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අ.භළ. 1.00 ඳළර්ලිවම්න්තුල රැවහ විය.
නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ ගගරු නන්ිමම වීරක්වකොි  මශතළ
මළවනළරඪ විය.

பஶஶளுன்மம் பஷ.ப. 1.00 ைஷக்குக் கூடிது.
பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள் [ஶண்புஷகு சந்தஷ வீக்தகஶடி]
தகயக லகஷத்தஶர்கள்.

The Parliament met at 1.00 p.m.,
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA
WEERAKKODY] in the Chair.

2013 නැඹ වහ මුද ශ වහ රභම්ඳහදන අභහතයහාලශආ
ශභනහයණ විණන ශදඳහනැතශම්න්ස්තුශද හනැඹහධන හනැතහ.[අරහභහතය ව බු්ධධ ලහන වහ තමි ටයුතු අභහතය රු ින.මු.
ජඹයත්න භවතහ ශනුට රු ිනශන්ස්ස ගුණනැධන භවතහ ]

වභළවම්වය මත තිබිය යුතුයයි නිවයෝග කරන දී.
சபஶபீடத்தஷல் இபைக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

(i)

2008 අා 35 දයන මුද්ර ූෂණඹ ළශළක්වීශම් ඳනශත් 6 ළනි
න්ස්තිශආ (උ) ශේදඹ ව 39 ළනි න්ස්තිඹ භ කිඹවිඹ යුතු 51
ළනි න්ස්තිශආ (2) ළනි උඳ න්ස්තිශආ (ඈ) ශේදඹ ඹටශත් ඳරිය
අභහතයයඹහ වි ඉන්ස් හදන රුව 2012 අශෝසතු 15 ිනනළති අා
1771/19 දයන අති විශලේ ළට් ඳත්රශආ ඳශ යන රද නිශඹෝ; ව

(ii)

2008 අා 35 දයන මුද්ර ූෂණඹ ළශළක්වීශම් ඳනශත් 27 ළනි ව
28 ළනි න්ස්ති භ කිඹවිඹ යුතු 51 ළනි න්ස්තිඹ ඹටශත් ඳරිය
වහ පුනනැජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතයයඹහ වි ඉන්ස් හදන රුව 2013
ජුනි 28 ිනනළති අා 1816/37 දයන අති විශලේ ළට් ඳත්රශආ ඳශ
යන රද ව 2013 ළනතළම්ඵනැ 27 ිනනළති අා 1829/38 දයන අති
විශලේ ළට් ඳත්රශආ නිළයින ය ඳශ යන රද නිශඹෝ.- [ඳරිය
වහ පුනනැජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතය රු ..ී.. ුස ඉ ශ ශරේභජඹන්ස්ත
භවතහ ශනුට රු ිනශන්ස්ස ගුණනැධන භවතහ]

නිවේදන

அமஷலஷப்புக்கள்
ANNOUNCEMENTS

I
කථළනළයකතුමළවේ වශතිකය
சபஶநஶகது சஶன்பொக
SPEAKER'S CERTIFICATE

නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ
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වභළවම්වය මත තිබිය යුතුයයි නිවයෝග කරන දී.
சபஶபீடத்தஷல் இபைக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

(203 ළනි අධිහයඹ ව) ශභෝටනැ හවන ඳනශත් 19 ළනි න්ස්තිඹ
භ කිඹවිඹ යුතු එකී ඳනශත් 237 ළනි න්ස්තිඹ ඹටශත් රහවන
අභහතයයඹහ වි ඉන්ස් හදන රුව 2014 ජනහරි 29 ිනනළති අා
1847/32 දයන අති විශලේ ළට් ඳත්රශආ ඳශ යන රද නිශඹෝ .[රහවන අභහතය රු කුභහය ශ ශභ භවතහ ශනුට රු ිනශන්ස්ස
ගුණනැධන භවතහ]

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

රී රාහ රජහතහන්ස්්රි භහජහ ජ ජනයජශආ තඩුක්රභ
යසථහශද 79 ළනි යසථහ අනු 2014 ජනි භ 17 න ිනන
රු ථහනහඹතුභහ වි ඉන්ස් ඳවත වන්ස් ඳනත් ශටුම්ඳත්හි
වතිඹ ටවන්ස් ශ ඵ දන්ස්නු ළභළත්ශතමි.

වභළවම්වය මත තිබිය යුතුයයි නිවයෝග කරන දී.
சபஶபீடத்தஷல் இபைக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

ගරු දයළශ්රිත තිවවාරළ මශතළ ාරළජය වම්ඳත් ශළ ලයලවළය
වංලර්ධන අමළතයතුමළ



කුභහය ඉරි ශවට්ටිශේ ඳදනභ (ාසථහත කිරීශම්)



ශභොවහන්ස් රහ ශ ශරේරු ඳදනභ (ාසථහත කිරීශම්)

(ஶண்புஷகு
தஶசஷமஷத
தஷமசஶ
ததஶறஷல்பற்சஷ அபஷலஷபைத்தஷ அகச்சர்)



වික්ටනැ ඇන්ස්ටනි අධයහඳන භහජ තනැක  ත්හය වහ
පුණයහධහය ඳදනභ (ාසථහත කිරීශම්)

(The Hon. Dayasritha Thissera - Minister of State
Resources and Enterprise Development)

II
ඳළර්ලිවම්න්තු ක යුතු ිළිතබ කළරක වභළ රැවහවීම

(i)

2007 භහනැතු 31 ළනි ිනශනන්ස් අන්ස් න නැඹ වහ
සීභහහිත රී රාහ යඵනැ නිසඳහදන ව අඳනඹන
ාසථහශද ගිණුම් හනැතහ;

(ii)

2008 භහනැතු 31 ළනි ිනශනන්ස් අන්ස් න නැඹ වහ
සීභහහිත රී රාහ යඵනැ නිසඳහදන ව අඳනඹන
ාසථහශද ගිණුම් හනැතහ;

(iii)

2009 භහනැතු 31 ළනි ිනශනන්ස් අන්ස් න නැඹ වහ
සීභහහිත රී රාහ යඵනැ නිසඳහදන ව අඳනඹන
ාසථහශද ගිණුම් හනැතහ;

නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඳහනැලිශම්න්ස්තු ටයුතු පිළිඵ හය බහශද රැසවීභක් 2014
ජනි භ 18න ඵදහදහ එනම් අද ිනන ඳස රු 2.30ට රු
ථහනහඹතුභහශේ නිර හභයශආ ජ ඳළළත්වීභට නිඹමිත ඵළවින්ස්
එඹට ඳළමිණ වබහගි න ශර රු භි භන්ස්ත්රීන්ස්  ඉඹ ද ශදනහට
ශභයින්ස් දළනුම්  ජභට ළභළත්ශතමි.

லரங்கள்,

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි ඳවත වන්ස් හනැතහ භභ
ඉිනරිඳත් යනහ.

பஶஶளுன்ம அபலல்கள் பற்மஷ குளக் கூட்டம்

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS

அச

(iv) 2010 භහනැතු 31 ළනි ිනශනන්ස් අන්ස් න නැඹ වහ
සීභහහිත රී රාහ යඵනැ නිසඳහදන ව අඳනඹන
ාසථහශද ගිණුම් හනැතහ; ව

ඳහනැලිශම්න්ස්තු
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ගරු සුනිේ ශඳුන්වනත්ති මශතළ

(ஶண்புஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்தஷ)

(v)

2011 භහනැතු 31 ළනි ිනශනන්ස් අන්ස් න නැඹ වහ
සීභහහිත රී රාහ යඵනැ නිසඳහදන ව අඳනඹන
ාසථහශද ගිණුම් හනැතහ.

ශභභ හනැතහ යහජය ම්ඳත් වහ යහඹ ානැධන ටයුතු
පිළිඵ උඳශ්ධල හය බහට ශඹොමු ශ යුතු ඹළයි භභ
ශඹෝජනහ යමි.

(The Hon. Sunil Handunnetti)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි භභ ශොට්ටහ ඳන්ස්නිපිටිඹ
ඵාරහත්ත එක්ත් භහත අා 287 දයන සථහනශඹහි ඳිනාචි
එන්ස්.ී.. විශේඳහර භවතහශන්ස් රළබුණු ශඳත්භක් පිළින්ස්මි.

ගරු ලවන්ත අලුවිශළවර් මශතළ

(ஶண்புஷகு லசந்த அபலஷவஶம)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

ප්රහනය විමවන ිමන් වභළ වම්මත විය.

லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි භභ යත්ශතොට කුරුහ
ඳවශ ඳළශඳොරඹහශඹහි ඳිනාචි එච්.ී..බී.එස. ශඳශනැයහ භවතහශන්ස්
රළබුණු ශඳත්භක් පිළින්ස්මි.

2012 ව 2013 නැ වහ යහජය ම්ඳත් වහ යහඹ ානැධන
අභහතයහාලශආ හනැඹ හධන හනැතහ.- [යහජය ම්ඳත් වහ යහඹ
ානැධන අභහතය රු දඹහ්රිත තිශේයහ භවතහ]

ඉිමරිඳත් කරන ද වඳත්වම් මශජන වඳත්වම් ිළිතබ කළරක
වභළල ඳෆලරිය යුතු යයි නිවයෝග කරන දී.

වභළවම්වය මත තිබිය යුතුයයි නිවයෝග කරන දී.
சபஶபீடத்தஷல் இபைக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

சர்ப்பஷக்கப்பட்ட தக்ககரப் தபஶதுதக் குளவுக்குச் சஶட்டக்
கட்டகரஷடப்பட்டது.
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

ගරු වජෝන් අමරතුංග මශතළ

උඳවද්ක කළරක වභළ ලළර්තළ

ஆமயஶசகனக் குள அமஷக்கககள்
CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS
ගරු දයළශ්රිත තිවවාරළ මශතළ

(ஶண்புஷகு தஶசஷமஷத தஷமழஶ)

(The Hon. Dayasritha Thissera)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි භභ ඳවත වන්ස් හනැතහ
ම්ඵන්ස්ධශඹන්ස් යහජය ම්ඳත් වහ යහඹ ානැධන ටයුතු
පිළිඵ උඳශ්ධල හය බහශද හනැතහ ඉිනරිඳත් යමි.
(i)

2012 නැඹ වහ රාහ මිනය ශ ෆන්ස්ඩ්ස ලිමිටඩ්හි
හනැෂි හනැතහ;

(ii)

2011 භහනැතු 31 ළනි ිනශනන්ස් අන්ස් ව මුද ශ නැඹ වහ
බීසීසී රාහ ලිමිටඩ්හි හනැෂි හනැතහ; ව

(iii)

2006 2007 2008 2009 ව 2010 නැ වහ ජනතහ තු
ානැධන භඩුඩරශආ හනැෂි හනැතහ.

වභළවම්වය මත තිබිය යුතුයයි නිවයෝග කරන දී.
சபஶபீடத்தஷல் இபைக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

(ஶண்புஷகு ம ஶன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි අශන ඳක් නහඹ
රැසවීශම් ජ තීයණඹක් ත්තහ ඳස රු 2.00 ශනශොට
රලසනරට හචි පිළිතුරු ශදන එ අහන යනහඹ කිඹරහ. .
රැසවීභට ඔඵතුභහත් වබහගි වුණහ. නමුත් .  ඉ්ධධ ශන්ස්ශන්ස්
නළවළ. එශවභ ශශේ නළත්නම් අඳට විහදඹට රළශඵන ශරහ
භින ශනහ.

නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

රු භන්ස්ත්රීතුභනි ඊශආත් අපි ඉතහභ ඕනෆමින්ස් . ටයුතු
ශහ. ඊශආ විනහඩි ඳවයි ඳයක්කු වුශඩු.
භභ රු භන්ස්ත්රීරුන්ස්ශන්ස් ඉ ශමකභක් යනහ අතුරු රලසන
ශටිශඹන්ස් අවන්ස්න කිඹරහ. රු අභහතයරුන්ස්ශනුත් ඉ ශමකභක්
යනහ පිළිතුරු ඳළවළිනලි ශටිශඹන්ස් රඵහ ශදන්ස්න කිඹරහ.

ගරු වජෝන් අමරතුංග මශතළ

(ஶண்புஷகு ம ஶன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

වඳත්වම්

தக்கள்

PETITIONS
නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

රු හමිණී ශරොකුශේ භවතහ - ඳළමිණ නළත.

ගරු වරෝශණ ිමවළනළයක මශතළ ාප්රලළශන නිවයෝජය
අමළතයතුමළ

(ஶண்புஷகு மஶவை தஷசஶநஶக்க - மபஶக்குலத்து பஷதஷ
அகச்சர்)

(The Hon.
Transport)

Rohana Dissanayake - Deputy Minister of

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි භභ උකුශර ඇරර
අඳනඹන ෘෂිනැභ ශදඳහනැතශම්න්ස්තුශද වහය අධයක්
හනැඹහරශආ ී..ජී. ිනහනහඹ භවතහශන්ස් රළබුණු ශඳත්භක්
පිළින්ස්මි.

ශඵොශවොභ සතුතියි.

ප්රහනල ලළිකක ිළිතතුරු

லஷனஶக்களுக்கு லஶய்பய லஷகடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

උතුරු ලවන්තය ලෆඩව ශන : ක්රියළත්මක කෂ
ලෆඩව ශන්
லடக்கஷன் லசந்தம் நஷகழ்ச்சஷத்தஷட்டம் :
தசற்படுத்தஷ மலகயத்தஷட்டங்கள்

UTHURU WASANTHAYA PROGRAMME : PROJECTS
IMPLEMENTED

2622/’12

1. ගරු වජිත් වප්රාමදළව මශතළ

(ஶண்புஷகு ச ஷத் பஷமதஶழ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

තනැක  ානැධන අභහතයතුභහශන්ස් ඇූ  රලසනඹ - (2):
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(අ)

2009 2010 ව 2011 ඹන නැඹර ජ උතුරු න්ස්තඹ
ළඩටවන ඹටශත් උතුරු ඳශහශත් ක්රිඹහත්භ ව
ළඩටවන්ස් ශනැද ඹන්ස්න එතුභහ වන්ස් යන්ස්ශනහිද?
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රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි ශම් පිළිතුශනැ ශොශ අටක්
තිශඵනහ කිඹන්ස්න. . ශොශ අට කිඹන්ස්නද? එශවභ නළත්නම්
බහත යන්ස්නද?

(ත) ඉවත ළඩටවන්ස් වහ
(i)

රහශ්ධය ඹ ශ ශම් ශොට්සහ භට්ටමින්ස් ළඹ ශ
මුදර;

(ii)

විඹ භට්ටමින්ස් ළඹ ශ මුදර;

ශොඳභණද ඹන්ස්න ශන්ස් ශන්ස් ලශඹන්ස් එතුභහ ශභභ
බහට දන්ස්න්ස්ශනහිද?

නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

රු භන්ස්ත්රීතුභනි පිළිතුය බහත ශහට ඳසශේ අතුරු රලසන
ඇහුශොත් ඳවුසයි ශන්ස්ද?

(ඇ) උතුරු ඳශහශත් ානැධනඹ වහ ඉවත ළඩටවන්ස්
රභහණත්ශදද ඹන්ස්නත් එතුභහ වන්ස් යන්ස්ශනහිද?

ගරු වජිත් වප්රාමදළව මශතළ

(ඈ) ශනො එශේ නම් . භන්ස්ද?

(The Hon. Sajith Premadasa)

தபஶபைரஶதஶ அபஷலஷபைத்தஷ அகச்சகக் மகட்ட லஷனஶ:
(அ)

2009, 2010 ற்பொம் 2011ஆம் ஆண்டுகரஷல் லடக்கஷன்
லசந்தம் நஷகழ்ச்சஷத்தஷட்டத்தஷன்கஸழ் லட ஶகஶைத்தஷல்
தசற்படுத்தப்பட்ட மலகயத் தஷட்டங்கள் ஶகல
தன்பகத அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ?

(ஆ) மற்படி மலகயத்தஷட்டத்துக்கஶக,
(i)

பஷமதச தசயக ட்டத்தஷல் தசயலஷடப்பட்ட
பைத்ததஶகக வ்லரதலன்பகதபெம்;

(ii)

லஷட ட்டத்தஷல் தசயலஷடப்பட்ட பைத்ததஶகக
வ்லரதலன்பகதபெம்

தனஷத்தனஷஶக அலர் இச்சகபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ?
(இ)

(ஈ)

லட ஶகஶைத்தஷன் அபஷலஷபைத்தஷக்கஶக மற்படி
மலகயத்தஷட்டங்கள் மபஶதுஶனகலஶ ன்பகதபெம்
அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ?
இன்மமல், ன்?

asked the Minister of Economic Development:
(a)

Will he state the projects implemented in the
Northern
Province
under
the
“Uthuru
Wasanthaya” Programme during the years 2009
2010 and 2011?

(b)

Will he inform this House separately, pertaining to
the aforesaid projects (i)

the amount of money spent at the Divisional
Secretary's Divisions level; and

(ii)

the amount of money spent under each
subject?

(b)

Will he also state whether the aforesaid projects
are sufficient to develop the Northern Province?

(c)

If not, why?

ගරු සුවන්ත පංිකනිවම් මශතළ ාආර්ථික වංලර්ධන
නිවයෝජය අමළතයතුමළ

(ஶண்புஷகு சுசந்த புஞ்சஷநஷயம - தபஶபைரஶதஶ அபஷலஷபைத்தஷ
பஷதஷ அகச்சர்)

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

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි තනැක  ානැධන
අභහතයතුභහ ශනුශන්ස් භහ එභ රලසනඹට පිළිතුය ශදනහ.

(ஶண்புஷகு ச ஷத் பஷமதஶழ)

ශවොයි.

ගරු සුවන්ත පංිකනිවම් මශතළ
(ஶண்புஷகு சுசந்த புஞ்சஷநஷயம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි තනැක  ානැධන
අභහතයතුභහ ශනුශන්ස් භහ එභ රලසනඹට පිළිතුය වභළගත*
යනහ.

* වභළවම්වය මත තබන ද ිළිතතුර:

* சபஶபீடத்தஷல் கலக்கப்பட்ட லஷகட :
* Answer tabled:

(අ)

2009 2010 වහ 2011 නැඹන්ස්හි ජ උතුරු න්ස්තඹ ළඩටවන
ඹටශත් ක්රිඹහත්භ ව ළඩටවන ඳවත ඳරිින ශද.
ය තිවක් පුයහට උතුරු නළශෙනහිය ඳශහත්ර ඳළති යුධභඹ
හතහයණඹ මුළුභනින්ස්භ නිභහ ය ය 05ට අධි හරඹක් ශවී
ඇති ඵත් ඳළති බිහිුසණු යුධභඹ ටපිටහ ශවේතුශන්ස් භසත
භහජඹ පුයහ ඇති තිබ අවිනිලසචිතබහඹ භහජඹ ශතින්ස් ශම් න විට
මුළුභනින්ස්භ තුයන්ස් වී ඇති ඵත් භවත් අභිභහනශඹන්ස් යුතු ශභභ රු
බහට  ඉහිඳත් යනු ළභළත්ශතමි.
ඔඵ වුරුත් දන්ස්නහ ඳරිින යශට් ඳළති ළශඹිලි සබහඹ නිහ
තයක් ශඳො ද තයක් මුය ශඳොශ ශ රැක් පිහිටුහ තිබ අතය
ශභහි ජ හභහනය ජනතහ දළඩි ශෝින ඉ කිරීම්රට ඵඳුන්ස් ව අතය
භනහභනශආ ශඹ ජභ අතිලඹ පීඩහහරී අත්දළකීභක් විඹ.
යු්ධධඹ භශආ ඩහත් පීඩහට ඳත් වශආ උතුරු ඳශහශත් ජනතහයි.
ත්රසත රවණඹට වුස ව උතුරු ඳශහශත් ජනතහට ශ්ධලඳහරන භතහද
ඉිනරිඳත් කිරීශම් නිදව ඡන්ස්ද ඵරඹ බහවිත කිරීශම් අයිතිඹ සීභහ ව
අතය විවිධ ශ්ධලඳහරනි භත දයන රද දමිශ නහඹඹන්ස් රැක් ඉතහ
අභහනුෂි ශර කහතනඹ විඹ. එශභන්ස්භ යජශආ ානැධන ළඩ
පිළිශශ ඳුස ගිඹ දල 3ක් පුයහටභ උතුරු ඳශහශත් ක්රිඹහත්භ
කිරීභට ශනොවළකි විඹ. ඉින කිරීම් ටයුතු වහ ඹන රද අමුද්රය
ත්රසත රවණඹට වුස ව අතය භහනැ ශඵෝක්කු වහ ඳහරම් පුපුයහ වරින
ර ජ. උතුය දකුණ ඹහ යන රද ුවම්රිඹ භහනැඹ ද ම්පනැණශඹන්ස් විනහල
යන ර ජ. විුවලි ම්ශරේණ රැවළන්ස් න්ස්නිශදදන ඹටිතර ඳවුසම්
ජර ම්ඳහදන ඳ්ධධති ම්පනැණශඹන්ස් විනහල යන ර ජ. එඵළවින්ස්
උතුරු ඳශහත ම්පනැණශඹන්ස්භ නළත ානැධනඹ ශ යුතු
රහඳඹක් ඵට ඳත් තිබිණි.
යශට් භසත ානැධන රතිඳත්තිඹ න භහින්ස්ද චින්ස්තන ඉිනරි දළක්භට
අනු උතුරු ඳශහශත් ානැධනඹ වහ උතුරු න්ස්තඹ ානැධන
ළඩටවන ක්රිඹහට නාන ර ජ.
උතුරු ඳශහතට ානැධනශආ අරුණළු උදහ යමින්ස් උතුරු න්ස්තඹ
ළඩ ටවන තයම්බ යන ර්ධශ්ධ ිනන 180 ළඩ ටවනක් ශර ඉනි.
ශභභ ළඩ ටවන ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ යජඹ ශඳෞ්ධලි අාලඹ
යහජය ශනොන ාවිධහන වහ විශ්ධලහධහය රඵහ ශදන තඹතන
.හඵ්ධධ මූරය අනුරවඹ දක්න අතය ශබෞති ශභන්ස්භ මූරය
රතිඹ ද අීකක්ණඹ යන ර ජ. ශභහි ජ භවය විඹදම් එභ තඹතන
වි ඉන්ස්භ දයන ර ජ. උතුශනැ  ඉුව යන රද රධහන ානැධන හනැඹඹන්ස්
ඳවත ඳරිින වන්ස් ශ වළකිඹ.

ඳහනැලිශම්න්ස්තු

791
[රු ුසන්ස්ත පුාචිනිරශම් භවතහ]



බිම් ශඵෝම්ඵ ඉත් කිරීභ වහ ජනතහ නළත ඳිනාචි කිරීභ



උතුරු ඳශහශත් තනැක  වහ භහජයීඹ ඹටිතර ඳවුසම්
ානැධනඹ



ෘෂිනැභඹ නෙහ ඉටුවීභ



ත්රසතහ ජ ාවිධහනර හභහිකඹන්ස් පුනරුත්ථහඳනඹ කිරීභ

බිම් වබෝම්බ ඉලත් කිරීම ශළ නෆලත ඳිමංික කරවීම
යු්ධධඹ ඳළති හනුශද ශරන රද බිම් ශඵෝම්ඵ රභහණඹ මිලිඹන
1.5ක් ඳභණ ශතළයි ණන්ස් ඵරහ ඇති අතය උතුරු වහ නළශෙනහිය
ඳශහත් ශදශක්භ ම්භහන 640ක් ඳභණ බිම් ශඵෝම්ඵ තනැජනඹට රක්
ඇති රශ්ධල ශර වඳුනහ න්ස්නහ ර ජ. එඵළවින්ස් ළටුම් අහනඹත්
භෙ භතු ව ඩිනම් අලයතහ වශආ  ඉඹ දභ තහයශආ පුපුයහ
ශනොගිඹ අවි ශොටස ශවේතුශන්ස් අනහයක්ෂිත තත්ත්ඹට ඳත් වී
තිබුණු ළටුම්ලින්ස් ඵරඳෆභට ඳත් ව රශ්ධලඹන්ස්හි බිම් ශඵෝම්ඵ ඉත්
ය ජනතහට නළත ඳිනාචි විඹ වළකි අනහයක්ෂිත ඵවින්ස් ශතොය
ඳරියඹක් ශොඩ නළඟීභයි. අතළන්ස් වන්ස් ඔවුන්ස්ශේ මු ශ
හසථහනඹන්ස්හි නළත ඳිනාචි කිරීශම් ජ ව ළටුම් ඵර ඳළළත්ව
රශ්ධලඹන්ස්හි ානැධන ළඩටවන්ස් ක්රිඹහත්භ කිරීශම් ජ බිම් ශඵෝම්ඵ
ඳළතීභ භවත් ඵහධහක් විඹ. එභ නිහ ශඵෝම්ඵලින්ස් ශතොය ඳරියඹක්
ශොඩනළඟීභ ඉරක් ය ශන බිම් ශඵෝම්ඵ ඉත් කිරීශම් භහනුහ ජ
ළඩටවන ක්රිඹහත්භ යන ර ජ. බිම් ශඵෝම්ඵ ඉත් කිරීශම් ටයුතු
වහ රී රාහ යුද වමුදහ රභහණත් භහන ම්ඳත් ශඹොදන ර ජ.
එශභන්ස්භ යහජය ශනොන ාවිධහන විලහර රභහණඹක්ද ශම් වහ
දහඹත්ඹක් දක්න ර ජ.

යු්ධධඹ අන්ස් වීභත් භෙ අතළන්ස්වන්ස් තහහලි වුරුර
ඳිනාචි යව අතය 2009 ශනැ  ඉට ඔවුන්ස්ට සක ය නිහ රඵහ  ජභ
තයම්බ යන ර ජ.
ිමවහත්රික්කය

2009 ලර්ය
2010 ලර්ය
2011 ලර්ය
බළ දුන් වියදම රු. බළ දුන් වියදම බළ දුන් වියදම රු.
නිලළව
මි.
නිලළව
රු. මි.
නිලළව
මි.
ඹහඳනඹ
2330 523.98
962 761.88
4944 913.20
කිලිශනොච්චිඹ
93 645.37
4631 858.73
මුරතිද
2
0.21
වුනිඹහ
581 145.57
භන්ස්නහයභ
220 122.37
466 280.70
1045 125.19
එතු
3 131 791.92 1 521 1 687.95 10 622 1 897.33
ආර්ථික ශළ වමළජයීය යටිත ඳශසුකම් වංලර්ධනය
යුද භශආ ජ ත්රසතහ ජ රවණඹට වුස ව ඹටිතර ඳවුසම්
ශඵොශවොභඹක් යු්ධධඹ අන්ස් වීභත් භෙ ුසන්ස්බුන්ස් ශොඩක් ඵට
ඳත් තිබුණි. එඵළවින්ස් උතුරු න්ස්තඹ ළඩටවන ඹටශත් භවහ
භහනැ ුවම්රිඹ භහනැ හරිභහනැ විුවලි ඵරඹ වහ ඵරලක්ති වහ ජර
ම්ඳහදනඹ ත ජ ක්ශේත්රඹන්ස්හි විලහර ශර මුද ශ තශඹෝජනඹ යන
ර ජ.



බිම් වබෝම්බ ඉලත් කිරීවම් ලෆඩව ශන - 2013.12.31 ිමන ප්රගතිය
ිනස්රික්ඹ
බිම් ශඵෝම්ඵ
ම්පනැණශඹන්ස්
තුවයටත් බිම්
උුවයට ශොුවරු ව
බිම් ශඵෝම්ඵ
ශඵෝම්ඵ ඉත්
මුළු භූමි රභහණඹ
ඉත් ය ඇති
කිරීභට ඇති
(නැ ීටටය)
මුළු භූමි රභහණඹ
භූමි රභහණඹ
( නැ ීටටය)
(නැ ීටටය
51 935 532
597 375 765
230 331 444
223 251 300
314 669 910
1 417 563 950

47 934 500
579 316 088
214 148 015
218 172 099
298 165 504
1 357 930 226

2011.12.31 ිනනට නළත ඳිනාචි කිරීශම් ළඩ ටවන අත්ය ශන
ඇති රතිඹ.

ඹහඳනඹ
කිලිශනොච්චිඹ
මුරතිද
වුනිඹහ
භන්ස්නහයභ
එතු

ඳහරම් යහඳෘතිඹ

නළත ඳිනාචි යන රද
පු්ධරඹන්ස් ණන
117 439
123 254
94 874
40 218
93 775
469 560

රු. මි.

A32 භහනැශආ ඉින යන රද ාගුනපිට්ටි ඳහරභ
A14 භහනැශආ ඉින යන රද න භන්ස්නහයභ ඳහරභ
ත ශරඩි-අරුනපු භහනැශආ ඉින යන රද අරුවිතරු
ඳහරභ



අතළන්ස්වන්ස් නළත ඳිනාචි කිරීභ 2009 නැශආ ජ භන්ස්නහයභ
ිනස්රික්ශආ මූලි වහ නනඩ්ඩහන්ස් රහශ්ධය ඹ ශ ශම් ශොට්සහලින්ස්
තයම්බ විඹ. ශභහි ජ ඳවු ශ 3 125ට අඹත් හභහිකඹන්ස් 12 690ක්
රහභ නිරධහරි ම් 15 ඳිනාචි යන ර ජ. 2009 නැශආ
ළනතළම්ඵනැ භහශආ භහන්ස්ශතයි ඵටහිය රහශ්ධය ඹ ශ ශම්
ශොට්සහශආ ඳවු ශ 2 328ට අඹත් හභහිකඹන්ස් 7 584ට සථහය
හසථහන රඵහ ශදන ර ජ. එශභන්ස්භ මුරතිද වහ ඹහඳනඹ ිනස්රික්ශආ
ඳවු ශ 25 000ට ළඩි රභහණඹක් නළත ඳිනාචි යන ර ජ. නළත
ඳිනාචි යන ෆභ ඳවුරක් වහභ විඹළි තවහය රහ වශඹ ශවිලි
ය ළනීභ වහ බිම් ස ය ළනීභට තධහය  ඉශභන්ස්ති ළනි ද්රයභඹ
තධහය ට්ටරඹක් රඵහ ශදන ර ජ. අතළන්ස් ජනතහශේ නීඳහයක්
වහ ජර ඳවුසම් පිළිඵ යජඹ විශලේ අධහනඹක් ශඹොමු යන ර ජ.

ිනස්රික්ඹ

රධහන ඳහරම් යහඳෘති වහ ළඹ යන රද මුදර ඳවත ඳරිින දළක්විඹ
වළකිඹ.

3 807 011
18 059 677
16 183 429
5 079 201
16 504 406
59 633 724

අලතෆන්වලන් නෆලත ඳිමංික කිරීම.

මළර්ග ශළ ඳළම් වංලර්ධනය
භහනැ වහ ඳහරම් ානැධනඹ අතයලයශඹන්ස්භ ශ යුතු හනැඹඹන්ස්
නුශආ උතුරු ඳශහශත්  ඉඹ ද ානැධන ටයුතු හනැඹක්භ ය
ශන ඹෆභට නම් ඉතහ උස භට්ටශම් භහනැ වහ ඳහරම් ඇතුළු රහවන
ඳ්ධධතිඹ අලයතහයි. එඵළවින්ස් භහනැ ානැධනඹට උතුරු
න්ස්තඹ ළඩ ටවන භඟින්ස් ඩහත් රමුතහක් හිමි විඹ. භහනැ
ඳ්ධධතිඹ රභත් ස කිරීභ වහ යජඹ ශභන්ස්භ විශ්ධලහධහය
තඹතන ද විලහර මූරය දහඹත්ඹක් ඳඹන ර ජ. රහශ්ධය ඹ ලශඹන්ස්
ත් ශ උතුරු ඳශහශත් තිශඵන ුවයසථබහඹ අභ කිරීභත් තුළිත
රහශ්ධය ඹ ානැධනඹක් ශෙහ ය ළනීභත් භහනැ ඳ්ධධතිඹ
ානැධනඹ කිරීශම් රධහන අයමුණයි. උතුරු ඳශහශත් A වහ B
ශරේණිශආ භහනැ කි.මි. 1865ක් කුඩහ වහ භධය ඳරිභහණ ඳහරම් 32ක් ඉින
කිරීභ ශනුශන්ස් රු.මි. 61 730.94ක් තශඹෝජනඹ ය ඇත.

2013 නැඹ අන්ස් න විට උතුරු ඳශහශත් බිම් ශඵෝම්ඵ තිබ
ම්පනැණ බිම් රභහණශඹන්ස්  ඉඹඹට 96 (නැ ීටටනැ 1 357 930 226)
ඳභණ බිභ ශඵෝම්ඵ ඉත් කිරීභට යජඹ භත් විඹ.

ඹහඳනඹ
කිලිශනොච්චිඹ
මුරතිද
වුනිඹහ
භන්ස්නහයභ
එකතුල

792

983.00
2460.00
151.42

බවහ රථ ප්රලළශනය
උතුරු ඳශහත වහ න ඵස යථ 40ක් රඵහ  ජභ දළනට තිශඵන ඵස යථ
62 නඩත්තු ටයුතු  ඉුව කිරීභ වහ ඵස ඩිශඳෝ ඉින කිරීභ ඹනහ ජ ටයුතු
 ඉුව කිරීභ වහ තශඹෝජනඹ යන රද මුදර රුපිඹ ශ මිලිඹන.
633.89කි.



දුම්රිය මළර්ග වංලර්ධනය
ශොඩබිම් රහවනශආ ජ භවහ ඳරිභහණ භඟීන්ස් වහ බහඩුඩ රහවනඹ
වහ ශඹොදහ නු රඵන්ස්ශන්ස් ුවම්රිඹයි. යු්ධධඹට ශඳය ඹහඳන
අනැධ්ධවීඳශආ  ඉට රධහන ශොඩබිභටත් රධහන ශොඩබිශම්  ඉට
ඹහඳනඹ අනැධ්ධවීඳඹටත් භඟීන්ස් වහ බහඩුඩ රහවනඹ යමින්ස් ඹහඳනඹ
අනැධ්ධවීඳඹ හුදරහ ශනොය ම්ඵන්ස්ධතහ ඳත්හ ළනීභට භවත්
රුකුරක් ඳඹන ර්ධශ්ධ ුවම්රිඹ රහවනඹයි.
යු්ධධඹ ඳළති දල තුන හරශආ ජ මුළුභනින්ස්භ විනහල යන රද
උතුරු ුවම්රිඹ භහනැඹ වහ ුවම්රිඹ නළතුම් ශඳොශ ශ "උතුරු න්ස්තඹ"
ළඩ ටවන ඹටශත් රුපිඹ ශ මිලිඹන 23 505.97ක් තශඹෝජනඹ
යමින්ස් රතිාසයණඹ යන ර ජ.
දුම්රිය මළර්ගවේ නම
න්ස්න්ස්තුශයයි  ඉට ඳශරවි දක්හ
ඕභන්ස්ශතයි  ඉට ඳශරවි දක්හ
භළදච්චිඹ  ඉට භක් දක්හ
භක්  ඉට තශරයිභන්ස්නහයභ දක්හ
එතු

වංලර්ධනය කරනු
බන දුර කි.මී
56
90
43
63
252

2014 ජුනි 18

793


794

විදුලිබය ශළ බක්ති

ත්රවහතලළදී වළමළජිකයන් පනරුත්ථළඳනය කිරීම

උතුරු ඳශහශත් කුඩහ වහ භධය ඳරිභහණ නැභහන්ස්ත ානැධනඹ වහ
අතයලය හධඹක් නුශආ විුවලි ඵරඹයි. "උතුරු න්ස්තඹ" ළඩ
ටවශන්ස් රතිඳත්ති යහමුශද ඳළවළිනලි වන්ස් ය ඇති රුණක්
නුශආ උතුරු රහඳඹ වහ විුවලිඹ රඵහ  ජභයි. 2009/2010හර
හනුශද ජ යජඹ විලහර මුදරක් තශඹෝජනඹ යමින්ස් රහීටඹ විුවලි
ළඳයුම් යහඳෘති රැක් ක්රිඹහත්භ යන ර ජ. රුපිඹ ශ මිලිඹන
10 460.00ක් තශඹෝජනඹ යමින්ස් ඹහඳනඹ අනැධ්ධවීඳඹට විුවලිඹ
ඳඹන චුන්ස්නහම් විුවලි උඳශඳොශ වහ කිලිශනොච්චි වහ චුන්ස්නහම්
දක්හ විුවලි ම්ශරේණ රැවළන්ස් ඳ්ධධතිඹ ඉින කිරීභත් වුනිඹහ  ඉට
කිලිශනොච්චි දක්හ න විුවලි ම්ශරේණ රැවළන්ස් ඳ්ධධතිඹ ඉින කිරීභ වහ
වුනිඹහ විුවලි උඳශඳොශ ඉින කිරීභත් ශභභ අාලඹ ඹටශත්  ඉුව යන
රද විලහරතභ තශඹෝජන ශද.

උතුරු ඳශහශත් යුද ළටුම් නිභහ වීභත් භෙභ ත්රසතහ ජ හභහිකඹන්ස්
පුනරුත්ථහඳනඹ ය ඔවුන්ස් භහන ඉ වහ හයි ලක්තිභත් ය
නළත  ඉවි ශ භහජඹට මුදහ වළරීභ "උතුරු න්ස්තඹ" ළඩ ටවන
ඹටශත්  ඉුව යන රද බහයූෂය හනැඹඹ විඹ. ශභභ පුනරුත්ථහඳන ළඩ
ටවන ඹටශත් ටන්ස්රුන්ස් 11 664ක් පුනරුත්ථහඳනඹ යන ර ජ.
ඉන්ස් 594ක් එනම් මුළු ායහශන්ස්  ඉඹඹ 5 රතිලතඹක් අවු.1218ත් අතය ශභහ ශො ශදහුවන්ස් ව අතය එභ ායහශන්ස් 231ක්
ළවළණු හභහිකඹන්ස් විඹ. ශභොවුන්ස් වහ න පුනරුත්ථහඳන ළඩ
ටවන්ස් ඳවත වන්ස් ක්ශේත්ර ඔසශේ රඵහ ශදන ර ජ.
1.
2.
3.
4.
5.

2009 නැශආ  ඉට 2011 නැඹ දක්හ උතුරු ඳශහශත් විුවලි
ළඳයුශභහි ඇතිවී ඇති රතිඹ
ිමවහත්රික්කය
ඹහඳනඹ
කිලිශනොච්චිඹ
මුරතිද
වුනිඹහ
භන්ස්නහයභ



2009
60%
62%
37%

2011
80%
29%
23%
77%
60%

(ත)

ශභභ රලසනශඹන්ස් (i) වහ (ii) ශොටස වහ හයහාල හනැතහක් ඳවත
දක්හ ඇති අතය විසතයහත්භ හනැතහ වහ ඇමුණුභ* ඵරන්ස්න.
උතුරු ලවන්තය : ආංශික ආවයෝජන 2009-2011

වතොරතුරු තළක්ණය
උතුරු ඳශහශත් ඹහඳනඹ වහ භන්ස්නහයභ ිනස්රික්ඹන්ස්හි ඳහ ශ
ශියඹන්ස්ශේ වහ රැකිඹහ අශනක්ෂිත රුණ තරුණිඹන්ස්ශේ ශතොයතුරු
තහක්ණ දළනුභ නැධනඹ කිරීභ වහ ශතොයතුරු තහක්ණ
භධයසථහන ඉින කිරීභ වහ රුපිඹ ශ මිලිඹන 24.68ක් ළඹ ය ඇති
අතය ශභභඟින්ස් ශියඹන්ස් වටත් රැකිඹහ අශනක්ෂිත තරුණ තරුණිඹන්ස්
රැටත් රතිරහබ අත්ශද.



