகு உரப்பஷனர் ஒருலர்)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

හර්තහ අයශගන ඵර්දන.

(An Hon. Member)

ශඳොඩ්ඩේ අවශගන ඉ්දන.

ගරු ිනස අ්වතනහඹක භවතහ

ගරු යධා කරුණහනහඹක භවතහ

(ஶண்புஷகு ெஷஸ்ழ அத்ெநஶக்க)

(ஶண்புஷகு லஷ கருைஶநஶக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු භ්දත්රීලතුභ්දරහට ඒ හර්තහ ු ්දශ්ද නළවළ කිඹරහ අපි
කිලහ.

ගරු නිභ්  ිනරිඳහර ද ින් හ භවතහ

Table කයනහ කිඹ්දශ්ද ලිුත දභන ශඳට්ටිශශ දභන එක
ශනොශයි. Table කයනහ කිඹ්දශ්ද භ්දත්රීලරු්දශප ශ ඹ භත
තළබීභයි. එශවභ ිනද්ධ ශරහ නළවළ.

කථහනහඹකතුභහ

(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ)

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ඳේ නහඹක රැසීමශ ීන raise කශශම නළවළ ශ
පිළිඵ ප්රtලසනඹ.

ගරු ිනස අ්වතනහඹක භවතහ
(The Hon. Tissa Attanayake)

ගරු නිභ්  ිනරිඳහර ද ින් හ භවතහ

ඔඵතුභහ ඳේ නහඹක රැසීමශ
[ඵහධහ කිරී ]
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හර්තහ

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

හර්තහ කිඹරහ නළවළ කිඹන භ්දත්රීලතුභ්දරහට, ශ හර්තහ
වරිඹටභ රළබුණහ ද කිඹහ ඵරහ ග්දන භට දළ්ද ඕනෆකභ
ිනශඵනහ. ඒ නිහ භහ භව ශ් ක තුභහට කිඹනහ
පුසතකහරශඹ්ද ධාභහ ඵර්දන කිඹහ ශ හර්තහ රඵහ ීනරහ
ිනශඵනහද කිඹරහ. බහය ු ්දශ්ද කහට ද, බහය නුු ්දශ්ද කහට ද
කිඹන ශතොයතුරු  පර්ණශඹ්ද ිනශඵනහ. භහ එඹ ඳරීේහ කය
ඵරහ, ශ හර්තහ රළබිරහ නළ්වන තමු්දනහ්දශමරහ ඉදිරිඳ්ව
කයපු කරුණගරු ිනස අ්වතනහඹක භ්දත්රීලතුභහ.

ගරු ිනස අ්වතනහඹක භවතහ

(ஶண்புஷகு ெஷஸ்ழ அத்ெநஶக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, සථහය නිශඹෝග 78 ඹටශ්ව, ශ
හර්තහ බහට ඉදිරිඳ්ව කශහ කිඹන කහයණශඹ්ද අදවස

(Mr. Speaker)

ශභතළන ඳළවළදිලි ිනශඵනහ, ඳහර්ලිශ ්දතුට හර්තහ කිරීභ
කිඹරහ. භ්දත්රීලරු්දශප අතට ශදනහ කිඹන ප්රtලසනඹ -[ඵහධහ
කිරීභේ] ඳහර්ලිශ ්දතුට කිලහභ භ්දත්රීලරු්දට තභයි. නමු්ව -

ගරු ිනස අ්වතනහඹක භවතහ

(ஶண்புஷகு ெஷஸ்ழ அத்ெநஶக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

තු්දන කහයණඹ ශ කයි, ගරු කථහනහඹකතුභනි. භහ
ඔඵතුභහශප අධහනඹ ශඹොමු කයනහ, සථහය නිශඹෝග අංක
22.(3) ශකශයහි. එහි ශභශම ව්ද නහ:
"කිිනඹ ලිපි ශ් යනඹේ පිළිගළ්දීමශ ීන එහි අඩංගු කරුණු ගළන ශකටි
ධාසතයහ්වභක ප්රtකහලඹේ කශ වළකිඹ. එශව්ව පිළිගළ්දීමශ අසථහශල ීන
ඒ  ඵ්දධශඹ්ද ධාහදඹේ ශනොඳළළ්වධාඹ ුතතු ඹ."

සථහය නිශඹෝග අංක 22(4) හි ශභශම ව්ද නහ:
"පිළිග්දනු රඵන ලිපි ශ් යන ිනඹ් රේභ බහ ශ ඹ භත ිනබිඹ ුතතු
ඹයි නිශඹෝග කයන රද්දේ ශභ්ද ළරකිඹ ුතතුඹ."

"ළරකිඹ ුතතුයි" කිඹ්දශ්ද ශභොකේද? බහ ශ ඹ භත
තඵ්දන ඕනෆ කිඹන එකයි.
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සථහය නිශඹෝග අංක 22(4)හි තු යට්ව ශභශම ව්ද
නහ:
"තද, එභ ලිපි ශ් යන මුද්රපණඹ කිරීභට ඉදිරිඳ්ව කයනු රඵන
ශඹෝජනහේ ශශතෝව, ංශලෝධනඹේ ශවෝ ධාහදඹේ ශනොභළින
නිර්ණඹ කයනු රළබිඹ ුතතුඹ."

අපි ශකොශවොභද ංශලෝධන ඉදිරිඳ්ව කය්දශ්ද, ශ
දකි්දශ්ද නළතු?

හර්තහ

ගරු අරු්දදික ප්රtනහ්දු  භවතහ

(ஶண்புஷகு அருந்ெஷக்க பர்னஶந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

Sir, I rise to a point of Order.
කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

Point of Order ශනොශයි. එතුභහ කථහ කශහට ඳසශම
අනිේ අඹ කථහ කය්දන.
ගරු ිනස අ්වතනහඹක භවතහ

(ஶண்புஷகு ெஷஸ்ழ அத்ெநஶக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

භ්දත්රීලරු්දශප දළන ගළනීභ වහ ශ හර්තහ බහ ශ ඹ
භත තළබීභ -table කිරීභ- ඳශමුන කහයණඹයි. ශදන කහයණඹ
ශ කයි. ලිපි ශ් යන ඉදිරිඳ්ව කිරීභ පිළිඵ භ්දත්රීලරු්ද
ංශලෝධන ඉදිරිඳ්ව කය්දශ්ද ශකොශවොභද, ජනහරි භහශශ
08න දහ ඳහර්ලිශ ්දතු රැස වුණහට ඳසශම අය අශප් ලිුත දභන
ශඳට්ටිඹට ශ හර්තහ දළ භහභ? ඒක ළරැදියි. එභ නිහ ශභඹ
ධාහදඹට ග්දන ඵළවළ කිඹරහයි අපි කිඹ්දශ්ද. භහඹක කහර
සීභහේ  පර්ණ ශරහ නළවළ.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

සථහය නිශඹෝග අංක 22 ලිපි ශ් යනහදිඹ පිළිගළ්දීමභ
පිළිඵ වහ සථහය නිශඹෝග අංක 78 ධාහද රීින පිළිඵ කරුණු
ඉදිරිඳ්ව කිරීභ වහ - ගරු දිශ්දස ගුණර්ධන අභහතය තුභහ.

ගරු දිශ්දස ගුණර්ධන භවතහ

(ஶண்புஷகு ெஷகனஷ் குைலர்ென)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු බහනහඹකතුභහ ඉදිරිඳ්ව කයපු කහයණඹට අිනශර්කයි
භහ ශභඹ ව්ද කය්දශ්ද. එතුභහ ව්ද කශ ඳරිදි එභ ධාශලම
කහයක බහට ිනශඵ්දශ්ද හර්තහ කිරීභේ කිඹන කහයණඹයි.
එඹට අදහශ - [ඵහධහ කිරීභේ]

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

දළ්ද තමු්දනහ්දශම කිඹපු කහයණඹ භශප අධහනඹට ශඹොමු
වුශණ් නළවළ. ශ බහශල ඹ භ්දත්රීලරු පිරිේ ශන්ව
කටුතතුර ශඹශදනහ. ඒ අඹට කරුණහකය බහශ්ද පිටතට
ඹ්දන පුළු්ද. ශවොයි, ගරු අභහතය තුභහ, ඔඵතුභහ එභ කහයණඹ
නළත ඉදිරිඳ්ව කය්දන.

ගරු දිශ්දස ගුණර්ධන භවතහ

(ஶண்புஷகு ெஷகனஷ் குைலர்ென)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, සථහය නිශඹෝග අංක 78අ. ඹටශ්ව
ව්ද ්දශ්ද හර්තහ කිරීභේ. එභ ධාශලම කහයක බහශල
බහඳිනතුභහ එඹ හර්තහ කය ිනශඵනහ. ඒ ගළන නහථ නහ.
ධාරුද්ධ ඳේඹ්ව පිළිග්දනහ, ශදළ ඵර් භහශශ 08න දහ
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හර්තහ ඉදිරිඳ්ව කශහ කිඹරහ. බහනහඹකතුභහ ව්ද කශ ඳරිදි
ඉ්ද ඳසශම ඊශශ ඔඵතුභහශප බහඳින්වශඹ්ද ඳේ නහඹක
කමිටු රැස වුණහ. ඊට ශඳය්ව එක දේ ඳේ නහඹක කමිටු
රැස වුණහ. දින 30කි්ද ඳසු එන
08න දහ න තුරු
ජනහධිඳිනතුභහට ඹන ංශද්ලඹ වහ ධාහදඹ ග්දශ්ද නළවළ
කිඹහ එහිීන හර්තහ වුණහ. එඹ පිළිගනිමි්ද ගරු ධාඳේ නහඹකතුභහ
ඇතුළු අද දින කරුණු ඉදිරිඳ්ව කශ ධාඳේශශ මු්  ශඳශශම
භ්දත්රීලරු ිනඹලු ශදනහභ ඊශශ එකඟ වුණහ, ශභඹ ධාහදඹට
ගළනීභට. ඳේ නහඹක කමිටුශල ග්දනහ තීයණඹ ළරැදියි කිඹහ
ශභභ බහශලීන කිඹ්දනට මීට කලිනු්ව උ්වහවඹ්ද ශදකේ,
තුනේ දයහ ිනශඵනහ. ඒ  ඵ්දධශඹ්ද ගරු කථහනහඹකතුභහ
තීයණඹේ ීනරහ ිනශඵනහ, ඳේ නහඹක කමිටුශලීන ග්ව තීයණඹ
රංගුයි කිඹරහ. ශ උ්වහවඹ ය ර්ථ උ්වහවඹේ කිඹන එක
ධාරුද්ධ ඳේශශ නහඹකතුභහට කිඹ්දන ඕනෆ. ධාරුද්ධ ඳේශශ
නහඹකතුභහ්ව, ශජෝ්ද අභයතුංග භළිනතුභහ්ව, ශභතුභ්දරහ ිනඹලු
ශදනහභ්ව, අපි්ව ඊශශ ඔඵතුභහ ඉදිරිශශීන එකඟ වුණහ, අද ව
ශවට ඹන දස ශදශේ ශභඹ ධාහදඹට ගළනීභට්ව, ඡ්දද ධාභසීභ
ශවට  6.30ට ඳළළ්වීමභට්ව. ඊට ඩහ කිිනු  ශදඹේ -ධාහදඹ
 ඵ්දධ ශ් යන නළවළ. ශරහ ප්රtභහණ්ව නළවළ කිඹහඉදිරිඳ්ව වුශණ් නළවළ. එභ නිහ ඳේ නහඹක කමිටුශල ග්ව
තීයණඹ - [ඵහධහ කිරී ]

ගරු අරු්දදික ප්රtනහ්දු  භවතහ

(ஶண்புஷகு அருந்ெஷக்க பர்னஶந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

Sir, I rise to point of Order.
කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

Point of Order ශනොශයි. එතුභහ අදවස ඉදිරිඳ්ව කශහට
ඳසශම අනිේ අඹශප අදවස ඉදිරිඳ්ව කය්දන.

ගරු දිශ්දස ගුණර්ධන භවතහ

(ஶண்புஷகு ெஷகனஷ் குைலர்ென)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

අද දින ධාහදඹ ආය බ ශකොට ශවට  6.30ට ඡ්දදඹ
ධාභසීභට ධාඳේ නහඹකතුභහ ඇතුළු ිනඹලු ශදනහ ඳේ නහඹක
කමිටුශලීන එකඟතහකට ඳළමිණිඹහ. එශම එකඟතහට ඳළමිණිශශ
ධාශලම කහයක බහශල බහඳිනතුභහ ශදළ ඵර් භහශශ 08න දහ
එභ හර්තහ ඉදිරිඳ්ව ශකොට දළනට භහඹේ ඉකු්ව න ඵ
පිළිග්ව නිහයි කිඹන එක භහ කිඹ්දන කළභළිනයි.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ධාඳේ නහඹකතුභහ.

ගරු යනි්  ධාක්රාභිනංව භවතහ

(ஶண்புஷகு ைஷல் லஷக்கஷசஷங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

Hon. Speaker, firstly, I want to add something to what
the Hon. Tissa Attanayake said and then reply to the Hon.
Chief Government Whip because our conduct has been in
question. The Hon. Tissa Attanayake pointed out
Standing Order No. 22 and about tabling. Every
document has to be tabled.
Look at Standing Order No. 122 on "HOUSE
COMMITTEE" which states, "The minutes of meetings
of this Committee shall be circulated...". Again, Standing
Order No. 124 on COMMITTEE ON PARLIAMENTARY
BUSINESS states, "The minutes of meetings of this
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ඳහර්ලිශ ්දතු

[ගරු යනි්  ධාක්රාභිනංව භවතහ]

Committee shall be circulated...". Then, you can put it
into the pigeonhole. Otherwise, you have to table it. That
is why, Hon. Speaker, these Budget Estimates are tabled
in this House. It is not pigeonholed nor is it sent by
courier to our houses. It is tabled here because that is
what it is required. If you change it and say it can be
pigeonholed or like in England, if you say, look into the
website, that is a different matter. We do not do that; we
still have the old practice.
Then, secondly, why did we come here? When we
met, you knew our position and the Government's
position was different. We wanted legislation to be
brought in. Then, the Government said that they are not
and that they were bringing this in. Then, we expected
today, before you took this up, Hon. Speaker, that they
would have brought a Motion to suspend that part of the
Standing Order No. 78A (1) which required one month’s
time after reporting. So, if they did not bring that in, we
cannot be blamed. I cannot do that job. Once they did not
do it, we got up and raised the point of Order. If you had
brought it, then there would have been a debate on it.
Then, we would have debated that and debated this also.
We have nothing against it. What we are only saying is
that you cannot proceed without suspending that part of
the Standing Order because as I said earlier, Hon.
Speaker, the whole question was, when was it printed?
We all know that it was printed at the Government Press.
How it is written is another mystery. But, the question is,
what is reporting and what is tabling? And, we must go
by what the Hon. Tissa Attanayake has said as to what
"tabling" is, unless the Standing Orders say, it can be
circulated. That is why the COPE Reports have to be
tabled here and that is why the PAC Reports have to be
tabled here. That is what we are doing. Now, if you did
not want to give one month’s time and if you wanted to
shorten it, you had an option. This House could have
suspended that relevant portion of the Standing Orders.
All we are telling you is, we are trying to show a way
forward for you but you are shouting at us. We are trying
to show you a way forward. -[Interruption.] Ah! You do
not want to go forward. That means, you do not want this
Motion. Hon. Basil Rajapaksa does not want to go
forward. That means he does not want the Motion. [Interruption.] - But, we are trying to find a way forward
as to how this can be taken up.
ගරු අරු්දදික ප්රtනහ්දු  භවතහ

(ஶண்புஷகு அருந்ெஷக்க பர்னஶந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

නළඟී ිනටිශශඹ.
ழுந்ெஶர்.
rose.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු අරු්දදික ප්රtනහ්දු  භවතහ.
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ගරු අරු්දදික ප්රtනහ්දු  භවතහ

(ஶண்புஷகு அருந்ெஷக்க பர்னஶந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අඳ හිත්දශ්ද ගරු ධාඳේ
නහඹකතුභහට ඉංග්රීnින ළයදිරහඹ කිඹරහයි. [ඵහධහ කිරී ] කිඹ්දනට
තභයි ඹ්දශ්ද. අවග්දන. [ඵහධහ කිරී ]

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ශවොඳි්ද අවශගන ඉ්දන. [ඵහධහ කිරී ]

ගරු අරු්දදික ප්රtනහ්දු  භවතහ

(ஶண்புஷகு அருந்ெஷக்க பர்னஶந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, Standing Order No. 78A (1)
ඹටශ්ව -ඉංග්රීnින පිටඳශ්ව- ිනශඵ්දශ්ද ශභශවභයි. ".....date on
which the Select Committee appointed under paragraph (2)
of this Order has reported to Parliament" කිඹහයි. "Report has
to be tabled in Parliament" කිඹහ නළවළ; "....reported to
Parliament" කිඹරහයි එහි ව්ද ්දශ්ද. ඒ අනු, ඒ ධාශලම
කහයක බහශල බහඳින ගරු අනුය ප්රිeඹදර්ලන ඹහඳහ භළිනතුභහ ඒක
report කශහ. "Report has to be tabled" කිඹහ නළවළ;
"....reported to Parliament" ඉංග්රීnින ද්දශ්ද නළද්ද කිඹහයි
අව්දනයි ිනශඵ්දශ්ද.

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ

(ஶண்புஷகு அநு ெஷழஶநஶக்க)
(The Hon. Anura Dissanayake)

නළඟී ිනටිශශඹ.
ழுந்ெஶர்.
rose.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු අනුය දිහනහඹක භ්දත්රීලතුභහ.

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ

(ஶண்புஷகு அநு ெஷழஶநஶக்க)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳේ නහඹක රැසීමශ ීන ගනු රළබ
තීයණඹ්ද පිළිඵ ආණ්ඩු ඳේශශ ප්රtධහන ංධාධහඹකතුභහ
ඳළසුහ. එඹ තය ඹ ශනොශයි. ඳසු හිඹ 07න දහ ව 09න දහ
ඹන ශදදින තුශ ඳේ නහඹක රැසීමභ කළ වූ අසථහශලීන ගරු
ශ් ක තුභහට කහර්ඹ ටව්දර ටව්ද කය්දනටඹ කිඹහ අඳ
ධාින්ද ඉ් රහ ිනටිඹහ, ශභභ ශදෝහභිශඹෝගඹ පිළිඵ කහයක
බහශල හර්තහ ඳහර්ලිශ ්දතුශල ධාහදඹට ශනොගතුතතු ඵ්ව,
ය සථහනුකර ශවෝ රීතී්ද අනු එඹ කිිනශම්වභ ධාහද කශ
ශනොවළකි ඵ්ව. ඒ පිළිඵ ටව්ද කය්දනටඹ කිඹහ ඊශශ
දිනශශීන්ව, 07 න දිනශශීන්ව ප්රtකහල කශහ. ගරු ප්රtධහන
ංධාධහඹකතුභහ කිඹනහ න
ඳේ නහඹකශඹෝ එකඟ වුණහඹ
කිඹහ, එකඟ වුශණ් නළවළ කිඹන එකයි භභ කිඹ්දශ්ද. ඒ කහර්ඹ
ටව්ද ශවොඳි්ද කිඹහ ඵර්දන. ඒ කහර්ඹ ටව්දර ඳළවළදිලි
ව්ද කය ිනශඵනහ, ශභඹ ධාහදඹට ශනොගත ුතතු ලිඹධා් රේඹ
කිඹහ. ශවමතු කීඳඹේ අඳ කිලහ. එයි්ද ඳශමු න එක- [ඵහධහ
කිරීභේ]

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ඒ ශන්ව කරුණේ. ශභඹ ශන්ව එකේ. [ඵහධහ කිරීභේ]
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ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ

(ஶண்புஷகு அநு ெஷழஶநஶக்க)
(The Hon. Anura Dissanayake)

නළවළ, නළවළ ගරු කථහනහඹකතුභනි. එඹ අඳ ධාින්ද ඉදිරිඳ්ව
කශ අදව. [ඵහධහ කිරීභේ]

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

වළඵළයි ඒ හර්තහ ඔඵතුභහ්ව අය ශගන හිහි්ද ිනශඵනහ.
[ඵහධහ කිරීභේ] එභ හර්තහ ඔඵතුභහශප අතට ඳ්ව ීම ිනශඵනහ.

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ

(ஶண்புஷகு அநு ெஷழஶநஶக்க)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, 08 න දහයි්ද ඳසු අපි
ඳහර්ලිශ ්දතුට ආහ. පුසතකහරශශ ඳවශ භහරශශ ිනශඵන අශප්
pigeonhole එශේ ිනබුණු ඒ හර්තහ අපි අය ශගන ිනශඵනහ.
ඒශේ ිනශඵන වළභ ශදඹේභ ශභශව කවුරු්ව අය ශගන හිහි්ද
ිනශඵනහ. ඒ තභ්දට අයිින ලිපිශ් යන ිනශඵන pigeonhole එක.
එතළනි්ද අදවස ශ්දශ්ද නළවළ, ශ හර්තහ පිළිග්වතහ ශවෝ
ශනොපිළිග්වතහ කිඹන එක.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

දළ්ද ශ හර්තහ ගළන කරුණු ඉදිරිඳ්ව කශ ිනඹලුභ
භ්දත්රීලතුභ්දරහ ශ හර්තහ ඳහර්ලිශ ්දතුශ්ද අය ශගන හිහි්ද
ිනශඵනහ.

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ

(ஶண்புஷகு அநு ெஷழஶநஶக்க)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශගනිඹනහ ශ්ද. Pigeonhole එශේ
ිනශඵන ඕනෆභ ශදඹේ ශගනිඹනහ. Pigeonhole එශේ ිනශඵන
එක ශගනිඹන එක ශනොශයි ළදග්ව ශ්දශ්ද.
ඊශඟට ගරු කථහනහඹකතුභනි, ළදග්වකභ ිනශඵශ්ද ශභඹයි.
අඳ කිලශල, ශේමසධහධිකයණශඹ්ද රඵහ ීන ිනශඵන අර්ථ
නිරඳණඹ්ව, අභිඹහයනහධිකයණශඹ්ද රඵහ ීන ිනශඵන තීයණ
ශදක්ව භත තු යට්ව එළනි ලිඹධා් රේ ශනොභළින ඵයි. එභ
නිහ එළනි ලිඹධා් රේ ඳහර්ලිශ ්දතු තුශ කිින ශම්වභ ධාහද
ශනොකශ ුතතු ඵ්ව, එළනි ධාහදඹේ ඳ්වනහ න අඳ වබහහි
ශනොශන ඵ්ව අඳ ව්ද කය ිනශඵනහ. එඹ ඳේ නහඹක
රැසීමශ ීන ඳළවළදිලි ටව්ද කය ිනබුණහ. එභ නිහ ආණ්ඩු
ඳේශශ ගරු ප්රtධහන ංධාධහඹකතුභහ ඳළවළදිලි භ ශ ගරු බහ
ශනොභඟ ඹ්දනට- [ඵහධහ කිරීභේ]

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු යධා කරුණහනහඹක භ්දත්රීලතුභහ.

ගරු යධා කරුණහනහඹක භවතහ

(ஶண்புஷகு லஷ கருைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු දිශ්දස ගුණර්ධන අභහතය තුභහ
ප්රtකහලඹේ කශහ, ඳේනහඹක රැසීමභ ඹන අතය අඳ ධාඳේශශ
ිනඹලු ශදනහභ එතළන ිනටිඹහඹ කිඹහ. භහ්ව, ගරු රේසභ්ද
කිරිඇ් ර භ්දත්රීලතුභහ්ව කථහනහඹකතුභහශප ඉ් ලීභ ඳරිදි එදහ
ආශල 08 න දහ ළඩකටුතතු වළටිඹට ශභොනහ ද ිනශඵ්දශ්ද කිඹහ
ඵර්දනයි. ඒ අනු ළඩ කටුතතු වළටිඹට ිනබුශණ් 08 න දහ දිධා
නළගුභ ඳනත ධාහද කිරීභට්ව, 09 න දහ බහ තළබීශ
ශඹෝජනහ  ඵ්දධශඹනු්ව ධාහද කිරීභයි. ඉ්දඳසු තභයි ගරු
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නිභ්  ිනරිඳහර ද ින් හ භළිනතුභහ ශ හර්තහ  ඵ්දධ
ශඹෝජනහේ කශශම. එතශකොට අඳ කිලශල ශභොනහ ද?
ඳහර්ලිශ ්දතුශල ශ දස ශදක  ඵ්දධශඹ්ද අඳට දළනු්ව
කිරීභේ කය නළවළ, අඳට හර්තහ්ව රළබී නළවළ කිඹහ අපි කිලහ.
ඒ නිහ අඳ එළිඹට හිඹහ. හර්තහ කය ිනශඵනහ, අඳ ශ
රැසීමශභ්ද එළිඹට හිඹහඹ කිඹහ. භහ, රේසභ්ද කිරිඇ් ර
භ්දත්රීලතුභහ, අනුය දිහනහඹක භ්දත්රීලතුභහ ව සුශර්ස ශප්රtමභය්දද්රප
භ්දත්රීලතුභහ. ධාශලම කහයක බහශල හර්තහ අඳට ීන ිනබුශණ්්ව
නළවළ, අපි ශභොකු්ව ද්දශ්ද්ව නළවළ, එභ නිහ තභයි අඳ එළිඹට
හිශශ ගරු කථහනහඹකතුභනි.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත අභහතය තුභහ

ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ
(ஶண்புஷகு .டி. சுசஷல் பஷகஜந்ெ)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු ධාඳේ නහඹකතුභහ ඔඵතුභහශප
අධහනඹට ශඹොමු කශහ, ගරු ිනස අ්වතනහඹක භ්දත්රීලතුභහ
අධහනඹට ශඹොමු කශ, 22න සථහය නිශඹෝගඹ ගළන. ඒශක්ද
කිඹ්දශ්ද ලිපි ශ් යනහදිඹ පිළිගළ්දීමභ ගළනයි. 22.(1) සථහය
නිශඹෝගශශ කිඹ්දශ්ද ශභශවභයි:
" කථහනහඹකතුභහ, ඇභිනයඹකු ශවෝ නිශඹෝජය  ඇභිනයඹකු ධාින්ද
ඳභණේ ලිපි ශ් යනහදිඹ පිළිගළ්දධාඹ ුතතුඹ."

එතශකොට 22.(1) සථහය නිශඹෝගශඹ්ද ඳසු එහි (2), (3),
(4) කිඹන සථහය නිශඹෝග තුනභ අදහශ ්දශ්ද අ්දන ඒ ඉවශ,
කථහනහඹකතුභහ, ඇභිනයඹකු ශවෝ නිශඹෝජය  ඇභිනයඹකු
ධාින්ද ඳභණේ ලිපි ශ් යන ඉදිරිඳ්ව කයන අසථහශලදියි.
වළඵළයි, 78ළනි සථහය නිශඹෝගශඹ්ද කිඹ්දශ්ද ඒක ශනොශයි.
ගරු අනුය ප්රිeඹදර්ලන ඹහඳහ භළිනතුභහ ඇභිනයඹකු වුණහට එතුභහ
ශ හර්තහ ඉදිරිඳ්ව කය්දශ්ද ඒ ධාශලම කහයක බහශල
බහඳිනයඹහ වළටිඹටයි. ඒ නිහ ඒක අදහශ ්දශ්ද නළවළ.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ශවොයි, භභ හිතන ධාධිඹට දළ්ද ශදඳළ්වතටභ - ිනඹලු
ශදනහටභ - ප්රtභහණ්ව ශර ඇහු ක්ද ු ්දනහ. [ඵහධහ කිරී ]
එකභ කරුණ පිළිඵ එකභ අදවස- [ඵහධහ කිරීභේ] ගරු
සුභ්දිනය්ද භ්දත්රීලතුභහ.

ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ
(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Thank you, Hon. Speaker. Yesterday, we adopted the
Minutes of the Meeting of the Committee on
Parliamentary Business held on 7th January, 2013.
Yesterday's Minutes are not available yet. The Minutes of
7th January, 2013 very clearly says right at the end, I
quote:
"The Hon. Ravi Karunanayake stated that they have informed the
Hon. Chief Government Whip well in advance of their inability to
participate in the sittings of Parliament on 10 th and 11th January,
2013. He further informed that even though they were agreeable to
a Debate on this matter ....."

That is his stance.
"....on the basis of the Judgment of the Supreme Court, the UNP is
not willing to have the Debate on 10th and 11th of January, 2013."
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ඳහර්ලිශ ්දතු

[ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ]

After that, the Members of the Opposition left the
Committee in protest against Government’s insistence on
taking this matter up for debate on the 10 th and the 11th of
January, 2013. It is very clearly stated in the Minutes of
the Meeting of the Committee on Parliamentary Business
held on 7th of January 2013, which was accepted and
confirmed yesterday. So, it is wrong for the Hon. Chief
Government Whip to say that the Committee on
Parliamentary Business decided to take this up for Debate
on the 10th and 11th of January, 2013. That is wrong.
කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ශවොයි. ශවමතුේ දේරහ නළවළ.

ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ

(ஶண்புஷகு ஜஶனக பண்டஶ)

(The Hon. Janaka Bandara)

ගරු කථහනහඹකතුභනි,-

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය භ්දත්රීලතුභහ

ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ

(ஶண்புஷகு ஜஶனக பண்டஶ)

(The Hon. Janaka Bandara)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශභභ කරුණ  ඵ්දධශඹ්ද අපි
ඉතහභ්වභ සුඳරීේහකහරී තී්දු ේ ගත ුතතු නිහ
ඳහර්ලිශ ්දතුට වහඹ දළේීම ලශඹ්ද භහ ශභශතේ කථහ
ශනොවුණ ශන්ව කරුණේ ශකශයහි අධහනඹ ශඹොමු කයනහ.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශභභ ග්දින අර්ථකථනඹ කය ගළනීභ
-නිර්යනඹ කය ගළනීභ- පිළිඵ ගළටලුේ තභයි ඳින්දශ්ද. 78
(අ). (1) සථහය නිශඹෝගඹ අනු භට ළටශවන ආකහයඹට, 78(අ).
(1) ව 78(අ). (1) ිනට (6) දේහ ිනඹලුභ සථහය නිශඹෝග ශ්ද
ශ්ද ව හමුහික - භසතඹේ වළටිඹට- ග්වතහභ භහඹක
කහරඹේ රඵහ ීන ිනශඵ්දශ්ද ශ ධාශලම කහයක බහශල හර්තහ
බහගත කයරහ භහඹකට ඳසශම ධාහදඹට ග්දනඹ කිඹන එක
 ඵ්දධශඹ්ද ශනොශයි. ඔඵතුභහ ධාින්ද ශ ධාශලම කහයක
බහ ඳ්ව කශහට ඳසශම එභ ධාශලම කහයක බහ භක
කහරඹේ තුශ ධාභර්ලනඹ අ්ද කයරහ ඳහර්ලිශ ්දතුට හර්තහ
කය්දන ඕනෆ කිඹන තභයි ශභහි ව්ද ්දශ්ද. [ඵහධහ කිරී ]
ඉ්දන, ඉ්දන. භභ ඳළවළදිලි කය්දන . උ්වතය ශද්දන පුළු්ද.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, 78(අ). (1) සථහය නිශඹෝගශශ ශභශම
ව්ද ීම ිනශඵනහ:
".......ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහශල 107 න ය සථහ ප්රtකහය 
ධානිලසයඹකහයයඹකු ධුයශඹ්ද ඉ්ව කිරීභ වහ ජනහධිඳිනයඹහ ශත
ඉදිරිඳ්ව කයනු රඵන ශඹෝජනහේ වහ වූ ශඹෝජනහ  භතඹ පිළිඵ
දළ්දීමභ කථහනහඹකයඹහට දළනු ු ්ද ක් හි කථහනහඹකයඹහ එභ
ශඹෝජනහ  භතඹ පිළිශගන ඳහර්ලිශ ්දතුශල නය හඹ ඳත්රනඹට ඇතුශ්ව කශ
ුතතු නමු්ව,-'

භ්දත්රීලරු තුශන්ද එකකට ළඩි පිරිේ අ්ව්ද කයරහ රඵහ
ු ්දනහට ඳසශම නය හඹ ඳත්රනඹට ඇතුශ්ව කය්දන ඕනෆ.
'-ශභභ නිශඹෝගශශ (2) න ශේදඹ ඹටශ්ව ඳ්ව කයනු රළබ ධාශලම කහයක
බහ-'
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ඔඵතුභහ එහි 78(අ). (2) සථහය නිශඹෝගඹ ඹටශ්ව ධාශලම
කහයක බහේ ඳ්ව කයනහ.
'-ඳහර්ලිශ ්දතුට ර්තහ කශ දිනශශ ිනට' -

ගරු කථහනහඹකතුභනි, එශම "හර්තහ කශ දිනඹ" ඹනුශ්ද
භභ අදවස කය්දශ්ද -භට ශඳනී ඹ්දශ්ද- ශ ධාශලම කහයක
බහ නිර ලශඹ්ද තභ කටුතතු ආය බ කශහ කිඹන එකයි.
එඹයි වළඟී ඹ්දශ්ද එඹයි. ශ ධාශලම කහයක බහශල කහරඹ
භහඹයි කිඹන එක තභයි ඒශක්ද අදවස ්දශ්ද. 78(අ). (6)
සථහය නිශඹෝගශඹ්ද ඒක තු යට්ව තවවුරු ශනහ. එහි
ශභශම ව්ද ශනහ:
"......එභ ධාශලම කහයක බහශල රැසීම ආය බ කයනු රළබීශභ්ද එේ
භහඹේ ඇතුශත තභ්ද ධාින්ද නියහයණඹ කය ගනු රළබ කරුණු, තභ්ද
ඉදිරිශශ ටව්ද කයනු රළබ හේෂි ටවනේ ද භඟ ඳහර්ලිශ ්දතුට
හර්තහ කශ ුතතු අතය, ඳහර්ලිශ ්දතුශල අධහනඹට ශඹොමු කිරීභ සුු සු
ඹයි කහයක බහට වළශඟන කය ශවෝ කරුණු පිළිඵ ධාශලම හර්තහේ
ඉදිරිඳ්ව කිරීභ ද එකී කහයක බහට කශ වළකි ්දශ්ද ඹ."

එතළන "කශ ුතතු ්දශ්දඹ" කිඹරහ්ව නළවළ. එශවභ න අපි
ශ ක අනු පිළිශළි්ද ග්වත්ව ශභතළනට එ්දන ඕනෆ -(7) න
ශකොටට හශප තළනකට තභයි එ්දන ඕනෆ කය්දශ්ද- "ශභ්දන
ශ හර්තහ රළබුණහට ඳසශම භහඹක කහරඹකි්ද ඳසශම තභයි
ඒක ධාහදඹට ග්දන ඕනෆ" කිඹරහ. ශ ධාශලම කහයක බහශල
කහරඹ භහඹේ කිඹන එක තභයි ශ ශක්ද අදවස ්දශ්ද. 78
(අ).(6) සථහය නිශඹෝගශශ ඒ ගළන තු යට්ව ශභශම ව්ද
නහ:
"එශම වුද, තභ්ද ධාින්ද නියහයණඹ කයණු රළබ කරුණු ශභහි නිඹභ
කය ඇින කහර සීභහ ඇතුශත ඳහර්ලිශ ්දතුට හර්තහ කිරීභට ධාශලම
කහයක බහට ශනොවළකි ්දශ්ද න , කහරසීභහ ීනර්ඝ කිරීභ වහ
ශවමතු දේමි්ද ධාශලම කහයක බහ ත්ව නිඹමිත කහරඹේ වහ
ඳහර්ලිශ ්දතුශල අයඹ ඉ් රහ ිනටිඹ ුතතු අතය, ..."

ශ ිනඹ් ශර්දභ ඳළවළදිලි ්දශ්ද ශ ධාශලම කහයක
බහශල කහර සීභහ භහඹේ කිඹන එක මිේ හර්තහ බහගත
කය ශවෝ ඉදිරිඳ්ව කය භහඹේ ඹන තුරු ධාහද කය්දන ඵළවළ
කිඹන එක ශනොශයි. ඒ නිහ ශ ධාහදඹ ආය බ කය්දන
ඔඵතුභ්දරහට වළකිඹහ ිනශඵනහ.

ගරු ජි්ව ශප්රtමභදහ භවතහ

(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷகெஶழ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

Sir, I rise to a point of Order.
කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

භහ ඳේ නහඹකතුභ්දරහට ්ද ු ්දනහ. ධාශලම කහයණඹේ
ිනශඵනහද? ගරු ජි්ව ශප්රtමභදහ භ්දත්රීලතුභනි, ඔඵතුභහ ශභොකේද
කිඹ්දශ්ද? ශ කිඹපු කරුණු නළතු අලු්ව කරුණේ කිඹ්දන
ිනශඵනහද?

ගරු ජි්ව ශප්රtමභදහ භවතහ

(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷகெஶழ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භට ්ද ශද්දන කිඹහ භභ
ඔඵතුභහශග්ද ඉ් ලීභේ කයනහ. ඳහර්ලිශ ්දතුශල භ්දත්රීලරු්ද
වළටිඹට ඔඵතුභහ්ව අපි ිනඹලු ශදනහ්ව ප්රtිනාහ ශවෝ දිවුරු ීනරහ
ිනශඵනහ, ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහ ආයේහ කය්දන. ආණ්ඩුක්රාභ
ය සථහශල 125 න ය සථහ ශකශයහි ඔඵතුභහශප අධහනඹ
ශඹොමු කයනහ. [ඵහධහ කිරීභේ] නළවළ. භශප point of Order එක.
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ඒකට අසථහ ශද්දන. භට ශඳොඩ්ඩේ ්ද ශද්දන. ආණ්ඩුක්රාභ
ය සථහශල 125. (1) න ය සථහශල ශභශවභ ව්ද ශනහ:
"... ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහ අර්ථ නිරඳණඹ කිරීභ පිළිඵ ඹ ප්රtලසනඹේ
ධාබහග ශකොට තීයණඹ කිරීභ වහ තනි වහ අනනය  අධිකයණ ඵරඹ
ශේමසධහධිකයණඹට ඇ්වශ්වඹ."

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

භභ ශ පිළිඵ මීට ඉසය්ව තීයණ ීනරහ ිනශඵනහ. අනුය
ඵණ්ඩහයනහඹක භව්වභඹහ්ව තීයණඹේ ීනරහ ිනශඵනහ. ඒ නිහ
භභ ශ කට ඇහු ක්ද ශද්දශ්ද නළවළ.

ගරු අකිර ධායහජ් කහරිඹ භවතහ

(ஶண்புஷகு அகஷய லஷஶஜ் கஶஶஷலசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

Sir, I rise to a point of Order.
කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු අකිර ධායහජ් කහරිඹ භවතහ. [ඵහධහ කිරී ] ගරු ජි්ව
ශප්රtමභදහ භ්දත්රීලතුභනි, ඒ තර්කඹ භට ළඩේ නළවළ. භහ දළ්ද
ශන්ව කරුණේ ශකශයහි අධහනඹ ශඹොමු කයරහයි ිනශඵ්දශ්ද.
ඔඵතුභහ ව්ද කශ කරුණ පිළිඵ නිශඹෝගඹේ ීනරහ
ිනශඵනහ. දළ්ද අකිර ධායහජ් කහරිඹ භ්දත්රීලතුභහශප අදව
ඉදිරිඳ්ව කය්දන. ප්රtධහන ංධාධහඹකතුභහ භතු කශ ප්රtලසනඹ
පිළිඵ අශනේ අඹශප අදවස දළන ග්දනයි භට ඕනෆ කය්දශ්ද.

ගරු ජි්ව ශප්රtමභදහ භවතහ

ගරු කථහනහඹකතුභනි, එභ සථහය නිශඹෝගඹ ඹටශ්ව ශභශම
ිනබිඹීන ශ කමිටු හර්තහ වද්දන ශභොවහ්ද පීරිස භවතහ
 ඵ්දධ වුශණ් ශකොශවොභද කිඹහ භභ අව්දන කළභළිනයි.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

අදහශ නළත. ඒක ශභතළනට අදහශ නළත. ඒක භට අදහශ්ව
නළවළ. කහයක බහශල හභහජිකඹකුට පුළු්ද ඒකට උ්වතය
ශද්දන. අනලය  ඳරිදි point of Order ශගශන්දන ඵළවළ. ඒක
සථහය නිශඹෝගර ිනශඵනහ.

ගරු නිභ්  ිනරිඳහර ද ින් හ භවතහ
(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ )

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳළඹකට අධික කහරඹේ ඔඵතුභහ
ධාඳේඹට අසථහ රඵහ ු ්දනහ. ධාඳේඹ තළ්ව කය්දශ්ද ශ
ධාහදඹ භඟ වළය ඹ්දන කහයණඹේ ශවොඹහ ග්දනයි. ඒ නිහ
කිිනභ ඳදනභේ නළින ශද්්  කථහ කයනහ. ශ පිළිඵ ෆශවන
ධාහදඹේ ඇින ීම ිනශඵනහ. ඔඵතුභහශප තීයණඹ රඵහ ශද්දන,
අඳට ධාහදඹ ශගන ඹ්දන.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ධාඳේශශ ප්රtධහන ංධාධහඹකතුභහ භතු කශ ප්රtලසනඹ පිළිඵ
දළේ වූ අදවස ළඩිු යට්ව අධය ඹනඹ කය්දනට ඕනෆ. ඒ නිහ භභ
බහශල කටුතතු ධානහඩි 10කට අ්ව හිටුනහ. ඉ්ද ඳසු භශප
තීයණඹ දළනු ශද්දන .

රැසීමභ ඊට අනුකර තහකහලික අ්ව හිටුන රදි්ද,
අ.බහ.2.32ට නළත ඳ්වන රීන.

(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷகெஶழ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඔේශකොටභ කථහ කය්දන අසථහ
ු ්දනහ. භට්ව කථහ කය්දන අසථහ ශද්දන.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

அென்படி, அர்வு பஷ.ப. 2.30 ைஷ லக இகடநஷரத்ெப்பட்டு
ஸண்டுந் தெஶடங்கஷற்ர. சபஶநஶகர் அலர்கள் ெகயக லகஷத்ெஶர்கள்.

Sitting accordingly suspended till 2.30 p.m., and then
resumed.

කථහනහඹකතුභහ

භභ අසථහ ු ්දනහ. අකිර ධායහජ් භ්දත්රීලතුභහ,-[ඵහධහ කිරී ]
ධාඳේශශ ප්රtධහන ංධාධහඹකතුභහ භතු කශ ප්රtලසනඹ පිළිඵ
ඳභණේ කරුණු කිඹ්දන. [ඵහධහ කිරී ]

ගරු ජි්ව ශප්රtමභදහ භවතහ

(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷகெஶழ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ශ
කය්දශ්ද.
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ශන්ව කහයණහේ ඉදිරිඳ්ව

ගරු අකිර ධායහජ් කහරිඹ භවතහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශදඳහර්ලසශශභ භ්දත්රීලරු්ද ධාින්ද ඉදිරිඳ්ව කයන රද කරුණු
භහ රකහ ඵළලුහ. ශභශතේ ශභභ හර්තහ ඉදිරිඳ්ව කිරීභ
පිළිඵ කටුතතු සථහය නිශඹෝගරට අනුකර ිනු  ීම ඇින ඵට
භභ නිගභනඹ කයමි. ශකශම ශත්ව භ්දත්රීලරු්දට ශභභ හර්තහ
අධය ඹනඹ කිරීභට ප්රtභහණ්ව කහර සීභහේ ශනොිනබුශණ් න , ඒ
පිළිඵ ඳේනහඹක රැසීමශ ීන භතු කය තීයණඹේ ගළනීභට
අසථහ ිනබුණි. එශව්ව ශ අසථහශල ීන ධාහදඹ ක්  තළබීභට
ප්රtභහණ්ව කරුණේ ශනොිනශඵන ඵළධා්ද ධාහදඹ ඳ්වහශගන
ඹහභට අය ශදමි.

(ஶண்புஷகு அகஷய லஷஶஜ் கஶஶஷலசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත ඇභිනතුභහ
කිලහ, 78අ. සථහය නිශඹෝගශශ ව්ද උඳ ග්දින 9ේ
අනුකර තභයි ශ කටුත්වත ිනු  ්දශ්ද කිඹහ. සථහය නිශඹෝග
78අ. (8) න උඳ ග්දිනඹ ඔඵතුභහශප අධහනඹට ශඹොමු
කයනහ. එහි ශභශම ව්ද ශනහ:
"(8) ශභභ නිශඹෝගශශ (2) න ශේදශශ ඳ්ව කයනු රළබ ධාශලම කහයක
බහශල ධාභර්ලනඹට  ඵ්දධ ිනඹලු කටුතතු, එකී ධානිලසයඹකහයයඹහට
ධාරුද්ධ නගහ ඇින කය ශවෝ ශයෝදනහ  ඵ්දධශඹ්ද ඔහු යදකරු ීම
ඇතළයි එකී ධාශලම කහයක බහ ධාින්ද ඳහර්ලිශ ්දතුට හර්තහ කයනු
රඵ්දශ්ද න වහ එශම කයනු රඵන ශතේ ප්රtකහලඹට ඳ්ව ශනොකශ
ුත්වශ්ව ඹ."

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

Sir, I rise to a point of Order. [ඵහධහ කිරී ]
කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භ්දත්රීලතුභහ point of Order
එකේ ඉදිරිඳ්ව කයනහ. වළඵළයි, ත්ව ධාශයෝධතහ්ද ිනශඵනහ
න කරුණහකය භට ඒහ ිනඹ් රභ එකට ශද්දන. එක එක
අසථහර ීන භට ඉඩ ශද්දන ඵළවළ.
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ඳහර්ලිශ ්දතු

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, "2013 ජනහරි භ 10 ළනි
බ්ර்වසඳින්දදහ අ. බහ. 1.00 ට" කිඹහ අද දින Order Paper එශේ
ව්ද කය ිනශඵනහ. ශභහි න ව්ද භ්දත්රීලරු්ද 117
ශදශනකු අ්ව්ද කය ඔඵතුභහට බහය ු ්ද ශඹෝජනහශල ශයෝදනහ
14ේ ඇතුශ්ව ශරහ ිනශඵනහ. ඒ ශයෝදනහ 14 පිළිඵ ධාබහග
කයරහ, එහි හර්තහ ඳහර්ලිශ ්දතුට ඉදිරිඳ්ව කය්දන කිඹරහ [ඵහධහ කිරී ] Wait, I will raise it. ඉසශ් රහ කිඹ්දන ඵළවළ
ශ්ද, ශභොකේද කිඹරහ. [ඵහධහ කිරී ] ගරු කථහනහඹකතුභනි -

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔඵතුභහ ඔඹ ප්රtලසනඹ නඟ්දශ්ද ශභොන ග්දිනඹ ඹටශ්වද?

ගරු යනි්  ධාක්රාභිනංව භවතහ

(ஶண்புஷகு ைஷல் லஷக்கஷசஷங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

107(2) ය සථහ ව - [ඵහධහ කිරී ]

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

Standing Order No. 78 - [ඵහධහ කිරී ]
කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔඵතුභ්දරහ හිනහ ශ්දන එඳහ.

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳහර්ලිශ ්දතු ධාින්ද ශ කහයණඹ
පිළිඵ ධාශලම කහයක බහකට යහජකහරිඹේ බහය ු ්දනහ.
ඔඵතුභහශප නිශඹෝගඹ අනු ශ ධාශලම කහයක බහ -
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ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ශකටිශඹ්ද කිඹරහ ධාසතය
කය්දන . නළ්වන ශ ක ඳළවළදිලි ්දශ්ද නළවළ. ශභොකද, අපි
ශ හ හර්තහ කශ ුතතු ශද්් . ඔඵතුභහශප නිශඹෝගඹ භත ඒ
ශයෝදනහ 14 ශභභ ගරු බහශ්ද ධාශලම කහයක බහට බහය
ු ්දනහ. ශ පිළිඵ ඔඵතුභහ කය නිශලදනඹ දළ්ද භහ ඵළලුහ. ඒ
නිශලදනශශ ව්ද ශනහ, "ගරු (ආයහර්ඹ) ශියහනි ඒ.
ඵණ්ඩහයනහඹක භව්වමිඹ ශේමසධහධිකයණශශ අරේ ධානිලසයඹකහය
ධයශඹ්ද ඉ්ව කයන ශර ඉ් රමි්ද අිනගරු ජනහධිඳිනතුභහ
ශත ශඹෝජනහේ ඉදිරිඳ්ව කිරීභ වහ 2012 ශනොළ ඵර්
06ළනි දින ඳහර්ලිශ ්දතු නය හඹ ඳත්රනශශ ඇතුශ්ව කයන රද
ශඹෝජනහ  භතශශ ව්ද ශයෝදනහ ධාබහග ශකොට
ඳහර්ලිශ ්දතුට හර්තහ කිරීභ වහ සථහය නිශඹෝග අංක 78අ
(2) ඹටශ්ව ගරු අනුය ප්රිeඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහශප
බහඳින්වශඹ්ද ුතතු භතු ව්ද භ්දත්රීලරු්දශග්ද භ්දධාත
ඳහර්ලිශ ්දතු ධාශලම කහයක බහේ භධාින්ද ඳ්ව කයන රද ඵ
ද්දනු කළභළ්වශතමි." කිඹහ.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, දළ්ද ශභතළන ිනශඵනහ, ශ ඉදිරිඳ්ව
කයපු හර්තහශල ඳශමුළනි ශකොට. ඒ ශකොටට ආඳසු
ංශලෝධනඹේ ඇධා්ව ිනශඵනහ. ශ කට කිඹ්දශ්ද මුද්රපණ ශදෝ
ඳත්රනඹ කිඹරහ. රළබ දිනඹ 2013 ජනහරි 03. ශ හර්තහ ඉදිරිඳ්ව
කශහට ඳසශම, ආඳසු ශ හර්තහට ංශලෝධනඹේ එනහ. ඒ
ංශලෝධනඹ අපි දළන ග්වශ්ව වදිිනශශ. [ඵහධහ කිරී ] ගරු
කථහනහඹකතුභනි, ඒක දළන ග්වශ්ව වදිිනශශ. අද භභ ශ ක රඵහ
ග්වශ්ව ඳහර්ලිශ ්දතුශල පුසතකහරශඹ්ද. ශභළනි ශඹෝජනහේ,
ංශලෝධනඹේ හිත හර්තහේ ගළන අඳට දළනු ීනභේ කයරහ
නළවළ.

ගරු ඒ.ආර්.එ . අබ්ු ්  කහදර් භවතහ (ඳරිය නිශඹෝජය 
අභහතය තුභහ)
(ஶண்புஷகு .ஆர்.ம். அப்துல் கஶெர் - சுற்மஶடல் பஷெஷ
அகச்சர்)

(The Hon. A.R.M. Abdul Cader - Deputy Minister of
Environment)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, තමු්දනහ්දශම දළ්ද නිශඹෝගඹ ීනරහ
ඉයයි ශ ධාහදඹ ඳට්ද ග්දන. [ඵහධහ කිරී ]

ගරු යධා කරුණහනහඹක භවතහ

(ஶண்புஷகு லஷ கருைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අශප් ඳළ්වශ්ව ඉරහ ඳළනපු ශකශනේ- [ඵහධහ කිරී ]

ගරු ඩිරහ්ද ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு டியஶன் தபகஶ)

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, එතුභහ ඉදිරිඳ්ව කය්දශ්ද point of
Order එකේ ශනොශයි ශ්ද.

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ශ ක ඔඵතුභහට එ්දන . [ඵහධහ
කිරී ]

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

කථහනහඹකතුභහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

(Mr. Speaker)

ඉ්දන, ඉ්දන. [ඵහධහ කිරී ]

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

තමු්දනහ්දශමරහට ධාහදඹට ශන්ව දිනඹේ ඕනෆද? [ඵහධහ
කිරීභේ] ශ කහයණහ දිපගස්දන ඵළවළ. සථහය නිශඹෝගරට
ඳටවළනි ශභොනහ වරි ශදඹේ ිනු  ශරහ ිනශඵනහ න භට
ශඳ්දහ ශද්දන.

භට ඒක ශ්වරු හිශශ නළවළ. [ඵහධහ කිරී ] තමු්දනහ්දශම
ඉ්දනහද, එළිඹට ඹනහද? [ඵහධහ කිරී ] ගරු ශජෝලප් භයික් 
ශඳශර්යහ භ්දත්රීලතුභනි, ඔඵතුභහ කිඹහපු ශද් භට ඳළවළදිලි නළවළ.

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අඳට හර්තහේ ඉදිරිඳ්ව කශහ. ඒ
හර්තහ ඳහර්ලිශ ්දතුටයි ඉදිරිඳ්ව කශශම. එතශකොට ඒක
ංශලෝධනඹ කය්දන කහට්ව ඵළවළ. [ඵහධහ කිරී ]

2013 ජනහරි 10

403
කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ංශලෝධනඹ කයරහ ිනශඵනහද?

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඔල, ශ ිනශඵ්දශ්ද. ශ හර්තහට ංශලෝධනඹ කයරහ
අිනශර්කඹේ ධාධිඹට- [ඵහධහ කිරී ]

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

භභ ඒක ශවොට ඵළලුහ. ඒක ංශලෝධනඹේ ශනොශයි, මුද්රපණ
ශදෝඹේ. Print කයන ශරහශල වුණු අඩුේ.

