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නිර හර්තහ

அறகர அநறக்கக
OFFICIAL REPORT

(අශලෝධිත පිටඳත /தறக றதத்ப்தடரது /Uncorrected)

අන්තර්ගත ප්ර ධහන කරුණු
ශ්රීප රාකහ ප්ර ජහතහන්්රිකක භහජහ ජ ජනයජශශ ශේරධ
ස හධිකයණශශ අර7විනනිලසයඹකහය ධුයශඹන්
ගරු (ආයහර්ඹ) උඳතිස අතඳත්තු ඵණ්ඩහයනහඹක හර මුදිඹන්ශර යහශවහමිරහශේ
ශියහනි අාශුභහරහ ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්මිඹ ඉත් කිරීභ වහ අතිගරු ජනහධිඳතියඹහ
ශත ඳහර්ලිශේන්තුශේ ශඹෝජනහ ේභතඹක් ඉදිරිඳත් කිරීභ පිණි ආණ්ඩුක්රපභ
 සථහශේ 107(2)  සථහ ප්ර කහය ශඹෝජනහ - ේභත විනඹ

தறரண உள்படக்கம்
இனங்கக சணரக சசரசதசக் குடிசறன் உர் லறன்ந தற லறசர் தறறததந்து
தகப (கனரறற) (றதற) உதறஸ்ம அத்தத்து தண்டரரக்க ரசன தொறன்சச
ரனயரறனரசக றரற அங்சுரனர தண்டரரக்கக அகற்தற்கரக அறசகு
சணரறதற அர்களுக்கு தரரளுன்நத்றன் தறசகதரன்கநச் சர்ப்தறக்கும்
ததரதட்டு அசறனகப்தறன் 107(2) உதப்தைகறன் தறகரம் சர்ப்தறக்கப்தடுகறன்ந
தறசக - றகநசற்நப்தட்டது

PRINCIPAL CONTENTS
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 - Passed
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47(5) න සථහය නිශඹෝගඹ ඹටශත්
පිළිගන්න රද හර්තහ
றகனக்கட்டகப இன. 47(5)இன்தடி
சர்ப்தறக்கப்தட்ட அநறக்கககள்

REPORT PRESENTED UNDER STANDING ORDER
NO. 47(5)

වඟුයන්ශකත භහදන්ශර යජභවහ විනවහය ාර්ධන
ඳදනභ (ාසථහගත කිරීශේ) ඳනත් ශකටුේඳත

අ. බහ. 1.30ට ඳහර්ලිශේන්තු රැසවිනඹ. කථහනහඹකතුභහ [ගරු යභල්
යහජඳක් භවතහ] මරහනහරඪ විනඹ.

யங்குரன்தக ரன்ன ஜகர றகரக
அதறறதத்ற ன்நம் (கூட்டிகத்ல்) சட்டதோனம்

தரரளுன்நம் தற. த. 1.30 றக்குக் கூடிது. சதரரகர் அர்கள்
[ரண்தைறகு சல் ரஜதக்ஷ] கனக கறத்ரர்கள்.

HANGURANKETHA MADANWELA RAJAMAHA VIHARA
DEVELOPMENT FOUNDATION (INCORPORATION) BILL

The Parliament met at 1.30 p. m., MR. SPEAKER [THE HON.
CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair.

"වඟුයන්ශකත භහදන්ශර යජභවහ විනවහය ාර්ධන ඳදනභ (ාසථහගත
කිරීශේ) ඳනත් ශකටුේඳත පිළිඵ හර්තහ." [අර7හභහත තුභහ ව බු්ධධ ලහන
වහ ආගමික කටයුතු අභහත ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ ශනුට ගරු දිශන්ස
ගුණයධන භවතහ]

ලිපි ශල්ඛනහදිඹ පිළිගළන්වීභ

ඳනත් ශකටුේඳත 2013 ජනහරි භ 22 න අඟවරුහදහ ශද න
ය කිඹවිනඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන ර ජ.

PAPERS PRESENTED

சட்டதோனம் 2013 சணரற 22, தசவ்ரய்க்கறக இண்டரம்
தொகந றப்தறடப்தடக் கட்டகபறடப்தட்டது.

2011 ර්ඹ වහ ශ්රීප රාකහ භහන මිමිකේ ශකිමින් බහශේ හර්කක
හර්තහ.-[අර7හභහත තුභහ ව බු්ධධ ලහන වහ ආගමික කටයුතු අභහත ගරු
දි.මු. ජඹයත්න භවතහ ශනුට ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ.]

ශඳත්ේ

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள்

Bill ordered to be read a Second time upon Tuesday, 22nd January,
2013.

தக்கள்

බහශේඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන ර ජ.
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

"2011 ර්ඹ වහ කෘකකර්භ අභහත හාලශශ කහර්ඹ හධන හර්තහ.[ගරු භමින්ද ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ]

බහශේඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන ර ජ.
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ (ජරේඳහදන වහ
ජරහඳවන අභහත තුභහ ව ආණ්ඩු ඳහර්ලසශශ ප්ර ධහන
ාවිනධහඹකතුභහ)

(ரண்தைறகு
றசணஷ்
குர்ண
லர்ங்கல்,
டிகரனகப்தை
அகச்சதம்
அசரங்கத்
ப்தறன்
தொற்சகரனரசரதம்)

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

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශඹෞන කටයුතු වහ නිපුණතහ
ාර්ධන අභහත තුභහ ශනුශන් භභ 2010 ර්ඹ වහ ජහතික
ආධුනිකත් ව කහර්මික පුහුණු කිරීේ අධිකහරිශශ හර්කක
හර්තහ ඉදිරිඳත් කයමි.
ශභභ හර්තහ ශඹෞන කටයුතු වහ නිපුණතහ ාර්ධන
කටයුතු පිළිඵ උඳශ්ධලක කහයක බහට ශඹිමු කශ යුතු ඹළයි
භභ ශඹෝජනහ කයමි.

ප්ර ලසනඹ විනභන රදින්, බහ ේභත විනඹ.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

PETITIONS
කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු නී ශයෝවණ ශකිඩිතුක්කු භවතහ - ඳළමිණ නළත

ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ කුලීශගිඩ, අදුයන්ශගිඩ, අාක 08
දයන සථහනශඹමි ඳදිාචි ශක්. රලිත් ද සිල්හ භවතහශගන් රළබුණු
ශඳත්භක් පිළිගන්මි.

ගරු ඒ.එේ. යහමික බු්ධධදහ භවතහ

(ரண்தைறகு .ம். சரறக தைத்ரம )

(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ගුරුතරහ, පීල්රශගිඩ, "මිරහ
ල්භන්සිල්" නිශමි ඳදිාචි එේ.එස.එේ. අන්ර් භවතහශගන්
රළබුණු ශඳත්භක් පිළිගන්මි.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු නිලහන්ත මුතුශවට්ටිගභශේ භවතහ - ඳළමිණ නළත.
ගරු නහභල් යහජඳක් භවතහ - ඳළමිණ නළත.

ඉදිරිඳත් කයන රද ශඳත්ේ භවජන ශඳත්ේ පිළිඵ කහයක
බහට ඳළරිඹ යුතු ඹයි නිශඹෝග කයන ර ජ.
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்ககபப் ததரதுதக் குழுவுக்குச் சரட்டக்
கட்டகபறடப்தட்டது.
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.
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ඳහර්ලිශේන්තුශේ කටයුතු
தரரளுன்ந அதல்

BUSINESS OF THE PARLIAMENT
ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ (හරිභහර්ග වහ ජර
ේඳත් කශභනහකයණ අභහත තුභහ ව ඳහර්ලිශේන්තුශේ
බහනහඹකතුභහ )
(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப
தொகரகத்து அகச்சதம் தரரளுன்நச் சகத தொல்தம்)

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

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත්
කයනහ:
"සථහය නිශඹෝග 20(3)මි විනධිවිනධහනර කුභක් වන් තිබුණ ද, අද දින
න හඹ ඳර2ශශ ප්ර ධහන කටයුතුර අාක 1 දයන විනඹ පිළිඵ ළඩ මුඛ සථහනඹ
ගත යුතු ඹ."

ප්ර ලසනඹ විනභන රදින්, බහ ේභත විනඹ.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

ඳහර්ලිශේන්තුශේ රැසවීේ
தரரளுன்ந அர்வு

SITTINGS OF THE PARLIAMENT
ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත්
කයනහ:
"සථහය නිශඹෝග 7 මි විනධිවිනධහනර ව 2011.04.07 ළනි දින
ඳහර්ලිශේන්තු විනසින් ේභත කයන රද ශඹෝජනහශේ කුභක් වන් තිබුණ ද,
අද දින රැසවීේ ඳළළත්ශන කහර ශේරහ අ.බහ. 1.30 සිට අ.බහ. 6.30 දක්හ
විනඹ යුතු ඹ. අ.බහ. 6.30ට කථහනහඹකතුභහ ප්ර ලසනඹ ශනිවිනභහ ඳහර්ලිශේන්තු
කල් තළබිඹ යුතු ඹ."

ප්ර ලසනඹ විනභන රදින්, බහ ේභත විනඹ.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

ගරු ශජෝන් අභයතුාග භවතහ

(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අද විනලහර පිරික් ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට
එන ට යවුශේ රැස ශරහ ඉන්නහ. එඹ අශේ භන්ත්රී රුන්ට
ඳහර්ලිශේන්තුට ඳළමිණීශේ ඵහධහක් ඵට ඳත් ශේශගන ඹනහ.
ඳහර්ලිශේන්තු රැසවීභ ඉය ශරහ ආඳසු ඹන විනට විනශලරශඹන්භ
විනඳක්ශශ භන්ත්රී රුන්ට ඹේකිසි ඵහධහ ඇති ශන්න ඉඩ තිශඵන
ඵ අඳට ශඳනී ඹන ඵ භහ ඔඵතුභහශේ විනශලර අධහනඹට ශඹිමු
කයනහ. ශභඹ භහ කලින්භ ඔඵතුභහට දළනුේ ශදන්ශන් සුදුසු පිඹය
ගන්න කිඹන්නයි.

ගරු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

කිසිභ ඵහධහක් නළතු අපි ආහ. [ඵහධහ කිරීේ]
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කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගඋත්තයකරු හශගයි ශඳශනන්ශන්. ශවියි. භහ ඒ ගළන
ශිඹහ ඵරනහ. භන්ත්රී ළරු සිඹලු ශදනහ ශනුශන්භ අල නිසි
විනධිවිනධහන රසනහ.

ශ්රීප රාකහ ප්ර ජහතහන්්රිකක භහජහ ජ ජනයජශශ
ශේරධ
ස හධිකයණශශ අර7විනනිලසයඹකහය
ධුයශඹන් ගරු (ආයහර්ඹ) උඳතිස අතඳත්තු
ඵණ්ඩහයනහඹක හර මුදිඹන්ශර
යහශවහමිරහශේ ශියහනි අාශුභහරහ
ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්මිඹ ඉත් කිරීභ වහ
අතිගරු ජනහධිඳතියඹහ ශත
ඳහර්ලිශේන්තුශේ ශඹෝජනහ ේභතඹක්
ඉදිරිඳත් කිරීභ පිණි ආණ්ඩුක්රපභ
 සථහශේ 107(2)  සථහ ප්ර කහය
ශඹෝජනහ
இனங்கக சணரக சசரசதசக் குடிசறன்
உர் லறன்ந தற லறசர்
தறறததந்து தகப (கனரறற)
(றதற) உதறஸ்ம அத்தத்து
தண்டரரக்க ரசன தொறன்சச
ரனயரறனரசக றரற அங்சுரனர
தண்டரரக்கக அகற்தற்கரக
அறசகு சணரறதற அர்களுக்கு
தரரளுன்நத்றன் தறசகதரன்கநச்
சர்ப்தறக்கும்ததரதட்டு அசறனகப்தறன்
107(2) உதப்தைகறன் தறகரம்
சர்ப்தறக்கப்தடுகறன்ந தறசக
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
කල් තඵන රද විනහදඹ තදුයටත් ඳත්නු පිණි නිශඹෝගඹ
කිඹන ර ජ. ඊට අදහශ ප්ර ලසනඹ - [2013 ජනහරි 10]
ஒத்றகக்கப்தட்ட றரம் லபத் தரடங்குற்கரண கட்டகப
ரசறக்கப்தட்டது. சம்தந்ப்தட்ட றணர - [2013 சணரற 10 ]

Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [10th
January, 2013]
"ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු

ටී. යාජිත් ද ශියිහ භවතහ
ඳරනි දිගේඵයේ භවතහ
ඩේරස ශ්ධහනන්ද භවතහ
ශභිවහන් රහල් ශර7රරු භවතහ
වී. එස. යහධක්රිnසනන් භවතහ
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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

එස. බී. දිහනහඹක භවතහ
ශයජිශනෝල්ඩ් කුශර් භවතහ
නන්දිමිර2 ඒකනහඹක භවතහ
වීයකුභහය දිහනහඹක භවතහ
ගීතහාජන ගුණර්ධන භවතහ
භමින්ද අභයවීය භවතහ
මුත්තු සිලිාගේ භවතහ
රන්ත අරගිඹන්න භවතහ
නත් ජඹසරිඹ භවතහ
රක්සභන් න්ත ශඳශර්යහ භවතහ
ජගත් ඵහරසරිඹ භවතහ
(අල්වහජ්) ඒ. එච්. එේ. අසර් භවතහ
ඩරස අරවේශඳරුභ භවතහ
භමින්දහනන්ද අලුත්ගභශේ භවතහ
ඳවිනර2හශ්ධවී න්නිආයච්චි භවත්මිඹ
ඩුලිේ විනශජ්ශරකය භවතහ
ශ්රිපඹහනි විනශජ්විනක්රපභ භවත්මිඹ
භහරනී ශෂින්ශරකහ භවත්මිඹ
දඹහශ්රිපත තිශරයහ භවතහ
විනනහඹගමර්ති මුයලිදයන් භවතහ
එේ. එල්. ඒ. එේ. මිසබුල්රහ භවතහ
ඒ. එල්. එේ. අතහවුල්රහ භවතහ
එේ. ශක්. ඒ. ඩී. එස. ගුණර්ධන භවතහ
ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ
නිර්භර ශකිතරහර භවතහ
විනජිත ශේරුශගිඩ භවතහ
ජහනක ක්කුඹුය භවතහ
එච්. ආර්. මිර2ඳහර භවතහ
රලිත් දිහනහඹක භවතහ
විනජඹ දවනහඹක භවතහ
යණ ගුණර්ධන භවතහ
රක්සභන් ශශනවිනයත්න භවතහ
අයර ජහශගිඩශේ භවතහ
හලින්ද දිහනහඹක භවතහ
ශයෝමිත අශේගුණර්ධන භවතහ
කභරහ යණතුාග ශභශනවිනඹ
ජඹයත්න ශවරයත් භවතහ
ශයෝවණ දිහනහඹක භවතහ
රක්සභන් ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ
ඒ. පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ
අරුන්දික ප්ර නහන්දු භවතහ
ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ
(වද ) යශේස ඳතියණ භවතහ
විනක්ටර් ඇන්ටනි භවතහ
යත් කුභහය ගුණයත්න භවතහ
එස. එේ. යන්ද්රණශරන භවතහ
භන නහනහඹක්කහය භවතහ
ජනක ඵණ්ඩහය ශතන්නශකෝන් භවතහ
මිල්ශයෝයි ප්ර නහන්දු භවතහ
ශරිවහන් යත්ත්ශත් භවතහ
හුශනයිස ෂහරුක් භවතහ
උශේක්හ සර්ණභහලි භවත්මිඹ
සුශේධහ ජී. ජඹශරන භවත්මිඹ
පිඹාකය ජඹයත්න භවතහ
ශවරභහල් ගුණශරකය භවතහ
ශත්නුක විනදහනගභශේ භවතහ
කුභහය ශල්ගභ භවතහ
ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ
විනදුය විනක්රපභනහඹක භවතහ
ඒ. ආර්. එේ. අේදුල් කහදර් භවතහ
රුන් යණතුාග භවතහ
ෆීලික්ස ශඳශර්යහ භවතහ
තහයහනහත් ඵසනහඹක භවතහ
(වද ) ශයෝවණ පුසඳ කුභහය භවතහ
ශප්ර රභරහල් ජඹශරකය භවතහ
නී ශයෝවන ශකිඩිතුක්කු භවතහ
ශනයන්ජන් විනක්රපභසිාව භවතහ
සී. බී. යත්නහඹක භවතහ
දුමින්ද දිහනහඹක භවතහ
භමින්ද ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ
ගහමිණී විනජිත් විනජිතමුණි ද ශියිහ භවතහ
පී. දඹහයත්න භවතහ
තිරාග සුභතිඳහර භවතහ
ගහමිණී ශරිකුශේ භවතහ
අර්ල් ගුණශරකය භවතහ
සී. ඒ. සරිඹආයච්චි භවතහ
උදිත් ශරිකුඵණ්ඩහය භවතහ
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වී. ශක්. ඉන්දික භවතහ
ටී. බී. ඒකනහඹක භවතහ
පී. පිඹශරන භවතහ
ගුණයත්න වීයශකෝන් භවතහ
ඒ. එේ. යහමික බු්ධධදහ භවතහ
සිරිඳහර ගභරත් භවතහ
ඉන්දික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ
තිස කයල්ලිඹ්ධද භවතහ
ප්ර බහ ගශන්න් භවතහ
සුන්ත පුාචිනිරශේ භවතහ
(වද ) සුදර්ශිනී ප්ර නහන්දුපුල්ශල් භවත්මිඹ
ජීන් කුභහයණතුාග භවතහ
යාජිත් සිඹමරහපිටිඹ භවතහ
එස. බී. නහවිනන්න භවතහ
(ආයහර්ඹ) යත් වීයශරකය භවතහ
ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ
ශජ්. ආර්. පී. සරිඹේශඳරුභ භවතහ
ශලවහන් ශරභසිාව භවතහ
ශකශවලිඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ
දිළුේ අමුණුගභ භවතහ
එරික් ප්ර න්න වීයර්ධන භවතහ
ඩේලිේ. බී. ඒකනහඹක භවතහ
ශයිහන් යණසිාව භවතහ
නිභල් විනශජ්සිාව භවතහ
එස. සී. මුතුකුභහයණ භවතහ
නිලහන්ත මුතුශවට්ටිගභශේ භවතහ
(පජ ) එල්රහර ශේධහනන්ද මිමි
ශඳරුභහල් යහජදුයයි භවතහ
සිල්ශේස්රික අරහන්ටින් භවතහ
නිරඳභහ යහජඳක්ෂය භවත්මිඹ
යි. ජී. ඳ්ධභසිරි භවතහ
නවීන් දිහනහඹක භවතහ
යන්ද්රණසිරි ගජ ජය භවතහ
ඵෂීර් ශරගු ඩහවුඩ් භවතහ
එච්. එේ. එේ. වරීස භවතහ,-

ශ්රීප රාකහ ප්ර ජහතහන්්රිකක භහජහ ජ ජනයජශශ ශේරසධහධිකයණශශ
අර7විනනිලසයඹකහය ධයශඹන් ගරු (ආයහර්ඹ) උඳතිස අතඳත්තු ඵණ්ඩහයනහඹක
හර මුදිඹන්ශර යහශවහමිරහශේ ශියහනි අාශුභහරහ ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්මිඹ
ඉත් කිරීභ වහ අතිගරු ජනහධිඳතියඹහ ශත ඳහර්ලිශේන්තුශේ ශඹෝජනහ
ේභතඹක් ඉදිරිඳත් කිරීභ පිණි ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශේ 107(2)  සථහ
ප්ර කහය ශඹෝජනහ,1. ශලින්ශකෝ මව  හඳහයඹට අඹත් භහගේ න ශලින්ශකෝ ශ්රීප යහේ
කළපිටල් භළශන්ජ්භන්ට්, ශගෝල්ඩන් කී ශක්රපඩිට් කහඩ් කේඳළනි ව
ෆිනෆන්ස ඇන්ඩ් ගළරැන්ටි කේඳළනි ලිමිටඩ් ඹන භහගේරට එශයමි
ශේරසධහධිකයණශශ ඳයහ ඇති මලික අයිතිහසිකේ අඹදුේඳත් අාක
පිළිශළින් 262/2009, 191/2009 ව 317/2009 දයන නඩු
ශේරසධහධිකයණශශ ශනත් විනනිසුරු භල්ල්රක් විනසින් විනබහග කයමින්
තිබිඹ ජ, එකී නඩු එභ විනනිසුරු භල්ල්ශරන් ඉත්කය, තභ අධිකයණශශ
ළඩිදුය විනබහගඹ වහ ශගන එභ නඩු විනබහග කිරීශේ විනනිසුරු භල්ල්ශල්
බහඳති විනනිසුරු ශර කටයුතු කයමින් එභ නඩුර විනඹඹ සතුක්
න්නහ ව ශලින්ශකෝ නිහ ව ශ්ධඳර භහගභ නමින් වළඳින් ව, සිටි
වවුසින් ඇන්ඩ් රිඹල් එසශට්ට් කේඳළනි ලිමිටඩ් ව ශලින්ශකෝ
ශකින්ශඩිමීනිඹේ ලිමිටඩ් නමින් වළඳින්ව ර්තභහනශශ ට්රිොලිඹේ
ශයසිඩන්සීස නමින් වඳුන්නු රඵන ආඹතනඹට අඹත්, ශකිශම 08,
ඇල්විනටිගර භහශත්, අාක 153 දයන සථහනශශ පිමිටි, ශේරසධහධිකයණ
මලික අයිතිහසිකේ අඹදුේඳත් අාක 262/2009 දයන නඩුශේ ශ්ධඳර
රළයිසතුශේ වන් නිහ  හඳෘතිශඹන් අාක 2සී/එෂස2/පි4 ව රිඳනේ
අාක 153/1-2/4 දයන නි, ඔසශලලිඹහශේ, ඵටමිය ඔසශලලිඹහ 6016මි,
භවුන්ට් ශවෝශතෝර්න් මි, එජීනහ වීදිශශ, අාක 127 දයන සථහනශශ ඳදිාචි
ශර්ණුකහ නියාජලි ඵණ්ඩහයනහඹක ව කපිර යන්ජන් කරුණහයත්න ඹන
ශදශදනහ විනසින් රඵහ ශදන රද ප්ර සි්ධධ ශනිතහරිස ශක්. බී. අශයෝක
ශඳශර්යහශේ අාක 823 දයන විනශලර ඇටර්නි ඵරඳර2ඹ උඳශඹෝගී කයශගන
ශර්ණුකහ නියාජලි ඵණ්ඩහයනහඹක ව කපිර යන්ජන් කරුණහයත්න ඹන
ශදශදනහශේ නභට මිර  ජ ගළනීශභන් ද;
2. ඉවත කී ශ්ධඳශ මිර  ජ ගළනීභ වහ ශගවීේ කිරීශේ  ජ උඳඹහ ගත් ආකහයඹ
ශවළි කශ ශනිවළකි රුපිඹල් 19,362,500ක මුදරක් එභ ශ්ධඳශ මිර  ජ
ගළනීභට ශඳය එභ ශ්ධඳශ විනකුණන රද සිටි වවුසින් ඇන්ඩ් රිඹල් එසශට්ට්
කේඳළනි ලිමිටඩ් ව ට්රිොලිඹේ ශයසිඩන්සීස භහගභට මුදලින් ශගවීශභන්
ද;
3. එන්ඩීබී ඵළාකුශේ, ශකිශම 07, ධර්භඳහර භහශත් පිමිටි ලහඛහශේ
106450013024, 101000046737, 100002001360 ව 100001014772
ඹන ගිණුේරට 2011 අශප්ර රල් 18 සිට 2012 භහර්තු 27 දින දක්හ කහරඹ
තුශ රුපිඹල් මිලිඹන 34ක ඳභණ විනශ්ධශීඹ මුදල් තළන්ඳත් කිරීශභන් ඳසු
එභ ශතියතුරු අධිකයණ නිරධහරිශඹකු විනසින් රඵහ දිඹ යුතු හර්කක
ත්කේ ව ඵළයකේ ප්ර කහලශශ වන් ශනිකිරීශභන් ද;
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4. ඉවත කී එන්ඩීබී ඵළාකු ලහඛහශේ ගිණුේ අාක 106450013024,
101000046737, 100002001360, 100001014772, 100002001967,
100101001275, 100110000338, 100121001797 ව 100124000238
දයන ගිණුේ නඹක් ඇතුළු විනවිනධ ඵළාකුර ඵළාකු ගිණුේ විනසකට අධික
ාඛ හක් ඳත්හශගන ඹමින්, එකී ශතියතුරු අධිකයණ නිරධහරිශඹකු
විනසින් රඵහදිඹ යුතු හර්කක ත්කේ ව ඵළයකේ ප්ර කහලශශ වන්
ශනිකිරීශභන් ද;
5. දළනට ශකිශම භශවරසර2හත් අධිකයණඹ ඉදිරිශශ ඳතින ර් 1994 අාක
19 දයන අල්රස ශවෝ දූණ පිළිඵ ශයෝදනහ විනභර්ලනඹ කිරීශේ
ශකිමින් බහ ඳනත ඹටශත් අල්රස ව/ශවෝ දූණ ක්රිnඹහරට අදහශ
යදල් ේඵන්ධශඹන් නීති කෘත ඹන්රට එකී ගරු (ආයහර්ඹ)
උඳතිස අතඳත්තු ඵණ්ඩහයනහඹක හර මුදිඹන්ශර යහශවහමිරහශේ
ශියහනි අාශුභහරහ ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්මිඹශේ නීත නුකර සහමිපුරුඹහ
න ප්ර  ජේ ගහමිණී සුයහජ් කහරිඹේ භවතහ ළකකරුශකු න ශවයින් ද;
ඉවත කී අල්රස ශවෝ දූණ නඩු විනබහග වීභට නිඹමිත ව එකී
අධිකයණශශ භශවරසර2හත්යඹහ භහරු කිරීභ, විනනඹ ඳහරනඹ ව ඉත්
කිරීශේ ඵරතර ඳළරී ඇති අධිකයණ ශරහ ශකිමින් බහශේ බහඳති
ධයඹ ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශේ 111ඈ(2)  සථහ අනු එකී ගරු
(ආයහර්ඹ) උඳතිස අතඳත්තු ඵණ්ඩහයනහඹක හර මුදිඹන්ශර
යහශවහමිරහශේ ශියහනි අාශුභහරහ ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්මිඹ විනසින් දයන
ශවයින් ද;
එකී අධිකයණඹ විනසින් ඳත්හශගන ඹනු රඵන අධිකයණ හර්තහ,
ශයජිසටර් ව ශනත් ශල්ඛන ඳරීක්හ කිරීශේ ඵරතර අධිකයණ ශරහ
ශකිමින් බහශේ බහඳතිරිඹ ලශඹන් ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශේ 111ඌ
(3)  සථහ ඹටශත් එකී ගරු (ආයහර්ඹ) උඳතිස අතඳත්තු
ඵණ්ඩහයනහඹක හර මුදිඹන්ශර යහශවහමිරහශේ ශියහනි අාශුභහරහ
ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්මිඹ ශත ඳළරී ඇති ශවයින් ද;
ඉවත කී ආකහයඹට ගරු (ආයහර්ඹ) උඳතිස අතඳත්තු ඵණ්ඩහයනහඹක
හර මුදිඹන්ශර යහශවහමිරහශේ ශියහනි අාශුභහරහ ඵණ්ඩහයනහඹක
භවත්මිඹශේ නීත නුකර සහමිපුරුඹහ න ප්ර  ජේ ගහමිණි සුයහජ්
කහරිඹේ භවතහට එශයමි ඉදිරිඳත් කය ඇති අල්රස ශවෝ දූණ
ශයෝදනහරට අදහශ නීති කෘත ඹ ශවරතුශන් අර7 විනනිලසයඹකහය ධයශශ
ත දුයටත් ක්රිnඹහ කිරීභට එකී ගරු (ආයහර්ඹ) උඳතිස අතඳත්තු
ඵණ්ඩහයනහඹක හර මුදිඹන්ශර යහශවහමිරහශේ ශියහනි අාශුභහරහ
ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්මිඹ නුසුදුසශකු න ශවයින් ද, අර7 විනනිලසයඹකහය
ධයශශ ඇඹ අඛණ්ඩ ක්රිnඹහ කිරීභ ශවරතුශන් යුක්තිඹ ඳසිලීශේ
ක්රිnඹහදහභඹ ඉසට කිරීභ වහ ඵහධහක් වීභ ව යුක්තිඹ ඳසිලීභ පිළිඵ
මලික සි්ධධහන්ත එභගින් උල්රාඝනඹ න ඵළවිනන් ව යුක්තිඹ ඉටුවීභ
ඳභණක් ශනි යුක්තිඹ ඉටුන ඵට දෘල භහන විනඹ යුතු ශවයින්ද;
6. මුල් අසථහ අධිකයණර ශජ සධ නිරධයඹන් අතුශයන් අධිකයණ ශරහ
ශකිමින් බහශේ ශල්කේයඹහ ඳත්කශ යුතු ඵට ආණ්ඩුක්රපභ
 සථහශේ 111ඌ  සථහ භගින් ප්ර තිඳහදන රහ තිබිඹ ජ ගරු
(ආයහර්ඹ) උඳතිස අතඳත්තු ඵණ්ඩහයනහඹක හර මුදිඹන්ශර
යහශවහමිරහශේ
ශියහනි
අාශුභහරහ
ඵණ්ඩහයනහඹක
භවත්මිඹ
අර7 විනනිලසයඹකහයරිඹ ලශඹන් අධිකයණ ශරහ ශකිමින් බහශේ
බහඳති ශර ඇශේ නිර තත්ත්ශඹන් ක්රිnඹහ කයමින්, මුල් අසථහ
අධිකයණඹන්මි සුදුසු ශජ සධ අධිකයණ නිරධහරින් සිටිඹ ජ අධිකයණ
ශරහ ශකිමින් බහශේ ශල්කේයඹහ ලශඹන් එශර ශනින
නිරධහරිශඹකු න භාජුර තිරකයත්න භවතහ ඳත් කිරීශභන් අධිකයණ
නිරධහරින්ශේ ශජ සධත්ඹ ශනිරකහ වළරීශභන් අධිකයණ ශරහ
ශකිමින් බහශේ බහඳතිරිඹ ලශඹන් කටයුතු කයමින් ආණ්ඩුක්රපභ
 සථහශේ 111ඌ  සථහ උල්රාඝනඹ කය ඇති ශවයින් ද;
7. අාක 2/2012 ව 3/2012 දයන ශේරසධහධිකයණ විනශලර න්න්දු
ේඵන්ධශඹන් ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශේ 121(1)  සථහ ඹටශත් ව
ආණ්ඩුක්රපභ  සථහ අධිකයණ ඵරඹ ඹටශත් ඳයන රද ශඳත්භක
පිටඳතක් ඒ අසථහශේ ජභ ඳහර්ලිශේන්තුශේ කථහනහඹකයඹහට බහයදිඹ
යුතු ඵට වන් තිබිඹ ජ, ඳහර්ලිශේන්තුශේ භව ශල්කේයඹහට
අධිකයණශශ ශගිනු කයනු රළබ ශඳත්භක පිටඳතක් බහය ජභ ආණ්ඩුක්රපභ
 සථහශේ ඇති ප්ර තිඳහදන පුයහ ඇති ඵට එකී ගරු (ආයහර්ඹ) උඳතිස
අතඳත්තු ඵණ්ඩහයනහඹක හර මුදිඹන්ශර යහශවහමිරහශේ ශියහනි
අාශුභහරහ ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්මිඹ විනසින් ශේරසධහධිකයණශශ විනශලර
න්න්දුක් ප්ර කහලඹට ඳත්කිරීශභන් ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශේ 121(1)
 සථහ ශනිරකහ වළය ව / ශවෝ ඳටවළනි ක්රිnඹහකය ඇති ශවයින් ද;
8. අාක 5/91, 6/91, 7/91 ව 13/91 දයන ශේරසධහධිකයණ විනශලර න්න්දු ර ජ
ශේරසධහධිකයණඹ විනසින් අර්ථ නිරඳණඹ කය ඇති ආකහයඹට ආණ්ඩුක්රපභ
 සථහශේ 121(1)  සථහශේ වන් අනිහර්ඹ ක්රිnඹහඳටිඳහටිඹට
අනුකර ක්රිnඹහකශ යුතු ඵට න්යණඹ කය තිබුණ ද, ඉවත කී ගරු
(ආයහර්ඹ) උඳතිස අතඳත්තු ඵණ්ඩහයනහඹක හර මුදිඹන්ශර
යහශවහමිරහශේ ශියහනි අාශුභහරහ ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්මිඹ විනසින් එකී
 සථහ උල්රාඝනඹ කය ඇති ශවයින් ද;
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9. ගරු (ආයහර්ඹ) උඳතිස අතඳත්තු ඵණ්ඩහයනහඹක හර මුදිඹන්ශර
යහශවහමිරහශේ
ශියහනි
අාශුභහරහ
ඵණ්ඩහයනහඹක
භවත්මිඹ
ශේරසධහධිකයණ විනනිලසයඹකහයරිඹක ලශඹන් ඳත්කයන අසථහශේ ජ
ඇඹශේ ඳත්වීභ අභිශඹෝගඹට රක්කයමින් ඳයන රද ජනහධිඳති නීතිඥ
එඩ්ඩ් ප්ර ළන්සිස විනලිඹේ සිල්හ ව තත් තිශදශනක් එදිරි ශියහනි
ඵණ්ඩහයනහඹක (1992 ශ්රීප රාකහ න නීති හර්තහ 92) මලික අයිතිහසිකේ
කඩ කිරීශේ නඩුශේ ජ ශේරසධහධිකයණඹ විනසින් ප්ර කහලඹට ඳත් කයන රද
ඵහුතය න්යණඹ ශනිරකහ ශේරසධහධිකයණ විනනිලසයඹකහය ධයඹට
ඳත්වීශභන් ඳසු එකී න්න්දුට ඳටවළනි කටයුතු කය ඇති ශවයින් ද;
10. ශේරසධහධිකයණ විනනිලසයඹකහයරිඹක වීභට ප්ර ථභ ශකිශම විනලසවිනද හරශශ
නීති පීධශශ කථිකහයහර්ඹරිඹක සිටිඹ ජ, ගරු (ආයහර්ඹ) උඳතිස
අතඳත්තු ඵණ්ඩහයනහඹක හර මුදිඹන්ශර යහශවහමිරහශේ ශියහනි
අාශුභහරහ ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්මිඹශේ ලිපිඹක් ප්ර කහලඹට ඳත්කය තිබ
Groundview නභළති භහධ ප්ර කහලන අාලඹ අඹත් විනකල්ඳ ප්ර තිඳත්ති
ශක්න්ද්රණඹ නභළති ආඹතනඹ විනසින් ශේරසධහධිකයණශශ ශගිනු කයන රද
ශේරසධහධිකයණ විනශලර න්න්දු ශඳත්ේ අාක 02/2012 දයන ශඳත්භ අහ
න්යණඹක් රඵහ  ජ ඇති ශවයින් ද;
11. අර7 විනනිලසයඹකහය ධයඹ දයනු රඵන ව එභගින් ආණ්ඩුක්රපභ  සථහ
ප්ර කහය අධිකයණ ශරහ ශකිමින් බහශේ බහඳතිධයඹ දයනු රඵන
ගරු (ආයහර්ඹ) උඳතිස අතඳත්තු ඵණ්ඩහයනහඹක හර මුදිඹන්ශර
යහශවහමිරහශේ ශියහනි අාශුභහරහ ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්මිඹ ශේරධ
ස හධිකයණ
විනනිලසයඹකහයධයඹකට ඳත් කිරීශේ ශඹෝග තහ අභිශඹෝගඹට රක්කයන
රද ජනහධිඳති නීතිඥ එඩ්ඩ් ප්ර ළන්සිස විනලිඹේ සිල්හ ව තත් තිශදශනක්
එදිරි ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක (1992 ශ්රීප රාකහ න නීති හර්තහ 92)
නඩුශේ ජ එකී ගරු (ආයහර්ඹ) උඳතිස අතඳත්තු ඵණ්ඩහයනහඹක හර
මුදිඹන්ශර යහශවහමිරහශේ ශියහනි අාශුභහරහ ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්මිඹශේ
ඳත්වීභට එශයමි කුරුේපුශේ බීටහ ඈන් ර්ණසරිඹ සර්ණහධිඳති
භශවසර2හත්රිඹශේ ශවෝදයඹහ ව නීතිඥ එල්. සී. එේ. සර්ණහධිඳති ඹන
අඹ ශඳත්භක් ඉදිරිඳත් කිරීභ ශවරතුශන්, එකී ගරු (ආයහර්ඹ) උඳතිස
අතඳත්තු ඵණ්ඩහයනහඹක හර මුදිඹන්ශර යහශවහමිරහශේ ශියහනි
අාශුභහරහ ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්මිඹ විනසින් එකී භශවරසර2හත් කුරුේපුශේ
බීටහ ඈන් ර්ණසරිඹ සර්ණහධිඳතිට මිරිවළය සිදුකය ඇති ශවයින්ද;
12. අර7 විනනිලසයඹකහයධයඹ දයනු රඵන ව එභගින් ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශේ
111ඈ(2)  සථහ ප්ර කහය අධිකයණ ශරහ ශකිමින් බහශේ
බහඳතිධයඹ දයනු රඵන ගරු (ආයහර්ඹ) උඳතිස අතඳත්තු
ඵණ්ඩහයනහඹක හර මුදිඹන්ශර යහශවහමිරහශේ ශියහනි අාශුභහරහ
ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්මිඹ විනසින්, ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශේ 111ඌ
 සථහ ප්ර කහය ඳළරී ඇති ඇශේ  සථහනුකර ඵරඹ අභිඵහ
ක්රිnඹහකයමින්, භශවසර2හත් යාගනී ගභශේ භවත්මිඹට තභහශේ නීත නුකර
අයිතිහසිකේ ක්රිnඹහත්භක කිරීභට ශඳයහතු අධිකයණ ශරහ ශකිමින්
බහශේ අයඹ රඵහගන්නහ ශර නිඹභ කිරීභ භගින්, අධිකයණ ශරහ
ශකිමින් බහශේ ශල්කේ භාජුර තිරකයත්න භවතහ විනසින් ඇඹට සිදු
කශ මිානඹ ේඵන්ධශඹන් ශඳිලීසිඹට ඳළමිණිල්රක් කිරීභ වහ යාගනී
ගභශේ භශවසර2හත්රිඹශේ නීතිශශ පිමිට රඵහ ගළනීශේ අයිතිඹට ඵහධහ
එල්රකය ඇති ශවයින් ද;
13. එකී ගරු (ආයහර්ඹ) උඳතිස අතඳත්තු ඵණ්ඩහයනහඹක හර මුදිඹන්ශර
යහශවහමිරහශේ ශියහනි අාශුභහරහ ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්මිඹ විනසින් අර7
විනනිලසයඹකහයරිඹ ලශඹන් ව ඒ අනු ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශේ 111ඈ
(2)  සථහ ප්ර කහය අධිකයණ ශරහ ශකිමින් බහශේ බහඳති
ලශඹන් ක්රිnඹහ කයමින්, තභ ඵරඹ අනිසි ශර බහවිනතහ කයමින්
භශවසර2හත් යාගනී ගභශේ භවත්මිඹට ශඳිලිස ආයක්හ රඵහ ගළනීභට
ශඳයහතු අධිකයණ ශරහ ශකිමින් බහශේ අයඹ රඵහ ගන්නහ ශර
නිඹභ කයමින් ඇඹට ශඳිලිස ආයක්හ රඵහ ගළනීභට ඇති නීත නුකර
අයිතිඹ ක්රිnඹහත්භක කිරීභ ශක්හ ඇති ශවයින් ද;
14. තභ නීත නුකර අයිතිඹ ක්රිnඹහත්භක කයමින් භශවරසර2හත් යාගනී ගභශේ
භවත්මිඹ විනසින් ශඳිලිසඳතියඹහශගන් ආයක්හ ඉල්රහ සිටීභ පිළිඵ
විනනඹ ඳරීක්ණඹක් ශනිඳළළත්විනඹ යුත්ශත් ඇයිද ඹන්න පිළිඵ එකී
භශවසර2හත් යාගනී ගභශේ භවත්මිඹශගන් නිදවට කරුණු විනභමින්
අධිකයණ ශරහ ශකිමින් බහශේ බහඳති ශර ක්රිnඹහ කයමින් ගරු
(ආයහර්ඹ) උඳතිස අතඳත්තු ඵණ්ඩහයනහඹක හර මුදිඹන්ශර
යහශවහමිරහශේ ශියහනි අාශුභහරහ ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්මිඹ විනසින්
අධිකයණ ශරහ ශකිමින් බහශේ ශල්කේ භගින් ලිපිඹක් ශඹිමු කය
ඇති ශවයින් ද;
ඉවත කී ආකහයශඹන් කටයුතු කිරීභ භගින්,(i)
(ii)

(iii)

අනිසි ඳළළත්භක් ශවෝ අර7 විනනිලසයඹකහයධයඹ දයන්ශනකුට
ශනිගළරශඳන අන්දශේ ඳළළත්භක් ශවෝ සථහපිත න ඵළවිනන්ද,
අධිකයණර නඩු කහයණහ විනඹ වළකි කරුණු ේඵන්ධශඹන්
ප්ර ලසන ශවෝ භතශදදඹට ඉවල් න කරුණු ේඵන්ධශඹන්
අදහශ න ව / ශවෝ විනඹ වළකි කරුණු ේඵන්ධශඹන් කටයුතු
කය ඇති ඵළවිනන්ද,
හධහයණ යුක්තිඹ රහලීභ ශකශයමි ඵරඳෆේ ඇති කය ඇති
ශවයින්ද,
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515
(iv)

නඩු
ඳහර්ලසඹන්
විනසින්
ඳක්ඳහන්ත්ඹ
ව/ශවෝ
අඳක්ඳහන්ත්ඹ පිළිඵද ශයෝදනහ එල්ර කිරීභට ඉඩ ඇති ශවරතු
ඇතිවිනඹ වළකි ඵළවිනන්ද,

මුළු භවත් ශේරසධහධිකයණඹ ව විනශලරශඹන්භ අර7 විනනිලසයඹකහය ධයඹ
අඳකීර්තිඹට ඳත් කය ඇත්ශත්ඹ.
එඵළවිනන්, ඉවත වන් විනභහයහය ශයෝදනහ ශවරතුශන්, එභ විනභහයහය
ශයෝදනහ පිළිඵ ඳරීක්හකය එභ ශයෝදනහ එකක් ශවෝ එඹට ළඩි
ගණනක් ඔේපුවී ඇතළයි විනශලර කහයක බහ විනසින් ඳහර්ලිශේන්තුට
හර්තහ කයනු රළබුශවිත්, ශ්රීපරාකහ ප්ර ජහතහන්්රිකක භහජහ ජ ජනයජශශ
අර7 විනනිලසයඹකහය ඳදවිනශඹන්, ගරු (ආයහර්ඹ) උඳතිස අතඳත්තු
ඵණ්ඩහයනහඹක හර මුදිඹන්ශර යහශවහමිරහශේ ශියහනි අාශුභහරහ
ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්මිඹ ඉත්කිරීභ වහ ශඹෝජනහක් අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහට ඉදිරිඳත් කශ වළකි න ඳරිදි ඳහර්ලිශේන්තු විනශලර කහයක
බහක් ඳත්කශ යුතු ඹළයි ඉවත නේ වන් ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රී රුන්
න අපි, ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශේ 107(3)  සථහ භග කිඹළශන 107
(2)  සථහශේ විනධිවිනධහන ව, 78 අ දයන ඳහර්ලිශේන්තු සථහය නිශඹෝග
ද ප්ර කහය ශඹෝජනහ කය සිටිමු." [ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ ]
தகப ரல. ன்ஜறத்  தசரய்சர
தகப தணற றகரம்தம்
தகப டக்பஸ் சரணந்ர
தகப தரயரன் னரல் கறசத
தகப வீ.ஸ். இரரகறதஷ்ன்
தகப ஸ். தற. றசரரக்க
தகப தஜறசணரல்ட் குச
தகப ந்றறத் க்கரக்க
தகப வீகுர றசரரக்க
தகப கலரஞ்ஜண குர்ண
தகப யறந் அவீ
தகப தொத்து சறதங்கம்
தகப னசந் அனகறண்
தகப சணத் ஜசூரற
தகப னக்ஷ்ன் சந் ததசர
தகப ஜகத் தரனசூரற
தகப (அல்யரஜ்) .ச்.ம். அஸ்ர்
தகப டனஸ் அகப்ததத
தகௌ யறந்ரணந் அதத்கசக
தகப (றதற) தறத்றரசற ன்ணறஆச்சற
தகப துதப் றசஜசசக
தகப (றதற) ஸ்ரீரற றசஜறக்கற
தகப (றதற) ரனணல ததரன்சசக்கர
தகப ரசறநற றசசர
தகப றரகதோர்த்ற தொபறன்
தகப ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ்
தகப . ல். ம். அரஉல்னர
தகப ம்.சக..டீ.ஸ். குர்ண
தகப தந்துன குர்ண
தகப றர்ன தகரத்னரன
தகப றஜற சதததகரட
தகப ஜரணக க்கும்தை
தகப ச்.ஆர். றத்தரன
தகப னதத் றசரரக்க
தகப றஜ யரக்க
தகப ச குர்ண
தகப னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண
தகௌ அசன ஜரதகரடசக
தகப சரதந் றசரரக்க
தகப சரயற அசதகுர்ண
தகப (தசல்ற) கனர துங்க
தகப ஜத்ண சயத்
தகப சரயண றசரரக்க
தகப னக்ஷ்ன் ரப்தர அசதர்ண
தகப . தே. ஜகத் தைஷ்தகுர
தகப அதந்றக்க தர்ணரந்து

தகப சரந் தண்டர
தகப (டரக்டர்) சஷ் தற
தகப றக்டர் அந்ணல
தகௌ சத் குர குத்ண
தகப ஸ்.ம். சந்றசசண
தகப த ரரக்கர
தகப ஜணக தண்டர தன்ணக்சகரன்
தகப றல்சரய் தர்ணரந்து
தகப தனரயரன் த்த்ச
தகப யளகணஸ் தரதக்
தகப (றதற) உசதக்ஷர சுர்ரத
தகப (றதற) சுசர ஜல. ஜசசண
தகப தறங்க ஜத்ண
தகப சயரல் குசசக்க
தகப சதக றரணகசக
தகப குர தல்க
தகப ஜரணக தண்டர
தகப றதுந றக்கறரக்க
தகப .ஆர்.ம். அப்துல் கரர்
தகப தன் துங்க
தகப தேதக்ஸ் ததசர
தகப ரரரத் தஸ்ரக்க
தகப (டரக்டர்) சரயண தைஷ்தகுர
தகப தறசனரல் ஜசசக
தகப சணல சரயண தகரடிதுக்கு
தகப தன்ஜன் றக்கறசறங்க
தகப சல. தற. த்ரக்க
தகப துறந் றசரரக்க
தகப யறந் ரப்தர அசதர்ண
தகப கரறணற றஜறத் றஜறதொணற  தசரய்சர
தகப தே. ரத்ண
தகப றனங்க சுறதரன
தகப கரறணற தனரகுசக
தகப ர்ல் குசசக்க
தகப சல.. சூரறஆச்சற
தகப உறத் தனரக்குதண்டர
தகப ற.சக. இந்றக
தகப ரல.தற. க்கரக்க
தகப தே. தறசசண
தகப குத்ண வீசகரன்
தகப .ம். சரறக்க தைத்ரம
தகௌ சறநறதரன கனத்
தகப இந்றக தண்டரரக்க
தகப றஸ்ம கல்தத்
தகப தறதர கசசன்
தகப சுசந் தைஞ்சறறனச
தகப (டரக்டர்) (றதற) சுர்றணற தர்ணரந்துதைள்சப
தகப ஜலன் குரதுங்க
தகப ஞ்சறத் சறம்தனரதறடி
தகப ஸ்.தற. ரறன்ண
தகப (கனரறற) சத் வீசசக
தகப சஜறன்  ரஸ் குர்ண
தகப சஜ.ஆர்.தற. சூரறப்ததத
தகப தசயரன் சசசறங்க
தகௌ தகதயத ம்தைக்தல்ன
தகப றளும் அதொதக
தகப ரறக் தறசன்ண வீர்ண
தகௌ டதறள்த.தே. க்கரக்க
தகப தரசரன் சறங்க
தகப றல் றசஜசறங்க
தகப ஸ்.சல. தொத்துகுரண
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தகப றரந் தொதுதயட்டிகசக
தகௌ (.) ல்னரன சரணந் சர்
தகப தததரள் ரஜதுக
தகப சறல்சஸ்றரற அனன்ரறன்
தகப (றதற) றததர ரஜதக்ஷ
தகப க.ஜல. தத்சறரற
தகௌ றன் றசரரக்க
தகப சந்றசறநற கஜல
தகப தசலர் சசகு ரவூத்
தகப ச்.ம்.ம். யரலஸ், -

இனங்கக சணரக சசரசதசக் குடிசறன் உர் லறன்ந
தற லறசர் தறறததந்து தகப (கனரறற) (றதற)
உதறஸ்ம அத்தத்து
தண்டரரக்க ரசன தொறன்சச
ரனயரறனரசக றரற அங்சுரனர தண்டரரக்கக
அகற்தற்கரக
அறசகு
சணரறதற
அர்களுக்குப்
தரரளுன்நத்றன்
தறசக
தரன்கநச்
சர்ப்தறக்கும்
ததரதட்டு அசறனகப்தறன் 107(2) உதப்தைகறன்தறகரம்
சர்ப்தறக்கப் தடுகறன்ந தறசக:1.

2.

தசதன்சகர
கூட்டுத்
தரறல்தொற்சறக்குரற
கம்தணறகபரண தசதன்சகர ஸ்ரீ ரம் தகப்தறற்நல்
சணஜ்ன்ற், சகரல்டன் கல கறதநடிட் கரர்ட் கம்தணற
ற்தம் தறசணன்ஸ் அன்ட் கண்ரற கம்தணற தறட்தநட்
ஆகற கம்தணறகளுக்கு றரக உர் லறன்நத்றல்
ரக்கல்
தசய்ப்தட்டுள்ப
தொகநச
262/2009,
191/2009 ற்தம் 317/2009 ஆம் இனக்க அடிப்தகட
உரறககள் றண்ப்தங்கள் தரடர்தறனரண க்குகள்
உர் லறன்நத்றன் தறநறதரத லறதறகள் குழுறணரல்
றசரக தசய்ப்தட்டு தககறல், சற்கூநப்தட்ட
க்குககப சற்தடி லறதறகள் குழுறததந்து அகற்நற,
து லறன்நத்றல் சனறக றசரககளுக்கரக
டுத்து, சற்தடி க்குககப றசரக தசய்கறன்ந
லறதறகள் குழுறன் கனக லறதறரக தசனரற்நற
அந்
க்குகபறன்
றடப்ததரதபரகவுள்ப
தசதன்சகர வீடகப்தை ற்தம் ஆணங்கள் கம்தணற ண
அகக்கப்தட்ட, சறற்நற யவுசறன் அன்ட் ரறல் ஸ்சடட்
கம்தணற
தறட்தநட்
ற்தம்
தசதன்சகர
தகரண்தடரலணறம் தறதட் ண அகக்கப்தட்ட
ற்சதரது டிரறதம் தசறதடன்சலஸ் ண அகக்கப்தடும்
றதணத்றற்குரற
தகரழும்தை
08,
ல்றட்டிகன
ரத்க, 153 ஆம் இனக்கத்றல் அகந்துள்ப,
262/2009ஆம் இனக்க உர் லறன்ந அடிப்தகட
உரறககள் றண்ப்தம் தரடர்தறனரண க்கறன்
ஆணங்கள்
தட்டிதல்
குநறப்தறடப்தட்டுள்ப
வீடகப்தைக் கதத்றட்டத்றததந்து 2சல/ப்2/தற4 ஆம்
இனக்க ற்தம் 153/1-2/4ஆம் ஆண ரற இனக்க
வீட்கட, அவுஸ்றசதரறன் சற்கு அவுஸ்றசதர
6016, வுண்ட் சயரசரர்ன், ஜலணர வீற, 127ஆம்
இனக்க இடத்றல் சறக்கும் சடகர றன்ஜத
தண்டரரக்க ற்தம் கதறன ன்ஜன் கதரத்ண
ஆகற இதரதம் ங்கப்தட்ட தகறங்க தரத்ரரறசு
சக.தே. அசரற ததசரறன் 823ஆம் இனக்க றசசட
அற்சநரணற த்துத்கப் தன்தடுத்ற, சடகர
றன்ஜத தண்டரரக்க ற்தம் கதறன ன்ஜன்
கதரத்ண
ஆகற
இதரறணதும்
தததக்கு
தகரள்ணவு தசய்துள்பரனரதம்;
சசன
கூநப்தட்ட
ஆணத்கக்
தகரள்ணவு
தசய்ற்கரண தகரடுப்தணவுககப சற்தகரள்கறன்ந
சதரது, ஈட்டப்தட்ட றத்றகண தபறப்தடுத் தொடிர
தௐதர
19,362,500
தத்தரககக
சற்தடி
ஆணத்கக் தகரள்ணவு தசய்ற்கு தொன்ணர்,
சற்தடி ஆணத்க றற்தகண தசய் சறற்நற யவுசறன்
அன்ட் ரறல் ஸ்சடட் கம்தணற தறதட் ற்தம்
டிரறதம்
தசறடன்சலஸ்
கம்தணறக்கு
கரசரகச்
தசதத்றத்ள்பரனரதம்;
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3.

ன்டீதற
ங்கறறன்
தகரழும்தை
07,
ர்தரன
ரத்கறல் அகந்துள்ப கறகபறல் 106450013024,
101000046737, 100002001360 ற்தம் 100001014772
ஆகற கக்குகபறல் 2011 ப்தறல் 18 தொல் 2012 ரர்ச்
27 கறனரண கரனத்றதள் நத்ர தௐதர 34
றல்தன்
தபறரட்டு
ரத்க
கப்தைச்
தசய்ன் தறன்ணர் அத் ககன லறத்துகந அதனர்
ஒதரல்
ங்கப்தட
சண்டி
தடரந்
தசரத்துக்கள்
ற்தம்
ததரதப்தைக்கள்
கூற்நறல்
குநறப்தறடரறதந்ரனரதம்;

4.

சசன கூநப்தட்ட ன்டீதற ங்கறக் கறகபறன்
கக்குகபரண
106450013024,
101000046737,
100002001360,
100001014772,
100002001967,
100101001275, 100110000338, 100121001797 ற்தம்
100124000238
இனக்கங்ககபத்கட
ஒன்தது
கக்குகள்
உள்பறட்ட
தல்சத
ங்கறகபறதம்
இதததுக்கும் அறகரண ங்கறக் கக்குககபப்
சதறந்து, அத் கல்ககப லறத்துகந அதனர்
ஒதரல்
ங்கப்தட
சண்டி
தடரந்
தசரத்துக்கள்
ற்தம்
ததரதப்தைக்கள்
கூற்நறல்
குநறப்தறடரறதந்ரனரதம்;

5.

ற்சதரது
தகரழும்தை
லரன்
லறன்நத்றன்
தொன்சணத்ள்ப 1994ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இனக்க
இனஞ்சம் அல்னது ஊல் தற்நற சரர்த்துல்ககபப்
தைனணரய்வு தசய்ற்கரண ஆகக்குழுச் சட்டத்றன்
கலழ் இனஞ்சம் ற்தம் / அல்னது ஊல் தற்நற
குற்நங்கள்
தரடர்தறனரண
க்கறல்
சற்கூநற
தகப (கனரறற) (றதற) உதறஸ்ம அத்தத்து
தண்டரரக்க ரசன தொறன்சச ரனயரறனரசக
றரற அங்சுரனர தண்டரரக்கறன் சட்ட
ரலறரண கரண றத. தறலப் கரறணல சுரஜ்
கரரறசம் சந்சக தரக கரப்தடுரனரதம்;
சசன கூநப்தட்ட இனஞ்சம் அல்னது ஊல் தற்நற
க்கு றசரகக்கு டுத்துக்தகரள்பப்தடவுள்ப
சற்கூநற லறன்நத்றன் லரகண இடரற்நற,
ஒழுக்கரற்தக்
கட்டுப்தரடு
ற்தம்
அகற்தம்
அறகரத்கக் தகரண்டுள்ப லறத்துகநச் சசக
ஆகக்குழுறன்
றசரபர்
தறக,
அசறனகப்தறன் 111 ஈ(2) உதப்தைகறன் தறகரம்
சற்கூநற தகப (கனரறற) (றதற) உதறஸ்ம
அத்தத்து
தண்டரரக்க
ரசன
தொறன்சச
ரனயரறனரசக றரற அங்சுரனர தண்டரரக்க
ற்நறதப்தரனரதம்,
சற்கூநற லறன்நத்றணரல் சதப்தட்டு தகறன்ந
லறன்ந அநறக்கககள், தறசடுகள் ற்தம் தறந
ஆங்ககபப் தரறசசரறக்கறன்ந அறகரம் லறத்
துகநச் சசக ஆகக்குழுறன் றசரபர் ன்ந
ககறல் அசறனகப்தறன் 111 (3) உதப்தைகறன்
கலழ் சற்கூநற தகப (கனரறற) (றதற) உதறஸ்ம
அத்தத்து
தண்டரரக்க
ரசன
தொறன்சச
ரனயரறனரசக றரற
அங்சுரனர
தண்டர
ரக்கவுக்கு ஒப்தகடக்கப்தட்டுள்ப ரனரதம்;
சசன கூநப்தட்டரத தகப (கனரறற) (றதற)
உதறஸ்ம
அத்தத்து
தண்டரரக்க
ரசன
தொறன்சச ரனயரறனரசக றரற
அங்சுரனர
தண்டரரக்கறன் சட்ட ரலறரண கரண றத.
தறலப் கரறணல சுரஜ் கரரறசத்துக்கு றரக
சர்ப்தறக்கப்தட்டுள்ப இனஞ்சம் அல்னது ஊல்
குற்நச்சரட்டுகளுக்கு
ற்தைகடரண
க்கறன்
கரரக தற லறசர் தறறல் தரடர்ந்தும்
தசனரற்தற்கு சற்கூநற தகப
(கனரறற)
(றதற) உதறஸ்ம அத்தத்து தண்டரரக்க ரசன
தொறன்சச ரனயரறனரசக றரற அங்சுரனர
தண்டரரக்க
குறற்நரனரதம்,
தற
லறசர் தறறல் இர் தரடர்ந்தும் தசனரற்
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தன் கரரக லற றதரகச் தசற்தரட்கட
றகநசற்தற்கு கடரறதப்த ரதம் ற்தம் லற
றதரகம் தற்நற அடிப்தகடக் சகரட்தரடுகள் அன்
தோனம் லநப்தடுரதம் ற்தம் லற றகநசற்நப்
தடுல் ட்டுன்நற லற றகநசற்நப்தடுதன்தது
தைனப்தடக்கூடிரறதத்ல் சண்டு தன்தரனரதம்

6.

7.

தொணறகன லறன்நங்கபறன் தோப்தைறகன அதனர்
கபறததந்து லறத்துகநச் சசக ஆகக்குழுறன்
தசனரபர்
றறக்கப்தடுல்
சண்டுதண
அசறனகப்தறன் 111  உதப்தைகறன் தோனம்
ற்தரடு தசய்ப்தட்டிதக்கும்சதரது, தகப (கனரறற)
(றதற) உதறஸ்ம அத்தத்து தண்டரரக்க ரசன
தொறன்சச ரனயரறனரசக றரற அங்சுரனர
தண்டரரக்க தற லறசர் ன்ந ககறல்
லறத்துகநச் சசக ஆகக்குழுறன் றசரபரக
அது தறறகனறததந்து தசனரற்நற, தொணறகன
லறன்நங்கபறல் குறரய்ந் தோப்தைறகன லறத்துகந
அதனர்கள்
உள்பசதரது
லறத்துகநச்
சசக
ஆகக்குழுறன் தசனரபரக அவ்ரநல்னரதரத
அதனரண றத. ஞ்ஜளன றனகத்ணக றறத்ன்
தோனம்
லறத்துகந
அதனர்கபது
தோப்தைரறக
கணத்றற்தகரள்பப்தடரன் ஊடரக லறத்துகநச்
சசக ஆகக்குழுறன் றசரபர் ன்ந ககறல்
தசனரற்நற அசறனகப்தறன் 111 உதப்தைகக
லநறத்ள்பரரனரதம்;
2/2012 ற்தம் 3/2012ஆம் இனக்க உர் லறன்ந
றசசட லர்ப்தைகள் தரடர்தறல் அசறனகப்தறன் 121(1)
உதப்தைகறன்கலரண அசறனகப்தை றரரறக்
கத்றன்கலழ் சர்ப்தறக்கப்தட்ட ததரன்நறன் தறற
அச சத்றல் தரரளுன்நத்றன் சதரரகதக்கு
ஒப்தகடக்கப்தடுல்
சண்டுதணக்
குநறப்தறடப்
தட்டுள்பசதரது, லறன்நத்றற்கு சர்ப்தறக்கப்தட்டுள்ப
ததரன்நறன் தறறக தரரளுன்நச் தசனரபர்
ரகத்றற்கு ஒப்தகடத்னரணது அசறனகப்தறல்
உள்ப ற்தரடுககப றகநவு தசய்ரகும் ன்தரக
சற்கூநற தகப (கனரறற) (றதற) உதறஸ்ம
அத்தத்து
தண்டரரக்க
ரசன
தொறன்சச
ரனயரறனரசக றரற அங்சுரனர தண்டரரக்க
லறன்நத்றல் றசசட லர்ததரன்கந தபறறட்டன்
தோனம் அசறனகப்தறன் 121(1) உதப்தைககக்
கணத்றற்தகரள்பரது
ற்தம்/அல்னது
தொரகச்
தசனரற்நறத்ள்பரரனரதம்;

8.

5/91,
6/91,
7/91
ற்தம்
13/91ஆம்
இனக்க
உர்லறன்ந
றசசட
லர்ப்தைகபறன்சதரது
உர்
லறன்நத்ரல் கறனக்கபறக்கப்தட்டுள்பரத
அசறனகப்தறன் 121(1) உதப்தைகறல் குநறப்தறடப்
தட்டுள்ப கட்டர தசல் கடதொகநக்கு இங்கச்
தசனரற்தல் சண்டுதணத் லர்ரணறக்கப்தட்டிதந்
சதரறதம், சசன கூநப்தட்ட தகப
(கனரறற)
(றதற) உதறஸ்ம அத்தத்து தண்டரரக்க ரசன
தொறன்சச ரனயரறனரசக றரற அங்சுரனர
தண்டரரக்க
சற்கூநற
உதப்தைகக
லநறத்ள்பரரனரதம்;

9.

தகப (கனரறற) (றதற) உதறஸ்ம அத்தத்து
தண்டரரக்க ரசன தொறன்சச ரனயரறனரசக
றரற அங்சுரனர தண்டரரக்க உர்லறன்ந
லறதறரக றறக்கப்தட்டசதரது அது றணத்க
ஆட்சசதறத்து
ரக்கல்
தசய்ப்தட்ட
சணரறதறச்
சட்டத்ற ட்ட் தறதன்சறஸ் றதம் சறல்ர
ற்தம் சதம் தோர் றர் றரற தண்டரரக்க
(1992 இனங்கக தைற சட்ட அநறக்கக 92) அடிப்தகட
உரறக லநல் க்கறன்சதரது உர்லறன்நத்ரல்
தபறறடப்தட்ட
தததம்தரன்கத்
லர்ப்கதக்
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கணத்றற்தகரள்பரது
உர்லறன்ந
லறதறப்
தறக்கு றறக்கப்தட்டன் தறன் சற்கூநற லர்ப்தைக்கு
றரகச் தசனரற்நறத்ள்பரரனரதம்;

10.

உர்லறன்ந லறதறரக ஆற்கு தொன்ணர் தகரழும்தை
தல்ககனக்ககத்றன் சட்ட தேடத்றல் றரறவுகரபரக
இதந்சதரது, தகப (கனரறற) (றதற) உதறஸ்ம
அத்தத்து
தண்டரரக்க
ரசன
தொறன்சச
ரனயரறனரசக றரற அங்சுரனர தண்டர
ரக்கறன்
கட்டுகதரன்கந
தபறறட்டிதந்
Groundview ணப்தடும் ஊடக தபறதௌட்டுப் தறரறவு
உரறத்ரண ரற்தக் தகரள்கககளுக்கரண றகனம்
ணப்தடும்
றதணத்றணரல்
உர்லறன்நத்றல்
ரக்கல்
தசய்ப்தட்டிதந்
02/2012ஆம்
இனக்க
உர்லறன்ந றசசடத் லர்ப்தை தக றசரரறத்துத்
லர்ப்தை ங்கறத்ள்பரரனரதம்;

11.

தற லறசர் தறக கறக்கறன்நதம் அதெடரக
அசறகப்தறன்
தறகரம்
லறத்துகநச்
சசக
ஆகக்குழுறன் றசரபர் தறக கறக்கறன்நத
ரண தகப
(கனரறற) (றதற) உதறஸ்ம
அத்தத்து
தண்டரரக்க
ரசன
தொறன்சச
ரனயரறனரசக றரற அங்சுரனர தண்டரரக்க
உர்லறன்ந
லறதறப்
தறக்கு
றறக்கப்
தடுறதள்ப கககக ஆட்சசதறத், சணரறதறச்
சட்டத்ற ட்ட் தறதன்சறஸ் றதம் சறல்ர
ற்தம் சதம் தோர் றர் றரற தண்டரரக்க
(1992
இனங்கக
தைற
சட்ட
அநறக்கக
92)
க்கறன்சதரது, சற்கூநற தகப
(கனரறற)
(றதற) உதறஸ்ம அத்தத்து தண்டரரக்க ரசன
தொறன்சச ரனயரறனரசக றரற அங்சுரனர
தண்டரரக்கறன் றணத்றற்கு றரக லரன்
குதப்தைசக தேட்டர ஆன் ர்சூரற சுர்ரறதறறன்
சசகரரண சட்டத்ற ல்.சல.ம். சுர்ரறதற
ன்தர் ததரன்கநச் சர்ப்தறத்ன் கரரக,
சற்கூநற தகப (கனரறற) (றதற) உதறஸ்ம
அத்தத்து
தண்டரரக்க
ரசன
தொறன்சச
ரனயரறனரசக றரற அங்சுரனர தண்டரரக்க
சற்கூநற
லரன்
குதப்தைசக
தேட்டர
ஆன்
ர்சூரற
சுர்ரறதறக்கு
தரந்வு
தசய்துள்பரரனரதம்;

12.

தற லறசர் தறக கறக்கறன்நதம் அதெடரக
அசறகப்தறன் 111ஈ(2) உதப்தைகறன் தறகரம்
லறத்துகநச் சசக ஆகக்குழுறன் றசரபர்
தறக கறக்கறன்நதரண தகப
(கனரறற)
(றதற) உதறஸ்ம அத்தத்து தண்டரரக்க ரசன
தொறன்சச ரனயரறனரசக றரற அங்சுரனர
தண்டரரக்க,
அசறனகப்தறன்
111
உதப்தைகறன்
தறகரம்
ஒப்தகடக்கப்தட்டுள்ப
அது றரரறக்கத்கத் ரண்டிச் தசனரற்நற,
லரன்
(றதற)
ங்கணல
கசகவுக்கு
ணது
சட்டரலறறனரண உரறகககபச் தசற்தடுத்துற்கு
தொன்ணர்
லறத்துகநச்
சசக
ஆகக்குழுறன்
அதறகப் தததரத கட்டகபறட்டன் தோனம்,
லறத்துகநச் சசக ஆகக்குழுறன் தசனரபர் றத.
ஞ்ஜளன
றனகத்ண
இகத்
துன்தைதத்றக
தரடர்தறல் ததரதவல் தொகநப்தரடு தசய்ற்கரண,
லரன் ங்கணல கசகறன் சட்டத்றன் உறக
ரடுற்குள்ப
உரறகக்கு
இகடதத
றகபறக்கப்தட்டுள்பரனரதம்;

13.

சற்கூநற தகப (கனரறற) (றதற) உதறஸ்ம
அத்தத்து
தண்டரரக்க
ரசன
தொறன்சச
ரனயரறனரசக றரற அங்சுரனர தண்டரரக்க
தற லறசர் ன்ந ககறதம் அதெடரக
அசறனகப்தறன் 111ஈ(2) உதப்தைகறன் தறகரம்
லறத்துகநச் சசக ஆகக்குழுறன் றசரபர் ன்ந
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ககறதம்
தசனரற்நற
ணது
அறகரத்க
தொகநசகடரகப் தன்தடுத்ற, லரன் (றதற) ங்கணல
கசகவுக்கு ததரதஸ் தரதுகரப்கதப் தததற்கு
தொன்ணர்
லறத்துகநச்
சசக
ஆகக்குழுறன்
அதறகப்
தததரத
கட்டகபறட்டு,
அர்
ததரதஸ் தரதுகரப்கதப் தததற்குள்ப சட்ட ரலறரண
உரறககத் டுத்துள்பரரனரதம்;
14.

ணது சட்ட ரலறரண உரறககச் தசற்தடுத்ற
லரன் ங்கணல கசக ததரதஸ் ரஅறதரறடம்
தரதுகரப்தைக் சகரரறக தரடர்தறல் ன் ஒழுக்கரற்த
றசரக டத்ப்தடரறதத்ல் சண்டும் ன்தது
தற்நற
சற்கூநற
லரன்
(றதற)
ங்கணல
கசகறடம் றடுறப்தைக்கரண கரங்ககப றணற
லறத்துகநச் சசக ஆகக்குழுறன் றசரபர் ன்ந
ககறல் தசனரற்நற தகப (கனரறற) (றதற)
உதறஸ்ம
அத்தத்து
தண்டரரக்க
ரசன
தொறன்சச ரனயரறனரசக றரற அங்சுரனர
தண்டரரக்க லறத்துகநச் சசக ஆகக்குழுறன்
தசனரபர்
ஊடரக
கடிதரன்கந
அதப்தறத்ள்பரரனரதம்;

சசன கூநப்தட்டுள்பரத தசனரற்நறன்தோனம்,—
i.

துர்டத்க அல்னது தற லறசர் தறக
கறப்ததக்கு
கர
றத்றனரண
டத்க
உதறதசய்ப்தடுரனரதம்,

ii.

லறன்நங்கபறல் க்கு டடிக்கககளுக்குள்பரகக்
கூடிரண றடங்கள் தரடர்தறனரண றணர
தழுப்தைல்களுக்கு அல்னது கதத்து சததரடு
களுக்கு உள்பரகக்கூடிரண றடங்கள் தரடர்தறல்
ற்தைகடரண ற்தம் / அல்னது ற்தைகடரகக்
கூடி றடங்கள் தரடர்தறல் தசனரற்நறத்ள்பர
ரனரதம்;

iii.

லற றரம் ங்குல் தரடர்தறல்
ங்ககபச் தசய்துள்பரரனரதம்;

iv.

க்குத் ப்தறணர்கள் தக்கச்சரர்தை ற்தம் / அல்னது
தக்கச்சரர்தறன்க தரடர்தறனரண குற்நச்சரட்டுககப
தொன்கப்தற்கு
ரய்ப்தைள்பரண
துக்கள்
உதரகனரதன்தரனரதம்;

றர்ப்தந்

தொழுகரகச உர்லறன்நத்கத்ம் குநறப்தரக தற
லறசர் தறகத்ம் அறப்தைக்கு உள்பரக்கறத்ள்பரர்.
ஆனரல்,
சசன
குநறப்தறடப்தட்டுள்ப
துர்டத்கக்
குற்நச்சரட்டுகபறன் கரரக, சற்தடி துர்டத்கக் குற்நச்
சரட்டுககபப்தற்நற றசரக டத்ற சற்தடி குற்நச்சரட்டு
கபறல் ஒன்த அல்னது அற்கு அறகரணக ண்தறக்கப்
தட்டுள்பரக தரறகுழு தரரளுன்நத்றற்கு அநறக்ககறடும்
தட்சத்றல், இனங்கக சணரக சசரசதசக் குடிசறன் தற
லறசர் தறறததந்து, தகப (கனரறற) (றதற) உதறஸ்ம
அத்தத்து தண்டரரக்க ரசன தொறன்சச ரனயரறனரசக
றரற அங்சுரனர தண்டரரக்கக அகற்தற்கரண
தரத தறசகக அறசகு சணரறதற அர்களுக்கு
சர்ப்தறக்கக்கூடிரத தரறகுழுதரன்த றறக்கப் தடுல்
சண்டுதண, சசன ததர் குநறப்தறடப் தட்டுள்ப தரரளுன்ந
உதப்தறணர்கபரகற ரம், அசறனகப்தறன் 107(3) உதப்தைக
த்டன் சசர்த்து ரசறக்கப்தட சண்டிரண 107(2) உதப்
தைகறன் ற்தரடுகபறன் தறகரதொம், 78அ ஆம் இனக்க
தரரளுன்ந
றகனறற்
கட்டகபகபறன்
தறகரதொம்
தறசரறக்கறன்சநரம். [ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர]

Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.

T. Ranjith De Zoysa
Palany Thigambaram
Douglas Devananda
Mohan Lal Grero
V. S. Radhakrishnan
S. B. Dissanayake
Reginold Cooray

Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
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Nandimithra Ekanayake
Weerakumara Dissanayake
Gitanjana Gunawardena
Mahinda Amaraweera
Muthu Sivalingam
Lasantha Alagiyawanna
Sanath Jayasuriya
Lakshman Wasantha Perera
Jagath Balasuriya
(AlHaj) A.H.M. Azwer
Dullas Alahapperuma
Mahindananda Aluthgamage
(Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi
Duleep Wijesekera
(Mrs.) Sriyani Wijewickrama
(Mrs.) Malani Fonseka
Dayasritha Thissera
Vinayagamoorthi Muralidaran
M.L.A.M. Hizbullah
A.L.M. Athaulla
M.K.A.D.S. Gunawardana
Bandula Gunawardane
Nirmala Kotalawala
Vijitha Berugoda
Janaka Wakkumbura
H.R. Mithrapala
Lalith Dissanayake
Wijaya Dahanayake
Sarana Gunawardena
Lakshman Senewiratne
Achala Jagodage
Salinda Dissanayake
Rohitha Abeygunawardana
(Miss) Kamala Ranathunga
Jayarathne Herath
Rohana Dissanayake
Lakshman Yapa Abeywardena
A.P. Jagath Pushpakumara
Arundika Fernando
Shantha Bandara
(Dr.) Ramesh Pathirana
Victor Antony
Sarath Kumara Gunaratne
S.M. Chandrasena
Manusha Nanayakkara
Janaka Bandara Tennakoon
Milroy Fernando
Lohan Ratwatte
Hunais Farook
(Mrs) Upeksha Swarnamali
(Mrs.) Sumedha G. Jayasena
Piyankara Jayaratne
Hemal Gunasekera
Thenuka Vidanagamage
Kumara Welgama
Janaka Bandara
Vidura Wickramanayaka
A.R.M. Abdul Cader
Ruwan Ranatunga
Felix Perera
Tharanath Basnayaka
(Dr.) Rohana Pushpa Kumara
Premalal Jayasekara
Sanee Rohana Kodithuvakku
Neranjan Wickremasinghe
C.B. Rathnayake
Duminda Dissanayake
Mahinda Yapa Abeywardena
Gamini Wijith Wijithamuni De Zoysa
P. Dayaratna
Thilanga Sumathipala
Gamini Lokuge
Earl Gunasekara
C.A. Suriyaarachchi
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Hon. Udith Lokubandara
Hon. V.K. Indika
Hon. T.B. Ekanayake
Hon. P. Piyasena
Hon. Gunaratne Weerakoon
Hon. A.M. Chamika Buddhadasa
Hon. Siripala Gamalath
Hon. Indika Bandaranayake
Hon. Tissa Karalliyadda
Hon. Praba Ganesan
Hon. Susantha Punchinilame
Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle
Hon. Jeewan Kumaranatunga
Hon. Ranjith Siyambalapitiya
Hon. S.B. Nawinne
Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara
Hon. Sajin De Vass Gunawardena
Hon. J.R.P. Suriyapperuma
Hon. Shehan Semasinghe
Hon. Keheliya Rambukwella
Hon. Dilum Amunugama
Hon. Eric Prasanna Weerawardhana
Hon. W.B. Ekanayake
Hon. Roshan Ranasinghe
Hon. Nimal Wijesinghe
Hon. S.C. Mutukumarana
Hon. Nishantha Muthuhettigamage
Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero
Hon. Perumal Rajathurai
Hon. Silvastrie Alantin
Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa
Hon. Y.G. Padmasiri
Hon. Navin Dissanayake
Hon. Chandrasiri Gajadeera
Hon. Basheer Segu Dawood
Hon. H. M. M. Harees, -

3.

2.

Whereas by purchasing, in the names of two individuals, i.e.
Renuka Niranjali Bandaranayake and Kapila Ranjan
Karunaratne using special power of attorney licence bearing No.
823 of Public Notary K.B. Aroshi Perera that was given by
Renuka Niranjali Bandaranayake and Kapila Ranjan
Karunaratne residing at No. 127, Ejina Street, Mount Hawthorn,
Western Australia, 6016, Australia, the house bearing No. 2C/
F2/P4 and assessment No. 153/1-2/4 from the housing scheme
located at No. 153, Elvitigala Mawatha, Colombo 08 belonging
to the company that was known as Ceylinco Housing and
Property Company and City Housing and Real Estate Company
Limited and Ceylinco Condominium Limited and is currently
known as Trillium Residencies which is referred in the list of
property in the case of fundamental rights application No.
262/2009, having removed another bench of the Supreme Court
which was hearing the fundamental rights application cases
bearing Nos. 262/2009, 191/2009 and 317/2009 filed
respectively in the Supreme Court against Ceylinco Sri Ram
Capital Management, Golden Key Credit Card Company and
Finance and Guarantee Company Limited belonging to the
Ceylinco Group of Companies and taking up further hearing of
the aforesaid cases under her court and serving as the presiding
judge of the benches hearing the said cases;
Whereas, in making the payment for the purchase of the above
property, by paying a sum of Rs 19,362,500 in cash, the manner
in which such sum of money was earned had not been disclosed,
to the companies of City Housing and Real Estate Company
Limited and Trillium Residencies prior to the purchase of the
said property;

Whereas, by not declaring in the annual declaration of assets and
liabilities that should be submitted by a judicial officer, the
details of approximately Rs. 34 million in foreign currency
deposited at the branch of NDB Bank located at Dharmalpala
Mawatha, Colombo 07 in accounts 106450013024,
101000046737, 100002001360 and 100001014772 during the
period from 18 April 2011 to 27 March 2012;

4. Whereas, by not declaring in the annual declaration of assets and
liabilities that should be submitted by a judicial officer the details
of more than twenty bank accounts maintained in various banks
including nine accounts bearing numbers 106450013024,
101000046737, 100002001360, 100001014772, 100002001967,
100101001275,
100110000338,
100121001797
and
100124000238 in the aforesaid branch of NDB Bank;
5.

Whereas, Mr. Pradeep Gamini Suraj Kariyawasam, the lawful
husband of the said Hon. (Dr.) (Mrs.) Upatissa Atapattu
Bandaranayake Wasala Mudiyanse Ralahamilage Shirani
Anshumala Bandaranayake is a suspect in relation to legal action
initiated at the Magistrate‟s Court of Colombo in connection with
the offences regarding acts of bribery and/or corruption under the
Commission to Investigate into Allegations of Bribery or
Corruption Act, No 19 of 1994;
Whereas, the post of Chairperson of the Judicial Service
Commission which is vested with powers to transfer, disciplinary
control and removal of the Magistrate of the said court which is
due to hear the aforesaid bribery or corruption case is held by the
said Hon. (Dr.) (Mrs.) Upatissa Atapattu Bandaranayake Wasala
Mudiyanse Ralahamilage Shirani Anshumala Bandaranayake as
per Article 111D (2) of the Constitution;
Whereas, the powers to examine the judicial records, registers and
other documents maintained by the aforesaid court are vested with
the said Hon. (Dr.) (Mrs.) Upatissa Atapattu Bandaranayake
Wasala
Mudiyanse
Ralahamilage
Shirani
Anshumala
Bandaranayake under Article 111H (3) by virtue of being the
Chairperson of the Judicial Service Commission;

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,1.
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Whereas, the Hon. (Dr.) (Mrs.) Upatissa Atapattu Bandaranayake
Wasala
Mudiyanse
Ralahamilage
Shirani
Anshumala
Bandaranayake becomes unsuitable to continue in the office of
the Chief Justice due to the legal action relevant to the allegations
of bribery and corruption levelled against Mr. Pradeep Gamini
Suraj Kariyawasam, the lawful husband of the said Hon. (Dr.)
(Mrs.) Upatissa Atapattu Bandaranayake Wasala Mudiyanse
Ralahamilage Shirani Anshumala Bandaranayake in the aforesaid
manner, and as a result of her continuance in the office of the
Chief Justice, administration of justice is hindered and the
fundamentals of administration of justice are thereby violated and
whereas not only administration of justice but visible
administration of justice should take place;
6.

7.

Whereas, despite the provisions made by Article 111H of the
Constitution that the Secretary of the Judicial Service
Commission shall be appointed from among the senior judicial
officers of the courts of first instance, the Hon. (Dr.) (Mrs.)
Upatissa
Atapattu Bandaranayake Wasala Mudiyanse
Ralahamilage Shirani Anshumala Bandaranayake acting as the
Chairperson of the Judicial Service Commission by virtue of
being the Chief Justice, has violated Article 111H of the
Constitution by disregarding the seniority of judicial officers in
executing her duties as the Chairperson of the Judicial Service
Commission through the appointment of Mr. Manjula
Thilakaratne who is not a senior judicial officer of the courts of
first instance, while there were such eligible officers;
Whereas, with respect to the Supreme Court special ruling Nos.
2/2012 and 3/2012 the said Hon. (Dr.) (Mrs.) Upatissa Atapattu
Bandaranayake Wasala Mudiyanse Ralahamilage Shirani
Anshumala Bandaranayake has disregarded and /or violated
Article 121 (1) of the Constitution by making a special ruling of
the Supreme Court to the effect that the provisions set out in the
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ඳහර්ලිශේන්තු
Constitution are met by the handing over of a copy of the petition
filed at the court to the Secretary General of Parliament despite the
fact that it has been mentioned that a copy of a petition filed under
Article 121 (1) of the Constitution shall at the same time be
delivered to the Speaker of Parliament;

8.