අධයහත්මි තමි වහ ාසෘති
අධයහඳනි
ෘත්තීඹ පුහුණු
ධනහත්භ චින්ස්තනඹ
ක්රීඩහ වහ ඵහහිය ක්රිඹහහයම්

කෘෂිකර්මය
උතුරු ඳශහශත් ජීත් න හභහනය ජනතහශන්ස්  ඉඹඹට 80ක් ඳභණ
තභ ජීශනෝඳහඹ ය ශන ඇත්ශත් ෘෂිනැභහන්ස්තඹයි. "උතුරු
න්ස්තඹ" ළඩටවන ඹටශත් ෘෂිනැභහන්ස්තඹ නෙහ ඉටුවීභ වහ
ඳවත වන්ස් ානැධන හනැඹඹන්ස්  ඉුව යන ර ජ.
කුඩහ වහ භධය ඳරිභහණ හරි නැභහන්ස්ත රතිාසයණඹ
ිමවහත්රික්කය
ඹහඳනඹ
කිලිශනොච්චිඹ
මුරතිද
වුනිඹහ
භන්ස්නහයභ
එතු

2009
32.23
0.07
3.15
21.56
5.73
62.74

වියදම රු.මි
2010
47.38
83.17
33.2
66.4
90.62
320.77

2011
56.02
218.55
73.2
69.62
417.39

භවහ ඳරිභහණ හරි නැභහන්ස්ත රතිාසයණඹ
ිමවහත්රික්කය
ඹහඳනඹ
කිලිශනොච්චිඹ
මුරතිද
වුනිඹහ
භන්ස්නහයභ
එතු

2009
79.32
34.18
178.22
291.72

වියදම රු.මි
2010
26.91
48.87
31.29
156.66
263.73

2011
51.08
218.42
64.12
94.53
114.81
542.96

හරි නැභහන්ස්ත රතිාසයණඹට අභතය ෘෂිනැභහන්ස්තශආ
උන්ස්නතිඹ වහ අලය න ඵඩහ බීජ නිසඳහදනඹ වහ අලය
තහන්ස් ශොඩනළඟිලි ඉින කිරීභ වහ රතිාසයණඹ වහත් ත්
ඳහරනඹ වහ ීකය නැභහන්ස්තඹ වහ "උතුරු න්ස්තඹ" ළඩ ටවන
ඹටශත් රඵහ ුවන්ස් රතිඳහදන ඳවත දක්හ ඇත.
අංය
ෘෂිහනැමි ශොඩනළඟිලි
ඉින කිරීභ වහ රතිාසයණඹ
ත් ඳහරනඹ
ීකය නැභහන්ස්තඹ

වියදම රු.මි
2009
7.57

2010
70.99

2011
289.36

7.26
2.89

12.17
372.86

46.15
34.01

2009

2010

2011

1 801.26

3 249.01

39 989.51

වමවහත
ආවයෝජන
යන්හි
එකතුල
රු.මි.
45 039.78

1 755.23

1 843.64

6 380.27

9 979.14

983.64

1 080.38

2 585.79

4 649.81

567.24

365.93

2 847.01

3 780.18

341.65

1 792.49

682.27

2 816.41

5 449.02

8 331.45

52 484.8
5

66 265.32

වමවහත ආවයෝජනය රු.මි.
අංය
තනැක  ඹටිතර
ඳවුසම්
ානැධනඹ
භහජීඹ ඹටිතර
ඳවුසම්
ානැධනඹ
ෘෂිනැභඹ
නළත ඳිනාචි
කිරීභ
ශනත්
එකතුල

(ඇ)

ඉවතින්ස් දක්න රද ානැධන ළඩ ටවන්ස් රභහණත් ඵ වන්ස්
කිරීභට ළභළත්ශතමි. එශභන්ස්භ 2009 නැශආ  ඉට 2011 නැඹ
දක්හ උතුරු න්ස්තඹ ළඩටවන ඹටශත් ක්රිඹහත්භ යන රද
ානැධන ක්රිඹහලිඹ 2012 වහ 2013 නැර ජද අඩුඩ ක්රිඹහත්භ
ව අතය න යහඳෘති රැක් ක්රිඹහත්භ කිරීශභන්ස් උතුරු ඳශහතට
දළළන්ස්ත ානැධනඹක් ශෙහ ය ශදන ර ජ. 2012 වහ 2013 නැර
විවිධ ක්ශේත්රර ක්රිඹහත්භ යන රද ානැධන යහඳෘතිර
හයහාලත හනැතහක් ඳවත දළක්ශද.

අංය
තනැක  ඹටිතර
ඳවුසම් ානැධනඹ
භහජීඹ ඹටිතර
ඳවුසම් ානැධනඹ
ෘෂිනැභඹ
නළත ඳිනාචි කිරීභ
ශනත්
එතු

වමවහත ආවයෝජනය
රු.මි.

වමවහත
ආවයෝජනයන්හි
එකතුල රු.මි.

2012

2013

29 158.89

17 602.44

46 761.33

1 430.04

1 917.82

3 347.86

2 752.31
2 648.71
550.93
36 540.88

3 209.01
7 568.42
60.17
31 257.86

5 961.32
10 217.13
1 511.10
67 798.74

තද තනැක  ඹටිතර ඳවුසම් ානැධනඹ භහජයීඹ ඹටිතර
ඳවුසම් ානැධනඹ ෘෂිනැභඹ නළත ඳිනාචි කිරීම් ව අශනකුත්
ානැධන හනැඹඹන්ස් ශනුශන්ස් 2014 නැශආ ජද යහඳෘති වඳුනහ
ශන ක්රිඹහත්භ කිරීභට ටයුතු යමින්ස් ඳතී.
(ඇ) අදහශ නළත.

ඳහනැලිශම්න්ස්තු

795

796

[රු ුසන්ස්ත පුාචිනිරශම් භවතහ]

ඇමුණුභ:
W;=re jika;h" ය වත් ප්රළවද්ය ය වේකම් වකොඨාශළ මඨා මින් ආවයෝජන -2009-2011
osi;
a %slalh( hdmkh
2009 වමවහත ආවයෝජනය ාරු. මිලියන

2010 වමවහත ආවයෝජනය ාරු. මිලියන

2011 වමවහත ආවයෝජනය ාරු. මිලියන

වංලර්ධන ක්රියළකළරකම් ාඅං අනුල
වංලර්ධන ක්රියළකළරකම් ාඅං අනුල
වංලර්ධන ක්රියළකළරකම් ාඅං අනුල
අනු
ප්රළ. වේ.
tl;=j
අං
වකොඨාශළය wd¾:sl iudc
kej;
wd¾:sl iudc
kej;
wd¾:sl
iudc
kej;
ක
lDIsl¾
lDIsl¾
lDIsl¾
há;, há;,
mosxÑ fjk;a há;, há;,
mosxÑ fjk;a há;, há;,
mosxÑ fjk;a
uh
uh
uh
ය
myiqlï myiqlï
lsrSï
myiqlï myiqlï
lsrSï
myiqlï myiqlï
lsrSï
1 fv,aa*aÜ

18.33

6.79

12.89

1.29

2.70

7.98

3.87

1.54

0.10

54.64

8.84

10.00

44.82 95.60

269.39

2 fõ,dfkhs
3 lhsÜia

81.56

26.32

25.40

4.51

1.58

8.25

53.42

11.06

2.29

0.80

105.85

19.77

26.21

61.55 74.91

503.48

69.429

4.91

19.98

3.00

1.02

5.844

24.09

1.48

0.27

0.70

53.34

9.27

1.37

40.86 33.57

269.13

16.61

13.07

40.66

6.26

30.00

13.93

3.67

3.48

3.88

2.50

211.42

8.96

28.09

14.25 33.64

430.42

16.2

61.45

70.29

16.02

6.48

18.12

172.74

124.15

23.00

27.05 24724.56 3188.26 165.47

58.02 55.39 28727.20

4 lfrhsk.¾
5 hdmkh
6 k,a,Q¾

21.658

39.26

13.55

12.27

1.00

23.883

53.28

0.76

11.87

30.94

219.79

83.87

19.95

39.94 35.78

607.80

7 ikaos,smdhs

24.13

59.13

85.68

8.25

14.63

20.009

26.48

114.16

3.24

11.66

85.97

19.52

52.62

64.68

590.15

8 ixldfkhs

95.53

43.89

47.10

53.69

130.07

56.06

4.98

101.85

10.67

30.897

19.15

89.00

9.82

2.99

15.90

50.30

39.13

5.63

9 Wvqú,a

23.01

12.12

28.96

15.75

30.31

21.67

16.20

5.64

5.59

10 f;,amamf,hs

27.16

30.10

24.87

64.48

2.06

12.284

46.00

23.59

1.86

0.29 1734.92

11 fldamdhs

59.31

26.93

31.14

9.10

0.20

17.753

53.91

5.68

5.37

0.61

818.93

69.41

44.00

170.21

0.16

1312.71

106.698

109.44

48.28

15.75

11.37

37.1

107.46

23.08

7.53

1.56 1810.78

136.87

22.88

262.36

4.44

2705.59

1016.44 18.14

1985.65

12 pdjlÉfÉrs
13 lrfjâä

23.03

47.12

18.26

10.61

0.70

25.40

38.57

8.00

2.89

100.52

40.20

3.01

14 fmaoqre;=vqj

44.031

56.14

65.85

16.40

2.30

43.768

52.91

15.72

5.11

11.88

514.66

109.58

12.73

15 urokal¾ks

17.079

10.41

12.21

1.97

1.00

10.956

15.89

1.13

0.36

77.51

283.32

126.71

19.87

tl;=j

579.14

522.33

587.02 195.46 108.34

282.84

718.79

378.59

78.97 219.19 30944.30 4023.06 468.95

117.62 10.76
71.78

475.83

76.48 20.92

133.35

25.29

577.70

2177.53

451.64

603.70

2197.65 383.31 41687.92

W;=re jika;h" ය වත් ප්රළවද්ය ය වේකම් වකොඨාශළ මඨා මින් ආවයෝජන -2010-2011
osi;
a %slalh( ls<f
s kdÉÑ

අනු
අාඹ

2010 භසත තශඹෝජනඹ (රු. මිලිඹන)

2011 භසත තශඹෝජනඹ (රු. මිලිඹන)

ානැධන ක්රිඹහහයම් (අාල අනු)

ානැධන ක්රිඹහහයම් (අාල අනු)

රහ. ශ ශ. ශොට්සහලඹ

tl;=j
wd¾:sl
há;,
myiqlï

lDIsl¾uh

fjk;a

wd¾:sl
há;,
myiqlï

iudc
há;, lDIsl¾uh
myiqlï

fjk;a

1

lrÉÑ

27.63

123.14

720.51

273.33

335.26

577.89

6.69

2064.45

2

lKavdjf,hs

34.02

130.57

277.12

41.68

49.07

274.23

0.63

807.32

3

mÉÑf,hsmf,hs

11.92

29.00

111.97

54.26

175.85

11.17

394.17

4

mQkdlfrhs

57.33

108.44

225.10

127.50

91.98

19.99

630.34

130.90

391.15

1334.70

442.51

530.57

38.48

3896.28

tl;=j

1027.97
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W;=re jika;h" ය වත් ප්රළවද්ය ය වේකම් වකොඨාශළ මඨා මින් ආවයෝජන -2009-2011
osi;
a %slalh( uq,;sjq

අනු
ප්රළ. වේ. වකොඨාශළය
අංකය

2009 වමවහත ආවයෝජනය ාරු.
මිලියන

2010 වමවහත ආවයෝජනය ාරු.
මිලියන

2011 වමවහත ආවයෝජනය ාරු. මිලියන

වංලර්ධන ක්රියළකළරකම් ාඅං
අනුල

වංලර්ධන ක්රියළකළරකම් ාඅං
අනුල

වංලර්ධන ක්රියළකළරකම් ාඅං අනුල

wd¾:sl iudc
lDIsl¾
há;, há;,
fjk;a
uh
myiqlï myiqlï

01
02
03
04
05
06

wd¾:sl
há;,
myiqlï

iudc
há;,
myiqlï

wd¾:sl
iudc
kej;
lDIsl¾u
lDIsl¾uh há;, há;,
mosxÑ
h
myiqlï myiqlï
lsrSï

fursgfum;a;=
mqoql=äbrsmamq
Tâvqiqvdka
;=kqlaldhs
udkaf;hs kef.kysr
je,sTh
tl;=j

78.36

55.76

60.06

29.84

9.87

31.37

48.01

5.36

120.58

86.39

12.93

0.70

26.30

12.50

tl;=j

fjk;a

2.00

221.90
39.50

31.35

7.51

1.76

14.01

15.20

12.84

0.42

32.80

250.01

7.15

57.38

29.71

5.30

7.14

116.82

7.60

0.57

16.76

348.20

12.43

28.06

11.50

4.71

98.70

4.67

12.24

0.35

12.37

269.77

0.45

1.47

62.38

1130.85

1.02
169.79 133.61 15.23 19.58

116.79

48.72

11.77

241.13 249.38 59.13

3.34

W;=re jika;h" ය වත් ප්රළවද්ය ය වේකම් වකොඨාශළ මඨා මින් ආවයෝජන -2009-2011
osi;
a %slalh( jjqkshdj
2009 වමවහත ආවයෝජනය ාරු. මිලියන
අ
වංලර්ධන ක්රියළකළරකම් ාඅං අනුල
නු ප්රළ. වේ.
wd¾:sl
අං වකොඨාශළය há;, iudc lDIsl¾ kej;
há;,
mosxÑ fjk;a
ක
myiql
uh
myiqlï
lsrSï
ï
ය
01 jjqkshdj
330.87 238.57 155.20
20.96 37.91
jjqkshdj
02
85.67
50.23 64.25
31.45 32.11
ol=K
fjx.,dhsf
03
pÜál=,ï 150.52 78.56 75.12 52.39 42.39
jjqkshdj
04
6.44
39.76
0.96
0.00 23.93
W;=r
jjqkshdj
osia;%slalh
05
i|yd fmdoq
úhoï
tl;=j
573.50 407.12 295.53 104.80 136.35

2010 වමවහත ආවයෝජනය ාරු. මිලියන
වංලර්ධන ක්රියළකළරකම් ාඅං අනුල
wd¾:sl
iudc
kej;
lDIsl¾
há;,
há;,
mosxÑ
uh
myiqlï myiqlï
lsrSï

2011 වමවහත ආවයෝජනය ාරු. මිලියන
වංලර්ධන ක්රියළකළරකම් ාඅං අනුල

fjk;a

wd¾:sl
iudc
kej;
lDIsl¾u
há;,
há;,
mosxÑ fjk;a
h
myiqlï myiqlï
lsrSï

tl;=j

1403.44

195.28

49.41

9.48

89.38

577.83

234.06

77.57

37.48

3457.43

44.29

32.82

26.57

2.20

20.98

179.36

30.50

42.81

11.01

654.26

842.08

79.51

99.49

1.82

24.64

194.27

41.41

164.54

6.18

1852.91

44.10

140.27

40.52

0.00

69.04

32.09

124.04

62.74

8.11

592.01

5272.2

2.2

47.7

49.7

5371.78

2381.60 447.89 215.99 13.50 204.04 6255.76 432.19 347.66 62.77 49.70 11928.39

W;=re jika;h" ය වත් ප්රළවද්ය ය වේකම් වකොඨාශළ මඨා මින් ආවයෝජන -2009-2011
osi;
a %slalh( ukakdru

අනු
අංකය

ප්රළ. වේ.
වකොඨාශළය

2009 වමවහත ආවයෝජනය ාරු.
මිලියන

2010 වමවහත ආවයෝජනය ාරු.
මිලියන

වංලර්ධන ක්රියළකළරකම් ාඅං අනුල

වංලර්ධන ක්රියළකළරකම් ාඅං අනුල

wd¾:sl iudc lDIsl kej; fjk wd¾:sl iudc lDIsl kej;
há;, há;, ¾uh mosxÑ
;a
há;, há; ¾uh mosxÑ
myiqlï myiqlï
lsrSï
myiqlï ,
lsrSï
myiq
lï

1

ukakdru

171.83

2

kdkdgdka

208.41

3

udkaf;hs ngysr

4

uqid,s

5

uvq
tl;=j

48.16
4.00
46.43
478.83

453.06 33.56 105.99 40.03
60.16 18.31
98.95

55.11 26.36

2.00

0.00

4.87

68.64 23.79

85.15

0.50

11.36

20.73

5.62

8.20

692.17 85.86 266.98 77.38

2011 වමවහත ආවයෝජනය ාරු. මිලියන

fjk;a

වංලර්ධන ක්රියළකළරකම් ාඅං අනුල
wd¾:sl
iudc lDIsl kej; fjk;a
há;,
há;, ¾uh mosxÑ
myiqlï myiqlï
lsrSï

116.48 321.53 22.18

66.65

23.91

897.99

45.73 69.72 14.77

125.81

4.22

47.89

8.63

0.00

0.93

5.23 74.48 27.42

56.00

9.88

336.88 628.24 82.88

114.92 143.61

54.52 18.90

717.54 40.67 140.37

tl;=j

77.41

3229.20

60.28

18.95

1153.93

73.31

279.74 75.73 161.42

23.26

1035.53

1.00

20.28

26.06 30.57 134.48

0.47

558.07

25.00

4.50

1066.34

86.70

28.31

1645.12

273.46

34.56

2105.81

1145.07 682.08 583.25

148.40

7621.85

77.76 320.45

43.97 214.66
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ඳහනැලිශම්න්ස්තු

ගරු වජිත් වප්රාමදළව මශතළ

ගරු වජිත් වප්රාමදළව මශතළ

(The Hon. Sajith Premadasa)

(The Hon. Sajith Premadasa)

(ஶண்புஷகு ச ஷத் பஷமதஶழ)

භට අතුරු රලසන අවන්ස්න පුළුන්ස්ද?

නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඳශමුළනි අතුරු රලසනඹ අවන්ස්න.

ගරු වජිත් වප්රාමදළව මශතළ

(ஶண்புஷகு ச ஷத் பஷமதஶழ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි භශේ ඳශමුළනි අතුරු
රලසනඹ ශභඹයි.
රු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි ඔඵතුභන්ස්රහ වන්ස් ය
තිශඵනහ "උතුරු න්ස්තඹ" කිඹන ළඩටවන ළන. .
කිඹන්ස්ශන්ස් උතුයට න්ස්තඹක් ශන .භ. තනැක  ානැධන
අභහතයහාලශඹන්ස් ශභඳභණ ළඩ ශහඹ කිඹරහ ශොඳභණ කිදත්
තභ උතුරු ඳශහශත් ජනතහට තභන්ස්ශේ ඉඩම් හිමිම් රඵහ
ශදන්ස්ශන්ස් නළති ඔඵතුභන්ස්රහ උතුරු න්ස්තඹක් ළන ථහ
යන්ස්ශන්ස් ශොශවොභද කිඹරහ භභ අවන්ස්න ළභළතියි.

ගරු සුවන්ත පංිකනිවම් මශතළ
(ஶண்புஷகு சுசந்த புஞ்சஷநஷயம)

800

(ஶண்புஷகு ச ஷத் பஷமதஶழ)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි ශභතුභන්ස්රහ ිනවිනළගුභ
ළඩටවන ක්රිඹහත්භ යනහ ඉඩම් -භූමිඹ- උඳශඹෝගි
යශන. .යි භහ ඉඩම් රලසනඹ ළන ථහ ශශේ. රු
නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි ඔඵතුභහට . රලසනඹට පිළිතුරු රඵහ
ශදන්ස්නට ශනොවළකි වීභ ළන භහ නහටු ශනහ.
භශේ ශදන අතුරු රලසනඹ ශභඹයි. තනැක  ානැධන
අභහතයහාලශඹන්ස් විලහර රතිඳහදන රභහණඹක් උතුයට රඵහ ශදනහ
කිඹරහ ඔඵතුභන්ස්රහ කිඹනහ. දළන්ස් භහ අවන්ස්න ළභළතියි
"තනැක  ානැධනඹ උතුශනැ ක්රිඹහත්භ යන ශොට . තනැක 
ානැධන ක්රිඹහලිඹට උතුශනැ ජනතහශේ නැජන ඡන්ස්ද
ඵරශඹන්ස් ඳත් වුණු උතුශනැ භව ඇභතියඹහත් ම්ඵන්ස්ධ යශන
ඳශහත් බහත් ම්ඵන්ස්ධ යශන . ානැධන ක්රිඹහලිඹ
ඉිනරිඹට ශන ඹන්ස්න ඵළරි ඇයි?" කිඹරහ.

ගරු සුවන්ත පංිකනිවම් මශතළ
(ஶண்புஷகு சுசந்த புஞ்சஷநஷயம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි . රලසනඹට අඳට
ශටිශඹන්ස් උත්තයඹක් ශදන්ස්න පුළුන්ස්. ඳශහත් බහ සථහපිත
ශරහ තභ භහ ණනයි ශන්ස්ශන්ස්. දළනටභත් අපි . අඹ
ම්ඵන්ස්ධ යශන . අභහතයහාල ශ ශම්රුන්ස් එක්ත්
ම්ඵන්ස්ීකයණ ශරහ තභයි . . විඹඹන්ස් ඹටශත් ටයුතු
යශන ඹන්ස්ශන්ස්.

(The Hon. Susantha Punchinilame)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි ශම් රලසනඹ ශඹොමු ශ
යුත්ශත් ඉඩම් වහ ඉඩම් ානැධන ඇභතිතුභහටයි. . නිහ රු
ිකත් ශරේභදහ භන්ස්ත්රීතුභහ නළත තහක් අශඳන්ස් . රලසනඹ
අවනහ නම් තනැක  ානැධන අභහතයහාලඹ ලශඹන්ස් අඳට
උත්තය ශදන්ස්න පුළුන්ස්.

ගරු වජිත් වප්රාමදළව මශතළ

(ஶண்புஷகு ச ஷத் பஷமதஶழ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඔඵතුභහ  කීශභන්ස්ද . උත්තයඹ ශදන්ස්ශන්ස්?

ගරු සුවන්ත පංිකනිවම් මශතළ
ගරු වජිත් වප්රාමදළව මශතළ

(ஶண்புஷகு ச ஷத் பஷமதஶழ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

භභ ඔඵතුභහශන්ස් ඇහුශද තනැක  ානැධනඹ පිළිඵයි.
උතුශනැ ජනතහශේ ඉඩම් අයිතිඹ රඵහ ශදන්ස්ශන්ස් නළති
තනැක ඹක් ානැධනඹ යන්ස්ශන්ස් ශොශවොභද? .යි භභ
අවන්ස්ශන්ස්. ඔඵතුභහ .ට උත්තයඹක් ශදන්ස්න.

ගරු සුවන්ත පංිකනිවම් මශතළ
(ஶண்புஷகு சுசந்த புஞ்சஷநஷயம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි ඉඩම් රලසනඹ එක්.
තනැක  ානැධන අභහතයහාලඹ වි ඉන්ස් ක්රිඹහත්භ ය තිශඵන
ානැධන ටයුතු පිළිඵ රලසනඹ ත එක්. ශභඹ හයණහ
ශදක්. රු ිකත් ශරේභදහ භන්ස්ත්රීතුභහට . ළටශවන්ස්ශන්ස්
නළත්නම් භට . පිළිඵ ශත්රුම් ය ශදන්ස්න අභහරුයි. වළඵළයි
භභ කිඹන විධිඹට ඔඵතුභහ ශම් රලසනඹ නළත අශඳන්ස් අවනහ
නම් තනැක  ානැධන අභහතයහාලඹ විධිඹට අපි .ට උත්තය
ශදන්ස්න ූ දහනම්.

නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ශදළනි අතුරු රලසනඹ.

(ஶண்புஷகு சுசந்த புஞ்சஷநஷயம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

ඔද. භශේ දළනීශම් වළටිඹට  කීශභන්ස් උත්තය ශදනහ.

ගරු වජිත් වප්රාමදළව මශතළ

(ஶண்புஷகு ச ஷத் பஷமதஶழ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි භට රලසනඹ අවන්ස්න ඉඩ
ශනො ජ mike එ ඉක්භනින්ස් off යනහ. ශභොද දන්ස්ශන්ස් නළවළ.

නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

රු භන්ස්ත්රීතුභහ තුන්ස්ළනි අතුරු රලසනඹ අවනහද?

ගරු වජිත් වප්රාමදළව මශතළ

(ஶண்புஷகு ச ஷத் பஷமதஶழ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඔද. නමුත් mike එ ඉක්භනින්ස් off යනහ. එතශොට
රලසනඹ අවන්ස්න ඵළවළ.

නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

රු භන්ස්ත්රීතුභහ තුන්ස්ළනි අතුරු රලසනඹ අවනහ ද?
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ගරු වජිත් වප්රාමදළව මශතළ

(ஶண்புஷகு ச ஷத் பஷமதஶழ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

අවනහ. රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි ශම් රු බහශද .
ඳළත්තට එ නීතිඹක්. ශම් ඳළත්තට එ නීතිඹක්. එශවභද?
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(ත) 2007 නැශආ  ඉට ශම් දක්හ එක් එක් නැඹ තුශ රී රාහ
යහඹ අධිහරිශආ රහේධන ව හභහනය ාචිත
විචරනඹන්ස් ශනැද ඹන්ස්නත් එතුභහ වන්ස්
යන්ස්ශනහිද?
(ඇ) ශනො එශේ නම් . භන්ස්ද?

නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

රලසනඹ අවන්ස්න. අවරහ ඉය ශන ශොටභ mike එ off
ශනහ.

தநடுஞ்சஶகயகள், துகமபகங்கள் ற்பொம் கப்பற்பொகம
அகச்சகக் மகட்ட லஷனஶ:
(அ) (i)

எபலஷல்
துகமபகத்தஷன்
தஶத்த
நஷர்ஶைச்தசயவு வ்லரதலன்பகதபெம்;

(ii)

இயங்ககத் துகமபக அதஷகஶசகபஶனது
ததஶடர்ச்சஷஶக
பைத்கத
இறந்துலபைம்
நஷகயஷல் இது மபஶட்டித்தன்கஶக இபைக்க
படிபெஶ ன்பகதபெம்

ගරු වජිත් වප්රාමදළව මශතළ

(ஶண்புஷகு ச ஷத் பஷமதஶழ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

භශේ තුන්ස්න අතුරු රලසනඹ ශභඹයි. රු නිශඹෝජය
ඇභතිතුභනි ශම් රලසනශඹන්ස් ඳළන ඹන්ස්න එඳහ. ශම් රලසනඹට
පිළිතුරු වළටිඹට ඔඵතුභහ පිටු අට ට්ශටෝරුක් රඵහ  ජරහ
තිශඵනහ. උතුශනැ ජනතහට රඵහ ශදන . භවහ තනැක  ලක්තිඹ
ළනයි එහි වන්ස් න්ස්ශන්ස්. තනැක  ානැධන අභහතයහාලශඹන්ස්භ
. රඵහ ශදනහ කිඹරහ කිඹනහ. නමුත් තනැක  ලක්තිඹක් රඵහ
ශදන්ස්ශන්ස් ශොශවොභද නළත ඳිනාචි යවීශම් ක්රිඹහලිඹ ම්පනැණ
යන්ස්ශන්ස් නළති. යු්ධධඹ අන්ස් ශරහ ය ඳවට ළඩි
හරඹක් ගිහි ශරහත් තභත් උතුශනැ ජනතහ නළත ඳිනාචි
යරහ නළවළ. "නළත ඳිනාචි යවීශම් ක්රිඹහලිඹ ම්පනැණ
යන්ස්ශන්ස් නළති උතුයට න්ස්තඹක් උදහ යන්ස්ශන්ස්
ශොශවොභද?" කිඹරහ භභ අවන්ස්න ළභළතියි.

அலர் கூபொலஶஶ?
(ஆ) 2007ஆம் ஆண்டிபௌபைந்து இற்கமலகக்கும் ஆண்டு
அடிப்பகடஷல்
இயங்ககத்
துகமபக
அதஷகஶசகபஷன்
பதப்டு
ற்பொம்
தபஶது
எதுக்குகரஷன் நகர்வுககர அலர் கூபொலஶஶ?
(இ)

இன்மமல், ன்?

ගරු සුවන්ත පංිකනිවම් මශතළ

asked the Minister of Highways, Ports and Shipping:

(The Hon. Susantha Punchinilame)

(a)

(ஶண்புஷகு சுசந்த புஞ்சஷநஷயம)

රු භන්ස්ත්රීතුභනි ශරෝ ඉතිවහශආ රාහශද තභයි අතළන්ස්
ව අඹ ශභඳභණ ඉක්භනට නළත ඳිනාචි යරහ තිශඵන්ස්ශන්ස්. .
අඹට අලය යන ඹටිතර ඳවුසම්  ඉඹ ශර අපි රඵහ  ජරහ
තිශඵනහ. ඔඵතුභහ ශම් රලසනඹ අවන්ස්ශන්ස් . පිළිඵ නිළයින
අශඵෝධඹක් නළතියි. වුරු වරි කිද ශදඹක් අනුයි ඔඵතුභහ
ශම් රලසනඹ අවන්ස්ශන්ස්. ඔඵතුභහ . රශ්ධලරට ගිහි ශරහ .
ජනතහශන්ස් ශම් ළන අවරහ එශවභ නළත්නම් . රශ්ධල
නිරීක්ණඹ යරහ ඇවි ශරහ අශඳන්ස් ඔඹ රලසන ටි අවනහ නම්
ඉතහ ළදත් ශයි කිඹරහ භභ හිතනහ.

ශ්රී ංකළ ලරළය අකාකළරිය : ප්රළේධන වශ වළමළනය
වංිකත විනනයන්

இயங்ககத் துகமபக அதஷகஶசகப : பதப்டு ற்பொம்
தபஶது எதுக்கு நகர்வுகள்
SRI LANKA PORTS AUTHORITY : CAPITAL AND GENERAL
RESERVE MOVEMENTS

3152/’12

2. ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

භවහභහනැ යහඹ වහ නහවි අභහතයතුභහශන්ස් ඇූ 
රලසනඹ - (3) :
(අ)
(i) ඔ දවි ශ යහශආ ම්පනැණ ඉිනකිරීම් පිරිළඹ
ශොඳභණද;
(ii) අඩුඩ මූරයභඹ අරහබ රඵමින්ස්  ඉටින රී රාහ
යහඹ අධිහරිඹට තයහරී විඹ වළකිද;
ඹන්ස්න එතුභහ වන්ස් යන්ස්ශනහිද?

Will he state (i)

the total construction cost of the Oluvil
Port; and

(ii)

whether Sri Lanka Ports Authority can be
competitive while sustaining continuous
loss of money?

(b)

Will he also state capital and general reserve
movements of the Sri Lanka Ports Authority from
the year 2007 to date on per year basis?

(c)

If not, why?

ගරු වරෝහිත අවේගුණලර්ධන මශතළ ාමශළමළර්ග, ලරළය ශළ
නළවික අමළතයතුමළ

(ஶண்புஷகு மஶவஷத அமபகுைலர்தன - தநடுஞ்சஶகயகள்,
துகமபகங்கள் ற்பொம் கப்பற்பொகம அகச்சர்)

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

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි
ශභශේඹ.
(අ)

(i)

එභ රලසනඹට පිළිතුය

ඔ දවි ශ යහඹ ානැධන යහඳෘතිඹ වහ අනුභත
වී තිබුණු මුළු මුදර යශයෝ 46 095 369.49ක් ව
අතය යහඳෘතිඹ 2012 ශදළම්ඵනැ භ අන්ස්
යන විට ම්පනැණ ඉිනකිරීම් වහ ළඹ ව මුදර
යශයෝ 42 206 379.09ක් විඹ.

ඳහනැලිශම්න්ස්තු

803
[රු ශයෝහිත අශේගුණනැධන භවතහ]

කිඹන්ස්න පුළුන්ස්ද? 2005 නැඹ න තුරු ශම් ගිණුම් රභඹ
තිබුණහ. ශම් ගිණුම් රභඹ අශවෝ ඉ යරහ .හඵ්ධධ ගිණුභක්
තභයි ඇති යරහ තිශඵන්ස්ශන්ස්. යහශඹන්ස් යහඹට ගිණුම් ඇති
යන්ස්න ඔඵතුභහට ඵළරි ඇයි?

(ii)
(රු.මිලිඹන)
ලර්ය
රහබඹ (විශ්ධල
විනිභඹ
විචරයතහඹට
ශඳය)
විශ්ධල විනිභඹ
(රහබ / අරහබ)
රහබ /අරහබ
(විශ්ධල විනිභඹ
විචරයතහඹට
ඳුස)

2007

2010 2011
2009 වංවෝ වංවෝ 2012 2013
කාත
කාත
1 729
783 3 162 3 647 9 778 4 945

2008

2 357

ගරු වරෝහිත අවේගුණලර්ධන මශතළ

(ஶண்புஷகு மஶவஷத அமபகுைலர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි යවි රුණහනහඹ
භන්ස්ත්රීතුභහ අවරහ තිශඵන්ස්ශන්ස් ම්පනැණ යහඹ අධිහරිඹ ළනයි.
(3 944) (11 791)
(1 587) (10 062)

591 (4 410) (3 390) (4 567) (2 518)
1 374 (1 248)

257

5 211 2 427

රී රාහ යහඹ අධිහරිශආ මූරය රහබ/අරහබ
ළරකීශම් ජ විශ්ධල විනිභඹ විචරයතහ රහබ/
අරහබරට ශඳය රහබඹට/අරහබඹට ළරකිඹ
යුතුඹ. විශ්ධල විනිභඹ විචරයතහ රහබඹ/අරහබඹ
ශඳොත් අඹට ඳභණක් සීභහ න්ස්නක් ඵළවින්ස් මූරය
රහබඹ ණනඹ කිරීශම් ජ එඹ ළරකිඹ යුතු
ශනොශද.
. අනු ඉවත නැ 07 හරඹ තුශ එක් එක්
නැඹට හශනක් ඵරන ශ රී රාහ යහඹ
අධිහරිඹ මූරයභඹ අරහබඹක් රඵන ඵ
අතයඹක් ශද. විශ්ධල විනිභඹ විචරයතහරට
ශඳය එක් එක් නැඹන්ස් තුශ විලහර ශර රහබඹ
ළඩි වී ඇත. 2007  ඉට 2013 ඹන නැඹන්ස්හි ජ
අධිහරිඹ මූරයභඹ අතින්ස් ඉතහ ය ්ර නැධනඹක් හිමි
යශන ඇත. (2009 නැඹ වළය) 2013 නැශආ
රහබඹ අක් වීභක් ශඳන්ස්නුම් කිරීභට ශවේතු වශආ
ානැධන ටයුතු වහ රඵහ ත් ණඹ වහ දළර
ශඳොමක විඹදභයි. ශභඹ අනහතඹ වහ යන රද
තශඹෝජනඹක් ශර ළරකිඹ වළකි අතය
අධිහරිශආ රහබදහයීත්ඹද ධන අඹක් ශඳන්ස්නුම්
යනු රළශේ.
(ත)

(රු.මිලිඹන)

7 703.92

2010
වංවෝ
කාත
7 703.92

2011
වංවෝ
කාත
8 303.42

70 383.18 61 074.89 78 053.59

67 696.46

66 803.13 69 348.87 71 297.1
2

ලර්ය

2007

2008

2009

රහේධන
ාචිත

7 703.92

7 703.92

හභහනය
ාචිත

804

2012

2013

8 303.42 8 303.42

(ඇ) ඳළන ශනොනඟී.

නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඳශමුළනි අතුරු රලසනඹ.

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රු ඇභතිතුභනි භභ හිතන වළටිඹට ශම් යහඹ අධිහරිඹ
තිශඵන්ස්ශන්ස් ඔඵතුභහශේ ඳහරනඹ ඹටශත්යි. යහශඹන්ස් යහඹට
රහබ - අරහබ ගිණුම් තිඹන්ස්න ඵළරි ඇයි කිඹරහ රුණහය අඳට

රු භන්ස්ත්රීතුභනි භභ ඔඵතුභහශන්ස් ශෞයශඹන්ස් ඉ ශමකභක්
යනහ. ශොශම යහඹ වම්ඵන්ස්ශතොට යහඹ හ ද යහඹ
්රිකුණහභර යහඹ ව ඔළුවි ශ යහඹ තිනඹ ළන ශන්ස් ශන්ස්
ලශඹන්ස් ශොඳභණද කිඹහ විසතය ඉ ශරනහ නම් ඉිනරිඳත්
යන්ස්න වළකිඹහක් තිශඵනහ. . පිළිඵ ළට දක් නළවළ.

නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ශදන අතුරු රලසනඹ. රු
රලසනඹක් තිශඵනහ.

භන්ස්ත්රීතුභනි හරඹ පිළිඵ

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි භශේ ශදන අතුරු රලසනඹ
ශභඹයි. "එදහ එක්ත් ජහති ඳක් යජඹ හරශආ ජ ඔළුවි ශ යහඹ
ශනුශන්ස් ශඩන්ස්භහනැශඹන්ස් ණඹ රඵහ න්ස්නශොට කි ඉුව ශඳොමක
අඹ කිරීභක් ශනොභළති . ණඹ මුද ශ න්ස්න පුළුන්ස් වුණහ නම්
නැතභහන ජනහධිඳතිතුභහට වම්ඵන්ස්ශතොට යහඹ ශනුශන්ස් ශඳොමක
යහිත එළනි රහේධනඹක් රඵහ න්ස්න ඵළරි ඇයි?" කිඹහ භභ
අවනහ.

ගරු වරෝහිත අවේගුණලර්ධන මශතළ

(ஶண்புஷகு மஶவஷத அமபகுைலர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

රු භන්ස්ත්රීතුභනි ශම් අසථහශද ජ අපි ශඵොශවොභ ඳළවළිනලි
ඔඵතුභහට භතක් යනහ ශම් රු බහ ශනොභෙ ඹන විධිඹට
ථහ යන්ස්න එඳහඹ කිඹහ. ඔඵතුභහ අහ තිශඵන රලසනශආ (අ)
(ii) න ශොට ඉන්ස් ඔඵතුභහ කිඹහ තිශඵනහ රී රාහ යහඹ
අධිහරිඹ ඳහක් රඵනහඹ කිඹහ. විශ්ධල විචරයතහඹන්ස්ට ශඳය
යහඹ අධිහරිඹ රහබ රඵනහ. අපි රහබ රඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්]
.ට ශවේතු එදහ ඔඵතුභන්ස්රහශේ යජඹ හරශආ ජ ජඳහනශඹන්ස්
ශඹන්ස්ලින්ස් ත්තු ණඹ -අද ශඹන්ස් එශක් මිර එන්ස්න එන්ස්නභ ඉවශ
ශොස තිශඵනහ. - 2044 නශතක් අඳට ශන්ස්න ශරහ තිබීභයි.
. ඳහඳ නැභ තභයි ශම් ශන්ස්ශන්ස්. ඉතිවහශආ යපු ඳහඳ නැභ
තභයි ශම් ශන්ස්ශන්ස්.
රු භන්ස්ත්රීතුභහට ත හයණඹක් කිඹන්ස්න ඕනෆ.
වම්ඵන්ස්ශතොට භහම්පුය භහින්ස්ද යහජඳක් යහඹට ත්තු ණඹ
ශරහත් 2013 නැශආ අපි රුපිඹ ශ මිලිඹන 2 427ක් රහබ රඵහ
තිශඵනහ. නමුත් තමුන්ස්නහන්ස්ශේරහ කිඹනහ අඳට ණඹ
ශන්ස්න ඵළවළ කිඹරහ. අපි ණඹ ශනහ. ණඹ ශරත් රහබ
රඵහ තිශඵනහ.

නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

තුන්ස් න අතුරු රලසනඹ.
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ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. P. Harrison)

(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶநஶக்க)

රු ඇභතිතුභනි භභ ඔඵතුභහට ශරොකු ශෞයඹක් දක්නහ.
නමුත් ඔඵතුභහ ුවන්ස් පිළිතුශයන්ස් නළශෙන හයණඹක් තිශඵනහ.
රුණහය භත තඵහ න්ස්න රු රලිත් ඇතුරත් මුදලි භළතිතුභහ
එදහ ශරෝශආ 128 න සථහනශආ තිබුණු රාහශද යහඹ 28 න
සථහනඹට ශනහහඹ කිඹන එ. ශෝටි 210යි විඹදම් ශශේ. .
ණඹ අවුරුුව 30කින්ස් ශන්ස්නයි රඵහ ත්ශත්. අවුරුුව 30ක්
කිඹන්ස්ශන්ස් 1980  ඉට 2010 ශනශොට ශරහ ඉයයි.
ඔඵතුභන්ස්රහ ඊට ඳුස ත් ණඹ තභයි දළන්ස් ශහ ශන ඹන්ස්ශන්ස්.
එදහ  ඉඹඹට දලභ 025ට ත් ණඹ ශභච්චය රලසනඹක් නම්
ඔඵතුභන්ස්රහ  ඉඹඹට නඹට වම්ඵන්ස්ශතොට යහඹට න්ස්න ණඹ
ශොයි තහයඹට ද ශන්ස්ශන්ස්? දහ ද ශම් ණඹ ශහ
අහන යන්ස්ශන්ස්? දහ ද රහබඹක් ඇති යන්ස්නට පුළුන්ස්
න්ස්ශන්ස්? ශම් හශේ ඳට්ටඳ ශ ශේ ශ කිඹහ ඳහනැලිශම්න්ස්තු
ශනොභෙ ඹන්ස්නට එඳහ.

(ஶண்புஷகு பீ. வஶஷசன்)

නළවළ නළවළ. පිළිතුය බහත යන්ස්න එඳහ. ති ශදක්  ශ
අයශන භට උත්තයඹ ශදන්ස්න.

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ

(ஶண்புஷகு பந்துய குைலர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ශවොයි. එභ රලසනඹට පිළිතුරු  ජභ වහ භහ ති ශද
හරඹක් ඉ ශරහ  ඉටිනහ.

ප්රහනය මතු ිමනකදී ඉිමරිඳත් කිරීම නිවයෝග කරන දී.

லஷனஶகல ற்தமஶபை தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

ගරු වරෝහිත අවේගුණලර්ධන මශතළ

(The Deputy Speaker)

රලසන අා 5 -3688/'13- (2) රු අනුය ිනහනහඹ භවතහ.

(ஶண்புஷகு மஶவஷத அமபகுைலர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි එතුභහ ඉිනරිඳත් යන
රලසනඹට අඳ පිළිතුරු රඵහ ශදන්ස්ශන්ස්  කීභකින්ස්. ශම්
ම්ඵන්ස්ධශඹන්ස් අතයතහක් තිශඵනහ නම් රු භන්ස්ත්රීතුභහට
භහ කිඹනහ -[ඵහධහ කිරීභක්]  කීභකින්ස් අඳ පිළිතුරු ශදන්ස්ශන්ස්.
එභ නිහ . රු භන්ස්ත්රීතුභහ කිඹන විධිඹට  ඉඹඹට 9 භවහ
රතිලතඹට අඳ ණඹ රඵහ ශන නළවළ රු නිශඹෝජය
ථහනහඹතුභනි. අඳ ණඹ රඵහ න්ස්ශන්ස් අඳට ශන්ස්නට
පුළුන්ස් විධිඹටයි.
රු භන්ස්ත්රීතුභනි රු රලිත් ඇතුරත් මුදලි භළතිතුභහ අඳ
පිළින්ස්නහ. එතුභහට අඳ රු යනහ. වළඵළයි රලසනඹ
තිශඵන්ස්ශන්ස් ශභඹයි. ඕනෆභ ශශනක් ණඹක් රඵහ න්ස්නශොට
. ණඹ රඵහ න්ස්නහ බහඩුඩඹට තයු හරඹක් තිශඵනහ.
තමුන්ස්නහන්ස්ශේරහශේ හරශආ ණඹ න්ස්නශොට තයු හරඹත්
ළරකි ශරට ත්ශත් නළවළ. Gantry crane එ හරඹ අවුරුුව
15යි. අවුරුුව 40ට ණඹ ත්ශත්. දළන්ස් ඹඩරටත් විකුණරහ
ඉයයි. .හ ළන ළරකි ශරට ශනොශන . හරර ත් තීන්ස්ුව
තීයණ අද වරහ ථහ යන්ස්ශන්ස්. අද . ළන කිඹන්ස්ශන්ස් නළවළ.
අඳ අවන්ස්ශන්ස් ඔඵතුභහ හවනඹක් න්ස්න ණඹක් න්ස්න ශොට .
හවනඹ භරඩරට ිනරුහට ඳසශත් . ණඹ ශශන
තහයඹටද ණඹ න්ස්ශන්ස්? නළවළ. ඔඵතුභහ න්ස්ශන්ස් හවනශආ .
තයු හරඹටයි. තමුන්ස්නහන්ස්ශේරහ ශභශවභ ත් ණඹරට
තභයි අඳ රඵන රහබඹ ශන්ස්න  ඉදධ ශරහ තිශඵන්ස්ශන්ස්.
[ඵහධහ කිරීම්]

නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

රලසන අා 4 -3447/'13- (2) රු පී. වළරින්ස් භවතහ.

ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ

ගරු අනුර ිමවළනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு அத தஷழஶநஶக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි භහ එභ රලසනඹ අවනහ.

ගරු ටී. බී. ඒකනළයක මශතළ ාවංවහකෘතික ශළ කළ
ක යුතු අමළතයතුමළ

(ஶண்புஷகு ஶஷ. பஷ. க்கநஶக்க - கயஶசஶ, ககய அபலல்கள்
அகச்சர்)

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

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි එභ රලසනඹට පිළිතුය  ජභ
වහ භහ ති ශදක්  ශ ඉ ශරහ  ඉටිනහ.

ප්රහනය මතු ිමනකදී ඉිමරිඳත් කිරීම නිවයෝග කරන දී.

லஷனஶகல ற்தமஶபை தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

ලන අලි උලදුර : ිළිතයම්

கஶட்டு ஶகனகரஷன் ததஶந்தவு : தஸர்வு
WILD ELEPHANT MENACE: REMEDIES
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6. ගරු තිවහව අත්තනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு தஷஸ்ழ அத்தநஶக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

නජීවී ම්ඳත් ායක්ණ අභහතයතුභහශන්ස් ඇූ  රලසනඹ (3):
(අ)

(i)

උඩර ඹහර වි ශඳත්තු සමු  ශමු වහ
අනුයහධපුය ත ජ රශ්ධලර ජීත් න ජනතහ
තභත් න අලින්ස්ශේ රවහයරට රක්න ඵත්;

(ii)

න අලින්ස්ශන්ස්  ඉුව න උුවරුලින්ස් එභ
රශ්ධලර ජනතහ ශේයහ ළනීශම් පිළිඹභක්
ශර 2002 නැශආ  ඉට විුවලි ළට ශ නඩත්තු
කිරීභ න අලි ඳරහ වළරීභ දඩඹම්රුන්ස් වහ
දඩභස අශරවි යන්ස්නන්ස් නීතිඹ වමුට ශන .භ
ත ජ ටයුතු වහ නජීවී ායක්ණ
ශදඳහනැතශම්න්ස්තුශද ශේඹ වහ අනිඹම්
ම්රුන්ස් ශර පු්ධරයින්ස් ඵහ ත් ඵත්;

(ஶண்புஷகு பீ. வஶஷசன்)

(The Hon. P. Harrison)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි භහ එභ රලසනඹ අවනහ.

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ ාඅධයළඳන අමළතයතුමළ
(ஶண்புஷகு பந்துய குைலர்தன - கல்லஷ அகச்சர்)

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි ශභඹ  ජනැක පිළිතුයක් ඵළවින්ස්
වහ හරඹ පිළිඵ රලසනඹක් තිශඵන ඵළවින්ස් ති ශදක්  ශ
ඉ ශරහ  ඉටිනහ. එශවභ නළත්නම් දළන්ස් පිළිතුය බහත යරහ
ඳුස අතුරු රලසන අවන්ස්න ඉඩ ශදන්ස්නත් පුළුන්ස්.

එතුභහ දන්ස්ශනහිද?

ඳහනැලිශම්න්ස්තු

807
[රු තිස අත්තනහඹ භවතහ]

(ත)

(i)

ඉවත (අ)(ii) හි ඳරිින ඵහ ශන ඇති ශේයින්ස්
ායහ ශොඳභණද;

(ii)

2013.01.01 ිනන  ඉට එභ ශේයින්ස්ශේ ශේඹ
අත්හිටුහ ඇති ඵළවින්ස් එභ රශ්ධලර න
අලින්ස්ශන්ස්  ඉුව න අනතුරු නළත නැධනඹ වී
ඇති ඵත් රැකිඹහ අහිමි ව එභ පිරි දළඩි
අඳවුසතහට ඳත්වී ඇති ඵත් පිළින්ස්ශන්ස්ද;

(iii)

808

asked the
Conservation:
(a)

(ii)

ඹන්ස්න එතුභහ වන්ස් යන්ස්ශනහිද?
(ඇ) ශනො එශේ නම් . භන්ස්ද?

(அ) (i )

(ii)

உடலரகல, ஶகய, லஷல்பத்து, லஸ்கபல,
கல்கபல
ற்பொம்
அதஶதபும்
ஆகஷ
பஷமதசங்கரஷல் லஶளம் க்கள் ததஶடர்ந்தும்
கஶட்டு
ஶகனகரஷன்
தஶக்குதபக்கு
ஆரஶகஷன்மஶர்கள் ன்பகதபெம்;
கஶட்டு
ஶகனகரஷனஶல்
இடம்தபபொகஷன்ம
ததஶந்தவுகரஷபௌபைந்து
மற்படி
பஷமதச
க்ககரப் பஶதுகஶப்பதற்கஶன தஸர்தலஶன்மஶக
2002ஆம் ஆண்டு பதல் ஷன்சஶ மலபௌககர
பஶஶஷத்தல், கஶட்டு ஶகனககர லஷட்டுதல்,
மலட்கடஶடுமலஶர்
ற்பொம்
மலட்கட
இகமச்சஷககர
லஷற்பகன
தசய்பலர்ககர
சட்டத்தஷன்பன்
நஷபொத்துதல்
ஆகஷ
நடலடிக்கககளுக்கஶக
லனசஸலஶசஷகள்
பஶதுகஶப்புத் தஷகைக்கரத்தஷல் மசகலஶற்பொம்
தபஶபைட்டு ஆட்கள் அ ஊறஷர்கரஶக
ஆட்மசர்க்கப்பட்டஶர்கள் ன்பகதபெம்

அலர் அமஷலஶஶ?
(ஆ) (i )

(ii)

(iii )

மமய (அ) (ii) இற்கு அக ஆட்மசர்க்கப்
பட்டுள்ர ஊறஷர்கரஷன் ண்ைஷக்கக வ்லரவு
ன்பகதபெம்;
2013.01.01ஆம்
தஷகதஷ
பதல்
மற்படி
ஊறஷர்கரஷன்
மசகல
இகடநஷபொத்தப்
பட்டுள்ரதன் கஶைஶக குமஷத்த பஷமதசங்கரஷல்
கஶட்டு
ஶகனகரஷனஶல்
இடம்தபபொகஷன்ம
லஷபத்துக்கள் ஸண்டும் அதஷகஶஷத்துள்ரகதபெம்,
ததஶறஷகய இறந்துள்ர மற்படி ஆட்கள் கடும்
அதசரகஶஷங்ககர தஷர்மநஶக்கஷ உள்ரகதபெம்
ற்பொக்தகஶள்கஷன்மஶஶ ன்பகதபெம்;

(c)

இன்மமல், ன்?

Wildlife

Resources

as a remedial measure to protect the people
of those areas from the wild elephant
menace, persons were recruited as casual
labourers from the year 2002 to serve in the
Department of Wildlife Conservation for
activities such as maintenance of electric
fences, chasing away wild elephants,
bringing to book hunters and sellers of
game, etc.?

Will he state (i)

the number of employees recruited as
mentioned in (a)(ii) above;

(ii)

whether he admits that the danger caused by
wild elephants has increased again in those
areas as the service of the said employees
has been suspended with effect from 1st
January, 2013 and that those people who
lost their jobs have been subjected to severe
inconvenience; and

(iii)

if so, whether action will be taken to reinstate those employees, confirm them in
service and solve the wild elephant issue that
prevails in those areas?

If not, why?

ගරු ගළමිණී විජිත් විජයමුණි ද වවොයිවළ මශතළ ාලනජීවී
වම්ඳත් වංරක්ණ අමළතයතුමළ
(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ லஷ ஷத் லஷ பனஷ
லனசஸலஶசஷகள் லரப் மபணுகக அகச்சர்)

த தசஶய்சஶ -

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa - Minister
of Wildlife Resources Conservation)

භහ එභ රලසනඹට පිළිතුරු ශදනහ.
(අ)

(i)

භව ජනතහට න අලින්ස්ශන්ස්  ඉුව න වහනි අභ
කිරීභට ඳවත වන්ස් පිඹයඹන්ස් ශන ඇත.
දළනට ඳත්නහ විුවලි ළට නඩත්තු කිරීභ.
අ දතින්ස් විුවලි ළට ඉින කිරීභ.
දරුණු අලි අ ශරහ ඉත් කිරීභ.
ජී ළට වඳුන්ස්හ  ජභ.

ஆதனஷல், மற்படி ஊறஷர்களுக்கு ஸண்டும்
மசகலகப்
தபற்பொக்தகஶடுத்து
நஷந்த
மசகலஷல் அர்த்தஷ மற்படி பஷமதசங்கரஷல்
கஶைப்படுகஷன்ம
கஶட்டு
ஶகனகரஷன்
பஷச்சஷகனககரத்
தஸர்ப்பதற்கு
நடலடிக்கக
மற்தகஶள்லஶஶ ன்பகதபெம்

அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ?
(இ)

(b)

of

Is he aware that (i) the people living in areas like Udawalawa,
Yala, Wilpattu, Wasgamuwa, Galgamuwa
and Anuradhapura still become victims of
attacks by wild elephants; and

එශේ නම් එභ ශේයින්ස්ට නළත ශේඹ රඵහ  ජ
සක ය ශේශආ පිහිටුහ එභ රශ්ධලර ඳතින න
අලි ළට ද විඳීභ වහ ටයුතු යන්ස්ශන්ස්ද;

லன சஸலஶசஷகள் லரப் மபணுகக அகச்சகக் மகட்ட
லஷனஶ:

Minister

නහන්ස්තය තුශ න තුන්ස්ට අලය ජරඹ වහ
තවහය ුසරබ කිරීභට පිඹය ළනීභ.
2014 අඹ ළඹ ශඹෝජනහ භඟින්ස් රහශ්ධය ඹ ශ ශම්
ශොට්සහ වහ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ වි ඉන්ස්
රුපිඹ ශ මිලිඹන 10ක් ඵළගින්ස් රඵහ  ජ න අලි මිනිස ළටුභ භළඩමකභට අලය පිඹය ළනීභ.
(ii)

න අලි ඳශහ වළරීම් නජීවී අඳයහධ යන අඹ
නීතිඹ වමුට ඳළමිණ වීභ ත ජ ටයුතු නජීවී
ායක්ණ ශදඳහනැතශම්න්ස්තුශද හනැඹ භඩුඩරඹ
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වි ඉන්ස්  ඉුව යයි. නජීවී යක්ෂිත භහයිම්ර විුවලි
ළට නඩත්තු රජහශේ වබහීතත්ශඹන්ස්  ඉුව
කිරීභට ටයුතු ශ අතය . වහ අනිඹම්
(තත්හනැඹඹ) ම්රුන්ස්ද ශඹොදහ ශන තිබුණි.
(ත)

(i)

58යි.

(ii)

නැතභහනශආ විුවලි ළට ශ නඩත්තු කිරීශම්
ටයුතු  ඉවි ශ තයක් ශදඳහනැතශම්න්ස්තුට බහය
 ජ ඇත. ශම් නවිට ඉිනය ඇති විුවලි ළට ශ
වහ  ඉවි ශ තයක් බටයින්ස් 950ක් ඳභණ
ශඹොදහ
ඇත.
අනිඹම්
(තත්හනැඹඹ)
ම්රුන්ස්ශේ ශේඹ අන්ස් කිරීභ ශවේතුශන්ස්
න අලි අනතුරු නැධනඹ වී ඇති ඵට හනැතහ වී
ශනොභළත.

(iii)

ඉිනයන රද ව ඉිනයනු රඵන  ඉඹ දභ විුවලි
ළට ශ  ඉවි ශ තයක් ශදඳහනැතශම්න්ස්තු වි ඉන්ස්
නඩත්තු යන ඵළවින්ස් අනිඹම් (තත්හනැඹඹ)
ම්රුන්ස්ශේ ශේඹ අලය ශනොන ඵ
හරුණි දන්ස්මි.
තද න ත් වහ ෘක්රතහ තඥහඳනත
ක්රිඹහත්භ කිරීශම් හනැඹඹන්ස් ඉවත අනිඹම්
(තත්හනැඹඹ) ම්රුන්ස් වි ඉන්ස්  ඉුව ශනොශ
අතය නජීවී ායක්ණ ශදඳහනැතශම්න්ස්තුශද
සථීය හනැඹ භඩුඩරඹ වි ඉන්ස් දඩඹම්රුන්ස් වහ
දඩභස අශරවි යන්ස්නන්ස් නීතිඹ වමුට ශන .භ
වහ දඩඹම් ඳහරන ටයුතු  ඉුව යශන ඹනු
රළශේ.

(ඇ) අදහශ ශනොශද.

ගරු තිවහව අත්තනළයක මශතළ
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ගරු ගළමිණී විජිත් විජයමුණි ද වවොයිවළ මශතළ

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ லஷ ஷத் லஷ பனஷ த தசஶய்சஶ)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි ඇත්ත ලශඹන්ස්භ න
අලින්ස්ශේ ුසශඳෝණඹ වහ අපි ඉතහ ඳළවළිනලි ක්රිඹහ භහනැ
අයශන තිශඵනහ. විශලේශඹන්ස්භ ඉතිවහශආ යජ දරුන්ස්ශේ
හරශඹන්ස් ඳුස ඳශමු තහට නහන්ස්තයශආ කුළු ළද ඉින කිරීභට
අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ශභය අඹ ළශඹන්ස් මුද ශ ශන්ස් යරහ
තිශඵනහ. අපි ඳුස ගිඹ නැශආ ශවක්ටඹහය 2 000 රළන්ස්ටහනහ
ව රපු අන්ස්දය ඹන තරභණි ලහ ඉත් යන්ස්න ටයුතු
ය තිශඵනහ. විශලේශඹන්ස්භ ඹහර ව උඩරශද ළද ටි
රතිාසයණඹ කිරීශම් ව තුය ර ශ රතිාසයණඹ
කිරීශම් ටයුතු යමින්ස් ඳතිනහ. ශවක්ටඹහය 2 000 අපි .
ළඩ පිළිශශ තයම්බ යරහ දළනට ක්රිඹහත්භ යශන ඹනහ.
කුළු ළද නිනැභහණඹ කිරීශම් ටයුත්තත් අපි ශම් නැශආ 
කීශභන්ස් යුතු යශන ඹනහ.
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි . හශේභ ශම් යශට්  ඉුව න
ඩිනම් ානැධන ශඹෝජනහ රභ නිහ විශලේශඹන්ස්භ ජර ළ දම්
නිම්න න අලිඹහට අහිමි ශරහ තිශඵනහ. රු භන්ස්ත්රීතුභනි ජර
ළ දම් නිම්නර න අලිඹහට ෆභ නළවළ. උ ශ ිනඹ දභන තළන්ස්ර
තභයි  ජනැක තෘණ නැ තිශඵන්ස්ශන්ස්. . තෘණ නැ හිෙ වීභ නිහ
න අලිඹහ ම් ළ ජභ නළත්නම් ානැධිත රශ්ධලරට තරභණඹ
වීභ ශනහ. රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි ශවේන්ස් ශොවිතළන
තවනම් කිරීභ නිහ එඹ ත ුවයටත් ඵයඳතශ ශර ඵරඳහ
තිශඵනහ. ශභොද න අලිඹහට භූමිඹ අහිමි ශරහ තිශඵනහ. .
හශේභ නහන්ස්තය ත්රිත ම්ඵද ජීත් න ශවේන්ස් ශොවිඹහටත්
භූමිඹ අහිමි ශරහ තිශඵනහ. ශම් ශදශො ශශරෝ අතය ඇති වී
තිශඵන අයශඹ ාහිඳිඹහට ඳත් කිරීභට නම් භූමිඹ අහිමි ව
ශම් ශදශොට්සහඹටභ හධහයණඹ ඉසට විඹ යුතුයි.

(ஶண்புஷகு தஷஸ்ழ அத்தநஶக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි භශේ ඳශමුළනි අතුරු
රලසනඹ ශභඹයි. රු ඇභතිතුභනි ඳුස ගිඹ දසර අලි ඇ ශමකභ
පිළිඵ ව නීති විශයෝීක අලින්ස් ශෙ තඵහ ළනීභ පිළිඵ භහධය
හනැතහන්ස් ණනහක් දකින්ස්නට රළබුණහ. . පිළිඵ ශන
තිශඵන නීතිභඹ පිඹය ශභොක්ද?

නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

තුන්ස්ළනි අතුරු රලසනඹක් තිශඵනහද?

ගරු තිවහව අත්තනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு தஷஸ்ழ அத்தநஶக்க)

ගරු ගළමිණී විජිත් විජයමුණි ද වවොයිවළ මශතළ

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ லஷ ஷத் லஷ பனஷ த தசஶய்சஶ)

(The Hon. Tissa Attanayake)

නළවළ.

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි අඳට හනැතහ න ව
තියහය ලශඹන්ස්භ අඳට ශතොයතුරු රළබී ඇති න අලින්ස් ශෙ
තඵහශන  ඉටින්ස්නන්ස් ශනුශන්ස් අපි ඉතහභ ඳළවළිනලි ශර නීතිඹ
ක්රිඹහත්භ ය තිශඵනහ. දළනට අධියණශආ නක් තුනක්
තිශඵනහ. එශේ ශෙ තඵහ ත් අලින්ස් වතය ශදශනකු ඳභණ අත්
අඩාගුට ළනීභට අපි භත් ශරහ තිශඵනහ. . සථහනර ඔවුන්ස්
යහ තිශඵනහ.

ගරු තිවහව අත්තනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு தஷஸ்ழ அத்தநஶக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

භශේ ශදළනි අතුරු රලසනඹ භහ අවනහ. ශභළනි ශඵොශවෝ
රලසන භතු ශන්ස්ශන්ස් අලින්ස්ශේ ෆභර ව ජරශආ ඇති හිෙභ
නිහයි. විශලේශඹන්ස්භ නශආ ඉන්ස්න අලි ම්රට ඩහ ළිනරහ
ශ්ධඳශ විනහල යන්ස්ශන්ස් . නිහයි. . ම්ඵන්ස්ධශඹන්ස් අයශන
තිශඵන ළඩ පිළිශශ ශභොක්ද? ශභොද . නිහ මිනිුසන්ස්ශේ
හන්ස්රට ව ශ්ධඳශරට ඵයඳතශ වහනි  ඉුව ශනහ. .
පිළිඵ වන්ස් ශහට තභත් කි ඉුව පිඹයක් අයශන නළවළ. .
ළන ඔඵතුභහ ශභොක්ද කිඹන්ස්ශන්ස්?

නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

රලසන අා 7 - 4318/'13 - (2) රු අශනෝභහ භශේ
භවත්මිඹ.

ගරු අවනෝමළ ගමවේ මශත්මිය

(ஶண்புஷகு (தஷபைதஷ) அமனஶஶ கமக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි භහ එභ රලසනඹ අවනහ.

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ

(ஶண்புஷகு பந்துய குைலர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි භහ එභ රලසනඹට පිළිතුය  ජභ
වහ ති ශදක්  ශ ඉ ශරහ  ඉටිනහ.

ප්රහනය මතු ිමනකදී ඉිමරිඳත් කිරීම නිවයෝග කරන දී.

லஷனஶகல ற்தமஶபை தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

ඳහනැලිශම්න්ස්තු

811

812
(iii)

නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

රලසන අා 8 - 4433/'13 - (2) රු තරතහ අතුශෝයර
භවත්මිඹ.
(இ)

ගරු තතළ අතුවකෝර මශත්මිය

(ஶண்புஷகு (தஷபைதஷ) தயதஶ அத்துமகஶய)

மற்குமஷப்பஷட்ட கஶயப்பகுதஷகரஷல் மற்படி
சூதஶட்ட லஷடுதஷ எவ்தலஶன்பொம் தசபத்தஷ
லபைடஶந்த லஶஷகள், அமவீடுகள் ற்பொம் கன
சகய கட்டைங்ககரபெம்
அலர் இச்சகபக்கு அமஷத்தபைலஶஶ?
இன்மமல், ன்?

asked the Minister of Finance and Planning:

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි භහ එභ රලසනඹ අවනහ.

ගරු ිමවන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ஶண்புஷகு தஷமனஷ் குைலர்தன)

(a)

Is he aware that several casinos are operating in
Colombo?

(b)

Will he inform this House of (i) the number of casinos operated in Colombo
as at 29.11.2013 and their registered names;
(ii) the annual taxes, levies and all other fees
due from each of the above for the years
2006 to 2012 and for the first three quarters
of the year 2013; and
(iii) the annual taxes, levies and all other fees
paid by each of the above casinos for the
aforesaid time period?

(c)

If not, why?

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි අරහභහතයතුභහ ව බු්ධධ
ලහන වහ තමි ටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන්ස් භහ එභ
රලසනඹට පිළිතුය  ජභ වහ ති ශදක්  ශ ඉ ශරහ  ඉටිනහ.

ප්රහනය මතු ිමනකදී ඉිමරිඳත් කිරීම නිවයෝග කරන දී.

லஷனஶகல ற்தமஶபை தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

වකොෂඹ නගරය තුෂ ක්රියළත්මක ැකෆසිවනෝැ:
ලළර්ෂික බදු වශ වලනත් ගළවහතු

தகஶளம்பஷல் இங்கும் 'கசஷமனஶ'க்கள்: லபைடஶந்த
லஶஷகள் ற்பொம் கட்டைங்கள்
CASINOS OPERATING IN COLOMBO : ANNUAL TAXES
AND OTHER FEES

4587/’13

9. ගරු ාආනළර්ය ශර් ද සිේලළ මශතළ

(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

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

මුද ශ වහ රභ ම්ඳහදන අභහතයතුභහශන්ස් ඇූ  රලසනඹ - (1) :
(අ)

ශොශම නයඹ තුශ "ළ ඉශනෝ" කිහිඳඹක් ක්රිඹහත්භ
න ඵ එතුභහ දන්ස්ශනහිද?
(ත)
(i) 2013.11.29 ිනන න විට ශොශම නයඹ තුශ
ක්රිඹහත්භ ව "ළ ඉශනෝ" ායහ ව .හශආ
ලිඹහඳිනාචි නම් ශනැද;
(ii) 2006 නැශආ  ඉට 2012 දක්හ ව 2013
නැශඹහි මු ශ හනැතු තුන වහ ඉවත එක් එක්
තඹතනඹ වි ඉන්ස් ශවිඹ යුතු හනැෂි ඵුව අඹකිරීම්
ව ශනත් හසතු ශනැද;
(iii) ඉවත එක් එක් තඹතනඹ වි ඉන්ස් ඉවත කී හර
ඳරිච්ශේදඹ වහ ශන රද හනැෂි ඵුව අඹඵුව
ව ශනත්  ඉඹ ද හසතු ශනැද;
ඹන්ස්න එතුභහ ශභභ බහට දන්ස්න්ස්ශනහිද?
(ඇ) ශනො එශේ නම් . භන්ස්ද?

ගරු ාආනළර්ය වරත් අමුණුගම මශතළ ාජළතයන්තර මය
වශවයෝගිතළ අමළතය වශ මුදේ ශළ ්රමවම්ඳළදන නිවයෝජය
අමළතයතුමළ

(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) சத் அபதக - சர்லமதச நஷதஷ
கூட்டிகைப்பு
அகச்சபைம்
நஷதஷ,
தஷட்டஷடல்
பஷதஷ
அகச்சபைம்)

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

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි මුද ශ වහ රභ ම්ඳහදන
අභහතයතුභහ ශනුශන්ස් භහ එභ රලසනඹට පිළිතුය ශදනහ.
(අ)
(ත)

(i)

එළනි යහඳහය ායහ 5කි. එක් එක් යහඳහරි
තඹතන නම් ව ලිඹහඳිනාචි ශොනු අා පිළිඵ
නිලසචිත ශතොයතුරු ඵහහිය ඳහනැලසඹන්ස්ට රඵහ  ජභ
2006 අා 10 දයන ශ්ධය ඹ තදහඹම් ඳනශත් 209
න්ස්තිශආ විධිවිධහන භඟින්ස් ශක්හ ඇත.

(ii)

ඵුව අඹ කිරීභ පිළිඵ විසතය ඇමුණුම් 1හි දක්හ
ඇත.
ඇමුණුම 1
2006  ඉට 2012 නැඹ දක්හ (තදහඹම් ඵ්ධද ළට් ඵ්ධද ව
ජහතිඹ ශොඩනළඟීශම් ඵ්ධද)

நஷதஷ, தஷட்டஷடல் அகச்சகக் மகட்ட லஷனஶ:
தகஶளம்பஷல் பய சூதஶட்ட (கசஷமனஶ)
லஷடுதஷகள்
இங்குகஷன்மன ன்பகத அலர் அமஷலஶஶ?
(ஆ) (i )
2013.11.29
இபள்ரலஶபொ
தகஶளம்பஷல்
இங்கஷ
சூதஶட்ட
லஷடுதஷகரஷன்
ண்ைஷக்ககஷகனபெம்
அலற்மஷன்
பதஷவுதசய்ப்பட்ட தபர்ககரபெம்;
(ii ) 2006 பதல் 2012 லகஶன ஆண்டுகரஷபம்
2013ஆம்
ஆண்டின்
பதல்
பன்பொ
கஶயஶண்டுகரஷபம்
இகல
எவ்தலஶன்பொம்
தசபத்தமலண்டி
லபைடஶந்த
லஶஷகள்,
அமவீடுகள்
ற்பொம்
கன
சகய
கட்டைங்ககரபெம்;

ඔද.

(அ)

ලර්ය

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
එතු

එක්
ආයතනයක්
ලර්යක් තුෂ
වගවිය යුතු
බද්ද ාරුිළයේ
මිලියන
50
50
50
50
50
50
50

ලියළ ඳිමංික
කෆසිවනෝ
ලයළඳළර
වංඛයළල
4
4
4
4
4
4
4

වගවිය
යුතු බද්ද
ාරුිළයේ
මිලියන

වගව බද්ද
ාරුිළයේ
මිලියන

200
200
200
200
200
200
200
1400

200
200
200
200
200
200
200
1400

2014 ජුනි 18

813
2013 නැඹ මු ශ හනැතු 03

ගරු ාආනළර්ය වරත් අමුණුගම මශතළ
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) சத் அபதக)

එක්
ආයතනයක්
කළර්තුලක්
තුෂ වගවිය
යුතු බද්ද
ාරුිළයේ
මිලියන

ලියළ
ඳිමංික
කෆසි
වනෝ
ලයළඳළර
වංඛයළල

වගවිය
යුතු බද්ද
ාරුිළයේ
මිලියන

12.5

4

50

50

2013
ශදන

25

4

100

100

2013
ශතන

25

5

125

125

275

275

කළර්තුල

2013
ඳශමු

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
වගව බද්ද
ාරුිළයේ
මිලියන

ඔද.

ගරු ාආනළර්ය ශර් ද සිේලළ මශතළ

(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

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

එතු

(iii)

814

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි භහශේ ශදශනි අතුරු
රලසනඹ ශභඹයි. . ළ ඉශනෝ ක්රිඹහත්භ යන්ස්නට කි ඉභ
ඵරඳත්රඹක් නළති ඵ ඔඵතුභහ පිළින්ස්නහද නළ්ධද?

ගරු ාආනළර්ය වරත් අමුණුගම මශතළ
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) சத் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඉවත ඇමුණුභ 1හි වන්ස් ඵුවරට අභතය
2013.01.01 ිනන  ඉට අතිශනැ අඹ යනු රඵන
ශනත් හසතු ශර දශ එතු භත  ඉඹඹට 5
ඵ්ධද අඹ කිරීභ  ඉුව යයි.
එභ ශතොයතුරු ඇමුණුම් 2හි දක්හ ඇත.

ඔඵතුභහශේ රලසනශඹන්ස් අවරහ තිශඵන්ස්ශන්ස් ඵුව ශොඳභණ අඹ
යරහ තිශඵනහද කිඹරහයි. . අනු භභ අඳට රළබුණු ඵුව
රභහණඹ කිඹරහ තිශඵනහ.

ගරු ාආනළර්ය ශර් ද සිේලළ මශතළ

(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

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

භභ අවන්ස්ශන්ස්ඇමුණුභ 2.
දශ එතු භත  ඉඹඹට 5 ඵ්ධද.

ආයතනය

2013
ඳෂමු
කළර්තුල
ාරුිළයේ
මිලියන

නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ

2013
වදලන
කළර්තුල
ාරුිළයේ
මිලියන

2013
වතලන
කළර්තුල
ාරුිළයේ
මිලියන

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)
එකතුල
ාරුිළයේ
මිලියන

තඹතනඹ 01

1.5

1.8

2.1

5.4

තඹතනඹ 02

10.0

8.9

8.5

27.4

තඹතනඹ 03

7.6

9.3

9.4

26.3

තඹතනඹ 04

15.5

11.7

12.1

39.3

තඹතනඹ 05

-

-

3.0

3.0

34.6

31.7

35.1

101.4

එතු

(ඇ) ඳළන ශනොනඟී.

(The Deputy Speaker)

රු භන්ස්ත්රීතුභහ තුන්ස්ශනි අතුරු රලසනඹ අවන්ස්න.

ගරු ාආනළර්ය ශර් ද සිේලළ මශතළ

(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

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

නළවළ නළවළ. ශදශනි අතුරු රලසනඹ
ථහනහඹතුභනි.

රු නිශඹෝජය

ගරු ාආනළර්ය වරත් අමුණුගම මශතළ
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) சத் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

භභ . රලසනඹට පිළිතුයක් ුවන්ස්නහ.

නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ාආනළර්ය ශර් ද සිේලළ මශතළ

රු භන්ස්ත්රීතුභහ රු ඇභතිතුභහ පිළිතුයක් ුවන්ස්නහ.

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

ගරු ාආනළර්ය වරත් අමුණුගම මශතළ

(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

රු ඇභතිතුභහ අඳට ඔඹ ඇමුණුශම් තිශඵන නම්ලින්ස් ශද
තුනක් කිඹන්ස්න පුළුන්ස්ද?

ගරු ාආනළර්ය වරත් අමුණුගම මශතළ
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) சத் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

තඹතනඹ 01 තඹතනඹ 02 තඹතනඹ 03 තඹතනඹ 04 ව
තඹතනඹ 05.

ගරු ාආනළර්ය ශර් ද සිේලළ මශතළ

(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

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

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි භහශේ ඳශමුශනි අතුරු
රලසනඹ ශභඹයි. රු ඇභතිතුභහ . කිඹන්ස්ශන්ස් ඔඵතුභහ
පිළින්ස්නහද රී රාහශද ශොශම නයශආ ළ ඉශනෝ ඳවක්
ක්රිඹහත්භ න ඵ?

(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) சத் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

අපි අඹ යශන තිශඵන ඵුව ශභොනහද කිඹරහ අවරහ
තිශඵනහ භභ . රලසනඹට පිළිතුයක් ුවන්ස්නහ.

නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

තුන්ස්ශනි අතුරු රලසනඹ අවන්ස්න.

ගරු ාආනළර්ය ශර් ද සිේලළ මශතළ

(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

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

නළවළ නළවළ. භභ අතුරු රලසනඹ විධිඹට ඇහුශද ශභඹයි.
ශොශම නයශආ ළ ඉශනෝ ඳවක් ක්රිඹහත්භ ශනහ ද. .හ ඵුව
ශනහ ද. . ළ ඉශනෝ ක්රිඹහත්භ යන්ස්න ඵරඳත්ර තිශඵනහද
කිඹරහ ඳභණයි භභ ඇහුශද.

815

ඳහනැලිශම්න්ස්තු

ගරු ාආනළර්ය වරත් අමුණුගම මශතළ
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) சத் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

භට මුද ශ වහ රභ ම්ඳහදන අභහතයහාලඹ ශනුශන්ස්
කිඹන්ස්නට පුළුන්ස් රළබුණු තදහඹභ ළන. භභ දළන්ස් . රුණු ශම්
රු බහට ශවළිදයවු ශහ.

නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ

816

ගරු ිමවන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ஶண்புஷகு தஷமனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි ීකය වහ ජරජ ම්ඳත්
ානැධන අභහතයතුභහ ශනුශන්ස් භහ එභ රලසනඹට පිළිතුය  ජභ
වහ භහඹ හරඹක් ඉ ශරහ  ඉටිනහ.

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

ප්රහනය මතු ිමනකදී ඉිමරිඳත් කිරීම නිවයෝග කරන දී.

(The Deputy Speaker)

Question ordered to stand down.

වරි. තුන්ස්ශනි අතුරු රලසනඹ අවන්ස්න.

ගරු ාආනළර්ය ශර් ද සිේලළ මශතළ

(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

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

තුන්ස්ශනි අතුරු රලසනඹ ුසජී ශේන ඉාව භන්ස්ත්රීතුභහ අවනහ.

லஷனஶகல ற்தமஶபை தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது.

රජය බළ ගත් ණය : ආඳසු වගවීවම් කළ සීමළල
அசஶங்கம் தபற்ம கடன்கள் : ஸரச்தசபத்தும்
கஶயம்

LOANS BORROWED BY GOVERNMENT: PAYBACK PERIOD

ගරු සුජීල වවානසිංශ මශතළ

(ஶண்புஷகு சு ஸல மசனசஷங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඇභතිතුභනි ශම් ළ ඉශනෝ ඳවභ නීති විශයෝීකයි කිඹරහ
ඔඵතුභහ පිළින්ස්නහද?

3149/’12

12.ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මුද ශ වහ රභ ම්ඳහදන අභහතයතුභහශන්ස් ඇූ  රලසනඹ - (4):
(i)

2010 2011 ව 2012 නැර යජඹ වි ඉන්ස් රඵහ
ත් ණඹ මුද ශ වහ .හශආ තඳුස ශවීශම් හර
සීභහන්ස් හනැෂි ඳදනමින්ස් ශනැද;

නළවළ භභ පිළින්ස්ශන්ස් නළවළ.