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ශවොයි ඒක භභ පිළිග්දනහ. ඒක එක කහයණඹේ. ගරු
කථහනහඹකතුභනි,- [ඵහධහ කිරී ] කෆ ශනොගවහ අපි ශ ක ධාහ
ගනිමු. ඊශඟට, ශ කමිටු ඉදිරිඳ්ව කය ිනශඵන හර්තහ අංග
 පර්ණ හර්තහේ ශනොශයි. කරුණු 14ේ බහය ීන ිනශඵනහ.
ඔඵතුභහ නිශඹෝග කශහ කරුණු 14ේ- [ඵහධහ කිරී ]

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු බහනහඹකතුභනි, ශභොකේද ඒ ගළන කිඹ්දශ්ද?

ගරු නිභ්  ිනරිඳහර ද ින් හ භවතහ

(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, එතුභහ raise කයන ඒහ points of
Order ශනොශයි. හර්තහශල අඩු ඳහඩු ිනශඵනහ න ඒහ ගළන
හකච්ඡහ කය්දන තභයි ශ ධාහදඹ ීනරහ ිනශඵ්දශ්ද. ඒ නිහ [ඵහධහ කිරී ]

ගරු යනි්  ධාක්රාභිනංව භවතහ

(ஶண்புஷகு ைஷல் லஷக்கஷசஷங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, -[ඵහධහ කිරී ]

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ධාඳේ නහඹකතුභහ, අලු්ව කහයණහේද?
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answer on all the 14 charges. Erskine May on the "Scope
of Deliberation on Inquiries" states that a Select
Committee like a committee of the whole House
possesses no authority except which it derives by
delegation from the House by which it is appointed.
When a Select Committee is appointed to consider or
inquire into a matter, the scope of its deliberations or
inquiries is defined b the Order by which the committee
is appointed, and the deliberations or inquiries of the
committee must be confined within the limits imposed.
Similarly, if it is deemed advisable to restrict the scope of
the inquiry or to limit the Committee’s powers, an
instruction may be given to the Committee requiring it to
refrain from considering the matter. That is contained in
Standing Order No. 96.
So, you are mandated to go into 14 charges and tell
us. If you felt that you did not want to go beyond five
charges, you should have come to this House and got
permission to restrict it to five. There were 117 Members
who had signed it. The Committee has no right. This is
the right of the 117 Members plus the right of the House
because we are exercising judicial power. We have to
look at all the charges to decide - even if she is guilty of
one or two - whether we are going to remove her or not.
If it is about eight charges or nine charges, yes, there is a
case. Otherwise, it will not be. You have not gone into it.
You are telling us to exercise judicial power leaving
virtually nine issues in suspension without telling us and
one is a very important one, Hon. Speaker, which is about
the ―Divineguma‖. Does her Ruling on ―Divineguma‖
amount to a misbehaviour? If so, shall we also bring
resolutions against other two Judges, Dep and
Wanasundera. You do not even answer it. The most
important issue that the Speaker has raised is
unanswered. If you have issued a report, it must be for
the whole. We gave you a mandate for 14 charges. If you
cannot give us answers for the 14 charges as to "yes" or
"no", or if there is not enough evidence, then it is not a
report. The charge sheet contained 14 issues. If you have
not taking up all 14 and if you cannot answer nine of
them, then it is not a complete report by any means for us
to go into. That is the basic point that my Hon. Friend has
been taking up and you all have not confirmed. Tell us
under what basis you decided that these nine are not [Interruption.] That means, you are saying that the 117
Members who signed it did not know what they were
doing. They have signed for nine charges without
knowing - [Interruption.] Anyway, at the end of it there
is no report. So, how can we proceed if there is no report
as was intended. That is not our fault. If you have a full
report we will go into it.

ගරු යනි්  ධාක්රාභිනංව භවතහ

(ஶண்புஷகு ைஷல் லஷக்கஷசஷங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

Mr. Speaker, Article 107 of the Constitution and
Standing Order No.78
have mandated the Select
Committee. We have all mandated the Select Committee
to go into the 14 charges. That mandate requires an

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු නිභ්  ිනරිඳහර ද ින් හ භළිනතුභහ, ධාඳේ නහඹකතුභහ
ඉදිරිඳ්ව කශ කරුණට්ව පිළිතුරු ශදමි්ද ඔඵතුභහශප කථහ කය
ශගන ඹ්දන.

ඳහර්ලිශ ්දතු
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ගරු නිභ්  ිනරිඳහර ද ින් හ භවතහ

ගරු රේසභ්ද කිරිඇ් ර භවතහ

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ)

ශවොයි. ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ ඳ්ව කයන රද
කමිටු ධාින්ද ඒ කමිටුට රඵහ ීන ඇින කහර සීභහ ව එහි
ිනශඵන ශයෝදනහ පිළිඵ ළරකි් රට අයශගන හර්තහේ
ඉදිරිඳ්ව කය ිනශඵනහ. ඒ හර්තහශල අ්දතර්ගතඹ පිළිඵ ඹ
කරුණු ිනශඵනහ න ඒක ශ ධාහදශශීන කථහ කය්දන පුළු්ද.
නමු්ව ශ හර්තහ දළ්ද බහය ශරහ ිනශඵ්දශ්ද ශ බහට. ශ
බහ තභයි තීයණඹ කය්දශ්ද ශ හර්තහ ප්රtභහණ්ව ද, නළද්ද
කිඹන කහයණඹ පිළිඵ. ඒ නිහ ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ
කියූ ඳරිදි, භභ භශප කථහ ආය බ කයනහ. [ඵහධහ කිරී ]

ගරු රේසභ්ද කිරිඇ් ර භවතහ
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(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)

Hon. Speaker, I am only speaking about natural
justice. Under natural justice, we are deciding the fate of
the Chief Justice today. Does she not have the right to
hear the accusations against her? එතුමිඹට අයිිනඹේ නළද්ද?
කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

එශවභ න දළ්ද තමු්දනහ්දශමරහ ශ පිළිඵ ධාහද කයරහ
ඹ ඹ ප්රtලසනරීන ඡ්දද ධාභසීභේ කයරහ ඒහ තීයණඹ කය්දන.

(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I rise to a point of Order. I will make it very brief.

ගරු රේසභ්ද කිරිඇ් ර භවතහ
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු රේසභ්ද කිරිඇ් ර භ්දත්රීලතුභහ. වළඵළයි ද්බහශඹ්ද
ශතොය, points of Order ඉදිරිඳ්ව කයනහ න -

ගරු රේසභ්ද කිරිඇ් ර භවතහ

වළභ එකභ ඡ්දදශඹ්ද ධානහ න ධාහදඹේ ඕනෆ නළවළ.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

නළවළ, ධාහද කයරහ ඉය ශරහ ඹ ශවමතුේ ිනශඵනහ න .

(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ද්බහශඹ්ද ඉදිරිඳ්ව කය්දශ්ද.
Hon. Speaker, today the Parliament is sitting as a judicial
body. අපි අද ශ රැස ශ්දශ්ද අධිකයණ ක්රිලඹහ භහර්ගඹකට. The
body of Parliament is collectively acting as a court. There
are certain basic requirements to fulfil before it can proceed -

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

එශවභ ශකොශවම්ව කිඹරහ ිනශඵනහ ද?

ගරු රේසභ්ද කිරිඇ් ර භවතහ
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)

ගරු රේසභ්ද කිරිඇ් ර භවතහ
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශ ක ශ් රභේ ශනොශයි. අරේ
ධානිලසයඹකහයතුමිඹශප අනහගතඹ පිළිඵ ප්රtලසනඹේ. [ඵහධහ කිරී ]
තමු්දනහනසශමරහට ශ ක ශ් රභේ. [ඵහධහ කිරී ] ගරු
කථහනහඹකතුභනි, එභ නිහ භභ ඔඵතුභහශග්ද ඉ් ලීභේ
කයනහ. ඔඵතුභහට සථහය නිශඹෝග ඹටශ්ව ඵරඹ ිනශඵනහ.
ශකශනකුශප අනහගතඹ ගළන දළ්ද අඳ ශභතළන හකච්ඡහ
කයනහ. We are discussing the fate of the Chief Justice.
එතුමිඹට ශභතළනට එ්දන අසථහේ රහ ශද්දන ඕනෆ.
[ඵහධහ කිරී ] එශවභ තභයි. [ඵහධහ කිරීභේ] That is the
argument. Can you decide the fate of a person without that
person being there? භභ ඔඵතුභහශග්ද අවනහ.

(The Hon. Lakshman Kiriella)

This is based on the rules of natural justice. Courts
have repeatedly held that the person presiding must stick
to the rules of natural justice. I am now asking, today
there is a judicial proceeding, where is Shirani
Bandaranayake, the accused? - [Interruption.] ශභොකද හිනහ
ශ්දශ්ද?
ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඒක තභයි ක්රාභඹ.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ශභඹ හුශදේ ධානඹ කටුත්වතේ. ඒ ධානඹ කටුත්වශ්වීන සථහය
නිශඹෝගරට අනුකර ව ය සථහනුකර ඒ හර්තහ ඉදිරිඳ්ව
කය ිනශඵනහ. ඒක හකච්ඡහ කයරහ ඊට ඳසශම ඉ්ද එවහට ගත
ුතතු පිඹය ග්දන පුළු්ද. භහ හිත්දශ්ද නළවළ ශ ක-

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

දළ්ද ශ අසථහ ිනශඵ්දශ්ද ඳහර්ලිශ ්දතුටයි. ශ ක
භශප තනිකය කළභළ්වතේ ශනොශයි. ඳහර්ලිශ ්දතුශල
භ්දත්රීලරු්දට පුළු්ද -

ගරු රේසභ්ද කිරිඇ් ර භවතහ
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඳහර්ලිශ ්දතුට තභයි. නමු්ව අද ඳහර්ලිශ ්දතු්ව
අධිකයණඹේ වළටිඹට හඩි ශ්දශ්ද. ඔඵතුභහ කිඹනහ ශ්ද
"judicial body" කිඹරහ.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

භභ කිඹරහ නළවළ. ශභඹ අධිකයණඹක අසථහට-
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ගරු රේසභ්ද කිරිඇ් ර භවතහ
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අධිකයණඹේ වළටිඹට තභයි අද හඩි ශ්දශ්ද. ශන
ශභොකේද එශවභ න ? ඔඵතුභහ කිඹ්දශ්ද අධිකයණඹේ වළටිඹට
ශනොශයි කිඹරහද?

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

කවුද කිඹ්දශ්ද? එශවභ කිඹරහ නළවළ. නමු්ව ශ ක ධානඹ
කටුත්වතේ.

408

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ශභොකේද කිඹ්දශ්ද?

ගරු ජි්ව ශප්රtමභදහ භවතහ

(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷகெஶழ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

In Column 13 of Hansard of Tuesday, 9th October
2012, you have stated to this august Assembly, I quote:
"The right to interpret the Constitution is the province solely of the
Supreme Court that must not be disturbed and...."

කථහනහඹකතුභහ
ගරු රේසභ්ද කිරිඇ් ර භවතහ
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

The Select Committee did not have judicial power.
They submitted a report. Today we are sitting as a judicial
body. That is the essence of Parliament today.
කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ශ ඉදිරිඳ්ව කශ හර්තහ ගළන හකච්ඡහ කයරහ ඒ හර්තහ
පිළිඵ අලය  න ඡ්දදඹේ ධාභරහ කටුතතු කිරීභ.

ගරු රේසභ්ද කිරිඇ් ර භවතහ
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Hon. Nimal Siripala de Silva, I ask you [Interruption.]

ගරු නිභ්  ිනරිඳහර ද ින් හ භවතහ

(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

Hon. Lakshman Kiriella, you are raising a point of
Order, you cannot ask questions here. - [Interruption.]
ගරු ජි්ව ශප්රtමභදහ භවතහ

(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷகெஶழ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

Hon. Speaker, I rise to a point of Order.
කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු ජි්ව ශප්රtමභදහ භ්දත්රීලතුභහ ශභොකේද කිඹ්දශ්ද?

ගරු ජි්ව ශප්රtමභදහ භවතහ

(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷகெஶழ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

Hon. Speaker, I would very respectfully request you to
give me a hearing and you can decide whether my
contention is correct or incorrect. I respectfully request
you to kindly give me a hearing . If you believe in the
supremacy of Parliament, I would please request you to
give me a hearing.

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

භභ මීට ඩහ එඹට ඇහු ක්ද ශද්දශ්ද නළවළ. ශභොකද ශ
පිළිඵ  පර්ණ තී්දු ේ ීනරහ ිනශඵනහ. භභ ඒ පිළිඵ
තී්දු ේ ීනරහ ිනශඵනහ. එඹ නළත නළත අව්දන භභ සදහන
නළවළ.

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ

(ஶண்புஷகு அநு ெஷழஶநஶக்க)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, -

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු අනුය දිහනහඹක භ්දත්රීලතුභහ. [ඵහධහ කිරීභේ] භභ ඒක
ගළන තී්දු ේ ීනරහ ිනශඵනහ. මුර ඉ්ද අගටභ ශවොට
කිඹ්දන.

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ

(ஶண்புஷகு அநு ெஷழஶநஶக்க)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභනි,- [ඵහධහ කිරී ]

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

අනුය දිහනහඹක භ්දත්රීලතුභහ. [ඵහධහ කිරී ] අනලය  ධාධිඹට
ශභතළන කහරඹ ශද්දන ඵළවළ. තී්දු  අගටභ වරිඹට කිඹ්දන.
ශකොටස ශකොටස කිඹ්දන ශද්දන ඵළවළ.

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ

(ஶண்புஷகு அநு ெஷழஶநஶக்க)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, 7 ළනි දින ව 9 ළනි දින රැස වූ
ඳහර්ලිශ ්දතුශල ඳේ නහඹක රැසීමශ ීන අඳ ඉතහ ඳළවළදිලි ශර
ප්රtකහල ශකොට ිනබුණහ, ශ
ලිඹධා් ර කිින ශම්වභ
ඳහර්ලිශ ්දතුශල ධාහදඹට ශනොගත ුතතු ඵ්ව, එඹ සථහය
නිශඹෝග ව ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහ උ් රංඝනඹ කිරීභේ ඵ්ව.
ඒ නිහ එළනි ධාහදඹකට වබහහි ශමි්ද ආණ්ඩුශල තනි
රැකීභට අඳ කිින ශම්වභ සදහන නළවළ. ශ ධාහදඹට වබහහි
්දශ්ද- [ඵහධහ කිරීභේ]

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ශඵොශවොභ සතුිනයි. භභ ඒ පිළිඵ තී්දු ේ ු ්දනහ. ගරු
නිභ්  ිනරිඳහර ඇභිනතුභනි, ඔඵතුභහශප කථහ කයශගන ඹ්දන.
අතයභළද ීන ශභොනහ වරි ආශෝව ආඳසු කථහ කය්දන.

ඳහර්ලිශ ්දතු
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ශ්රීග රංකහ ප්රtජහතහ්ද්රිතක භහජහීන ජනයජශශ
ශේමධ
ස හධිකයණශශ අරේධානිලසයඹකහය
ධුයශඹ්ද ගරු (ආයහර්ඹ) උඳිනස අතඳ්වතු
ඵණ්ඩහයනහඹක හර මුදිඹ්දශම
යහශවහමිරහශප ශියහනි අංශුභහරහ
ඵණ්ඩහයනහඹක භව්වමිඹ ඉ්ව කිරීභ වහ
අිනගරු ජනහධිඳිනයඹහ ශත
ඳහර්ලිශ ්දතුශල ශඹෝජනහ  භතඹේ
ඉදිරිඳ්ව කිරීභ පිණි ආණ්ඩුක්රාභ
ය සථහශල 107(2) ය සථහ ප්රtකහය
ශඹෝජනහ
இயங்கக சனநஶக கசஶசலிசக் குடிசஷன்
உர் நஸெஷன்ம பஷெ நஸெஷசர்
பெலஷஷலிருந்து தகரல (கயஶநஷெஷ)
(ெஷருெஷ) உபெஷஸ்ழ அத்ெபத்து
பண்டஶநஶக்க லஶசய முெஷன்கச
ஶயவஶஷயஶகக ளஷஶைஷ அங்சுஶயஶ
பண்டஶநஶக்ககல அகற்ரலெற்கஶக
அெஷகெகு சனஶெஷபெஷ அலர்களுக்கு
பஶஶளுன்மத்ெஷன் பஷககைதஶன்கமச்
சர்ப்பஷக்கும்தபஶருட்டு அசஷயகப்பஷன்
107(2) உரப்புகஷன் பஷகஶம்
சர்ப்பஷக்கப்படுகஷன்ம பஷககை

RESOLUTION AS PER ARTICLE 107(2) OF THE
CONSTITUTION FOR A MOTION OF PARLIAMENT
TO BE PRESENTED TO HIS EXCELLENCY THE
PRESIDENT FOR THE REMOVAL OF THE HON.
(DR.) (MRS.) UPATISSA ATAPATTU
BANDARANAYAKE WASALA MUDIYANSE
RALAHAMILAGE SHIRANI ANSHUMALA
BANDARANAYAKE FROM THE OFFICE OF THE
CHIEF JUSTICE OF THE SUPREME COURT OF THE
DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI
LANKA
[අ. බහ. 2.49]
ගරු නිභ්  ිනරිඳහර ද ින් හ භවතහ (හරිභහර්ග වහ ජර
 ඳ්ව කශභනහකයණ අභහතය තුභහ ව ඳහර්ලිශ ්දතුශල
බහනහඹකතුභහ )
(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ - நஸர்ப்பஶசன, நஸர்லர
முகஶகத்துல அகச்சரும் பஶஶளுன்மச் சகப முெல்லரும்)

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

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ ඳවත ව්ද ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ්ව
කයනහ:
"ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු

ටී. යංජි්ව ද ශොයිහ භවතහ
ඳරනි දිග ඵය භවතහ
ඩපරස ශද්හන්දද භවතහ
ශභොවහ්ද රහ්  ශරේමරු භවතහ
ීම. එස. යහධක්රිලසන්ද භවතහ
එස. බී. දිහනහඹක භවතහ

ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
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ශයජිශනෝ් ඩ් කුශර් භවතහ
න්දදිමිත්රන ඒකනහඹක භවතහ
ීමයකුභහය දිහනහඹක භවතහ
ගීතහංජන ගුණර්ධන භවතහ
භහි්දද අභයීමය භවතහ
මු්වතු ිනලිංග භවතහ
ර්දත අරහිඹ්දන භවතහ
න්ව ජඹසරිඹ භවතහ
රේසභ්ද ්දත ශඳශර්යහ භවතහ
ජග්ව ඵහරසරිඹ භවතහ
(අ් වහජ්) ඒ. එච්. එ . අසර් භවතහ
ඩරස අරවප්ශඳරුභ භවතහ
භහි්දදහන්දද අලු්වගභශප භවතහ
ඳධාත්රනහශද්ීම ්දනිආයච්චි භව්වමිඹ
ඩුලිප් ධාශජ්ශමකය භවතහ
ශ්රිපඹහනි ධාශජ්ධාක්රාභ භව්වමිඹ
භහරනී ශෂෝදශමකහ භව්වමිඹ
දඹහශ්රිපත ිනශමයහ භවතහ
ධානහඹගමර්ින මුයලිදය්ද භවතහ
එ . එ් . ඒ. එ . හිසබු් රහ භවතහ
ඒ. එ් . එ . අතහවු් රහ භවතහ
එ . ශේ. ඒ. ඩී. එස. ගුණර්ධන භවතහ
ඵ්දු ර ගුණර්ධන භවතහ
නිර්භර ශකොතරහර භවතහ
ධාජිත ශබ්රුශගොඩ භවතහ
ජහනක ේකුඹුය භවතහ
එච්. ආර්. මිත්රනඳහර භවතහ
රලි්ව දිහනහඹක භවතහ
ධාජඹ දවනහඹක භවතහ
යණ ගුණර්ධන භවතහ
රේසභ්ද ශශනධාය්වන භවතහ
අයර ජහශගොඩශප භවතහ
හලි්දද දිහනහඹක භවතහ
ශයෝහිත අශබ්ගුණර්ධන භවතහ
කභරහ යණතුංග ශභශනධාඹ
ජඹය්වන ශවමය්ව භවතහ
ශයෝවණ දිහනහඹක භවතහ
රේසභ්ද ඹහඳහ අශබ්ර්ධන භවතහ
ඒ. පී. ජග්ව පුසඳකුභහය භවතහ
අරු්දදික ප්රtනහ්දු  භවතහ
ලහ්දත ඵණ්ඩහය භවතහ
(වදය ) යශ ස ඳිනයණ භවතහ
ධාේටර් ඇ්දටනි භවතහ
ය්ව කුභහය ගුණය්වන භවතහ
එස. එ . ය්දද්රපශමන භවතහ
භන නහනහඹේකහය භවතහ
ජනක ඵණ්ඩහය ශත්දනශකෝ්ද භවතහ
මි් ශයෝයි ප්රtනහ්දු  භවතහ
ශරොවහ්ද ය්ව්වශ්ව භවතහ
හුශනයිස ෂහරුේ භවතහ
උශප්ේහ සර්ණභහලි භව්වමිඹ
සුශ ධහ ජී. ජඹශමන භව්වමිඹ
පිඹංකය ජඹය්වන භවතහ
ශවමභහ්  ගුණශමකය භවතහ
ශ්වනුක ධාදහනගභශප භවතහ
කුභහය ශ් ගභ භවතහ
ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ
ධාු ය ධාක්රාභනහඹක භවතහ
ඒ. ආර්. එ . අබ්ු ්  කහදර් භවතහ
රු්ද යණතුංග භවතහ
ෆීලිේස ශඳශර්යහ භවතහ
තහයහනහ්ව ඵසනහඹක භවතහ
(වදය ) ශයෝවණ පුසඳ කුභහය භවතහ
ශප්රtමභරහ්  ජඹශමකය භවතහ
නී ශයෝවන ශකොඩිතුේකු භවතහ
ශනය්දජ්ද ධාක්රාභිනංව භවතහ
සී. බී. ය්වනහඹක භවතහ
ු මි්දද දිහනහඹක භවතහ
භහි්දද ඹහඳහ අශබ්ර්ධන භවතහ
ගහමිණී ධාජි්ව ධාජිතමුණි ද ශොයිහ භවතහ
පී. දඹහය්වන භවතහ
ිනරංග සුභිනඳහර භවතහ
ගහමිණී ශරොකුශප භවතහ
අර්්  ගුණශමකය භවතහ
සී. ඒ. සරිඹආයච්චි භවතහ
උදි්ව ශරොකුඵණ්ඩහය භවතහ
ීම. ශේ. ඉ්දදික භවතහ
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ටී. බී. ඒකනහඹක භවතහ
පී. පිඹශමන භවතහ
ගුණය්වන ීමයශකෝ්ද භවතහ
ඒ. එ . යහමික බුද්ධදහ භවතහ
ිනරිඳහර ගභර්ව භවතහ
ඉ්දදික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ
ිනස කය් ලිඹද්ද භවතහ
ප්රtබහ ගශ්ද්ද භවතහ
සු්දත පුංචිනිරශ භවතහ
(වදය ) සුදර්ශිනී ප්රtනහ්දු පු් ශ්  භව්වමිඹ
ජී්ද කුභහයණතුංග භවතහ
යංජි්ව ිනඹමරහපිටිඹ භවතහ
එස. බී. නහධා්දන භවතහ
(ආයහර්ඹ) ය්ව ීමයශමකය භවතහ
ජි්ද ද හස ගුණර්ධන භවතහ
ශජ්. ආර්. පී. සරිඹප්ශඳරුභ භවතහ
ශලවහ්ද ශමභිනංව භවතහ
ශකශවලිඹ යඹුේළ් ර භවතහ
දිළු අමුණුගභ භවතහ
එරිේ ප්රt්දන ීමයර්ධන භවතහ
ඩබ්ලිල. බී. ඒකනහඹක භවතහ
ශයොහ්ද යණිනංව භවතහ
නිභ්  ධාශජ්ිනංව භවතහ
එස. සී. මුතුකුභහයණ භවතහ
නිලහ්දත මුතුශවට්ටිගභශප භවතහ
(පජය ) එ් රහර ශ ධහන්දද හිමි
ශඳරුභහ්  යහජු යයි භවතහ
ින් ශලස්රිත අරහ්දටි්ද භවතහ
නිරඳභහ යහජඳක්ෂය භව්වමිඹ
යි. ජී. ඳද්භිනරි භවතහ
නීම්ද දිහනහඹක භවතහ
ය්දද්රපිනරි ගජීනය භවතහ
ඵෂීර් ශමගු ඩහවුඩ් භවතහ
එච්. එ . එ . වරීස භවතහ -

4.

ඉවත කී එ්දඩීබී ඵළංකු ලහයහශල හිණු අංක 106450013024,
101000046737, 100002001360, 100001014772, 100002001967,
100101001275, 100110000338, 100121001797 ව 100124000238
දයන හිණු නඹේ ඇතුළු ධාධාධ ඵළංකුර ඵළංකු හිණු ධාසකට
අධික ංයය හේ ඳ්වහශගන ඹමි්ද, එකී ශතොයතුරු අධිකයණ
නිරධහරිශඹකු ධාින්ද රඵහදිඹ ුතතු හර්ෂික ්වක ව ඵළයක
ප්රtකහලශශ ව්ද ශනොකිරීශභ්ද ද;

5.

දළනට ශකොශම භශවමසත්රනහ්ව අධිකයණඹ ඉදිරිශශ ඳිනන ර් 1994
අංක 19 දයන අ් රස ශවෝ දූණ පිළිඵ ශයෝදනහ ධාභර්ලනඹ කිරීශ
ශකොමි්ද බහ ඳනත ඹටශ්ව අ් රස ව/ශවෝ දූණ ක්රිලඹහරට අදහශ
යද්   ඵ්දධශඹ්ද නීින කෘතය ඹ්දරට එකී ගරු (ආයහර්ඹ)
උඳිනස අතඳ්වතු ඵණ්ඩහයනහඹක හර මුදිඹ්දශම යහශවහමිරහශප
ශියහනි අංශුභහරහ ඵණ්ඩහයනහඹක භව්වමිඹශප නීතය හනුකර
සහමිපුරුඹහ න ප්රtීනප් ගහමිණී සුයහජ් කහරිඹ
භවතහ
ළකකරුශකු න ශවයි්ද ද;
ඉවත කී අ් රස ශවෝ දූණ නඩු ධාබහගීමභට නිඹමිත වූ එකී
අධිකයණශශ භශවමසත්රනහ්වයඹහ භහරු කිරීභ, ධානඹ ඳහරනඹ ව ඉ්ව
කිරීශ ඵරතර ඳළරී ඇින අධිකයණ ශමහ ශකොමි්ද බහශල
බහඳින ධයඹ ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහශල 111ඈ(2) ය සථහ අනු එකී
ගරු (ආයහර්ඹ) උඳිනස අතඳ්වතු ඵණ්ඩහයනහඹක හර මුදිඹ්දශම
යහශවහමිරහශප ශියහනි අංශුභහරහ ඵණ්ඩහයනහඹක භව්වමිඹ ධාින්ද දයන
ශවයි්ද ද;
එකී අධිකයණඹ ධාින්ද ඳ්වහශගන ඹනු රඵන අධිකයණ හර්තහ,
ශයජිසටර් ව ශන්ව ශ් යන ඳරීේහ කිරීශ ඵරතර අධිකයණ
ශමහ ශකොමි්ද බහශල බහඳිනරිඹ ලශඹ්ද ආණ්ඩුක්රාභ
ය සථහශල 111ඌ(3) ය සථහ ඹටශ්ව එකී ගරු (ආයහර්ඹ)
උඳිනස අතඳ්වතු ඵණ්ඩහයනහඹක හර මුදිඹ්දශම යහශවහමිරහශප
ශියහනි අංශුභහරහ ඵණ්ඩහයනහඹක භව්වමිඹ ශත ඳළරී ඇින ශවයි්ද ද;
ඉවත කී ආකහයඹට ගරු (ආයහර්ඹ) උඳිනස අතඳ්වතු ඵණ්ඩහයනහඹක
හර මුදිඹ්දශම යහශවහමිරහශප ශියහනි අංශුභහරහ ඵණ්ඩහයනහඹක
භව්වමිඹශප නීතය හනුකර සහමිපුරුඹහ න ප්රtීනප් ගහමිණි සුයහජ්
කහරිඹ භවතහට එශයහි ඉදිරිඳ්ව කය ඇින අ් රස ශවෝ දූණ
ශයෝදනහරට අදහශ නීින කෘතය ඹ ශවමතුශ්ද අරේ ධානිලසයඹකහය ධයශශ
ත ු යට්ව ක්රිලඹහ කිරීභට එකී ගරු (ආයහර්ඹ) උඳිනස අතඳ්වතු
ඵණ්ඩහයනහඹක හර මුදිඹ්දශම යහශවහමිරහශප ශියහනි අංශුභහරහ
ඵණ්ඩහයනහඹක
භව්වමිඹ
නුසුු සශකු
න ශවයි්ද
ද,
අරේ ධානිලසයඹකහය ධයශශ ඇඹ අයණ්ඩ ක්රිලඹහ කිරීභ ශවමතුශ්ද
ුතේිනඹ ඳිනලීශ ක්රිලඹහදහභඹ ඉසට කිරීභ වහ ඵහධහේ ීමභ ව
ුතේිනඹ ඳිනලීභ පිළිඵ මලික ිනද්ධහ්දත එභහි්ද උ් රංඝනඹ න
ඵළධා්ද ව ුතේිනඹ ඉටුීමභ ඳභණේ ශනො ුතේිනඹ ඉටුන ඵට
දෘලය භහන ධාඹ ුතතු ශවයි්දද;

ශ්රීග රංකහ ප්රtජහතහ්ද්රිතක භහජහීන ජනයජශශ ශේමසධහධිකයණශශ
අරේධානිලසයඹකහය ධයශඹ්ද ගරු (ආයහර්ඹ) උඳිනස අතඳ්වතු ඵණ්ඩහයනහඹක
හර මුදිඹ්දශම යහශවහමිරහශප ශියහනි අංශුභහරහ ඵණ්ඩහයනහඹක භව්වමිඹ
ඉ්ව කිරීභ වහ අිනගරු ජනහධිඳිනයඹහ ශත ඳහර්ලිශ ්දතුශල ශඹෝජනහ
 භතඹේ ඉදිරිඳ්ව කිරීභ පිණි ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහශල 107(2) ය සථහ
ප්රtකහය ශඹෝජනහ,1.

ශලි්දශකෝ මව ය හඳහයඹට අඹ්ව භහග න ශලි්දශකෝ ශ්රීග යහ
කළපිට්  භළශ්දජ්භ්දට්, ශගෝ් ඩ්ද කී ශක්රාඩිට් කහඩ් ක ඳළනි ව
ෆිනෆ්දස ඇ්දඩ් ගළරැ්දටි ක ඳළනි ලිමිටඩ් ඹන භහග රට එශයහි
ශේමසධහධිකයණශශ ඳයහ ඇින මලික අයිිනහිනක අඹු  ඳ්ව අංක
පිළිශළි්ද 262/2009, 191/2009 ව 317/2009 දයන නඩු
ශේමසධහධිකයණශශ ශන්ව ධානිසුරු භල්් රේ ධාින්ද ධාබහග කයමි්ද
ිනබිඹීන, එකී නඩු එභ ධානිසුරු භල්් ශර්ද ඉ්ව කය, තභ අධිකයණශශ
ළඩිු ය ධාබහගඹ වහ ශගන එභ නඩු ධාබහග කිරීශ ධානිසුරු භල්් ශ් 
බහඳින ධානිසුරු ශර කටුතතු කයමි්ද එභ නඩුර ධාඹඹ සතුේ
්දනහ වූ ශලි්දශකෝ නිහ ව ශද්ඳර භහගභ නමි්ද වළඳි්ද වූ, ිනටි
වවුින්ද ඇ්දඩ් රිඹ්  එසශට්ට් ක ඳළනි ලිමිටඩ් ව ශලි්දශකෝ
ශකෝදශඩොමීනිඹ
ලිමිටඩ් නමි්ද වළඳි්දවූ ර්තභහනශශ ට්රිොලිඹ
ශයිනඩ්දසීස නමි්ද වඳු්දනු රඵන ආඹතනඹට අඹ්ව, ශකොශම 08,
ඇ් ධාටිගර භහශ්ව, අංක 153 දයන සථහනශශ පිහිටි, ශේමසධහධිකයණ
මලික අයිිනහිනක අඹු  ඳ්ව අංක 262/2009 දයන නඩුශල ශද්ඳර
රළයිසතුශල ව්ද නිහ ය හඳෘිනශඹ්ද අංක 2සී/එෂස2/පි4 ව
රිඳන
අංක 153/1-2/4 දයන නි, ඔසශවලිඹහශල, ඵටහිය
ඔසශවලිඹහ 6016හි, භවු්දට් ශවෝශතෝර්්ද හි, එජීනහ ීමදිශශ, අංක 127
දයන සථහනශශ ඳදිංචි ශර්ණුකහ නියංජලි ඵණ්ඩහයනහඹක ව කපිර
ය්දජ්ද කරුණහය්වන ඹන ශදශදනහ ධාින්ද රඵහ ශදන රද ප්රtිනද්ධ
ශනොතහරිස ශේ. බී. අශයෝෂි ශඳශර්යහශප අංක 823 දයන ධාශලම ඇටර්නි
ඵරඳත්රනඹ උඳශඹෝගී කය ශගන ශර්ණුකහ නියංජලි ඵණ්ඩහයනහඹක ව
කපිර ය්දජ්ද කරුණහය්වන ඹන ශදශදනහශප නභට මිර ීන ගළනීශභ්ද ද;

2.

ඉවත කී ශද්ඳශ මිර ීන ගළනීභ වහ ශගීම කිරීශ ීන උඳඹහ ග්ව
ආකහයඹ ශවළි කශ ශනොවළකි රුපිඹ්  19,362,500ක මුදරේ එභ ශද්ඳශ
මිර ීන ගළනීභට ශඳය එභ ශද්ඳශ ධාකුණන රද ිනටි වවුින්ද ඇ්දඩ් රිඹ් 
එසශට්ට් ක ඳළනි ලිමිටඩ් ව ට්රිොලිඹ ශයිනඩ්දසීස භහගභට මුදලි්ද
ශගීමශභ්ද ද;

3.

එ්දඩීබී ඵළංකුශල, ශකොශම 07, ධර්භඳහර භහශ්ව පිහිටි ලහයහශල
106450013024, 101000046737, 100002001360 ව 100001014772 ඹන
හිණු රට 2011 අශප්රtම්  18 ිනට 2012 භහර්තු 27 දින දේහ කහරඹ තුශ
රුපිඹ්  මිලිඹන 34ක ඳභණ ධාශද්ශීඹ මුද්  තළ්දඳ්ව කිරීශභ්ද ඳසු එභ
ශතොයතුරු අධිකයණ නිරධහරිශඹකු ධාින්ද රඵහ දිඹ ුතතු හර්ෂික ්වක
ව ඵළයක ප්රtකහලශශ ව්ද ශනොකිරීශභ්ද ද;
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6.

මු්  අසථහ අධිකයණර ශජය සධ නිරධයඹ්ද අතුශය්ද අධිකයණ
ශමහ ශකොමි්ද බහශල ශ් ක යඹහ ඳ්වකශ ුතතු ඵට ආණ්ඩුක්රාභ
ය සථහශල 111ඌ ය සථහ භහි්ද ප්රtිනඳහදන රහ ිනබිඹීන ගරු
(ආයහර්ඹ) උඳිනස අතඳ්වතු ඵණ්ඩහයනහඹක හර මුදිඹ්දශම
යහශවහමිරහශප ශියහනි අංශුභහරහ ඵණ්ඩහයනහඹක භව්වමිඹ අරේ
ධානිලසයඹකහයරිඹ ලශඹ්ද අධිකයණ ශමහ ශකොමි්ද බහශල
බහඳින ශර ඇශප නිර ත්ව්වශඹ්ද ක්රිලඹහ කයමි්ද, මු්  අසථහ
අධිකයණඹ්දහි සුු සු ශජය සධ අධිකයණ නිරධහරි්ද ිනටිඹීන අධිකයණ
ශමහ ශකොමි්ද බහශල ශ් ක යඹහ ලශඹ්ද එශම ශනොන
නිරධහරිශඹකු න භංජුර ිනරකය්වන භවතහ ඳ්ව කිරීශභ්ද අධිකයණ
නිරධහරි්දශප ශජය සධ්වඹ ශනොරකහ වළරීශභ්ද අධිකයණ ශමහ
ශකොමි්ද බහශල බහඳිනරිඹ ලශඹ්ද කටුතතු කයමි්ද ආණ්ඩුක්රාභ
ය සථහශල 111ඌ ය සථහ උ් රංඝනඹ කය ඇින ශවයි්ද ද;

7.

අංක 2/2012 ව 3/2012 දයන ශේමසධහධිකයණ ධාශලම තී්දු 
 ඵ්දධශඹ්ද ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහශල 121(1) ය සථහ ඹටශ්ව වූ
ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහ අධිකයණ ඵරඹ ඹටශ්ව ඳයන රද ශඳ්වභක
පිටඳතේ ඒ අසථහශලීනභ ඳහර්ලිශ ්දතුශල කථහනහඹකයඹහට
බහයදිඹ ුතතු ඵට ව්ද ිනබිඹීන, ඳහර්ලිශ ්දතුශල භව
ශ් ක යඹහට අධිකයණශශ ශගොනු කයනු රළබ ශඳ්වභක පිටඳතේ
බහයීනභ ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහශල ඇින ප්රtිනඳහදන පුයහ ඇින ඵට එකී
ගරු (ආයහර්ඹ) උඳිනස අතඳ්වතු ඵණ්ඩහයනහඹක හර මුදිඹ්දශම
යහශවහමිරහශප ශියහනි අංශුභහරහ ඵණ්ඩහයනහඹක භව්වමිඹ ධාින්ද
ශේමසධහධිකයණශශ ධාශලම තී්දු ේ ප්රtකහලඹට ඳ්වකිරීශභ්ද
ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහශල 121(1) ය සථහ ශනොරකහ වළය ව / ශවෝ
ඳටවළනි ක්රිලඹහකය ඇින ශවයි්ද ද;

8.

අංක 5/91, 6/91, 7/91 ව 13/91 දයන ශේමසධහධිකයණ ධාශලම තී්දු 
රීන ශේමසධහධිකයණඹ ධාින්ද අර්ථ නිරඳණඹ කය ඇින ආකහයඹට
ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහශල 121(1) ය සථහශල ව්ද අනිහර්ඹ
ක්රිලඹහඳටිඳහටිඹට අනුකර ක්රිලඹහ කශ ුතතු ඵට තීයණඹ කය ිනබුණ ද,
ඉවත කී ගරු (ආයහර්ඹ) උඳිනස අතඳ්වතු ඵණ්ඩහයනහඹක හර
මුදිඹ්දශම යහශවහමිරහශප ශියහනි අංශුභහරහ ඵණ්ඩහයනහඹක භව්වමිඹ
ධාින්ද එකී ය සථහ උ් රංඝනඹ කය ඇින ශවයි්ද ද;

ඳහර්ලිශ ්දතු
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[ගරු නිභ්  ිනරිඳහර ද ින් හ භවතහ]
9.

10.

11.

12.

13.

14.

ගරු (ආයහර්ඹ) උඳිනස අතඳ්වතු ඵණ්ඩහයනහඹක හර මුදිඹ්දශම
යහශවහමිරහශප ශියහනි අංශුභහරහ
ඵණ්ඩහයනහඹක භව්වමිඹ
ශේමසධහධිකයණ ධානිලසයඹකහයරිඹක ලශඹ්ද ඳ්වකයන අසථහශලීන
ඇඹශප ඳ්වීමභ අභිශඹෝගඹට රේ කයමි්ද ඳයන රද ජනහධිඳින නීිනා
එඩ්ඩ් ප්රtළ්දිනස ධාලිඹ ින් හ ව ත්ව ිනශදශනේ එදිරි ශියහනි
ඵණ්ඩහයනහඹක (1992 ශ්රීග රංකහ න නීින හර්තහ 92) මලික
අයිිනහිනක කඩ කිරීශ නඩුශලීන ශේමසධහධිකයණඹ ධාින්ද ප්රtකහලඹට
ඳ්ව කයන රද ඵහුතය තීයණඹ ශනොරකහ ශේමසධහධිකයණ
ධානිලසයඹකහය ධයඹට ඳ්වීමශභ්ද ඳසු එකී තී්දු ට ඳටවළනි කටුතතු
කය ඇින ශවයි්ද ද;
ශේමසධහධිකයණ
ධානිලසයඹකහයරිඹක
ීමභට
ප්රtථභ
ශකොශම
ධාලසධාදය හරශශ නීින පීධශශ කථිකහයහර්ඹරිඹක ිනටිඹීන, ගරු
(ආයහර්ඹ) උඳිනස අතඳ්වතු ඵණ්ඩහයනහඹක හර මුදිඹ්දශම
යහශවහමිරහශප ශියහනි අංශුභහරහ ඵණ්ඩහයනහඹක භව්වමිඹශප ලිපිඹේ
ප්රtකහලඹට ඳ්වකය ිනබ Groundview නභළින භහධය  ප්රtකහලන අංලඹ
අඹ්ව ධාක් ඳ ප්රtිනඳ්වින ශේ්දද්රපඹ නභළින ආඹතනඹ ධාින්ද
ශේමසධහධිකයණශශ ශගොනු කයන රද ශේමසධහධිකයණ ධාශලම තී්දු 
ශඳ්ව අංක 02/2012 දයන ශඳ්වභ අහ තීයණඹේ රඵහ ීන ඇින
ශවයි්ද ද;
අරේ ධානිලසයඹකහය ධයඹ දයනු රඵන ව එභහි්ද ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහ
ප්රtකහය අධිකයණ ශමහ ශකොමි්ද බහශල බහඳිනධයඹ දයනු රඵන
ගරු (ආයහර්ඹ) උඳිනස අතඳ්වතු ඵණ්ඩහයනහඹක හර මුදිඹ්දශම
යහශවහමිරහශප ශියහනි අංශුභහරහ
ඵණ්ඩහයනහඹක භව්වමිඹ
ශේමසධහධිකයණ ධානිලසයඹකහයධයඹකට ඳ්ව කිරීශ
ශඹෝගය තහ
අභිශඹෝගඹට රේකයන රද ජනහධිඳින නීිනා එඩ්ඩ් ප්රtළ්දිනස ධාලිඹ
ින් හ ව ත්ව ිනශදශනේ එදිරි ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක (1992
ශ්රීග රංකහ න නීින හර්තහ 92) නඩුශලීන එකී ගරු (ආයහර්ඹ) උඳිනස
අතඳ්වතු ඵණ්ඩහයනහඹක හර මුදිඹ්දශම යහශවහමිරහශප ශියහනි
අංශුභහරහ ඵණ්ඩහයනහඹක භව්වමිඹශප ඳ්වීමභට එශයහි කුරුප්පුශප
බීටහ ඈ්ද ර්ණසරිඹ සර්ණහධිඳින භශවසත්රනහ්වරිඹශප ශවෝදයඹහ වූ
නීිනා එ් . සී. එ . සර්ණහධිඳින ඹන අඹ ශඳ්වභේ ඉදිරිඳ්ව කිරීභ
ශවමතුශ්ද, එකී ගරු (ආයහර්ඹ) උඳිනස අතඳ්වතු ඵණ්ඩහයනහඹක
හර මුදිඹ්දශම යහශවහමිරහශප ශියහනි අංශුභහරහ ඵණ්ඩහයනහඹක
භව්වමිඹ ධාින්ද එකී භශවමසත්රනහ්ව කුරුප්පුශප බීටහ ඈ්ද ර්ණසරිඹ
සර්ණහධිඳිනට හිරිවළය ිනු  කය ඇින ශවයි්දද;
අරේ ධානිලසයඹකහයධයඹ දයනු රඵන ව එභහි්ද ආණ්ඩුක්රාභ
ය සථහශල 111ඈ(2) ය සථහ ප්රtකහය අධිකයණ ශමහ ශකොමි්ද
බහශල බහඳිනධයඹ දයනු රඵන ගරු (ආයහර්ඹ) උඳිනස අතඳ්වතු
ඵණ්ඩහයනහඹක හර මුදිඹ්දශම යහශවහමිරහශප ශියහනි අංශුභහරහ
ඵණ්ඩහයනහඹක භව්වමිඹ ධාින්ද, ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහශල 111ඌ
ය සථහ ප්රtකහය ඳළරී ඇින ඇශප ය සථහනුකර ඵරඹ අභිඵහ
ක්රිලඹහකයමි්ද, භශවසත්රනහ්ව යංගනී ගභශප භව්වමිඹට තභහශප
නීතය හනුකර අයිිනහිනක ක්රිලඹහ්වභක කිරීභට ශඳයහතු අධිකයණ
ශමහ ශකොමි්ද බහශල අයඹ රඵහ ග්දනහ ශර නිඹභ කිරීභ
භහි්ද, අධිකයණ ශමහ ශකොමි්ද බහශල ශ් ක භංජුර ිනරකය්වන
භවතහ ධාින්ද ඇඹට ිනු  කශ හිංනඹ  ඵ්දධශඹ්ද ශඳොලීිනඹට
ඳළමිණි් රේ කිරීභ වහ යංගනී ගභශප භශවසත්රනහ්වරිඹශප නීිනශශ
පිහිට රඵහගළනීශ අයිිනඹට ඵහධහ එ් රකය ඇින ශවයි්ද ද;
එකී ගරු (ආයහර්ඹ) උඳිනස අතඳ්වතු ඵණ්ඩහයනහඹක හර
මුදිඹ්දශම යහශවහමිරහශප ශියහනි අංශුභහරහ ඵණ්ඩහයනහඹක භව්වමිඹ
ධාින්ද අරේ ධානිලසයඹකහයරිඹ ලශඹ්ද ව ඒ අනු ආණ්ඩුක්රාභ
ය සථහශල 111ඈ(2) ය සථහ ප්රtකහය අධිකයණ ශමහ ශකොමි්ද
බහශල බහඳින ලශඹ්ද ක්රිලඹහකයමි්ද, තභ ඵරඹ අනිින ශර බහධාතහ
කයමි්ද භශවසත්රනහ්ව යංගනී ගභශප භව්වමිඹට ශඳොලිස ආයේහ රඵහ
ගළනීභට ශඳයහතු අධිකයණ ශමහ ශකොමි්ද බහශල අයඹ රඵහ
ග්දනහ ශර නිඹභ කයමි්ද ඇඹට ශඳොලිස ආයේහ රඵහ ගළනීභට
ඇින නීතය හනුකර අයිිනඹ ක්රිලඹහ්වභක කිරීභ ශේහ ඇින ශවයි්ද ද;
තභ නීතය හනුකර අයිිනඹ ක්රිලඹහ්වභක කයමි්ද භශවමසත්රනහ්ව යංගනී
ගභශප භව්වමිඹ ධාින්ද ශඳොලිසඳිනයඹහශග්ද ආයේහ ඉ් රහ ිනටීභ
පිළිඵ ධානඹ ඳරීේණඹේ ශනොඳළළ්වධාඹ ුත්වශ්ව ඇයිද ඹ්දන
පිළිඵ එකී භශවසත්රනහ්ව යංගනී ගභශප භව්වමිඹශග්ද නිදවට කරුණු
ධාභමි්ද අධිකයණ ශමහ ශකොමි්ද බහශල බහඳින ශර ක්රිලඹහ
කයමි්ද ගරු (ආයහර්ඹ) උඳිනස අතඳ්වතු ඵණ්ඩහයනහඹක හර
මුදිඹ්දශම යහශවහමිරහශප ශියහනි අංශුභහරහ ඵණ්ඩහයනහඹක භව්වමිඹ
ධාින්ද අධිකයණ ශමහ ශකොමි්ද බහශල ශ් ක භහි්ද ලිපිඹේ
ශඹොමුකය ඇින ශවයි්ද ද;
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ඉවත කී ආකහයශඹ්ද කටුතතු කිරීභ භහි්ද,(i)

අනිින ඳළළ්වභේ ශවෝ අරේ ධානිලසයඹකහයධයඹ
දය්දශනකුට ශනොගළරශඳන අ්දදශ ඳළළ්වභේ ශවෝ
සථහපිත න ඵළධා්ද ද,

(ii)

අධිකයණර නඩු කහයණහ ධාඹ වළකි කරුණු
 ඵ්දධශඹ්ද ප්රtලසන ශවෝ භතශදදඹට ඉව්  න
කරුණු  ඵ්දධශඹ්ද අදහශ න ව / ශවෝ ධාඹ වළකි
කරුණු  ඵ්දධශඹ්ද කටුතතු කය ඇින ඵළධා්ද ද,

(iii)

හධහයණ ුතේිනඹ රහලීභ ශකශයහි ඵරඳෆ
ඇින ශවයි්ද ද,

(iv)

නඩු ඳහර්ලසඹ්ද ධාින්ද ඳේඳහතී්වඹ ව / ශවෝ
අඳේඳහතී්වඹ පිළිඵද ශයෝදනහ එ් ර කිරීභට ඉඩ ඇින
ශවමතු ඇිනධාඹ වළකි ඵළධා්ද ද,

ඇින කය

මුළු භව්ව ශේමසධහධිකයණඹ ව ධාශලමශඹ්දභ අරේ ධානිලසයඹකහය
ධයඹ අඳකීර්ිනඹට ඳ්ව කය ඇ්වශ්ව ඹ.
එඵළධා්ද, ඉවත ව්ද ධාභහයහය ශයෝදනහ ශවමතුශ්ද, එභ ධාභහයහය
ශයෝදනහ පිළිඵ ඳරීේහ කය එභ ශයෝදනහ එකේ ශවෝ එඹට ළඩි
ගණනේ ඔප්පු ීම ඇතළයි ධාශලම කහයක බහ ධාින්ද ඳහර්ලිශ ්දතුට
හර්තහ කයනු රළබුශවෝව, ශ්රීගරංකහ ප්රtජහතහ්ද්රිතක භහජහීන ජනයජශශ
අරේ ධානිලසයඹකහය ඳදධාශඹ්ද, ගරු (ආයහර්ඹ) උඳිනස අතඳ්වතු
ඵණ්ඩහයනහඹක හර මුදිඹ්දශම යහශවහමිරහශප ශියහනි අංශුභහරහ
ඵණ්ඩහයනහඹක භව්වමිඹ ඉ්ව කිරීභ වහ ශඹෝජනහේ අිනගරු
ජනහධිඳිනතුභහට ඉදිරිඳ්ව කශ වළකි න ඳරිදි ඳහර්ලිශ ්දතු ධාශලම
කහයක බහේ ඳ්ව කශ ුතතු ඹළයි ඉවත න ව්ද ඳහර්ලිශ ්දතු
භ්දත්රීලරු්ද න අපි, ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහශල 107(3) ය සථහ
භග කිඹළශන 107(2) ය සථහශල ධාධිධාධහන ව 78අ දයන
ඳහර්ලිශ ්දතු සථහය නිශඹෝග ද ප්රtකහය ශඹෝජනහ කය ිනටිමු."

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශභභ ගරු බහශල භ්දත්රීලරු 117
ශදශනකුශප අ්වනි්ද ුතතු ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහශල 107 න
ය සථහ ඹටශ්ව- [ඵහධහ කිරී ] ගරු ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක
භව්වමිඹ අරේ ධානිලසයඹකහය ධුයශඹ්ද ඉ්ව කයන ශර ඉ් රමි්ද
අිනගරු ජනහධිඳිනතුභහ ශත ශඹෝජනහ  භතඹේ ඉදිරිඳ්ව
කිරීභට 107 ය සථහ ප්රtකහය ශඹෝජනහේ 2012 ශනොළ ඵර්
භ 01 ළනි දින බහය ු ්ද අතය, එකී ශඹෝජනහ 2011
ශනොළ ඵර් 06 ළනි දින නය හඹ ඳත්රනඹට ඇතුශ්ව කයන රීන. [ශඝෝහ කිරී ]

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ඒ ලබ්දඹ්ව ධාහදශශ ශකොටේද?

[ශ අසථහශලීන ප්රtජහත්දත්රනහීන ජහිනක ්දධහනශශ භ්දත්රීලරු
බහ ගර්බශඹ්ද පිට හිඹව.]
[இச்சந்ெர்ப்பத்ெஷல்
ஜனநஶக
கெசஷக்
கூட்டகப்புப்
பஶஶளுன்ம உரப்பஷனர்கள் சபஶண்டபத்ெஷலிருந்து தலரஷநடப்புச்
தசய்ெஶர்கள்.]

[At this stage, Members of the Democratic National Alliance
walked out of the Chamber.]

ගරු දඹහිනරි ජඹශමකය භවතහ

(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜகசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථහනහඹකතුභනි,-

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

අනලය  ඳරිදි points of Order ඉදිරිඳ්ව කිරීභට භභ ඉඩ
ශද්දශ්ද නළවළ.
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ගරු නිභ්  ිනරිඳහර ද ින් හ භවතහ

(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ඉ්ද අනතුරු ඔඵතුභහ ශභභ ඳහර්ලිශ ්දතුශල 78අ.(2)
සථහය නිශඹෝග ඹටශ්ව, එභ ශඹෝජනහ  භතශශ ඇින කරුණු
ධාබහග ශකොට ශභභ ගරු බහට හර්තහ කිරීභ වහ ගරු අනුය
ප්රිeඹදර්ලන ඹහඳහ අභහතය තුභහශප බහඳින්වශඹ්ද ුත්ව
එශකොශශොස ශදශනකුශග්ද භ්දධාත ධාශලම ඳහර්ලිශ ්දතු
කහයක බහේ 2012 ශනොළ ඵර් භ 14න දින ඳ්ව කයන රීන.