9.

Whereas, Article 121(1) of the Constitution has been violated by
the said Hon. (Dr.) (Mrs.) Upatissa Atapattu Bandaranayake
Wasala
Mudiyanse
Ralahamilage
Shirani
Anshumala
Bandaranayake despite the fact that it had been decided that the
mandatory procedure set out in the said Article of the Constitution
must be followed in accordance of the interpretation given by the
Supreme Court in the special decisions of the Supreme Court
bearing Nos. 5/91, 6/91, 7/91 and 13/91;
Whereas, irrespective of the absolute ruling stated by the Supreme
Court in the fundamental rights violation case, President‟s
Counsel Edward Francis William Silva and three others versus
Shirani Bandaranayake (1992 New Law Reports of Sri Lanka 92)
challenging the appointment of the Hon. (Dr.) (Mrs.) Upatissa
Atapattu Bandaranayake Wasala Mudiyanse Ralahamilage Shirani
Anshumala Bandaranayake, when she was appointed as a
Supreme Court judge, she has acted in contradiction to the said
ruling subsequent to being appointed to the office of the Supreme
Court judge;

10. Whereas, the Supreme Court special rulings petition No. 02/2012
filed by the institution called Centre for Policy Alternatives to
which the Media Publication Section „Groundview‟ that had
published an article of the Hon. (Dr.) (Mrs.) Upatissa Atapattu
Bandaranayake Wasala Mudiyanse Ralahamilage Shirani
Anshumala Bandaranayake, while she was a lecturer of the Law
Faculty of the University of Colombo prior to becoming a
Supreme Court judge, has been heard and a ruling given;
11. Whereas, in the case, President‟s Counsel Edward Francis William
Silva and three others versus Shirani Bandaranayake (1992 New
Law Reports of Sri Lanka 92) that challenged the suitability of the
appointment of the Hon. (Dr.) (Mrs.) Upatissa
Atapattu
Bandaranayake Wasala Mudiyanse Ralahamilage Shirani
Anshumala Bandaranayake who holds the office of the Chief
Justice and thereby holds the office of the ex-officio Chairperson
of the Judicial Service Commission in terms of the Constitution,
Attorney-at-Law L.C.M. Swarnadhipathi, the brother of the
Magistrate Kuruppuge Beeta Anne Warnasuriya Swarnadhipathi
filed a petition against the appointment of the said Hon. (Dr.)
(Mrs.) Upatissa Atapattu Bandaranayake Wasala Mudiyanse
Ralahamilage Shirani Anshumala Bandaranayake owing to
which the Hon. (Dr.) (Mrs.) Upatissa Atapattu Bandaranayake
Wasala
Mudiyanse
Ralahamilage
Shirani
Anshumala
Bandaranayake has harassed the said Magistrate Kuruppuge Beeta
Anne Warnasuriya Swarnadhipathi;
12. Whereas, the Hon. (Dr.) (Mrs.) Upatissa Atapattu Bandaranayake
Wasala Mudiyanse Ralahamilage Shirani Anshumala Bandaranayake
who holds the office of the Chief Justice and thereby holds the
office of the ex-officio Chairperson of the Judicial Service
Commission in terms of Article 111D (2) of the Constitution has,
by acting ultra vires the powers vested in her by the Article 111H
of the Constitution ordered the Magistrate (Mrs.) Rangani
Gamage‟s right to obtain legal protection for lodging a complaint
in police against the harassment meted out to her by Mr. Manjula
Thilakaratne, the Secretary of the Judicial Service Commission;
13. Whereas, the said Hon. (Dr.) (Mrs.) Upatissa Atapattu
Bandaranayake Wasala Mudiyanse Ralahamilage Shirani
Anshumala Bandaranayake being the Chief Justice and thereby
being the Chairperson of the Judicial Service Commission, in
terms of Article 111D (2) of the Constitution, has abused her
powers by ordering the Magistrate (Mrs.) Rangani Gamage to
obtain permission of the Judicial Service Commission prior to
seeking police protection thereby preventing her from exercising
her legal right to obtain legal protection;
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14. Whereas, the Hon. (Dr.) (Mrs.) Upatissa Atapattu Bandaranayake
Wasala
Mudiyanse
Ralahamilage
Shirani
Anshumala
Bandaranayake by performing her duties as the Chairperson of the
Judicial Service Commission has referred a letter through the
Secretary of the Judicial Service Commission to the Magistrate
(Mrs.)Rangani Gamage, calling for explanation from her as to
why a disciplinary inquiry should not be conducted against her for
seeking protection from the Inspector General of Police by
exercising her legal right;
By acting in the aforesaid manner,(i)

whereas it amounts to improper conduct or conduct
unbecoming of a person holding the office of the Chief
Justice;

(ii)

whereas she had been involved in matters that could
amount to causes of action or controversial matters,

(iii) whereas she had influenced the process of delivery of
justice,
(iv) whereas there can be reasons for litigants to raise
accusations of partiality/impartiality,
she has plunged the entire Supreme Court and specially the
office of the Chief Justice into disrepute.
Therefore we, the aforementioned Members of Parliament
resolve that a Select Committee of Parliament be appointed in
terms of Article 107 (3) of the Constitution read with the
provisions of Article 107 (2) and Standing Order 78 A of
Parliament enabling the submission of a resolution 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 Democratic Socialist Republic
of Sri Lanka in the event the Select Committee reports to
Parliament that one or more of the charges that have been
levelled have been proved after the aforesaid charges of
misconduct have been investigated. [The Hon. Nimal Siripala
de Silva]

ප්ර ලසනඹ ඹළිත් බහභිමුඛ කයන ර ජ.

றணர லண்டும் டுத்றம்தப்தட்டது.
Question again proposed.

[අ.බහ. 1.35]
ගරු වභත්රී ඳහර සිරිශරන භවතහ (ශෞඛ අභහත තුභහ)
(ரண்தைறகு கத்றரறதரன சறநறசசண - சுகரர அகச்சர்)

(The Hon. Maithripala Sirisena - Minister of Health)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අර7 විනනිලසයඹකහයතුමිඹට එශයමි
ඉදිරිඳත් වී ඇති ශයෝදනහ ේඵන්ධශඹන් ඳහර්ලිශේන්තුශේ විනශලර
කහයක බහශේ විනභර්ලනශඹන් ඳසු ඉදිරිඳත් කයන රද නිර්ශ්ධල
භත ගරු බහනහඹක නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ අභහත තුභහ ඉදිරිඳත්
කශ ශඹෝජනහ ේඵන්ධශඹන් ඊශශ ආයේබ කයන රද විනහදඹට
අපි අදත් වබහගි ශනහ.
අශේ යශට්  සථහදහඹකඹ, විනධහඹකඹ ව අධිකයණඹ කිඹන
ආඹතන සුයක්කත කිරීශේ, ආයක්හ කිරීශේ ශභන්භ ඒ ආඹතන
වයවහ සිදු විනඹ යුතු ගකීේ ව යුතුකේ නිසි ශර ඉටු වීශේ
කහර්ඹඹ ශද ග කීභකින් ඵරහ සිටින, කටයුතු කයන ආණ්ඩුක්
විනධිඹට අඳට ඳළවළදිලි ශඳනී ඹන කහයණඹක් තිශඵනහ. විනඳක්ඹ
ශේ විනහදඹට කරුණු ඉදිරිඳත් කිරීශේ ජ ශභන්භ, ඊශශ දශර
ඳහර්ලිශේන්තුශන් ඵහමිය කයන රද විනශයෝධතහ ව ශේ
ශඹෝජනහ ේඵන්ධශඹන් ඳහර්ලිශේන්තු විනශලර කහයක බහ
තුශ කටයුතු කශ අන්දභ ඹන ශේ සිඹල්ර ගත් විනට විනඳක්ඹ
කටයුතු කයන්ශන්  සථහභඹ ශවෝ නීතිභඹ ඳදනභකින් ශනි,
ඉතහ ඳළවළදිලි ශර ශ්ධලඳහරන අයමුණක් මිත ඵ අඳට
ඳළවළදිලි ශඳශනනහ. භමින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහශේ
ආණ්ඩු විනධිඹට අපි කටයුතු කයන විනට, විනඳක්ඹ සුපුරුදු ඳරිදි
සිඹලු ශ්ධට විනරු්ධධ ශරහ තිශඵනහ, ශේ දක්හ.
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ප්ර බහකයන් විනනහල කිරීභ වහ යු්ධධඹ කයන අසථහශේ අඳට
භතකයි ශේ ගරු බහශේ ජත්, ඉන් පිටතත් එක්ත් ජහතික
ඳක්ශශ භන්ත්රී රු කයන රද ප්ර කහල. යු්ධධඹ කහරශශ විනඳක්ඹ
ඵරහශගන මිටිශශ ප්ර බහකයන් ව එල්ටීටීඊඹ ඳයහජඹ න තුරු
ශනිශයි. ඔවුන් ඵරහශගන මිටිශශ ආණ්ඩු ඳයහජඹ න තුරු;
ආයක්ක වමුදහ ඳයහජඹ න තුරු. ඒක තභයි ඇත්ත තත්ත්ඹ.
අද ශේ ශදෝහභිශඹෝග ශඹෝජනහ වයවහ අර7 විනනිලසයඹකහයතුමිඹට
ඉදිරිඳත් වී ඇති ශයෝදනහ විනභර්ලනඹ කයමින් කටයුතු කයන
අතයහයශශ ඳහර්ලිශේන්තුශේ තිශඵන්නහ ව  සථහභඹ ව
නීතිභඹ ඵරඹ පිළිඵ ඉතහභ ළයදි විනර7වඹන් කයමින් යශට්
භවජනතහ, ශේ ේඵන්ධශඹන් අධහනඹ ශඹිමු කය සිටින සිඹලු
අාල, ඒ හශේභ ජහත න්තයඹ -ශේ සිඹල්ර- ශනිභඟ ඹළවීභ වහ
විනඳක්ඹ කටයුතු කයන ඵ ඉතහභ ඳළවළදිලි ශඳශනන
කහයණඹක්.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳහර්ලිශේන්තු නිශඹෝජනඹ කයන
භන්ත්රී රු 225ශදනහභ අශේ ආණ්ඩුක්රපභ  සථහ ආයක්හ
ශකිට අනුගභනඹ කයන ඵට ප්ර තිඥහ  ජරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ
ආණ්ඩුක්රපභ  සථහට එකඟ කටයුතු කිරීභ ව ප්ර ධහන
ලශඹන් ඳහර්ලිශේන්තුශේ තිශඵන උත්තරීතයබහඹ ආයක්හ
කිරීභ ඳහර්ලිශේන්තු නිශඹෝජනඹ කයන ඒ ෆභ ශදනහශේභ ග
කීභක් ව යුතුකභක් ශනහ. ඳහර්ලිශේන්තුශේ නිශඹෝජිතඹන්භ
ඳහර්ලිශේන්තුශේ තත්ත්ඹ ඳවත ළශටන ආකහයඹට අතක්ශරරුශන්,
ඳහර්ලිශේන්තුට ඇති  සථහභඹ ඵරඹ අභ කිරීශභන් ඹේ
විනර7වඹන් ව ප්ර කහල කයනහ නේ එඹ ඉතහභ ඵයඳතශ ශර
අධහනඹ ශඹිමු කශ යුතු කහයණඹක්.
ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රී යඹකු ලශඹන් කටයුතු කිරීශේ ජ
තිශඵන්නහ ව දහයහයහත්භක ව නීතිගරුක තත්ත්ඹ ශකිශතක්
දුයට ඔහු විනසින් ඉටු කයනහද කිඹන ප්ර ලසනඹ ශභමි ජ ඉතහභ
ඳළවළදිලි භතු ශනහ. තභන් ඳහර්ලිශේන්තුශන් පිටසතය
ශභින විනධිශශ  හඳහය, තනතුරු, ෘත්න්න්රට ඇතුශත් වුණත්,
ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශේ වන් වී ඇති ආකහයඹට ඳහර්ලිශේන්තුශේ
ශගෞයඹ ව  සථහභඹ ඵරඹ ආයක්හ කිරීභ ඒ ෆභ
භන්ත්රී යඹකුශේභ ග කීභක් ව යුතුකභක් ශනහ.
ඊශඟ කහයණඹ ශභඹයි. ශේ ශදෝහභිශඹෝග ශඹෝජනහ
පිළිඵ කටයුතු කිරීශේ ජ අධිකයණ ක්ශරර2ශශ ප්ර ධහනිඹහ
ලශඹන් අර7 විනනිලසයඹකහයතුමිඹට එතුමිඹශේ ගකීේ ව යුතුකේ
ඉටු කශ යුතු තිබුණහ. විනශලරශඹන්භ ෘත්තිකශඹකුට තිබිඹ යුතු
ගකීභ ව යුතුකභ න්ශන්, තභ ෘත්තික ක්ශරර2ශශ ශගෞයඹ
ආයක්හ කිරීභයි; ඒ ශරහශේ සුයක්කතබහඹ ව ටිනහකභ
ආයක්හ කිරීභයි. ඹේ ෘත්තිකශඹක් -වද යශඹක් ද,
ඉාජිශන්රුයශඹක් ද, නීතිඥශඹක් ද, විනනිලසයඹකහයයශඹක් ද ශේ
කුභන භට්ටශේ ෘත්තිකශඹක් වුද- ප්ර ධහන ලශඹන්භ තභන්
නිශඹෝජනඹ කයන ෘත්න්ඹ ක්ශරර2ශශ ශගෞයඹ ආයක්හ කිරීභ
ඉතහභ ළදගත් ශනහ.
ශරෝකශශ ශඵිශවෝ යටර විනනිලසයඹකහයරුන් ේඵන්ධශඹන්
ශභළනි ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් වුණු අසථහන්ර ජ ඒ ක්ශරර2ඹට
තිශඵන ශගෞයඹ ආයක්හ කයමින් ඒ විනනිලසයඹකහයරුන් ඊට
භළදිවත් ශනිවී කටයුතු කයන ඳහර්ලසඹක් විනධිඹට ශඵිශවිභ
ඳළවළදිලි එයින් ඉත් ශනහ. අඳට ඒ පිළිඵ ආදර්ල, හධක,
නිදර්ලන යහශිඹක් ඉදිරිඳත් කයන්න පුළුන්කභ තිශඵනහ. නමුත්,
ර්තභහන අර7 විනනිලසයඹකහයතුමිඹ ප්ර ධහන ලශඹන්භ ශ්ධලඳහරන
ඳසු බිභක් එක්ක තභයි අලුත්කශඩ් අධිකයණ ාකීර්ණඹ තුශ
කටයුතු කශශර. එතුමිඹත් එක්ක විනශයෝධතහරට ඉදිරිඹට ආශේ
කවුද? එක්ත් ජහතික ඳක්ශශ ව ජනතහ විනමුක්ති ශඳයමුශණ්
නහගරික භන්ත්රී රු, ඳශහත් බහ භන්ත්රී රු. ඒ අඹ තභයි ශඳිල්
ගළහුශේ, ඒ ශගිල්ශරෝ තභයි ඉදිරිඹට ආශේ, ඒ ශගිල්ශරෝ තභයි
කෆ ගළහුශේ.

ගරු දඹහසිරි ජඹශරකය භවතහ

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ශභශවර කෆ ගවපු කට්ටිඹ කවුද?

528

ගරු වභත්රී ඳහර සිරිශරන භවතහ

(ரண்தைறகு கத்றரறதரன சறநறசசண)

(The Hon. Maithripala Sirisena)

ඒ විනධිඹට තභයි ඒ අඹ කටයුතු කශශර.

ගරු දඹහසිරි ජඹශරකය භවතහ

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ශභශවර ශඳිල් ගළහුශේ කවුද? ශ්රීප රාකහ නිදවස ඳක්ඹශන්.

ගරු වභත්රී ඳහර සිරිශරන භවතහ

(ரண்தைறகு கத்றரறதரன சறநறசசண)

(The Hon. Maithripala Sirisena)

ඒ නිහ ඉතහ ඳළවළදිලි ශරභ විනඳක්ඹත්, ඒ හශේභ අද
ශ්ධලඳහරන ආයණඹක් ඵරහශඳිශයිත්තු න විනඳක්ශශ සිඹලු
ශදනහත් ශේ ේඵන්ධශඹන් කටයුතු කයන ශ්ධලඳහරන ඳදනභ
ඉතහභත්භ ඳළවළදිලි ශර ශත්රුේ ගළනීභ අල යි. ගරු
කථහනහඹකතුභනි, අශනක් කහයණඹ තභයි ශේ ශඹෝජනහ
පිළිඵ කථහ කයන විනඳක්ශශ ෆභ ශකශනක්භ, ඒ හශේභ ශේ
ශඹෝජනහට විනරු්ධධ ඳහර්ලිශේන්තුශන් පිටසතය විනවිනධ
උ්ධශඝෝණ, විනවිනධ  හඳහය, විනවිනධ ප්ර කහල කයන අඹ ශේ
ශදෝහභිශඹෝගශශ, එශවභ නළත්නේ ශේ ශඹෝජනහශේ ක්රිnඹහ
පිළිශත පිළිඵයි කථහ කයන්ශන්. ක්රිnඹහ පිළිශශත් අඩු ඳහඩු
ගළන කථහ කයනහ. වළඵළයි, අපි ඒ අඹට ආයහධනහ කයනහ -අපි
විනඳක්ඹට ආයහධනහ කයනහ- අඩු ලශඹන් අද විනහදශශ ජත් අර7
විනනිලසයඹකහයතුමිඹට එල්ර වී ඇති ශයෝදනහ ේඵන්ධශඹන් කථහ
කයන්න කිඹරහ. එභ ශයෝදනහ පිළිඵ කථහ ශනිකයන්ශන් ඇයි
කිඹන ප්ර ලසනඹ අපි අවනහ.

ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

කථහ කයන්න ශදඹක් නළවළශන්.

ගරු වභත්රී ඳහර සිරිශරන භවතහ

(ரண்தைறகு கத்றரறதரன சறநறசசண)

(The Hon. Maithripala Sirisena)

ශයෝදනහ පිළිඵ කථහ ශනිකය, ශයෝදනහ ේඵන්ධශඹන්
අධහනඹ ශඹිමු ශනිකය අල ශ්ධභ ඹටඳත් කිරීභ තභයි,
විනඳක්ශශ කථිකයින් ඳහර්ලිශේන්තු තුශත්, ඉන් ඵළවළයත්
කටයුතු කිරීශේ ජ අපි දළක්ක ශ්ධ. ඒ නිහ ඒ තනතුයට අදහශ
ප්ර ධහන ලශඹන්භ කටයුතු කිරීශේ ජ අපි ඳළවළදිලි ශත්රුේ ගත
යුතුයි, අර7 විනනිලසයඹකහය තනතුය කිඹරහ කිඹන්ශන් ගරු
කථහනහඹකතුභනි, යජශශ කහර්ඹහරඹක ලිපිකරු තනතුයක්
ශනිශයි; එශවභ නළත්නේ අශේ ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹක ගරු
භන්ත්රී යශඹකුශේ භට්ටභත් ශනිශයි කිඹන එක.
යශට් විනධහඹකඹ,  සථහදහඹකඹ ව අධිකයණඹ ගත් විනට,
අධිකයණ ක්ශරර2ශශ ප්ර ධහන තනතුය විනධිඹට අර7 විනනිලසයඹකහය
තනතුය තිශඵනහ. ශේ තනතුයට ඳත් ව ශකනකුට ශභළනි
ශයෝදනහ එල්ර ව විනට ඒ ශයෝදනහර තිශඵන්නහ ව ඵරත්කභ, ඒ
ශයෝදනහර තිශඵන්නහ ව ඵයඳතශකභ ශනිරකහ තනිකයභ
ශ්ධලඳහරන
ඳදනභකිනුයි,
ශ්ධලඳහරන
ශකෝණඹකිනුයි,
ශ්ධලඳහරන ඉරක්කඹකිනුයි ශේ ේඵන්ධශඹන් විනරු්ධධ ඳහර්ලසඹ
කටයුතු කයන්ශන්. ඒ නිහ ප්ර ධහන ලශඹන්භ ශේ ශඹෝජනහ
ඉදිරිඳත් කශ ඳහර්ලසඹ විනධිඹට අපි ගරු කථහනහඹකතුභනි
විනරු්ධධ ඳහර්ලසශශ ෆභ ශකශනකුටභ ආයහධනහ කයනහ, අර7
විනනිලසයඹකහයතුමිඹට එල්ර වී ඇති ශයෝදනහත්, විනශලර කහයක
බහ කයන රද ඳරීක්ණ වහ විනභර්ලන අනු ඒ කයන රද
නිර්ශ්ධලත්, අර7 විනනිලසයඹකහය ධුයශශ තනතුය දයන ශකශනකුට
ශේ ශයෝදනහ ශකිශතක් දුයට ඵරත්ද කිඹන කහයණහත් ශිඹහ
ඵරන්න. ඒ ේඵන්ධශඹන් ඉතහ හධහයණ කටයුතු කිරීශේ
ගකීභ අපි ඔවුන්ට ශඳන්හ ශදනහ. සතුතියි.

ඳහර්ලිශේන්තු
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කථහනහඹකතුභහ

ගරු රක්සභන් ශශනවිනයත්න භවතහ

ශඵිශවිභ සතුතියි. ඊශඟට ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ.

ඔඵතුභහ කිේහට, ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශේ -[ඵහධහ කිරීභක්]

[අ.බහ. 1.46]

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண)

(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අර7විනනිලසයඹකහයතුමිඹශේ ශයෝදනහ
විනභර්ලනඹ කිරීභට ඳත් කශ විනශලර කහයක බහට අපි ේඵන්ධ
වුශණ් ශඵිශවිභ විනෘත භනකින්. අපි ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක
භළතිනිඹට ඳක්ත් විනඳක්ත් සිටිශශ නළවළ. අඳට ඕනෆ
වුශණ් ඇත්ත ශවිඹන්න. ශභිකද අර7 විනනිලසයඹකහයතුමිඹකට ශේ
හශේ ශයෝදනහ එල්ර න ශකිට අඳට ඒ ගළන ළවළල්ලුට
මිතන්න ඵළවළ. අපි එභ විනශලර කහයක බහට ගිමිල්රහ
ප්ර ථභශඹන්භ කිේහ, එමි ළඩ පිළිශශ භහධ ඹට විනෘත කයන්න
කිඹරහ. ශභිකද, ශේ යශට් මිනිසුන්ටත් ඕනෆ, ඇත්ත දළන ගන්න.
විනනිවිනදබහඹකින් ශේ කටයුත්ත කයන්න භහධ ඹට
විනෘත
කයන්න කිඹරහ අපි කිේහ. සථහය නිශඹෝග ඹටශත්
බහඳතිතුභහට වළකිඹහ තිශඵනහ, භහධ ඹට විනෘත කයන්න.
නමුත් ඒක ප්ර තික්ශරඳ ශකරුහ. ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිනිඹ
ශනුශන් ශඳනී සිටි අඹත් ඉල්ලුහ, ශභඹ භහධ ඹට විනෘත
කයන්න කිඹරහ. ශකශර ශතත් ඒ සිඹල්ර ප්ර තික්ශරඳ වුණහ.
විනශලර කහයක බහශේ බහඳතිතුභහට භතක ඇති, ශනිළේඵර්
16 න දහ ශේ ඳහර්ලිශේන්තු විනශලර කහයක බහ ආයේබශශ ජභ
භභ ඔඵතුභහට කිේහ, ඇත්ත ලශඹන්භ ශේ ක්රිnඹහලිඹ ශඵිශවිභ
අශලෝබනයි කිඹරහ. ශයෝදනහ ශගශනන්ශන්
ඳහර්ලිශේන්තු
භන්ත්රී රු. ගරු කථහනහඹකතුභනි, මුල් කහයක බහ රැසවීශේ ජභ
භභ ඒ ගළන කිේහ. ශේ ශයෝදනහ ශගශනන්ශන් ඳහර්ලිශේන්තු
භන්ත්රී රුන්; ඳළමිණිල්ර ශභශවඹ න්ශනත් ඳහර්ලිශේන්තු
භන්ත්රී රුන්; න්න්දු ශදන්ශන්ත් ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රී රුන්.
ශේක වරිද?

ගරු අනුය ප්රිීඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ (ඳරිය අභහත තුභහ)

(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர - சுற்நரடல் அகச்சர்)

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

ගරු භන්ත්රී තුභහ, - [ඵහධහ කිරීභක්]

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, විනභර්ලන කටයුතු ඳටන් ගත්තහ.
විනශලර කහයක බහශේ බහඳතිතුභහ ඉසශල්රහභ ශභිකක්ද
කිේශේ? එතුභහ කිේහ, ශේ ඳරීක්ණඹ වහ හක්කකහයශඹෝ
කළන්න ඵළවළයි කිඹරහ. ඒක වරිද? භහ කනගහටු ශනහ ගරු
වභත්රී ඳහර සිරිශරන ඇභතිතුභහ කථහ කයරහ ගරු බහශන් පිට වී
ඹෆභ ගළන.
ගරු
කථහනහඹකතුභනි,
හක්ක
ඇත්ත
ශන්ශන්,
හක්කකහයඹන්ශගන් වයස ප්ර ලසන අවන්න පුළුන් වුශණිත්
ඳභණයි. ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳහර්ලිශේන්තු ප්ර කහලන භහරහ
අාක 187, ශළුභ II, 1505 පිටුශේ කමිටුශේ බහඳතිතුභහ ශභශවභ
කිඹහ තිශඵනහ:
"ඒ අනු ශභමි කරුණු ශඵිශවිභඹක් තිශඵන්ශන් ලිඛිත හක්ක භතයි. ඒ
නිහ ශේ කහයක බහ ඒ ලිඛිත හක්ක භත තභයි ශේ කටයුතු
ශභශවඹන්න ඵරහශඳිශයිත්තු න්ශන්. අපිට අලුතින් ශනත්
හක්කඹක් ඇතුශත් කය ගන්න අල න්ශන් නළවළ. ශභිකද, ලිඛිත
හක්ක භත ගිමිල්රහ අඳට ශේ කටයුත්ත කයන්න පුළුන්."

හක්කකහයශඹෝ
පුළුන්ද?

කළන්ශන්

නළතු

නඩුක්

අවන්න

ගරු විනභල් වීයාල භවතහ (ඉදිකිරීේ, ඉාජිශන්රු ශරහ,
නිහ වහ ශඳිදු ඳවසුකේ අභහත තුභහ)
(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Construction,
Engineering Services, Housing and Common Amenities)

You can reply later.
කථහනහඹකතුභනි,

ගරු කථහනහඹකතුභනි, සථහය නිශඹෝග අාක 78 ඹටශත් ගරු
කථහනහඹකයඹහට ඵරඹ තිශඵනහ, ඕනෆභ පු්ධගරශඹක්
කළන්න; ඕනෆභ හර්තහක් කළන්න. භභ බහඳතිතුභහට
කිේහ, "ඔඵතුභහට ඕනෆභ පු්ධගරශඹක් කළන්න පුළුන්"
කිඹරහ. ශභඹ විනේහභ ගිඹ විනනිලසයඹකහයරුන් තුන් ශදශනකුට බහය
 ජරහ මලික හර්තහක් අයශගන අපි ඊට ඳසශර ශේ ළශඩ්ට ඵමිමු
කිඹරහ. නමුත් ඒ ශඹෝජනහ ප්ර තික්ශරඳ වුණහ. සථහය නිශඹෝග
අාක 78 ඹටශත් ඒ කමිටුශේ බහඳතිතුභහට ඒ ඵරඹ තිශඵනහ.
ඊට ඳසශර ශකිශවිභ ශවෝ අපි ඒ විනභර්ලන කටයුතුරට අන්ර්ණ
වුණහ.

(ரண்தைறகு றல் வீங்ச - றர்ர, ததரநறறல்
சசககள், வீடகப்தை, ததரது சறகள் அகச்சர்)

(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

භභ කිේහ, ගරු
අශලෝබනයි කිඹහ.

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

ශේක

ශඵිශවිභ

ගරු රක්සභන් ශශනවිනයත්න භවතහ (පරදහයීතහ ප්ර ර්ධන
අභහත තුභහ)

(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண - றகணத்றநன்
சம்தரட்டு அகச்சர்)
(The Hon. Lakshman Senewiratne - Minister of Productivity
Promotion)

ශභිකක්ද අශලෝබන?

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ

Sir, I rise to a point of Order.
කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු විනභල් වීයාල ඇභතිතුභහ.

ගරු විනභල් වීයාල භවතහ

(ரண்தைறகு றல் வீங்ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, කහයක බහශේ සිදු වුණු කරුණු
ේපර්ණශඹන් ළයදිඹටයි ශේ කිඹන්ශන්.

(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ශේරසධහධිකයණශශ විනේහභ ගිඹ විනනිලසයඹකහයරුන් තුන්
ශදශනකුශගන් යුත් භණ්ඩරඹකින් මලික හර්තහක් කළන්න
කිඹරහ භභ කිේහ.

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ශේ හර්තහශේ ඒක තිශඵනහ.
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 ජරහ එතුමිඹට කිේහ, 07ළනිදහ උශ්ධ 10.30ට එන්න කිඹරහ
ශයෝදනහ 14ක් ගළන ඳරීක්ණ කයන්න. ඒක වරිද? 05ළනිදහ
කමිටුට දුන්නහ. අඳටත් ශරහක් නළවළ ඵරන්න. ලිඹකිඹවිනලි
1,000ක්. ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්මිඹට තිඹහ අඳටත් ඒහ
ඵරන්න ශරහක් නළවළ.

ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු භන්ත්රී තුභහට ඵහධහ කයන්න එඳහ.

ගරු විනභල් වීයාල භවතහ

(ரண்தைறகு றல் வீங்ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඔතනින්

ඳසශර
[Interruption.]

කිඹපු

ටිකත්
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ගරු අනුය ප්රිීඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ
ඔඵතුභහ

කිඹන්න.

-

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Please sit down.
කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

කරඵර ශන්න එඳහ. ශේ හර්තහශේ තමුන්නහන්ශරරහ කිඹන,
ශනිකිඹන ශ්ධලුත් තිශඵනහ. භභත් ශේක ඵරනහ. ගරු
රක්සභන් කිරිඇල්ර භන්ත්රී තුභහ කථහ කයන්න.

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, බහඳතිතුභහ කිේහ, හක්කකහයශඹෝ
කළන්න ඵළවළ කිඹරහ. හක්කකහයශඹෝ කළන්ශන් නළතු
ඳරීක්ණඹක් තිඹන්න පුළුන්ද?

(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

139යි.

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

You can reply.
ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ
(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர )

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

You go through the Report. - [Interruption.]
ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

එතශකිට- [ඵහධහ කිරීේ]

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු අනුය ප්රිීඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ

නිළයදි විනසතය කයන්න. එතශකිට ඵහධහ කයන්ශන් නළවළ.

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ

(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர)

පිටු අාකඹ කීඹද?

(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

1505. ඔඵතුභහ කිඹහ තිශඵනහ, "ලිඛිත හක්ක භත ගිමිල්රහ
අඳට ශේ කටයුත්ත කයන්න පුළුන්" කිඹරහ. ගරු
කථහනහඹකතුභනි, ආණ්ඩු කිඹනහ දින 22ක් ඳරීක්ණ
ඳළළත්වහ කිඹරහ. ශදෝහභිශඹෝග ශඹෝජනහ ඳහර්ලිශේන්තුට
ශගනහශේ ශනිළේඵර් 06ළනිදහ. කමිටුශේ ඉන්න අඹට ශදළේඵර්
05ළනිදහ න ශතක් කිසිභ ලිඹකිඹවිනල්රක් වේඵ වුශණ් නළවළ.
ශදළේඵර් 05ළනිදහ තභයි ඳශමුළනි ලිඹකිඹවිනලි ටික අපිට
රළබුශණ්. ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්මිඹට ශනිශයි, අපිට.
එතශකිට භහඹක් අපි ගිඹහ කමිටුට. කිසිභ ලිඹකිඹවිනල්රක් අපිට
වේඵ වුශණ් නළවළ. එතශකිට ශකිශවිභද කිඹන්ශන්, දින විනසි
ගණනක් ඳරීක්ණඹ තිබුණහ කිඹරහ? ඊට ඳසශර ශභිකද වුශණ්?
භහඹක් ඹන ශතක් අඳට කිසිභ ලිඹකිඹවිනල්රක් ආශේ නළවළ. අඳට
ලිඹකිඹවිනලි වේඵ වුණහ 05ළනිදහ. ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක
භවත්මිඹට ලිඹකිඹවිනලි දුන්නහ-

ගරු අනුය ප්රිීඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ

(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ඔඵතුභහට භභ ශඳිඩි කහයණහක් කිඹන්න ඕනෆ.

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

නළවළ, ඔඵතුභහ ඳසු උත්තය ශදන්න. I do not want to be
disturbed. අඳට ලිඹකිඹවිනලි වේඵ වුශණ් 05ළනිදහ. ශියහනි
ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්මිඹට දුන්නහ 06ළනිදහ වළන්දෆශේ 5.30ට.

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශකිශ 1,000ක් විනතය දුන්නහභ ශියහනි
ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්මිඹශේ නීතිඥ භවත්රු කිේහ, "අපිට ති
ඳවක් කල් ශදන්න. වළභ ශයෝදනහක්භ ශඵෝරු ශයෝදනහ කිඹරහ
අපි ඔේපු කයනහ" කිඹරහ. ඒ කහරඹ දුන්ශන් නළවළ.

ගරු විනභල් වීයාල භවතහ

(ரண்தைறகு றல் வீங்ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

 ජ කියට කිරිඇල්රත් හක්කයි.

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

භභ තමුන්නහන්ශරරහට ශදිස කිඹන්ශන් නළවළ. අශේ
කමිටුශේ බහඳතිතුභහට භභ ශදිස කිඹන්ශන් නළවළ. ශභිකද, ගරු
කථහනහඹකතුභනි, 05ළනිදහ රැස වුණහභ අපි න්යණඹ කශහ
12ළනිදහ දක්හ විනබහග කයරහ භහඹක් කල් ගන්න. අපි එකඟ
වුණහ ශන්. ගරු ඇභතිතුභහට ඵළවළ කිඹන්න ඵළවළ ශන්. ඒක ශේ
Order Paper එශක් තිශඵනහ.

ගරු අනුය ප්රිීඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ

(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

12 ළනිදහ දක්හ විනබහග කයන්නත්, ඊට ඳසශර-

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

භහඹක් කල් ගන්නත්.

533

ඳහර්ලිශේන්තු

ගරු අනුය ප්රිීඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ

(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர)
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ගරු (ආයහර්ඹ) භර්විනන් සිල්හ භවතහ (භවජන ේඵන්ධතහ
වහ භවජන කටයුතු අභහත තුභහ)

භහඹක් කල් ගන්නත්.

(ரண்தைறகு (கனரறற) சர்றன் சறல்ர - க்கள் தரடர்தை,
க்கள் அதல்கள் அகச்சர்)

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva - Minister of Public Relations
and Public Affairs)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

ඇයි දහරහ ගිශශ? [ඵහධහ කිරීේ]

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඔේ. ඒක වරි. එතශකිට භහඹක් කල් ගන්න 05ළනිදහ අපි
එකඟ වුණහ. ශභිකක්ද වුශණ්? 05ළනිදහ වළන්දෆශේ ඔඵතුභන්රහට
නිශඹෝගඹක් ආහ ශභඹ භහඹක් කල් දභන්න එඳහ; ශේක දසින්
ශදශකන් ඉය කයන්න කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීේ] ඒකයි වුශණ්. ගරු
අනුය ප්රිීඹදර්ලන ඹහඳහ ඇභතිතුභනි, භභ ඔඵතුභහට ශදිස කිඹන්ශන්
නළවළ. ඔඵතුභහ නීතිඥශඹක්. ඳසළනි දහ අඬ ගවරහ කිේහ,
භහඹක් කල් දභන්න ළඩ කයන්න එඳහ, ශේ ඳරීක්ණඹ දශන්
ශදශකන් අන් කයන්න කිඹරහ. ඳසශර ශභිකක්ද වුශණ්?
වඹළනි දහ ඇවිනල්රහ කිේහ, ශයෝදනහ 14ක් තිශඵනහ; අපි ඒක අඩු
කයනහ; අඩු කයරහ දශන් ශදශකන් ශේ ඳරීක්ණඹ අන්
කයනහ කිඹරහ.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු භන්ත්රී තුභනි, ඔඹ හශේ ඳරීක්ණඹක ජ ඒ කමිටු
ශභිනහ වරි කිේහ නේ ඒක ආඳහු ඳහර්ලිශේන්තුට හර්තහ
කයන්න ප්ර තිඳහදන නළ්ධද?

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඒක තභයි ඊශශ ශජෝලේ භයිකල් ශඳශර්යහ-

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

නළවළ, ඳරීක්ණඹ ඹන ශරහශේ දළන් ඔඵතුභහ කිඹපු
ආකහයඹට-

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

කරුණු අවශගන ඉන්න.

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳහර්ලිශේන්තු ප්ර කහලන භහරහ අාක
187මි ශළුභ II, 1485 පිටුශේ වන් න ආකහයඹට වඹළනි දහ
ශයිශේස ද සිල්හ භවතහ ශභශවභ කිඹනහ; I quote:
“So, you have to give us a list of witnesses...”

හක්ක රළයිසතුක් - list of documents - ශදන්න ඕනෆ කිඹහ
කිඹනහ. භහඹක් ඹනකේ හක්ක රළයිසතුක් නළවළ. ලිඹ
කිඹවිනලි රළයිසතුක් නළවළ. ඇත්ශතන්භ වුශණ් ශේකයි. ශේ
ශදෝහභිශඹෝග ලිඹවිනල්ර වදන ශකිට කවුරුත් මිතුහ, ශියහනි
ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්මිඹ ඉල්රහ අස ශයි කිඹරහ. නමුත් එතුමිඹ
ඇවිනල්රහ කිේහ, ශේ වළභ ශයෝදනහක්භ ශඵිරු ශයෝදනහ කිඹරහ
භභ ඔේපු කයනහ කිඹරහ. එතශකිට ඇත්ත ලශඹන්භ මිය වුණහ,
දළන් ශකිශවිභද ශේ ශයෝදනහ ඔේපු කයන්ශන් කිඹරහ. ගරු
කථහනහඹකතුභනි, ශේ ශදෝහභිශඹෝගඹ ඉදිරිඳත් කයන ශකිට
එකභ ලිඹ කිඹවිනල්රක්ත් තිබුශණ් නළවළ.

ගරු අනුය ප්රිීඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ

(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ඒක ඔඵතුභහශේ භතඹ.

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

දළන් ශේක ශන් වුශණ්. අපි ශකිමිටිඹට ශභිනහ වරි කිේහභ
ශකිමිටිඹ කිඹනහ, දළන් අඳ ඳත් කයරහ තිශඵන්ශන් කිඹරහ. අපි
ඔඵතුභහශගන් ඉල්ලීභක් කශහභ ඔඵතුභහ කිඹනහ, ශකිමිටිඹට
බහයයි කිඹරහ. විනවිනධ කහයණහ ේඵන්ධශඹන් අපි ඔඵතුභහට එශවභ
ඉල්ලීේ ගණනහක් කශහ. ඔඵතුභහ කිේහ, “භභ ශකිමිටිඹ ඳත්
කයරහ තිශඵන්ශන්, ඒක ඒශගිල්රන්ශේ ළඩක්“ කිඹරහ.
දළන් වභත්රී ඳහර සිරිශරන ඇභතිතුභහ කිේහ, ශයෝදනහ ගළන
අපි කථහ කයන්ශන් නළවළ කිඹරහ. ශයෝදනහ වරිද, ළරැදිද කිඹරහ
න්යණඹ ශන්ශන් වයස ප්ර ලසන ඇහුශිත් ඳභණයි.
හක්කකහයශඹක් ඇවිනල්රහ ඹේ කිසි ශදඹක් කිඹන ශකිට වයස
ප්ර ලසන අවන්න ඵළරි වුශණිත් ඒ ශයෝදනහ වරි ශන්ශන්
ශකිශවිභද? [ඵහධහ කිරීේ]

ගරු අනුය ප්රිීඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ

(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ඇයි දහරහ ගිශශ?

ගරු විනභල් වීයාල භවතහ

(ரண்தைறகு றல் வீங்ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඇයි දහරහ ගිශශ?

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ශඳිඩ්ඩක් ඉන්න ශකෝ. Hon. Minister, you can reply.
ශදළේඵර් භහශශ වඹළනි දහ ශනකේ -භහඹක්- අඳටත්,
ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්මිඹටත් කිසිභ ලිඹ කිඹවිනල්රක්
දුන්ශන් නළවළ. ගරු එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභනි, ඒශකන්
ශභිකක්ද ශඳශනන්ශන්? ඒශකන් ශඳශනන්ශන් කිසිභ
සදහනභකින් ශනිශයි ආශේ කිඹන එකයි. අග විනනිසුරුතුමිඹ
ඉල්රහ අස ශයි කිඹරහ මිතුහ.

ගරු අනුය ප්රිීඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ

(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, point of Order එකක් -[ඵහධහ කිරීේ]
ශේ ේපර්ණශඹන් ශභතුභහ වදරහ කයන කථහක්. [ඵහධහ කිරීේ]
ශේ මිතරහ කිඹන ඒහ. [ඵහධහ කිරීේ]

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

කමිටුශේ නළති අඹ ශඳිඩ්ඩක් නිලසලේද ශරහ අවශගන ඉන්න.
කමිටුශේ අඹ ශභිනහ කිේත් කභක් නළවළ.
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ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ කිඹන ශ්ධල් නහථ කයන්න භභ
ඔඵතුභහට ශඳන්න්න ශේ හක්ක ටවන්ර ශකිටස ශගන ආහ.
ඔඵතුභහ නිදවශර ශේක ඵරන්න, භභ කිඹන ඒහ ශඵිරුද කිඹරහ.
භභ ශේ ශල්ඛන බහගත* කයනහ.
ශේහ එකින් එක කිඹන්න භට ශරහක් නළවළ. භභ කිඹන
වළභ ශදඹක්භ ශේ ශල්ඛනලින් නහථ නහ.
එතශකිට ශභිකක්ද වුශණ්? ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්මිඹ
කිේහ, "ශේ ශඵිරු ශයෝදනහ, ශේහට උත්තය ශදන්න භට කල්
ඕනෆ" කිඹරහ. නමුත් කල් දුන්ශන් නළවළ. දළන් ඵරන්න, ශියහනි
තිරකර්ධන භවත්මිඹ හක්කඹක් දුන්නහ. දළන් ශේශගිල්රන්
ජනක යත්නහඹකශේ හක්කඹ ගළන ශරිකුට කථහ ශකරුහ ශන්.
ශේ හක්කර ශියහනි තිරකර්ධන භවත්මිඹ කිඹනහ, ජනක
යත්නහඹක කිඹන මිනිවහට විනරු්ධධ භභ CID එකට ඳළමිණිල්රක්
කයරහ තිශඵනහ කිඹරහ. ශන ශකශනක්ශේ මුදල් ඔහුශේ
account එකට දභහ ගත්තහ කිඹරහ ඳළමිණිල්රක් කයරහ තිශඵනහ.
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ගරු (ආයහර්ඹ) භර්විනන් සිල්හ භවතහ

(ரண்தைறகு (கனரறற) சர்றன் சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

භන්ත්රී රු.

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

වරි, වරි. ඊට ඳසශර නඩු විනබහග කයන්ශන් Senate
භණ්ඩරශඹන්. ඒක ශන ආඹතනඹක්. ඒක ඔඵතුභන්රහට
ශත්ශයන්ශන් නළවළ. ඒක ශන ආඹතනඹක්.

ගරු අනුය ප්රිීඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ

(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ඒක තිශඵන්ශන්, Senatorsරහ -

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු විනභල් වීයාල භවතහ

(ரண்தைறகு றல் வீங்ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඔේ.

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

එතශකිට ඒ හශේ පු්ධගරශඹකුශේ හක්කඹ ගළන
තමුන්නහන්ශරරහ විනලසහ කයන්ශන් ශකිශවිභද? [ඵහධහ කිරීේ]
ශියහනි තිරකර්ධන භවත්මිඹ කිඹනහ, හක්ක දුන් ජනක
යත්නහඹකට විනරු්ධධ භභ CID එකට ඳළමිණිල්රක් කයරහ
තිශඵනහ, ශන ශකශනකුශේ මුදල් ඔහුශේ account එකට දභහ
ගත්තහ කිඹරහ. ශේක කිේශේ වයස ප්ර ලසන අවන්ශන් නළතියි.
නමුත් වයස ප්ර ලසන අවන ශකිට ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්මිඹට
කිසිභ හක්කඹක් ශේන්න ඉඩ දුන්ශන් නළවළ. හක්ක රළයිසතුක්
දුන්ශන් නළවළ.

ගරු (ආයහර්ඹ) භර්විනන් සිල්හ භවතහ
(ரண்தைறகு (கனரறற) சர்றன் சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

එතුමිඹ ඳළනරහ ගිඹහ ශන්.

ගරු කථහනහඹකතුභනි, එතළන ජ තුශනන් ශදශකන් ේභත
වුණහභ තභයි නළත යක් ශඹෝජනහ එන්ශන්. භහ අවනහ
ජී.එල්. පීරිස ඇභතිතුභහශගන්, ඇයි ඔඵතුභහ ඒ ගළන ශනිකිේශේ
කිඹරහ? ඔඵතුභහට භභ ශේරහ ශදනහ, ඒ ගළන කිඹන්න.

ගරු (ආයහර්ඹ) භර්විනන් සිල්හ භවතහ

(ரண்தைறகு (கனரறற) சர்றன் சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

අල නළවළ.

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

භභ ජී.එල්. පීරිස ඇභතිතුභහට ශේරහ ශදනහ.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

ප්ර ලසනඹ අවන්ශන් ජී.එල්.පීරිස ඇභතිතුභහශගන්. උත්තය
ශදන්ශන් ශනත්-

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ

ගරු භන්ත්රී යශඹක්

(The Hon. Lakshman Kiriella)

-භවහයහර්ඹ ශකශනක්.

(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අශේ ජී.එල්. පීරිස ඇභතිතුභහ ඊශශ
කථහ කශහ. එතුභහ කිේහ, පිලිපීනඹ කිඹන යශට් ශදෝහභිශඹෝගඹක්
ගළන. භහ ඉතහභ කනගහටු ශනහ, එතුභහ කිේශේ ඇත්ශතන්
ශකිටක් නිහ. පිලිපීනශශ ශේරසධහධිකයණශශ විනනිලසයඹකහයයශඹකුට
ශදෝහභිශඹෝගඹක් ශගනහහ. නමුත් ඒ ක්රපභශේදඹ ද රාකහශේ
තිශඵන්ශන්? අශේ ඳළමිණිල්ර ශගශනන්ශන් භන්ත්රී රු;
ඳළමිණිල්ර ශභශවඹ න්ශන් භන්ත්රී රු; න්න්දු ශදන්ශන්ත්
භන්ත්රී රු. නමුත් පිලිපීනශශ එශවභ ශනිශයි ශන්. ඔඵතුභහ ඒක
න් කශහ ශන්. පිලිපීනශශ ඳළමිණිල්ර ශගශනන්ශන්
ඳහර්ලිශේන්තු. ශදෝහභිශඹෝගඹ වදන්ශන් ඳහර්ලිශේන්තුශේ
අධිකයණ කහයක බහ.

—————————
* පුසතකහරශශ තඵහ ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.

(ரண்தைறகு உதப்தறணர் ஒதர்)

(An Hon. Member)

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

කරුණහකයරහ ශඵිරුට කෆ ගවන්න එඳහ. ශේ අසථහශේ
ඳහර්ලිශේන්තුශේ ශගෞයඹ රැක ශගන ළඩ කයන්න. රක්සභන්
කිරිඇල්ර භන්ත්රී තුභනි, ඔඵතුභහ කථහ කයන්න. ඹභක් ඳළවළදිලි
කය ගන්න ඕනෆ නේ කමිටුශේ භන්ත්රී රු ඉන්නහ.

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

භහ ජී.එල්. පීරිස ඇභතිතුභහශගන් අවනහ, ඇයි ඒ ගළන
ඔඵතුභහ ඊශශ අඳට ශනිකිේශේ කිඹරහ. ඒ ක්රපභශේදඹ ශනස.

ඳහර්ලිශේන්තු
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ගරු (භවහයහර්ඹ) ජී.එල්.පීරිස භවතහ (විනශ්ධල කටයුතු
අභහත තුභහ)
(ரண்தைறகு
(சதரசறரறர்)
தபறரட்டதல்கள் அகச்சர்)

ஜல.

ல்.

தேரறஸ்

-

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

ගරු භන්ත්රී තුභහ, Senate බහශේත් ඉන්ශන් භන්ත්රී රු.
ශඹෝජනහ කස කයන පු්ධගරශඹෝත් භන්ත්රී රු.

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඔඵතුභහ ඵරන්න, ශේ හර්තහශේ "ශනෝනහ" කිඹන යනඹ
තිශඵනහ. ශේ හර්තහශේ තිශඵනහ, "ශනෝනහ" කිඹන යනඹ.

ගරු විනභල් වීයාල භවතහ

(ரண்தைறகு றல் வீங்ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ශකිශවරද තිශඵන්ශන්?

නමුත් ආඹතන ශදකක්.

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ

ගරු භන්ත්රී යශඹක්

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(ரண்தைறகு உதப்தறணர் ஒதர்)

(An Hon. Member)

Senate එකයි, ඳහර්ලිශේන්තුයි ශදකක්.

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඳළමිණිල්ර නඩු අවන්ශන් නළවළ ශන්, රාකහශේ හශේ.
ශභතළන ඳළමිණිල්ර තභයි නඩු අවන්ශන්. [ඵහධහ කිරීේ] ගරු
කථහනහඹකතුභනි, භහ කනගහටු ශනහ, අශේ ජී.එල්. පීරිස
ඇභතිතුභහ ත ශඹන් ශකිටක් ප්ර කහල කිරීභ ගළන.

ගරු (භවහයහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස භවතහ

(ரண்தைறகு (சதரசறரறர்) ஜல.ல். தேரறஸ்)

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

(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

ශේ හර්තහශේ තිශඵනහ. ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශයෝදනහ
ඔේපු කයන්න ඵළවළ. ඒ නිහ ශවිභ ළශඩ් තභයි අඳවහ කයරහ
එශහ ගන්න එක. ඇත්ත ලශඹන්භ එතුමිඹට ඳභණක්
ශනිශයි, භටත් රජ්ජහ වුණහ. ශභිකද, අශේ ඳහර්ලිශේන්තු
ජීවිනතශශ ශේ 24ළනි අවුරු්ධද ඹන්ශන්. අපි ශේ ඳහර්ලිශේන්තුකද
ඉන්ශන් කිඹරහ භට මිතුණහ. යශට් අර7 විනනිලසයඹකහයතුමිඹ
ශගන්රහ එතුමිඹට අඳවහ කයරහ -

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

ඔඵතුභහට  ජ තිශඵන කහරඹ නේ ේපර්ණයි. විනනහඩි 20
ඵළගින් සිඹලු ශදනහට  ජරහ තිශඵන්ශන්.

ගරු ශජෝන් අභයතුාග භවතහ

ඒක භභ පිළිගන්ශන් නළවළ.

(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ

තත් විනනහඩි ශදකක් ශදනහ.

(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහඹක් ඹන තුරු අදහශ කිසිභ
ලිඹකිඹවිනල්රක් දුන්ශන් නළවළ. ශේ කරුණු ඔේපු කය ගන්න ඵළවළ.
ඒ නිහ ශභිකක්ද කයන්න තිශඵන ශවිභ ළශඩ්? ශියහනි
ඵණ්ඩහයනහඹක එශහ ගන්න එක. ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක එශහ
ගත්තහට ඳසශර ඒක ඳහක්කක විනබහග කයන්න පුළුන්. ඒක තභයි
වුශණ්. ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹකට අඳවහ කශහ.

ගරු විනභල් වීයාල භවතහ

(ரண்தைறகு றல் வீங்ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගිශශ ඇයි?

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

වළභ එක් ශකනහභ ශනිශයි. ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹකට අඳවහ
කශහ. "පිසසු ශනෝනහ" කිඹරහ කිේහ. [ඵහධහ කිරීේ]

ගරු අනුය ප්රිීඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ

(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

රීති ප්ර ලසනඹක්. ශභතුභහ ශේ හර්තහශේ නළති, කථහ ශනිකයපු
ශ්ධල් ගළන කිඹනහ. ඒහ වළන්හඩ් හර්තහශන් ඉත් කයන්න
කිඹරහ භහ ඉල්රනහ. ශභතුභහට එශවභ කිඹන්න ඵළවළ. එශවභ
කවුරුත් කිේශේ නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] නළවළ, නළවළ. ඉත් කශශර
නළවළ. කවුරුත් ඉත් කශශර නළවළ.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

ශවියි ඒ ගළන ඵරන්න පුළුන්. ශේ හර්තහත් තිශඵනහ.
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(The Hon. John Amaratunga)

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ජී.එල්. පීරිස ඇභතිතුභහ කිේහ, ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට
විනරු්ධධ අධිකයණඹ කලින් න්න්දු  ජරහ නළවළ කිඹරහ. ඒකත්
ළරැදියි ශන්. ඒකත් ළරැදියි ශන්, ගරු ඇභතිතුභහ. 1978 එක්ත්
ජහතික ඳක් ආණ්ඩු ආපු ශේරහශේ ජනහධිඳති ශකිමිභක් ඳත්
කශහ, භගි ශඳයමුණු ආණ්ඩුශේ ළරැදි ශවිඹන්න. Presidential
Commission.

ගරු (භවහයහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස භවතහ

(ரண்தைறகு (சதரசறரறர்) ஜல.ல். தேரறஸ்)

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

ඒ ජනහධිඳති ශකිමිභ. ජනහධිඳති ශකිමිභ ශනත් එකක්.

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

වරි, වරි. එතශකිට එදහ ශේරසධහධිකයණඹ කිේශේ ශභිකක්ද?
"ශේ ඳහර්ලිශේන්තු ශගනහපු නීති  සථහට ඳටවළනියි,
ශභන්න ශේ විනධිඹට කයන්න" කිේහ. එදහ මිටපු එක්ත් ජහතික
ඳක් ආණ්ඩු ඒ න්යණඹ පිළිශගන, ශේරසධහධිකයණඹ කිඹපු
විනධිඹට අල නීති ශගනහහ. අද ශේරසධහධිකයණඹ කිඹන්ශන්
ශභිකක්ද? ශේරසධහධිකයණඹ කිඹන්ශන් ශදෝහභිශඹෝගඹක්
ශේන්න භන්ත්රී රුන්ට අයිතිඹක් තිශඵන ඵයි. ඒ ගළන ප්ර ලසනඹක්
නළවළ. ඒක ශේරසධහධිකයණඹ පිළිශගන තිශඵනහ. වළඵළයි, ඒකට
ක්රපභශේදඹක් නළවළ. ක්රපභශේදඹක් කස කයන්න ඕනෆ.

ගරු අනුය ප්රිීඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ

(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

තිශඵනහ.
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ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹකට හක්කකරුශක් කළන්න ඵළරි
නේ, වයස ප්ර ලසන අවන්න ඵළරි නේ, ශභිකක්ද විනබහග කයන
ක්රපභශේදඹ ගරු කථහනහඹකතුභනි. ඒ දුන්න ලිපි ශල්ඛන 1000
ඳරීක්හ කයන්න එතුමිඹට කල් දුන්ශන් නළවළ. ඒ නිහ
ක්රපභශේදඹක් තිබුශණ් නළවළ. There is no procedure. ශේ හර්තහ
ඵරන්න. ඒ නීතිඥ භවත්රු අවනහ, What is the procedure?
"ක්රපභශේදඹ ශභිකක්ද, අඳට හක්කකරුන් කළන්න පුළුන්ද?"
කිඹරහ. වළභ එකකටභ ඵළවළයි කිේහ. හක්කකරුන් කළන්න
ඵළවළයි කිේහ; වයස ප්ර ලසන අවන්න ඵළවළයි කිේහ; කල් ශදන්න
ඵළවළයි කිේහ. එතශකිට ශභිකක්ද ශේ නඩු? [ඵහධහ කිරීේ] භහ
ගරු කථහනහඹකතුභහට සිඹල්ර- [ඵහධහ කිරීේ] හක්කකරුන්
ශගන්රහ වයස ප්ර ලසන ඇහුහට ඳසශර තභයි ශයෝදනහ ඇත්තද
නළ්ධද කිඹරහ ඔේපු ශන්ශන්. වයස ප්ර ලසන අවන්ශන් නළති ඒක
කයන්න පුළුන්ද ගරු එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභනි? ඔඵතුභහත්
උහවිනඹ ගළන ශවිට දන්නහ ශන්.

ගරු එස.බී. දිහනහඹක භවතහ

(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றசரரக்க)
(The Hon. S.B. Dissanayake)

ඒ කලින් වදරහ තිශඵන වළටි.

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඒක තභයි භභ කිඹන්ශන්. කවුරු වළදුත් අඩු ඳහඩු. ඒකයි
ශේරසධහධිකයණඹ කිේශේ. ශේරසධහධිකයණඹ කිේශේ ශේ වහ
භණ්ඩරඹක් වදන්න, ඔේපු කිරීශේ අයිතිඹ තිශඵන්ශන් කහටද
කිඹරහ නීතිඹක් ශේන්න, හක්කකරුන් කළන්න අසථහ
ශදන්න කිඹන එක. ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක අධිකයණඹට ගිමිල්රහ
එතුමිඹට සිදු වුණ අහධහයණඹ ගළන කිේහ. [ඵහධහ කිරීේ] "භට
හක්ක කළන්න ඉඩ දුන්ශන් නළවළ, භට කල් දුන්ශන් නළවළ, භට
වයස ප්ර ලසන අවන්න දුන්ශන් නළවළ" කිඹරහ ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක
අධිකයණඹට ගිමිල්රහ කිේහභ, ඒ ඳරීක්ණඹ හධහයණයි කිඹරහ
පිළිගන්ශන් ශභින අධිකයණඹද?

ගරු භන්ත්රී යශඹක්

ගරු අනුය ප්රිීඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ

(An Hon. Member)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

(ரண்தைறகு உதப்தறணர் ஒதர்)

"ඵලු" කිඹරහ කිේහඹ කිඹරහ මිශර් දළේභහ. [ඵහධහ කිරීේ]

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභනි, අපි උහවිනඹ අභතක
කයමුශකෝ. ශදඳහර්තශේන්තුක් තුශ කයන විනනඹ ඳරීක්ණඹක ජ
හක්කකරුන් කළන්න ඵළරිද?

ගරු අනුය ප්රිීඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ

(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

පුළුන්. කවුද ඵළවළ කිේශේ.

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

පුළුන්. ඒක තභයි. ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹකට ඒ අයිතිහසිකභ
දුන්ශන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] එභ නිහ ගරු කථහනහඹකතුභනි,
ඇත්ශතන්භ ශේක භවහ විනකහයඹක්. අපිත් යටට ආදශයයි. ශේ
හශේ ක්රපභලින් අශේ යට අඳකීර්තිඹට ඳත් කයනහට අපි
ේපර්ණශඹන්භ විනරු්ධධයි. ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ නිහ අපි
ඳළවළදිලි කිඹනහ, - [ඵහධහ කිරීේ]
ගරු කථහනහඹකතුභනි, භශේ කථහ අන් කයන්න
භත්ශතන් භහ නීති ප්ර ලසනඹක් භතු කයනහ. ආණ්ඩුක්රපභ
 සථහශේ 107(3) අනු  සථහට භහ ඔඵතුභහශේ අධහනඹ
ශඹිමු කයනහ.
“Parliament shall by law or by Standing Orders provide for all
matters relating to the presentation of such an address, including the
procedure for the passing of such resolution, the investigation and
proof of the alleged misbehaviour or incapacity and the right of
such Judge to appear and to be heard in person or by
representative.”

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශේ 107(3) අනු
 සථහ ඹටශත් සථහය නිශඹෝග වදන ශකිට ශියහනි
ඵණ්ඩහයනහඹකට විනශලර කහයක බහ ඉදිරිශශ ඳභණක්
ශනිශයි, අද ශේ ශදෝහභිශඹෝගඹ හකච්ඡහ කයන ශකිටත් ශේ
සථහනශශ සිටිඹ වළකි ඳරිදි නීති වදන්න ඕනෆ.
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(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர)

එතුමිඹ නළඟිටරහ ගිඹහ කිඹරහ කිේශේ නළ්ධද? ඇයි අත
කිඹන්ශන්. ශභිනහ කිඹනහද කිඹරහ භහ දන්ශන් නළවළ.

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශේරසධහධිකයණඹ න්න්දුක්  ජරහ
තිශඵනහ ශේ ශදෝහභිශඹෝග ක්රපභශේදඹ ආණ්ඩුක්රපභ  සථහට
ඳටවළනියි කිඹරහ. ''දිවින නළගුභ'' ඳනත් ශකටුේඳත ේඵන්ධශඹන්
ඳහර්ලිශේන්තු අභතන අසථහශේ ජ ඔඵතුභහ පුන පුනහ කිේහ,
ශේ යශට් ශේරසධහධිකයණඹට ඳභණයි ආණ්ඩුක්රපභ  සථහ අර්ථ
නිරඳණඹ කිරීශේ අයිතිඹ තිශඵන්ශන් කිඹරහ. දළන් අර්ථ
නිරඳණඹක්  ජ තිශඵනහ. ශේරසධහධිකයණඹ කිඹනහ,
භන්ත්රී රුන්ට ශදෝහභිශඹෝග ශගශනන්න පුළුන්ඹ කිඹරහ. නමුත්
ක්රපභශේදඹක් නළවළ; procedure එකක් නළවළ; හක්ක
ශභශවඹන්ශන් ශකිශවිභද කිඹහ නළවළ. ඒක ඇති කයන්න. භභ
අශේ ඇභතිරුන්ට කිඹනහ, ප්ර භහද ශරහ ශවෝ ඒ ක්රපභශේදඹ ඇති
කයන්නඹ කිඹහ.
දළන් අපි ශිසට ශරෝකශඹන් ශකින් න තළනට ඇවිනල්රයි
තිශඵන්ශන්. එභ නිහ භභ ශේ අසථහශේ ජ කිඹනහ,
ශේරසධහධිකයණශශ අර්ථ නිරඳණඹ අපි පිළිගන්ශන් නළත්නේ,
ශේරසධහධිකයණශශ අර්ථ නිරඳණඹට විනරු්ධධ ගිශඹිත් අපි ශිසට
ශරෝකශඹන් ශකින් න ඵ. දළනටභත් අශේ යට ජහත න්තය
ලශඹන් ශශර ඉන්ශන්; ශට ළටිරයි ඉන්ශන්. ශේ ආණ්ඩු
කයන්ශන් ශ තත් වහයන එකයි. ගිඹ අවුරු්ධශ්ධ භහර්තු භහශශ ජ
එක්ත් ජහන්න්ශේ භහන මිමිකේ කවුන්සිරශශ ශඹෝජනහක්
ේභත වුණහ, ශේ යශට් තිශඵන අනීතිඹ ගළන. රාකහ,
ශරෝකශශ අනීතිඹ ළඩිශඹන්භ තිශඵන යටක් වළටිඹට එමි ජ
කිඹළවුණහ. මිනිසසු අතුරුදවන් න, මිනිසුන්ශේ මලික
අයිතිහසිකේ උල්රාඝනඹ න යටක් වළටිඹට අශේ යට
රළයිසතුගත ශරහ තිශඵනහ. භට ශේශකදි ශඳෞ්ධගලික හසිඹක්
රළශඵන්ශන් නළවළ. භභ කිඹන්ශන්, අධිකයණශශ ශභින අඩු
ඳහඩුකේ තිබුණත් දුයකථනශඹන් ඵඹ කයන්න ඵළරි එකභ
ආඹතනඹ අධිකයණඹ ඵයි. ශේ යශට් අශනක් වළභ ආඹතනඹක්භ
-්රිකවිනධ වමුදහ, ශඳිලීසිඹ, යහජ ාසථහ, ශඳෞ්ධගලික අාලඹ ඹන
ශේ ශභින ආඹතනඹක් වුණත්- එක දුයකථන ඳණිවුඩඹකින්
ඵඹ කයන්න පුළුන්. නමුත් අධිකයණඹ විනතයයි සුළුශන් ශවෝ
යජශශ භර්දනශඹන් ශේරිරහ ඉන්ශන්. ඒ නිහ අපි කවුරුත්
අධිකයණඹ ආයක්හ කයන්න ඕනෆ. අශේ දරුන්ට ශභඹ ඉතුරු
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[ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ]

කයරහ ඹන්න ඕනෆ. ඒ නිහ ශේ ශදෝහභිශඹෝග ශඹෝජනහ ඉල්රහ
අස කය ශගන ශේරසධහධිකයණශශ න්න්දු අනු අල කටයුතු
කයන්නඹ කිඹහ යජශඹන් ඉල්රහ සිටිමින් භශේ කථහ අන්
කයනහ.

[අ.බහ. 2.11]
ගරු ඩිේ ගුණශරකය භවතහ (භහන ේඳත් පිළිඵ
අභහත තුභහ)
(ரண்தைறகு டித குசசக - ணற பங்கள் அகச்சர்)

(The Hon. DEW Gunasekara - Minister of Human
Resources)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භට අද රඵහ  ජ තිශඵන්ශන් ශකටි
ශේරහක් නිහ භට සි්ධධ ශනහ, භශේ කථහ ලිඛිත ඉදිරිඳත්
කයන්න.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, 1978 ශජ්.ආර්. ජඹර්ධන භළතිතුභහ
ශගනහ ආණ්ඩුක්රපභ  සථහ ේභත වහයින් ඳසු ශභභ ගරු
බහ ශදෝහභිශඹෝග ශඹෝජනහ වතයකට මුහුණ  ජ තිශඵනහ. ඒ,
ශනවිනල් භයශකෝන් භවතහ ේඵන්ධශඹන් ව ශදෝහභිශඹෝග
ශඹෝජනහත්, යත් එන්. සිල්හ භවතහ ේඵන්ධශඹන් ව
ශදෝහභිශඹෝග ශඹෝජනහ ශදකකුත් ව ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක
භළතිනිඹ ේඵන්ධශඹන් ව ශදෝහභිශඹෝග ශඹෝජනහත් ලශඹනුයි.
එශභන්භ, දිාගත ජනහධිඳති ශප්ර රභදහ භවතහට එශයමිත්
ශදෝහභිශඹෝග ශඹෝජනහක් තිබුණු ඵ අපි දන්නහ. එඹ අ්ධභූත
නිසක්රීගඹ වුණහ; ගේහට රක් වුණහ. එභ ඳසුබිශේ සිටිමින් තභයි
ගරු කථහනහඹකතුභනි, අද ශේ විනහදඹට ශගන තිශඵන
ශදෝහභිශඹෝග ශඹෝජනහ පිළිඵ අශේ සථහයඹ ඳළවළදිලි
කිරීභට සිදු න්ශන්.
ශභඹ හභහන ශඹන් ඳළළත්ශන ේප්ර දහයික භළතියණ
විනහදඹක් ශනිශයි. ශභඹ විනභර්ලනඹක් පිළිඵ විනනිලසයඹක්
ශකශයන අසථහක්; එශවභ නළත්නේ ජරි බහක සරඳඹක්
ගන්නහ අසථහක්. ඒ නිහ ඒ ේප්ර දහඹන්ට අනුකර තභයි භභ
භශේ කථහ කය ශගන ඹන්ශන්.
ඳශමු අශේ ආණ්ඩුක්රපභ  සථහ පිළිඵ අශේ සථහයඹ
ඳළවළදිලි කයන්න ඕනෆ. ඳසු ගිඹ භහ කිමිඳඹ තුශ ශේ ගරු බහ
තුශත්, අධිකයණශශ ඳළළත්ව කථහ ශභන්භ භවහ වීදිර ජත්,
ජනභහධ වයවහත් ඇති තයේ කරුණු ඔඵ අහ තිශඵනහ. ඒ
තර්ක විනතර්ක ශගන වළය ඳහමින් භහ, ඔඵ ශශවට ඳත් කයන්න
ඹන්ශන් නළවළ. එශවත් අභිශඹෝගඹට රක් කශ ශනිවළකි කරුණක්
න්ශන් ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශේ 107(2) අනු  සථහ ඹටශත්
ශේරසධහධිකයණශශ ව අභිඹහයනහධිකයණශශ විනනිසුරුරුන්ට
එශයමි ශදෝහභිශඹෝග පිළිඵ ක්රිnඹහ කිරීභට ඳහර්ලිශේන්තු
ශත ඵරඹ ඳයහ තිබීභයි. එඹ ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රී රුන්ට
තිශඵන  සථහභඹ අයිතිඹක්. එඹ අපි පිළිගන්නහ. එශභන්භ
ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශේ 107(3) අනු  සථහ ඹටශත්, ඒ වහ
- ඒ ශයෝදනහ විනභර්ලනඹ කිරීභ ව ඒ ශයෝදනහ ඔේපු කය ලීභ
වහ- ක්රිnඹහ දහභඹක් ව ක්රිnඹහ පිළිශතක් අල ඵ ඳළවළදිලියි.
චූදිතඹහට තභන්ශේ අයිතිඹ රැක දිඹ යුතු ඵ ආණ්ඩුක්රපභ
 සථහශේ ඳළවළදිලි කය  ජ තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] භට
කථහ කයන්න ඉඩ ශදන්න, මිනිත්තු 5යි තිශඵන්ශන්. කයදය
කයන්න එඳහ.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, විනශලරකත නීතිඹක් ශවෝ සථහය
නිශඹෝග ශවෝ ඳළනවීභ අනිහර්ඹඹ අල තහකි. එශවත් ඔඵ
දන්නහ ඳරිදි ය 35ක් ගත වී තිබුණ ද ශේ න ශතක් නීතිඹක්
ේඳහදනඹ කිරීභට ශේ ගරු බහ අභත් වී තිශඵනහ. සථහය
නිශඹෝග ඳළනවීභට අල ඵ ළටහුශණ් 1984 ශනවිනල්
භයශකෝන් භවතහ ේඵන්ධශඹන් ව ශදෝහභිශඹෝගඹ අසථහශේ
ඳළන නළඟි  සථහ අර්බුදශශ ජ ඹ.
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ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශේ ගරු බහට ශවෝ අධිකයණඹට
ශවෝ නීතිඳති ශදඳහර්තශේන්තුට ශවෝ අධිකයණ අභහත හාලඹට
ශවෝ විනධහඹකඹට ශවෝ නීතිශේ ජන්ට ශවෝ ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශේ
තිබ ශේ මිඩළ ළටහුශණ් නළවළ. නීතිශශ ාශලෝධන අල තහ
ළටහුශණ් නළවළ. එභ හධකඹ අද අර්බුදඹකට, ගළටුභකට,
අවිනනිලසචිත තත්ත්ඹකට යට ඳත් කය තිශඵනහ; තල්ලු කය
තිශඵනහ. ශභමි ගකීභ  සථහදහඹකඹ ශභන්භ, විනධහඹකඹ වහ
අධිකයණඹ ද ඵහය ගත යුතුයි. විනශලර ගකීභ ඵහය ගත යුත්ශත්
 සථහදහඹකඹයි. අඳට ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශන් රළබී ඇති
අයින්න් අපි ඳළවළය වළයරහ තිශඵනහ. ඒ ආණ්ඩුක්රපභ  සථහ
ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට ඉදිරිඳත් කශ අසථහශේ, -එදහ අපි
භළතියණශඹන් ඳළයදිරහ ළශල් ළල් නළති ඉන්න කහරශශ- ඒ
ආණ්ඩුක්රපභ  සථහට එශයමි අශේ පුශයෝගහමී ශේ
නහඹකශඹෝ ඳහයට ඵළවළරහ ාශක්තත් විනශයෝධඹක් ඳෆහ.
භයණහන්න ශභිශවිශත්, මිඹ ඹන්න ඔන්න ශභන්න කිඹරහ, ශේ
ආණ්ඩුක්රපභ  සථහ පිළිඵ ආයහර්ඹ එන්.එේ. ශඳශර්යහ
ේපර්ණ කශ විනලසශල්ණඹ ඔඵතුභහ කිඹරහ ඵරන්න. ඔහු එමි ජ
කිය වළභ ශදඹක්භ අද ඹථහර්ථඹක් ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ.
අද යශට් කුභන ශවෝ ක්ශරර2ඹක අර්බුද ඇති ශරහ තිශඵනහ
නේ ඒ වළභ අර්බුදඹක්භ ශේ ආණ්ඩුක්රපභ  සථහ තුළින්
නිර්භහණඹ න ඵ ඔහු එදහ, -1979- මිඹ ඹෆභට ශඳය නිකුත් කශ
ශඳිශත් වන් කයරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ අපි ශේ අසථහශේ ජ
එතුභහ කෘතශේ ජ සිමිඳත් කයනහ. 1936 සිට 1977 දක්හ
අඛණ්ඩ ශේ යශට් ඳහර්ලිශේන්තු ේප්ර දහඹන් ශගිඩ නළඟ,
නිර්භහණඹ කශ ඒ ශේරසධ නහඹකඹහ; ශේ නහඹකඹහ එදහ කිය
ශදඹ ඇහුහ නේ අද අඳට ශේ හශේ විනහදඹක් ඳත්න්නට
අල තහක් ඳළන නඟින්ශන් නළවළ.
විනහදඹට රක් ශකිට ඇති 78(A). සථහය නිශඹෝගඹ ගළන
ඳරීක්හ කය ඵරමු. මුර ජ 78(A) කිඹහ සථහය නිශඹෝගඹක්
තිබුශණ් නළවළ. ශනවිනල් භයශකෝන් භවතහ ේඵන්ධශඹන් ව
ශදෝහභිශශගශශ ජ තභයි කඩිමුඩිශශ ඳළඹ 24ක් තුශ එඹ ේභත
කය ගළනීභට සිදු වුශණ්. භට මිටපු භව ශල්කේරුන් කිේහ, -භභ
නේ ලශඹන් කිඹන්නට ඹන්ශන් නළවළ. - ශජ්.ආර්. ජඹර්ධන
ජනහධිඳතිතුභහ telephone කයරහ කිේහ කිඹරහ," ඔන්න ශනවිනල්
භයශකෝන් අනි්ධදහට එනහ. ශකිශවිභ වරි නිදි භයහ ශගන වරි
ඳළඹ 24න් ශේ ාශලෝධනඹ ශේන්න ඕනෆ." කිඹරහ. එශවභ තභයි
ශගනහශේ.

ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

අදත් ඒකභයි කශශර.

ගරු ඩිේ ගුණශරකය භවතහ
(ரண்தைறகு டித குசசக)

(The Hon. DEW Gunasekara)

ශගනහහ. [ඵහධහ කිරීේ]

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

එතුභහට රඵහ  ජ ඇත්ශත් ඉතහභ ශකටි කහරඹක්. ඵහධහ කයන්න
එඳහ, ඇහුේ කන් ශදන්න. [ඵහධහ කිරීේ]

ගරු ඩිේ ගුණශරකය භවතහ
(ரண்தைறகு டித குசசக)

(The Hon. DEW Gunasekara)

ඉන්න ශකෝ. එභ නිහ ඳළඹ 24ක් ඇතුශත එඹ ේභත කය
ගළනීභට සිදු වුණහ. ඊට ශනවිනල් භයශකෝන් භවතහ දළක්ව
ක්ණික ප්ර තික්රිnඹහ කුභක්ද? භහ දළන් එන ගභන් ශප්ර රභදහ
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හර්තහ කිශඹේහ. ඕනෆභ භන්ත්රී යශඹකුට ඒ හර්තහ ඵරන්නට
පුළුන්. එතුභහ එපු ලිපිඹ, 78(A) සථහය නිශඹෝගඹ අනු ඹන
ඳරීක්ණඹට එතුභහ ේඵන්ධ ශන්ශන් නළවළ කිඹරහයි. නමුත්
භභ මිතන විනධිඹට එතුභහට එදහ මිටිඹ යහජ නීතිඥ එස. නශඩ්න්
නීති උඳශ්ධලකශගන් උඳශදස රළබුණහ, ඳහර්ලිශේන්තුශන් කශ
කළවීභට ගරු කයන්න කිඹරහ. ඒ නිහ එතුභහ න්යණඹ කශහ,
ඒකට වබහගි ශන්න. එතුභහ එඹට වබහගි ශරහ අහනශශ ජ,
එතුභහ ෆහීභකට ඳත් ශනහ කිඹන නිගභනඹට ගිඹහ. ගරු
කථහනහඹකතුභනි, කඩිමුඩිශශ එභ ාශලෝධනඹ ශගන ආත්, එමි
විනභර්ලන ක්රිnඹහදහභඹ වහ ක්රිnඹහපිළිශතක් ඇත්ශත් නළවළ. ශභභ
ඵයඳතශ දුර්රතහ තුළින් තභයි ර්තභහන අර්බුද ඳළන නළඟී
තිශඵන්ශන්.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශනවිනල් භයශකෝන් භවතහ පිළිඵ
ශදෝහභිශඹෝග ශඹෝජනහශේ ජ ඒ ප්ර ලසනඹ පිළිඵ දින දවඹක් නීතිඥ
එස. නශඩ්න් භවතහ ඒ විනශලර කහයක බහ අභතහ කථහ කශහ.
භහ ශඟ තිශඵන ශේ ශඳිත කිඹන ශර භභ ගරු
භන්ත්රී රුන්ශගන් ඉල්රහ සිටිනහ. භහ මිතන්ශන් ශභශතක්
ඳහර්ලිශේන්තු කස කශ ශවිභ හර්තහ ශභඹ ඵයි. ශභමි
තිශඵනහ ශ්ධලඳහරන විනද හ පිළිඵ; ආණ්ඩුක්රපභ  සථහ
පිළිඵ; Standing Orders පිළිඵ. ශේ සිඹල්ර අධ ඹනඹ
කයන්න ඕනෆ නේ ශේක අයශගන කිඹහ ඵරන්න කිඹහ භභ
කිඹනහ.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශනවිනල් භයශකෝන් භවතහ පිළිඵ
ශදෝහභිශඹෝග ශඹෝජනහ අසථහශේ ජ භහ වඹකට ආන්න
කහරඹක් විනභර්ලනඹ ඇ ජ ගිඹහ. ඳහර්ලිශේන්තුට වතය තහක්
විනශලර කහයක බහශේ කහරඹ දිගු කයන්න සි්ධධ වුණහ. ඒක
ඳශමුළනි අත් දළකීභ. භහ මිතන විනධිඹට 1978  සථහශන්
ඳසශර ඉදිරිඳත් ව ඳශමු ශදෝහභිශඹෝග ශඹෝජනහ එඹයි. ඒ නිහ
විනභර්ලනඹ ඹන අසථහශේ ජ ප්ර ලසන භතු වුණහ. ඒ මින්දහ ඒ කටයුතු
ඇදි ඇ ජ ගිඹහ. එභ නිහ ශභභ රලිත් ඇතුරත්මුදලි හර්තහ
කිඹන ශර භහ ශේ ගරු බහශේ භන්ත්රී තුභන්රහශගන් ඉල්රහ
සිටිනහ. ශේ විනශලර කහයක බහ හර්තහ ශභශතක් ශභභ ගරු
බහට ඉදිරිඳත් කය ඇති අගනහභ හර්තහ ලශඹන් භභ
රකනහ.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු ඇභතිතුභනි, තත් විනනහඩිඹයි තිශඵන්ශන්.

ගරු ඩිේ ගුණශරකය භවතහ
(ரண்தைறகு டித குசசக)

(The Hon. DEW Gunasekara)

අශන්, ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ඳටන්ගත්තහ විනතයයි.
මිනිත්තු 10ක් ගිශශ නළවළ.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, එභ කහර්ඹශශ ජ, විනඳක්ඹ ශනුශන්
එදහ ශඳනී සිටි, විනඳක් නහඹක අනුය ඵණ්ඩහයනහඹක, දිශන්ස
ගුණර්ධන ව යත් මුත්ශතට්ටුශේගභ ඹන තරුණ භන්ත්රී රුන්
තිශදනහ ඉටු කශ දළළන්ත ශභශවඹ අඳ ශේ අසථහශේ ජ
කෘතශේ ජ සිමිඳත් කයනහ. අද ඳළන නළඟී ඇති අර්බුදඹට විනඳුේ
එදහ ඔවුන් දූයදර්ශි විනකල්ඳ හර්තහක් භඟින් ශභභ ගරු බහට
ඉදිරිඳත් කශහ. ගරු කථහනහඹකතුභනි, එඳභණක් ශනි, 2001
ජුනි භ 20න දින කථහනහඹක අනුය ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ
ඔහුශේ ඓතිවහසික න්න්දු දුන් අසථහශේ ඔහුශේ අන්
ඉල්ලීභ වශශ, ශභභ නීති ව සථහය නිශඹෝග ාශලෝධන
ශනිඳභහ ඉදිරිඳත් කයන ශරයි. ඔවුන් තිශදනහ ඳළවළදිලි,
 ක්ත ශර අද අඳ කථහ කයන ශේ විනභර්ලන ක්රිnඹහ දහභඹ වහ ක්රිnඹහ
පිළිශත, ඳහර්ලිශේන්තු තු අධිකයණ ඵරඹ,  සථහ
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ාශලෝධනඹක අනිහර්ඹ අල තහ ආදි සිඹල්ර ගළන භළනවිනන්
වන් කය තිශඵනහ. ගරු කථහනහඹකතුභනි, 1984 සිට සිඹලු
ආණ්ඩු ඹටශත්, ශභභ ගරු බහ - සථහදහඹකඹ- ඒ
ේඵන්ධශඹන් කශශර කුභක්ද? අවුරුදු 29ක් තිසශර අඳ කශශර
කුභක්ද? නිදිත රැකීභ ඳභණයි කශශර. එශර නේ, ශභභ අර්බුදඹට
ඉඩ කඩ ළරසුශේ ශේ  සථහදහඹකඹයි. අඳ ඊට ගකි යුතුයි.
අශේ ගකීේ ඳළවළය වළය තිශඵනහ.
අනුය-දිශන්ස-යත් හර්තහ කරුණු ශදකක් ඉදිරිඳත් කය
තිශඵනහ. එභ කරුණු ශදක ශභශරයි:

"1. ශේ පිළිඵ ශේරසධහධිකයණශඹන් භත විනභසුභක් 129
(1) ගන්තිඹ ඹටශත් ඉල්රහ සිටින ශර. එඹ
ජනහධිඳතිතුභහ ශත ඳළරුණ කහර්ඹඹක්.
2.