(ii)

තදහඹම් උත්ඳහදනඹ ය ණඹ තඳුස ශන
තහයඹ ඇතුළු මුද ශ රහව රහල ශනැද;

නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ

(iii)

ඳළරැණි ණඹ ශවීභ වහ යජඹ ත තත් ණඹ
ළනීභ  ඉුව යන්ස්ශන්ස්ද;

(iv)

ඉවත (i) හි දක්හ ඇති හර සීභහන්ස්හි ජ රඵහ
ශන ඇති ණඹ වහ පිරිළඹ ඉක්භහ රළබ
තදහඹශම් නැධනඹ ශොඳභණද;

(v)

යට ණඹ උගුරක් යහ භන්ස් යමින්ස්  ඉටින්ස්ශන්ස්ද;

ගරු ාආනළර්ය වරත් අමුණුගම මශතළ

(අ)

(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) சத் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

රලසන අා 10-4749/'14-(1) රු අශලෝක් අශේ ඉාව භවතහ.

ගරු අවෝක් අවේසිංශ මශතළ

(ஶண்புஷகு அமசஶக் அமபசஷங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි භහ එභ රලසනඹ අවනහ.

ගරු නිර්ම වකොතළල මශතළ ාමශළමළර්ග ලරළය ශළ
නළවික අමළතයතුමළ

(ஶண்புஷகு நஷர்ய தகஶத்தயஶலய - தநடுஞ்சஶகயகள்,
துகமபகங்கள் ற்பொம் கப்பற்பொகம அகச்சர்)

(The Hon. Nirmala Kotalawala - Minister of Highways,
Ports and Shipping)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ජනැක පිළිතුයක් ඳඹන්ස්න
ඕනෆ නිහ භහ එභ රලසනඹට පිළිතුය  ජභ වහ භහඹ හරඹක්
ඉ ශරහ  ඉටිනහ.

ඹන්ස්න එතුභහ වන්ස් යන්ස්ශනහිද?
(ත) 2009 නැශආ  ඉට ශම් දක්හ යහජය ණඹ යජශආ ඵළඳුම්ය
ඹනහිනඹ වයවහ ඇ.එ.ජ ශඩොරනැ මිලිඹන 500 ඉක්භහ ණඹට
ශන ඇති අසථහ ශනැද ඹන්ස්නත් එතුභහ වන්ස්
යන්ස්ශනහිද?
(ඇ) ශනො එශේ නම් . භන්ස්ද?
நஷதஷ, தஷட்டஷடல் அகச்சகக் மகட்ட லஷனஶ:
(அ) (i)

2010, 2011 ற்பொம் 2012ஆம் ஆண்டுகரஷல்
அசஶங்கத்தஷனஶல் தபமப்பட்டுள்ர அகனத்து
கடன்கரஷனதும் ஸரச்தசபத்தும் கஶயத்கதக்
கடன்களுடன் லபைடலஶஶஷஶகவும்;

(ii)

வ்லஶபொ லபைஶனம் ஈட்டப்பட்டு கடன்கள்
ஸள்தசபத்தப்படும் ன்பகத உள்ரடக்கஷ
கஶசுப் பஶய்ச்சல் கூற்பொக்ககரபெம்;

(iii)

அசஶங்கம்
பகற
தசபத்துலதற்கஶக
மபம்
தபமப்மபஶகஷன்மதஶ ன்பகதபெம்;

(iv)

மற்படி (i ) இல் கூமப்பட்டுள்ர கஶயத்தஷல்
தபமப்பட்ட
கடன்களுக்கஶன
தசயலஷனத்கதலஷட லபைஶனத்தஷல் ற்பட்டுள்ர
அதஷகஶஷப்கபபெம்;

ප්රහනය මතු ිමනකදී ඉිමරිඳත් කිරීම නිවයෝග කරන දී.

லஷனஶகல ற்தமஶபை தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

රලසන අා 11-2627/'12-(2) රු ිකත් ශරේභදහ භවතහ.

ගරු වජිත් වප්රාමදළව මශතළ

(ஶண்புஷகு ச ஷத் பஷமதஶழ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි භහ එභ රලසනඹ අවනහ.

கடன்ககர
கடன்
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(v)

நஶடு
கடன்
தபஶமஷதஶன்கம
மநஶக்கஷச்
தசல்கஷன்மதஶ ன்பகதபெம்
அலர் கூபொலஶஶ?
(ஆ) 2009ஆம் ஆண்டுபதல் இற்கமலக அசஶங்கக்
கடன்கள், அசஶங்க பமஷகள் மபஶன்மலற்மஷன்பயம்
500 ஷல்பௌன் அதஶஷக்க தடஶயர்களுக்கு அதஷகஶக
கடன்
தபற்பொள்ர
சந்தர்ப்பங்ககரபெம்
அலர்
கூபொலஶஶ?
(இ) இன்மமல், ன்?

asked the Minister of Finance and Planning:
(a)

Will he state (i) the payback period for all the loans
borrowed by the Government for the years
2010, 2011 and 2012 on per year basis
along with the borrowings;
(ii) the cash flow statements including as to
how the revenues will be generated and
loans will be paid;
(iii) whether the Government is resorting to
borrow more to pay the old loans;
(iv) the increase in revenue over cost for the
loans that have been borrowed from the
period as per (i) above; and
(v) whether the country is heading towards a
debt trap?

(b)

Will he also state the occasions in which the
Government has borrowed more than US Dollars
500 million through loans, Government bonds et
cetera from the year 2009 to date?

(c)

If not, why?

ගරු ාආනළර්ය වරත් අමුණුගම මශතළ
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) சத் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි භහ එභ රලසනඹට පිළිතුය
වභළගත* යනහ.

* වභළවම්වය මත තබන ද ිළිතතුර:

* சபஶபீடத்தஷல் கலக்கப்பட்ட லஷகட :
* Answer tabled:
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ඳහනැලිශම්න්ස්තු

[රු (තචහනැඹ) යත් අමුණුභ භවතහ]

820

ඇභතිතුභහ ශභතළන කිදහ තදහඹභ ළඩි ශරහ තිශඵන්ස්ශන්ස්
 ඉඹඹට 30යි ශඳොමක රභහණඹ ළඩි ශරහ තිශඵන්ස්ශන්ස්  ඉඹඹට 16යි
කිඹරහ. නමුත් එශවභ තිශඵනහ නම් අවුරුුව තුනට ඉසය
ශරහ ඔඵතුභන්ස්රහශේ තදහඹශභන්ස්  ඉඹඹට 87ක් වුණු එ ශම්
අසථහශද  ඉඹඹට 98.3ට ළඩි ශන්ස්ශන්ස් ශොශවොභද?

ගරු ාආනළර්ය වරත් අමුණුගම මශතළ
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) சத் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

රු භන්ස්ත්රීතුභහ අශන ණඹ ශන ශොට . ණඹ රභහණඹ
තඳුස ශන්ස්න අපි භවය විට - ඔඵතුභන්ස්රහත් ශභහි වන්ස්
ය තිශඵන ඵළඳුම්ය තිනඹ රඵහ න්ස්නහ ශම් ණඹ රභහණඹ
අක් යන්ස්නට. භවය විට ළඩි ශඳොලිඹට ත්ත එක් අක්
ශඳොලිඹට ඵළඳුම්යඹක් අයශන මුදහ වරිනහ. එතශොට . ණඹ
රභහණඹ ශනස ශනහ.

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔඵතුභහ ඊට අදහශ විසතය බහත යනහද?

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

That is okay, Hon. Minister. But, I shall be pleased if
you can answer the Questions (a) (iv) and (b).
ගරු ාආනළර්ය වරත් අමුණුගම මශතළ
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) சத் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

"(අ) (iv) ඉවත (i) හි දක්හ ඇති හර සීභහන්ස්හි ජ රඵහ ශන
ඇති ණඹ වහ පිරිළඹ ඉක්භහ රළබ තදහඹශම් නැධනඹ
ශොඳභණද" කිඹන රලසනඹට පිළිතුය ශන්ස්ද ඔඵතුභහ අවන්ස්ශන්ස්? .
රලසනඹට පිළිතුය ශභශේයි.
2010  ඉට 2012 දක්හ හර සීභහ තුශ යහජය තදහඹභ  ඉඹඹට
30කින්ස් ඳභණ නැධනඹ වී ඇති අතය එභ හර සීභහ තුශ ශඳොමක
ශවීම් (ණඹ පිරිළඹ) නැධනඹ වී ඇත්ශත්  ඉඹඹට 16කින්ස් ඳභණි.
. විසතය ායහ ලශඹන්ස් දළක්වශොත් ශභශේයි. 2010 ජ යහජය
තදහඹභ රුපිඹ ශ මිලිඹන 817 279යි. 2012 ජ රුපිඹ ශ මිලිඹන
1 051 460යි. . කිඹන්ස්ශන්ස්  ඉඹඹට 28.7 නැධනඹක්.
ශඳොලිඹ ශවීභ 2010  ජ රුපිඹ ශ මිලිඹන 352 592ක්; 2012  ජ
රුපිඹ ශ මිලිඹන 408 498ක්. . කිඹන්ස්ශන්ස්  ඉඹඹට 15.9ක්.

නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

අතුරු රලසන.

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රු ඇභතිතුභනි භශේ ඳශමුන අතුරු රලසනඹ ශභඹයි.
ඔඵතුභන්ස්රහ දන්ස්නහ ශම් අවුරු්ධශ්ධ තදහඹභ ඇසතශම්න්ස්තු
ය තිශඵන්ස්ශන්ස් රුපිඹ ශ ශෝටි 1 53 800ට ඵ. එයින්ස්
රහේධනඹ ක්ඹ වීභ ව ශඳොමක රභහණඹ ඵළ දහභ තදහඹශභන්ස්
 ඉඹඹට 98.1ක් ශන්ස්න තිශඵනහඹ කිඹරහ ශඳශනනහ.

ගරු ාආනළර්ය වරත් අමුණුගම මශතළ
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) சத் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

භභ බහත යන්ස්නම්.
 ඉඹ ශරක්භ තිශඵනහ.

. විසතය

ායහ

ශ ශන

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ශ ශනර එශවභ වන්ස් තිබුණත් භභ ඇහුශද  ඉඹඹට
30යි  ඉඹඹට 16යි අතය ඳයතයඹ  ඉඹඹට 87  ඉට  ඉඹඹට 98ට
ළඩි ශන්ස්ශන්ස් ශොශවොභද කිඹරහයි. අනිහනැඹශඹන්ස්භ තදහඹභ
අක් ශරහ ශඳොමක රභහණඹ ළඩි ශරහ තිශඵනහ. නළත්නම් .
රතිලතඹ ශනස ශන්ස්න ඵළවළ.

ගරු ාආනළර්ය වරත් අමුණුගම මශතළ
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) சத் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ශභශවභ තභයි අඳට රළබිරහ තිශඵන ායහ ශ ශනර
දළක්ශන්ස්ශන්ස්. භභ ශම් අයශන තිශඵන්ස්ශන්ස්-

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔඵතුභහ හිටපු මුද ශ ඇභතිතුභහ ශන්ස්.

ගරු ාආනළර්ය වරත් අමුණුගම මශතළ
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) சத் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ශම්ශක් source එ භභ ශදන්ස්නම්. ටවන්ස් යපු එ
තිශඵනහ ශන්ස්. භට ශනභ ායහ ශ ශන වදන්ස්න ඵළවළ ශන්ස්
රු භන්ස්ත්රීතුභහ. ශභහි වන්ස් තිශඵන්ස්ශන්ස් රී රාහ භව
ඵළාකුශද හනැතහ අනු.

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඳට්ටඳ ශ අතය ටික් ශන්ස්.
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ගරු ාආනළර්ය වරත් අමුණුගම මශතළ

ගරු ාආනළර්ය වරත් අමුණුගම මශතළ

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) சத் அபதக)
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(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) சத் அபதக)

එශවභ කිඹන්ස්න ඵළවළ ශන්ස්. ශම් ඳශ යපු ායහ ශ ශන.

ශඵොශවොභ සතුතියි. . ශඳොඩි අතුරු රලසනඹක්. . ශම්
රලසනඹට ළදත් නළවළ.

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶநஶக்க)

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔඵතුභහ කිදහ නම් භභ පිළින්ස්නහ. භව ඵළාකු කිද නිහ
භභ රතික්ශේඳ යනහ.

නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ශදන අතුරු රලසනඹ.

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

භශේ ශදන අතුරු රලසනඹ ශභඹයි. ඔඵතුභහ හිටපු මුද ශ ඇභති
ලශඹන්ස් දන්ස්නහ අශන දශ ශ්ධය ඹ නිසඳහදනඹ නැධනඹ න ඵ
ශඳන්ස්හ තිබුණහට අශන තදහඹභ දශ ශ්ධය ඹ නිසඳහදනශඹන්ස්
 ඉඹඹට 16.8  ඉට  ඉඹඹට 11.7ට ශම් අවුරු්ධශ්ධ අක් ශරහ
තිශඵනහඹ කිඹරහ. ශම් අක් වීභ නිහ ශරොකු රලසනඹක් ඇති ශරහ
තිශඵනහ. . ම්ඵන්ස්ධශඹන්ස් ඔඵතුභන්ස්රහ අනුභනඹ යන්ස්න
ඹන නිළයින ක්රිඹහ භහනැඹ ශභොක්ද?

ගරු ාආනළර්ය වරත් අමුණුගම මශතළ
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) சத் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

රු භන්ස්ත්රීතුභහ ඔඵතුභහ අවපු රලසනඹ ඉතහභ ශවො එක්.
ශභොද අපි යජඹක් වළටිඹට අශන තදහඹභ නැධනඹ ය න්ස්න
ඕනෆ. අඳ ළඩිශඹන්ස්භ ඉරක් ය ශන තිශඵන්ස්ශන්ස්
compliance. දළන්ස් තිශඵන වළටිඹට අඳට රඵහ න්ස්න පුළුන්ස්
තදහඹශභන්ස් ළරකිඹ යුතු ශොටක් ඵුව වළටිඹට අඳට රඵහ න්ස්න
ඵළරි ශරහ තිශඵනහ. . නිහ අපි දළන්ස් තදහඹම් ඵුව
ශදඳහනැතශම්න්ස්තු රතිාවිධහනඹ ය ඉරක්  ජරහ තිශඵනහ.
ශම් නැශආ අඹ ළඹ ඉිනරිඳත් යනශොට ඔඵතුභහට ශඳශනයි
අශන තදහඹභ ඉවශට ඹන ඵ. . ත තත් ළඩි ය න්ස්න අපි
ක්රිඹහ භහනැ න්ස්නහ. ඇත්ත ලශඹන්ස්භ ඔඵතුභහ කිඹනහ හශේ
අශන තනැක ඹ ිනයුණු ශනහ නම් අශන තදහඹම් ිනයුණු න නිහ
අශන තදහඹභ ළඩි ශන්ස්න ඕනෆ.

(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔඵතුභන්ස්රහශේ ළබිනට් භඩුඩරශආ 66 ශදශනක්  ඉටිනහ.
එතශොට හමුහි  කීභක් තිශඵනහ. ශදන අතුරු රලසනඹ
විභ ශ වීයාල ඇභතිතුභහටත් රලසනඹක් ශනහ. එතුභහ ශඵොශවොභ
ඍජු කිඹහ තිශඵනහ මුද ශ අභහතයහාලඹ න්ස්නහ මුද ශ -මුද ශ
ඇභති ළන ශම් කිඹන්ස්ශන්ස්- මුද ශ ඇභති ඳහවිච්චි යන මුද ශ
නහසතිහය ශර තභයි ඳහවිච්චි යන්ස්ශන්ස් කිඹහ. භශේ රලසනඹ
ඔඵතුභහශේ පිළිතුයත් භෙ භහීට ඹනහ. ශභයින්ස් විභ ශ
වීයාල ඇභතිතුභහ කිඹන ශ්ධ ළඵෆ ශරහ ළබිනට් භඩුඩරශආ
66 ශදශනකුශේ හමුහි කීභ ඩහ ළශටනහ. භභ . රලසනඹ
නළත අවනහ. ඊශආ උත්තයඹක් ුවන්ස්ශන්ස් නළවළ ඳළනරහ ගිඹහ.
පී.බී. ජඹුසන්ස්දය  ඉටිනහද මුද ශ ඇභති  ඉටිනහද නළත්නම් විභ ශ
වීයාල ශම්ශන්ස් ඳළනරහ ඹනහද කිඹහ භභ අවනහ.

ගරු ාආනළර්ය වරත් අමුණුගම මශතළ
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) சத் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

රු භන්ස්ත්රීතුභනි ඔඵතුභහ ශවොට දන්ස්නහ භට එතුභහ
ශනුශන්ස් ථහ යන්ස්න ඵළරි ඵ. භභ ථහ යන්ස්ශන්ස් භට මුද ශ
අභහතයහාලශඹන්ස් රළබුණු ායහ ශ ශන ම්ඵන්ස්ධයි. එතුභහ
ශනුශන්ස් ථහ යන්ස්න භහ ඵරහශඳොශයොත්තු න්ස්ශනත් නළවළ.

ගරු අනුර ිමවළනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு அத தஷழஶநஶக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

වුරු ශනුශන්ස්ද?

ගරු ාආනළර්ය වරත් අමුණුගම මශතළ
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) சத் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

භභ ථහ යන්ස්ශන්ස් මුද ශ අභහතයහාලශඹන්ස් රළබී තිශඵන
ායහ ශ ශන අනුයි.

ගරු අනුර ිමවළනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு அத தஷழஶநஶக்க)

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶநஶக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔඵතුභහ අා රඹත්නඹකින්ස් යුතු උත්තය ශදන ඵ භභ
පිළින්ස්නහ. භශේ තුන්ස්න අතුරු රලසනඹ න්ස්ශන්ස්-[ඵහධහ
කිරීභක්]

මුද ශ අභහතයහාලශආ ශ ශම්තුභහ ළන ද ථහ යන්ස්ශන්ස්
නළත්ශත්?

ගරු ාආනළර්ය වරත් අමුණුගම මශතළ
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) சத் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු ාආනළර්ය වරත් අමුණුගම මශතළ
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) சத் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

නම් කිඹරහ කිදහට .ශක් ළරැ්ධදක් නළවළ. බහවිතඹ වළටිඹට
වරි.

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶநஶக்க)

(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔඵතුභහ  ඉඹ දභ බහහ ම්ඵන්ස්ධශඹන්ස් දක්ශඹක් ශන්ස්.
නිහ භහ . ළන රලසන යන්ස්ශන්ස් නළවළ.

රු භන්ස්ත්රීතුභනි ශම් වළභ ායහ ශ ශනඹභ මූරහරඹ දභහ
තිශඵනහ. ඔඵතුභන්ස්රහට කි ඉඹම් ළඹක් තිශඵනහ නම් ශම්හ
වළන්ස්හඩ්ත ශ භන්ස් මූරහලරඹ දක්හ ගිහින්ස් ශොඹහ ඵරන්ස්න
පුළුන්ස්.

.

(The Hon. Ravi Karunanayake)

හමුහි  කීභක් තිශඵනහ.
කිඹනහ -

ළබිනට් භඩුඩරඹ

823

ඳහනැලිශම්න්ස්තු

824

ගරු ාආනළර්ය වරත් අමුණුගම මශතළ

මශනුලර මශ නගර වභළල : අඳද්රලය
කෂමනළකරණය

(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) சத் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

භන්ස්ත්රීතුභහ හමුහි  කීභක් තිශඵනහ නම් භහ විතයක්
ශඳනී  ඉටින්ස්ශන්ස් ශභොටද?

නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

රලසන අා 14 -3701/'13- (3) රු අනුය ිනහනහඹ භවතහ.

ගරු අනුර ිමවළනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு அத தஷழஶநஶக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

கண்டி ஶநக சகப : கறஷவு பகஶகத்துலம்
KANDY MUNICIPAL COUNCIL : WASTE MANAGEMENT
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3. ගරු වජෝන් අමරතුංග මශතළ ාගරු බුද්කාක ඳතිරණ මශතළ
වලනුල

(ஶண்புஷகு ம ஶன் அதுங்க - ஶண்புஷகு புத்தஷக பதஷை
சஶர்பஶக)

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon.
Buddhika Pathirana)

ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ අභහතයතුභහශන්ස් ඇූ 
රලසනඹ - (3) :
(අ)

(i)

භවනුය භව නය බහ භඟින්ස් එක්රැස යන
ළළි ශ වහ කන අඳද්රය වහරිසඳත්තු
රහශ්ධය ඹ බහ ඵර රශ්ධලශආ පිහිටි ශොවහශොඩ
නභළති සථහනඹට ඵළවළය යනු රඵන ඵත්;

(ii)

එභ අඳද්රය භවළලි ෙට එතු වීශභන්ස්
රශ්ධලශආ ඳහනීඹ ජරඹ අඳවිත්ර වීභ වහ ුවනැන්ස්ධඹ
ශවේතුශන්ස්
රශ්ධලහසීන්ස්
විවිධ
ශයෝීත
තත්ත්ඹන්ස්ට ඳත්න ඵත්;

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි භහ එභ රලසනඹ අවනහ.

ගරු ාආනළර්ය වරත් අමුණුගම මශතළ
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) சத் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි මුද ශ වහ රභම්ඳහදන
අභහතයතුභහ ශනුශන්ස් භහ එභ රලසනඹට පිළිතුය  ජභ වහ ති
ශද හරඹක් ඉ ශරහ  ඉටිනහ.

එතුභහ දන්ස්ශනහිද?
(ත)

(i)

භවනුය භව නය බහ භඟින්ස් ළළි ශ
විධිභත් ශර ශභනහයණඹ ශොට එඹ
ම්ඳතක් ඵට ඳත්ය ළනීභට ටයුතු
යන්ස්ශන්ස්ද;

(ii)

එශේ නම් එභ ිනනඹ ශනැද;

ප්රහනය මතු ිමනකදී ඉිමරිඳත් කිරීම නිවයෝග කරන දී.

லஷனஶகல ற்தமஶபை தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

ඹන්ස්න එතුභහ ශභභ බහට දන්ස්න්ස්ශනහිද?
(ඇ) ශනො එශේ නම් . භන්ස්ද?

(The Deputy Speaker)

රලසන අා 15-2671/'12 - (1) රු ිකත් ශරේභදහ භවතහ.

ගරු වජිත් වප්රාමදළව මශතළ

(ஶண்புஷகு ச ஷத் பஷமதஶழ)

உள்ளூஶட்சஷ, ஶகஶை சகபகள் அகச்சகக் மகட்ட
லஷனஶ:
(அ) (i )

கண்டி ஶநக சகபஷனஶல் மசகஶஷக்கப்படும்
குப்கப கூரங்கள் ற்பொம் தஷண்க் கறஷவுகள்
வஶஶஷஸ்பத்து
பஷமதச
சகப
ஆளுககப்
பஷமதசத்தஷல் தகஶவஶதகஶட தம் இடத்தஷல்
அகற்மப்படுகஷன்மததன்பகதபெம்;

(ii )

இக்கறஷவுகள் கஶலபௌ கங்ககஷல் மசர்லதஶல்
பஷமதச க்கரஷன் குடிநஸர் ஶசகடதல் ற்பொம்
துர்லஶகட கஶைஶக பஷமதசலஶசஷகள் பயலஷத
மநஶய்களுக்கு ஆரஶகஷன்மனர் ன்பகதபெம்

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි භහ එභ රලසනඹ අවනහ.
රු ඇභතිතුභනි පිළිතුරු ශදන්ස්න  ශ න්ස්න එඳහ.

ගරු ිමවන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ஶண்புஷகு தஷமனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි ීකය වහ ජරජ ම්ඳත්
ානැධන අභහතයතුභහ ශනුශන්ස් භහ එභ රලසනඹට පිළිතුය  ජභ
වහ භහඹක්  ශ ඉ ශරහ  ඉටිනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] රු
ඇභතිතුභහ විශ්ධලත වී  ඉටින නිහයි  ශ ඉ ශරන්ස්ශන්ස්.

அலர் அமஷலஶஶ?
(ஆ) (i )

(ii )

ප්රහනය මතු ිමනකදී ඉිමරිඳත් කිරීම නිවයෝග කරන දී.

නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ශදන ටඹ.

அவ்லஶமஶஷன் அத்தஷகதஷ ஶது ன்பகதபெம்

அலர் இச்சகபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ?

லஷனஶகல ற்தமஶபை தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

கண்டி
ஶநக
சகபஷனஶல்
கறஷவுககர
பகமப்படி பகஶக தசய்து இகத எபை லரஶக
ஶற்பொலதற்கு நடலடிக்கக மற்தகஶள்லஶஶ
ன்பகதபெம்;

(இ)

இன்மமல், ன்?

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

Is he aware that -
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(i)

(ii)

(b)

the residents of that area contract various
diseases consequent to the pollution of the
sources of drinking water and the odour
emitted as a result of the addition of the
waste into the Mahaweli River?

Will he inform this House (i)

(ii)
(c)

the garbage and the solid waste that are
collected by the Kandy Municipal Council
are dumped at a place called Gohagoda in
Harispattuwa Pradeshiya Sabha area; and

whether action will be taken to get the
Kandy Municipal Council to manage the
waste properly and turn the waste into a
resource; and

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

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත්
බහ අභහතයතුභහ ශනුශන්ස් භහ එභ රලසනඹට පිළිතුය වභළගත*
යනහ.

* වභළවම්වය මත තබන ද ිළිතතුර:

* சபஶபீடத்தஷல் கலக்கப்பட்ட லஷகட :
* Answer tabled:

(ඇ)

(i)

ඔද.

(ii)

එළනි තත්ත්ඹක් ඇතිවී ශනොභළත.

(i)

ඔද.

(ii)

වළකිතහක් ඩිනමින්ස්.

අදහශ ශනොශද.

තුම්ඳවන් ප්රළවද්ය ය වභළල : කවෂ බෆශෆර කිරීම

අඳද්රය ශභභ සථහනඹට ශන ශොස දළීටභ නතය
යන ශර අදහශ ඵරධහරින්ස් දළනුත් ශද ශම්
දක්හ විඳුභක් ශනොරළබුණු ඵට රශ්ධලහසීන්ස්
ශචෝදනහ යන ඵත්;

(iv)

ළළි ශ රහවනඹ කිරීභ ශවේතුශන්ස් අට
භහනැ කිහිඳඹක්ද ශම් න විට විනහල වී ඇති
ඵත්;

(i)

ශ රහවනඹ නිහ විනහල ව භහනැ ානැධනඹ
කිරීභට ටයුතු යන්ස්ශන්ස්ද;

(ii)

ඉතරන ළළි ශ ඉවත වන්ස් සථහනඹට
ඵළවළය කිරීභ නතය කිරීභට අලය ටයුතු  ඉුව
යන්ස්ශන්ස්ද;

ඹන්ස්න එතුභහ ශභභ බහට දන්ස්න්ස්ශනහිද?
(ඇ) ශනො එශේ නම් . භන්ස්ද?
உள்ளூஶட்சஷ, ஶகஶை சகபகள் அகச்சகக் மகட்ட
லஷனஶ:
(அ) (i)
கண்டி ஶலட்டத்தஷன் கயதகத தும்பமன
பஷமதச சகப ஆளுககப் பஷமதசத்தஷபௌபைந்து
அகற்மப்படுகஷன்ம குப்கபகூரங்களும் தஷண்க்
கறஷவுப்தபஶபைட்களும்
பூ ஶபஷட்டி
பஷமதச
சகபக்குச் தசஶந்தஶன தஷக்எலத்த தம்
கஶைஷஷல் இடப்படுலததன்பகதபெம்;
(ii) அகற்மப்படுகஷன்ம
கறஷவுப்
தபஶபைட்கள்
அப்பஷமதசத்தஷல் நஸபைடன் கயக்கஷன்மகஶல்
சுற்மஷபபள்ர க்கள் மநஶய்லஶய்ப்படுகஷன்மனர்
ன்பகதபெம்;
(iii) கறஷவுப்தபஶபைட்கள்
இவ்லஷடத்தஷல்
இடப்படுலகத நஷபொத்துஶபொ சம்பந்தப்பட்ட
அதஷகஶஶஷகள்
லஷறஷப்புைர்வூட்டப்பட்டுள்ர
மபஶதஷபம்
இற்கமலக
தஸர்தலஶன்பொ
கஷகடக்கலஷல்கயதன பஷமதசத்தஷல் லஶளம்
க்கள் குற்மம் சஶட்டுகஷன்மனதன்பகதபெம்;
(iv) குப்கபகூரங்கள் ற்மஷச் தசல்யப்படுலதஶல்
சுற்பொப்புமத்தஷபள்ர பய வீதஷகள் தற்மபஶது
மசதகடந்துள்ரததன்பகதபெம்
அலர் அமஷலஶஶ?
(ஆ) (i)
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13.ගරු වජෝන් අමරතුංග මශතළ ාගරු බුද්කාක ඳතිරණ මශතළ
වලනුල

(ii)

(ஶண்புஷகு ம ஶன் அதுங்க - ஶண்புஷகு புத்தஷக பதஷை
சஶர்பஶக)

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon.
Buddhika Pathirana)

ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ අභහතයතුභහශන්ස් ඇූ 
රලසනඹ - (3) :
(i)

(iii)

(ත)

தும்பமன பஷமதச சகப : கறஷலகற்மல்

THUMPANE PRADESHIYA SABHA : GARBAGE DISPOSAL

(අ)

ඵළවළය යන අඳද්රය එභ රශ්ධලශආ ජරඹට එතු
වීභ නිහ අට ජනතහ ශයෝීත තත්ත්ඹන්ස්ට
මුහුණඳහ ඇති ඵත්;

එතුභහ දන්ස්ශනහිද?

If not, why?

(ஶண்புஷகு இந்தஷக பண்டஶநஶக்க - உள்ளூஶட்சஷ, ஶகஶை
சகபகள் பஷதஷ அகச்சர்)

(ත)

(ii)

if so, of the date on which it is done?

ගරු ඉන්ිමක බණ්ඩළරනළයක මශතළ ාඳෂළත් ඳළන ශළ
ඳෂළත් වභළ නිවයෝජය අමළතයතුමළ

(අ)
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භවනුය ිනස්රික්ශආ රශදය තුම්ඳශන්ස්
රහශ්ධය ඹ බහ ඵර රශ්ධලශඹන්ස් ඉත් යන රද
ළළි ශ වහ කන අඳද්රය පජහපිටිඹ රහශ්ධය ඹ
බහට අඹත් ිනක්ඔඹත්ත නභළති ඉඩභට ඵළවළය
යන ඵත්;

கறஷவுப்தபஶபைட்ககர
ற்மஷச்
மசதகடந்துள்ர
வீதஷககர
தசய்லதற்கு
நடலடிக்கக
ன்பகதபெம்;

தசல்லதஶல்
அபஷலஷபைத்தஷ
டுப்பஶஶ

அகற்மப்படும்
கறஷவுப்தபஶபைட்கள்
மமய
குமஷப்பஷடப்பட்டுள்ர இடத்தஷல் இடப்படுலகத
நஷபொத்துலதற்குத் மதகலஶன நடலடிக்ககககர
மற்தகஶள்லஶஶ ன்பகதபெம்

அலர் இச்சகபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ?
(இ)

இன்மமல், ன்?

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

Is he aware that -

ඳහනැලිශම්න්ස්තු
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ගරු එම්. වජෝප් මයිකේ වඳවර්රළ මශතළ
(ஶண்புஷகு ம். ம ஶசப் கக்கல் தபமஶ)

(i)

(b)

the garbage and solid waste disposed of
from the area of Galagedara Thumpane
Pradeshiya Sabha are dumped at the land
called
Dikoyawatta
of
Pujapitiya
Pradeshiya Sabha in the Kandy District;
(ii) the people of surrounding area have been
exposed to illnesses as the water of the
aforesaid area has been contaminated with
the waste materials that are disposed of;
(iii) the people of the area make allegations to
the effect that a solution has not been
materialized up to now, even if the officials
concerned were made aware to stop
dumping of waste materials in the aforesaid
place; and
(iv) some nearby roads also have been damaged
by now due to the transportation of
garbage?
Will he inform this House (i)

whether action will be taken to develop the
roads that were damaged due to the
transportation of garbage; and

(ii)

(c)

whether arrangements will be made to put
an end to the dumping of the garbage at the
aforesaid place?
If not, why?

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි ශම් ඳහනැලිශම්න්ස්තුට අදහශ
දළන්ස් තිශඵන රලසනඹක් නම්  ශ ශදන්ස්න අලය නළවළ. ඔඵතුභහ
25න සථහය නිශඹෝඹ කිඹහ ඵරන්ස්න.

නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

About Privilege matters, you can ගරු එම්. වජෝප් මයිකේ වඳවර්රළ මශතළ
(ஶண்புஷகு ம். ம ஶசப் கக்கல் தபமஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි ඔඵතුභහ 25න සථහය
නිශඹෝඹ ඵරන්ස්න.

නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

රු වනැ ද  ඉ ශහ භන්ස්ත්රීතුභනි ඔඵතුභහ . ළන මූරහනඹ
දළනුත් යන්ස්න. එවිට එඹ කුභක්ද කිඹහ රහ ඵරහ අසථහ
රඵහ ශදන්ස්න පුළුන්ස්. [ඵහධහ කිරීභක්] 25න සථහය නිශඹෝඹ
අනු තභයි භහ ශම් කිඹන්ස්ශන්ස් රු ශජෝලන භයි ශ ශඳශනැයහ
භන්ස්ත්රීතුභනි. රලසනඹ පිළිඵ මූරහනඹ දළනුත් යන්ස්න. ඉන්ස්
ඳුස එඹට අසථහ රඵහ ශදන්ස්න පුළුන්ස්.
සථහය නිශඹෝ 23(2) ඹටශත් රලසනඹ ඉිනරිඳත් කිරීභ. රු
යනි ශ විරභ ඉාව භවතහ.

ගරු ඉන්ිමක බණ්ඩළරනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு இந்தஷக பண்டஶநஶக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත්
බහ අභහතයතුභහ ශනුශන්ස් භහ එභ රලසනඹට පිළිතුය වභළගත*
යනහ.

* වභළවම්වය මත තබන ද ිළිතතුර:

* சபஶபீடத்தஷல் கலக்கப்பட்ட லஷகட :
* Answer tabled:

(අ)

(ත)
(ඇ)

(i)

නළත.

(ii)

නළත.

(iii)

නළත.

(iv)

නළත.

(i)

අදහශ ශනොශද.

(ii)

අදහශ ශනොශද.

අදහශ ශනොශද.

ගරු ාආනළර්ය ශර් ද සිේලළ මශතළ

(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

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

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි යරහද රලසනඹක් ඉිනරිඳත්
යන්ස්න තිශඵනහ.

නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Have I been informed of the Question of Privilege?
You cannot raise it now. You have to give it in writing.