ගරු දඹහිනරි ජඹශමකය භවතහ

(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜகசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Hon. Speaker, I rise to a point of Order.
කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

අනලය  ධාධිඹට points of Order ඉදිරිඳ්ව කය්දන ඵළවළ.

ගරු නිභ්  ිනරිඳහර ද ින් හ භවතහ

(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ඔඵතුභහශප ධාධහනඹ අනු එකී කහයක බහ රැස ීම එභ
ශඹෝජිත  භතශශ දේහ ඇින කරුණු ධාබහග ශකොට 2012
ශදළ ඵර් භ 08න දින ශ ගරු බහට හර්තහේ ඉදිරිඳ්ව
කය ිනශඵනහ. [ඵහධහ කිරී ]

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

කථහ කයන ඇභිනතුභහට අනලය  ධාධිඹට ඵහධහ කශශෝව භට
ිනද්ධ ශනහ -

ගරු දඹහිනරි ජඹශමකය භවතහ

(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜகசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහශප පුටුට්ව ශකශශ්දනයි
ඹ්දශ්ද. ඔඵතුභහට ඉ්ව ශ්දන කිලහ කිඹරහ -

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ඔල. ඒක ඇ්වත. ඒකට්ව ඇහු ක්ද ීනරහ භභ ශරහට ඉ්ව
ශ්දන . ගරු නිභ්  ිනරිඳහර ද ින් හ ඇභිනතුභහ කථහ කය්දන.

ගරු නිභ්  ිනරිඳහර ද ින් හ භවතහ

(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

එකී හර්තහශල කරුණු ධාබහග කිරීශභ්ද අනතුරු එකී
ශඹෝජනහ  භතශශ ව්ද අංක 1, අංක 4, අංක 5 ශයෝදනහ්ද
ඔප්පු ීම ඇින ඵ නිගභනඹ කය ිනශඵනහ. දළනට ශභභ ගරු
බහට ඳළරී ඇින ගකීභ නුශශ එකී ශඹෝජනහ  භතඹ වහ
හර්තහ පිළිඵ හකච්ඡහ ශකොට අරේ ධානිලසයඹකහයතුමිඹ ඉ්ව
කිරීභ පිළිඵ අිනගරු ජනහධිඳිනයඹහට ශඹෝජනහ  භතඹේ
ඉදිරිඳ්ව කිරීභට කටුතතු කිරීභයි.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශභඹ අශප් ඳහර්ලිශ ්දතු ඉිනවහශශ
ඉතහභ ළදග්ව අසථහේ ඵ ප්රtකහල කය්දන කළභළිනයි. ශ
යටට නිදව රළබුණහයි්ද ඳසු මුලි්දභ අඳට ිනබ ශෝ් ඵරි
ය සථහ ග්වශතෝව එභ ය සථහශල 52(2) ග්දිනඹ ඹටශ්ව
ධානිලසයඹකහයරු්ද ඉ්ව කිරීභ පිළිඵ කටුතතු කය්දන
ිනබුශණ් ශභළනි ඳරීේණඹේ ඳළළ්වීමභේ තුළි්ද ශනොශයි.

416

අඳට සුද්ශදෝ වදරහ ු ්දනු ය සථහශල්ව, දළ්ද සුද්ශදෝ ශ ගළන
කථහ කයන ය සථහර්ව ව්ද ්දශ්ද තනිකයභ ශඹෝජනහ
 භතඹේ තුළි්ද ඳභණේ ඉ්ව කය්දන පුළු්දඹ කිඹරහයි.

Article 52 (2) of the Ceylon (Constitution) Order in
Council 1946 states, I quote:
“Every Judge of the Supreme Court shall hold office during good
behaviour and shall not be removable except by the GovernorGeneral on an address of the Senate and the House of
Representatives.‖

ශ ක තභයි එදහ ිනබුණු නීිනඹ. ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඊට
ඳසශම ශ්රීග රංකහ ජනයජ ය සථහ වළු හ, 1972 ීන ශකෝ ධා්ද
ආර්. ද ින් හ භළිනතුභහ. ආණ්ඩු ඇතුළු හභහංශික ඳේ, ශ
යශට් ිනඹලුභ ඳේ එකතු ශරහ තභයි 1972 ජනයජ ය සථහ
වළු ශල. එඹ ඒකච්ඡ්දදශඹ්ද  භත වුණහ. ඒ ශලරහශලීන
ශකොශවොභද කිලශල? ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒශේ ිනබුශණ්
ශභ්දන ශභශවභයි:
"ඉවත කී ෆභ ධානිලසයඹකහයයශඹේ භ ඹථහ ඳළළ්වශභ්ද ිනටිනතහේ
සකීඹ ධුයඹ දය්දශ්ද ඹ. ජහිනක යහජය  බහ ධාින්ද  භතකයනු රඵන
ශඹෝජනහේ අනු ජනහධිඳිනයඹහ ධාින්ද ධුයශඹ්ද ඉ්වකයනු
රළබුශවෝව මි ඒ කිින භ ධානිලසයඹකහයයශඹකු ධුයශඹ්ද ඉ්ව ශනො
කශ ුත්වශ්ව ඹ."

ජනයජ ය සථහ කස කයන අසථහශලීන්ව ඒ නීින
 ඳහදකඹහ එඹ කස කශශම ශකොශවොභද? ශභළනි ප්රtලසනඹේ
ධා්දන සථහය නිශඹෝග්ව නළවළ; ඳරීේණ්ව නළවළ; ශ්වරී
කමිටු්ව නළවළ. ශ ශභොන්ව නළතු ශඹෝජනහේ  භත කයරහ
ධානිලසයඹකහයරු ඉ්ව කය්දන පුළු්ද. ඊ ශඟට
තමු්දනහ්දශමරහශප යජශඹ්ද වදපු ය සථහශල ිනබුශණ්්ව ඒ
ධාධිඹටයි. නමු්ව රලි්ව ඇතුර්වමුදලි භව්වභඹහ හිටපු අරේ
ධානිලසයඹකහය භයශකෝ්ද භව්වභඹහට ධාරුද්ධ ශදෝහභිශඹෝගඹේ
ශගනහපු අසථහශලීන තභයි ගරු කථහනහඹකතුභනි, වදිිනශශ
78න සථහය නිශඹෝගඹ වළු ශල. එතුභ්දරහ වදපු ය සථහශල
ශභොකේද ව්ද කයරහ ිනශඵ්දශ්ද?

Article 107 (3) of the Constitution states, I quote:
"Parliament shall by law or by Standing Orders provide for all
matters relating......"

නීිනඹකි්ද ශවෝ සථහය නිශඹෝගඹකි්ද - Parliament shall
by law or Standing Orders - කිඹරහ ව්ද නහ. ශජ්.ආර්.
ජඹර්ධන භව්වතඹහරහ, යනි්  ධාක්රාභිනංව භළිනතුභ්දරහ,
තමු්දනහ්දශමරහ වදපු ශ ය සථහශල ිනබුශණ් ශ ධාධිඹටයි.
එන
"by law" - නීිනඹකි්ද - "or by Standing Orders" සථහය නිශඹෝගඹකි්ද - කිඹරහ ව්ද නහ. දළ්ද අද අඳට
කිඹනහ ශභඹ interpret කශහ කිඹරහ. Sir, there had not been
an interpretation. What they have done is a deletion or an
amendment to the Constitution by deleting the phrase "by
Standing Orders". ශභොකද, ශේමසධහධිකයණඹට ඵරඹ
ිනශඵ්දශ්ද ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහේ අර්ථ නිරඳණඹ කිරීභටයි.
ඒ මිේ ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහශල ධාශලම ග්දිනඹක ිනශඵන
කෆලි අයි්ද කිරීභට ශේමසධහධිකයණඹට ිනඹහ ශභොන
ජගශතකුට්ව ඵරඹේ නළවළ. ඒ ඵරඹ ිනශඵ්දශ්ද ශ
ඳහර්ලිශ ්දතුටයි. ඉින්ද ශකොශවොභද අපි ඒක ශ්වරු ග්දශ්ද?
ශකොශවොභද, අපි ඒක පිළිග්දශ්ද?
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශ යශට් ඳයභහධිඳතය ඹ ක්රිලඹහ්වභක
කයන, භවජන ඡ්දදශඹ්ද ඳ්ව වුණු අඳට ිනශඵන ඵරඹේ
ශේමසධහධිකයණඹට ශද්දන පුළු්දද? ඒ ශදන තීයණ අඳට
පිළිග්දන පුළු්දද? ඒ නිහ ඒ භඟ ශඳ්දීම , ළයදි භඟ
ශඳ්දීම . අපි ඒහ නිළයදි භඟ ශඳ්දීම වළටිඹට ගණ්ද ග්දශ්ද

417

ඳහර්ලිශ ්දතු

[ගරු නිභ්  ිනරිඳහර ද ින් හ භවතහ]
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ගරු නිභ්  ිනරිඳහර ද ින් හ භවතහ

(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ)

නළවළ. එඹ ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහේ අර්ථ නිරඳණඹ කිරීභේ
ශනොශයි, ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහ ංශලෝධනඹ කිරීභේ. ඒ
ඵරතර ශේසධහධිකයණශශ ධානිලසයඹකහයරු්දට නළවළ. ඒ
ඵරතර ිනශඵ්දශ්ද ශ ගරු බහටයි. එශවභ න අපි ඒක
delete කය්දන ඕනෆ.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඉතහභ ඳළවළදිලි ශ ගළන කිඹනහ,
ඇයි ශ කට නීිනඹ වළු ශල නළ්වශ්ව කිඹරහ.
ශියහනි
ඵණ්ඩහයනහඹක භළිනනිඹභ හඩි වුණහ, දවඅටන ආණ්ඩුක්රාභ
ය සථහ ංශලෝධනඹ අසථහශලීන ඒ පිළිඵ තීයණ ශද්දන.
එතුමිඹ තභයි බහඳින ධානිලසයඹකහයතුමිඹ. ඔඹ ශේමසධහධිකයණශශ
ධානිලසයඹකහයරු්දභ තභයි දවඅටන ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහ
ංශලෝධනඹ නිළයදියි කිලශල.

ගරු දඹහිනරි ජඹශමකය භවතහ

(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜகசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

එතශකොට ශවොයි?

ගරු නිභ්  ිනරිඳහර ද ින් හ භවතහ

(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

තමු්දනහ්දශමරහට එතශකොට නයකයි, දළ්ද ශවොයි. ඒ
ශකොශවොභද? [ඵහධහ කිරී ] ගරු කථහනහඹකතුභනි, එතුමිඹ අශප්
ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහශල ිනශඵන ඵරශඹ්ද ඔබ්ඵට හිහි්ද ශභ්දන
ශභශවභයි කිලශල.
"ශභභ ය සථහශල ඳශමුන උඳශ් යනශශ ව්ද
ශකොමි්ද බහක බහඳින ශර ශවෝ හභහජිකශඹකු ශර ඳ්ව
කයනු රළබ ඹ
තළනළ්වශතකු ශවෝ ශභභ ය සථහශල ශදන
උඳශ් යනශශ ඳශන ශකොටශම ව ශදන ශකොටශම ව්ද
ධුයරට ඳ්ව කයනු රළබ ඹ
තළනළ්වශතකු ආණ්ඩුක්රාභ
ය සථහශල ධාධිධාධහන රසහ ඇින ආකහයඹට ශවෝ එභ කහර්ඹ
වහ ඳනන රද ශන්ව නීිනඹකට ධාධිධාධහන රහ ඇින
ආකහයඹකට ශවෝ ඉ්ව ශනොකශ ුත්වශ්වඹ."
ඒ කිඹ්දශ්ද ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහශ්ද ධාධිධාධහන වදරහ
ිනශඵනහ න ඒක කය්දන ඵළවළයි කිඹන එක; ඒ අනු මිේ
ඉ්ව කය්දන ඵළරි ඵ.
"එළනි ධාධිධාධහන ශනොභළින අසථහක එකී තළනළ්වතහ ජනහධිඳිනයඹහ
ධාින්ද ඉ්ව කශ ුතතසශ්වඹ."

ජනහධිඳිනයඹහට එතුමිඹ ඵරතර ු ්දනහ, එළනි ය සථහ
වදරහ නළ්වන
ජනහධිඳිනතුභහශප අභිභතඹ අනු එළනි
තළනළ්වශතේ ඉ්ව කය්දන. ඳහර්ලිශ ්දතුට්ව ඵරඹ නළවළ.
ශ කයි අද නීිනඹ.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, අද ධාරුද්ධ ඳහර්ලසඹ තර්ක කයනහ;
ශේමසධහධිකයණඹ තර්ක කයනහ, ශ Standing Order No.78
නීිනඹේ ශනොශයි කිඹරහ. ධානිලසයඹකහයයශඹකුට ධාරුද්ධ
කටුතතු කිරීභ වහ වළදූ Standing Order එක රංගු නළවළ
කිඹරහ කිඹනහ. ශවොයි, අපි ශභොශවොතකට ඒ තර්කඹ වරි
කිඹරහ ිනතමු. එශවභ න ශභොකද ශ්දශ්ද? ඉ්ව කිරීභට
ක්රාභශලදඹේ ශභතළන නළවළ. එශවභ න
ජනහධිඳිනයඹහට
තනිශඹ්දභ ඉ්ව කය්දන පුළු්ද. තමු්දනහ්දශමරහ ඒකට
කළභළිනද?

ගරු සුජී ශමනිනංව භවතහ

(ஶண்புஷகு சுஜஸல கசனசஷங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ශකොශවමද ිනශඵ්දශ්ද? [ඵහධහ කිරී ]

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ඵර්දන, දවඅටන ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහ ංශලෝධනඹ. එළනි
නීිනඹේ නළින අසථහකීන ජනහධිඳිනයඹහට පුළු්ද. ඒ
කිඹ්දශ්ද, ශේමසධහධිකයණඹ ඵරහශඳොශයෝවතු වුශණ් එළනි
එකේ. දළ්ද ශ ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහ අනු, ශ Standing
Orders අනු ඳහර්ලිශ ්දතුට ඵරතර නළවළ; එශවභ න
ජනහධිඳිනතුභහට ඵරඹ ශද්දන කිඹන එකයි. එශවභ න තමු්දනහ්දශමරහ එශවභ කිඹනහ න - ශ ශඹෝජනහ  භත
වුණ්ව, නළත්ව ජනහධිඳිනතුභහට එශවභ්ව කය්දන පුළු්ද. අශප්
ජනහධිඳිනතුභහ එශවභ කය්දශ්ද නළවළ. ගරු කථහනහඹකතුභනි,
භවය අඹ එක එක ශද්්  ඹටි්ද කය්දන හිහි් රහ, ඒහ අහු න
ශතේ ද්දශ්ද නළවළ. ඉින්ද ශ ක ගළන ක් ඳනහ කශශම නළවළ.
දවඅටන ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහ ංශලෝධනශශ ශභශවභ ශදඹේ
ිනශඵනහ; අපි ඒ තී්දු  අ්ව්ද කශහ කිඹරහ ශඳොඩ්ඩේ
ක් ඳනහ වුශණ් නළවළ. අය ු ්දන්ද හශ්  ශකට එශ ශදන දිලහ
හශප ු ්දනහ. ඉින්ද අද අපිට ඒක ගළන්ව කථහ කය්දන ඕනෆ.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ තභයි මීට අදහශ නීිනඹ. ඒ අනු
නීිනශඹ්ද කිිනභ තවනභේ නළවළ. ය්ව එ්ද. ින් හ භළිනතුභහට
එශයහි ශදෝහභිශඹෝගඹ ශගශනන රද ශරහශලීන අපිට තවන
නිශඹෝගඹේ - Stay Order එකේ - ආහ. ඒ අසථහශලීන
ඳහර්ලිශ ්දතු ශභළනි කරුණු පිළිඵ එංගර්දතශශ ු ්දනු
නඩු තී්දු  ිනඹ් ර ධාලසශ් ණඹ කශහ. ඒ හශපභ රංකහශල
ශගෝභස එදිරි එ .එච්. ශභොවභඩ් නඩු තී්දු  ඇතුළු නඩු තී්දු 
ිනඹ් ර ධාලසශ් ණඹ කයරහ ගරු අනුය ඵණ්ඩහයනහඹක හිටපු
කථහනහඹකතුභහ ඉතහභ ඳළවළදිලි තී්දු ේ ු ්දනහ. ඳහර්ලිශ ්දතුශල
කයනු රඵන කටුතතුරට එශයහි තවන නිශඹෝග ශගශන්දන,
ඒහට notice එ්දන පුළු්දකභේ නළවළ කිඹරහ එතුභහ
තී්දු ේ ු ්දනහ. අපි ඒ පර්හදර්ලශඹ්ද ඵළඳී ඉ්දනහ. ඒ හශපභ
ඔඵතුභහ ශ පිළිඵ මු්  අසථහශලීනභ තී්දු ේ ු ්දනහ. හුඟේ
අඹ අධිකයණඹ ඉදිරිඹට හිහි් රහ ශ ත්ව්වඹ ශනස කය්දනට
ශනොශඹකු්ව ළඩ කටුතතු කශහ. ඒක ඒ අඹට ිනශඵන නීිනභඹ
අයිිනඹේ. නමු්ව ඔඵතුභහ ශ ඳහර්ලිශ ්දතු තුශීන ඉතහ නිළයදි,
ධායේණ තී්දු ේ රඵහ ු ්දනහ. ඒ තභයි, එළනි ශද්් ලි්ද
ශභභ ඳහර්ලිශ ්දතුශල ළඩ කටුතතු න්ව්දන ඵළවළ කිඹන
තී්දු . වළභ ශරහශලභ එංගර්දතඹ ශ කහයණඹ පිළිඵ ඉතහ
ඳළවළදිලි කිඹරහ ිනශඵනහ. ඇශභරිකහ ග්වත්ව එශවභයි.
ඇශභරිකහශ්ව අද ශශනට් භණ්ඩරඹ භඟි්ද inquiry එකේ
ිනඹරහ තභයි judgesරහ අයි්ද කය්දශ්ද. දළ්ද හුඟේ අඹ
කිඹනහ, ඵටහිය ඵරශලග හුඟේ ශරහට අඳට ඵරඳෆ කයනහ
කිඹරහ. නමු්ව එංගර්දතශශ ශකොශවොභද ශ ළශඩ් කය්දශ්ද?
එංගර්දතශශ ශ
හශප ධාබහගඹේ ඳ්ව්දශන්ව නළවළ.
හේෂිකහයශඹෝ කළ්දශන්ව නළවළ. ශඹෝජනහ  භතඹකි්ද
ඉ්ව කයනහ. එතශකොට ඒ අඹට ශඹෝජනහ  භතඹ ශවොයි.
ඇශභරිකහට ශවොයි. ඵටහිය යට් රට ශවොයි. රංකහට
ධාතයේ නයකයි. එශවභ ශකොශවොභද ශ්දශ්ද?

ගරු දඹහිනරි ජඹශමකය භවතහ

(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜகசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒහ ශභශවම කය්දන එඳහ.

ගරු නිභ්  ිනරිඳහර ද ින් හ භවතහ

(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අශප් කමිටු ඉතහභ ඳළවළදිලි ධාධිඹට
සථහය නිශඹෝග ඹටශ්ව ළඩ කටුතතු කශහ. අපි ඉතහභ ඳළවළදිලි
හේෂි ධාභර්ලනඹ කශහ. ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශභහි ශයෝදනහ
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ගණනහේ ිනබුණහ. භභ ශකටිශඹ්ද ඒ ශයෝදනහ පිළිඵ
කිඹ්දන . ධාශලමශඹ්දභ ඳශමුළනි ශයෝදනහ තභයි, ට්රිොලිඹ
ගනුශදනු පිළිඵ වූ ශයෝදනහ. කරුණහකයරහ දළ්ද්ව ශ
ශඳොත කිඹ්දන. ට්රිොලිඹ ගනුශදනු පිළිඵ වූ ශයෝදනහශලීන
ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක භළිනනිඹ ළඩ කටුතතු කශ ආකහයඹ
පිළිඵ ඉතහභ ඳළවළදිලි ශියහනි ිනරකර්ධන භළිනනිඹ හේෂි
ු ්දනහ. එතුමිඹ කිලහ, එතුමිඹ අවුරුු  තුනේ ිනසශම ය්ව එ්ද.
ින් හ භළිනතුභහ්ව එේක ශ නඩු කය ශගන ආහ කිඹහ.
ඒ හශපභ ශභයි්ද පීඩහට ඳ්ව අඹට වනඹේ රහ ීනභ
වහ ඉතහ නිර්භහණශීලී නීිනභඹ ළඩ පිළිශශේ කස කශහඹ
කිඹහ්ව එතුමිඹ කිලහ. ඒ අනු ඒ තළ්දඳ්වකරු්දට ිනඹඹට 65ේ
දේහ ශග්දනට පුළු්ද ඳසුබිභේ එතුමිඹ කස කයශගන
ආහඹ කිලහ. ඒ අසථහශලීන ට්රිොලිඹ එශේ හිටපු ජනක
ය්වනහඹක නභළින පුද්ගරඹහ ඇධා් රහ කිලහඹ කිලහ, ඒ නඩු
නඩුකහයරු්ද ඳස ශදශනේ ඉදිරිශශ අව්දන ඕනෆඹ කිඹරහ.
එතශකොට ශියහනි ිනරකර්ධන භළිනතුමිඹ ශභොකද කශශම? තභ්ද
භඟ හිටපු අනිේ නඩුකහයයි්ද ශදශදනහට කිඹහ ිනශඵනහ,
ශභළනි ඉ් ලීභේ ිනශඵනහඹ කිඹරහ. ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහ
අනු එළනි ඉ් ලීභේ ඉටු කශ වළේශේ අරේ ධානිලසයඹකහයතුමිඹට
ඳභණයි. ඒ නිහ ශ ක අරේ ධානිලසයඹකහයතුමිඹට ශඹොමු කය
ිනශඵනහ. ශියහනි ිනරකර්ධන භළිනතුමිඹශප හේෂිශශ කිඹහ
ිනශඵනහ, අරේ ධානිලසයඹකහයතුමිඹ ඒක කය්දශ්ද නළින නළත්ව
ශ අඹටභ එලහඹ කිඹහ. එතශකොට අනිේ ධානිලසයඹකහයරු්ද
ශදශදනහ කිඹහ ිනශඵනහ, අඳට ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහ කඩ
කය්දනට ඵළවළ, ආඳසු අරේ ධානිලසයඹකහයතුමිඹ ශතභ ඹ්දනඹ
කිඹහ. එතශකොට අරේ ධානිලසයඹකහයතුමිඹ ශභොකද කශශම?
ධානිලසයඹකහයරු්ද ඳස ශදශනේ ඉදිරිශශ ඒ නඩු ග්දනහ
ශනුට, ශියහනි ිනරකර්ධන ධානිලසයඹකහයතුමිඹශග්ද ඒ නඩු
අයශගන එතුමිඹභ ඒ නඩු අව්දන ඳට්ද ග්වතහ. අ්දන කයපු
ශද්.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ නශකොට ශියහනි ිනරකර්ධන
භළිනනිඹ ඉතහ ඳළවළදිලි තී්දු ේ ීනරහ ිනබුණහ, ට්රිොලිඹ
එකට
අයිින ශද්ශඳොශ උහධාශශ ධාශලම අයඹේ ශනොභළින ධාකුණ්දන
ඵළවළ කිඹරහ. එඹ දළන දළනභ තභයි අරේ ධානිලසයඹකහයතුමිඹ
හිහි් රහ ජනක ය්වනහඹක භඟ negotiate කයරහ මිලිඹන 1.6ක
ට්ටභේ අයශගන ශ ළඩ කටුත්වත කය ිනශඵ්දශ්ද. [ඵහධහ
කිරීභේ] ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශවොයි ශ ක කලි්ද ු ්දනහඹ
කිඹහ හිතමුශකෝ. එතශකොට එශවභ න ඇයි තභ්දට interest
එකේ ිනශඵන ශදඹේ පිළිඵ නඩු අව්දන ග්වශ්ව? ඇයි ඳස
ශදශනකුශග්ද ුත්ව ධානිලසයඹ භණ්ඩරඹේ ඳ්ව කශශම නළ්වශ්ව?
[ඵහධහ කිරීභේ] ඳස ශදශනකුශග්ද ුත්ව ධානිලසයඹ භණ්ඩරඹේ
එතුමිඹ ඳ්ව කශ ුතතු ිනබුණහ. ඇයි ශියහනි ිනරකර්ධන
භළිනනිඹශග්ද ඒ නඩු ග්වශ්ව? [ඵහධහ කිරීභේ]

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු භ්දත්රීලතුභනි, ඔඵතුභහට අසථහ රළබුණහභ
කථහ
කය්දන. අවශගන ඉ්දන. ඉ්දන. ශයෝදනහ කයනශකොට
ඒකට අනිේ ඳළ්වතට කථහ කය්දන.

ගරු නිභ්  ිනරිඳහර ද ින් හ භවතහ

(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශියහනි ිනරකර්ධන භළිනනිඹ, ජනක
ය්වනහඹකට එශයහි CID එකට ඳළමිණිලි කයරහ ඔහු ධාින්ද කයන
රද ධාභහයහයඹ්ද පිළිඵ ශොඹ්දනඹ කිඹහ ිනබුණහ. අ්දන
එතශකොට තභයි ශ ජනක ය්වනහඹක නභළ්වතහ ශඟට හිහි්ද ඔහු
භඟ ඹහළු ශරහ එඹහශග්ද Rs. 1.6 million discount එකේ
ග්වශ්ව. හභහනය  උහධාඹක නඩුකහයශඹේ තභ්ද ඉදිරිශශ අවන
ඉඩ නඩුකට අදහශ තළනකට හිහි්ද එඹහශග්ද discount
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ග්වශතෝව, එතළනි්ද ඉඩ
කළඵළ් රේ ග්වශතෝව ඒක
දහයහයහ්වභකද? නළවළ. ඒ අනු එතුමිඹට ධාරුද්ධ ඉතහ
ඳළවළදිලි හේෂි ඉදිරිඳ්ව වුණහ, ගරු කථහනහඹකතුභනි.
ශදළනි කහයණඹ ්වක ව ඵළයක පිළිඵ ශයෝදනහයි.
ඒ ශයෝදනහශලීන ඉතහ ඳළවළදිලි -[ඵහධහ කිරීභේ]

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු භ්දත්රීලතුභනි, අවශගන ඉරහ තර්කහනුකර කරුණු
ඉදිරිඳ්ව කය්දන. ශඵොරුට කෆ ගළහුහට ළඩේ නළවළ ශ්ද.

ගරු නිභ්  ිනරිඳහර ද ින් හ භවතහ

(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, එතුමිඹ ර් ගණනහේභ වහ
්වක ව ඵළයක ප්රtකහල එහ ිනබුශණ් නළවළ. ර් ගණනහේ
ශනුශ්ද එහ ිනබුණු ්වක
ව ඵළයක
ප්රtකහලර
එතුමිඹශප ඵළංකු හිණු ශඳ්දහ ිනබුශණ් නළවළ. භභ හිතන
වළටිඹට අනිේ කථික භව්වරු්ද ීනර්ඝ ලශඹ්ද ඒ ගළන කරුණු
ශඳ්දහ ශද්ධා. ශ යශට් හභහනය  යහජය  ශමකශඹේ ්වක ව
ඵළයක ප්රtකහලඹ අනු යදේ කයරහ ිනශඵනහ න , ්වක ව
ඵළයක ප්රtකහලඹ ශනොු ්දනහ න ඔහු අ් රස ශකොභහරිසයඹහ
ධාින්ද උහධාඹට ශගන ඹනහ. ශ යශට් අධිකයණශශ ඉවශභ
තළන දයන තළනළ්විනඹශප වළිනරී සරඳඹ ඇ්වත ලශඹ්දභ
ඊට ඩහ ග කි ුතතු ශනහ, ගරු කථහනහඹකතුභනි. එතුමිඹ ඒ
ධාධිඹට ළඩ කටුතතු කයරහ නළවළ. ඒ නිහ තභයි අඳ ඉදිරිඹට ආපු
කරුණු අනු අපි ඉතහ ඳළවළදිලි ශ කහයණහ ශඳ්දහ ීන ිනබුශණ්.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ හශපභ එතුමිඹශප සහමි
පුරුඹහට එශයහි ඳයහ ිනබුණු නඩු ගළන කවුද කථහ කශශම?
ගරු වර් ද ින් හ භ්දත්රීලතුභහ කිලහ, නඩු ඳය්දන ඕනෆඹ
කිඹරහ. ගරු අනුය දිහනහඹක භ්දත්රීලතුභහ්ව කිලහ, ඉවශභ
අධිකයණශශ ඉ්දන අඹශප සහමි පුරුඹහ වුණහට ඒ ගළන
ශොඹ්දන ඕනෆඹ කිඹරහ. ඉින්ද ඔඵතුභ්දරහශප ඉ් ලී තභයි
දළ්ද අපි ආණ්ඩුශ්ද ක්රිලඹහ්වභක කයරහ ිනශඵ්දශ්ද. එේ්ව
ජහිනක ඳේශශ ව අනුය කුභහය දිහනහඹක භ්දත්රීලතුභ්දරහශප
ඉ් ලීභ අනු ඒ කරුණු Commission to Investigate
Allegations of Bribery or Corruption එකට ශඹොමු කය ශවොඹහ
ග්වතහ.

ගරු යධා කරුණහනහඹක භවතහ

(ஶண்புஷகு லஷ கருைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අශනේ ඒහ්ව ඒ හශප ශවොඹ්දන ශකෝ.

ගරු නිභ්  ිනරිඳහර ද ින් හ භවතහ

(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ඳවශ අධිකයණර ධානිලසයඹකහයරු, ශයජිසට්රාහර්රහ කිඹන
ශ අඹ ඔේශකෝභ ඉ්දශ්ද ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක භළිනනිඹ
ඹටශ්වයි. එධාට ඔවු්දට ඵරඳෆ කිරීශ සුධාශලමෂී අසථහ
එතුමිඹට රළශඵනහ. නීිනඹ ක්රිලඹහ්වභක කයනහ හශපභ, එඹ නිින
ශර ක්රිලඹහ්වභක කයන ඵ ශඳ්දීමභ්ව අලය යි. එතුමිඹශප
සහමි පුරුඹහ ශභළනි ධාලහර ධාභහයහයඹකට ශයෝදනහ රඵහ
ිනශඹද්ීන, එතුමිඹ ඒ ධානිලසයඹ ආනශශ ිනටීභ කිිනශම්වභ
දහයහයහ්වභක නළවළ; ඒ හශපභ එඹ සුු සු්ව නළවළ. ශ කිඹන
ශයෝදනහ තුන පිළිඵ අශප් අශනකු්ව කථිකයි්ද ීනර්ඝ ලශඹ්ද
කථහ කයයි. අපි කමිටු තුශීන ඉතහභ ඳළවළදිලි ශ කහයණහ
පිළිඵ අඳට රළබුණු හේෂි ධාලසශ් ණඹ කශහ. අඳට
පිළිගළනීභට පුළු්ද හේෂි තභයි එහිීන ඉදිරිඳ්ව වුශණ්. එහිීන අඳට
තවවුරු වුණහ, එතුමිඹශප ශ ධාභහයහයඹ පිළිඵ.
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ඳහර්ලිශ ්දතු

[ගරු නිභ්  ිනරිඳහර ද ින් හ භවතහ]

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ නිහ ඉතහභ අංක හර්තහේ ශ
කමිටු භඟි්ද ශ ගරු බහට ඉදිරිඳ්ව කයරහ ිනශඵනහ. ශ
හර්තහ පිළිගළනීභ පිළිඵ ශ
බහශල ගරු හභහජික
තමු්දනහ්දශමරහ කහට්ව කිිනභ ප්රtලසනඹේ ශ්දශ්ද්ව නළවළ,
කිිනභ ඳළකිළීභේ ධාඹ ුතතු්ව නළවළ. ඒ හර්තහ පිළිගනිමි්ද-

ගරු දඹහිනරි ජඹශමකය භවතහ

(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜகசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Sir, I rise to a point of Order.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශ ශරහශල සථහය නිශඹෝග 78(8)
ශකශයහි භහ ඔඵතුභහශප අධහනඹ ශඹොමු කය්දන කළභළිනයි. ගරු
ය්දදිභ ීමයේශකොඩි භළිනතුභහ ප්රtකහල කයරහ ිනබුණහ, ශ ඉදිරිඳ්ව
කයපු හර්තහශල  භතඹ අනු අරේ ධානිලසයඹකහයතුමිඹ යදකරු
කයරහ නළවළ කිඹරහ.
78අ. (8) සථහය නිශඹෝගඹ ඹටශ්ව ශභශම ව්ද නහ:
"...එකී ධානිලසයඹකහයයඹහට ධාරුද්ධ නඟහ ඇින කය ශවෝ ශයෝදනහ
 ඵ්දධශඹ්ද ඔහු යදකරු ීම ඇතළයි එකී ධාශලම කහයක බහ ධාින්ද
ඳහර්ලිශ ්දතුට හර්තහ කයනු රඵ්දශ්ද න වහ එශම කයනු රඵන
ශතේ ප්රtකහලඹට ඳ්ව ශනොකශ ුත්වශ්ව ඹ."

එශම න , අරේ ධානිලසයඹකහයතුමිඹ යදකරු ීම ඇතළයි
ප්රtකහලඹට ඳ්ව කයනු රඵ්දශ්ද න ඳභණයි අඳට ඹ කිින
ධාධිඹකට ශ ගළන ධාහද කය්දන පුළු්ද ශ්දශ්ද. ඒ නිහ භහ
ඔඵතුභහශග්ද ශගෞයශඹ්ද ඉ් රනහ, ශ ශගනහපු ශඹෝජනහ-

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

සථහය නිශඹෝග අනු ඒ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ්ව ශරහ
ිනශඵනහ. ගරු ඇභිනතුභහ කථහ කය්දන.

ගරු නිභ්  ිනරිඳහර ද ින් හ භවතහ

(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ඒ කරුණු ටික අපි ඉදිරිඳ්ව කශහ. ඒ අනු, ශ්රීග රංකහ
ප්රtජහතහ්ද්රිතක භහජහීන ජනයජශශ ශේමසධහධිකයණශශ අරේ
ධානිලසයඹකහය ධුයශඹ්ද ගරු (ආයහර්ඹ) උඳිනස අතඳ්වතු
ඵණ්ඩහයනහඹක හර මුදිඹ්දශම යහශවහමිරහශප ශියහනි අංශුභහරහ
ඵණ්ඩහයනහඹක භව්වමිඹ ඉ්ව කිරීභ වහ ඳ්ව කයන රද ධාශලම
කහයක බහ ධාින්ද ඇඹට එශයහි ධාභහයහය ශයෝදනහ පිළිඵ
ඳරීේහ කය එභ ශයෝදනහ එකේ ශවෝ ළඩි ගණනේ ඔප්පු ීම
ඇතළයි 2012 ශදළ ඵර් අටන දින ඳහර්ලිශ ්දතුට හර්තහ කය
ඇින ශවයි්ද, ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහශල 107(2) ය සථහශල
ධාධිධාධහන අනු ගරු (ආයහර්ඹ) උඳිනස අතඳ්වතු
ඵණ්ඩහයනහඹක හර මුදිඹ්දශම යහශවහමිරහශප ශියහනි අංශුභහරහ
ඵණ්ඩහයනහඹක-

ගරු සුජී ශමනිනංව භවතහ

(ஶண்புஷகு சுஜஸல கசனசஷங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, I rise to a point of Order.
කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ශභොකේද point of Order එක? ශභතුභහශප කථහ පිළිඵද?
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ගරු සුජී ශමනිනංව භවතහ

(ஶண்புஷகு சுஜஸல கசனசஷங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඔල, ගරු කථහනහඹකතුභනි.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, සථහය නිශඹෝග 78 ශභශම ව්ද
නහ:
"ජනහධිඳිනතුභහශප ශවෝ ළඩඵරන ජනහධිඳිනතුභහශප, ඳහර්ලිශ ්දතු
භ්දත්රීල්දශප, ධානිලසයඹකහයරු්දශප ශවෝ ුතේිනඹ ඳිනලීශභහි නිුතේත
අ්ද අඹශප ඳළළ්වභ පර්ණ ශඹෝජනහකි්ද වළය භතු ශනොකශ ුතතුඹ.
තද, කිින ංශලෝධනඹක, භ්දත්රීලයඹකුශග්ද අනු රළශඵන ප්රtලසනඹක
ශවෝ අ්දකිින ධාඹඹේ  ඵ්දධශඹ්ද ඉදිරිඳ්ව කයන රද ශඹෝජනහේ
පිළිඵ  ඳළන නහින ධාහදඹක ීන කයන ප්රtකහලර, ඉවත න කයන රද
අඹශප ඳළළ්වභ ගළන ඹභේ ව්ද කිරීභ රීින ධාශයෝධී ඹ."

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ඒ  ඵ්දධශඹ්ද තීයණඹ කයරහ ඉයයි.

ගරු නිභ්  ිනරිඳහර ද ින් හ භවතහ

(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහශල 107(2) ය සථහශල ධාධිධාධහන අනු
ගරු (ආයහර්ඹ) උඳිනස අතඳ්වතු ඵණ්ඩහයනහඹක හර
මුදිඹ්දශම යහශවහමිරහශප ශියහනි අංශුභහරහ ඵණ්ඩහයනහඹක
භව්වමිඹ ශේමසධහධිකයණශශ අරේ ධානිලසයඹකහය ධුයශඹ්ද ඉ්ව
කශ ුතතු ඹළයි අිනගරු ජනහධිඳිනතුභහට ශභභ ඳහර්ලිශ ්දතු
ශඹෝජනහ කයමි්ද භශප කථහ අ්ද කයනහ. ශඵොශවොභ
සතුිනයි.

ප්රtලසනඹ බහභිමුය කයන රීන.

லஷனஶ டுத்ெஷம்பப்தபற்மது.
Question proposed.

ගරු යධා කරුණහනහඹක භවතහ

(ஶண்புஷகு லஷ கருைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, I rise to a point of Order.
කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ශඹෝජනහ සථිය කයන තුරු ඉ්දන.

ගරු ිනස කය් ලිඹද්ද භවතහ (ශභහ ංර්ධන වහ කහ්දතහ
කටුතතු අභහතය තුභහ)

(ஶண்புஷகு ெஷஸ்ழ கல்லித்ெ - சஷரலர் அபஷலஷருத்ெஷ, கரஷர்
அலுலல்கள் அகச்சர்)

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

ඒ ශඹෝජනහ භහ සථිය කයනහ.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භ්දත්රීලතුභහ.

ගරු යධා කරුණහනහඹක භවතහ

(ஶண்புஷகு லஷ கருைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, I rise to a point of Order.
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ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු කථහනහඹකතුභනි,-

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භ්දත්රීලතුභහශප කථහට ශඳය
යධා කරුණහනහඹක භ්දත්රීලතුභහට point of Order එකේ ශප්දන
ඕනෆද?

ගරු යධා කරුණහනහඹක භවතහ

(ஶண்புஷகு லஷ கருைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, I rise to a point of Order. නිභ්  ිනරිඳහර ද ින් හ
ඇභිනතුභහශප කථහ  ඵ්දධශඹ්ද තභයි භහ කථහ කය්දන
ඹ්දශ්ද.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භ්දත්රීලතුභහ, ගරු යධා
කරුණහනහඹක භ්දත්රීලතුභහ point of Order එකේ ශපනහ.

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

Right.
ගරු යධා කරුණහනහඹක භවතහ

(ஶண்புஷகு லஷ கருைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Hon. Speaker, the Hon. Nimal Siripala de Silva spoke
on behalf of the Government. May I draw your attention
to Standing Order 78A (7) which very clearly states, I
quote:
“Where a resolution for the presentation of an address to the
President for the removal of a Judge from office on the ground of
proved misbehaviour...‖

Now, where is this "proved misbehaviour"? At which
court was it proved? That did not come. He just basically
went on a frolic of his own, on a voyage of discovery and
told us about a report that had not been tabled one month
ago.
කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ශවොයි, ඒ ගළන තභයි දළ්ද ධාහද කය්දශ්ද. ධාහද කයරහ
අ්දිනභට තීයණඹ කය්දන ඕනෆ.

ගරු යධා කරුණහනහඹක භවතහ

(ஶண்புஷகு லஷ கருைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒක තභයි අපි ශ අව්දශ්ද. ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඊට
ඉසශ් රහ උහධාඹක වරි, ශකොශවම වරි ිනශඵ්දනට ඕනෆ-

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

එශවභ ශකොශවම්ව තළනේ ගළන ව්ද ශනොවුණු එශේ යද
තභයි ශ . අපි ඒක ඉදිරි කහරශශීන වදමු. දළ්ද ඳසට ඹ්දන ඵළවළ,
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ඉසයවට ඹ්දන ඕනෆ. [ඵහධහ කිරී ] දළ්ද ඒ ශයෝදනහ පිළිඵ
කරුණු හකච්ඡහ කය්දන පුළු්ද. අලය  න ඊට ඳසශම අපි
ඡ්දදඹ ධාභමු. ශවොයි, දළ්ද ගරු ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ
භ්දත්රීලතුභහ කථහ කය්දන.

ගරු සුජී ශමනිනංව භවතහ

(ஶண்புஷகு சுஜஸல கசனசஷங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශ ක ශඳොඩ්ඩේ අව්දනශකෝ.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ඇහුහ, ශවොටභ ඇහුහ.

ගරු දඹහිනරි ජඹශමකය භවතහ

(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜகசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

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

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ශවොටභ ඇහුහශ්ද.

ගරු දඹහිනරි ජඹශමකය භවතහ

(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜகசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

නළවළ, ඇහුශල නළවළ. [ඵහධහ කිරී ]

ගරු යධා කරුණහනහඹක භවතහ

(ஶண்புஷகு லஷ கருைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, very clearly it is said, "proved misbehaviour".
Where is it proven? It has to be in some court. It can be
even a kangaroo court. Tell us. I thought the Hon. Nimal
Siripala de Silva will reveal that but he has not revealed
that.
ගරු දඹහිනරි ජඹශමකය භවතහ

(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜகசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශ කථහ තභයි අපි්ව කිඹ්දශ්ද.

ගරු යධා කරුණහනහඹක භවතහ

(ஶண்புஷகு லஷ கருைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

What is the difference between Prabhakaran running
there and Mahinda Rajapaksa running here? Now, we
need a kangaroo court to come and tell us that there is
"proved misbehaviour".
කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

තභ්දට හිශතන හිශතන ධාධිඹට ඹ ඹ ශද්්  කිඹ්දන
පුළු්ද. නමු්ව, ශභතළනට අදහශ න ධාධිඹට කථහ කශශෝව තභයි
ශවො. ගරු ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භ්දත්රීලතුභහ, දළ්ද
ඔඵතුභහශප හයඹ.

ගරු දඹහිනරි ජඹශමකය භවතහ

(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜகசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Sir, I rise to a point of Order.
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ඳහර්ලිශ ්දතු

ගරු යධා කරුණහනහඹක භවතහ

ගරු සුජී ශමනිනංව භවතහ

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

(ஶண்புஷகு லஷ கருைஶநஶக்க)

ඔඵතුභහ කිඹ්දනශකෝ, ශ ක ශකොශවමද ිනශඵ්දශ්ද කිඹරහ.
ඔඵතුභහ ශඵොශවොභ හධහයණ උශද් අපි කිඹපු ශද් ඇහුහ.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ශ කරුණ අදහශ නළවළ.

ගරු යධා කරුණහනහඹක භවතහ

(ஶண்புஷகு லஷ கருைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශ හර්තහශල අ්දතර්ගතඹ පිළිඵයි
කිඹ්දශ්ද.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ඒක තභයි දළ්ද ශ හකච්ඡහ ශ්දශ්ද. කමිටුකි්ද ඒ ගළන
තීයණඹේ අයශගන ිනශඵනහ. ඒ තීයණඹ තභයි ශ ිනශඵ්දශ්ද.
ඒ තීයණඹ ගළන තභයි ශ ධාහද කය්දශ්ද. ශ ධාහදඹ
ඳ්ව්දශ්ද ඒ ගළන ශොඹහ ඵර්දන. [ඵහධහ කිරී ] ශ ධාහදඹ
ඳ්ව්දශ්ද ඒකට. ගරු ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භ්දත්රීලතුභහ
කථහ කය්දන.

ගරු යධා කරුණහනහඹක භවතහ

(ஶண்புஷகு லஷ கருைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

එශවභ න අධිකයණඹේ ඕනෆ නළවළශ්ද. ඒක වරහ දහ්දන.
ඔඵතුභහ ශභතළන ඉ්දනහ; ජනහධිඳින ධාධහඹකශශ ඉ්දනහ,[ඵහධහ කිරී ]

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

කරුණහකයරහ ඒ කථහ ඉ් රහ අස කය ග්දන. අනලය 
ශද්්  කිඹ්දන එඳහ. [ඵහධහ කිරී ] දළ්ද භභ ඒ ගළන කිලහශ්ද. ඒ
ගළන තභයි දළ්ද ධාහද කය්දශ්ද. ඒ කමිටු තීයණඹේ අයශගන
හර්තහ කයරහ ිනශඵනහ.

(ஶண்புஷகு சுஜஸல கசனசஷங்க)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳහර්ලිශ ්දතු සථහය නිශඹෝග ශඳොත
ඵර්දන. [ඵහධහ කිරී ]

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ශ කථහට ඵහධහ කය්දන එඳහ. ගරු ශජෝලප් භයික් 
ශඳශර්යහ භළිනතුභහ ශවො කරුණු ටිකේ ඉදිරිඳ්ව කය්දන වදනහ.
අපි ඒහ ගළන්ව ඵරමු. [ඵහධහ කිරී ]

ගරු යධා කරුණහනහඹක භවතහ

(ஶண்புஷகு லஷ கருைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශ ධාහදඹ ශගනඹ්දශ්ද ඳහර්ලිශ ්දතු
සථහය නිශඹෝග ඹටශ්ව ශනොශයි.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

සථහය නිශඹෝගරට අනු ශ ධාහදඹ නිඹභ ධාධිඹට
ශකශයන ධා්විනඹ භට ඒ්වතු හිහි් රහ ිනශඵනහ. ඒ නිහ ධාහදඹ
ඉදිරිඹට ඹනහ. [ඵහධහ කිරී ] ඒක අපි අහනශශීන තීයණඹ
කයමු.

ගරු දඹහිනරි ජඹශමකය භවතහ

(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜகசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Sir, I rise to a point of Order.
කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

තමු්දනහ්දශම, තමු්දනහ්දශමරහශප භ්දත්රීලතුභහට කථහ කය්දන
අසථහ රඵහ ශද්දශ්ද නළවළශ්ද.

ගරු දඹහිනරි ජඹශමකය භවතහ

(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜகசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු යධා කරුණහනහඹක භවතහ

එතුභහ භට කහරඹ ශදනහ කිලහ.

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு லஷ கருைஶநஶக்க)

ඒක තභයි අපි කිලශල. ගරු නිභ්  ිනරිඳහර ද ින් හ,-

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

කථහනහඹකතුභහ

නළවළ, නළවළ. භශප කහරඹ ශද්දශ්ද නළවළ.

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

"ඒ ශයෝදනහරට යදකරු" කිඹරහ කමිටු තීයණඹ කශශෝව
ඳභණයි ධාහදඹට ග්දශ්ද. නළ්වන ධාහද කය්දශ්ද නළින
නිලසලබ්ද ඉ්දනහ. [ඵහධහ කිරී ] ගරු ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ
භ්දත්රීලතුභහ, ඔඵතුභහශප කහරඹ ගත ශනහ.

ගරු දඹහිනරි ජඹශමකය භවතහ

(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜகசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Sir, I rise to a point of Order.
කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

අනලය  ධාධිඹට point of Orders ශපනහ න , ඳහර්ලිශ ්දතු
සථහය නිශඹෝගර ිනශඵන,- [ඵහධහ කිරී ]
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(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

එතුභහශග්ද කහරඹ ඉ් රහ ග්දන.

ගරු දඹහිනරි ජඹශමකය භවතහ

(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜகசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ කිලහ හශපභ, භට කථහ
කය්දන mike එක ශද්දශ්ද නළවළශ්ද.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භ්දත්රීලතුභහශප කහරශඹ්දද
ඕනෆ?
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ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

ගරු සුජී ශමනිනංව භවතහ

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(ஶண்புஷகு சுஜஸல கசனசஷங்க)

නළවළ, නළවළ. භශප කහරශඹ්ද ශද්දශ්ද නළවළ.

එේශකනයි ඉ්දශ්ද. ඒ ඔඵතුභහ.

කථහනහඹකතුභහ

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

එතුභහ කහරඹ ශද්දශ්ද නළිනලු.

ශනොද්දන ශද්්  කිඹ්දන එඳහ.

ගරු දඹහිනරි ජඹශමකය භවතහ

(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜகசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ භට කහරඹ ශද්දන. [ඵහධහ
කිරීභේ]

(ஶண்புஷகு கஜஶன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

අපි එතුභහට කහරඹ ශදනහ.

ගරු දඹහිනරි ජඹශමකය භවතහ

(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜகசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු ශජෝ්ද අභයතුංග භ්දත්රීලතුභහ භට කහරඹ ශදනහ.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු දඹහිනරි ජඹශමකය භ්දත්රීලතුභහ, ශභොකේද point of Order
එක? වළඵළයි, දිහි්ද දිගටභ points of Order ශප්දන හිශඹෝව
භට්ව ිනු  ශනහ ශ සථහය නිශඹෝග ශඳොශ්වභ ිනශඵන ධාධිඹට
ඹ ඹ කටුතතු ක්රිලඹහ්වභක කය්දන.

ගරු දඹහිනරි ජඹශමකය භවතහ

(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜகசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

කහයණඹ ගළන ඔඹ ශඳොශ්ව

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ශඳොශ්ව නළින ශදඹේ න භට ශඳොඩ්ඩේ,-

ගරු දඹහිනරි ජඹශමකය භවතහ

(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜகசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

නළවළ, නළවළ, ිනශඵනහ. භට mike එක ශද්දනශකෝ.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ ඩී.ඒ. යහජඳේ භළිනතුභහශප
ශගෞයනීඹ පුත්රන ය්වනඹ.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ඇ්වතට?

ගරු දඹහිනරි ජඹශමකය භවතහ

(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜகசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඔල.

ගරු සුජී ශමනිනංව භවතහ

(ஶண்புஷகு சுஜஸல கசனசஷங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

එකභ පුතහ ශනොශයි.

ගරු දඹහිනරි ජඹශමකය භවතහ

ගරු ශජෝ්ද අභයතුංග භවතහ

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශ
නළවළශ්ද.
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(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜகசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

එකභ පුතහ ශනොශයි, ළඩිභව්  පුත්රන ය්වනඹ. ගරු
කථහනහඹකතුභනි, ශ යශට් ඳශමුළනි තහටයි ඔඵතුභහ
ඉදිරිශශ ශ හශප කහයණඹේ ිනද්ධ ශරහ ිනශඵ්දශ්ද. ඒ නිහභ
ඹ ඹ කහයණහ පිළිඵ හභහනය  නීින රීින ඹටශ්ව ඔඵතුභහ
ශමඹ කයනහට ළඩිඹ ශන්ව ධාධිඹකට ඔඵතුභහට ක් ඳනහ
කය්දන ිනද්ධ ශරහ ිනශඵනහ. ඔඵතුභහශප ශගෞයඹ
අනහගතශශ වරි ශභතළන ලිඹධාරහ ිනශඵ්දන ඕනෆ නියි ශ
points of Order භතු කයනශකොට අපි ඔඵතුභහශග්ද කහරුණික
ඉ් ර්දශ්ද ශ කහයණඹට ඇහු ක්ද ශද්දන කිඹරහ.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, නිභ්  ිනරිඳහර ද ින් හ භළිනතුභහ
ආණ්ඩු ශනුශ්ද හශපභ, කමිටුශල හභහජිකශඹකු ධාධිඹට ශ
ශයෝදනහ  ඵ්දධ එතුමිඹ යද කරුශේ ඵට ඳ්ව කයරහ
 භතඹේ අනු කථහ කයයි කිඹරහ අපි ක් ඳනහ කශහ. නමු්ව
එශවභ එකේ ශභතළන ිනද්ධ ශරහ නළවළ. ඒ නිහ එතුභහ
හභහනය  ධාධිඹට නීිනඹ කිඹහශගන හිඹහ. සථහය නිශඹෝග අංක
78අ.(8) ඹටශ්ව ඔඵතුභහශප අධහනඹ ශඹොමු කයරහ, අපිට
කරුණහකයරහ කිඹ්දන, ශ අරේ ධානිලසයඹකහයතුමිඹ යදකරු
කිඹරහ ශ කමිටුශල ශඹෝජනහේ ශගනළ් රහ ිනශඵනහද, ඒ
 ඵ්දධශඹ්ද ශඹෝජනහ  භතඹේ ශගශනනහද කිඹරහ.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශ අංක 78 සථහය නිශඹෝගඹ ඹටශ්වභ
අශප් ජනහධිඳිනයඹහ  ඵ්දධ ශවෝ ශ ධානිලසයඹකහයරු්දශප
ඳළළ්වභ  ඵ්දධ කථහ කිරීශ ීන ඉතහභ ඳරිසමි්ද ශ
ඳහර්ලිශ ්දතුශල කථහ කය්දන වුභනහ ත්ව්වඹේ ඇින ශරහ
ිනශඵනහඹ කිඹන කහයණඹ භහ ඔඵතුභහට ශඹෝජනහ කයනහ. ඒ
නිහ භභ ඔඵතුභහශග්ද ශගෞයශඹ්ද ඉ් ර්දශ්ද ශ කයි.
එතුමිඹ ඹ කිින යදේ කයරහ ිනශඵනහ න ආණ්ඩු ශවෝ
කවුරු වරි ඒ ශඹෝජනහ  භතඹ ශගශනන කමිටුශල ශඹෝජනහකරු
කිඹ්දන ඕනෆ, ශභ්දන ශ
 ඵ්දධ යදකරු කයරහ
ිනශඵනහඹ කිඹරහ. ඒ ධාතයේ ශනොශයි -

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

භට ඇහුණු ධාධිඹට කිලහ.