සථහය නිශඹෝග 78 A ාශලෝධනඹ කයන ශර දළඩි
ශර ඉල්රහ සිටිනහ."

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශේ ඉල්ලීශභන් ඳසුත් ආණ්ඩු
ගණනහක් තිබුණහ. ජනහධිඳතිරු ඳසශදශනක් සිටිඹහ. අග
විනනිසුරුරු ගණනහක් සිටිඹහ. ඔවුන්ට මුහුණ ශදන්න සිදු න
ශදෝහභිශඹෝග දළක දළක නිවඬ සිටිඹහ.  සථහදහඹකශශ අඳ
ශගිළුත රැක්කහ. අනුය-දිශන්ස-යත් හර්තහ වභස ශඳට්ටිශශ,
කුණු කඩශශ තිබුණහ. යද කහශේද?  සථහදහඹකඹ ශභන්භ
විනධහඹකඹ ව අධිකයණඹ මීට ගකි යුතුයි.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, අපි දළන් හකච්ඡහ කයන ශභභ
ශදෝහභිශඹෝගඹ කිඹන කහයණඹට භහ එනහ. ඔඵතුභහ විනසින්
අනුය ඹහඳහ විනශලර කහයක බහ ඳත් කයනු රළබුශේ ඉවතින්
දළක්ව තත්ත්ඹ ඹටශත්යි. එකී තත්ත්ඹ ඹටශත්යි එභ කහයක
බහ ඳත්න්න සි්ධධ වුශණ්.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශේ ඳක්ර අඳ ඒ අසථහශේ ජ
අදහශ ඵරධහරින්ට දන්හ සිටිඹහ සථහය නිශඹෝග ාශලෝධනඹක්
අල ඵ. අපි දළන සිටිඹහ ඹළි අඳ අර්බුදඹකට ඹන ඵ. අත්
දළකීේ ඇති තළන අත්වදහ ඵළලීේ අල නළවළ. අශේ  හඹහභඹ
පිළිගත්ශත් නේ භවය විනට ශභභ තත්ත්ඹ ශභශර අන්
න්ශන් නළවළ.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශභමි  ජ අර7 විනනිලසයඹකහයරිඹ පිළිඵ
ප්ර ලසනඹකට ඩහ අඳ දුටුශේ  සථහදහඹකඹ, විනධහඹකඹ වහ
අධිකයණඹ අතය ගළටුභ ශක්හලිඹ යුතු ඵයි. එඹයි අශේ මලික
අල තහ වශශ. විනෘත ශර යටට ශඳශනන ශර, හධහයණඹ
උඳරිභ ශර ඉටු න ශර, ගළටුේකහරි තත්ත්ඹක් උදහ ශනින
ශර ක්රිnඹහ කිරීභට අඳට ඉඩ කඩ තිබුණහ. එඹ ඉටු වශශ නළවළ.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, විනඳක්ශශ කහර්ඹ බහයඹ ඉටු කශහද?
ඔවුන් විනශලර කහයක බහශන් ඉත් වී ගිඹහ. ඔවුන් සිටිඹ යුතුභ
ශේරහශේ ඔවුන් ඉත් ගිඹහ. ඔවුන්ට විනකල්ඳ හර්තහක් ඉදිරිඳත්
කයන්න තිබුණහ. අද ඒ විනකල්ඳ හර්තහ ඉදිරිඳත් කය තිබුණහ නේ
ශේ හකච්ඡහ මීට ඩහ පරදහයී න්න තිබුණහ ශනිශේද?
විනඳක්ඹ තභන්ශේ ඒ කහර්ඹඹ, ගකීභ ඳළවළය වළරිඹහ කිඹරහයි භහ
කිඹන්ශන්. අනුය-දිශන්ස-යත් විනකල්ඳ හර්තහ තුළින් එදහ
ආණ්ඩුට විනඳුේ නිර්ශ්ධල කශහ. අද ඒ හර්තහ ඉතිවහගත වී
තිශඵනහ. භහ මිතන වළටිඹට අද ඒ හර්තහ ශේරසධහධිකයණශශ
වළභ උහවිනරභ උපුටහ දක්නහ.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශභභ ප්ර ලසනඹ මුර සිටභ ශ්ධලඳහරනීකයණඹ
වුණහ. ශදෝහභිශඹෝගඹ කථහනහඹකතුභහට ඉදිරිඳත් කයනු රළබුශේ
ශනිළේඵර් භහශශ 06න දහ. එදහ සිට ශේ න ශතක් සිදු ව ශ්ධ
භතක් කය ලීභට ඳසු ගිඹ භහ ශදශක් පුත් ඳත් හර්තහ අයශගන
ඵරන්න, ගරු කථහනහඹකතුභනි.
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ඳහර්ලිශේන්තු

[ගරු ඩිේ ගුණශරකය භවතහ]

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශේ තත්ත්ඹ නතහලීභට යක් ශේ
ගරු බහශේ ජ භහ දළඩි ශර ඔඵතුභහශගන් ඉල්රහ සිටිඹහ. ඔඵතුභහ
ඒ ේඵන්ධශඹන් සිඹලු උත්හවඹන් ගත් ඵ අපි දන්නහ.
ඔඵතුභහ ගත් උත්හවඹන් භහ ඉවළින් අගඹ කයනහ. එශවත්
 සථහදහඹකඹ ශගිළු වුණහ. කශ වළකි ශදඹක් නළති වුණහ.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, හර්තහ ඉදිරිඳත් කශ දින ගරු
නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභහ ජනතහ අභතහ කථහ කයමින්, "ශේ
ශනිනගත කහරඹ තුශ භහඹක් ගත න තුරු නිවඬ ඉන්න"යි
කිඹහ ආඹහයනඹ කශ ඵ භහ දුටුහ. එඹ කිසිභ ශකශනක්
තුට්ටුකටත් ගණන් ගත්ශත් නළවළ. නිවඬ සිටීභට එළනි
කහරඹක් ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශන් රහ දුන්ශන් ඇයි?
ගළටුේකහරී තත්ත්ඹක් ඇති ශනින්නටත්, අල නේ ඹේ
ේමුතිඹකට ඳළමිණීභටත් ඹ. එශවත් සිදු වශශ කුභක්ද? ඔඵ දුටු
ශ්ධ ගළන භහ ඹළි ශභතළන ශගන වළය ඳහන්ශන් නළවළ.
විනශලරශඹන්භ ඔඵතුභහ ඳක් නහඹකයින්ශේ රැසවීශේ ජ කිඹහ
සිටිඹහ, ඒ භහඹක කහරඹ තුශ සිදු වුණු ශ්ධල් පිළිඵ තභන්
කරකිරීශභන් සිටින ඵ. ශේ කහයණහ ළරකිල්රට ශගන ශේ
ඳක් න අඳ ඒ උ්ධගත වී තිශඵන තතත්ඹන් ශක්හලීභ වහ
භළදිවත් වීභට අසථහ කිමිඳඹක්භ උත්හව කශහ.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශභළනි තත්ත්ඹක් නිර්භහණඹ වීභට
තුඩු දුන් මලික හධකඹ නේ 1978 ඵහුබත ආණ්ඩුක්රපභ  සථහයි.
එභ නිහ ශභඹ ශනස කශ යුතුභයි. 1947 ආණ්ඩුක්රපභ  සථහ
ඹටශත් ශවෝ 1972 ආණ්ඩුක්රපභ  සථහ ඹටශත් ශභළනි අර්බුද
ඇති වුශණ් නළවළ.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

දළන් නේ කහරඹ හුඟක් ගිමින් තිශඵනහ.
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ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභන්ශේ පිඹහ, ඔඵතුභන්ශේ
භවේඳහ යහජ භන්ර2ණ බහශේ සිටි කහරශශ ඒ ඹටත් විනජිත
යුගශශ තිබුණු State Council එක මීට ඩහ ඵරගතු ශ්ධල් කයරහ
තිශඵනහ. ශuසගර්ඩ්ල් අත් අඩාගුට ගත් ශරහශේ ශභඹ අත්
වරින්න කිඹහ Governorට ශකළින්භ කිඹරහ ශඹෝජනහක් ේභත
කශහ. එඹට ඩී.එස. ශරනහනහඹක භළතිතුභහත් ේඵන්ධ වුණහ.
අන්තිභට ඔහු අධිකයණඹට ගිඹහ. Chief Justice ඒබ්රිවේ නඩු
න්න්දුක් දුන්නහ, "ශේ ආණ්ඩුකහයඹහ රැජිනශේ නිශඹෝජිතඹහ
වුණහට ආණ්ඩුක්රපභ  සථහ මුළුභනින්භ උල්රාඝනඹ කය
තිශඵනහ. එභ නිහ ශuසගර්ඩ්ල් මුදහ වරින්න"යි කිඹරහ. එභ
නිහ ඒ ඹටත් විනජිත යුගශශ ඳහ අධිකයණඹ තභන්ශේ
සහධීනත්ඹ ඳහවිනච්චි කයරහ කටයුතු කශ එක අශේ ර්තභහන
අධිකයණඹ ඉශගන ගත යුතු ඳහඩභක් කිඹන එක භහ ශේ
අසථහශේ ජ කිඹන්න ඕනෆ.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

දළන් ඔඵතුභහශේ කථහ අන් කශශිත් ශවියි.

ගරු ඩිේ ගුණශරකය භවතහ
(ரண்தைறகு டித குசசக)

(The Hon. DEW Gunasekara)

දළන් අන් කයනහ. එභ නිහ ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ
ඔඵතුභහශගන් ඵළගෆඳත් ඉල්රහ සිටිනහ, භශේ කථහශේ ඉතිරි
ශකිට වළන්හඩ්ගත කිරීභ වහ බහගත* කයන්න කිඹරහ.
ශඵිශවිභ සතුතියි.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

ශවියි. ගරු ඇභතිතුභහ, භහ මිතන්ශන් ඔඵතුභහශේ භවය
ශඹෝජනහ  සථහදහඹකඹ විනසින් රකහ ඵරන්නට ඕනෆඹ
කිඹහයි. [ඵහධහ කිරීේ] කරුණහකය නිලසලේද ශන්න.

ගරු ඩිේ ගුණශරකය භවතහ
(ரண்தைறகு டித குசசக)

(The Hon. DEW Gunasekara)

ත මිනිත්තුශන් භශේ කථහ අන් කයනහ, ගරු
කථහනහඹකතුභනි.
ශභන්න
ශභතළනයි
ඳහර්ලිශේන්තුශේ
උත්තරීතයබහඹ පිළිඵ ප්ර ලසනඹ භතු න්ශන්. කවුද උත්තරීතය?
ඳශමුශන්භ උත්තරීතය ජනතහයි. ඳයභහධිඳත තිශඵන්ශන්
එතළනයි. එඹ අඳට රළබුශණ් 1972 ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශන්.
1972ට ශඳය සවරීත්ඹ තිබුශණ් එාගරන්තශශ රැජිනශේ
අශත්යි. 1972 ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශන් තභයි සවරීත්ඹ
ජනතහට ඳළරුශේ කිඹන එක භහ ප්ර කහල කයමින්, ශේ
අසථහශේ ජ අපි ශකිල්විනන් ආර්. ද සිල්හ ශවෝදයඹහට මි නභහ
ආයහය කයනහ. ඒ සවරීත්ඹ භව රැජිනශගන් ජනතහ ශත
ඳළරුශේ ගරු සිරිභහශෝ ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිනිඹශේ
නහඹකත්ශඹන් යුතු ආණ්ඩුයි.
ශදනු, උත්තරීතය ආණ්ඩුක්රපභ  සථහයි. එඹ ජනතහශේ
නිර්භහණඹක්. එඹ යශට් මලික නීතිඹයි. අපි එඹට කළභළති වුණත්,
නළති වුණත්, අපි විනරු්ධධ වුණත්, එඹ ඳතින මලික නීතිඹ නේ ඒ
නීතිශශ යහමු තුශ කටයුතු කිරීභට අපි භන්ත්රී රුන් ලශඹන් ඵළ
සිටිනහ.
තුන්නු, ජනතහ ආණ්ඩුක්රපභ  සථහ වයවහ ඵරඹ රඵහ
ශදන්ශන් අපි තුන් ශගිල්රන්ටයි. එශර නේ දළන් අඳ කිඹන තයේ
උත්තරීතය තත්ත්ඹක් ඳහර්ලිශේන්තුට ඇත්ශත් නළවළ. 1978
ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශන් අශේ උත්තරීතයබහඹ හීන ශරහ ගිඹහ;
අඩු ශරහ ගිඹහ. අද ඒ උත්තරීතයබහඹ ඳහර්ලිශේන්තුට නළවළ.

ඊශඟට ගරු තිස අත්තනහඹක භවතහ. ළඩිපුය ගත් මිනිත්තු
2ක් ඔඵතුභහශේ කහරශඹන් අඩු කශහ. [ඵහධහ කිරීේ] නිලසලේද
ශන්න. ශේ ගරු භන්ත්රී තුභහට ටික ශරහයි  ජ තිශඵන්ශන්. එභ
නිහ ේපර්ණ අදවස දක්න්නට ඉඩ ශදන්න.

[අ. බහ. 2.29 ]
ගරු තිස අත්තනහඹක භවතහ

(ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අඳ අද ශේ හකච්ඡහ කයන්ශන් ශියහනි
ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්මිඹ වරිද, ළයදිද කිඹන එක ශනිශයි.
අශේ අදවස දක්න්ශන් ශේ ේඵන්ධශඹන් විනශලර කහයක බහ
ඉදිරිඳත් කය තිශඵන ශඹෝජනහ වරි ද, ළයදි ද කිඹන කහයණඹ
පිළිඵයි; ඒක නීත නුකරද නළ්ධද කිඹන කහයණඹ පිළිඵයි;
ඒක  සථහට එකඟද නළ්ධද කිඹන කහයණඹ පිළිඵයි. එභ
නිහ, අද ශේ ශඹෝජනහ හකච්ඡහ කයන ද ශේ යශට් කළු
දිනඹක්ඹ කිඹහ ශඵිශවිභ ඳළවළදිලි භභ කිඹන්නට ඕනෆ. අඳ
සිඹලු ශදනහභ වනතික ලශඹන් යශට් ආණ්ඩුක්රපභ  සථහ
අනුගභනඹ කයන්නට, ආයක්හ කයන්නට ශඳිශයින්දු ශරහ
තිශඵනහ. යශට් ඳළළත්භට ආණ්ඩුක්රපභ  සථහකින් ඉතහභත්
ළදගත් ශකිටකුයි ඉසට න්ශන්. අඳ එමි ඳහර්ලසකරුන්

—————————
* පුසතකහරශශ තඵහ ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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ලශඹන් ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශේ ඒ කහයණහ -වනතික කහයණහ
- ආයක්හ කයන්ශන් නළත්නේ, ඒක බි දභනහ නේ එතළන ඇති
න්ශන් කුභන තත්ත්ඹක්ද කිඹහ භහ ඳළවළදිලි කයන්නට ඕනෆ
නළවළ. ගරු කථහනහඹකතුභනි, අද  සථහදහඹකඹයි,
අධිකයණඹයි, විනධහඹකඹයි භහන්තය ක්රිnඹහත්භක ශන්නට ඕනෆ
ශරහශේ ජ ශභතළන සිදු න එකිශනකහට ළඩිශඹන් ඉවශට ඹන්න
ගිමින් අද ශේ ඇද ළශටන, බි ළශටන, අයහජික න තත්ත්ශශ
ගකීභ ශේ කහයණහ ඉදිරිඳත් කයන ඳහර්ලසඹ වළටිඹට ආණ්ඩු
බහය ගන්නට ඕනෆ.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, අද ශේ ශගශනන ශඹෝජනහ නිහ
ඇත්ත ලශඹන්භ ශේ යශට් ජනතහට උහවිනඹට ගරු කයන්න, ඒ
හශේභ නීතිඹට ගරු කයන්න, ආණ්ඩුක්රපභ  සථහට ගරු
කයන්න කිඹහ කිඹන්නට පුළුන්ද? යශට් පුයළසිඹන්ට එශවභ
නිශඹෝග කයන්නට ඉසය ශරහ අඳ ශේ  සථහට ගරු
කයන්නට තිශඵනහ. විනශලරශඹන් ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රී රුන්
වළටිඹට අඳට ශේ ඵරඹ ජනතහ රඵහ  ජ තිශඵන්ශන් ඒ ේප්ර දහඹ
ආයක්හ කයන්නයි. ඒ ඵරඹ අනු තනතුය නිහ යප්ර හද නිහ
නීති විනශයෝධී ශ්ධල් කයන්න අඳ අත ඔනහ නේ එතළන බි
ළශටන්ශන් ශේ යශට් ජනතහශේ ඳයභහධිඳත ඹ කිඹන එක
විනශලරශඹන්භ වන් කයන්නට ඕනෆ.
අද ශේ හකච්ඡහ කයන අසථහශේ ජ ශේරසධහධිකයණ අර්ථ
නිරඳණඹ ලත ඳවකටත් ගණන් ගන්ශන් නළති ඳළත්තකට දභහ
තිශඵනහ. ශේ
වෆල්ලු කයන්ශන් ශේ යශට් ආණ්ඩුක්රපභ
 සථහයි කිඹන එක අභතක කයන්න එඳහ. ශේරසධහධිකයණඹ
ශභින අසථහකත් කිේශේ නළවළ, ශදෝහභිශඹෝගඹක් ශේන්න
තිශඵන අයිතිඹ ඳහර්ලිශේන්තුට නළවළයි කිඹහ. ශේරසධහධිකයණඹ
කිඹහ තිශඵන්ශන් ශදෝහභිශඹෝගඹක් ඉදිරිඳත් කිරීශේ අයිතිඹ
ඳහර්ලිශේන්තුට තිශඵනහ හශේභ, ශේක විනභර්ලනඹ කයන්න
ශේ තිශඵන ක්රපභඹ ශනස කයරහ අල වනතික ළඩ පිළිශශ
කස කය ගන්නඹ කිඹහයි. අඳ ඒකට ඇහුේ කන්  ජරහ නළවළ.
එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ ලශඹන් අඳ මුර ඉරහ කිේහ, ශේ වහ
අල වනතික ළඩ පිළිශශ වදන්නඹ කිඹහ. දළන් ශේක
කරඵරශඹන් වදන්න ඵළවළ කිඹහ කිඹනහ. ශේක මීට ඳසශර වදහ
ගනිමුඹ කිඹනහ. භහ අවන්ශන්, දවඅටන ආණ්ඩුක්රපභ  සථහ
ාශලෝධනඹ ශගශනනශකිට ශේ කිසි ප්ර ලසනඹක් තිබුශණ් නළවළ.
ඳළඹ විනසිවතශයන් ශේ දවඅටන ආණ්ඩුක්රපභ  සථහ
ාශලෝධනඹ භඟින් ජනහධිඳතියඹහට ඕනෆ තයේ කහරඹක් තයග
කයන්නට ශදන්නට පුළුන් කිඹන ශඹෝජනහ ශගශනන ශකිට
ශේ එක ප්ර ලසනඹක්ත් තිබුශණ් නළවළ. එයින් නිර්භහණඹ න්ශන්
ශභිකක් ද? ශේ නිර්භහණඹ න්ශන් යශට් අයහජික තත්ත්ඹක්.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, අඳ ශේ විනහදඹට වබහගි න්ශන්
ඇයි කිඹහ භවය අඹ අවනහ. අඳ කිසි විනශටකත් ශේ විනශලර
කහයක බහ ශඹෝජනහ අනුභත කයන්ශන් නළවළ. ඒක පිළිගන්ශන්
නළවළ. අඳ ශේ විනහදඹට වබහගි න්ශන් එක කහයණඹක් නිහයි.
ඒක තභයි, ශේ  සථහනුකර ශනින ආකහයඹට
ශේරසධහධිකයණ අර්ථ නිරඳණඹ ඳළත්තකින් දභහ ශේ කයන
විනහදශඹන් යශට් ඇති න ශේ අයහජික තත්ත්ඹ පිළිඵ, ඒ
හශේභ ශේ ගන්නහ ළයදි න්යණඹ පිළිඵ යටත්, ජනතහත්
දළනුත් කිරීභ. අද ශේ ඇති ශරහ තිශඵන තත්ත්ඹ ගළන අඳ
සිඹලු ශදනහභ මීට ඩහ ශවිඳින් කල්ඳනහ කයන්නට ඕනෆඹ කිඹහ
භහ ඉල්රහ සිටිනහ. ගරු කථහනහඹකතුභනි, කරුණු කිමිඳඹක්
නිහ ශේ ශගනළවිනත් තිශඵන ශඹෝජනහ විනහද කයන්නට අල
වනතික තත්ත්ඹ තිශඵනහද කිඹහ ඵරන්න.
එකක් තභයි, ශදෝහභිශඹෝග ශඹෝජනහ පිළිඵ ඳරීක්හ කය
ඵළලීභට ඳත් කශ විනශලර කහයක බහ නීත නුකර ශනින ඵ
ශේරසධහධිකයණශඹන් ව අභිඹහයනහධිකයණශඹන් අඳට ශඳන්හ
 ජ තිබීභ. ශේ කහයණහ ශදකභ දළන් ප්ර තික්ශරඳ කය තිශඵනහ. ශේ
ප්ර තික්ශරඳ කිරීභ නිහ විනශලර කහයක බහශේ ක්රිnඹහලිඹ අනු
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"අපිට ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ තුශනන් ශදකක ඵරඹක් තිශඵනහ;
ඵහුතය ඵරඹක් තිශඵනහ" කිඹරහ ශේ ශඹෝජනහ ශකිශවිභ
වරි ේභත කයන්නට උත්හව කශත්, ශේ යශට් ආණ්ඩුක්රපභ
 සථහට එකඟ නළතියි අද ශේ ක්රිnඹහදහභඹ සිදු න්ශන්.
එශවනේ ශේ ශදෝහභිශඹෝග ශඹෝජනහ ේඵන්ධශඹන් ඳත් කශ
විනශලර කහයක බහ හර්තහශේ එභ වනතික බහඹ නළත්නේ
හකච්ඡහ කයන්න ලිඹවිනල්රක් නළවළ කිඹන ඳදනශේ තභයි අපි
සිටින්ශන්. අපි කිඹන්ශන්, ශේ ශදෝහභිශඹෝගඹ පිළිඵ
විනභර්ලනඹ කයන්නට නිසි ක්රිnඹහදහභඹක් නළති, ඒ වහ අල
නීතිඹ වදන්ශන් නළති, ශභඹ වදිසිශශ ඉදිරිඳත් කිරීශභන්
ශදෝහභිශඹෝගඹ පිළිඵ විනභර්ලනඹ කිරීභ වහ ඳත් කය
තිශඵන විනශලර කහයක බහ නිසක්රිnඹ ශරහ තිශඵනහ කිඹන
එකයි. ඒක තුශනන් ශදකක ඡන්දශඹන් අනුභත කයන්නට ඵළවළ.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, සථහය නිශඹෝග අනු අඳට ශේ
හර්තහ රළබුශණ් නළවළ. ඒක තභයි ශදළනි කහයණඹ. ඔඵතුභහ
ඊශශ ඒ පිළිඵ න්න්දුක් දුන්නහ. නමුත් භභ කිඹනහ, ශේ
හර්තහ කිඹහ ඵරන්න අඳට නිසි ඳරිදි අසථහ රළබුශණ් නළවළ
කිඹහ. අඩු ගණශන් ශභමි තිශඵන කරුණු ගළන කිඹහ ඵරන්න
ශවෝ කථහ කයන්න ශවෝ අසථහ රළබුශණ් ජනහරි භහශශ
08ළනිදහයි. එතශකිට සථහය නිශඹෝග අනු බහශේඹ භත
තිබිඹ යුතුඹයි කිඹන ලිඹවිනල්ර බහශේඹ භත තඵන්ශන් නළති
භන්ත්රී රුන්ශේ ලිපි ශල්ඛන තිශඵන තළන්ර තඵරහ, ඔන්න
භන්ත්රී රුන්ට දුන්නහ කිඹරහ වතික කයරහ, අපි ශේ විනහදඹට
වබහගි න්ශන් ශකිශවිභද? ඳසු ගිඹ කහරශශ නිහඩු දස
තිබුශණ්. ඒ නිහ අපි කිඹනහ, ශේ හර්තහ අඳට නිඹමිත ඳරිදි
රඵහ  ජභට ක්රිnඹහ කශශරත් නළවළ, අශනක් ඳළත්ශතන් අධිකයණ
නිශඹෝගරට අනුකර ඹහන්ර2ණඹක් කස කයරහ ක්රිnඹහත්භක
කයන්නට උත්හව කශශරත් නළවළ කිඹරහ. ඒ නිහ අද
ශදෝහභිශඹෝග ශඹෝජනහ පිළිඵ විනබහග කශ විනශලර කහයක
බහශේ හර්තහත් නීත නුකර ඉදිරිඳත් ශරහ නළති ශරහක
ඒ ලිඹවිනල්ර පිළිඵ කථහ කයන එකත් ශත්රුභක් නළවළයි කිඹන
එකයි භභ කිඹන්ශන්.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශේ විනශලර කහයක බහශේ කටයුත්ත
පිළිඵ ශනිශඵල් තෆේගක් ශදන්නට ඕනෆ. ශභිකද ශවරතු?
ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භන්ත්රී තුභහ ඒක කිේහ. ශේ විනශලර
කහයක බහශේ කටයුතු සිදු ශරහ තිශඵන්ශන් ශකියි විනධිඹටද
කිඹන එක අඳට ඳළවළදිලියි. ශේ තයේ ගළඹුරු කහයණහ ගණනහක්
රකහ ඵරන්න, ශේ හශේ  ජර්ඝ ශයෝදනහ ඳර2ඹකට පිළිතුරු
ශදන්න, අශේ විනශලර කහයක බහශේ හභහජිකශඹෝ ඳළඹ 24ක්ත්
අයශගන නළවළ. 05ළනිදහ ශයෝදනහ ඳර2ඹ ශදනහ. 07 ළනිදහ
විනබහගඹට ගන්නහ. 07 ළනිදහ යහ්රිකශශභ ශේ හර්තහ ලිඹනහ.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, එතශකිට අශේ විනශලර කහයක බහ
විනසින් ඳළඹ 24ක් ඹන්නත් ඉසය ශරහ ශයෝදනහ 14ක් විනබහග
කයරහ, ඒ ශයෝදනහ ේඵන්ධශඹන් ළරැදිකරු කයරහ ශේ යශට්
අග විනනිසුරුරිඹට විනරු්ධධ න්න්දුකුත් ලිඹන්න තයේ ක්රිnඹහ
භහර්ගඹකට ගිමින් තිශඵනහ. එශවභ නේ ශේක ශරෝක
හර්තහක්. ශකිශවිභත් ශේ ආණ්ඩු එක එක හර්තහල්
තඵනහ. දළන් භභ කිඹන්ශන්, ශේක ආසිඹහශේ හර්තහක්
ශනිශයි, ශරෝක හර්තහක් ශනහ කිඹන එකයි. කදහත්
ශභශවභ නඩුක් විනබහග කයරහ නළවළ. ඒ විනතයක් ශනිශයි. ශේක
කලින් ලිඹපු හර්තහක්. ඳහර්ලිශේන්තුශේ භව ශල්කේතුභහ නිර
ලශඹන් ශේ කමිටුශේ ශල්කේ ශනහ. ශභඹ එතුභහ පිළිශඹශ
කයපු හර්තහක් ශනිශයි.
ඒ විනතයක් ශනිශයි. අනුය ඵණ්ඩහයනහඹක මිටපු
කථහනහඹකතුභහ විනසින් ශදන රද න්න්දුට විනකෘති බහඹක් ඇති
කයන්නට විනවිනධ අඹ ඒ න්න්දු ගළන ප්ර කහල කයනහ. ගරු
කථහනහඹකතුභනි, ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට අධිකයණඹ  ජපු
නිශඹෝගඹක් පිළිඵ අනුය ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිතුභහ නිගභනඹක්
රඵහ දුන්ශන් ශනත් කහයණඹක් ේඵන්ධශඹනුයි. ඒක තභයි
මිටපු අගවිනනිසුරු යත් නන්ද සිල්හ භවතහට විනරු්ධධ එදහ
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ඳහර්ලිශේන්තු

[ගරු තිස අත්තනහඹක භවතහ]

ශදෝහභිශඹෝග ශඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් කයරහ එඹ න හඹ ඳර2ඹට
ඇතුශත් ශරහ තිශඵන අසථහශේ ජ, ඒ වහ ශත්රීේ කහයක
බහක් ඳත් කයන්නට එඳහ කිඹරහ දුන්නු න්න්දු පිළිඵ අනුය
ඵණ්ඩහයනහඹක කථහනහඹකතුභහ එදහ ශඵිශවිභ ඳළවළදිලි කිඹහ
තිශඵනහ, එළනි කහයක බහ ඳත් කයන්නට එඳහ කිඹරහ
ඳහර්ලිශේන්තුට නිශඹෝග කයන්නට ඵළවළ කිඹරහ.
ඒ විනතයක් ශනිශයි. එදහ ආණ්ඩුක්රපභ  සථහට අර්ථ
නිරඳණඹක් ශනිශයි දුන්ශන්. ශේ ආණ්ඩුක්රපභ  සථහ අශේ
අතට  ජරහ තිශඵන්ශන් ශේ අනු ක්රිnඹහ කයන්නඹ කිඹරහයි.
ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශේ 125(1) ඹටශත් ආණ්ඩුක්රපභ  සථහ
පිළිඵ අර්ථ නිරඳණ රඵහ  ජශේ ඵරඹ තිශඵන්ශන්
ශේරසධහධිකයණඹටයි. එතශකිට ශේරසධහධිකයණඹ දුන්ශන් එළනි
අර්ථ නිරඳනඹකුයි. ඒකයි අපි ශේ විනශලර කහයක බහශේ හර්තහ
ප්ර තික්ශරඳ කය ඒ ේඵන්ධශඹන් ක්රිnඹහ කයමින් සිටින්ශන්. අද
ශේ කහයණඹ විනතයක් ශනිශයි අපි අවන්ශන්. ශනවිනල්
භයශකෝන් අග විනනිසුරුතුභහශේ ප්ර ලසනඹ ශරහශේදිත් ක්රිnඹහ කය
තිශඵන්ශන් ශකිශවිභද කිඹහ ශඳශනනහ. එශවනේ අද ආණ්ඩු
තභන්භ තනිඹභ ශේ කහයණඹ ගළන හකච්ඡහ කයරහ ලිඹහ ශගන
විනහ ශගන ශේ ශභිකක්ද අඳට ඉදිරිඳත් කයන්ශන්? අඳට
ඉදිරිඳත් කයන්ශන් යටත්, ශේ පිළිඵ ඵරහ ශගන සිටින පිරිත්
ේපර්ණශඹන්භ ළරැදි භහර්ගඹකට ශඹිමු කයන ලිඹවිනල්රකුයි.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ එක කහයණඹක් කිඹන්න ඕනෆ.
ජනහධිඳතිතුභහ ශේ කහයණඹ පිළිඵ, ඳහර්ලිශේන්තු ක්රිnඹහ දහභඹ
පිළිඵ රැසවීේ ශදකක ජ එතුභහශේ අදවස ඳශ කශහ. ශේ
ශදෝහභිශඹෝගඹ ඉදිරිඳත් වුණ ශරහශේ එතුභහ එක අසථහක
කිේහ, ශභින ශරික්ශකක් වුණත් ළරැදි කය ඇත්නේ දල්ේ
ශදන්න වුභනහයි කිඹහ.
ශදළේඵර් භහශශ 7න
විනධිඹට වන් ශනහ:

දහ "දිනමිණ" පුත් ඳශත් ශේ

"නීතිඹ ඉදිරිශශ ළශිභ භහනයි. ළරැදි කශහ නේ දල්ේ රළබිඹ යුතුයි.
ජනහධිඳති අධහයණඹ කයයි."

ඒකත් වරි. අපි කිඹන්ශන්ත් නීතිඹ ඉදිරිශශ වළශභෝභ භහනයි
කිඹහයි. වළඵළයි, ඊට ඳසශර ශභිකක්ද එතුභහ කශශර? එතුභහ
කහයණහ ශදකක් කිේහ. ශ්රීප රාකහ යරත් ගණකහධිකහරී
ආඹතනශශ අලුත් ශගිඩනළඟිල්ර විනෘත කයන්න ගිමින්
ජනහධිඳතිතුභහ ශේ ේඵන්ධශඹන්භ අපරු කථහක් කිේහ. එතුභහ
ශභශවභ කිේහ:
"... අපි දහපු බහඳති එන්.එස.බී. එශක්ද ශකිශවරද මිටිශඹ. විනඳක්ශඹන්
තභයි ශභඹහ ගළන ශයෝදනහක් ඇවිනල්ර භව ශරිකු කෆගළමිල්රක් ගළහු.
ඳත්තයර ගවනහ. වළභ දහභ ශවඩ් රයින්ස. භභ ඉක්භනට කථහ කයරහ
ශරේ කයර දළේභහ. ..."

එශවභ කයන්න පුළුන්ද? NSB එශක් Chairman ඳත් කශශර
එක්ත් ජහතික ඳක්ශඹන් ශනිශයි. අග විනනිසුරුතුමිඹශේ සහමි
පුරුඹහ කිඹහ දළන දළනභ ප්ර  ජේ කහරිඹේ එන්එසබී එශක්
බහඳති වළටිඹට ඳත් කශශර මුදල් ඇභතියඹහ වළටිඹට
ජනහධිඳතිතුභහයි. යදක් කශහ නේ, ඔහුට ඒ දල්භ ශදනහ වළය
ශේ විනධිඹට "ශරේ" කය දභහ ඳසු තභන්ට අනත ශනිවුණහභ ශේ
විනධිශශ ශයෝදනහ නළඟීභ හධහයණ නළවළ කිඹහයි අපි කිඹන්ශන්.
NSB එශක් Chairman ළරැදි කශහ නේ - බහඳතියඹහ ළරැදි
කශහ නේ - මුලින් ඔහුට විනරු්ධධ ක්රිnඹහ කයන්න තිබුණහ. ඒ ගළන
ශභිකුත් කශශර නළවළ. ඒක "ශරේ" කය දභහ අධිකයණඹ ඹේ කිසි
භතඹකට ශගශනන්න පුළුන්ද කිඹහ ඵළලුහ.
ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්මිඹ අග විනනිසුරු තනතුයට ඳත්
කශශර එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ ශනිශයි. ජනහධිඳතිතුභහ ව ශේ
ආණ්ඩුයි. එශවනේ අඳට ශඳෞ්ධගලික ආයක්හ කයන්න ශදඹක්
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නළවළ. වළඵළයි, භභ එක කහයණඹක් කිඹනහ. දළන් ශේ ක්රිnඹහ දහභඹ
කඩහ බි දභහ ශේ ක්රිnඹහ දහභඹට ඳරිඵහමිය ශේ ගන්නහ න්න්දු
නිහ ඓතිවහසික ලශඹන් ශේ  සථහ උල්රාඝනඹ කිරීභ
පිළිඵ ශයෝදනහශන් අඳට ගළරශන්න ඵළවළ.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳසු ගිඹ කහරශශ ශරෝකශශ හුඟක්
යටලින් අපිට විනරු්ධධ යුද අඳයහධ පිළිඵ, භහන මිමිකේ කඩ
කිරීේ පිළිඵ විනවිනධ ශයෝදනහ ආහ. ඒ ශරහශේ අශේ භවහයහර්ඹ
ජී.එල්. පීරිස භළතිතුභහ, අශේ ආණ්ඩුශේ නිශඹෝජිත භවත්රු
ගිමින් කිේශේ, ජනහධිඳතිතුභහත් අසථහ ගණනහක ප්ර සි්ධධිශශ
ප්ර කහල කශශර අශේ යුද අඳයහධ ගළන කථහ කයන්න, විනබහග කයන්න
අඳට ජහත න්තය කණ්ඩහඹේ ඕනෆ නළවළ; ඒක විනබහග කයන්න
අඳට ශවි අධිකයණ ඳ්ධධතිඹක් තිශඵනහඹ කිඹරහයි. එදහ
ජිනීහ ගිමින් අඳට ශවි අධිකයණ ඳ්ධධතිඹක් තිශඵනහඹ කිඹහ
භහන මිමිකේ ාගේරට දුන්න වතිකඹට අද ශභිකද ශරහ
තිශඵන්ශන්? අද ශේක එශවභ පිටින්භ කඩරහ බිරහ දභරහ. භහර්තු
භහශශ ගිමින් ශභිකක්ද කිඹන්ශන් කිඹහ අපි අවනහ. භහර්තු
භහශශ ගිමින් අශේ අධිකයණ ඳ්ධධතිඹ ශවිට තිශඵනහඹ
කිඹරහ කිඹන්න පුළුන්ද? ඊශශ දශර අපි දළක්කහ, අධිකයණඹට
කයන්න ඹන වහනිඹ ශභිකක්ද කිඹහ. ඒ විනතයක් ශනිශයි. අද
කිඹනහ, අධිකයණඹ ඕනෆ නළවළ කිඹහ. අද අධිකයණඹට විනරු්ධධ
ශඳශඳහළි ඹනහ. කවුද, දළන් ජහත න්තයඹට ශේ යටට ඇඟිලි
ගවන්න ඳහය කඳන්ශන්? රඵන ළේතළේඵර් භහඹ අහන
වුණහභ ශඳිදු යහජ
භණ්ඩලීඹ යහජ
නහඹක මුළු Commonwealth යහජ නහඹක මුළු - තිශඵනහ. ශඳිදු යහජ
භණ්ඩලීඹ යහජ නහඹක මුළුශන්භ ගත්ත න්න්දු න්යණරට
ඳටවළනියි අපි ක්රිnඹහ කයන්ශන්. අධිකයණශශ ඉවශ නිරධහරින්
ේඵන්ධශඹන් ක්රිnඹහ කයන්න ඕනෆ ආකහයඹ ේඵන්ධ ශඳිදු
යහජ භණ්ඩලීඹ යහජ නහඹක මුළු ගත්ත න්න්දු න්යණ
තිශඵනහ. ඒහ එකක්ත් ක්රිnඹහට නාන්න අපි උත්හව
කයන්ශන් නළවළ. අපි ඒහ එශවභ පිටින්භ අයින් කයරහයි ක්රිnඹහ
කයන්ශන්. එශවභ කයරහ අඳට ජහත න්තයඹට මුහුණ ශදන්න
පුළුන්කභක් තිශඵනහ ද කිඹරහ භහ අවනහ.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, අශේ ගරු භවහයහර්ඹ ජී.එල්.පීරිස
භළතිතුභහ “දිනමිණ” පුත් ඳතට කශ ප්ර කහලඹක් "Mirror" ශේ
අඩවිනශශ ඳශ ශරහ තිශඵනහ භහ දළක්කහ. ඒශක් කිඹනහ,
"ශදෝහභිශඹෝගඹක් නළතත් ශියහනි එශන්න පුළුන්. ඇභති
ජී.එල්. ඳයි" කිඹරහ. එශවභ එශන්න පුළුන් කිඹරහ
ශකිශවද තිශඵන්ශන්? අශේ ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශේ 107.(3) අනු
 සථහ ඹටශත් තිශඵන්ශන් කහ වරි ඉත් කයන්න ඕනෆ නේ
නිඹමිත ඳරිදි, ශදෝහභිශඹෝගඹක් ශගනළල්රහ නිඹමිත ඳරිදි
විනබහගඹක් කයරහ ඉන් අනතුරු එශන්න කිඹරහයි. එශවභ
නළති තභන්ශේ ශ්ධලඳහරන වයිඹ ඳහවිනච්චි කයරහ එශන්න
කහටත් ඵළවළ. ඇයි ශභශවභ ප්ර කහල කයන්ශන්? තභන්ට තුශනන්
ශදශක් ඵරඹක් තිබුණහ කිඹරහ ශේශක ජ නීතිඹ එශවභ පිටින්භ
අතට අයශගන, ඒ ඵරඹ නීතිඹක් ඵට ඳත් කයගන්න උත්හව
කයනහ. ශේක තභයි ඉතහභත් බඹහනක තත්ත්ඹ. ඒ නිහ ගරු
කථහනහඹකතුභනි, අද ශේ අනුගභනඹ කයන ක්රිnඹහ ඳටිඳහටිඹ
ඉතහභත් බඹහනකයි. විනශලරශඹන්භ ශේ ශරහශේ ජ අපි ශේ ගළන
ඉතහභත් ඳරිසමින් ක්රිnඹහ කයන්න ඕනෆ.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශේ විනශලර කහයක බහ ඇතුශශදි
වුණු ක්රිnඹහදහභඹ ශභිකක්ද? ශේ විනශලර කහයක බහශේ ටවන්
කිඹන ශකිට භහ දළක්කහ බහඳතිතුභහ එක අසථහක කිඹහ
තිශඵනහ, ශේ විනශලර කහයක බහශේ ලිඛිත හක්ක ඳභණයි
රකහ ඵරන්න පුළුන් කිඹරහ. වළඵළයි එශවභ කිඹරහ අනතුරු,
ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්මිඹ කමිටුශන් පිට වුණහට ඳසශර
ඳළඹ ගණනහක් ඇතුශත හචික හක්ක 17ක් කළහ තිශඵනහ.
ඒ විනතයක් ශනිශයි. ජනක යත්නහඹක කිඹරහ හක්කඹට කළව
එක පු්ධගරශඹක් -එක ඳහර්ලසඹක්- කිඹහ තිශඵනහ, තභහශේ ශේ
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ලිඹකිඹවිනලි අයශගන ආපු Director (Legal) එළිශශ ඉන්නහ; ඒ
භවතහත් කළන්න අය ශදන්න කිඹරහ. එතශකිට ඒ භවතහ
කළන්නත් අය රඵහ  ජරහ තිශඵනහ. ගරු කථහනහඹකතුභනි,
ශභශවභ තභයි විනබහග කයරහ තිශඵන්ශන්.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

ඔඵතුභහට ත විනනහඩිඹක් ඳභණයි තිශඵන්ශන්. විනනහඩිශඹන්
අන් කයන්න.

ගරු තිස අත්තනහඹක භවතහ

(ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ශවියි. ඒ විනතයක් ශනිශයි, ගරු කථහනහඹකතුභනි. ශේ
ලිඹකිඹවිනලිර-

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්ර රභජඹන්ත භවතහ (ඛනිජ ශතල්
කර්භහන්ත අභහත තුභහ)
(ரண்தைறகு .டி. சுசறல் தறசஜந்
ககத்தரறல்கள் அகச்சர்)

-

ததற்சநரதக்

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

ගරු කථහනහඹකතුභනි,-

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු තිස අත්තනහඹක භන්ත්රී තුභනි, ඔඵතුභහට විනනහඩිශශ
කහරඹ ශදන්නේ. ශඳිඩ්ඩක් ඉන්න. ගරු සුසිල් ශප්ර රභජඹන්ත
ඇභතිතුභනි, ශභිකක්ද ඔඵතුභහ කිඹන කහයණඹ?

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්ර රභජඹන්ත භවතහ

(ரண்தைறகு . டி. சுசறல் தறசஜந்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු භන්ත්රී තුභහ වන් කශහ ඒ නීති
නිරධහරි භවතහ හචික හක්ක ශදන්න කළශේහ කිඹරහ. නළවළ. ඒ
භවතහ තභයි ඔේපු ලිඹරහ තිශඵන්ශන්. ඒ නිහ ඔේපු ඉදිරිඳත්
කයනහ නේ ඒ භවතහ ඉන්න ඕනෆ. ඒ භවතහට ශන ශදන්න
හක්කඹක් නළවළ. ඒ නිහ එතුභහ කිේ කථහ ේපර්ණශඹන්
ළයදියි.

ගරු තිස අත්තනහඹක භවතහ

(ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශඵිශවිභ යර උත්තයඹක්. කමිටුශේ
බහඳති, ගරු අනුය ප්රිීඹදර්ලන ඹහඳහ ඇභතිතුභහ, "කිසිභ හචික
හක්කඹක් කළන්න ඵරහශඳිශයිත්තු න්ශන් නළවළ" කිඹරහ
කශ ප්ර කහලඹ ශේ හර්තහශේ තිශඵනහ.

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අපි ගිඹ අතශර් ශවිශයන් කළශේහ.

ගරු තිස අත්තනහඹක භවතහ

(ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ඔේ. ශවිශයන් කළශේහ. අපි අවන්ශන් ඒකයි. භභ ඒක ගළන
ඊට ඩහ කථහ කයන්ශන් නළවළ.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

වළකි තයේ ඉක්භනින් අන් කයන්න.

552

ගරු තිස අත්තනහඹක භවතහ

(ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

භහ අන් කයනහ. ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශේ හර්තහශේ
II ශළුශේ 1047 පිටුට භහ ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹිමු
කයනහ. ශලින්ශකෝ භහගශේ Trillium Residencies
ආඹතනශඹන් ශගල් මිර ජ ගළනීභ පිළිඵ ශල්ඛනඹක් ශේකට
අමුණහ තිශඵනහ. ශේ ශල්ඛනඹට අනු ශගල් විනලහර
ප්ර භහණඹක් විනකුණහ තිශඵනහ. ශේ ශගල්ර මිර ගණන් වන්
නහ. ශේ ශල්ඛනශශ තිශඵන අාක 2ක් ඹටශත් වන් න
ශගල් අයශගන තිශඵන්ශන් කවුද? එකක් අයශගන තිශඵන්ශන්
මිටපු අර7 විනනිලසයඹකහයයශඹක්. අනික අයශගන තිශඵන්ශන්
ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිනිඹයි. කහටත් ශගල් ගන්න පුළුන්.
[ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ. භභත් කිඹන්ශන් ඒකයි. ගරු
කථහනහඹකතුභනි, කහටත් ශගල් ගන්න පුළුන්. අපි කිඹන්ශනත්
ඒකයි. ශගල් සිඹඹක් විනතය අයශගන තිශඵනහ. ශේ ශල්ඛනශශ
ශකිශවද තිශඵන්ශන් එශවභ මිලිඹන ගණනක discount එකක්
දුන්නහ කිඹරහ. එශවභ ශකිශවරත් වන් ශරහ නළවළ. ශේ
ශලින්ශකෝ ලියුශේ තිශඵන්ශන් -[ඵහධහ කිරීේ] රාකහශේ කහටද
ඔඹ discount ශදන්ශන් නළත්ශත්? කමිටුශේ ළඩ කයපු භවය
අඹත් අයශගන තිශඵන ශ්ධල් ගළන දන්නහශන්? ඒ නිහ ඒහ
ගළන භහ කිඹන්ශන් නළවළ. ඒ ගළන ගරු බහඳතිතුභහශගන් අවන්න
ඕනෆ.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

ශවියි. දළන් අන් කයන්න.

ගරු තිස අත්තනහඹක භවතහ

(ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශේක ඉතහභත් අහධහයණ ක්රිnඹහක්.
ශේශකන් ශන්ශන් අශේ යශට් ආණ්ඩුක්රපභ  සථහ
උල්රාඝනඹ කයරහ ඹේ ඹේ න්යණ ගන්න කටයුතු කයන එකයි.
තුශනන් ශදශක් ඵරඹක් තිශඵනහ කිඹරහ ඒ ඵරඹ ඳහවිනච්චි කයරහ
ගන්න වළභ න්යණඹක්භ නීතිඹක් ඵට ඳත් ශන්න ඉසයශරහ
ජනතහ පිළිගන්න ඕනෆ. එශවනේ අපි ශඵිශවිභ ඳළවළදිලි
කිඹනහ ශේ කයන්ශන් ළයදි ළඩක් කිඹරහ. ඒ නිහ ශේ ළයදි
ළශඩ්ට අඳ විනරු්ධධයි කිඹන එක ප්ර කහල කයමින් භශේ යන
සල්ඳඹ අන් කයනහ. ශඵිශවිභ සතුතියි.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

ශඵිශවිභ සතුතියි. මීශඟට ගරු යවුෂස වකීේ ඇභතිතුභහ.
ඔඵතුභහට විනනහඩි 10ක කහරඹක් ඳභණයි තිශඵන්ශන්. ඊට ඩහ
ගන්න එඳහ.

[2.49 p.m.]
ගරු යවුෂස වකීේ භවතහ (අධිකයණ අභහත තුභහ)
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம் - லற அகச்சர்)

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice)

Mr. Speaker, when we debate this historic Motion
today, I venture to say that we have reached the
culmination of restless weeks that have convulsed not
only the Legislature and the Judiciary but the whole
country.
The Supreme Law of the country - the Constitution has been under severe stress and strain and it will be
counter-intuitive if we allow this convulsion, long after
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the dust has settled on the arena, to keep festering and
eviscerate the basic structures that have to bolster a
healthy democracy.
As one who attempted to broker peace in order to
bring to an end the sad spectacle of a constitutional
conflict, I speak today disillusioned and forlorn having
lost the ability to sanitize the intransigence displayed by
the subject matter of this Motion. There was a culpable
failure to come to terms with realities of a compromise
that I undertook to avert this crisis. Having failed in that
bid to balance the divergence to an equilibrium, which I
thought it was my duty, to discharge lest I be accused of
failure on my part to prevent the polarization, I speak
today with objectivity devoid of any bias towards anyone
and malice towards none.
Let me be objective in my analysis of the mechanics
of the process and how the whole process has played out
so far much to our discomfiture. The whole chaos was let
loose, in my view, when the Court of Appeal sent up a
question for interpretation to the Supreme Court. In
November last year, seven writ applications were filed in
the Court of Appeal. In all those seven writ applications,
the main relief sought by the petitioners was writs of
prohibition, prohibiting the Members of the Parliamentary
Select Committee from investigating into the allegations
of misbehaviour or incapacity alleged against the Chief
Justice. In all the seven applications there was a threshold
question that loomed large and had to be answered by the
Court of Appeal, namely, whether the Court of Appeal
could issue a writ of prohibition against the Parliamentary
Select Committee.
Instead of serving the notice on the Attorney-General
and finding an answer on the jurisdictional issue, a
different question was framed by the Court of Appeal for
interpretation by the Supreme Court. The question for
interpretation never arose in the course of the proceedings
nor did any of the parties raise this question for
interpretation. The Court of Appeal instead of answering
the jurisdictional question whether the Court had
jurisdiction to issue writ against the Parliamentary Select
Committee played Pontius Pilate by shifting the buck to
the Supreme Court.
What happened in the Supreme Court? We all know
what happened in the Supreme Court. The Supreme Court
answered the question posed by the Court of Appeal and
communicated that determination to the Court of Appeal
which was read out in the Court of Appeal on the 3rd of
this month.
Mr. Speaker, I have my problems in coming to grips
with the interpretation of the Supreme Court. I would
summarize the Determination of the Supreme Court in a
couple of sentences. Firstly, the Supreme Court held that
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the Parliamentary Select Committee exercises judicial
power when it investigates the allegations of
misbehaviour or incapacity of the particular judge.
Secondly, this judicial power has to be vested by law and
law alone. It cannot be conferred by a Standing Order.
Both conclusions are erroneous and cannot be supported
in any manner.
I read in the papers that the Honourable AttorneyGeneral cited the case of Walter Nixon Vs. United States
of America, a case decided by the US Supreme Court in
1993 and reported in their reports. Mr. Speaker, this is a
case where a judge of the Federal Supreme Court judge in
the United States challenged his impeachment in the US
Supreme Court. We have borrowed some features of the
US Constitution into ours and you will see that the United
States is a country where judicial power is vested
exclusively in the judiciary. Walter Nixon, the impeached
judge, argued the same question that the Attorneys of Dr.
(Mrs.) Shirani Bandaranayake argued in our Supreme
Court, namely, the impeachment process is an exercise of
judicial power and it should be decided by the Judiciary
and not by the PSC as happens in that country. There, the
Senate conducts the impeachment proceedings.
The Supreme Court of the United States categorically
rejected the argument. The Supreme Court of the US was
emphatic that when the Senate holds sittings in an
impeachment proceedings there, it is not a trial nor is it
an exercise of judicial power.
As I said before, Mr. Speaker, the United States is a
country where judicial power is jealously guarded by the
Judiciary but still, the Supreme Court held in the Nixon
case that though the impeachment proceedings had the
trappings of a trial, it is not a trial at all. It is not an
exercise of judicial power either. It is just a legislative
check on the Judiciary by the Legislature. It is just a
constitutional process of disciplining a judge. Even in
Australia, this power of disciplining a judge has not been
held to be an exercise of judicial power.
But, this principle was lost on our Supreme Court.
They conveniently omitted any reference to this case
though it was cited to them and it was a willful blindness
on the part of the Supreme Court exhibited to this
principle when they held that under Article 107(3) or
Standing Order 78A, the PSC, was exercising judicial
power.
I would like to quote an excerpt from the US
Judgment of Walter Nixon, but for brevity of time I am
not going to quote that passage and table* that together
with my speech.
—————————
* පුසතකහරශශ තඵහ ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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I find a particular statement of the US Supreme Court
quite compelling at page 234 of the Judgment. I quote:
“Judicial review would be inconsistent with the Framers‟ insistence
that our system be one of checks and balances. In our constitutional
system, impeachment was designed to be the only check on the
Judicial Branch by the Legislature. Judicial involvement in the
impeachment proceedings would eviscerate the 'important
constitutional check' placed on the Judiciary by the Framers.
Nixon‟s argument would place the final reviewing authority with
respect to impeachments in the hands of the same body that the
impeachment process he's meant to regulate.”

Unlike in the US, where the Congress and the Senate
conduct the impeachment process, in Sri Lanka the
impeachment process involves both the legislative and the
executive arms. Yet, just as in the US, both the President
and the Members of Parliament are representatives of the
people and, therefore, are legitimately permitted to
impeach a judicial officer. But, the Supreme Court
erroneously holds that the impeachment hearing is a
judicial hearing. That is where they go wrong. It is not. It
is anything but judicial. Even in the US, it is a Select
Committee of Senators who hear evidence. But, the entire
Senate votes on it.
So, the Supreme Court interpretation is not in
conformity with the judicial attitudes of other countries.
The strange part of the determination is that not a single
word is spoken of this comparative jurisprudence by the
three-member Supreme Court Cench which delivered this
erroneous determination.
Mr. Speaker, I find that the Nixon‟s case has been
followed in another case in the United States, namely,
Alcee L. Hastings Vs. United States of America, decided
on 21st October, 1993. Since then, there has been no
ambiguity about the nature of this power and it is
axiomatic that about 11 judges who have been impeached
so far in the United States did not choose to challenge
their impeachment proceedings and the Judiciary has not
interfered with the impeachment process. But, it is
regrettable that the Supreme Court of Sri Lanka should
turn a blind eye to this constitutional jurisprudence which
is taking place outside Sri Lanka.
The second issue that I mentioned is that of law and
law alone. The Supreme Court says that Parliament must
enact a law in order to confer the imaginary judicial
power they are talking of. When the Supreme Court spoke
of a legal enactment to confer the so-called judicial
power, they conveniently omitted a reference to the
Standing Orders that are specifically referred to in Article
107(3). Since the Hon. (Prof.) G.L. Peiris referred to this
yesterday, I am not going to go into that.
In any event, the Court of Appeal could not have sent
a question for interpretation without having answered the
jurisdictional question. They failed to address the
preliminary question whether they had jurisdiction in the
first place to issue a writ against Parliament or the
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Parliamentary Select Committee. The only occasion they
have addressed this issue is when the Chief Justice
herself filed a writ application in the Court of Appeal
recently to challenge the Report of the PSC and prohibit
Parliament from debating this Report.
What happened in the Court of Appeal in the case
filed by the Chief Justice? When the Attorney General
raised this issue, the Court of Appeal after a marathon
session of submissions on the 7th of January, last week,
had delivered a judgment quashing the Report of the PSC
on the same day, a practice which has never been adopted
by the Court of Appeal in the past.
I would refer you to the article written by other Judges
of the Court of Appeal yesterday which is on page 3 of
the "Daily News". The Judges have called it "a hurried
justice" which they allege has resulted in disrepute being
brought to the Court of Appeal. But, I approach the
judgment, the hurried judgment, with objectivity. The
Chief Justice had asked for two reliefs, namely, the
prohibition to stop Parliament from debating the Report
and certiorari to quash the Report of the PSC. The
argument is made that by quashing the Report, the
findings of the PSC had been nullified and that there is no
Report. But, is that the legal position?
Mr. Speaker, it is Parliament that assigns judicial
power of the people to the Judiciary, but when judiciary
delivers judgments which have no foundation, certainly
we should have the freedom of proceedings to critique
those erroneous judgments and condemn them out of
hand. The binding nature or stare decisis, as they call it,
cannot attach itself to a judgment which amounts to a
nullity.
As the Attorney-General rightly argued, a survey of
the writ jurisdiction of the Court of Appeal demonstrates
that the Court of Appeal does not possess the writ
jurisdiction extending to Parliament or Parliamentary
Select Committee. I say this because the answer is found
in the Constitution itself. Before I come to that, I want to
mention a few words about some vital provisions of the
Parliament (Powers and Privileges) Act. When the Select
Committee sat, it sat as Parliament itself. We have to bear
in mind that a Select Committee is an extension of
Parliament. I draw your attention to Section 2 of the
Parliament (Powers and Privileges) Act, which
categorically declares that Parliament includes a
Committee of Parliament. So, when the PSC had its
proceedings, it amounted to Parliamentary proceedings.
Can any court impugn these proceedings? This is what
the Court of Appeal fails to answer in its judgments. The
answer to this question is found in Section 3 of the
Parliament (Powers and Privileges) Act. Let me quote
Section 3:
“There shall be freedom of speech, debate and proceeding in
Parliament and such freedom of speech, debate or proceedings shall
not be liable to be impeached or questioned in any court or place
out of Parliament.”
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This statutory ouster of jurisdiction of courts applies
not only to the Court of Appeal but also to the Supreme
Court. Sir, this statutory ouster in Section 3 has got
incorporated in Article 67 of the Constitution. That is one
fact that the Court of Appeal has conveniently omitted to
mention in its Judgment. Article 67 says, I quote:
“The privileges, immunities and powers of Parliament and of its
Members may be determined and regulated by Parliament by law,
and until so determined and regulated, the provisions of the
Parliament (Powers and Privileges) Act, shall, mutatis mutandis,
apply.”

By incorporating the provisions of the Parliament
(Powers and Privileges) Act in Article 67 of the
Constitution, today the Parliament (Powers and
Privileges) Act has been elevated to a constitutional status
and the jurisdiction of the Court of Appeal to issue a writ
against Parliament or PSC is taken away by Article 67.
This is made clear by Article 140 of the Constitution
that empowers the Court of Appeal to issue writs. This
power is not wide as the Court of Appeal claims. It is
circumscribed by two phrases appearing in Article 140,
namely, “Subject to the provisions of the Constitution”
and “according to law”.
The Court of Appeal can issue writs “Subject to the
provisions of the Constitution” and “according to law”. If
there are constitutional provisions that take away the
jurisdiction, the Court of Appeal cannot issue a writ.
Mr. Speaker, how did the Court of Appeal lose sight
of Article 67 which ousts the jurisdiction of writ against
Parliament?
The Court of Appeal dodges this issue, and are we
bound by a judgment which lacks legitimacy? As
Parliamentarians, are we to permit this aberration?
Thus, the PSC proceedings that culminated in the
Report are immune to any challenge by certiorari. In the
same breath, prohibition of any proceedings in Parliament
in furtherance of the recommendations of the PSC is
barred by Article 67 read with Article 140 of the
Constitution.
කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

Hon. Minister, please wind up now.
ගරු යවුෂස වකීේ භවතහ

(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

Mr. Speaker, I will wind up by leaving some of those
references to cases but I have a very important point to
make here about the English Common Law and writs.
That too I will table*.
—————————
* පුසතකහරශශ තඵහ ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.

558

There are other cogent grounds on which, I say, the
Judgment of the Court of Appeal extending its
jurisdiction to Parliament falls like a pack of cards.
Look at the proviso to Article 140. This proviso
makes it clear that Parliament can enact a law by which
we can transfer the writ jurisdiction to the Supreme
Court. The Court of Appeal can be denuded of its writ
jurisdiction by Parliament. It is Parliament that sets the
limits of the writ jurisdiction of the Court of Appeal. It is
Parliament that delegates the judicial power to the Court
of Appeal. I see a "master and servant" relationship but I
would classify it rather as a "principal and agent"
relationship. In that background, how can an agent
supervise its principal? Did the Court of Appeal consider
this all-important distinction? No. This is why this
judgment is anomalous and aberrant.
So, I have demonstrated to you that the
determinations of both the Supreme Court and Court of
Appeal have today sounded the death knell of
Parliamentary sovereignty and stand as judicial
anomalies. They can never be supported having regard to
precedent. Nowhere in the world has a writ been issued
against Parliament.
Where have we now come? This latest jurisprudence
raises an all-important issue. Every time a Select
Committee sits and makes a decision such as what the
COPE or Public Accounts Committee would do, we face
the prospect of a writ overtaking us and nullifying all that
happens in this august forum.
Does this sit comfortably with Parliamentary
sovereignty? If Select Committees are going to be
hampered in this manner, can we operate and carry on
our Parliamentary proceedings?
Mr. Speaker, our system of checks and balances are
likely to crumble and grind to a halt. We have to divorce
ourselves from emotions and we are duty-bound to look
at those two judgments dispassionately to see the extent
of their pernicious effect.
I have also referred to the Geneva Declarations and
how it does not affect because we are a dualist nation and
that decision by Justice Sarath N. Silva is also referred to
in my speech that I table.
Mr. Speaker, both the Legislature and Judiciary must
operate themselves in their respective spheres of
competence and the concept of separation of powers with
its checks and balances built into the Constitution, have
to be respected and advanced without any qualifications
and any unwarranted intrusion on each other‟s territory
except as permitted by the Constitution, has to be averted
by a conscious effort to maintain the equilibrium that the
Constitution seeks to achieve.
This convulsion which have plagued us has to be
arrested for the greater good of the people who placed
this public trust of governance in each of us.
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Mr. Speaker, as one who initiated a compromise at the
beginning of the process, I am personally in a moral
dilemma on this issue; still in view of these judgments
that I have critiqued, I have no option but to vote for this
Motion to preserve the legitimacy of the powers of
Parliament, which we are all duty-bound to protect,
preserve and promote.
Thank you, Mr. Speaker.
[தற.த. 3.05]
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றகதொக்கறரக ஒத ததரதுகன் ணக்கு இகக்கப்தட்ட
அலற, அறரம் தரடர்தறல் சடிரகப் தரரளுன்நத்றல்
தொகநதௌடு தசய்தொடிரது. ஆணரல், லறன்நத்றல் தொகநதௌடு
தசய்னரம்.
ணச,
ணக்கு
இகக்கப்தடுகறன்ந
அலறகளுக்கும் அறரங்களுக்கும் றரக ஒத சரர
ததரதுகன் லறன்நத்க - லறத்துகநக - ரடிச்தசன்த,
இதறத்லர்ப்கதப் தததகறன்ந இடரகத்ரன் லறன்நம் லறத்துகந - இதக்கறன்நது. ஆணரல், இன்த அந்
லறத்துகநறசன
தொன்க
றகனறல்
இதக்கறன்ந
லறசதகட டடிக்கககள் ங்களுகட சட்டரக்கத்
துகநறணரல் சகள்றக்குள்பரக்கப்தட்டுள்பது. றர்கள்
சம்தந்ப்தட்ட றடங்கபறல்கூட, கடந் கரனங்கபறல் லற
தைநக்கறக்கப்தட்டக ரங்கள் ரதம் அநறசரம்.

ගරු එස. ශ්රීපතයන් භවතහ
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்)

(The Hon. S. Shritharan)

தகப சதரரகர் அர்கசப, இன்த இனங்கக ரட்டில்
சட்டத்க
அங்கலகரறக்கறன்ந
சட்டரக்கத்துகநக்கும்
சட்டங்ககப
கடதொகநப்தடுத்துகறன்ந
லறத்துகநக்கும்
இகடறல் தரரற இகடதபற ற்தட்டுள்பக ல்சனரதம்
உற்தசரக்குகறன்நரர்கள்.
தற
லறசர்
(கனரறற)
(றதற) றரற தண்டரரக்க அர்கள்லது சுத்ப்
தட்டுள்ப குற்நச்சரட்டுக்கள் சரறர? தறகர? ன்தற்கு
அப்தரல், லறத்துகநறன் தசற்தரடுகள் சகள்றக்குட்தடுத்ப்
தட்டுள்பக ரங்கள் இங்கு அரணறக்கனரம். ஒத ரட்டின்
இகநக ன்ததும் அந் ரட்டின் றரரறக்கம் ன்ததும்
லறத்துகநசரடு சம்தந்ப்தட்டக. சட்டத்க அங்கலகரறக்
கறன்ந இடரகப் தரரளுன்நம் இதந்ரதம், இந் ரட்டில்
லறகக் சகரதகறன்நர்களுக்கு லற ங்குகறன்ந இடரக
லறன்நம் கரப்தடுகறன்நது. ஒத ரட்டின் குடிக்களுக்கரண
தரதுகரப்கத ங்குகறன்ந லறத்துகநரணது, (கனரறற)
(றதற) றரற தண்டரரக்க அர்ககப றசரரறப்தற்கு
றறக்கப்தட்ட தரறவுக்குழுவுக்குச் சட்ட அங்கலகரம் இல்கன
தணத் லர்ப்தபறத்துள்பது. லறன்நத்றன் லர்ப்தை அல்னது
லறத்துகநறன் லர்ப்தைத்ரன் இந் ரட்டில் ட்டுல்ன, ந்
ரட்டிதம் இதறரண லர்ப்தரக - றடரக - இதக்கறன்நது.
ஆணரல், ஆகப் ததண்ரகவும் ததண்க ஆரகவும்
ட்டுச ரற்ந தொடிர, கண ல்னர றடங்ககபத்ம்
ஆற்நக்கூடி ஒத றகநசற்நறகரம், அணரல் உதரக்கப்
தட்ட லறத்துகந தறகரணது ணத் லர்ரணறத்ரல், அரது
லறத்துகந தசரல்கப் தறகதன்த சட்டரக்கத்துகந
தைநக்கறத்ரல், லறத்துகந சகள்றக்குநறரக்கப்தட்டுள்பது
ன்தச உண்கரகும். லறத்துகநக உதரக்கற
சட்டரக்கத்துகநச லறத் துகநகப் தைநக்கறக்கறன்நது
ன்தக
ஒத
தரதூரண
தசனரகச
உனகறல்
உள்பர்களும் ரங்களும் தரர்க்கறன்சநரம். இங்கு சட்டத்க
உதரக்கறர்கசப
சட்டத்க
லதகறன்நரர்கள்.
இது
அசறல் ரப்கத லதகறன்ந ஒத றடரகச க்கபரல்
தரர்க்கப்தடுகறநது.
இன்தோனம்
ர்ங்கள்கூட
லநப்
தடுகறன்நண.
ஒத ரட்டின் அசறல் ரப்தை, அசறல் றரரறக்கம்,
அசறல் சட்டரக்கங்கள் ன்தண ர்த்றன் அடிப்தகடறல்
உதரண லறறததந்ச தறநந்றதக்கறன்நண. இவ்ரநரண
லறத்துகநரணது இந் ரட்டில் சகள்றக்கு உட்தடுத்ப்
தடும்ததரழுது, இந் ரடு ங்சக தசல்கறன்நது? இந் ரடு
சர்றகரத்க
சரக்கற
கர்ந்துதகரண்டிதக்கறன்நர?
அல்னது
ஜணரக
றழுறங்ககபப்
தறன்தற்நறச்
தசல்கறன்நர? ன்ந றணரக்கள் இன்த தனரறடத்றதம்
ழுந்றதக்கறன்நண. லறத்துகநறன் லர்ப்கதச் சட்டரக்கத்
துகந றரகரறப்தது ன்தது லறத்துகநலது க்களுக்கு
இதக்கும்
ம்தறக்ககக
இல்னரல்
தசய்கறன்நது.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

Order, please! දළන් ගරු නිශඹෝජ
මරහනඹ ගන්නහ ඇති.

කථහනහඹකතුභහ

අනතුරු

නිශඹෝජ

කථහනහඹකතුභහ මරහනශඹන් ඉත් වුශඹන්,
කථහනහඹකතුභහ [ගරු යන්දිභ වීයක්ශකිඩි භවතහ]

මරහනහරඪ විනඹ.

அன்தறநகு,
சதரரகர்
அர்கள்
அக்கறரசணத்றணறன்த
அகனச, தறறச் சதரரகர் அர்கள் [ரண்தைறகு சந்ற
வீக்தகரடி] கனக கறத்ரர்கள்.
Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY
SPEAKER [THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY] took the
Chair.

නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභහ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු භන්ත්රී තුභනි, ඔඵතුභහ කථහ කයන්න.

ගරු එස. ශ්රීපතයන් භවතහ
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்)

(The Hon. S. Shritharan)

சதரகணப் தல்ககனக்ககத்றன் அசறல் றஞ்ஞரணத்
துகநப் சதரசறரறதம் கசணடி தல்ககனககத்றன் அசறல்
றஞ்ஞரணத்துகநப்
தேடரறதறத்ரண
.சஜ.
றல்சன்
அர்கள், 1988ஆம் ஆண்டில் ழுற "The Break-up of Sri
Lanka" ன்ந தைத்கத்றல் லறத்துகநக ரம் ப்தடித்ம்
தன்தடுத்னரதண
இனங்ககறன்
தொன்ணரள்
தோத்
அகச்சர்கள்
இதர்
தசரன்ண
கதத்துக்கள்
தற்நறக்
குநறப்தறட்டுள்பரர். "லறத்துகநறல் இதக்கறன்ந லறசர்களுக்கு
ல்ன வீட்டு சறககபத்ம் கரர் சறககபத்ம் தசய்து
தகரடுப்தன்தோனம்
ரங்கள் றதம்தற
லர்ப்தைக்ககபப்
ததற்தக்தகரள்ப தொடித்ம்" ன்தகூட அர் அப்தைத்கத்றசன
குநறப்தறட்டிதக்கறன்நரர். ஆணரல், இதகட தைத்கத்க
இதுக ரதம் றரகரறக்கவுறல்கன; சகள்றக்குட்தடுத்வு
றல்கன. ஆட்சறரபர்கள் றர்களுக்கு றரக லறத்
துகநகப் தன்தடுத்றன் றகபவு அல்னது அன்தோனம்
ததற்தக்தகரண்ட தறற்சறரன் இன்த சறங்கப க்கள்லது
றறக்கப்தட்டுள்பது.
றகதொக்கறரக
லள்குடிசற்ந
றடத்றல் - த்த்ம் கரரக றர்கள் இடம்ததர்ந்து
ரழ்ந்து, லண்டும் ங்களுகட தசரந் இடங்கபறல்
லள்குடிசதகறன்நததரழுது, குநறப்தரக தகரம் டக்கு,
சம்தர் சதரன்ந தறசசங்கபறல் லள்குடிசநறததரழுது,
ற்தட்ட
தறச்சறகணகள்
தரடர்தறல்,
இதுக
லற
ன்நத்றணரல் ங்கப்தட்ட லர்ப்தைக்கள்கூட, சரறரண
தொகநறல்
கடதொகநப்தடுத்ப்தடறடரல்
டுக்கப்
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ඳහර්ලිශේන්තු

[ගරු එස. ශ්රීපතයන් භවතහ]

தட்டிதக்கறன்நண. ஆகச, இந் ரட்டில் லறக றகன
ரட்டுது
ன்தது
ற்தகணச
சகள்றக்குநறரக
இதப்ததுடன், லறத்துகநறன் லர்ப்தைகளுக்குக் குந்கம்
றகபறப்தகத்ம் ரங்கள் அநறசரம்.
சம்தர்
க்கள்
ங்கபறன்
தசரந்
இடங்களுக்குச்
தசல்ற்கும், தகரம் டக்கு க்கள், லறன்நம் ங்கற
லர்ப்தறன் அடிப்தகடறல் அது ங்கப்தட்டு 7 தடங்களுக்கு
சனரகறத்ம் அர்கபது தசரந் இடங்களுக்குச் தசல்ற்கும்
ந்றரண டடிக்கககளும் சற்தகரள்பப்தடறல்கன.
லறத்துகநறன் டடிக்கககள் இங்கு சகள்றக்குட்தடுத்ப்
தட்டுள்பண.
கடந்கரன
டடிக்கககள்
தரடக்கம்
இக்கரனகட்டம்
கரண
டடிக்ககககப
ரங்கள்
சரக்குகறன்நததரழுது,
தரடர்ந்தும்
லறத்துகநரணது
சட்டத்துகநக்குள்
உள்ரங்கப்தட்டரல்
அர்கபரல்
ங்கப்தடுகறன்ந லர்ப்தைக்கள்கூட சகள்றக்குட்தடுத்ப்தடும்
றடங்கபரகச
ரநறதகக்
கரனரம்.
சறங்கப
க்களுக்தகறரக லறத்துகந றடங்கள் உதப்தததகறன்ந
இந் சகபறல்ரன் சறங்கப ஊடகங்கள்கூட ரய்றநக்க
ஆம்தறத்றதக்கறன்நண. ஆணரல், இச றகனககள் கடந்
கரனங்கபறல் றர்களுக்கு கடததற்நததரழுது சறங்கப
ஊடகங்கசபர அல்னது சறங்கப தைத்றஜலறகசபர ரய்
றநக்கறல்கனதன்தகத்ம்
ரங்கள்
இந்
இடத்றல்
றகணவுதகரள்ப சண்டும். இது அகணதம் சறந்றக்க
சண்டிதும்
ங்ககப
ரங்கசப
றதத்றக்தகரள்ப
சண்டிதுரண தம் ன்தகத்ம் இந் இடத்றல்
ண்றக்தகரள்ப சண்டும்.
1970 ஒக்சரதர் ரம் ரழ்ப்தரத்றல் இன்தம், சசரற
ன்ந இகபஞர்கள் ததரதமரரல் ககது தசய்ப்தட்டதறன்
தகரடூரகக்
தகரகன
தசய்ப்தட்டு
அல்கனப்தறட்டி
தகுறறல்
வீசப்தட்டிதந்ரர்கள்.
இற்கு
ஆகக்குழு
றறப்தரக அப்சதரக ஜணரறதறரக இதந் சஜ.ஆர்.
ஜர்ண அர்கள் குநறப்தறட்டிதந்ரர். ஆணரல், ந்தரத
ஆகக்குழுறன்
தோனரகவும்
அந்
றசரககள்
சற்தகரள்பப்தடறல்கன. ரணறர் சஜரசப் தரஜசறங்கம்,
ரணறர்
சறசசன்,
ரணறர்
றரஜ்
சதரன்ந
ங்களுகட றழ்த் சசறக் கூட்டகதறன் தரரளுன்ந
உதப்தறணர்கள் தனர் தகரகன தசய்ப்தட்டு இன்த தன
தடங்கள் கடந்துறட்டண. ஆணரல், அர்ககபக் தகரகன
தசய்ர்ககபக் கண்டுதறடிக்க ந் டடிக்கககளும் இந்
ரட்டில்
இதுக
சற்தகரள்பப்தடறல்கனதன்தக
ரங்கள் தைரறந்துதகரள்ப சண்டும். [இகடதௌடு] ஆகச, இந்
ரட்டிசன லற ன்தது இநந்றதக்கறநதன்த ரங்கள்
டுத்துக்தகரள்ப சண்டும். இன்கந லறத்துகந லரண
றசரககள்,
க்கபறகடச
தன
சகள்றககப
ழுப்தறறதக்கறன்நண. ந் டடிக்ககத்ம் சற்தகரள்பப்
தடுற்கு
தொன்ணர்
இந்
ரட்டிசன
லற
தற்நற
சறந்கணககப ரம் தகரண்டிதக்க சண்டும். குநறப்தரக,
றர்களுக்கு ஓர் அசறல் லர்வு ங்குற்கரக 1987இல்
தகரண்டுப்தட்ட இனங்கக - இந்ற ஒப்தந்த்றல் இதந்
டக்கு, கறக்கு இகப்தைக்கூட ஒத ணறதர் க்கறன்
தோனரகப் தறரறக்கப்தட்டிதக்கறநது. 18 ஆண்டுகளுக்கு சல்
இனங்ககப் தரரளுன்நத்றதெடரக வு தசனவுத்றட்டம்
தோனம் றற ங்கப்தட்ட இந் இகந் டக்கு - கறக்குப்
தறசசங்கள்
இன்த
தறரறக்கப்தட்டிதக்கறன்நண.
இந்
றகனறல்
ந்
அடிப்தகடறதம்
க்களுக்கு
லர்வு
ங்குற்கரண சரறரணதரத றக இந் ரடு
தகரண்டிதக்கறல்கன
ன்தகத்ம்
ரங்கள்
தரர்க்க
சண்டும்.

562

லறத்துகந றர்கள் சரர்தறல் சரறரண தங்கக கறக்க
றல்கனதன்நரதம் றழ்த் சசறக் கூட்டகப்தறணரகற
ரங்கள் றரற தண்டரரக்கவுக்கரகசர அல்னது
அசரங்கத்துக்கரகசர சதசறல்கன. இந் ரட்டில் லற
சண்டும்;
லறக்கரகவும்
ன்தகட
இல்தரண
ரழ்வுக்கரகவும்
சதரரடுகறன்ந
ஓர்
இணம்
ன்ந
அடிப்தகடறல், அர்ககபப் தறறறறத்துப்தடுத்துதன்
ன்ந அடிப்தகடறல் இற்கநக் குநறப்தறட சண்டி
கட்டரம்
ணக்கு
இதக்கறன்நது.
1983ஆம்
ஆண்டு
ததக்ககட சறகநச்சரகனறசன தடுதகரகன தசய்ப்தட்ட
குட்டிற, ங்கத்துக, தஜகன் உட்தட தன தொன்ணரள்
சதரரபறகளுகட தகரகன க்குகள்கூட இன்தக
ந்ற
றசரகத்றல்னரல்
கறடப்தறசன
சதரடப்
தட்டிதக்கறன்நண. இத்கண ஆண்டுகள் கடந்தும் அது
தரடர்தரண
றசரககள் துவுச இந் ண்றசன
கடததற்நரக இல்கன. 2000ஆம் ஆண்டிசன தறந்துதத
சறகநறசன தகரல்னப்தட்ட றழ்க் ககறகள் தரடர்தரகக்கூட
ந்றரண
தொன்சணற்நதொம்
லறத்துகநறதெடரக
சற்தகரள்பப்தடறல்கன. 2012ஆம் ஆண்டில் வுணறர
றதம் அதரதைத்றதம் கத்துத் ரக்கப்தட்டுத் றழ்
அசறல் ககறகள்கூட தகரகன தசய்ப்தட்டிதக்கறநரர்கள்.
அர்கள்
தரடர்தறல்கூட
இதுக
ந்றரண
தொன்சணற்நதொம் இந் ரட்டிசன ற்தடறல்கன. ஆணரல்,
இச 2012ஆம் ஆண்டிசன ததக்ககடச் சறகநறசன
தடுதகரகன தசய்ப்தட்ட ககறககப ரங்கள் இந்
இடத்றசன றகணவுதகரள்ப சண்டும்.