වඳෞද්ගලිකල දෆනුම් දීවමන් ඇස ප්රහනය
தனஷ அமஷலஷத்தல் பய லஷனஶ

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

ට්රළන්වහවප්රන්සි ඉන් ර්නෆනේ ශ්රී ංකළ
ආයතනය වදමෂ භළළවලන් ක යුතු කරන
මළධයවේිමන් උවදවළ ඳෆලෆත්ව ලෆඩ මුුවල
ட்ஶன்ஸ்பன்சஷ இன்தநளனல் ஸ்ரீயங்கஶ
நஷபொலனம் நடத்தஷ தஷழ்தஶறஷபய
ஊடகலஷயஶரர்களுக்கஶன தசயர்வு
WORKSHOP CONDUCTED BY TRANSPARENCY
INTERNATIONAL SRI LANKA FOR JOURNALISTS WORKING
IN TAMIL LANGUAGE

ගරු රනිේ
නළයකතුමළ

වි්රමසිංශ

මශතළ

ාවිරුද්ධ

ඳළර්හලවේ

(ஶண்புஷகு ைஷல் லஷக்கஷசஷங்க - தஷர்க்கட்சஷ பதல்லர்)

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

රු
නිශඹෝජය
ථහනහඹතුභනි
ට්රහන්ස්සශනයන්ස් ඉ
ඉන්ස්ටනැනළන ශ රී රාහ තඹතනඹ භඟින්ස් ශදණහත්භ
භහධයඹ පිළිඵ ශභයට ජනභහධයශදිනන්ස් පුහුණු කිරීශම්
ළඩටවන්ස් භහරහක් ඳත්න රද අතය තයම්බශආ ජ  ඉාවර
බහහශන්ස් ටයුතු යන භහධයශදිනන්ස් වහ එභ පුහුණු රඵහ  ජ
තිශඵනහ. ශදනු උතුරු නළශෙනහිය ඳශහත්ලින්ස් ර ඉ්ධධ
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අඹුවම් ඳත් ළහ ශතෝයහ ත් ශදභශ බහහශන්ස් ටයුතු යන
භහධයශදිනන්ස් පිරික් පුහුණු කිරීශම් ළඩ මුළුක් 2014.05.22 ිනන
 ඉට ශඳොශශොන්ස්නරුශද ගිරිතශ ශ ශවෝටරශආ ඳළළත්ශමින්ස්
තිබිඹ ජ තයක් අභහතයහාලශආ නිශඹෝඹ භත එභ ළඩ මුළු
වහභ අරාගු කිරීභට  ඉුව න ඵ ශවෝට ශ ඳහරනහධිහරිඹ භඟින්ස්
ට්රහන්ස්සශනයන්ස් ඉ ඉන්ස්ටනැනළන ශ රී රාහ තඹතනඹ ශත දන්ස්හ
තිශඵනහ. තද වඳුනහ ත් ුවයථන අා ඔසශේ එභ ළඩ මුළු
ඳළළත්ව ශජයසස භහධයශදිනන්ස්ට තනැජනඹ ය තිශඵනහ.
නළතත් 2014 ජනි 07ළනි ිනන ීටමුශද ශෝ ශඩ් ෆන්ස්ඩ්ස
ශවෝටරශආ ජ . වහ භහන ශදභශ බහහශන්ස් ටයුතු යන
භහධයශදිනන්ස් වහ ඳත්න්ස්නට ශඹුවණු ළඩ මුළුට ද
ාවිධහනහත්භ පිරිස ශඳොලිස තයක්හ ඇතු ශවෝටරඹට
ඳළමිණ තනැජනඹ යමින්ස් ළඩ මුළු නත්න ශර
උ්ධශකෝණඹ ය තිශඵනහ. ශභහි ජ ීටමු ශඳොලිස
අධිහරියඹහ ද ඳළමිණ ළඩ මුළු නතහ පිට ඹන ශර දන්ස්හ
තිශඵනහ. එශේ පිට ඹන්ස්ශන්ස් නම් ඳභණක් ජීවිත තයක්හ
ළඳයිඹ වළකි ඵත් ළඩ මුළු ිනටභ ඳත්න්ස්ශන්ස් නම් ශඳොලිස
තයක්හ ඉත් ය න්ස්නහ ඵටත් අනතුරු අෙහ තිශඵනහ.
. අනු උතුරු නළශෙනහිය ඳශහත්ලින්ස් ඳළමිණි ශදභශ
භහධයශදිනන්ස් ළඩ මුළු නතහ ජීවිතහයක්හ ඳතහ ශොශම
නයඹට ඳළමිණ රදහරි ශවෝටරශආ යහත්රී නහතළන්ස් ශන  ඉටිඹ ජ
කි ඉඹම් පිරික් වි ඉන්ස් ශවෝටරඹ ටරෆභට ඉඩ ඇතළයි කිඹහ විනහඩි
කීඳඹක් ඇතුශත ශවෝටරශඹන්ස් පිටන ශර ශභනහහරිත්ඹ
භහධයශදිනන්ස්ට දන්ස්හ තිශඵනහ. ශභභ  ඉුවවීම් භහරහ ශම් යශට්
තිශඵනහඹ කිඹන ඊනිඹහ හභඹ ාහිඳිඹහ නීතිශආ තධිඳතයඹ
රජහතන්ස්ත්රහදඹ අදවස රහල කිරීශම් නිදව වහ භහන හිමිම්
පිළිඵ ම්පනැණ චිත්රඹක් ඉිනරිඳත් යනහ.
භහන හිමිම් උ ශරාකනඹ කිරීභ ළන යජඹට ජහතයන්ස්තය
ලශඹන්ස් ඳහ ශචෝදනහ එ ශර වී ඇති ශම් අසථහශද ජ උක්ත
 ඉුවවීම් භහරහ පිළිඵ රු අභළතිතුභහශන්ස් රහලඹක්
ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. ඊට භතු වන්ස් හයණහ ද ඇතුශත්
යන ශර ඉ ශරහ  ඉටීභට ළභළතියි.
1.
ර ඉ්ධධ ශවෝටරඹ නීතයනුකර ඳළළත්ශන ළඩ
මුළුක් අරාගු කිරීභට නිශඹෝ කිරීභට තයක්
අභහතයහාලඹට ඇති ඵරඹ එශේ ක්රිඹහ ශ නිරධහරින්ස්ට
විරු්ධධ නු රඵන ක්රිඹහභහනැ කුභක්ද?
ඇත්ත ලශඹන්ස්භ තයක් අභහතයහාලඹට ඵළවළ ළඩ
මුළුක් තවනම් යන්ස්න. . අද ශම් යශට් අඳට අවන්ස්න
තිශඵන රධහන රලසනඹක්. ශභොක් නිහද තයක්
අභහතයහාලඹ ශභතයම් ඵරතර අයශන ක්රිඹහත්භ
යන්ස්ශන්ස්? ශම් තවනම් යන්ස්න පුළුන්ස් වුණහට
අ දත්භ රැසවීභ තවනම් යන්ස්න නම් තයක්
අභහතයහාලඹට ඵළරි වුණහ. .ට තධහයත් රළබුණහ.
2.
අයුතු ජනයහශිඹ ශක්නු ශනුට ඊට අනුත ශමින්ස්
නීතයනුකර ළඩ මුළුට තයක්හ රඵහ  ජභ රතික්ශේඳ
යමින්ස් එඹ නත්න ශරට අනි ඉ ඵරඳෆම් ශ ීටමු
ශඳොලිස අධිහරියඹහ ම්ඵන්ස්ධශඹන්ස් නු රඵන ක්රිඹහ
භහනැ කුභක්ද?
3.
 ඉාවර බහහශන්ස් ටයුතු යන භහධයශදිනන්ස්ට ෘත්තිඹ
පුහුණු රඵහ ළනීභට ඇති අයිතිඹ ශදභශ බහහශන්ස්
ටයුතු යන භහධයශද ජන්ස්ට අහිමි කිරීභට ඇති නීතිභඹ
ශවෝ යසථහභඹ රතිඳහදන ශභොනහද?
4.
ශභභ  ඉුවවීම් ම්ඵන්ස්ධශඹන්ස් ශභශතක් ශන ඇති නීතිභඹ
පිඹය වහ එහි රතිඹ ශභොක්ද?
5.
ජනභහධයශදිනන්ස්ට ඵහධහකින්ස් ශතොය තභන්ස් ළභති ඳරිින
තභ ෘත්තීඹ තත්ත්ඹ ඉවශ නාහ ළනීභට ඇති නිදව
පිළිඵ යජඹ භඟින්ස් ශදනු රඵන වතිඹ කුභක්ද?
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ගරු ිම.මු. ජයරත්න මශතළ ාඅග්රළමළතයතුමළ වශ බුද්ධ
ළවන ශළ ආගමික ක යුතු අමළතයතුමළ

(ஶண்புஷகு டி.ம். த்ன - பஷத அகச்சபைம் தபரத்த
சஶசன, த அபலல்கள் அகச்சபைம்)

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

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි රු විඳක් නහඹතුභහ
වි ඉන්ස් යන රද රහලඹ ම්ඵන්ස්ධශඹන්ස් නීතිඹ වහ හභඹ පිළිඵ
අභහතයහාලශඹන්ස් රළබිරහ තිශඵන ශතොයතුරු ඔඵතුභහට ඉිනරිඳත්
කිරීභට ඵරහශඳොශයොත්තු නහ.
1.

2.

3.

4.

5.

2014.05.22 න ිනන ශඳොශරොන්ස්නරු ගිරිතශ ශ
ශවෝටරශආ ජ ඳළළත් ව ළඩමුළුට ඵහධහ කිරීභක් ශවෝ
අරාගු කිරීභක් පිළිඵ ශඳොශරොන්ස්නරු ශොට්සහශආ
කි ඉුව ශඳොලිස සථහනඹට ශභශතක් කි ඉුව ඳළමිණි ශරක්
රළබී ශනොභළති ඵළවින්ස් පිළිතුරු ළඳයීභට ශනොවළ.
අයුතු ජනයහශිඹ ශක්නු ශනුට ඊට අනුත ශමින්ස්
නීතයහනුකර ළඩමුළුට තයක්හ රඵහ  ජභ රතික්ශේඳ
යමින්ස් එඹ නත්න ශරට ීටමු ශඳොලිස
අධිහරියඹහ වි ඉන්ස් අනි ඉ ඵරඳෆභක්  ඉුව ය ශනොභළත.
2014.06.07 න ිනන ශෝ ශඩ් ෆන්ස්ඩ්ස ශවෝටරශආ ජ
ඳළළති ශදභශ බහහශන්ස් ටයුතු යන භහධයශදිනන්ස්ට
ෘත්තීඹ පුහුණු රඵහළනීභට කි ඉුව නීතිභඹ ඵහධහක්  ඉුව
ය ශනොභළත.
2014.06.07 න ිනන ීටමු .ත්තුහර ශෝ ශඩ් ෆන්ස්ඩ්ස
ශවෝටරශආ ජ ඳළළත්වීභට ශඹුවණු උ්ධශකෝණඹට අදහශ
උ්ධශකෝඹන්ස්ට විරු්ධධ කි ඉුව ඳළමිණි ශරක් ලිඛිත
ශවෝ
හචි ශභශතක් රළබී ශනොභළති ඵළවින්ස්
නීතිභඹ පිඹය ත ශනොවළ.
ජනභහධයශද ජන්ස්ට ඵහධහකින්ස් ශතොය තභ ෘත්තීඹ
තත්ත්ඹන්ස්
 ඉුව
යශන
ඹෆභට
ශඳොලිස
ශදඳහනැතශම්න්ස්තු ශතින්ස් වළකි උඳරිභ තයක්හ වහ
වහඹ ශභශතක් රඵහ  ජ ඇති අතය ඉිනරිඹටත් අලය වහඹ
ව තයක්හ ශඳොලිස ශදඳහනැතශම්න්ස්තු ශතින්ස්
ළරශනු ඇත.

ගරු රනිේ වි්රමසිංශ මශතළ

(ஶண்புஷகு ைஷல் லஷக்கஷசஷங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

රු අභළතිතුභනි . තඹතනශඹන්ස් ලිඛිත ඔඵතුභහට දළනුම්
ුවන්ස්ශනොත් . විබහඹ යනහ ද? අනි භහ දළන න්ස්න ළභළතියි
ජුනි භහශආ 07න ිනන ීටමු ශඳොලිස අධිහරියඹහ ශෝ ශඩ්
ෆන්ස්ඩ්ස ශවෝටරඹට ගිහින්ස් ශම් අඹ වම්ඵ ශරහ ථහ ශහද
කිඹරහ. එතුභහ කිඹනහ වුරුත් එන්ස්න කිදශද නළවළ කිඹරහ.
එශවනම් . ශඳොලිස අධිහරිතුභහට ශෝ ශඩ් ෆන්ස්ඩ්ස ශවෝටරඹට
ඹන්ස්න ශවේතුක් නළවළ. භහ දන්ස්ශන්ස් නළවළ ශඳොඩි අඩිඹක් වන්ස්න
ගිඹහද කිඹරහ. අපි අවන්ස්න ළභළතියි එතුභහ ශෝ ශඩ් ෆන්ස්ඩ්ස
ශවෝටරඹට ගිහින්ස් ශම් ඩුඩහඹභ මුණ ළුසණහ ද නළ්ධද කිඹරහ.
එතළන උ්ධශකෝණඹක් වුශඩු නළත්නම් ඹන්ස්න ළඩක් නළවළශන්ස්?
භවය විට Ginger Beer එක් න්ස්න වරි ඹන්ස්න ඇති.
එශවභ ශභොට වරි ඹන්ස්න ඇති. . අඳට කිඹනහ නම්
ශවොයි. . හශේභ  ඉ්ධධිඹට ම්ඵන්ස්ධ අඹ ලිපිඹක් ුවන්ස්ශනොත් .
ළන විබහ යරහ ඵරනහද? ශම්  ඉ්ධධිඹ භහධයශඹන්ස් රහල
වුණහ. භභ ශම් රු බහට එනශතක් ශඳොමක ඉඹත් තයක්
අභහතයහාලඹත් . අතය රහලඹක් කිඹරහ කිදශද නළවළ.
ඔඵතුභහට තයක් අභහතයහාලශඹන්ස් අවන්ස්න පුළුන්ස්ද භහධයශආ
රචහයඹ ව . රහලඹ අතය රහලඹක් කිඹරහ ශනොකිදශද ඇයි
කිඹරහ. මිනිුසන්ස්ට තනැජනඹ යනහ. තනැජනඹ ශහට ඳසශේ
කිඹනහ අපි ශභොකුත් ඵරහ න්ස්ශන්ස් නළවළ කිඹරහ. ශභශවභ
ශනශොට ශේරුර අ දත්භ ළනි රශ්ධලර රලසන ඇති න
එ පුුවභඹක් ශනොශයි.

ඳහනැලිශම්න්ස්තු
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ඳළර්ලිවම්න්තුවේ රැවහවීම්
பஶஶளுன்ம அர்வு

SITTINGS OF THE PARLIAMENT
ගරු ිමවන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ஶண்புஷகு தஷமனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි භහ ඳවත වන්ස් ශඹෝජනහ
ඉිනරිඳත් යනහ:
"සථහය නිශඹෝ අා 7 හි විධිවිධහනර ව 2010.07.09 ළනි ිනන
ඳහනැලිශම්න්ස්තු වි ඉන්ස් ම්භත යන රද ශඹෝජනහශද කුභක් වන්ස්
තිබුණ ද අද ිනන රැසවීම් ඳළළත්ශන හර ශදරහ අ. බහ. 1.00  ඉට අ.
බහ. 6.00 දක්හ විඹ යුතු ඹ. අ. බහ. 6.00ට ථහනහඹතුභහ වි ඉන්ස් රලසනඹ
ශනොවිභහ ඳහනැලිශම්න්ස්තු  ශ තළබිඹ යුතුඹ."

ප්රහනය විමවන ිමන් වභළ වම්මත විය.

லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

රධහන ටයුතු. අද ිනන නයහඹ ඳත්රශආ විඹඹ අා 1  ශ
තඵන රද විහදඹ. රු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ.

Before he starts, the Deputy Chairman of Committees will
take the Chair.
අනතුරුල නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ මළවනවයන් ඉලත්
වුවයන් නිවයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ ගගරු මුරුවේසු නන්ද්රකුමළර්
මශතළ මුළවනළරඪ විය.
அதன் பஷமகு, பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள் அக்கஷஶசனத்தஷனஷன்பொ
அகயமல, குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள் [ஶண்புஷகு
பபைமகசு சந்தஷகுஶர் ] தகயக லகஷத்தஶர்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR.
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU
CHANDRAKUMAR] took the Chair.

එක්වත් ජළතීන්වේ මළනල හිමිකම් මශ
වකොමවළරිවහ කළර්යළය මඟින්
ශ්රී ංකළල එවරහිල ඳෆලෆත්වීම නියමිත
ඳරීක්ණය සිදු වනොකෂ යුතු බල
க்கஷ நஶடுகரஷன் னஷத உஶஷககள்
ஆகைஶரர் அபலயகத்தஷனஶல்
இயங்ககக்கு தஷஶன லஷசஶகை
மற்தகஶள்ரப்படக்கூடஶது

THE INVESTIGATION AGAINST SRI LANKA BY
THE OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH
COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS SHOULD
NOT BE HELD
කේ තබන ද විලළදය තලදුර ත් ඳලත්ලනු ිළණිව නිවයෝගය
කියලන දී.
ඊ අදළෂ ප්රහනය - ග2014 ජුනි 17

எத்தஷகலக்கப்பட்ட லஷலஶதம் ஸரத் ததஶடங்குதற்கஶன கட்டகர
லஶசஷக்கப்பட்டது.
சம்பந்தப்பட்ட லஷனஶ - [ 2014 பேன் 17]
Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [17th
June,2014]
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"එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ භහන හිමිම් භව ශොභහරිස හනැඹහරඹ භඟින්ස්
රී රාහට එශයහි ඳළළත්වීභට නිඹමිත ඳරීක්ණඹ රී රාහශද
ාහිිනඹහශද ක්රිඹහදහභඹට වහ හභඹට වහනිය න ශවයින්ස්ද
රී රාහශද සහීකනත්ඹට අභිභහනඹට වහ උදහයත්ඹට අභිශඹෝඹක්
න ශවයින්ස්ද එකී ඳරීක්ණඹ  ඉුව ශනොශ යුතුඹළයි ශභභ
ඳහනැලිශම්න්ස්තු ශඹෝජනහ ම්භත යයි." [රු ජහන ඵඩුඩහය භවතහ]
"க்கஷ
நஶடுகரஷன்
னஷத
உஶஷககள்
ஆகைஶரர்
அபலயகத்தஷனஶல்
இயங்ககக்கு
தஷஶக
நடத்தப்படவுள்ர
லஷசஶகை
இயங்ககஷன்
நல்பௌைக்கச்
தசற்பஶட்டிற்கும்
சஶதஶனத்தஷற்கும் பஶதகஶனதஶக உள்ரதஶபம் இயங்ககஷன்
இகமகக்கும்
கண்ைஷத்தஷற்கும்
மன்கக்கும்
சலஶயஶக
உள்ரதஶபம், குமஷப்பஷட்ட லஷசஶகை மற்தகஶள்ரப்படக்கூடஶது
ன இப்பஶஶளுன்மம் தஸர்ஶனஷக்கஷன்மது." [ஶண்புஷகு
ஶனக
பண்டஶ]

“That this Parliament resolves that the investigation to be
conducted against Sri Lanka by the Office of the United Nations
High Commissioner for Human Rights should not be carried out
on the ground that such a course of action is detrimental to the
process of reconciliation and peace and that it erodes the
sovereignty, dignity and stature of Sri Lanka.” [The Hon. Janaka
Bandara]

ප්රහනය යිතත් වභළිමමුඛ කරන දී.

லஷனஶ ஸண்டும் டுத்தஷம்பப்பட்டது.
Question again proposed.

[අ.බහ. 1.51]

ගරු ාආනළර්ය විජයදළව රළජඳක් මශතළ

(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷ தஶழ ஶ பக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි ඳහනැලිශම්න්ස්තුශද තඩුක්
ඳක්ශආ භන්ස්ත්රීරුන්ස් න ශදශනකු
ඉිනරිඳත් යපු ශම්
ශඹෝජනහ විහදඹට න්ස්නහ අසථහශද ජ භභ අශන සථහයඹ
ඉිනරිඳත් යමින්ස් ශම් රු බහට කිඹන්ස්න ළභළතියි අශන යශට්
ය 30 යු්ධධඹක් තිබුණු හරශආ අශන යශට් විශ්ධල ටයුතු
අභහතයහාලඹ යහජයතහන්ස්්රිබහඹ තයක්හ ය ශන ිනගින්ස්
ිනටභ හනැථ . යු්ධධඹට මුහුණ ුවන්ස්නත් යු්ධධඹ අහන
හරශආ  ඉුව වුණහඹ කිඹන යුද අඳයහධ ව භහන හිමිම්
පිළිඵ ජහතයන්ස්තය ලශඹන්ස් ඳරීක්ණඹක් ඳත්හ අශන යශට්
යහජය නහඹඹහ ශනොශවොත් ශේනහධි නහඹඹහශේ ඉරහ යුද
පිටිශආ ටන්ස් ශ ශඵශහ දක්හ ව පු්ධරඹන්ස්ට විරු්ධධ
ජහතයන්ස්තය ඳරීක්ණඹක් ය එයින්ස් රළශඵන රතිපර අනු
ඔවුන්ස්ට දඬුම් ශ යුතුයි කිඹරහ ශම් න ශොට ජහතයන්ස්තයශආ
නීති ක්රිඹහදහභඹක්  ඉුව ශමින්ස් ඳතින ඵ. දළන්ස් තඩුක් ශම්
ක්රිඹහදහභඹ නතය යන්ස්න උත්හව යනහ. ශම් ක්රිඹහදහභඹ නතය
යන්ස්නට ලින්ස් ශම් ඇති වුශඩු ශොශවොභද කිඹරහත් ශම් රු
බහ දළන ත යුතු තිශඵනහ.
අපි දන්ස්නහ ඹම්කි ඉ යට තිබුණු යු්ධධඹ ජ යුද අඳයහධ
 ඉ්ධධ වුණහ නම් . යුද අඳයහධ පිළිඵ ඳරීක්ණ ඳත්න්ස්න
දඬුම් යන්ස්න .හට භළිනවත් ශරහ ටයුතු යන්ස්න
ජහතයන්ස්තය අඳයහධ අධියණඹට නක් ඉිනරිඳත් යන්ස්න එක්ත්
ජහතීන්ස්ශේ ාවිධහනඹට ඵරඹක් තිශඵන ඵ. . වහ මූලි
ලශඹන්ස් තිශඵන නීතිඹ තභයි අඳත් හභහිකත්ඹ දයන
ශරෝශආ යට ශ 193ක් හභහිකත්ඹ දයන එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ
රඥනතිඹ. ශම් එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ රඥනතීන්ස්රට අනුකර
එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ තයක් භඩුඩරඹ වි ඉන්ස් ඹම්කි ඉ ශඹෝජනහ
ම්භතඹක් ඇති ය ත්ශතොත් යටට විරු්ධධ යුද අඳයහධ
ශචෝදනහ ඉිනරිඳත් යන්ස්න පුළුන්ස්. වළඵළයි අපි දන්ස්නහ එක්ත්
ජහතීන්ස්ට . යන්ස්න ඵළරි ඵ රු ඉඹහයි චීනඹයි ඉන්ස්න නිහ.
ඔවුන්ස්ට නිශේධ ඵරඹ තිශඵනහ. එශවභ තිශඹ්ධ ජත් යු්ධධශආ
අහන හරශආ ජ විශලේශඹන්ස්භ ඇශභරිහ ඇතුළු යුශයෝපීඹ
යට ශ ඉන්ස්ිනඹහ හශේ ශරෝශආ ඵරතු යට ශ ශඳශ
ළහුණහ ශොයි ශභොශවොශත් ශවෝ රාහ යුද අඳයහධරට ශොටු
ය න්ස්නට ඕනෆඹ කිඹරහ.
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. වහ ඳශමුළනි රභඹ අහනැථ වුණ නිහ ශදළනි රභඹ
උත්හව යරහ ඵළ දහ. ශදළනි එ තභයි ශයෝභ රඥනතිඹ. අපි
ශයෝභ රඥනතිඹට අත්න්ස් ශනොයපු නිහ . ශදළනි රභඹ
ඹටශත්ත් අඳ ශොටු ය න්ස්නටත් එක්ත් ජහතීන්ස්ට වළකිඹහ
රළබුශඩු නළවළ. එශවභ යන්ස්න ඵළරි වුශඩු එදහ අරහභහතය යනි ශ
විරභ ඉාව භළතිතුභහ . ගිවිුසභට අත්න්ස් කිරීභ රතික්ශේඳ යපු
නිහයි. ඊශආ තඩුක් ඳක්ශආ භළති ඇභතිරු . භච්චරඹට
බහජන යමින්ස් . ක්රිඹහ උඳවහඹට අඳවහඹට රක් ශහ.
නමුත් . උදවිඹ දළන න්ස්න ඕනෆ ශම් දක්හ . හශේ
තනැජනලින්ස් යට තයක්හ වුශඩු එතුභහ එදහ ත්ත . තීයණඹ
නිහ ඵ. නමුත් අපි සතුතින්ස්ත නහ බහනහඹ රු නිභ ශ
 ඉරිඳහර ද  ඉ ශහ ඇභතිතුභහට. එතුභහ . තීයණඹ අඹ යරහ ඊශආ
ථහ ශහ. මු ශ රභ ශද ඹටශත්භ අඳ ශොටු ය න්ස්න
එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ ාවිධහනඹට ඵළරි වුණු නිහ .ශො ශරන්ස් ශන
වි ශඳඹක් ිනවහ ඵරහශන හිටිඹහ. ශභොක්ද . වි ශඳඹ?
වි ශඳඹ ශම්යි. ශයෝභ රඥනතිශආ 12ළනි න්ස්තිශආ
තිශඵනහ ශයෝභ රඥනතිඹට අත්න්ස් ශනොයපු යට වුණත්
මූලි අයිතිහ ඉම් ඩ ශරහඹ යුද අඳයහධ  ඉ්ධධ ශරහඹ
කිඹරහ
.හ ළන ශවොඹන්ස්න ඳරීක්ණ ඳත්න්ස්න
ජහතයන්ස්තයඹට . යට ළභළත්ත ුවන්ස්ශනොත් . යශට් යුද අඳයහධ
පිළිඵ ශොඹන්ස්න පුළුන්ස් කිඹරහ.
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භවශ ශම්ට ඵරඹ ශදනහ අපි . ශ්ධය ඹ ලශඹන්ස් ශහට භින
තමුන්ස්නහන්ස්ශේ ගිහින්ස් ජහතයන්ස්තය මිටුක් දභන්ස්න කිඹරහ. ශම්
යශට් වුණ යුද අඳයහධ පිළිඵ . මිටුශන්ස් ශොඹන්ස්න කිඹරහ
. ඵරඹ ුවන්ස්නහ. ශයෝභ ගිවිුසශම් 12 න න්ස්තිඹට අනු තභයි
ඵෆන්ස් කී මූන්ස් ගිහි ශරහ දරුසභහන්ස් මිටු ඳත් ශශේ. එශවභ ඳත්
යරහ ඵෆන්ස් කී මූන්ස් රී රාහශද ජනහධිඳතිතුභහට කිදහ භට
කිඹපු විධිඹට එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ ාවිධහනශආ භවශ ශම්
විධිඹට භභ ජහතයන්ස්තය  වීභ පිළිඵ දරුසභහන්ස් මිටු ඳත්
ශහ දළන්ස් තමුන්ස්නහන්ස්ශේශේ යුතුභ ඉසට යන්ස්න කිඹරහ. .
ඉසට යන්ස්න කිඹනශොට අඳට  ඉ්ධධ වුණහ LLRC එ ඳත්
යන්ස්න. . ළභළත්ශතන්ස් ශත් . අභළත්ශතන්ස් ශත්
අඳ පිළින්ස්නහ. . ශවොයි. .ශක් ශවො නිනැශ්ධල තිශඵනහ.
.ශක් ශවො රුණු අන්ස්තනැත ශරහ තිශඵනහ. . අඳ
පිළින්ස්නහ.
.ට
ුසජහතබහඹක්
තිශඵනහ.
අශන
සවරීබහඹට වහනිඹක් ශනොන විධිඹට ශ්ධය ඹ ලශඹන්ස්  ඉ්ධධ
ශ ඹහන්ස්ත්රණඹක් නිහ . ුසජහතයි. නමුත් රලසනඹ තිශඵන්ස්ශන්ස්
. ශනොශයි.

2007 ශඳඵයහරි භහශආ 14 ළනි දහ භභ අතිරු
ජනහධිඳතිතුභහ වම්ඵ ශරහ කිදහ ඔඵතුභහ ශම් ශන ඹන
යු්ධධඹ ශඵොශවොභ ශවොයි. ශම් යු්ධධඹ ිනනන්ස්න පුළුන්ස්. ශම්
අන්ස් ශනහ. වළඵළයි ශම් යු්ධධඹ ඉය ශරහ යුද ගින්ස්ශන්ස් අළු
නිශන්ස්නත් ලින්ස් ඔඵතුභහට එශයහි යටට එශයහි යුද අඳයහධ
ශචෝදනහ එන ඵ ඔඵතුභහ ශවොඳින්ස් භත තිඹහ න්ස්න කිඹරහ.
. භභ එදහ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහට දළනුම් ුවන්ස්නහ. .ට ශවේතු
තභයි කීශභන්ස් ශතොය රඥහශෝචය ශනොන විධිඹට
ජහතයන්ස්තයඹට අභිශඹෝ යන අශන යට ශභළනි අහිතය
තත්ත්ඹට ශශනන්ස්න පුළුන්ස් රහල යපු ඇභතිරු යහශිඹක්
හිටපු එ. එහි රතිපරඹ විධිඹට අද අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ හිය
ශරහ ඉන්ස්නහ. ශොශවොභද ශම් හිය වීභ වුශඩු?

ඊට ඳසශේ ගිහි ශරහ ඵෆන්ස් කී මූන්ස් භළතිතුභහ දරුසභහන්ස්ට ඵරඹ
ශදනහ. ශොශවොභද ඵරඹ ශදන්ස්ශන්ස්? "භට රී රාහශද
ජනහධිඳතිතුභහ 2009 භළයි 23 ශනිදහ ුවන්ස් mandate එ උඩ
මිටු ඳත් යනහ. ඳත් යරහ කිඹනහ විශලේඥ මිටුක්
විධිඹට උඳශදස ශදන්ස්න කිඹරහ. උතුරුයශආ වුණ යු්ධධ අඳයහධ
ශභොනහද කිඹරහ භහන හිමිම් ශභොනහද කිඹරහ හනැතහක්
වදහ ශදන්ස්න කිඹරහ . ඵරඹ ශදනහ. දරුසභහන්ස් හනැතහක්
වදනහ. . හනැතහ වදපු රභශදදඹ ළන රලසන තිශඵනහ. අඳ
හටත් රලසනඹක් තිශඵනහ. යට ළන තදයඹක් තිශඵන
වළශභෝටභ රලසනඹක් තිශඵනහ. . රලසන ශභොනහ තිබුණත්
අහන රතිපරඹ වළටිඹට දරුසභහන්ස් කිඹනහ civiliansරහ
වතළිසදහවක් භළරුහඹ ුසුව ශොඩි අය ශන එන අඹ භයන්ස්ශන්ස්
නළවළයි කිඹහ තයක් ඇභතිතුභහ ඳහලිත ශොශවොන භළතිතුභහ තයක් ශ ශම්තුභහ- වතිඹක් ුවන්ස්නහඹ කිඹරහ. . ුවන්ස්නහට
ඳසශේ ුසුව ශොඩි අයශන එනශොටත් ශඩි තිඹරහ භළරුහඹ
කිඹහ
.ශක් කිඹනහ. තශයෝයලහරහරට උඩින්ස් ශඵෝම්ඵ
දළම්භහඹ කිඹනහ. රාහශද තඩුක්ට විරු්ධධ ශචෝදනහ ඳවක්
තිශඵනහ. . හශේභ . හධහයණීයණඹ යන්ස්න දරුසභහන්ස්
එ ශටීටීඊ එට විරු්ධධ ශචෝදනහ 6ක් ඉිනරිඳත් ය තිශඵනහ.
දළන්ස් රලසනඹක් තිශඵනහ. ශභොක්ද රලසනඹ? එ ශටීටීඊ එට
විරු්ධධ ඉිනරිඳත් යපු ශචෝදනහ ම්ඵන්ස්ධ ශභොකුත් නළවළ.
පිඹයක් න්ස්න ඵළවළ. . ළන ථහ යන්ස්ශන්ස් නළවළ. ඇයි? එදහ
එ ශටීටීඊ එට නහඹත්ඹ ුවන්ස් උදවිඹ අද තඩුක් ඳළත්ශත්යි
ඉන්ස්ශන්ස්. එභ නිහ එ ශටීටීඊ එට විරු්ධධ තිශඵන ශචෝදනහ වඹ
අද තඩුක් ඳළත්තටභ වයහ තිශඵනහ. තඩුක් ඳළත්තට
කිඹන්ස්ශන්ස් තමුන්ස්නහන්ස්ශේරහශේ ඳළත්තට ශනොශයි. ශම් යශට්
පුයළ ඉඹන්ස් න අශන ඳළත්තට. . තභයි තඩුක්ට යහජය
තහන්ස්්රිබහඹක් ඕනෆඹ කිඹන්ස්ශන්ස්.

2009 භළයි භහශආ 19 ළනි දහ නන්ස්ිනඩහ ශර ජ යු්ධධඹ
ඉය ශරහ යුද පිටිශආ හිටපු ශඵශහ තභන්ස්ශේ ශදයට ඹන්ස්න
ලින්ස් යුද පිටිශආ හිටපු ශේනහධිඳතිඹහ ශොශඔට එන්ස්න ලින්ස්
තඩුක් ඵෆන්ස් කී මූන්ස් රාහට ශන්ස්හ ත්තහ. ඳළඹ 48ක්
ඇතුශත ඵෆන්ස් කී මූන්ස් රාහට ශන්ස්හ ශන කිලිශනොච්චිඹට
එක්ශන ගිහින්ස් 22 ළනි දහ ශොශමට එක්ශන ඇවි ශරහ
ගිවිුසභක් අත්න්ස් ශහ. . ගිවිුසශම් ශොන්ස්ශ්ධ ඉ ශදක්
තිශඵනහ. ශභොක්ද ශොන්ස්ශ්ධ ඉ ශද? එක් තභයි යු්ධධඹ
අහන හරශආ ජ උතුරු රශ්ධලශආ  ඉ්ධධ වුණ යුද අඳයහධ
ශොඹන්ස්න භහන හිමිම් ළන ශොඹන්ස්න ශ්ධය ඹ ලශඹන්ස්
ඹහන්ස්ත්රණඹක් ඕනෆඹ කිඹන එ. . ඹහන්ස්ත්රණඹ ඳත් යන එ
ඹහන්ස්ත්රණඹ වදන එ රී රාහශද ජනහධිඳතිතුභහ බහය ත්තහ. .
එක්භ රී රාහශද ජනහධිඳතිතුභහ
එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ

ත ඉඹහශද තිබුණු ශවොභ විශ්ධල ශේඹට අයිතිහ ඉම් කිඹපු
අඳට අද විශ්ධල ශේඹක් තිශඵනහද? විශ්ධල ශේඹ කිඹන්ස්ශන්ස්
ශභොක්ද කිඹහ ශත්රුම් ත් කී ශදශනක් ඉන්ස්නහද ඔතළන?
ශභොනහද තිශඵන ුසුවුසම්? ශභතළන තිශඵන්ස්ශන්ස් ඥහති ාරවඹ.
ශ්ධලඳහරන නසටහශලේරට යක්හ ශ ශදන්ස්න ඕනෆ නිහ
විශ්ධය ඹ තහනහඳති හනැඹහර පුයරහ තිශඵනහ. ශම් ඔක්ශොභ
යරහ තිශඵ්ධ ජ නනීදන්ස් පි ශශ ශ ඇශභරිහශන්ස් ශනහපු
ශඹෝජනහ ම්භත ශහට ඳසශේ රු භහින්ස්ද භය ඉාව ඇභතිතුභහ
යට ශනුශන්ස් විලහර ළඳ කිරීභක් ශ ඵ අඳ දන්ස්නහ. වළඵළයි
රලසනඹක් තිශඵනහ. එතුභහ ශනොශයි අශන යශට් විශ්ධල ටයුතු
ඇභතිතුභහ. ශභොක්ද රලසනඹ? විශ්ධල ටයුතු ඇභතිතුභහට
ශභඹට මුහුණ ශදන්ස්න ඵළරි ඇයි? ිකනීහ ගිහින්ස් රාහ ශනුශන්ස්
ශඳනී  ඉටින්ස්න විශ්ධල ටයුතු ඇභතිතුභහට අයිතිඹක් තිශඵනහද?

අපි දළක්හ යු්ධධඹ අහන හරශආ අශන යශට් තඩුක්ශද
භළති ඇභතිරු විශ්ධල යටරට අභිශඹෝ ශ තහයඹ.
ඇශභරිහශද යහජය ශ ශම්ට කිදහ "තමුන්ස් තමුන්ස්ශේ ළඩක්
ඵරහශන ඉන්ස්න" කිඹරහ. ඵෆන්ස් කී මූන්ස්ට තනැජනඹ ශහ; ඵෆන්ස් කී
මූන්ස්ශේ රඳ වදරහ පිච්චුහ. ශම් ම්ඵන්ස්ධ ථහ යන්ස්න
රාහට වුද තශද? ශජෝන්ස් ශවෝම්ස තහ; විජඹ නම්බිඹහනැ
තහ; නනීදන්ස් පි ශශ ශ තහ. ශම් ඔක්ශොභ ශොටින්ස්ඹ කිඹරහ
ශ ශඵ ශ ළහුහ. යට ශට් ශඳෝසටනැ ඇශරදහ. ශටෝනි ේශරඹහනැ
ශොටිශඹක්ඹ කිදහ. හිරරි ක්ලින්ස්ටන්ස් ශොටිශඹක්ඹ කිදහ.
ශොටිඹහශ  ශලිලින්ස් තභයි නඩත්තු ශන්ස්ශන්ස් කිදහ. .
විධිඹට අපි මුළු ජහතයන්ස්තයඹභ තයව ය ත්තහ.
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(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்)

. අයිතිඹ නළති ය ත් නිහ තඩුක්ට  ඉ්ධධ වුණහ අශන රු
භහින්ස්ද භය ඉාව භළතිතුභහ ිකනීහරට ඹන්ස්න. . ශවොයි. .
ශවො තීයණඹක්. ඵළරි ශරහත් විශ්ධල ටයුතු ඇභතිතුභහ අශන
යට නිශඹෝජනඹ යන්ස්න ිකනීහරට ගිඹහ නම් අපි ශරොකු
අභහරු ළශටනහ. අභහරු ළශටන්ස්ශන්ස් ඇයි? අශන යශට්
විශ්ධල ටයුතු ඇභති රු භවහචහනැඹ ජී.එ ශ. පීරිස භළතිතුභහ 2011
ශඳඵයහරි 15න දහ ඵෆන්ස් කී මූන්ස් ශත ලිපිඹක් ලිඹනහ.
ශභොක්ද ශම් ලිපිශඹන්ස් කිඹන්ස්ශන්ස්? භහ දන්ස්ශන්ස් නළවළ එළනි
නිශඹෝඹක් ුවන්ස්නහද නළ්ධද කිඹරහ. . ලිපිශආ තිශඵනහ "භට
අතිරු භහින්ස්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ නිශඹෝඹක් ුවන්ස්නහ"යි
කිඹරහ. ශභොක්ද? ඵෆන්ස් කී මූන්ස් වි ඉන්ස් රාහශද යු්ධධශආ අහන
බහශආ වුණු යුද අඳයහධ පිළිඵ LLRC එයි දරුසභහන්ස්
මිටුයි ඳත් යරහ ඉතහභත් හනැථ ටයුතු නිභහ කිරීභ
පිළිඵ ඵෆන්ස් කී මූන්ස් භළතිතුභහට සතුති යන්ස්ශන්ස් අශන යශට්
විශ්ධල ටයුතු ඇභතිතුභහ. එතුභහ එදහ එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ
ාවිධහනශආ භව ශ ශම්ට ශදට ශනොශයි වතයට නළවිරහ ශම්
ලිපිඹ  ජරහ යට ඳහහ ුවන්ස්නහ. භහ ශභභ ලිපිඹ වළන්ස්හඩ්ත කිරීභ
වහ වභළගත* යනහ රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි.
ඳුස ගිඹ ශදළම්ඵනැ භහශආත් භහ එභ ලිපිඹ බහත ශහ.
අශන යට නිශඹෝජනඹ යන්ස්න එතුභහ ිකනීහරට ගිඹහ නම් ශම්
ලිපිඹ ශඳන්ස්ව භන්ස් එතුභහට ඉ ශරහ අස ශරහ එන්ස්න ශනහ.
අශන යශට් ජනතහ ශනොභෙ ඹන්ස්න එඳහ. ශභයටට ඇවි ශරහ
කිඹන්ස්න එඳහ ජහතයන්ස්තයඹ හිතුක්හය විධිඹට ශම් ටයුතු
යනහඹ කිඹරහ. ජහතයන්ස්තයඹ ශනොශයි තඩුක් ශභඹ ය්ධදහ
ත්ත තළන තඩුක් අඥහන ටයුතු යපු තළන අද ශම්
තඩුක් න භන්ස්ත්රීරුන්ස් 9ශදනකු බි ශරට  ජරහ තිශඵනහ.
ශම්ද තඩුක්ශද සථහයඹ? තඩුක්ශද සථහයඹ ශභඹ නම් රු
අභළතිතුභහ ශම් රු බහට ශඹෝජනහක් ශශනන්ස්න ඕනෆ
එශවභ නළත්නම් විශ්ධල ටයුතු ඇභතිතුභහ ශම් රු බහට
ශඹෝජනහක් ශශනන්ස්න ඕනෆ. රු අභළතිතුභහ ශවෝ විශ්ධල
ටයුතු ඇභතිතුභහ ශඹෝජනහක් ශනහහද? නළවළ. ඳුස ශඳශ
 ඉටින න භන්ස්ත්රීරුන්ස් 9ශදනකු බි ශරට  ජරහ . ඳරීක්ණ
නතය යන්ස්න කිඹරහ ශම් තඩුක්ශද සථහයඹ පිළිඵ
ශඹෝජනහක් අද ශනළවිත් තිශඵනහ. . ඳරීක්ණ ටයුතු -

ගරු අේශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.
නිවයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ

(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Yes, Hon. Member, what is your point of Order?
ගරු ාආනළර්ය විජයදළව රළජඳක් මශතළ

(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷ தஶழ ஶ பக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

Hon. Azwer, please do not waste my time.
ගරු අේශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

I am not wasting your time. It is my duty to point out
that you are on the wrong track.
—————————
* පවහතකළවේ තබළ ඇත.

* தனஷகயத்தஷல் கலக்கப்பட்டுள்ரது.
* Placed in the Library.