ගරු දඹහිනරි ජඹශමකය භවතහ

(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜகசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

නළවළ, ගරු කථහනහඹකතුභනි. ඒ ධාතයේ ශනොශයි,
එතුමිඹශප ඳළළ්වභ  ඵ්දධ ග්වශතෝව එතුමිඹ තභ්ව ශ
යශට් අරේධානිලසයඹකහයතුමිඹ. ශ ක  භත කයරහ අපි -
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ඳහර්ලිශ ්දතු

කථහනහඹකතුභහ

[අ. බහ. 3.25]

(Mr. Speaker)

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

ශකටිශඹ්ද ඔඹ කරුණු කිඹනහ න මි, භට කහරඹ ශද්දන
ඵළවළ. ගරු නිභ්  ිනරිඳහර ද ින් හ ඇභිනතුභහ ඒක ඳළවළදිලි
කිලහ.

ගරු නිභ්  ිනරිඳහර ද ින් හ භවතහ

(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු දඹහිනරි ජඹශමකය භ්දත්රීලතුභහ ග්වත ශරහ ධාඳේශඹ්ද
අඩු කය්දන ඕනෆ.

ගරු දඹහිනරි ජඹශමකය භවතහ

(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜகசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ශභතළන  භතඹ ඡ්දදඹකි්ද -
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(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහට ශ ගළන තී්දු ේ ශද්දන
පුළු්ද. නමු්ව ශ ක වළ්දහඩ් හර්තහශල ටව්ද වුණහභ
අනහගතශශ ීන වළ්දහඩ් හර්තහ කිඹන ඉදිරි ඳයපුය ශ පිළිඵද
ධානිලසයඹ කයනහ. භශප ඳශමුළනි කත්දදයඹ ශභඹයි. නිභ් 
ිනරිඳහර ද ින් හ ඇභිනතුභහ දළ්ද වහශ්ද ඹනහ. එතුභහ කයපු
කථහශලීන කිලහ, අග ධානිසුරුතුමිඹට ධාරුද්ධ ශයෝදනහ 14ේ
ගළන ධාභර්ලනඹ කය්දන එතුභ්දරහට බහය ු ්දනහඹ කිඹරහ. ඒ
ශයෝදනහ 114  ඵ්දධශඹ්ද ශ කමිටු ශභොකේද කශශම? ඒ
ශයෝදනහ 114භ ධාබහග කශහද?

ගරු (වදය ) යහජිත ශමනහය්වන භවතහ

(ஶண்புஷகு கலத்ெஷ கயஶநஷெஷ ஶஜஷெ கசனஶத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ශයෝදනහ 14යි.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

දළ්ද ඔඵතුභහ කිල කහයණහරට ඇහු ක්ද ු ්දනහ ශ්ද.
එතුභහ කිඹනහ, ශයෝදනහ ගළන කිලශල නළවළ කිඹරහ. නමු්ව නිභ් 
ිනරිඳහර ද ින් හ භළිනතුභහ ශයෝදනහ ගළන කිලහ.

ගරු දඹහිනරි ජඹශමකය භවතහ

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඒකට එච්යයභ කරඵර ශ්දන ඕනෆ නළවළ. [ඵහධහ කිරී ]
අ්ව්ද කශහ, 117 ශදශනකු.

කථහනහඹකතුභහ

(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜகசக)

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ලබ්ද කය්දන කහයණහේ ශනොශයි ඒක.

ත ටිකේ කිඹ්දන ිනශඵනහ.

ගරු භ්දත්රීලයශඹේ
කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

කහරඹ නහසින කය්දන එඳහ. තභ්දටභයි ඳහඩු. ගරු දඹහිනරි
ජඹශමකය භ්දත්රීලතුභහ, ඕක ඉය කය්දන ශකෝ.

(ஶண்புஷகு உரப்பஷனர் ஒருலர்)

(An Hon. Member)

ඔඵතුභහ 100ේ එකතු කයරහ.

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු දඹහිනරි ජඹශමකය භවතහ

(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜகசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

භභ කථහ අහන කය්දන . ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශ ක
ඉතහභ ඓිනවහිනක අසථහේ නියි භභ ශ කරුණු කිඹ්දශ්ද.
එතුමිඹ තභ්ව ශ යශට් අරේධානිලසයඹකහයතුමිඹ. එතුමිඹශප
ඳළළ්වභ  ඵ්දධ ශ
ඳහර්ලිශ ්දතුට ශඹෝජනහේ
ශගනළ් රහ කථහ කයරහ, එතුමිඹට භඩ ගවන ධාධිඹට ළඩ කශශෝව
අශප් සථහය නිශඹෝග නළත කඩ කිරීභේ ශනහ. එතුමිඹ
ශභතළන්ව නළවළ. එතුමිඹට ශභතළන උ්වතය ශද්දන ධාධිඹකු්ව
නළවළ. එතුමිඹට ශභතළන උ්වතය ශද්දන අසථහේ රළබුශණ්්ව
නළවළ. ඒ නිහ ශ ධාහදශශ ීන භඩ ගවන කහයණහලි්ද ශතොය
ශ කථහ කය්දනළයි කිඹ්දන කිඹරහ භභ ඔඵතුභහශග්ද
ශගෞයශඹ්ද ඉ් රනහ.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශඵොශවොභ සතුිනයි. කරුණහකයරහ ශ අසථහශල ීන කථික
භව්වරු අතළනි්ද ශභතළනි්ද එන යන ඉතහභ්වභ ඳරිසමි්ද
ඳහධාච්චි කය්දන. ශගෞයනීඹ ධාධිඹට තභ්දශප කරුණු ඉදිරිඳ්ව
කය්දන, අනලය  යන ව අනලය  ශඹු  ශඹොද්දශ්ද නළින.
කරුණහකයරහ ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භ්දත්රීලතුභහ කථහ
කය්දන.

ඒක සුළු කහයණහේ ශ්ද. [ඵහධහ කිරීභේ] ඒක හභහනය 
ශදඹේ ශ්ද. ඒකට ඔච්යය කෆ ගව්දන ඕනෆද? ශඳොඩි ශභයි හශප
ශ්ද.

ගරු දඹහිනරි ජඹශමකය භවතහ

(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜகசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

එශව්ද 177 කිලශල. ඒහ ශවොයි.

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඒ ශයෝදනහ 14 ධාබහග කය්දන කිඹරහ ශ ඳහර්ලිශ ්දතු
ඵරඹ ු ්දනහ. ශන කවුරු්ව ශනොශයි ශ ඳහර්ලිශ ්දතු
තභයි ධාශලම කහයක බහට ඒ නිශඹෝගඹ කශශම. ශයෝදනහ 14ේ
ිනශඵනහ. භභ අවනහ, කථහනහඹකතුභහශප නිශඹෝගඹ ඳරිදි, ශ ශඹෝජනහ ඳරිදි- ශ ඉදිරිඳ්ව කයරහ ිනශඵන හර්තහශල, ඒ
ශයෝදනහ 14භ ධාබහග කය ිනශඵනහද කිඹහ

ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ

(ஶண்புஷகு . டி. சுசஷல் பஷகஜந்ெ)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

නළඟී ිනටිශශඹ.
ழுந்ெஶர்.
rose.
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ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ශඳොඩ්ඩේ ඉ්දන ශකෝ.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

එතුභහට ත ටිකේ කරුණු කිඹ්දනට අසථහ ීනරහ භභ
ඔඵතුභහශග්ද ඒ පිළිඵ අව්දන .
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ගරු සුජී ශමනිනංව භවතහ

(ஶண்புஷகு சுஜஸல கசனசஷங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

නළඟී ිනටිශශඹ.
ழுந்ெஶர்.
rose.

ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ

(ஶண்புஷகு . டி. சுசஷல் பஷகஜந்ெ)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඒ ශයෝදනහ 14භ ධාබහග කශශම නළ්වන , ශ ඳහර්ලිශ ්දතුට
හර්තහ කය්දන ඕනෆ අපි ධාබහග කය්දශ්ද ශයෝදනහ 5යි, 14භ
ශනොශයි කිඹරහ. ශ ඳහර්ලිශ ්දතු තභයි තමු්දනහ්දශමරහට
ඵරඹ ු ්දශ්ද ශයෝදනහ 14ේ ධාබහග කය්දන. 14ේ ධාබහග කය්දන
ීනපුහභ-

හඩි ශ්දන, හඩි ශ්දන. තමු්දනහ්දශම ශකොශවමද නඩු
කථහ කයරහ ිනශඵ්දශ්ද? ඳහර්ලිශ ්දතුට ශඵෝ ඵ ගවපු එශේ
නඩු්ව භභයි කථහ කශශම. [ඵහධහ කිරී ] ශඳොඩ්ඩේ ඉ්දන ශ
ප්රtලසනඹට උ්වතය ශදනක . ගරු ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ
භ්දත්රීලතුභහශප කහරඹයි ගත ්දශ්ද. [ඵහධහ කිරීභේ]

ගරු දඹහිනරි ජඹශමකය භවතහ

(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜகசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු හසුශද් නහනහඹේකහය භවතහ (ජහිනක බහහ වහ
භහජ ඒකහඵද්ධතහ අභහතය තුභහ)

නළඟී ිනටිශශඹ.

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National
Languages and Social Integration)

ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ

(ஶண்புஷகு லஶசுகெல நஶைஶக்கஶ - கெசஷ தஶறஷகள்,
சமூக ஒருகப்பஶட்டு அகச்சர்)

14භ ධාබහග කය්දන කිඹරහ ඵර කයරහ නළවළ. ඵරඹ ු ්දනහ
ධාතයයි.

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඇයි නළ්වශ්ව? ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශ ඳහර්ලිශ ්දතු
තභයි ශ ශයෝදනහ 14 ධාබහග කය්දන කිඹරහ අනුභත කශශම. ශන
කවුරු්ව ශනොශයි. ඔඵතුභහ තභයි ගරු අනුය ප්රිeඹදර්ලන ඹහඳහ
භළිනතුභහශප බහඳින්වශඹ්ද ුතතු ශ ශකොමිටිඹට නිශඹෝග
කශශම, ශ ශයෝදනහ 14 ධාබහග කය්දන කිඹරහ. අද අපි අශ්ව
ිනශඵන ශ හර්තහශල ශකොතළනද කිඹහ ිනශඵ්දශ්ද, ශ ශයෝදනහ
14භ ධාබහග කය්දන කිඹරහ ඳහර්ලිශ ්දතුශ්ද ීනපු නිශඹෝගඹ අ්ව
වළයරහ ඉ්ද ශකොටේ ඳභණේ ක්රිලඹහ්වභක කය්දනට කිඹරහ? ශ
කහයක බහට ඒ ඵරඹ ු ්දශ්ද කවුද කිඹරහ භභ
තමු්දනහ්දශමශග්ද අවනහ?

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ඒ ප්රtලසනඹට ගරු සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත අභහතය යඹහ පිළිතුරු
ශද්දන.

ழுந்ெஶர்.
rose.

(ஶண்புஷகு . டி. சுசஷல் பஷகஜந்ெ)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඉ ග්දන. ශඳොඩ්ඩේ ඉ්දන. [ඵහධහ කිරීභේ]

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු භ්දත්රීලරු්ද ශදශදනහභ ශඳොඩ්ඩේ අව ශගන ඉ්දන.

ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ

(ஶண்புஷகு . டி. சுசஷல் பஷகஜந்ெ)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ ශයෝදනහ 14ට අදහශ ිනඹලු ශදනහභ
ශගනළ් රහ කරුණු ඉදිරිඳ්ව ශකශයලහ. ඒ කරුණු එේ රැස කශහ.
ශ ශයෝදනහ 14  ඵ්දධ ශ ඳරීේණශශීන නියහයණඹ කය
ග්ව කරුණු එේ රැස කයරහ අපි ඔඵතුභහට හර්තහ කය්දන ඕනෆ.
ඒ නියහයණඹ කය ග්ව කරුණු ශභතළන ිනශඵනහ. ඒ
නියහයණඹ කය ග්ව කරුණු භත 1 ිනට 5 දේහ ශයෝදනහ වහ
භතඹේ ප්රtකහල කයරහ ිනශඵනහ. 6 ිනට 14 දේහ ශයෝදනහ
වහ්ව භතඹේ ප්රtකහල කයරහ ිනශඵනහ. ඒ අනු අශප්
ඳරීේණඹ අපි කයරහ ිනශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභේ]

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ

(ஶண்புஷகு . டி. சுசஷல் பஷகஜந்ெ)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශ
ශයෝදනහ 14ටභ අදහශ
හේෂිකරු්ද භඟි්ද අදහශ ලිඹධාලි රකුණු කශහ. ඒ ලිඹධාලි
ිනඹ් ර ශ හර්තහශල ිනශඵනහ. [ඵහධහ කිරී ] ඉ්දන කිඹ්දන.
[ඵහධහ කිරීභේ] ඒක ද්දනහ ශ්ද අපි. ඔල, ඔල. එශවභ තභයි.
අභිඹහයනහධිකයණඹ තී්දු  ු ්දශ්ද ඳළඹ එකවභහශය්ද. දේ
හිශඹ්ව නළවළ, ඳළඹ 24ේ හිශඹ්ව නළවළ. [ඵහධහ කිරී ] අව ග්දන,
අව ග්දන. භභ තමු්දනහ්දශමට ඩහ උහධාශශ හිටිඹහ. [ඵහධහ
කිරී ]

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භශප අශ්ව ිනශඵ්දශ්ද ඒ හර්තහයි.
භභ ඒකයි කිලශල අඳට තර්කඹේ කයනහ න ශරහ ඕනෆ
කිඹරහ. ඔඵතුභහ කථහනහඹකතුභහ නිහ ඔඵතුභහ ු ්දන තී්දු 
අපි පිළිග්වත්ව වෘදඹ හේෂිඹට එකඟ, ශ ඉදිරිඳ්ව කයරහ
ිනශඵන කරුණු, ශ ශඳොත කිඹ්දන දස කීඹේ ඹනහද?

ගරු හසුශද් නහනහඹේකහය භවතහ

(ஶண்புஷகு லஶசுகெல நஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

දස 2යි.
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ඳහර්ලිශ ්දතු

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ශ ශඳොත කිඹ්දන දස කීඹේ ඹනහද? ඔඹ කිඹපු කරුණු.
තමු්දනහ්දශමරහ ධාබහග කශ ශයෝදනහ 14 වහ ග්වත හේෂි. ඒ
හේෂි ශ ශේ නළවළ. ලිඛිත ශවෝ හචික හේෂි ශ හර්තහශල
නළවළ.
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ශ හර්තහ අතය  හර්තහේ, පිළිග්දන ඵළරි හර්තහේ
කිඹරහ. එශවභ ශනොශයි කිඹහ පුළු්ද න ශඳ්දනු කය්දන.
තමු්දනහ්දශමරහ කිඹපු ශද්ලිනුයි භහ කිඹ්දශ්ද.

ගරු අජි්ව පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. தபகஶ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඒ ශරහශල කිලශල ශයෝදනහ 5ේ ඇින කිඹරහයි.

ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ

(ஶண்புஷகு . டி. சுசஷல் பஷகஜந்ெ)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

කිඹරහ ශනොශයිද ආශල? 36 ශනි පිටු කිඹ්දන.

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

නළවළ, නළවළ. ඔඵතුභහ කථහ කයන ධාට කිඹ්දන.

ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ

(ஶண்புஷகு . டி. சுசஷல் பஷகஜந்ெ)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ ශ කථහ කිඹනහට භහ ්දන.
ඔඵතුභහ භට භහ ශද්ධා ශ්දද ඒකට? ඔඵතුභහ භට ශලරහනි්ද
කිලහ කථහ කයද්ීන, ශභහි ධාබහග කය්දන ිනශඵ්දශ්ද ශභ්දන ශ
කහයණහ ධාතයයි කිඹරහ. භ්දත්රීලරු 117ේ අ්ව්ද කශහ. එශවභ
න ඒ භ්දත්රීලරු්ද අශනේ ශයෝදනහ ගළන ශනොදළනද, ශඵොරුටද,
හිස ශකොශඹකට ද අ්ව්ද කශශම කිඹහ අඳ දළන ග්දන කළභළිනයි.
ශ ක අඳට ිනශඵන ශරොකුභ ප්රtලසනඹේ.

ගරු අජි්ව පී. ශඳශර්යහ භවතහ

භට ශරහ නළවළ. [ඵහධහ කිරීභේ]

(ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. தபகஶ)

කථහනහඹකතුභහ

අ්ව්ද 117ේ.

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු ශජෝලප් භයික්  භ්දත්රීලතුභහ, දළ්ද තමු්දනහ්දශමශප
කරුණු ඉදිරිඳ්ව කය්දන.

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු
කථහනහඹකතුභනි,
ශභභ
හර්තහශල
ව්ද
ශනහ,"ශභභ ඳරීේණඹ සීමිත කහරඳරිච්ශේදඹේ තුශීන නිභ
කිරීභට ඇින අලය තහඹ ළරකි් රට ශගන ව 1, 4 වහ 5 න
ශයෝදනහ්දහි ඇින ධාභහයහය ශයෝදනහ ඉතහභ්වභ ඵයඳතර
ශයෝදනහ ඵළධා්ද ශභළනි ශයෝදනහ්දරට යදකරු න
පුද්ගරශඹකුට ධාරුද්ධ ත්ව ශයෝදනහ්ද වහ යදකරුකු
කිරීභට හේෂි ඇ්වද, නළ්වද ඹන ග ශොඹහ ඵළලීභ ශභළනි
ඳරිශලලනඹකීන නියර්ථක ය හඹහභඹේ ශර ඳහර්ලිශ ්දතු ධාශලම
කහයක බහ තීයණඹ කයන රද ශවයි්ද..." කිඹහ. දළ්ද ශභොකේද
ගරු ඇභිනතුභහ කිඹ්දශ්ද? තමු්දනහ්දශමරහ ශභතළනට ඇධා් රහ
ශඵොරු කිඹ්දන වද්දන එඳහ. ශ හර්තහශල එශම ව්ද
ිනශඵනහ.

ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ

(ஶண்புஷகு . டி. சுசஷல் பஷகஜந்ெ)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ශභොකේද ශඵොරු?

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

අපි ශොඹහ ග්ව කරුණු ිනශඵනහ, ඒ කරුණුලි්ද
ළරැදිකහයඹහ කය්දන පුළු්ද, ඒ නිහ ඳහර්ලිශ ්දතු ු ්ද ශ
ශයෝදනහ 14 ධාබහග කය්දන කිඹරහ- [ඵහධහ කිරීභේ] ඒහ ධාබහග
කයරහ නළවළ. එහි හර්තහේ ශභතළන නළවළ. ගරු කථහනහඹකතුභනි,
අඳ කිඹ්දශ්ද ශ කයි. ඔඵතුභහ ප්රtමුය ශ ගරු බහ ඒ කහයක
බහට ඵරඹ ු ්දශ්ද ශයෝදනහ 14භ ඳරීේහ කිරීභටයි. ඒ
පිළිඵ ිනශඵන ශතොයතුරු, හේකි ශ හර්තහශල ිනශඵ්දන
ඕනෆ. ඒකයි භහ ඉසය ශරහ්ව කිලශල. ඒහ ශභහි නළවළ. ඒ නිහ
භභ නළත යේ කිඹනහ ශ ඳහර්ලිශ ්දතු ඉදිරිශශ ිනශඵන

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශ දට ශදකට අඳට කිඹ්දන
පුළු්ද වූ ශද්්  තභයි ශ හ. අඳ ශභඹ වරිඹට ධාරේව කශහ න ?
භහ න ඡ්දදඹේ ශද්දශ්ද ශ  ඵ්දධශඹ්ද භට ෆහීභට ඳ්ව
්දන පුළු්ද වුශණෝව ධාතයයි. තමු්දනහ්දශමරහ කිඹනහ අරේ
ධානිලසයඹකහයතුමිඹශප සහමිපුරුඹහ ගළන. ඒක වරි කිඹමු ශකෝ.
ඔහු යදේ කශහ කිඹහ කිඹනහ. නීිනඹ ඉදිරිශශ- [ඵහධහ කිරී ]
නීිනඹ ඉදිරිශශ- [ඵහධහ කිරී ] ශ කිඹ්දශ්ද හර්තහ.

ගරු භ්දත්රීලයශඹේ

(ஶண்புஷகு உரப்பஷனர் ஒருலர்)

(An Hon. Member)

කවුද එශවභ කිලශල? අපි ශනොශයි එශවභ කිලශල.
ඔඵතුභ්දරහයි කිලශල. [ඵහධහ කිරී ]

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ශ

[මරහනශශ අණ ඳරිදි ඉ්ව කයන රීන.]

[அக்கஷஶசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]
[Expunged on the order of the Chair.]

එේක කථහ කය්දන හිඹහභ වරි අභහරුයි. ශ හර්තහශල එක
යදේ වළටිඹට ශඳ්දනු කය්දශ්ද, ඔහුට නඩුේ ිනශඵනහ, ඒ
නිහ ඵණ්ඩහයනහඹක භළිනනිඹට අරේ ධානිලසයඹකරු වළටිඹට ිනටීභට
දහයහයහ්වභක අයිිනඹේ නළවළ කිඹන එකයි. ශකොශවමද එශවභ
නීිනඹේ ිනශඵ්දශ්ද? එළනි නීිනඹේ ිනශඵනහද? යදකරුයි
කිඹන ශයෝදනහ; ඒක අයි්ද ශ්දන ඕනෆ ශභතළනි්ද. එශවභ
න ශ හර්තහ  පර්ණශඹ්දභ ළරැදි හර්තහේ. ශකොශවමද
නීිනඹේ ිනශඵ්දශ්ද?

ගරු හසුශද් නහනහඹේකහය භවතහ

(ஶண்புஷகு லஶசுகெல நஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඒක පිළිග්ව ිනද්ධහ්දතඹේ, ශරෝකශශභ ිනශඵන. [ඵහධහ
කිරී ]
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ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ශරෝකශශභ ිනශඵන ිනද්ධහ්දතඹ තභයි- [ඵහධහ කිරී ]

ගරු අජි්ව පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. தபகஶ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ශකොශවමද ිනශඵ්දශ්ද? ශභොකේද යට? [ඵහධහ කිරී ] -එශේ
ශකොඳභණ ිනශඵනහද? [ඵහධහ කිරී ]

ගරු දඹහිනරි ජඹශමකය භවතහ

(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜகசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු ඇභිනතුභහ, කථහනහඹකතුභහ ශභතළන ඉ්දන එක්ව
conflict of interest - [ඵහධහ කිරී ]

ගරු හසුශද් නහනහඹේකහය භවතහ

(ஶண்புஷகு லஶசுகெல நஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

නළවළ.

ගරු දඹහිනරි ජඹශමකය භවතහ

(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜகசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

නළ්වශ්ව ශභොකද? ඒක්ව conflict of interest - [ඵහධහ කිරී ]

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ නීිනාශඹේ ශනොශයි. නමු්ව භහ
ද්දනහ පිළිශශට ඕනෆභ ශකනකු නීිනඹ ඉදිරිශශ යදකරුකු
න ක්  ඔහු නිශදොස පුද්ගරශඹේ.

ගරු ය්දද්රපහනි ඵණ්ඩහය ජඹිනංව භව්වමිඹ

(ஶண்புஷகு (ெஷருெஷ)சந்ெஷஶைஷ பண்டஶ ஜசஷங்க)

(The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe)

ඒක වරි.

ගරු අජි්ව පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. தபகஶ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

අදහශ නළවළ, අදහශ නළවළ- [ඵහධහ කිරී ] -ශභොන්ව අදහශ
නළවළ තභයි. [ඵහධහ කිරී ]

ගරු සුජී ශමනිනංව භවතහ

(ஶண்புஷகு சுஜஸல கசனசஷங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඇභිනතුභහ, ශභොනහද අදහශ නළ්වශ්ව? [ඵහධහ කිරී ]

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

තමු්දනහ්දශමරහට ළඩි ඡ්දදඹේ ිනශඵ්දන පුළු්ද. [ඵහධහ
කිරී ]

ගරු සුජී ශමනිනංව භවතහ

(ஶண்புஷகு சுஜஸல கசனசஷங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

එශවයිශඹෝ. [ඵහධහ කිරී ]

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

තමු්දනහ්දශමරහට ළඩි ඡ්දදඹේ ිනශඵ්දන පුළු්ද.
දවඅටන ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහ ංශලෝධනඹ ළරැදි පිළිශශට
 භත කයන ශකොට ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක යදේ කයරහ
ිනශඵ්දන පුළු්ද. ඒශක්ද කහයණහ ශදකේ ඔප්පු ශනහ. ඒකට
තෆපග වළටිඹට තභයි

[මරහනශශ අණ ඳරිදි ඉ්ව කයන රීන.]

[அக்கஷஶசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹකශප භව්වභඹහ ඒ ඵළංකුශල බහඳින
වළටිඹට ඳ්ව කශශම. [ඵහධහ කිරී ]

ගරු භ්දත්රීලයශඹේ

(ஶண்புஷகு உரப்பஷனர் ஒருலர்)

(An Hon. Member)

ගරු අජි්ව පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. தபகஶ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

නිර්ශදෝෂිබහශශ පර් නිගභනඹ.

රජ්ජයි! රජ්ජයි!! [ඵහධහ කිරී ]

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

අ් රේ. [ඵහධහ කිරී ]

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඒක තභයි ශරෝකශශභ ඳිනන ිනද්ධහ්දතඹ.

ගරු අජි්ව පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. தபகஶ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

එතශකොට ශකොශවමද භව්වතුරු ිනටිශශ? [ඵහධහ කිරී ]

ගරු අනුය ප්රිeඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ

(ஶண்புஷகு அநு பஷஶஷெர்ளன ஶப்பஶ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ගරු භ්දත්රීලයශඹේ

(ஶண்புஷகு உரப்பஷனர் ஒருலர்)

ඔඹ එකේ්ව අඳට අදහශ ්දශ්ද නළවළ.

(An Hon. Member)

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

ගරු හසුශද් නහනහඹේකහය භවතහ

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඇයි නළ්වශ්ව? [ඵහධහ කිරී ] ඒක තභයි- [ඵහධහ කිරී ]

එතශකොට චූදිතඹකු ශනොශයි ශ්ද. [ඵහධහ කිරී ]

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)
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That was a bribe.
(ஶண்புஷகு லஶசுகெல நஶைஶக்கஶ)

ඳහර්ලිශ ්දතු
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ගරු භ්දත්රීලයශඹේ

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(An Hon. Member)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(ஶண்புஷகு உரப்பஷனர் ஒருலர்)

භහ හිතනහ, ගරු හසුශද් නහනහඹේකහය ඇභිනතුභහ මීට ඩහ
ග කීශභ්ද කථහ කශ ුතතුයි කිඹරහ. ඵහධහ කයන එක එච්යය
ශවො ශදඹේ ශනොශයි. භහ ශ බහශල ඉ ශගන ිනටිඹහ ශ්ද. භහ
කහට්ව ඵහධහ කශශම නළවළ ශ්ද.

හසු හිනඹට කිඹනහ. [ඵහධහ කිරී ]

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

භහ තමු්දනහ්දශමරහට යවේ කිඹ්දන . [ඵහධහ කිරී ]
අ් රස ශවෝ දූණ ශයෝදනහ ධාභර්ලන ශකොමි්ද බහට ශභභ
කහයණඹ ශඹොමු වුණු ශරහශල අ් රස ශවෝ දූණ ශයෝදනහ
ධාභර්ලන ශකොමි්ද බහ ශභොකේද කිලශල? "අඳට ශභඹ ධාබහග
කය්දන නඩු නිමි්වතේ නළවළ"යි කිලහ. ඊට ඳසශම තභයි ඵර
කිරී කයරහ ශභඹ උහධාඹට ඉදිරිඳ්ව කශශම. අ් රස ශවෝ දූණ
ශයෝදනහ ධාභර්ලන ශකොමි්ද බහශල බහඳින වළටිඹට ඉ්දශ්ද
කවුද? ශද්දන උ්වතයඹ. කවුද?

ගරු අනුය ප්රිeඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ

(ஶண்புஷகு அநு பஷஶஷெர்ளன ஶப்பஶ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ඔඵතුභහභ කිඹ්දන.

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ජනහධිඳිනතුභහශප
නීින
ධානිලසයඹකහයතුභහශප ඵෆනහද?
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උඳශද්ලක,

හිටපු

අරේ

ගරු භ්දත්රීලයශඹේ

(ஶண்புஷகு உரப்பஷனர் ஒருலர்)

(An Hon. Member)

භසිනනහ.

ගරු හසුශද් නහනහඹේකහය භවතහ

(ஶண்புஷகு லஶசுகெல நஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඵහධහ කිරීභ නළළ්වවූහ.

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

භශප ඒ තර්කඹ උඩ භහ නළත්ව කිඹනහ, අපි කිඹපු ශද්. ශ
ඳහර්ලිශ ්දතු ීනපු ඵරඹ අනු, එශවභ නළ්වන නිශඹෝගඹ අනු
ධාශලම කහයක බහ කටුතතු කයරහ අඳට හර්තහේ ීනරහ නළවළ.
එභ නිහ දළ්ද ිනශඵන හර්තහ අනු අඳට කටුතතු කය්දන
ඵළවළයි කිඹන එක භහ නළත්ව තමු්දනහ්දශමරහට භතේ
කයනහ. ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒක තමු්දනහ්දශමශප අශ්ව
ිනශඵ්දශ්ද.
දළ්ද භහ අවනහ, ශ ශයෝදනහ 14ට ශගනහපු හේෂි
ශභොනහද, ඒහ ධාබහග කශශම කවුද කිඹරහ. ශ හර්තහශල
ිනශඵනහ, ශයෝදනහ ිනඹ් රභ ධාබහග කය්දන ඕනෆ නළවළ;
ශයෝදනහ 5ේ ධාභර්ලනඹ කය ිනශඵනහ; ඒ ශයෝදනහ 5 ඇින
ළරැදිකරු කය්දන; අනිේ ශයෝදනහ ධාභර්ලනඹ කය්දන අලය 
නළවළයි කිඹරහ. තමු්දනහ්දශමරහයි ශ
හර්තහශල එශවභ
කිඹ්දශ්ද. භභ ශනොශයි කිඹ්දශ්ද. දළ්ද කිඹනහ ශන
කථහේ. ිනඹලුභ ශයෝදනහ ධාබහග කශහලු, හේෂි ිනශඵනහලු.
[ඵහධහ කිරීභේ]

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

හිටපු අරේ ධානිලසයඹකහයතුභහශප භසිනනහ තභයි අ් රස ශවෝ
දූණ ශයෝදනහ ධාභර්ලන ශකොමි්ද බහශල බහඳින. ඔ්දන
අ් රස ශවෝ දූණ ශයෝදනහ ධාභර්ලන ශකොමි්ද බහශ්ද හිඹ
වළටි. ඔ්දන හිඹ තළන. [ඵහධහ කිරී ] ඒ  ඵ්දධශඹ්ද භහ
ඔඵතුභහශප අධහනඹ ශඹොමු කයනහ. භහ කවුරු්ද්ව ආයේහ
කය්දශ්ද නළවළ. ශවොරු න ශවොරු. ඒකට ප්රtලසනඹේ නළවළ.
ශගෝ් ඩ්ද කී ආඹතනශශ ඳශමුන ශගඹ ග්වශ්ව කවුද? කවුද
කිඹහ කිඹ්දන පුළු්දද? [ඵහධහ කිරී ] ජනහධිඳින උඳශද්ලක,
හිටපු අරේ ධානිලසයඹකහයතුභහ; අශලෝක ද ින් හ භළිනතුභහ. [ඵහධහ
කිරී ] ශ ධාහදශශීන භහ කිඹ්දශ්ද තමු්දනහ්දශමරහශප ධාශලම
කහයක බහ කශ ඳරීේණඹ වරිද, ළරැදිද කිඹන එක ශනොශයි.
ඒක භට කිඹ්දන ඵළවළ. භහ ඒ ධාශලම කහයක බහශල ිනටිශශ
නළවළ. ඒක කිඹ්දන පුළු්ද භ්දත්රීලරු ශදශදශනේ ශභතළන
ඉ්දනහ. JVP එශේ භ්දත්රීලයශඹකු්ව ඉ්දනහ. ත්ව හභහජික
භ්දත්රීලරු ඉ්දනහ. ඒ කහයණඹ එතුභ්දරහ කිඹයි. භහ කිඹ්දශ්ද
අඳට පිටි්ද ශඳශනන ශදඹයි. හධහයණඹේ ඉසට වුණහ කිඹරහ,
ශභඹ වරිඹට කශහ කිඹරහ කිඹ්දන කරුණු ශකොශවමද ිනශඵ්දශ්ද?
තමු්දනහ්දශමරහශග්ද භහ අවනහ, උහධාශශ නඩුේ ිනශඵන
ශකනකු ළරැදිකරුකුද කිඹරහ. දළ්ද තමු්දනහ්දශමරහ කයරහ
ිනශඵ්දශ්ද ශභොකේද? උහධාශශ නඩුේ ිනශඵනහ. ඒ නඩුේ
ිනශඵන නිහ-ළරැදිකහයඹහ ශරහ්ව නළවළ.- ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක
ඒකට ළරැදිකහරිඹේ කයරහ.

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

භහ ළරැදි න නිළරැදි කය්දන. ශනොළ ඵර් 14න දහ තභයි
ඔඵතුභහ ශභභ ධාශලම කහයක බහ ඳ්ව කශශම. ධාශලම කහයක
බහ රැස වුශණ් 14න දින එදිනභයි. 14න දහ රැස ශරහ
ඊශඟට 16න දහට ක්  හිඹහ. 16න දහට ඳසශම 23න දහට ක් 
හිඹහ. ශයෝදනහ ඳත්රන කිඹනහ. භහ ළරැදි න ධාශලම කහයක බහශල
ිනටි හභහජික භ්දත්රීලරු්ද භහ නිළරැදි කය්දන. තමු්දනහ්දශමරහ
එකතු කය ග්ව documents ධාශලම කහයක බහශල අශප්
නිශඹෝජිතයි්දට බහය ු ්දනහද? බහය ු ්දශ්ද නළවළ. [ඵහධහ කිරී ]
ඔල. එතුභහ කිඹහධා, බහය ු ්දශ්ද නළවළ. ශඵොරු ශනොශයි ශ්ද.
හර්තහ ගළන අඳ කිඹ්දශ්ද. [ඵහධහ කිරීභේ] බහය ු ්දශ්ද නළවළ.

ගරු භ්දත්රීලයශඹේ

(ஶண்புஷகு உரப்பஷனர் ஒருலர்)

(An Hon. Member)

බහය ු ්දශ්ද කදහ ද?

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

අඳ ශ ක ඳළවළදිලි කය කිලහ. අඳට අලය  ිනබුණු, ශ
එේ රැස කශ ශතොරුතුරු ටික රළබුශණ් කදහ ද? ඒහ ධාබහග
කය්දනට, ඵර්දනට අඳට කහරඹේ රළබුශණ් නළවළ. අඳට
කහරඹේ ශද්දන කිඹරහයි කිලශල.

ගරු හසුශද් නහනහඹේකහය භවතහ

ගරු අනුය ප්රිeඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

(ஶண்புஷகு லஶசுகெல நஶைஶக்கஶ)

(ஶண்புஷகு அநு பஷஶஷெர்ளன ஶப்பஶ)

එතුමිඹ උහධාඹ ඳහරනඹ කයනහ.

අතටභ ු ්දනහ.
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ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

අතටභ ු ්දනහ. අඳට ඳරීේහ කය්දනට කහරඹේ ශද්දන
කිලහ. නමු්ව ු ්දශ්ද නළවළ. [ඵහධහ කිරී ] ශවොයි.

ගරු රේසභ්ද කිරිඇ් ර භවතහ
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, එතුභහශප අයඹ ඇින භභ ශභඹ
භතු කයනහ. ශ
ශඹෝජනහ නය හඹ පුසතකඹට ළටුශණ්
ශනොළ ඵර් 06 න දහ. ශදළ ඵර් භහශශ 05 න දහ න තුරු භහඹේ ඹන තුරු කිිනභ ලිඹකිඹධා් රේ අඳට රළබුශණ් නළවළ.
[ඵහධහ කිරී ] For one month - [ඵහධහ කිරී ] ශඳොඩ්ඩේ ඉ්දන.
භහඹේ ඹන තුරු එකභ ලිඹකිඹධා් රේ්ව රළබුශණ් නළවළ. අඳ
වළභ රැසීමශ ීනභ කිලහ, ශ ශයෝදනහ ගළන අඳ ෆහීභකට ඳ්ව
ශ්දනට ඕනෆ; එභ නිහ අඳට ලිඹකිඹධාලි ශද්දන කිඹහ. භහඹේ
ඹන තුරු ු ්දශ්ද නළවළ. අඳට ව ඵ වුශණ් ශදළ ඵර් 05 න දහ.
ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක භළිනනිඹට ු ්දශ්ද 06 න දහ වතයවභහයට.
07 නදහ උශද් එ්දන කිලහ, ධාබහගඹට. පිටු දහවේ - thousand
pages -. [ඵහධහ කිරී ] රජ්ජහ නළින. [ඵහධහ කිරී ] රජ්ජයි.[ඵහධහ
කිරී ]

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

එතුභහට කථහ කය්දන කිඹ්දන ශකො. [ඵහධහ කිරී ]

ගරු අනුය ප්රිeඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ

(ஶண்புஷகு அநு பஷஶஷெர்ளன ஶப்பஶ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශභතුභහ ශ
කිඹන කථහ
 පර්ණශඹ්දභ ළයදියි. එතුභ්දරහ වළභ දහභ කශශම අද
ඳහර්ලිශ ්දතුශල කයන ශදඹභයි. ඒ කහයක බහ ඇතුශශම ශ
ශගෝ ශරෝ රීින ප්රtලසන ශගනහහ මිේ කදහ්ව ඒ කහයක බහට
උදවු කශශම නළවළ. ශ හර්තහශල ිනශඵනහ. [ඵහධහ කිරී ] උදවු
කශශම නළවළ. [ඵහධහ කිරී ] අපි ඳහර්ලිශ ්දතුශල භව ශ් ක තුභහ
වයවහ එතුභ්දරහට ශ හ ු ්දනහ. ඒ ීනපු එක - [ඵහධහ කිරී ]
තමු්දනහ්දශම ද්දශ්ද නළවළ. ශ ධාධිඹටභ රීින ප්රtලසන ශගනළ් රහ
 පර්ණශඹ්දභ කහයක බහශල කටුතතුරට ඵහධහ කශහ. අපි
ඒහ ු ්දනහ, නිඹභ ශරහට.

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශ
[ඵහධහ කිරී ]

කහයක බහ ඉදිරිඹට අඳ හිශශ

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

එභ කහයක බහශලීන ඹ ශදඹේ ිනද්ධ වුණහ න ඒ
ශභොශවොශ්වීන ඳහර්ලිශ ්දතුට නළ්වන භට හර්තහ කය්දන
ිනබුණහ.
හර්තහ කශහ න ඒ ගළන ඵර්දන ිනබුණහ, ඒ
අසථහශලීන.

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

හර්තහ කය ිනශඵනහ. ලිඛිත හර්තහ කය ිනශඵනහ. අඳට
ශ ළයදි ක්රිලඹහ තුශ ඉ්දන ඵළවළ කිඹහ ඔඵතුභහට්ව දළනු ීනරහ ඒ
කහයක බහශ්ද අයි්ද වුශණ්. ආණ්ඩුශල වුභනහ්ද ඉසට
කය්දන; ශවොරු්ද ආයේහ කය්දන ශ ශගෝ ශරෝ කටුතතු
කයනශකොට, ඒ ශගෝ ර්දට ඕනෆ ඕනෆ ශද්්  කය්දනට ඵළරි
න ශකොට ඒහට දල් කය්දන වශඹෝගඹ ශද්දන ශනොශයි
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එේ්ව ජහිනක ඳේඹ ශ කහයක බහට හිශශ. [ඵහධහ කිරී ]
ගරු කථහනහඹකතුභනි, භට රළබුණු හර්තහ අනුයි භහ
කිඹ්දශ්ද. භභ ශ කහයක බහශල හභහජිකශඹේ ශනොශයි.
[ඵහධහ කිරී ] ලිඛිත හේෂි කළීමභ ව හචික හේෂි කළීමභ
 ඵ්දධශඹ්ද ඒ අඹට එ්දනට කිඹරහ තීයණඹේ ග්දන පුළු්ද
්දශ්ද ශ කහයක බහටයි. නමු්ව ඒ කහයක බහ එශවභ
තී්දු ේ ග්වශ්ව නළවළ. බහඳිනතුභහශප තනි තී්දු ට, ළයදි
ධාධිඹට භවශ් ක තුභහ හේෂි කළශලහ. [ඵහධහ කිරී ] ඔල. අඳ
ද්දනහ නිහයි කිඹ්දශ්ද. [ඵහධහ කිරී ] කවුද තමු්දනහ්දශමට
අය ු ්දශ්ද? ශ හර්තහශල ශකොශවම්ව ිනශඹනහ ද කහයක
බහ තීයණඹ කශහඹ කිඹහ? [ඵහධහ කිරී ] ශඳ්ද්දන පුළු්ද
න ? [ඵහධහ කිරී ] ඔල. භහ ඒ ගළන මීට ඩහ කථහ කය්දනට
ඵරහශඳොශයෝවතු ්දශ්ද නළවළ. භභ ඒ කහයක බහශල හිටිශශ
නළවළ. ත කථහ කය්දන භ්දත්රීලරු ඉ්දනහ. [ඵහධහ කිරී ]
කහයක බහශල හිටිඹ අඹ ද්දනහ ඇින. [ඵහධහ කිරී ]
තමු්දනහ්දශමරහට උදවු කය්දන අද ඉතහභ සුු සු පුද්ගරශඹේ
තමු්දනහ්දශමරහ ශතෝයහ ශගන ිනශඵනහ. රඳහහිනිශශ,
අයිටීඑ්ද එශේ භභ දළේකහ. ඒ ඉතහභ සුු සු පුද්ගරඹහ ය්ව එ්ද.
ින් හ. [ඵහධහ කිරී ] කිිනභ නඩුේ අව්දශ්ද නළින- [ඵහධහ
කිරී ] ඵලු කථහේ කිලහ කිඹරහ, ඒක කිලහද නළද්ද කිඹරහ
ධාතයයි උහධාශශීන ඇහුශල. එශවභ අවරහ අවුරුු  ශදකකට හිශර්
ඹපු අශප් ඇභිනතුභහ අද්ව නිලසලබ්දයි. දළ්ද ශභඹහ තභයි
හධහයණ. [ඵහධහ කිරී ] එතුභහ ශව් පි්ද ව ඵ්දශතොට නඩු
ගළන ප්රtිනද්ධිශශ කිඹපු හර්තහ අපි ශඟ ිනශඵනහ. එතුභහ කිඹනහ,
"භභ උදවු කයරහ ජනහධිඳිනතුභහ ශබ්යහ ග්වතහ" කිඹරහ. [ඵහධහ
කිරී ] ශ කිඹ්දශ්ද ය්ව එ්ද. ින් හ. ශන කවුරු්ව
ශනොශයි. [ඵහධහ කිරී ] ජී.එ් . පීරිස ඇභිනතුභනි, ශභශවභ
කිඹ්දශ්ද ය්ව එ්ද. ින් හ. ජනහධිඳිනතුභහ ශ න ධාට ය්ව
එ්ද. ින් හට ධාරුද්ධ නඩු ඳය්දන ඕනෆ. [ඵහධහ කිරී ]

ගරු රලි්ව දිහනහඹක
අභහතය තුභහ)

භවතහ

(ශෞයය 

නිශඹෝජය 

(ஶண்புஷகு யலித் ெஷசஶநஶக்க - சுகஶெஶ பஷெஷ அகச்சர்)
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health)

Sir, I rise to a point of Order.
නඩුේ පිළිඵ කථහ කයමි්ද අිනගරු ජනහධිඳිනතුභහ ගළන
ව්ද කශහ. [ඵහධහ කිරී ] එශවභ කය්දන ඵළවළ. [ඵහධහ කිරී ]
ඒක වළ්දහඩ් හර්තහශ්ද කඳහ වරි්දන කිඹරහ ඉ් රනහ.

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඒක කිලශල භභ ශනොශයි. භභ කිලශල ය්ව එ්ද. ින් හ
කිඹපු එක; TV එශේ හිඹ එක; ඳ්වතයශශ හිඹ එක.
ජනහධිඳිනතුභහට අඳවහ කශහ න නඩු දභ්දන කිඹ්දන. [ඵහධහ
කිරී ] එශවභ න අඳට -

ගරු දඹහිනරි ජඹශමකය භවතහ

(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜகசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒක අතය ඹේ න රලි්ව දිහනහඹක නිශඹෝජය  ඇභිනතුභහට
පුළු්ද, ජනහධිඳිනතුභහට අඳවහ කිරීභ  ඵ්දධශඹ්ද නඩු
දභ්දන.

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඒක කිලශල භභ ශනොශයි. භභ කිලශල ය්ව එ්ද. ින් හ
කිඹපු එකේ. [ඵහධහ කිරී ] තමු්දනහ්දශමට අය TV එශේ හශප
"ජනහධිඳිනතුභහ" කිඹන වළභ තළනභ “පීප්”, “පීප්” ගහනහ න [ඵහධහ කිරී ] කරුණහකයරහ ඵර්දන.

ඳහර්ලිශ ්දතු
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ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

ගරු රලි්ව දිහනහඹක භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(ஶண்புஷகு யலித் ெஷசஶநஶக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

තමු්දනහ්දශම සථහය නිශඹෝග ඵරරහ කථහ කය්දන. [ඵහධහ
කිරී ]

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භ්දත්රීලතුභනි, ඔඵතුභහ කිවූ
කරුණේ පිළිඵ ශ හර්තහශල ිනශඵනහ. ඵර්දන, ශ
හර්තහශල ශළුභ 1 පිටු 228. ශ අනු බහඳිනතුභහශප
නිශඹෝගඹ ඳරිදි තභයි Secretary-General ක්රිලඹහ කය ිනශඵ්දශ්ද.

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

බහඳිනතුභහට නිශඹෝගඹේ ශද්දන ඵළවළයි කිඹරහයි භභ
කිලශල.

කථහනහඹකතුභහ

ගරු අ් වහජ් ඒ.එච්.එ . අසර් භවතහ

(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.
කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු අ් වහජ් ඒ.එච්.එ . අසර් භ්දත්රීලතුභහ.

ගරු අ් වහජ් ඒ.එච්.එ . අසර් භවතහ
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

බහඳිනතුභහශප නිඹභඹ ඳරිදි.

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

බහඳිනතුභහට නිශඹෝගඹේ ශද්දන ඵළවළ. ශකොමිටිඹට ධාතයයි
පුළු්ද. [ඵහධහ කිරී ] එශවභ න වරිඹට වරි. දළ්ද ඒක ඔප්පු
වුණහ.

ගරු අනුය ප්රිeඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ

(ஶண்புஷகு அநு பஷஶஷெர்ளன ஶப்பஶ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

භභ තභයි නිශඹෝග කශශම.

ශ කථහ කය්දශ්ද හිටපු කථහනහඹකයශඹේ ශ තය
ශඵොශ ධාධිඹට. ශ
බහශලීන කවුරු වරි කිලහ කිඹරහ
ජනහධිඳිනතුභහ ගළන කිඹ්දන ඵළවළ. එතුභහශප රළප්ශටොප් එශේ
ඒහ ඇින, ඳහර්ලිශ ්දතුශල ශනොශයි. ගරු කථහනහඹකතුභනි,
ඒහ එතුභහශප රළප්ශටොප් එශක්ද අයි්ද කයනහද කිඹරහ භභ
අවනහ.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ඒක point of Order එකේ ශනොශයි. ගරු ශජෝලප් භයික් 
ශඳශර්යහ භ්දත්රීලතුභනි, ඔඵතුභහ දළ්ද ීනර්ඝ කහරශලරහේ අය
ශගන ිනශඵනහ. කභේ නළවළ, කථහ කය්දන.

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

තමු්දනහ්දශමට ඵරඹ ු ්දශ්ද කවුද? [ඵහධහ කිරී ]

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

නළවළ, භභ මීට ඩහ කථහ කය්දශ්ද නළවළ. යටඉඳි ශවොයක
කයපු ඒහ භභ රළප්ශටොප් එශක්ද අයි්ද කය්දන .

ගරු ගහමිණී ජඹධාක්රාභ ශඳශර්යහ භවතහ

ගරු භ්දත්රීලයශඹේ

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ ஜலஷக் தபகஶ)

(ஶண்புஷகு உரப்பஷனர் ஒருலர்)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

(An Hon. Member)

අ් රහ ශදධාඹ්දට ශගනහපු ඒහ.

ශඳෞද්ගලික.

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

කථහනහඹකතුභහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

මිනිට්සර ිනශඵනහ.

ගරු එ . ශජෝලප් භයික්  ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு ம். கஜஶசப் கக்கல் தபகஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ශභතුභහශප නභ කිලහට භභ භහ ඉ් රනහ. අපි ශවො
හිත්වතු. තමු්දනහ්දශම අද ඒක නිළයදි කශහ. තමු්දනහ්දශම
ශ ඳහර්ලිශ ්දතුශල ඇ්වත හේෂිඹේ ු ්දනහ කිඹරහ ශ ක
ඉිනවහශශ ලිඹළශනහ. ඒ ගළන භභ සතුින්දත ශනහ.

ගරු අනුය ප්රිeඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ

(ஶண்புஷகு அநு பஷஶஷெர்ளன ஶப்பஶ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

භභ තභයි නිශඹෝගඹ කශශම.

ඔඵතුභහ කිඹන එක වරි. ඒක ශ හර්තහශල ිනශඵනහ.
ඔඵතුභහ තභයි නිශඹෝගඹ කශශම. නමු්ව ඔඵතුභහට නිශඹෝග
කය්දන ඵරඹේ නළවළ. ඒක කය්දන පුළු්ද ්දශ්ද ධාශලම
කහයක බහට ධාතයයි. ඒක තභයි නීිනඹ. භභ මීට ඩහ කථහ
කය්දන ඵරහශඳොශයෝවතු ්දශ්ද නළවළ. කථහ කය්දන අශප්
අශනකු්ව ගරු භ්දත්රීලතුභ්දරහ ඉ්දනහ.

(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ශඳෞද්ගලික ශනොශයි. ඒ රැසීමශ
අනලය -
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ඒ හශපභ ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඔඹ පුටුශල ිනටිඹීන භභ ගරු
අසර් භ්දත්රීලතුභහ ඳහර්ලිශ ්දතුශ්ද එළිඹට දළ භහ. ඒක්ව
භතේ කයනහ.
භභ මීට ඩහ කථහ කය්දශ්ද නළවළ. භභ ශ කහයණඹ නළත
යේ ඔඵතුභහශප අධහනඹට ශඹොමු කයනහ. ඉිනවහගත
ශ්දන, වළ්දහඩ් හර්තහට ඇතුශ්ව ශ්දන භභ කිඹනහ, අංග
 පර්ණ නළින, ඡ්දදඹේ ග්දන ඵළරි, ධාහද කය්දන ඵළරි
හර්තහේ ධාධිඹට ශභඹ ටව්ද කය ග්වතහ කිඹහ.

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

කිින ශකශනකුට ශඳෞද්ගලික අඳවහ ශන ශද්්  කිඹ්දන
එඳහ. ඒහ සුු සු නළවළ.
ඊශඟට ගරු ජී.එ් . පීරිස ඇභිනතුභහ.
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[3.51 p.m.]

ගරු (භවහයහර්ඹ) ජී.එ් .පීරිස භවතහ (ධාශද්ල කටුතතු
අභහතය තුභහ)
(ஶண்புஷகு
(கபஶசஷஶஷர்)
தலரஷநஶட்டலுலல்கள் அகச்சர்)

ஜஸ.ல்.