ගරු පී. පිඹශරන භවතහ

(ரண்தைறகு ததர. தறசசண)

(The Hon. P. Piyasena)

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

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Piyasena, what is your point of Order?
ගරු පී. පිඹශරන භවතහ

(ரண்தைறகு ததர. தறசசண)

(The Hon. P. Piyasena)

இர் தசரல்கறநரர், இந் ரட்டிசன சட்டம் அறக்கப்
தட்டிதக்கறநதன்த! ரட்டில் தகரகனகள் டந் கரனத்றல்
சறங்கப க்களும் தகரல்னப்தட்டிதக்கறநரர்கள். அன்த ரய்
றநந்லர்கபர? தொஸ்தம் க்களும் தகரல்னப்தட்டிதக்கறநரர்கள்.
சகறல்னர ககககபக் ககத்து, ரட்டில் சர
தங்கரம் கடததததுசதரன கரட்டுற்கு ரம்
இடபறக்கரட்சடரம். ஈ.தே.ஆர்.ல்.ப்., தடசனர, தைதபரட்
ததரது க்ககபக் தகரன்ந சத்றசன ககக்க -

නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභහ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

That is not a point of Order.
ගරු එස. ශ්රීපතයන් භවතහ
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்)

(The Hon. S. Shritharan)

இன்த சறகநறசன இதக்கறன்ந இந்க் ககறகள்கூட
றடுகன தசய்ப்தடறல்கன. றழ் இகபஞர்-த்றகள்
இன்ணதொம் சறகநறசன இதக்கறன்நரர்கள். 19 தடங்கபரகச்
சறகநறசன இதந் கரத்ரற ன்கறன்ந ஒத ததண்
அண்கறசன இநந்றதக்கறன்நரர். உண்கறசன சறகநச்
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சரகனகபறசன இதந்து ங்களுகட றர்கரனத்துக்கரக,
ங்களுகட
றடுகனக்கரக
ங்கறக்தகரண்டிதக்கறன்ந
சறகநக் ககறகளுகட றடுகனகூட இந் ரட்டிசன
சகள்றக்குநறரக இதக்கறன்நது. சதரரபறகபரக இதந்து
சகடந்ர்கள்
ற்தம்
தள்கபக்
தகரடிசரடு
சகடந்ர்களுக்கரண றடுகனகள் தரடர்தரகப் சதசப்
தடுகறன்நச ற, அறல் ந்றரண தொன்சணற்நங்களும்
இதுக ற்தடுத்ப்தடறல்கன. இன்தம் சறகநறசன உள்ப
ககறககப றடுகன தசய்ற்கரகப் தன கட்டங்கபறல்
ங்களுகட
கட்சறகூட
அசசரடு
சதசறறதக்கறன்நது.
அற்கரண றசசட லறன்நங்கள் உதரக்கப்தட்டு இந்க்
ககறகள்
றடுகன
தசய்ப்தடுரர்கள்
ன்கறன்ந
உதறதரறகள்கூட
ங்கப்தட்டிதக்கறன்நண.
ஆணரல்,
இன்த
அந்
றசசட
லறன்நங்கள்
உதரக்கப்
தடுற்குக்கூட சட்டங்கள் இல்கன ன்தம் அற்கரண
கரனம் இல்கன ன்தம் தசரல்னப்தட்டுக் தகரண்டிதக்கறன்நது.
[இகடதௌடு] ஆகச, ரபரந்ம் ங்களுகட றடுகனக
ண்றக்தகரண்டிதக்கறன்ந இந்ச் சறகநக் ககறகளுகட
றடுகனக்கரக இந் அசரங்கம் ந் தொன்சணற்நங்ககபத்ம்
சற்தகரள்பறல்கன ன்தகத்ம் இகண லறத்துகந
சரறரண தொகநறல் ககரபறல்கன ன்தகத்ம் இந்
இடத்றசன ரங்கள் சுட்டிக்கரட்ட சண்டும். அசசதரன
தொன்ணரள் சதரரபறகபரக இதந்து சகடந்ர்கள்,
தள்கபக் தகரடிசரடு ந்ர்கள் தரடர்தரகப் தனதொகந
ரங்கள் இந்ப் தரரளுன்நத்றசன சதசறறதக்கறன்சநரம்.
ஆணரல், இது தரடர்தரண ந் ரர்த்கககபசர, ந்
றடங்ககபசர இந் அசும்கூட தொன்கக்கறல்கன.
அற்கு ஒத லற இந் ரட்டில் கறகடக்கறல்கன ன்தகத்ம்
ரங்கள் தைரறந்துதகரள்ப சண்டும்.
றக
தொக்கறரக,
அண்கறல்கூட
ரழ்ப்தரப்
தல்ககனக்கக
ரர்கள்
ககதுதசய்ப்தட்டிதக்கறன்
நரர்கள். ககதுதசய்ப்தட்ட ரர்களுக்குப் ‘தறரறசகடிர்’
தட்டம் சூட்டப்தட்டு, அர்கள் இந்றரறசன தன தறற்சறகள்
ததற்நரகச் தசரல்த, அர்களுக்கு தரழ்வு - தைணர்ரழ்வு
ன்ந ததரறல் டுத்துகக்கப்தட்டிதக்கறன்நரர்கள். ஆணரல்,
ஒத ரட்டிசன த்த்ம் தைரறந்ர்களுக்குத்ரன் தைணர்ரழ்வு
ங்கப்தடுது உண்டு. ஆகச, இந்ப் தைணர்ரழ்வுக்கரகச்
தசன்நர்கள் ரர் ன்தக ගරු පී. පිඹශරන භවතහ

(ரண்தைறகு ததர. தறசசண)

(The Hon. P. Piyasena)

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

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු පිඹශරන භන්ත්රී තුභහ, ශභිකක්ද, point of Order එක?

ගරු පී. පිඹශරන භවතහ

(ரண்தைறகு ததர. தறசசண)

(The Hon. P. Piyasena)

இர் ன்ண தசரல்தக் தகரண்டிதக்கறன்நரர்? லங்கள்
றழ் க்ககபக் தகரல்னறல்கனர? லங்கள் ஆபரள்
இக்கம் கத்து தகரல்னறல்கனர? ‘தசனர’, ‘தைதபரட்'
ல்.ரல.ரல.ஈ. ன்த ததரது க்ககபச் சரகடிக்கறல்கனர?
இந்ற இரடம் -

නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභහ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

That is not a point of Order.
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ගරු එස. ශ්රීපතයන් භවතහ
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்)

(The Hon. S. Shritharan)

ஆகச, இந்ச் சறகநச்சரகனறசன
றடுகன தசய்சரடு இந் ரழ்ப்தர -

உள்பர்ககப

ගරු සුජී ශරනසිාව භවතහ

(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

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

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Yes, Hon. Sujeewa Senasinghe -[Interruption.]
ගරු සුජී ශරනසිාව භවතහ

(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, the Hon. Piyasena is
[මරහනශශ අණ ඳරිදි ඉත් කයන ර ජ.]

[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது]
[Expunged on the order of the Chair.]

because he is going and sitting everywhere where
there are mikes.-[Interruption.]
නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභහ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

No, that is not a point of Order. Hon. Shritharan, you
continue with your speech.
ගරු එස. ශ්රීපතයන් භවතහ
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்)

(The Hon. S. Shritharan)

ரழ்ப்தரப்
தல்ககனக்கக
ரர்களுகட
றடுகனறல்கூட தன டககள் தன தொன்சணற்நங்கள்
ற்தட்டிதப்தரகச் தசரல்னப்தட்டரதம் அது இடம்ததந
றல்கன. உர் கல்ற அகச்சர் அர்கள் ற்சதரது இந்ச்
சகதறசன இதக்கறன்நரர். ஆணரல், அரல்கூட அந்
ரர்களுகட றடுகன தற்நற துவுச தசரல்ன
தொடிரல்
இதக்கறன்நது.
ணச,
தல்ககனக்கக
ரர்களுகட
றடுகனகத்ம்
அர்களுகட
றடுகனக்கரண றகத்ம் இந் அசு தொதசன அநறறக்க
சண்டும். அசசதரல் சறகநறசன இதக்கறன்நர்களுகட
றடுகனக்கரக அர்கள் சரறரண தரககக் கரட்ட
சண்டும். [இகடதௌடு] லற இந் ரட்டிசன சரகறல்கன
ன்தகத்ம் லற இந் ரட்டிசன இதக்கறன்நது ன்தகத்ம்
இந் அசு தய்ப்தறக்க சண்டுரணரல், தொதல் லறத்துகந
சரறரண தொகநறல் இங்குற்கரண றக அசரங்கம்
தகரண்டிதக்க சண்டும். சச்சரறகரரக லறதறககப
ரற்தன்தோனசர அல்னது லறத்துகநகச் சரகடிப்தன்
தோனசர ரட்டிசன ஒத ல்ன றகன ற்தட தொடிரது
ன்தகத் தபறரக உ சண்டும். [இகடதௌடு]
ங்களுகட
கட்சறறன்
சரர்தரக
றர்களுகட
ரக்குககபப்
ததற்தச்தசன்ந
சறன
குட்டி
ரய்கள்
குகக்கத்ரன் தசய்த்ம். ஆகச, ரங்கள் அர்ககப
றடுத்து, ல்னதரத லறக்கரக இந் ரடு தசற்தட
சண்டும் ன்த சகட்டு, றகடதததகறன்சநன்.
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ඳහර්ලිශේන්තු

නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභහ

( தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

The next speaker is the Hon. (Mrs.) Pavithradevi
Wanniarachchi. - [Pause.] Not here. The Hon. Thilanga
Sumathipala. - [Pause.] Not here. Then, the next speaker
is Hon. Vasudeva Nanayakkara .
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ගරු දඹහසිරි ජඹශරකය භවතහ

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

හසුශේ හසිඹ.

ගරු හසුශ්ධ නහනහඹක්කහය භවතහ

(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

[අ. බහ. 3.19]
ගරු හසුශ්ධ නහනහඹක්කහය භවතහ (ජහතික බහහ වහ
භහජ ඒකහඵ්ධධතහ අභහත තුභහ)

(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர - சசற தரறகள்,
சதோக ஒதகப்தரட்டு அகச்சர்)

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

ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි, ශේ විනහදඹ ඓතිවහසික
ලශඹන් ඵයඳතශ විනහදඹක්; ඒ හශේභ න්යණහත්භක විනහදඹක්.
ශේ විනහදඹ තුළින් න්යණඹ න්ශන් ඳහර්ලිශේන්තු පිළිඵ ඵරඹ
ඳහර්ලිශේන්තුට තිශඵනහද, නළත්නේ ඳහර්ලිශේන්තු පිළිඵ
ඵරඹ අධිකයණඹට තිශඵනහද ඹන්නයි. ඒක තභයි ශේ විනහදශශ
ඇත්ත කථහ.
ශේ කහර්ඹ ක්රපභඹ, -ශදෝහභිශඹෝගඹක් ක්රිnඹහත්භක කයන විනධිඹගළන ශනිශඹකුත් අදවස, ශනිශඹකුත් අසථහර ඳශ ශරහ
තිශඵනහ. ශේ කහර්ඹ ක්රපභඹ ඔඹ කිඹන විනධිඹටභ වදරහ තිබුණත්,
අධිකයණඹ කිඹහ සිටිනහ, ශකනකුශේ මිමිකේ අමිමි කයන්නට
පුළුන් අධිකයණඹට ඳභණයි කිඹරහ. එතශකිට කහර්ඹ ක්රපභඹ මීට
ඩහ ශවි විනධිඹට වදරහ තිබුණත්, අන්තිභට අධිකයණඹ ශදන්න
ඹන න්න්දු ශේකයි. ඒ නිහ අපි ශේක ශත්රුේ ගන්න ඕනෆ. ශේ,
ප්ර ධහන අාල ශදකක් අතය භතු වී තිශඵන්නහ ව ඵර තයගඹක්. ශේ
ඵර තයගඹ භතු වී තිශඵන්ශන් එක්තයහ ශ්ධලඳහරන ඳසුබිභක් තුශ.
අඳට මිමිකේ තිශඵන්ශන් කුභක්ද, අශේ ඵරතර කුභක්ද කිඹරහ
අධිකයණඹ කිඹන ශදඹ අපි පිළිගන්නහද, අශේ ඵරතර කුභක්ද
කිඹරහ අපි න්යණඹ කයන ශ්ධ අධිකයණඹ පිළිගන්නහද? ශේ
ශදක අතය තභයි ශේ තර්කඹ තිශඵන්ශන්. සවරී ඵරඹයි,
ජනතහ අඳට දුන් ඳයභහධිඳත ඹයි, ර්ජන ඡන්ද ඵරඹයි ශේ
ඳහර්ලිශේන්තුට තිශඹ්ධ ජ ශේහශශ ඵරත්භ ප්ර කහලඹ ව ශේ
ඵරඹ අඳට නළවළයි කිඹරහ අශේභ ඳහර්ලිශේන්තුශේ අඹ කිඹනහ
නේ ඒ අඹ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ ඵරඹට කයන්ශන් ශද්රණෝමිකභක්.

ගරු සුජී ශරනසිාව භවතහ

(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඔඵතුභහ විනඳක්ශශ ඉන්න කහරශශ ශභිනහද කිේශේ?

ගරු හසුශ්ධ නහනහඹක්කහය භවතහ

(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

විනඳක්ශශ ඉන්න කහරශශ ශේහ, - [ඵහධහ කිරීභක්] දළන් ශේ
අඹට ඇති ශරහ තිශඵන ශයෝගඹ ඒකයි. විනඳක්ශශ ආණ්ඩු
ඳක්ශශ ප්ර ලසනඹක්.

ගරු සුජී ශරනසිාව භවතහ

(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඔඵතුභහ අපි කිඹන -[ඵහධහ කිරීේ]

ගරු හසුශ්ධ නහනහඹක්කහය භවතහ

(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

දළන් ශේ ශයෝගඹ, ආණ්ඩු ඳහර්ලසඹට දභරහ ගවන්න පුළුන්
ශභිකකින්ද, ඕන ශ්ධකින් දභරහ ගවන්න රළවළසතියි කිඹන එක.

ආණ්ඩු ඳහර්ලසඹට විනරු්ධධ ශන්න ශභිනහද ශවිඹහ ගන්න
පුළුන්, ඒ ඕනෆ ශ්ධකට රළවළසතියි. දළන් ඒ විනධිඹට කල්ඳනහ
කශහභ අන්තිභට තභන් තභන්ශේ ශඵල්ර කඳහ ගන්නහ ඵ,
තභන්ශේභ ශ කඳහ ගන්නහ ඵ ශේ ශරහශේ ඒ අඹට
ශත්ශයන්ශන් නළවළ. ඇයි? ශේ තිශඵන්ශන් ශේ ආන්න
ඉරක්කඹ. ඒ ආණ්ඩුට ඳවය ගළහීභ. නමුත් ඒ ඳවය ගළහීභ
දින්ශන් ඳහර්ලිශේන්තුශේ සවරී ඵරඹට. ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ
සවරී ඵරඹට තමුන්නහන්ශරරහ අද ගවන ඳවරින්
තමුන්නහන්ශරරහශේ අනහගත ඳයේඳයහ තභයි ශඵල්ශල් ළශ රහ
ගන්ශන්. භතක තිඹහ ගන්න.
අපි ශභතළන ජ ඵරමු, ශභිකක්ද, ශේ ශදෝහභිශඹෝගඹ කිඹරහ.
එඹ අපි ශගනහශේ අර7 විනනිලසයඹකහයතුමිඹශේ ළයදි පිළිඵයි.
අර7 විනනිලසයඹකහයතුමිඹශේ ඵයඳතශ ළයදි ගණනහක් තිශඵනහ.
ශ්ධශඳිශ ගනුශදනුක්, ට්ටේ ගළනීභක්, ඒ පිළිඵ නඩුක්
තිබීභක්,
නඩුශේ
තිබුණු
ශකින්ශ්ධසිරට
ඳටවළනි
ගනුශදනුකට ඇතුළු වීභක්, ඉන් ඳසු නඩු අවපු උදවිනඹශගන්
අයින් කයරහ ඒ නඩුත් තභන්ශේ ඵරඹට ඹට කය ගළනීභක්;
ඉතින් ශේහ ශකියි හශේ ඵයඳතශ ශයෝදනහද?
ශේ ශයෝදනහරට ශේ අග විනනිසුරුරිඹ ළයදිකහරිඹ වුණහට
ඳසශර ආශඹත් ශේ කහර්ඹ ක්රපභඹ ගළන කථහ කයන්ශන්
ශභිනහද? තමුන්නහන්ශරරහ අද කහර්ඹ ක්රපභඹ ගළන කථහ
කයනහ. නමුත් ශේ භතු වී තිශඵන්නහ ව ඵයඳතශ ශයෝදනහ ගළන
තමුන්නහන්ශරරහ කථහ කයන්ශන් නළවළ. ඇයි? තමුන්නහන්ශරරහ
ලිගඹ වාගහ ශගන කථහ කයන්ශන්. ඒකයි ශේශක් ඇත්ත කථහ.
තමුන්නහන්ශරරහශේ ඇත්ත කථහ ශේකයි. ශේ අධිකයණඹ
ඇත්ත ලශඹන්භ අධිකයණභඹ ශභශවයුභක් ක්රිnඹහත්භක කයන්න
සදහනේ වුණහ ආණ්ඩු අර්බුදඹකට ඹන්න. ඒකට අඳ කිඹනහ
judicial coup d’état කිඹරහ. අන්න ඒකටයි තමුන්නහන්ශරරහ
අද වවුල් ශරහ තිශඵන්ශන්. අපි නිකේද ශේක කිඹන්ශන්? ශේහ
අවගන්න. ශභශවභ කිඹන්න අඳට තිශඵන ශවරතු කහයණහ
ශභිනහද?
ඉසය ශරහභ භතක තිඹහ ගන්න, අධිකයණ ශරහ
ශකිමිශේ කටයුතු ගළන කථහ කයන්න විනධහඹකශශ ප්ර ධහනිඹහ
ආයහධනහ කශහභ, ඒකට රඵහ දුන්න පිළිතුය - [ඵහධහ කිරීේ]

[මරහනශශ අණ ඳරිදි ඉත් කයන ර ජ.]

[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது]
[Expunged on the order of the Chair.]

[ඵහධහ කිරීේ] භභ කිේශේ අග විනනිසුරුතුමිඹ - [ඵහධහ කිරීේ] ඵහධහ
කිරීශේ උඳක්රපභඹ ඔඹ ඳහවිනච්චි කයන්ශන්. භභ දන්නහ. [ඵහධහ
කිරීේ] අවන්න කළභළති නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] ඊශඟට අග
විනනිසුරුතුමිඹ ප්ර සි්ධධ ප්ර කහල නිකුත් කයනහ. ඇඹ ඳත්තශර්ට
ප්ර සි්ධධ ප්ර කහල නිකුත් කයනහ. ඒ ප්ර කහලලින් කිඹන්ශන්
ශභිනහද? අධිකයණශශ ඵරතරරට විනධහඹකඹ අයුතු ඵරඳෆේ
කයන්න එනහඹ කිඹනහ. ශේහ ශ්ධලඳහරන ප්ර කහල. ඇඹ
එතළනින් නළතුශණ් නළවළ. අග විනනිසුරුරිඹ වළටිඹට ඇඹට
ඵරඹක් තිශඵනහ තභන්ශේ ඵරඹ ඹටශත් ඳහරනඹ න ඕනෆභ
අධිකයණඹක නඩුක් දභරහ තභන්ට ඕනෆ විනනිසුරුන් රහ
තභන්ට ඕනෆ න්යණඹක් රඵහ ගන්න. ශේක ශ්ධලඳහරන
කහයණඹක්. [ඵහධහ කිරීේ] ඉතින් ශේ ශ්ධලඳහරන කහයණඹ න්
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කයන්න වදන්න එඳහ. දළන් තමුන්නහන්ශරරහ උත්හව කයන්ශන්
අග විනනිසුරුරිඹට තිශඵන ශයෝදනහ ඹට ගවරහ, අග විනනිසුරුරිඹ
කයපු අඳයහධ, ළරැදි ඔක්ශකෝභ වාගු කයරහ අශේ ආණ්ඩුට
ශදෝහභිශඹෝගඹ වයන්නයි. තමුන්නහන්ශරරහ දළන් කයන්ශන්
ඒකයි. අග විනනිසුරුරිඹට තිශඵන ශදෝහභිශඹෝගඹ ආණ්ඩුට
විනරු්ධධ ශදෝහභිශඹෝගඹක් ඵට වයන්න අද තමුන්නහන්ශරරහ
අග විනනිසුරුරිඹත් එක්ක වවුල් ශරහ තිශඵනහ. ඒකයි
තමුන්නහන්ශරරහ කයන්ශන්. [ඵහධහ කිරීේ] භතක තිඹහ ගන්න.
කවුරු වරි ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ ඵරඹට අභිශඹෝග කයනහ නේ
ශ්ධලඳහරන ලශඹන් එඹහ දළන ගන්න ඕනෆ එඹහ ඳය ක්ශ ඹහ
යුතුයි කිඹරහ. භභ ඊශශත් කිේහ, If the Supreme Court or any
part of it wants to challenge the authority of this Legislature,
they will have to go to hell. එශවභයි භභ ඊශශ කිේශේ. ඒක භභ
අදත් කිඹනහ. [ඵහධහ කිරීේ]
භභ ශේ ආණ්ඩුක්රපභ  සථහට විනරු්ධධ ශකශනක්. ශේ
ආණ්ඩුක්රපභ  සථහ ඹටශත් විනධහඹක ඵරඹත් අන් කශ
යුතුයි; ශේ ඡන්ද ක්රපභඹත් අන් කශ යුතුයි; අධිකයණශශ
අත්තශනෝභතික ක්රිnඹහකහරිත්ඹත් අන් කශ යුතුයි. ශේ තුනභ
අන් කශ යුතුයි.
ගරු නිශඹෝජ
කථහනහඹකතුභනි, කථහක් තිශඵනහ,
“Through tattered clothes, small vices do appear. Robes
and furred gowns hide all” කිඹරහ. ශේක ශරක්සපිඹර්ශේ
නහට ඹක එඹහ කිඹපු කථහක්. ශේශක් සිාවර ශත්රුභ ශේකයි.
දුගීන්ශේ ළයවළලි අතරින් ඕනෆ තයේ ශඳිඩි ශඳිඩි ළරැදි ශේනහ.
නමුත් අය ශරෝගුට වහ කඵහඹට ශරිකු ශරිකු ළරැදි ඔක්ශකිභ
ළමිරහ තිශඵනහ. ඒ, ශරක්සපිඹර්ශේ කිඹභනක්. [ඵහධහ කිරීේ] අද
අපි ඒ ශරෝගු ගරනහ. ඒ කඵහ ගරනහ. ශේ යටට ඒ ළරැදි
ශවළිදයවු කයනහ. ඒ ළරැදි ශවළිදයවු කයරහ ශේ
ඳහර්ලිශේන්තුට ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශන්  ජරහ තිශඵන ඵරඹ
ඹටශත් ඒ උදවිනඹශේ තනතුරු අපි අශවෝසි කයනහ. ඒ ඵරඹ තභයි
ශේ ක්රිnඹහත්භක ශන්ශන්.
ශේ අසථහ ඳහර්ලිශේන්තුශේ ඵරඹ -ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට
තිශඵන අ්ධවිනන්ඹ ඵරඹ- ක්රිnඹහත්භක න ඓතිවහසික අසථහක්.

නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභහ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ඇභතිතුභනි,
තිශඵනහ.

ඔඵතුභහට ත

විනනහඩිඹක කහරඹක්

ගරු හසුශ්ධ නහනහඹක්කහය භවතහ

(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

විනනහඩිඹ භදි. [ඵහධහ කිරීේ] දළන් ශේකයි කහයණඹ.
කහරහන්තයඹක් තවවුරු ශරහ තිබුණු ඵරඹක් - [ඵහධහ කිරීේ]
තමුන්නහන්ශරරහ භතක තිඹහ ගන්න, ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ
කහරහන්තයඹක් තවවුරු ශරහ තිබුණු ඵරඹ උහවිනශඹන්
පිළිඅයශගනයි තිබුශණ්. අන්තිභට යත් එන්. සිල්හත් පිළිගත්තහ.
ශනවිනල් භයශකෝන් අභිශඹෝග කශශර නළවළ. විනභරයත්න, ශකිලින්
ශතෝශේ අභිශඹෝග කශශර නළවළ. ශේ  සථහදහඹකශශ ඵරඹ වළභ
ශදනහභ පිළිගත්තහ. යත් එන්. සිල්හත් පිළිගත්තහ. ඳශමුළනි
තහටයි ශේ අභිශඹෝගඹ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට එල්ර කශශර.
ශේක ශකළින්භ අධිකයණඹ විනසින් කයනු රඵන ඵරඹ ඳළවළය
ගළනීශේ උඳක්රපභඹක් ඵ භතක තිඹහ ගත යුතුයි.
ඒ නිහ අද තිශඵන්ශන්, ජනතහ ඳයභහධිඳත වහ අධිකයණශශ
අධිඳතිහදඹ අතය තිශඵන තයගඹක්; ර්ජන ඡන්ද ඵරශශ
භමිභඹත්, අධිකයණ ඵරශශ මිතුක්කහයකභත් අතය තිශඵන
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තයගඹක්. ශේ තයගඹ ඳහර්ලිශේන්තුශේ සවරී ඵරඹත්,
අධිකයණශශ ඵන්ධනඹත් අතය තිශඵන තයගඹක්. ඒ නිහ ශේ
ඳහර්ලිශේන්තුශේ අයිතිඹ ආයක්හ කයන්න ඕනෆ නේ, ඡන්ද ඵරඹ
ආයක්හ කයන්න ඕනෆ නේ, ප්ර ජහතන්ර2හදඹ රැශකන්න ඕනෆ නේ
ශේ ශදෝහභිශඹෝගඹට තමුන්නහන්ශරරහශේ ඡන්දඹ ශදන්න.
වළඵළයි ශේ ජනතහ ඳයභහධිඳත ඳහහ ශදනහ නේ, ශේ
ජනතහශේ ර්ජන ඡන්ද ඵරඹට තමුන්නහන්ශරරහ අද
අභිශඹෝග කයනහ නේ ශේකට විනරු්ධධ ඡන්දඹ ශදන්න. ඒ නිහ
අද වරිඹටභ භහයිභක් වළදිරහ තිශඵනහ, ජනතහ ඳයභහධිඳත
ශනුශන් නළඟී සිටින ශේ බහශේ භන්ත්රී රුන් කවුද, ශේ ජනතහ
ඳයභහධිඳත ඹට විනරු්ධධ නළඟී සිටින වතුයන් කවුද කිඹරහ. ශේ
ශදක තභයි අද න්න්දු ශන්ශන්. ඒ නිහ ශේ ශදෝහභිශඹෝගඹට
ඡන්දඹ  ජරහ ශරෝගු ගරරහ, ළයදි එළිදයවු කයරහ ශේ අනිසි ඵරඹ
අන් කයන්නට අපි වළශභෝශේභ ඡන්දඹ එකතු කයරහ ශදමුඹ
කිඹරහ ඉල්රමින් භශේ යන සල්ඳඹ අන් කයනහ. [ඵහධහ
කිරීේ]

නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභහ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඊශඟට ගරු අජිත් කුභහය භන්ත්රී තුභහ. ඳහර්ලිශේන්තුශේ
උත්තරීතයබහඹ ආයක්හ කයමින් ගරු භන්ත්රී තුභහට න්
ශදන්න.

[අ. බහ. 3.30]
ගරු අජිත් කුභහය භවතහ

(ரண்தைறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි, ශදෝහභිශඹෝගඹ පිළිඵ
විනහද කයන අසථහශේ අදවස කිමිඳඹක් දක්න්න අසථහ
රළබීභ ගළන භහ න්ශතෝ ශනහ. ශදෝහභිශඹෝගඹ
ේඵන්ධශඹන් අද විනවිනධ භත ඳශ ශරහ තිශඵනහ. එක
ඳළත්තකින් අග විනනිසුරුරිඹ විනභහයහයඹකට වවුල් ශරහ තිශඵන
නිහ ඇඹ ඉත් කිරීශේ ඵරඹ ඇත්ශත් උත්තරීතය
ඳහර්ලිශේන්තුට කිඹරහ, ඒ ඵරඹ ඳහවිනච්චි කයන්න ඕනෆඹ කිඹරහ
භතඹක් ඉදිරිඳත් කයනහ. ඒ හශේභ අග විනනිසුරුතුමිඹ
විනභහයහයඹක් කය ඇත්දළයි හධහයණ විනභර්ලනඹක් කශ යුතුඹ;
විනභර්ලනඹක් කයරහ එමි න්න්දු ගළනීශේ ඵරඹ උත්තරීතය
ඳහර්ලිශේන්තුට තිශඵනහඹ කිඹරහ භතඹකුත් තිශඵනහ. ඒ
හශේභ උත්තරීතය න්ශන් අධිකයණඹයි, අධිකයණඹ  ජ ඇති
න්න්දු අනු ඳහර්ලිශේන්තු ඒකට ගරු කයන්න ඕනෆ කිඹරහ
කථහකුත් තිශඵනහ.
ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි, ඒ අනු ශේ හදඹ දළන්
ඳළටලිරහ තිශඵන්ශන් උත්තරීතය න්ශන්  සථහදහඹකඹ ද,
අධිකයණඹ ද කිඹන කහයණඹටයි. ශකිශවිභ වුණත් විනධහඹකඹ
ගළන ශඵිශවෝ අඹශේ කථහලින් කිඹළවුශණ් නළවළ. භභ මිතනහ,
ශේ තුශ ඵයඳතශ විනධිඹට විනධහඹකශශ භළදිවත් වීභක් තිශඵනහ
කිඹරහ. ශකිශවිභ වුණත් ත විනධිඹට උත්තරීතය න්ශන්
කවුද? ඩිේ ගුණශරකය ඇභතිතුභහත් ඒ ගළන අදවක් කිේහ.
එතුභහ කිේහ, උත්තරීතය න්ශන් ශන කවුරුත් ශනිශයි,
ජනතහ කිඹරහ. අපි මිතනහ, විනශලරශඹන් උත්තරීතය න්ශන්
ඳහර්ලිශේන්තුත්, විනධහඹකඹත්, අධිකයණඹත් ශනිශයි,
ජනතහ කිඹරහ. ඒ නිහ කහටත් ළඩ කයන්න ශන්ශන් ශේ යශට්
භසත පීඩිත, දුක් විනඳින භවජනතහශේ ඳළත්ත ගළන මිතරහයි;
ඔවුන්ශේ ඳයභහධිඳත ගළන මිතරහයි. ගරු කයන්න ඕනෆ ශේ
කහටත් ඩහ ඒ ජනතහට කිඹරහ අපි විනලසහ කයනහ. ජනතහ
ඵරඹ කිඹන්ශන්  සථහදහඹකඹ තභයි කිඹරහ ආණ්ඩුත් ඒ
හශේභ විනඳක්ශශ භවය අඹත් කිේහ. එශවභ කිඹනහ අඳට
ඇහුණහ.
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ඳහර්ලිශේන්තු

[ගරු අජිත් කුභහය භවතහ]

ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි,  සථහදහඹකඹ ඇත්තටභ
ජනතහශේ ඵරඹ, ජනතහශේ අශේක්හ ක්රිnඹහත්භක කයරහ
තිශඵනහද? ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශේ එශවභ තිශඵනහ. නමුත් ඒ
ශඳිශත් එශවභ තිබුණහට භව ශඳිශශිශේ එශවභ ශදඹක්
ක්රිnඹහත්භක ශරහ තිශඵනහද? ඒ ඳයභහධිඳත ඵරඹ කිඹන එක
උත්තරීතයයි කිඹන ඳහර්ලිශේන්තු වළභ දහභ ඳහවිනච්චි කශශර කහ
ශනුශන් ද කිඹරහ අපි කල්ඳනහ කයරහ ඵරන්න ඕනෆ. ශගිවීන්,
ධීයඹන්, කේකරුන්, ශි ඹන් ඇතුළු ශේ යශට් වළභ පීඩිත
මිනිශවකුටභ ශේ  සථහදහඹකඹ ඉතිවහශශ ඉරහ ළඩ කයරහ
තිශඵන්ශන් තුරු විනධිඹට ද, මිතුරු විනධිඹට ද? ගරු නිශඹෝජ
කථහනහඹකතුභනි, ඳහර්ලිශේන්තුශේ තිශඵන වළන්හඩ් හර්තහ
ඳරීක්හ කශශිත් ඉතිවහශශ ඉරහ ශේ ඳහර්ලිශේන්තු
ේප්ර දහඹඹන්, ශේ නීති රීති ඔක්ශකෝභ ඇතුශශර ශේ  සථහඹකඹ
ළඩ කයරහ තිශඵන්ශන් ජනතහට මිතුරු විනධිඹට ද කිඹරහ අඳට
ශත්ශයන්ශන් නළවළ.
ඒ නිහ, ඒක ඳරීක්හ කය ඵළලිඹ යුතුයි කිඹහ භහ මිතනහ.
ඉතිවහශශ එශවභයි තිශඵන්ශන්. ඒක එශවභ න එක පුදුභඹක්
ශනිශයි ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි. පුදුභ ශන්න ශදඹක්
නළවළ. ශභිකද? ශේ ආඹතනඹ වදරහ තිශඵන්ශන් ශේ යශට් ළඩ
කයන, පීඩහට ඳත් වුණු ඵහුතයඹක් ගළන මිතරහ ඒ අඹ ශනුශන්
ශනිශයි. කුසීතඹන් ටික ශදශනකු ආයක්හ කයන්නයි. ඒ
ශනුශන් නීති ේඳහදනඹ කයන්නයි. ඒ ශනුශන් ක්රිnඹහත්භක
ශන්නයි. ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි, අපි ඈතට ඹන්න
ඕනෆ නළවළ.
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කශශර ශේ යශට් භව ජනතහ ශනුශන්ද? 1978 ආණ්ඩුක්රපභ
 සථහට ාශලෝධන දවඅටක්භ ශගනහශේ භව ජනතහ
ශනුශන්ද? 1982 ජන භත විනයහයණඹක් තිඹරහ, ඒකට
ාශලෝධන ශගනහශේ භව ජනතහ ශනුශන්ද? ගරු නිශඹෝජ
කථහනහඹකතුභනි, ඒ හශේ ත උදහවයණ ඳළඹ ගණනක් කිඹන්න
පුළුන්. දළන් කථහ කයනහ උත්තරීතය ශන්ශන් ඳහර්ලිශේන්තු
කිඹරහ. නළවළ.
ශේ උත්තරීතය ඹළයි කිඹනහ ඳහර්ලිශේන්තු වළභ දහභ ඡන්දඹ
ශරහශේ ජ ජනතහට ශකිකහ ශඳන්රහ, ජනතහ යට්ටරහ භව
ජනතහට විනරු්ධධ ඳනත් ේභත කශහ. ඒ නිහ භභ කිඹනහ,
උත්තරීතය ඹළයි කිඹනහ ශේ ඳහර්ලිශේන්තු උත්තරීතය නළවළ;
භව ජනතහශේ ඳයභහධිඳත ඹට ඳයින් ගවරහ තිශඵනහ කිඹහ.
භව ජනතහශේ ඳයභහධිඳත ඹ ශනුශන්, ඔවුන්ශේ
උත්තරීතයත්ඹ ශනුශන් ශේ ඳහර්ලිශේන්තු ළඩ කශහ නේ
ශේ ශන ශකිට දුේඳත්කභ නළති ශරහ තිශඵන්න ඕනෆ;
විනරැකිඹහ නළති ශරහ තිශඵන්න ඕනෆ; නිහ ප්ර ලසනඹ නළති
ශරහ තිශඵන්න ඕනෆ; හගින්දය නළති ශරහ තිශඵන්න ඕනෆ;
ජීන ඵය අඩු ශරහ තිශඵන්න ඕනෆ. එශවභ අඩු ශරහ
තිශඵනහද? නළවළ. දසින් ද ළඩි ශරහ තිශඵනහ. 1994  ජ
තභයි ඳහන් ශගඩිඹ රුපිඹල් 3.50ක් කයන්න කථහ කශශර. අද ඳහන්
ශගඩිඹ කීඹද? එශවභ නේ වළභ ආණ්ඩුක්භ, වළභ ඳහරකශඹක්භ
කයරහ තිශඵන්ශන් ශභිකක්ද? ඳහන් ශගඩිශශ ඉරහ මිනිසුන්ශේ
වළභ ජීන ඵයක්භ ළඩි කයරහ තිශඵනහ.

එතුභහශේ කථහශේ එභ ශකිටස ශදක ඇතුශත් වළන්හඩ්
හර්තහශේ 2493 ව 2494 දයන න්රු ශදක භභ බහගත* කයනහ.

ගරු නිශඹෝජ
කථහනහඹකතුභනි, දිවින නළගුභ ඳනත්
ශකටුේඳත ශගනහ ශරහශත් භභ ශේ කහයණඹ කිේහ. 20092010 ගෘවසථ ආදහඹේ විනඹදේ මීක්ණඹට අනු ශේ යශට්
භසත ආදහඹමින් ශඳිශවිත්භ සිඹඹට 20 අදහඹශභන් සිඹඹට
54ක් උරුභ කය ශගන තිශඵනහ; ශකිල්ර කහරහ තිශඵනහ. ඒ
හශේභ දුේඳත්භ සිඹඹට 20ට වේඵ ශන්ශන් භසත
ආදහඹශභන් සිඹඹට 4.5යි.  සථහදහඹකඹ ජනතහ ශනුශන්
වරිඹට ළඩ කශහ නේ, උත්තරීතය කටයුතු කශහ නේ භව
ජනතහ ශේ තළනට ළශටනහද? අද තරුණ තරුණිඹන් ජීවිනතඹ
ඳයදුට තිඹරහ, මුහුදු වතක් තයණඹ කයරහ ජීත් ශන්න
රැකිඹහක් ශවිඹහ ශගන ඕසශලලිඹහට, ඉතහලිඹට ඳනින්න
වදනහ. ශේ උත්තරීතය ඹළයි කිඹනහ ඳහර්ලිශේන්තු භව ජනතහ
ශනුශන් ළඩ කශහ නේ ඒ ශවෝදයරුන්ට, ඒ තරුණ
තරුණිඹන්ට එශවභ කයන්න ශනහද? නළවළ. අධ හඳනඹ,
ශෞඛ අද භව ශභයක් ශර ඵය ශරහ තිශඵන්ශන් ශේ
උත්තරීතය ඹළයි කිඹනහ  සථහදහඹකඹ දසින් ද දඩ ගවරහ
ගවරහ, ඵදු ගවරහ ගවරහ ඒ ඵය ජනතහට ඳටහ තිශඵන නිහ
ශන්ද? ඒ විනතයක් ශනිශයි. අද දිවුරුේ ප්ර කහලඹටත් රුපිඹල්
250ක මු්ධදය ගවන්න ශරහ තිශඵනහ. මු්ධදය ඵදු ඳහ ළඩි
කයරහ තිශඵනහ. ශේ කයරහ තිශඵන්ශන් ශභිකක්ද? ජනතහශේ
අභිරහඹන් ඉසට කශහ නේ අද අේභරහට ශභයින් එක්ක ගශේ,
මුහුශ්ධ ඳනින්න සි්ධධ ශනහද? නළවළ. ගරු නිශඹෝජ
කථහනහඹකතුභනි, ශේ  සථහදහඹකඹ ජනතහ අභිරහඹන් ඉටු
කයරහ නළවළ.

1972  ජ ඒ අඳයහධ යුක්ති විනනිලසයඹ ශකිමින් බහ වළදුශේ
ජනතහ ශනුශන්ද? එදහ ඳහර්ලිශේන්තු - සථහදහඹකඹ- ඒ
නීතිඹ ේභත කශශර ජනතහ ශනුශන්ද? ඒ හශේභ ශජ්.ආර්.
ජඹර්ධන භවත්භඹහ 1978 ආණ්ඩුක්රපභ  සථහ ශගනහශේ
ජනතහ ඳයභහධිඳත ඹ ශනුශන්ද? නළවළ. ශේ යශට් ජනතහ
ශනුශන් ශනිශයි.  සථහදහඹකඹ, 1978 ආණ්ඩුක්රපභ
 සථහ ේභත කශශර භව ජනතහ ශනුශන්ද? ඒ හශේභ
1982  ජ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට ධර ඳ්රිකකහ ශගනහශේ, ේභත

ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි, ඒ හශේභ ශේ  සථහදහඹකශශ
ඉන්ශන් ඇත්තටභ මිනිසුන් කළභළති අඹද? නහභ ශඹෝජනහ ශදන්න
න්යණඹ කයන්ශන් කවුද? නහභ ශඹෝජනහ ශදන්ශන් කහටද?
ඡන්දශඹන් දිනන්ශන් කවුද? දිනුහට ඳසශත් ඒශගිල්ශරෝ ළඩ
කයන්ශන් ශකිශවිභද? ඒශගිල්ශරෝ ළඩ කයන්ශන් තභන්ශේ
කළු file එක උසනහ කිඹන බඹටයි. එශවභ නළත්නේ යදහන,
යප්ර හදරටයි. ඒ නිහ ශේ ආඹතනඹ උත්තරීතය ඹළයි කිඹනහ
එක ඳට්ටඳල් ශඵිරුක්.

1972 අශප්ර රල් 4, 5 ශදදින ජහතික යහජ බහශේ විනහදඹක්
කයරහ අඳයහධ යුක්ති විනනිලසයඹ ශකිමින් බහ ඳනත් ශකටුේඳත
ේභත කශහ. 1972 ශනිළේඵර් 29න දින ඒ ඳනතට
ාශලෝධනඹක් ආහ. ඒ ශරහශේ වඵයහදූශේ, -භභ ජීත් න
ප්ර ශ්ධලශශ- ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රී  ප්රිීන්ස ගුණශරකය භළතිතුභහ
කයන රද කථහශේ ඉතහ ඳළවළදිලි ශේ කහයණඹ කිඹහ තිශඵනහ.
1972 ශනිළේඵර් 20න දින වළන්හඩ් හර්තහශේ 2493න
න්රුශේ එතුභහශේ කථහශේ ශභශර වන් නහ:
"මිනිසුන් ශේ ඳනත වඳුන්න්න ඳටන් ගත්ශත්, කළකිල්ශර යජ්ජුරුන්ශග
නඩු න්න්දු ළනි නඩු න්න්දු ශදන ඳනතක් වළටිඹටයි."

අද ඊටත් එවහ ගිමිල්රහ කිඹරහ භභ මිතනහ. අද තිශඵන්ශන්
කළකිල්ශල් යජ්ජුරුන්ශේ නීතිඹ ශනිශයි, කළශල් නීතිඹයි.
කළශල් නීතිඹක් අද ඇවිනල්රහ තිශඵන්ශන්. එතුභහශේ කථහශේ
තදුයටත් ශභශර වන් නහ:
"ශභභ ඳනශත් විනධහනඹන් ක්රිnඹහත්භක කයන්නට ගිඹහභ බිමින්ශන් යුක්ති
ධර්භඹ වහ හධහයණත්ඹ ක්රිnඹහට නගන්නට තිශඵන ආඹතනඹක්
ශනිශයි."

—————————
* පුසතකහරශශ තඵහ ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.

ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි, ශරනින් ශවෝදයඹහ "යජඹ
වහ විනේරඹ" කිඹන ශඳිශත් ඉතහ අගනහ ප්ර කහලඹක් කශහ. එභ
ශඳිශත් 53න පිටුශේ ශභශර වන් ශනහ:
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".....‟ශඳිදු ජනතහ‟ රැටීශේ විනශලර අයමුණ ඉටු කය ගළනීශේ වහ
කතහ ඳළළත්වීභට ඳහර්ලිශේන්තු ශන් කය තිශේ...."

භභ එභ ප්ර කහලඹ වන් පිටු බහගත* කයනහ.
ඒ අනු කයරහ තිශඵන්ශන් ශභිකක්ද? අය කිඹන ප්ර තිඳත්ති
ක්රිnඹහත්භක කිරීභ ශනිශයි. ශඳිදු ජනතහ රැටීභට කථහ
ඳළළත්වීභට ඳභණක් ඳහර්ලිශේන්තු ශන් කය තිශේ කිඹරහ එදහ
ශරනින් ශවෝදයඹහ "යජඹ වහ විනේරඹ" කිඹන ශඳිශත් කිඹහ
තිශඵන ඒ කථහ අදටත් අදහශයි. ඒ කථහ ඹල් ඳළන ගිමිල්රහ
නළවළ. ඳහර්ලිශේන්තු, විනධහඹකඹ වහ අධිකයණඹ කිඹන ඒ තුනභ
ඉන්ශන් භව ජනතහ ශනුශන්ද? ගරු නිශඹෝජ
කථහනහඹකතුභනි, අපි ඳසු ගිඹ කහරශශ කුලුනු තුශන් කථහක්
ගළන ඇහුහ. ශේ කුලුනු තුනභ ක්රිnඹහත්භක ශන්ශන් කවුරු
ශනුශන්ද?

නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභහ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු භන්ත්රී තුභනි, ඔඵතුභහට ත විනනහඩිඹයි තිශඵන්ශන්.

ගරු අජිත් කුභහය භවතහ

(ரண்தைறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි, භට විනනහඩි 20ක් තිබුණහ.

නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභහ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු භන්ත්රී තුභහ කථහ කයන්න.

ගරු අජිත් කුභහය භවතහ

(ரண்தைறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

ශේ කුලුනු තුන -කකුල් තුන- භහන ඉශගන කශශර
ශභිකක්ද? භහන ඉශගන ළඩ කශශර ශකිවහටද? ශේ කුලුනු
තුන කස කශශර ජනතහ ශනුශන්ද? ශේ බහශේ සිටින
ඳළයණි භත්, ඒ හශේභ ශේ බහශන් එළිඹට ගිඹ ඳළයණි භත්
කිඹන ශදශගිල්රන්භ කිේහ, ශේ කකුල් තුන ආයක්හ කයන්න
ඕනෆඹ කිඹරහ. ඒක අපි දළක්කහ. ශේ කුලුනු තුන තිඹරහ
තිශඵන්ශන් ශකිශවරද? ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි, ශේ
කුලුනු තුන තිඹරහ තිශඵන්ශන් දුේඳත්කශභන් ඵඩගින්ශන්, පිට
ඵඩට ඇළුණු මිනිසසුන්ශේ ඵඩ උඩයි. ඒ කුලුනු තුන වළභ දහභ
කශශර ශභිකක්ද? ශේ ඳහරන ක්රපභඹ අර්බුදඹට ඹන දසින් දට
ශේ කුලුනු තුන උල් කශහ. උල් කයරහ අය ඵඩ පිටට ඇලුණු
මිනිසසු පීඩහට ඳත් කශහ.
 සථහදහඹකඹ නීති ඳළශනේහ. විනධහඹකඹ නීති ක්රිnඹහත්භක
කශහ. අධිකයණඹ ඒ නීතිඹට ආයක්හ දුන්නහ. ඒ නිහ ශේ කුලුනු
තුන එකඟතහශන්, අශඵෝධශඹන් පීඩිත මිනිසසු පීඩහට ඳත්
කශ එක තභයි කශශර. ඒ නිහ කවුරු වරි මිතනහ නේ, ශේක
තුනක් කිඹරහ ඒක ළයදියි. ශේ තුන් ශදනහශේභ ශඳකණි ළර
කළපුශේ එක දශරයි. ශේ තුන් ශදනහභ නිවුන් ශවෝදයශඹෝයි.
ඉතිවහඹ විනභහ ඵරන්න, ඒ තුනභ කශශර ජනතහ පීඩහට ඳත්
කයන එකයි. එදහත් එශවභයි, අදත් එශවභයි. ශේ ාහදඹ ශේ
විනධිඹට ගිශඹෝතින් ශවටත් එශවභයි. එදහ ඳළයණි භ ඔළු තුශන්
බරු කථහ කිේහ හශේභ, අද අලුත් භ කකුල් තුශන් බරු
කථහක් කිඹරහ ජනතහ යටන්න උත්හව කයන එකත්
විනමිළුක් කිඹරහ අපි කිඹනහ.

—————————
* පුසතකහරශශ තඵහ ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි, ශේ කුලුනු තුන ගළන එදහ
අඳයහධ යුක්ති ශකිමින් බහ ඳනතට එශයමි ශයෝවණ විනශජ්වීය
ශවෝදයඹහ ඉදිරිඳත් කයන රද කරුණු දළක්වීශභන් උපුටහ ගත්
ශකිටස කිමිඳඹක් භහ ශඟ තිශඵනහ. කිඹන්න ශරහ නළති
නිහ භභ එඹ බහගත* කයනහ.
"යුක්තිඹ කුභක්දළයි භභ ශවිඳින් දනිමි. භහ ජීත් ව සුළු කහරඹ
තුශ භට ශඳනී ගිශශ ඳතින භහජ ක්රපභඹ තුශ නීතිඹ එකක් ඵත්,
යුක්තිඹ ශනත් එකක් ඵත්ඹ. ශේ භහජශශ නීතිඹට යුක්තිඹක්
නළත. යුක්තිඹට නීතිඹක් ද නළත. නීතිඹට, යුක්තිගරුක මිනිසුන්
සිය කයන්න; දඹට ඳමුණුන්න; නින්දහ අඳවහ කයන්න; භයහ
දභන්න වළකිඹ...." කිඹහ ඔහු කිඹහ තිශඵනහ. ඔහු එඹ ඉතහ
ඳළවළදිලි කිේහ. ජනතහ විනමුක්ති ශඳයමුණ විනසින් ශභඹ ශඳිතක්
ලශඹන් වතය තහක් මුද්රණණඹ කයරහ තිශඵනහ. ඔවුන් විනසින්
ත තත් ශේ ශඳිත මුද්රණණඹ කශ යුතුයි කිඹරහ භභ මිතනහ. ශේ
කුලුනු තුන කිඹන්ශන් ශභිකක්ද කිඹරහ ශයෝවණ විනශජ්වීය
ශවෝදයඹහ ඉතහ ඳළවළදිලි කිේහ. ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි,
අද ඒ නිහ භටත් කකුල් ඳළටශරනහ. ඒ ශභිකද? ඔවුන්
දකුශණ්යි, ශේයි ශදශක්භ එකට ඹන්න වදනහ. දකුශණ්යි,
ශේයි ශදශක්භ එකට ඹනශකිට කකුල් ඳළටශරනහ. ඒ නිහ
ශඵිශවිභ අභහරුට ඳත් නහ.
අද ඵරන්න, රුපිඹල් 400ක, 500ක ශිච්යේ වදනික
ළටුශඳන් ජීත් ශන්න ඵළරි කේකරුශෝ -තු කේකරුශෝළටුේ ළඩි කයන්න ඉල්ලුහභ, ශේ  සථහදහඹකඹ ළටුේ ළඩි
කයනහද? ශේ විනධහඹකඹ ඒකට නීති රීති වදනහද? යක්රපශල්ඛන
ගවනහද? ශේ අධිකයණඹ ඒ අහධහයණඹට විනරු්ධධ මිනිසසු
ශනුශන් කටයුතු කයනහද? "ශතිපිට රජ්ජහ නළ්ධද, ශේ
අමිාක මිනිසසුන්ට ජීත් ශන්න ඵළවළ. දරුශෝ ඉසශකෝශල්
ඹන්න ඵළවළ. ශඵශවත් ටික අයශගන ශදන්න ඵළවළ. ළඩි
කයඳල්රහ ළටුේ" කිඹරහ වහේපුතුන්ට කිේහද? නළවළ. කිේශේ
ශභිකක්ද? ඔවුන් ඒ ශනුශන් අයගර කයන ශකිට-

ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ
(ரண்தைறகு சரந் தண்டர)

(The Hon. Shantha Bandara)

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

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රී තුභහ.

ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ
(ரண்தைறகு சரந் தண்டர)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි, 84. (v) සථහය නිශඹෝගඹ
ශකශයමි භභ ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹිමු කයනහ.

ගරු දඹහසිරි ජඹශරකය භවතහ

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒශක් ශභිකක්ද තිශඵන්ශන්?

ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ
(ரண்தைறகு சரந் தண்டர)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභහටයි භභ ඒක ශඹිමු කයන්ශන්.
ඒක තභයි නිළරැදි ක්රපභඹ.

—————————
* පුසතකහරශශ තඵහ ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.

ඳහර්ලිශේන්තු
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නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභහ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඒ පිළිඵ අධහනඹ ශඹිමු ශකිට අදහශ ඳරිදි න්යණඹක් රඵහ
ශදනු ඇත. ගරු අජිත් කුභහය භන්ත්රී තුභහ කථහ කයන්න.

ගරු අජිත් කුභහය භවතහ
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ශදෝහභිශඹෝග
විනශලර
කහයක
බහශේ
හර්තහ
ඳහර්ලිශේන්තුට ඉදිරිඳත් කයපු දශර වළන්හඩ් හර්තහ මුද්රණණඹ
කයන්න තභ ඵළරි වුණහ. ඒ වළන්හඩ් හර්තහ අද ඇවිනල්රහ
තිශඵනහද කිඹන්න භභ දන්ශන් නළවළ. ඒ වළන්හඩ් හර්තහ
මුද්රණණඹ කයන්නත් භහඹක් ගත වුණහ. ඒ ශනුට කමිටු හර්තහ
වදන්න කඩිමුඩිශශ ළඩ කශහ. ඒශකන් ශඳශනනහ ආණ්ඩුශේ
්ධබහඹ.

(ரண்தைறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි, භභ කථහ කයන්ශන් විනඹට
අදහශයි. ශේ ප්ර ලසනඹ තිශඵන්ශන්  සථහදහඹකශශ ද,
අධිකයණශශ ද කිඹන එක ගළනයි භභ කථහ කයන්ශන්.
ඒ හශේභ ඒ පීඩිත මිනිවහ ශනුශන් ළටුේ ළඩි කශශර නළවළ.
ශභිකද කශශර? ඒකට උ්ධශඝෝණඹක් කශහ නේ, විනධහඹකශශ
ඹහන්ර2ණඹ, වමුදහ, ශඳිලීසිඹ ශඹිදහ භළය ඵරඹ ශඹිදහ ශභිකක්ද
කශශර? ශඳශඳහළි ගිඹ ඒ අඹ තරහ ශඳිඩි කය දළේභහ. අධිකයණඹ
ඒ අඹ මිශර් දළේභහ. ශේ ඊශශ-ශඳශර්දහ ශන්යර්ස සීක්රපට්ස
ආඹතනශශ සි්ධධිඹ ඒකට උදහවයණඹක්. ශේ කකුල් තුන වළභ දහභ
කශශර ජනතහ භර්දනඹ කයන එකයි. භභ උදහවයණ ශදකක්
කිඹන්නේ. කළබිනට් එක අනුභත කශ දවඅටන ආණ්ඩුක්රපභ
 සථහ ාශලෝධනඹට අධිකයණඹ අනුභළතිඹ දුන්නහ.
ශේරසධහධිකයණඹ,  සථහදහඹකඹ ඒක ේභත කශහ. ඒ
දවඅටළනි ආණ්ඩුක්රපභ  සථහ ාශලෝධනඹ බභයාගඹක් හශේ
කයකළවිනරහ ඇවිනල්රහ අද ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිනිඹටත්
ඔච්යේ කයනහ, ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි.
එදහ ජන භත විනයහයණඹක් ගළන කථහ වුශණ් නළවළ;
 සථහට ඳටවළනියි කිඹරහ කථහ වුශණ් නළවළ. ශේ
 සථහදහඹකඹ, අධිකයණඹ, විනධහඹකඹ කිඹන තුනභ ගළහුශේ
කහටද? ගළහුශේ ශේ යශට් සිඹලු පීඩිත ජනතහටයි. ශේ ගළන
අධහනඹ ශඹිමු කයන්න කිඹරහ භභ ඳළයණි ශේ
නහඹකයින්ශගනුත් ඉල්රහ සිටිනහ. ඒ හශේභ එදහ ඒ ාශලෝධනඹ
ේභත කශශර ජනතහ ශගිඩ දභන්නද? නළවළ. එශවභ කශශර
සිඹලු ඵරතර එක තළනකට ගන්නයි. අද සිඹලු ඵරතර එක
තළනකට අයශගනයි තිශඵන්ශන්. දළන් ත ඉසයවට ඹන්නයි
වදන්ශන්.
ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි, ශරහනියුක්තඹන්ශේ විනේහභ
ළටුේ ප්ර තිරහබ අයමුදල් ඳනත් ශකටුේඳත ශකශයමි භභ
ඔඵතුභහශේ අධහනඹට ශඹිමු කයනහ. විනධහඹකඹ ඒක අනුභත
කශහ. ශේරසධහධිකයණඹටත් ඒක ගිඹහ. ශේරසධහධිකයණඹත් ඒක
අනුභත කශහ. ශේ  සථහදහඹකඹ ඒක ේභත කයන්න රළවළසති
ශරහ සිටිඹහ. නමුත් දළනුත් ාවිනධහනඹ වුණු ජනතහ
ඳයභහධිඳත ඵරඹ ඊට ඉවළින් නළඟිට්ට නිහ ඒ ඳනත් ශකටුේඳත
ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ ේභත කයන්න ඵළරි වුණහ.
ඳසු ගිඹ කහරශශ ශේ ආඹතන තුනභ කශශර ඒක. ඒ නිහ
ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිනිඹටත්, යත් නන්ද සිල්හ
භළතිතුභහටත් ළඩ කයන්න වුශණ් කළභළත්ශතන් ශවෝ
අකභළත්ශතන් ශවෝ ඒ අනුයි. ඒ නිහ භවය විනට ඔවුන්ශේ වෘදඹ
හක්කඹ ඳළත්තකින් තිඹන්න ඇති. භභ දන්ශන් නළවළ ඒක. වෘදඹ
හක්කඹ ඳළත්තකින් තිඹරහ වරි ඒ කටයුතු කයන්න වුණහ. දළන්
ආණ්ඩු කිඹනහ ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිතුමිඹශේ විනභහයහය
ක්රිnඹහ තිශඵනහ කිඹරහ. භභ කිඹනහ, විනභහයහයඹක් තිශඵනහ
නේ ඳරීක්ණ කයන්න ඕනෆ. නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ ඇභතිතුභහ
මීට කලින් කිේහ, එතුමිඹට විනරු්ධධ ශදෝහභිශඹෝගඹක්
ශගශනන්න කිසිභ අදවක් නළවළ කිඹරහ. එභ ඳත්තය හර්තහ
භභ බහගත* කයනහ.

—————————
* පුසතකහරශශ තඵහ ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.

අර7 විනනිලසයඹකහයතුමිඹශේ විනභහයහයඹක් තිශඵනහ කිඹනහ
නේ, ඊට කලින් ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ තිශඵන විනභහයහය ශද
ඵරන්න. ශභන්න තිශඵනහ. දළන් අධිකයණ ඇභතිතුභහ කථහ
කශහ. අධිකයණ ඇභතිතුභහශේ බහඳතිත්ශඹන් ශේ
ඳහර්ලිශේන්තුට ඉදිරිඳත් කයපු ගිණුේ කහයක බහශේ හර්තහක්
තිශඵනහ. ඒ තභයි යහජ ඵදු ආදහඹේ කශභනහකයණඹට අදහශ
කරුණු. 2007 ශනිළේඵර් 29ළනිදහ එභ හර්තහ යවුෂස වකීේ
ඇභතිතුභහ තභයි ඉදිරිඳත් කශශර. අර7 විනනිලසයඹකහයතුමිඹශේ
විනභහයහය ගළන ඵරනහ නේ අපි ඒ හර්තහශේ කරුණු ගළනත්
ඵරන්න ඕනෆ. අපි විනභහයහය ගළන ඵරනහ නේ, ඉසශල්රහභ
අන්න ඒ හර්තහශේ කරුණුරට අදහශ ක්රිnඹහභහර්ග ගන්න.
යහජ ඵදු ආදහඹේ කශභනහකයණ හර්තහශේ 147, 173, 343
පිටු භභ බහගත* කයනහ.
ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි, ඒහ කිඹහ ඵරන්න.
ශභිකක්ද ඒශකන් කිඹන්ශන්? කරුණහකයරහ ඵරන්න.
"2006 භහර්තු 31 දින න විනට ළට් ඵදු පිළිඵ තක්ශරරු නිශේදන භත අඹ
ශනිකිරීේ - රු. බිලිඹන 271.254 - විනගණන ශේදඹ 4.7"
"රු. බිලිඹන 3.6ක් ව ළට් ඵදු ආඳසු ශගවීේ පිළිඵ නිඹළදි ඳරීක්ණඹ විනගණන ශේදඹ 4.8"
"බහණ්ඩ වහ ශරහ ඵදු රු. මිලිඹන 114.6ක් ප්ර ලසනකහරී ශර ආඳසු ශගවීභ
- විනගණන ශේදඹ 4.9"

ආණ්ඩුශේ ්ධබහඹක් තිශඵනහ නේ ඔක්ශකෝටභ කලින් ශේ
විනභහයහය ගළන ශිඹහ ඵරන්න. ආණ්ඩුශේ අධිකයණ ඇභතිතුභහ
එදහ ඉදිරිඳත් කයපු යජශශ ගිණුේ පිළිඵ කහයක බහශේ ඒ
හර්තහ අනු කටයුතු කයන්න. ශකෝ, එශවභ කටයුතු කයනහද?
එශවභ නේ ශේ ශගිල්ශරෝ ශේ ක්රිnඹහත්භක කයන්ශන්
 සථහදහඹකශශ උත්තරීතයත්ඹද? ජනතහශේ ඳයභහධිඳත
ඵරඹද? නළවළ. තභන්ට කන්න ඕනෆ වුණහභ කඵයශගිඹහත්
තරශගිඹහ කයන එකයි ශේ කයන්ශන්.
ගරු නිශඹෝජ
කථහනහඹකතුභනි,ඒ හශේභ විනජඹදහ
යහජඳක් භවත්භඹහ එදහ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට ආන්ශදෝරනහත්භක
හර්තහ ඉදිරිඳත් කශහ. එකක් තභයි COPE හර්තහ. ඒ COPE
හර්තහ තමුන්නහන්ශරරහ කිශඹේහ. ඒ හර්තහශේ වන්
ශයෝදනහරට ේඵන්ධ ශ්ධලඳහරනඥඹන් ඉන්නහ, මිටපු භළති
ඇභතිරු ඉන්නහ, ශ්ධලඳහරන ඵරධහරින් ඉන්නහ, යහජ
නිරධහරින් ඉන්නහ. නමුත්, ඒ අඹ ේඵන්ධශඹන් ක්රිnඹහත්භක
වුණහද? නළවළ, ක්රිnඹහත්භක වුශණ් නළවළ. දළන් ඕනෆ ශරහ
තිශඵන්ශන් ඒහ ශනිශයි.
යත් නන්ද සිල්හ භවත්භඹහශේ විනභහයහය ගළන වන්
ශනහ. එතුභහ ේඵන්ධ ශයෝදනහ
ඳහර්ලිශේන්තු න හඹ
පුසතකශශ තිබුණහ. දළන් ශකෝ, ඒහ තිශඵනහද? ඒ නිහ කන්න
ඕනෆ වුණහභ කඵයශගිඹහ තරශගිඹහ න න හඹ තභයි දළන්
තිශඵන්ශන්.

—————————
* පුසතකහරශශ තඵහ ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.

575

2013 ජනහරි 11

දළන් කිඹනහ, ඳහර්ලිශේන්තු ලක්තිභත් කයන්නලු ශේ
ශදෝහභිශඹෝගඹ ශගශනන්ශන්. භභ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශන්
ශඵිශවිභ ග කීශභන් අවනහ, ශේ භළති-ඇභතිරු දවඅටළනි
ආණ්ඩුක්රපභ  සථහ ාශලෝධනඹ කිශඹේහද? දිවින නළගුභ ඳනත්
ශකටුේඳත කිශඹේහද? ඒ හශේභ අපි අවනහ, අඳයහධ නඩු
විනධහන ාර7වශශ තිශඵන ඵයඳතශ නීතිඹ කිශඹේහද?

ගරු ශයෝමිත අශේගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு சரயற அசதகுர்ண)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

කිශඹේහ, කිශඹේහ.

ගරු අජිත් කුභහය භවතහ

(ரண்தைறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

භභ නේ ගේ කිඹන්ශන් නළවළ. භභ ආණ්ඩු ඳක්ශශ 16
ශදශනකුශගන් ඒ ගළන ඇහුහ. ඒ එක්ශකශනක්ත් ඒහ කිඹරහ
තිබුශණ් නළවළ. ඊශඟට භභ අවනහ, ශේ ශදෝහභිශඹෝගඹට ඔඵරහ
අත්න් කශශර ඒක කිඹරහද? අද ඳයභහධිඳත ඵරඹ කිඹරහ
ක්රිnඹහත්භක ශන්ශන්,- [ඵහධහ කිරීභක්] ශඵිශවිභ ශවියි.
ඳයභහධිඳත ඵරඹ අද ක්රිnඹහත්භක ශන්ශන් ඳහර්ලිශේන්තු භළති
ඇභතිරුන්ශේ වුභනහටද? නළවළ, විනධහඹකශශ වුභනහට;
ඵරඹ එක තළනකට ශගන ඒශේ වුභනහට. ගරු නිශඹෝජ
කථහනහඹකතුභනි, ඒ නිහ ශේ අසථහශේ ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක
භළතිනිඹශේ ප්ර ජහතන්ර2හ ජ අයිතිඹ විනතයක් ශනිශයි, ශේ යශට්
භසත පීඩිත මිනිසුන්ශේ ප්ර ජහතන්ර2හ ජ අයිතිඹ විනතයක්
ශනිශයි, ආණ්ඩු ඳක් භන්ත්රී රුන්ශේ ප්ර ජහතන්ර2හ ජ අයිතිඹත්
අපි ඉල්රහ සිටින්න ඕනෆ. ශභිකද, ඒ ශගිල්ශරිත් ශේහ ගළන
කළභළත්ශතන් ශනිශයි කටයුතු කයන්ශන්. ඒක ඒ අඹශේ වෘදඹ
හක්කඹ දන්නහ. ඒ නිහ ඒ අඹශේත් ප්ර ජහතන්ර2හ ජ අයිතිඹ
ශනුශන් අපි ශඳනී සිටිනහ. සිඹලු පීඩිත ජනතහශේ හශේභ,
ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිනිඹශේ හශේභ, ආණ්ඩු ඳක්ශශ
භළති ඇභතිරුන්ශේත් ප්ර ජහතන්ර2හ ජ අයිතිඹ ශනුශන් දළන් අපි
ශඳනී සිටිනහ. අපි ඒකට ගරු කයනහ. ඒ අයිතිඹ ආයක්හ
කයන්න කිඹරහ අපි ඉල්රහ සිටිනහ. ශේ අයගරශශ ඉන්න සිඹලු
ශදනහශගන් දළන් අපි අවනහ, ඳළණි යකහට ශවණ ගළහුහභද
ශේ ළයදි භතක් ශන්ශන් කිඹරහ.
ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි, අඳට භවය ශ්ධල් භතක්
ශන්ශන් ඳළණි යකහට ශවණ ගළහුහභයි. ඳහතහරඹ ලශඹන්
වඳුන්රහ නඩු නළතු මිනිසසු භළරුහ; ර2සතහ ජ ශල්ඵල් අරරහ
ශදභශ ජනතහ භළරුහ; නඩු නළතු දවස ගණනක් මිය ශගල්ර
රළේශගේහ; ඵන්ධනහගහය රැවුේකරුන් 27 ශදශනක් අමු අමුශේ
භළරුහ; ශි ාගේ තවනේ කශහ. එශවභ නේ අඳට දළන් ඒ
කරුණු ටිකත් උඩට ගන්න ඕනෆ. අඳ ඒහ ගළනත් කථහ කයන්න
ඕනෆ.
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ගරු අජිත් කුභහය භවතහ

(ரண்தைறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

භට ත විනනහඩිඹක කහරඹක් ශදන්න ගරු නිශඹෝජ
කථහනහඹකතුභනි. ඒ සිඹලුභ ආඹතන කටයුතු කශශර ශකිශවිභද?
ඒ සිඹලුභ ආඹතන කටයුතු කශශර පීඩිත මිනිසුන් ශනුශන්ද?
නළවළ. අද ඳළණියකහට ශවණ ගවරහ තිශඵනහ. ඳළණියකහට
ශවණ ගළහුහභ -අග විනනිසුරුතුමිඹට ශවණ ගළහුහභ- තභයි අඳට
ශේහ භතක් ශන්ශන්.
රලිත්, කුගන් ශදශදනහ උසහශගන ගිඹහ. ප්ර ගීත් එක්නළළිශගිඩ
අතුරුදවන් වුණහ. රන්ත ඝහතනඹ කශහ. ශි උ්ධශඝෝණ
තවනේ කශහ. ඊශශ-ශඳශර්දහ ශන්යර්ස සීක්රපට්ස ආඹතනඹට
ගළහුහ. ශයිශන් යහනක භළරුහ. වරහත  ජ ඇන්තනි භළරුහ.
නිභර රඵන්, දිල්රුක්හන් භළරුහ. ඒ අඹශේ මිනිඹත් ඒ අඹට
ඕනෆ විනධිඹට උසන්න ඉඩ දුන්ශන් නළවළ. ඹහඳනඹ
විනලසවිනද හරශශ ශි ශඹෝ තභත් ඳළවළය ගන්නහ. ඔවුන්
අඳයහධකහයශඹෝ කයනහ. ඒ හශේභ අපි ගස ඵඳින උහවිනඹ
පිළිගත්තහ. අය භෘ්ධධි නිරධහරිඹහ ගස ඵඳින ශරහශේ උහවිනඹ
එඹ පිළිගත්තහ. අපි යුද අධිකයණඹ අධිකයණඹක් කිඹරහ
පිළිගත්තහ. ඒ ඔක්ශකිභ වුණහට ඳසශර, ඉවශභ තළනට ගවන
ශකිට අඳට දළන් තරු ශඳශනන්න ඳටන් අයශගන තිශඵනහ, ගරු
නිශඹෝජ
කථහනහඹකතුභනි. ඹහඳනශශ ශි ශඹෝ භර්දනඹ
කයනශකිට, ශදභශ ජනතහට „ශදභළු‟ කිඹරහ ශල්ඵල් ගවරහ
භර්දනඹ කයනශකිට, කේකරු අයගර 11ක් තවනේ කයන
ශකිට, ළරැදිකරුකු කිඹරහ ඔේපු වුණු පී.බී. ජඹසුන්දය ඒ දිවුරුේ
ප්ර කහල ඉල්රහ අස කය ගන්නශකිට ශේ අධිකයණඹ ඳහඩුශේ
මිටිඹහ, ගරු නිශඹෝජ
කථහනහඹකතුභනි. ශේහ කශශර
අධිකයණශශ, විනධහඹකශශ,  සථහදහඹකශශ පර් එකඟතහ
ඇතියි. ඒ නිහ ශේ ආඹතන තුනභ -ශේ කුලුනු තුනභ- උල් කය
කය, උල් කය කය තළබුශේ ඵඩ පිටට ඇලුණු පීඩිත භව
ජනතහශේ ඔළු උඩයි. ඒ නිහ අපි කිඹනහ, ශේ නිවුන්
ශියුයන් තිශදනහ -එකට ශඳකණි ළර කඳපු තුන්ශදනහ- ඹට
කයරහ භව ජනතහශේ ඇත්ත ඳයභහධිඳත ශගශනන්න ඕනෆ
ඵ. අද ඳහරකශඹෝ ශභිකක්ද කයන්ශන්? අද ඳහරකඹන්ට ඕනෆ
ශරහ තිශඵන්ශන් අධිකයණඹත් තභන්ශේ අතට ගන්නයි. අන්න
ඒකට අපි විනරු්ධධයි. ඒ අධිකයණඹත් තභන්ශේ අතට ගන්න එකට
අපි විනරු්ධධයි.

නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභහ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු භන්ත්රී තුභහ, කහරඹ අහනයි.

ගරු අජිත් කුභහය භවතහ

(ரண்தைறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

අද ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක ගළන කථහ කයන ශේ
 සථහදහඹකඹ වහ විනධහඹකඹ ගළන අපි රජ්ජහ ශන්න ඕනෆ.
අඳට ඵළරි වුණහ රිහනහ ශේයහ ගන්න. 2005 ඉරහ ඇඹ සිය
කයරහ මිටිඹහ. ඊට ඳසශර භයරහ දළේභහ. අවුරුදු ගණනක් ශේ
 සථහදහඹකඹට, විනධහඹකඹට, අධිකයණඹට, කහටත් ඵළරි වුණහ
ඒ රිහනහ කිඹන දුේඳත් ශකල්ර ශේයහ ගන්න. යසහක් නළති
නිහ දුේඳත්කභට විනශ්ධලගත වුණු රිහනහ ශේයහ ගන්න ඵළරි
වුණහ.

භට ත එක විනනහඩිඹක් ශදන්න. අද ඇයි එශවභ කයරහ
තිශඵන්ශන්? අද ශඳන්න්න පුළුන් න්දර්ලන ශඳන්නහ. අද
න්න පුළුන් වයඹ නහ. ශගශනන්න පුළුන් භර්දනඹ
ශගශනනහ. ඒ වහ සිඹලු ඵරඹ ඕනෆ. ඒකට මර ඵරඹ ඕනෆ.
ඒකට විනධහඹකඹ, අධිකයණඹ,  සථහදහඹකඹ කිඹන ඵරඹ එක
තළනකට ශගශනන්න ඕනෆ. ශේ කයන්න වදන්ශන් ඒකයි. ඒකට
අපි විනරු්ධධයි. සිඹලු පීඩිත ජනතහට අපි කිඹනහ. දළනුත්,
ාවිනධහනහත්භක ඉදිරිඹට එන්න, ඒ වයවහ තභයි ජඹර7වණඹ
කයන්න පුළුන්.

නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභහ

නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභහ

(The Deputy Speaker)

(The Deputy Speaker)

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

ගරු භන්ත්රී තුභහ, ඔඵතුභහට රඵහ  ජ තිශඵන කහරඹ අන්.

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

ශඵිශවිභ සතුතියි. ගරු ඳවිනර2හශ්ධවී න්නිආයච්චි භළතිනිඹ.
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ඳහර්ලිශේන්තු

[අ. බහ. 3.50]
ගරු ඳවිනර2හශ්ධවී න්නිආයච්චි භවත්මිඹ (තහක්ණ වහ
ඳර්ශශණ අභහත තුමිඹ)

(ரண்தைறகு (றதற) தறத்ரசற ன்ணறஆச்சற தரறல்தட்த, ஆரய்ச்சற அகச்சர்)
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of
Technology and Research)

ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි, ශරෝකශශ ඕනෆභ යටක
ඕනෆභ තනතුයක් ගත්ශතිත් ඒ තනතුයට අනන වුණු හධනීඹ
රක්ණ, ඒ තනතුය ශවිඵන පු්ධගරඹහ විනසින් රැකිඹ යුතු
ශනහ. විනශලරශඹන්භ ඹේ කිසි තනතුයක් ඹේ කිසි ශකශනකු
දයනශකිට ඒ තනතුයට හධනීඹ රක්ණ නිර්භහණඹ ශනහ. ඒ
තනතුයට අනන ව හධනීඹ රක්ණ ඒ පු්ධගරඹහ රැකිඹ යුතුයි.
අපි ගුරුයශඹක් ගත්ශතිත්, ඒ ගුරුතුභහට ශවෝ ගුරුතුමිඹට
තභන්ශේ විනඹඹ ඳරියඹ ේඵන්ධශඹන් දළනුභ තිබිඹ යුතුහ
හශේභ, ගුරු මුසටිඹ තිඹහ ගන්ශන් නළති ශි ඹන්ට
නිඹභහකහය ශිල්ඳඹ ශඵදහ ශදන්නත් වළකිඹහ තිබිඹ යුතුයි. ඒ
හශේභ ඒ ගුරුයඹහ ශි ඹන්ට ඹේ කිසි ශනිශවිබිනහ ළඩක්
කශශිත් ඒ ගුරු තනතුරින් අයින් කයනහ. ශභඹ
වද යඹහටත්, ඉාජිශන්රුයඹහටත්, ශරෝකශශ ශනත් ඕනෆභ
තනතුයක් දයන ඕනෆභ ශකශනකුට ශඳිදු ශනහ. ඒ විනඹඹ
ේඵන්ධශඹන් ඔහුට ශවෝ ඇඹට තිශඵන දළනුභ ඳභණක්භ ඒ
තනතුය දළරීභට ප්ර භහණත් ශන්ශන් නළවළ, ගරු නිශඹෝජ
කථහනහඹකතුභනි.

අශේ අග විනනිසුරුතුමිඹ ගත්තහභ, ඇඹ ගුරුරිඹක විනධිඹට
කටයුතු කයරහ, ශේරසධහධිකයණශශ විනනිලසයඹකහයරිඹක විනධිඹට
ඳත් වුණහ. ආයහර්ඹරිඹක විනධිඹටත්, ශේරසධහධිකයණශශ
විනනිසුරුරිඹක විනධිඹටත් කටයුතු කයන්න තිශඵන ඒ දළනුභ ශවෝ
සුදුසුකභ අබිඵහ ඇඹ විනසින් එභ තනතුශර් ගරුත්ඹ යකින්නට
දහඹක න ප්ර භහණඹටභ ඒ තනතුශර් රැ සිටීශේ වළකිඹහත් ඇඹට
ඳතිනහ.
භහ කිඹන්නට උත්හව කශශර ශභඹයි, ගරු නිශඹෝජ
කථහනහඹකතුභනි. ශරෝකශශ ඕනෆභ යටක, ඕනෆභ තනතුයක් දයන
ශකශනකු, ඒ තනතුයට අනන ව හධනීඹ රක්ණ එභ තනතුශර්
ඉන්න අසථහශේ  ජ ඔහු ශවෝ ඇඹ විනසින් දළරිඹ යුතු ශනහ. ඒ
හශේභ ඒ හධනීඹ රක්ණ රැකිඹ යුතු ශනහ.
අපි ගරු අගවිනනිසුරුතුමිඹ ගළන ගත්ශතිත්, ඳසු ගිඹ කහරශශ
එතුමිඹශේ සහමි පුරුඹහට විනරු්ධධ භශවසර2හත් අධිකයණඹක
අල්රස නඩුක් විනබහග න අසථහක, ඒ අල්රස නඩු විනබහග
කයන නඩුකහය උන්නහන්ශරශේ ප්ර ධහන විනනඹ ඵරධහරිඹහ විනධිඹට
කටයුතු කශශර අග විනනිසුරුතුමිඹයි. ඒ නඩුශේ තිශඵන සිඹලු
ලිඹකිඹවිනලිරට නඩුර ඉන්න අශනක් ඳහර්ලසඹන්ට ඩහ ශඟහ
වීශේ වළකිඹහ එතුමිඹට තිශඵනහ. තභන්ශේ සහමි පුරුඹහ
විනත්තිකහයශඹක් ශමින් භශවසර2හත් උහවිනශශ නඩුක් විනබහග න
විනට ශේ යශට් ජනතහ ඵරහශඳිශයිත්තු වුශණ් ඒ ග
උත්තයකරුශේ බහර්ඹහ වුණු අග විනනිසුරුතුමිඹ ඒ අසථහශේභ
ධුයශඹන් ඉල්රහ අසශයි කිඹරහයි.

ගරු දඹහසිරි ජඹශරකය භවතහ

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඳත් කශශර කවුද?