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order.- [Interruption.]
ගරු අේශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

Sir, I have still not finished my point of Order.
නිවයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ

(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

You did not raise any point. What is your point of
Order?
ගරු අේශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

Sir, he is referring to the conduct of the Members. The
Members have the right to bring in any Motion. He
cannot question that. He does not know the Standing
Orders. He may be a lawyer but - [Interruption.]
ගරු ළන්ත බණ්ඩළර මශතළ
(ஶண்புஷகு சஶந்த பண்டஶ)

(The Hon. Shantha Bandara)

Sir, I rise to a point of Order.
නිවයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ

(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Yes, Hon. Shantha Bandara, what is your point of
Order? - [Interruption.] Hon. Azwer, please sit down.
ගරු ළන්ත බණ්ඩළර මශතළ
(ஶண்புஷகு சஶந்த பண்டஶ)

(The Hon. Shantha Bandara)

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි ඊශආ ශම් රු බහශද
භාර භයවීය භන්ස්ත්රීයඹහ ථහ ය්ධ ජත් අද ශභතුභහ ථහ
ය්ධ ජත් ශම් ශඹෝජනහ න භන්ස්ත්රීරුන්ස් ශනහපු ඳුස ශඳශ
භන්ස්ත්රීරුන්ස් ශනහපු ශඹෝජනහක් ඵ කිදහ. අපි අවනහ
සථහය නිශඹෝරට අනු - [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහ
උත්තයඹක් ශදන්ස්න.

නිවයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ

(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, you carry on with
your speech.
ගරු ාආනළර්ය විජයදළව රළජඳක් මශතළ

(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷ தஶழ ஶ பக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි
ඳහනැලිශම්න්ස්තු
රජහතන්ස්ත්රහදඹ ශත්රුම් න්ස්නට ඕනෆ. ඳුස ශඳශ භන්ස්ත්රීයඹහටත්
පුළුන්ස්; ඉසයව ශඳශශේ  ඉටින එක්ශනහටත් පුළුන්ස්. වළඵළයි
ශම් ශඹෝජනහ ශනහශද වුද කිඹරහ යටට කිඹන්ස්නට ඕනෆ. එහි
අයමුණ ශභොක්ද කිඹන එ කිඹන්ස්නට ඕනෆ.
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රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි ශභතළන රලසනඹ
තිශඵන්ස්ශන්ස් . ශනොශයි. [ඵහධහ කිරීභක්] Please do not talk
nonsense. ජහති රළයිසතුශද භන්ස්ත්රී භස ටු ශර න්ස්න  ජරහ
දළන්ස් නභ කිඹනශොට බුයන්ස්න එඳහ. [ඵහධහ කිරීභක්] රු
නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි දළන්ස් ශභතළන රලසනඹ
තිශඵන්ස්ශන්ස් ශම්යි.

ගරු අේශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

ගරු වජෝන් අමරතුංග මශතළ

(ஶண்புஷகு ம ஶன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

Sir, give him five more minutes.
නිවයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ

(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Okay. You can continue with your speech.

රලසනඹක් නළවළ.

ගරු ාආනළර්ය විජයදළව රළජඳක් මශතළ

ගරු ාආනළර්ය විජයදළව රළජඳක් මශතළ

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷ தஶழ ஶ பக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

පිසශෝ හශේ ළඩ යපු අඹට අවශන ඉන්ස්න ඵළරි රලසනඹක්
තිශඵන්ස්ශන්ස්.
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි ශභතළන රලසනඹ
තිශඵන්ස්ශන්ස් ශම්යි. ශභතළන ගිවිුසභක් තිශඵනහ. ශම් ගිවිුසභ
අරාගු යන්ස්නඹ කිඹරහ ඉ ශරන්ස්ශන්ස් නළවළ. ගිවිුසභ තිඹන්ස්න
කිඹනහ. ගිවිුසභ තිශඵ්ධ ජ ඳරීක්ණ නතය යන්ස්න කිඹනහ.
ශම් යන්ස්න පුළුන්ස්ද? ශම් ශ්ධය ඹ නීතිඹ ඹටශත් යන්ස්න
පුළුන්ස්ද? ශම් ජහතයන්ස්තය නීතිඹ ඹටශත් යන්ස්න පුළුන්ස්ද?
එශවභ නම් තඩුක්ට යුතුභක් ව කීභක් තිබුණහ ඇත්ත
කිඹන්ස්න. "අපි ළරැ්ධදක් ශහ. අපි ශම් ඵෆන්ස් කී මූන්ස් එක් වපු
ගිවිුසභ අරාගු යන්ස්නට ඕනෆ. ශභන්ස්න ශම්හ තභයි ශවේතු"
කිඹරහ තඩුක්ට කිඹන්ස්න තිබුණහ. තඩුක් එච්චය නිවතභහනී
වුශඩු නළවළ. තඩුක් . ශනොයන්ස්න ශවේතුක් තිශඵනහ.
ශභොක්ද ශවේතු? ශම් ගිවිුසභ ළන ජනතහ වරිඹට දළනුත්
ශශොත් ශම් යශට් ජනතහ දළන න්ස්නහ ශම් 1815  ජ උඩයට
ඳහහ ශදන්ස්නට වපු ශ්ධලශද්රෝහී ග ගිවිුසභට ළඩිඹ ඵයඳතශ
ගිවිුසභක් ඵ; ශම් ශදොන්ස් ජුන්ස් ධනැභඳහර ශම් යට ඳහහ ශදන්ස්නට
යපු ළඩ පිළිශශට ළඩිඹ ඉන්ස් ඔේඵට ගිඹ ඵයඳතශ ඳහහ  ජභක්
ඵ. ශම් අශන යශට් ශේනහධි නහඹඹහශේ ඉරහ ශො ශදහුවහ
දක්හ - එච්චය විතයක් ශනොශයි ශම් රලසනඹ ුවය ින ඹනශොට
අඳට අවම්ශඵන්ස් වරි ම්ඵහදඹක් ළටුශණොත්- අපි ඔක්ශොටභ
වින්ස්නට න රලසනඹක්.
ඊශආ අශඳන්ස් රලසන ශහ. ශම් ශචෝදනහශද යතුඳසර ළන
කිඹරහ නළවළ ශම් ශචෝදනහශද ශයොශේන්ස් චහනට ශඩි තිඹපු එ
ළන කිඹරහ නළවළ. අපි ශම් ශත්රුම් ත්ශත් නළවළ කිඹරහ
හිතහශන තඩුක්ශද භවය ඇභතිරු ථහ ශහ. ශම් ළන අපි
ශවොට දන්ස්නහ. යතුඳසර  ඉ්ධධිඹ ශම් ශචෝදනහශද නළති ඵ
ඇත්ත. වළඵළයි යු්ධධඹ අන්ස් වුණහට ඳසශේ ාහිඳිඹහ ඇති
යනහ කිඹපු තඩුක් ශභොක්ද යන්ස්ශන්ස් කිඹරහ ජහතයන්ස්තයඹ
ඵරහශන ඉන්ස්නහ. ජහතයන්ස්තයඹට අපි ඵරඹ  ජරහ තිශඵනහ අපි
ළන ශොඹන්ස්න; අපි ළන ඳරීක්හ යන්ස්න ලිඛිත ඵරඹ  ජරහ
තිශඵනහ. අද ශභොද ශරහ තිශඵන්ස්ශන්ස්? භභ රු යනහ. අශන
යශට් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ -

නිවයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ

(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, your time is over; please wind up now.
ගරු ාආනළර්ය විජයදළව රළජඳක් මශතළ

(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷ தஶழ ஶ பக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

Give me five more minutes, Sir.
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(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷ தஶழ ஶ பக்ஷ)

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි අවුරුුව 30ක් තිසශේ
ඳළළති කුරිරු යු්ධධඹ ිනනරහ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ශම් රු
බහට ඇවි ශරහ යපු ථහ තභයි ඳුස ගිඹ අවුරුුව 8 ඇතුශත
එතුභහ ශ ළදත්භ ථහ වළටිඹට භභ දකින්ස්ශන්ස්. . ථහශද ජ
ශභොක්ද කිදශද? "අපි යු්ධධඹ ඉය ශහ. අශන යශට් ලේද
ශෝශඹන්ස් ුසළු ජහතිඹ කිඹන චනඹ ළපුහ. මින්ස් ඉිනරිඹට ුසළු
ජහතිඹක් නළවළ. මින්ස් ඉිනරිඹට ඉන්ස්ශන්ස් ඔක්ශෝභ භව ජහතිඹ
විතයයි" කිඹරහ කිදහ. නමුත් අවුරුුව 5ක් තිසශේ ඇති යපු
ාහිඳිඹහ ශෝ? උතුරුයශආ ද්රවිඩ ජනතහට අඳ ශශයහි
වයඹක් ශෝඳඹක් ඇති න විධිඹට වන්ස්ින හශන්ස් න්ස්දනැලන
ඳළළත්වහ. මූළු ශරෝශආභ භහධයර .හ ශඳන්ස්වහ. .හ
ශඳන්ස්න අතය තුශනැ ඹහඳනශආ අනහථ වුරුර අහිා
මිනිසුස ඳහන්ස් ෆ ශර න්ස්න ශඵශරක් තළටිඹ අයශන ඉන්ස්න
වළටිත් ජහතයන්ස්තය භධයර ශඳන්ස්වහ. .හ ශඳන්ස්න ශොට
ශභොශඹ තිශඵන තඩුක්ක්  ශඳනහ යන්ස්න ඕනෆ අනහතශආ ජ
ශම් රලසන ඇති ශනහ කිඹරහ.
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි අද ශම් යශට් නීතිඹ
යකින්ස්න ඉන්ස්ශන්ස් ශම් යශට් යුක්තිඹ යකින්ස්න ඉන්ස්ශන්ස් අශන රු
යවුෂස වකීම් ඇභතිතුභහයි. එතුභහ තභයි අධියණ ඇභතිතුභහ. එදහ
එක්ත් ජහති ඳහක්ෂිඹන්ස්ශේ ඡන්ස්ද ටි අයශන
ඳහනැලිශම්න්ස්තුට ඇවි ශරහ ඇභතිභ න්ස්න තඩුක් ඳළත්තට
ඹන ශොට රු වභත්රීඳහර  ඉරිශේන ඇභතිතුභහ රී රාහ නිදවස
ඳක්ශආ භව ශ ශම්තුභහ ළදත් රහලඹක් ශහ. ශභොක්ද .
ළදත් රහලඹ? "භට ශම් ශරෝශආ තිශඵන විළි රේජහ නළතිභ
ළශඩ් තභයි එක්ත් ජනතහ නිදවස න්ස්ධහනශආ ඇභතියශඹක්
කිඹරහ කිඹන එ". ඔඹ ය පිනුම් වන ට්ටිඹ ඇවි ශරහ
ජනහධිඳති ශට්ට ට ශරහ එදහ තඩුක් වදපු රී රාහ නිදවස
ඳහක්ෂිශඹෝ ටි එශරහ තභන්ස්ට ඕනෆ තභන්ස්ශේ ශඳෞ්ධලි
ළඩ ටයුතු ටි ය න්ස්න ශොට එතුභහට . කිඹන්ස්න  ඉ්ධධ
වුණහ. . කිද එ හධහයණයි; . කිද එ ශවොයි. [ඵහධහ
කිරීභක්] ඵරන්ස්න වදශආ යදභ? එතුභහ . කිඹරහ අවුරුුව
4ක් 5ක් ඹන ශොට අශන යශට් අධියණ ඇභතිතුභහ ඊශආ
භහධයඹට රහලඹක් යනහ ඊශආ ශම් ඳහනැලිශම්න්ස්තුට
රහලඹක් යනහ. ශභොක්ද කිඹන්ස්ශන්ස්? "ශම් තඩුක්ශද
ඇභතියශඹකු වුණු එ ළන භට රේජයි. අද භභ අඬනහ ශම්
තඩුක්ශද ඇභතියශඹකු වීභ ළන. අ දත්භ රශ්ධලශආ ඉන්ස්න
දනැහ නයශආ ඉන්ස්න භශේ ජනතහ භයනහ. අධියණ ඇභති
වුණත් භට අද භශේ යශට් ජනතහට තයක්හ  ජ න්ස්න ඵළවළ."
කිඹරහ එතුභහ කිදහ. එතුභහ "භශේ ජනතහ" කිදහට භක්
නළවළ. අපි කිඹනහ "අශන ජනතහ'' කිඹරහ. මුසලිම් ජනතහ
හශේත් ජනතහක් ශනොශයි. ශම් යශට් ජීත් න අශන
ජනතහ. අද ජහතිහදඹ අවුළුන්ස්ශන්ස් වුද?
එදහ වකීම් භවත්භඹහ . ඳළත්තට ගිහින්ස් දවඅටන තඩුක්රභ
යසථහ ාශලෝධනඹට අත ඔරහ ඹඩ වසතඹක් වදන්ස්න
උදවු ශහ. අද ශම් යශට් ජහතිහ ජ ඩුඩහඹම් ඇති යරහ
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[රු (තචහනැඹ) විජඹදහ යහජඳක් භවතහ]

ජහතිහදඹ අවුළුන ශොට ුසළු ජහතිශඹෝ ගිනි තිඹන ශොට ුසළු
ජහතිඹන්ස්ශේ ශ්ධඳශරට ගිනි තිඹන ශොට . ඹඩ වසතශආ
තයණශආ ඉශන වකීම් භවත්භඹහට ඳුසතළවිලි ශන්ස්න  ඉුව
ශරහ තිශඵනහ; අඬන්ස්න ශරහ තිශඵනහ. අපි රු යන
මුසලිම් ජහති ඇභතිතුභන්ස්රහට
භන්ස්ත්රීතුභන්ස්රහට භභ
අනහළකිඹක් කිඹන්ස්නම්. එදහ 2007  ජ ජනහධිඳතිතුභහට කිදහ
හශේභ අනහළකිඹක් කිඹන්ස්නම්. ශවොට භත තිඹහ න්ස්න.
න්ස්ධහන තඩුක්ට ෆවුණු කි ඉභ ඇභතියශඹකුට කි ඉභ
භන්ස්ත්රීයශඹකුට ඊශෙ භව භළතියණශඹන්ස් ඳහනැලිශම්න්ස්තුට
එන්ස්න ශම් යශට් මුසලිම් ජනතහ ඉඩ තිඹන්ස්ශන්ස් නළවළ. .
ශවොට භත තිඹහ න්ස්න. වළඵළයි යතිශනැඹක් තිශඵනහ. අශන
ෂවු ඉ ඇභතිතුභහට යතිශනැඹක් තිශඵනහ. එතුභහට ජහති
ශේදඹක් නළතු වළශභෝභ ඡන්ස්දඹ ශදන නිහ න්ස්ධහනශඹන්ස්
ඉ ශරහ ඊශෙ භළතියණශඹන්ස් ඔඹ ට්ටිඹශන්ස් ඳහනැලිශම්න්ස්තුට
එන්ස්ශන්ස් ෂවු ඉ ඇභතිතුභහ විතයයි කිඹරහ භභ ඳළවළිනලි කිඹනහ.
අපි තඩුක්ට කිඹනහ ශ්ධල ශරේීටන්ස් තමුන්ස්නහන්ස්ශේරහ
විතයක් ශනොශයි කිඹහ. අඳත් ශ්ධල ශරේීටන්ස්. තමුන්ස්නහන්ස්ශේරහ
ශ්ධල ශරේීටන්ස් ශරහ තිශඵන්ස්ශන්ස් ශේම්ස ඳළනැට ළ ඉශනෝ දහරහ
ශදන නිහද? තමුන්ස්නහන්ස්ශේරහ ශ්ධල ශරේීටන්ස් ශරහ තිශඵන්ස්ශන්ස්
භළති ඇභතිරු එතු ශරහ කුක් යහජයඹක් වදනහටද?
තමුන්ස්නහන්ස්ශේරහ ඇත්ත කුක්හයශඹෝ න්ස් යන්ස්න අශන රු
අභළතිතුභහට ශඵොරුට ශචෝදනහ ශහ. එතුභහ ළදත්
ශ්ධලඳහරනඥශඹක්. එතුභහ දහත් ළයින ශදඹට අනුඵර
ශදන්ස්ශන්ස් නළවළ. එතුභහ එදහ රී රාහ නිදවස ඳක්ඹ තයම්බශආ
ඉරහ ළදත් විධිඹට ශ්ධලඳහරනඹ ශ භළතිතුශභක්. ඇත්ත
කුක්හයශඹෝ ටි න්ස් යන්ස්න ඕනෆ නිහ ශචෝදනහ එතුභහශේ
ඳළත්තට වළශයවුහ. . වළශයවුශද ශන ශදඹට ශනොශයි.
එතුභහශේ අභළති තනතුයට ත කීඳ ශදශනකු ඇවළ ව ශන
ඉන්ස්නහ. . නිහ එතුභහ ඳහ දභන්ස්නයි . ශචෝදනහ
ශනහශද. ශම් යශට් ජනතහ ඵේබු ශනොශයි. ඇත්ත ශ්ධල
ශරේීටඹහ වුද ශඵොරු ශ්ධල ශරේමිඹහ වුද කිඹරහ අපි ශම් යශට්
ජනතහ දළනුත් යනහඹ කිඹන හයණඹ තමුන්ස්නහන්ස්ශේරහට
භතක් යමින්ස් භට අසථහ රඵහ  ජභ ළන රු නිශඹෝජය හය
බහඳතිතුභහට සතුතින්ස්ත ශමින්ස් භශේ ථහ අන්ස් යනහ.
[අ.බහ. 2.13]

ගරු මහින්ද
අමළතයතුමළ

වමරසිංශ

මශතළ

ාලෆවිලි

කර්මළන්ත

(ஶண்புஷகு வஷந்த சசஷங்க - தபபைந்மதஶட்டக் ககத்ததஶறஷல்
அகச்சர்)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe - Minister of Plantation
Industries)

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි භභ රථභශඹන්ස්භ
සතුතින්ස්ත ශනහ රු භන්ස්ත්රීරුන්ස් අට ශදශනකු ව රු
භන්ස්ත්රීරිඹ වි ඉන්ස් අත්න්ස් යරහ ශඵොශවොභ හශරෝචිත
ශඹෝජනහක් අතයලය ශඹෝජනහක් වළටිඹට ඉිනරිඳත් කිරීශභන්ස්
අනතුරු ශඵොශවොභ ළදත් විහදඹක් ශම් ඳහනැලිශම්න්ස්තුශද ජ
ඳළළත්වීභට අසථහ රඵහ  ජභ පිළිඵ.
භශේ ථහ තයම්බ කිරීභට ශඳය භශේ මිත්ර රු විජඹදහ
යහජඳක් භන්ස්ත්රීතුභහට පිළිතුයක් ශදන්ස්නට ඕනෆ. ශයෝභ රඥනතිඹ
අත්න්ස් ශශේ නළති එ ශඵොශවොභ ශවොයි. . ළන විහදඹක්
නළවළ. නමුත් . එක්භ අපි භතඹට න්ස්නට ඕනෆ හයණඹක්
තිශඵනහ. ශයෝභ රඥනතිඹ අත්න්ස් කිරීභට ජහතයන්ස්තයශආ ළඩ
පිළිශශ තයම්බ යන විට ඇශභරිහ දළළන්ස්ත ළඩ පිළිශශක්
ක්රිඹහත්භ ශහ අපි හශේ යටරට ඇවි ශරහ කිඹන්ස්න -භවය
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යටරට ගිහින්ස් ඵරඳෆම් ශහ- ශයෝභ රඥනතිඹට අත්න්ස් යන්ස්න
එඳහ කිඹරහ. . එක්භ ඇශභරිහ විවිධ යටරට ගිහින්ස් .
යට ශ භෙ ශනභ ගිවිුසම් අත්න්ස් ශහ . අඹශේ වුරු ශවෝ
යුද අඳයහධරට ශචෝදනහ රළබුහ නම් . යටර වහඹ
ජහතයන්ස්තය අධියණඹට රඵහ ශදන්ස්ශන්ස් නළවළ කිඹහ . අඹ
ජහතයන්ස්තය අධියණඹ ඉිනරිඹට ශන ඹන්ස්නට. භභ දන්ස්ශන්ස්
නළවළ . ඵරඳෆභක් ඇති අත්න්ස් ශහද ්ධ බහශඹන්ස්
අත්න්ස් ශහද කිඹරහ. ශොශවොභ වුණත් එඹ ශවො ක්රිඹහක්.
. ශවො ක්රිඹහක්. අපි . ශවො ක්රිඹහක් කිඹරහ ඕනෆභ
තළන ජ කිඹන්ස්න ූ දහනම්. [ඵහධහ කිරීභක්] ඇත්ත කිඹන්ස්න ඕනළ
ශන්ස්. . නිහ භභ හිතුහ ඳුස බිභත් කිඹන්ස්න ඕනෆ කිඹරහ. ශභොද
ශම් ශෞයනීඹ බහ දළන න්ස්න ඕනෆ ශභොන හශේ ඳුස බිභක්
භෙද ශයෝභ රඥසනතිඹ අත්න්ස් ශශේ කිඹරහ.
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි භභ කිදහ අද ිනන
විහදඹට ළශනන ශඹෝජනහ හශරෝචිතයි අතයලයයි කිඹරහ.
ඇත්ත ලශඹන්ස්භ අද  ශම් ශඹෝජනහ ම්ඵන්ස්ධශඹන්ස් ඡන්ස්දඹ
විභන විට අඳට ඳළවළිනලිභ ඵරහ න්ස්නට පුළුන්ස් ශම් රු
බහශද වුද යට ඳශමු තළනට තිඹරහ ටයුතු යන්ස්ශන්ස් වුද
යටට මු ශ තළන ශදන්ස්ශන්ස් නළත්ශත් කිඹරහ. අපි දන්ස්නහ ශම් න
විට ශනොශඹකුත් යටර ජහතයන්ස්තය ඳරීක්ණ ඳත්හ තිශඵන
ඵ. අශන යටටත් -රාහටත්- එ ඩුඩහඹභක් තහ. අශන
ශ්ධලශආ යු්ධධඹ හරශආ  ඉුවව භහන හිමිම්  ඉ්ධීකන්ස් 19ක්
පිළිඵ ශොඹහ ඵරන්ස්න උදරහභ ශොමිභ ඳත් ශහ. .
ශොමිශම් ටයුතු ශොඹහ ඵරන්ස්න ඉන්ස්ිනඹහශද හිටපු අ
විනිුසරු බේතී භවත්භඹහශේ රධහනත්ශඹන්ස් IIGEP කිඹන
ඩුඩහඹභ ඳත් ශහ. විවිධ යටලින්ස් නිශඹෝිකතඹන්ස් .
ඩුඩහඹභට ඳත් ශහ. දරුසභහන්ස් ඳත් ශහ භහන හිමිම් භව
ශොභහරිස හනැඹහරශඹන්ස්. . හුෙ ශදශනක් දන්ස්ශන්ස් නළවළ. ඊට
ඳසශේ තභයි එක්ත් ජහතින්ස්ශේ ාවිධහනශආ භව ශ ශම්තුභහ
දරුසභහන්ස් තත් ඩුඩහඹභට ඳත් ශශේ. හ වරි නම්
යන්ස්නඹ කිඹරහ භහන හිමිම් භව ශොභහරිස හනැඹහරඹට
අඳ කිදහභ . අඹ ශරෝශආ ඉන්ස්න  ඉඹ ද විශලේඥඹන්ස් අතරින්ස්
ශතෝයහ ත්ශත් දරුසභහන්ස්යි. දරුසභහන්ස් ව බේතී භවත්භඹහ
ඇතුළු ඵටහිය යටර ඩුඩහඹභක් රාහට ඇවි ශරහ
උදරහභ ශොමිභ ජහතයන්ස්තය රමිතීන්ස් අනු ටයුතු යනහද
නළ්ධද කිඹන එ ශොඹහ ඵරන්ස්න ටයුතු ශහ. අන්ස්තිභට
එතළන ජ ශභොක්ද වුශඩු? අහන හරශආ ජ අතුරු හනැතහක්
ඉිනරිඳත් ශහ බේතී භවත්භඹහටත් කිඹන්ස්ශන්ස් නළති. .
මිටුශද බහඳතිට කිඹන්ස්ශන්ස් නළති දරුසභහන්ස් ඇතුළු තත්
ශදශදශනක් තුන්ස්ශදනශනක් එක්හුස ශරහ ශ්ධලඳහරන
හනැතහක් වදහශන අශන යජඹට ඇඟි ශර ිනගු යරහ අශන යජඹ
උදරහභ ශොමිශම් ළඩ ටයුතු යන්ස්න ඉඩ ශදන්ස්ශන්ස් නළවළ
අපි
ශ්ධලඳහරන
ඇඟිලි
ළසීම්
යනහඹ
කිඹරහ
බහඳතියඹහටත් කිඹන්ස්ශන්ස් නළති අතුරු හනැතහක් ඉිනරිඳත්
ශහ. අන්ස්තිභට බේතී භවත්භඹහ-

ගරු සුජීල වවානසිංශ මශතළ

(ஶண்புஷகு சு ஸல மசனசஷங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

දරුසභහන්ස් තහද?

ගරු මහින්ද වමරසිංශ මශතළ

(ஶண்புஷகு வஷந்த சசஷங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

දරුසභහන්ස් තහ.

ගරු සුජීල වවානසිංශ මශතළ

(ஶண்புஷகு சு ஸல மசனசஷங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඇයි එන්ස්න ුවන්ස්ශන්ස්?
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ගරු මහින්ද වමරසිංශ මශතළ

(ஶண்புஷகு வஷந்த சசஷங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

. හරශආ අපි දන්ස්ශන්ස් නළවළ ශන්ස් දරුසභහන්ස් වුද කිඹරහ.
භහන හිමිම් භව ශොභහරිස හනැඹහරශඹනුයි ඔහු ශඹෝජනහ
ශශේ. එතුභහ තශද ඉන්ස්ුවනී ඉඹහශද හිටපු නීතිඳතියඹකු
වළටිඹටයි. අපි ශනොශයි දරුසභහන්ස් ශතෝයහ ත්ශත්. දරුසභහන්ස්
ශතෝයහ ත්ශත් භහන හිමිම් භව ශොභහරිස හනැඹහරශඹනුයි.
අන්ස්තිභට ශම් හනැතහ නිකුත් ශහභ බේතී භවත්භඹහට  ඉ්ධධ
වුණහ ඉන්ස්ිනඹහශද ඉරහ අඳට ලිපිඹක් නිකුත් යරහ කිඹන්ස්න ශම්
හනැතහ කි ඉශේත් පිළින්ස්ශන්ස් නළවළ එතුභහ බහඳතියඹහ
වළටිඹට ශම් හනැතහ රතික්ශේඳ යනහ කිඹරහ. ඇත්ත ලශඹන්ස්
ශභඹ ඳළවළිනලි උදහවයණඹක් ජහතයන්ස්තය ඳරීක්ණරට ඉඩ
ශදන ශොට ශභොක්ද ශන්ස්ශන්ස් කිඹන එට. ශභොද ශම්
ජහතයන්ස්තය ඳරීක්ණ කි ඉශේත්-

ගරු ාආනළර්ය විජයදළව රළජඳක් මශතළ

(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷ தஶழ ஶ பக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

රු ඇභතිතුභනි ඔඵතුභහශේ අයඹ ඇති හයණඹක්
කිඹන්ස්න ළභළතියි.

ගරු මහින්ද වමරසිංශ මශතළ

(ஶண்புஷகு வஷந்த சசஷங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

කිඹන්ස්න කිඹන්ස්න. භක් නළවළ. ඔඵතුභහ ඉතින්ස් භශේ ඹහළුහ
ශන්ස්.

ගරු ාආනළර්ය විජයදළව රළජඳක් මශතළ

(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷ தஶழ ஶ பக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

අශන රාහශද යුද අඳයහධ ළන ශොඹන්ස්න දරුසභහන්ස් ඳත්
යන ශොටභ ඊරහඹරඹ ව ඳරසතීනඹ අතය රලසනඹ
ම්ඵන්ස්ධශඹන්ස් හහ තීයශආ යුද අඳයහද ළන ශොඹන්ස්න කිඹරහ
මිටුක් ඳත් ශහ. ඵෆන්ස් කී මූන්ස් භවත්තඹහ ඳටිභට ශන්ස්න
ඇති . මිටුශද බහඳතියඹහ වළටිඹට අශන යශට් එක්ත්
ජහතීන්ස්ශේ නිශඹෝිකත ඳහලිත ශොශවොන භවත්භඹහ ඳත් ශශේ.
ඳහලිත ශොශවොනත් දරුසභහන්ස් හනැතහ විධිශආභ යුද අඳයහධ
ළන හනැතහක්  ජරහ තිශඵනහ. හහ තීයඹ ම්ඵන්ස්ධ ඵෆන්ස් කී
මූන්ස් ඳත් යපු ශොමිටිශආ රාගුබහඹ අශන යට පිළිශන
ක්රිඹහත්භ ශරහ දළන්ස් ශොශවොභද දරුසභහන්ස් හනැතහ විතයක්
ළයිනයි කිඹන්ස්ශන්ස්?

ගරු මහින්ද වමරසිංශ මශතළ

(ஶண்புஷகு வஷந்த சசஷங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

භන්ස්ත්රීතුභහ එතළනත් ඔඵතුභහ ටික් background එ
ඵරන්ස්න. දළනට අවුරුුව ණනක් තිසශේ අපි තභයි ඊරහඹරඹ
ම්ඵන්ස්ධ මිටුශද බහඳතිභ දයන්ස්ශන්ස්. නිදශඹෝනැක්ර ඉන්ස්න
අශන නිතය නිශඹෝිකතඹහට තභයි - අද ඊශආ  ඉට ශනොශයි ජඹන්ස්ත ධනඳහර ඉන්ස්න හරශආත් ඊට ශඳයත්  ඉට ිනටභ .
අසථහ රඵහ  ජරහ තිශඵන්ස්ශන්ස්. . අනු තභයි ඳහලිත ශොශවොන
භවත්භඹහ එතළනට ඳත් යන්ස්නට  ඉ්ධධ වුශඩු. . නිහ . ඳුස
බිභ ිනවහත් අපි වළභ ශරහශදභ ඵරන්ස්න ඕනෆඹ කිඹන එ භහ
කිඹන්ස්න ළභළතියි.
ශොශවොභ වුණත් ශම් ළන භභ දකින්ස්ශන්ස් - ඇත්ත ලශඹන්ස්භ
භට අශනක් අඹ ළන කිඹන්ස්න ඵළවළ - විලහර කුභන්ස්ත්රණහරී ළඩ
පිළිශශක් වළටිඹට ශ්ධලඳහරන නයහඹ ඳත්රඹක් නළත තහක්
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අශන යශට් ක්රිඹහත්භ න ඵයි. යු්ධධ හරශආ ජ ශම් ශො ශශරෝ
ඵළ දහ අය ඩුඩහඹභ ශභවහට ශන්ස්රහ ඇඟිලි වරහ යජඹ
අඳකීනැතිඹට ඳත් යරහ . ජහතයන්ස්තයඹට ශඳන්ස්රහ ත
නයහඹ ඳත්රඹක් ක්රිඹහත්භ යන්ස්න. . වරි ගිශආ නළවළ ශභොද
බේතී භවත්භඹහ ශළින්ස් ඉරහ .ට ඉඩ ුවන්ස්ශන්ස් නළති නිහ.
අශන විජඹදහ යහජඳක් භන්ස්ත්රීතුභහ කිදහ දරුසභහන්ස්ශේ
Panel එ ඳත් ශශේ ජනහධිඳතිතුභහයි එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ භව
ශ ශම් ඵෆන්ස් කී මූන්ස් භවතහයි අත්න්ස් ශ ගිවිුසභක් ඳදනම් ය
ශන කිඹරහ. දළන්ස් භහ ශෙ . ගිවිුසභ -.හඵ්ධධ නිශදදනඹතිශඵනහ. ශම් ගිවිුසශම් එශවභ කි ඉභ ශදඹක් නළවළ. භභ ශම්
ගිවිුසභ වළශභෝටභ කිඹන්ස්න වළන්ස්හඩ්ත කිරීභ වහ වභළගත*
යනහ. ශම් ශ ශනශආ . හශේ කි ඉභ ශදඹක් වන්ස් යරහ
නළවළ.

ගරු ාආනළර්ය විජයදළව රළජඳක් මශතළ

(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷ தஶழ ஶ பக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ශම් ගිවිුසශම් තිශඵනහ -[ඵහධහ කිරීභක්]

ගරු මහින්ද වමරසිංශ මශතළ

(ஶண்புஷகு வஷந்த சசஷங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

නළවළ නළවළ. ශම් ගිවිුසශම් . ළන කි ඉභ වනක් නළවළ.
ශොශවොභ වුණත් භභ ශම් ගිවිුසභ වළන්ස්හඩ්ත කිරීභ වහ
බහත යන්ස්න ළභළතියි.
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි . හශේභ අශන යටට
අහිතය ශදඹක් ශම් .හඵ්ධධ ගිවිුසශම් කි ඉභ තළන අශන
ඳළත්ශතන්ස් ඇතුළු යරහ නළවළයි කිඹන එ අපි ඳළවළිනලි
කිඹනහ. ශම් ගිවිුසභ වළන්ස්හඩ්ත ශහට ඳසශේ ශම් යශට් ඕනෆභ
ශනකුට කිඹන්ස්න පුළුන්ස් ඇත්ත ලශඹන්ස්භ ශභතළන
ශභොක්ද තිශඵන්ස්ශන්ස් කිඹරහ.
අපි ශම් .හඵ්ධධ ගිවිුසශම් කිඹරහ තිශඵනහ භහන හිමිම්
උ ශරාකනඹ වීභක් වුණහ නම් අපි කීභක් දයනහ කිඹරහ. අපි
ශම් න ශොටත් . ළඩ පිළිශශ තයම්බ ය තිශඵනහ.

ගරු වජිත් වප්රාමදළව මශතළ

(ஶண்புஷகு ச ஷத் பஷமதஶழ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ඇභතිතුභනි .හඵ්ධධ ගිවිුසශම්-

ගරු මහින්ද වමරසිංශ මශතළ

(ஶண்புஷகு வஷந்த சசஷங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

භන්ස්ත්රීතුභහ ඉක්භනින්ස් කිඹන්ස්න. ශභොද භහශේ හරඹ සීමිත
රභහණඹක් තිශඵන්ස්ශන්ස්.

ගරු වජිත් වප්රාමදළව මශතළ

(ஶண்புஷகு ச ஷத் பஷமதஶழ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඇභතිතුභනි එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ භව ශ ශම්යඹහ ඔඹ
.හඵ්ධධ නිශදදනශආ අහන හය ශදශක් කිඹනහ භහන
හිමිම් ඩවීම්  ඉුව වුණහඹ කිඹරහ.

————————————
* කථළල අලවළනවේ ඳෂ කර ඇත.

* உகஷனஷபொதஷஷல் தப்பட்டுள்ரது.
* Produced at end of speech.
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ඳහනැලිශම්න්ස්තු

ගරු මහින්ද වමරසිංශ මශතළ

(ஶண்புஷகு வஷந்த சசஷங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

නළවළ නළවළ “alleged” කිඹරහ තිශඵන්ස්ශන්ස්.

ගරු වජිත් වප්රාමදළව මශතළ

(ஶண்புஷகு ச ஷத் பஷமதஶழ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රී රාහ යජඹ කිඹනහ "ඔද අපි .හට රතිනැභ ශඹොදනහ"
කිඹරහ. . හය ශදශන්ස්භ -

ගරු මහින්ද වමරසිංශ මශතළ

(ஶண்புஷகு வஷந்த சசஷங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

භභ ශම් කිඹන්ස්නද?

ගරු වජිත් වප්රාමදළව මශතළ

(ஶண்புஷகு ச ஷத் பஷமதஶழ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

. හය ශදශන්ස්භ-

ගරු මහින්ද වමරසිංශ මශතළ

(ஶண்புஷகு வஷந்த சசஷங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

නළවළ භභ ශම් ඔඵතුභහට කිඹන්ස්නද?

ගරු වජිත් වප්රාමදළව මශතළ

(ஶண்புஷகு ச ஷத் பஷமதஶழ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ශම් හය ශදශන්ස්භ රී රාහ පිළිශන තිශඵනහ භහන
හිමිම්-

ගරු මහින්ද වමරසිංශ මශතළ

(ஶண்புஷகு வஷந்த சசஷங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

ඔඵතුභහ හඩි ශන්ස්න ශෝ භට ශම් කිඹන්ස්න  ජරහ. [ඵහධහ
කිරීභක්]

නිවයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ

(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Hon. Sajith Premadasa, please sit down.
ගරු මහින්ද වමරසිංශ මශතළ

(ஶண்புஷகு வஷந்த சசஷங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

රු භන්ස්ත්රීතුභනි දළන්ස් ශභඹ අවන්ස්න. ශම් .හඵ්ධධ
ගිවිුසශම් අහන ශේදඹ භහ කිඹන්ස්නම්.
"Sri Lanka reiterated its strongest commitment to the promotion and
protection of human rights, in keeping with international human
rights standards and Sri Lanka’s international obligations......"

ගරු වජිත් වප්රාමදළව මශතළ

(ஶண்புஷகு ச ஷத் பஷமதஶழ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

අන්ස්තිභ හයඹ කිඹන්ස්න.

ගරු මහින්ද වමරසිංශ මශතළ

(ஶண்புஷகு வஷந்த சசஷங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

අන්ස්තිභ හයඹ තභයි භහ ශම් කිඹන්ස්ශන්ස්.
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".....The Secretary-General underlined the importance of an
accountability process for addressing violations of international
humanitarian and human rights law. The Government will take
measures to address those grievances.”

එච්චයයි ශභතළන කිඹරහ තිශඵන්ස්ශන්ස්.