பீஶஷஸ்

-

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of External Affairs)

Mr. Speaker, I think it is very important for us to be
clear in our minds about some basic principles. Who has
the responsibility in respect of impeachment proceedings
of judges of the superior courts? - [Interruption.]
කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

තමු්දනහ්දශමරහ ශ හ අවශගන ඉ්දශ්ද නළවළ ශ්ද.

ගරු (භවහයහර්ඹ) ජී. එ් . පීරිස භවතහ

(ஶண்புஷகு (கபஶசஷஶஷர்) ஜஸ.ல். பீஶஷஸ்)

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris)

Is it the Legislature or the Judiciary? With regard to
this matter, Sir, there is a uniform and consistent practice
all over the world. In the United States, it is the Senate
that is responsible for arriving at a determination in
respect of impeachment proceedings; in the United
Kingdom, it is the House of Lords and in the Philippines,
it is the Senate. The consistent practice is that
responsibility in this regard is entrusted by the
constitutional structure to the legislative organ of
government.
Sir, for this, there is a very compelling reason. Why is
it that this responsibility is given to the Legislature and
not to the Judiciary? There is a very cogent reason. The
reason has been spelt out by courts of the highest
authority. For example, the Supreme Court of the United
States, where the previous Chief Justice, William
Rehnquist, whose tenure straddled several American
administrations, gave this as a rationale. He said, ―To
exercise any form of judicial review over the Senate
proceedings is just as bad as handling the matter directly‖.
There is a question of bias; there is a question of
public perception of bias. If one judge has the power to
quash directions against another judge, if one judge is
intervening to protect the interests of his or her judicial
brethren, there is a violation of one of the basic tenets of
natural justice. One of the basic principles of natural
justice is total impartiality and detachment, and there
must be a clear public recognition that that is the case. In
the famous case of Pinochet, which all of us have heard
about, the English Court of Appeal gave the same reason:
if the courts get involved in this, how can they be seen as
not being biased? So, that is the very conceptual
foundation of the principle that in respect of impeachment
proceedings, the responsibility is that of Parliament and
not the courts.
Sir, quite recently, this principle has been applied in
the Philippines, where, towards the end of 2011,
impeachment proceedings were brought against the Chief
Justice of the Philippines, Justice Renato Corona.
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In that case, the Chief Justice of the Philippines did
exactly what the Chief Justice of Sri Lanka did. The
Chief Justice of the Philippines went to court and asked
for a Writ of Certiorari to quash the proceedings. That is
what Chief Justice Shirani Bandaranayake did in this
country. What was the outcome? The courts of the
Philippines categorically and very emphatically said,
―This is not a matter for us to get involved in. We will not
exercise any form of jurisdiction in respect of this matter
because this belongs to the domain of the Legislature‖.
So, they declined jurisdiction. Unfortunately, Sir, the
opposite was done by the courts of Sri Lanka. Violating
all the established principles in this regard, the principles
which govern the basic relationship between Parliament
and the courts, the Sri Lankan courts assumed
responsibility for this matter and went so far, for the first
time - this is unique in the annals of legal history - to
issue a Writ of Certiorari to quash proceedings of this
august Assembly.
Chief Justice William Rehnquist of the United States
spelt out the dangers inherent in this course of action. He
said, ―Do not do this. We will not do it because it is a
course of action fraught with danger". That has proved
almost to be a prophecy, Sir. If we examine the Judgment
of the Supreme Court, we can see how flawed it is and
how serious is the erosion of public confidence in the
integrity and the objectivity of the Judiciary at its highest
levels. I would like to draw your attention, Sir, to several
paragraphs in the Judgment. The Supreme Court itself
quotes Article 107(3) of the Constitution; the Supreme
Court quotes it. This is the sentence that the Supreme
Court quotes:
“Parliament shall by law or by Standing Orders provide for all
matters relating to the presentation of such an address,….‖

One does not need any knowledge of the law; a
simple understanding of the English sentence is all that is
required. It states, ―Parliament shall by law or by
Standing Orders.‖ There is a clear alternative - this or
that. Parliament can, at its discretion, decide which of
these vehicles or instruments it proposes to use for the
purpose of investing with authority this Select Committee
appointed under Article 107(3).
ගරු (ආයහර්ඹ) වර් ද ින් හ භවතහ

(ஶண்புஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ)

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

Perhaps, Justice Sriskandajah did not understand the
English, Sir. - [Interruption.]
ගරු ඵළින්  ශයෝවණ යහජඳක්ෂය භවතහ (ආර්ථික ංර්ධන
අභහතය තුභහ)

(ஶண்புஷகு தபஸில் கஶவை ஶஜபக்ஷ - தபஶருரஶெஶ
அபஷலஷருத்ெஷ அகச்சர்)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa - Minister of Economic
Development)

Do not disturb.

ඳහර්ලිශ ්දතු
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(ஶண்புஷகு (கபஶசஷஶஷர்) ஜஸ.ல். பீஶஷஸ்)

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris)

Mr. Speaker, in 1984, 29 years ago, the Parliament of
Sri Lanka - not this Government - in its wisdom, brought
its mind to bear upon this matter and decided that they
would choose not legislation but Standing Orders. Sir,
amazingly, truly amazingly, the Supreme Court then goes
on to say this. At the beginning of the very next
paragraph, the Supreme Court states in its Judgment, I
quote:
“There is a presumption that Parliament will not use words in vain
or unnecessarily.‖

In other words, every word has to be given a meaning;
there is no word which is superfluous or redundant. Then,
I ask the simple question, what is the meaning that you
are going to give to the words "or by Standing Orders"?
It must have a meaning because the Supreme Court itself
says that in no statute, least of all, the Constitution of the
Republic, would you expect a phrase or a word to be used
unnecessarily. This is basic. The Court then comes to the
astonishing conclusion. It says that Parliament must act,
in this matter, only by law and by law alone. In the
judgment, the phrase ―only by law and by law alone‖ is
underlined.
How do you reconcile that with the plain meaning of
the words that are used in Article 107(3)?
I have read a series of statements by the Hon.
Lakshman Kiriella, who rightly insists that the function of
interpreting the Constitution of Sri Lanka belongs solely
and exclusively to the Supreme Court. That is the plain
effect of Article 125 and my learned Friend is absolutely
correct in asserting that. However, there is a very clear
difference between interpretation and legislation.
Interpretation requires the court to construe the language
that is used in a statute and to attribute to the language
that is used, the plain meaning of the words. Interpretation
does not go so far as to allow the court to delete, to
expunge from statute law any words that are used in it nor
is the court entitled, on the basis of interpretation, to add
to the language that is used in a statute.
Now, Sir, this has been clearly recognized by the most
distinguished judges of our country. I quote the Supreme
Court itself in quite a recent judgment, in 2006, in the
case of the Attorney-General vs. Thilanga Sumathipala,
where it is stated:
“A Judge cannot, under the thin guise of interpretation, usurp the
function of the Legislature to achieve a result that the Judge thinks
is desirable in the interest of justice. Therefore, the role of the Judge
is to give effect to the expressed intention of Parliament, as it is the
bounden duty of any court and the function of every Judge to do
justice within the stipulated parameters. This has been the
unchallenged view expressed by the Supreme Court of Sri Lanka for
almost a hundred years.‖

So, when the Constitution states ―by law or by
Standing Orders‖, the court has to recognize that there are
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two options; the court cannot exclude one option. Of
course, no law is written for all times. As social priorities
change, as we discover in the light of empirical
experience that laws need modification and improvement,
the Legislature must undertake that task. It is not for the
court to rewrite the law. My own distinguished teacher,
Dr. A.R.B. Amerasinghe, who subsequently became a
Judge of the Supreme Court, wrote a book called
―Judicial Conduct, Ethics and Responsibilities‖. Justice
Amerasinghe says this in his book. Sir, I quote this one
sentence:
“If legislation needs amendment because it results in injustice, the
democratic process must be used to bring about the change.‖

So, it is for Parliament, consisting of the elected
Representatives of the people, that must undertake the
law-making function. It would be constitutional heresy to
suggest or to imply that the court, however exalted it may
be, can undertake the law-making function.
Laws can be made here and here only. Nobody can
usurp that function. This is very clear from the entire
conceptual framework of the Constitution of Sri Lanka.
Article 4 recognizes the doctrine relating to the separation
of powers. There are powers and responsibilities that are
given to the Legislature, to the Executive and the
Judiciary. In this case, there is no doubt at all that the
court has usurped for itself, without any semblance of
justification, powers and responsibilities which belong to
this House and to this House alone. It would be grossly
irresponsible on the part of Parliament to acquiesce in
that finding. That would be a dereliction of the public
duty of this Parliament.
Mr. Speaker, this judgment is replete with error and
those errors are obvious on the face of the judgment. I
would like you, Sir, to consider these sentences at page
23. The Supreme Court relating to the Select Committee
presided over by my Friend, the Hon. Anura
Priyadharshana Yapa says this. I quote from the
Judgment:
“In the case of a finding made by a Select Committee Parliament
has to take cognizance of such finding that the allegations against
the Judge have been proved and make an address of Parliament to
be presented to the President for the removal of the Judge.‖

The court says, ―Parliament has to take cognizance
of‖. That is completely wrong, Sir. The Select Committee
like any other Committee, will submit its report to
Parliament. Standing Order No. 78A(2) uses the phrase,
―investigate and report‖. The Select Committee will
investigate and report its findings to Parliament. It is for
Parliament to debate those findings and to decide whether
to accept them or to reject them. It is completely and
utterly wrong to say that "Parliament has to take
cognizance of" such findings. That is not the case at all.
That is a fundamental error which vitiates the reasoning
in this judgment.
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That is not all, Sir. The judgment goes on to say, I
quote:
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“.... the final decision of the Select Committee is what that
eventually takes effect.‖

wish to get embroiled in the matter. The Supreme Court
of Sri Lanka took this upon themselves and came up with
a judgment that, I say with great respect, is not worth the
paper that it is written on.

Again, that is fundamentally and basically wrong.
There is no final decision of the Select Committee. The
Select Committee does not make any decision at all. On
the contrary, it merely arrives at a finding at the
conclusion of the investigation it conducts. There is no
decision at all, there is only a finding.

Now, Sir, see what has happened next. So, the
Supreme Court handed down this judgment. Then, the
next step is the Court of Appeal and the Court of Appeal
concludes its judgment with these words. It is the
judgment of Justice Sriskandarajah and His Lordship says
at the conclusion of his judgment, I quote:

Then, truly incredibly - Sir, I am very sorry to say this
because these are my own students - [Interruption.] No.
Sir, I think it is a very dangerous doctrine to attribute to
the teacher the sins of the student. Sir, there is this
sentence here in the judgment. I quote:
“The finding of the Select Committee is not subject to confirmation
or approval by some other authority‖

Is that correct, Sir? Is it not subject to confirmation or
approval by some other authority?
Sir, the true position is that the finding of the Select
Committee is subject to confirmation or approval not by one
authority, but indeed by two authorities. One authority is
Parliament itself. The second authority is His Excellency the
President because Parliament at the conclusion of this
Debate tomorrow, when the Vote is taken, will make an
address to His Excellency the President and the final
decision is to be made by none other than the President of the
Republic. So, the court is wrong. It is misdirecting itself
fundamentally when it says that there is no scope for
confirmation or approval by any other authority. Then, the
court says, again completely wrongly, I quote:
"... the address of Parliament to be presented to the President is an
inevitable consequence of a finding that the charges have been
proved".

It is nothing of the sort, Sir. It is not an inevitable
consequence at all because Parliament can reject it,
entirely or in part. So, there is nothing inevitable about it.
Therefore, what I am saying is that this reasoning is
absolutely flawed, and it does not reflect any credit to the
highest court in this land. All these problems are arising
for the basic reason that was fully appreciated in the
Renato Corona case in the Philippines.
The Supreme Court of the Philippines to protect their
brother judge - I mean, these are judicial brethren, we are
all human beings - had every opportunity of doing what
the Supreme Court and the Court of Appeal did in this
country. But, they had the good sense and the integrity
not to do that. They said the entire constitutional system
works on the basis of a proper and coherent allocation of
powers and responsibilities. It is a question of delineating
the limits of public power. That is the pith and substance
of the reasoning contained in the judgment of the
Supreme Court of the Philippines. They, therefore, did not

“ In view of the above determination……‖

- that is the determination of the Supreme Court.
“In view of the above determination and the finding and/or the
decision or the report of the 2nd to the 8th respondents marked as
P17, .…‖

- that is my Colleagues who were on the Select
Committee.
“... has no legal validity and as such this court has no alternative,
but to issue a writ of certiorari to quash P17, thus giving effect to
the determination of the Supreme Court referred to above.‖

That is, it does not appear from this language that the
Court of Appeal is doing this with any relish at all, they
do not seem to be liking what they are doing. That is why
they are saying, "this court has no alternative".
That is, the Court of Appeal has its hands tied by the
Supreme Court. I have indicated to you, Sir, how
demonstrably flawed the reasoning of the Supreme Court
happens to be. So, the Supreme Court takes away from
the Constitution of this land, words which are part and
parcel of the Constitution. In so doing, the Supreme
Court is making an unpardonable inroad into an
encroachment upon the powers which are inherent in this
sovereign Legislature; powers that are conferred upon it
specifically by the provisions of the Sri Lankan
Constitution. So, the Supreme Court arrives at a finding
which is incurably flawed. It is a very bad finding. Then,
the Court of Appeal says, "because the Supreme Court
has sent this Determination to us, we have no choice but
to follow the ruling of the Supreme Court". So, the source
of it is entirely tainted.
Now, Sir, let us examine for a moment the
repercussions of this anomaly because those
repercussions are going to reverberate through our legal
system for many more years when all of us are gone.
Here, we have a situation in which the court has
destroyed the fundamental basis of the law governing the
relationship between the judicial and the legislative
branches of Government. It has departed without any
semblance of logic or sound policy from well-established
principles of law and it has put this particular branch of
public law on uncharted waters with horrendous
consequences for institutions which we hold to be
sacrosanct in this country.
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Sir, I would like to indicate what the position has been
up to now. Up to now, no court has dared to touch this
Parliament, quite rightly. For 350 years, the courts of the
United Kingdom have evolved a body of law which has
recognized that Parliament is immune from the exercise
of the jurisdiction of Her Majesty’s Courts. That is the
distilled wisdom which your distinguished predecessor,
the late Speaker, Hon. Anura Bandaranaike, expounded in
his celebrated Ruling which was delivered from the Chair
in which you now occupy, Sir, in June 2001. This is what,
the Speaker, Hon. Anura Bandaranaike said encapsulating
the substance of the principles which have been
developed in an uninterrupted manner for a very long
period of time. This is a privilege which is now being
assailed for the first time and this has consequences for
posterity, not only for the 225 Members who are in this
House today.
The Hon. Anura Bandaranaike said, ―This is a
privilege recognized in the United Kingdom from ancient
times and forms an integral part of our system of
Parliamentary democracy which has drawn heavily from
their practice in the development of our own traditions.‖
He went on to say that ―These are principles faithfully
approved and followed by our Parliaments up to the
present day‖.
So, this is part of the cherished legacy of this nation,
which the late Speaker upheld, as you did yourself, Sir, in
the Ruling which you gave just a few weeks ago.
Mr. Speaker, you made very clear the position that no
Member of this House, least of all, you, Sir, the custodian
of the rights and privileges of this House, can be directed
by any court in this country to appear before that court in
relation to any matter that has to do with your official
functions in Parliament. This is the proud tradition which
has been maintained and there is total continuity with
regard to the maintenance of that tradition.
One of Sri Lanka’s most respected Judges, H.N.G.
Fernando who subsequently became a Chief Justice [Interruption.] We can handle this at a very frivolous
level if you wish to do that but the gravity of the issues
may require a different treatment.
Sir, I refer to the judgment of Justice H.N.G. Fernando
in Attorney-General vs. Samarakkody. This is the opinion
of one of this country’s most respected judges about the
importance of the principles which are today being eroded
for the first time in the legal history of this Island.
H.N.G. Fernando, J. said, I quote:
“The cumulative effect of the jurisprudence, constitutional
provisions read in conjunction with the Parliament (Powers and
Privileges) Act of 1953 as amended, in my opinion places the
question of the exercise of the Speaker’s powers and the powers of
the Members of this House, exercised both jointly and severally,
outside the control of any court.‖
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That is one of the proud privileges which Parliaments
both in this country and in all other nations of the
Commonwealth and indeed even outside the
Commonwealth have safeguarded, at the cost of their
lives, in some instances.
So, H.N.G. Fernando, J. says that these are powers
which Parliament must always exercise. There can be no
challenge and no court has the power to trespass upon the
territory which belongs only and exclusively to the
legislative organ of Government.
For the first time, we have a Writ of Certiorari
actually quashing a Parliamentary proceeding. This is
something that is wholly unimaginable to anybody
familiar with the cultural ethos which pervades the public
law of this country, which is based on the public law of
England. It is really to make the basic principles of law
stand on their heads. It is a fundamental disservice to all
that we hold to be important with regard to the legal
legacy to which we are proud heirs. It flies in the face of
direct rulings by the Supreme Court.
In matters that were connected with the impeachment
that was brought against the former Chief Justice, the
Hon. Sarath N. Silva - this was a case filed by Mr. Victor
Ivan, who was at that time the Editor of "Ravaya", Victor
Ivan vs. Sarath N. Silva. Justice Wadugodapitiya was the
Chairman of a Bench that consisted of five judges. Now,
what is interesting, Sir, is that one of the members of that
Bench was the present Chief Justice, Dr. Shirani
Bandaranayake. The others were Justice Priyantha Perera,
Justice Gunasekara and Justice Ismail. Now, in this
Judgment - it was a unanimous decision of that Bench of
five judges - they specifically recognized that Article 107
(3) of the Constitution provides a lawful means of
removing from office the Chief Justice of this country. In
other words, the present Chief Justice accepted that
position sitting on that Bench and associating herself with
the judgment that was delivered by Justice
Wadugodapitiya. There are many cases, I do not wish to
labour the point.
The Hon. M.H. Mohamed was one of your
distinguished predecessors, Sir. In the case of Gomes vs.
M.H. Mohamed, which had to do with the impeachment
proceedings against the late President Ranasinghe
Premadasa, the Supreme Court said that they would not
dream of interfering with Parliament or inquiring into any
procedure within Parliament. That is not for the courts;
that the courts will not embark upon such an exercise
because it is inappropriate and because it would
constitute an affront to the dignity of Parliament. So, in
Gomes vs. M.H. Mohamed, the court declined to do
something even less, far less, than what the courts have
done in relation to this House on the present occasion. So,
Sir, I think I have said enough to establish the position
that what has happened is not only contrary to all
principle and precedent, but it is something that would
affect the rights of future generations of legislators.
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I would also like to draw attention to this. The very
proposition that Standing Order No. 78A is bad, because
the authority of the Select Committee comes from
Standing Orders as opposed to a law, is a proposition
which does not make sense at all because there are
previous instances in which this Standing Order was used
in the same way by previous Select Committees without
one word of objection. I refer to the proceedings in
respect of the late Chief Justice, Neville Samarakoon. In
that case, Sir, there were two Select Committees. The
function of the first Select Committee was very limited. It
was simply to ascertain whether the Chief Justice Neville
Samarakoon had made a speech at Sinnathurai
Commercial Tutory. That was a question of fact - had he
made that speech or not? And, the conclusion was arrived
at that Chief Justice Neville Samarakoon, in fact, did
make that speech.
Then, a second Select Committee was appointed to go
into the question whether the contents of that speech
amounted to proven misbehaviour because Chief Justice
Neville Samarakoon criticized, in somewhat strong terms,
some of the aspects of the policy of the Government of
the late President J.R. Jayewardene. The second Select
Committee acted on the basis of Standing Order No. 78A.
So, if this Select Committee is bad, the previous Select
Committee was also bad. If Standing Order No. 78A is
bad on this occasion, it was equally bad on the previous
occasion. But, it is a Standing Order which has stood
without challenge for 29 years, quite rightly so. If we get
into this situation of allowing the Supreme Court, under
the guise of interpretation, to take away whole chunks of
the statute law of this country, then we are up against a
very dangerous situation in which the very phrase
―statutory interpretation‖ becomes a total misnomer. That
is not interpretation at all. That is lawmaking. Lawmaking
can be done only by one organ of the State and that is the
Legislature. So, that is the position, Sir, and I would like
briefly to indicate what the future course of action is.
What has happened so far is that 117 Members of this
House presented to you, Sir, as Speaker, a Motion calling
for the appointment of a Select Committee. The
Constitution requires you, upon receiving such a Motion
signed by not less than one-third of the Members of the
House, to proceed to the appointment of such a Select
Committee, which you, Sir, as Speaker, duly did.
Then, the Committee comes into existence. The
Committee derives its vires from Standing Order No.
78A, which itself is a creature of statute. Then, the Select
Committee carries on with its work and at the conclusion
of the investigation - it is not a judicial act, it is simply an
investigative act - and there is in public law, a
fundamental distinction between the function of
adjudication and the function of investigation. They are
two vastly different things. So, the Select Committee
carries out its function of investigation; it arrives at a
finding and the finding is conveyed to the plenary
assembly, it is conveyed to Parliament. The only
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restriction with regard to time frames that is incorporated
into Standing Order No. 78A, is the compulsory
requirement that there must be an interval of one month
between the submission of the Report to Parliament and
the commencement of the Debate. The Report was
submitted to Parliament on the 8th of December and any
time after the 8th of January, Parliament is free to debate
it.
Parliament is now embarking on that Debate; the Vote
will be taken tomorrow evening and the next step is, if
Parliament agrees with the findings as contained in the
Report, then, in terms of Article 107, an address has to be
presented to His Excellency the President. And, the
President as the appointing authority also has the
authority to dismiss the Chief Justice from office.
Indeed, that is expressly recognized by the Supreme
Court in the last page of its judgment. So, this is a lawful
proceeding; it is a proper proceeding and it is a
proceeding which has been unjustifiably and indefensibly
assailed by courts acting entirely outside their
jurisdiction. It is for that reason that this House is dutybound not to take cognizance of such judgments, which
are totally incompatible with the basic powers of this
House. These are powers which Parliament enjoys not for
their own sake but as an instrument of service to the
people of Sri Lanka. The whole basis of the law relating
to Privilege is that these rights are necessary for the
elected representatives of the people to discharge their
functions with acceptance. Without those powers and
rights, the representatives of the people will find
themselves without the authority that they need properly
to discharge their functions. This is the practical
importance of the concept of Privilege. Therefore, Sir, it
is my humble submission that Parliament must jealously
guard those rights and does not allow any functionary
outside Parliament - be it the courts or anyone else - to
take away those rights, which we hold to be vitally
important.
So, this is to be recognized and understood very
clearly by people who say that we have defied the courts.
We are not defying the courts. It is the courts who had
thrown to the winds all restraints and limitations which
govern the exercise of their authority and that is by its
very nature an arbitrary and capricious proceeding. Those
who talk of the Rule of Law must recognize that impunity
is an essential characteristic of the Rule of Law. All
authorities exercising public power must be astute to
confine themselves to the boundaries within which power
is conferred upon them. This is an instance where it can
be shown with crystal clarity that the courts have
overstepped their jurisdiction in defiance of the plain
language that is used in the Constitution of this country.
This is why this situation cannot be construed as one in
which Parliament is seeking to ride roughshod over the
judiciary and refusing to recognize the lawful powers of
the judiciary. On the contrary, it is the Supreme Court,
without any consideration of the consequences and with
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ගරු රේසභ්ද කිරිඇ් ර භවතහ
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)

scant regard for the body of law which has established
itself over such a long period of time, with scant regard to
all of this, it is the courts that have assailed the authority
of Parliament.
I ask, Sir, if it is the unanimous opinion of this
Assembly, as indeed it was a few weeks ago, that no
single Member of this House should appear before the
court in response to the notice that was issued and
everybody agreed with that - the Government agreed with
that; the United National Party agreed with that; the
Janatha Vimukthi Peramuna also agreed with that - and
not one single Member of the Select Committee appeared
before the courts. That is in recognition of the principles
that have sought to expound during this brief period. If
that is so, Sir, how can anyone without a palpable
contradiction say, "We do not go anywhere there because
we do not recognize their right to ask us to come; they
have no right to engage in that exercise at all. Therefore,
we will not go there". There was unanimity with regard to
that. There was no cleavage of opinion in any form
between the Government and the Opposition. So, if we
were able to arrive at unanimity with regard to that basic
principle which goes to the very root of the authority of
this august Assembly, how then, I ask, Sir, is it possible
for those very people now to say, "Okay we did not go
there, but now we recognize that judgment and we want
to give effect to it even though it transcends the lawful
powers of the courts and makes a very fundamental
encroachment upon the powers of Parliament which we
all individually and collectively are bound to uphold."
This is why I say, Sir, with due responsibility, that this is
a matter which goes beyond these specific circumstances
of the impeachment against the Hon. (Dr.) Shirani
Bandaranayake. It is far more important than that. It is a
far broader set of principles that are in jeopardy on this
occasion.
ගරු රේසභ්ද කිරිඇ් ර භවතහ
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Hon. (Prof.) G.L. Peiris referred to the fact that we did
not go to court. I would like to bring to your notice that
the application filed in court did not make us respondents
in any way. Shall I read the prayer to you?
ගරු (භවහයහර්ඹ) ජී. එ් . පීරිස භවතහ

(ஶண்புஷகு (கபஶசஷஶஷர்) ஜஸ.ல். பீஶஷஸ்)

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris)

I know that. I have considered it.
ගරු ඩබ්ලිල.ඩී.ශජ්. ශශනධාය්වන භවතහ (යහජය  ඳරිඳහරන
වහ සශද්ල කටුතතු අභහතය තුභහ)

(ஶண்புஷகு டபஷள்ம.டி.கஜ. தசதனலஷத்ன - தபஶது நஷருலஶக,
உள்நஶட்டலுலல்கள் அகச்சர்)

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

No, Sir. All Members were given notice.
ගරු රේසභ්ද කිරිඇ් ර භවතහ
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

"A mandate in the nature of a Writ of Certiorari
quashing the report of the 2nd to the 8th defendants". I
am the 9th defendant and the Hon. John Amaratunga is
the 10th defendant. The JVP Member and the TNA
Member are the next two. So, they have asked for relief
against the second to the eighth defendant. Therefore, this
is the - [Interruption.] I am reading in English. You
should understand English. I am reading in English.
"A mandate in the nature of a Writ of Certiorari
quashing the report of the second to the eighth
defendant..." I am the ninth defendant. There is nothing
against me. "A mandate in the nature of a Writ of
Prohibition ..." You are the first respondent and it is
against you; it is against the Secretary-General and it is
against the seventh respondent, the Government
Members. - [Interruption.] Because we did not sign the
report, we did not take part in the proceedings. So, the
Chief Justice did not ask any relief from us. That is why
we did not go to court. Do not mislead.

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I rise to a point of Order.

කථහනහඹකතුභහ

ගරු (භවහයහර්ඹ) ජී. එ් . පීරිස භවතහ

ශවොයි.

(ஶண்புஷகு (கபஶசஷஶஷர்) ஜஸ.ல். பீஶஷஸ்)

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris)

Just one moment.

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු (භවහයහර්ඹ) ජී. එ් . පීරිස භවතහ

(ஶண்புஷகு (கபஶசஷஶஷர்) ஜஸ.ல். பீஶஷஸ்)

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris)

ගරු රේසභ්ද කිරිඇ් ර භවතහ
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I am raising a point of Order.
ගරු (භවහයහර්ඹ) ජී. එ් . පීරිස භවතහ

(ஶண்புஷகு (கபஶசஷஶஷர்) ஜஸ.ல். பீஶஷஸ்)

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris)

Okay.

No. I do not wish to get embroiled in a dispute about
that. I am not in any way criticizing you. What I am
saying is that there is a principle involved. [Interruption.]
කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

වරි. ඒක වදහධා. ඔඵතුභහ කිඹපු කරුණු ගළන එතුභහ ඳළවළදිලි
කයයි.
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ගරු (භවහයහර්ඹ) ජී. එ් . පීරිස භවතහ

(ஶண்புஷகு (கபஶசஷஶஷர்) ஜஸ.ல். பீஶஷஸ்)

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris)

Actually, I do not want to get into an argument but I
have the judgment of the Supreme Court here. You are
respondents, you are cited as respondents. Hon.
Lakshman Kiriella is ගරු රේසභ්ද කිරිඇ් ර භවතහ
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I rise to a point of Order.
ගරු (භවහයහර්ඹ) ජී. එ් . පීරිස භවතහ

(ஶண்புஷகு (கபஶசஷஶஷர்) ஜஸ.ல். பீஶஷஸ்)

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris)

The judgment is here.
ගරු ඩබ්ලිල.ඩී.ශජ්. ශශනධාය්වන භවතහ

(ஶண்புஷகு டபஷள்ம.டி.கஜ. தசதனலஷத்ன)

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

The judgment of the Supreme Court is here.
කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ඔඵතුභහ කිඹපු කරුණු ගළන එතුභහ ඳළවළදිලි කයයි.

ගරු (භවහයහර්ඹ) ජී. එ් . පීරිස භවතහ

(ஶண்புஷகு (கபஶசஷஶஷர்) ஜஸ.ல். பீஶஷஸ்)

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris)

Mr. Speaker, I am tabling* the judgment and here
clearly, the Members of the Select Committee are referred to
as respondents. - [Interruption.]

කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ශඳොඩ්ඩේ අවශගන ඉ්දන.

ගරු (භවහයහර්ඹ) ජී. එ් . පීරිස භවතහ

(ஶண்புஷகு (கபஶசஷஶஷர்) ஜஸ.ல். பீஶஷஸ்)

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris)

Mr. Speaker, this is not vital for the argument which I
have been developing but the Supreme Court judgment is
here. According to that, Chandra Jayaratne vs., and there
are eleven respondents and all of you are cited as
respondents here. - [Interruption.] Please, I have no
time.
ගරු රේසභ්ද කිරිඇ් ර භවතහ
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I rise to a point of Order.
—————————
* පුසතකහරශශ තඵහ ඇත.

* நூனஷகயத்ெஷல் கலக்கப்பட்டுள்ரது.
* Placed in the Library.
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කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු රේසභ්ද කිරිඇ් ර භ්දත්රීලතුභහ.

ගරු රේසභ්ද කිරිඇ් ර භවතහ
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Originally, when the case was filed we were all
respondents. I agree. When they went to argue the case,
Sir, they confined their prayer only to the eighth
defendant. I read it out. It was against you, against the
Secretary-General and the seven people who signed the
report; there was nothing against us.
ගරු (භවහයහර්ඹ) ජී. එ් . පීරිස භවතහ

(ஶண்புஷகு (கபஶசஷஶஷர்) ஜஸ.ல். பீஶஷஸ்)

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris)

So, Mr. Speaker, this is why it is important to
recognize the legality and the propriety of everything that
has been done in this instance. It is also of even greater
importance to acknowledge the dangers that are inherent
in allowing this kind of encroachment because if it is
allowed once, then it will happen again and again in the
future. Up to now, there was no precedent, whatsoever,
which enabled the courts to do what they have done on
this occasion. The entire body of precedent, the cursus
curiae is entirely against that. Now, we have a radical
departure from that and for the first time - and this is
nothing short of a constitutional heresy - the courts have
exercised their power under the prerogative writs, in this
case a Writ of Certiorari, to quash - to deprive of legal
effect - a proceeding within the precincts of Parliament.
It is something that no court has ever contemplated in
the United Kingdom, in Australia, in Canada in this
country or anywhere else. So, we have to be mindful of
what is implied in that departure from established
principles. I would ask you, Sir, to do everything in our
power - I think we all collectively need to discharge that
obligation - to ensure that the public in this country are
made aware of what is involved in this situation. We
must do everything that is in the power of all of us to
safeguard what is of inherent value in what we have
inherited from those who have gone before us and we are
equally bound to hand it down in its pristine integrity to
those who will come after us.
I thank you, Sir, for your indulgence.
කථහනහඹකතුභහ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

Order, please! ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ මරහනඹ
ග්දනහ ඇින.

අනතුරු කථහනහඹකතුභහ මරහනශඹ්ද ඉ්ව වුශඹ්ද,
නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ [ගරු ය්දදිභ ීමයේශකොඩි භවතහ ]
මරහනහරඪ ධාඹ.
அென்பஷமகு,
சபஶநஶகர்
அலர்கள்
அக்கஷஶசனத்ெஷனஷன்ர
அகயகல, பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள் [ஶண்புஷகு
சந்ெஷ
வீக்தகஶடி] ெகயக லகஷத்ெஶர்கள்.
Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY
SPEAKER [THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY] took the
Chair.

ඳහර්ලිශ ්දතු
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නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

The next speaker is the Hon. M.A. Sumanthiran. [Interruption.]
ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ
(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Mr. Deputy Speaker, are you able to control the
proceedings? - [Interruption.]
නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Member, you speak.
[4.39 p.m.]
ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ
(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Thank you, Sir. Before I commence my speech, I need
to deal with two preliminaries, both relating to certain
customs. The first one is that I must make a disclosure to
this House of my involvement in my professional
capacity in many matters relating to the matter under
discussion and that is the proper thing to do. [Interruption.] Even in this purported report, the first
witness has referred to my name. I have seen in the
proceedings of myself having appeared in the Ceylinco
Shriram case. I have appeared for the Minister, Hon.
Vasudeva Nanayakkara, as his counsel in the case in
which the Sri Lanka Insurance Corporation was privatized
and the privatization was reversed consequent to which
the Hon. Chief Justice’s husband was appointed as the
Chairman of that institution. That is the first disclosure.
Secondly, this is also a matter of custom; I have come
to know that in yesteryears, when lawyers came to this
House as Members of this House, they changed their
attire. They did not come with a black tie and a black
coat. The Hon. (Dr.) Colvin R. de Silva was the prime
example of that. He always came into the Chamber in a
gray, beige or white suit and I have so far striven to
uphold that tradition and today I am breaking with that
tradition deliberately and I address you in a black coat
and a black tie because this is a black day. [Interruption.]
Thirdly, if the House continues like this, that only
demonstrates - [Interruption.] Now, some Member whose
office was raided and
[මරහනශශ අණ ඳරිදි ඉ්ව කයන රීන.]

[அக்கஷஶசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]
[Expunged on the order of the Chair.]

is trying to interrupt me. - [Interruption.] Mr. Deputy
Speaker, I was quietly listening to the Hon. Minister of
External Affairs, not to the Deputy Minister of External
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Affairs. - [Interruption.] I will not refer to you. [Interruption.] I am referring to the Hon. Minister of
External Affairs who referred to the Supreme Court
Ruling, sought to expound it and surmised it for a long
time and he was permitted to do so by the Chair. Mr.
Deputy Speaker, you yourself was present in the House
then. Therefore, all that he has said and got put on record
cannot be allowed to stand. Even though I am much
junior to him in the field of law, yet, I have practised as
an Attorney-at-Law for 21 years, which he had not been
able to do even for a single day. - [Interruption.] Today, I
seek to draw from that professional experience in order to
lay before this House the true position. - [Interruption.]
Now, the Hon. Member who is shouting is giving a
demonstration of what he did at the Select Committee,
how he abused the Chief Justice. - [Interruption.] This is
what he did there. - [Interruption.] The Hon. Minister of
External Affairs is the one who claims credit for that
appointment of her's. - [Interruption.] I am not saying it. [Interruption.]
ගරු භ්දත්රීලයශඹේ

(ஶண்புஷகு உரப்பஷனர் ஒருலர்)

(An Hon. Member)

He appointed her. - [Interruption.]
ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ
(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

The Hon. Minister of Fisheries and Aquatic Resources
Development has said so in the Parliamentary Select
Committee proceedings, that it was the Hon. (Prof.) G.L.
Peiris who got her appointed. Therefore, you objected to
him as well. It is there in these proceedings. [Interruption.]
ගරු යධා කරුණහනහඹක භවතහ

(ஶண்புஷகு லஷ கருைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, I rise to a point of Order. Mr. Deputy Speaker,
you have recognized the Hon. Sumanthiran's speech. So,
why do you allow this type of nonsense to go on?
නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

That is not a point of Order. - [Interruption.] Hon.
Sumanthiran, you carry on. - [Interruption.] That is not a
point of Order.
ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ
(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Mr. Deputy Speaker, I am asking you most humbly,
just for one time now, to please maintain the decorum of
this House. I will not ask you again. - [Interruption.]
ගරු භ්දත්රීලයශඹේ

(ஶண்புஷகு உரப்பஷனர் ஒருலர்)

(An Hon. Member)

You are not the Speaker. - [Interruption.]
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නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Sumanthiran, if you present your speech, there
will not be any disturbance.
ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ
(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Is the Hon. Deputy Speaker saying that I am not
presenting my speech? I am presenting my speech, but
there is disturbance. - [Interruption.]
නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Sumanthiran, continue with your speech.
ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ
(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

You, as the Chair, have a responsibility to maintain
discipline in the House.
නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

If you continue, everything will be recorded.
ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ
(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

But you, as the Chair, have the responsibility to
maintain that නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

You do not have to tell me of my responsibility. I will
discharge my responsibility. - [Interruption.] Please
continue to speak.
ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ
(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

That is why I said I will say it once and I will say it no
more. - [Interruption.]

length about the court having entered the arena of
legislation-making because, according to both of them,
the court has somehow misread, it has not looked at the
word "or". The court has not done any such thing. If one
cares to read the Determination of the Supreme Court, ගරු ඵළින්  ශයෝවණ යහජඳක්ෂය භවතහ

(ஶண்புஷகு தபஸில் கஶவை ஶஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

How can you say so?
ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ
(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

This is what I am saying.
Sit and listen. [Interruption.] You also have not practised in any court. [Interruption.] The Supreme Court has very carefully
dealt with that issue.
ගරු භ්දත්රීලයශඹේ

(ஶண்புஷகு உரப்பஷனர் ஒருலர்)

(An Hon. Member)

In one and a half hours.
ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ
(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

No, the Supreme Court did not take one and half
hours, it took much more. If you do not know, do not
show your ignorance. - [Interruption.] It took several
days. - [Interruption.] The Supreme Court says the reason
as to why the word "or" is there and not "and" is that with
regard to procedural matters in the Select Committee,
Parliament has a choice. Parliament can do it either by
Standing Orders or it can incorporate it in the Act of
Parliament that it can enact. I see the Hon. Susil
Premajayantha, a person who knows the law, agreeing
with me. Thank you. So, you have to use the word ―or‖;
you cannot say ―and‖. You cannot say ―provide it in the
Act and provide it in the Standing Orders‖. No, you
cannot do that. But, there are certain matters with regard
to standard of proof, burden of proof and the mode of
proof, that cannot be provided for by the Standing
Orders, and there is reason for that.

නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

ගරු හසුශද් නහනහඹේකහය භවතහ

(The Deputy Speaker)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(ஶண்புஷகு லஶசுகெல நஶைஶக்கஶ)

Hon. Sumanthiran, you speak.

Who told you that?

ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ

ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

The Hon. (Prof.) G.L. Peiris looked at the Judgment,
the interpretation, given by the Supreme Court. The Hon.
Leader of the House also, as he opened the Debate,
referred to that and attacked the interpretation of the
Supreme Court based on one word in Article 107(3) of
the Constitution - the word "or". Both of them spoke at
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(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

Article 4(c) of the Constitution states that.
ගරු හසුශද් නහනහඹේකහය භවතහ

(ஶண்புஷகு லஶசுகெல நஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

You are reading into it.
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ඳහර්ලිශ ්දතු

ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ
(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Hon. Minister, you did well when you retained me as
your counsel. Now, you are faltering. - [Interruption.] In
many matters, you retained me as your counsel.
ගරු හසුශද් නහනහඹේකහය භවතහ

(ஶண்புஷகு லஶசுகெல நஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Now, you are a devil's advocate. - [Interruption.]
ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ
(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

I must remind you of an incident. You will remember,
on one occasion when I stood up for you in the Supreme
Court - you know that - the then Chief Justice Sarath N.
Silva told me, "You are appearing for this petitioner too
many times". I said, "So long as he has confidence in me
as counsel, he will continue to retain me".
ගරු භ්දත්රීලරු

(ஶண்புஷகு உரப்பஷனர்கள்)
(Hon. Members)

Ah!

ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ
(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

I appeared and obtained judgment for you.
ගරු සුජී ශමනිනංව භවතහ

(ஶண்புஷகு சுஜஸல கசனசஷங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Eat humble pie.

ගරු භ්දත්රීලයශඹේ

(ஶண்புஷகு உரப்பஷனர் ஒருலர்)

(An Hon. Member)

Now, we all have lost confidence in you.
ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ
(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Yes, that is true.
ගරු සුජී ශමනිනංව භවතහ

(ஶண்புஷகு சுஜஸல கசனசஷங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

හසු ීමින වුණහ.

ගරු භ්දත්රීලයශඹේ
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It states "created and established by law", only by
law, not written law. Article 170 of the Constitution gives
the definition of what a "law" is and what a "written law"
is. A Standing Order is written law, not law. Any person
who can read and understand has to concede to that. That
is the reason why, in the interpretation of the Supreme
Court, they have very carefully dealt with that word ―or‖.
I do not know whether it is ignorance or convenience, the
Hon. Ministers including a learned Professor of Law, are
seeking to mislead the country by saying that the
Supreme Court has not read the word ―or‖. As I said, the
Chair permitted the Honourable Professor to make his
surmise on this Judgment.
Before I get to that, the Constitution, which is the
supreme law - all of us agree with that; there is no dissent
on that as the Constitution says so, that it shall be the
supreme law - gives to three different organs of
Government three separate areas of competence. If
anyone is violating the Constitution, it is those who
transgress into the area that has been given to the other
institution. Accusations are being made that the Judiciary
has gone into the province of legislation-making. I have
just explained that the Judiciary has done no such thing;
they have only interpreted the law. The Honourable
Professor would know - he cited English authorities - that
there are several judgments, not only from here but even
in England, in India and in every civilized jurisdiction,
where the courts, in interpreting, sometimes supply a
word, a comma, a dot or a full stop. That is common. But,
in this case, our Supreme Court has not done even that.
They have very clearly explained why that word ―or‖ is
there and they have gone on to say it is a presumption
that Parliament will not use words without a reason and
the reason why Parliament used the word ―law‖, the
reason why Parliament used the word ―or‖, the reason
why Parliament used the phrase ―Standing Orders‖ is
very clearly laid down in the interpretation of the
Supreme Court. Even if the interpretation of the Supreme
Court is wrong, that is the interpretation that must stand,
and so our Hon. Speaker said that on the 9 th of October. [Interruption.] I will come to that. Your Speaker, in a
Ruling given on the 9th of October 2012 very clearly said
it is the interpretation of the Supreme Court that must
stand. On that occasion also he did not agree and he
asked the Supreme Court to revisit that interpretation and
that is the correct course of action.

(ஶண்புஷகு உரப்பஷனர் ஒருலர்)

(An Hon. Member)

ඒ කහරශශ ශවොට හිටිඹහ.

ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ
(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

ගරු හසුශද් නහනහඹේකහය භවතහ

(ஶண்புஷகு லஶசுகெல நஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

If you do not agree -

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, Article 4(c) of the Constitution states, I quote:

ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ

"the judicial power of the People shall be exercised by Parliament
through courts, tribunals and institutions created and established, or
recognized, by the Constitution, or created and established by
law,........"

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

Even if you do not agree, there is no warrant for the
Parliament not to agree. Article 125 of the Constitution -
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ගරු හසුශද් නහනහඹේකහය භවතහ

Sir, Article 125 is very clear. In case Parliament itself,
when enacting this Constitution, was conscious that there
might be people like this here, it could have said, "It is
the sole jurisdiction of the Supreme Court" or it could
have said, "It is the exclusive jurisdiction of the Supreme
Court" No. They said, "sole and exclusive jurisdiction."

(ஶண்புஷகு லஶசுகெல நஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

I have told the Supreme Court to go to hell.
ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ
(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Yes, I know. That is what you will do. One of the
three organs of Government, you say is a democratic
institution. You go and say that this is a democratic
country. You go and say that there is an independent
Judiciary and today the
Minister, Hon. Vasudeva
Nanayakkara in this House is saying that they have told
the judiciary go to hell. We will not allow you to do that.
That is a sure way of sending this country down the slope
and that is what you are doing. We will not allow you to
do that. This is a democratic country. There must be a
Rule of Law. If there is to be a Rule of Law, there must
be an independent Judiciary. We cannot allow you to send
the Judiciary to hell. Who are you? - [Interruption.] I am
a citizen of this country. I am entitled to say that this
country must have every democratic institution. Who are
you to say, "send the judiciary to hell"? You are the
conspirator against the country’s interest. If you say,
"send the judiciary to hell", you are the one who is
conspirating against the country, against this Government.
That must be what you are trying to do because you
announced to the country that you will vote against this
two days ago. But, you got scared. You got scared that
your Ministry will be taken away from you. [Interruption.]
නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! කරුණහකයරහ
භ්දත්රීලතුභහට කථහ කය්දන ඉඩ ශද්දන.

ගරු
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සුභ්දිනය්ද

ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ
(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Therefore, you have changed your stance. This is
exactly what you did for the Eighteenth Amendment also.
You said you do not agree with it in principle but you will
nevertheless vote. Some principled man this is! I feel
ashamed that I have ever appeared for you.[Interruption.] I will tell you one more thing. You were
one of my boyhood heroes of this country [Interruption.] You can ask my family. Each time you
came to my chambers, I was proud. I told my children,
"This is a man I respect. I count it an honour to appear for
this man". I told my children that. Today, I have to take
those words back because of your shameful conduct. All
for just a ministerial post, you have turned your tables on
all the hallowed principles which you were saying that
you abided by all these years. Why do you do this in the
last few years of your life? - [Interruption.]

Just in case, like some people here, they missed that
word, they said it twice over, "sole and exclusive". But,
there are people here who miss both words. What more
can it mean when the Constitution says that it is the sole
and exclusive jurisdiction? Does this Parliament have
jurisdiction?
ගරු හසුශද් නහනහඹේකහය භවතහ

(ஶண்புஷகு லஶசுகெல நஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Yes.
ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ
(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

There you are! The one man who answers. I will deal
with you in a moment. - [Interruption.] Hon. Rajitha
Senaratne, you sit down. I will deal with it. This is not
like taking tooth out of somebody’s mouth. This is law.
There are legal principles involved in this. This is not like
some crafty things that he does. This involves law. [Interruption.] Now, if the Constitution says that it is the
sole and exclusive jurisdiction of the Supreme Court to
interpret the Constitution, what more can there be ? And,
if after the Supreme Court has done just that - I am
thankful to the Honourable Professor because he tabled it
in this House. Thank you so much. There are instructions
given at the gate not to let those judgments come in. But,
you have tabled it. I must thank you profusely for your
act today. So, that judgment has been tabled and it is on
record. - [Interruption.] You also must be a conspirator
then against the Government, against what the Speaker
has ordered, against what the Deputy Speaker has been
saying to the media. Nevertheless, that has now been
tabled. Parliament must take notice of it. Is this
Parliament to say, we can read Article 125 of the
Constitution which says it is the sole and exclusive
jurisdiction of the Supreme Court to interpret the
Constitution but because we do not agree with that, we do
not accept that? This is - [Interruption.] Not the way we
want, the way the Supreme Court has interpreted it.
ගරු භ්දත්රීලයශඹේ

(ஶண்புஷகு உரப்பஷனர் ஒருலர்)

(An Hon. Member)

That is what the Speaker said.
ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ
(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Yes. The Speaker said in his Ruling, it is the
interpretation of the Supreme Court that must stand and
that is why -
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ඳහර්ලිශ ්දතු

නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ

(The Deputy Speaker)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

Hon. Member, your time is over.
ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ
(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

I have got 50 minutes.
නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

No, you have got 20 minutes.
ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ
(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

I have now got 10 more minutes. I had got 50 minutes
but I will wind up in 10 more minutes.
නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Okay, you continue.
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(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

I charge fees and I was paid by Mr. Janaka Ratnayaka
for appearing in that case. For every case that I appear, I
am entitled to charge, as a professional and receive it. If
you do not know that, I do not blame you that you do not
know that. But, there are lawyers here, ask them and
learn from them. Now, I am entitled to my fees for the
work that I do. Only for the Hon. Minister there, I did not
charge any fees because that was in the public interest.
Now, since I have a short time to conclude, I want to read
from this purported Report.
ගරු ජි්ද ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ஶண்புஷகு சஜஷன் ெ லஶஸ் குைலர்ென)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

Sir, I rise to a point of Order.
නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Sajin De Vass Gunawardena, what is your point
of Order?
ගරු ජි්ද ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ஶண்புஷகு சஜஷன் ெ லஶஸ் குைலர்ென)

ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ
(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

This is the reason why we are participating in this
Debate but, without prejudice to our stand, there is no
Report before this House. There is no Report [Interruption.] All you want to know is that.
ගරු ඒ.පී. ජග්ව පුසඳකුභහය භවතහ (ශඳෝ  ංර්ධන වහ
ජනතහ තු ංර්ධන අභහතය තුභහ)

( ஶண்புஷகு .பீ. ஜகத் புஷ்பகுஶ - தெங்கு அபஷலஷருத்ெஷ,
க்கள் கெஶட்ட அபஷலஷருத்ெஷ அகச்சர்)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara - Minister of Coconut
Development and Janata Estate Development)

Sir, I rise to a point of Order.
නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

Hon. Deputy Speaker, I want to find out from the
Hon. Sumanthiran, when Prabakaran killed thousands of
Tamils whether he wore a black tie.
නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

( பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

That is not a point of Order. Hon. Sumanthiran, you
speak.
ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ
(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Thank you, Sir. The rule of natural justice that all
institutions must adhere to when they have a hearing ගරු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ (තහේණ වහ ඳර්ශශණ
නිශඹෝජය  අභහතය තුභහ)

What is your point of Order?

(ஶண்புஷகு கபசர் முஸ்ெபஶ - தெஶறஷல்நுட்ப, ஆஶய்ச்சஷ பஷெஷ
அகச்சர்)

ගරු ඒ.පී. ජග්ව පුසඳකුභහය භවතහ

(The Hon. Faiszer Musthapha - Deputy
Technology and Research )

(ஶண்புஷகு .பீ. ஜகத் புஷ்பகுஶ)
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, ශ ගරු භ්දත්රීලතුභහ
ජනක ය්වනහඹක භව්වභඹහශග්ද කීඹේ ග්වතහද කිඹහ
දළනග්දන කළභළිනයි.

Minister of

Sir, I rise to a point of Order.
නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

( பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

What is your point of Order?
නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

That is not a point of Order. Hon. Sumanthiran, you
speak.

ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ
(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Ah! the new President's Counsel! What do you want?
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ගරු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ

(ஶண்புஷகு கபசர் முஸ்ெபஶ)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

Sir, I want to ask the Hon. Sumanthiran whether he
can participate in these proceedings without prejudice to
the jurisdiction of Parliament. Once you participate in
these proceedings, you are subject to the jurisdiction of
Parliament.
නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)
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―Mr. Chairman, there must be some decorum in this. I do not like
to be shouted at by Members of the Select Committee. We have
come here to do a job of work. We are making submissions and we
must be treated with some kind of decorum. Otherwise, this does
not become any kind of a process that we can possibly accept. We
cannot accept this process, if we have been shouted at, if we are not
being allowed to make submissions. When I am making
submissions to you Mr. Chairman, I am being interrupted.‖

Then, the Hon. R. Sampanthan who was a Member of
the Select Committee had this to say and I want to read it
to this House. I quote:

(The Deputy Speaker)

That will be looked into.
ගරු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ

(ஶண்புஷகு கபசர் முஸ்ெபஶ)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

Sir, I want a Ruling on that.
නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

That will be looked into and a Ruling will be given by
the Hon. Speaker.
ගරු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ

(ஶண்புஷகு கபசர் முஸ்ெபஶ)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

Sir, the Hon. Member took the position [Interruption.] May I finish ? I am on a point of Order.
නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

―Mr. Chairman, if I might intervene. I think, you as the Chairman of
this Select Committee have to safeguard the dignity and the
decorum of Parliament, because we are functioning as a Select
Committee on behalf of Parliament. The Hon. Chief Justice of the
country is here before us and we are conducting an investigation in
regard to certain matters. There are Counsels appearing on her
behalf. I think, we should conduct ourselves with a sense of
decorum and dignity so as to ensure that the prestige of Parliament
is preserved. It will be unfortunate, if we cannot do that. Let us not
forget that the whole world is watching what is going on here, not
only the people in this country. The whole world is watching what
is going on here and if this is the way that we are going to conduct
our proceedings, it will be a very, very bad reflection on the
institution of Parliament and on these proceedings itself.‖

When Mr. Romesh de Silva and the Hon. R.
Sampanthan said this, none of the other Members said,
―What are you talking about? Who pointed fingers? Who
is shouting? We did not do that. Why are you saying
this?‖ Nothing of that sort. They have agreed that there
was shouting; they have agreed that there was abuse of
the Chief Justice in that Chamber there.

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

What is your point of Order?

ගරු අ් වහජ් ඒ.එච්.එ . අසර් භවතහ

(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

ගරු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ

Sir, I rise to a point of Order.

(The Hon. Faiszer Musthapha)

නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(ஶண்புஷகு கபசர் முஸ்ெபஶ)

The point of Order is this. The Hon. Member
mentioned in this House that he is participating in these
proceedings without prejudice to the jurisdiction
objection. I want a Ruling because he cannot participate
in these proceedings.
නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

The Hon. Speaker will look into that and give a
Ruling.