ගරු ඳවිනර2හශ්ධවින න්නිආයච්චි භවත්මිඹ

(ரண்தைறகு (றதற) தறத்ரசற ன்ணறஆச்சற)
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි, ශේ යශට් ජනතහට අඳ
කිඹහ සිටින්ශන් ශභඹයි. ඹේකිසි ශකනකුට තභන්ශේ සුදුසුකේ
අනු තනතුයක් දයන්නට පුළුන්. ඹේකිසි තනතුයට ඳත් කයන්න
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පුළුන්. කථිකහයහර්ඹරිඹක් ලශඹන් කටයුතු කශ නිහ ඇඹ
එභ තනතුයට ඳත් කශහ. එයින් ඳසශර එතුමිඹ ඒ තනතුයට ඳත්
ශන්න තිබුණ සුදුසුකභ අභිබහ, එතුමිඹශේ තනතුශර් ඳළළත්භ
වහ එභ තනතුශර් රැ සිටින කහරශශ  ජ, එභ තනතුශර්
ගරුත්ඹ යකින්න එතුමිඹ ශකිඳභණ දුයට දහඹක නහද කිඹන
කහයණඹයි ළරශකන්ශන්. ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි,
තභන්ශේ සහමි පුරුඹහ නඩුක ගඋත්තයකහයශඹක් වුණහ. ඒ
ගඋත්තයකහයඹහශේ බිරි විනධිඹට, ඒ හශේභ ඒ නඩු අවන
නඩුකහය උන්නහන්ශරශේ විනනඹ ඵරධහරිඹහ විනධිඹට එතුමිඹ
කටයුතු කයන ශකිට එමි දහයහයඹක් තිශඵනහද?
ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි, ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශේ
107 න  සථහ ඹටශත් - ශේ උත්තරීතය ලිඹවිනල්ශල්- අග
විනනිසුරුතුමිඹශේ විනභහයහය ඳළළත්භක් තිශඵනහ නේ ඇඹ
ශනයඳහ වරින්නට ප්ර තිඳහදන ශන් කය තිශඵන්ශන් එළනි විනභ
ඳළළත්භක් තිශඵන ශකශනක් ධුයඹක් දයනහ නේ ඇඹ ඉත් කශ
යුතුයි කිඹරහ නීති ේඳහදකයින් න්න්දු ගත්ත නිහයි. අපි, ට්රිොලිඹේ
ගනුශදනු ගත්තහභ ඒ ට්රිොලිඹේ ගනුශදනුත් එශවභයි. ඔඵ
ඹේකිසි නඩුක ඳළමිණිලිකරු ශවෝ විනත්තිකරු ශරහ ඉන්න
අසථහක, ඒ තභන් ඳළමිණිලිකරු ශවෝ විනත්තිකරු ශරහ ඉන්න
නඩුශේ නඩු බහණ්ඩඹ මිර  ජ ගළනීභ වහ තභන්ට විනරු්ධධ
ඳහර්ලසඹත් එක්ක ඒ නඩු අවන නඩුකහය උන්නහන්ශර
ගනුශදනුක ශඹශදනහ නේ ශේ යශට් ජනතහ එඹට කළභති ද
කිඹරහ භභ අවනහ, ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි. අපි ශේ
යශට් ජනතහශගන් අවන්ශන් අන්න ඒ කහයණඹයි.
ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි, ඳසු ගිඹ කහරශශ ජ අග
විනනිසුරුතුමිඹ ශේරසධහධිකයණඹට ඳත් කයන්න කටයුතු කශ
ශරහශේ එඹට විනරු්ධධ වුණු නීතිඥයශඹක් එඹට විනරු්ධධ
උහවිනශශ නඩුක් ශගිනු කශහ. ඇඹ අග විනනිසුරු ධුයඹට ඳත්
වුණහට ඳසශර ඒ නඩු ශගිනු කශ නීතිඥ භවත්භඹහශේ
නළඟණිඹ භශවසර2හත් අධිකයණඹක භශවසර2හත්රිඹක වළටිඹට
කටයුතු කයන ශකිට ඳන්නහ ඳන්නහ ඇඹශගන් ඳළි ගළනීභ
විනභහයහයඹක් ශනිශයිද?
ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි, ශේ යශට් යහජ ශරකඹන්
වළභ ශකශනක්භ නිඹමිත දිනඹට තභන්ශේ ත්කේ ඵළයකේ
ප්ර කහලඹට ඳත් කශ යුතු ශනහ. ගරු ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රී රු
වළටිඹට අපිත් අශේ ත්කේ ඵළයකේ ප්ර කහලඹට ඳත් කශ යුතු
ශනහ. ඳසු ගිඹ කහරශශ ඳශහත් බහ භන්ත්රී රු ත්කේ ඵළයකේ
ප්ර කහලඹට ඳත් කශශර නළවළයි කිඹරහ ඔවුන්ට දිවුරුේ  ජශේ ප්ර ලසන
ඳහ ඇති වුණ ඵ අඳට භතකයි. එශවේ අසථහක ඒ ධුයඹට
ඳත් වුණහට ඳසශර, ඒ ධුයශශ ගරුත්ඹ යකින්නට එතුමිඹ කටයුතු
කශශර ශකිශවිභද? එතුමිඹ ධුයශශ ගරුත්ඹ යකින්නට කළඳ
වුණහද? ඹේකිසි ධුයඹකට ඳත් ශන්න තභන්ට ඹේකිසි
සුදුසුකභක් තිශඵන්න පුළුන්. වළඵළයි, එශවභ ඳත් වුණහට ඳසශර
ඒ ධුයශශ ගරුත්ඹ යකින්නට කළඳ න ප්ර භහණඹට තභයි ඒ
තළනළත්තහ ඒ ධුයශශ ඉන්නහද නළ්ධද කිඹන එක න්න්දු න්ශන්.
ඹේ කිසි ගුරුයශඹක් ඳහල් දරුකුට ශනිශවිබිනහ කභක්
කශශිත්, විනඹ පිළිඵ ශභින තයේ දළනුභක් තිබුණත් ඒ
ගුරුයඹහ යක්හශන් අස කයනහ.
ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි, ඳසු ගිඹ
කහරශශ ජ
තභන්ශේ ත්කේ ඵළයකේ ශවළි කයන්නට තිබුණු අසථහශේ ජ
ශේ යශට් අග විනනිසුරුතුමිඹ තභන්ශේ ඵළාකු ගිණුේ බින්දුට
ඵසරහ, තභන්ට තිශඵන්ශන් ඳඩිඹ ඳභණයි කිඹහ ත්කේ
ඵළයකේ ප්ර කහලශශ වන් කයරහ ඊට ඳසු ගිණුේර මිලිඹන
ගණනින් ගනුශදනු කිරීභ දහයහයහත්භක ද කිඹහ අපි අවනහ.
අඳට භතකයි, එතුමිඹ ේඵන්ධශඹන් ශේ
ශදෝහභිශඹෝග
ශඹෝජනහ ශගනහපු ශරහශේ ජ එතුමිඹ වළසිරුණු ආකහයඹ.
එතුමිඹ ශගදය ඉරහ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට එන්ශන් නළති
උහවිනඹට ගිමිල්රහ, හභහන ශඹන් අග විනනිසුරුතුමිඹට ඇතුළු
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ශන්න තිශඵන ශදියටුශන් ඇතුළු ශන්ශන් නළති, එයින් පිට
ශන්ශන් නළති භවජන පිවිනසුභට ඇවිනල්රහ තභන් ඉදිරිශශ
නඩුරට ශඳනී සිටින නීතිඥඹන් භඟ රැසවීේ තිඹරහ, ශඳිල්
ගවරහ, ආගමික පුද පුජහන් ඳත්රහ තභයි ආශේ. ශේ තභයි අග
විනනිසුරුතුමිඹ ඇඹශේ ධුයශශ රැ සිටීභ වහ ඇඹ විනසින් දහඹක
ශරහ තිශඵන ප්ර භහණඹ, ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි.
රාකහශේ ශවෝ ශරෝකශශ ඕනෆභ යටක ඹේකිසි ධයඹකට
කවුරු වරි ශකශනක් ඳත් ශන්න පුළුන්. එශවභ ඳත් වුණහයින්
ඳසු එභ ධයශශ රැ සිටිභ වහ ඒ ධයඹට අනන ව හධනීඹ
රක්ණ රැකිඹ යුතු ශනහ. ගරු අග විනනිසුරුතුමිඹ තභන්ශේ
ධයශශ ශගෞයඹ රැශකන ඳරිදි කටයුතු කශහ ද, ගරු නිශඹෝජ
කථහනහඹකතුභනි? ඳළවළදිලිභ ඇඹ විනසින් ශේ වළභ ගනු
ශදනුක්භ, ට්රිොලිඹේ ගනුශදනු, ඇඹශේ ත්කේ වහ ඵළයකේ
ප්ර කහලඹ, ඇඹශේ සිඹලු ක්රිnඹහකහයකේ ආ ජ ශේ වළභ එකක්භ ගළන
රකහ ඵරන විනට ඇඹ අග විනනිසුරු ධයශශ ශගෞයඹ ශකශරහ
තිශඵනහ, ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි. එඹ ඳළවළදිලි
විනභහයහයඹක් ඵට ශේ දත්ත වයවහ ඒ කහයක බහ විනසින් ඔේපු
කය තිශඵනහ. ඒ නිහ ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි, අඳට
සිතහසි ශනිශයි, අඳට notice ශනිශයි, අඳට එක ශයන්තුක්
ශනිශයි, ශයන්තු දහවක් ආත් අති ඵහුතය ඡන්ද ාඛ හකින්
ශේ ශදෝහභිශඹෝග ශඹෝජනහ අද ේභත කයන ඵ ප්ර කහල
කයමින් භභ නිවඬ ශනහ.
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only the custodians of the people and they are obliged to
exercise legislative powers within the parameters of the
Constitution. In the absence of checks and balances,
objectives of democracy would be rendered nugatory and
absurd. That is the reason why in the 18th Century French
political philosopher, Charles-Baron de Montesquieu,
introduced the concept of separation of powers based
especially on the system of Westminster Parliamentary
democracy in the United Kingdom.
During the period of British colonial domination in
this country, they had introduced a system based upon
that concept, and it is well enshrined in the Soulbury
Constitution as well. Even at present, Article 4 of our
Constitution has given due recognition to the concept of
separation of powers without any ambiguity, which is
regarded as a rule by jurists all over the world.
Concentration of powers in one or in a few, always
tempts to dismantle democratic structure and take a lead
role towards a dictatorship. That is the reason why Lord
Acton said, I quote:
“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.”

[4.00 p.m.]
ගරු විනජඹදහ යහජඳක් භවතහ

(ரண்தைறகு றஜரம ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe)

Mr. Deputy Speaker, this is the first time in
Parliamentary history that we are debating an
impeachment against a Judge of the superior court,
namely the Chief Justice of the Republic of Sri Lanka.
Whether it will be left as a grey patch or as a purple patch
in our Parliamentary history, I leave it to posterity to
decide.
Article 3 of our Constitution precisely and
categorically states that in the Republic of Sri Lanka,
sovereignty is in the people and is inalienable.
Sovereignty includes powers of government, fundamental
rights and the franchise. These have become muchdebated topics since the impeachment against the Chief
Justice was moved in Parliament.
While the incumbent coalition Government is
vociferous in taking up the position that the Legislature is
supreme to the Judiciary, those who are learned in
political science and fair-minded people strongly
demonstrate that the three pillars on which the temple of
justice rests are equal within their scope and power. In the
absence of evenness of the three pillars, namely, the
Legislature, the Executive and the Judiciary, the golden
shrine that rests upon them would collapse. The golden
shrine denotes democracy.
There is no debate that people, while exercising their
franchise, repose their sovereignty in the hands of the
Representatives in Parliament on a contract basis for a
limited period. Therefore, Members of Parliament are

The independence of the judiciary is the greatest
achievement of people in the annals of human
civilization. It was not bestowed upon people as a
sovereign gift but it is the outcome of longstanding
struggles launched and sacrifices made at the expense of
a multitude of lives. It was 24 centuries ago that the
greatest Greek philosopher Aristotle said, “Every fool in
this world thinks that he is born to rule the others”. That
is the reason why the great leaders of the world explored
the possibility of creating an alternative rule to
dictatorship and found the system of democratic
governance after tremendous efforts.
The historical proclamation of Magna Carta by King
James as far back in 1215 is considered the cornerstone in
English government, in which it is enshrined, I quote:
"To no one will we sell, to no one will we deny or delay, right or
justice."

It is in our time that one of the most respected British
jurists, Lord Denning said, I quote:
"The greatest constitutional document of all times - the foundation
of freedom of the individual against the arbitrary authority of the
despot.”

It has immensely motivated people to fight against
vulnerable rulers.
At a time when judicial independence was at stake in
the United Kingdom in 1688, people staged a revolution
and King James II was ousted from the Crown and people
had accepted his successors William and Mary, on the
condition, among other things, that they shall guarantee
the tenure of judges essential for their true independence
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of mind and action. That revolution achieved the goal to
ensure that in England brutal intimidation of the Judiciary
would not occur again, by passing the Act of Settlement
in 1701. Thereby, the most essential and cardinal duties of
all representatives of the Legislature as well as of the
members of the Judiciary are to protect and safeguard the
independence of the Judiciary above all.
In the midst of the great civil war to preserve the
United States as a country, speaking at a dedication of a
national cemetery at Gettysburg in 1863, the 16th
President of the United States, Abraham Lincoln,
addressed the nation and stated, I quote:
"Democracy is a government of the people, by the people, and for
the people",

which is considered perhaps the best definition for
democracy in the modern world.
It is an inherent and embedded attitude of human
beings that they refuse to be slaves of others and abhor to
be subjects of any dictatorship. Article 1 of the UN
Charter on Human Rights as well as Article 12 of our
Constitution has guaranteed that all persons are equal
before the law. The Rule of Law is a precious right the
people in democracies all over the world enjoy and that is
considered the most vital and predominant concept in law.
Theodore Roosevelt, the 26th President of the United
States said:, "No man is above the law and no man is
below it; nor do we ask any man's permission when we
ask to obey it. Obedience to the law is demanded as a
right; not asked as a favour". From time immemorial
Greek philosophy has held that: "Nobody has a more
sacred obligation to obey the law than who makes the
law".
Former Chief Justice, Bhagwati of India has once said
that: "The judge infuses the life and blood into the dry
skeleton provided by the Legislature and creates a living
organism appropriate and adequate to meet the needs of
the society". It is within such parameters that the rulers
are obliged to perform their respective duties and
obligations. Notwithstanding all these inimical
consequences of the British rulers, we have inherited an
illustrious judicial structure which had been operative
even under the British domination. It was in the 1930s,
the Chief Justice Abraham, Justice Martinez and Justice
Sooertz of the Supreme Court, who were appointed by the
British rulers, ordered that the British Governor's order to
extradite Mark Anthony Bracegirdle, a British planter in
Sri Lanka, was illegal and quashed the decision
concerned. It is all the more significant to note that the
said extradition order was given at a time when it was
said that the sun never sets on the British Empire.
In the case of Queen Vs. Liyanage in the 1960s,
Justice T.S. Fernando, Justice L.B. de Silva and Justice
Sri Skandarajah, who were appointed as Members of the
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Trial-at-Bar to try the coup-d'etat, held that the
amendment of Section 440A of the Criminal Procedure
Code to empower the Minister to appoint judges to the
Trial-at-Bar was illegal, and held that their own
appointments were bad in law. The Legislature accepted
that judgment without any challenge and with much
respect to the Rule of Law.
In an election petition filed by Wijayananda
Dahanayake against Albert Silva, Neville Samarakoon,
Q.C., the Chief Justice of the Republic decided that while
having powers to make laws on a particular matter under
the Constitution, if the Parliament has failed to do so,
Parliamentarians should not be given the benefit of their
own folly, omissions and negligence. It was in that spirit
that Justice Asoka de Silva and Justice Hector Yapa as
then Justices of the Court of Appeal, issued a writ of quo
warranto nullifying the membership of Parliament of the
Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, in which the Hon. Dilan
Perera was the petitioner. There is no doubt that this
Government is overwhelmed by triumph and raptures of
war victory.
It is our duty to remind the rulers that the great leaders
in the world, while knowing the dire consequences of
such conduct, never rejoiced and were not under a spell
of illusions and hallucinations
One of the greatest leaders in the world, Winston
Churchill who was guided by the maxim - the then Prime
Minister of Great Britain - after winning the World War
II said, “Magnanimity in victory, defiance in defeat”.
ගරු ඒ.ආර්.එේ. අේදුල් කහදර් භවතහ (ඳරිය නිශඹෝජ
අභහත තුභහ)

(ரண்தைறகு .ஆர்.ம். அப்துல் கரர் - சுற்நரடல் தறற
அகச்சர்)

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

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

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Abdul Cader, what is your point of Order?
ගරු ඒ.ආර්.එේ. අේදුල් කහදර් භවතහ

(ரண்தைறகு .ஆர்.ம். அப்துல் கரர்)

(The Hon. A.R.M. Abdul Cader)

වළභ ශ්ධභ කඩහකේඳල් කයන යඑන්පීකහයඹන් භට ලියුභක්
දුන්නහ ඡන්දඹ දහන්න එඳහ කිඹරහ. ඒ විනධිඹට භට ඡන්දඹ දහන්න
එඳහ කිඹරහ කිඹන්න පුළුන්ද යඑන්පීකහයඹන්ට? භට ශේ ලියුභ
වේඵ වුශණ් දළන්. ශකියි ශරහශේද කයන්ශන්? [ඵහධහ කිරීභක්]
ඒ අඹ එශවභ කිේහට භභ ඡන්දඹ ශදනහ.

නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභහ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

That is not a point of Order. Hon. Wijeyadasa
Rajapakshe, you continue with your speech.
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(ரண்தைறகு றஜரம ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe)

We are also aware that Nelson Mandela after
languishing in prison over 29 years, achieved the freedom
for his nation in South Africa. When his advisers
suggested celebrating the victory, he scoffed at them and
said, “Don't celebrate revenge”. That demonstrates the
humble approach of great leaders in their efforts to effect
reconciliation of all communities in their countries. But, if
they were not prudent enough, they also would have
divided their countries by labelling people as patriots and
traitors which would have culminated in catastrophes and
devastations. But, we have seen that there had been rulers
in the recent past like President Zine El Abidine Ben Ali
in Tunisia, President Hosni Mubarak in Egypt and
President Colonel Muammar Gaddafi in Libya, who
thought that they were invincible. Therefore, they had
resorted to their own whims and fancies with no regard to
repercussions and dire consequences.
It is appropriate to admire the conduct of Nelson
Mandela. In 1995, the Constitutional Court of South
Africa struck down the proclamation made by President
Mandela in an Electoral Boundary Delineation matter. On
the same day, President Mandela appeared in the media
and said that he honestly believed that Parliament had
given him power for such a proclamation. Since the
Constitutional Court found otherwise, he said that he
respected the decision of the Court and added: “This
decision clearly demonstrates that in the Republic of
South Africa, even the President is subject to the law”.
නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභහ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! Mr. Deputy Chairman of Committees
will now take the Chair.
අනතුරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභහ මරහනශඹන් ඉත්
වුශඹන්, නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ [ගරු මුරුශේසු යන්ද්රණකුභහර්
භවතහ] මුරහනහරඪ විනඹ.
அன் தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்த
அகனச, குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் [ரண்தைறகு
தொதசகசு சந்றகுரர்] கனக கறத்ரர்கள்.

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

ගරු විනජඹදහ යහජඳක් භවතහ

(ரண்தைறகு றஜரம ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe)

Mr. Deputy Chairman of Committees, it was in 2004,
when the British Government headed by Prime Minister,
Tony Blair presented the Asylum and Immigration Bill
with an ouster clause that no court shall question the
validity of the decision arrived at by the Immigration
Tribunal, the Chief Justice Lord Woolf in the United
Kingdom cautioned the government that it would be a
blot on its reputation and in any event, court will not be
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bound by such a restriction in the exercise of its judicial
functions. That Government was humble enough to avoid
any confrontation among the Executive, the Legislature
and the Judiciary in a most prudent manner. At present,
we have a problem on the Rule of Law. It is relevant to
note what Michael Tamplet said, I quote:
“We have a problem when the same people who make the law get
to decide whether or not they themselves have broken the law”.

In the present scenario, the country has almost come
to a state of anarchy. We are not concerned about the
individual who is holding the office of Chief Justice in
this country, but we are seriously concerned about the
institution. Anybody who holds that post shall be given
due recognition and respect, as Roman Emperor,
Justinian the Great said, I quote:
“Justice is the constant and perpetual wish to render to everyone his
due.”

The present Chief Justice, Dr. (Mrs.) Shirani
Bandaranayake has every right as any other citizen of this
country, as guaranteed by our Constitution. At present,
this coalition Government which is led by the Sri Lanka
Freedom Party was formed by the late Hon. S.W.R.D.
Bandaranaike, in which his wife as well as his daughter
became the Head of State, several times after winning
elections. But, under the present regime, all
Bandaranaikes have been receded to the background for
reasons best known to everybody.
It is the opinion of the greater majority of this
country, as well as of the international community that
the Chief Justice has not been given a fair trial. On the
other hand, as we understand, the Chief Justice has
poised herself with the firm belief that she should not
compromise with this issue as she is innocent. It reminds
us that the former Prime Minister and the founder of the
SLFP who sacrificed his life for it, the late Hon.
S.W.R.D. Bandaranaike said, “If you go in search of the
Holy Grail, why should you settle for a silver tankard”.
The Holy Grail means the plate used by Jesus Christ
at his Last Supper. It may well be that Chief Justice,
Shirani Bandaranayake wishes to see that justice is meted
out at the end.
There had been exemplary characters in the world,
who were victims of concocted charges and denied of fair
trials. It was in the 4th Century BC, the great Greek
philosopher, Socrates, was charged for corrupting the
youth and for his blasphemy. With the majority decision
of the jury, he was convicted and killed by giving him
hemlock, the poison. His associate, Plato was ready to
take him out of the country secretively to save his life.
But, Socrates firmly said that it was important to obey the
law of the State than saving his life. As a citizen, he
considered the existence of the State with law and order
was essential and that every person was bound to be a
law-abiding citizen.
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Thereafter, in the 17th Century, Italian astronomer and
philosopher, Galileo Galilei, the father of Modern
Science, was convicted for discovering the Heliocentric
Theory. Although, the teaching in that era was that the
sun was rotating around the earth, he discovered that it
was otherwise. Such a discovery in astronomy was
considered an offence deserving capital punishment.
In human history, the most aggrieved victim was
nobody else other than Jesus Christ, who was denied a
fair trial. The only offence allegedly committed by him
was that he has said at the Last Supper that he was above
the King. Judas who was one among the 13 at the Last
Supper betrayed Jesus Christ and King Herod wanted to
kill him on those charges alone.
Although Pontius Pilate found that Jesus Christ was
not guilty, but due to the influence of the King and the
priests, he was crucified while saving the thief Barabbas,
who had been, in fact, convicted for crimes. This amply
demonstrates that throughout in human history, those who
deserved to have fair trials were given it very rarely. That
shows politics of those in the highest echelons, could, at
times be stupid.
We do not know, in this drama, who the Judas is
behind the Chief Justice. But, the fact remains that what
has happened today will be written as history tomorrow.
Knowing as we are of those happenings, the fate that
might befall the Chief Justice, Dr. (Mrs.) Bandaranayake,
cannot spring a surprise to us.
There is a saying: “Advice is least heeded when it is
most needed”. Especially, people with power are tempted
not to heed any good advice, as they are excessively
intoxicated with power. At this juncture, let us not forget
what Abraham Lincoln said. I quote:
“Let every man remember that to violate the law is to trample on the
blood of his father and to tear that charter of his own and his
children‟s liberty.”

At last, please do not forget what Mahatma Ghandi, in
his wisdom, referring to justice said. I quote:
“There is a higher court than courts of justice and that is the court of
conscience. It supersedes all other courts.”

We are shocked and dismayed by the disastrous
consequences that would befall our people by this array of
events. However, viewed from a political dimension, the
Opposition is not that bewildered, because we are certain
that this coalition Government is now expediting its
inevitable downfall by this ludicrous tendency to
debilitate the Judiciary.
Thank you.
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[අ. බහ. 4.20]
ගරු විනභල් වීයාල භවතහ (ඉදිකිරීේ, ඉාජිශන්රු ශරහ,
නිහ වහ ශඳිදු ඳවසුකේ අභහත තුභහ)

(ரண்தைறகு றல் வீங்ச - றர்ர, ததரநறறல்
சசககள், வீடகப்தை, ததரது சறகள் அகச்சர்)

(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Construction,
Engineering Services, Housing and Common Amenities)

ගරු නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි, ශේ ශදෝහභිශඹෝග
ශඹෝජනහ ඳහර්ලිශේන්තුශේ විනහදඹට ගන්නහ ශේ ශරහශේ භට
රළබී තිශඵන ඉතහභ සීමිත කහරඹ තුශ ළදගත් කරුණු කීඳඹක්
ඉදිරිඳත් කයන්න භහ ඵරහශඳිශයිත්තු ශනහ.

ගරු නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි, ශරෝකඹ නිර්භහණඹ වීභ
පිළිඵ කිතුනු ඵළතිභතුන් දයන විනලසහඹ අනු, ආදේ ව ඒ
භළවීභ පිළිඵ කතන්දයඹ අඳ දන්නහ. කිතුනු විනලසහඹ අනු
ශදවිනඹන් වන්ශර ආදේ ඳශමු ශකිටභ භනහ. ඊශඟට,
ආදේශේ වහඹට ආදේශේ ඉර ඇටඹක් ශගන ඒ භනහ.
ඳසශර ශේ ශදශදනහභ තවනේ ගශවර ශගඩි කෆ නිහ දල්භකුත්
රඵනහ කිඹහ කිතුනුන්ශේ විනලසහඹක් තිශඵනහ. අශේ ගරු
ජඹරත් ජඹර්ධන භළතිතුභහ ඒ ගළන දන්නහ ඇති. ගරු නිශඹෝජ
කහයක බහඳතිතුභනි, ආදේශේ ඉර ඇටඹකින් තභයි ඒ
නිර්භහණඹ කශශර. ගරු ජඹරත් ජඹර්ධන භන්ත්රී තුභනි, ටික
කහරඹක් ගිමිල්රහ ඒ කිේශිත්, “භශේ ඉර ඇටඹකින් තභයි
ආදේ නිර්භහණඹ වුශණ්” කිඹරහ, ශරෝකඹ බිමි වීභ පිළිඵ කිතුනු
විනලසහඹ ේපර්ණශඹන් කණපිට වළශයනහ. අධිකයණඹ
කිඹන්ශන්, ආදේශේ ඉර ඇටඹකින් වළදුණු ඒ හශේ
ඳහර්ලිශේන්තු වයවහ නිර්භහණඹ ව ශදඹක් මික්,
ඳහර්ලිශේන්තු හශේ භව ජනතහශේ ඳයභහධිඳත ඵරශඹන්
ඍජුභ නිර්භහණඹ ව ශදඹක් ශනිශයි. ආදේ බිමි වුශණ්
නළත්නේ ඒ නළවළ. ආදේ බිමි ව නිහ තභයි ඒ ඉර ඇටශඹන් ඒ
වළදුශණ්. දළන් ශේ බහශේ ඉන්න විනරු්ධධ ඳක්ශශ ගරු
භන්ත්රී තුභන්රහ අඳට කිඹනහ, කරුණහකය ශේ බහ -ශේ
ඳහර්ලිශේන්තු- ඊට උඩින් ඵරේඳන්න ආඹතනඹක් වළටිඹට
අධිකයණඹ පිළිශගන ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ ඵරතර ශක්න්න
අධිකයණඹ ගන්නහ නිශඹෝග පිළිගන්න කිඹහ.
ගරු නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි, ශේ පිළිඵ තර්ක
ශගිඩක් ශේ ගරු බහශේ භතු වුණහ. තත් ඉතහභ ළදගත්
කහයණඹක් කිඹන්න භභ කළභළතියි. ශභතළන අද විනහද කයන්ශන්
ක්රිnඹහ ඳටිඳහටිඹ පිළිඵයි. ඔඹ විනහදඹ තභයි කහයක බහ ඳටන්
ගත් දශර ඉන්භ ශකරුශණ්. අග විනනිසුරුතුමිඹ එතුමිඹශේ
නීතිඥ භවත්භඹහත් එක්ක ආ ශරහශේ ඉන් වුශණ්ත් ඕකයි.
ක්රිnඹහ ඳටිඳහටිඹ ඇහුහ; සථහය නිශඹෝග නීතිඹක් ද, නළ්ධද කිඹහ
ඇහුහ; කහරඹ ති වඹක් ශදන්න කිේහ. ඳහර්ලිශේන්තුශන්
අඳට  ජරහ තිශඵන්ශන් ති වතයයි. එතුමිඹ ආ ශරහශේභ ති
වඹක් ඉල්ලුහ. ති වතයකට සීභහ කයරහ තිශඵන කහයක බහක්
ති වඹක් ශදන්ශන් නළවළ කිඹහ එතුමිඹ දන්නහ. ති ශදකක්
දුන්නහ; තුනක් දුන්නහ. එශවභ  ජරහ ලිඛිත විනත්ති හයකඹ ශගනහහ.
ශේක හකච්ඡහ කශහ. හක්ක වළටිඹට ශල්ඛන ශගනහහ. එතුමිඹ
ශල්ඛන ගළන අවිනලසහඹක් භතු කශශිත් හක්කකරුන්
කළන්න සදහනේ කිඹහ කිේහ.

ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

එශවභ කිේශේ නළවළ. එශවභ කිේශේ කවුද?

ගරු විනභල් වීයාල භවතහ

(ரண்தைறகு றல் வீங்ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ශේ ඔක්ශකෝටභ සදහනේ ශරහ විනරු්ධධ ඳක්ඹත් එක්ක
ශදළේඵර් 12 න දහ න කල් ශේ කහයක බහ රැස න්න න්න්දු
කශහ. තමුන්නහන්ශරරහ ක්රිnඹහ ඳටිඳහටි ගළන කථහ කයනහ. අපි
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තමුන්නහන්ශරරහශගන් ප්ර ලසනඹක් අවනහ. ඳහර්ලිශේන්තු නිහඩු
දහරහ තිබුණු කහරශශ ශේහ කයන්න අපි රැස වුශණ් නළවළ. නමුත්
අධිකයණඹ නිහඩු දහරහ තිබුණු ශරහශේ අග විනනිසුරුතුමිඹශේභ
ශඳත්භ විනබහග කයන්න අධිකයණඹ රැස වුණහ. ඒ ක්රිnඹහ ඳටිඳහටිඹ
ශවිද?
ඊශඟට,
උහවිනඹ
රැස
ශරහ
අභිඹහයනහධිකයණඹ
ශේරසධහධිකයණශඹන් අර්ථ පර්ණඹක් ඉල්ලුහ. එේශේ අර්ථ
පර්ණඹක් ශනිශයි;  සථහ ාශලෝධනඹක්. ඳහර්ලිශේන්තුශේ
නීතිඹ ශවෝ සථහය නිශඹෝග කිඹන ශදශකන් සථහය නිශඹෝග
කිඹන එක වරරහ නීතිඹක් නළවළ කිඹන තර්කඹ භත, ශේ අනු
කටයුතු කයන්න ඳහර්ලිශේන්තුට - සථහදහඹකඹට- ඵරඹක්
නළවළ කිඹහ ශේරසධහධිකයණඹ කිේහ. ඒ අනු තභයි
අභිඹහයනහධිකයණඹ ශේ ආඥහ නිකුත් කශශර. අග විනනිසුරුතුමිඹ
අධිකයණඹ නිහඩු කහරශශ අභිඹහයනහධිකයණඹ රැස කශහ. අග
විනනිසුරුතුමිඹ ලිඹපු අර්ථ නිරඳණඹ; එතුමිඹශේ ගළරවීභට ලිඹපු
අර්ථ නිරඳණඹ අභිඹහයනහධිකයණඹට ආහ. අශන්! ඒ අයණ
විනනිසුරුන් තිශදනහ ඒ ළරැදි අර්ථ නිරඳණඹ භත ඳදනේ ශරහ,
ශදන්න ඵළරි නිශඹෝගඹක් දුන්නහ. ඒ නිශඹෝගඹ දුන්ශන් නිකේ
ශනිශයි. එදහ නඩු විනභස අන්තිභ දශර නීතිඳතියඹහ ඳළඹ
ගණනක් ශගනහ තර්කලින් එකක් ගළනත් නඩු න්න්දුශේ නළවළ.
ව ශදක වභහයට නඩු ඉය වුණහ; නීතිඳතිශේ තර්ක ඉය
වුණහ; වතය ශනශකිට නඩු න්න්දු ආහ. ඳළඹ එක වභහයයි ගිශශ
නඩු න්න්දු එන්න. අශන්! ක්රිnඹහ ඳටිඳහටිඹ වරි අපරුයි. ශඵිශවිභ
අරාකහය ක්රිnඹහ ඳටිඳහටිඹක්. ඳළඹ එක වභහයයි ගිශශ. නීතිඳතිතුභහ
ශගනහ එක තර්කඹකටත් ඒ නඩු න්න්දුශේ උත්තය නළවළ. ඒහ
ගළන වනක් නළවළ. ඒහ වරිද, ළයදිද කිඹන එක කිඹහ නළවළ.
අර7 විනනිලසයඹකහය ධුයඹ දයන ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක
භළතිනිඹශේ වුභනහන් ශනුශන් ශේ යශට් අධිකයණ ඵරඹ අමු
අමුශේ නිර්රජ්ජිත ඳහවිනච්චි කයනශකිට ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ
ඵරඹට එශයමි නිශඹෝග නිකුත් කයනශකිට ඒක පිළිගන්ශන්
නළවළ කිඹහ තමුන්නහන්ශරරහ ශභතළන අඬනහ. විනශලර කහයක
බහශේ ක්රිnඹහ ඳටිඳහටිඹ ගළන අශඳන් අවනහ. ඳළඹ එක වභහශයන්
න්න්දු දුන්ශන් ශකිශවිභද කිඹරහ අවන්ශන් නළත්ශත් ඇයි?
විනනිසුරුරුන්ශේ අත්න් නළති භහධ ශේදින්ට පිටඳත් ටික
ශඵදුශේ ශකිශවිභද කිඹරහ අවන්ශන් නළත්ශත් ඇයි? නීතිඳතිශේ
තර්කරට උත්තය ගළන ශේශකදි කිසිභ වනක් කශශර නළත්ශත්
ඇයි කිඹරහ අවන්ශන් නළත්ශත් ඇයි? තමුන්නහන්ශරරහට ඒහ
අදහශ නළවළ. දළන්, වරිඹටභ ඳහර්ලිශේන්තුශේ ක්රිnඹහඳටිඳහටිඹ
ශන්න ඕනෆ. ක්රිnඹහ ඳටිඳහටිඹ වළදුශේ තමුන්නහන්ශරරහයි. අපි
ශනිශයි. සථහය නිශඹෝග වළදුශේ තමුන්නහන්ශරරහයි. ඒ
ක්රිnඹහඳටිඳහටිඹ භදිඹ කිඹහ වළදූ අඹභ කිඹනහ. භදි නේ ඳසශදි
වදමු. භදි නේ වදමු. යත් නන්ද සිල්හ භවතහට විනරු්ධධ
ශදෝහභිශඹෝග ශඹෝජනහ ශගශනනශකිට ක්රිnඹහඳටිඳහටි ප්ර ලසන
නළවළ. එතශකිට ඒහ ශවියි.
එකට මිටපු කථහනහඹක දිාගත අනුය ඵණ්ඩහයනහඹක
භවතහ විනරු්ධධ ඳක්ශඹන් ශත්ර කථහනහඹකතුභහයි. එදහ
ශභතුභන්රහ මිටිශශ ආණ්ඩු ඳක්ශශයි. ඕනෆ නේ, එදහ
ඳහර්ලිශේන්තුශේ ඵරඹට ඳක්ඳහන් කථහනහඹක අනුය
ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිතුභහ දුන් න්න්දුට ප්ර තිවිනරු්ධධ භතඹක්
දයන්න, එදහ ආණ්ඩු ඳක්ඹට තිබුණහ. වළඵළයි එදහ ආණ්ඩු
ඳක්ඹ ඒ ශභෝඩ, අනුණ, තකන්රු ක්රිnඹහ කශශර නළවළ. එදහ
විනඳක්ශඹන් ශත්ර කථහනහඹකතුශභක් සිටිශශ. විනඳක්ශඹන්
ශගශනන රද ශදෝහභිශඹෝගඹක් තිබුශණ්. කථහනහඹකතුභහශේ
න්න්දු ළයදියි, ඳහර්ලිශේන්තුට නිශඹෝග නිකුත් කයන්න
ශේරසධහධිකයණඹට ඵරඹ තිශඵනහඹ කිඹරහ එදහ ආණ්ඩු ඳක්ඹ
කිේහද? එදහ විනරු්ධධ ඳක්ශශ තමුන්නහන්ශරරහ ශගනහ
ශදෝහභිශඹෝගඹ ේඵන්ධශඹන් දුන් න්න්දු ප්ර තික්ශරඳ කශශර
නළවළ. ඒක තභයි නිළයදි සථහයඹ.
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අද තමුන්නහන්ශරරහ ක්රිnඹහ ඳටිඳහටි ගළන අවනහ. ශකෝ
ශයෝදනහ? ඒහ ගළන කථහක් නළවළ. ශවියකභක් කශ අඹ
ශවියකේ කශ ඵඩු ටික වාගරහ තිශඵන්ශන් ශකිතළනද, අන්න
එතළනින් ඹන්ශන් අවක ඵරහ ශගන සින්දුක් කිඹහශගනයි.
ශභතුභන්රහත් ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්මිඹශේ ශයෝදනහට
අදහශ ප්ර ලසනඹ එනශකිට අවක ඵරහ ශගන ක්රිnඹහ ඳටිඳහටි භදියි
කිඹන සින්දු ගවශගන ඹනහ. ''ශවිරු භඟ ශවළුශන්''
ශනිශයි ''ශවය භග ශවළුශන්'' කිඹහ තභයි අඳට දළන්
කිඹන්න තිශඵන්ශන්. ශවය භඟ ශවළුශන්. [ඵහධහ කිරීේ] ගරු
නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි, ශභතුමිඹ පිටු ඳ සිටින
ඵරශේගඹ කවුද? [ඵහධහ කිරීේ] ඇයි ශේ සුභන්තියන් භන්ත්රී තුභහ,
අශන් අේශේ අය -[ඵහධහ කිරීේ] LTTE එකට ගවන කහරශශ
ශේන්නත් මිටිශශ නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ]ශේ සුභන්තියන්
භන්ත්රී තුභහ ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක ශේයහ ගන්න ශභතයේ භවන්සි
ගන්ශන් ඇයි? ශභිකක්ද ශවරතු? ගරු නිශඹෝජ කහයක
බහඳතිතුභනි, එතුමිඹ -විනනිසුරුන් වහ නීන්ඥයින්- ඳසු ගිඹ
අශප්ර රල් භහශශ ශේරසධහධිකයණ ඳරිේශශ පිරිතක් ාවිනධහනඹ
කශහ. [ඵහධහ කිරීේ] ඒ පිරිත-

ගරු සුජී ශරනසිාව භවතහ

(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

නළඟී සිටිශශඹ.
ழுந்ரர்.
rose.

ගරු විනභල් වීයාල භවතහ

(ரண்தைறகு றல் வீங்ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ශභන්න ශේ ඳළටිඹහ ශඳිඩ්ඩක් නත්න්න ශකෝ. [ඵහධහ
කිරීේ] ශේ හුයතල් ශකිල්රහ භට ශඳිඩ්ඩක් මික්භරහ ශදන්න.
ශේ හුයතල් ශකිල්රහ භට මික්භරහ ශදන්න.

ගරු භන්ත්රී යශඹක්

(ரண்தைறகு உதப்தறணர் ஒதர்)

(An Hon. Member)

කථහක්  ජරහත් නළවළ.

ගරු විනභල් වීයාල භවතහ

(ரண்தைறகு றல் வீங்ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

යනිල් භවත්භඹහ කථහක්  ජරහත් නළවළ. නිකේ භට කෆ
ගවනහ. භභද කථහල් ශදන්ශන්? යනිල්ට ගිමින් කිඹන්න.
කථහක්  ජරහ නළවළ.
ගරු නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි, ඵරන්න අද "Ceylon
Today" ඳත්තයඹ. ශේ ටියහන් අරස භවත්භඹහශේ ඳත්තයඹ.
ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක ශනුශන් ේමුඛ හකච්ඡහ  ජරහ
තිශඵන්ශන් කවුද? ඳහක ශෝති යණමුත්තුශේ “Groundviews”
කිඹන ප්ර කහලනඹ ශනුශන් ඒ අඹ කශ හකච්ඡහ තිශඵන්ශන්.
ශේශක් කිඹනහ, "ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක ඹන්න ඵළවළ. ශියහනි
ඵණ්ඩහයනහඹක ඉන්නහ. එඹහ ඵරවත්කහයශඹන් ඹන්න
ශනහ. ඵරවත්කහයශඹන් ඹළේශිත් ඒක නීත නුකර නළවළ"
කිඹහ. ඒ විනධිඹට තභයි අද ඳහක ශෝතිරහ භතඹ වදන්ශන්.
“Groundviews” ප්ර කහලනඹ ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක ශනුශන්භ
භහධ හකච්ඡහ ඳත්රහ තිශඵනහ.
ගරු නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ විනතයක් ශනිශයි
TamilNet එශක් ඵරඹ ශඵ ජභ ගළන ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹකශේ
ලිපි ගිඹහ. ඳහක ශෝති යණමුත්තුශේ “Groundviews” ශේ
අඩවිනශශ ඵරඹ ශඵ ජභ ගළන එතුමිඹශේ ලිපි ගිඹහ. භහර්ක් ප්ර නහන්දු
විනනිසුරුතුභහ එතුමිඹශේ ඳත්වීභ ශදන විනට කිේහ, ඔඵතුමිඹශේ
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ඳහර්ලිශේන්තු

[ගරු විනභල් වීයාල භවතහ]
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නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

භතඹ ශේක නිහ ඵරඹ ශඵ ජභ ගළන නඩු විනබහගරට වබහගි
ශන්න එඳහ කිඹරහ. නමුත් එන එන වළභ නඩුටභ, ඵරඹ ශඵදන
මරධර්භඹට ඵය තභයි න්න්දු ශදන්න ගත්ශත්.
එතුමිඹශේ භවත්භඹහ ශවිශයක් කිඹරහ මුලින්භ කිේශේ
තමුන්නහන්ශරරහද? අපිද? භවත්තඹහ ශවියහ කිඹරහ කිේශේ ශේ
බහශේ ඔඹ ඳළත්ශත් ඉන්න අඹද? අපිද? භවත්තඹහ ශවියහ කිඹරහ
ගරු ආයහර්ඹ වර් ද සිල්හ භන්ත්රී තුභහ කිේහ. භවත්තඹහ ශවියහ
කිඹරහ ගරු අනුය දිහනහඹක භන්ත්රී තුභහ -විනේරහදිඹහ- කිේහ.
භවත්තඹහ ශවියහ කිඹරහ ගරු දඹහසිරි ජඹශරකය භන්ත්රී තුභහ
කිේහ. ඒ ශවිශයක් වුණ භවත්භඹහශේ ශනෝනහ ශේරධ
ස හධිකයණශශ
මුල් පුටුශේ ඉන්ශන් ශකිශවිභද කිඹරහ ශේ භවත්රුන් ඇහුහ.
[ඵහධහ කිරීේ] එතුභන්රහ ඒ ඇහු ප්ර ලසනරට අනු අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහ අල
පිඹය, සුදුසු පිඹය ගන්න විනට,
ශවියකේරට ශයෝදනහට රක් වුණ ශකනහ තභන්ශේ ඳළළත්භ
ශනුශන් ක්රිnඹහභහර්ග ශතෝයන්න ගත්තහ.
ගරු නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි, අපි ඉතහභ ඕනෆකමින්
කිඹන්නට ඕනෆ, කථහනහඹකතුභහට ඵහය ශදන්න තිශඵන ශනින්සි
-ළලිඅමුණශේ ශඳත්භ. කථහනහඹකතුභහට දිඹ යුතුයි කිඹරහ
තිශඵන එක- ඳහර්ලිශේන්තු ශල්කේට ඵහය දුන්නහ. ාශලෝධන,
අර්ථ නිරඳණ ශනිශයි. ශල්කේට ශදන එක, “ශල්කේට” කිඹරහ
ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශේ තිශඵනහ. කථහනහඹකතුභහට දිඹ යුතු
එක, “කථහනහඹකතුභහට” කිඹරහ ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශේ
තිශඵ්ධ ජ, ශල්කේට  ජරහ ඒකත් හධහයණීකයණඹ කයනහ.
අන්තිභට ඳහක ශෝතිරහ දහන දහන නඩු දිනුහ. ඳහක ශෝති
ශනුශන්

[මරහනශශ අණ ඳරිදි ඉත් කයන ර ජ.]

[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது]
[Expunged on the order of the Chair.]

නඩුරට ශඳනී සිටිනහ.

[මරහනශශ අණ ඳරිදි ඉත් කයන ර ජ.]

[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ඳශහත් බහ රළයිසතු ශේනහ. ඒක නඩු න්න්දුට එනහ.
[ඵහධහ කිරීේ] ගරු නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි,- [ඵහධහ කිරීේ]

ගරු එේ.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, I rise to a point of Order.
නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

( குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Hon. M.A. Sumanthiran, what is your
point of Order?
ගරු එේ.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

An Hon. Member speaking in the House cannot refer
to another Member by name. This Minister has done so
which is against the Standing Orders. Even if he is
referring to some Member, he should refer to that
Member properly. He cannot refer to any Member by
name. That is a violation of the Standing Orders.

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

If there is anything against the Standing Orders, that
will be expunged. Hon. Minister, you may continue your
speech.
ගරු විනභල් වීයාල භවතහ

(ரண்தைறகு றல் வீங்ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි, භහ කිඹන්නේ. දළන්
එතුමිඹට විනභහයහය ශයෝදනහ ආහ. එතුමිඹශේ භවත්භඹහ NSB
ගනුශදනුශේ ශයෝදනහට රක් වුණහ. භවත්භඹහට විනරු්ධධ අල්රස
ශවෝ දූණ ශයෝදනහ විනභර්ලන ශකිමින් බහශන් නඩු ඳළරුහ.
එතුමිඹ ඉල්රහ අස ශයි කිඹහ ජනහධිඳතිතුභහ ඵරහ ශගන සිටිඹහ.
"භවත්භඹහට විනරු්ධධ තිශඵන නඩු විනබහග න ශකිට ශේ
තනතුශර් සිටීභ සුදුසු නළවළ ශන්ද" කිඹහ විනභසුහ. [ඵහධහ කිරීේ] ඊට
ඳසශර තභයි, රලිත් වීයතුාග ජනහධිඳති ශල්කේතුභහ අඹ ළඹ
ගළන හකච්ඡහ කයන්න එන්න කිේහභ, අඹ ළඹ ගළන
හකච්ඡහට එන්න ලිඛිත ඉල්ලීභ කයන්න කිේශේ. ඒ අනු
ලිඛිත ඒ ඉල්ලීභ ගත්තහ. ලිඛිත ඒ ඉල්ලීභ අයශගන, "ශභන්න
අඳට ආයහධනහ කයනහ. අධිකයණඹට ඵරඳෆේ කයනහ"යි
කිඹරහ එඹ භහධ ඹට දුන්නහ. ජිනීහ නුයට, ඇශභරිකහ එක්ත්
ජනඳදඹට ඇශවන විනධිඹට ඒ නිශේදනඹ නිකුත් කශහ. ඊට ඳසශර
නිශේදනඹක් නිකුත් කශහ, විනනිසුරුන්ට ශඳිලිස ආයක්හ නළවළ
කිඹරහ. ඒ කහශේ න හඹ ඳර2ඹද? ඒ, ශභන්න ශේ

[මරහනශශ අණ ඳරිදි ඉත් කයන ර ජ.]

[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது]
[Expunged on the order of the Chair.]

න හඹ ඳර2ඹ. ඒ, ඳහක ශෝතිරහශේ න හඹ ඳර2ඹ; ශකිටි
ඩඹසශඳෝයහශේ න හඹ ඳර2ඹ. අධිකයණඹයි, යජඹයි අතය ගළටුභ
වදරහ ඒ ගළටුභ ශරෝකඹට ශඳන්න්න තභයි ගරු නිශඹෝජ
කහයක බහඳතිතුභනි, ශේ භවත් ව  හඹහභඹ කශශර. [ඵහධහ
කිරීේ]

ගරු එේ.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, I rise to a point of Order.
නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

What is your point of Order, Hon. Sumanthinran?
ගරු එේ.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, I am citing Standing Order No. 84 (vii) [Interruption.]
නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Azwer, please sit down.
ගරු එේ.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, Standing Order No. 84 (vii) prohibits an Hon.
Member referring to another Hon. Member by name.
This is the second time this Minister is doing it. You are
not ruling it out.
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නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

If there is anything against the Standing Orders, that
will be expunged. Do not worry. ඔඵතුභහ කරුණහකය හඩි
න්න. [ඵහධහ කිරීේ] Hon. Azwer, please sit down.
ගරු විනභල් වීයාල භවතහ

(ரண்தைறகு றல் வீங்ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි, අන්තිභට ශභිකද
කශශර? එතුමිඹට ශයෝදනහරට උත්තය ශදන්න ඵළරි වුණහ. [ඵහධහ
කිරීේ]

ගරු සුජී ශරනසිාව භවතහ

(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි-

නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

( குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ගරු සුජී ශරනසිාව භන්ත්රී තුභනි, ඔඵතුභහ හඩි න්න.
ඇභතිතුභහශේ speech එකට disturb කයන්න එඳහ.

ගරු විනභල් වීයාල භවතහ

(ரண்தைறகு றல் வீங்ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඳශමුන ශයෝදනහ, ශදන ශයෝදනහ විනභර්ලනඹ කයන්න
ඳටන් ගන්නහඹ කිඹපු ගභන් ගිඹහ. ඇයි, භවත්තශඹෝ
ශනිසිටිශශ? දළන් ශේ බහශේ ජ ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර
භන්ත්රී තුභහ කිේහ, "අඳ ගිශශ 08න දහට ඉය කයන්න"යි කිඹරහ.
භහ කලින් මිතහ ශගන සිටිශශ " ජකියට ඵශල්ලුත් හක්කියි"
කිඹරහයි. දළනුයි භහ දන්ශන් '' ජකියට කිරිඇල්රත් හක්කි'' කිඹරහ.
'' ජකියට කිරිඇල්රත් හක්කි'' ගරු නිශඹෝජ
කහයක
බහඳතිතුභනි.

ගරු දඹහසිරි ජඹශරකය භවතහ

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Sir, I rise to a point of Order.

ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිනිඹට අරහද නඟන, භඩ ගවන ප්ර කහල
කයන්න එඳහ කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීේ] කරුණහකය එඹ වළන්හඩ්
හර්තහශන් ඉත් කයන්න.

නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order.
ගරු විනභල් වීයාල භවතහ

(ரண்தைறகு றல் வீங்ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ශවය භඟ ශවලුශන්. ශවය භඟ ශවලුශන්. ගරු
නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි, අන්තිභට තිබුණු ඳරීක්ණඹට
මුහුණ දුන්ශන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] ශඳිඩි ශභයින්ශේ ශඵිරු
කථහ කිඹකිඹහ ගිඹහ. අඳට අයහ ශදන්න, ශේහ ශදන්න කිඹකිඹහ
ශඵිරු ශයෝදනහ කිඹකිඹහ ගිඹහ. ගිමිල්රහ, ඊට ඳසු දහ
කථහනහඹකතුභහට එපු ලිපිශශත් අඩු ගණශන් කිේශේ නළවළ,
"ශේ ශේ විනධිඹට ශේ විනශලර කහයක බහ වළසුරුණහ. අඳට
මිරිවළය කශහ" කිඹරහ. ඒ ශනුට, "ක්රිnඹහ ඳටිඳහටිඹ භඳියි, කහරඹ
භඳියි" කිඹන ශයෝදනහ තභයි ඊට ඳසු දහ කථහනහඹකතුභහට
ඉදිරිඳත් කශ ශයෝදනහශේ තිබුශණ්. [ඵහධහ කිරීේ] ගරු නිශඹෝජ
කහයක බහඳතිතුභනි, -

ගරු සුජී ශරනසිාව භවතහ

(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

නළඟී සිටිශශඹ.
ழுந்ரர்.
rose.

ගරු විනභල් වීයාල භවතහ

(ரண்தைறகு றல் வீங்ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

භශේ මිර2ඹහ, කඩුශර ඹහළුහ, හඩි ශන්න ඳළටිශඹෝ. අශන්
යත්තයන් හඩි ශන්න, භශේ යත්තයන්.
ගරු නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි, දළන් එතුමිඹ කශශර [ඵහධහ කිරීේ] එතුමිඹ ඳරීක්ණඹ භඟ වළයරහ -

නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

What is your point of Order, Hon. Member?
ගරු එේ.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, I rise to a point of Order.
නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

I cannot give you time. You already made two points
of Order.

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

Hon. Sujeewa Senasinghe, please sit down. You are
disturbing the Minister every time. Please sit down. Hon.
Minister, you carry on.
ගරු විනභල් වීයාල භවතහ

(ரண்தைறகு றல் வீங்ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි, එතුමිඹ අන්තිභට
ඳරීක්ණශඹන් භඟ වළයරහ ගිඹහ. ගිමින් කථහනහඹකතුභහට
ලියුභක් එේහ. "භට අය විනධිඹට ඵළන්නහ. ශභශවභ ඵළන්නහ"
කිඹරහ ඒ ලියුශේ නළවළ. අපි ඒක භහධ ඹට කිේහට ඳසශර [ඵහධහ කිරීේ]

ගරු දඹහසිරි ජඹශරකය භවතහ

ගරු දඹහසිරි ජඹශරකය භවතහ

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக)

සථහය නිශඹෝග 78(8) ගන්තිඹ ශකශයමි භහ ඔඵතුභහශේ
අධහනඹ ශඹිමු කයනහ. ගරු කථහනහඹකතුභහ ඔඹ පුටුශේ ඉ
ශගනභ ශඵිශවිභ ඳළවළදිලි කිේහ, ශේ විනහදශශ ජ ශියහනි
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(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக)

නළඟී සිටිශශඹ.
ழுந்ரர்.
rose.

ඳහර්ලිශේන්තු

593
ගරු විනභල් වීයාල භවතහ

(ரண்தைறகு றல் வீங்ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

අශන්! හඩි ශන්නශකෝ භවත්තශඹෝ. ඔඵතුභහ කහශේ
ශකින්ර2හත්තුද කයන්ශන්? ශියහනිත් එක්ක තමුන්නහන්ශරරහ
ශභිනහද කයන්ශන්?
ගරු නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි, අන්තිභට ශභිකක්ද
කශශර? ඳළනරහ ගිඹහ. ශේ ශයෝදනහරට උත්තය ශදන්න ඵළවළ.
"අපි මිටිශඹිත් අපිත් මිය ශනහ, අපිත් ඹනහ" කිඹරහ
තමුන්නහන්ශරරහත් ගිඹහ. ශේ විනභර්ලනඹ ඉක්භනින් ඉය කය
ගන්න ආණ්ඩුට ඕනෆකභ තිබුණහ නේ, ඒක ඔඵතුභන්රහ දළන
ශගන සිටිඹහ නේ, ඇයි ඒකට ඉඩ  ජරහ ගිශශ? ශනිගිමින් ඉන්න
ශන් තිබුශණ්. ආණ්ඩුට ඉක්භනින් විනභර්ලනඹ ඉය කය ගන්න
ඵළරි ශන්න විනශලර කහයක බහට වබහගි ශරහ ඉන්න තිබුණහ.
ඇයි, සිටිශශ නළත්ශත්? ඇයි, දභරහ ගිශශ? දභරහ ගිශශ
තමුන්නහන්ශරරහට උත්තය නළති නිහයි. ශයෝදනහරට උත්තය
නළවළ.
ගරු නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි, නිඹමිත ඳරීක්ණශඹන්
ඳළනරහ ශන ඳරීක්ණඹකට ඹන එකට තර්ක ලහසර2ඹ විනඹ
උගන්නශකිට කිඹනහ, ''හධ භ ආබහඹ'' කිඹරහ.
ඉාග්රීකසිශඹන් කිඹනහ, "Begging the Question" කිඹරහ. කහයණහ
ශනිදක්හ ඳළමිණිල්ර මිඟහකෆභ. ප්ර ලසනඹට උත්තය ශනි ජ
ප්ර ලසනඹභ උරහ කෆභ. ඒකට තභයි තර්ක ලහසර2ශශ ජ හධ භ
ආබහඹ කිඹරහ කිඹන්ශන්. ප්ර ලසනඹට උත්තය ශනි ජ ප්ර ලසනඹභ
උරහ කෆභ. එතුමිඹ කශශර ඒක. හධ භ අබහඹ. ප්ර ලසනඹට
උත්තය ශනි ජ ප්ර ලසනඹ උරහ කෆහ. ක්රිnඹහ ඳටිඳහටිඹ ළයදිඹ කිඹහ
ශශතෝනි දුන්නහ. ශයෝදනහ විනබහගඹට ේඵන්ධ වුශණ් නළවළ.
අන්තිභට ශභිකද වුශණ්? උරහ කෆශේ ශභශවයුභ ඳටන් ගත්තහ.
[ඵහධහ කිරීේ] ගරු නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි, එතුමිඹ
කිඹනහ, අපි උහවිනඹට අභන් කශහ ලු. ශේ ඵරන්න. එතුමිඹ
අගවිනනිසුරු වළටිඹට ශකිශවිභද අධිකයණඹට අඳවහ කයරහ
තිශඵන්ශන්?
ගරු නිශඹෝජ කහයකබහඳතිතුභනි. ශියහනි තිරකර්ධන
විනනිසුරුතුමිඹ ශගෝල්ඩන් කී නඩු අව්ධ ජ අතුරු නිශඹෝග ශදකක්
දුන්නහ. එකක් තභයි, ඒ ශ්ධශඳිශ ඵළවළයට විනකුණන්න නේ
උහවිනඹ ප්ර කහශිත අයඹක් ශදන්න ඕනෆඹ කිඹන එක. අශනක
තභයි උඳරිභ මිර ගන්න ඕනෆඹ කිඹන එක. ඒ අතුරු නිශඹෝග
ශදක තිබුණහ. ගරු නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ නඩු ඹන
අතශර් ශියහනි තිරකර්ධන භළතිනිඹ -[ඵහධහ කිරීේ] භශේ කහරඹ
කන්න වදන්ශන් ශේ ශදන්නහ. අශන්! ශේ ඳළටේ ශදන්නහ. භශේ
කහරඹ නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි, අන්තිභට ශභිකද කශශර?
ශියහනි තිරකර්ධන ශේ නඩු අවශගන ඹනශකිට,-[ඵහධහ කිරීේ]

ගරු දඹහසිරි ජඹශරකය භවතහ

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Sir, I rise to a point of Order.
නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)
What is your point of Order?

ගරු දඹහසිරි ජඹශරකය භවතහ

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ නඩු න්න්දු ඉදිරිඳත්
කයන්න කිඹන්න.
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නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Dayasiri Jayasekara, you are not making a point
of Order. Hon. Wimal Weerawansa, you may continue.
ගරු විනභල් වීයාල භවතහ

(ரண்தைறகு றல் வீங்ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි, අන්තිභට ශියහනි
තිරකර්ධන අවමින් මිටපු නඩු අගවිනනිසුරු ඵණ්ඩහයනහඹක
ගත්තහ. [ඵහධහ කිරීේ]

නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Dayasiri Jayasekara, I have given you the mike
but you did not raise your point of Order. I am sorry, the
Minister is going to wind up now.
ගරු විනභල් වීයාල භවතහ

(ரண்தைறகு றல் வீங்ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

අගවිනනිසුරු ශියහනි ඵණ්ඩහයහඹක ඒ නඩු විනබහග කයන්න
කලින් වතය තහක් ල්ලි ශගහ තිබුණහ, නාගිශග නභට ගත්ත
ශගදයට. ඒ ශගදයට ල්ලි ශගහ තිබුණහ. ට්රිොලිඹේ ශයසිඩන්සීස
ශගදයට. ගරු නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි, ශේ හර්තහශේ
1533 න පිටුශේ ඇති ජනක යත්නහඹකශේ හක්කලින් ඒක
අනහයණ ශනහ. ඒ විනතයක් ශනිශයි.[ඵහධහ කිරීේ]

ගරු රලිත් දිහනහඹක
අභහත තුභහ)

භවතහ

(ශෞඛ

නිශඹෝජ

(ரண்தைறகு னதத் றசரரக்க - சுகரர தறற அகச்சர்)
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health)

Sir, I rise to a point of Order.
නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Lalith Dissanayake, what is your point of Order?
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ

(ரண்தைறகு னதத் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ගරු නිශඹෝජ කහයකබහඳතිතුභනි, ඒ ගරු භන්ත්රී තුභහට
කථහක්  ජරහත් නළවළ. ඒ කථහ,- [ඵහධහ කිරීේ]

නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order. Hon. Wimal Weerawansa,
ඔඵතුභහට විනනහඩි 2ක් තිශඹන්ශන්. [ඵහධහ කිරීේ]

ගරු විනභල් වීයාල භවතහ

(ரண்தைறகு றல் வீங்ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ශගෝල්ඩන් කී නඩු ඹන අතශර්, එතුමිඹ ඒ නඩු අවන්ශන්
නළති ශරහශේ, 2011.04.06 න දහ ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිනිඹ
මුලින්භ මිලිඹනඹක් ශගනහ, ශගෝල්ඩන් කී ආඹතනඹට. ඊශඟට
2011.04. 21 න දින මිලිඹන 10කට ළඩි මුදරක් ශගනහ.
[ඵහධහ කිරීේ]
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නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

ගරු විනභල් වීයාල භවතහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(ரண்தைறகு றல் வீங்ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The Minister
[Interruption.]

is

going to

wind

up

now.

-

ගරු දඹහසිරි ජඹශරකය භවතහ

ගරු නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි, එතශකිට ඵරන්න [ඵහධහ කිරීේ] ඔඵතුභහ ශේක නත්න්න. [ඵහධහ කිරීේ]

නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Order, please! Hon. Sujeewa Senasinghe, කරුණහකය
හඩි ශන්න. Hon. Members from both sides, please sit
down. හඩිශන්න, කරුණහකය හඩිශන්න.

Sir, I rise to a point of Order.
නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

( குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Dayasiri Jayasekara, what is
Order?
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your point of

ගරු දඹහසිරි ජඹශරකය භවතහ

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
Sir, he is misleading the House.

ගරු විනභල් වීයාල භවතහ

(ரண்தைறகு றல் வீங்ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි, ශේශකන් ඳළවළදිලි
ශඳශනනහ,- [ඵහධහ කිරීේ] ශභතළන තිශඵන ශියකභ
ශකිශවිභද කිඹරහ. ශේරසධහධිකයණශශ ශියහනි තිරකර්ධන
විනනිසුරුතුමිඹ -[ඵහධහ කිරීේ]

නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ
නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! කරුණහකයරහ හඩි ශන්න.

That is not a point of Order. Hon. Wimal
Weerawansa, you continue.
ගරු විනභල් වීයාල භවතහ

(ரண்தைறகு றல் வீங்ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි, 2011.04.21 න දින
මිලිඹන 10කට ළඩි මුදරක් ශගනහ. 2011.06.24 රක් 2කට
ළඩි මුදරක් ශගනහ. 2011.06.28 න දින මිලිඹනඹකට ඩහ
ළඩි මුදරක් ශගනහ. ඊශඟට 2011.10.28 න දින මිලිඹන
ශදකක් ශගනහ. ශේ ශගන්ශන් ට්රිොලිඹේ ශයසිඩන්සීස කිඹන
ආඹතනඹට. 2011.10.28 න දින මිලිඹන ශදකක් ශගනශකට
ශ්රිපඹහනි ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිනිඹ ඹටතට ශේ නඩු විනබහග කයන්න
අයශගන ඉයයි. එතුමිඹ ඳසන හරිකඹ ශගන ශකිට
ශගෝල්ඩන් කී නඩු තභන් අතට අයශගන දස 15 ක් ශනහ.
ඊශඟට අහන මුදර වළටිඹට ශගනහ, 2012.07.20 දින
මිලිඹන වඹක්. [ඵහධහ කිරීේ] භහ 9කට ඳසශර මිලිඹන 6ක්
ශගනහ. [ඵහධහ කිරීේ]

නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, please wind up now.
ගරු ශයෝමිත අශේගුණර්ධන භවතහ (යහඹ වහ භවහභහර්ග
නිශඹෝජ අභහත තුභහ)

(ரண்தைறகு சரயற அசதகுர்ண - துகநதொகங்கள்,
தடுஞ்சரகனகள் தறற அகச்சர்)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Deputy Minister of
Ports and Highways)

භශේ කහරඹ ශදන්න එතුභහට.

නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, you continue. You got another five
minutes.

ගරු විනභල් වීයාල භවතහ

(ரண்தைறகு றல் வீங்ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

විනඳක් නහඹකතුභනි, කරුණහකයරහ ශේ අඹ න්සුන් කයරහ
ශදන්න ශකෝ.

නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, you carry on.
ගරු විනභල් වීයාල භවතහ

(ரண்தைறகு றல் வீங்ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ අනු ශේ කහයණඹ
ඳළවළදිලියි. භහ නඹකට ඳසු රුපිඹල් මිලිඹන වඹකට ළඩි
මුදරක් ශගේහ. ඒ ශනශකිට නඩුශේ අතුරු නිශඹෝග  ජරහ
ඉයයි. අතුරු නිශඹෝග තභයි ළඩිභ මිරට විනකුණන්නට ඕනෆ;
අධිකයණශඹන් ප්ර කහශිත අයඹක් ගන්නට ඕනෆ කිඹන එක.
අධිකයණශඹන් ප්ර කහශිත අයඹක් අයශගනත් නළවළ; ළඩිභ
මුදරට විනකුණරහත් නළවළ. රුපිඹල් මිලිඹන 1.6ක - රක් 16ක ට්ටභක් දුන්නහ. ඒ අනු ඳළවළදිලියි, එතුමිඹභ අමින් මිටපු
නඩුශේ කලින් අඹ  ජපු න්යණරට ඳටවළනි විනධිඹට කටයුතු කය
තිශඵන ඵ. එශවභ ශකශනකු ශනුශන් ශඳනී සිටින්නට රජ්ජහ
නළ්ධද? භවත්තඹහශේ නඩු ශනෝනහ අවනශකිට, ඒ ශනෝනහ
ශනුශන් ශඳනී සිටින්න රජ්ජහ නළ්ධද? ශගෝල්ඩන් කී නඩු
අවනගභන් ශියහනි තිරකර්ධන භළතිනිඹ ඇතුළු විනනිසුරුරුන්
ඉත් කයරහ, එතුමිඹ ඹටතට එභ නඩු අයගත්තහ. නාගිශේ නභට
තභනුත් ශගඹක් අයශගන ල්ලි ශගන ගභන් ඊට කලින්  ජපු
උහවින නිශඹෝග කඩකයරහ; අතුරු නිශඹෝග කඩකයරහ, ළඩිභ
මිරට ගන්ශනත් නළති කටයුතු කයරහ තිශඵනහ.
ගරු නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි, ළඩිභ මිරක් ගන්ශන්
නළති, ඒ හශේභ ප්ර කහශිත අයඹක් ශනිශගන තභයි ශේ ශවිය
ගනුශදනු කශශර. එතශකිට තමුන්නහන්ශරරහ කිඹන්ශන් ශේක
වරියි කිඹරහද? ශේක නිළයදියි කිඹරහද තමුන්නහන්ශරරහ
කිඹන්ශන්? නඩුකහයශඹෝ ශභශවභ ළඩ කශහට කභක් නළවළ
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ඳහර්ලිශේන්තු

[ගරු විනභල් වීයාල භවතහ]

කිඹරහද තමුන්නහන්ශරරහ කිඹන්ශන්? දළන් ශේ ශයෝදනහරට
එතුමිඹ උත්තය ශදන්ශන් ශකිශවිභද, ගරු නිශඹෝජ කහයක
බහඳතිතුභනි? එතුමිඹශේ නඩුශේ අද යජඹට විනරු්ධධ න්යණ
ශදනහ. ගරු නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි, එතුමිඹ ශඟ තිශඵන
නඩුලින් සිඹඹට 70කට ඩහ තිශඵන්ශන් යජඹට විනරු්ධධ නඩුයි.
ඒ ශඳත්ේ ශගිඩහක් තිශඵන්ශන් යජශඹන් සිදු වුණු
අහධහයණකේ ගළන ඳළමිණිලියි. අද එතුමිඹ ශේ විනරු්ධධ ඳක්
ඵරශේගත් එක්ක ඳහක ශෝති ඇතුළු ශේ යටට වතුරු අන්තර්
ජහතික ඵරශේගත් එක්ක එකතු ශරහ ශේ යට අසථහය කයන
ශභශවයුශේ -

නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ
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ගරු විනභල් වීයාල භවතහ

(ரண்தைறகு றல் வீங்ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ශඵිශවිභ ඳළවළදිලියි, ශභතළන සිදු න්ශන් ශේ
තමුන්නහන්ශරරහ ළරසුේ කය තිශඵන නහට ඹ කිඹරහ.
තමුන්නහන්ශරරහ ළරසුභ වදරහ, පිටඳත වදරහ, ඉය ශන
ජනිකහත් න්න්දු කයරහ ඉයයි. ඒ භඟින් තමුන්නහන්ශරරහ
ඵරන්ශන් ශන ශභිකක්ත් ශනිශයි. ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ
ඵරඹ ඳහහ  ජරහ, ශේ ඳයභහධිඳත ඵරඹ උඳදින තළන,
ජනතහශේ ඵරඹ ඳශමුශන්භ ශගිනුශන තළන ඳහහ  ජරහ ශේ
යජඹට තිශඵන විනශයෝධතහ පිරිභහ ගන්න ශේ අන්තර් ජහතික
කුභන්ර2ණකහරී ශභශවයුභට උඩ ශගඩි ශදන එකයි
තමුන්නහන්ශරරහ කයන්ශන්. ශරෝකශශ ශකිශවරද ශභශවභ
සිදුශරහ තිශඵන්ශන්?

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

කරුණහකය අන් කයන්න.

ගරු විනභල් වීයාල භවතහ

(ரண்தைறகு றல் வீங்ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ නිහ ශේ යට අසථහය
කිරීශේ න හඹ ඳර2ඹකයි එතුමිඹ සිටින්ශන්. එතුමිඹට වුභනහ ශේ
යට අසථහය කයන්නයි. රඵන භහර්තු භහශශ ජිනීහර ශගන
එන ශඹෝජනහශේ  ජ, රාකහශේ අධිකයණඹට ඵරඳෆේ කයරහ,
අයණ කයරහ, අධිකයණඹ ශඳිඩිඳට්ටේ කයරහයි තිශඵන්ශන්
කිඹන ළරැදි භතඹ වදන්න තභයි අද ශේ ශියකේ කයරහ
ඔේපුශරහ තිශඵ්ධ ජත් එතුමිඹ ශේ තනතුය අත්ශනිවළය සිටින්ශන්.
ගරු නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි, ශේ ඵරන්න ජනතහ
විනමුක්ති ශඳයමුශණ් ශේ අඩවිනඹ. "Lankatruth" ශේ අඩවිනශශ ජනතහ විනමුක්ති ශඳයමුශණ් ශේ අඩවිනශශ - හර්තහක් දභරහ
තිශඵනහ, "ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක අගවිනනිසුරුරිඹ ඵරවත්කහයශඹන්
නිර භළදිරිශඹන් ඉත් කිරීශේ ළරසුභක්" කිඹරහ. ශභඹ ඳශ
කයන්ශන් 2013 ජනහරි 03ළනි බ්රිවසඳතින්දහ. ශභන්න ඵරන්න,
ජනහරි 03ළනිදහ "Lankatruth" ශේ අඩවිනශශ - ජනතහ විනමුක්ති
ශඳයමුශණ් ශේ අඩවිනශශ - ඳශ කයනහ, "අගවිනනිසුරුරිඹ
ඵරවත්කහයශඹන් නිර භළදිරිශඹන් ඉත් කිරීශේ ළරසුභක්"
කිඹරහ. ඒ කිඹන්ශන් එතුමිඹ ඵරවත්කහයශඹන් ඉන්නහ, ඒක
ශජ්වීපී එක දන්නහ. ඵරවත්කහයශඹන් සිටින ඵ දන්නහ නිහ
ඒශගිල්ශරෝ දන්නහ, ඵරවත්කහයශඹන් සිටින ශකශනකු ඉත්
කයන්න ශන්ශනත් ඒ විනධිඹටභ තභයි කිඹරහ. ඒක දන්න නිහ
ජනහරි 03ළනිදහ ජනතහ විනමුක්ති ශඳයමුශණ් ශේ අඩවිනශශ ඳශ
කයනහ, "අගවිනනිසුරුරිඹ ඵරවත්කහයශඹන් ඉත් කිරීශේ
ළරළසභක්" කිඹරහ. නහට ඹ ළරසුේ කයරහ තිශඵන විනධිඹ
ශඳශනනහ ශන්ද, ගරු නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි? නහට
ළරසුේ කයරහ තිශඵන්ශන් ශභතුභන්රහ -

නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Dinesh Gunawardena, are you giving him more
time?
ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு றசணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, we will give him another 10 minutes.
නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, you have 10 more minutes.

අර7විනනිලසයඹකහයරිඹකට විනරු්ධධ ආණ්ඩුක්රපභ  සථහට
අනුකර ශදෝහභිශඹෝගඹක් ආහභ එභ අගවිනනිසුරුතුමිඹ
ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශේ යන වරරහ තභන් ශනුශන් අර්ථ
නිරඳණ ශදන්ශන් ශකිශවිභද? ගරු නිශඹෝජ
කහයක
බහඳතිතුභනි, තභන්ට හසිදහඹක විනධිඹට "ක්රිnඹහ ඳටිඳහටිඹ" කිඹ
කිඹහ ශේක වන්න ඵළවළ. ක්රිnඹහ ඳටිඳහටිඹ ශඳන්හ ශඳන්හ
ශේහ ඹටඳත් කයන්න ඵළවළ. භශවසර2හත් අධිකයණශශ
විනනිසුරුයශඹකුට ශභශවභ ශයෝදනහක් ආහ නේ, අධිකයණ
ශරහ ශකිමින් බහශේ ක්රිnඹහ ඳටිඳහටිඹ ශකිශවිභද? ශඵිශවිභ
ශවියිද? ළඩ තවනේ කයනහ. ඳරීක්ණ නළතු
විනනිසුරුරුන්ට දල්ේ කය තිශඵනහ.
ගරු නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි, තමුන්නහන්ශරරහ
දන්නහ අඳට අභිඹහයනහධිකයණශඹන් ර්ටිශඹියහරි ආඥහක් ආ
ඵ. ශභතුභන්රහ කිඹන්ශන් ර්ටිශඹියහරි ආඥහ පිළිගන්නඹ
කිඹහයි. අශේ විනඳක් නහඹකතුභහ මීට කලින් කිේහ,
"අධිකයණශශ නිශඹෝග ඕනෆ එකක් ආහ ශේ. අපි ඒහ පිළිගන්න
ඵළඳිරහ නළවළ" කිඹහ. දළන් අද ශභතළන එතුභහශේ ශගෝරශඹෝ
කිඹනහ, ශේ ර්ටිශඹියහරි ආඥහ පිළිගන්නඹ කිඹහ. භභ අවරහ
තිශඵන විනධිඹට ශේ "ර්ටිශඹියහරි" කිඹන්ශන් රතින් බහහශන්
බිඳිරහ ආ යනඹක්. Show your powers; ඔශේ ඵරඹ
ශඳන්න්න. භභ මිතන්ශන් ශේ ර්ටිශඹියහරි ආඥහ රාකහශේ
අධිකයණ ඉතිවහශශ අවුරුදු 200ක් ඳයණ ආඥහක්. Appeal
Court එක ඳහර්ලිශේන්තුශේ ඵරතර අත් මිටුරහ -ශක්හර්ටිශඹියහරි ආඥහක් එන්ශන් රාකහ අධිකයණ ඉතිවහශශ
ඳශමුන තහටයි
අශේ භවහයහර්ඹ ජී.එල්. පීරිස ඇභතිතුභහ ශේ ගරු බහශේ
සිටිනහ. එතුභහ නීතිඹ පිළිඵ විනලහයදශඹක්. එතුභහ තභයි අද
නීති ක්ශරර2ශශ ඉන්න ශඵිශවෝ ශදශනකුශේ ගුරුයඹහ. ශියහනි
ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිනිඹත් එතුභහශේ ශගෝරශඹක්. එතුභහශේ
ආඩේඵය ශනිශන ශගෝරශඹක් කිඹහ තභයි භභ විනලසහ
කයන්ශන්.
ගරු නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි, ශේ ඵරන්න. ශභශවභ
ආඥහක් එේහ. දළන් භභ මිතනහ අශේ භවහයහර්ඹ ජී.එල්. පීරිස
ඇභතිතුභහ භහ භඟ එකඟ ශයි. ශේ ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක
භළතිනිඹ ඳහර්ලිශේන්තුට විනරු්ධධ එව ර්ටිශඹියහරි ආඥහශේ
යන ශනස ශරහ මීට ඳසු ශකිශවර ශවෝ අධිකයණඹකින්
ඳහර්ලිශේන්තුශේ ඵරතරරට ඵරඳෆභක් න ආඥහක් එේශිත්
නීති ශි ඹන්ට අනහගතශශ ජ එඹ උගන්න්න ඉඩ තිශඵන්ශන්
ර්ටිශඹියහරි ආඥහ කිඹහ ශනිශයි. ගරු නිශඹෝජ කහයක
බහඳතිතුභනි, ශියහටිශඹියහරි ආඥහ කිඹහයි. ඒක තභයි යනඹ.
භභ නීති විනලහයදශඹක් ශනිශයි. භභ ශඵිශවිභ අමිාක
භනු ශඹක්. භභ දන්නහ නීතිඹක් නළවළ, ගරු නිශඹෝජ කහයක
බහඳතිතුභනි. වළඵළයි, භශේ භවහයහර්ඹතුභහ එකඟ ශයි. නීතිඹට
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අලුත් ශඹදුේ එන්ශන් එශවභයි. ඒ නිහ තභයි ශභශවභ න්ශන්.
දළන් ශේක ශියහටිශඹියහරි
ආඥහ. ශියහටිශඹියහරි
ආඥහ
පිළිගන්න අපි ඵළඳිරහ නළවළ. ශේ ඳහර්ලිශේන්තු ශියහටිශඹියහරි
ආඥහ පිළිගන්න ඵළඳිරහ නළවළ. ශේක තභයි අනහගත නීති
ශි ඹන්ට උගන්න අලුත්භ ආඥහ. ශියහටිශඹියහරි ආඥහ. ඒ
කිඹන්ශන් තභන්ශේ නඩු තභන්භ අවරහ තභන්භ අර්ථ නිරඳණ
 ජරහ, තභන්භ න්න්දු  ජරහ තභන්භ ඉන්න එකට තභයි ශියහටිශඹියහරි
ආඥහ කිඹන්ශන්. භශේ අර්ථ කථනඹ, භශේ අර්ථ නිරඳණඹ
ඒකයි. ශියහටිශඹියහරි ආඥහ කිඹන්ශන් අන්න ඒකටයි. තභන්භ
නඩු දභරහ, තභන්භ අවරහ, තභන්භ අර්ථ නිරඳණ  ජරහ, තභන්භ
න්න්දු  ජරහ, ඒ න්යණඹ තභන් විනතයක් පිළිඅයශගන ඒ න්යණඹ භත
තභන් ඉන්න එකට, ඒ න්යණඹ බහය ගන්නහ එකට තභයි
ශියහටිශඹියහරි ආඥහ පිළිගන්නහඹ කිඹන්ශන්. ශේ ඉන්ශන්
ශියහටිශඹියහරි ආඥහ පිළිගන්නඹ කිඹරහ කිඹන උදවිනඹයි.
දළක්කහභ දුශක් ඵළවළ. අපිට ශියහටිශඹියහරි ආඥහ පිළිගන්නලු.
වත්රහශේ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ හඩි ශරහ ඉන්න ගභන් ඒක
කිඹන්න රජ්ජහ නළ්ධද?
ශඳිඩි කහරශශ ශල්රේ ඵත් උඹන්න ගිඹහභ ශකෝන් පිට්ටු
වදනහ. ශකෝන් පිට්ටු වදන ශකිට භල්ලී ඇවිනත් ශඳිඩ්ඩක් ඒකට
පිඹිනහ. පිඹින ශකිට "අේශේ, භල්ලී ශකෝන් පිට්ටු අයින් කශහ"
කිඹහශගන අක්කහ අඬහ ශගන ඹනහ. ඒහ ශඳිඩි ශභයි කයන ළඩ.
අග විනනිසුරුතුමිඹ ඊට ඩහ උස භනක් තිශඵන කහන්තහක් විනඹ
යුතුයි. ඳරීක්ණශශ යදක් තිබුණහ නේ ඳරීක්ණඹ තුශ ඉන්න
ගභන් කථහනහඹකතුභහට ඳළමිණිලි කශ යුතුයි. ඳළමිණිලි කය
නිළයදි කය ගත යුතුයි. එතුමිඹ ඳරීක්ණඹ අත වළය ඳරහ ගිමින්
තිබුණහ. Appeal Court එකට අපි ගිශශ නළවළ. ශභතුභන්රහ ගිඹහ
ශන්. ගිඹ අඹශගන් ශභිකුත් ඇහුහද? ජනතහ විනමුක්ති ශඳයමුශණ්
අඹ ගිඹහ. ගිඹ අඹශගන් අභිඹහයනහධිකයණඹ ඇහුහද, "යුසභතහ
කහයක බහශේ හභහජිකශඹක් වළටිඹට කටයුතු කශහද" කිඹහ.
එතශකිට "එශරඹ, සහමිනී." කිඹරහ කිේහද? "ශේ කිඹන යන
යුසභතහට ඇහුණහද; ශභතුමිඹට අබ ශර කථහ කයනහ
යුසභතහට ඇහුණහද" කිඹරහ ඇහුහද? "එශරඹ, සහමීනී" කිඹරහ
අනුය දිහනහඹක කිඹන්න ඇති භභ මිතන්ශන්. අඩු ගණශන් අනුය
දිහනහඹකශගන් කට උත්තයඹක්ත් ගත්තහද? විනජිත ශවරයත්ශගන්
කට උත්තයඹක් ගත්තහද? උහවින ගිඹ අඹශගන් ප්ර කහලඹක් ගත්තහද,
කිරිඇල්ර භවත්භශඹෝ?  ජ කියට කිරිඇල්රත් හක්ක කිඹහ භභ
කිේශේ ඒකයි. ඔඵතුභහශගන් ප්ර කහලඹක් ගත්තහද? [ඵහධහ කිරීේ]

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I rise to a point of Order. - [Interruption.]
නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Kiriella, what is your point of Order?
ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

පිටු අාක 1490 ඔඵතුභහ -විනභල් වීයාල භළතිතුභහ-

නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

If there is anything said against the Standing Orders, it
will be expunged. Hon. Wimal Weerawansa, you carry
on. -[Interruption.] I gave a Ruling. Hon. Wimal
Weerawansa, you carry on.
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ගරු විනභල් වීයාල භවතහ

(ரண்தைறகு றல் வீங்ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ අනු ඳළවළදිලි
ශඳශනනහ,- [ඵහධහ කිරීේ] ශේ අඹශගන් හක්ක විනභසුශේ නළවළ,
ශේශගිල්රන්ශගන් ශභිනහත් ඇහුශේත් නළවළ. ශේශගිල්රන්
කිසි ශදඹක් කිේශේ නළවළ. ශේශගිල්රන්ශගන් හක්ක විනභසුශේ
නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] ශේශගිල්රන් ගිමිල්රහ නිකේ කට
ඵලිඹශගන ඉරහ ආහ. අන්තිභට ර්ටිශඹියහරි ආඥහක් දුන්නහ
අශේ ඳහර්ලිශේන්තුට. ශේශගිල්රනුත් ගිමිල්රහ ඒකට උදවු
වුණහ. [ඵහධහ කිරීේ] ඒක "ශියහටිශඹියහරි" ආඥහක්. ගරු නිශඹෝජ
කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ විනතයක් ශනිශයි. තමුන්නහන්ශරරහ
කල්ඳනහ කයරහ ඵරන්න, ශේ තත්ත්ඹ- [ඵහධහ කිරීේ]

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I am still on my point of Order. - [Interruption.]
නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Kiriella, are you raising a point of Order again?
ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

No, I have not finished it - [Interruption.]
නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Okay. Hon. Lakshman Kiriella, what is your point of
Order?
ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි, විනශලර කහයක බහ
හර්තහශේ පිටු අාක 1490 මි, විනභල් වීයාල භළතිතුභහ විනසින්
ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිනිඹට "පිසසු ශනෝනහ" කිඹරහ
කිඹනහ. [ඵහධහ කිරීේ] කිේහ, "පිසසු ශනෝනහ" කිඹරහ.

නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order. Hon. Wimal
Weerawansa, you carry on.
ගරු විනභල් වීයාල භවතහ

(ரண்தைறகு றல் வீங்ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි, ශභතුභන්රහ අද ශේ ගරු
බහශේ කිඹන්ශන් තභන්ශේ භවත්තඹහශේ නඩු අවනශකිට එභ
අගවිනනිසුරුතුමිඹ උඩ පුටුශේ සිටින එක නීතිඹට, යුක්තිඹට
එකඟයි කිඹරහද? ඒකද ශභතුභන්රහ කිඹන්ශන්? [ඵහධහ කිරීේ]
අගවිනනිසුරුතුමිඹශේ භවත්තඹහට විනරු්ධධ තිශඵන ශයෝදනහ
අගවිනනිසුරුතුමිඹ ඹටශත් සිටින විනනිසුරුරුන් විනසින් විනබහග කයන
එක වරි යි කිඹරහද තමුන්නහන්ශරරහ කිඹන්ශන්? සිසිලිඹහ
ශකිතරහර, රලිත් ශකිතරහර ශනුශන් නඩුරට ශඳනී
මිටපු අඹ, ශයිශේස ද සිල්හ, හලිඹ පීරිස රහ ශේ අග
විනනිසුරුතුමිඹ ශනුශන් ශඳනී සිටීභ හභහන ාසි්ධධිඹක්
කිඹරහ යි ශභතුභන්රහ කිඹන්ශන්.
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ඳහර්ලිශේන්තු

[ගරු විනභල් වීයාල භවතහ]
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නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

ශගෝල්ඩන් කී නඩු -ශගඹක් නාගීට රඵහ ගළනීභ ශනුශන්
තළන්ඳතුකරුන් 9,000ක් ඳහහ  ජරහ, තළන්ඳතුකරුන්ට සිඹඹට
65 දක්හ මුදල් රළශඵන ක්රපශභෝඳහඹ වදරහ  ජරහ තිබුණු නඩු ඒ
භහර්ගශඹන් ඉතට ඇදරහ දභරහ- සිසිලිඹහටයි, ශලින්ශකෝ
මුදරහලිටයි ඕනෆ කයන විනධිඹට වදරහ  ජපු එක නීතිශශ යුක්තිඹ
ඳසිලීභ කිඹරහයි ශභතුභන්රහ කිඹන්ශන්. එතුමිඹශේ ඔළුශේ
තිශඵන ඵරඹ ශඵ ජශේ මර ධර්භඹට අනුකර, අන්න අය
භන්ත්රී යඹහ කිඹන තර්ක ටික පිළිශගන, එන එන නඩු තභන්ට
ඕනෆ කයන විනධිඹට න්යණ ගන්න එක නීතිශශ යුක්තිඹ ඳසිලීභ
කිඹරහ යි තමුන්නහන්ශරරහ කිඹන්ශන්. අපි ඒකට කිඹන්ශන්,
ශියහටිශඹියහරි ආඥහ කිඹරහයි.
ගරු නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි, ජී.එල්. පීරිස භළතිතුභහ
ශභතළන සිටිනශකිට නීතිඹ පිළිඵ භහ ශභින ශකශවල්භරක්ද
දන්ශන්? ගරු නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි, ඒත්
ශේ
අභිඹහයනහධිකයණ විනනිසුරුන්ට ඩහ භභ නීතිඹ දන්නහ කිඹරහ
දළන් භභ මිතනහ.
භට දළන් එශවභ මිතන්න අසථහක් ඇවිනල්රහ තිශඵනහ; භට
දළන් එශවභ මිතන්න සි්ධධ ශරහ තිශඵනහ. ශදයි වහමුදුරුශන්!
ශේ  සථහශේ තිශඵන සථහය නිශඹෝග කිඹන එක
ශඳශනන්ශන් නළති, ඇස ශඳනීශේ ශරඩ තිශඹන කට්ටිඹ නේ
එතළන ඉන්ශන්, ශේරසධහධිකයණශශ ඉන්ශන් අර්ථ නිරඳණ ශද්ධ ජ
ශේශක් යන-

නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

( குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Wimal Weerawansa, please wind up your speech
now. Your time is over.

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, your time is over. Please wind up your
speech now.
ගරු විනභල් වීයාල භවතහ

(ரண்தைறகு றல் வீங்ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ශවියි, භහ අන් කයනහ. ගරු නිශඹෝජ කහයක
බහඳතිතුභනි, අපි ශේහ ශකිච්යය කිේත් ශභතුභන්රහ
පිළිගන්ශන් නළවළ. ශඵෞ්ධධ කථහක භහ අවරහ තිශඵන කථහක්
කිඹන්නේ. කළසඵෆශක් ශගිඩ බිභ ඇවිනදරහ ඔක්ශකෝභ විනසිතුරු
ශ්ධල් ඵරරහ ආශඹත් මුහුදට ඵළවළරහ භහළුන්ට කිේහලු, "ශගිඩ
බිභ කිඹරහ එකක් තිශඵනහ. ගස ගල් කිඹරහ ජහති තිශඵනහ.
මිනිසසු ඇවිනදිනහ" කිඹරහ. භහළුහට ශකිච්යය කළසඵෆහ ශේක
ශත්රුේ කයන්න ගිඹත් භහළුට ශත්රුශණ් නළතිලු. ශගිඩ බිභ
කිඹන එක ශත්රුශණත් නළවළ; ඇවින ජභ කිඹන එක ශත්රුශණත්
නළවළ. භහළුහශේ විනඹ මලික ශරෝකඹ ඇතුශශර එශවභ
ාකල්ඳඹක් ශේන ශතක් භහනඹක නළවළ. ශභතුභන්රහශේ විනඹ
මලික ශරෝකඹත් ඒ තයේ ඳටු ශරෝකඹක්. එළනි ඳටු ශරෝකඹක
ගිලිරහ ඒ ඳටු ශරෝකඹ තුශ ඉශගන තත් ඵරනහ සු්ධදහට
කිඹරහ ශඳිල්ර ගවශගන ශවෝ ඇශභරිකන්කහයඹට කිඹරහ
ශඳිල්ර ගවශගන ශවෝ, UN එකට කිඹරහ ශඳිලු ඳවයක්
ආණ්ඩුට ගව ශගන ශවෝ ශකිශවිමින් ශවෝ 2014, 2015 න
ශකිටත් ආණ්ඩුක් ඇති කය ගන්න පුළුන් නේ අඳට ඒ ඇති
කිඹරහ. ඳහර්ලිශේන්තු ඵරඹ ඹකහට ගිඹහශේ;  සථහදහඹකඹට
ඕනෆ එකක් වුණහශේ; අඳට ඕනෆ ශන ශභිනත් ශනිශයි,
ඵරඹ ඳභණි කිඹරයි එතුභන්රහ මිතන්ශන්. වළඵළයි ඉතහභ
ඕනෆකමික් කිඹන්න කළභළතියි ඔශවිභ ගිශඹිත් වේඵ ශන්ශන්
ඵරඹ ශනිශයි අරඹ කිඹන එක.

නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ගරු විනභල් වීයාල භවතහ

(ரண்தைறகு றல் வீங்ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි, භට විනනහඩි ඳවක්
ශදන්න. ඒ නිහ දළන් ශඵිශවිභ ඳළවළදිලියි ශභතුභන්රහ ශේ
කයන්න වදන්ශන් ශභිකක්ද කිඹන එක. අපි කිඹන්ශන් ශේකයි.
කරුණහකය, තමුන්නහන්ශරරහ ආණ්ඩුත් එක්ක තිශඹන ගළටුේ
ඕනෆ විනධිඹකට ශේයහ ගන්න. අද ඳහක ශෝතිරහශේ,
"Groundviews" එශක් අධ ක්යඹහ  ජපු ේමුඛ හකච්ඡහශේ
තමුන්නහන්ශරරහට ඳළවළදිලි ශේනහ කිඹන්ශන් ශභිකක්ද
කිඹරහ. එතුමිඹ ඵරවත්කහයශඹන් අයින් කයනහඹ කිඹන තළනට
ඒ ශගිල්රන් හතහයණඹ වදන්න වදනහ. එතුමිඹ වදන්ශන් ශේ
ඳහර්ලිශේන්තුශේ නිශඹෝගඹ පිළි ශනිශගන, අධිකයණශශ ඊනිඹහ
නිශඹෝගඹ "ශියහටිශඹියහරි" ආඥහට අනුකර නිකුත් ශච්ය
නිශඹෝගඹ, අන්න ඒ "ශියහටිශඹියහරි" ආඥහ පිළිඅයශගන එතුමිඹ
ඉන්නත්, ශේ  සථහදහඹකඹ, -ඳහර්ලිශේන්තු- ශේ  සථහට
අනුකර ගන්න න්න්දු, අතිගරු ජනහධිඳතිතුභන් ඊට අනුකර
ගනු රඵන න්න්දු පිළි ශනිශගන ඉන්නත්. ඊට ඳසශර
තමුන්නහන්ශරරහ ශේ මුළු ඳහර්ලිශේන්තුටභ, නීතිඹටභ
අභිශඹෝගඹ කයරහ කළරෆ නීතිඹ තුළින් මුළු අධිකයණ ඳ්ධධතිඹභ
ශකශරරහ, අධිකයණ ඉතිවහඹට කළු ඳළල්රභක් එකතු කයරහ,
අධිකයණ ඉතිවහඹ කිලිටි කයරහ, අධිකයණ ඉතිවහඹ ග
ගසරහ, අධිකයණ ඉතිවහඹ ශකශරන ශේ අග විනනිසුරුතුමිඹ
ශේයහ ගන්න ශඳශ ඳහළිශශ ඉසයමින් ඹනහ. තමුන්නහන්ශරරහට
ශඳශ ඳහළි ඕනෆ නේ ශන භහතෘකහ ශවිඹහ ගන්න. අපි ශඳශ
ඳහළිරට ශනඟ ශදන්නේ. කරුණහකය, ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ
ඵරඹට අත තිඹන්න ශදන්න එඳහ.

Thank you very much. The next speaker is the Hon.
John Amaratunga.
[අ.බහ.4.58]
ගරු ශජෝන් අභයතුාග භවතහ

(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි,- [ශඝෝහ කිරීේ] භභ
දළන ශගන මිටිශශ නළවළ, භට ශභච්යය බඹයි කිඹරහ ශේ
ආණ්ඩුශේ ඉන්න භළති-ඇභතිරු. භභ කනගහටු ශනහ ඒ ගළන.
[ශඝෝහ කිරීේ]

නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! ගරු භන්ත්රී තුභහට කථහ කයන්න ඉඩ ශදන්න.
කරුණහකය, හඩි ශන්න.

ගරු ශජෝන් අභයතුාග භවතහ

(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

භව ළසක් ළවළරහ ඳෆේහ හශගයි අශේ ගරු විනභල් වීයාල
භළතිතුභහ කථහ කයරහ හඩි වුණහභ. භභ න්ශතෝ නහ, එතුභහ
නීතිඹ පිළිඵ ශභිනත් දන්ශන් නළවළ කිඹරහ පිළිගත්ත එක
ගළන. එශවභ ශකනකු තභයි කමිටුට ඳත් කය තිබුශණ්. අපි
කනගහටු ශනහ ඒ ගළන. ශකශර ශතත්, ශේ විනහදඹ -
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ශදෝහභිශඹෝගඹ- ඉතිවහශශ ලිඹළශනහ. ජඹර්ධනපුය
ශකෝට්ශට්, ඳහර්ලිශේන්තුශේ සභහයකඹක ලිඹළශයි, නීතිශශ
ආධිඳත ඹත්, අධිකයණශශ සහධීනත්ඹත් එක්ත් ජනතහ
නිදවස න්ධහන ආණ්ඩු විනසින් කුරුශශ ඇණ ගහ, භයහ දභහ,
ශ දළේභහඹ කිඹරහ. ඒක තභයි ශන්ශන්. Sir, it will be written.
There will be a monument saying that "The UPFA crucified
the independence of the Judiciary and the Rule of Law and
buried it in the House of Parliament". [ශඝෝහ කිරීේ] කෆ
ගවන්න එඳහ. තමුන්නහන්ශරරහ ශේක ශවිට මිශත් තිඹහ ගන්න.
ශේ අශේ ගරු යත්නසිරි විනක්රපභනහඹක භළතිතුභහ එශවභ දන්නහ,
1970 - 1977 දක්හ කහරශශ සිරිභහශෝ ඵණ්ඩහයනහඹක
අගභළතිතුමිඹ ෆීලික්ස ඩඹස ඵණ්ඩහයනහඹකත් එක්ක එකතු ශරහ
ඔඹ හශේ ළඩ යහශිඹක් ශකරුහ ශේ යශට්.
නීතිශශ ආධිඳත නළති කය දළේභහ. විනවිනධ ඵරශේග ශඹශදේහ.
ප්ර ජහතන්ර2හදඹ නළති කය දළේභහ. නමුත් 1977  ජ ඳළළති ඡන්දශශ ජ
ජනතහ අධිකයණඹ ශ්රීප රාකහ නිදවස ඳක්ශශ භන්ත්රී රු ාඛ හ
අටට ඵළසසුහ. [ඵහධහ කිරීේ] ඒ ඳක්ඹට භන්ත්රී රු අට ශදනහයි.
ශජ්.ආර්. ජඹර්ධනට, එක්ත් ජහතික ඳක්ඹට වශඹන් ඳවක
ඵරඹක් රළබුණහ. [ඵහධහ කිරීේ] ඔඹ හශේ නීති රීති, ඔඹ හශේ
ක්රිnඹහදහභ -

ගරු ගහමිණී විනජිත් විනජඹමුණි ද ශියිහ භවතහ ( අධ හඳන
නිශඹෝජ අභහත තුභහ)
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற
தறற அகச்சர்)

 தசரய்சர - கல்ற

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa - Deputy
Minister of Education)

Sir, I rise to a point of Order.
නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Hon. Wijayamuni De Zoysa, what is
your point of Order?
ගරු ගහමිණී විනජිත් විනජඹමුණි ද ශියිහ භවතහ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු භන්ත්රී තුභහ, ඔඵතුභහ ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්මිඹට
ඇණ ගළහුහද?

නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order. You carry on, Hon. John
Amaratunga.
ගරු ශජෝන් අභයතුාග භවතහ
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නමුත් තමුන්නහන්ශරරහ තභයි අධිකයණශශ සහධීනත්ඹ,
නීතිශශ ආධිඳත විනනහල කශශර කිඹරහ භව ජනතහ කිඹන
දිනඹක් එයි. ඒක අවගන්න ඕනෆ නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ]
ඔඵතුභන්රහ ශේ කහයණඹ භතක තිඹහ ගන්න. අඳට
වුභනහක් තිබුශණ් නළවළ අර7 විනනිලසයඹකහයතුමිඹ ආයක්හ
කයන්න. ඒක ශනිශයි අශේ ප්ර තිඳත්තිඹ. අශේ නහඹකතුභහ, අශේ
ඳක්ඹ වළභ ශරහශේභ නළඟී සිටිශශ අධිකයණශශ සහධීනත්ඹ
ආයක්හ කයන්නයි; නීතිශශ ආධිඳත ආයක්හ කයන්නයි. [ඵහධහ
කිරීේ] අඳට වුභනහක් තිබුශණ් නළවළ ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක
අර7 විනනිලසයඹකහයතුමිඹ ළරැදිකහරිඹක් ශනිශයි කිඹරහ ඔේපු
කයන්න. අඳට එශවභ අල තහක් තිබුශණ් නළවළ. එදහ ශේ
විනභර්ලනඹ වරිඹට කයශගන ඹන්න ඉඩ ඇරිඹහ නේ, එතුමිඹරහට
හක්ක ශදන්න ඉඩ ඇරිඹහ නේ, හක්කකරුන්ශගන් වයස ප්ර ලසන
අවන්න ඉඩ දුන්නහ නේ, ඒ ලිඹකිවිනලි ඉදිරිඳත් කයරහ එතුමිඹ
ළරැදිකහරිඹක් කිඹරහ ඔේපු කශහ නේ අපිත් ඡන්දඹ ශදනහ
එතුමිඹ එළිඹට දභන්න. අන්න ඒකයි අශේ ප්ර තිඳත්තිඹ.
දළන් ශභතුභන්රහ කිඹනහ, අඳ කමිටුශන් ඳළනරහ ගිඹහ කිඹරහ.
භභ ගරු බහඳතිතුභහශගන් අවනහ අර7 විනනිලසයඹකහයතුමිඹටත්,
ඒ නීන්ඥ භවත්රුන්ටත් -

ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

Sir, I rise to a point of Order.
නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please ! Hon. Sajin De Vass Gunawardena,
what is your point of Order?
ගරු ශජෝන් අභයතුාග භවතහ

(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

I have no time. I am not giving way.
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

ගරු ශජෝන් අභයතුාග භන්ත්රී තුභනි, ඔඵතුභහට පිලිපීනඹට
ඹන්න තිබුණු වදිසිඹ නිහ ශන්ද කමිටුට ඉන්ශන් නළති ගිශශ?
ඒක කිඹන්න එඳහ ඹළ, බහට.

නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order. Hon. John Amaratunga, you
carry on.

(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි, ඔඹ විනධිඹට තභයි ඒ
ආණ්ඩුශේ භළති ඇභතිරු එදහත් කෆ ගළහුශේ; ශයෝදනහ කශශර.
ඔවුන් විනඳක්ඹ වහ ඹට රක් ශකරුහ. නමුත් භවජන ඡන්දශශ ජ
ජනතහ අධිකයණඹ ඒ ආණ්ඩු ශවෝදරහ ඇයරහ ඵණ්ඩහයනහඹක
භළතිනිඹට විනඳක් නහඹකකභත් ගන්න ඵළරි ශන්න ේපර්ණ
ඵරශේගඹක් ක්රිnඹහත්භක කශහ. [ඵහධහ කිරීේ] ඒ නිහ
කරුණහකයරහ තමුන්නහන්ශරරහ ඳරිසේ ශන්න. ඔඵතුභන්රහට
අද ශේ බහශේ කෆ ගවන්න පුළුන්; තර්ජනඹ කයන්න පුළුන්;
අධිකයණශශ විනනිසුරුන්ට තර්ජනඹ කයන්න පුළුන්; අර7
විනනිලසයඹකහයතුමිඹට භච්යල් කයන්න පුළුන්. [ඵහධහ කිරීේ]

ගරු ශජෝන් අභයතුාග භවතහ

(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

තමුන්නහන්ශරත් එක්කයි ඹන්ශන්. [ඵහධහ කිරීේ] ගරු
නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි, අශේ නහඹකතුභහ වළභ දහභ
කිේශේ අඳට අර7 විනනිලසයඹකහයතුමිඹ ආයක්හ කයන්න
වුභනහක් නළවළ කිඹරහයි. එතුමිඹ තභයි අඳට ළඩිශඹන්භ ඳවය
ගළහුශේ. එතුමිඹ තභයි දවඅටන ආණ්ඩුක්රපභ  සථහ
ාශලෝධනඹ ේභත ශකරුශේ. එතුමිඹ තභයි විනඳක්ඹ ඳළත්ශතන්
ඳළනරහ ගිඹ භන්ත්රී රුන්ශේ අයිතිඹ ආයක්හ කය දුන්ශන්. අඳට
ඒක ප්ර ලසනඹකුත් නළවළ. අඳ ඒක අභතක කයරහ දභනහ. නමුත්

605

ඳහර්ලිශේන්තු

[ගරු ශජෝන් අභයතුාග භවතහ]

අය උත්තරීතය ප්ර තිඳත්තිඹ -අධිකයණශශ සහධීනත්ඹ- ආයක්හ
කිරීශේ අභිරහශඹන් තභයි අඳ කථහනහඹකතුභහ වේඵ වුශණ්.
අශේ නහඹකතුභහත්, රක්සභන් කිරිඇල්ර භන්ත්රී තුභහත්, භභත්,
අශේ ශජ සධ නහඹකඹනුත් ගිමින් එතුභහට කිේහ "ගරු
කථහනහඹකතුභනි, කරුණහකයරහ ශේ විනභර්ලනඹට අදහශ නීති රීති
අශේ සථහය නිශඹෝගර වරිඹට නළති නිහ අඳට වදිසිඹක් නළවළ,
ඒ නීති රීති ටික වරිඹට ේඳහදනඹ කයශගන අනුභත කයශගන
ශභඹ විනභර්ලනඹ කයන්න" කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීේ] භභ දන්ශන්
නළවළ, ආණ්ඩු බශශ මිටිඹහද කිඹරහ. ශදළේඵර් භහශශ 23
ළනිදහ ශරෝකඹ විනනහල ශනහ කිඹරහ කථහක් තිබුණහ; ඒකට
බශශද භභ දන්ශන් නළවළ පුදුභ වදිසිඹක් තිබුණහ; පුදුභ කරඵරඹක්
තිබුණහ ශේක අන් කයන්න.

ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

පිලිපීනඹට ඹන්න.

ගරු ශජෝන් අභයතුාග භවතහ

(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

මුලින්භ ශේ ගරු බහශේ ජත් අපි ගරු කථහනහඹකතුභහ එක්ක
කිමිඳ තහක් ශේ ගළන කථහ කශහ. ගරු නිශඹෝජ කහයක
බහඳතිතුභනි, ගරු කථහනහඹකතුභහට තිබුණහ, ඳක් නහඹක
රැසවීශේ ජ බහනහඹකතුභහට, ප්ර ධහන ාවිනධහඹකතුභහට ඒ හශේභ
ඳක් නහඹකඹකු ලශඹන් අධිකයණ ඇභතිතුභහට, ගරු ඩිේ
ගුණශරකය ඇභතිතුභහට කිඹන්න, "අපි ශේ අහධහයණ විනභර්ලනඹ
ශේ විනධිඹට කයන්ශන් නළති ශේ නීති රීති ටික වරිඹට ේඳහදනඹ
කයශගන ශේ කහයණඹ කයමු" කිඹරහ. ඒක ශකරුහ නේ අද ශේ
අරහදඹ අවන්න උභනහක් නළවළ. අද භවජනතහ ශයෝදනහ
කයනහ තමුන්නහන්ශරරහ හභහන
පු්ධගරඹකුට තිශඵන
අයිතිහසිකභක්ත් ශේ ශේරධ
ස හධිකයණශශ අර7 විනනිලසයඹකහයතුමිඹට
දුන්ශන් නළවළ කිඹරහ.
ඒ විනතයක් ශනිශයි. අශේ ගරු කථහනහඹකතුභහ අද න විනට
ශඳිදු යහජ භණ්ඩලීඹ ඳහර්ලිශේන්තු ාගභශශ බහඳති. එතුභහට
ග කීභක් තිබුණහ ශේ ඳක් නහඹකයින්ට කිඹන්න "කරුණහකය,
ශේ නීති ටික ේඳහදනඹ කයරහ සථහය නිශඹෝග ටික වදරහ
හධහයණ ශේ කටයුතු ඉසට කයමු" කිඹරහ. අඳට ඕනෆ කය
තිබුශණ් හධහයණ ඳරීක්ණඹක් ඳත්න්න. ඒකට-

ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ

(ரண்தைறகு னதத் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

Sir, I rise to a point of Order.
නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Hon. Lalith Dissanayake, what is your
point of Order?
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ

(ரண்தைறகு னதத் றமரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ගරු නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි, ශභතුභහ කිඹනහ නීති
ශගනහහයින් ඳසු ශේ කටයුත්ත කයන්න තිබුණහ කිඹරහ. එශවභ
නේ ශභතුභහ කිඹහවින ශදෝහභිශඹෝගඹ ශගනහහයින් ඳසු නීති
ාශලෝධනඹ කයනහ කිඹරහ.
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(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order.
ගරු ශජෝන් අභයතුාග භවතහ

(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

කහයක බහශේ බහඳතිතුභහ වළභදහභ රැස වුණහභ කිේශේ, "අපි
හධහයණ ඳරීක්ණඹක් කයන්න ඕනෆ, අපි ශේහ වරිඹට
ක්රිnඹහත්භක කයන්න ඕනෆ, ක්රපභශේදඹ පිළිඵ එකඟතහකට
එන්න ඕනෆ" කිඹරහයි. උශ්ධට එශවභ වන් කයරහ ඳහුශනිදහ
එන ශකිට ඒක ශනස ශනහ. ඳහුශනිදහ එන ශකිට කහර
සීභහක් ශදන්නත් ඵළවළ කිඹනහ; සුදුසු ක්රපභශේදඹක් ගළන කථහ
කයන්ශනත් නළවළ; 08 ළනිදහයින් ඉසශල්රහ අපි ශේක ඉය
කයන්න ඕනෆයි කිඹනහ. ඒකයි කනගහටුදහඹක තත්ත්ඹ. ඒ
හශේභ අර7 විනනිලසයඹකහයතුමිඹ කමිටු දහරහ ගිඹහ කිඹරහ
ශයෝදනහක් කශහ. ශේ හර්තහ කිඹහ ඵරන්න. ශේ කමිටුශේ
මිටපු කිමිඳ ශදශනක් භච්යල් ශකරුහ. එතුමිඹට අශගෞය න
විනධිඹට ඇඟිල්ර දිගු කයරහ කටයුතු ශකරුහ. හද විනහද ඇති වුණහ
නීන්ඥ භවත්රුනුත් එක්ක.
ඉදිරිශශ ජ හධහයණ විනනිලසයඹක් රළශඵන්ශන් නළති ඵ
ශඵිශවිභ ඳළවළදිලි ඒ කණ්ඩහඹභට ශත්රුණහ. ඉල්රපු එක
ශදඹකටත් එකඟත්ඹක් රඵහ දුන්ශන් නළවළ. හධහයණඹක් ඉටු
ශනිශනහ කිඹන කහයණඹ ඒ කමිටුශේ ජ එතුමිඹටත්, ඒ නීන්ඥ
භවත්රුන්ටත් ශවිහකහය ළටහුණහ. අඳටත් ශත්රුණහ ශේ
කයන්න ඹන්ශන් ශභතුමිඹ ශකිශවිභ වරි ළරැදිකහරිඹ කයරහ
ශේ හර්තහ ඳහර්ලිශේන්තුට ඉදිරිඳත් කිරීභයි කිඹන එක; ඒ
අධිසධහනඹ ඇති තභයි ශේ කණ්ඩහඹභ ඇවිනල්රහ ඉන්ශන් කිඹන
එක. [ඵහධහ කිරීේ] ඒක තභයි අඳට තිබුණු ප්ර ලසනඹ. අඳ වළභ
ශරහශේභ කිේශේ, කරුණහකයරහ හධහයණඹ ඉටු කයන්න,
නිර්ශදෝෂීබහඹ ඔේපු කයන්න අසථහක් ශදන්න කිඹරහයි.
ඇඹට කරුණු ඉදිරිඳත් කයන්න අසථහක් ශදන්න කිඹරහ අඳ
කිේහ. ශවියකේ කශහ කිේහ නේ ඒ කහයණඹ ඔේපු කයන්න
ඕනෆ. වළභ ශරහශේභ එතුමිඹටත්, ඒ නීන්ඥ භවත්රුන්ටත්
ඒහට ඉඩ දුන්ශන් නළවළ.
ගරු නිශඹෝජ
කහයක බහඳතිතුභනි, ශේ විනභර්ලනඹ
කයශගන ඹන අසථහශේ ජ අඳ ලිඛිත විනරු්ධධතහ ශදකක් ශේ
ගරු බහට ඉදිරිඳත් කශහ. ඒ බහශේ ජ අශේ බහඳතිතුභහ
එකඟත්ඹ ප්ර කහල කශහ, "ඔේ, අඳ ශේ කටයුතු කයන්න ඕනෆ"
කිඹරහ. නමුත් ඒ කිසි ශදඹක් එතුභහශේ අතින් ශකරුශණ් නළවළ.
භභ කළභළතියි ශේ ශරහශේ ඒ ලිපි ශදශකන් ශකිටක්
කිඹන්න. ඉන් එකක් ශභන්න ශේ කහයණඹයි. එඹ ඉාග්රීකසි
බහහශන් ලිඛිත ඉදිරිඳත් කශහ. එයින් අඳ අදවස කශශර ශභඹයි.

The document tabled in the Select Committee on 4th
December, 2012 states, I quote:
"As was discussed, the Committee must determine how to proceed.
The Chief Justice or her lawyers must be provided an opportunity to
cross-examine witness and the documents collected."

You will remember that we gave it in writing. It
further states, I quote:
“Furthermore, what is the standard of proof that is required.”

විනභර්ලනඹක් කයනහ නේ ශේ කරුණු අල යි. Then, it
goes on to state, I quote:
"The Select Committee in Neville Samarakoon's case held that the
standard of proof required is very high."
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All these things were brought to your notice.

ගරු ශජෝන් අභයතුාග භවතහ

"In addition the Committee must adhere to the definition of
'misbehaviour' as specified in the Neville Samarakoon's Second
Select Committee Report."

(The Hon. John Amaratunga)

So, this was one of the documents that we initially
tabled in the Committee for the information of the
Chairman and the Members. But, there was no reasonable
response for any of it.
th

Then, subsequently, on the 7 of December, 2012, we
addressed another letter to the Select Committee signed
by the Hon. R. Sampanthan, the Hon. Lakshman Kiriella,
the Hon. Vijitha Herath and myself. There, we very
clearly enunciated the stand the four of us were going to
take in regard to participating in the Committee in the
future. Sir, I am quoting extracts from that letter.
“In the course of the delibrations of the Committee, the following
matters had been raised by us:
* The absence of a clear direction regarding the procedure to be
followed by the Select Committee.”

Those are very cardinal, important matters. The letter
goes on to state, I quote:
"* Whether documents were to be made available to the Chief
Justice and her lawyers.
*The standard of proof which would be required.
*The need to arrive at a definition of 'misbehavior'.
*Whether sufficient time would be made available to the Chief
Justice and her lawyers to study the documents.
We have also requested a direction whether the Chief Justice and
her lawyers would be given an opportunity to cross-examine the
several complainants who had made the charges against her.”

ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ

(ரண்தைறகு னதத் றசரரக்க)

(The Hon. Lalith Dissanayake)

Sir, I rise to a point of Order.
නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Lalith Dissanayake, what is your point of Order?
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ

(ரண்தைறகு னதத் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ඒ කහයක බහශේ මිටපු හභහජිකශඹක් වළටිඹට එතුභහට ඒ
කහයක බහශේ ඉරහ ශේ ළයදි ශඳන්හ ශදන්න තිබුණහ. එතුභහ
ඒක භඟ වළයරහ ගිමිල්රහ දළන් ශභතළන කථහ කයනහ.

(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)

Sir, the letter further states, I quote:
"It was also our position that if and only if a prima facie case had
first been made out against the Chief Justice that she can be asked
to respond.
None of these matters have been addressed by your Committee.”

No serious notice was taken of these matters that we
had raised. Then, it goes on to state, I quote:
“We also find that we are groping in the dark and proceeding on an
ad hoc basis.
In addition we wish to note that over 300 documents were received
by the Committee and handed over to the Members only on 5 th
December, 2012 and those were handed over to the Chief Justice
only at 4.30 p.m. on 6th December, 2012.
We understand that there are several more documents to be
produced."

They were mentioned by the Chairman of the
Committee in the course of its deliberations. The letter
also states the following, I quote:
“The lawyers appearing for the Chief Justice asked for time to study
the documents. This was refused.”

Now, where is natural justice? Where is fair play?
This is the whole problem. - [Interruption.] Today, you
have brought about a situation in the country where you
are going - [Interruption.] Sir, the letter goes on to state,
I quote:
“Apart from the Chief Justice, we the Members of the Select
Committee ourselves will need sufficient time to study these
documents."

ගරු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.
නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

What is the point of Order, Hon. Azwer?
ගරු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Sir, I would like to adduce a good point of Order in
the House today. If the UNP had accepted the
membership of the Select Committee, they are dutybound by Parliament - [Interruption.]

නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order. - [Interruption.] Hon.
John Amaratunga, you carry on. - [Interruption.]
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නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order.

ඳහර්ලිශේන්තු

609
ගරු ශජෝන් අභයතුාග භවතහ

(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

Hon. Azwer, you are wasting my time.
නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. John Amaratunga, you carry on. - [Interruption.]
This is the everyday practice of both sides. - [Interruption.]
You also raise points of Order. If Hon. Members raise
points of Order, my duty is to allow those. [Interruption.] So, that is my Order, that it is not a point
of Order. So, Hon. Member, you carry on. [Interruption.] Hon. Ravi Karunanayake, your side is also
the same. Both sides are the same. Not only one side but
both sides disturb.
ගරු ශජෝන් අභයතුාග භවතහ

(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

Sir, our letter goes on to state:
"Furthermore the Chief Justice had not been provided with either a
List of Documents or a List of Witnesses. The sequence of events
can be set down as follows:
When the motion was filed, there were no documents provided with
it."

The Members who signed the Motion did no know
what they were signing. They never saw any documents;
they blindly signed it. That is our position.
Sir, it further states, I quote:

610

Those are some of the internationally accepted
cardinal principles, which the Chairman and the rest of
the Members of the Committee did not adhere to. The
letter then states, I quote:
"It is also a matter of note that the Chief Justice has not been
afforded the courtesies and privileges due to her office."

There were a number of such incidents, but I do not
want to waste your time by referring to those. It further
states, I quote:
"We have made our position clear regarding these matters. It is the
duty of the Select Committee to maintain the highest standards of
fairness in conducting this inquiry.
We also regrettably note that during these proceedings, the
treatment meted out to the Chief Justice was insulting and
intimidatory......"

That is borne out by the Report.
"......and the remarks made were clearly indicative of preconceived
findings of guilt."

That is why I said that they came with a preconceived
mind in order to find her guilty.
"We are therefore of the view that the Committee should, before
proceeding any further, lay down the procedures that the Committee
intends to follow in this inquiry. Give adequate time to both the
Members of the Committee and the Chief Justice and her lawyers to
study and review the documents that had been tabled."

That is very important.
The letter also states the following, I quote:

th

"The inquiry started on 14 November 2012 without either a list of
witnesses or a list of documents.
After three sittings, the Secretary-General was instructed to call for
the documents from the Banks and other institutions."

For the first time, the Committee was to receive those
documents. Even the Members who had filed this Motion
had never seen those and that was the first time the
documents were seeing the light of day. - [Interruption.]
Sir, the letter goes on to state, I quote:
"What is obvious here is that when the Impeachment Motion was
filed none of the signatories could have seen any of the documents",

as I mentioned earlier.
"It is regrettable that the Committee is ignoring the salient
provisions of the law and requirements of Natural Justice in the
conduct of this Inquiry."

The cardinal principles of natural justice were
violated. Sir, the letter further states, I quote:
" Article 12 (1) of the Constitution which guarantees equality and
equal protection of the law and Article 13 (5) the presumption of
innocence.
Article 7 of the Human Rights Declaration guaranteeing
equality before the law.
Item 17 and 20 of the United Nations Basic Principles of the
Independence of the Judiciary which guarantees to every judge the
right to a fair hearing and an independent review of removal
proceedings.”

"Afford the Chief Justice privileges necessary to uphold the dignity
of the Office of the Chief Justice while attending proceedings of the
Committee. If these matters are attended to, we feel that the Chief
Justice should be invited to continue her participation in the
proceedings."

That is after she left. The letter ends stating, I quote:
"However if the Committee is not agreeable to these proposals of
ours we will be compelled to withdraw from the Committee."

So, we made it very clear that those are some of the
conditions we lay down; that if we are to continue in that
Committee, those should be followed.
නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, you have only one more minute.
ගරු ශජෝන් අභයතුාග භවතහ

(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

The Hon. Chairman of the Select Committee wanted
to be fair; he wanted to give a reasonable hearing, but
very unfortunately, the pressure was too much on him.
The night before the day the Report was presented,
pressure came on him and the following day, he had to
give it. - [Interruption.]
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Sir, on the allegation that the Chief Justice and her
lawyers left, it was not because they wanted to leave but
they were forced to leave. They were forced to leave! The
Members of the Committe made it so uncomfortable for
them to proceed with the inquiry investigating into the
allegations.
ගරු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.
නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

He is going to wind up now.
ගරු ශජෝන් අභයතුාග භවතහ

(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

After they had left, what is the point in our waiting
there in the Committee? - [Interruption.] When we had
made the conditions very clear, none of those were
accepted and adhered to.
නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, your time is over. - [Interruption.]
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saw in today‟s newspapers that there is a requiem for the
independence of the Judiciary. Therefore, we are very
sorry, Sir, that Sri Lanka has fallen into this predicament.
නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, you are taking more time. I will have
to reduce it from the time allotted to the Hon. Sajith
Premadasa.
ගරු ශජෝන් අභයතුාග භවතහ

(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

We find it very uncomfortable to answer in the
international arena about what has taken place. [Interruption.] Sir, we will be strongly voting against this
Motion.
ගරු භන්ත්රී යශඹක්

(ரண்தைறகு உதப்தறணர் ஒதர்)

(An Hon. Member)

Sir, there is a point of Order being raised.
නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Thilanga Sumathipala.
[Interruption.] Hon. Thilanga Sumathipala, the time
allotted to you is very limited. Why do you not speak?

ගරු ශජෝන් අභයතුාග භවතහ

(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

Therefore, Sir, it must be very clear. We have no
intention of safeguarding the Chief Justice. If proper
procedure was followed and proper evidence was brought
before the Committee, we also would have voted if we
found that she was guilty of corruption and misbehaviour.
But, very unfortunately, that opportunity was not given to
us. - [Interruption.]
ගරු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Sir, there is a point of Order being raised.

ගරු ශයෝමිත අශේගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு சரயற அசதகுர்ண)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

Sir, I rise to a point of Order.
නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Rohitha Abeygunawardena, what is your point
of Order?
ගරු ශයෝමිත අශේගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு சரயற அசதகுர்ண)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Time is limited. Please do not disturb him. Hon.
Member, please wind up now. - [Interruption.]
ගරු ශජෝන් අභයතුාග භවතහ

(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

The whole world is watching what Sri Lanka is doing
to the Chief Justice. It is very unreasonable. [Interruption.] The people of the country are so angry. I

84.(viii) සථහය නිශඹෝගශඹමි තිශඵනහ, ''කය
භන්ත්රී යඹකු විනසින් ශවෝ අන භන්ත්රී යඹකුට අයුතු ශච්තනහ
ආශයෝඳණඹ කයමින් කථහ ශනිකශ යුතු ඹ" කිඹරහ. ගරු ශජෝන්
අභයතුාග ශඵිශවිභ ඳළවළදිලි කිඹනහ, විනශලර කහයක බහ
ඵරඳෆේ කයරහ එතුමිඹ එශශේහ කිඹරහ. වහභ ඒක වළන්හඩ්
හර්තහශන් ඉත් කයන්න කිඹරහ තමුන්නහන්ශරශගන් ඉල්රහ
සිටිනහ.

නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

If there is anything against the Standing Orders, that
will be expunged from the Hansard.
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ඳහර්ලිශේන්තු

[අ.බහ. 5.21]
ගරු තිරාග සුභතිඳහර භවතහ

(ரண்தைறகு றனங்க சுறதரன)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

නශභෝ බු්ධධහඹ! ශභභ අතිලඹ ළදගත් විනහදඹට ේඵන්ධ
වීභට රළබීභ ගළන භභ ඉතහභ න්ශතෝ ශනහ. දස ශදකක්
පුයහ ඳළති විනහදශශ ජ විනඳක්ශශ එක භන්ත්රී යශඹකුත්
ඳහර්ලිශේන්තු ප්ර කහලන භහරහ අාක 187 ශළුභ I ව II ඹටශත්
ඉදිරිඳත් කය තිශඵන හර්තහශමි වන් ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක
භවත්මිඹශේ වළසිරීභ ේඵන්ධශඹන් එක යනඹක්ත් කථහ
කශශර නළවළ. අද තිශඵන්ශන්,  සථහ ශනස කිරීභ ශවෝ
අලුතින් නීති ේඳහදනඹ කය ගළනීභ වහ හකච්ඡහක්
ශනිශයි. අද තිශඵන්ශන්, අර7 විනනිලසයඹකහයතුමිඹශේ විනභහයහය
ශයෝදනහ පිළිඵ ශිඹහ ඵළලීභට ඳත් කයපු කමිටුශන් ඉදිරිඳත්
කයපු හර්තහ ේඵන්ධශඹන් විනහද කය එභ ශඹෝජනහ ේභත
කය ගළනීභයි. නමුත් ඊශශත්, අදත් -ශේ දස ශදශක්- නීතිඹ ගළන
කථහ කයමින්, අලුත් නීති ගළන කථහ කයමින් ශේ ේපර්ණ විනහදඹ
ශනත් ඳළත්තකට ශගනිච්යහ.
භහ කනගහටු ශනහ, එතුමිඹශේ ක්රිnඹහදහභඹ නිහ අවුරුදු
ගණනහක් හධහයණඹක් ඉසට කය ගන්න ඵළරි වුණු අමිාක
මිනිසුන් ශනුශන් -විනශලරශඹන් ශගිල්ඩන් කී තළන්ඳත්කරුන්
ශනුශන්- කිසිභ වඬක් විනඳක්ශශ භන්ත්රී යශඹකු විනසින්
නළඟුශේ නළති එක ගළන. රලිත් ශකිතරහර භවතහශේ ඒ විනලහර
 හඳහය ජහරඹ නිශඹෝජනඹ කයමින්, ඔහු ශනුශන් නීතිඹ
ඉදිරිශශ ශඳනී මිටපු කණ්ඩහඹේ ඳසු ගිඹ අවුරුදු වතයක්, ඳවක්
තිසශරභ නීතිශශ හධහයණත්ඹ කල් දභහ ශගන ගිඹහ. එශවභ
නිශඹෝජනඹ කයපු භන්ත්රී රුන් ශදශදශනක් අහනහකට අද
ඳහර්ලිශේන්තුශේ ඉන්නහ. විනශලරශඹන් සුභන්තියන් භන්ත්රී තුභහ
ඳළසුහ එතුභහ ඒ කණ්ඩහඹභ ශනුශන් ශඳනී මිටිඹහ කිඹරහ. ඒ
හශේභ අශේ විනජඹදහ යහජඳක් භන්ත්රී තුභහ ඳළවළදිලිභ කිේහ,
එතුභහත් ඔවුන් ශනුශන් ශඳනී මිටිඹහ කිඹරහ.

ගරු එේ.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, I rise to a point of Order.
නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Sumanthiran, what is your point of Order?
ගරු එේ.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, the Hon. Member said that I represented Mr.
Lalith Kotelawala, whereas I did not. I represented [Interruption.] No, no.
නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order. Hon. Member, you carry
on your speech.
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ගරු තිරාග සුභතිඳහර භවතහ

(ரண்தைறகு றனங்க சுறதரன)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

You represented not the aggrieved people but those
against the depositors.
භහ ඳළවළදිලි කිඹහ සිටිශශ, ඒ තළන්ඳත්කරුන්ට විනරු්ධධ
ශඳනී සිටිඹ අඹ ශේ උත්තරීතය බහට ඇවිනල්රහත් ඒ
තළන්ඳත්කරුන්ට විනරු්ධධ වඬ නඟන එක ගළනයි. විනජඹදහ
යහජඳක් භවත්භඹහ රලිත් ශකිතරහර භවත්භඹහ නිශඹෝජනඹ
කයමින් අශේ Governor of the Central Bank වේඵ ශරහ කථහ
කශහ. ශේ හර්තහශේ 23ළනි පිටු ඵරන්න. එමි ශභශවභ
තිශඵනහ:
"අර7විනනිලසයඹකහය ධුයඹ භවජන විනලසහඹ උඳරිභ භට්ටමින් තිබිඹ යුතු
තනතුයකි. හභහන පු්ධගරශඹකුට ඩහ සුවිනශලරෂී තත්ත්ඹක ඳළළත්භක්
අර7විනනිලසයඹකහයයශඹකුශගන් අශේක්හ ශකශර්. ශභළනි තත්ත්ඹක
ඳළළත්භක් කිලිටිවීභක් ශභභ ධුයඹ දයන්ශනකුට ඇතිවීභ භවජන
විනලසහඹ කඩවීභට ශවරතුක් ඵ ඔඵ කමිටු නිරීක්ණඹ කයයි. විනභ
ඳළළත්භ පිළිඵ කහයණහ ඔේපු කිරීභ වහ මීටත් ඩහ කරුණු අල
ඹළයි ඔඵ කමිටු විනලසහ ශනිකයයි. විනභ ඳළළත්භක ක්රිnඹහලිඹ වහ
අල ප්ර භහණඹටත් ඩහ කරුණු ඔේපු වී ඇති ඵ ඔඵ කමිටු නිගභනඹ
කයයි."

ශභළනි ඉතහභ දරුණු, ඉතහභ ඳළවළදිලි විනභහයහය පිළිඵ
හක්ක තිශඵ්ධ ජ ශභතුමිඹ ආයක්හ කිරීභ ගළන අපි කනගහටු
ශනහ.
අද භහ එක ශදඹක් භතක් කයන්න ඕනෆ. ශේ අර7
විනනිලසයඹකහයතුමිඹශේ භශේ ශවෝදරිඹ නයත්න භවත්මිඹයි.
එතුමිඹ භශේ ඳහශල් මිටපු ඉාග්රීකසි ගුරුරිඹක්. අශේ නහරන්දහශේ
මිටපු භන්ත්රී රුන්, ඇභතිරුන් දන්නහ, අඳට නයත්න කිඹරහ
ඉාග්රීකසි ටීයර් ශකශනක් මිටපු ඵ.
ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක
භවත්මිඹශේ භ එතුමිඹශේ ශවෝදරිඹයි. ඒ ඳවුරට අයිති ඉඩභක්
තිබුණහ. ඒ කිඹන්ශන් භහර7ට් නයත්න කිඹන භහශේ ගුරුතුමිඹට
අයිති ඉඩභක් තිබුණහ. එතුමිඹශේ ශවෝදරිඹ තභයි ෂසශරෝයහ
නයත්න භවත්මිඹ. එතුමිඹ ඵළන්ශ්ධ ශියහනි භවත්මිඹශේ තහත්තහ.
ඒ කිඹන්ශන් විනල්න් ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්භඹහ. ගන්ඕවිනට,
අමගවත්ත රේශේ අක්කය ඳවක ඉඩභක් තිබුණහ. ඳවුශල්
අඹශේ අත්න් අයශගන ශේ ඉඩභ ඳයහ ගත්තහ, ශියහනි
ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්මිඹශේ නභට. ඒ ේඵන්ධ නඩුක්
දළේභහ. ඒ නඩුශන් භශේ ගුරුතුමිඹ ජඹර7වණඹ කශහ. ඒ දළනට
අවුරුදු ශදිශවකට ඉසය. භහ ශේ ගළන ශිඹරහ ඵළලුහ.
ඉඩේරට තිශඵන කෆදයකභ, ධනඹ පිළිඵ තිශඵන ආලහ නිහ
ශභළනි ඉඩභක් ඳයහ ගළනීශේ ඳසුබිභක් ඇඹට තිශඵනහ. ඒ
නිහ ශේ ශඹෝජනහට අත්න් කයපු භන්ත්රී රුන් 117
ශදනහශගන් ශකනකු වළටිඹට භහ මිතනහ, අනුය ප්රිීඹදර්ලන ඹහඳහ
භළතිතුභහශේ කමිටු ගළන අඳට අතිලඹ විනලසහඹක් තිශඵනහ,
ශේ ඳරීක්ණඹ හධහයණ ක්රිnඹහත්භක වුණහ කිඹරහ භළතිතුභනි.
ගරු නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ හශේභ අපි ඉල්ලීේ
කීඳඹක් කශහ, අඳට ශේ ඳරීක්ණඹ ඵරන්න අසථහ ශදන්න
කිඹරහ. නමුත් අඳට ඒ අසථහ දුන්ශන් නළවළ. හක්ක ඉදිරිඳත්
ශනහ වරිද ඵරන්න අසථහ ශදන්න කිඹරහ අපි ඉල්ලුහ.
නමුත් ඒ අසථහ දුන්ශන් නළවළ. නමුත් කමිටුශේ බහඳතිතුභහ
ගත්ත න්න්දු අපි පිළිගත්තහ. ශයෝදනහ 14ක් අපි ඉදිරිඳත් කශහ.
කමිටු කිඹහ සිටිනහ, 1,2,3,4,5 කරුණු ේඵන්ධශඹන් විනබහග
කශත්, ශදශනි ව තුන්ශනි කරුණු ඉත් කයනහ කිඹරහ.
අඳට අසථහක් නළවළ, ඒහ ගළන කරුණු ඉදිරිඳත් කයරහ එතුමිඹ
නිර්ශදෝ නළවළයි කිඹන්න. ශේ ශඹෝජනහට අත්න් කයපු
භන්ත්රී රුන් 117 ශදනහ න අඳට ඒ කහයක බහ නිශඹෝජනඹ
කයන්න අසථහක් නළවළ. ඒක ඇත්ත. වළඵළයි ශයෝදනහ එකක්
ේඵන්ධශඹන් ශවෝ යදක් කයරහ තිශඵනහ නේ එතුමිඹ ඒ
ධුයඹ දයන්න සුදුසු නළවළ කිඹන එක අපි දන්නහ. ඒ නිහ 1, 4
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ව 5 ඹන විනභහයහය ශයෝදනහ ඔේපු වී ඇති ඵට
තමුන්නහන්ශරරහ ගත්ත න්න්දු පිළිඵ අඳට කිසිභ ළකඹක්
නළවළ.
අශේ තළන්ඳත්කරුන් අවුරුදු ගණනක් ඳහශර් ඉරහ අද
pavement එකට ඇවිනල්රහ ඉන්නහ. භහ ඳළවළදිලිභ දන්නහ, ඒ
අඹ අතය එදහ දට කන්න රුපිඹල් 100ක් ශිඹහ ගන්න ඵළරි
අමිාක මිනිසුන් ඉන්න ඵ. ඒ අඹ අතය අශේ ගුරුරු ඉන්නහ;
අමිාක මිනිසුන් ඉන්නහ. ඒ අඹ කිඹනහ, කහට ශවෝ අතඳහරහ
තභයි ජීත් ශන්න ශරහ තිශඵන්ශන් කිඹරහ. ඇයි ශේහ
ශඳශනන්ශන් නළත්ශත්; ඇශවන්ශන් නළත්ශත්? ඇයි ශේ ශනුශන්
නීතිඹ ක්රිnඹහත්භක ශනින්ශන්? ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක අර7
විනනිලසයඹකහයතුමිඹ ඳළවළදිලිභ රලිත් ශකිතරහර භළතිතුභහ
නිශඹෝජනඹ කයමින්, එතුභහශේ ල්ලිලින් ශඳනී සිටින නීතිඥ
භවත්රුන් වයවහ නඩු කල් දහරහ, නඩු වීසි කයරහ දහරහ, ඒ
තළන්ඳත්කරුන් ඳහයට දහරහ, රලිත් ශකිතරහර භවතහශේ
ශලින්ශකෝ  හඳහයශශ අල තහ වහ ේපර්ණශඹන්
නිශඹෝජනඹ කශහ. ඒ නඩු ේඵන්ධ හධහයණඹක් ඉසට කශශර
නළවළ කිඹරහ ඳළවළදිලි ශඳශන්ධ ජ, උහවිනශඹන් අයඹක් නළති
කිසිභ අසථහක ඒ ශදිශඳිශ විනකුණන්න එඳහ කිඹ්ධ ජ, ඒ
ආඹතනශඹන් රක් 16ක ට්ටභක් අයශගන ඉඩභක් ගනි්ධ ජ,
යත් එන්. සිල්හ භවතහශේ න්න්දු අනු ශියහනි තිරකර්ධන
භවත්මිඹ අනිහර්ඹශඹන්භ ශේ නඩු අන් න ශතක් අවන්න
ඕනෆ කිඹරහ ටවන් කයරහ තිශඹ්ධ ජ, ඊට ඳසශර ඒ නඩු විනබහග
කයන්න ඳස ශදශනකුශගන් යුත් විනනිසුරු භඩුල්රක් ඉල්ර්ධ ජ,
ඒ නඩු විනබහග කයන්න තභන් විනසින් තභන්භ ඳත් කය ශගන,
ඒ නඩු කල් දළමීශේ ක්රිnඹහ ගළන අඳට කිසිභ ළකඹක් නළවළ.
එතුමිඹ ඒ නඩු ගළන අාක අදවකින් ශනිශයි කටයුතු කයරහ
තිශඵන්ශන්. එතුමිඹට අල තහ තිබිරහ තිශඵනහ, තභන්ශේ
පුටු ඳහවිනච්චි කය ශගන, තනතුය ඳහවිනච්චි කය ශගන ශේ වහ
ක්රිnඹහත්භක
න්න.
ඉතින්
අපි
විනරු්ධධ
ඳහර්ලසශශ
තමුන්නහන්ශරරහශගන් ඉල්ලීභක් කයනහ, අශේ භන්ත්රී රුන්
117 ශදනහශේ අත්න, අශේ තනතුය ඵහල්දු කයන්න එඳහ කිඹරහ.
තමුන්නහන්ශරරහ ශේ උත්තරීතය බහ ගළන අාක සිතන්න.
අර7 විනනිලසයඹකහයතුභහ ශවෝ තුමිඹ කදහ ශවෝ ඉදිරිශශ ජ ශවෝ
ායහක් කශශිත් ඒ තනතුරින් එළිඹට දභන ක්රපභශේදඹක් අඳට
නළ්ධද? එශවභ ක්රපභඹක් නළත්නේ තිශඵන විනකල්ඳඹ ශභිකක්ද
කිඹන්න.
Natural justice ගළන අශේ ශජෝන් අභයතුාග භන්ත්රී තුභහ කථහ
කශහ. Natural justice ගළන ශභතළන ප්ර ලසනඹක් ඇති ශරහ නළවළ.
අශේ ආඹතනඹක ශකශනකුශේ ප්ර ලසනඹක් ආත් -එතළන CEO
ශන්න පුළුන්, අධ ක් භණ්ඩරශශ ශකශනකු ශන්න පුළුන්
- ඔහුශේ ළඩ තවනේ කයරහ, ඳරීක්ණඹක් ආයේබ කයරහ, ඒ
මලික ඳරීක්ණශශ ජ යදකරුශක් වුශණිත් ඊට ඳසශර ඔහු
ශනයඳන ක්රපභශේදඹක් තිශඵනහ. ජනහධිඳතිතුභහ විනසින් ඳත් කයන
ශකනකු ඉත් කිරීශේ වළකිඹහ එතුභහට තිබුණත් ශේ උත්තරීතය
බහට අසථහක්  ජරහ තිශඵනහ, එතුමිඹ පිළිඵ
ඳරීක්ණඹක් කයරහ, ඒ ඳරීක්ණශශ හර්තහ භත ක්රිnඹහත්භක
න්න. ඒ නිහ භහ මිතන වළටිඹට තමුන්නහන්ශරරහ ශේ කයන්ශන්
අමිාක මිනිසුන් ශනුශන් වඬක් නළඟීභ ශනිශයි. ශේ විනරු්ධධ
ඳහර්ලසශශ අඹ අද කළු ඇ ශගන ඇවිනල්රහ ශභිකක්ද ශේ කයන්න
ඹන්ශන්? ජහත න්තයඹ අභතන්නයි ශේ වදන්ශන්.
භහ ඉතහ න්ශතෝ නහ, අශේ යවුෂස වකීේ භළතිතුභහශේ
කථහ ගළන. එතුභහ ඉතහ ඳළවළදිලි අශේ ගකීේ ගළන වන්
කශහ. විනභල් වීයාල භළතිතුභශේ කථහත් එශවභයි.

ගරු දඹහසිරි ජඹශරකය භවතහ

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඔඵතුභහත් කළු ඇශගන ඉන්ශන්.
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ගරු තිරාග සුභතිඳහර භවතහ
(ரண்தைறகு றனங்க சுறதரன)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

භහ ශවිට ඇ ශගන ඉන්ශන්. අශේ ඇතුශ සුදුයි. ඒක භතක
තිඹහ ගන්න. ශයෝසි ශරනහනහඹක භන්ත්රී තුමිඹත් එක්ක කථහ ශරහ
කහරඹකට ඳසශර කළු ඇපු එක ගළන භහ න්ශතෝ නහ.
ආශඹත් එකතු ශරහ කළු ඇපු එක ශවියි.
ශේ අසථහශේ ජ ගරු කථහනහඹකතුභහශගන් අපි ඉල්රහ
සිටින්ශන්, ශේ ශඹෝජනහ ේභත වුණහට ඳසු, ශේ යශට්
යුක්තිශශ නහභශඹන් යුක්තිඹ ඉසට කිරීභ වහ ශභතුමිඹ වළකි
ඉක්භනින් ශේ තනතුරින් ඉත් කිරීභ වහ කටයුතු කයන්න
කිඹරහයි. ඒ වහ සිඹලු ශදනහශේභ වශඹෝගඹ රඵහ ශදන්න
කිඹහ ඉල්රහ සිටිමින් භහ නිවඬ නහ.

නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Sajith Premadasa.
Before he starts, the Hon. Deputy Speaker will take the
Chair.
අනතුරු නිශඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ මරහනශඹන් ඉත්
වශඹන්, නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභහ මරහනහරඪ විනඹ.
அன்தறநகு,
குழுக்கபறன்
தறறத்
றசரபர்
அர்கள்
அக்கறரசணத்றணறன்த அகனச, தறறச் சதரரகர் அர்கள்
கனக கறத்ரர்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair.

ගරු ජිත් ශප්ර රභදහ භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

Sir, how many minutes do I have?
නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභහ

( தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

You have 10 minutes.
ගරු ජිත් ශප්ර රභදහ භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

I have 15 minutes.
නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභහ

( தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

No, you have 10 minutes only. Five minutes of your
time was taken by the Hon. John Amaratunga.
[අ. බහ. 5.30]
ගරු ජිත් ශප්ර රභදහ භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි, භට රළබී තිශඵන ශකටි
කහරඹ තුශ විනශලරශඹන්භ භභ ශේ කහයණඹ වන් කයන්නට
කළභතියි. ආණ්ඩුක්රපභ  සථහ පිළිඵ ඒ හශේභ  සථහභඹ
ක්රිnඹහදහභඹ පිළිඵ ළදගත් හකච්ඡහක් ඳතින ශේ ශභිශවිශත්
උත්තරීතයබහඹ ගළන ශඵිශවෝ ශදනහ ප්ර ලසන කයරහ තිශඵනහ.
භවශයක් කිඹනහ,  සථහදහඹකඹ උත්තරීතයයි කිඹරහ. ත
භවශයක් කිඹනහ, විනධහඹකඹ උත්තරීතයයි කිඹරහ. තත්
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ඳහර්ලිශේන්තු

[ගරු ජිත් ශප්ර රභදහ භවතහ]

භවශයක් කිඹනහ අධිකයණඹ උත්තරීතයයි කිඹරහ. භභ
ඳළවළදිලි කිඹන්න කළභතියි, ශඳෞ්ධගලික කළභළත්ත භත එශවභත්
නළත්නේ ළඩි පුය කෆ ගළහීභ භත, ශඵරිවන් දුන්නු ඳළිඹට
උත්තරීතයබහඹ ර්ධනඹ ශන්ශන් නළති ඵ. ශේ
උත්තරීතයබහඹ පිළිඵ ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශේ එකභ එක
තළනක වන් ශරහ තිශඵනහ. ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශේ මුර ජභ
ශේ විනධිඹට කිඹනහ:
"නිදවස ශර ශත්රී ඳත් ව ශ්රීප රාකහහසී ජනතහශේ නිශඹෝජිතඹන් න
අපි,...... ශ්රීප රාකහ ප්ර ජහතහන්්රිකක භහජහ ජ ජනයජශශ උත්තරීතය නීතිඹ
ශර ශේ ආණ්ඩුක්රපභ  සථහ ශභයින් ේභත ශකිට ඳනේව."

එශවභ නේ උත්තරීතය න්ශන් ශන ශභිකක්ත් ශනිශයි,
ශේ ආණ්ඩුක්රපභ  සථහයි. ශේ උත්තරීතය ආණ්ඩුක්රපභ
 සථහ පිළිඵ විනවිනධ අදවස, භතිභතහන්තය ඳශ කිරීශේ ජ ශේ
බහශේ ජ කිඹළවුණහ, අනුය ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිතුභහ විනශිසට
න්න්දුක්, විනශිසට භතඹක් ඳශ කයරහ තිශඵනහඹ කිඹරහ. භභ
ඒකට එකඟ ශන්ශන් නළවළ. භභ කිඹනහ, එතුභහටත් ළඩිඹ
විනශිසට න්න්දුක් ර්තභහන ගරු කථහනහඹකතුභහ ඳශ කය තිශඵන
ඵ. එතුභහ ඒ භතඹ ඳශ කයරහ තිශඵන්ශන්, 2012 ඔක්ශතෝඵර්
09ළනිදහයි. ඒ වළන්හඩ් හර්තහ භහ තු තිශඵනහ. ශේ කුලුනු
තුන ගළන;  සථහදහඹකඹ, විනධහඹකඹ වහ අධිකයණඹ ගළන
එතුභහ කිඹන්ශන් ශභිකක්ද? එතුභහ ශභශර කිඹනහ. It is in
Column 11. I quote:
“On the part of legislature it is imperative that cordiality and
harmony is maintained in our democratic edifice with the other two
pillars in the tripod, namely the Executive and the Judiciary to
implement the Constitution effectively in the interest of the People.
As your Speaker, my office requires me to act with maturity and
responsibility in keeping with the great traditions maintained by my
illustrious predecessors in safeguarding the Constitution.”

ශභිකක්ද එතුභහ කිඹන්ශන්? "ජනතහශේ අල තහ
ශනුශන් ව ප්ර ජහතන්ර2හදඹ ශනුශන් ආණ්ඩුක්රපභ  සථහ
ක්රිnඹහත්භක කිරීශේ ජ අධිකයණඹත්, විනධහඹකඹත්,  සථහදහඹකඹත්
ඹන ්රිකත්ඹ අතය මිවතකබහඹ, ාමිඳිඹහ ඳත්හ ශගන ඹෆභ
අති ළදගත්. ඔඵශේ කථහනහඹකයඹහ වළටිඹට භශේ තනතුය
තුළින් ඳරිණතබහඹකින් ව ග කීභකින් ක්රිnඹහ කිරීභට භට සිදු
ශනහ. ආණ්ඩුක්රපභ  සථහ ආයක්හ කිරීභ ව භට ශඳය ශභභ
තනතුය ශවිඵපු ප්ර වීණඹන්ශේ විනශිසට ේප්ර දහඹඹන් වහ භහන
භට ද කටයුතු කයන්නට සිදු ශනහ." විනශිසට ේප්ර දහඹක්
අනුගභනඹ කයන, උත්තුාග ගුණහාග තිශඵන කථහනහඹකයශඹකු
වළටිඹට එතුභහත් අපි සිඹලු ශදනහත් ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශේ 125
න  සථහ දිවින මිමිශඹන් සුයකින්නට ඇඳ ශරහ තිශඵනහ;
කළඳ ශරහ තිශඵනහ; දිවුයරහ තිශඵනහ; ප්ර තිඥහ රඵහ  ජරහ
තිශඵනහ. ශභිකක්ද, ශේ 125(1) ළනි  සථහශන්
කිඹන්ශන්? එමි ශභශර වන් ශනහ:
"ආණ්ඩුක්රපභ  සථහ අර්ථ නිරඳණඹ කිරීභ පිළිඵ ඹේ ප්ර ලසනඹක්
විනබහග ශකිට න්යණඹ කිරීභ වහ තනි වහ අනන අධිකයණ ඵරඹ
ශේරසධහධිකයණඹට ඇත්ශත් ඹ."

ආණ්ඩුක්රපභ  සථහ අර්ථ නිරඳණඹ පිළිඵ එතුභහශේ අය
විනශිසට ප්ර කහලශශ ර්තභහන ගරු කථහනහඹකතුභහ කිඹන්ශන්
ශභිකක්ද? ශභන්න අව ගන්න. It is in Column 13. I quote:
“The right to interpret the Constitution is the province solely of the
Supreme Court that must not be disturbed and their learned
decisions on interpretation must be treated with great respect. It is
the interpretation of the Supreme Court that must stand.”

ශේ කවුද කථහ කයන්ශන්? ර්තභහන කථහනහඹකතුභහ. එතුභහ
කිඹන්ශන් ශභිකක්ද?
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I quote further:
“I should not make any ruling on this matter in following the
Constitution, as it is a territory that is the exclusive preserve of the
Supreme Court.”

"ආණ්ඩුක්රපභ  සථහ අර්ථ නිරඳණඹ කිරීශේ තනි අයිතිඹ
ඇත්ශත් ශේරසධහධිකයණඹටයි." ඒ ගරු යභල් යහජඳක් භළතිතුභහ
රඵහ දුන්නු න්න්දු. "එමි අර්ථ කථනඹ, උගත් න්න්දු ශනස
ශනිකශ යුතුයි. ඒහ ඉතහ ශගෞයශඹන් ළරකිඹ යුතුයි.
ශේරසධහධිකයණඹ අර්ථ නිරඳණඹ කිරීේ සිඹල්රක්භ ඳත්හ
ශගන ඹෆභ අශේ ගකීභ ශනහ. භභ ශේ පිළිඵ කිසිභ
න්න්දුක් රඵහ ශදන්ශන් නළවළ. ආණ්ඩුක්රපභ  සථහ අනුගභනඹ
කයමින් අපි ශේරසධහධිකයණශශ අර්ථ නිරඳණඹ කිරීශේ අයිතිඹ
රැක ගන්නට ඕනෆ. ඒ භන්ද, ඒ ඳරිඹ, ඒ කහර්ඹඹ
ේපර්ණශඹන්භ ශේරසධහධිකයණඹ තු ග කීභක්."
ගරු
නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි, එශවභ නේ ගරු කථහනහඹකතුභහභ
ශේ උත්තරීතය බහශේ එඹ ප්ර කහල කයරහ තිශඵනහ. ශේ
වළන්හඩ් හර්තහර එතුභහශේ ප්ර කහල සිඹල්රක්භ ශල්ඛනගත
ශරහ තිශඵනහ. එතුභහභ කිඹනහ, ශේරසධහධිකයණඹට අර්ථ
නිරඳණඹ කිරීශේ තනි අයිතිඹ, අනන අයිතිඹ තිශඵන ඵ. එභ
නිහ භහ විනශලරශඹන්භ අවන්න කළභළතියි, ආණ්ඩුක්රපභ  සථහ
මිතහ භතහභ උල්රාඝනඹ කයන්න ශභභ ගරු බහ කටයුතු
කයන්ශන් ඇයි කිඹන කහයණඹ.
දළන් ඵරන්න, ගරු කථහනහඹකතුභහශේ විනශිසට ශවෝදයඹහ;
ගරු ඵළසිල් යහජඳක් භළතිතුභහ දිවින නළගුභ ඳනත් ශකටුේඳත
ේඵන්ධ ක්රිnඹහ කයන ශකිට ශේරසධහධිකයණශශ නිශඹෝගරට
න් දුන්නහ. ශේරසධහධිකයණශශ නිශඹෝගරට න්  ජරහ, මි
නරහ, ශේරසධහධිකයණශශ නිශඹෝග අකුයටභ ක්රිnඹහත්භක කශහ.
ඒ හශේභ භහ ශේ කහයණඹත් භතක් කයන්නට කළභළතියි.
2005 ශර් ජනහධිඳතියඹකුශේ කහර කහනු න්න්දු කයන
ශභිශවිශත් යන්ද්රිනකහ ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිනිඹ කිේහ,
ජනහධිඳතියණඹ ඳත්න්නට ඕනෆ 2005  ජ ශනිශයි, 2006  ජයි
කිඹරහ. එතශකිට ශේරසධහධිකයණඹ කිේහ, එතුමිඹශේ කහර
කහනු ඳටන් ගත්ශත් 2000  ජ ශනිශයි, 1999  ජයි කිඹරහ.
2005  ජ ජනහධිඳතියණඹ ඳත්න්නට ඕනෆඹ කිඹන ශකිට
ශභිකක්ද කශශර? මුළු යටභ ඒක පිළිගත්තහ. තමුන්නහන්ශරරහත්
ඒක පිළිගත්තහ. වළශභෝභ -ශේ යශට් ජනතහ- ඳක්, විනඳක්
ශදදඹකින් ශතිය එඹ පිළිගත්තහ.
ඒ හශේභ, "2003 ශනිළේඵර් භහශශ ශ්රීප රාකහශේ
ආයක්හ ඇතුළු පර්ණ විනධහඹක ඵරතර ජනඳති ශත ඳළරී ඇත.
ආයක්ක අභහත යඹහ ක්රිnඹහ කශ යුත්ශත් ජනඳති ශත ඳළරී
ඇති ඵරතරරට ඹටත්ඹ." කිඹරහ ශේරසධහධිකයණඹ කිඹන
ශකිට අපි වළශභෝභ ඒක පිළිගත්තහ. එශවනේ එදහ ශේ න්න්දු
න්යණ පිළිගත්තහ නේ, ඵළසිල් යහජඳක් භළතිතුභහ "දිවින නළගුභ"
ඳනත් ශකටුේඳත ශේරසධහධිකයණශශ නිශඹෝග භත ාශලෝධනඹ
කශහ නේ, ජනහධිඳති කහර කහනු 2005 ශදළේඵර් භහශශ
අන් නහ කිඹන ශකිට අපි වළශභෝභ ශදිශවිත් මුදුනින් දණ
නභසකහය පර්ක ඒක පිළිගත්තහ නේ, 78අ. සථහය නිශඹෝගඹ
පිළිඵ ශේරසධහධිකයණඹ රඵහ ශදන ඒ න්න්දු අපි පිළිගන්ශන්
නළත්ශත් ඇයි? ඇයි, ඒ අර්ථ නිරඳණඹ අපි බහය ගන්ශන්
නළත්ශත්? ශේ බහශේ භවය භන්ත්රී රු ශකිශවිභද කිඹන්ශන්
ශේක නයකයි, ශේක අසුබයි, ශේක පිළිගන්න ඵළවළ, ශේක
විනශ්ධශීඹ කුභන්ර2ණඹක්, ශේක ශකිටි කුභන්ර2ණඹක් කිඹරහ?
ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි, තභන්ට හසි ශන ශකිට
ශේරසධහධිකයණශශ අර්ථ නිරඳණ බහය ගන්නටත්, තභන්ට අහසි
ශන ශකිට ඒහ ප්ර තික්ශරඳ කයන්නටත් අඳට වළකිඹහක් නළවළ.
ආණ්ඩුක්රපභ  සථහ ආයක්හ කයනහ නේ, ශේ බහට
භභ ශඹෝජනහ කයනහ, ශේ බහශේ ශගන ඹන ශේ විනහදඹ
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ශභතළන් සිටත්, ආණ්ඩුක්රපභ  සථහට අනුකර අපි අත්
මිටුන්නට ඕනෆඹ කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීේ] එශවභ නළති ආණ්ඩුක්රපභ
 සථහශේ 125 න  සථහ අනු ශේරසධහධිකයණඹ තු
අර්ථ නිරඳණඹ කිරීශේ ඵරඹ ශේ බහ අමු අමුශේ උල්රාඝනඹ
කයරහ, ආණ්ඩුක්රපභ  සථහ කෆලි, කෆලිරට ඉයහ දභහ කුණු
ඵක්කිඹට වීසි කයනහ නේ, අද යශට් ක්රිnඹහත්භක න්ශන් ශභින
කළරෆ නීතිඹද, ශභින සුනඛ නීතිඹද, ශභින ඵලු නීතිඹද කිඹරහ
අවන්න අඳට සි්ධධ නහ. [ඵහධහ කිරීේ] ගරු නිශඹෝජ
කථහනහඹකතුභනි, අන්න ඒ නිහ අපි වළශභෝභ ශේ උත්තරීතය
ආණ්ඩුක්රපභ  සථහ දිවිනමිමිශඹන් සුයකින්නට ඇඳ කළඳ වී සිටින
ශභිශවිතක අඳට ශුබ ශේරහට, අඳට ශවි ශේරහට
ශේරසධහධිකයණශශ අර්ථ නිරඳණ බහය ගන්නටත්, අඳට ශවි
නළති ශේරහට, අඳට අහසිදහඹක ශේරහට, අශේ කන්රට
අමිමිරි න ශරහට ඒහ ප්ර තික්ශරඳ කයන්නටත් අඳට
වළකිඹහක් නළවළ.
ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි, ඒ නිහ භභ ශඹෝජනහ
කයනහ, 78අ. සථහය නිශඹෝගඹ ඹටශත් ක්රිnඹහත්භක වුණු
ශදෝහභිශඹෝග ක්රිnඹහලිඹ ේපර්ණශඹන්භ ඵර යමිතයි,
ේපර්ණශඹන්භ නිසප්ර බයි, ඒ ක්රිnඹහලිඹ ේපර්ණශඹන්භ
ආණ්ඩුක්රපභ  සථහ විනශයෝධීයි කිඹරහ.

නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභහ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)
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ගරු ශයෝමිත අශේගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு சரயற அசதகுர்ண)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි, ගරු ජිත් ශප්ර රභදහ භවතහ
ශේ විනශලර කහයක බහට අලුශගෝසුන් කිඹරහ කිේහ. වහභ
ඒක වළන්හඩ් හර්තහශන් ඉත් කයන්න කිඹරහ භභ ඔඵතුභහට
භතක් කයනහ.

නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභහ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඳහර්ලිශේන්තු සථහය නිශඹෝගරට ඳටවළනි ඹභක් ප්ර කහල
කය ඇත්නේ ඒ සිඹල්ර වළන්හඩ් හර්තහශන් ඉත් කිරීභට
නිශඹෝග කයනහ.

ගරු ජිත් ශප්ර රභදහ භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

I rise to a point of Order.
නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභහ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

What is your point of Order?

(The Deputy Speaker)

ඔඵතුභහට ත විනනහඩිඹක් තිශඵනහ.

ගරු ජිත් ශප්ර රභදහ භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

වනතික ලශඹන් කිඹනහ නේ මුර සිටභ - ab initio - ශේ
ශදෝහභිශඹෝග ක්රිnඹහලිඹ වමුලින්භ අශවෝසි කශ යුතුයි කිඹන
එක භභ ශේ අසථහශේ ජ ශඹෝජනහ කයනහ. [ඵහධහ කිරීේ]
ගරු නිශඹෝජ
කථහනහඹකතුභනි, ඒ හශේභ අහන
ලශඹන් ත කරුණක් ශකශයමි භභ ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹිමු
කයනහ. 2002 ශර් සිවිනල් ව ශ්ධලඳහරන අයිතිහසිකේ
පිළිඵ ජහත න්තය ේමුතිශශ භහන මිමිකේ කමිටුට ශේ යට
ශභශර ප්ර කහල කයරහ තිශඵනහ.
"Non-adherence to the rules of natural justice by the inquiring
committee would attract judicial review. Indeed, nowhere either in
the relevant constitutional provisions or the Standing Orders seeks
to exclude judicial review of the decision of the inquiring
committee. Thus, it is envisaged that if the inquiring committee
were to misdirect itself in law or breaches the rules of natural
justice, its decisions could be subject to judicial review".

ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි, ශේ කළන්ගරු උහවිනඹ; ශේ
භව ශරිකු විනශලර කහයක බහ අමු අමුශේ භව දල්
අලුශගෝසුන් වහ භහන, සහබහවිනක යුක්තිශශ මරධර්භ
උල්රාඝනඹ කයන අසථහක ජ අධිකයණ ප්ර තිශලෝධනඹට ශේ
ශත්රීේ කහයක බහ ගන්නහ න්න්දු ශඹිමු කශ යුතුයි කිඹන එක
ශඹෝජනහ කයමින් භභ නිවඬ නහ. ශඵිශවිභ සතුතියි.

ගරු ශයෝමිත අශේගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு சரயற அசதகுர்ண)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

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

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ශයෝමිත අශේගුණර්ධන භවතහ.

ගරු ජිත් ශප්ර රභදහ භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ශභිකක්ද භභ සථහය නිශඹෝගරට විනරු්ධධ කිේශේ?

නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභහ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

"එශර තිශේ නේ ඉත් කයනහ" කිඹන එකයි කිේශේ. එශර
කිඹහ තිශේ නේ විනතයයි ඉත් කයන්ශන්.

ගරු ජිත් ශප්ර රභදහ භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

එශර තිශේ නේ ශනිශයි, ඒ ශභිකක්ද කිඹරහ ඔඵතුභහ අඳට
කිඹන්න. භභ කහටත් අලුශගෝසුහ කිඹරහ කිේශේ නළවළ.

නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභහ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ඳහධලී යේපික යණක භවතහ. ඔඵතුභහ කථහ කයන්න.
[ඵහධහ කිරීභක්] You cannot question me. [ඵහධහ කිරීභක්] ගරු
ඳහධලී යේපික යණක භවතහ. ඔඵතුභහ කථහ කයන්න. [ඵහධහ
කිරීභක්]

ගරු සුජී ශරනසිාව භවතහ

(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

නළඟී සිටිශශඹ.
ழுந்ரர்.
rose.

නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභහ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු සුජී ශරනසිාව භන්ත්රී තුභහ, තභන්ශේ ශගෞයඹ ආයක්හ
කය ශගන කරුණහකයරහ භන්ත්රී යශඹක් ශර වළසිශයන්න.

ඳහර්ලිශේන්තු
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ගරු සුජී ශරනසිාව භවතහ

(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඔඵතුභහ ඔඹ පුටුශේ ශගෞයඹ ආයක්හ කයන්න.

නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභහ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

වළසිශයන්න ඉශගන ගන්න, කථහ කයන්න ඉශගන ගන්න.
තමුන්නහන්ශර භන්ත්රී යශඹක් ලශඹන් ශගෞයඹ ආයක්හ කය
ගන්න. ගරු ඳහධලී යේපික යණක ඇභතිතුභහ කථහ කයන්න.
[ඵහධහ කිරීභක්] You must learn to behave in Parliament.