ගරු වජිත් වප්රාමදළව මශතළ

(ஶண்புஷகு ச ஷத் பஷமதஶழ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

Hon. Minister, that is an admission.
ගරු මහින්ද වමරසිංශ මශතළ

(ஶண்புஷகு வஷந்த சசஷங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

No, that is not an admission.- [Interruption.] Hon.
Sajith Premadasa, please read this again and, if you want,
I will go through it with you outside the framework of
this House.
ගරු වජිත් වප්රාමදළව මශතළ

(ஶண்புஷகு ச ஷத் பஷமதஶழ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

No, no, I do not want interpretations.
ගරු මහින්ද වමරසිංශ මශතළ

(ஶண்புஷகு வஷந்த சசஷங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි ශම් න ශොට අපි ශම්
.හඵ්ධධ ගිවිුසශම් වළභ ඳළත්තක්භ ක්රිඹහත්භ යන්ස්න ඳටන්ස්
ශන තිශඵනහ කිඹන එ භභ කීශභන්ස් කිඹන්ස්න ළභළතියි.
උදහවයණඹක් වළටිඹට විජඹදහ යහජඳක් භන්ස්ත්රීතුභහ කිදහ
Darusman Panel එ ඳත් ශහට ඳුස තභයි LLRC එ ඳත්
ශශේ කිඹහ. . ළයිනයි. LLRC එ ඳත් ය භහ ශදට
ඳුස තභයි Darusman Panel
එ ඳත් ශශේ. එක්ත්
ජහතීන්ස්ශේ ාවිධහනශආ භව ශ ශම්යඹහ . ළන හිතන්ස්නටත්
ලින්ස් අපි ශ්ධය ඹ ලශඹන්ස් අලය පිඹය අයශන තිශඵනහ.
අඳ කිඹන්ස්ශන්ස් එශවභ ශ්ධය ඹ ළඩ පිළිශශක් ඳටන්ස් ත්
අසථහ ජ ජහතයන්ස්තය ඳරීක්ණඹක් කි ඉශේත්භ අලය නළවළ
කිඹරහයි. ශභොද ජහතයන්ස්තය ඳරීක්ණඹක් ඳත්න්ස්ශන්ස්
හභහනයශඹන්ස් ශ්ධය ඹ ලශඹන්ස් ඹම්කි ඉ ශදඹක් යන්ස්ශන්ස් නළති
අසථහ ජයි; ශ්ධය ඹ ලශඹන්ස් රතිපරඹක් රඵහ න්ස්න ඵළරි
වුණු අසථහ ජයි.
බ්රිතහනයශඹන්ස් ඳත් ශ චි ශශොට් ශොමිභ උදහවයණඹක්
වළටිඹට නිමු. චි ශශොට් ශොමිභ ඳත් ශශේ 2009  ජයි. දළනට
අවුරුුව 6ක් ශනහ රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි තභ
චි ශශොට් ශොමිශම් හනැතහ ඉිනරිඳත් ය නළවළ. චි ශශොට්
ශොමිභ . අඹට අලයයි කිඹහ බ්රිතහනය යජශඹන්ස් ලියුම් කියුම්
ඉ ශ දහ; ේශරඹහනැ අභළතිතුභහයි ශජෝනැේ බුස ජනහධිඳතිතුභහයි
ශ ුවයථන හච්ඡහ පිළිඵ ශට්න එ . අඹට අලයයි කිදහ.
අන්ස්තිභට ශභොක්ද වුශඩු? බ්රිතහනයශආ විශ්ධල ටයුතු
අභහතයහාලඹ උහවිඹට ගිහින්ස් ශම් බ්රිතහනයඹයි ඇශභරිහයි
අතය තිශඵන ම්ඵන්ස්ධතහ ුවනැර කිරීශම් ළඩ පිළිශශක් ශන්ස්න
පුළුන්ස් . නිහ .හ ශදන්ස්න ඵළවළ කිඹරහ නිශඹෝඹක් ත්තහ.
උහවිශඹන්ස් කිදහ "ශදන්ස්න ඕනෆ නළවළ" කිඹහ. ශම් න විටත්
චි ශශොට් හනැතහ ඉිනරිඳත් යන්ස්න ඵළරි ශරහ තිශඵන්ස්ශන්ස්
ශඩ්විඩ් ළභයන්ස් අභළතිතුභහශේ තඩුක් . ලියුම් කියුම්
එක්ත් ශදන්ස්ශන්ස් නළවළ කිඹරහ තීයණඹක් අයශන තිශඵන
නිහයි. භභ ඔඵතුභහශන්ස් අවන්ස්න ළභළතියි . ශො ශරන්ස්ට එ
රමිතිඹකුත් අඳට ත රමිතිඹකුත් ක්රිඹහත්භ කිරීභ හධහයණද
කිඹහ.
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ඇත්ත ලශඹන්ස්භ ශභතළන ශදබිඩි පිළිශතක් තභයි
ක්රිඹහත්භ න්ස්ශන්ස්. ශම් න විට අඳ ශ්ධය ඹ ශොමින්ස්
ණනහක් පිහිටුහ තිශඵනහ. තභ අවුරුුව ඳවක්ත් ගිහින්ස්
නළවළ. ශ්ධය ඹ ළඩ පිළිශශක් තිශඹ්ධ ජ ජහතයන්ස්තය ශොමිභක්
ඕනෆඹ කිඹහ අඳට විරු්ධධ ශඹෝජනහක් ශශනනහ. බ්රිතහනය
ශද ඵරහ කිඹන්ස්ශන්ස් නළවළ. ඉයහඹට ගිහින්ස් ඉයහශආ නයසටි
අවිතයුධ තිශඵනහ බඹහන අවිතයුධ තිශඵනහඹ කිඹහ
ශඵොරුට . යට ම්පනැණශඹන්ස්භ අවු ශ ය තිශඵනහ; විනහල
ය දභහ තිශඵනහ. අද BBC එ දළම්භත් CNN එ දළම්භත්
දකින්ස්ශන්ස් ශභොනහද? ඉයහශආ තිශඵන රලසනඹ . ශො ශශරෝ
තත්ඳයශඹන්ස් තත්ඳයඹ රහලඹට ඳත් යනහ. . යට අද ෆලි
ෆලිරට ළී. ගිහින්ස් තිශඵන්ස්ශන්ස්. ඉයහශආ ශම් හශේ බඹහන
අවිතයුධ තිශඵනහඹ කිඹහ . හධහයණීයණඹ යරහ ඊට ඳුස
ඉයහඹට ගිහින්ස් දවස ායහක් භයහ දභහ . යට ම්පනැණශඹන්ස්භ
විනහල ය දභහ තිශඵනහ. . හශේ අවිතයුධ වම්ඵ වුශඩු නළති
වුණහට ඳුස තභයි චි ශශොට් ශොමිභ 2009  ජ ඳත් ශශේ. තභ
. හනැතහත් ශම් ශො ශරන්ස්ට  ජ න්ස්න ඵළරි ශරහ තිශඵනහ.
1972  ජ . අනැබුදහරී හරශආ ජ අඹනැරන්ස්තශආ ශඵ ශෂහසට්
නයශආ දවතුන්ස් ශදශනක් අමු අමුශද භයහ දළම්භහ. 1972 ඉරහ
අවුරුුව 25ක් කි ඉභ ශදඹක් ශශේ නළවළ. ළයි ශ කිඹන
භවත්භඹහශේ රධහනත්ශඹන්ස් මිටුක් ඳත් යරහ අවුරුුව
දවවතයක් ගිහින්ස් තභයි අන්ස්තිභට හනැතහ ඉිනරිඳත් ශශේ. .
හනැතහ ඉිනරිඳත් යන ශොට ශඩ්විඩ් ළභයන්ස් භවත්භඹහ
ශභොක්ද ශශේ? එතුභහ බ්රිතහනය ඳහනැලිශම්න්ස්තුට ගිහින්ස් කිදහ
"අඳ භහ න්ස්නහ" කිඹහ. එතළනින්ස් එවහට කි ඉභ ශදඹක් නළවළ.
අවුරුුව 14ක් ගිඹහ . හනැතහ ඉිනරිඳත් යන්ස්න. එතශොට
නනීදන්ස් පි ශශ ශ භවත්මිඹට ඕහ භතක් වුශඩු නළ්ධද කිඹහ භහ
අවන්ස්න ළභළතියි.
රී රාහ විශලේ ළ ඉ හයඹට 16 ශදශනක් අත්න්ස් ය
තිබුණු අසථහශද ජ . මිටු රැස වුණු අසථහශද ජ නනීදන්ස්
පි ශශ ශ භවත්මිඹ ශභොක්ද කිදශද? Video conference එක්
වයවහ message එක් ුවන්ස්නහ. එතුමිඹ . ශරහශද ිකනීහහි
හිටිශආ නළවළ. එතුමිඹ කිදහ රාහශද යු්ධධඹ අන්ස් ශරහ
තිශඵනහ . ළන ජහතයන්ස්තය ඳරීක්ණඹක් ඕනෆඹ කිඹහ.
හභහනයශඹන්ස් ජහතයන්ස්තය ඳරීක්ණඹක් ඉ ශරන්ස්ශන්ස් ශ්ධය ඹ
ඳරීක්ණඹක් තිඹරහ .ශන්ස් රතිපර ඉිනරිඳත් යන්ස්න ඵළරි වුණු
අසථහර ජයි. නනීදන්ස් පි ශශ ශ භවත්මිඹ භව ශොභහරිස
වළටිඹට . ළන හිතුශදත් නළවළ. එතුමිඹශේ හිශත් වළභ
ශරහශදභ තිබුශඩු රාහට ඇවිත් ශම් කුභන්ස්ත්රණහරී ළඩ
පිළිශශ ක්රිඹහත්භ යන්ස්නයි. ශම්හ දළන දළන දරුසභහන්ස්
හනැතහ වදපු විධිඹ දළන දළන අවුරුුව 20ක් තිසශේ . හක්ෂි ුවන්ස්නු
අඹට රැයණඹක් ශදමින්ස් තභයි ශම් ශ්ධ ශ ශශේ. වුද හක්ෂි
ුවන්ස්ශන්ස් රළබුණු ශතොයතුරු ශභොනහද කිඹරහ අඳ දන්ස්ශන්ස් නළවළ.

නිවයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ

(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, please wind up now.
ගරු මහින්ද වමරසිංශ මශතළ

(ஶண்புஷகு வஷந்த சசஷங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

අවුරුුව 20ක් තිසශේ හටත් ඕ දළ ඵරහ න්ස්න ඵළරි වුණහ.
. හශේ පනැහදනැල තිශඹ්ධින අඳ ූ දහනම් නළවළ ශම් යට ඳහහ
ශදන්ස්න. රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි භට ත විනහඩිඹක්
ශදන්ස්න.
ඇත්ත ලශඹන්ස්භ යජඹක් වළටිඹට ජනහධිඳතිතුභහට තිබුණහ
ශම් ශඹෝජනහ එන්ස්ශන්ස් නළති ශන්ස්න ළඩ යන්ස්න.
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(ஶண்புஷகு அ ஷத் பீ. தபமஶ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඔඵතුභහ .ට ශවේතුත් කිඹන්ස්න.

ගරු මහින්ද වමරසිංශ මශතළ

(ஶண்புஷகு வஷந்த சசஷங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

භභ කිඹන්ස්නම්.
ඇශභරිහට ගිහින්ස් එතුභහට කිඹන්ස්න තිබුණහ "වරි
ඔඵතුභන්ස්රහ කිඹන වළභ ශදඹක්භ අඳ යන්ස්න ූ දහනම්
ඔඵතුභන්ස්රහ කිඹන අඹ ඳභණයි අඳ තරඹ යන්ස්ශන්ස් එක්ත්
ජහතීන්ස්ශේ ාවිධහනඹ ශඹෝජනහක් ශේන ශොට ඔඵතුභන්ස්රහ
කිඹන විධිඹට තභයි අඳ අත උසන්ස්ශන්ස් ඔඵතුභන්ස්රහට පුළුන්ස්
ඔඵතුභන්ස්රහශේ නහවි වමුදහ ්රිකුණහභරඹට ශනළත් එතළන
යරහ තිඹරහ ශම් දකුණු ත ඉඹහශද වළශභෝභ ඹටත් යශන
ටයුතු යන්ස්න ඔඵතුභන්ස්රහ කිඹනහ නම් චීනඹත් එක් තරඹ
යන්ස්න අඳට ඕනෆ නළවළ ඔඵතුභන්ස්රහ කිඹනහ නම් රු ඉඹහත්
එක් තරඹ යන්ස්න ඕනෆ නළවළ ඔඵතුභන්ස්රහ කිඹනහ නම්
කියුඵහ එක් තරඹ යන්ස්න ඕනෆ නළවළ" කිඹරහ. රු නිශඹෝජය
හය බහඳතිතුභනි අන්ස්න . විධිඹට කිදහ නම් අද ශම්
ශඹෝජනහ එන්ස්ශන්ස් නළවළ කිඹන එ භභ  කීශභන්ස් භතක්
යන්ස්න ළභළතියි.
යු්ධධ හරශආත් . ශො ශශරෝ "අශයශවට ඵක් එන්ස්න ශම්
ඵක් එන්ස්න එක්ත් ජනඳදශආ ඩුඩහඹභක් රාහට ශනළත්
අය තීරුශද හිය ශරහ ඉන්ස්න අඹ ශේයහ න්ස්න අසථහ
ශදන්ස්න" කිඹරහ අඳට කිදහභ එශවභ ශහ නම් ශභොන යුද
අඳයහධ නක්ක්ත් අඳට ඳළශයන්ස්ශන්ස් නළවළ කිඹන එ භභ
කිඹන්ස්න ළභළතියි.
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි අහන ලශඹන්ස් භභ
ඔඵතුභහට ශම් හයණඹත් කි යුතුයි. අශන යජඹ ූ දහනම් නළවළ
කි ඉභ විශ්ධලඹට ඹටත් ශරහ ශම් යට ඳහරනඹ යන්ස්න. අඳ
සහීකන යටක්. අශන විශ්ධල රතිඳත්තිඹ සහීකන විශ්ධල
රතිඳත්තිඹක්. ජී.එ ශ. පීරිස ඇභතිතුභහ විශ්ධල ටයුතු ඇභතියඹහ
වළටිඹට . ටයුත්ත ශවොට යනහ. අඳට රඵහ ුවන්ස්නු ශම්
නිදව අඳට රඵහ  ජ තිශඵන ශම් සථහයබහඹ අඳට රඵහ ුවන්ස්නු
තනැක  ානැධනඹ අඳ දහත් අභත ශ යුතු නළවළ. ජීවිත
ඳරිතයහශඹන්ස් ටයුතු ශ . යණ විරුන්ස් අශන යජඹ
දහත් ඳහහ ශදන්ස්ශන්ස් නළවළ කිඹන හයණඹත් භතක් යමින්ස්
භශේ ථහ අන්ස් යනහ.
*වභළවම්වය මත තබන ද ලියවිලි :
சபஶபீடத்தஷல் கலக்கப்பட்ட ஆலைங்கள்:
Documents tabled:

26 May 2009

Secretary-General
SG/2151
Department of Public Information • News and Media Division • New York

JOINT STATEMENT BY UN SECRETARY-GENERAL,
GOVERNMENT OF SRI LANKA
Following is the joint statement by the Government of Sri Lanka
and the United Nations at the conclusion of UN Secretary-General Ban
Ki-moon’s visit to Sri Lanka on 23 May:
At the invitation of Mahinda Rajapaksa, President of Sri Lanka, the
Secretary-General of the United Nations, Ban Ki-moon, paid a visit to
Sri Lanka. During the course of his visit, he held talks with the
President, Foreign Minister as well as other senior leaders of Sri
Lanka. During his stay, he also consulted other relevant stakeholders,
members of international humanitarian agencies and civil society. The
Secretary-General visited the internally displaced persons (IDP) sites at
Vavuniya and overflew the conflict area, near Mullaitivu that was the
scene of the conflict.
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ඳහනැලිශම්න්ස්තු

[රු භහින්ස්ද භය ඉාව භවතහ]
President Rajapaksa welcomed the Secretary-General as the highest
dignitary to visit Sri Lanka in the post-conflict phase. This was a
reflection of the close cooperation between Sri Lanka and the United
Nations as well as Sri Lanka’s commitment to work with the United
Nations in the future.
President Rajapaksa and Secretary-General Ban Ki-moon agreed
that following the end of operations against the Liberation Tigers of
Tamil Eelam (LTTE), Sri Lanka had entered a new post-conflict
beginning. In this context, the Government of Sri Lanka faced many
immediate and long-term challenges relating to issues of relief,
rehabilitation, resettlement and reconciliation. While addressing these
critical issues, it was agreed that the new situation offered opportunities
for long-term development of the north and for re-establishing
democratic institutions and electoral politics after 2 ½ decades. The
Government expressed its commitment to ensure the economic and
political empowerment of the people of the north through its
programmes.
President Rajapaksa and the Secretary-General agreed that
addressing the aspirations and grievances of all communities and
working towards a lasting political solution was fundamental to ensuring
long-term socio-economic development. The Secretary-General
welcomed the assurance of the President of Sri Lanka contained in his
statement in Parliament on 19 May 2009 that a national solution
acceptable to all sections of people will be evolved. President Rajapaksa
expressed his firm resolve to proceed with the implementation of the
13th Amendment, as well as to begin a broader dialogue with all parties,
including the Tamil parties in the new circumstances, to further enhance
this process and to bring about lasting peace and development in Sri
Lanka.
President Rajapaksa and Secretary-General Ban Ki-moon discussed
a series of areas in which the United Nations will assist the ongoing
efforts of the Government of Sri Lanka in addressing the future
challenges and opportunities.
With regard to IDPs, the United Nations will continue to provide
humanitarian assistance to the IDPs now in Vavuniya and Jaffna. The
Government will continue to provide access to humanitarian
agencies. The Government will expedite the necessary basic and civil
infrastructure as well as means of livelihood necessary for the IDPs to
resume their normal lives at the earliest. The Secretary-General
welcomed the announcement by the Government expressing its intention
to dismantle the welfare villages at the earliest, as outlined in the Plan to
resettle the bulk of IDPs and call for its early implementation.
The Government seeks the cooperation of the international
community in mine clearing, which is an essential prerequisite to
expediting the early return of IDPs.
The Secretary-General called for donor assistance towards the
Common Humanitarian Action Plan (CHAP) jointly launched by the
Government of Sri Lanka and the United Nations, which supports the
relief, shelter and humanitarian needs of those in IDP sites.
President Rajapaksa and the Secretary-General recognized the large
number of former child soldiers forcibly recruited by the LTTE as an
important issue in the post-conflict context. President Rajapaksa
reiterated his firm policy of zero tolerance in relation to child
recruitment. In cooperation with the United Nations Children’s Fund
(UNICEF), child-friendly procedures have been established for their
“release and surrender” and rehabilitation in Protective Accommodation
Centres. The objective of the rehabilitation process presently underway
is to reintegrate former child soldiers into society as productive
citizens. The Secretary-General expressed satisfaction on the progress
already made by the Government in cooperation with UNICEF and
encouraged Sri Lanka to adopt similar policies and procedures relating
to former child soldiers in the north.
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President Rajapaksa informed the Secretary-General regarding
ongoing initiatives relating to rehabilitation and reintegration of excombatants. In addition to the ongoing work by the Office of the
Commissioner General for Rehabilitation, a National Framework for the
Integration of Ex-combatants into Civilian Life is under preparation,
with the assistance of the United Nations and other international
organizations.
Sri Lanka reiterated its strongest commitment to the promotion and
protection of human rights, in keeping with international human rights
standards and Sri Lanka’s international obligations. The SecretaryGeneral underlined the importance of an accountability process for
addressing violations of international humanitarian and human rights
law. The Government will take measures to address those grievances.

[අ.බහ. 2.32]

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි ශභළනි ළදත්
විහදඹට එතු ශන්ස්න භටත් අසථහක් රළබීභ ළන තුටුයි.
භහින්ස්ද භය ඉාව ඇභතිතුභහශේ ථහශන්ස් ඳුස ථහ යන්ස්න
රළබීභ ළන භට ඊටත් ඩහ තුටුයි. එතුභහශේ ථහශද අන්ස්තිභට
කිදශද ජනහධිඳතිතුභහට ශම් ශඹෝජනහ එන එ නත්න්ස්න
තිබුණහඹ කිඹන එයි. ඇශභරිහට නළමුශඩු නළති නිහයි ශම්
ශඹෝජනහ තශද කිඹරහ තභයි එතුභහ කිදශද. රු භහින්ස්ද
භය ඉාව ඇභතිතුභහට අභත වුණහ එතුභහශේ අයිඹහ ව භ ශලි
ශදන්ස්නහභ ඇශභරින්ස් පුයළ ඉඹන්ස් ඵ. .හ ළන කිඹරහ
ශභොක්ද ශම් කිඹන්ස්න වදන්ස්ශන්ස්? හටත් දණ වරහ ශම්
නත්න්ස්න අලය නළවළ. ඔඵතුභන්ස්රහ හශේ අඳත් ශම් යටට
තදශයයි. "රී රාහ නිදවස ඳක්ඹට විතයක් ශම් රී රාහ ඵ්ධධ
ය තිශඵනහ අඳට විතයක් ළක්කුභක් තිශඵනහ" කිඹරහ
ඔඵතුභන්ස්රහ ශඳන්ස්න්ස්න අලය නළවළ. ඉතහභ ඕනෆමින්ස් අඳ
කිඹනහ අඳත් ශම් විශ්ධල ඇඟිලි ළසීම් තයශආභ රතික්ශේඳ
යන ඵ. ඔඵතුභන්ස්රහට හශේභ අඳටත් ශම් ම්ඵන්ස්ධශඹන්ස්
ළක්කුභක් තිශඵන නිහයි අඳ ශම් ථහ යන්ස්ශන්ස්.
ශම් ඉතහභ නහටුදහඹ තත්ත්ඹක්. ශම් නහටුදහඹ
තත්ත්ඹ -

ගරු අේශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.
නිවයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ

(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

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

(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

Sir, he is referring to the conduct of His Excellency
the President. I would also like to say that his brothers are
not American citizens, they are Sri Lankan citizens.
නිවයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ

(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Karunanayake, you carry on.
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ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

යු්ධධඹ අන්ස් ශ ජනයහ ශ යත් ශෂොන්ස්ශේහ භළතිතුභහත්
American පුයළ ඉශඹක් ඵ දන්ස්ශන්ස් නළ්ධද? . නිහ ශභළනි
විහිළු ථහ කිඹන්ස්න අලය නළවළ. ඉතහභ නහටුදහඹ
තත්ත්ඹක් තභයි ශම් ඇති ශරහ තිශඵන්ස්ශන්ස්. ශම් ශරහශද අශන
යට ඉතහභ තීයණහත්භ අසථහටයි ඇවිත් තිශඵන්ස්ශන්ස්. ශම්
යට ඉිනරිඹට ශන ඹන්ස්ශන්ස් ශොශවොභද එක්ශශනක් ශදන්ස්ශනක්
තයක්හ යරහ යට ඳහහ ශදනහද නළ්ධද කිඹන එ අඳ ශඳන්ස්හ
 ජ තිශඵනහ. . නිහ අඳ අවන්ස්න අලයයි ඇයි ශම් ශේන්ස්ශන්ස්
කිඹරහ. භහින්ස්ද භය ඉාව ඇභතිතුභහ . ළන ශොටක් කිදහ.
ශනොකිද ශොට ළන තභයි අඳ අවන්ස්ශන්ස්. ඇයි ශම් අත්න්ස්
යරහ ශම්ට ඉඩ ුවන්ස්ශන්ස්? විශ්ධල ටයුතු ඇභතිතුභහ ශම් රු
බහශද ඉන්ස්නහ. එතුභහ දන්ස්නහ. භහින්ස්ද භය ඉාව ඇභතිතුභහ
ශම් ම්ඵන්ස්ධශඹන්ස් ඉභවත් ශේඹක් ඉසට යන්ස්න වදරහ
තිශඵනහ. . හශේභ අශන ජී.එ ශ. පීරිස ඇභතිතුභහත් . හශේ
යන්ස්න වදරහ තිශඵනහ. නමුත් යන්ස්න ඵළරි වී තිශඵන ශොට
නිහ තභයි අද ශම් හශේ තත්ත්ඹක් උ්ධත ශරහ තිශඵන්ස්ශන්ස්.
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි . නිහ අපි ශම්
අසථහශද නළත භතක් යන්ස්ශන්ස් ශම් හශේ පිට යටින්ස් ඇවි ශරහ
ඇඟිලි ළසීභ එක්ත් ජහති ඳක්ඹ තයශආභ රතික්ශේඳ යන
ඵයි. ශම් ශේන්ස්න අඩිතහරභ වදරහ  ජරහ තිශඵන්ස්ශන්ස්
ඔඵතුභන්ස්රහයි. අන්ස්න . නිහ තභයි අද ශභළනි ශඹෝජනහක්
ඉිනරිඳත් යරහ ශම් විහදඹ යන්ස්ශන්ස්. ශම් ළන අපි කිඹරහ
තිශඵන ශ්ධ ශභොක්ද කිඹරහ රුණහය ඵරන්ස්න. එදහ
ිකනීහරට ඹන ශොට විඳක්ඹක් ලශඹන්ස් අපි උදවු යනහ
කිඹරහ කිදහ. එතශොට ඔඵතුභන්ස්රහ කිදශද ශභොනහද? අඳට
උදවු අලය නළවළයි කිදහ. එශවභ ගිහි ශරහ 2012  ජ ඳළයුවණහ.
රුණහය ඵරන්ස්න ශම් ඳුස බිභ වරි නළවළ . නිහ අශන
වශඹෝඹත් එක් ගිශඹොත් ඊට ඩහ ශවොයි ශන්ස්ද කිඹරහ 2013
 ජත් කිදහ. එදත් කිදහ අලය නළවළයි කිඹරහ. . නළති වුණහ.
.ශක් රතිවිඳහ විධිඹට තභයි අද ශම් ශඹෝජනහ ඳහනැලිශම්න්ස්තුට
ශනළවිත් තිශඵන්ස්ශන්ස්. භහින්ස්ද යහජඳක් භළතිතුභහ 1989  ජ යපු
ශදයින්ස් ඇති වුණ රතිවිඳහඹක් තභයි ශම් ශඳශනන්ස්න තිශඵන්ස්ශන්ස්
කිඹන එ ශම් අසථහශද භතක් යන්ස්න ඕනෆ. එදහ . ශහ
හශේ එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ඳස ශදොශයන්ස් ගිහි ශරහ ිකනීහරට
ශභන්ස්න ශම් හශේ ශතොයතුරු ුවන්ස්නහ නම් අන්ස්න . තභයි ඳහහ
 ජභක් කිඹන්ස්ශන්ස්. අපි කිඹන්ස්න ඕනෆ ශ්ධ ශළින්ස් කිඹනහ. අපි
කිඹරහ තිශඵනහ යට තයක්හ යමු කිඹරහ. ශම් අශන යට
ඔශේ යට. . නිහ දළන්ස් ඇත්ත තත්ත්ඹ ශවළිදයවු වීභ තභයි
තිශඵන්ස්ශන්ස්. 1989  ජ භහින්ස්ද යහජඳක් භළතිතුභහ තභයි ශම්ට
ශදොය විෘත ශශේ. එදහ කිද ශ්ධ ශ අද  ඉුව ශරහ තිශඵනහ.
නමුත් එදහ තඩුක් විෘත කිදහ එශවභ  ඉුවශරහ තිශඵනහ
නම් ශොඹරහ ඵරමු කිඹරහ. අන්ස්න .ශන්ස් ඇති ශරහ තිශඵන ශ්ධ
තභයි ඔඵතුභන්ස්රහට ශම් යන්ස්න ශරහ තිශඵන්ස්ශන්ස්. ශභොද
්රිවිධ වමුදහශන්ස් ළරැ්ධදක් ශරහ නළවළයි කිඹරහ අපි දන්ස්නහ.
ශඳොමක ඉශඹනුත් කි ඉ ළරැ්ධදක්  ඉුව ශරහ නළවළයි කිඹරහ අපි
දන්ස්නහ. . තඩුක්ත් කිඹනහ. අඳත් කිඹනහ. එශවභ නම්
එතළන රලසනඹක් නළත්නම්
ශ්ධලඳහරන නහඹත්ශආ
එක්ශශනක් ශදශදශනක් ශම් ළශඩ් යරහ තිශඵනහ නම් .
තයක්හ යන්ස්නද ශම් අලයතහ තිශඵන්ස්ශන්ස්? අඳට තිශඵන්ස්ශන්ස්
යට තයක්හ කිරීභ මික් රී රාහ නිදවස ඳක්ඹ තයක්හ
යන්ස්න වරි න්ස්ධහනඹ තයක්හ යන්ස්න වරි ශනොශයි කිඹන
එ ශම් අසථහශද ජ භතක් යන්ස්න ළභළතියි. [ඵහධහ කිරීම්] දළන්ස්
අපි ශම් නහඹයින්ස්ට භතක් යන්ස්න තිශඵන්ස්ශන්ස් රාහ
තිශඵන්ස්ශන්ස් ශරෝඹ ඇතුශශේ මික් ශරෝඹ තිශඵන්ස්ශන්ස් රාහ
ඇතුශශේ ශනොශයි කිඹන එයි. ශභන්ස්න ශම් ළයින ළටහී ගභ නිහ
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තභයි ශම් චඩුඩිඹහ හශේ වළ ඉශයන්ස්න ඳටන්ස් ශන තිශඵන්ස්ශන්ස්.
ශම් නිහ තභයි හිතන්ස්ශන්ස් අපි ෆ ළහුහභ ශරෝඹ නළශයි
කිඹරහ.
භභ ඉතහභත් ඕනෆමින්ස් අවනහ අශන අභළතිතුභහට ශභළනි
ශඹෝජනහක් ශේන්ස්න ඵළරි වුශඩු ඇයි කිඹරහ. එතුභහ දළන්ස් ශම්
රු බහශද ශම්හ අවශන  ඉටිනහ. භන්ස්ත්රීරු න ශදශනක්
ශභභ ශඹෝජනහ ඉිනරිඳත් ය තිශඵනහ. ඇයි අභළතිතුභහට
ශදන්ස්න ඵළරි වුශඩු? එතුභහ දක්යි. ශම් රසනට ථහ යරහ
ශම් රලසනඹට නහඹත්ඹ  ජරහ ළශඩ් යන්ස්න තිබුණහ. එතුභහට
ඵළරි නම් එතුභහ අයින්ස් යරහ දළන්ස් අභළති ධුයඹ ශදනහ කිඹරහ
ශඵොරුට ශඳන්ස්න්ස්න වදන අශන වභත්රීඳහර  ඉරිශේන
භළතිතුභහට ශදන්ස්න තිබුණහ. එතුභහ ඉතහභත් ශජයසස
ඇභතියශඹක්. එතුභහ අභළති ශන්ස්න පුළුන්ස්. නළත්නම් නිභ ශ
 ඉරිඳහර ද  ඉ ශහ භළතිතුභහ නළත්නම් ෂවු ඉ ඇභතිතුභහ නළත්නම්
ශජෝන්ස් ශශනවියත්න භළතිතුභහ නළත්නම් ිනශන්ස්ස ගුණනැධන
භළතිතුභහ ඉන්ස්නහ. ඇයි නළත්ශත් ඵළ ඉ ශ යහජඳක් ඇයි නළත්ශත්
නහභ ශ යහජඳක්? ඇයි ශම් අඹ ශම් ශනහශද නළත්ශත්? ශම්
අහිා න ශදශනකු විතයශන්ස් ඉන්ස්ශන්ස්.
දළන්ස් ඵරන්ස්න එතළනත් ඉන්ස්ශන්ස් වුද කිඹරහ. ඇත්ත
ලශඹන්ස්භ ලහන්ස්ත ඵඩුඩහය භන්ස්ත්රීතුභහ විතයයි real SLFP කිඹරහ
කිඹන්ස්ශන්ස්. අශනක් අඹ එශවභද? අචර ජහශොඩශේ භන්ස්ත්රීතුභහ
විභ ශ වීයාල භළතිතුභහශේ ඳක්ශආ. භහලිනී ශෂොන්ස්ශේහ
භවත්මිඹ ඉ ශරහ අසවීශම් ලිපිඹ  ජරහ නළත තපු භන්ස්ත්රීරිඹක්.
ඊශෙට ජහන ඵඩුඩහය භන්ස්ත්රීතුභහ ඉන්ස්නහ. එතුභහ ශවො
ශශනක්. එතශොට උිනත් ශරොකුඵඩුඩහය භන්ස්ත්රීතුභහ වුණත්
එක්ත් ජහති ඳක්ශඹන්ස් තභයි ඇවි ශරහ තිශඵන්ස්ශන්ස්. ඊට
ඳසශේ ඉන්ස්න අසනැ භන්ස්ත්රීතුභහ ළන අවරහ ළඩක් නළත. ඊශෙට
ශේ.තනැ.පී. ූ රිඹනශඳරුභ භන්ස්ත්රීතුභහත් . හශේභයි. ඊට ඳසශේ
නිභ ශ විශේ ඉාව භන්ස්ත්රීතුභහ ඉන්ස්නහ. එක්ත් ජහති ඳක්ශආ
ඡන්ස්දලින්ස් . ඳළත්තට ඳළනරහ ගිඹ අඹ තභයි හුෙක් ඉන්ස්ශන්ස්.
ඊශෙට ුවමින්ස්ද  ඉ ශහ භන්ස්ත්රීතුභහ ඉන්ස්නහ. එතුභහ ළන ථහ
යන්ස්න අලයතහක් තිශඵනහද? ශම් හශේ ටයුත්තක්
යන්ස්න අශන අභළතිතුභහට ශදන්ස්න ඵළරි ඇයි? ශභතළන තභයි
රලසනඹ ඇති ශරහ තිශඵන්ස්ශන්ස්. භක් නළවළ
.
ඔඵතුභන්ස්රහශේ රලසනඹක් ශන්ස්.
තමුන්ස්නහන්ස්ශේරහ දන්ස්නහ තමුන්ස්නහන්ස්ශේරහට භන්ස්ත්රීරු
145ක් ඉන්ස්නහ කිඹරහ. විඳක්ඹ විරු්ධධ වුණත් නළතත් ශම්
ශඹෝජනහ ිනනනහ කිඹන එ තමුන්ස්නහන්ස්ශේරහ දන්ස්නහ.
ශභතළන ශඳන්ස්න්ස්න ඹන්ස්ශන්ස් ශම් ශඹෝජනහ ම්ඵන්ස්ධශඹන්ස්
එක්ත් ජහති ඳක්ශආ සථහයඹ ශභොක්ද කිඹන එයි. අපි
අනිහනැශඹන්ස්භ ශම් ශනුශන්ස් පිට යටින්ස් ශභවහට එන අඹ
රතික්ශේඳ යනහ. . කි ඉ ශේත්භ අලය නළවළ. නමුත් අපි
කිඹරහ තිශඵනහ ඔඵතුභන්ස්රහ ශම් ශොන්ස්ශ්ධ ඉ ඇති යපු නිහ
තභයි ශම් වහ ශදොය විෘත ශරහ තිශඵන්ස්ශන්ස් කිඹරහ. .
නළළත්වුශොත් අශන ාශලෝධනඹ පිළිත්ශතොත් අශන ම්පනැණ
වශඹෝඹ අද  6.00ට ශඳන්ස්නහ කිඹන එ භහ ශම්
අසථහශද ජ නිනැභීත කිඹන්ස්න ළභළතියි. ඔඵතුභන්ස්රහ යපු
අඳයහධඹ නිහ තභයි අද යට අඳකීනැතිඹ යහ ශන ඹන්ස්න
වදන්ස්ශන්ස්. [ඵහධහ කිරීභක්] යඑන්ස්පී එ ශේවීපී එ ශභොක්ද
යන්ස්ශන්ස් කිඹන එ අලය නළවළ. අපි තභයි ශම් අසථහශද ජ
ළඵෆ ශ්ධලහනුයහශඹන්ස් ටයුතු යන්ස්ශන්ස්. ඔඵතුභන්ස්රහ 1989
යපු ළශඩ් දළන්ස් අපි ශහ නම් එතළන තභයි ඉය ශන්ස්ශන්ස්.
දළන්ස් ශම්ට visa ශදනහ ද නළ්ධද කිඹන එ ළන ශනොශයි
ළන්ස්ඩ්රහ බීඩහස භළතිනිඹ ශභවහට එනහ ද නළ්ධද කිඹන එ ළන
ශනොශයි නනීදන්ස් පි ශශ ශ ශභවහට ඇවි ශරහ තශඹත් ශජොලිඹක්
ඇති කිරීභ ළන ශනොශයි ථහ යන්ස්න අලය න්ස්ශන්ස්. .
ශො ශරන්ස් US Dollars 1.5 million ශන්ස් යරහ තිශඵනහ ශම්
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[රු යවි රුණහනහඹ භවතහ]

යඳ ශරහ කිඹරහ. ජුනි භහශආ ඳටන්ස් න්ස්නහ. දළන්ස් අපි හිතමු
ඔඵතුභන්ස්රහ අශන ශඹෝජනහත් එතු යශන ශම් නළළත්තුහ
කිඹරහ. නමුත් . අඹ නත්නහ ද? ඉතින්ස් එශවනම් ශභොනහද
යරහ තිශඵන්ස්ශන්ස්? ඇයි . තත්ත්ඹ ඇති ය තිශඵන්ස්ශන්ස්?
ශම් තභයි ළඵෆ තත්ත්ඹ.
අශන රු විජඹදහ යහජඳක් භන්ස්ත්රීතුභහ ශඵොශවොභ
ඕනෆමින්ස් ශඳන්ස්හ ුවන්ස්නහ ශභොනහද ශරහ තිශඵන්ස්ශන්ස් කිඹරහ.
ඵෆන්ස් කී මූන්ස් භළතිතුභහට ඹහපු ලිපිශආ ශළින්ස්භ කිඹරහ
තිශඵන්ස්ශන්ස් ශභොක්ද? They have basically sacrificed the
armed forces for protecting their policies, for their own
protection and family protection. Only when they have to
sacrifice their own selves, everything becomes bad.
අය කිඹනහ හශේ ශම් රලසනඹ ශරොක්න්ස්ට නළති ඵට්ටන්ස්ට
දළම්භහ නම් රලසනඹක් නළවළ. නමුත් ඵට්ටන්ස්ට නළති ශම්
ශරොක්න්ස්ට ඹන විට ඉතහභත් ශරොකු රලසනඹක් ශරහ. ශභන්ස්න
ශම් තභයි ළඵෆ රලසනඹ. ශම් රලසනඹට උත්තය ශදන්ස්න පුළුන්ස්ද
අශන විශ්ධල ටයුතු ඇභතිතුභහට. ශම් රලසනඹට භහින්ස්ද භය ඉාව
ඇභතිතුභහට උත්තය ශදන්ස්න පුළුන්ස්ද? ශභන්ස්න ශම්ට තභයි යට
ඳහහ ශදනහ කිඹරහ කිදශද. 1815 උඩයට ගිවිුසභ අත්න්ස් ශහට
ඳසශේ ශම් තභයි ළඵෆ ඳහහ  ජභ කිඹන්ස්ශන්ස්. ශ්ධලහනුයහඹක්
තිශඵන ශශනක් ශම් හශේ ශදඹක් යනහද? ශභන්ස්න ශම්
තභයි අපි අවන්ස්ශන්ස්.
ශම් ලිපිර තිශඵන ශ්ධ ශ භහ නළත කිඹන්ස්ශන්ස් නළවළ. භහ
.හ කිශඹදහ. .හට උත්තය ුවන්ස්නහ. නමුත් ශභතළන කිඹන්ස්ශන්ස්
"a credible domestic investigation" කිඹරහයි. ශම්ට තභයි
ඔඵතුභන්ස්රහ ශදොය විෘත ය තිශඵන්ස්ශන්ස්. ඇයි ශම් යන්ස්න
ඉඩ ුවන්ස්ශන්ස්? කිඹන්ස්න තිබුණහ ශන්ස් "අඳට වාන්ස්න කි ඉභ ශදඹක්
නළවළ. අශන වුරුත් ළයින යරහ නළවළ" කිඹරහ. ළයින ශහ
කිඹරහ ඔනපු ශරහ තිශඵනහ නම් . යරහ තිශඵන්ස්ශන්ස් ්රිවිධ
වමුදහත් ශඳොමක ඉඹත් ශනොශයි. . යරහ තිශඵන්ස්ශන්ස් යජශආ
ඉන්ස්න එක් ශනකු ශදන්ස්නකු මි ශන වුරුත් ශනොශයි
කිඹන එ විඳක්ඹ ලශඹන්ස් අපි ශභතළන ජ භතක් යනහ.
අශන හනැඹ බහයඹ න්ස්ශන්ස් යටත් ්රිවිධ වමුදහත් තයක්හ කිරීභ
මි තඩුක් තයක්හ යන එ ශනොශයි කිඹන එත් අපි
ශභතළන ජ භතක් යනහ. [ඵහධහ කිරීම්] ඔඵතුභන්ස්රහ ෆ ළහුහට
ළඩක් නළවළ.
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි ඔඵතුභහශේ අයඹ
ඳරිින භහ වභළගත* යනහ 2009 භළයි 26 ිනනළති "Joint
Statement by UN Secretary-General, Government of Sri
Lanka" නභළති .හඵ්ධධ නිශදදනඹ.
එහි ශභශේ වන්ස් ශනහ:
“President Rajapaksa expressed his firm resolve to proceed with the
implementation of the 13th Amendment, as well as to begin a
broader dialogue with all parties, including the Tamil parties in the
new circumstances, to further enhance this process and to bring
about lasting peace and development in Sri Lanka.”