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

What is your point of Order?
ගරු අ් වහජ් ඒ.එච්.එ . අසර් භවතහ

(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

Sir, he is casting aspersions on the Hon. Minister.
That must be expunged from Hansard.
නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Hon. Member, what is your point of Order?

(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

Sir, before I conclude my speech, I want to read from
this Report. -[Interruption.] Now, please do not disturb.
[Interruption.] This is your own Report. Do not disturb
your own Report. Sir, I would like to quote what Mr.
Romesh de Silva said addressing the Chairman of the
Select Committee in page 1482 of Volume II of the
Report that was submitted. I quote:

(The Deputy Speaker)

ගරු අ් වහජ් ඒ.එච්.එ . අසර් භවතහ

(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

My point of Order is this. How many millions of
dollars has he received as fees from the diaspora in order
to appear for their cases?
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ඳහර්ලිශ ්දතු

නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

No. That is not a point of Order.
ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ
(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, there was abuse in that Select Committee and your
own proceedings bear that out. Having abused the Chief
Justice of this country and chased her out, how can you
say that you adhered to the principles of natural justice of
audi alteram partem? Your own proceedings betray you.
Are you not ashamed? The Chairman is here. Are you not
ashamed? You were addressed and you were asked that
question. Several times you were telling them, ―Do not
listen to the comments of the others. You address me‖.
What does that mean? You have conceded in the print
here that there was abuse going on in that place and you
come here and present this Report with these proceedings.
You did not utter one word. You did not challenge. When
they complained, you did not say, ―No such thing is
happening here‖. It is not recorded. That is a clear proof
as to what you did to a lady, to a Chief Justice of this
country. What more will you not do? If that is the kind of
justice that you mete out to even the Chief Justice of this
country, what chance do others have? What chance do we
have? You have been complaining that we are not coming
to another Parliamentary Select Committee.
ගරු ඒ.පී. ජග්ව පුසඳකුභහය භවතහ

own appointee, to the Chief Justice of this country, what
will you not do to us? Why do you invite us to a
Parliamentary Select Committee, if you abuse and chase
even the Chief Justice? How will you treat us? The Hon.
Minister wanted to talk about the Tamils. After illegally
taking 109 young Tamil women saying that they are
being recruited to the army without any process, abusing
them in those camps and keeping them ගරු (වදය ) යහජිත ශමනහය්වන භවතහ

(ஶண்புஷகு கலத்ெஷ கயஶநஷெஷ ஶஜஷெ கசனஶத்ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, ශ කයන අතය  ප්රtකහල
ිනඹ් ර වළ්දහඩ් හර්තහශ්ද ඉ්ව කය්දනඹ කිඹහ භහ ඉ් රහ
ිනටිනහ.

නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

( பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

සථහය නිශඹෝගරට ඳටවළනි ඹභේ ප්රtකහල කය ිනශබ් න
ඒ ිනඹ් ර වළ්දහඩ් හර්තහශ්ද ඉ්ව කයනහ.[ඵහධහ කිරී ]

ගරු සුජී ශමනිනංව භවතහ

(ஶண்புஷகு சுஜஸல கசனசஷங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, I rise to a point of Order.
නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

( பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Sujeewa Senasighe, what is your point of Order?

(ஶண்புஷகு .பீ. ஜகத் புஷ்பகுஶ)
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

ගරු සුජී ශමනිනංව භවතහ

Sir, I rise to a point of Order.

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

( பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)
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(ஶண்புஷகு சுஜஸல கசனசஷங்க)

ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, සථහය
නිශඹෝගර
ශකොශවම්ව නළවළ, අතය  ප්රtකහල ඉ්ව කය්දන ඕනෆඹ කිඹරහ.
ඔඵතුභහට එශවභ කය්දන ඵළවළ.

(The Deputy Speaker)

Hon. Jagath Pushpakumara, what is your point of
Order?
ගරු ඒ.පී. ජග්ව පුසඳකුභහය භවතහ

(ஶண்புஷகு .பீ. ஜகத் புஷ்பகுஶ)
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, ට්රිොලිඹ ගනු ශදනුශල ට්ටභ
ශද්දන ජනක ය්වනහඹක භව්වභඹහ අරේ ධානිලසයඹකහයතුමිඹ ශඟට
එේක හිහි් රහ අරේ ධානිලසයඹකහයතුමිඹට අඳවහඹේ කශහ.

නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

( பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඒක ඵරහ ග්දන . ිනශඵනහ න ශ්ද ඉ්ව කය්දශ්ද.
ශභෝඩශඹේ හශප ඳහර්ලිශ ්දතුශලීන කථහ කය්දන එඳහ.
කරුණහකයරහ හඩිශ්දන. Hon. Sumanthiran, you continue.

ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ
(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

( பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

That is not a point of Order. Hon. Sumanthiran, you
continue your speech.
ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ
(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

If the Chief Justice cannot get justice in this
Parliamentary Select Committee, with what face do you
invite us to come to the other Parliamentary Select
Committee? If this is the justice that you can do to your

If anything is to be deleted from the Hansard on the
basis that it is untrue, first, you must delete this entire
Report, because this entire Report is a false report and
this Report is a No-Report because the Court of Appeal
has quashed it. I want to add that. In Proceedings No. CA
411/2013, the Court of Appeal has quashed this already.
It was the undertaking of the Sri Lankan Government to
the UN Human Rights Council in 2003 - [Interruption.]
ගරු සුජී ශමනිනංව භවතහ

(ஶண்புஷகு சுஜஸல கசனசஷங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, I rise to a point of Order.
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නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Sujeewa Senasinghe, what is your point of
Order?
ගරු සුජී ශමනිනංව භවතහ

(ஶண்புஷகு சுஜஸல கசனசஷங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ කිලහ ශභෝඩ
ප්රtකහල කය්දන එඳහඹ කිඹහ. ඒහ ශභෝඩ ප්රtකහල ශනොශයි.
[ඵහධහ කිරී ]
නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)
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because, otherwise, like you have already put the country
at peril, you are putting this country at peril once more.
because with all the undertakings that you have given to
the UN Human Rights Council, you are willing to willynilly, move away and that will put this country at peril. It
is our responsible reminder to you. "Do not put our
country at peril; do not violate the Constitution; do not
put the country at peril". If you do that, this will be
regarded as a failed State. You are the ones who are
doing that, not anybody else. - [Interruption.] If you give
undertakings and if you violate them, if you do not listen
to the Supreme Court’s own order, if you violate the
Constitution, you will make this country a failed State.[Interruption.] Thank you.

(The Deputy Speaker)

No, no. Hon. Sumanthiran, you continue.
ගරු ිනරංග සුභිනඳහර භවතහ
(ஶண்புஷகு ெஷயங்க சுெஷபஶய)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

In the UN Human Rights Council's UPR Sessions in
2003, Sri Lanka gave - [Interruption.]
ගරු අ් වහජ් ඒ.එච්.එ . අසර් භවතහ

(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

ගරු ශජෝ්ද අභයතුංග භවතහ

(ஶண்புஷகு கஜஶன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

Sir, I rise to a point of Order.
නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

( பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! Hon. John Amaratunga is on his feet.

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

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු ශජෝ්ද අභයතුංග භවතහ

(ஶண்புஷகு கஜஶன் அதுங்க)

නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Azwer, what is your point of Order?
ගරු අ් වහජ් ඒ.එච්.එ . අසර් භවතහ

(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

ஶண்புஷகு பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்ககர, ஶழ்ப்
பஶைத்ெஷகய ெஷழ்ப் தபண்ககர இஶணுலத்ெஷல் கசர்த்து
பஶலில் லல்லுமவுக்கு உட்படுத்ெஷனஶர்கதரன்ர பஶஶளு
ன்மத்ெஷல் கூமஷ, ெஷறஷனத்துக்கு தபஶஷ அலஶனத்கெ
தசய்ெது இந்ெ

[මරහනශශ අණ ඳරිදි ඉ්ව කයන රීන.]

[அக்கஷஶசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ன்பகெ நஶன் தசஶல்ய கலண்டும். ெஷறஷனத்துக்குச் தசய்ெ
அநஷஶம்! துகஶகம்! அலஶனம்! - [இகடமடு]

නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(The Hon. John Amaratunga)

Hon. Deputy Speaker, we have lost about two hours’
of debating time. You have to control this House and
allow the Members to speak freely. This is very
unreasonable. Please do that. - [Interruption.]
නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Sumanthiran, have you concluded?
[Interruption.] Order, please. Yes, Hon. Sumanthiran.

-

ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ
(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, on the point of Order that the Hon. John
Amaratunga raised, right from the beginning of my
speech, when I most humbly requested you to control the
House, you said that you do not need to be reminded.
But, now we saw how you controlled the House.

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

That is not a point of Order.

නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ
(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

You also should know - [Interruption.] මීශඟට
අරු්දදික ප්රtනහ්දු  භ්දත්රීලතුභහ.

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

After having given an undertaking to the UN Human
Rights Council that judicial review is available after the
impeachment process of a judge under Article 107(3), this
House - I say with utmost necessity - adhere to that

ගරු අරු්දදික ප්රtනහ්දු  භවතහ

(ஶண்புஷகு அருந்ெஷக்க பர்னஶந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි,- [ඵහධහ කිරී ]
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ඳහර්ලිශ ්දතු

නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු භ්දත්රීලතුභ්දරහ කරුණහකයරහ ශ ධාහදඹ ශරහශල ග
කීභේ ඇින තභ්දශප ප්රtකහල කය්දන. කරුණහකයරහ අනලය 
ධාධිඹට ශ ගරු බහශල වළිනශය්දන එඳහ. ගරු අරු්දදික ප්රtනහ්දු 
භ්දත්රීලතුභහ කථහ කය්දන. [ඵහධහ කිරී ] කථහ කයන ධාධිඹ දළන
ග්දන. ශ ක ඳහර්ලිශ ්දතු. අනලය  ධාධිඹට ධාහිළුකහයඹ්ද
ශර වළිනශය්දන එඳහ. ගරු සුජී ශමනිනංව භ්දත්රීලතුභහ හඩි
ශ්දන. ගරු අරු්දදික ප්රtනහ්දු  භ්දත්රීලතුභහ කථහ කය්දන. [ඵහධහ
කිරී ] කරුණහකයරහ හඩි ශරහ ඉ්දන.

[අ.බහ. 5.14]
ගරු අරු්දදික ප්රtනහ්දු  භවතහ

(ஶண்புஷகு அருந்ெஷக்க பர்னஶந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, ශ යශට් ිනබුණු එ් ටීටීඊ
ත්රනසතහදඹ නිහ ළඩිශඹ්දභ ඵළට කෆශල ශ යශට් අහිංක ශදභශ
ජනතහ. භභ හිත්දශ්ද ශ
යශට් සුවේ ජනතහශප
ඵරහශඳොශයෝවතු, ශ යශට් ජනතහශප අනහගතඹ ධානහල කයපු
මිනී භරු එ් ටීටීඊ ත්රනසතහදඹ,- [ඵහධහ කිරී ] ඒ අහිංක- [ඵහධහ
කිරී ]

ගරු අරු්දදික ප්රtනහ්දු  භවතහ

(ஶண்புஷகு அருந்ெஷக்க பர்னஶந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, ශ යශට් අහිංක ශදභශ
ජනතහශප රීරි භහං ඌයහ ශඵොමි්ද, ශ යශට් අහිංක ශදභශ
ජනතහ ත ත්ව අගහධඹට දභමි්ද ළඩ කටුතතු කයන කළු
ශකෝට් එක ඇ ග්වත

[මරහනශශ අණ ඳරිදි ඉ්ව කයන රීන.]

[அக்கஷஶசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ඳසශම භට ශ කථහ කය්දන රළබීභ ගළන ඳහර්ලිශ ්දතු
භ්දත්රීලයඹකු වළටිඹට භභ ඉතහභ්ව කනගහටු ශනහ. ඒ හශපභ
තභයි එශවභ

[මරහනශශ අණ ඳරිදි ඉ්ව කයන රීන.]

[அக்கஷஶசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]
[Expunged on the order of the Chair.]

එේකරහ ඳහර්ලිශ ්දතුශල ඉ ශගන ඉ්දන රළබීභ ගළන්ව භභ
රජ්ජහ ශනහ. [ඵහධහ කිරී ] ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි,[ඵහධහ කිරී ]

ගරු භ්දත්රීලයශඹේ

ගරු අජි්ව පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(An Hon. Member)

(The Hon. Ajith P. Perera)

(ஶண்புஷகு உரப்பஷனர் ஒருலர்)

(ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. தபகஶ)

කරුණහ භ්දත්රීලතුභහට ද ඵණි්දශ්ද? එතුභහට ඵණි්දන ඕනෆ.

Sir, I rise to a point of Order.

නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

ගරු භ්දත්රීලයශඹේ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

කරුණහකයරහ ඔඵතුභ්දරහ ධාහිළු කය්දන එඳහ. ග කීභේ
ඇින කටුතතු කය්දන. අද ගරු ධාඳේ නහඹකතුභහ ඔඵතුභ්දරහ
ිනඹලු ශදනහටභ කිලශල, ශ ක ගළන අධිකයණඹක ආකහයඹකට
කටුතතු කය්දන ශරහ ිනශඵනහ කිඹරහ. [ඵහධහ කිරී ]

ගරු අරු්දදික ප්රtනහ්දු  භවතහ

(ஶண்புஷகு அருந்ெஷக்க பர்னஶந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු භ්දත්රීලතුභහ, භභ කිලශල්ව නළවළ ශ්ද. කථහ කය්දන
ඉසය ශරහ ඔඵතුභහ ඳනි්දන එඳහ.

නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඒ නිහ ජරි බහේ වළටිඹට ඇහු ක්ද ීනරහ, ශ කයන
ප්රtකහල පිළිඵ ඔඵතුභ්දරහශප භතඹ ඳශ කය්දන. [Interruption.] No, I am referring to what the Hon. Leader
of the Opposition said. කරුණහකයරහ - [Interruption.] You

cannot question me. Please sit down and listen to the
speeches and then decide. - [Interruption.]
ගරු අරු්දදික ප්රtනහ්දු  භවතහ

(ஶண்புஷகு அருந்ெஷக்க பர்னஶந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භශප ශරහ. [ඵහධහ කිරී ]

නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු අරු්දදික ප්රtනහ්දු  භවතහ,- [ඵහධහ කිරී ] Hon.
Members, please sit down. - [Interruption.] Please sit
down. I have given an Order from the Chair. [Interruption.] You sit down. Learn how to conduct
yourselves as Parliamentarians.
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(ஶண்புஷகு உரப்பஷனர் ஒருலர்)

(An Hon. Member)

[මරහනශශ අණ ඳරිදි ඉ්ව කයන රීන.]

[அக்கஷஶசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]
[Expunged on the order of the Chair.]

[ඵහධහ කිරී ]

ගරු අරු්දදික ප්රtනහ්දු  භවතහ

(ஶண்புஷகு அருந்ெஷக்க பர்னஶந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

එතුභහ ත්රනසතහදඹ අ්ද කයපු ශකශනේ. එතුභහ ත්රනසතහදඹ
අ්ද කයරහ ප්රtජහත්දත්රනහීන ප්රtහවඹට ආපු ශකශනේ.
තමු්දනහ්දශම ශකෝට් එක ඇ ශගන තභ්ව

[මරහනශශ අණ ඳරිදි ඉ්ව කයන රීන.]

[அக்கஷஶசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]
[Expunged on the order of the Chair.]

නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු අජි්ව පී. ශඳශර්යහ භ්දත්රීලතුභහ, තමු්දනහ්දශම ග
කීභකි්ද, අතය ලය  point of Order එකේද ඉදිරිඳ්ව කය්දශ්ද?

ගරු අරු්දදික ප්රtනහ්දු  භවතහ

(ஶண்புஷகு அருந்ெஷக்க பர்னஶந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, අද-

නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු අජි්ව පී. ශඳශර්යහ භ්දත්රීලතුභහ.
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ගරු අජි්ව පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. தபகஶ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, භ්දත්රීලයශඹකුට ත්ව
භ්දත්රීලයඹකුට අඳවහ කය්දන පුළු්දකභේ නළවළ.
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ගරු අරු්දදික ප්රtනහ්දු  භවතහ

(ஶண்புஷகு அருந்ெஷக்க பர்னஶந்து)

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, අපිට භතකයි එ් ටීටීඊ
ත්රනසතහදඹ ඳිනන කහරශශීන ශ යශට් අධිකයණ ඳද්ධිනඹ
ිනශඵද්දි එශවම ශනභ-

ගරු භ්දත්රීලයශඹේ

(ஶண்புஷகு உரப்பஷனர் ஒருலர்)

(An Hon. Member)

නභ කිඹරහ නළවළ. නභ කිලශල නළවළ.

නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

ගරු දඹහිනරි ජඹශමකය භවතහ

(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜகசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, භභ ඔඵතුභහශග්ද දළන
ග්දන කළභළිනයි, ශ ඳහර්ලිශ ්දතුශල ත්රනසතහදිශඹෝ ඉ්දනහද
කිඹරහ.

(The Deputy Speaker)

ගරු අජි්ව පී. ශඳශර්යහ භ්දත්රීලතුභහ, ඔඵතුභහ කිඹ්දන.

ගරු අජි්ව පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. தபகஶ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි,- [ඵහධහ කිරී ]

නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please!

නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ප්රtලසන අව්දන ඵළවළ. That is not a point of Order. කථහ
කය්දන ගරු අරු්දදික ප්රtනහ්දු  භ්දත්රීලතුභහ.

ගරු භ්දත්රීලයශඹේ

(ஶண்புஷகு உரப்பஷனர் ஒருலர்)

(An Hon. Member)

ඉ්දනහ. ශ ඉ්දශ්ද. [ඵහධහ කිරී ]

නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ
ගරු අජි්ව පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. தபகஶ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, ශ ගරු බහශල ඉ්දන අපි
කවුරු්ව ද්දන

[මරහනශශ අණ ඳරිදි ඉ්ව කයන රීන.]

[அக்கஷஶசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]
[Expunged on the order of the Chair.]

තභයි කරුණහ අ භහ්ද

[මරහනශශ අණ ඳරිදි ඉ්ව කයන රීන.]

[அக்கஷஶசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]
[Expunged on the order of the Chair.]

නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

That is not a point of Order. ගරු අරු්දදික ප්රtනහ්දු 
භ්දත්රීලතුභහ කථහ කය්දන. කරුණහකයරහ- [ඵහධහ කිරී ]
ගරු අරු්දදික ප්රtනහ්දු  භවතහ

(ஶண்புஷகு அருந்ெஷக்க பர்னஶந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, අපිට භතකයි,-

ගරු දඹහිනරි ජඹශමකය භවතහ

(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜகசக)

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඳහර්ලිශ ්දතු වහය ඹට රේ න ආකහයඹට කටුතතු
කය්දශ්ද න points of Orderරට අසථහ රඵහ ශනොීන ඉ්දන
ිනද්ධ ශනහ. ගරු අරු්දදික ප්රtනහ්දු  භ්දත්රීලතුභහ කථහ කය්දන.

ගරු අරු්දදික ප්රtනහ්දු  භවතහ

(ஶண்புஷகு அருந்ெஷக்க பர்னஶந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි,- [ඵහධහ කිරී ]

ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ
(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, I rise to a point of Order.
ගරු අරු්දදික ප්රtනහ්දු  භවතහ

(ஶண்புஷகு அருந்ெஷக்க பர்னஶந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, අද කථහ කයනහ
අධිකයණශශ සහධීන්වඹ ගළන. වළඵළයි උතුරු නළශඟනහිය
ශනභ අධිකයණ ඳද්ධිනඹේ ක්රිලඹහ්වභක-

ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ
(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, I rise to a point of Order.

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Sir, I rise to a point of Order.

නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු දඹහිනරි ජඹශමකය භ්දත්රීලතුභහ.

(The Deputy Speaker)

Hon. Sumanthiran, what is your point of Order? You
have to be very responsible when raising a point of
Order.
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ඳහර්ලිශ ්දතු

ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ
(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Yes. Thank you very much. The Hon. Member
referred to somebody wearing a black coat. I started my
speech by identifying myself as a person wearing a black
coat today. Not only that, he is just behind me and he
points to me. He is pointing to me by finger and he is
calling me a
[මරහනශශ අණ ඳරිදි ඉ්ව කයන රීන.]

[அக்கஷஶசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]
[Expunged on the order of the Chair.]

- [Interruption.]
නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

( பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

If there is any reference contrary to the Standing
Orders, such references will be expunged.
ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ
(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

He is pointing to me by finger and he is calling me a
[මරහනශශ අණ ඳරිදි ඉ්ව කයන රීන.]

[அக்கஷஶசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]
[Expunged on the order of the Chair.]

"(vii) කය භ්දත්රීලයඹකු ධාින්ද ශවෝ ශන භ්දත්රීලයඹකු නමි්ද ව්ද
ශනොකශ ුතතුඹ.
(viii) කය භ්දත්රීලයඹකු ධාින්ද ශවෝ අනය  භ්දත්රීලයඹකුට අුතතු
ශච්තනහ ..."

නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

I have given an Order in that regard when the Hon.
Sumanthiran raised it. - [Interruption.] ඵහධහ කයන ගරු
භ්දත්රීලතුභහ කරුණහකය, ශ ගරු බහශල නහසින කය්දන එඳහ.
I have already given an Order.
ගරු අරු්දදික ප්රtනහ්දු  භවතහ

(ஶண்புஷகு அருந்ெஷக்க பர்னஶந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

අද ශ අධිකයණ ඳද්ධිනඹ ගළන ශරොකුට කථහ කයන භවය
අඹ එදහ එ් ටීටීඊ ත්රනසතහදඹ ධාින්ද ශනභ අධිකයණ ඳද්ධිනඹේ
ඳ්වහශගන ඹන ධාට මුනිත රැේකහ. ශ ශගෝ ශරෝ අද
අධිකයණශශ සහධීන්වඹ ගළන කථහ කයනහ. නමු්ව එදහ
එශවභ කථහ කශශම නළවළ. [ඵහධහ කිරී ] ගරු නිශඹෝජය 
කථහනහඹකතුභනි, ශ යශට් අභිඹහයනහධිකයණඹ ගළන අපි අද
රජ්ජහ ශනහ. අද "ශඩ්ලි නිවුස" පු්ව ඳශ්ව ශභශවභ ව්ද
ශනහ. I quote:
"BOTTOM FALLS OFF APPEAL COURT WRIT - JUDGES SAY
IT 'BROUGHT DISREPUTE' "

ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, එභ පු්ව ඳශ්ව තු යට්ව
ශභශවභ ව්ද ශනහ. I quote:

He is the

"Hurried judgement using vacation court"

[මරහනශශ අණ ඳරිදි ඉ්ව කයන රීන.]

It further states, I quote:

[அக்கஷஶசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ගරු අරු්දදික ප්රtනහ්දු  භවතහ

(ஶண்புஷகு அருந்ெஷக்க பர்னஶந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

No. I am not a terrorist. You are a
[මරහනශශ අණ ඳරිදි ඉ්ව කයන රීන.]

[அக்கஷஶசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]
[Expunged on the order of the Chair.]

[Interruption.]
ගරු සුජී ශමනිනංව භවතහ

(ஶண்புஷகு சுஜஸல கசனசஷங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, I rise to a point of Order.
නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Yes, Hon. Sujeewa Senasinghe.
ගරු සුජී ශමනිනංව භවතහ

(ஶண்புஷகு சுஜஸல கசனசஷங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, සථහය නිශඹෝග අංක 84
(vii) ව (viii) හි උඳ ග්දිනර ශභශවභ ව්ද ශනහ.
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"Case argued, judgement, on same day"

එක දේ ඇතුශත අශනේ ඳහර්ලසශඹ්ද කිඹන කහයණහට
ඇහු ක්ද ශද්දශ්ද නළතු ශ
යශට් අින ශගෞයනීඹ
අභිඹහයනහධිකයණ ධානිසුරුරු්ද වෆ් ලුට රේ කයමි්ද, ශ
යශට් අභිඹහයනහධිකයණඹ වෆ් ලුට රේ කයමි්ද ීන ිනශඵන
තී්දු   ඵ්දධශඹ්ද අපි රජ්ජහට ඳ්ව ශනහ.
ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, ශභොනහද, ශ ළරැදි? ශ
යශට් අධිකයණශශ ප්රtධහනභ තළන ඉ්දන ශකනහ කය ිනශඵන
ළරැදි තමු්දනහ්දශමරහ්ව, අපි්ව ද්දනහ. ඵළල ඵළ් භට, ශ ක
criminal law එකේ වළටිඹට ඳරීේණ ඳ්ව්දන ඕනෆ ශදඹේ
ශනොශයි. ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, ශගෝ් ඩ්ද කී එශේ
මුද්  දළම අහිංක මිනිසසු 9000ේ ඳභණ අභහරුශල දභමි්ද
තී්දු  ු ්දනහ. ශියහනි ිනරකර්ධන භළිනනිඹ ඒ නඩු අවන ධාට
එතුමිඹශග්ද ඒක අයශගන ිනශඵනහ, හින රඵහ ග්දන. [ඵහධහ
කිරීභේ] ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, හිටපු අරේ
ධානිලසයඹකහය ය්ව එ්ද. ින් හ භළිනතුභහ තී්දු ේ ු ්දනහ,
ශලි්දශකෝ එශේ ්වක රට ශකොශවම්ව තළනකි්ද රහබ
ඉ් ර්දන ඵළවළ; ට්ට ඉ් ර්දන ඵළවළ කිඹහ. එශවභ තී්දු ේ
ීනරහ ිනශඵනශකොට - ශවොයි අපි පිළිගනිමු, එශවභ ග්වශ්ව
එතුමිඹ ශනො එතුමිඹශප නංහි කිඹහ. වළඵළයි, නංහි ශනුශ්ද
හිහි්ද ට්ට ඉ් ර්දන ඵළවළ.- නංහි ශනුශ්ද හිහි්ද එතුමිඹට
ට්ට
ඉ් ර්දන ඵළවළ. ඒකභ යදේ. ගරු නිශඹෝජය 
කථහනහඹකතුභනි, අද නිඹභ ගණනට - fixed price එකට- ළඩිඹ
අඩුශ්ද ව ඵ ශරහ ිනශඵ්දශ්ද. ඒකභ යදේ.
ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, භභ පුු භ ශනහ. අශප් ශ
කමිටු ශ ශයෝදනහ ඳව ධාතයයි ධාබහග කශශම. ත ිනශඵනහ.
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ශභහි ව්ද කය ිනශඵන අශනකු්ව ශයෝදනහ 14  ඵ්දධශඹ්ද
කථහ කයනහ න , ධානිසුරුරු්දශග්ද ශඳෞද්ගලික ඳළි ශගන
ිනශඵනහ. ශ හශප ශකශනේ අශප් අධිකයණශශ ඉවශභ
තළනක ිනටීභ සුු සු නළවළ. ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, -

ගරු දඹහිනරි ජඹශමකය භවතහ

(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜகசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, I rise to a point of Order.
- [ඵහධහ කිරී ]

ගරු භ්දත්රීලරු

(ஶண்புஷகு உரப்பஷனர்கள்)
(Hon. Members)

හඩි ශ්දන.

නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු දඹහිනරි ජඹශමකය භ්දත්රීලතුභහ.

ගරු දඹහිනරි ජඹශමකය භවතහ

(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜகசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, සථහය නිශඹෝග අංක 78අ.
(8) ශකශයහි භහ ඔඵතුභහශප අධහනඹ ශඹොමු කයනහ. භහ
ඔඵතුභහට මීට කලිනු්ව ශ ගළන කිලහ. ශ ධාශලම කහයක
බහ ධාින්ද එතුමිඹ ළරැදිකරු ඵට ඳ්ව කය ිනශඵනහද, නළද්ද
කිඹන කහයණඹ භහ ඉසශ් රහ්ව අවපුහභ අශප් ගරු
කථහනහඹකතුභහ කිලහ, -

නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

That is not a point of Order. ගරු අරු්දදික ප්රtනහ්දු 
භ්දත්රීලතුභහ කථහ කය්දන.

ගරු අරු්දදික ප්රtනහ්දු  භවතහ

(ஶண்புஷகு அருந்ெஷக்க பர்னஶந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහශල 4
(ඇ) අනු ය සථහ ඹටශ්ව ශභශම ව්ද කය ිනශඵනහ:
"නීිනඹ අනු ඳහර්ලිශ ්දතු ධාින්ද භ ක්රිලඹහ්වභක කශ වළකි
ඳහර්ලිශ ්දතුශල ව එහි භ්දත්රීලයඹ්දශප යප්රtහද, ඳරිවහය වහ ඵරතර
 ඵ්දධශඹ්ද ධානහ ජනතහශප අධිකයණ ඵරඹ, ආණ්ඩුක්රාභ
ය සථහශ්ද ඇින ශකොට පිහිටුන රද ශවෝ ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහශ්ද
පිළිග්දනහ රද නළතශවෝව ශන්ව ඹ නීිනඹකි්ද ඇින ශකොට පිහිටුන
රද අධිකයණ, ධානිලසයඹ අධිකහය ව ආඹතන භඟි්ද ඳහර්ලිශ ්දතු ධාින්ද
ක්රිලඹහ්වභක කශ ුත්වශ්ව ඹ."

ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, ඒ අනු ඳහර්ලිශ ්දතු තභයි
උ්වතරීතය. ඳහර්ලිශ ්දතු උ්වතරීතය ්දශ්ද ශකොශවොභද?
ඳහර්ලිශ ්දතු තභයි ජනතහ ඵරඹ. ජනතහට පුළු්ද න
ඳහර්ලිශ ්දතු වයවහ ජනහධිඳිනයඹහ ශගදය ඹ්දන, ජනතහට
පුළු්ද න ඳහර්ලිශ ්දතු වයවහ ඕනෆභ තයහිනයභක ශකශනේ
ශගදය ඹ්දන, ශ යශට් ිනටින දූෂිතභ -

නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු භ්දත්රීලතුභනි, ශ නිශඹෝගඹේ ශනොශයි. ගරු කථහනහඹකතුභහ
ධාිනනු්ව ඉ් ලීභේ කශහ, ශඳෞද්ගලික ප්රtවහය එ් ර කය්දශ්ද
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නළින ශ
කහයණඹට අදහශ කථහ කය්දන කිඹරහ.
කරුණහකයරහ ශ හර්තහ ව ශයෝදනහ පිළිඵ ත්ව්වඹ
ළරකි් රට ශගන කරුණු ඉදිරිඳ්ව කය්දන.

ගරු අරු්දදික ප්රtනහ්දු  භවතහ

(ஶண்புஷகு அருந்ெஷக்க பர்னஶந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

ශයෝදනහ පිළිඵ කථහ කය්දනට පුළු්ද, ගරු නිශඹෝජය 
කථහනහඹකතුභනි. අපි කිඹ්දශ්ද ශ යශට් අරේ ධානිලසයඹකහයතුමිඹ
ශ ධාධිඹට ළරැදි කයරහ ිනශඵනහ න , ජනතහශප ඵරඹ
ිනශඵන, ජනතහශප ඳයභහධිඳතය  ිනශඵන ශ
උ්වතරීතය
ඳහර්ලිශ ්දතුට ය සථහශ්ද ඵරඹ ීනරහ ිනශඵනහ, ඒ ඕනෆභ
ශකශනකු තයහිනයභ ශනොඵරහ එළිඹට දභ්දනට. ගරු නිශඹෝජය 
කථහනහඹකතුභනි, අද ශ යට අයහජික කයනහ. ශ ක තභයි අපි
කිඹ්දශ්ද ජහතය ්දතය කුභ්දත්රනණඹේ කිඹරහ. ය්ව ශෂෝදශමකහ
වයවහ ක්රිලඹහ්වභක කශශම්ව ශ කයි. අද ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක
භළිනනිඹ රකඩඹේ වළටිඹට අයශගන ශ යට අයහජික කය්දනට
ජහතය ්දතය කුභ්දත්රනණඹේ ළරසු
කයන ශරහේ ශ .
ජහතය ්දතය කුභ්දත්රනණඹ ළරසු කයනහ.

නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු භ්දත්රීලතුභහ, දළ්ද අ්ද කය්දන. ඔඵතුභහශප කහරඹ
අහනයි.

ගරු අරු්දදික ප්රtනහ්දු  භවතහ

(ஶண்புஷகு அருந்ெஷக்க பர்னஶந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, අඳට ඒකට ඉඩ ශද්දන
ඵළවළ. යහජය  ශමකඹකු ධාින්ද ඹ කිින යදේ කය ිනශඵනහ න
එඹහ suspend කයනහ. Suspend කයරහ තභයි එඹහශප නඩු
අව්දශ්ද. වළඵළයි ශභතළන එශවභ එකේ ිනු  ්දශ්ද නළින නිහ
තභයි එතුමිඹ තභ්ව ඒ පුටුශල ිනටි්දශ්ද. ඒ නිහ තභයි ඉතහභ්ව
ඉේභනට, භහඹේ ළනි කහරඹේ ඇතුශත ශ ක අ්ද
කය්දනට අලය  ්දශ්ද. ඒක නිහ ශභහි කිිනභ යදේ නළවළ.
ශ කයන කහර්ශඹහි කිිනභ යදේ නළවළ. එකභ ශද් තභයි -

නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ශඵොශවොභ සතුිනයි.

ගරු අරු්දදික ප්රtනහ්දු  භවතහ

(ஶண்புஷகு அருந்ெஷக்க பர்னஶந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, ශ අහන මිනි්වතු.
ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, අවුරුු  30ේ ිනසශම ඳළළින
මිනීභරු ත්රනසතහදශඹ්ද ශ
යට මුදහ ග්වතහ. දළ්ද අඳට
ජහතය ්දතය මිනීභරු ත්රනසතහදඹට හි නභ්දනට ඵළවළ. අඳට
ජහතය ්දතයඹට හි නභ්දනට ඵළවළ. ඒක නිහ ශ කුභ්දත්රනණ
අපි ඳයහජඹට ඳ්ව කශ ුතතුයි. ශ කුභ්දත්රනණ ඳයහජඹට ඳ්ව
කයරහ, අපි ශ ගභන ඹනහ කිඹන එකයි කිඹ්දශ්ද.

නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

( பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ශඵොශවොභ සතුිනයි. මීශඟට ගරු අකිර ධායහජ් කහරිඹ
භවතහ.
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ඳහර්ලිශ ්දතු

[අ.බහ.5.26]
ගරු අකිර ධායහජ් කහරිඹ භවතහ

(ஶண்புஷகு அகஷய லஷஶஜ் கஶஶஷலசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, භහ හිතන ධාධිඹට ශ
ඳහර්ලිශ ්දතු උ්වතරීතය ඵ දළ්ද වළශභෝභ පිළිශගන ිනශඵනහ.
ඒ නිහ ශ ඳහර්ලිශ ්දතුශල උ්වතරීතය බහඹ ආයේහ කයමි්ද
අපි කථහ කශ ුතතු ඹයි භභ ධාලසහ කයනහ. එභ උ්වතරීතය බහඹ
ටවහ ශගන, අඳට්ව ඵහධහකි්ද ශතොය අශප් කථහ කයශගන
ඹ්දන අසථහ රඵහ ශද්දන කිඹරහ භහ ඉ් රනහ.
ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි - [ඵහධහ කිරීභේ]

නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

කරුණහකය එතුභහ ඉ් රපු ආකහයඹට එතුභහට කථහ කය
ශගන ඹ්දන ඉඩ ශද්දන.

ගරු අකිර ධායහජ් කහරිඹ භවතහ

(ஶண்புஷகு அகஷய லஷஶஜ் கஶஶஷலசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහශගනු්ව භහ ඉ් ලීභේ කයනහ,
කරුණහකය ඔඵතුභහශප ආනශශ සහධීන්වඹ ආයේහ කයමි්ද
අඳට ඒ වහ අසථහ රඵහ ශද්දන කිඹරහ.
ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, ශ ශදෝහභිශඹෝග ගළටලු
අද මුළු යශට්භ ධාලහර කිනකහේ ඇින කයන ිනද්ධිඹේ ඵට ඳ්ව
ශරහ ිනශඵනහ. අපි අද ධාහදඹ ආය බශශ ෆශවන කහරඹේ ගත
කශශම ශ ශදෝහභිශඹෝගඹ ශගන ඒශ ක්රිලඹහ ඳටිඳහටිඹ පිළිඵ,
ඒ හශපභ සථහය නිශඹෝගරට ව ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහට
අනු ිනබුණු ප්රtලසන ව ගළටී පිළිඵ, ඒ සථහය නිශඹෝග ව
ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහ උ් රංඝනඹ න ආකහයශඹ්ද ශ
ක්රිලඹහදහභඹ කිරීභ පිළිඵ කරුණු කිඹ්දනයි. සථහය නිශඹෝග
අංක 78 අ.(8) ඹටශ්ව ශ කමිටු ක්රිලඹහ කය ිනශඵන ආකහයඹ ව
කමිටුට ඇතුශ්ව ශරහ ඉ්දන පුද්ගරඹ්ද  ඵ්දධශඹ්ද, ඒ
නිශඹෝගඹ උ් රංඝනඹ කිරී  ඵ්දධශඹ්ද භහ කරුණු ශගන
වළය දළේවූහ.
ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, ශ හර්තහ කස කශ
ුත්වශ්ව කමිටු ශ් ක ඵ භභ කිඹ්දන ඕනෆ. කමිටු ශ් ක යඹහ
ලශඹ්ද කටුතතු කශශම ඳහර්ලිශ ්දතුශල භව ශ් ක තුභහයි. භභ
අවනහ, ශ හර්තහ කස කශශම කමිටු ශ් ක යඹහ ද, එශවභ
නළ්වන
ත්ව පුද්ගරඹ්ද ශභහි නහඹක්වඹ අයශගන,
ආධිඳතය ඹ අයශගන කටුතතු කශහ ද කිඹහ. භට එළනි ළකඹේ
ඇින ශ්දශ්ද, ඒ පිළිඵ ප්රtලසනඹේ ඇින ශ්දශ්ද ඒ
 ඵ්දධශඹ්ද කමිටුශල ශ් ක යඹහ ධාින්ද කටුතතු කශ ුතතු
ිනබිඹීන ඳහර්ලිශ ්දතුශල
බහහ ඳරිර්තකඹ්ද ශදශදශනේ
ජනහධිඳින ශ් ක කහර්ඹහරඹට හිහි් රහ ඒ  ඵ්දධශඹ්ද
කටුතතු කිරීභ නිහයි. ඳහර්ලිශ ්දතුශල බහහ ඳරිර්තක ජිය
ධ භශප භවතහ්ව, සුනි්  ධාශජ්ිනංව භවතහ්ව ජනහධිඳින ශ් ක
කහර්ඹහරඹට හිහි්ද කමිටුශල කටුතතු කය ිනශඵනහ. ඒ හශපභ
භභ දළේකහ කමිටුශල බහඳිනයඹහශප නිශඹෝග
භත ඒ
ශ් ක යඹහ කටුතතු කශහඹ කිඹන එක. ඒ නිහ ඒ පිළිඵ
අඳට ප්රtලසන ිනශඵනහ.
ශභභ කමිටු සහධීන ශ්දන ඕනෆ. සථහය නිශඹෝග අනු,
ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහ අනු කමිටුේ ක්රිලඹහ කශ ුත්වශ්ව
ශකශමද, හභහජිකඹ්ද ඳ්ව කශ ුත්වශ්ව ශකශමද,
ශදෝහභිශඹෝගඹකීන එඹ වරිඹහකහය අධිකයණඹේ ලශඹ්ද
එශවභ නළ්වන ධාශලම කහයක බහේ ලශඹ්ද ඳ්ව කශ
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ුත්වශ්ව ශකශමද කිඹන කරුණු ශගන වළය දේහ ිනශඵනහ.
ඒහ උ් රංඝනඹ කයමි්ද ශ ඹ්දශ්ද ශකොවහටද කිඹහ අපි
අව්දන කළභළිනයි.
අපි වළශභෝභ ඳහර්ලිශ ්දතු භ්දත්රීලරු්ද ලශඹ්ද දිවුරු ීන
ිනශඵනහ, ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහ ආයේහ කය්දන. ඳහර්ලිශ ්දතුශල
සථහය නිශඹෝග උ් රංඝනඹ ශනොන ආකහයශඹ්ද කටුතතු
කය්දන අපි ඵළඳී ඉ්දනහ. ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි,
නමු්ව අඳට දළ්ද න ශඳශන්දශ්ද ශභතුභ්දරහ ආණ්ඩුක්රාභ
ය සථහ උ් රංඝනඹ කයන ඵයි; ඒ හශපභ සථහය
නිශඹෝගරට ඳටවළනි කටුතතු කයන ඵයි. අ්දිනභට අපි ශ
ශකොවහටද ඹ්දශ්ද? ශසට්මි්දසටර් ඳ්දනශශ ආණ්ඩුක්රාභඹේ
ශ්දන පුළු්ද; ජනහධිඳින ආණ්ඩුක්රාභඹේ ශ්දන පුළු්ද;
කුභන ර්ගශශ ආණ්ඩුක්රාභඹේ ිනබුණ්ව ඵරතර ශඵීනභ කිඹන
කහයණඹ ඉතහ ළදග්ව ශනහ. ශභෝදශටසකෙට අනු ඵරතර
ශඵීනශ නය හඹ ශ ශරෝකශශ ඳවශ වුශණ්, ශ ශරෝකඹට
වඳු්දහ ු ්දශ්ද -ශභෝදශටසකෙ නය හඹ ශ
ආණ්ඩුක්රාභ
ය ස ථහට ඇතුශ්ව කයරහ ිනශඵ්දශ්ද ය  ස ථහදහඹකඹ,
ධාධහඹකඹ, අධිකයණඹ කිඹහ ශන ශනභ ආඹතන සථහපිත
කය්දන කටුතතු කය ිනශඵ්දශ්ද- ඇේට්ද හමියඹහ කිඹනහ
හශප අධික ඵරඹ අධික දූණඹට රේ න නිහයි. එශවභ
නළ්වන එක පුද්ගරශඹකුට ඵරතර ටික රඵහ ු ්දශනෝව [ඵහධහ කිරී ]

නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු භ්දත්රීලතුභහට කථහ කය්දන ඉඩ ශද්දන.

ගරු අකිර ධායහජ් කහරිඹ භවතහ

(ஶண்புஷகு அகஷய லஷஶஜ் கஶஶஷலசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

එක පුද්ගරඹකු ටහ ඵරඹ අධික ශර ඒක යහශී වුශණෝව ඒ
පුද්ගරඹහ ඒකහධිඳින සරඳඹේ උසුරන නිහයි එශවභ කය
ිනශඵශ්දශ්ද කිඹහ භභ ශ අසථහශලීන කිඹ්දන ඕනෆ. ඒ
හශපභ අද යජ කහශ්  ශනොශයි. අද භහජඹ ඊට ඩහ civilize
ශරහ; මිනිසසු ඊට ඩහ දිුතණු ශරහ. ඊට ඩහ භහන හිමික
පිළිඵ කථහ කයන ුතගඹකයි අද අපි ඉ්දශ්ද. ඒ නිහ ගරු
නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහ, සථහය
නිශඹෝග උ් රංඝනඹ කයමි්ද ඒ ිනඹලු ශද්ට ඳරිඵහහිය කටුතතු
කයමි්ද ශ ඹ්දශ්ද ශකොයිඵට ද කිඹහ භභ අව්දන කළභළිනයි.
ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, අරේ ධානිලසයඹකහයතුමිඹට
ධාරුද්ධ ශදෝහභිශඹෝගඹේ ශගන ඒශ ක්රාභශලදඹ මරහය බශශීන
අපි - [ඵහධහ කිරී ] ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, කරුණහකය
භට කථහ කය්දන අසථහ රඵහ ශද්දන.

නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

නිලසලබ්ද ශ්දන. කරුණහකයරහ ගරු භ්දත්රීලතුභහට කථහ
කය්දන ඉඩ ශද්දන. - [ඵහධහ කිරී ]

ගරු අකිර ධායහජ් කහරිඹ භවතහ

(ஶண்புஷகு அகஷய லஷஶஜ் கஶஶஷலசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, නළත තහේ භට ඵහධහ
කයනහ. කරුණහකය භට කථහ කය්දන අසථහ රඵහ ශද්දනඹ
කිඹහ භභ ඔඵතුභහශග්ද ඉ් රනහ.

නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

කථහ කයශගන ඹ්දන, ගරු භ්දත්රීලතුභනි.
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ගරු අකිර ධායහජ් කහරිඹ භවතහ

(ஶண்புஷகு அகஷய லஷஶஜ் கஶஶஷலசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, අරේ ධානිලසයඹකහයතුමිඹට
ධාරුද්ධ ශදෝහභිශඹෝගඹේ ශගන ඒශ මරහය බඹ තභයි දිධා
නළගුභ ඳන්ව ශකටු ඳත. දිධා නළගුභ ඳන්ව ශකටු ඳත ආණ්ඩුක්රාභ
ය සථහට අනුකර නළවළ කිඹහ අරේ ධානිලසයඹකහයතුමිඹ
තීයණඹේ ු ්දනු දට ඳහු ශනි දහ ඉරහ තභයි අරේ
ධානිලසයඹකහයතුමිඹට ධාරුද්ධ ශදෝහභිශඹෝග ශඹෝජනහේ
ශගශන්දන කටුතතු කශශම ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි. ශ
ශභොන කථහ කිල්ව ඇ්වත ඒකයි. ශ ක ශභෝදශටසකෙ නය හඹට
අනු ය සථහදහඹක, ධාධහඹක, අධිකයණ කිඹන ඵරතර තුනභ
ධාධහඹකඹට ඳයහ ගළනීශ අසථහේඹ කිඹන එක භභ භතේ
කය ශද්දන කළභළිනයි. ශභොකේද කශශම? ශ කට අ්ව්ද කශ ගරු
භ්දත්රීලරු ශ ශඹෝජනහ කිඹරහ්ව ිනශඵනහද කිඹහ භභ
අවනහ. නික භ හිස ශකොශඹකට අ්ව්ද කශහ. එශවභ අ්ව්ද
කයරහ අරේ ධානිලසයඹකහයතුමිඹට ධාරුද්ධ ශ ශදෝහභිශඹෝග
ශඹෝජනහ අද ඉදිරිඳ්ව කය ිනශඵනහ. දළ්ද ශභොකේද ශරහ
ිනශඵ්දශ්ද? ක්රාභහනුකර වරිඹට ඹ්දන නීින රීින ිනශඵද්දි, එශම
කශ වළකි ිනබිඹීන අපි ඒහයි්ද ඵළවළය ශරහ කටුතතු කයනහ.
ශ ගළන අඳට වරි කනගහටුේ ිනශඵනහ; පිළිකුරේ ිනශඵනහ.
ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි,ඒ හශපභ ඵර්දන, අරේ
ධානිලසයඹකහයතුමිඹශප සහමි පුරුඹහ ජහිනක ඉිනරි කිරීශ
ඵළංකුශල බහඳිනයඹහ ධාධිඹට ඳ්ව වුණහ. දළ්ද ශ ක්ව ළයදියි
කිඹනහ. කවුද ඳ්ව කශශම? ධාධහඹකඹ ධාින්ද. ඒශේ අනිඹත
ඳයභහර්ථඹ ශභොකේද? ක්රාහකහය ඳයභහර්ථඹ ශභොකේද? ගරු
නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, සහමි පුරුඹහට බහඳිනකභේ ීනරහ
අධිකයණඹ්ව තභ්දට ඕනෆ ධාධිඹට න භහ ගළනීශ ඳයභහර්ථඹ
තභයි එතළන ිනබුශණ්. අ් රස ශවෝ දූණ ශයෝදනහ ධාභර්ලන
ශකොමි්ද බහශල නීින රීින අනු, අ් රස ඳනත අනු ඳගහ
ීනභ්ව, ඳගහ ගළනීභ්ව කිඹන ශදකභ ළයදියි. එතශකොට ශ
තනතුය ීනරහ ිනශඵ්දශ්ද කවුද? ශ අසථහ ීනරහ ිනශඵ්දශ්ද
ධාධහඹකඹ ධාින්ද. ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, එශවන
ශ ක ශවොයහශප අ භහශග්ද ශප්න අවනහ හශප ළඩේශ්ද.
ශ හ මුළු ශරෝකඹභ ඵරහශගන ඉ්දනහ. අශප් යශට් භහන
හිමික පිළිඵ, අශප් යශට් ඳහර්ලිශ ්දතු  ප්රtදහඹ පිළිඵ මුළු
ශරෝකඹභ ඵරහශගන ඉ්දනහ. අපි ශඳොු  යහජය  භණ්ඩරශශ
හභහජිකශඹෝ; අපි ඒ නීින රීින අනුගභනඹ කයනහ; ඒහට
ඳටවළනි ඹ්දශ්ද නළවළ. එශවන අපි ශ වළභ එකේ තුළි්දභ
ප්රtදර්ලනඹ කය්දශ්ද ශභොකේද? අපි නළත්ව ළදි ුතගඹට
ඹ්දශ්ද. නළ්වන civilize ශනොවුණු ජහිනඹේ ධාධිඹටයි අපි ශ
ගභ්ද කයමි්ද ඉ්දශ්ද කිඹන එක භහ කිඹ්දන ඕනෆ.
ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, දළ්ද ඵර්දන, අරේ
ධානිලසයඹකහයතුමිඹ  ඵ්දධශඹ්ද ඒ හශපභ එතුමිඹශප සහමි
පුරුඹහ  ඵ්දධශඹ්ද අඳේඳහතී ඳරීේණඹේ කය ිනශඵනහද
කිඹරහ. අඩු ගණශ්ද charge sheet එකේ්ව ීනරහ ිනශඵනහද?
නළවළ ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි. දළ්ද ඵර්දන, හිටපු අරේ
ධානිලසයඹකහයරු්දට ශ ආණ්ඩු රක්දශ්ද ශකශමද කිඹරහ.
හිටපු අරේ ධානිලසයඹකහයරු්දට උඳශද්ලක තනතුරු ශදනහ.
භවය අඹ තහනහඳිනරු කය ඹනහ. ශභොකේද ශ ශදන
පර්හදර්ලඹ? අධිකයණශශ ප්රtධහන පුටුර ඉ්දන අඹට ධාේහභ
හිඹහභ උඳශද්ලක තනතුරු ශද්දශ්ද, තහනහඳිනක ශද්දශ්ද,
යප්රtහද ශද්දශ්ද, රක්දශ්ද ආණ්ඩුට ඳේඳහතී වුශණෝව
ධාතයයි; ආණ්ඩුට අලය  ආකහයඹට අධිකයණඹ ශභශවඹ වූශෝව
ධාතයයි කිඹන එකයි ශ ශඳ්ද්දන වද්දශ්ද. ඒ නිහ තභයි දිධා
නළගුභ ඳන්ව ශකටු ඳත ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහට අනනුකරයි
කිඹරහ අධිකයණඹ ධාින්ද ප්රtකහලඹට ඳ්ව කශ අසථහශල ිනට
කඩු අතට අයශගන වතය ශට්ටභ ශද්දන ග්වශ්ව. ඒක්ව
ශදන ක්රාභඹ ද්දශ්ද නළවළ ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි. අඳ
කිඹනහ ශභඹ ශනොධාඹ ුතතුයි කිඹරහ.
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ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, දවඅටන ආණ්ඩුක්රාභ
ය සථහ ංශලෝධනඹ වයවහ අද ශ යශට් අධිකයණ ඳද්ධිනඹ
කප්ඳහු ට රේ කය ිනශඵනහ. දවඅටන ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහ
ංශලෝධනශඹ්ද නීිනඳින ශදඳහර්තශ ්දතු ජනහධිඳිනයඹහ
ඹටතට ඳයහශගන ිනශඵනහ. එඹ ළරැදියි. ඒ ධාතයේ ශනොශයි,
දවව්වන ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහ ංශලෝධනශශ ිනබුණු සහධීන
ශකොමි්ද බහ දළ්ද ශකෝ? ඒ සහධීන ශකොමි්ද බහරට
ශභොකද වුශණ්? ඒ සහධීන ශකොමි්ද බහ ඔේශකොභ අශවෝින
කය ිනශඵනහ. අද අඳට නීිනඹ වහ හභඹ - law and order ඵරහශඳොශයෝවතු ශ්දන පුළු්දද? අද අඳට ශඳොලීිනඹකි්ද
හධහයණ තී්දු ේ ඵරහශඳොශයෝවතු ශ්දන පුළු්දද?
අධිකයණලි්ද හධහයණඹේ ඵරහශඳොශයෝවතු ශ්දන පුළු්දද?
අනිකු්ව අංලලි්ද හධහයණඹේ ඵරහශඳොශයෝවතු ශ්දන
පුළු්දද? ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, ශද්ලඳහරනාශඹෝ
ශඳොලීිනශශ OICට කථහ කයරහ, "ශ භශප මිනිශවේ, එළිඹට
දභ්දන" කිලහ හශප ශවට අනිද්දහ ශද්දි -[ඵහධහ කිරී ] අශප්
කහරශශ තභයි ශකොමි්ද බහ ශගනහශල. අශප් කහරශශ තභයි
ඒහ ක්රිලඹහ්වභක කශශම. [ඵහධහ කිරී ]

නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඵහධහ කය්දන එඳහ. ගරු භ්දත්රීලතුභනි, කථහ කය්දන.