[අ.බහ.5.43]
ගරු ඳහධලී යේපික යණක භවතහ (විනදුලිඵර වහ ඵරලක්ති
අභහත තුභහ)

(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க - றன்த, ரறசக்ற
அகச்சர்)
(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of Power and

Energy)

ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි, අග විනනිසුරුතුමිඹට එශයමි
ශේ ශදෝහභිශඹෝගඹ පිළිඵ ක්රිnඹහදහභඹ අද ශන ශකිට ශනත්
තත්ත්ඹන්ට ඳරිර්තනඹ ශරහ තිශඵනහ. ශේ ේඵන්ධශඹන්
විනවිනධ භතහද, විනවිනධ අදවස, විනවිනධ විනලසශල්ණඹන් ගණනහක් ඇති
ශරහ තිශඵනහ. ඒ ේඵන්ධශඹන් අපි නිළයදි විනයණඹක්,
නිළයදි විනලසශල්ණඹක් ශේ ශභිශවිශත් කය ගත යුතු ශනහ.
ඳශමුශන්භ කි යුතුයි ශේ වළභ ශදනහභ කථහ කයනහ,
යහජ ශශ කුලුනු තුනක් ගළන.  සථහදහඹකඹ, විනධහඹකඹ ව
අධිකයණඹ ගළන. නමුත්, යහජ ශශ බිමි වීශේ ඉතිවහඹ දිවහ
ඵළලුහභ ඵටමිය යටල් විනසින් රඵහ දුන් කහර්මික විනේරඹ,
විනද හත්භක චින්තනඹ, ඒ හශේභ නතනහදඹ ඇති වුණු කහරශශ
රඵහ දුන් ශේ විනයණඹ අදටත් භවය යහජ ඹන් වහ රාගු
න්ශන් නළවළ. යහජහණ්ඩුක් ඳතින ශකිට ඒ යහජහණ්ඩුශේ
විනධහඹකඹ,  සථහදහඹකඹ, අධිකයණඹ තුනභ එකයි. ඒ හශේභ
අශේ ජනතහ විනමුක්ති ශඳයමුණට ඵරඹ රළබුශණිත්, නිර්ධන ඳන්ති
ආඥහදහඹකත්ඹ පිමිශටේශිත්, එතශකිට විනධහඹකඹක්,
 සථහදහඹකඹක් ශවෝ අධිකයණඹක් ශකිශවරත් ඇති ශන්ශන්
නළවළ. එක ඳක්ඹක ඳහරනඹක් ඳභණයි එතළන ඇති ශන්ශන්.
ඒ හශේභ ආගමික ලශඹන් ඹේ ඹේ යටල් තභන්ශේ
ආගමික නීතිඹට අනු තභ යටල් ඳහරනඹ කයනහ. ඒ
අසථහශේ ජ විනධහඹකඹ,  සථහදහඹකඹ, අධිකයණඹ කිඹරහ ගල්
තුනක් ඳතින්ශන් නළවළ. ඒ නිහ ශේහ හශේක් ධර්භතහ. ශේහ
විනලසවීඹ ධර්භතහ ශනිශයි. ශේහ ඒ ඒ යටර ාසකෘතිඹට, ඒ ඒ
යටර ඉතිවහඹට, ඒ ඒ යටර  සථහන්ට අනුකරයි අපි
විනයණඹ කශ යුත්ශත්. අඳට  සථහක් තිශඵනහ. ඒ
 සථහට අනු අපි  සථහදහඹකශශ ඵරතර ශභිනහද,
විනධහඹකශශ ඵරතර ශභිනහද, අධිකයණශශ ඵරතර ශභිනහද
කිඹරහ විනයණඹ කයරහ තිශඵනහ. අශේ යශට්  සථහදහඹකඹත්,
විනධහඹකඹත් ඳභණයි ළඵෆ ජන ඳදනභකින් ඳත් ශන්ශන්,
ජනතහශේ ඳයභහධිඳත ශඹන් ඳත් ශන්ශන්. අශේ  සථහශේ
මුල් ගර, උල්ඳත, ජනතහශේ ඳයභහධිඳත ඹ; ජනතහශේ
කළභළත්ත. ජනතහශේ කළභළත්ශතන් ශනිශයි, ජනතහශේ
ඳයභහධිඳත ශඹන් ශනිශයි අධිකයණශශ විනනිසුරුන් ඳත්
ශන්ශන්. ජනතහශේ කළභළත්ශතන් ඳත් ශන්ශන්, ජනතහශේ
ඳයභහධිඳත ශඹන් ඳත් ශන්ශන් ශේ ඳහර්ලිශේන්තුත්, ඒ හශේභ
විනධහඹක ජනහධිඳතියඹහත් ඳභණයි. ඒ නිහ එභ ජනහධිඳතියඹහට
ඳතින සහධීනත්ඹ, එභ  සථහදහඹකඹට ඳතින
සහධීනත්ඹ අධිකයණශශ සහධීනත්ඹ භඟ භ හකච්ඡහ
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කයන්න ඵළවළ. ඒ නිහ අධිකයණශශ සහධීනත්ඹ ගළන කවුරු
වරි කථහ කයනහ නේ, ඒක ජනතහ ඳයභහධිඳත ඹට ඹටත්යි
හකච්ඡහ කශ යුත්ශත් කිඹන එක අපි ඳශමුශන්භ අධහයණඹ
කයන්න ඕනෆ.
එතළන ජ අශේ  සථහ එමි 76ළනි ගන්තිශඹන් යශට්
 සථහ වදන්න, නීති වදන්න එකභ ආඹතනඹ වළටිඹට
ශඵිශවිභ ඳළවළදිලි ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට ඵරඹ ඳයරහ
තිශඵනහ. ඒ හශේභ, 4ළනි ගන්තිශඹන් ඳළවළදිලිභ
අධිකයණශශ ඵරඹ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට ඳයරහ තිශඵනහ. ඒ
අනු ඳහර්ලිශේන්තුට ඳයපු අධිකයණශශ ඵරඹ තභයි අපි
ශේරධ
ස හධිකයණඹ, අභිඹහයනහධිකයණඹ ඇතුළු අධිකයණ ඳ්ධධතිඹට
රඵහ  ජරහ තිශඵන්ශන්. ඒ නිහ ඳශමුශන්භ කි යුතුයි,
ශ්රීප රාකහශේ  සථහට අනුකර අධිකයණ සහධීනත්ඹ
කිඹන්ශන් හශේක් ාකල්ඳඹක් මික් නියශේක් සහධීනත්ඹක්
ශනිශයි. අධිකයණශශ සහධීනත්ඹ ඳළවළදිලිභ ඳහර්ලිශේන්තු
තු  සථහ තළනීශේ, නීති තළනීශේ ඵරඹට ඹටත් ඵ අඳ
සිඹලු ශදනහභ අශඵෝධ කය ගත යුතු ශනහ.
ඒ හශේභ අධිකයණඹට පුළුන් -ශේරසධහධිකයණඹට පුළුන් සථහ විනයණඹ කයන්න කිඹරහ ශේ අසථහශේ ජ ප්ර ලසනඹක්
භතු කයන්න. ඒක ඇත්ත. වළඵළයි, ශේ ඳහර්ලිශේන්තු අද කය
ශගන ඹන කටයුත්ත එනේ, අධිකයණඹ, ශේරසධහධිකයණශශ
විනනිසුරුන්, අර7 විනනිලසයඹකහයයඹහ ේඵන්ධශඹන් වුණු ශේ
ගළටලු විනභසීශේ ක්රිnඹහලිඹ වහ ේඵන්ධ ප්ර ලසන විනයණඹ
කයන්න ශේරසධහධිකයණඹට ඵළවළ.
එදහ,
ශජ්.ආර්.
ජඹර්ධන
භළතිතුභන්රහ,
රලිත්
ඇතුරත්මුදලිරහ වදපු 1978  සථහශන් විනධහඹකඹට ඵරතරඹ
දුන්නහ, විනධහඹකඹට අයිතිඹ දුන්නහ, ශේරසධහධිකයණශශ
විනනිසුරුරුන් ඳත් කයන්න. ඒ හශේභ විනනිසුරුරුන් ඉත්
කිරීශේ ඵරඹ  සථහදහඹකඹට රඵහ දුන්නහ. ශභිකද, ඒ ශදක
විනතයයි ජනතහශේ ඳයභහධිඳත ශඹන් ගරහ ශගන ආපු කුලුනු
ශදකක් වළටිඹට තිශඵන්ශන්. විනධහඹකඹ විනසින් ඳත් කයපු ශකනහ
 සථහදහඹකශඹන් ඉත් කයන්න භාශඳත් රරහ දුන්නහ.
ශේරසධහධිකයණඹත්, ශේ වළශභෝභත් අවන ප්ර ධහන තර්කඹක් තභයි
"ඇයි ශේකට නීතිඹක් ේභත ශනිකශශර" කිඹන තර්කඹ.
ඳළවළදිලිභ ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශේ කිඹරහ තිශඵනහ,
"නීතිඹකින් ශවෝ සථහය නිශඹෝග භඟින් ශේ කටයුත්ත කයන්න
පුළුන්" කිඹරහ.
ශජ්. ආර්. ජඹර්ධන භවත්තඹහරහ සථහය නිශඹෝග ශඹිදහ
ගත්ශත් ඇයි, නීතිඹක් තළනුශේ නළත්ශත් ඇයි කිඹන කහයණඹ අඳ
සිඹලු ශදනහභ රකහ ඵළලිඹ යුතු තිශඵනහ. නීතිඹක් තළනුහ
නේ ශභිකද ශන්ශන්? ඒ නීතිඹ ේභත කය ගන්න, pass කය
ගන්න කවුරු වරි අභිශඹෝග කශශිත් උහවිනඹට ඹන්න ශනහ;
ශේරසධහධිකයණඹට ඹන්න ශනහ. එතශකිට ශේරසධහධිකයණඹට
වළකිඹහ රළශඵනහ, තභන්ශේ විනනිසුරුරුන් ඉත් කිරීශේ
නීතිඹ තභන්ට ඕනෆ විනධිඹට වදහ ගන්න.
ඒ ගළටුභ ඇති න නිහ තභයි එදහ ජඹර්ධන ජනහධිඳතිතුභහ
ප්ර මුඛ එක්ත් ජහතික ඳක් ආණ්ඩු ශේ කටයුතු සථහය
නිශඹෝගඹකින් කශශර. අද ඉන්න එක්ත් ජහතික ඳක්ශශ භළති
ඇභතිතුභන්රහට ඒක අභතක ශරහ තිශඵනහ. නීතිඹ වළ ජශේ
ඵරඹ ශේරසධහධිකයණඹටභ රඵහ දුන්නහ නේ එතළන ශන්ශන්
ශභිකක්ද? "ශවියහශේ අේභශගන් ශේන අවනහ හශේ" ළඩක්.
ශේරසධහධිකයණඹටභ වළකිඹහ රළශඵනහ, තභන් ඉත් කිරීශේ
නීති ඳ්ධධතිඹ තභන්භ කස කය ගළනීභට. අන්න ඒ නිහ තභයි
විනශලර තත්ත්ඹන් ෆභ යටකභ ඇති කයරහ තිශඵන්ශන්.
ශරෝකශශ තිශඵන ප්ර ජහතන්ර2හ ජ ෆභ යටකභ;  සථහදහඹකඹ
තිශඵන ෆභ යටකභ  සථහදහඹකඹට තභයි විනනිලසයඹකහයරුන්විනශලරශඹන්භ ඉවශ අධිකයණශශ විනනිලසයඹකහයරුන්- ඉත්
කිරීශේ ඵරඹ රඵහ  ජරහ තිශඵන්ශන්. ඒක හභහන නීතිඹට
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ඳයරහ නළවළ. ශේ අසථහශේ  ජ භභ කිඹන්න කළභළතියි, එක්ත්
ජහන්න්ශේ ාගභඹ 1985 ේභත කයරහ තිශඵන 40/32, 40/ 146
ගන්ති පිළිඵ. මර ධර්භ 20 - Principle 20 - ඹටශත් ශභශර
වන් ශනහ:
"Decisions in disciplinary, suspension or removal proceedings
should be subject to an independent review. This principle may not
apply to the decisions of the highest court and those of the
legislative in impeachment or similar proceedings."

ශේ ශභිකක්ද? ඒ තභයි එක්ත් ජහන්න්ශේ ාවිනධහනඹ ශේ
ේඵන්ධශඹන් ඇති කයරහ තිශඵන මර ධර්භර 20 ළනි මර
ධර්භශඹන් අඳට කිඹරහ ශදන ශ්ධ. ශේ ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රී තුභන්රහ
ේඵන්ධශඹනුත්,
ඉවශ
අධිකයණ
විනනිලසයඹකහයරුන්
ේඵන්ධශඹනුත් ඳතින තත්ත්ඹ ශනස ළරකිඹ යුතුයි
කිඹන කහයණඹ එක්ත් ජහන්න්ශේත් මර ධර්භඹක් ඵ ශේ
අසථහශේ  ජ භතක් කයන්න ඕනෆ. ශේ බහශේ ඉන්න ඕනෆභ
භන්ත්රී  ශකශනකුට, ඕනෆභ ඇභති ශකශනකුට විනලසහ බාගඹක්
ශගශනන්න පුළුන්. වළඵළයි ඒ විනලසහ බාගඹ උහවිනශශ ගිමිල්රහ
අවන්න ඕනෆඹ කිඹරහ නීතිඹක් නළවළ. ඒ පිළිඵ න්යණඹ
ගන්ශන් ශේ බහ විනසිනුයි.
අශේ  සථහට අනුකර අර7 විනනිලසයඹකහයතුමිඹ
ේඵන්ධශඹන් ශවෝ අර7විනනිලසයඹකහය ධුයඹ ේඵන්ධශඹන්, ඒ
හශේභ ශේරසධහධිකයණශශ ඕනෆභ විනනිලසයඹකහයයශඹක්
ේඵන්ධශඹන් ඳතින ඵරඹ තිශඵන්ශන් ශේ ඳහර්ලිශේන්තුටයි.
අධිකයණඹට ශේ භන්ත්රී රුන්ශේ ශඳෞ්ධගලික ප්ර ලසන ේඵන්ධශඹන්,
භහජයීඹ ප්ර ලසන ේඵන්ධශඹන්, ශ්ධලඳහරනික ප්ර ලසන ේඵන්ධශඹන්
ප්ර ලසන කයන්න පුළුන් වුණහට, ශදෝහභිශඹෝගඹ නභළති ශේ විනශලර
ප්ර ලසනඹ ේඵන්ධශඹන් අධිකයණඹට ප්ර ලසන කිරීශේ වළකිඹහක්
නළවළ. ඒක ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට අයිති කහර්ඹඹක්.

නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභහ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනනහඩිඹක් තිශඵනහ.

ගරු ඳහධලී යේපික යණක භවතහ

(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க)
(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

ඒ හශේභ ශේ අසථහශේ ජ අපි කිඹන්න ඕනෆ, ශේ ප්ර ලසනඹ
ඳහවිනච්චි කයරහ අන්තර් ජහතික විනධිඹට, යශට් ආර්ථිකඹට නයක,
දරුණු ප්ර තිවිනඳහක ඇති න විනධිඹට ළඩ කටයුතු කිරීශේ ළරළසභක්
තිශඵනහඹ කිඹන කහයණඹ. ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිනිඹ හුදු
අත් ශගඩිඹක් ඳභණයි; හුදු ශවණළල්රක් ඳභණයි. ඇඹ පිටුඳසින්
ඊට ඩහ ඵයඳතශ ඵරශේග රැක් ක්රිnඹහත්භක ශනහ. භවරු
කල්ඳනහ කශහ, භහරදියිශන් අර7 විනනිලසයඹකහයයඹහ ඉත් කශහභ
නෂීඩ් ජනහධිඳතිතුභහට වුණහ හශේ කළයලිකහරී තත්ත්ඹක් යශට්
ඇති කයන්න පුළුන් ශයි කිඹරහ. භවරු කල්ඳනහ කශහ,
ඳහකිසතහනශශ ශයෞද්රින අර7 විනනිලසයඹකහයතුභහ මුහයෂස ජනහධිඳතිතුභහ
ඉත් කයපු ශේරහශේ හශේ ප්ර ලසනඹක් භතු ශයි කිඹරහ. ඒ
හශේභ ඳසු ගිඹ කහරශශ ඳහකිසතහනශශ අර7 විනනිලසයඹකහයතුභහ
ගිරහනි අගභළතිතුභහ ඉත් කශහ හශේ තත්ත්ඹක් යශට් ඇති ශයි
කිඹරහ භවරු කල්ඳනහ කශහ. නමුත් ශේ යශට් ජනතහ බු්ධධිභත්
නිහ, ශේ යජඹට ජන යභක් තිශඵන නිහ ඒ කුභන්ර2ණ ඳයහජඹ
කිරීභට වළකිඹහ, අසථහ රළබිරහ තිශඵනහ.
අන්න ඒ නිහ අපි ශඵිශවිභ ඳළවළදිලි කිඹනහ, ශේ
ශදෝහභිශඹෝගඹ පිළිඵ කහර්ඹහලිඹ ශේ යශට්  සථහට
අනුකර ශරහයි තිශඵන්ශන් කිඹරහ. ඒශක් අඩු ඳහඩු තිශඵනහ
නේ අනහගතශශ ඒක අඳට නිර්භහණඹ කය ගන්න පුළුන්. නමුත්
ර්තභහනශශ අඳට තිශඵන එකභ ශභරභ ඒකයි. ඒක අපි
ප්ර ජහතන්ර2හ ජ විනධිඹට, ඒක අපි ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ ඵරඹට
අනුකර ඳහවිනච්චි කශ යුතුයි. අන්තර් ජහතික ේභතලින්
ඵළලුත්, ශ්ධශීඹ  සථහශේ මරධර්භලින් ඵළලුත්, ශරෝකශශ
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යහජ ඹන් පිළිඵ විනර7වඹන් අනු ඵළලුත් ඉතහභ යුක්ති වගත
ආකහයඹට, ඉතහභ හධහයණ ආකහයඹට ශේ ක්රිnඹහලිඹ සි්ධධ ශරහ
තිශඵනහ.
ඒ හශේභ එදහ ඳළතුණු ආණ්ඩු 1979  ජ යත්
මුත්ශතට්ටුශේගභ භළතිතුභහ අතුරු ඡන්දශඹන් ඳත් වුණු ශරහශේ
අශේයත්න පිරපිටිඹ භවත්තඹහ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ තිඹහ
ගන්න අධිකයණශශ නිශඹෝග ශනිතකහ කටයුතු කශහ. ඒ හශේ
ක්රිnඹහදහභඹක් ශනිශයි ශභතළන ක්රිnඹහත්භක න්ශන්. එඹ ශේ
ඳහර්ලිශේන්තුටභ ඳභණක් සීභහ වුණු කටයුත්තක්ඹ කිඹන එකත්,
ශේ යුක්ති වගත ක්රිnඹහදහභඹ අරහදලින්, අභහනලින් ඹටඳත්
කයන්ශන් නළති ශේ තුළින් යට ඹටත් කිරීශේ ඵරශේගරට
එශයමි අපි සිඹලු ශදනහභ ඉදිරි කහරශශ ජත් ලක්තිභත් ක්රිnඹහ
කශ යුතුඹ කිඹන එකත් අධහයණඹ කයමින් භභ නිවඬ ශනහ.
[தற.த. 5.53]

ගරු හුශනයිස ෂහරක් භවතහ

(ரண்தைறகு யளகணஸ் தரதக்)

(The Hon. Hunais Farook)

தறஸ்றல்னரயறர் ஹ்ரணறர் யலம்.
தகப தறறச் சதரரகர் அர்கசப, இன்த இந்ச்
சகதறசன இந் ரட்டில் அசறனகப்தர அல்னது லறத்
துகநறன் அறகரர லத்ர்ரணது ன்தது தரடர்தரண
ரப்தறறரங்கள் கடததற்தக்தகரண்டிதக்கும் இச்
சந்ர்ப்தத்றல்,
இந்
ரட்டின்
அசறனகப்தைத்ரன்
லத்ர்ரணதன்தக ரங்கள் ஞரதகத்றல் கத்துக்
தகரள்ப சண்டும். அந் அடிப்தகடறல் அசறனகப்தை
சறன துகநககபக் கட்டுப்தடுத்தும்ககறல் சறன அறகரங்
ககபத்ம் சட்டரக்கங்ககபத்ம் தகரண்டுள்பது. சட்டரக்கத்
துகந, லறத்துகந, றர்ரகத்துகந ன்தற்தக்கறகடறல்
தொண்தரடுகள்
ற்தடரண்ம்
ன்ணறச்கசரக,
சுரலணரக
இங்குகறன்ந
சந்ர்ப்தத்றல்ரன்
இந்
ரட்கடச் சுரலணரகவும் சரரணரகவும் ரங்கள்
தொன்தணடுத்துச்தசல்ன தொடித்ம். ஆணரல், இன்த து ரட்டில்
உள்ப
ஒவ்தரத
துகநறணதம்
க்கு
இதக்கும்
அறகரங்ககப றட்டுறட்டு
ற்கந துகநறணரறன்
அறகரங்கள்லது
கககக்கறன்ந
சந்ர்ப்தத்றல்ரன்
தறச்சறகணகள் உதரகறன்நண.
இனங்கக அசறனகப்தைச் சட்டத்றன் உதப்தைக 107(2)
இன் தறகரம் உர் லறன்ந அல்னது சன்தொகநதௌட்டு
லறன்ந லறதறதரதர் ன்ணடத்க தம்சதரது
அல்னது அது கககதௌணத்கக் கரடம்ததரழுது
அக லக்குற்கரண அறகரம் இப்தரரளுன்நத்துக்கு
இதக்கறன்நது.
இகணச
இன்த
இப்தரரளுன்நம்
தசய்கறன்நது. ஒவ்தரத துகநறணதம் க்கு ங்கப்
தட்டுள்ப அறகரத்கப் தறசரகறக்கும்ததரழுது கண
துகநறணர் அகண றர்சறக்கசண்டி சகறல்கன.
இன்த
ரட்டில்
டப்தது
ன்ண
ன்தக
ரம்
தபறப்தகடரகப் தரர்க்கனரம்.
ரங்கள் தற லறசதக்கும் தற லறசர்
அர்ந்றதக்கும் ஆசணத்துக்கும் தகபம் அபறக்கறசநரம்.
அசசதரன்த லறத்துகநக்கும் தகபம் அபறக்கறசநரம்.
ஆணரல், லறத்துகநறல் உள்ப லறதறகள் தறக றடுகறன்ந
ததரழுது அகணத் ட்டிக்சகட்கும் அல்னது அற்தகறரக
டடிக்கக டுக்கும் அறகரத்கத்ரன் இன்த இச்சகத
தொன்தணடுத்துச் தசல்கறன்நது. உரரக இன்த தற
லறசதக்கு றரகக் குற்நப்தறசக தகரண்டுப்
தட்டுள்பது. அசறனகப்தறல் தரரளுன்நத்துக்கு இந்
அறகரம் அபறக்கப்தட்டிதப்தரல்ரன் இன்த இந்க்
குற்நப்தறசக தகரண்டுப்தட்டுள்பது.
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ඳහර්ලිශේන්තු

[ගරු හුශනයිස ෂහරක් භවතහ]

சறன ரங்களுக்கு தொன்ணர் ன்ணரர் ரட்டத்றல்
கடததற்ந சம்தத்கப் தரதங்கள்! ரங்கள் ன்ணரர்
ரட்ட
லறதறறன்
ஆசணத்துக்குக்
தகபம்
அபறக்கறன்சநரம். ரங்கள் சட்டத்றரக ன்ணரர் ரட்ட
லறன்நத்துக்குச் தசல்கறன்நததரழுது அந்க் கறகக்கு
றப்தபறத்துத்
கனசரய்க்கறன்சநரம்.
ஆணரல்,
அந்க்
கறகறல் இதந்ர் தறகறட்ட கரத்றணரல்ரன்
அன்த அங்குள்ப க்கள் றரம் சகரரற அதக்தகறரகக்
குல் தகரடுத்ரர்கள்.
ணச, அந் றரத்கக்
சகட்தற்கு லறச்சசக ஆகக்குழு இதக்கறன்நது. இந்
அசறனகப்தைச் சட்டத்றன் தறகரம் தற லறசர்ரன்
அந்
லறச்சசக
ஆகக்குழுறன்
கனரக
இதக்கறன்நரர். ணச, தற லறசர் அர்களும்
லறச்சசக ஆகக்குழுறதள்ப அறகரரறகளும் து
சசககச்
சரறரண
தொகநறல்
தொன்தணடுத்துச்
தசன்நறதந்ரல்
அன்த
அவ்ரநரண
தறச்சறகண
ழுந்றதப்தற்கு ரய்ப்தை ற்தட்டிதக்கரட்டரது.
அன்த அந் லறதறக்கு றரகப் தன கடிங்கள்
லறச்சசக
ஆகக்குழுறடம்
ககபறக்கப்தட்டதுடன்
தறவுத் தரல்தோனதொம் அதப்தப்தட்டிதந்ண. ஆணரல், லறச்
சசக ஆகக்குழு து கடககச் சரறச் தசய்ர
கரத்றணரல் அங்குள்ப க்கள் றரம் ங்குரத
சகட்டு றகவும் அகறரகத் து ஆர்ப்தரட்டத்க
தொன்தணடுத்துச் தசன்நரர்கள். லறதற அர்கபறன் தறக்கு
ரம் தகபம் அபறக்கறன்சநரம். ஆணரல் அன்கந றணம்
அம்ரட்ட லறதற அர்கள் ணது உத்றசரகதர்
உகடத்டன் தபறறல் ந்து ஆர்ப்தரட்டக்கரர்ககபச்
சுடுரத ததரதசரதக்குக் கட்டகபறட்டகரன் அங்கு
தரரற குப்தத்க ற்தடுத்றது. அவ்ரத அந் லறதற
அங்கு ஆர்ப்தரட்டத்றல் ஈடுதட்டிதந்ர்ககபச் சுடும்தடி
கட்டகபறட்டததரழுதுரன் அங்கு கனம் ற்தட்டது.
இவ்ரத லறதறகள் து அறகரத்கத் துஷ்தறசரகம்
தசய்த்ம்ததரழுது
ரங்கள்
அர்ககபத்
தரடர்ந்தும்
லறதறகபரக கத்றதந்ரல் இந் ரட்டின் றகனக
ன்ண? அங்கறதந் ததரதஸ் அத்றட்சகர் றரணரக
டந்றதக்கரறட்டரல்
அங்கு
தன
உறரறப்தைக்கள்
ற்தட்டிதக்கும். ஆகச, அங்குள்ப அப்தரற க்கபறன்
தறரர்த்கணறன் தனணரக அர்களுக்கு இன்நறததந்து றடிவு
கறகடத்றதக்கறன்நது. அந்ப் தறச்சறகணக்குக் கரரக
இதந்ர்களுக்கு இன்நறததந்து ண்டகண கறகடக்கறன்நது
ணத் தரறறத்து, றகடதததகறன்சநன்.

[අ. බහ. 5.57]
ගරු (වද ) යහජිත ශරනහයත්න භවතහ (ධීය වහ ජරජ
ේඳත් ාර්ධන අභහත තුභහ)

(ரண்தைறகு
கத்ற கனரறற ரஜற சசணரத்ண கடற்தநரறல், லக பதோனங்கள் அதறறதத்ற அகச்சர்)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Fisheries and
Aquatic Resources Development)

ගරු
නිශඹෝජ
කථහනහඹකතුභනි,
ශදෝහභිශඹෝගඹක්
ශනුශන් භභ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ කථහ කයන ශදළනි
අසථහ ශභඹයි. ඳශමුළනි ශදෝහභිශඹෝගඹ එන ශකිට අපි
ඳහර්ලිශේන්තුශේ සිටිශශ නළවළ. ශදළනි ශදෝහභිශඹෝගඹ භභ ශේ
ඳහර්ලිශේන්තුශේ කථහනහඹකයඹහට බහය දුන්නහට ඳසශර ශේ
ඳහර්ලිශේන්තුශේ විනශලර කහයක බහක් ඳත් කයන්න ඵළවළයි
කිඹරහ එදත් සුප්රිීේ උහවිනශඹන් ශේ හශේභ නිශඹෝගඹක් දුන්නහ.
ඒ ඵළවළයි කිේ ශරහශේ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ ශේ හශේභ
ශරිකු විනහදඹක් තිබුණහ. ඒ විනහදශශ  ජ එදහ එක්ත් ජහතික
ඳක්ශශ ඉ ශගන -විනඳක්ඹ ශනුශන්- ශේ ශදෝහභිශඹෝගඹ
ශේන්න ඕනෆ ඇයි කිඹරහ භභ ශේ හශේභ ඳළඹ බහගඹකට ඩහ
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කථහ කශහ. එදහ භභ ඉදිරිඳත් වුශණ් භශේ ඉතහභත්භ ශවි
මිර2ඹකු න යත් එන්. සිල්හට විනරු්ධධ ඉදිරිඳත් කශ
ශදෝහභිශඹෝගඹ ේඵන්ධයි. යත් එන්. සිල්හත් භභත්
ඉතහභත්භ කුළුඳග මිර2ශඹෝ. අපි වින්ධත් ෘත්තිකයින්ශේ
ාවිනධහනශශ ජ වළභ සිකුයහදහටභ වමු වුණහ. භභ ඒක ඉදිරිඳත්
කයන දශර එතුභහ භශේ ශගදයට එන්න වළදුහ. භභ කිේහ,
එන්න එඳහ, අශේ ප්ර තිඳත්තිඹක් ලශඹන් තභයි ශේ ක්රිnඹහ
කයන්ශන් කිඹරහ. භභත්, හසුශ්ධ නහනහඹක්කහය භළතිතුභහත්,
විනක්ටර් අයිනුත් තභයි එදහ ඒ ටන ශගන ගිශශ. ගරු නිශඹෝජ
කථහනහඹකතුභනි, භභ එදහ මිටපු සථහයශශභ තභයි අදත්
ඉන්ශන්. භට රජ්ජයි, භශේ මිර2ශඹෝ එදහ භහත් එක්ක කිඹපු
ශ්ධල් ශනිශයි අද කිඹන්ශන්, ශනත් කථහ.

ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

අද ඒ කට්ටිඹ කවුරුත් නළවළ.

ගරු (වද ) යහජිත ශරනහයත්න භවතහ

(ரண்தைறகு கத்ற கனரறற ரஜற சசணரத்ண)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

එදහ ඒ මිටපු කට්ටිඹ කිඹන්ශන්ත් ශනභ කථහක්. ඒක භට
ශත්ශයන්ශන් නළවළ. අද කිඹන ශේ කිසිභ කථහක් එදහ ඒ අඹ
කිේශේ නළවළ. දළන් ශේ කිඹන්ශන් ශභිකක්ද? ශේ ේඵන්ධශඹන්
ශයෝදනහ ඳර2ඹ ශගනහපු ශරහශේ, භභ ගරු අනුය ප්රිීඹදර්ලන ඹහඳහ
ඇභතිතුභහට කිේහ, භතක තිඹහ ගන්න ශේ ශයෝදනහ ඔේපු
කයන්න ඵළරි නේ එක්ශකෝ භභ ශනභ හර්තහක් ඉදිරිඳත්
කයනහ. නළත්නේ භභ අත්න් කයන්ශන් නළවළයි කිඹරහ. ඒ
ශරහශේ ගරු විනභල් වීයාල ඇභතිතුභහත් ඒ ප්ර කහලඹභ කශහ. අපි
හඩි වුශණ් එශවභයි. අපි ඔඹ ආට ගිඹහට ඳක් ශනුශන්
න්න්දු ගන්ශන් නළවළයි කිඹන එක භතක තිඹහ ගන්න. ඉන්න
ඳළත්ත ඵරරහ ආණ්ඩු ශඳයශන්න අපි න්න්දු ගන්ශන් නළවළ. භභ
එක ශදඹකට සතුති කයනහ. එදහ ආණ්ඩු ඳක්ශශ භන්ත්රී රු අද
ශේ විනඳක්ශශ භන්ත්රී රු ශේ වළසිරුශණ් නළවළ.
ඳහර්ලිශේන්තුශේ උත්තරීතයබහඹ ආයක්හ කය ශගන තභයි එදහ
විනහදඹට වබහගි වුණු ශදඳළත්ශත්භ කට්ටිඹ කථහ කශශර. ඒ අනු
තභයි එදහ අනුය ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිතුභහ ඒ න්න්දු දුන්ශන්,
ඳහර්ලිශේන්තුට නිශඹෝග කයන්න ශේරසධහධිකයණඹට ඵළවළ,
ශදෝහභිශඹෝගඹ ඉදිරිඹට ශගන ඹන්න කිඹරහ.
ශභිනහද ශේ ශදෝහභිශඹෝගශඹමි තිශඵන ශයෝදනහ?
ඳශමුළනි ශයෝදනහ ගළන ඊශශ ගරු සුසිල් ශප්ර රභජඹන්ත භළතිතුභහ
ඉතහභත්භ ශවිට  ජර්ඝ ලශඹන් කථහ කශහ. භභ වතයළනි
ශයෝදනහ ගළන කිඹනහ. ශේ ශදෝහභිශඹෝගඹ ගත්තහභ ඉසය
ශරහභ තිශඵන්ශන් ශයෝදනහ. ශදළනි එක තභයි ක්රපභශේදඹ.
ඹශභක් දූකත නේ ඒ දූණඹ ේඵන්ධශඹන් විනබහග කිරීශේ ජ
ක්රපභශේදඹ ්ධවිනන්යිකයි. ඒ ශයෝදනහ අවන්න ඕනෆ. අඳයහධඹක්
කයපු භනුසඹකුට ශඳිලීසිශඹන් ශවිට ගවරහ අඳයහධඹට
ේඵන්ධ ආයුධ ටික ශිඹහ ගන්නහඹ කිඹහ අපි මිතමු. ඒ ආයුධ
ටික ශිඹහ ගත්තහට ඳසශර අධිකයණඹට ගිඹහභ, ඒ මිනිවහශගන්
ආයුධ ටික ශිඹහ ගත්ශත් ශකිශවිභද කිඹරහ කවුරුත් කථහ
කයන්ශන් නළවළ. ඒ නිහ ඉසය ශරහභ ශයෝදනහ ඵරන්න
ඕනෆ. දළන් ඵරන්න, එතුමිඹ කයන විනලහරභ - [ඵහධහ කිරීේ]
ශභෝඩශඹෝ හශේ කෆගවන්ශන් නළති ශඳිඩ්ඩක් අව ශගන
ඉන්න. නීතිඥරු නේ උහවිනශශ කෆගවන්ශන් නළවළ ශන්.
ශේ ශයෝදනහශේ තිශඵන්ශන් ශභිකක්ද? එතුමිඹශේ ඵළාකු
ගිණුේ පිළිඵ විනසතය භශේ ශඟ තිශඵනහ. දළන් ඔඹ ශඳිත්
ශඳයශහ ශගන භභ කිඹන ඒහ ඇත්තද ශඵිරුද කිඹරහ ඵරන්න.
ඵළාකු ගිණුේ වතයක් තිශඵනහ, 2008 ඉරහ වළභ භහර්තු 31
ළනිදහටභ ඒශකන් රුපිඹල් මිලිඹන ගණනහක් අයින් කයනහ;
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භහර්තු 31ළනිදහට බිාදු කයනහ. ආඳහු අශප්ර රල් භහශශ  ජ ල්ලි
දභනහ. එතුමිඹශගන් අපි ඒ පිළිඵ ඇහුහභ එතුමිඹශේ
විනත්තිහයකශඹන් ශභිනහද කිඹන්ශන්? එතුමිඹශේ විනත්තිහයකශඹන්
කිඹහ තිශඵනහ, ශලරඹ බින්දුට ආහභ ඒක වරහඹ කිඹහ
එතුමිඹ මිතුහඹ කිඹහ. එශවභ ළහුහ නේ තභන්ශේ ඵළාකු
ගිණුභට අලුශතන් ල්ලි දභන්ශන් ශකිශවිභද?
2008 ශඳඵයහරි 8ළනි දහ දට විනතයක් ඵළාකු ගිණුභට 10
තහක් ල්ලි දභහ තිශඵනහ. එක දට දව තහක් ඒ ගිණුභ
operate ශරහ තිශඵනහ. රුපිඹල් විනසි රක් අසවතය දහශවර
ඉරහ රුපිඹල් විනසි අට රක් තිසන දහවක් නශතක් එදහට
විනතයක් ශේ ඵළාකු ගිණුශේ තළන්ඳත් කය තිශඵනහ. එශවභ
කයරහ භහර්තු 31ළනි දහ නශකිට ශලරඹ බින්දු කයනහ.
එතශකිට භහර්තු 31ළනි දහට ශලරඹ බින්දුයි. ආඳසු 2008 භළයි
භහශශ 06ළනි දහ එතුමිඹ රුපිඹල් ඳන් රක් දවනදහස
ගණනක මුදරක් තළන්ඳත් කයනහ. ඊට ඳසු 2009 ශඳඵයහරි
03ළනි දහ නශකිට ඒ ඵළාකු ගිණුශේ රුපිඹල් වඹ රක් දවඹ
දහස අටසිඹ අනඳවයි ලත වළත්තෆ ඳවක් තිශඵනහ. එදහභ
එතුමිඹ ඒ ශලරඹ බින්දු දක්හ ශගශනනහ. එතශකිට භහර්තු
31න දහ නශකිට ඒ ගිණුශේ ලත ඳවක්ත් නළවළ. නළත
එතුමිඹ ජලි භහශශ 3 ළනි දහ රුපිඹල් රක් ඳවක මුදරක්
තළන්ඳත් කයනහ. භහර්තු 31න දහ නශකිට ගිණුශේ ශලරඹ
බින්දුයි.
2010 ජනහරි 13ළනි දහ එතුමිඹශේ ගිණුශේ රුපිඹල් වත්
රක් වළත්තෆ අට දහවක මුදරක් තිබී තිශඵනහ. එතුමිඹ එදහභ ඒක
බින්දුට ශගශනනහ. බින්දුට ශගනහහභ භහර්තු භහශශ 31ළනි
දහට account එශක් ලත ඳවක්ත් නළවළ. නළතත් අශප්ර රල් භහශශ
07ළනි දහ රුපිඹල් න රක් දවදහස වහයසිඹ වළත්තෆ තුනක් ඒ
account එශක් තළන්ඳත් කයරහ ඒ ගිණුභ දිගටභ ශගනිඹනහ.
එදහභ තත් තළන්ඳතු වතයක් දභරහ රුපිඹල් වළටඅට රක්
අසවඹ දහවක් ශනකේ එදහ දශර ඵළාකු ගිණුභ ඳත්හශගන
ඹනහ.
ඊශඟට තමුන්නහන්ශරරහ 2011 ඵරන්න. 2011 ශඳඵයහරි
18ළනි දහ නශකිට ශේ ගිණුශේ රුපිඹල් විනසි රක් ඳනස
එක්දහවකට ළඩි මුදරක් තිශඵනහ. එතුමිඹ එදහභ ඒ ගිණුශේ
ශලරඹ බින්දු කයරහ තිශඵනහ. එතශකිට භහර්තු 31ළනිදහ
නශකිට ඒ ගිණුශේ ශලරඹ බින්දුයි. එතුමිඹ නළතත් භළයි
භහශශ 05ළනි දහ ශේ ගිණුභට රුපිඹල් නරක් වළත්තෆ
වතයදහස ශදසිඹ අසක මුදරක් තළන්ඳත් කයනහ. එදහභ නළතත්
ඒ විනධිශශ තළන්ඳතු නඹක් කයරහ තිශඵනහ. එදහ දට
transactions 15ක් ශකරිරහ තිශඵනහ. එදහ දට විනතයක් ශේ
account එශක් transactions 15ක් ශකරිරහ තිශඵනහ. අන්තිභ
ශලරඹ රුපිඹල් රක් 112ක් ශරහ තිශඵනහ. ඒ කිඹන්ශන් Rs.
11.226 million. එදහ දට ඒ ගිණුශේ රුපිඹල් රක් 112යි
ගණනක් තළන්ඳත් කයනහ. ඒ, එක account එකක්.
ශදළනි account එක ඵළලුශිත්, 2008 භහර්තු භහශශ
17ළනි දහ ශලරඹ ගළන ඵරන්න. එතුමිඹ ශභිකද කයරහ
තිශඵන්ශන්? එදහ ඒ ගිණුශේ රුපිඹල් විනසිවඹ රක්ඹක මුදරක්
තිබිරහ තිශඵනහ. ඊට ඳසු ඒක රුපිඹල් විනසිඅට රක්ඹ ශනහ.
ඊට ඳසු ඒක රුපිඹල් වළත්තෆ දහව දක්හ අඩු කය තිශඵනහ.
භහර්තු භහශශ 17ළනි දහ නශකිට ආඳහු ඒක බින්දු දක්හ අඩු
කය තිශඵනහ. ආඳහු 31ළනි දහ නශකිට ඒ account එශක්
ශලරඹ බින්දුයි. ඊට ඳසු ජනි භහශශ 16 ළනිදහ නශකිට
එතුමිඹ ඒ account එශක් රුපිඹල් විනසිවත් රක් තිස වතය දහවක
මුදරක් තළන්ඳත් කයනහ. ඒ විනධිඹට තභයි 2008  ජ කටයුතු කයරහ
තිශඵන්ශන්.
2009  ජ ඒ account එක ගළන ඵරන්න. 2009 ජනහරි
භහශශ 15ළනි දහ ඒ account එශක් රුපිඹල් තිසන රක්
අසතුන් දහවක් තිශඵනහ. එදහභ ඒ ගිණුශේ ශලරඹ බින්දු දක්හ
අඩු කයරහ තිශඵනහ. එතශකිට භහර්තු භහශශ 31ළනි දහ
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නශකිටත් ඒ ගිණුශේ ශලරඹ බින්දුයි. නළත ජලි භහශශ
15ළනි දහ රුපිඹල් තිසන රක් අස තුන් දහවක් ඒ account
එශක් තළන්ඳත් කයනහ. ඊට ඳසු එදහභ ඒක රුපිඹල් වතළිස
තුන්රක් දහ වතය දහව දක්හ ළඩි කයරහ තිශඵනහ. ඒ, 2009
 ජයි.
2010 ගළන ඵරන්න. 2010 ජනහරි 13ළනි දහ ශේ account
එශක් රුපිඹල් වතළිස ඳන් රක් වළටවඹ දහවක් තිශඵනහ. එදහභ
ඒශක් ශලරඹ බින්දු දක්හ අඩු කයරහ තිශඵනහ. භහර්තු
31ළනි දහ නශකිට ඒ ගිණුශේ ශලරඹ බින්දුයි. ල්ලි නළවළ.
නළතත් අශප්ර රල් භහශශ 15 ළනි දහ නශකිට රුපිඹල් වතළිස
ඳන් රක් වළටවඹ දහස වත්සිඹ විනසි වතයක් ඒ ගිණුශේ තළන්ඳත්
කයනහ. එශවභ තභයි ඒ account එක.
තුන්ළනි account එක ගළන ඵරන්න. ඒ ගළනත් විනසතය
ඔක්ශකිභ ශේ ශඳිශත් තිශඵනහ. 2009 ජනහරි භහශශ 31ළනි
දහ ශේ ගිණුශේ රුපිඹල් දවතුන් දහස ගණනක් තිශඵනහ.
ශඳඵයහරි භහශශ 01ළනි දහ නශකිට ඒ ගිණුශේ ශලරඹ
බින්දුට ශගශනනහ.
එතශකිට භහර්තු භහශශ 31ශනි දහ ශේ ගිණුශේ ලත
ඳවක්ත් නළවළ. දිගටභ ශේ විනධිඹට කයනහ. නමුත් ත්කේ වහ
ඵළයකේ ප්ර කහලනර ශේ එකක්ත් දහරහ නළවළ. බින්දුට දහරහ
තිශඵන්ශන්. අපි භව ඵළාකුශේ අධිඳතියඹහශගන් ඇහුහ ශේ මුදල්
ශකිවහටද ගිශශ කිඹරහ. ඵළලුහභ Repo account එකකට ගිමින්
තිශඵන්ශන්. අපි -භවරු- අවරහත් තිබුශණ් නළවළ Repo
account කිඹනසශන් ශභිකක්ද කිඹරහ. අපි ඇහුහ ශභිකක්ද Repo
account කිඹන්ශන් කිඹරහ. කළු ල්ලි සුදු කයන්නට
 හඳහරිකයින්ට දුන්න වනඹක් ඒශක් තිශඵන්ශන්. ඒක ඵදු යමිත
එකක්. අපි මිතුහ ශභතුමිඹ ල්ලි අශත් තිඹහ ශගන ඉන්නහ
කිඹරහ. නමුත් භවය ල්ලි Repo account එකට ඹනහ.
ශභතුමිඹශේ ත්කේ වහ ඵළයකේ ප්ර කහලනඹ කිඹන්න. ඒශක් ශේ
සිඹල්රභ තිශඵනහ. ඒ අනු එතුමිඹට Asiri Hospital එශක්
ශකිටස 10,250ක් තිශඵනහ. United Motors එශක් ශකිටස
329ක් තිශඵනහ. National Unit Trust Bank එශක් ශකිටස
781ක් තිශඵනහ. ශේ විනධිඹට ශකිටස තිශඵනහ.
විනශලර කහයක බහ ශ්ධශීඹ ආදහඹේ ශදඳහර්තශේන්තුට
කිේහ එතුමිඹශේ ආදහඹේ ඵදු file එක එන්න කිඹරහ. එතශකිට
ආදහඹේ ඵදු ශකිභහරිසරිඹ අඳට ශභිනහද කිේශේ? Mrs.
Mallika Samarasekera ශදළේඵර් භහශශ 05ශනි දහ අඳට ශේ
ලියුභ එරහ තිශඵනහ. It states, I quote:
“The above mentioned income tax file has also been cancelled based
on the information that Mrs. Bandaranayake has only employment
income on which tax has been deducted under Pay As You Earn
(PAYE)......”

ශේශකන් එතුමිඹ කිඹනහ අගවිනනිසුරුරිඹශේ file එක අයින්
කශහ කිඹරහ. ඒ ශභිකද? එතුමිඹශේ file එක අයින් කයරහ, pulp
කයන්න කඩදහසි ාසථහට ඹළේහ කිේහ. ශභිකද, ශ්ධශීඹ
ආදහඹේ ශදඳහර්තශේන්තු කදහත් මිතන්ශන් නළවළ
අර7විනනිලසයඹකහයරිඹක් ශඵිරු කිඹනහ කිඹරහ. එතුමිඹට
බහණ්ඩහගහය බිල්ඳත් තිශඵනහ; ශකිටස ශශශ ශඳිශශර
ශකිටස තිශඵනහ; Repo accounts තිශඵනහ. Accountsලින්
ල්ලි එළිඹට ඇදරහ තිශඵනහ. ශේ ඔක්ශකිභ තිබිඹ ජ, එතුමිඹ
කිඹනහ "භට තිශඵන්ශන් භහසික ආදහඹභ ඳභණයි. ඒ ආදහඹභ, ඒ
ඳඩිඹ PAYE tax එකට කළශඳනහ. ඒ නිහ භට ආදහඹේ ඵදු
ශගන්න ශදඹක් නළවළ" කිඹරහ. ශේ කහයණඹභ භදිද
ශදෝහභිශඹෝගඹක් ශේන්න?
යත් නන්ද සිල්හ භවත්භඹහට විනරු්ධධ ශගනහ
ශදෝහභිශඹෝගඹ ඵළලුහභ ශභයින් දවශඹන් එකක් ඵයඳතශ
නළවළ. භභ විනක්ටර් අයින් භවත්භඹහට කිඹනහ ශේහ කිඹන්න
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[ගරු (වද ) යහජිත ශරනහයත්න භවතහ]

කිඹරහ. විනක්ටර් අයින් භවත්භඹහ ඇතුළු එදහ අඳට වශඹෝගඹ
දුන්න පිරිට අපි කිඹනහ, යත් සිල්හට ශගනහ
ශදෝහභිශඹෝගඹ ශභයින් දවශඹන් එකක් ඵයඳතශ නළවළ කිඹහ.
යත් සිල්හට ශගනහ ශදෝහභිශඹෝගශඹන් දවශඹන් එකක්
ඵයඳතශ නළවළ, ශනවිනල් භයශකෝන්ට විනරු්ධධ ශගනහ
ශදෝහභිශඹෝගඹ. භතක තිඹහ ගන්න.
ඔඵතුභන්රහ
දන්නහ
1995
 ජ
බීජින්
නුය
අර7විනනිලසයඹකහයරුන්ශේ මුළු තිබුණහ කිඹහ. ඒශක් ජ බීජින්
ප්ර කහලනඹ - Beijing Declaration එක - අර7විනනිලසයඹකහයරුන්ශේ
ඳළළත්භ ගළන කිේශේ ශභශවභයි. එමි ජ ශභන්න ශේ ශඹෝජනහ
pass කය ගත්තහ. I quote:
“ 'Inducements or benefits should not be offered to or accepted by
judges if they affect, or might affect, the performance of their
judicial functions'......"

නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභහ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ඇභතිතුභහ, ඔඵතුභහට රඵහ  ජ ඇති කහරඹ අහනයි.

ගරු (වද ) යහජිත ශරනහයත්න භවතහ

(ரண்தைறகு கத்ற கனரறற ரஜற சசணரத்ண)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

භභ විනනහඩි 5න් අන් කයනහ. ශභිකද, ඇභතිතුභහට විනනහඩි
15ක් ඇති කිේහ. ශේ ශඹෝජනහශන් කිඹන්ශන් ශභිකක්ද? කිසිභ
inducement එකක්, කිසිභ යප්ර හදඹක් රඵහ ගන්නට ඵළවළ කිඹන
එකයි. එතුමිඹශේ සහමි පුරුඹහ Sri Lanka Insurance
Corporation එකට ඳත් වුශණ් ශකිශවිභද? [ඵහධහ කිරීේ] ඔශවිභ
ඉන්න භභ කිඹන්නේ.[ඵහධහ කිරීේ]

ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

කවුද ඳත් කශශර?

ගරු (වද ) යහජිත ශරනහයත්න භවතහ

(ரண்தைறகு கத்ற கனரறற ரஜற சசணரத்ண)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඔශවිභ ඉන්න භභ කිඹන්නේ. [ඵහධහ කිරීේ]

[මරහනශශ අණ ඳරිදි ඉත් කයන ර ජ.]

[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි, Sri Lanka Insurance
Corporation එකට විනරු්ධධ නඩුක් තිබුණහ. නිවහල් ශ්රීප
අභයශරකය භවත්භඹහයි ගරු හසුශ්ධ නහනහඹක්කහය
ඇභතිතුභහයි තභයි නඩු ශගනිච්ශච්. ශන කවුරුත් ශනිශයි.
ශභළනි දූකත කහන්තහකට විනරු්ධධ ශේ ශදෝහභිශඹෝගඹ
ශගනහහට ශභය ඳභණක් භභ ආණ්ඩුට විනලහර ප්ර ලාහක්
කයනහ කිඹරහ නිවහල් ශ්රීප අභයශරකය භළතිතුභහ ඳසු ගිඹ දසර
ප්ර කහලඹක් කයරහ කිේහ. එතුභහ ශභශතක් කල් ශේ ආණ්ඩුට
විනරු්ධධ, ශවජින් ගනුශදනුට විනරු්ධධ, ශේ හශේ සිඹලුභ
ගනුශදනුරට විනරු්ධධයි මිටිශශ. ශේ යශට් දූණඹට විනරු්ධධ
එතුභහ ඉදිරිඳත් කශ නඩු ේඵන්ධ ශනභ ශඳිත් 13ක් ගවරහ
තිශඵනහ. එතුභහ ශේ ශදෝහභිශඹෝගඹට ප්ර ලාහ කශහ. එදහ
ශභිකක්ද වුශණ්? ඒ Sri Lanka Insurance Corporation එශක්
නඩුශේ ජ න්න්දු කශහ, ජනහධිඳතිතුභහට නේ 3ක් ශදන්න කිඹරහ
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ඉල්ලුහ. ජනහධිඳතිතුභහට නේ 3 එන විනට ඒකට නභ එේ තත්
ශකශනක් වුශණ් කවුද? "භශේ භවත්භඹහ නිකේ ඉන්ශන්, එඹහ
ගළන රකහ ඵරන්න" කිඹරහ ශභතුමිඹ කිේහ. භභ ශේ කිඹන
ශ්ධ ගළන ළඩිශඹන්භ දන්ශන් අශේ ගරු ෂයිර් මුසතහඳහ
නිශඹෝජ අභහත තුභහයි. එතුභහ ශවිට දන්නහ, එදහ යහ්රිකශශ
එතුමිඹ ආශේ කහත් එක්කද කිඹරහ. එතශකිට ජනහධිඳතිතුභහ
ශේරසධහධිකයණඹට නේ 3ක් ඹළේහ. ඒ නේ 3 ශභිනහද? එයින්
එක නභක් තභයි, ප්ර  ජේ කහරිඹේ. තත් නේ ශදකක් ඹළේහ.
ඔක්ශකෝභ නේ තුනයි.

නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභහ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

කථහ අන් කයන්න ගරු ඇභතිතුභහ.

ගරු (වද ) යහජිත ශරනහයත්න භවතහ

(ரண்தைறகு கத்ற கனரறற ரஜற சசணரத்ண)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

භහ අන් කයන්නේ ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි. ඒ
නේ තුන ඹළේහභ ශේරසධහධිකයණඹ ශභිකද කශශර? ඒ
ශේරසධහධිකයණ විනනිලසයඹකහය භණ්ඩරශශ ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක
භවත්මිඹත් හඩි ශරහ සිටිඹහ. හඩි ශරහ ඉරහ ශේ නේ තුශනන්
ශතෝයහ ගත්ශත් කවුද? ශතෝයහ ගත්ශත් ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක
භවත්මිඹශේ සහමිපුරුඹහයි.

ගරු භන්ත්රී යශඹක්

(ரண்தைறகு உதப்தறணர் ஒதர்)

(An Hon. Member)

කළතයි. [ඵහධහ කිරීේ]

ගරු (වද ) යහජිත ශරනහයත්න භවතහ

(ரண்தைறகு கத்ற கனரறற ரஜற சசணரத்ண)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

එශවභ නේ, ශභළනි විනනිලසයඹකහයරුන් ද ශේ
භන්ත්රී රුන්ශේ දහයහයඹ ගළන කථහ කයන්ශන්? භන්ත්රී රුන්ශේ
දහයහයඹ ගළන කථහ කයන්න, උහවිනශශ න්න්දු ශදන්න ශේ හශේ
විනභහයහය තිශඵන විනනිලසයඹකහයරුන්ට පුළුන්ද කිඹරහ භහ
තමුන්නහන්ශරරහශගන් අවනහ. ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි,
භට තත් හුඟක් ශ්ධල් තිශඵනහ කිඹන්න.
අශේ ගරු ජිත් ශප්ර රභදහ භවත්භඹහයි, ගරු විනජඹදහ
යහජඳක් භවත්භඹහයි ශදශදනහභ ය්ධදහ ගත්තු තළනක් තිශඵනහ.
ඳහර්ලිශේන්තුශේ ඳනත් ශකටුේඳතකට ශවෝ ශනත් ඕනෆභ
එකකට විනරු්ධධ න්න්දුක් ශදන්න අධිකයණඹට පුළුන්. නමුත්
ඳහර්ලිශේන්තුශේ ව එමි භන්ත්රී යඹන්ශේ යප්ර හද, ඳරිවහය වහ
ඵරතර ේඵන්ධශඹන් එශවභ කයන්න ඵළවළ. ඔඵතුභන්රහ
ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශේ 1 න ඳරිච්ශේදශශ ඇති 4 න
 සථහ කිඹහ ඵරන්න, ශභිකක්ද නීතිඹ කිඹන එක. ඒ අනු
කහටද ඵරඹ  ජරහ තිශඵන්ශන්? එමි වන් න්ශන්, "නීතිඹ අනු
ඳහර්ලිශේන්තු විනසින් භ ක්රිnඹහත්භක කශ වළකි ඳහර්ලිශේන්තුශේ
ව එමි භන්ත්රී යඹන්ශේ යප්ර හද, ඳරිවහය වහ ඵරතර
ේඵන්ධශඹන් විනනහ..." ඹනුශන්.
ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි, භට නිඹමිත කහරඹ අන්
නිහ අශේ විනශලර කහයක බහශේ බහඳතිතුභහට ඉඩ ශදමින්
නිවඬ ශන්න භහ ඵරහශඳිශයිත්තු ශනහ.
ඊට ශඳය, භහ කිඹනහ එක කහයණඹක්. දූණඹට එශයමි න
කට්ටිඹ -Transparency International හශේ ඒහ- අද ශභිකද
කයන්ශන්? Transparency International ආඹතනශශ මලික
ශත්භහ තභයි දූණඹට එශයමි කටයුතු කිරීභ. නමුත් ඒ අඹ
තභයි අද ශේ දූකත අර7 විනනිලසයඹකහයතුමිඹට ේපර්ණශඹන්
වශඹෝගඹ ශදන්ශන්. එදහ ඔවුන් භට වශඹෝගඹ දුන්නහ දූකත අර7
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විනනිලසයඹකහයඹකුට විනරු්ධධ ක්රිnඹහ කයන්න. අද ඔවුන්ශේ ඒ භතඹ
ශනස ශරහ තිශඵනහ. ශභිකද, ඒ අඹට ඊට ඩහ ශරිකුයි ශේ
ආණ්ඩුට ගවන එක. ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි, අන්න ඒ
නිහ, වදතට එකඟ ළඩ කයන කවුරු වරි ශේ බහශේ ඉන්නහ
නේ ශේ කහයණඹ ගළන ශවිට සිතහ ඵරන්න කිඹහ භහ ඉල්රහ
සිටිනහ. ශඵිශවිභ සතුතියි.

අනතුරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභහ මරහනශඹන් ඉත්
වශඹන්, කථහනහඹකතුභහ මරහනහරඪ විනඹ.
அன்தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்த
அகனச, சதரரகர் அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்.

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR.
SPEAKER took the Chair.

[අ. බහ. 6.13]

ගරු අනුය ප්රිීඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ

ගරු අනුය ප්රිීඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ (ඳරිය අභහත තුභහ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர - சுற்நரடல் அகச்சர்)

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

ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි, භහ විනශලරශඹන් කරුණු
කීඳඹක් පිළිඵ ඔඵතුභන්රහශේ අධහනඹ ශඹිමු කයන්න
කළභළතියි. අපි ශභභ විනභර්ලනඹ ආයේබ කශශර ගරු
කථහනහඹකතුභහශේ නිඹභශඹන්. ඒ වහ අඳට අල ඵරතර
සථහය නිශඹෝග අාක 78(අ) ඹටශත් තිශඵනහ. භහ ශකිශවිභත්
පිළිගන්ශන් නළවළ එක්ත් ජහතික ඳක්ශශ භන්ත්රී රුන් ශගනහපු
තර්කඹ. ඒ කිඹන්ශන් ශේ විනභර්ලනඹ කිරීභට අඳට කහර්ඹ
ඳහටිඳහටිඹක් තිබුශණ් නළවළ කිඹන කහයණඹ භහ පිළිගන්ශන් නළවළ.
අශේ ඳහර්ලිශේන්තු ේප්ර දහඹඹ ඇතුශශර අඳට කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹක්
තිබුණහ. ඒ කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹ අනු තභයි අඳ ක්රිnඹහ කශශර.
විනශලරශඹන් ශේ නඩු රැඳිරහ තිබුශණ් ලිඛිත හක්ක භත. ඒ නිහ,
භහ කිේහ, ඒ ලිඛිත හක්ක භත ශේ ඳරීක්ණඹ ශගන ඹෆභ සුදුසුයි
කිඹරහ. භහ ශදළනි අසථහශේ ජ ඒ ේඵන්ධශඹන් ශභන්න
ශභශවභ කිේහ. භහ එඹ උපුටහ දක්න්න කළභළතියි. ඳහර්ලිශේන්තු
ප්ර කහලන භහරහ අාක 187 මි 1505න පිටුශේ ශභශර වන්
ශනහ:
"...ඳහර්ලිශේන්තු කයක බහක කයන විනධිඹට ඳහර්ලිශේන්තුශේ භව
ශල්කේතුභහ -එතුභහ ඒ කහර්ඹඹට අතිශර්ක ශභභ කමිටුශේ ශල්කේ ධුයඹ
දයන නිහ- වයවහ අපි කළහ තිශඵනහ. තමුන්නහන්ශරරහ මිතනහ නේ
ඹේකිසි ලිඹවිනල්රක් ළයදියි කිඹරහ අඳට කරුණහකයරහ කිඹන්න.
එතශකිට ඒක ළයදි ඇයි කිඹන කහයණහ කිඹන්න තමුන්නහන්ශරරහට අපි
ඉඩ ශදනහ. ඒ ගළන ගළටලුක් ඇති කය ගන්න එඳහ...."

ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි, භහ ඒ විනධිඹට ශයිශේස ද
සිල්හ භවත්භඹහට කිේහ. ඒ හශේභ, අපි සිඹලුශදනහ -කහයක
බහශේ භන්ත්රී රුන් 11ශදනහභ- එකඟ වුණහ ඊශඟ දශර, එනේ
ශදළේඵර් 07න දහ එතුභන්රහ කළන්නත්, ශදෝහභිශඹෝග
ශඹෝජනහශේ 1 ව 2 ශයෝදනහ ේඵන්ධශඹන් කරුණු විනභර්ලනඹ
කයන්නත්. ඒ වහ අඳ සිඹලු ශදනහශේ එකඟත්ඹක් තිබුණහ. ඒ
ගළන කහයක බහශේ හභහජිකඹන් න ශේ ගරු භන්ත්රී තුභන්රහ
දන්නහ. ඒ එකඟතහ ප්ර කහල කයපු ළණින් ඒ අඹ කරුණු කිඹරහ
නළඟිටරහ ගිඹහ.
ගරු නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභනි, අඳ අතශර් විනවිනධ තර්ක
තිබුණහ. අශේ හභහජිකඹන් ව අර7 විනනිලසයඹකහයතුමිඹ අතය
කිසිභ කථහක් තිබුශණ් නළවළ. අශේ හභහජිකඹන් ශනුශන් භහ
ඒ කහයණඹත් කිඹන්න ඕනෆ. අශේ හකච්ඡහ තිබුශණ් ඍජුභ
ශයිශේස ද සිල්හ භළතිතුභහ භඟයි. එතුභහ තභන්ශේ කරුණු
ඉදිරිඳත් කය්ධ ජ අශේ කමිටුශේ හභහජිකඹන් ශදශදනකු එකිශනකහ
භඟ කථහ කයන ශකිටත් එතුභහශේ කථහ නතය කයරහ, ඒ
හකච්ඡහ අන් කයන්න කිඹරහ ඉල්ලුහ. ඒ වළභ
අසථහක ජභ භහ කිේහ, කරුණහකය භට කරුණු ඉදිරිඳත්
කයන්න, භහ අවශගන ඉන්නහ කිඹරහ.

නිශඹෝජ කථහනහඹකතුභහ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ඇභතිතුභනි, කරුණහකය නිලසලේද න්න. ශේ අසථහශේ
ගරු කථහනහඹකතුභහ මරහනඹ ගන්නහ ඇති.
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ගරු කථහනහඹකුභනි, ඒ අනු ශභභ විනශලර කහයක බහ
ඉතහභ ඉවශ භට්ටශේ විනනඹක් ක්රිnඹහත්භක කශහ; කරුණු ඉදිරිඳත්
කිරීභට කල් දුන්නහ. ශභභ හර්තහ කිඹන ඕනෆ ශකනකුට
ශඳශනනහ, අපි ශභිකක්ද කයරහ තිශඵන්ශන් කිඹරහ. ඒ ශගනහපු
සිඹලු ලිඹවිනලි අර7 විනනිලසයඹකහයතුමිඹ තු තිශඵන ලිඹවිනලියි.
ඒහයින් පිට කිසි ශදඹක් අපි ශගනහශේ නළවළ.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ප්ර ධහන කරුණු තුනක් පිළිඵ කරුණු
සල්ඳඹක් භහ ඉදිරිඳත් කයනහ.
විනශලරශඹන්භ ශභභ ශඹෝජනහශේ වන් ට්රිොලිඹේ නඩු
පිළිඵ කරුණු ඉදිරිඳත් කිරීභට ගරු ශියහනි තිරකර්ධන
භළතිනිඹ ඳළමිණිඹහ. ඇඹ ශදළනිඹට ඉන්න විනනිලසයඹකහයතුමිඹයි.
එතුමිඹ ශේ පිළිඵ ේපර්ණශඹන්භ කරුණු කිඹරහ තිශඵනහ.
එතුමිඹ කිඹහ තිශඵනහ, අවුරුදු තුනවභහයක් අභහරුශන් සිඹලු
ශදනහ භඟ එකමුතු වී සිටි ඵ. එතුමිඹ කිේහ, ශභභ නඩුශන්
එතුමිඹ ඵශරන් ඉත් වුශණ් නළවළ; කළභළත්ශතන් ඉත් වුශණ්
නළවළ කිඹරහ. තදුයටත් එතුමිඹ කිේහ, "ශේ පිළිඵ ශඳත්භක්
රළබුණහ. එභ ශඳත්භ පිළිඵ විනබහග කිරීභට ඳස කට්ටුක් ඳත්
කයන්න කිඹහ ඉල්ලුහ. ඒ ඳස කට්ටු ඳත් කයන්ශන් අර7
විනනිලසයඹකහයතුමිඹයි. එතුමිඹට ඒක බහය දුන්නහ. නමුත් එතුමිඹ
ඳස කට්ටුක් ඳත් කයන්ශන් නළතු එතුමිඹ ඇතුළු තත්
ශදශදනකු ඳත් ශරහ, කලින් නඩුශේ මිටපු විනනිලසයඹකහයරු
සිඹලු ශදනහභ ඉත් කයරහ කටයුතු කශහ" කිඹරහ. එතශකිට,
එතුමිඹට ශඳෞ්ධගලික ඵරඳහන කහයණහක් ේඵන්ධශඹන්
එතුමිඹභ
නඩුක්
ඇසීභ
වරිද,
ළරැදිද
කිඹහ
භහ
තමුන්නහන්ශරරහශගන් අවනහ. ඒ පිළිඵ අඳට න්න්දුක්
ගන්න තිබුණහ. එතුමිඹශේ ඒ න්න්දු නිළරැදියි කිඹහ අපි න්න්දුක්
ගත්තහ නේ, අපි ළරැදියි. ශේ සිඹල්රභ අහනශශ ඒ ශගිල්ශරෝ
ශභභ විනශලර කහයක බහශන් ඉත් ගිඹහ. භහ ඉතහභ කනගහටු
නහ, ඊට ඳසශර එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ ඇතුළු විනරු්ධධ ඳක්ශශ
හභහජිකඹනුත් ශභභ විනශලර කහයක බහශන් ඉත් ගිඹ එක
ගළන. එතශකිට ඳළවළදිලි සි්ධධ වුශණ්, අඳට ශේ ශඹෝජනහ
ේඵන්ධශඹන් හක්ක විනභර්ලනඹ කයන්න සි්ධධ වීභයි. එභ නිහ
අපි ඳරීක්ණඹ වහ අල කයන සිඹලු කටයුතු කශහ.
භහ ඔඵතුභන්රහට කිඹන්න කළභළතියි, අඳට රළබුණු සීමිත
කහරඹ තුශ ඒ ඳරීක්ණ ශතියතුරු අනු, ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට
ඉදිරිඳත් කයන්න පුළුන් උඳරිභ ශතියතුරු ප්ර භහණඹ අපි ඉදිරිඳත්
කශ ඵ. අපි දින 22ක්  ජරහ තිශඵනහ, ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක
භළතිනිඹට. අපි කිසි ශදඹක් කශශර නළවළ කිඹහ කවුරුන් ශවෝ
කිඹනහ නේ ඒක ළරැදියි. එතුමිඹ අඳට උත්තයඹක් ඉදිරිඳත්
කශහ. ඒ උත්තයශශ භවය කරුණුරට අනු නඩුරට අදහශ
තිබුණු න්න්දු ළරැදි වගත ශර අර්ථ නිරඳණඹ කය තිබුණහ. අපි
ඒක ශඳන්හ දුන්නහ. එභ නිහ ශභභ විනශලර කහයක බහ
ඉතහභත් ශවිඳින් කටයුතු කශහඹ කිඹහ භහ කිඹන්න කළභළතියි.
ශඵිශවෝ ශදශනක් procedure එක ගළන ශේ බහශේ කථහ
කයනහ. ශඵිශවෝ ශදශනක් judicial review ගළන කථහ කයනහ.
ශඵිශවෝ ශදශනක් අනිකුත් කරුණු ගළන කථහ කයනහ.
ඊශඟ කහයණඹ අයශගන ඵරන්න. ඔඵතුභන්රහ අපි සිඹලු
ශදනහටභ ඹේ ත්කභක් තිශඵනහ නේ, ඒ ත්කභ වහ ඵළයකභ
අපි ප්ර කහල කයන්න ඕනෆ. අඳට තිශඵන ගිණුේ පිළිඵ ත්කේ
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වහ ඵළයකේ ප්ර කහල අපි ඉදිරිඳත් කයන්න ඕනෆ. ආදහඹේ ඵදු ශගන
ප්ර භහණශශ ආදහඹභක් අඳට තිශඵනහ නේ අපි ආදහඹේ ඵදු
ශගන්න ඕනෆ. ආදහඹේ ඵදු ශනිශගනහ නේ තභන්ශේ
ත්කේ, ඵළයකේ සිඹල්රභ වන් ආදහඹේ ඵදු ඳර2 ඉදිරිඳත්
කයන්න ඕනෆ. ඒ කිසි ශදඹක් කයරහ තිබුශණ් නළවළ. එතුමිඹ
භවය ගිණුේ ඉදිරිඳත් කයරහ තිබුශණ් නළවළ. ඒ ගළන යහජිත
ශරනහයත්න භළතිතුභහත් කිේහ. භහ කිඹන්න කළභළතියි, ඒ භවය
ගිණුේර පිරිළටුභ රුපිඹල් මිලිඹන 157යි. කහටත් කිඹන්න
ඵළවළ, ඒක නිළරැදියි කිඹරහ. රුපිඹල් මිලිඹන 157ක පිරිළටුභක්
තිශඵන ගිණුභක් ේඵන්ධශඹන් හර්කක ත්කේ වහ ඵළයකේ
ප්ර කහලඹ ඉදිරිඳත් ශනිකිරීභ වරිද, ළරැදිද? එඹ කශ යුතුද,
ශනිකශ යුතුද? ඒ ේඵන්ධශඹන් අපි ශභිකක්ද ලිඹන්ශන්? ඒහ
ඉදිරිඳත් ශනිකශ යුතුයි කිඹරහ අපි ලිඹනහද? ඉදිරිඳත් ශනිකශ
යුතුයි කිඹහ ලිඹනහ නේ අපි ළරැදියි. කශ යුතුයි කිඹහ ලිඹනහ
නේ තභයි අපි නිළරැදි. අපි ඒ කහයණඹ කශහ.
ඊශඟ කහයණහ තිබුශණ් එතුමිඹශේ සහමිපුරුඹහශේ
නඩුක් ේඵන්ධශඹන්. එළනි නඩුක් ේඵන්ධශඹන් කටයුතු
කයන විනට ඔහු ශවෝ ඇඹ ඒ විනනිලසයඹකහය ධුයශශ ශනිසිටිඹ යුතුයි
කිඹහ අපි විනලසහ කයනහ. භශවරසර2හත් අධිකයණශශ තභයි නඩු
තිබුශණ්. එඹ අල්රස පිළිඵ නඩුක්. එළනි අසථහක අපි ක්රිnඹහ
කයන්ශන් ශකිශවිභද?
විනශලරශඹන්භ භට රළබී තිශඵන කහරඹ අනු භහ ඔඵතුභන්රහට
ශේ කහයණඹත් ඉදිරිඳත් කයන්න කළභළතියි.
ඇශභරිකහනු  සථහ අනු ශදෝහභිශඹෝග - impeachment
motions - ගණනහක් ශගනළවිනත් තිශඵනහ. ශභිකක්ද, ශේ
ශදෝහභිශඹෝගර ඳදනභ? ඳදනභ විනනිලසයඹකහයයඹහශේ ගරු
කටයුතු ඳළළත්භයි. ගරු කටයුතු ඳළළත්භ ඳභණයි.
විනනිලසයඹකහයයඹහ එතුභහශේ ගරු කටයුතු ඳළළත්භට වහනි න
ශර ක්රිnඹහ කයනහ නේ ඳහර්ලිශේන්තුට ඵරඹ  ජරහ තිශඵන්ශන්
judicial review එකක් කයන්න ශනිශයි, ඳරීක්ණඹක් කයරහ
එතුභහ එභ තනතුශර් සිටිඹ යුතුද, නළ්ධද කිඹහ න්න්දුක් ශදන්නයි.
ශන ශභිකක්ද කයන්න තිශඵන්ශන්? රිට් ආඥහ, ශේරසධහධිකයණ
න්න්දු ඹන ශේ කිසික් ළඩක් නළවළ. එශවභ නේ ඒ ශගිල්ශරෝ
වදන්ශන් ප්ර ලසනශඹන් ඳළනරහ ඹන්නයි.
ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට ශේ ඵරතර  ජරහ තිශඵන්ශන් එළනි
ක්රිnඹහ ේඵන්ධශඹන් කටයුතු කයන්නයි. එඹ කයන්න අපි අභත්
නහ නේ, අඳට කයන්න ඵළරි නේ අපි භවජන නිශඹෝජිතශඹෝ
ශනිශයි. ඒකට තභයි ශේ ඳහර්ලිශේන්තු විනසින්භ විනධිවිනධහන
වදරහ, අධිකයණ වදරහ, ඒ අධිකයණශශ ඉවශභ විනනිලසයඹකහයරුන්ශේ විනනඹ ඵරතර අඳට  ජරහ තිශඵන්ශන්. අඳ විනනඹ ඵරතර
ඳත්න්ශන් කුභක් ශනුශන්ද? Judicial review එකක්
කයමින් ශනිශයි. අඳ කයන්ශන් ඳරීක්ණඹක්. එල්.ශජ්.එේ.
කුශර් භවතහ, ඔහුශේ ඉතහභත් ළදගත් ශඳිතක ඔහු දක්න
කරුණක් භභ කිඹන්න කළභතියි. "Judicial review is for
completed legislative and executive action. The functioning
of a Parliamentary Committee can never be the subject of
judicial review. A Parliamentary Committee is not bound to
follow principles of natural justice".
භභ ශනිශයි, ශභශවභ කිඹන්ශන්. එල්.ශජ්.එේ. කුශර්
භවතහයි ශභශවභ කිඹන්ශන්. This is both a fundamental and an
elementary principle of constitutional law".
තමුන්නහන්ශරරහශේ යනිල් විනක්රපභසිාව භවත්භඹහත් එතුභහශේ
ශි ශඹක් වළටිඹට විනලසවිනද හරශශ ඉශගන ශගන තිශඵනහ. ශේ
හශේ කීර්තිභත් පු්ධගරශඹෝත් ශේ හශේ නීති විනලහයදඹනුත්
ශභශවභ කිඹනහ නේ, අඳ ශභිනහ කිඹන්න ද?
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ඊශඟට භභ ත කහයණඹක් කිඹන්න කළභළතියි. ඇශභරිකහශේ
Walter Nixon Impeachment Report එක conclude කයන්ශන්
ශභශවභයි. I quote:
Thus, from an historical perspective the question of what conduct
by a Federal judge constitutes an impeachable offense has evolved
to the position where the focus is now on public confidence in the
integrity and impartiality of the judiciary. When a judge‟s conduct
calls into questions his or her integrity or impartiality, Congress
must consider whether impeachment and removal of the judge from
office is necessary to protect the integrity of the judicial branch and
uphold the public trust.”

ඒ කිඹන්ශන් භවජන විනලසහඹ යකින්න අඳ ක්රිnඹහ කශ යුතු
ඵයි. ඳහර්ලිශේන්තුක් වළටිඹට අඳ එශර ක්රිnඹහ ශනිකයන්ශන්
නේ, ඳහර්ලිශේන්තුක් එශර ශ්ධලඳහරන භතඹක් ශභතළනට
ශගන එනහ නේ ඒක ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රී රුන් කයන ඵයඳතශ
යදක්
කිඹන එක භතක තිඹහ ගන්න. තමුන්නහන්ශරරහ
මිතනහද අඳට අධිකයණශශ සහධීනත්ඹ අල නළවළයි කිඹහ?
තමුන්නහන්ශරරහ මිතනහද අඳට අධිකයණඹ රකඩඹක් කයන්න
ඕනෆයි කිඹහ? අඳට වුභනහක් නළවළ. අඳට වුභනහ කයන්ශන්
ඒ ඓතිවහසික අයිතිඹ ඒ Judiciaryඹට රඵහ ශදන්න.
භභ අද තමුන්නහන්ශරරහට එක ශදඹක් කිඹනහ. භශේ
භතඹයි භභ ශේ කිඹන්ශන්. තහසිේ අද මිනිඹක් භළරුහ නේ,
තහසිේ අද ඒ නඩුට ගිඹහ නේ අද ඔහු එල්ලුේ ගස ඹනහභයි.
ශභිකද, අද තිශඵන තත්ත්ඹ එදහ තිබුණු තත්ත්ඹට ඩහ
ශනස. එභ නිහ භහ ශේ අසථහශේ ජ නළත යක් ශේ කහයණඹ
වන් කයන්න කළභතියි.

This Report further states, I quote:
“ ….‘high crimes and misdemeanors‟ „refers to misconduct that
damages the state and the operations of governmental institutions,
and is not limited to criminal misconduct.‟ That Report stressed that
impeachment is „non-criminal,‟ designed not to impose criminal
penalties, but instead simply to remove the offender from office,
and that it is 'the ultimate means of preserving our constitutional
form of government from the depredations of the those in high
office who abuse or violate the public trust.‟ The fact that the
individual who is impeached and removed from office „shall
nevertheless be liable and subject to Indictment, Trial, Judgment
and Punishment, according to Law,‟ makes it further clear that
impeachment is a remedial provision, not a punitive one.”

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ඇභතිතුභහ, දළන් කථහ අහන කයන්න.

ගරු අනුය ප්රිීඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ

(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අහන ලශඹන් භහ ශේ කහයණඹත්
කිඹන්නට කළභතියි. ශේකයි ඉතහභ ළදගත්භ ශදඹ.
"In connection with the impeachment of Federal Judge George W.
English in 1926, the House Committee on the Judiciary noted:
'Each case of impeachment must necessarily stand upon its own
facts. It cannot, therefore, become a precedent or be on all fours
with every other case.' "

ඒ අනු අඳ ශේ හර්තහ වරිඹට ඉදිරිඳත් කය තිශඵනහ.
නිළයදි ශයෝදනහ වඳුනහ ශගන තිශඵනහ. අඳශේ වුභනහ වී
තිශඵන්ශන් ළයදිකහයශඹෝ ඉත් කිරීභත්, ශවි අඹ ශගන ඒභත්,
ශවි අධිකයණඹක් ඇති කිරීභත්, ඒ අධිකයණඹට සහධීනත්ඹක්
නිර්භහණඹ කිරීභත් කිඹමින් භශේ යන සල්ඳඹ අන්
කයනහ.
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කථහනහඹකතුභහ

කථහනහඹකතුභහ

(Mr. Speaker)

(Mr. Speaker)

(சதரரகர் அர்கள்)
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(சதரரகர் அர்கள்)

අද දින න හඹ ඳර2ශශ ප්ර ධහන කටයුතුර විනඹ අාක 1 දයන
ශඹෝජනහ පිළිඵ ඡන්ද විනභසීභට ශඳය, එභ ළඩ කටයුතු නිභ
නතුරු බහ ඉදිරිඹට ශගන ඹහභට භභ බහශේ අයඹ ඉල්රහ
සිටිනහ. ගරු බහනහඹකතුභහ. [ඵහධහ කිරීේ]

ඒකද ප්ර ලසනඹ?

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

There has to be a resolution.

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

කථහනහඹකතුභහ

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(சதரரகர் அர்கள்)

Sir, I rise to a point of Order.

(Mr. Speaker)

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඊට ඉසශල්රහ බහශේ ළඩ කටයුතු ඉදිරිඹට ශගන ඹහභට භහ
බහශේ අයඹ ඉල්රහ සිටිනහ.

ශභමි ඳශමුශනුත් කිඹරහ තිශඵනහ, භභ ඵළලුහ. ඒ
හශේභ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයපු භන්ත්රී තුභහ විනසිනුත්,
බහනහඹකතුභහශේ කථහ අහනශශත් ශඹෝජනහ පිළිඵ
ජනහධිඳතියඹහට හර්තහ කයන්නළයි කිඹරහ තිශඵනහ.

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

ගරු භන්ත්රී රු

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(ரண்தைறகு உதப்தறணர்கள்)

(Hon. Members)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අද දින න හඹ පුසතකශශ එළනි
ශඹෝජනහක් නළවළ. එශවභ ශඹෝජනහක් නළවළ. Item 1.
ශභිකක්ද? "ඳහර්ලිශේන්තුශේ කටයුතු".

Aye.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

කථහනහඹකතුභහ

(Mr. Speaker)

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භන්ත්රී තුභහ, දළන් ඔඵතුභහශේ රීති
ප්ර ලසනඹ ඉදිරිඳත් කයන්න.

එමි මුර ජත් වන් කයරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ අහනශශ
-

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ

(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අද දින ඳහර්ලිශේන්තුශේ න හඹ
ඳර2ශශ වන් කය තිශඵන ප්ර ධහන කටයුතුර විනඹ අාක 1 දයන
ශඹෝජනහ ගළන ඵළලුහභ, ශනිළේඵර් භහශශ 06 න දහ න හඹ
ඳර2ශශ තිබුණු ශඹෝජනහභයි අදත් තිශඵන්ශන්. විනශලර කහයක
බහක් ඳත් කිරීශේ ශඹෝජනහභ තභයි අදත් තිශඵන්ශන්. [ඵහධහ
කිරීේ] විනශලර කහයක බහක් ඳත් කිරීභ ද අද ේභත කයන්ශන්?

(The Hon. Lakshman Kiriella)

It is not in the Order Paper. There has to be an address
to His Excellency the President for the removal. Where is
that? Where is the resolution? - [Interruption.]
කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

එතුභහ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයමින් ඒ ඵ වන් කය
තිශඵනහ.

ගරු තිස අත්තනහඹක භවතහ

(ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

විනශලර කහයක බහක් ඳත් කිරීභ ද අද ේභත කයන්ශන්?

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ

ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ඇඹ ඉත් කිරීභ වහ ඳහර්ලිශේන්තුට
ේභතඹක් ඉදිරිඳත් කය තිශඵනහ.

(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

Hon. Speaker,
[Interruption.]
ශඹෝජනහ

where

is

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ

“Therefore we, the aforementioned Members of Parliament resolve
that a Select Committee of Parliament be appointed in terms of Article
107(3) of the Constitution read with Article 107(2) and Standing Order
78A of Parliament enabling the submission of a resolution to His
Excellency the President for the removal of….”

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශඹෝජනහ ශකෝ? Where is the
resolution?

-

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

Today‟s Order Paper states, I quote:

resolution?

කථහනහඹකතුභහ

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

the

එභ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයමින් (ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, සථහය නිශඹෝග 23 ශකශයමි භහ
ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹිමු කයනහ. සථහය නිශඹෝග 23මි
ශභශර වන් නහ:
"ප්ර ලසන ශවෝ ශඹෝජනහ පිළිඵ දළනුේ දිඹ යුත්ශත්, දළනුේ ශදන
භන්ත්රී යඹහශේ අත්න දයන ලිඹවිනල්රක් භව ශල්කේශේ නභට
ලිවීශභනි."

ඳහර්ලිශේන්තු
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ගරු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ

The resolution has to be signed. It has to be given in
writing. Where is the resolution? - [Interruption.] Debate
කයන්න ඵළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] හඩි ශනහ.
ගරු භන්ත්රී යශඹක්

(ரண்தைறகு உதப்தறணர் ஒதர்)

(An Hon. Member)

ළරැදියි කිඹරහ කිේශේ ඒකයි.

(The Hon. Lakshman Kiriella)

There is no resolution in the Order Paper. ගරු
කථහනහඹකතුභනි, ඵරන්න. අද දින න හඹ පුසතකශශ
තිශඵන්ශන් ශනිළේඵර් භහශශ 06ළනිදහ ඳහර්ලිශේන්තුට
ඉදිරිඳත් කශ ශඹෝජනහභයි. There has to be a difference. [Interruption.] විනශලර කහයක බහක් ඳත් කිරීභ වහ
ඉදිරිඳත් කශ ශඹෝජනහයි ශභමි තිශඵන්ශන්.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු භන්ත්රී තුභහ, තමුන්නහන්ශරට ඇහුේකන් දුන්නහ හශේභ
ශභතුභහටත් අපි ඇහුේකන් ශදමු.

ගරු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ

(ரண்தைறகு கதசர் தொஸ்தர)

කථහනහඹකතුභහ

(The Hon. Faiszer Musthapha)

(சதரரகர் அர்கள்)

Hon. Speaker, may I be permitted to read Article
107(2). It states, I quote :

(Mr. Speaker)

ඒ ශඹෝජනහශේ මුර වන් කය තිශඵන්ශන් ශභිකක්ද?

“Every such Judge shall hold office during good behaviour and shall
not be removed except by an order of the President made after an
address of Parliament supported by …”

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, කරුණහකය ශේ පිළිඵ ඔඵතුභහශේ
අධහනඹ ශඹිමු කයන්න. අද දින න හඹ පුසතකශශ ශභශර
වන් නහ:
"..... ශඹෝජනහක් අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට ඉදිරිඳත් කශ වළකි න ඳරිදි
ඳහර්ලිශේන්තු විනශලර කහයක බහක් ඳත්කශ යුතු ඹළයි ඉවත නේ වන්
ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රී රුන් න අපි, ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශේ 107(3)
 සථහ භඟ කිඹළශන 107(2)  සථහශේ විනධිවිනධහන ව, 78 අ
දයන ඳහර්ලිශේන්තු සථහය නිශඹෝග ද ප්ර කහය ශඹෝජනහ කය සිටිමු."

අද දින න හඹ පුසතකශශ ඇතුශත් තිශඵන්ශන් විනශලර
කහයක බහක් ඳත් කිරීශේ ශඹෝජනහයි. [ඵහධහ කිරීභක්] ශේක
ශල්රභක් ශනිශයි, ශඳිඩ්ඩක් අවශගන ඉන්න. [ඵහධහ කිරීේ]

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

Sir, the address would be the original Motion signed
by the Hon. Members of Parliament. Therefore, it is in
order.
කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භන්ත්රී තුභහ.

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අද දින න හඹ ඳර2ශශ තිශඵන්ශන්
ශනිළේඵර් 06 න දහ ශගනහපු ශඹෝජනහභයි. එතශකිට භභ
ඔඵතුභහශගන් අවනහ, -[ඵහධහ කිරීේ]

ගරු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ
ශදනහභ

ශඹෝජනහ

ඉදිරිඳත්

කය

(ரண்தைறகு கதசர் தொஸ்தர - தரறல்தட்த, ஆரய்ச்சற தறற
அகச்சர்)

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

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ (තහක්ණ වහ ඳර්ශශණ
නිශඹෝජ අභහත තුභහ)
Minister of

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

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

Hon. Speaker, the Motion presented is part of the
address. Therefore, the address has been made. The
Motion signed by the Hon. Members constitutes the
address and there is no necessity for a separate address. [Interruption.] With respect, Mr. Speaker, I refer to
Article 107(2) - [Interruption.]

ගරු කථහනහඹකතුභනි,

(The Hon. Lakshman Kiriella)

සිඹලු

(The Hon. Faiszer Musthapha)

(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

භන්ත්රී රුන්
තිශඵනහ.

(ரண்தைறகு கதசர் தொஸ்தர)

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ

(Mr. Speaker)
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There is a point of Order being raised. Hon. Faiszer
Musthapha, what is your point of Order?

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භන්්රිකතුභහ, දළන් ඔඵතුභහශේ
කරුණ කිේහ. දළන් ශභිකක්ද අසර් භන්ත්රී තුභහශේ point of
Order එක?

ගරු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Sir, from yesterday, the Opposition has been trying to
mislead the House. It is crystal clear that this fact is
mentioned at the conclusion of this Resolution. It states, I
quote:
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"Therefore, we the aforementioned Members of Parliament resolve
that a Select Committee of Parliament be appointed ..... enabling the
submission of a resolution to His Excellency the President for the
removal of the Hon. (Dr.) (Mrs.) Upatissa Atapattu Bandaranayake
Wasala Mudiyanse Ralahamilage Shirani Anshumala
Bandaranayake …”

Can he not understand English?
ශදභශශන් කිඹන්නද?

සිාවශරන් කිඹන්නද

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භන්්රිකතුභහ, අද දින න හඹ ඳර2ශශ
"ශඹෝජනහ පිළිඵ දළනුේ ජභ ව දිනට නිඹමිත කටයුතු" ඹටශත්
අාක 1ට වන් කය තිශඵන ශඹෝජනහ කිඹරහ ඵරන්න.

ගරු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
சசர்! உர் லறன்நத்றன் தற லறசக லக்க
சண்டும் ன்த அந்ப் தறசக தசரல்கறன்நது.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

අාක 1ට වන් කය තිශඵන ශඹෝජනහ ඵරන්න. ගරු
රක්සභන් කිරිඇල්ර භන්ත්රී තුභහ, ඔඵතුභහශේ රීති ප්ර ලසනඹ අන්
කයන්න.

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අද න හඹ පුසතකශශ තිශඵන්ශන්
ශනිළේඵර් 6 න දහ තිබුණු ශඹෝජනහභයි. අද ශනත්
ශඹෝජනහක් තිශඹන්න ඕනෆ.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ ශඹෝජනහ ශන් දළන් හකච්ඡහ කශශර. එදහ  ජපු එකභ තභයි
හකච්ඡහ කශශර.

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අද ගත යුත්ත ශභිනහද?

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

අද න හඹ ඳර2ඹටත් ශේක ඇතුශත් ශරහ තිශඵනහ.

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඔේ.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ හශේභ ඒශක් මුලින්භ ඉල්ලීභක් කය තිශඵනහ, වරීස
භන්ත්රී තුභහ. ඒ හශේභ අද ඇභතිතුභහ -
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ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අද අපි හකච්ඡහ කයන්ශන් අර7 විනනිලසයඹකහයතුමිඹ ඉත්
කිරීශේ ශඹෝජනහ. ශකෝ ශඹෝජනහ? [ඵහධහ කිරීභක්]

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශඹෝජනහ බහනහඹකතුභහ අහනශශ ජ ඉතහභත් ඳළවළදිලි
ශර ප්ර කහල කශහ. කිරිඇල්ර භන්ත්රී තුභහ වන් කශ ප්ර ලසනඹත්
අපි ඵරමු.

ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඉතහභ ඳළවළදිලි භන්ත්රී තුභන්රහ
විනසින් ඉදිරිඳත් කයන රද එභ ශඹෝජනහශේ වන් කය තිශඵනහ,
".......භවත්මිඹ ඉත් කිරීභ වහ අතිගරු ජනහධිඳතියඹහ ශත
ඳහර්ලිශේන්තුශේ ශඹෝජනහ ේභතඹක් ඉදිරිඳත් කිරීභ පිණි
ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශේ 107 (2)  සථහ ප්ර කහය ශඹිජනහ";
ඒ අනුයි ශේ ශඹෝජනහ කයන්ශන් කිඹරහ. ඉන් අනතුරු එභ
ශඹෝජනහශේ අගට තදුයටත් කිඹහ තිශඵනහ, "ශේ විනභහයහය
ශයෝදනහන් ශවරතුශන්, විනභහයහය ශයෝදනහ පිළිඵ ඳරීක්හ
කය එභ ශයෝදනහ එකක් ශවෝ ළඩි ගණනක් ඔේපු වී ඇතළයි විනශලර
කහයක බහ විනසින් ඳහර්ලිශේන්තුට හර්තහ කයනු
රළබුශවිත්...., - එශර දළන් හර්තහ කය තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීේ]
ඊට ඳසශර ශේ තළනළත්තිඹශේ නභ දහරහ වන් කය
තිශඵනහ, -"......ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රී රුන් න අපි, ආණ්ඩුක්රපභ
 සථහශේ 107 (3)  සථහ භඟ කිඹළශන 107 (2)
 සථහශේ විනධිවිනධහන ව 78අ. දයන ඳහර්ලිශේන්තු සථහය
නිශඹෝග ද ප්ර කහය ශඹෝජනහ කය සිටිමු" කිඹරහ. ශේ සිඹලු ශ්ධ
ඉතහභ ඳළවළදිලි වන් කයමින් ශේ ශඹෝජනහ ේභතඹ අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහට දළන්වීභ පිළිඵ කිඹහ තිශඵනහ. ගරු
කථහනහඹකතුභනි, ශේ අඹ අපි කථහ කයන විනට අවශගන මිටිශශ
නළවළ ශන්.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

නිලසලේද ශරහ කිඹන ශ්ධ අවශගන ඉන්න. නළත්නේ
ඇශවන්ශන් නළවළ ශන්.

ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

භභ ශේ ගරු බහශේ ජ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කිරීශේ ජ
ශඹෝජනහට ඳසුබිේ ව කරුණු පිළිඵ හකච්ඡහ කය භභ කිඹහ
සිටිඹහ, අඳට දළන් තිශඵන්ශන් අර7 විනනිලසයඹකහයතුමිඹ ඉත් කිරීභ
පිළිඵ අතිගරු ජනහධිඳතියඹහට ශඹෝජනහ ේභතඹක් ඉදිරිඳත්
කිරීභට කටයුතු කිරීභ කිඹහ. ඒ අනු භශේ කථහ අහනශශ ජ
භභ ශභන්න ශේ කිේ ටික ේපර්ණශඹන්භ වළන්හඩ්ගත ශරහ
තිශඵනහ.
"ශ්රීප රාකහ ප්ර ජහතහන්්රිකක භහජහ ජ ජනයජශශ ශේරධ
ස හධිකයණශශ
අර7 විනනිලසයඹකහය ධුයශඹන් ගරු (ආයහර්ඹ) උඳතිස අතඳත්තු
ඵණ්ඩහයනහඹක හර මුදිඹන්ශර යහශවහමිරහශේ ශියහනි
අාශුභහරහ ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්මිඹ ඉත් කිරීභ වහ ඳත් කයන
රද විනශලර කහයක බහ විනසින් ඇඹට එශයමි විනභහයහය ශයෝදනහ
පිළිඵ ඳරීක්හ කය එභ ශයෝදනහ එකක් ශවෝ ළඩි ගණනක්
ඔේපු වී ඇතළයි 2012 ශදළේඵර් 8 න දින ඳහර්ලිශේන්තුට
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ඳහර්ලිශේන්තු

[ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ]
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කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

හර්තහ කය ඇති ශවයින් ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශේ 107 (2)
විනධිවිනධහනශශ අතුරු විනධිවිනධහන අනු ගරු (ආයහර්ඹ) උඳතිස
අතඳත්තු ඵණ්ඩහයනහඹක හර මුදිඹන්ශර යහශවහමිරහශේ ශියහනි
අාශුභහරහ ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්මිඹ ශේරසධහධිකයණ අර7
විනනිලසයඹකහය ධුයශඹන් ඉත් කශ යුතුඹ යි අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහට ශභභ ඳහර්ලිශේන්තු ශඹෝජනහ කය සිටී.”
මුර ශඹෝජනහශනුත් ශේක ේපර්ණශඹන්භ ආයණඹ ශරහ
තිශඵනහ. භශේ කථහශේ මුල් ශකිටශනුත් ආයණඹ ශරහ
තිශඵනහ. භශේ කථහශේ අහනශඹනුත් ශඹෝජනහ කය
තිශඵනහ. ඒක ගරු තිස කයල්ලිඹ්ධද අභහත තුභහ සථිය කය
තිශඵනහ. ඒ ශඹෝජනහ තභයි අපි ශේ දස ශදකක් විනහද කශශර.
එශවභ නළත්නේ කශ විනහදඹ ශභිකක්ද? ඒ නිහ ගරු
කථහනහඹකතුභනි, ශේ විනහදඹ පුයහ ඹේ ඹේ ආකහයශඹන් ඵහධහ
කිරීභට ඔඵතුභන්රහ කටයුතු කශහ. අහන තහටත් කය
ගන්නට ඵළරි ශදඹක් කිඹහ තමුන්නහන්ශරරහ කිඹරහ තුටු
ශන්න. නීතිශඹන් අපි ශේ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කය තිශඵනහ.
දළන් ඔඵතුභහ ශේක ඡන්දඹට දභන්න.

ගරු එේ. ශජෝලේ භයිකල් ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்தைறகு ம். சஜரசப் கக்கல் ததசர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

නළඟී සිටිශශඹ.
ழுந்ரர்.
rose.

(Mr. Speaker)

එතුභහට න්  ජරහ අශනක් අඹ -[ඵහධහ කිරීේ] ඉසශල්රහ
එතුභහ කිඹන ශ්ධ අවශගන ඉරහ ත කහට වරි ශභිනහ ශවෝ
කිඹන්න තිශඵනහ නේ කිඹන්න පුළුන්.

ගරු එේ. ශජෝලේ භයිකල් ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்தைறகு ம். சஜரசப் கக்கல் ததசர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ අශනකුත් කහයණහ ගළන ප්ර ලසන
කයන්ශන් නළවළ. අද අඳට ඵරඹ තිශඵන්ශන් ශභිකක් වහ ද?
ශභතුභහ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට කිඹපු ශඹෝජනහ අශේ
ළඩටවශන් නළවළ; අද ළඩටවශන් නළවළ; අද Order Paper
එශක් නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ]

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

එතශකිට ශඹෝජනහ ළඩටවශන් නළත්නේ ඇයි ශභශතක්
ශේරහ ේඵන්ධ වුශණ්? ඒකත් ප්ර ලසනඹක්. [ඵහධහ කිරීේ] ඒක
උශ්ධභ කිේහ නේ අඳට කල් දභන්න තිබුණහ. [ඵහධහ කිරීේ]

ගරු එේ. ශජෝලේ භයිකල් ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்தைறகு ம். சஜரசப் கக்கல் ததசர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු කථහනහඹකතුභනි,-[ඵහධහ කිරීේ] භහ කිඹරහ ඉය නළවළ.
[ඵහධහ කිරීේ]

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

අපි අහන ලශඹන් ශජෝලේ භයිකල් ශඳශර්යහ භන්ත්රී තුභහට
න් ශදන්න කළභළතියි.

ගරු එේ. ශජෝලේ භයිකල් ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்தைறகு ம். சஜரசப் கக்கல் ததசர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, රීති ප්ර ලසනඹක්. ගරු රක්සභන්
කිරිඇල්ර භළතිතුභහ භතු කශ ප්ර ලසනඹයි - [ඵහධහ කිරීේ] භභ
ඔඵතුභහට සතුතින්ත ශනහ, ඔඵතුභහ ඒකට පිළිතුරු ශදමින්
කිේහ, ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ ඇභතිතුභහ ශඹෝජනහ
ඉදිරිඳත් කශහඹ කිඹහ. දළන් නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ ඇභතිතුභහත්
කිේහ, භභ ශේ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කශහඹ කිඹහ. ඒක වරි. අපි
කිඹන්ශන් ශේ ශඹෝජනහ, ශභන්න ශේහට ළයදිකහයශඹෝ වුණහඹ
කිඹහ, එක නිහ ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක ඉත් කයන්න කිඹහ
ශඹෝජනහ කය තිශඵන එක ශේ අද තිශඵන ඳහර්ලිශේන්තු ළඩ
කටයුතුර නළති ඵයි.

(Mr. Speaker)

එතුභහ තභ කථහ කයරහ ඉය නළවළ. ශඳිඩ්ඩක් ඉන්න.

ගරු එේ. ශජෝලේ භයිකල් ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்தைறகு ம். சஜரசப் கக்கல் ததசர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අපි ඹේ කිසි රීති ප්ර ලසනඹක් භතු
කයන්ශන් ඒ ප්ර ලසනඹ භතු කශ යුතු ශරහට; අල ශරහට.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශවියි, ඒ ගළන භභ ඵරන්නේ.

ගරු එේ. ශජෝලේ භයිකල් ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்தைறகு ம். சஜரசப் கக்கல் ததசர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ ඇභතිතුභහ දළන් ප්ර කහල කශහ,
ඔඵතුභහත් අනුභත කශහ ශඹෝජනහ-

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

න හඹ පුසතකශශ නළවළ.

(Mr. Speaker)

දළන් ගරු කිරිඇල්ර භන්ත්රී තුභහ භතු කයපු ප්ර ලසනඹ, එතුභහශේ
තර්කඹ ඔඵතුභහ නළත යක් නහථ කයනහ.

ගරු එේ. ශජෝලේ භයිකල් ශඳශර්යහ භවතහ
ගරු එේ. ශජෝලේ භයිකල් ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்தைறகு ம். சஜரசப் கக்கல் ததசர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඔේ, න හඹ පුසතකශශ නළවළ. න හඹ පුසතකශශ නළත්නේ [ඵහධහ කිරීේ] ශඳිඩ්ඩක් -[ඵහධහ කිරීේ]

(ரண்தைறகு ம். சஜரசப் கக்கல் ததசர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භට කිඹරහ ඉය කයන්න ශදන්න.
එතුභහත් දළන් ශඹෝජනහ ශගනහහ කිඹරහ පිළිගත්තහ. ඒ
පිළිගත්තහට ඒක අද තිශඵන ළඩටවශන් නළවළ. ඒ නිහ ශේකට
අද ඡන්දඹක් ගන්න ඵළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්]

643

2013 ජනහරි 11

ගරු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ

(ரண்தைறகு கதசர் தொஸ்தர)

කථහනහඹකතුභහ

(The Hon. Faiszer Musthapha)

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

කථහනහඹකතුභහ

ගරු සුජී ශරනසිාව භවතහ

(Mr. Speaker)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, I rise to a point of Order.
(சதரரகர் அர்கள்)

ගරු ෂයිර් මුසතහඳහ නිශඹෝජ ඇභතිතුභහ.

ගරු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ

(ரண்தைறகு கதசர் தொஸ்தர)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

Hon. Speaker, this Motion has been debated for two
days and the Hon. Member is now stating that it is not
placed in the Order Paper. How can you take up that
position when you have participated in the Debate for two
days? How can you take up the position that it is not
placed in the Order Paper? You should have taken that up
before it was debated. How can you do that now? Why
did you participate? Hon. Speaker, the Hon. Member
raised the point of Order on the basis that it is not placed
in the Order Paper. This was debated for two days. If so,
it should have been taken up prior to it being debated.
After participating in the Debate, they cannot state that it
is not placed in the Order Paper. I do not see any logic in
it and this objection cannot be taken.
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ

(ரண்தைறகு னதத் றசரரக்க )
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභනි,- [ඵහධහ කිරීේ]

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු රලිත් දිහනහඹක නිශඹෝජ ඇභතිතුභහ.

ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ

(ரண்தைறகு னதத் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ ඔඵතුභහශේ අධහනඹට ශඹිමු
කයනහ 2013 ජනහරි 10 ළනි බ්රිවසඳතින්දහ න හඹ ඳර2ඹ. එමි
ඳළවළදිලි ශේ ශඹෝජනහ වන් නහ. ගරු බහනහඹකතුභහ ඒ
ශඹෝජනහ ඊශශ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ ඉදිරිඳත් කශහ. ඒ අනු
තභයි ශේ විනහදඹ ආයේබ වුශණ්. ඒ විනහදඹ තභයි ඊශශ අද දක්හ
කල් දළමුශේ. ජනහරි 10 ළනිදහ න හඹ ඳර2ශශ තිබුණු ශඹෝජනහ
තභයි ශභතුභහ -බහනහඹකතුභහ- ශඹෝජනහ කශශර. ඒ අනු තභයි
දිගටභ කටයුතු කශශර. අද -2013 ජනහරි භහශශ 11 ළනිදහන හඹ ඳර2ශශත් ඒ ශඹෝජනහ ඳළවළදිලි වන් ශරහ තිශඵනහ.
ඒ කරුණ ශනභ වන් ශරහ නළවළ කිඹරහ කිඹනහ නේ[ඵහධහ කිරීේ] ශේකට බහශේ අනුභළතිඹත් රඵහ  ජරහ තිශඵනහ.
බහශේ අනුභළතිඹ රඵහ ශගන තභයි ශේ කටයුතු කයශගන ආශේ.
එතශකිට ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහට ශේ ගරු බහශේ
අනුභළතිඹ රඵහ  ජරහ තිශඵන ශේ ශඹෝජනහ ේඵන්ධශඹන්
ක්රිnඹහත්භක ශන්න ඵරඹ තිශඵනහ.

ගරු සුජී ශරනසිාව භවතහ

(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, I rise to a point of Order.
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ගරු සුජී ශරනසිාව භන්ත්රී තුභහ.
(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, 78.(7) සථහය නිශඹෝගඹ අනු,
"ඔේපු වී ඇති විනභ ඳළළත්භක්- [ශඝෝහ කිරීේ] ඔඵතුභහට
ඇශවන්ශන් නළවළ, ගරු කථහනහඹකතුභනි.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

තමුන්නහන්ශරරහශේ ප්ර තියහය ඉයද? එශවනේ ගරු සුජී
ශරනසිාව භන්ත්රී තුභහ කථහ කයන්න.

ගරු සුජී ශරනසිාව භවතහ

(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, සථහය නිශඹෝග අාක78.(7) මි ශභශර
වන් නහ :
"ඔේපු වී ඇති විනභ ඳළළත්භක් ශවෝ අඵරතහක් ශවෝ ශවරතු ශකිටශගන
විනනිලසයඹකහයයඹකු ධුයශඹන් ඉත් කිරීභ වහ ජනහධිඳතියඹහ ශත
ඉදිරිඳත් කයනු රඵන ශඹෝජනහක් වහ ව ශඹෝජනහ ේභතඹක්
ඳහර්ලිශේන්තු විනසින් ේභත කයනු රළබ කල්මි, කථහනහඹකයඹහ
ඳහර්ලිශේන්තු ශනුශන් එකී ශඹෝජනහ ජනහධිඳතියඹහට ඉදිරිඳත්
කශ යුත්ශත් ඹ. "

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශඹෝජනහ ේභතඹ ගළන එතුභහ කිේ
කථහ වරි. ශේ හර්තහ පිළිගත් ඵත්, ශේ ළරැදිරට එතුමිඹ
ළරැදිකහරිඹ කශ ඵත් එතුභහශේ කථහශේ ජ වන් කයනහ. ඒ
දළන්වීභ ශභභ න හඹ ඳර2ශශ ඇතුශත් කශ යුතු තිබුණහ. [ඵහධහ
කිරීේ] ගරු කථහනහඹකතුභනි, න හඹ ඳර2ශශ ඇතුශත් න්ශන් [ඵහධහ කිරීේ]

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශවියි. ඔඵතුභහ කිඹන්ශන්ත් ඒ කහයණඹභයි.

ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, -

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භන්ත්රී තුභහ.

ගරු සුජී ශරනසිාව භවතහ

(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ කිඹරහ ඉය නළවළ.

ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳහර්ලිශේන්තුශේ විනහදඹට ගන්න
පුළුන් ඳහර්ලිශේන්තුශේ න හඹ ඳර2ශශ ඇති කරුණු ඳභණයි.
ඒ ගළන විනහදඹක් නළවළ. ශේ අඩු ඳහඩු දළකපු නිහ ගරු
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ඳහර්ලිශේන්තු

[ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ]

බහනහඹකතුභහ එතුභහශේ කථහ අහනශශ හචික ශේ
ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කශහ. නමුත් ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශේ
ශඹෝජනහ ලිඛිත න හඹ ඳර2ඹට ඇතුශත් ශනිකය ඡන්දඹකට
ගන්න වළකිඹහක් නළවළ. දළන් ශේ කහයණඹ අඳ පිළිගත්ශතිත්,
ශන ඕනෆභ කරුණක් පිළිඵත් න හඹ ඳර2ඹට ඇතුශත් ශනිකය
විනහදඹට ගන්න ඳහර්ලිශේන්තුට පුළුන්කභ තිශඵනහ.
ඒ විනතයක් ශනිශයි, ශභතළන ඳයසඳයඹකුත් තිශඵනහ. ගරු
කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ ඉදිරිශශ තිශඵන අද දින න හඹ ඳර2ශශ
8 ළනි පිටු ශකශයමි භභ ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹිමු
කයනහ. එමි 8 ළනි පිටුශේ වන් න්ශන්, "විනශලර කහයක
බහක් ඳත් කශ යුතු ඹළයි අපි ශඹෝජනහ කය සිටිමු" කිඹරහයි.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශේක කිඹනහට භට භහ ශන්න.
ආණ්ඩුට ශේක වදන්න තිබුණහ. නමුත් වළදුශේ නළවළ. දළන්
ඔඵතුභහ ඉදිරිශශ ළරැ ජභකින් තිශඵන්ශන්, විනශලර කහයක බහක්
ඳත් කිරීභ වහ ව ශඹෝජනහයි. ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ
ඇභතිතුභහ ඒ ඵ දළක්කහ. එතුභහ ඒ යද නිළරැදි කයන්න උත්හව
කශහ. නමුත් එඹ නිළරැදි ශරහ නළවළ. ඒක ලිඛිත න හඹ ඳර2ඹට
අයශගන ඉන් ඳසු ඳභණයි ඡන්ද විනභසීභට ගන්න පුළුන්
න්ශන්. ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ඉතහභ ඵළගෆඳත්
ඔඵතුභහශගන් ඉල්රහ සිටිනහ ශේ ගළන රකහ ඵරන්න කිඹරහ.
ඳහර්ලිශේන්තුශේ ශගෞයඹ ආයක්හ න්ශන් ඳහර්ලිශේන්තුශේ
ේප්ර දහඹ රැක්ශකිත් ඳභණයි. 23 න සථහය නිශඹෝගඹ අනු
එඹ ලිඛිත තිබිඹ යුතුයි; අත්න් කශ යුතුයි. ගරු නිභල් සිරිඳහර ද
සිල්හ ඇභතිතුභහ අත්න් කයපු ශඹෝජනහක් ඔඵතුභහ ඉදිරිශශ
තිශඵනහද? නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ ඇභතිතුභහ එතුභහශේ කථහ
අහනශශ ජ හචිකයි ශේක ඉදිරිඳත් කශශර. ගරු
කථහනහඹකතුභනි, ඒ නිහ ඔඵතුභහ ඉදිරිශශ ලිඛිත, අත්න් කශ
ශඹෝජනහක් නළවළ. න හඹ ඳර2ශශ නළවළ. ඒ නිහ ශභඹ
ාශලෝධනඹ කයන්ශන් නළති ඡන්දඹට ගන්න ඵළවළ.
ගරු ජනහධිඳති නීන්ඥ ෂයිර් මුසතහඳහ භළතිතුභහත් කිේහ ශේ
කහයණඹ ගළන අඳ දස ශදකක් විනහද කශහට ඳසශරයි ශේ
කහයණඹ භතු කයන්ශන් කිඹරහ. ශේක මුර සිටභ ළරැදියි. ශේ
ක්රිnඹහදහභඹභ ශුන යි. ඒ නිහ අඳ ඊශශ ඳටන් ගත්ත විනහදඹ
ශයෝදනහක් නළති, ඳදනභක් නළති කයපු විනහදඹක් ගරු
කථහනහඹකතුභනි. ඒ නිහ අඳට ඉදිරිඹට ඹන්න ඵළවළ. [ඵහධහ
කිරීේ]
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".......උඳතිස
අතඳත්තු
ඵණ්ඩහයනහඹක
හර
මුදිඹන්ශර
යහශවහමිරහශේ ශියහනි අාශුභහරහ ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්මිඹ ඉත්කිරීභ
වහ ශඹෝජනහක් අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට ඉදිරිඳත් කශ වළකි න ඳරිදි
ඳහර්ලිශේන්තු විනශලර කහයක බහක් ඳත්කශ යුතු ඹළයි ඉවත නේ
වන්........"

[ඵහධහ කිරීේ] ශඳිඩ්ඩක් ඉන්න. [ඵහධහ කිරීේ] ශේ ශවි
සිාවර [ඵහධහ කිරීේ] ශේ සිාවර -

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

දඹහසිරි ජඹශරකය භන්ත්රී තුභහ -[ඵහධහ කිරීේ]

ගරු ගහමිණී විනජිත් විනජඹමුණි ද ශියිහ භවතහ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ත තිශඵනහ.

ගරු තිස අත්තනහඹක භවතහ

(ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, - [ඵහධහ කිරීේ]

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

දඹහසිරි ජඹශරකය භන්ත්රී තුභහට ඳසු තිස අත්තනහඹක
භන්ත්රී තුභහ අදවස දක්න්න.

ගරු ගහමිණී විනජිත් විනජඹමුණි ද ශියිහ භවතහ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ත තිශඵනහ ගරු කථහනහඹකතුභනි.

"......කශ වළකි න ඳරිදි ඳහර්ලිශේන්තු විනශලර කහයක බහක් ඳත්කශ
යුතු ඹළයි ඉවත නේ වන් ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රී රුන් න අපි,
ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශේ 107(3)  සථහ භඟ කිඹළශන 107(2)
 සථහශේ ......."

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

ගරු ගහමිණී විනජිත් විනජඹමුණි ද ශියිහ භවතහ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa )

(Mr. Speaker)

ඔඵතුභහ කිඹන වළටිඹට, "කහයක බහක් ඳත්කශ යුතු ඹළයි"
කිඹරහයි කිඹහ තිශඵන්ශන්.

ගරු කථහනහඹකතුභනි, -

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ගහමිණී විනජිත් විනජඹමුණි ද ශියිහ නිශඹෝජ ඇභතිතුභහ
ශභිනහද කිඹන්ශන්?

ගරු ගහමිණී විනජිත් විනජඹමුණි ද ශියිහ භවතහ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අද දින න හඹ ඳර2ශශ ඉතහභ ඳළවළදිලි
සිාවශරන් ශභභ ශඹෝජනහ තිශඵනහ. ශේ ඵරන්න. උක්ත
ආඛ හත ේඵන්ධඹ නිළරැදි, අක්ය විනන හඹ මුර, භළද, අග
අන්තර් ේඵන්ධතහ ඇති, ඳළවළදිලි ශභඹ තිශඵනහ ගරු
කථහනහඹකතුභනි. න හඹ ඳර2ශශ 8 ළනි පිටුශේ ශභශර වන්
ශනහ:

ගරු ගහමිණී විනජිත් විනජඹමුණි ද ශියිහ භවතහ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

"...ඉත් කිරීභ වහ..... ඳහර්ලිශේන්තු සථහය නිශඹෝග ප්ර කහය ශඹෝජනහ
කය සිටිමු."

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශේශක් අහනඹක් තිශඵනහ. උක්ත
ආඛ හත ේඵන්ධඹ, අක්ය විනන හඹ තිශඵනහ. මුර භළද අග
අන්තර් ේඵන්ධතහ තිශඵනහ.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

අඩුක් තිශඵනහ නේ, යදක් තිශඵනහ නේ භභ ශිඹරහ
ඵරන්න ඕනෆ. ඒ නිහ ඡන්ද විනභසීභට ප්ර ථභ භභ -

647

2013 ජනහරි 11

ගරු දඹහසිරි ජඹශරකය භවතහ

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Sir, I rise to a point of Order.
කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

දඹහසිරි ජඹශරකය භන්ත්රී තුභනි, ශඳිඩ්ඩක් ඉන්න. ඡන්ද
විනභසීභට ප්ර ථභ භභ ශේ ගළන න්න්දුකුත් ශදන්න එඳහ ඹළ.

ගරු දඹහසිරි ජඹශරකය භවතහ

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒක තභයි.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

කරුණු ඉදිරිඳත් කයන්න ශරහ දුන්නහ ශවිටභ ඇති.

ගරු දඹහසිරි ජඹශරකය භවතහ

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Sir, I rise to a point of Order. Please listen to me.
කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

දඹහසිරි ජඹශරකය භන්ත්රී තුභහ ශභිකක්ද කිඹන්ශන්?

ගරු දඹහසිරි ජඹශරකය භවතහ

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ඳශමුශන්භ ඔඵතුභහශේ
අධහනඹ ශඹිමු කයනහ, 78ආ.(6) සථහය නිශඹෝගඹ ශකශයමි.
එමි ශඵිශවිභ ඳළවළදිලි වන් ශනහ, ඳහර්ලිශේන්තු ේභත
කයනු රළබ ශඹෝජනහක් ජනහධිඳතිතුභහට ඉදිරිඳත් කයන්න ඕනෆඹ
කිඹරහ. අශේ නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ ඇභතිතුභහ කිේහ ශේ
ශඹෝජනහශේ ඒක තිශඵනහ කිඹරහ. භභ ඒකත් ප්ර තික්ශරඳ
කයනහ. හභහන ේප්ර දහඹ අනු න හඹ ඳර2ශශ තිශඵන කහයණහ
වළය ශනත් කිසික් අඳට කථහ කයන්න ඵළවළ. වළඵළයි අපි
තත්ඳයඹකට මිතමු, අශේ නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ ඇභතිතුභහ ඹේ
කිසි ශඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් කශහඹ කිඹරහ.
ගරු කථහනහඹකතුභනි, අශේ  සථහ අනු ඳළවළදිලිභ ඒ
භන්ත්රී යඹහ ඒක අත්න් කය, ලිඛිත ඔඵතුභහට ඉදිරිඳත් කයන්න
ඕනෆ. අපි මිතමු, ඒ සිඹල්රභ නළති, එතුභන්රහ සිඹලු ශදනහභ
එකතු ශරහ අත් ඔහ තුශනන් ශදකක ඵරඹක් ශඳන්වහඹ
කිඹරහ. වළඵළයි එශවභ අත ඔන්නත් අනිහර්ඹශඹන්භ ඒ
ඉදිරිඳත් කයන පු්ධගරඹහ අත්න් මිත ලිඛිත ඉදිරිඳත් කයන්න
ඕනෆ. ඒ සිඹල්රභ නළති වුණත් ශේ සිඹලු ශදනහභ එකතු ශරහ අත
ඔහ තුශනන් ශදකක ඵරඹක් ගත්තහඹ කිඹරහ කිඹමු ශකෝ.
ඒකත් අදහශ ශන්ශන් නළවළ. ඳශමුළනි එක, ඒක Order Paper
එශක් නළවළ. ශදළනි කහයණඹ වළටිඹට අපි මිතමු, අද නිකේ
ශඹෝජනහක් විනධිඹට ඉදිරිඳත් කශහ කිඹරහ. ගරු කථහනහඹකතුභනි,
ඒත් අදහශ ශන්ශන් නළවළ. ඒක ලිඛිත ඉදිරිඳත් කශ යුතුයි.
එශවභ නළතු ශේක කයන්න ඵළවළ, ගරු කථහනහඹකතුභනි.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශවියි. ගරු තිස අත්තනහඹක භන්ත්රී තුභනි, ඔඵතුභහට
ඉදිරිඳත් කයන්න තිශඵන්ශන් එභ අදවභද? නළත්නේ -
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ගරු තිස අත්තනහඹක භවතහ

(ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

නළවළ. ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ
ඔඵතුභහත්, භභත් අවුරුදු 25ක් තිසශර ඉරහ තිශඵනහ. ඔඵතුභහ
දන්නහ, ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ හකච්ඡහ කයන වළභ කහයණඹක්භ
-වදිසි නීති විනහදඹ ශන්න පුළුන්- ශේ න හඹ ඳර2ශශ
තිශඵනහඹ කිඹරහ. භභ කළභති වුණහඹ කිඹරහ - [ඵහධහ කිරීේ]
ශඳිඩ්ඩක් ඉන්න. භභ කළභති වුණහඹ කිඹරහ, භභ ශභතළන
ප්ර කහලඹක් ශකරුයි කිඹරහ ඒක ශඹෝජනහක් න්ශන් නළවළ.
ඡන්ද විනභන්න දහන්න ඵළවළ. ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශේ 107. (2)
 සථහශේ තිශඵනහ, ".......ඳහර්ලිශේන්තුශේ මුළු භන්ත්රී යඹන්
ාඛ හශන් ඵහුතය ාඛ හක් විනසින් ේභත කයන රද
ඳහර්ලිශේන්තුශේ ශඹෝජනහක්........" කිඹරහ. "ේභත කයන රද
ශඹෝජනහක්" කිඹරහ තිශඵනහ. ශභිකක්ද ේභත කයන රද
ශඹෝජනහ? එශවභ ශඹෝජනහක් ශේ න හඹ ඳර2ශශ නළවළ. ශේ
න හඹ ඳර2ශශ ශභිකක්ද තිශඵන්ශන්?
ශේ න හඹ ඳර2ශශ අාක 1 ශඹෝජනහට තිශඵන්ශන් කහයක
බහක් ඳත් කශ යුතුයි කිඹරහයි. කහයක බහක් ඳත් කයන
ශඹෝජනහක් තිශඵන්ශන්. කහයක බහ ඳත් කයරහ ඉයයි. දළන්
ආඳසු කහයක බහක් ගළන කථහ කයන්න ඵළවළ. ඒ නිහ අද
ඡන්දඹ විනභන්න ශභතළන ශඹෝජනහක් නළවළ. ඡන්දඹ විනභන්න
ශඹෝජනහක් න හඹ ඳර2ශශ නළවළ. ඒ නිහ ඡන්දඹ විනභන්න
ඵළවළ කිඹරහ ශඵිශවිභ ඳළවළදිලි ප්ර කහල කයන්න ඕනෆ.

ගරු එේ.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, I rise to a point of Order.
කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු සුභන්තියන් භන්ත්රී තුභහ. ඊ ශඟට ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය
භන්ත්රී තුභහ.

ගරු එේ.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Thank you, Sir. If we take what is in the Order Paper
today for a vote and in case it is passed, we will have to
appoint another Select Committee because the Resolution
there is to appoint a Select Committee. - [Interruption.]
The only operative part is to appoint another Select
Committee. If this is passed, you will have to appoint
another Select Committee to inquire into it. That is the
only operative part. Though it is in order to address a
Resolution to the President, that is not the operative part.
The only operative part is that we are resolving that a
Select Committee of Parliament be appointed. If you put
it to vote, you will have to appoint another Select
Committee today. Thank you.
කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ.
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ඳහර්ලිශේන්තු

ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ

(ரண்தைறகு ஜரணக தண்டர)

(The Hon. Janaka Bandara)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳහර්ලිශේන්තුශේ න හඹ පුසතකඹට න හඹ ඳර2ඹට- ඇතුශත් කශ යුතු කරුණුරට අදහශ ශන්ශන්
23න සථහය නිශඹෝගඹයි. ගරු කථහනහඹකතුභනි, සථහය
නිශඹෝග 23 ඹටශත් න විනධිවිනධහනඹන්ට  තිශර්කඹක් වළටිඹට
සථහය නිශඹෝග 24 දළක්ශනහ. ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ
24න සථහය නිශඹෝගඹ ශකශයමි ඔඵතුභහශේ ගරු අධහනඹ
ශඹිමු කයනහ. එමි ශභශර වන් තිශඵනහ:
"සථහය නිශඹෝග අන් කිසි නිඹභඹක් කය ඇශතිත් මි, භතු දළක්ශන
ශඹෝජනහ ේඵන්ධශඹන් වළය, ඉදිරිඳත් කිරීභට අදවස කයන කය
ශඹෝජනහක් ේඵන්ධශඹන් ශවෝ දළනුේ ජභක් කශ යුතු ඹ."

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශේ "භතු දළක්ශන ශඹෝජනහ වළය"
කිඹන  තිශර්කී අසථහශේ ඳශමුළනි කහයණඹ විනධිඹට වන්
කය තිශඵන්ශන්, "පර්ණ ඳහර්ලිශේන්තු කහයක බහ තුශ  ජ කයනු
රඵන ශඹෝජනහක්" කිඹන එකයි. එතශකිට ආණ්ඩුක්රපභ
 සථහශේ 107.(2) අනු සථහ ඹටශත් ඳහර්ලිශේන්තු
භන්ත්රී රුන්ශේ අත්නින් ඔඵතුභන් ශත ඉදිරිඳත් කයන රද
ශඹෝජනහ ේඵන්ධශඹන් විනශලර කහයක බහක් ඳත් කයරහ, ඒ
ේඵන්ධශඹන් විනභර්ලනඹක් කයරහ තිශඵනහ.
විනශලර කහයක බහක් විනධිඹට තභයි ඳහර්ලිශේන්තු ඊශශ රැස
වුශණ්. ඒ විනශලර කහයක බහශේ ජ ගරු බහනහඹකතුභහ ඳළවළදිලි
හචික ශඹෝජනහක් කශහ, ශේ ශයෝදනහ ඔේපු ශරහ තිශඵන
නිහ ශඹෝජනහ ේමුතිශඹන් අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට ශඹිමු
කයන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. ඒ නිහ සථහය නිශඹෝග 24.(1) ඹටශත්
පර්ණ ඳහර්ලිශේන්තු කහයක බහ තුශ ජ කයන රද ශඹෝජනහක්
නිහ ශභඹ න හඹ පුසතකඹට ඇතුශත් න්න අල න්ශන්
නළවළ. සතුතියි. [ඵහධහ කිරීේ]

ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

නළඟී සිටිශශඹ.
ழுந்ரர்.
rose.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ.

ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ශේ අසථහ පර්ණ කහයක බහ අසථහක් ශනිශයි.
එශවභ නේ ශාශකෝරඹ ඳල්ශරවහයි තිශඵන්න ඕනෆ. ඒක නිහ
ශේක අදහශ ශන්ශන් නළවළ.

ගරු (වද ) යහජිත ශරනහයත්න භවතහ

(ரண்தைறகு கத்ற கனரறற ரஜற சசணரத்ண)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

නළඟී සිටිශශඹ.
ழுந்ரர்.

rose.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

දළන් ගරු යහජිත ශරනහයත්න භවතහ.
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ගරු (වද ) යහජිත ශරනහයත්න භවතහ

(ரண்தைறகு கத்ற கனரறற ரஜற சசணரத்ண)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අද දින, එනේ 2013.01.11න දින
න හඹ ඳර2ශශ ඳළවළදිලිභ ශේ ශඹෝජනහ තිශඵනහ. ඵරන්න,
වතයන පිටු. එමි වන් තිශඵන්ශන් ශභශරයි:
"ශ්රීප රාකහ ප්ර ජහතහන්්රිකක භහජහ ජ ජනයජශශ ශේරසධහධිකයණශශ
අර7විනනිලසයඹකහය ධුයශඹන් ගරු (ආයහර්ඹ) උඳතිස අතඳත්තු
ඵණ්ඩහයනහඹක හර මුදිඹන්ශර යහශවහමිරහශේ ශියහනි අාශුභහරහ
ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්මිඹ ඉත් කිරීභ වහ අතිගරු ජනහධිඳතියඹහ
ශත ඳහර්ලිශේන්තුශේ ශඹෝජනහ ේභතඹක් ඉදිරිඳත් කිරීභ පිණි
ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශේ 107(2)  සථහ ප්ර කහය ශඹෝජනහ,-"

[ඵහධහ කිරීේ] ඊට ඩහ ශභිකක්ද? ශේ ශඹෝජනහ. ශඹෝජනහ
වරිඹට කිඹහ ගන්නහ. [ඵහධහ කිරීේ] කසිේපු නඩු කථහ කශහට
වරි ඹන්ශන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] කසිේපු නඩු කථහ කශහට ළඩක්
නළවළ. ශේ ශගිල්ශරෝ ශේ කසිේපු නඩුරට කථහ කයරහ එනහ,
lawyersරහ කිඹරහ. කසිේපු නඩු කථහ කයරහ ළඩක් නළවළ. [ඵහධහ
කිරීේ]

ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ශඹෝජනහශේ අග කිඹන්න.

ගරු භන්ත්රී රු

(ரண்தைறகு உதப்தறணர்கள்)

(Hon. Members)

අග කිඹන්න.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඹේ න්න්දුක් ශද්ධ ජ සථහය නිශඹෝග, ඊට ශඳය සිදු ව
ආකහයඹන් පිළිඵ ශිඹරහ, විනලසශල්ණඹ කයරහ, මිතරහ ඵරරහ
තභයි භභ න්යණඹක් ශදන්න ඕනෆ. ඒ නිහ භභ විනනහඩි 10කට
බහ අත් මිටුරහ ඊට ඳසශර ඇවිනල්රහ න්යණඹ කිඹන්නේ.

රැසවීභ ඊට අනුකර තහකහලික අත්මිටුන රදින්, අ.බහ.
7.34ට නළත ඳත්න ර ජ.
அன்தடி, அர்வு தற.த. 7.34 றக இகடறதத்ப்தட்டு
லண்டுந் தரடங்கறற்த.
Sitting accordingly suspended till 7.34 p.m. and then resumed,

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ඇභතිරුනි, ගරු භන්ත්රී රුනි, අදහශ සථහය නිශඹෝග
වහ ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශේ ප්ර තිඳහදන භභ අධ ඹනඹ කය
ඵළලුශමි.
ජනහධිඳතිතුභහට ශඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ භහ ශත
භන්ත්රී රුන් අත්න් ශකිට රඵහ ශදන රද ශඹෝජනහ ේභතඹට
අභතය අලුත් ශඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් කශ ශනිවළකි ඵ භභ
ප්ර කහල කයමි.
දළනට ඉදිරිඳත් කය ඇති ශඹෝජනහ ශවිඳින් අධ ඹනඹ කය
ඵළලීශේ ජ ශභභ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ශකිට ඇත්ශත් ආණ්ඩුක්රපභ
 සථහශේ 107(2)  සථහ භඟ කිඹවිනඹ යුතු 107(3)
 සථහ ව 78(අ) සථහය නිශඹෝගඹ ඹටශත් ඵ ඉතහ
ඳළවළදිලි වන් ශකිට ඇත.
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තද, ශභභ ශඹෝජනහශන් ඵරහශඳිශයිත්තු න්ශන් ඉවත
වන් විනභහයහය ශයෝදනහ ශවරතුශන් එභ විනභහයහය ශයෝදනහ
පිළිඵ ඳරීක්ණඹ ශකිට එභ ශයෝදනහ එකක් ශවෝ ඊට ළඩි
ගණනක් ඔේපු වී ඇතළයි විනශලර කහයක බහ විනසින්
ඳහර්ලිශේන්තුට හර්තහ කයනු රළබුශවිත් ශ්රීප රාකහ
ප්ර ජහතහන්්රිකක භහජහ ජ ජනයජශශ අර7 විනනිලසයඹකහය ඳදවිනශඹන්
ගරු ආයහර්ඹ උඳතිස අතඳත්තු ඵණ්ඩහයනහඹක හර මුදිඹන්ශර
යහශවහමිරහශේ ශියහනි අාශුභහරහ ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්මිඹ ඉත්
කිරීභ වහ ශඹෝජනහක් අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට ඉදිරිඳත් කශ
යුතු ඹළයි වන් න ඵළවිනන් ශභභ ශඹෝජනහශේ ඳයභහර්ථඹ ඉතහ
ඳළවළදිලි න අතය, ආණ්ඩුක්රපභ  සථහශේ 107(2)  සථහ
භඟ කිඹවිනඹ යුතු 107(3)  සථහ ප්ර කහය ශඹෝජනහක් ඉදිරිඳත්
කිරීභට අද දින න හඹ ඳර2ශශ අඩාගු කය ඇති ශඹෝජනහ
ප්ර භහණත් න ඵ භභ ප්ර කහල කයමි.
එභ නිහ අද දින න හඹ ඳර2ශශ විනඹ අාක 1 ශඹෝජනහ දළන්
ඡන්ද විනභසීභ වහ ඉදිරිඳත් කයමි.

ප්ර ලසනඹ විනභන ර ජ.
කටවඬල් අනු " ඳක්" භන්ත්රී න්ට ජඹ ඵ කථහනහඹකතුභහ
විනසින් ප්ර කහල කයන ර ජ.

(ரண்தைறகு யறந் ரப்தர அசதர்ண)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ගරු භමින්ද අභයවීය භවතහ

(ரண்தைறகு யறந் அவீ)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ගරු (ආයහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ
(ரண்தைறகு கனரறற சத் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු ඩරස අරවේශඳරුභ භවතහ

(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்ததத)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ගරු භමින්දහනන්ද අලුත්ගභශේ භවතහ

(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அதத்கசக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු ටී. බී. ඒකනහඹක භවතහ

(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க)

(The Hon. T.B. Ekanayake)

றணர றடுக்கப்தட்டது.
குல்கபறன்தடி"ஆம்"

ගරු භමින්ද ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ

சசனரங்கறற்த

ண

சதரரகர்

அர்கள்

அநறறத்ரர்கள்.

ගරු තිස කයල්ලිඹ්ධද භවතහ

(ரண்தைறகு றஸ்ம கல்தத்)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

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

ගරු ජීන් කුභහයණතුාග භවතහ

(ரண்தைறகு ஜலன் குரதுங்க)

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga)

ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

ගරු ශයජිශනෝල්ඩ් කුශර් භවතහ

Sir, I call for a Division by name.

(The Hon. Reginold Cooray)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

(ரண்தைறகு தஜறசணரல்ட் குச)

ඳහර්ලිශේන්තු භතු ඳශ න අන්දභට-ඳක් 155;
විනරු්ධධ 49; ශනිඳළමිණි 20; ඹනුශන් ශඵදුශණ්ඹ.
தரரளுன்நம் தறரறந்து:
ரசரர் 20.

சரர்தரக 155;

றரக 49;

ගරු පිඹශරන ගභශේ භවතහ
(ரண்தைறகு தறசசண கசக)

(The Hon. Piyasena Gamage)

ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

The Parliament divided: Ayes 155; Noes 49; Absent 20.

(ரண்தைறகு றசணஷ் குர்ண)

ගරු එේ. ශජෝලේ භයිකල් ශඳශර්යහ භවතහ

ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

(ரண்தைறகு ம். சஜரசப் கக்கல் ததசர)

ගරු
කථහනහඹකතුභනි,
ආණ්ඩුක්රපභ
 සථහටත්,
ඳහර්ලිශේන්තුශේ සථහය නිශඹෝගරටත් ඳටවළනි නිහ භභ
ශභභ ශඹෝජනහට විනරු්ධධයි.

ඳක්ෂය

சரர்தரக

Ayes

ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

ගරු පිඹාකය ජඹයත්න භවතහ

(ரண்தைறகு தறங்க ஜத்ண)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

ගරු සුශේධහ ජී. ජඹශරන භවත්මිඹ

(ரண்தைறகு (றதற) சுசர ஜல. ஜசசண)

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

ගරු දඹහශ්රිපත තිශරයහ භවතහ

(ரண்தைறகு டி.ம். ஜத்ண)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

(ரண்தைறகு ரசறநற றசமர)
(The Hon. Dayasritha Thissera)

ගරු ඒ.එල්.එේ. අතහවුල්රහ භවතහ

ගරු ජනක ඵණ්ඩහය ශතන්නශකෝන් භවතහ

(ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர)

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

(ரண்தைறகு ஜணக தண்டர தன்ணசகரன்)
(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)
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ගරු ආරුමුගන් ශතිණ්ඩභන් භවතහ

(ரண்தைறகு ஆததொகன் தரண்டரன்)
(The Hon. Arumugan Thondaman)

ඳහර්ලිශේන්තු
ගරු රිහඩ් ඵදියු ජන් භවතහ

(ரண்தைறகு நறமரத் தறத்லன்)

(The Hon. Risad Badhiutheen )

ගරු පී. දඹහයත්න භවතහ

ගරු ජගත් ඵහරසරිඹ භවතහ

(The Hon. P. Dayaratna)

(The Hon. Jagath Balasuriya)

ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ

ගරු අනුය ප්රිීඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

(ரண்தைறகு தே. ரத்ண)

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(ரண்தைறகு ஜகத் தரனசூரற)

(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர)

ගරු නවිනන් දිහනහඹක භවතහ

ගරු ඳහධලී යේපික යණක භවතහ

(The Hon. Navin Dissanayake)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க)

(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க)

ගරු එස.බී. දිහනහඹක භවතහ

ගරු සී.බී. යත්නහඹක භවතහ

(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றசரரக்க)
(The Hon. S.B. Dissanayake)

(ரண்தைறகு சல.தற. த்ரக்க)
(The Hon. C.B. Rathnayake)

ගරු හලින්ද දිහනහඹක භවතහ

ගරු ශකශවළිඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ

(The Hon. Salinda Dissanayake)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

(ரண்தைறகு சரதந் றசரரக்க)

(ரண்தைறகு தகதயத ம்தைக்தல்ன)

ගරු ඩේරස ශ්ධහනන්ද භවතහ

ගරු ඵළසිල් ශයෝවණ යහජඳක්ෂය භවතහ

(The Hon. Douglas Devananda)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ගරු එස.බී. නහවිනන්න භවතහ

ගරු ගහමිණී ශරිකුශේ භවතහ

(The Hon. S.B. Nawinne)

(The Hon. Gamini Lokuge)

ගරු හසුශ්ධ නහනහඹක්කහය භවතහ

ගරු ඳවිනර2හශ්ධවින න්නිආයච්චි භවත්මිඹ

(ரண்தைறகு டக்பஸ் சரணந்ர)

(ரண்தைறகு ஸ்.தற. ரறன்ண)

(ரண்தைறகு ததவல் சரய ரஜதக்ஷ)

(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குசக)

(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர)

(ரண்தைறகு (றதற) தறத்ரசற ன்ணறஆச்சற)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ගරු (භවහයහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස භවතහ

ගරු යත්නසිරි විනක්රපභනහඹක භවතහ

(ரண்தைறகு (சதரசறரறர்) ஜல.ல். தேரறஸ்)

(ரண்தைறகு த்ணசறநற றக்கறரக்க)

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

(The Hon. Ratnasiri Wickramanayaka )

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ

ගරු ගුණයත්න වීයශකෝන් භවතහ

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

(The Hon. Gunaratne Weerakoon)

(ரண்தைறகு .தே. ஜகத் தைஷ்தகுர)

(ரண்தைறகு குத்ண வீசகரன்)

ගරු ඩිරහන් ශඳශර්යහ භවතහ

ගරු විනභල් වීයාල භවතහ

(The Hon. Dilan Perera)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

(ரண்தைறகு டினரன் ததசர)

(ரண்தைறகு றல் வீங்ச)

ගරු ෆීලික්ස ශඳශර්යහ භවතහ

ගරු කුභහය ශල්ගභ භවතහ

(The Hon. Felix Perera)

(The Hon. Kumara Welgama)

(ரண்தைறகு தேதக்ஸ் ததசர)

(ரண்தைறகு குர தல்க)

ගරු ශජින්සටන් ප්ර නහන්දු භවතහ

ගරු භමින්ද භයසිාව භවතහ

(The Hon. Johnston Fernando)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

ගරු මිල්ශයෝයි ප්ර නහන්දු භවතහ

ගරු යාජිත් සිඹමරහපිටිඹ භවතහ

(ரண்தைறகு சஜரன்ஸ்டன் தர்ணரந்து)

(ரண்தைறகு யறந் சசறங்க)

(ரண்தைறகு றல்சரய் தர்ணரந்து)
(The Hon. Milroy Fernando)

(ரண்தைறகு ஞ்ஜறத் சறம்தனரப்தறட்டி)

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්ර රභජඹන්ත භවතහ

ගරු වභත්රී ඳහර සිරිශරන භවතහ

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

(The Hon. Maithripala Sirisena)

(ரண்தைறகு . டி. சுசறல் தறசஜந்)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)
(ரண்தைறகு கத்றரறதரன சறநறசசண)
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ගරු (ආයහර්ඹ) භර්විනන් සිල්හ භවතහ

ගරු සිරිඳහර ගභරත් භවතහ

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

(The Hon. Siripala Gamalath)

(ரண்தைறகு (கனரறற) சர்றன் சறல்ர)

ගරු අතහවුද ශශනවිනයත්න භවතහ

(ரண்தைறகு அரவு தசதணறத்ண)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

(ரண்தைறகு சறநறதரன கனத்)

ගරු යත් කුභහය ගුණයත්න භවතහ
(ரண்தைறகு சத் குர குத்ண)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

ගරු ඩේලිේ.ඩී.ශජ්. ශශනවිනයත්න භවතහ

ගරු ගීතහාජන ගුණර්ධන භවතහ

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

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

(ரண்தைறகு டதறள்த்.டி.சஜ. தசதணறத்ண)

(ரண்தைறகு கலரஞ்ஜண குர்ண)

ගරු රක්සභන් ශශනවිනයත්න භවතහ

ගරු යණ ගුණර්ධන භවතහ

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

(The Hon. Sarana Gunawardena)

(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண)

ගරු (වද ) යහජිත ශරනහයත්න භවතහ

(ரண்தைறகு கத்ற கனரறற ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු යවුෂස වකීේ භවතහ

(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

ගරු ඒ.එච්.එේ. ෂවුසි භවතහ

(ரண்தைறகு .ச்.ம். ததௌவ)

(The Hon. A.H.M. Fowzie)

(ரண்தைறகு ச குர்ண)

ගරු එේ.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ
(ரண்தைறகு ம்.சக..டி.ஸ். குர்ண)

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

ගරු අර්ල් ගුණශරකය භවතහ

(ரண்தைறகு ர்ல் குசசக்க)

(The Hon. Earl Gunasekara)

ගරු එස.එේ. යන්ද්රණශරන භවතහ

(ரண்தைறகு ஸ்.ம். சந்றசசண)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

ගරු යන්දිභ වීයක්ශකිඩි භවතහ

ගරු ශප්ර රභරහල් ජඹශරකය භවතහ

(The Hon. Chandima Weerakkody)

(The Hon. Premalal Jayasekara)

(ரண்தைறகு சந்ற வீக்தகரடி)

(ரண்தைறகு தறசனரல் ஜசசக)

ගරු මුරුශේසු යන්ද්රණකුභහර් භවතහ

ගරු ඵෂීර් ශගු ඩහවුඩ් භවතහ

(The Hon. Murugesu Chandrakumar )

(The Hon. Basheer Segu Dawood)

(ரண்தைறகு தொதசகசு சந்றகுரர் )

(ரண்தைறகு தசலர் சசகு ரவூத்)

ගරු ශයෝමිත අශේගුණර්ධන භවතහ

ගරු ගහමිණී විනජිත් විනජඹමුණි ද ශියිහ භවතහ

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

(ரண்தைறகு சரயற அசதகுர்ண)

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தசரய்சர)

ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ

ගරු විනජඹ දවනහඹක භවතහ

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

(The Hon. Wijaya Dahanayake)

(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் ரப்தர அசதர்ண)

(ரண்தைறகு றஜ யரக்க)

ගරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ

ගරු දුමින්ද දිහනහඹක භවතහ

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

(The Hon. Duminda Dissanayake)

(ரண்தைறகு னசந் அனகறன்ண)

(ரண்தைறகு துறந் றசரரக்க)

ගරු නන්දිමිර2 ඒකනහඹක භවතහ

ගරු ශයෝවණ දිහනහඹක භවතහ

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

(ரண்தைறகு ந்றறத் க்கரக்க)

ගරු ඩේලිේ.බී. ඒකනහඹක භවතහ

(ரண்தைறகு சரய றசரரக்க)

ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ

(ரண்தைறகு டதறள்த்.தற. க்கரக்க)

(The Hon. W.B. Ekanayake)

(ரண்தைறகு னதத் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ගරු ඒ.ආර්.එේ. අේදුල් කහදර් භවතහ

ගරු වීයකුභහය දිහනහඹක භවතහ

(The Hon. A.R.M. Abdul Cader)

(ரண்தைறகு வீகுர றசரரக்க)
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)

ගරු නිර්භර ශකිතරහර භවතහ

ගරු සුන්ත පුාචිනිරශේ භවතහ

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

(ரண்தைறகு .ஆர்.ம். அப்துல் கரர்)

(ரண்தைறகு றர்ன தகரத்னரன)

(ரண்தைறகு சுசந் தைஞ்சறறனச)
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ඳහර්ලිශේන්තු

ගරු නිශඹෝභහල් ශඳශර්යහ භවතහ

ගරු විනක්ටර් ඇන්ටනි භවතහ

(The Hon. Neomal Perera)

(The Hon.Victor Antony)

(ரண்தைறகு றசரரல் ததசர)

(ரண்தைறகு றக்டர் அந்ணல)

ගරු ඉන්දික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ

ගරු වී.ශක්. ඉන්දික භවතහ

(The Hon. Indika Bandaranayake)

(The Hon.V.K. Indika)

(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க)

(ரண்தைறகு ற.சக. இந்றக)

ගරු සී.පී.ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ

ගරු ෂයිහල් කහසිේ භවතහ

(The Hon. C.P.D. Bandaranaike)

(The Hon. Faizal Cassim)

ගරු එච්.ආර්. මිර2ඳහර භවතහ

ගරු වද ශයෝවණ පුසඳ කුභහය භවතහ

(The Hon. H.R. Mithrapala)

(The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara)

(ரண்தைறகு சல.தே.டி. தண்டரரக்க)

(ரண்தைறகு ச்.ஆர். றத்றதரன)

ගරු විනනහඹගමර්ති මුයලිදයන් භවතහ

(ரண்தைறகு றரகதோர்த்ற தொபறன்)

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran)

ගරු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ

(ரண்தைறகு கதசர் தொஸ்தர)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

ගරු නිරඳභහ යහජඳක්ෂය භවත්මිඹ

(ரண்தைறகு(றதற) றதௐதர ரஜதக்ஷ)

(The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa)

ගරු ඩුලිේ විනශජ්ශරකය භවතහ

(ரண்தைறகு துதப் றசஜசசக)

(The Hon. Duleep Wijesekera )

ගරු මුතු සිලිාගේ භවතහ

(ரண்தைறகு தொத்து சறதங்கம்)

(The Hon. Muthu Sivalingam)

ගරු සී.ඒ. සරිඹආයච්චි භවතහ

(ரண்தைறகு சல.. சூரறஆச்சற)

(The Hon. C.A. Suriyaarachchi)

ගරු එේ.එල්.ඒ.එේ. මිසබුල්රහ භවතහ

(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ்)

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

(ரண்தைறகு கதமரல் கரசறம்)

(ரண்தைறகு கத்ற கனரறற சரய தைஷ்தகுர)

ගරු නී ශයෝවන ශකිඩිතුක්කු භවතහ

(ரண்தைறகு சணல சரயண தகரடிதுக்கு)

(The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku)

ගරු ප්ර බහ ගශන්න් භවතහ

(ரண்தைறகு தறதர கசசன்)

(The Hon. Praba Ganesan)

ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

ගරු ශවරභහල් ගුණශරකය භවතහ

(ரண்தைறகு சயரல் குசசக்க)

(The Hon. Hemal Gunasekera)

ගරු ශභිවහන් රහල් ශර7රරු භවතහ

(ரண்தைறகு தரயரன் னரல் கறசத)

(The Hon. Mohan Lal Grero)

ගරු නත් ජඹසරිඹ භවතහ
(ரண்தைறகு சணத் ஜசூரற)

(The Hon. Sanath Jayasuriya)

ගරු අයර ජහශගිඩශේ භවතහ

(ரண்தைறகு அச்சன ஜரதகரடசக)

(The Hon. Achala Jagodage)

ගරු ජඹයත්න ශවරයත් භවතහ

ගරු එේ.එස. තේෆික් භවතහ

(The Hon. Jayarathna Herath)

(The Hon. M.S. Thowfeek)

(ரண்தைறகு ஜத்ண சயத்)

(ரண்தைறகு ம்.ஸ். தபதேக்)

ගරු දිළුේ අමුණුගභ භවතහ

ගරු ශභිවහන් ප්රිීඹදර්ලන ද සිල්හ භවතහ

(ரண்தைறகு றளும் அதொடக)

(ரண்தைறகு தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர)

(The Hon. Dilum Amunugama)

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva)

ගරු සිල්ශේස්රික අරහන්ටින් භවතහ

ගරු ටී. යාජිත් ද ශියිහ භවතහ

(ரண்தைறகு சறல்சஸ்றரற அனன்நறன்)

(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர)

(The Hon. Silvastrie Alantin)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

ගරු ශභිවභඩ් අසරේ භවතහ

ගරු ඳරනි දිගේඵයේ භවතහ

(The Hon. Mohamed Aslam)

(The Hon. Palany Thigambaram)

(ரண்தைறகு தரயட் அஸ்னம்)

(ரண்தைறகு தணற றகரம்தம்)

ගරු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ

ගරු භන නහනහඹක්කහය භවතහ

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

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(ரண்தைறகு த ரரக்கர)
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ගරු (වද ) යශේස ඳතියණ භවතහ

ගරු ශයිහන් යණසිාව භවතහ

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)

(The Hon. Roshan Ranasinghe)

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) சஷ் தற)

ගරු යි.ජී. ඳ්ධභසිරි භවතහ

(ரண்தைறகு க.ஜல. தத்சறரற)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

ගරු පී. පිඹශරන භවතහ

(ரண்தைறகு ததர. தறசசண)

(The Hon. P. Piyasena)

ගරු රක්සභන් න්ත ශඳශර්යහ භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷன் சந் ததசர)

(The Hon. Lakshman Wasantha Perera)

ගරු අරුන්දික ප්ර නහන්දු භවතහ

(ரண்தைறகு அதந்றக்க தர்ணரந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු (වද ) සුදර්ශිනී ප්ර නහන්දුපුල්ශල් භවත්මිඹ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற (றதற) சுர்றணற தர்ணரந்துதைள்சப)

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

ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ

(ரண்தைறகு ஜரணக தண்டர)

(The Hon. Janaka Bandara)

ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ
(ரண்தைறகு சரந் தண்டர)

(The Hon. Shantha Bandara)

(ரண்தைறகு தரசரன் சறங்க)

ගරු ශරිවහන් යත්ත්ශත් භවතහ

(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ச)

(The Hon. Lohan Ratwatte)

ගරු (පජ ) අතුයලිශශ යතන මිමි

(ரண்தைறகு (.) அத்துதச ண சர்)

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero)

ගරු ශඳරුභහල් යහජදුයයි භවතහ

(ரண்தைறகு தததரள் ரஜதுக)

(The Hon. Perumal Rajathurai)

ගරු නහභල් යහජඳක් භවතහ
(ரண்தைறகு ரல் ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

ගරු වී.එස. යහධක්රිnසනන් භවතහ

(ரண்தைறகு வீ.ஸ். இரரகறதஷ்ன்)

(The Hon. V.S. Radhakrishnan)

ගරු උදිත් ශරිකුඵණ්ඩහය භවතහ

(ரண்தைறகு உறத் தனரக்குதண்டர)

(The Hon. Udith Lokubandara)

ගරු ජහනක ක්කුඹුය භවතහ

(ரண்தைறகு ஜரணக க்கும்தை)

(The Hon. Janaka Wakkumbura)

ගරු තහයහනහත් ඵසනහඹක භවතහ

ගරු විනදුය විනක්රපභනහඹක භවතහ

(The Hon. Tharanath Basnayaka)

(The Hon. Vidura Wickramanayaka)

(ரண்தைறகு ரரரத் தஸ்ரக்க )

(ரண்தைறகு றதுந றக்கறரக்க)

ගරු ඒ.එේ. යහමික බු්ධධදහ භවතහ

ගරු ශනයන්ජන් විනක්රපභසිාව භවතහ

(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa)

(The Hon. Neranjan Wickramasinghe)

ගරු විනජිත ශේරුශගිඩ භවතහ

ගරු ශ්රිපඹහනි විනශජ්විනක්රපභ භවත්මිඹ

(The Hon. Vijitha Berugoda)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

(ரண்தைறகு .ம். சரறக தைத்ரம )

(ரண்தைறகு றஜற சதததகரட)

(ரண்தைறகு தன்ஜன் றக்கறசறங்க)

(ரண்தைறகு (றதற) ஸ்ரீரற றசஜறக்கற)

ගරු එස. සී. මුතුකුභහයණ භවතහ

ගරු නිභල් විනශජ්සිාව භවතහ

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

(The Hon. Nimal Wijesinghe)

ගරු නිලහන්ත මුතුශවට්ටිගභශේ භවතහ

ගරු ශත්නුක විනදහනගභශේ භවතහ

(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage)

(The Hon. Thenuka Vidanagamage)

(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுரண)

(ரண்தைறகு றரந் தொதுதயட்டிகசக)

(ரண்தைறகு றல் றசஜசறங்க)

(ரண்தைறகு சதக றரணகசக)

ගරු (පජ ) එල්රහර ශේධහනන්ද මිමි

ගරු එරික් ප්ර න්න වීයර්ධන භවතහ

(The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero)

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana)

(ரண்தைறகு (.)ல்னரன சரணந் சர்)

(ரண்தைறகு ரறக் தறசன்ண வீர்ண)

ගරු කභරහ යණතුාග ශභශනවිනඹ

ගරු ආයහර්ඹ යත් වීයශරකය භවතහ

(The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga)

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara)

ගරු රුන් යණතුාග භවතහ

ගරු උශේක්හ සර්ණභහලි භවත්මිඹ

(The Hon. Ruwan Ranatunga)

(The. Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali)

(ரண்தைறகு (தசல்ற) கனர துங்க)

(ரண்தைறகு தன் துங்க)

(ரண்தைறகு கனரறற சத் வீசசக)

(ரண்தைறகு (றதற) உசதக்ஷர சுர்ரத)
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ගරු තිරාග සුභතිඳහර භවතහ

ගරු න්ත අලුවිනවහශර් භවතහ

(ரண்தைறகு றனங்க சுறதரன)

(ரண்தைறகு சந் அதறயரச)

ගරු ශජ්.ආර්.පී. සරිඹේශඳරුභ භවතහ

ගරු සිලක්ති ආනන්දන් භවතහ

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

(The Hon. Sivasakthi Ananthan)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

(ரண்தைறகு சஜ. ஆர். தே. சூரறப்ததத)

(ரண்தைறகு சறசக்ற ஆணந்ன்)

ගරු න්ත ශරනහනහඹක භවතහ

ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ

(The Hon. Vasantha Senanayake)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

(ரண்தைறகு சந் சசணரரக்க)

(ரண்தைறகு கந் கதரறனக்க)

ගරු ශලවහන් ශරභසිාව භවතහ

ගරු යවින කරුණහනහඹක භවතහ

(The Hon. Shehan Semasinghe)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(ரண்தைறகு தசயரன் சசசறங்க)

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

ගරු එච්.එේ.එේ. වරීස භවතහ

ගරු අකිර විනයහජ් කහරිඹේ භවතහ

(The Hon. H.M.M. Harees)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

(ரண்தைறகு ச்.ம்.ம். யரலஸ்)

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

ගරු කනක ශවරයත් භවතහ

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ

(The Hon. Kanaka Herath)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(ரண்தைறகு கணக சயத்)

(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

ගරු අජිත් කුභහය භවතහ

එේ.බී. ෂහරුක් භවතහ

(ரண்தைறகு ம்.தற. தரதக்)

(The Hon. M. B. Farook)

ගරු හුශනයිස ෂහරක් භවතහ

(ரண்தைறகு யளகணஸ் தரதக்)

(The Hon. Hunais Farook)

ගරු භහරනී ශෂින්ශරකහ භවත්මිඹ

(ரண்தைறகு (றதற) ரனணல ததரன்சசக்கர)

(The Hon. (Mrs) Malani Fonseka)

(ரண்தைறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු දුශන්ස ගන්කන්ද භවතහ

(ரண்தைறகு துசணஷ் கங்கந்)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

ගරු අශනෝභහ ගභශේ භවත්මිඹ

(ரண்தைறகு (றதற) அசணரர கசக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

ගරු (වද ) ජඹරත් ජඹර්ධන භවතහ

විනරු්ධධ
றரக

Noes

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ஜனத் ஜர்ண)

(The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana)

ගරු යන්ද්රණහනි ඵණ්ඩහය ජඹසිාව භවත්මිඹ

(ரண்தைறகு (றதற) சந்றரற தண்டர ஜசறங்க)

ගරු ශල්ේ අවඩක්කරනහදන් භවතහ
(ரண்தைறகு தசல்ம் அகடக்கனரன்)

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)

ගරු තිස අත්තනහඹක භවතහ

(ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ගරු අශලෝක් අශේසිාව භවතහ

(ரண்தைறகு அசசரக் அசதசறங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ගරු ශජෝන් අභයතුාග භවතහ

(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

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

ගරු කරු ජඹසරිඹ භවතහ

(ரண்தைறகு கத ஜசூரற)

(The Hon. Karu Jayasuriya)

ගරු දඹහසිරි ජඹශරකය භවතහ

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු ඳහලිත ශතයේශඳරුභ භවතහ
(ரண்தைறகு தரத தப்ததத)

(The Hon. Palitha Tewarapperuma)

ගරු (ආයහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ

(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)

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

ගරු පී. අරිඹශන්ර2න් භවතහ

ගරු බු්ධධික ඳතියණ භවතහ

(The Hon P. Ariyanethran)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(ரண்தைறகு தர. அரறசத்றன்)

(ரண்தைறகு தைத்றக தற)
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ගරු ගහමිණී ජඹවිනක්රපභ ශඳශර්යහ භවතහ

ගරු රුන් විනජඹර්ධන භවතහ

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana)

(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர)

(ரண்தைறகு தன் றஜர்ண)

ගරු නිශයෝන් ශඳශර්යහ භවතහ

ගරු එස. ශ්රීපතයන් භවතහ

(The Hon. Niroshan Perera)

(The Hon. S. Shritharan)

(ரண்தைறகு றசரன் ததசர )

(ரண்தைறகு சற. சறநலன்)

ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ

ගරු ඩී.එේ. සහමිනහදන් භවතහ

(The Hon. Ajith P. Perera)

(The Hon. D.M. Swaminathan)

(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர)

(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்)

ගරු එේ. ශජෝලේ භයිකල් ශඳශර්යහ භවතහ

ගරු භාගර භයවීය භවතහ

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

(ரண்தைறகு ம். சஜரசப் கக்கல் ததசர)

(ரண்தைறகு ங்கப சவீ)

ගරු වරින් ප්ර නහන්දු භවතහ

ගරු ඊ. යනඳන් භවතහ

(The Hon. Harin Fernando)

(The Hon. E. Saravanapavan)

(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து )

(ரண்தைறகு ஈ. சதன்)

ගරු සුශර්ස ශප්ර රභයන්ද්රණන් භවතහ

ගරු එේ.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ

(The Hon. Suresh Premachandran)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

(ரண்தைறகு சுசஷ் தறசச்சந்றன்)

(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்)

ගරු ඒ.ඩී. යේපික ශප්ර රභදහ භවතහ

ගරු සුජී ශරනසිාව භවතහ

(The Hon. A.D. Champika Premadasa)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

(ரண்தைறகு .டி. சம்தறக தறசரச)

(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க)

ගරු ජිත් ශප්ර රභදහ භවතහ

ගරු භහව ශෝ. ශරනහධියහජහ භවතහ

(The Hon. Sajith Premadasa)

(The Hon. Mavai S. Senathirajah)

(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம)

ගරු ආර්.එේ. යාජිත් භ්ධදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)

ගරු ඳහලිත යාශග ඵණ්ඩහය භවතහ

(ரண்தைறகு தரத ங்சக தண்டர)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගරු ආර්. ශඹෝගයහජන් භවතහ

(ரண்தைறகு ஆர். சரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

ගරු ශජ්. ශ්රීප යාගහ භවතහ

(ரண்தைறகு தஜ. ஸ்ரீ நங்கர)

(The Hon. J. Sri Ranga)

ගරු විනජඹදහ යහජඳක් භවතහ

(ரண்தைறகு றஜரம ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe)

(ரண்தைறகு ரக.

சசர.

சசணரறரஜர)

ගරු ශයෝසි ශරනහනහඹක භවත්මිඹ

(ரண்தைறகு (றதற)சரவ சசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු අේදුල් වලීේ භවතහ

(ரண்தைறகு அப்துல் யதம்)

(The Hon. Abdul Haleem)

ගරු කබීර් වහෂීේ භවතහ

(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

ගරු පී. වළරින් භවතහ

(ரண்தைறகு தே. யரறசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ශනිඳළමිණි
ரசரர்

Absent

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ

ගරු යන්ද්රණසිරි ගජ ජය භවතහ

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க)

(ரண்தைறகு சந்றசறநற கஜல)

ගරු ඉයහන් විනක්රපභයත්න භවතහ

ගරු ඩිේ ගුණශරකය භවතහ

(The Hon. Eran Wickramaratne)

(The Hon. DEW Gunasekara)

ගරු යනිල් විනක්රපභසිාව භවතහ

ගරු (භවහයහර්ඹ) තිස විනතහයණ භවතහ

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண)

(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க)

(ரண்தைறகு டித குசசக)

(ரண்தைறகு (சதரசறரறர்) றஸ்ம றர)
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ගරු තරතහ අතුශකෝයර භවත්මිඹ

ගරු ආර්. දුමින්ද සිල්හ භවතහ

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

(The Hon. R. Dumindha Silva)

(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துசகரன)

ගරු ටියහන් අරස භවතහ

(ரண்தைறகு டிரன் அனஸ்)
(The Hon. Tiran Allas)

(ரண்தைறகு ஆர். துறந் சறல்ர)

ගරු ශඳින්. ශල්යහහ භවතහ

(ரண்தைறகு ததரன். தசல்ரசர)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

ගරු එේ.ටී. වන් අලි භවතහ

ගරු සුනිල් වඳුන්ශනත්ති භවතහ

(The Hon. M.T. Hasen Ali)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු ජඹන්ත කළටශගිඩ භවතහ

ගරු විනජිත ශවරයත් භවතහ

(The Hon. Jayantha Ketagoda)

(The Hon. Vijitha Herath)

(ரண்தைறகு ம்.ரல. யமன் அத)

(ரண்தைறகு ஜந் தகடதகரட)

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(ரண்தைறகு றஜற சயத்)

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ

කථහනහඹකතුභහ

(The Hon. Anura Dissanayake)

(Mr. Speaker)

(ரண்தைறகு அத றமரரக்க)

ගරු විනජඹකරහ භශවර
ස යන් භවත්මිඹ

(ரண்தைறகு (றதற) றஜகனர சகஸ்ன்)

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran)

ගරු සීනිතේබි ශඹෝශවරසයන් භවතහ

(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற சரசகஸ்ன்)

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)

ගරු අර්ජුන යණතුාග භවතහ

(ரண்தைறகு அர்ஜளண துங்க)

(The Hon. Arjuna Ranatunga)

(சதரரகர் அர்கள்)

ගරු භන්ත්රී රුනි, අද දින ඳහර්ලිශේන්තුශේ විනඹඹ අාක 1,
එනේ ශ්රීප රාකහ ප්ර ජහතහන්්රිකක භහජහ ජ ජනයජශශ
ශේරසධහධිකයණශශ අර7 විනනිලසයඹකහය ධුයශඹන් ගරු (ආයහර්ඹ)
උඳතිස අතඳත්තු ඵණ්ඩහයනහඹක හර මුදිඹන්ශර
යහශවහමිරහශේ ශියහනි අාශුභහරහ ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්මිඹ ඉත්
කිරීභ වහ අතිගරු ජනහධිඳතියඹහ ශත ඳහර්ලිශේන්තුශේ
ශඹෝජනහ ේභතඹක් ඉදිරිඳත් කිරීභ පිණි ආණ්ඩුක්රපභ
 සථහශේ 107(2)  සථහ ප්ර කහය ශඹෝජනහ, ඳක් ඡන්ද
155ක් වහ විනරු්ධධ ඡන්ද 49ක් රළබීශභන් අද දින බහ ේභත ව
ඵ දළනුේ ශදනු කළභළත්ශතමි.
ඒ ඵ සථහය නිශඹෝග 78අ.(7) අනු අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ
ශත දන්හ ඹළවීභට කටයුතු කයන ඵ ද ශභයින් දළනුේ ශදමි.

ගරු භවහයහර්ඹ යහජී විනශජ්සිාව භවතහ

(ரண்தைறகு சதரசறரறர் ரஜல றசஜசறங்க)

(The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha)

ගරු ඒ. විනනහඹගමර්ති භවතහ

(ரண்தைறகு அ. றரகதோர்த்ற)

(The Hon. A. Vinayagamoorthy)

ගරු එස. විනශනෝ භවතහ

(ரண்தைறகு ஸ். றசணர)

(The Hon. S. Vino)

ගරු දිලිේ ශදආයච්චි භවතහ

(ரண்தைறகு றதப் தஆச்சற)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

කල්තළබීභ

ஒத்றகப்தை
ADJOURNMENT
එකල්මි ශේරහ අ.බහ.6.30 ඳසු කය තිබුශණන් කථහනහඹකතුභහ
විනසින් ප්ර ලසනඹ ශනිවිනභහ ඳහර්ලිශේන්තු කල් තඵන ර ජ.
ඳහර්ලිශේන්තු ඊට අනුකර, අ.බහ.8.00ට, 2013 ජනහරි 22
න අඟවරුහදහ අ.බහ. 1.00 න ශතක් කල් ගිශශඹ.
அப்ததரழுது சம் தற.த. 6.30 றக்குப் தறந்றறட்டகரல்
சதரரகர் அர்கள் றணர றடுக்கரசனச தரரளுன்நத்க
ஒத்றகத்ரர்.
இன்தடி, தற.த. 8.00 றக்கு, தரரளுன்நம் 2013 சணரற 22,
தசவ்ரய்க்கறக தற.த. 1.00 றக ஒத்றகக்கப்தட்டது.

ගරු ආර්. ේඳන්දන් භවතහ

And it being past 6.30 p.m., MR. SPEAKER adjourned Parliament
without Question put.

(The Hon. R. Sampanthan)

Adjourned accordingly at 8.00 p.m. until 1.00 p.m. on Tuesday,
22nd January, 2013.

(ரண்தைறகு ஆர். சம்தந்ன்)

ළ.යු.
ශභභ හර්තහශේ අහන මුද්රණණඹ වහ සකීඹ නිළයදි කශ යුතු තළන් දක්නු රිසි භන්ත්රී න් මින් පිටඳතක් ශගන නිළයදි කශ යුතු
ආකහයඹ එමි ඳළවළදිලි රකුණු ශකිට, පිටඳත රළබී ශදතිඹක් ශනිඉක්භහ වළන්හඩ් ාසකහයක ශත රළශඵන ශර එවිනඹ යුතුඹ.

குநறப்தை
உதப்தறணர் இதறப் தறப்தறற் தசய்றதம்தைம் தறக றதத்ங்ககபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அகணப் தறக
றதத்ப்தடர தறற கறகடத் இத ரங்களுள் யன்சரட் தறப்தரசறரறதக்கு அதப்தைல் சண்டும்.
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දහඹක මුදල් : ඳහර්ලිශේන්තු විනහද හර්තහර හර්කක දහඹක මිර රු. 2178කි. පිටඳතක් ශගන්හ ගළනීභ අල
නේ ගහසතු රු. 18.15කි. තළඳළල් ගහසතු රු. 2.50කි. ශකිශම 6, කිරුශඳන, ඳහභාකඩ ඳහය, අාක 102,
පිඹසිරි ශගිඩනළගිල්ශල් යජශශ ප්ර කහලන කහර්ඹහාලශශ අධිකහරී ශත ෆභ ර්ඹකභ ශනිළේඵර්
30 දහට ප්ර ථභ දහඹක මුදල් ශගහ ඉදිරි ර්ශශ දහඹකත්ඹ රඵහ ශගන විනහද හර්තහ රඵහගත වළකිඹ.
නිඹමිත දිශනන් ඳසු එනු රඵන දහඹක ඉල්ලුේ ඳත් බහය ගනු ශනිරළශේ.

சந்ர ; யன்சரட் அறகர அநறக்ககறன் தடரந் சந்ர தௐதர 2,178. யன்சரட் ணறப்தறற தௐதர 18.15. தரற்
தசனவு தௐதர 2.50. தடரந் சந்ர தொற்தரக அத்றட்சகர், அசரங்க தபறதௌட்டதனகம், இன. 102,
தறசறநற கட்டிடம், தரன்ககட வீற, கறதபப்தகண, தகரழும்தை 6 ன்ந றனரசத்றற்கு அதப்தற தறறககபப்
ததற்தக்தகரள்பனரம். ஒவ்சரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் சறக்கு தொன் சந்ரப்தம்
அதப்தப்தட சண்டும். தறந்றக் கறகடக்கும் சந்ர றண்ப்தங்கள்
ற்தக்தகரள்பப்தடரட்டர.
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