ගරු අකිර ධායහජ් කහරිඹ භවතහ

(ஶண்புஷகு அகஷய லஷஶஜ் கஶஶஷலசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

භට කථහ කය්දන ඉඩ රඵහ ශද්දන කිඹරහ භභ නළත
තහේ කිඹනහ. ඳහර්ලිශ ්දතු උ්වතරීතයයි න භට ඒ
අසථහ දිඹ ුතතුයි කිඹරහ භභ නළත යේ භතේ කය ිනටිනහ.
ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, ශඳොලීිනරට ඒ ඵරඳෆභ
කශහ හශප ශවට ශන ශකොට අධිකයණරට්ව ඔඹ ඵරඳෆභ
කයනහ. ශභොනහ වුණ්ව අඳ පිළිග්දන ඕනෆ, හනහකට ඳසු
හිඹ කහරශශ එඹ එශම ිනු  වුශණ් නළින ඵ. ඕනෆ ශකශනේ
ද්දනහ උහධාඹට හිශඹෝව, ඇඳ ග්දන වුණ්ව, ධාරුද්ධ ශ්දන
එඳහ කිඹරහ ශඳොලීිනශඹ්ද ඉ් ලීභේ කයනහ ඇශය්දන උහධාඹට
ශන ඵරඳෆ කශශම නළින ඵ. භශවමසත්රනහ්වරු්දට ඵරඳෆ
කශශම නළවළ. අධිකයණ ඳද්ධිනඹට ඵරඳෆ කශශම නළවළ. ශවට
අනිද්දහ ශන ශකොට ශ ඹ්දශ්ද ශකොතළනටද? ශ ඹ්දශ්ද
ඒකහධිඳින ඳහරනඹකටයි. [ඵහධහ කිරී ] ශ ඒකහධිඳින ඳහරනඹ
ගහ්දන තභයි ශ වළශභෝටභ -[ඵහධහ කිරී ] ශ වළභ ශදනහභ
තභ්ද ශදට්ව ඇඟි් ර දිගු කය ග්දන ඕනෆ. ඔඹ ශඵදපු
වළ්දශද්ද තභයි තමු්දනහ්දශමරහට්ව ශඵද්දශ්ද කිඹරහ භභ ශ
අසථහශල භතේ කය ශද්දන ඕනෆ.
ඔඵතුභ්දරහ ඉිනවහශශ වුණු ිනද්ධි දිවහ ඵර්දන. ඉිනවහශශ
ඔඹ හශප කෆ ගවරහ, ධාරුද්ධ ශරහ ශභොකද වුශණ්? අ්දිනභට ඒ
ඒකහධිඳින ඳහරනඹ බහය ශගන ඉය ශරහ තමුනහ්දශමරහට්ව
ශඵු හ. ඒ භවය අඹ අද ධාඳේඹ ඳළ්වශ්ව්ව ඉ්දනහ. ඒ
හශපභ ඳහශය්ව ඉ්දනහ; එළිශශ්ව ඉ්දනහ. ශවට-අනිද්දහ
භශවමසත්රනහ්වරු්දට call එක ීනරහ, "ශ භශප නඩුේ, භශප
මිනිශවකුශප නඩුේ, භශප භළයශඹකුශප නඩුේ" කිඹරහ
භශවසත්රනහ්වරු්දට අණ නිකු්ව කයන ශද්ලඳහරනඹේ ශ යශට්
බිහි කය්දන එඳහ කිඹරහ භභ කිඹනහ. ඒ නිහ -[ඵහධහ කිරී ] ගරු
නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, -[ඵහධහ කිරී ]

ගරු භ්දත්රීලයශඹේ

(ஶண்புஷகு உரப்பஷனர் ஒருலர்)

(An Hon. Member)

දළ්ද අධිකයණශශ සහධීන්වඹ ගළන කථහ කයනහ.

ඳහර්ලිශ ්දතු
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ගරු අකිර ධායහජ් කහරිඹ භවතහ

නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

(The Deputy Speaker)

(ஶண்புஷகு அகஷய லஷஶஜ் கஶஶஷலசம்)

ගරු භ්දත්රීලතුභනි, දළ්ද කිශඹලහ ඇිනද?

ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, අපි ශ ඹ්දශ්ද ළරැදි
තළනකටයි. අඳ ඳහර්ලිශ ්දතු භ්දත්රීලරු ලශඹ්ද ශ හද කශ
ුත්වශ්ව? භහ හිතන වළටිඹට තමු්දනහ්දශමරහට ශ ක්රාභඹ වරි
ශවොයි. ඒ ශභොකද ද්දනහද? තමු්දනහ්දශමරහට ශ ක්රාභඹ
ශවො ්දශ්ද ඕනෆ තය පිසසු ශකළි්දන පුළු්ද, ඕනෆ තය
ශවොයක කය්දන පුළු්ද, ඕනෆ තය ඵරඳෆ කය්දන පුළු්ද
නිහයි. ඒ ඕනෆ එකේ කයරහ ශ යශට් ්  ළු ණු නීිනඹට ඉඩ
ීනරහ තභ්දට ශරොේකහ හශප ඉ්දන පුළු්ද. වළඵළයි ශ ක භතක
ිනඹහග්දන.
ගරු ඇභිනතුභනි, දළ්ද මිනිසසු ඳහයට ඵළවළරහ ඉ්දශ්ද. ිනධා් 
භහජඹ දළ්ද ඳහයට ඵළවළරහ ඉ්දශ්ද. නීිනාඹ්ද ටික ඳහයට
ඵළවළරහ ඉ්දශ්ද. අධිකයණශශ ධානිලසයඹකහයරු ටික ඳහයට
ඵළවළරහ ඉ්දශ්ද. කදහ්ව නළින ධාධිඹට ශ අඹ ඳහයට ඵළවළරහ
ඉ්දශ්ද ශභොකද ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි? දරුණු ධාධිඹට,
ඵයඳතශ ධාධිඹට ශ යශට් නීිනඹ වහ හභඹ කඩහ ළටීභ්ව, ශ
යශට් ශරොකු අර්බුදඹේ ිනශඵන නිහ්ව තභයි ඒ අඹ එශවභ
කයමි්ද ිනටි්දශ්ද. අද මිනිසු්දට ජී්ව ශ්දන ඵළවළ.

නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

ගරු අකිර ධායහජ් කහරිඹ
ධානහඩිඹේ ිනශඵනහ.

භ්දත්රීලතුභනි, ඔඵතුභහට ත

(ஶண்புஷகு அகஷய லஷஶஜ் கஶஶஷலசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

අද ශ යශට් මිනිසු්දට ජී්ව ශ්දන ඵළරි ිනශඹද්දි,
මිනිසු්දට අභහරුක
ිනශඹද්දි ඔඵතුභ්දරහ ශභොනහද ශ
කය්දශ්ද?
ුතද්ධඹ අ්ද ශරහ ජනතහ ඳළතුශල ශභ්ද රංකහේ
ශනොශයි. ුතද්ධඹ අ්ද වුණහභ ජනතහ ප්රtහර්ථනහ කශශම ශවොට
කහරහ බීරහ, ඵඹ නළින ඳහශර් ඵළවළරහ ඹ්දන පුළු්ද යටේ
නිර්භහණඹ කය්දනයි. නමු්ව ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, අද
ඒහ ඔේශකොභ කඩවුණු ශඳොශයෝදු  ඵට ඳ්ව ශරහ ිනශඵනහ.
ඒහ ිනහින ඳභණේ ඵට ඳ්ව ශරහ ිනශඵනහ. අද ශ ඹ්දශ්ද
නයකභ තළනකටයි. ත ටිකේ ක්  ඹද්දි ශභතළනි්ද කථහ කයරහ
එළිඹට ඹන ශකොට්ව ශඩි ිනඹරහ දභයි. එශවභ ුතගඹකටයි ශ
ගභ්ද කයමි්ද ඉ්දශ්ද. එළිඹට එන ශකොටභ ශඩි ිනඹරහ දභයි. ඒ
නිහ අපි ඔේශකොටභ ශඵද්දශ්ද ශ
වළ්දශද්ද ඵ
තමු්දනහ්දශමරහ භතක ිනඹහග්දන ඕනෆ. එශවභ භතක ිනඹහ
ග්දශ්ද නළින, ඵරශඹ්ද උභතු ශරහ, ඵරශඹ්ද උද්ධච්ච් ශරහ,
ඵරශඹ්ද දළ්ද ශවොට තයඵහරු ශරහ ශ ඹන ගභන ශ යශට්
අහිංක මිනිසු්දට, ු ේ ධාඳින ජනතහට එ් ර කයන භරු ඳවයේ.
අපි ඳහර්ලිශ ්දතු භ්දත්රීලරු ලශඹ්ද දිවුරු ීනරහ ිනශඵනහ
ශ ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහ ආයේහ කය්දන; ශ සථහය
නිශඹෝගරට අනු කටුතතු කය්දන. එශවභ න , ආණ්ඩුක්රාභ
ය සථහට්ව ඳටවළනි, සථහය නිශඹෝගරට්ව ඳටවළනි ශ
ශගශනන රද ශදෝහභිශඹෝග ශඹෝජනහට ඳේ ඡ්දදඹ රඵහ
ු ්දශනෝව ඒක අශප් දිවුරුභට ධාරුද්ධ ඡ්දදඹ රඵහ ීනභේ. එශම
වුශණෝව අපි,- [ඵහධහ කිරීභේ]
(ஶண்புஷகு யலித் ெஷசஶநஶக்க )
(The Hon. Lalith Dissanayake)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු රලි්ව දිහනහඹක භවතහ

(ஶண்புஷகு யலித் ெஷசஶநஶக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, එතුභ්දරහ එක
ශයෝදනහකට්ව උ්වතය ශද්දශ්ද නළවළ. අග ධානිසුරුතුමිඹ
ශවොයක කයපුහ කිඹ්දනශකෝ. Productions අයශගන හිඹ එක
ගළන කිඹ්දනශකෝ.

නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

That is not a point of Order. ගරු අකිර ධායහජ් කහරිඹ
භ්දත්රීලතුභහ කථහ කය්දන.

ගරු ධාේටර් ඇ්දටනි භවතහ
(ஶண்புஷகு லஷக்டர் அந்ெனஸ)

(The Hon.Victor Antony)

ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහශල,- [ඵහධහ කිරී ]
(ஶண்புஷகு அகஷய லஷஶஜ் கஶஶஷலசம்)

ගරු අකිර ධායහජ් කහරිඹ භවතහ

ගරු රලි්ව දිහනහඹක භවතහ

What is your point of Order?

ගරු අකිර ධායහජ් කහරිඹ භවතහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

අශ්ද! ඉින්ද භට තමු්දනහ්දශමරහ ගළන ශඵොශවොභ ු කයි.
ශභොකද, ද්දනහද? රකුණු ටිකේ දහ ග්දනශ්ද ශ දඟර්දශ්ද.
ඊශඟ අසථහකීන ඇභිනකභේ ග්දන දඟරනහ. ඒක තභයි ශ
ශඳශන්දශ්ද. භහ අතය  කථහ කයනහ න තමු්දනහ්දශමරහශප
කථහශලීන ඒක කිඹ්දන. අපි ශ ශදෝහභිශඹෝගඹට ධාරුද්ධ
ඡ්දදඹ ශදනහ. ඒ හශපභ ශ කට ඳේ ඡ්දදඹ ු ්දශනෝව
තමු්දනහ්දශමරහ ීනපු දිවුරුභට ඳටවළනි-

නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ශඵොශවොභ
ඇභිනතුභහ.

සතුිනයි.

මීශඟට

ගරු

සුින් 

ශප්රtමභජඹ්දත

[අ.බහ.5.41]
ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ (යනිජ ශත් 
කර්භහ්දත අභහතය තුභහ)

(ஶண்புஷகு .டி. சுசஷல் பஷகஜந்ெ - தபற்கமஶலிக்
ககத்தெஶறஷல்கள் அகச்சர்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of
Petroleum Industries)

ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, භට ශඳය කථහ කශ ගරු
අකිර ධායහජ් කහරිඹ භ්දත්රීලතුභහ කථහ නතය කයපු තළනි්ද භහ
කථහ ආය බ කය්දන තීයණඹ කශහ. එතුභහ එතුභහශප කථහ
ඳට්ද ග්දන ශකොට ව්ද කශහ, ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහශල කුලුනු
තුන ගළන; Montesquieu Theory එක ගළන. ගරු අකිර ධායහජ්
කහරිඹ භ්දත්රීලතුභනි, භහ තමු්දනහ්දශමශග්ද ඉ් රහ ිනටිනහ,
2012 ශනොළ ඵර් 29 ළනිදහ වළ්දහඩ් හර්තහශල 1644 ළනි
තීරුශල ඉරහ ඉදිරිඹට ඵර්දන කිඹරහ. ඔඵතුභහශපභ නහඹකතුභහ
-එතුභහ ශ ශරහශල නළවළ. හිටිඹහ න ශඵොශවොභ ශවොයිඑතුභහ එදහ කිලශල ශභශවභයි:
"ශ බහශල හුඟේ අඹ කිලහ, ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහශල කුලුනු තුනේ
ිනශඵනහ කිඹරහ. භභ එශවභ දකි්දශ්ද නළවළ. ශ ආණ්ඩුක්රාභ
ය සථහශල එක කුලුනයි ිනශඵ්දශ්ද. ඒ ජනතහ ඳයභහධිඳතය ඹ. එඹ
ක්රිලඹහ්වභක ශ්දශ්ද ආකහය ඳවකි්ද."
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ඊශඟට එතුභහ ශභශම කිඹනහ.

"Montesquieu Theory එක ශනොශයි ශභතළන ිනශඵ්දශ්ද. ඒ නය හඹ
ධර්භඹ ශනොශයි."

ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, ඊශඟට 1645 ළනි තීරුශල
ශභශම ව්ද නහ:
"....ඔතළන ිනශඵ්දශ්ද ශජ්.ආර්. ජඹර්ධනශප නය හඹ ධර්භඹ."

ඊශඟට එතුභහ එදහ ගරු කථහනහඹකතුභහට කිඹහ ිනශඵනහ,
"අශප් අයිිනහිනක ආයේහ කය්දන" කිඹරහ. එශවභයි එදහ
එතුභහ කිඹහ ිනශඵ්දශ්ද. [ඵහධහ කිරී ] තමු්දනහ්දශමරහ භට ඉඩ
ශද්දන. භහ එතුභහ ර්ණනහ කයනහ.

ගරු අකිර ධායහජ් කහරිඹ භවතහ

(ஶண்புஷகு அகஷய லஷஶஜ் கஶஶஷலசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

සථහය නිශඹෝගඹ කිඹන ධාක් ඳඹයි තී්දු  කශශම. එනිහ තභයි
ගරු ජි්ව ශප්රtමභදහ භ්දත්රීලතුභනි, අගභළින වළටිඹට ඔඵතුභහශප
පිඹහණ්ද -ආර්. ශප්රtමභදහ භළිනතුභහ- 1984 අශප්රtම්  භහශශ 4
ළනිදහ සථහය නිශඹෝග ංශලෝධනඹ කශශම. සථහය නිශඹෝග
අංක 78අ. 1 ිනට 9 දේහ ිනඹ් ශ් භ framers were your own
predecessors, not us. - [Interruption.] Yes, I am praising
them. Let me praise them. You do not praise them but I
praise them.
ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, එතළනි්ද භහ ත එවහට
ඹනහ. තමු්දනහ්දශමරහ අර්ථ නිරඳණ අ් රහ ශගන,
අභිඹහයනහධිකයණඹ ු ්දනු quash කිරීශ නිශඹෝගඹ අ් රහ
ශගන, අද ශ බහශල කිඹනහ නීින භඟි්ද ක්රිලඹහ්වභක කය්දන
කිඹරහ. වළඵළයි තමු්දනහ්දශමරහශප පර්ගහමී්ද එදහ ය සථහදහඹකඹ
වළටිඹට ඒ කටුත්වත කශහ.
ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, මීට භහ ශදකකට කලි්ද
එන ඳසුහිඹ ශනොළ ඵර් භහශශ 29 ළනිදහ ගරු යනි් 
ධාක්රාභිනංව භළිනතුභහ තු යට්ව ශභශම කිඹහ ිනශඵනහ:

Sir, I rise to a point of Order.
නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

"...සථහය නිශඹෝග 78අ. (5) අඳට ක්රිලඹහ්වභක කය්දන අසථහ
රළබුශණ් නළවළ."

(The Deputy Speaker)

What is the point of Order?

ගරු අකිර ධායහජ් කහරිඹ භවතහ

(ஶண்புஷகு அகஷய லஷஶஜ் கஶஶஷலசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, ශභතුභහ ශ ඔේශකෝභ
ශගන වළය දේ්දශ්ද,- [ඵහධහ කිරී ] ඊශශ රිහනහශප ශඵ් ර
කළපුහ. ශවට ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹකඹශප-

තු යට්ව එතුභහ කිඹනහ, "ශ කට අධිකයණ ඵරතර
නළවළ." කිඹරහ. ඒක තභයි අඳ්ව කිඹ්දශ්ද. සථහය නිශඹෝග
ඹටශ්ව අධිකයණ ඵරඹේ නළවළ. ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහශල 125න
ය සථහ කිඹරහ ඵර්දන. ගරු ජි්ව ශප්රtමභදහ භ්දත්රීලතුභහ ඒක
කිඹ්දන උ්වහව කශහ. ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහශල 125න
ග්දිනශශ ිනශඵ්දශ්ද ශභොකේද? අධිකයණ ඵරඹ ිනශඵන
ආඹතනරට තභයි එඹ-

නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

ගරු ජි්ව ශප්රtමභදහ භවතහ

(The Deputy Speaker)

(The Hon. Sajith Premadasa)

(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷகெஶழ)

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

That is not a point of Order. කරුණහකය, ග කීශභ්ද කථහ
කය්දන.[ඵහධහ කිරී ]

භට කිඹ්දන ු ්දශ්ද නළවළ ශ්ද.

ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ

(ஶண்புஷகு . டி. சுசஷல் பஷகஜந்ெ)

ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

(ஶண்புஷகு . டி. சுசஷல் பஷகஜந்ெ)

ඒක තභයි භහ කිඹ්දශ්ද.

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

වළ්දහඩ් හර්තහශල ිනශඵන ශද් ශ කිඹ්දශ්ද. [ඵහධහ
කිරී ] හඩි ශ්දන. ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, එදින
වළ්දහඩ් හර්තහශල 1645 ළනි තීරුශල එතුභහශප කථහශල
ඊශඟට ශභශවභ ව්ද ශනහ:
"78අ. සථහය නිශඹෝගඹ අඳ ශගනහශල
භළිනතුභහශප ිනද්ධිඹ ඇින වුණු අසථහශලීනයි."
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භයශකෝ්ද

ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, ශේමසධහධිකයණශශ අර්ථ
නිරඳණඹ්ව, ඒ අර්ථ නිරඳණඹ භත ඳදන
ශරහ
අභිඹහයනහධිකයණඹ ු ්දනු තවන නිශඹෝගඹ්ව එේක ශ
හර්තහ quash කය්දන, නිශමධනඹ කය්දන, අශවෝින කය්දන
ු ්දනු තී්දු  ිනබිඹීන, ධාඳේ නහඹකතුභහ ඳසු හිඹ ශනොළ ඵර්
29 ළනිදහ කය ිනශඵන ප්රtකහලඹට භහ අධහනඹ ශඹොමු කයනහ.
ශභොකේද එතුභහ කිලශල? ආශඹ්ව භහ කිඹ්දන :
"78අ. සථහය නිශඹෝගඹ අඳ ශගනහශල ශනධා්  භයශකෝ්ද භළිනතුභහශප
ිනද්ධිඹ ඇින වුණු අසථහශලීනයි."

එශවන , එදහ ය සථහදහඹකඹ ශභොකේද තී්දු  කශශම?
“ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහශල 107.(3) අනු ය සථහශල ිනශඵන නීින
භඟි්ද ශවෝ සථහය නිශඹෝග භඟි්ද“ කිඹන ධාක් ඳ ශදශක්ද

ගරු ජි්ව ශප්රtමභදහ භවතහ

(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷகெஶழ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඇයි කිඹ්දන ු ්දශ්ද නළ්වශ්ව?

ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ

(ஶண்புஷகு . டி. சுசஷல் பஷகஜந்ெ)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඒක භහ ද්දශ්ද නළවළ. භහ දළ්ද කිඹනහ. තමු්දනහ්දශම
ඳසශම කිඹ්දන. ධාහදශශීන ඔඵතුභහශප කථහශලීන ඒක ඔඵතුභහ
කිඹ්දන. ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහශල 125න ය සථහ අදහශ
ශ්දශ්ද අධිකයණ ඵරඹේ ිනශඵනහ න ඳභණයි. එශවභ න ,
අධිකයණ ඵරඹේ නළවළ. ඒක නිහ භහ ඉතහභ ඳළවළදිලි ශ
කහයණඹ කිඹනහ. ශඳොු  යහජය  භණ්ඩරශශ්ව, ඇශභරිකහ එේ්ව
ජනඳදශශ්ව ය සථහදහඹකට අයිින කහයණඹේ තභයි, කරුණු
ධාභර්ලනඹ කිරීභ්ව, කරුණු නියහයණඹ කයශගන හර්තහ
කිරීභ්ව. භහ එතළනි්ද එවහට ඒ ගළන කථහ කය්දශ්ද නළවළ. භහ
ඉ් ලීභේ කයනහ, 2012 ශනොළ ඵර් 29න දින වළ්දහඩ්
හර්තහශල 1646 - 47 තීරු කිඹ්දන කිඹරහ. ගරු නිශඹෝජය 
කථහනහඹකතුභනි,-

ඳහර්ලිශ ්දතු

489
නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ

(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! Mr. Deputy Chairman of Committees
will now take the Chair.
අනතුරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභහ මරහනශඹ්ද ඉ්ව
වුශඹ්ද, නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභහ [ගරු මුරුශපසු ය්දද්රපකුභහර්
භවතහ] මුරහනහරඪ ධාඹ.
அென் பஷமகு, பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள் அக்கஷஶசனத்ெஷனஷன்ர
அகயகல, குழுக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் அலர்கள் [ஶண்புஷகு
முருககசு சந்ெஷகுஶர் ] ெகயக லகஷத்ெஶர்கள்.

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

ඳශමුන ශයෝදනහ ග්දන. ඳශමුන ශයෝදනහශල ශකොටස
ශදකයි. ඳශමුන ශයෝදනහශල ශකොටස ශදශක්ද ශභොකේද
කිඹ්දශ්ද? ඳශමුන ශයෝදනහශල, "ශලි්දශකෝ මව ය හඳහයඹට
අඹ්ව ..." කිඹරහ කිඹහ ශගන හිහි් රහ, මලික අයිිනහිනක නඩු
තුන ගළන කිඹරහ කිඹනහ, ධානිසුරු භඩු් රක ිනබුණු
ශේමසධහධිකයණශශ ශ ධාඹ සතුට අදහශ ්දනහ වූ නඩු තුන
තභ්දශප ධානිලසයඹහනඹට ගළනීභ ගළන. එශම අයශගන ිනබිඹීන
එහි ධාඹ සතුේ ්දනහ වූ-

ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ
(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

නළඟී ිනටිශශඹ.
ழுந்ெஶர்.
rose.

ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ

ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

(ஶண்புஷகு . டி. சுசஷல் பஷகஜந்ெ)

ගරු නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභනි, ශ ධාහදඹ ශභොකටද
ඳ්ව්දශ්ද? ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහශල 107(2) අනු ය සථහ
ඹටශ්ව ශ ශඹෝජනහ  භතඹ වහ භ්දත්රීලරු්ද 117ේ අ්ව්ද
කයරහ ශයෝදනහ 14කි්ද භ්දධාත ශයෝදනහ ඳත්රනඹේ ඉදිරිඳ්ව කය
ිනශඵනහ. ඒ නිහ ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහශල 107(3) අනු
ය සථහට අනු ව සථහය නිශඹෝග අංක 78අ. (1) ිනට (9)
දේහ අනු කටුතතු කයනහ වළය ශන ධාක් ඳඹේ ගරු
කථහනහඹකතුභහට නළවළ. ඒ අනු ගරු කථහනහඹකතුභහ ධාශලම
කහයක බහේ ඳ්ව කය්දන ඕනෆ. ඒ ධාශලම කහයක බහ ඳ්ව
කශහට ඳසශම අපි ශ කරුණු ධාභ්දන ඳට්ද ග්වතහ. භහ
තමු්දනහ්දශමරහට කිඹ්දන ඕනෆ, කරුණු ධාභ්දන ඳට්ද ග්දන
ශකොට,-

ගරු ජි්ව ශප්රtමභදහ භවතහ

(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷகெஶழ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු ඇභිනතුභනි, භට ශඳොඩි ඳළවළදිලි කිරීභේ කය්දන ඉඩ
ශද්දන.

ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ

(ஶண்புஷகு . டி. சுசஷல் பஷகஜந்ெ)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

නළවළ, නළවළ. ඳසශම කිඹ්දන. ශ ධාභර්ලන හර්තහ අයශගන
ඵර්දන. ඒ හර්තහශල ඳශමුළනි ශළුශ 1 ිනට 71 දේහ පිටුර
ිනශඵ්දශ්ද ශභොනහද? ගරු නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභනි, ඒ
හර්තහට පිටු 71යි. ඊ ශඟට 71 ිනට 1367 දේහ පිටුර
ිනශඵ්දශ්ද ශ වහ ඳදන වුණු ලිඛිත හේෂි; ලිඹධාලි. ඒ වහ
ඵළංකු ප්රtකහලන, ඔප්පු, භශවමසත්රනහ්ව අධිකයණශශ කහර්ඹ ටව්ද,
ශේමසධහධිකයණශශ කහර්ඹ ටව්ද, යහජය  ශමහ ශකොමි්ද
බහශල ශ් ක ධාින්ද ඉදිරිඳ්ව කයන රද ලිපි ශ් යන, ්වක
ඵළයක ප්රtකහල ඇතුශ්ව ශනහ. ඒ ටික තභයි පිටු 71 ිනට 1367
දේහ වූ පිටු 1296කභ ිනශඵ්දශ්ද. ඊ ශඟට ිනශඵ්දශ්ද,
Committee proceedings in verbatim. සථහය නිශඹෝග අනු,
තමු්දනහ්දශමරහ ඉදිරිඳ්ව කයන ිනඹලු කරුණු ඳහර්ලිශ ්දතුශල
කහර්ඹ ටව්ද වළටිඹට වළ්දහඩ් හර්තහශල ටව්ද ශනහ. ඒ
ආකහයඹටභ ශ ධාශලම කහයක බහශල ිනඹලුභ කහර්ඹ ටව්ද
ශ හර්තහශල ටව්ද ශරහ ිනශඵනහ. කහයක බහ ආය බ
කයපු දශම ඉරහ අහන ද දේහ වූ කහර්ඹ ටව්ද පිටු අංක
1367 ිනට 1573 දේහ පිටු 206ක ිනශඵනහ. ශභඳභණ ලිඹධාලි
ශතොගඹේ ිනබුශණ් නළ්වන , ශ ශඳොශ්ව ිනශඵ්දශ්ද හර්තහ
වහ පිටු 71යි, කහර්ඹ ටව්ද වහ පිටු 206යි; ඔේශකෝභ පිටු
277යි. එශවභ න ශභච්යය අභහරුශ්ද ශ ශඳොත උසහ ශගන
ඹ්දන ඕනෆ නළවළ, කිශරෝ ශදකේ ධාධිඹට. ඇයි, එශවභ වුශණ්?
අ්දන එතළනටයි භභ එ්දශ්ද.
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(ஶண்புஷகு . டி. சுசஷல் பஷகஜந்ெ)

නළවළ, නළවළ. ශභොකු්ව ඵළවළ. ඔඵතුභහ කථහ කයන ශකොට
කිඹ්දන.
එහි ධාඹඹ සතුේ ්දනහ වූ Trillium Residencies හි
අදහශ නි තභ්දශප නළගණිඹ ව භසිනනහ ශනුශ්ද ඇටර්නි
ඵරඳත්රනඹේ භඟි්ද මිර ීන ග්වතහ. එහි කිින යදේ නළවළ. මිරීන
ගළනීභ ගළන ප්රtලසනඹේ නළවළ. වළඵළයි ඒ මිර ීන ගළනීශ ීන එකේ,
ශ කට අදහශ කලි්ද ධානිලසයඹ භණ්ඩරඹ 2010 භළයි භහශශ 06
න දහ ු ්දන තී්දු ේ ිනබුණහ. එඹ ු ්දශ්ද ය්ව එ්ද. ින් හ
භළිනතුභහ ශනොශයි, ශියහනි ිනරකර්ධන භළිනනිඹශප
බහඳින්වශඹ්ද ිනටි ධානිලසයඹ භණ්ඩරඹ. ඒ ිනඹලු ධාසතය
ශභතළන ිනශඵනහ. භභ දළ්ද ඒහ කිඹ්දන . එශවභ ිනබුණු
නඩුට ශඳ්ව කරුකුශග්ද ශඳ්වභේ ආහ, ඳස ශදනකුශග්ද
ුත්ව ධානිලසයඹහනඹේ ඳ්ව කය්දන කිඹරහ. එශම ඉ් ල ධාට ඳස
ශදනකුශප ධානිලසයඹහනඹේ ඳ්ව කිරීශ ඵරතර ිනශඵ්දශ්ද අග
ධානිසුරුතුභහට ශවෝ තුමිඹට ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහශල 132න
ය සථහ ඹටශ්වයි. ශ හ භට දළ්ද කටඳහඩ . තමු්දනහ්දශම
ඒ ය සථහ දළ්ද ශඳයශහ ඵර්දන. එතශකොට ශභොකේද
ශ්දශ්ද?

ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ
(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, I rise to a point of Order.
ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ

(ஶண்புஷகு . டி. சுசஷல் பஷகஜந்ெ)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

You sit. There is no point of Order.

ගරු නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභනි, එතශකොට ඒ අසථහශල
ඉ්දන අරේ ධානිලසයඹකහයතුභහට ශවෝ තුමිඹට පුළු්ද, ආණ්ඩුක්රාභ
ය සථහශල ප්රtිනඳහදන ඹටශ්ව ඳස ශදශනකුශග්ද ුත්ව
ධානිලසයඹහනඹේ වද්දන. එශම වළු ශල නළතු ශන්ව ධානිලසයඹ
භණ්ඩරඹක ිනබුණු නඩු ටික තභ්ද බහඳින්වඹ දළර ධානිලසයඹ
භණ්ඩරඹට අයග්වතහ. ඒ අයග්වත අසථහශලීන ශේමසධහධිකයණඹ
2010 භළයි භහශශ 06 ශනි දහ ු ්ද නිශඹෝගශශ අතය ලය 
ශකොටේ omit කයරහ, අ්ව වළයරහ -

ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ
(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, I rise to a point of Order.
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ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ

(ஶண்புஷகு . டி. சுசஷல் பஷகஜந்ெ)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

Wait. - [Interruption.] No. I am not giving way. I am on
my feet. [ඵහධහ කිරී ] ගරු නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභනි,
Power of Attorney එකේ භඟි්ද ඒ අසථහශලීන එඹ මිරීන ග්වතහ.
ශ ශේ process එකේ ිනශඵනහ. ශභොකේද, process එක?
භභ එතළනට එ්දන කලි්ද භභ ශඳ්දහ ශදනහ, ශ ගරු අග
ධානිසුරුතුමිඹභ එවූ පිළිතුය. ශ
පිළිතුය එලශල කදහද?
ශනොළ ඵර් භහශශ 20 න දහ. නීිනා භව්වරු්ද න අශප්
භ්දත්රීලරු්ද කීඳ ශදශනේ ශභභ ගරු බහශල අදවස දළේ වූහ.
ශ ශයෝදනහ ඳත්රනඹට පිටු 23ක පිළිතුයේ එරහ ිනශඵනහ. ශ පිටු
23 පිළිතුශය්ද, භභ දළ්ද ව්ද කශ ශකොට අයශගන
ශඳ්දනහ. ශභභ ධාශලම කහයක වහ හර්තහශල 1212 පිටුශල
ශභ්දන ශභශවභ පිළිතුය ිනශඵනහ:
“Relevant dates
The proceedings of 6.5.2010:The Supreme Court (consisting of Hon. Justice Thilakawardene,
Hon. Justice Sripavan and Hon. Justice Imam) made inter alia the
following order on 6.5.2010:-‖

ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ
(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

She gave evidence from memory.
ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ

(ஶண்புஷகு . டி. சுசஷல் பஷகஜந்ெ)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

No. This is not her -[ඵහධහ කිරී ] ගරු නිශඹෝජය  කහයක
බහඳිනතුභනි, භභ කිඹ්දශ්ද ශ කහර්ඹ ටව්දලි්ද උපුටනඹ.
ශ Report එශේ ිනශඵන උපුටනශශ ිනශඵනහ, ශනොළ ඵර් 20
න දහ, ශයෝදනහ දව වතයට ගරු ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක භළිනනිඹ
ධාින්දභ අ්ව්ද කය එන රද පිළිතුරු. එභ ධාශලම කහයක වහ
හර්තහශල 1212 න පිටුශල ශභශමද ව්ද ශනහ:
“…. The properties to be disposed would be:(1)

(2)
(3)

pioneer tower (head office building)
trillium residencies (sale of housing units)
celestial residencies ….‖

ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ
(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, she gave evidence from memory. It is recorded.
ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ

(ஶண்புஷகு . டி. சுசஷல் பஷகஜந்ெ)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඊශඟ හකය ඹ අයශගන ඵර්දන. එහි ශභශම ව්ද ශනහ:

“In the circumstances there was no restriction for the sale of any of
the housing units of Trillium from 6.5.2010.‖

පිළිතුශර් ඊශඟ ශප්ළි ශදශේ ශභශම ව්ද නහ:
“In the circumstances from 6.5.2010 the housing units in Trillium
residencies were in effect not a property in the list of properties in
case 262-2009 that could not be alienated.‖

492

Supreme Court එශේ Registrar ශගනළ් රහ කහර්ඹ ටව්ද
ටික කිශඹලහභ, ශභභ ධාශලම කහයක වහ හර්තහශල පිටු අංක
1523 හි ශභ්දන ශභශවභයි ඒ දිනශශ කහර්ඹ ටවන ිනශඵ්දශ්ද:
“This Court also directs the Committee of Chartered Accountants to
pursue all negotiations for the sale of other properties by advertising
and calling for quotations with a view to obtaining the highestgoing price on these properties. No properties to be alienated
without the expressed permission of this Court. For the moment, the
properties to be disposed would be:
Pioneer Tower Head office Building
Trillium Residencies (Sale of the Housing Units)
Celestial Residencies‖

ගරු නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභනි, දළ්ද ශ කහර්ඹ ටව්ද
ශදක ගනිමු. 2010 භළයි භහශශ 06ළනිදහ ශියහනි ිනරකර්ධන
භළිනනිඹශප බහඳින්වශඹ්ද ිනබුණු ධානිලසයඹ භණ්ඩරශශ
ශේමසධහධිකයණශශ කහර්ඹ ටව්දර ිනශඵන ශ උඩ ශකොට
ශකෝ? ශභහි ශභොකේද ිනශඵ්දශ්ද? Alienate කය්දන, ඒ
කිඹ්දශ්ද "ඵළවළය කය්දන ඵළවළ" කිඹන එක නළවළ. "Highest
going price" කිඹන එක නළවළ. ශ ිනඹ් රභ suppress කයරහ,
ඟරහ.
ගරු නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභනි, ශභභ බහ තුශ නීිනා
භව්වරු ඉ්දනහ. අපි අධිකයණඹකට හිහි් රහ කලි්ද ු ්ද නඩු
තී්දු ක භට හින ශකොට ඳභණේ පිළිතුයට දභහ ඉිනරි ටික
ශනොදහ හිටිශඹෝව කළු ශකෝට් එකට ශභොකද ශ්දශ්ද? Rules
issue කයහධා. [ඵහධහ කිරී ] ඒක තභයි ශ්දශ්ද. වළඵළයි ශ
කහයණඹභ ඇින, ශදෝහභිශඹෝගශශ ශ ශයෝදනහ ඔප්පු ශ්දන.
ශභතළන ත කහයණඹේ ිනශඵනහ. ශභොකේද ශභතළන
කිඹ්දශ්ද? [ඵහධහ කිරී ] I quote:
".... the highest going price on these properties."

ගරු අනුය ප්රිeඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ

(ஶண்புஷகு அநு பஷஶஷெர்ளன ஶப்பஶ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ගර්දන, කළු ශකෝට් එක.

ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ

(ஶண்புஷகு . டி. சுசஷல் பஷகஜந்ெ)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

එතශකොට රුපිඹ්  මිලිඹන 1.6ක ට්ටභේ ු ්දශ්ද
ශකොශවොභද? රුපිඹ්  මිලිඹන 1.6 ගණශ්ද ඔේශකොභ clientsරහට
ු ්දනහද? නළවළ. නිහ ග්ව ඔේශකොටභ ු ්දනහද? නළවළ. ඇයි,
ශභතළනීන ු ්දශ්ද?
ශ Report එශේ කහර්ඹ ටව්දර හේෂි තුශ ිනශඵනහ,
ප්රtහද් කහරිඹ භව්වතඹහ ශ නි මිරීන ග්දන හිහි් රහ ශ
ගළන කථහ කයන ශකොට එතළනීන ශවළිදයල වුණහ, ශ නි මිරීන
ග්දශ්ද ශේමසධහධිකයණ ධානිලසයඹකහයතුමිඹකශප නළඟණිඹේ
ශනුශ්ද කිඹරහ. කහර ශලරහ ඹන නිහ භභ ළඩිු ය ඒ ගළන
කිඹ්දශ්ද නළවළ. තමු්දනහ්දශමරහ ශ හර්තහශල කහර්ඹ ටව්ද
කිඹහ ඵර්දන. ඇයි, ශ හර්තහ අශවෝින කය්දන වද්දශ්ද?
ශ හර්තහ අශවෝින කය්දන ඵළවළ.
අපි ශේමධ
ස හධිකයණශශ අර්ථ දළේීමභ පිළිග්වශතෝව, එශවභන
ශප්රtමභදහ භළිනතුභහ ශ ප්රtිනඳහදන ඹටශ්වභ එදහ ශ ගරු බහට
ඉදිරිඳ්ව කයපු අංක 64 ඳහර්ලිශ ්දතු ප්රtකහලන භහරහ්ව රංගු
නළවළ. ඒ හශපභ ඇතුර්වමුදලි භළිනතුභහ ඉදිරිඳ්ව කයපු අංක 71
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ඳහර්ලිශ ්දතු

[ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ]

දයන හර්තහ්ව රංගු ්දශ්ද නළවළ. එශවභන ඒ ශදකභ
පිළිග්දන ඵළවළ. - [Interruption.] I know that but I do not

want to go into details.
ගරු නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභනි, ඳශමුළනි ශයෝදනහශල
ශකොටස ශදකභ නහථ ීමභ වහ ප්රtභහණ්ව කරුණු නියහයණඹ
වුණු ඵ භභ ඉතහභ ඳළවළදිලි ශඳ්දහ ු ්දනහ. අපි ඒක කශහ. දළ්ද
තමු්දනහ්දශමරහ ශ නියහයණඹ වූ කරුණු ඇ්වතද, නළ්වතද
කිඹරහ කථහ කය්දන. නීිනා ංගභඹ්ව, ඒ හශපභ පිකටි්ද ඹන
නීිනා භව්වරු්ව, ධාහදරට එන ශන කිිනභ ශකශනේ්ව
ශ facts ගළන කථහ කශශම නළවළ. ශ කරුණු ගළන කථහ කශශම
නළවළ. කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹ ගළන කථහ කශශම නළවළ. ඕක තභයි
ශ්දශ්ද.
ගරු නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුනි, භභ වුණ්ව උහධාඹකට
හිහි් රහ නඩුේ කථහ කයන ශකොට ඉසශ් රහභ කය්දශ්ද
preliminary objections දභ්දශ්ද ශකොශවොභද කිඹරහ ඵරන
එකයි. ඊට ඳසශම ශවොඹනහ, ශ drafting ශකොශවොභද කිඹරහ,
charge එශේ. ඊට ඳසශම අපි objection දභනහ. ඳසශම නඩු
ීමින කයනහ. ශ procedure එක අනු ධාඳේ නහඹකතුභහ
කිඹරහ ිනශඵන ධාධිඹටභ ශ ක අධිකයණ කටුත්වතේ ශනොශයි.
ශ ක ධානඹ ඳරීේණඹේ. ඒක ඇශභරිකහශල්ව එශවභයි,
එංගර්දතශශ්ව එශවභයි. භභ Latimer House ගළන කථහ
කය්දන . ඒක ගළන ශ ගරු බහශල කථහ කයපු නිහ ශරහ
ිනබුශණෝව භභ ඒ ගළන කථහ කය්දන .
ඳශමුළනි ශයෝදනහ නහථ ීමභට කරුණු ිනබුණහ. අපි
එතළනි්ද එවහට ශදළනි එකට හිශශ නළ්වශ්ව ඇයි? ශදශනි එකට
හිශශ නළ්වශ්ව - Power of Attorney එක 2011 අශප්රtම්  භහශශ
06ළනිදහ්ව, sale agreement එක අශප්රtම්  21 ව භළයි 27
ඹනුශ්ද attestation ශදකේ ිනශඵනහ. ඒක භළද්ශදදි එතුමිඹ අග
ධානිසුරු ධුයඹට එනහ, භළයි 18 ළනිදහ. Sale Agreement එක
අනු රුපිඹ්  මිලිඹන 19කට ළඩි ප්රtභහණඹේ ශකොටස වතයකි්ද
ශගනහ; cheques වතයකි්ද ශගනහ. වළඵළයි, attestation
එශේ attestation එක කයපු නීිනා භව්වමිඹ ටව්ද කයනහ,
මුදලි්ද ශගලහ කිඹරහ. ශ යද අහු වුශණ් නළද්ද? ගශ
ශනොතහරිස යහශවහමිරහ ඔප්පු දවස ගණනේ ලිඹනහ. Sale
Agreement ලිඹනහ. ඒක ඳදන කය ශගන ධාකුණු කය
ලිඹනහ. නීිනාරු්දට අභතය ශනොතහරිස යහශවහමිරහ්ව ඒහ
ලිඹනහ. වළඵළයි ශනොතහරිස යහශවහමි ශකශනකුශග්ද්ව ශ යද
ශ්දශ්ද නළවළ. වළඵළයි, අපි කිඹන ක්  ශ යද දළේශේ්ව
නළවළ. තමු්දනහ්දශම්ව ශ
යද දළේශේ නළද්ද ගරු
සුභ්දිනය්ද භ්දත්රීලතුභහ? ඔඵතුභහ්ව ශ ක දළකරහ නළවළ. අපි ඒක
pursue කශශම නළවළ.
ඊශඟට අපි වතයළනි ශයෝදනහ ධාබහග කශහ. වතයළනි
ශයෝදනහශල ශභොකේද ිනශඵ්දශ්ද? වතයළනි ශයෝදනහට අනු
ඵළංකු ්වක ප්රtකහල ඉදිරිඳ්ව කයද්ීන එ්දඩීබී ඵළංකුශල හිණු
ඳභණේ 13ේ පිළිඵ ව්ද කයරහ නළවළ. අපි ඒහ එකි්ද
එකට අයශගන ඵළලුහ. ඒහ එකි්ද එකට අයශගන ඵරන ශකොට
එක හිණුභක -අහන අංක 1360 ලශඹ්ද ිනශඵන හිණුශ 2008 ර්ඹ ග්වශතෝව වරිඹටභ භහර්තු භහශශ 31 ශන ශකොට
zero balance. වළභ අවුරුද්දකභ එශවභයි. නළත්ව අශප්රtම්  භහඹ
ශන ශකොට රුපිඹ්  543,000්ද ඳට්ද අයශගන දිගටභ ළඩි
ශනහ. ඒ ිනඹ් රභ ශ හර්තහශල ිනශඵනහ. ය 5ේ එක
දිගට අයශගන ඵළලුශෝව, ඒ ිනඹ් ර ඵළංකු භඟි්ද ආශඹෝජනඹ
කයරහ ිනශඵනහ. ඵළංකු භඟි්ද නික භ ආශඹෝජනඹ කය්දශ්ද
නළවළශ්ද. ඵළංකු භඟි්ද ආශඹෝජනඹ කය්දන න ඵළංකු හිණු
හිමිඹහශප ඳළවළදිලි standing orders ිනශඵ්දනට ඕනෆ. [ඵහධහ
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කිරීභේ] යදේ කිලශල නළවළ. යද ශභතළනයි. Zero balance
ිනශඵන හිණුභේ පිළිඵ ්වක ඵළයක ප්රtකහලශශ ව්ද
ශනොකය ඉ්දන ඵළවළ. ඒ නිහ ඳනත උ් රංඝනඹ ශරහ
ිනශඵනහ. ශන ශභොකු්ව ඕනෆ නළවළ, ශ ඵළංකු ප්රtකහලන
අයශගන ඵළලුහභ ඒ ශයෝදනහ වහ කරුණු නියහයණඹ
ශනහ.
ඊශඟට, ඳසළනි ශයෝදනහ අයශගන ඵරමු. ශභතළනීන ව්ද
කශහ, අග ධානිසුරුතුමිඹශප සහමි පුරුඹහට ඉදිරිඳ්ව ශරහ
ිනබුණු අ් රස ශයෝදනහ  ඵ්දධශඹ්ද කටුතතු කිරීභට ඇඹ
අගධානිසුරු ධුයඹ දළරු්ව bias කිඹන ඳදනභ භත එතුමිඹට
ශනොවළකි ඵ. භශවමසත්රනහ්වරු ඳ්ව කිරීභ, ධානඹ කටුතතු කිරීභ,
ඉ්ව කිරීභ, ඒ තුනභ අඹ්ව ශ්දශ්ද JSC එකට.
අගධානිසුරුතුශභකුට නළ්වන අගධානිසුරුතුමිඹකට පුළු්ද ඹ
ශවමතුේ භත ඕනෆභ අධිකයණඹක ිනශඵන නඩු ශගොනුේ
කළ්දන. ඒ හශපභ ශේමසධහධිකයණශශ තභ්ද තු ිනශඵන
ඕනෆභ ලිඹධා් රකට ප්රtශලලඹ ිනශඵනහ.
ඊශඟට, ශේමසධහධිකයණශශ Bench එක වදන ශකොට
අගධානිසුරුතුමිඹ තභයි ඒක න කය්දශ්ද. අභිඹහයනහධිකයණශශ
න එහි බහඳිනතුභහ. ඒ ධාධිඹටයි ශ ක වුශණ්. එතශකොට ඒ
ඳේරේහහී්වඹ කිඹන එක - bias කිඹන එක- ශභතළනීන භතු න
නිහ තු්දළනි ග්දිනඹ එතළනට ආහ. ඒ නිහ 1, 4, 5 කිඹන
ශයෝදනහ තුන  ඵ්දධශඹ්ද ප්රtභහණ්ව වළටිඹට අපි කරුණු
නියහයණඹ කය ශගන ිනශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභේ] ඊශඟට, 6 ිනට
14 දේහ ශයෝදනහ  ඵ්දධශඹ්ද ශ ඳහර්ලිශ ්දතුශ්ද ු ්ද
නිශඹෝගඹ ක්රිලඹහ්වභක ශනොකශශම ඇයි කිඹරහ කමිටු ඇහුහ.
ශළු අංක II අහන ශකොට ඵර්දන. අහන හේෂිකරු
වළටිඹට කළශලශල JSC එශේ ශ් ක න භංජුර ිනරකය්වන.
ඇයි කළශලශල? 6 ිනට 14 දේහ වූ ශයෝදනහර ව්ද ශනහ,
එේ භශවමසත්රනහ්වතුමිඹේ ඉතහභ ශකටි කහරඹේ තුශීන සථහන
6කට භහරු කය ිනශඵනහ. ඔහු කළශලශල ඒ ගළන ධාභ්දනයි.

ගරු ඵළින්  ශයෝවණ යහජඳක්ෂය භවතහ

(ஶண்புஷகு தபஸில் கஶவை ஶஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

යංගනී ගභශප භව්වමිඹ.

ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ

(ஶண்புஷகு . டி. சுசஷல் பஷகஜந்ெ)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

යංගනී ගභශප කිඹන භශවමසත්රනහ්වතුමිඹ. එතුමිඹ ශඳොලිස
ආයේහ ඉ් රහ ිනටිඹීන, ඒ ශඳොලිස ආයේහ රඵහ ගළනීභ වහ
ශඳොලීිනඹට කිඹ්දන කලි්ද JSC එශක්ද අය ග්දන ඕනෆ
කිඹරහ ිනබුණහ. ඊශඟට, JSC එශේ Secretary ඳ්ව කයන ශකොට
ශජය සධ
ධානිලසයඹකහයරු
ිනටිඹීන
කනිසධ
ධානිලසයඹකහයයශඹේ එහි ශ් ක වළටිඹට ඳ්ව කය ග්වතහ
කිඹරහ ත ශයෝදනහේ ිනබුණහ. ශභ්දන ශ හ තභයි ශයෝදනහ.
ශ හ ඳරිඳහරනභඹ කටුතතු වහ  ඵ්දධයි. ශ
වළභ
එකකටභ අදහශ ලිඛිත හේෂි ශභභ කහර්ඹ ටව්දර ිනශඵනහ.
ඒ නිහ ඒ ශගෝ ශරෝ හේෂි ශද්දනයි ආශල. වයස ප්රtලසන
අව්දන ශනොශයි. ශ ශ් යන ඉදිරිඳ්ව කශහ න Supreme
Court එශේ ශයජිසට්රාහර් එ්දන ඕනෆ කහර්ඹ ටව්ද ඉදිරිඳ්ව
කය්දන; Land Registry එශේ ශයජිසට්රාහර් එ්දන ඕනෆ ඔප්පු ටික
ලිඹහ ඳදිංචි වුණහ ද කිඹන එක ටව්ද කය්දන. ඒ නිහ ශ
ිනඹ් ර එභ ශයෝදනහ 14ටභ අදහශ කරුණු වහ ලිඹධාලියි. ඒහ ශ
ශළු ශදශේභ ිනශඵනහ. ඒ නිහ කිින ශකශනකුට ශයෝදනහ
කය්දන ඵළවළ ශ කමිටුට ඳහර්ලිශ ්දතුශ්ද ු ්ද නිශඹෝගඹ mandate එක - ඉටු කශශම නළවළයි කිඹරහ. වළඵළයි අපි ඒශේ
ඳළවළදිලි කිලහ, 6 ිනට 14 දේහ වූ ශයෝදනහ පිළිඵ ශභතළනි්ද
එවහට ශොඹ්දන ඹ්දන අලය  ශ්දශ්ද නළවළ කිඹරහ. 1 ිනට 5
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දේහ ශයෝදනහලි්ද 2 ව 3 කිඹන ශයෝදනහර අලය  කරුණු
ිනබුණහ. එතළනි්ද එවහට ත ු යට්ව ධාභර්ලනඹ කිරීභ වහ
කරුණු අලය  වු්ව, අපි කිලහ ඒ ගළන එතළනි්ද එවහට කටුතතු
කය්දශ්ද නළවළයි කිඹරහ. ඒ නිහ ශ කමිටුට mandate එක
රඵහ ු ්දනහ. අපි ඒ ආකහයශඹ්ද කටුතතු කයරහ ිනශඵනහ.
දළ්ද ශයෝදනහේ කශහ, නිඹභහකහයශඹ්ද ආභ්දත්රනණඹ කශශම
නළවළයි කිඹරහ. ශනොළ ඵර් 6 ළනිදහ තභයි අශප් භ්දත්රීලරු ශ
ශඹෝජනහ කථහනහඹකතුභහට බහය ු ්දශ්ද. ශනොළ ඵර් 7 ළනිදහ
පු්ව ඳ්වර ශ ශයෝදනහ ගළන ිනබුණහ. ශනොළ ඵර් 8 ළනිදහ
නීරක්දද්ද ව නීරක්දද්ද නීිනා භහගභ පු්ව ඳතකට
ිනංවශර්ද ලිපිඹේ ඹනහ. ශකොශවොභද ඒශේ කිඹ්දශ්ද? "අපි
ආයහර්ඹ ශියහනි ඒ. ඵණ්ඩහයනහඹක (භව්වමිඹ) ශප නීිනාශඹෝ
ශමු". "ගරු" කෆලි ශභොනහද ිනබුශණ්? ශභොකු්ව නළවළ. භභ කථහ
කයනශකොට වළභ ිනසශමභ කිඹ්දශ්ද "ගරු අරේධානිලසයඹකහයතුමිඹ"
කිඹරහයි. [ඵහධහ කිරීභේ] Typing error ශ්දන ඵළවළ. ශ ,
නීරක්දද්ද ව නීරක්දද්ද නීිනා භහගභ තභයි අග
ධානිසුරුතුමිඹට උඳශදස ු ්දනු භහගභ. එතශකොට typing error [ඵහධහ කිරී ] Hon. Member, please listen to me. ගරු නිශඹෝජය 
කහයක බහඳිනතුභනි, ශ ක තභයි නීරක්දද්ද ව නීරක්දද්ද
නීිනා භහගභ ඳශමුළනි තහට ඹපු ලිුතභ. ශභොකේ ගළන ද
ශ කිඹ්දශ්ද? ශ ශේ කිඹනහ, "2010 ශර් ිනට අඳශප
ශමහදහයිකහ තනිකයභ ඵළංකු ගනුශදනුර නියතවූශශ එ්දඩීබී
ඵළංකු භඟ ඳභණකි" කිඹරහ. “ශමහ දහයිකහ... “කිඹරහ දිගටභ
කිඹහශගන හිහි්ද නළත්ව කිඹනහ, "... ඇඹශප නිර ශලතනඹ
භඟි්ද ශවෝ රළබුණු ශප්රtමණ වළරුණු ශකොට ධාශද්ලඹක ිනට ශවෝ
ශභයට ිනට ශවෝ කිිනභ ආකහයඹක මුදරේ අඳශප ශමහදහයිකහ
ශත ශප්රtමණඹ ශකොට නළත" කිඹරහ. ශ ධාධිඹට දිගටභ ශ කථහ
ටික කිඹහ ශගන ඹනහ. ඒක "රිධාය" ඳ්වතශර් ඳශ වුණහ. ඒ නිහ
අපි හේෂි ඇින "රිධාය" ඳ්වතශර් කර්තෘතුභහ ශග්දවූහ. ඒක
රකුණු කයරහ ශ හර්තහශල ිනශඵනහ. භභ කලි්ද කිඹපු පු්ව
ඳතට ඹපු ලිපිඹ්ව ශ හර්තහශල ිනශඵනහ.

ගරු අකිර ධායහජ් කහරිඹ භවතහ

(ஶண்புஷகு அகஷய லஷஶஜ் கஶஶஷலசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

Sir, I rise to a point of Order.
නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභහ

(குழுக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Akila Viraj, what is your point of Order?
ගරු අකිර ධායහජ් කහරිඹ භවතහ

(ஶண்புஷகு அகஷய லஷஶஜ் கஶஶஷலசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ශඳොඩ්ඩේ ඉ්දන. ගරු ඇභිනතුභනි, ඵළංකුශ්ද "ගරු" කෆ් ර
දහරහ ිනබුණහඹ කිඹරහ තමු්දනහ්දශමරහ ඒ ඵළංකුට -

නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභහ

(குழுக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, that is not a point of Order. Hon.
Minister, you carry on.
ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ

(ஶண்புஷகு . டி. சுசஷல் பஷகஜந்ெ)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

භභ අවුරුු  නඹේ ඵළංකුක ළඩ කයරහ ිනශඵනහ. භභ
ඵළංකු නීිනඹ්ව ද්දනහ. භභ අධිකයණශශ්ව අවුරුු  දවඹේ ළඩ
කයරහ ිනශඵනහ. ඒ අවුරුු  දවඹ ළඩ කයද්ීන - [ඵහධහ කිරී ]
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ශඳොඩ්ඩේ ඉ්දන ශකෝ. ශජ්.ආර්. ජඹර්ධන ජනහධිඳිනතුභහ එදහ 1988 ීන- ශ ඳහර්ලිශ ්දතුශල ආණ්ඩු ඳේ කණ්ඩහඹ රැසීමශ
මරහනශශ ිනටිඹීන තභයි ජනතහ ධාමුේින ශඳයමුශණ්
හභහජිකශඹේ ශඵෝ ඵ -hand grenades - ශදකේ ගළහුශල. [ඵහධහ
කිරී ] ඉ්දන, ඉ්දන, අවග්දන. අපි නික ශභතළනට ඇධා් රහ
නළවළ. අපි නඩු කථහ කයරහ ඇධා් රහ ිනශඵ්දශ්ද. නික නඩු
ශනොශයි, ඳහර්ලිශ ්දතුට ශඵෝ ඵ ගවපු නඩු. [ඵහධහ කිරී ]
"ගරු" කෆ් ර භභ වළභ ිනසශමභ දහරහ තභයි කථහ කය්දශ්ද. භභ
ද්දනහ ඒක. භභ ද්දනහ, ශකොශවොභද අභත්දන ඕනෆ කිඹරහ. ඒ
නිහ භභ එතළනි්ද එවහට කිඹ්දන ඹ්දශ්ද නළවළ. භභ ඵළංකුශල
ප්රtකහලන ගළන්ව ද්දනහ. භභ banking exam එක්ව කයරහ
ිනශඵනහ. භභ LLB්ව කයරහ ිනශඵනහ. භභ Attorney's කයරහ
ිනශඵනහ. අවුරුු  28ේ ශනහ, භභ දිවුරු ීනරහ. අපි අවුරුු 
දවඹේ ිනසශම ශකොශම භවහධිකයණශශ නඩු කථහ කයරහ්ව
ිනශඵනහ.
ගරු නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභනි, ඊට ඳසශම භභ
Master's එකකු්ව කශහ. දළ්ද PhD එක්ව කයනහ. නික
ආයහර්ඹ ශ්දන ශනොශයි, thesis එක්ව ලිඹරහ. ඒක නිහ
අවුරුු  වතයේ හිහි් රහ ිනශඵනහ. තභ ඉය කය්දන ඵළරි
වුණහ. [ඵහධහ කිරී ] ඒ ගළන කිඹ්දන එඳහඹළ. [ඵහධහ කිරී ] අපි
අංක ඒ කහයණහ කිඹනහ. [ඵහධහ කිරී ] එශවභ ව ඵ ශන
ඒහ්ව ිනශඵනහ. භභ ඒහ ග්දශ්ද නළවළ.

ගරු දඹහිනරි ජඹශමකය භවතහ

(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜகசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

අය ඳළ්වත ඵළලුශල ඇයි?

ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ

(ஶண்புஷகு . டி. சுசஷல் பஷகஜந்ெ)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභනි, නළින නිහ ඵළලුශල.

ඊශඟට නීරක්දද්ද ව නීරක්දද්ද නීිනා භහගභ
ශනොළ ඵර් භහශශ 20 ළනිදහ පිළිතුරු එනහ. ශ ක භහනයි,
භභ ශභොශවොතකට කලි්ද ශඳ්දපු අගධානිසුරුතුමිඹ එපු,
එතුමිඹ ධාින්දභ අ්ව්ද කයන රද ලිපිඹ; එකභ පිළිතුය.
ශනොළ ඵර් 20ළනිදහ නීරක්දද්ද ව නීරක්දද්ද නීිනා
භහගභ්ව එනහ; එතුමිඹ්ව එනහ. ඊ ශඟට, නීරක්දද්ද ව
නීරක්දද්ද නීිනා භහගභ ක්  ඉ් රහ, ඒ ආීන ලශඹ්ද කරුණු
දේරහ ශනොළ ඵර් 29 ළනිදහ ත ලිපිඹේ එනහ. ගරු
අගධානිසුරුතුමිඹ අශප් කමිටු ඉදිරිඹට ශනොළ ඵර් 23 ළනිදහ
එනහ. එශවභ ශ්දද ගරු බහඳිනතුභහ? ශනොළ ඵර් 23 ළනිදහ
කමිටු ඉදිරිඹට එනහ. භට ශ දින භතකයි.
2012 ශනොළ ඵර් 23 එතුමිඹ එශවභ ආහට ඳසශම ීන
ශඵොශවොභ ගරු රු ඇින අපි ඒ කටුත්වත කශහ. ජනහධිඳින
නීිනා ශජ්. ශයොශ ස ද ින් හ භළිනතුභහ හඩි වුණු ගභ්ද අශප්
කමිටුට සතුින කශහ. තමු්දනහ්දශමරහශප පර්ගහමී්ද ශනධා් 
භයශකෝ්ද භව්වතඹහ එශවභ ශනොශයි ශග්ද වූශශ. අය
ඉසයව ිනශඵන ශපට්ටු ශඟි්ද ඵසරහ, ඳහර්ලිශ ්දතුශල ඵස
එශේ නළඟරහ, එතුභහ නශඩ්්ද භව්වතඹහ්ව එේක ඵස එශේ
තභයි ඳහර්ලිශ ්දතුට ආශල. වළඵළයි අපි එශවභ කශශම නළවළ.
ගරු කථහනහඹකතුභහ ීනරහ ිනශඵන උඳශදස අනු ඉතහභ ගරු රු
ඇින එතුමිඹ්දරහ ශගනළ් රහ ශනභ කහභයඹක හඩි කයරහ
ඒ ඳවසුක ටික රඵහ ු ්දනහ. ඒ නිහ අපිට සතුින කශහ. ඉ්ද ඳසු
අපි කමිටුශල ළඩ කටුතතු ඳට්ද ග්වතහ. ඉ්ද ඳසු ශනොළ ඵර්
23 ළනිදහ අපි මලික ධාශයෝධතහශ්ද ඒ ිනඹ් ර ඉදිරිඳ්ව කශහ.
දිවුරු පිට එතුමිඹ කමිටුශල හඩි වුණහ.
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ඳහර්ලිශ ්දතු

[ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ]

වළඵළයි, තමු්දනහ්දශමරහට එක කහයණඹේ කිඹ්දනට ඕනෆ.
ශ කහර්ඹ ටව්ද අයශගන ඵර්දන. අශප් කමිටුශල ිනටි ගරු
ශජෝ්ද අභයතුංග භව්වභඹහ්ව, ගරු රේසභ්ද කිරිඇ් ර
භව්වභඹහ්ව ද්දනහ, අශප් කමිටුශල කිිනභ හභහජිකඹකු අග
ධානිසුරුතුමිඹ්ව භඟ කිිනභ හකච්ඡහේ, communication
එකේ ිනබුශණ් නළවළ කිඹහ. එතුමිඹ හඩි ශරහ හිටිඹහ. එතුමිඹශප
ප්රtධහන නීිනා, ජනහධිඳින නීිනා ශයොශ ස ද ින් හ භළිනතුභහ
ඳභණයි අපි්ව භඟ ගනුශදනු කශශම. ගනුශදනු කිඹ්දශ්ද, කරුණු
ඉදිරිඳ්ව කශශම; ප්රtලසන ඇහුශල ව ඒහට පිළිතුරු ු ්දශ්ද එතුභහයි.
අපි 11 ශදනහශග්ද කිිනභ ශකශනකු කිිනභ අසථහක අග
ධානිසුරුතුමිඹ්ව භඟ ඍජු කථහඵවක ශඹු ශණ් නළවළ.
තමු්දනහ්දශමරහ ශ කහර්ඹ ටව්ද අයශගන ඵර්දන. ඊ ශඟට
දළ්ද කිඹනහ, ශේමසධහධිකයණඹ ු ්දනු අර්ථ නිරඳණඹ වරි
කිඹරහ නීිනඹේ ශප්දන ඕනෆ ඵ. භභ ඳසු ඉිනරි කරුණු ටික
ශඳ්ද්දන , ගරු ධාඳේ නහඹකතුභහ ශභොකේද කිඹරහ ිනබුශණ්
කිඹරහ. දළ්ද ශභොකේද කිඹ්දශ්ද? කහර්ඹ ටව්ද අයශගන
ඵර්දන. කහර්ඹ ටව්ද ඵළලුහභ තමු්දනහ්දශමට ඉතහ ඳළවළදිලි
ශප්නහ අශප් ගරු ශජෝ්ද අභයතුංග භ්දත්රීලතුභහ -

නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභහ

(குழுக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)
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ගරු රේසභ්ද කිරිඇ් ර භවතහ
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I rise to a point of Order.
නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභහ

(குழுக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Lakshman Kiriella, what is your point of Order?

ගරු රේසභ්ද කිරිඇ් ර භවතහ
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු ඇභිනතුභනි, භභ ශ ඔඵතුභහ භඟ තයශව්ද ශනොශයි
කිඹ්දශ්ද. ගරු නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභනි, ශ්වරී කහයක
බහ රැස වූ ශදළනි දශම භභ ශඹෝජනහේ කශහ. ඒක ටව්ද
ශරහ ිනශඵනහ. අනුය ඹහඳහ ඇභිනතුභහට භභ කිලහ
බහඳිනතුභහට ඵරඹ ිනශඵනහ, සථහය නිශඹෝග අංක 78 ඹටශ්ව
ශ ශදෝහභිශඹෝග ශඹෝජනහ මලික හර්තහ වහ ධාේහභ හිඹ
ධානිලසයඹකහයරු්ද තු්ද ශදශනකුට ඵහය ශද්දන කිඹරහ. භභ
කිලශල නළද්ද? භභ කිලහ.

Hon. Minister, you have only one more minute.

නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභහ

ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(ஶண்புஷகு . டி. சுசஷல் பஷகஜந்ெ)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

Sir, I have been given another 10 minutes. ශඳොඩ්ඩේ
ඉ්දන ශකෝ. ශ හර්තහ අනු 2012.12.04 දින කහර්ඹ
ටව්දර ශභශම ව්ද ශනහ. "ශ අසථහශලීන ගරු ධාජිත
ශවමය්ව භවතහ කිඹහ ිනටිශශ ශභභ කහයක බහශල කටුතතු ඉදිරිඹට
ඳ්වහ ශගන ඹෆභ  ඵ්දධශඹ්ද ඹහ්දත්රනණඹේ කස කය ගත
ුතතු ඵයි." අශප් මිත්රන භ්දත්රීලතුභහ කියූ කහයණඹ. භට එවහ
ඳළ්වශ්වභයි එදහ එතුභහ හඩි ශරහ හිටිශශ. භතකද, අය ලිුතභ
ලිඹරහ ු ්දශ්ද? ගරු ශජෝ්ද අභයතුංග භව්වභඹහ ශභොකේද
කිඹ්දශ්ද? "ලිඛිත ප්රtකහලඹේ ඉදිරිඳ්ව කයමි්ද කහයක බහශල
කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹ ව ඔප්පු කිරීශ බහයඹ ඹනහීන කරුණු පිළිඵ
ඹ එකඟතහේ ඇින කය ගත ුතතු ඵ ද්දහ ිනටිශශඹ." වරි ශ්ද.
දළ්ද ශ
හර්තහශල ශකොශවම්ව ිනශඵනහද, ශභතුභ්දරහ
ශද්දනහභ කිඹරහ ිනශඵනහ කිඹරහ ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහශල 107
(3) අනු ය සථහ ඳරිදි නීිනඹේ ශගන එ්දන ඕනෆ කිඹරහ. නළවළ.
සථහය නිශඹෝග 78අ.හි ප්රtිනඳහදන අනු ඒ තුළි්ද අපි ඹ ළඩ
පිළිශශේ වදහ ග්දන ඕනෆ කිඹරහයි කිලශල. එතුභ්දරහ ද්දනහ
එදහ ශනධා්  භයශකෝ්ද භළිනතුභහට එශයහි ශදෝහභිශඹෝගශශීන
ගරු ශප්රtමභදහ භළිනතුභහශප ප්රtධහන්වශඹ්ද ිනබුණු ඳශමුශනි
කමිටුශලීන භයශකෝ්ද භළිනතුභහ එළනි ප්රtකහලඹේ කශහද කිඹන
කහයණඹ තවවුරු කය ගළනීභට, ඒ ශරහශල සථහය නිශඹෝග
ිනබුශණ් නළවළ කිඹහ. ඒ නිහ කථිකහේ ඇින කය ග්වතහ.

ගරු ශජෝ්ද අභයතුංග භවතහ

(ஶண்புஷகு கஜஶன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

එකඟතහ නළින නිහ තභයි නළඟිටරහ ඹ්දන ිනද්ධ වුශණ්.
[ඵහධහ කිරී ]

ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ

(ஶண்புஷகு . டி. சுசஷல் பஷகஜந்ெ)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඉ්දන, ඉ්දන. [ඵහධහ කිරී ] අ්දන වරි. නළඟිටරහ හිශශ ශන
ශන යන ඳහධාච්චි කශ නිහ ශනොශයි. කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹ පිළිඵ
ප්රtලසනඹේ නිහ. කහර්ඹ ඳරිඳහටිඹ සථහය නිශඹෝග අංක 78අ.හි
ිනබුණහ.

(குழுக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் அலர்கள்)

You raise your point of Order, please.
ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ

(ஶண்புஷகு . டி. சுசஷல் பஷகஜந்ெ)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

වරි, වරි. [ඵහධහ කිරීභේ]

ගරු රේසභ්ද කිරිඇ් ර භවතහ
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ශඳොඩ්ඩේ ඉ්දන, please. දළ්ද ශජෝ්ද අභයතුංග භළිනතුභහ
කිලහ එකඟතහේ ගළන. අපි එකඟතහශ්ද ළඩ කය්දන
සදහන වුණහ.

නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභහ

(குழுக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order. Hon. Minister, you may
carry on with your speech.
ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ

(ஶண்புஷகு . டி. சுசஷல் பஷகஜந்ெ)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

Point of Order එක ඉයයි.

නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභහ

(குழுக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)
Okay.

ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ

(ஶண்புஷகு . டி. சுசஷல் பஷகஜந்ெ)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

There is no point of Order. I agree with you. Do not
waste my time.
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ගරු නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභනි, දළ්ද එතුභහ 78අ. සථහය
නිශඹෝගඹ පිළිග්වතහ. එතුභහ පිළිග්වතහ ශ්ද? ශභතළනීන්ව
පිළිග්වතහ. සථහය නිශඹෝග අංක 78අ. ඹටශ්ව ශ කමිටුට
කටුතතු කය්දන පුළු්ද කිඹරහ එතුභහ පිළිග්වතහ.

ගරු රේසභ්ද කිරිඇ් ර භවතහ
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I rise to a point of Order.

නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභහ

(குழுக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

I gave you a chance to raise the point of Order but you
did not raise it. Now, I cannot give you a chance for the
second time also. You may carry on, Hon. Minister.

ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ

(ஶண்புஷகு . டி. சுசஷல் பஷகஜந்ெ)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

No. I will take another five minutes. අශප් ඳළ්වශත්ද
අඩු කය්දන.
නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභහ

(குழுக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

I want to give time for the Opposition.
ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ

(ஶண்புஷகு . டி. சுசஷல் பஷகஜந்ெ)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

Okay. That is after my speech.

ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ

නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභහ

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(ஶண்புஷகு . டி. சுசஷல் பஷகஜந்ெ)

Do not worry. I agree with you.
මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීලතුභනි, දළ්ද එතුභහ්ව එකඟ වුණහ
සථහය නිශඹෝග අංක 78අ. ඹටශ්ව කටුතතු කය්දන පුළු්ද
කිඹරහ. අඳට ඕනෆ එච්යය ශ්ද. [ඵහධහ කිරී ]
ගරු නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභනි, ශ ගරු බහශල
අධහනඹ ශඹොමු කයමි්ද භභ දළ්ද ඉදිරිඳ්ව කයනහ ත්ව
ශ් යනඹේ. 2012 ශදළ ඵර් 06ළනි දහ රැස වූ කහයක බහශලීන
ලිඹධාලි ිනඹ් ශරහි පිටඳ්ව රඵහ ීනරහ, ඊට ඳහුශනි දහ එන
07ළනි දහ ඳස රු 1.30ට ශයෝදනහ අංක 1 ව 2  ඵ්දධශඹ්ද
ධාභර්ලන කටුතතු ඳට්ද ග්දනහ කිඹරහ ද්දහ ිනටිඹහ. එතුභ්දරහ
ඒ අසථහශල නළඟිටරහ හිඹහ. ඊට ඳසශම 07ළනි දහ ගරු
කථහනහඹකතුභහට ලිුතභේ එහ ිනශඵනහ. එඹ ශ කහර්ඹ
ටව්දර "සී - 7" කිඹරහයි රකුණු කය ිනශඵ්දශ්ද. "Hon.
Chamal Rajapaksa, The Honourable Speaker...." ඹනුශ්ද
ශ ලිපිඹ ආය බ කය ිනශඵනහ.

This letter by Neelakandan & Neelakandan dated 07th,
December 2012, states, I quote:
"Honourable Sir,
We are instructed by our Client, Hon. Dr. Shirani A.
Bandaranayake…"

ශ
ලිපිශශ paragraphs වළටිඹට 8ේ ිනශඵනහ. ශ
paragraphs 8හි ශකොතළනක්ව කිඹහ නළවළ ශ ඳරීේණශඹ්ද
ඉ්ව නළඟිටරහ හිශශ ඹ අතුටුදහඹක ත්ව්වඹේ භතයි කිඹන
එක. ශභහි ශභොකේද කිඹහ ිනශඵ්දශ්ද? ශභහි අහන ලශඹ්ද
ශභශම ශඹෝජනහ කයනහ. I quote:

(குழுக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் அலர்கள்)

I will give you two minutes.

ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ

(ஶண்புஷகு . டி. சுசஷல் பஷகஜந்ெ)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභනි, ශභහි ශකොතළනක්ව
කිඹහ නළවළ නළඟිටරහ හිඹ ශවමතු ශන්ව ශවමතුේ කිඹරහ. ත්ව
කමිටුේ ඳ්ව කය්දන වුණ්ව එකඟයි. ශ කමිටුට ඇධා් රහ,
දිවුරු ීනරහ නීිනා භව්වභඹහ කරුණු දළේවූහ. වළඵළයි අඳ භතක
ිනඹහ ග්දන ඕනෆ ඒ නීිනා භව්වරු්ද ආහට, අශප් සථහය
නිශඹෝග ඹටශ්ව නීිනා භව්වභඹකුභ එ්දන ඕනෆ නළින ඵ.
ශභොකද, යජශශ ශමශශ ශවෝ ශන්ව තළනක ධානඹ
ඳරීේණඹේ කයන ශකොට නීිනා භව්වරු්ද ශනොශයි ශ්ද
ඹ්දශ්ද. මිත්රනශඹේ - a friend -. ඒක ක්රිලඹහ ඳටිඳහටිඹ.
ගරු නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභනි, ශභහි refer කයනහ
2000 Draft Constitution එක. 2000 Draft Constitution එකට
එදහ ශභොකද වුශණ්? එඹ ඉයහ දළමුහ. ඉයරහ පිච්චුහ. එදහ එඹ
ඉයරහ පුච්යපු අඹ අද කථහ කයනහ 2000 Draft Constitution එක
ගළන ශභහි යනඹේ්ව ිනබුශණ් නළවළ කිඹරහ. ගරු නිශඹෝජය 
කහයක බහඳිනතුභනි,-

නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභහ

(குழுக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Try to wind up please, Hon. Minister.
ගරු වරි්ද ප්රtනහ්දු  භවතහ

(ஶண்புஷகு வஶஷன் பர்னஶந்து )

“We annex herewith for your ready reference, the proposal
contained in the draft Constitution of the year 2000 with regard to
the procedure for removal of the Judges (Chief Justice).

කවුද ඒක පිච්චුශල?

Thus, we request you to defer from taking any further
steps………..‖

ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ

ඒ කිඹ්දශ්ද, ශ ලිුතභ එන ශකොට-

නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභහ

(குழுக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

You have two more minutes. I cannot give you
anymore time.
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(The Hon. Harin Fernando)

(ஶண்புஷகு . டி. சுசஷல் பஷகஜந்ெ)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

භභ ඉතහභ ඳළවළදිලි ව්ද කයනහ- [ඵහධහ කිරීභේ]

ගරු වරි්ද ප්රtනහ්දු  භවතහ

(ஶண்புஷகு வஶஷன் பர்னஶந்து )

(The Hon. Harin Fernando)

යහජිත පිච්චුශල. [ඵහධහ කිරී ]
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ඳහර්ලිශ ්දතු

ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ

(ஶண்புஷகு . டி. சுசஷல் பஷகஜந்ெ)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

භභ ඉතහභ ඳළවළදිලි ව්ද කයනහ ය සථහදහඹකඹ
 ඵ්දධශඹ්ද ජනතහ ඳයභහධිඳතය ඹ ිනශඵ්දශ්ද ශ
ඳහර්ලිශ ්දතුට ඵ. ගරු යනි්  ධාක්රාභිනංව භළිනතුභහ-

නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභහ

(குழுக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, please wind up, now. Your time is
over.
ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ

(ஶண்புஷகு . டி. சுசஷல் பஷகஜந்ெ)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභනි, Latimer House එක
ගළන එතුභ්දරහ කිලහ. Commonwealth (Latimer House)
Principles on the Three Branches of Government. ශභඹ
කිඹ්දන භට ශරහේ නළවළ. නමු්ව ඉතහභ ඳළවළදිලි ශභහි්ව
ව්ද කයනහ අධිකයණශශ සහධීන්වඹ ගළන. අශප් ගරු කරු
ජඹසරිඹ භ්දත්රීලතුභහ ඒ ගළන නිතය කථහ කයනහ. අශප් ආණ්ඩුක්රාභ
ය සථහ අනු අධිකයණශශ සහධීන්වඹ කිඹ්දශ්ද
ශභොකේද? ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහශල 107න ය සථහශල ඒ ගළන
ව්ද ශනහ. ඊට උඩි්ද ිනශඵන උඳශීර්ඹ ඵර්දන.
"අධිකයණශශ සහධීන්වඹ" කිඹරහයි එහි ිනශඵ්දශ්ද. 107න
ය සථහශල (1) න අනුය සථහශල ිනශඵනහ ධානිලසයඹකහයරු්ද
ඳ්ව කිරීභ ගළන. 107න ය සථහශල (2)න අනුය සථහ, ඹථහ
ඳළළ්වභ; 107න ය සථහශල (3)න අනුය සථහ, ඹථහ
ඳළළ්වභ නළ්වන ඉ්ව කිරීභ. 107න ය සථහශල (1) ිනට (5)
දේහ වූ අනුය සථහර තභයි අධිකයණශශ සහධීන්වඹ ගළන
ව්ද ිනශඵ්දශ්ද.
ගරු නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභනි, ශභ්දන ිනශඵනහ,
Commonwealth (Latimer House) Principles on the Three
Branches of Government එශක්ද කිඹන ශද්. භහ ඒ ටික ව්ද
කය්දන ඕනෆ. එහි, (b) "Judicial accountability" කිඹන ශීර්ඹ
ඹටශ්ව page 12 හි ශභොකේද කිඹ්දශ්ද? I quote:
“In addition to providing proper procedures for…..‖

නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභහ

(குழுக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, you have to wind up, now.
ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ

(ஶண்புஷகு . டி. சுசஷல் பஷகஜந்ெ)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

එශවභ න ඒ ඳළ්වශතනු්ව ග්වශ්ව.

නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභහ

(குழுக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Thank you very much, Hon. Minister. Now, wind up
please.
ගරු ඒ.ඩී. සුින්  ශප්රtමභජඹ්දත භවතහ

(ஶண்புஷகு . டி. சுசஷல் பஷகஜந்ெ)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභනි, භභ අහන ලශඹ්ද
ශ
කහයණඹ ව්ද කයනහ. ඳහර්ලිශ ්දතුශල ජනතහ
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ඳයභහධිඳතය   ඵ්දධශඹ්ද, ය සථහදහඹකඹ ය සථහ ඳළනීමභ
 ඵ්දධශඹ්ද ගරු ජී.එ් . පීරිස භළිනතුභහ කිඹපු කරුණු ිනඹ් ර
භඟ; නඩු තී්දු  ව ඒ ළර කිරී භඟ භභ එකඟ ශනහ.
හිටපු අග ධානිසුරු ශනධා්  භයශකෝ්ද භළිනතුභහට එශයහි
ශදෝහභිශඹෝගඹ ඉදිරිඳ්ව කශ අසථහශලීන්ව, හිටපු අග ධානිසුරු
ය්ව න්දද ින් හ භළිනතුභහට එශයහි ශදෝහභිශඹෝගඹ ඉදිරිඳ්ව
කශ අසථහශලීන්ව කිිනභ ශකශනේ උහධාඹට හිහි්ද අර්ථ
නිරඳණ ඉ් ලුශල නළවළ; writ orders ග්වශ්ව්ව නළවළ. වළඵළයි
ශභය එඹ ිනු  වුශණ් අඳ භහනුෂීඹ ශභශවුතභ අ්ද කශ
අසථහශල ඊට එශයහි හිටපු පිරි අද ශ ඳසු ඳ ශගොනු ශරහ
ිනටීභ නිහයි. එභ පිරි ශභඹ ශන්ව දිලහකට ශගන ඹ්දන
හිහි්ද ගරු අග ධානිසුරුතුමිඹ ශ අභහරුශල දභහ ිනශඵනහ.
ගරු නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභනි, ශ ඵර්දන, ශ
ිනශඵ්දශ්ද ඊශශ -ශදළ ඵර් 9 ළනි දහ- "රංකහීනඳ" පු්ව ඳශ්ව
ඳශවූ කහට්ද එක. ඳශමුළනි තහට කහට්ද ශි් පී්දශප අතට
හිහි්ද ිනශඵනහ කහට්ද අඳි්දන, අශප් අධිකයණඹ. භභ කනගහටු
ශනහ ශ ත්ව්වඹ ගළන. ශ කහයණඹ ශභතළනට, ශ
ත්ව්වඹට ශගනහශල අඳ ශනොශයි; ඳරිඵහහිය වූ ඵරශලගයි.

නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභහ

(குழுக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Thank you. The Hon. John Amaratunga is not going
to speak. Then, the Hon. Karu Jayasuriya.
[අ.බහ.6.19]
ගරු කරු ජඹසරිඹ භවතහ

(ஶண்புஷகு கரு ஜசூஶஷ)

(The Hon. Karu Jayasuriya)

ගරු නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභනි, භහ නළඟී ිනටිශශ
ශකනකු ආයේහ කය්දන කථහ කය්දන්ව, කුවක්වශඹ්ද
කථහ කය්දන්ව ශනොශයි. [ඵහධහ කිරීභේ] කරුණහකය භට
නිඹමිත ිනශඵන මිනි්වතු 8 කථහ කය්දන ඉඩ ශද්දන. ශනධා් 
භයශකෝ්ද භළිනතුභහ ශදෝහභිශඹෝගඹට රේ කිරීභ ගළන්ව,
ශජ්.ආර්. ජඹර්ධන භළිනතුභහශප කහරශශීන ිනු  වුණු ිනද්ධී්ද
ගළන්ව ශ දසර යජඹ කථහ කයනහ. ශනධා්  භයශකෝ්ද
භළිනතුභහ කිිනභ ධාටක යදකරුශේ වුශණ් නළවළ, එතුභහ ධාේහභ
හිඹහ කිඹරහ භහ ඳශමුශ්දභ කිඹ්දන කළභළිනයි. එතුභහ නිදවස
කශහ. අ්දන ඒකයි භහ භතේ කය්දශ්ද. එභ නිහ එඹ ඕනෆට
ඩහ ඳහධාච්චි කය්දන එඳහ. භහ හිතන වළටිඹට එඹ වහනි ්දන
පුළු්ද.
ගරු නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභනි, නිදවට ශඳය උඳ්ද
පුද්ගරඹකු ලශඹනු්ව, ඒ හශපභ ප්රtජහත්දත්රනහදඹට ගරු කයන
පුද්ගරඹකු ලශඹනු්ව අඳට ඹ ඹ ප්රtලසන ගළන කථහ කය්දන
ිනු  ශරහ ිනශඵනහ. අපි උඳ්දශ්ද නිදවස, සහධීන යටකයි.
අඳට මිඹ ඹ්දන්ව ඕනෆ, ප්රtජහත්දත්රනහදි යටකයි. එභ නිහ තභයි
අපි ශ නළඟිටරහ කථහ කය්දශ්ද.
ගරු නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභනි, ව යහහු අ් රනහ
කිඹරහ ගශ කථහේ ිනශඵනහ. ව යහහු අ් රනහ කිඹ්දශ්ද
ව ඇධා් රහ හිරු හ ග්දනහ. ඒක ඹථහර්ථඹේ ශනොශයි. ඊට
ඳසශම අපි දහරට හිරු ඹටශ්ව්ව, රෑට ව ඹටශ්ව්ව ළඩ
කයනහ. ශ ශදෝහභිශඹෝගඹ තුළි්ද අපි දකි්දශ්ද්ව මීට ඩහ
වහ්වඳින්ද ශනස ශදඹේ. අද යජඹ ධාින්ද -ධාධහඹකඹ ධාින්දඑශවභ පිටි්දභ ඵරහශඳොශය්වතු ්දශ්ද, ශ යශට් අධිකයණ
ඳද්ධිනඹ  පර්ණශඹ්දභ ඒ රේවණඹට ග්දනයි. ඹ කිින
ධාධිඹකි්ද අධිකයණඹ ධාධහඹකඹට ඹට්ව වුශණෝව ඒ යශට්
ප්රtජහත්දත්රනහදඹ ඇින ්දශ්ද නළවළ.
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නිදව රඵන අසථහශලීන ඳළළින ශෝ් ඵරි ය සථහ ගළන
අශප් ගරු නිභ්  ිනරිඳහර ද ින් හ භළිනතුභහ ව්ද කශහ. ගරු
නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභනි, ශෝ් ඵරි ය සථහ තුළි්ද ශ
යශට් නිදවස, නිව්  යහජය  ත්දත්රනඹේ ඇින වුණහ. ශෝ් ඵරි
ය සථහ තුශ ධානිධාදබහඹේ ිනබුණහ. යහජය  ශමඹ, ශඳොලීිනඹ,
අධිකයණඹ එශවභ පිටි්දභ නිර්ශද්ලඳහරනීකයණඹ වුණහ. ඒ
හශපභ යශට් ජනතහට, භහජඹට හධහයණඹේ ඉසට වුණහ. ඒ
අනු තභයි අඳට ශ්සගර්ඩ්  ළනි ිනද්ධී්දරීන අධිකයණශශ
උ්වතරීතය ඵ ගළන ශඵොශවොභ ආඩ ඵයශඹ්ද කථහ කය්දන
පුළු්ද ්දශ්ද.

ධාඳේශශ භ්දත්රීල ශකනකුට කථහ කය්දන ශද්දශ්ද නළවළ. වළභ
දහභ ධාඳේශශ භ්දත්රීලරු්ද කථහ කයන ශකොට ඒ අඹට ඵහධහ
කයන ආකහයඹ අපි දළේකහ. ප්රtජහත්දත්රනහදඹ ගළන කථහ කයන අඹ
ශභශවභ කයන එක ඉතහභ්ව රජ්ජහ වගතයි. එභ නිහ භට කථහ
කය්දන අසථහ ශද්දන. ධාඳේශශ අඳට්ව කථහ කය්දන
අයිිනඹේ ිනශඵනහ. ශභභ ශදෝහභිශඹෝගඹ ශගන එන
අසථහශලීන අපි ශකළි්දභ ඳවදහ ු ්දනහ, ශ ශගන එන ක්රාභඹ
ළරැදියි කිඹරහ. ශජ්.ආර්. ජඹර්ධන භළිනතුභහ ශදෝහභිශඹෝගඹ
ශගනහපු කහරඹ්ව, අද්ව අතය ධාලහර ශනේ ඇින ශරහ
ිනශඵනහ.

ගරු නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභනි, ඒ ධාතයේ ශනොශයි.
ඳහර්ලිශ ්දතුශල තුශන්ද ශදශේ ඵරඹ ගළන ශ දසර
ශඵොශවෝ ශදනහ කථහ කයනහ. ශ තුශන්ද ශදශේ ඵරඹ රඵහ
ග්වශ්ව භවජන ඡ්දදඹකි්ද ශනොශයි. තුශන්ද ශදශේ ඵරඹ රඵහ
ග්ව ආකහයඹ ගළන භහ කථහ කය්දන ඵරහශඳොශයෝවතු ්දශ්ද
නළවළ. [ඵහධහ කිරී ] ඒ හශපභ භහ කිඹ්දන කළභළිනයි, ධාශලම
කහයක බහශල -[ඵහධහ කිරී ] භට කථහ කය්දන ශද්දන. Please
let me speak now. I have only five minutes. - [Interruption.]
Allow me to speak. You are always disturbing. කථහ කය්දන
ශද්දන. [ඵහධහ කිරී ]

ධාශලමශඹ්දභ මිනිස අයිිනහිනක ගළන එදහට ඩහ අද කථහ
කය්දනට ඳට්ද ශගන ිනශඵනහ. ආිනඹහශල ශභ්දභ ශරෝකශශ
ෆභ තළ්දරභ ශභළනි ශදෝහභිශඹෝග ශගශනනශකොට ඹ
ක්රාභශලද ිනශඵනහ. ඒ අනු තභයි අනුය ඵණ්ඩහයනහඹක
භළිනතුභහ එදහ ක්රාභ ශලදඹේ ශඹෝජනහ කශශම. ඒ හශපභ 2000
ර්ශශීන අලු්ව ක්රාභශලදඹේ ශඹෝජනහ කශහ. ධානිධාදබහඹ තුශ
ෆභ ශදනහශපභ අයිිනහිනක ආයේහ න ධාධිඹටයි එදහ ඒ
ශඹෝජනහ කශශම.

නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභහ

(குழுக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Please sit down, Hon. Lalith Dissanayake.
ගරු කරු ජඹසරිඹ භවතහ

(ஶண்புஷகு கரு ஜசூஶஷ)

(The Hon. Karu Jayasuriya)

ධාශලම කහයක බහශල හර්තහ අපි පිළිග්දශ්ද නළවළ. එඹ
දහයහය ධාශයෝධී, ප්රtජහත්දත්රනහදි ධාශයෝධී හර්තහේ. [ඵහධහ කිරී ]

නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභහ

(குழுக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Lalith Dissanayake. කරුණහකය හඩි ්දන.
ගරු කරු ජඹසරිඹ භවතහ

(ஶண்புஷகு கரு ஜசூஶஷ)

(The Hon. Karu Jayasuriya)

ගරු නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභනි, ශ ක්රිලඹහ කශ ආකහයඹ
අපි පිළිග්දශ්ද නළවළ.  පර්ණශඹ්දභ ශරෝකඹට ධාහිළුේ න
ධාධිඹටයි ක්රිලඹහ කශශම. වයශඹ්ද, ශක්රාෝධශඹ්ද, ඳළි ග්දනහ
ශච්තනහශ්ද තභයි ශ ෆභ ක්රිලඹහේභ කශශම. එභ නිහ අපි
ශරෝකඹට ු ්දශ්ද ශඵොශවොභ ළරැදි ආදර්ලඹේ. ඒ හශපභ අපි
ද්දනහ, ප්රtජහත්දත්රනහදි යටර අධිකයණඹ කදහ්ව ශ තය
වෆ් ලු වුශණ් නළවළ කිඹරහ. භහ ඒකයි භශප කථහ ඳට්ද ග්දන
ශකොට කිලශල, ශකනකු ආයේහ කය්දන ශනොශයි භහ කථහ
කය්දශ්ද කිඹරහ. නමු්ව ඳදධා ිනශඵනහ. ජනහධිඳින ඳදධාඹ
ිනශඵනහ, අරේහභහතය  ඳදධාඹ ිනශඵනහ, කථහනහඹක ඳදධාඹ
ිනශඵනහ, ධාඳේ නහඹක ඳදධාඹ ිනශඵනහ. ඒ ෆභ ඳදධාඹේභ අපි
ආයේහ -[ඵහධහ කිරී ] භට කථහ කය්දන ඉඩ ශද්දන. නළ්වන
ඔඵතුභ්දරහ නළඟිටරහ කථහ කය්දන. භට ිනශඵ්දශ්ද ත
මිනි්වතු 5යි. ශභොකද, ධාඳේශශ භ්දත්රීලරු්ද ලශඹ්ද අඳට කථහ
කය්දන අයිිනඹේ ිනශඵනහ. ශ බහශල කථහ කය්දන ඵළරි න
අපි ශකොශවමීනද කථහ කය්දශ්ද? [ඵහධහ කිරී ] අ්දන ඒක තභයි
ශරහ ිනශඵ්දශ්ද. කළරෆ නීිනඹ එන ධාධිඹටයි එ්දශ්ද. භට
හිශතනහ, ත දස 2ේ ඹන ශකොට කළරෆ නීිනඹ එයි කිඹරහ.
අඳට කථහ කය්දන ඉඩ ශද්දශ්ද නළ්වන ශ බහශල ිනශඵන
ගරු්වඹ ශභොකේද ගරු නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභනි?

ගරු නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභනි, ශභශතේ ක් 
ය සථහදහඹකඹ, ධාධහඹකඹ ව අධිකයණඹ කිඹන ශ කුලුණු
තුනභ ගළටු නළින ශඵොශවොභ රසනට කටුතතු කශහ. නමු්ව
2005 ීන ශ කුලුණු ශනස වුණහ. 2005 ර්ශඹ්ද ඳසශම
දවව්වන ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහ ංශලෝධනශශ අහනඹ අඳ
දළේකහ. දවව්වන ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහ ංශලෝධනඹ තුළි්ද ඹ
කිින ධාධිඹක නිර්ශද්ලඳහරනීකයණ ත්ව්වඹේ ශ යටට රඵහ
ග්දනට පුළු්ද වුණහ. එදහ ශෝ් ඵරි ආණ්ඩුක්රාභශශ ිනබුණු
ධාධිඹට ධානිධාද ශඳශනන යහජය  ත්දත්රනඹේ, සහධීන ශඳොලීිනඹේ,
සහධීන අධිකයණඹේ කිඹන ඒ ෆභ ශදඹේභ දවව්වන
ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහ ංශලෝධනශඹ්ද අඳ රඵහ ග්වතහ.
දවව්වන ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහ ංශලෝධනඹ ධානහල වුණහට
ඳසශම 2005 ර්ශශීන ඇින වුණු භවය ය සථහ ංශලෝධනඹ්ද
තුශ -ධාශලමශඹ්ද දවඅටන ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහ ංශලෝධනඹ
තුශ- ය්ව ශෂෝදශමකහ ජනයහ් යඹහ  ඵ්දධශඹ්ද ුතද
අධිකයණශශ ු ්ද තී්දු , ය හඳහය ඳයහ ගළනීශ ඳනත ඹන
ශ හ ශඵොශවොභ ආ්දශදෝරනහ්වභක කරුණු වුණහ. නමු්ව ශභහිීන
ශ කහයණඹ අඳට ශ්වරු ග්දනට පුළු්ද.
ශේමසධහධිකයණඹට ධාධහඹකඹ වහ ඳහර්ලිශ ්දතු භඟ
කටුතතු කිරීශ ීන ඹ ඹ ධාධිඹට තීයණ ග්දනට ිනු  වුණ්ව, ශ
ශවමතු නිහ අධිකයණඹට ධාලහර වහනිඹේ ිනද්ධ වුණහ.
භෆතකීන ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහ අමු අමුශල උ් රංඝනඹ
කයන අණඳන්ව, තී්දු  තීයණ කිහිඳඹේභ ග්දනට ිනද්ධ වුණහඹ
කිඹන එක අඳ දළේකහ. ධාලසධාදය හර ප්රtශලලඹ පිළිඵ ආණ්ඩුශල
තීයණඹ, දිධා නළගුභ ඳනත ධාශලමශඹ්දභ දව්ද කය්දනට ඕනෆ.
දිධා නළගුභ ඳනත ඳභණේ ග්ව කර ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහශල
ප්රtිනඳහදන 26ේ එකී ඳනත භඟි්ද උ් රංඝනඹ කය ිනබුණහ. ඒ
හශපභ ග කි ුතතු අභිභහන්ව ශේමසධහධිකයණඹේ ශර
ආණ්ඩුක්රාභ ය සථහශල 3 ව 4 ය සථහ ඹටශ්ව ජනතහශප
ඳයභහධිඳතය ඹ ක්රිලඹහ්වභක කයනු රඵන යහජය  උඳහංගඹ්ද ශරට
ඒ අසථහශලීන අනය හකහයශඹ්ද ක්රිලඹහ්වභක ීමශ වළකිඹහේ
ශනොවූ අතය, දිඹ වළකි එකභ තී්දු  දිධා නළගුභ ඳනත
 ඵ්දධශඹ්ද රඵහ ු ්දනහ.
අහනහකට ශභළනි ත්ව්වඹේ ශ්වරු ගත ශනොවළකි
ශද්ලඳහරාඹ්ද ශභකී ක්රිලඹහ අර්ථ දේනු රළබුශල තුරු
ක්රිලඹහේ ලශඹනුයි. ඒ අනු ඒ වහ ප්රtිනක්රිලඹහ දළේීමභේ අඳ
දළේකහ. අධිකයණ ශමහ ශකොමි්ද බහශල ශ් ක යඹහට ඳවය
ු ්ද ආකහයඹ ප්රtථභශඹ්දභ අඳ දළේකහ. ඊට ඳසශම
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ශදෝහභිශඹෝගඹ, යහජය  භහධය  වළසුරුණු ආකහයඹ අඳ දළේකහ.
ධාශලමශඹ්ද යහජය  භහධය  වළිනරුණු ආකහයඹ ගළන අඳ කනගහටු
ශනහ. රජ්ජහ වගතයි. භහධය  අභහතය තුභහ ඒ  ඵ්දධශඹ්ද
ඹ කිින ශඹෝජනහ ගඹේ ශගනහහ අඳ දළේකහ. ඒහ ඔේශකොභ
රඳ් රට දභහ ඉතහභ්වභ ඳව්ව අ්දදමි්ද අධිකයණඹට,
ධානිලසයකහයරු්දට, ඒ හශපභ අරේධානිලසයඹකහයරිඹට අඳවහ
න අ්දදමි්ද ක්රිලඹහ කශ ආකහයඹ ගළන අඳ කනගහටු ශනහ. ශ
 ඵ්දධශඹ්ද
අහනශශීන
ශභොකේද
ිනද්ධ
වුශණ්?
අහනශශීන මුළු අධිකයණඹභ වෆ් ලු කශහ.
ගරු නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභනි, එභ නිහ භභ කිඹ්දනට
කළභිනයි, අධිකයණඹ ශභතළනීන වෆ් ලු වුශණ් ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක
භළිනනිඹ -[ඵහධහ කිරීභේ]ශභොකේ ද ඕනෆ? ශභොකේද දළන ග්දනට
ඕනෆ? [ඵහධහ කිරීභේ] ඒහ ගළන ඔඵතුභහ ඳසශම කථහ කය්දන.
[ඵහධහ කිරීභේ] ශභොකේද ශ රජ්ජහ නළින ළශඩ්? භ්දත්රීලතුභහට
රජ්ජහ නළද්ද? [ඵහධහ කිරීභේ] ඇයි, අඳට කථහ කය්දන අයිිනඹේ
නළද්ද? [ඵහධහ කිරීභේ]

නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභහ

(குழுக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, එතුභහට කථහ කය්දන ඉඩ ශද්දන. [ඵහධහ
කිරී ]

ගරු කරු ජඹසරිඹ භවතහ

(ஶண்புஷகு கரு ஜசூஶஷ)

(The Hon. Karu Jayasuriya)

ගරු නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභනි, අඳට කථහ කය්දන ඉඩ
ශද්දන. [ඵහධහ කිරී ]
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ඵරහශඳොශයෝවතු ්දශ්ද? ඊට ඳසශම අඳට ඵරහශඳොශයෝවතු
්දන පුළු්ද කළරෆ නීිනඹයි. භවය ධාට ශවටි්ද ඳසශම කළරෆ
නීිනඹ එයි. ඒ නිහ අපි ශ අසථහශලීන කිඹනහ, ධාශලමශඹ්දභ
ශ
බහ ගර්බඹ තුශ ප්රtජහත්දත්රනහදඹ ආයේහ කය්දන
ධාඳේඹේ ඉ්දන ඕනෆ කිඹන එක. තුශන්ද ශදශේ ඵරශඹ්ද හි
උු  භහ ශගන ඉ්දන ඵළවළ.
ගරු නිශඹෝජය  කහයක බහඳිනතුභනි, ඵරඹ කිඹන එක
වළභදහභ නළවළ. ඵරඹ කිඹන එක ශයෝදඹේ හශප කළයශකනහ.
ඒ නිහ ඵරශඹ්ද හි උු  භහ ග්ව අඹට්ව, පිළිතුරු ශද්දන
ශලරහේ පනහ. සබහ ධර්භඹ කිඹරහ එකේ ිනශඵනහ. ඒ
හශපභ භවජන භතඹේ ිනශඵනහ. වළභදහභ භවජනතහ
යට්දන ඵළවළ. වළභදහභ භවජනතහ මුශහ කය්දන ඵළවළ. ඹ
දක භවජනතහ ශ හට පිළිතුරු ශදනහඹ කිඹන එක භභ ශ
අසථහශල තමු්දනහ්දශමට කිඹනහ. එදහට ශ කෆගවන අඹට,
ශ ඔළු උු  භහ ග්ව අඹට පිළිතුරු ශද්දන ශයි. ශඵොශවොභ
සතුිනයි.

එක් හි ශලරහ අ.බහ. 6.30 වුශඹ්ද, කටුතතු අ්වහිටුහ ධාහදඹ
ක්  තඵන රීන.
එතළ්ද ිනට ධාහදඹ 2013 ජනහරි භ 11 න ිනකුයහදහ ඳ්වනු
රළශබ්.
அப்கபஶது
பஷ.ப.
6.30
ைஷஶகஷலஷடகல,
இகடநஷரத்ெப்பட்டு, லஷலஶெம் ஒத்ெஷகலக்கப்பட்டது.

அலுலல்கள்

லஷலஶெம் 2013 சனலஶஷ 11, தலள்ரஷக்கஷறக ஸரத் தெஶடங்கும்.

It being 6.30 p.m., Business was interrupted, and the Debate stood
adjourned.
Debate to be resumed on Friday, 11th January, 2013.

(குழுக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ගරු භ්දත්රීලතුභහ කථහ කය්දන. [ඵහධහ කිරී ] Hon. Karu
Jayasuriya, please carry on. Your time is almost over. You
have only one more minute. [ඵහධහ කිරී ] කථහ කය්දන
ශද්දනශකෝ.[ඵහධහ කිරී ]

ක් තළබීභ

ஒத்ெஷகலப்பு
ADJOURNMENT

ගරු කරු ජඹසරිඹ භවතහ

(ஶண்புஷகு கரு ஜசூஶஷ)

(The Hon. Karu Jayasuriya)

ශ
කහයණශශීන අඳවහඹට රේ වුශණ් කවුද?
අරේධානිලසයඹකහයතුමිඹ ශනොශයි. අඳවහඹට රේ වුශණ් මුළු
අධිකයණඹයි. අ්දන ඒක භතක තඵහ ග්දන. ඹ දක ශ
වහ ්දදි ශගධාඹ ුතතුයි. අධිකයණඹට අඳවහ කශශම නළත්ව
අරේධානිලසයඹකහයරිඹකට අඳවහ කශහඹ කිඹ්දශ්ද-[ඵහධහ කිරී ]
අ්දන ඒ නිහයි. ඊට ඳසශම ඇින වුණු ිනද්ධී්ද අඳ දළේකහ. අශප්
්දනිනහඹක නීිනායඹහශප ශගදයට හිහි්ද එතුභහට ගළහුහ. ඊට
ඳසශම අශප් ධාජඹදහ යහජඳේ භළිනතුභහට තර්ජනඹ කශහ. ඊශශ
ශඳශර්දහ ශේමසධහධිකයණශශ ධානිලසයඹකහයරු්ද ශදශදනකුට
තර්ජනඹ කශහ. ශ හ ගළන ශඵොශවොභ රජ්ජහ ්දනට ඕනෆ.
[ඵහධහ කිරීභේ] අද තර්ජනඹ කශහ. [ඵහධහ කිරීභේ] අද්ව
ිනශඵනහද? [ඵහධහ කිරීභේ]
අද Supreme Court එක ඉසයවහ -[ඵහධහ කිරී ] ඊශශශඳශර්දහ ශේමසධහධිකයණශශ ධානිලසයඹකහයරු්ද ශදශදනකුට
තර්ජනඹ කය ිනශඵනහ. එතශකොට ශකොශව්දද අපි නීිනඹේ

එක් හි ශලරහ අ.බහ. 6.30 වුශඹ්ද නිශඹෝජය  කහයක
බහඳිනතුභහ ධාින්ද ප්රtලසනඹ ශනොධාභහ ඳහර්ලිශ ්දතු ක්  තඵන
රීන.
ඳහර්ලිශ ්දතු ඊට අනුකර, 2013 ජනහරි 11 න ිනකුයහදහ
අ.බහ. 1.30 න ශතේ ක්  හිශශ ඹ.
அப்தபஶழுது, பஷ.ப. 6.30 ைஷஶகஷலஷடகல
குழுக்கரஷன்
பஷெஷத்
ெலஷசஶரர்
அலர்கள்
லஷனஶ
லஷடுக்கஶகயக
பஶஶளுன்மத்கெ ஒத்ெஷகலத்ெஶர்.
அென்படி பஶஶளுன்மம், 2013 சனலஶஷ 11, தலள்ரஷக்கஷறக
பஷ.ப. 1.30 ைஷலக ஒத்ெஷகலக்கப்பட்டது

It being 6.30 p.m., MR. DEPUTY CHAIRMAN OF
COMMITTEES adjourned Parliament without Question put.
Adjourned accordingly until 1.30 p.m. on Friday, 11th
January, 2013.

ළ.ුත.
ශභභ හර්තහශල අහන මුද්රපණඹ වහ සකීඹ නිළයදි කශ ුතතු තළ්ද දේනු රිින භ්දත්රීල්ද මි්ද පිටඳතේ ශගන නිළයදි කශ ුතතු
ආකහයඹ එහි ඳළවළදිලි රකුණු ශකොට, පිටඳත රළබී ශදිනඹේ ශනොඉේභහ වළ්දහඩ් ංසකහයක ශත රළශඵන ශම එධාඹ ුතතුඹ.

குமஷப்பு
உரப்பஷனர் இரெஷப் பெஷப்பஷற் தசய்லஷரும்பும் பஷகற ெஷருத்ெங்ககரத் ெது பஷெஷஷல் தெரஷலஶகக் குமஷத்து அெகனப் பஷகற
ெஷருத்ெப்படஶெ பஷெஷ கஷகடத்ெ இரு லஶங்களுள் வன்சஶட் பெஷப்பஶசஷஶஷருக்கு அநப்புெல் கலண்டும்.
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