This obviously opened the door for a Thirteen plus
solution. This promise was not given by anybody else, but
you all.
—————————
* පවහතකළවේ තබළ ඇත.

* தனஷகயத்தஷல் கலக்கப்பட்டுள்ரது.
* Placed in the Library.
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I am only trying to give five or six facts that have led
to the investigation that has come up today owing to the
breach of the confidence they had in the Government of
Sri Lanka under President Mahinda Rajapaksa. That is
why I tabled that Joint Statement by the UN SecretaryGeneral and the Government of Sri Lanka.
Then, there is an article written by the Hon. (Prof.)
Rajiva Wijesinha, a person who has credible information.
He headed the Peace Secretariat. He had written a lovely
article published on the 19th of May, 2014. Sir, with your
permission, I table* it.
Sir, let me quote two paragraphs from that article:
“I had been summoned there urgently, because some Western
nations had been trying to get sufficient signatures to hold a Special
Session of the Human Rights Council in an attempt to stop our
imminent conquest of the Tigers. By the time I got to Geneva
though, the danger was over, and there was much to celebrate. The
superb diplomacy of Dayan Jayatilleka, our Representative in
Geneva, supported admirably by the international coalition he had
built up, had ensured that the West did not get the required number
of signatures, and the danger passed."
"But before that I, had been asked up to Kandy, for dinner at
President’s House where Ban Ki-Moon was being entertained.”

වුද ඵෆන්ස් කී මූන්ස් කිඹන්ස්ශන්ස්? එතුභහට විරු්ධධ ශරහ
ඔඵතුභන්ස්රහශේ තඩුක්ශද ශනකු භළශයන්ස්නත් ගිඹහ. භහින්ස්ද
යහජඳක් භවත්භඹහ තළඹිලි ටික් ශඳොරහ තයක්හ ය ත්තහ.
අද එළනි පු්ධරයින්ස්ට විරු්ධධ ථහ යනහ.

The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha further says in his
article, I quote:
“When I got there, the great man was deep in discussion with
Foreign Ministry officials, and it took some time before they
emerged with a joint communiqué, which was duly signed before
dinner.”

එතළන ජ යහජී විශේ ඉාව කිඹනහ "ශම් අත්න්ස් යන්ස්න
භභ එඳහ කිදහ. දඹහන්ස් ජඹතිර භවත්භඹහත් ශම් අත්න්ස්
යන්ස්න එඳහ කිදහ" කිඹරහ. එතළන හිටපු  ඉඹ දභ විශලේ
නිශඹෝිකතයින්ස් ශම් අත්න්ස් යන්ස්න එඳහඹ කිදහට භහින්ස්ද
යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ කිදහ  ද "නළවළ ශම් අත්න්ස්
යන්ස්න ඕනෆ" කිඹරහ. ශම් භන්ස්ත්රීතුභන්ස්රහ යන ශවළිදයවු කිරීභ
තුළින්ස් අඳට ශනනහ අද ශභළනි තහයශඹන්ස් අශන යටට ඇඟිලි
වන්ස්න විශ්ධශිඹන්ස්ට අසථහ ඇති ය  ජ තිශඵන්ස්ශන්ස්
ඔඵතුභන්ස්රහට යන්ස්න එඳහ කිඹපු ශ්ධ කිරීභ තුළිනුයි කිඹරහයි. භහ
අවනහ යහජී විශේ ඉාව-

නිවයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ

(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Please wind up now, Hon. Member, your time is over.
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, I have been allotted 15 minutes.
—————————
* පවහතකළවේ තබළ ඇත.

* தனஷகயத்தஷல் கலக்கப்பட்டுள்ரது.
* Placed in the Library.
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නිවයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ

නිවයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Yes, but it is over now.

රු ඇභතිතුභහ කිඹරහ කිඹන්ස්න.

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்)
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(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்)

(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶநஶக்க)

(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, I will take just five more minutes.

රලිත් වීයතුා භළතිතුභහ කිඹනහ  ඉඹඹට 50ක් ක්රිඹහත්භ
යරහ තිශඵනහ කිඹරහ. ශම් ථහ තුළින්ස් අඳට ශඳශනනහ
ශභතළන ශනසභක් තිශඵනහ කිඹරහ. . නිහ තභයි අද
ජහතයන්ස්තය ශරෝඹ-

නිවයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ

(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

No, I cannot give you another five minutes unless a
Member from your side gives it.

නිවයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ

(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

Please wind up now.

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶநஶக்க)

Then, I will take only three more minutes.
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි රු ජී.එ ශ. පීරිස
භළතිතුභහ වි ඉන්ස් 2011 ශඳඵයහරි 15න ිනන ඵෆන්ස් කී මූන්ස්ට ඹන
රද . ලියුභ භහ table* යනහ.
ඉන්ස් ඳුස ඉන්ස්ිනඹහට ඳස භනක් ගිහි ශරහ දවතුන්ස්න
තඩුක්රභ යසථහ ාශලෝධනඹ ඉිනරිඹට ශන ඹනහඹ කිඹරහ
ශඳන්ස්හ  ජ තිබුණහ. ඉන්ස් ඳුස LLRC හනැතහ තුළින්ස් ශම්
ක්රිඹහත්භ යනහ කිඹරහ කිදහ. දළන්ස් ශභතළන ඔඵතුභන්ස්රහශේ
ථහ තුළින්ස්භ ඹම් ශනක් තිශඵනහ. භහින්ස්ද භය ඉාව
කිඹනහ ිකනීහරට ගිහි ශරහ ශම්ශක්  ඉඹඹට 99ක් ඉය ශහ
කිඹරහ. ඉන්ස් ඳුස ජී.එ ශ. පීරිස ඇභතිතුභහ කිඹනහ ශම්ශක්  ඉඹඹට
50ක් ක්රිඹහත්භ යරහ තිශඵනහ කිඹරහ.

ගරු ලිත්
අමළතයතුමළ

ිමවළනළයක

මශතළ

ාවවෞඛය

නිවයෝජය

(ஶண்புஷகு யபௌத் தஷசஶநஶக்க - சுகஶதஶ பஷதஷ அகச்சர்)
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health)

Sir, I rise to a point of Order. - [Interruption.]
නිවයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ

(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! There is a point of Order being raised. [Interruption.] What is the point of Order, Hon. Lalith
Dissanayake?
ගරු ලිත් ිමවළනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு யபௌத் தஷசஶநஶக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

සථහය නිශඹෝ අනු භන්ස්ත්රීතුභන්ස්රහට ඇභතිතුභන්ස්රහට
තභන්ස්ත්රණඹ යන රභඹක් තිශඵනහ. භහින්ස්ද භය ඉාව කිඹරහ
ශශනක් නළවළ. එතුභහ රු අභහතයයශඹක්. එශවභ
තභන්ස්ත්රණඹ කිරීභ වරි ළයිනයි. භන්ස්ත්රීරුන්ස්ට ඇභතිරුන්ස්ට
අඳවහ යන්ස්න එඳහ.

—————————
* පවහතකළවේ තබළ ඇත.

* தனஷகயத்தஷல் கலக்கப்பட்டுள்ரது.
* Placed in the Library.

(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Just give me two more minutes, Sir.
නිවයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ

(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Ajith P. Perera, can you give him two minutes
from your time?
ගරු අජිත් පී. වඳවර්රළ මශතළ

(ஶண்புஷகு அ ஷத் பீ. தபமஶ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

Give him one minute, Sir.
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Okay, I will take one minute more.
. විතයක් ශනොශයි. ශභහි තත් ශ්ධ ශ අඩාගු ශරහ
තිශඵනහ. එදහ අනැථ හධ අයමුදර තයක්හ යන්ස්න ඕනෆඹ
කිඹහ ශ උ්ධශකෝණශආ ජ
ශයොශන්ස් චහන භයපු එ
ම්ඵන්ස්ධශඹන්ස් යතුඳසර  ඉ්ධධිශආ ජ භයපු අඹ ම්ඵන්ස්ධශඹන්ස්
ීකයයින්ස්ශේ ශත ශ වනහධහයඹ ශනොරළබීභ ම්ඵන්ස්ධශඹන්ස් ශ
උ්ධශකෝණශආ ජ භයපු ඇන්ස්තනි භවතහ ම්ඵන්ස්ධශඹන්ස් අර
විනිලසචඹහයතුමිඹ ම්ඵන්ස්ධශඹන්ස් විලසවිදයහර ශියඹන්ස්ට වපු
ශ්ධ ම්ඵන්ස්ධශඹන්ස් යත් ශෂොන්ස්ශේහට court-martial එ
නීතයනුකර නළවළ කිඹරහ කිඹපු ශ්ධ ම්ඵන්ස්ධශඹන්ස් ඵළාකු
ශො ශර හ ඉන්ස්ිනඹහශන්ස් ඕනෆඹ කිඹරහ කිඹන ශක්පී හශේ අඹ
. යටට ශදන්ස්න ඕනෆඹ කිඹරහ අත් අඩාගුට ශනොළනීභ
ම්ඵන්ස්ධශඹන්ස් තභයි අද ජහතයන්ස්තය ශරෝඹ කිඹන්ස්ශන්ස් රාහ
banana republic එක් . නිහ කිඹන ශ්ධ විලසහ යන්ස්න ඵළවළ
කිඹරහ. . නිහ තභයි ශභළනි ශදඹක් යන්ස්න ඕනෆ න්ස්ශන්ස්. දළන්ස්
ශම් ඳහනැලිශම්න්ස්තු දළන නීවි ශම් හශේ විභනැලනඹට අඳ රක්
යරහ තිශඵන්ස්ශන්ස් ඇයි කිඹරහ. ශභළනි විභනැලනඹට අඳ රක්
යරහ තිශඵන්ස්ශන්ස් ශම් තඩුක්  ජරහ තිශඵන ශඳොශයොන්ස්ුව
ක්රිඹහත්භ යන්ස්ශන්ස් නළති නිහයි. යශට් කීනැති නහභඹ නළති ශරහ
තිශඵන්ස්ශන්ස් ඔඵතුභන්ස්රහශේභ ටයුතු නිහයි. . නිහ  ඉඹ ද
ශදනහභ . යහශි ශරහ එක්ත් ජහති ඳක්ශඹන්ස් ඉිනරිඳත්
යරහ තිශඵන ාශලෝධනරට වශඹෝඹ ශදන්ස්න. ශම්

855

ඳහනැලිශම්න්ස්තු

ශඹෝජනහත් එක් එතු ශරහ ුස්ධදහට අශන යටට ඇවි ශරහ
අශන යශට් ශ්ධ ශරට ඇඟිලි වන්ස්න ඉඩ ශනොශදන්ස්න ටයුතු
යන්ස්න අඳටත් උදවු යන්ස්න කිඹන එ ශම් අසථහශද ජ ඉ ශරහ
 ඉටිමින්ස් භභ නිවඬ නහ.
[අ.බහ. 2.46]

ගරු මමත්රීඳළ සිරිවවාන මශතළ ාවවෞඛය අමළතයතුමළ

(ஶண்புஷகு கத்தஷஶஷபஶய சஷமஷமசன - சுகஶதஶ அகச்சர்)

(The Hon. Maithripala Sirisena - Minister of Health)

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි තඩුක් ඳක්ශආ අශන
ශවෝදය භන්ස්ත්රීරු කීඳ ශදශනකු ඉිනරිඳත් ශ ඉතහභත් ළදත්
ශඹෝජනහක් පිළිඵයි අපි අද ථහ යන්ස්ශන්ස්. අඳට ශම්
ශඹෝජනහ ඳහනැලිශම්න්ස්තුට ඉිනරිඳත් කිරීභට ශවේතු ව ඳුස බිභ
පිළිඵ රධහන ලශඹන්ස්භ අධහනඹ ශඹොමු කිරීභ ඉතහභත්භ
අලයයි. ඊශආ  ඉට ශම් ම්ඵන්ස්ධශඹන්ස් විඳක්ඹ ඉිනරිඳත් ශ
තනැ ශඵොශවෝ ශරහට අපි අවශන  ඉටිඹහ. විඳක්ශආ  ඉඹ ද
තනැර අයමුණ න්ස්ශන්ස් අශන යශට් සහීකනත්ඹ ළන
ශනොරහ අශන යට තුශට විශ්ධය ඹ නිශඹෝිකත පිරිට
ඳළමිණීභට ඉඩ ිනඹ යුතුඹ ඹන්ස්නයි. රධහන ලශඹන්ස්භ අඳට අලය
භහජ තනැක  ව ශ්ධලඳහරන ටපිටහක් ශොඩ නළඟීභට
තිශඵන්ස්නහ ව අභිශඹෝ ශභහි ජ වුරුත් ඳළවළිනලි ශත්රුම් ළනීභ
අලයයි කිඹරහ භභ හිතනහ.
ශම් ිකනීහ ශඹෝජනහ ඉිනරිඳත් කිරීභට රධහන ලශඹන්ස්භ ශවේතු
ව රුණු පිළිඵ අපි ළරකි ශර ශඹොමු කිරීභ ඉතහභත්භ
අලයයි. ිකනීහ වයවහ ශම් ශඹෝජනහ ඳුසඳ  ඉටින්ස්ශන්ස් වුද
කිඹන හයණහත් අපි මූලි ලශඹන්ස්භ ශත්රුම් ළනීභ අලයයි.
එක්ත් ජහති ඳක්ඹ විශලේශඹන්ස්භ ඉිනරිඳත් යන රද රුණු
අනු අඳට එක්ත් ජහති ඳක්ශඹන්ස් අවන්ස්නට  ඉ්ධධ නහ
එ ශටීටීඊ ත්රසතහදඹ ඳයහජඹ කිරීභ වහ අතිරු ජනහධිඳති
භහින්ස්ද යහජඳක් භළතිතුභහශේ නහඹත්ශඹන්ස් තයම්බ ශ
භහනුෂීඹ ශභශවයුම්ර ජ හශේභ . ජඹරවණඹ රළබීශභන්ස් ඳුස
එභ ටයුතුරට එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ශොශතක් ුවයට
වශඹෝඹ රඵහ ුවන්ස්නහද කිඹන හයණඹ.

ගරු වජිත් වප්රාමදළව මශතළ

(ஶண்புஷகு ச ஷத் பஷமதஶழ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඉවළින්ස්භ වශඹෝඹ රඵහ ුවන්ස්නහ.

ගරු මමත්රීඳළ සිරිවවාන මශතළ

(ஶண்புஷகு கத்தஷஶஷபஶய சஷமஷமசன)

(The Hon. Maithripala Sirisena)

රබහයන්ස්ශේ එ ශටීටීඊ ත්රසතහදඹට විරු්ධධ එදහ අශන
තයක් වමුදහ ඳත්හශන ගිඹ ටශන්ස් ජ එක්ත් ජහති
ඳක්ඹ කි ඉුව වශඹෝඹක් රඵහ ුවන්ස්ශන්ස් නළවළ. එක්ත් ජහති
ඳක්ඹ එදහ ඵරහශන හිටිශආ අශන තයක් වමුදහ ව යජඹ
ඳයහජඹට ඳත්න තුරු. ශේ.තනැ. ජඹනැධන ජනහධිඳතිතුභහශේ
ඳහරන හර සීභහශද ඉරහ අවුරුුව තිවට තන්ස්න හරඹක්
ඳළති යු්ධධශආ ජ ඵරඹට ඳත් වුණ ෆභ යජඹක්භ යු්ධධඹ කිරීභට
ශොස අභහරුශද ළටුණහ. . තහයඹට භහින්ස්ද යහජඳක්
ජනහධිඳතිතුභහශේ යජඹත්
තයක් වමුදහත් අභහරු
තත්ත්ඹට ඳත් ශයි කිඹරහ තභයි එක්ත් ජහති ඳක්ඹ
ඵරහශන හිටිශආ. නමුත් . ඵරහශඳොශයොත්තු කි ඉශේත්භ ඉටු
ශනොවී යු්ධධඹ ජඹරවණඹ ශහ. රධහන ලශඹන්ස්භ යු්ධධඹ
ජඹරවණඹ ශ අසථහශද ඉරහ විඳක්ඹ තුළින්ස් ශ්ධලඳහරන
කුවභක් තභයි අපි දළක්ශක්. ශම් ළන  ශඳනහ යන්ස්නට
ඕනෆ.
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අපි දන්ස්නහ ශරෝශආ අනික් යටර -යහජයර- ඇති වුණ
රලසනර ජ එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ ාවිධහනශආ භළිනවත් වීම්ර ජ
අන්ස්තනැ ජහති භළිනවත් වීම්ර ජ ඇති වුණ රතිපර කුභන
තහයශආද කිඹරහ. මූලි ශරභ රී රාහ යජඹ එක්ත්
ජහතීන්ස්ශේ ාවිධහනශආ හභහිකඹකු විධිඹට එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ
ාවිධහනශආ රඥනතිරට රු යන .හ පිළිත් යජඹක් විධිඹට
අපි ළභ විටභ එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ ාවිධහනශආ රඥනති තයක්හ
යන්ස්නට ඵළඳී  ඉටිනහ. නමුත් එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ ාවිධහනඹ ශම්
ශඹෝජනහ ඉිනරිඳත් කිරීභට ඳුස බිම් වුණු රුණු ළරකි ශරට ත්
විට ඉතහ ඳළවළිනලි ශඳශනන්ස්නහ ව හයණඹක් තභයි ශම් යට තුශ
ශබෞති ලශඹන්ස් ඳයහජඹට ඳත් ව අබයන්ස්තය ලශඹන්ස්
ඳයහජඹට ඳත් ව එ ශටීටීඊ ත්රසතහ ජන්ස්ශේ විශ්ධල යටර  ඉටින
ඉතිරි පිරික් රඵහ ුවන්ස් ළරැින රුණු භත ළරැින ශතොයතුරු භත
ශම් ශඹෝජනහ ඉසයවට ඇවිත් තිශඵනහඹ කිඹන හයණඹ.
වුරුන්ස් ශවෝ කිඹනහ නම් යශට් අබයන්ස්තය රලසන විහ ළනීභ
වහ යටින්ස් පිටසතය ඳහනැලසරට ඉඩ ිනඹ යුතුයි කිඹරහ එශේ
කිඹන අඹශේ තත්ත්ඹ පිළිඵ ළරකි ශර ශඹොමු කිරීභ ඉතහ
අලයයි.

ගරු අජිත් පී. වඳවර්රළ මශතළ

(ஶண்புஷகு அ ஷத் பீ. தபமஶ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

Sir, I rise to a point of Order.
නිවයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ

(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

What is your point of Order, Hon. Member?
ගරු අජිත් පී. වඳවර්රළ මශතළ

(ஶண்புஷகு அ ஷத் பீ. தபமஶ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

රු ඇභතිතුභනි එක්ත් ජහති ඳක්ශආ සථහයඹ
ජහතයන්ස්තය ඳරීක්ණඹට විරු්ධධයි කිඹන එයි. . සක යයි.
ඔඵතුභහ ළරැින අශඵෝධඹකින්ස් තභයි ශම් ථහ යන්ස්ශන්ස්. අපි
ශම් ජහතයන්ස්තය ඳරීක්ණඹට විරු්ධධයි.

ගරු මමත්රීඳළ සිරිවවාන මශතළ

(ஶண்புஷகு கத்தஷஶஷபஶய சஷமஷமசன)

(The Hon. Maithripala Sirisena)

නළවළ නළවළ. තමුන්ස්නහන්ස්ශේරහ ඊශආ  ඉට යන රද රහල
 ඉඹ ශර
ත්තහභ
ශඳශනනහ
භහින්ස්ද
යහජඳක්
ජනහධිඳතිතුභහශේ යජඹට විරු්ධධ වුද . විරු්ධධ ඕනෆභ
ශශනකුට
වශඹෝඹ
ිනඹ
යුතුයි
කිඹන
එ
තමුන්ස්නහන්ස්ශේරහශේ අයමුණ ඵ. . තභයි තමුන්ස්නහන්ස්ශේරහ
ශම් යන්ස්න වදන්ස්ශන්ස්. . තභයි එභ ශ්ධ. නමුත්
තමුන්ස්නහන්ස්ශේරහ විශලේශඹන්ස්භ  ශඳනහ ශ යුතු නහ ශම්
යශට් අබයන්ස්තයඹ හනැඹඹක් වහ විශ්ධය ඹ ඳරීක්ණඹට ඉඩ
ුවන්ස් විට . තුළින්ස් ඇති න රතිපර ව තත්ත් පිළිඵ. අඳට
භතයි ුසඩහනශආ ඇති වුණ  ඉ්ධධිර ජ ුසඩහනඹට  ඉුව වුශඩු
කුභක්ද කිඹරහ. ිකනීහ වයවහ එන ශම් ඳරීක්ණ තුළින්ස්
ඳළවළිනලිභ  ඉ්ධධ න්ස්ශන්ස් ශම් යශට් මිඹ ගිඹ ත්රසතහ ජ
ාවිධහනරට නළත ඳණ  ජභක්. . නිහ තභයි අපි ඳළවළිනලිභ
කිඹන්ස්ශන්ස් අශන රලසන අඳට විහ න්ස්න ඉඩ ශදන්ස්න කිඹරහ.
අශන රලසන අඳට විහ ළනීභට ඉඩ ිනඹ යුතුයි අශන රලසන
විඳීභට විශ්ධය ඹ භළිනවත් වීභ අලයතහක් නළවළ කිඹරහ
කිඹනහ නම් තමුන්ස්නහන්ස්ශේරහ - විඳක්ඹ - . ළන ථහ
යනශොට ශ්ධලඳහරන කුවභකින්ස් ශතොය රහල යන්ස්න
ඕනෆ ''ශම් යට තුශ තිශඵන රලසන අපි විහ න්ස්නම් කි ඉභ
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විශ්ධය ඹ නිශඹෝිකත පිරික් ශවෝ . කි ඉභ ශශනක් ශම් ඳරීක්ණ
වහ ඳළමිණීභ අලය ශන්ස්ශන්ස් නළවළ'' කිඹරහ. නමුත්
තමුන්ස්නහන්ස්ශේරහ ථහ යන්ස්ශන්ස් රුණු ඉිනරිඳත් යන්ස්ශන්ස්
වෘදඹ හක්ෂිඹට එෙ ද කිඹන හයණඹ ළරකි ශරට ළනීභ
ඉතහභ අලයයි. ශම් රු බහශද හශේභ ශම් යශට්  ඉටින ෆභ
ශශනකුශේභ ශඳොුව භතඹ විඹ යුත්ශත් යශට් සහීකනත්ඹයි.
අවුරුුව 30ට තන්ස්න හරඹක් තිසශේ තිබුණු යුදභඹ අත්
දළකීම් . තිබුණු ඉතහභ ටු තත්ත්ඹ ුවසය තත්ත්ඹ අඳ
ෆභ ශශනක්භ අත්විරහ තිශඵනහ. අපි අත්විපු . ඉතහ ුවසය
තත්ත්ඹ අත් දළකීභට අයශන නළත එළනි තත්ත්ඹට ශම්
යට ශන ඹනහද කිඹන හයණඹ විශලේශඹන්ස්භ රහ ඵළමකභ
අලයයි.
විශලේශඹන්ස්භ අතීතශආ ජ එ ශටීටීඊ ත්රසතහදඹත් භෙ ශම් යට
ඩන්ස්නට ඵරහශඳොශයොත්තු වුණ අඹශේ ඵරහශඳොශයොත්තුරට
ලක්තිඹ  ජභක් තභයි ිකනීහ වයවහ එන ශම් ශඹෝජනහ තුළින්ස්
ශන්ස්ශන්ස්. . නිහයි අපි ඉතහ ඳළවළිනලි කිඹන්ස්ශන්ස් ශම් යශට්
තිශඵන රලසන යජඹට යටට විහ ළනීභට ඉඩ ශදන්ස්න අශන
රලසන අඳභ විහ න්ස්නම් පිටසතය අඹ අශන රලසනරට භළිනවත්
වීභ අනලයයි කිඹන හයණඹ.
මූලි ලශඹන්ස්භ අශන යට ම්ඵන්ස්ධශඹන්ස් ළයින චිත්රඹක්
ජහතයන්ස්තයඹට ුවන්ස්ශන්ස් වුද . ඳුසඳ  ඉටින්ස්ශන්ස් වුද ිකනීහ
ශඹෝජනහ ජඹරවණඹ යන්ස්න . යටරට ළයින ශතොයතුරු ුවන්ස්ශන්ස්
වුද කිඹන හයණහ වළභ ශශනකුශේභ වෘදඹ හක්ෂිඹ තුශ
තිශඵන්ස්න ඕනෆ. . වෘදඹ හක්ෂිඹට අනු ථහ යන්ස්ශන්ස් නළති
. අනු යජඹ ිනවහ ඵරන්ස්ශන්ස් නළති ශ්ධලඳහරන ඉරක්ඹක් තුශ
ටයුතු කිරීභ ඉතහභ අයුක්ති වත ව අහධහයණ හයණඹක්
විධිඹට තභයි අපි දකින්ස්ශන්ස්.
අඳට අශන යශට් සහීකනත්ඹ රැ න්ස්න ඕනෆ. අශන යණ
විරුන්ස් තයක්හ ය න්ස්න ඕනෆ. අශන යණවිරුන්ස් ටන්ස්
යනශොට ශරෝශආ අනික් යහජයඹන්ස්ට අපි ශඳන්ස්නුම් ශහ
අශන යණවිරුන්ස් ශොච්චය දක්ද කිඹන හයණඹ. ශරෝශආ
භවහ ඵරතුන්ස්ට එ ශර ශච්ච ත්රසතහ ජ රවහයර ජ .හ භළඩ
ඳත්න්ස්නට . වමුදහරට පුළුන්ස්භක් රළබුශඩු නළවළ. භවහ
ඵරතුන්ස්ට ඵළරි ශච්ච ශ්ධ අඳ ළනි පුාචි යටක් ඉසට ශහ. භවහ
ශෞයනීඹ යටක් විධිඹට අඳ . හනැඹඹ ශහ. භහින්ස්ද යහජඳක්
ජනහධිඳතිතුභහශේ නහඹත්ශඹන්ස් අශන තයක් වමුදහ . රළබ
ජඹරවණඹට ශම් යශට් භසත ජනතහශේභ තශිනැහදඹ
රළබුණහ. එදහ යශට් ජනතහශේ තශිනැහදඹ එඹට රළශඵනශොටත්
එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ශ්ධලඳහරන කුවභකින්ස් තභයි හිටිශආ.
එදහත් . වහ අඳට අා වශඹෝඹක් ුවන්ස්ශන්ස් නළවළ. . නිහ
තභයි තමුන්ස්නහන්ස්ශේරහ කිදශද ''කිලිශනොච්චි ඹනහඹ කිඹරහ
භළදච්චි ගිඹහ''ඹ කිඹරහ. තමුන්ස්නහන්ස්ශේරහශේ එළනි රහල අඳට
ඉතහ ශවොඳින්ස් භතයි රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි. 30
ය යු්ධධඹකින්ස් රළබ අත් දළකීම් එක් අපි ශම් යට සහීකන
යටක් විධිඹට නිදවස යටක් විධිඹට හභහීට යටක් විධිඹට
ඉිනරිඹට ශන ඹෆශම් ජ අනහතඹ පිළිඵ ළඩි අධහනඹකින්ස්
ටයුතු කිරීභ අලයයි.
යශට් අද දශේ තිශඵන රලසන ිනවහ විඳක්ඹ ශ්ධලඳහරන ඳටු
ඳයභහනැථ අනු  ශඳනහ යමින්ස් ටයුතු කිරීභ ඉතහභ නුුසුවුස
ශදඹක් විධිඹට තභයි
අපි දකින්ස්ශන්ස්. භහින්ස්ද යහජඳක්
ජනහධිඳතිතුභහශේ යජඹ විධිඹට හශේභ රී රහාකිඹන්ස් විධිඹට
අඳ ළභවිටභ  ශඳනහ ශ යුත්ශත්
ශම් යට
විශ්ධය ඹ
තරභණලින්ස් විශ්ධය ඹ ඵරඳෆම්ලින්ස් විශ්ධය ඹ ඇතුළුවීම්ලින්ස්
රතික්ශේඳ ශරහ හභහීට නිදවස යටක් විධිඹට ඉිනරිඹට ඹන්ස්නට
ඉඩ ිනඹ යුතුඹ කිඹන හයණඹයි. . ඵ විශලේශඹන්ස්භ වන්ස්
යමින්ස් අශන රු භන්ස්ත්රීරුන්ස් ශශනන රද ශම් ශඹෝජනහ
ඉතහභ යුක්ති වත හශරෝචිත ශඹෝජනහක්ඹ කිඹන එ
රහල යමින්ස් භභ නිවඬ ශනහ. සතුතියි.
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[2.49 p.m.]
ගරු ඒ. විනළයගමර්ති මශතළ

(ஶண்புஷகு அ. லஷநஶகபர்த்தஷ)

(The Hon. A. Vinayagamoorthy)

Hon. Deputy Chairman of Committees, thank you
very much for giving me an opportunity to speak on the
Motion submitted by nine Hon. Members of this
Parliament.
They do not want an investigation against Sri Lanka
by the Office of the United Nations High Commissioner
for Human Rights to be held. They say that it should not
be carried out on the grounds that such a course of action
is detrimental to the process of reconciliation and peace
and that it erodes the sovereignty, dignity and stature of
Sri Lanka.
The Government is worried about reconciliation. Has
it even implemented one of the several recommendations
made by the LLRC in the Second Volume? The late Mr.
C.R. de Silva, Chairman of LLRC, lamented that the
Government has not taken steps to implement even the
interim recommendations. I want the investigation to be
carried out in Sri Lanka. As far as the Tamils are
concerned, we have no one to complain to in Sri Lanka
except to the very same person who infringes on our
fundamental rights.
With regard to resettlement of Tamils, in Valikamam
North, about 23 villages are yet to be resettled and about
28,000 persons are involved. In Thaiyiddy, 3,000 persons
and in Myliddy, 5,000 persons got displaced from
Valikamam North and they have not yet been resettled.
Two hundred fifty families who got displaced from
Valalai North have not yet been resettled there. I have
written several letters in this connection to the GA,
Jaffna, in this connection.
The United Nations Special Rapporteur, Dr. Chaloka
Beyani, came to Sri Lanka and visited the places where
resettlement has not taken place. He has, in his report to
the UN, said that people who got displaced from an area
must be resettled in that area itself.
In Keppapulavu, nearly 250 families have not yet been
resettled. They were brought from Menik Farm as the last
batch and put in a jungle. The village that adjoins
Keppapulavu is Vattapalai. People have been resettled
there but the difficulty that they face is that the
agricultural lands belonging to them are situated in
Keppapulavu; even their cemetery is in Keppapulavu and
they are unable to go there.
About 1,200 families consisting of 6,000 persons
were chased away from Sampur, which was declared a
high security zone. These 6,000 persons, for the last five
years, have been detained in camps. After chasing away
these 6,000 persons, the Government declared a 10,000-
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acre land as a high security zone and people cannot go
there. As a result of this, people living in four villages are
unable to go to their own lands. People from Sampur,
Koonithivu, Saralaikuda and Sampukani were chased
away and nobody is allowed to go and inspect these lands.
When will the Government allow these 6,000 persons
who were chased away from Sampur to go and resettle in
their own lands? It is a breach of fundamental rights of a
person, if he is prevented from going and living in his
own land.
Regarding resettlement, we are unable to complain to
anyone in Sri Lanka. I am a Member of the Consultative
Committee on Defence and Urban Development and at a
meeting presided over by President Rajapaksa, I
requested him to allow the people from Myliddy to
resettle in Myliddy itself and to develop Myliddy
Fisheries Harbour as the best Fisheries Harbour in Sri
Lanka. Before he could open his mouth the Hon.
Gotabhaya Rajapaksa who was there got up and said that
that cannot be done.
Immediately after the war was over, Ban Ki-moon
came to Sri Lanka, visited Vanni, inspected the area,
came back and met the President. Both of them issued a
Joint Statement where the President accepted
accountability. Thereafter, Ban Ki-moon appointed a
committee consisting of Darusman and two others to
advise him on the condition in Sri Lanka and as to what
happened during the war. They, without coming here,
gave an up-to-date report to Ban Ki-Moon where they
stated that about 40,000 Tamil civilians were brutally
killed in the war. Is this not genocide? Further, Pulidevan,
Nadesan and his wife - who was a Sinhalese lady probably after getting the approval of the Government
went to the army camp with a white flag. What happened
to them? They were shot dead. What happened to
Prabhakaran’s son who was a 14-year old boy? He was
given some biscuits and some time later, they shot him.
All what I have said have happened to the Sri Lankan
Tamils; to whom can they complain? Can they complain
to Mr. Gotabhaya Rajapaksa? Preventing persons from
going and living in their own lands is a breach of their
fundamental rights.
I think the officers who are coming here to investigate
are very senior officers handpicked by Navaneethan
Pillay. One of them is a lady who was a Supreme Court
Judge in New Zealand and she will be heading the
Investigation Unit.
As far as the Tamils are concerned, we solely depend
on the UNHRC to get the relief that we want. Therefore,
we want the Government to allow the Investigation Unit
to come to Sri Lanka and investigate.
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ගරු ඒ. විනළයගමර්ති මශතළ

(ஶண்புஷகு அ. லஷநஶகபர்த்தஷ)

(The Hon. A. Vinayagamoorthy)

Sir, give me one more minute please. If the war was
conducted in a reasonable way, then why are they
objecting to the Investigating Team coming to Sri Lanka?
If nothing has been done by the army and if there is zerodeath casualty, the Government need not worry about the
investigating team coming to Sri Lanka. Thank you.
නිවයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ

(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Douglas Devananda, please.
ගරු ිම.මු. ජයරත්න මශතළ

(ஶண்புஷகு டி.ம். த்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

නෆඟී සිටිවේය.
ளந்தஶர்.
rose.

නිවයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ

(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Yes, Hon. Prime Minister.
ගරු ිම.මු. ජයරත්න මශතළ
(ஶண்புஷகு டி.ம்.

த்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි භභ ඔඵතුභහට කිදහ
භට විශලේ හච්ඡහට ඹන්ස්නට තිශඵනහඹ කිඹහ භට ශරහ
ශදන්ස්නටඹ කිඹහ. භට ඉඩ ශදන්ස්ශන්ස් නළති නිහ භශේ ථහ භහ
නතය යනහ. නමුත් සථහය නිශඹෝ අනු නම් ඳශමුශන්ස්
නළඟී  ඉටි පු්ධරඹහට ථහ යන්ස්නට මූරහනඹ අය රඵහ
ශදන්ස්නට ඕනෆ. එභ නිහ භශේ ථහ භහ නතය යනහ.
[பஷ.ப. 3.05]

ගරු ඩේවහ වද්ලළනන්ද මශතළ ාවම්ප්රදළයික කර්මළන්ත ශළ
කුඩළ ලයලවළය වංලර්ධන අමළතයතුමළ

(ஶண்புஷகு டக்ரஸ் மதலஶனந்தஶ - பஶம்பஶஷ ககத்
ததஶறஷல்கள், சஷபொ ததஶறஷல்பற்சஷ அபஷலஷபைத்தஷ அகச்சர்)

(The Hon. Douglas Devananda - Minister of Traditional
Industries and Small Enterprise Development)

தகரல குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கமர, இந்த
லஷலஶதத்தஷல் கயந்துதகஶண்டு உகஶற்ம னக்கு லஶய்ப்பு
லறங்கஷகக்கு பதபௌல் நஶன் நன்மஷகூமக் கடகப்
பட்டிபைக்கஷன்மமன்.
இயங்கக
ஸதஶன
சர்லமதச
லஷசஶகைக
அததஷப்பதஶ?
இல்கயஶ?
ன்ம
லஷடத்கத
இந்த
நஶடஶளுன்மத்தஷல்
லஷலஶதத்துக்கு
டுத்துக்தகஶண்டகத நஶன் லமலற்கஷன்மமன்.

ගරු අජිත් පී. වඳවර්රළ මශතළ

(ஶண்புஷகு அ ஷத் பீ. தபமஶ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

නිවයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ

(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Vinayagamoorthy, please wind up.

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි අභළතිතුභහට
රමුතහඹ රඵහ ිනඹ යුතුඹ කිඹන එ ශම් ඳහනැලිශම්න්ස්තුශද
තිශඵන ම්රදහඹක්. එතුභහ අසථහ ඉ ශ දහ නම් එභ අසථහ
ිනඹ යුතු තිශඵනහ.[ඵහධහ කිරීභක්]

861

2014 ජුනි 18

නිවයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ

(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, please do not disturb. Hon. Douglas
Devananda, you may carry on.
ගරු ඩේවහ වද්ලළනන්ද මශතළ

(ஶண்புஷகு டக்ரஸ் மதலஶனந்தஶ)

(The Hon. Douglas Devananda)

து நஶட்டின் ஸதஶன சர்லமதச லஷசஶகை மதகலஶ?
இல்கயஶ? ன்பகதத் தஸர்ஶனஷக்க மலண்டிலர்கள் இந்த
நஶட்டில் லஶழ்கஷன்ம க்கமர! ஆகமல, அகனத்து க்கரஷனதும்
பஷதஷநஷதஷககரக் தகஶண்ட இந்த நஶடஶளுன்மம - இந்தச்
சகபம - அதற்கஶன தஸர்ஶனத்கத டுக்க படிபெம். ங்மக
தலடிகுண்டுச்
சத்தங்கள்
மகட்கஷன்மனமலஶ,
அங்மக
உள்நஶட்டுக் குறப்பங்கள், கயலங்கள், பெத்தம் மபஶன்மலற்கம
உபைலஶக்குலதற்கும் அல்யது மதகலஶன இடங்கரஷல் தஶம
தஷட்டஷட்டுக் குறப்பங்ககர உபைலஶக்கஷலஷட்டு, அங்தகல்யஶம்
தகயக நஸட்டித் தது லல்யஶதஷக்கத்கத நஷகயநஶட்டுலதற்கும்
சஷய தலரஷபெயக நஶடுகள் கஶத்தஷபைக்கஷன்மன. இப்மபஶதுகூட,
ததன்னஷயங்ககஷன் சஷய பஷமதசங்கரஷல் துதஷபைஷ்டலசஶக
நடந்தஷபைக்கும் மஶதல்கள், சஷய தலரஷபெயக நஶடுகரஷன் களகுக்
கண்களுக்கு லஷபைந்து பகடப்பதஶகமல அகந்தஷபைக்கஷன்மன.
ஆகமல, தஷழ், பஸ்பௌம், சஷங்கர க்கள் ன இன, சபக
மலபொபஶடு பஶஶது அகனலபைம் இந்த நஶட்டின் க்கமர ன்ம
து னஶதஷபதஷ வஷந்த ஶ பக்ஷ அலர்கரஷன் தகஶள்கக
ஷகனத் ததஶடஶா்ந்தும் நஷகயநஶட்ட மலண்டி தபஶபொப்கப
இந்த நஶட்டின் சட்டம், எளங்கு, பஶதுகஶப்பு மபஶன்மலற்பொக்குப்
தபஶபொப்பஶனலஶா்கள்
உைர்ந்து
தசற்படுலஶர்கதரன
நம்புகஷன்மமன். இமதமலகர அங்கு இன, சபக க்களுக்
கஷகடஷயஶன மஶதல்ககரத் தூண்டிலஷட்டலர்கள் லஶக
இபைப்பஷதம் அலர்கள் சட்டத்தஷன் பன்பஶக நஷபொத்தப்படு
லஶர்கதரன்பொம் பஶதஷக்கப்பட்ட க்களுக்கஶன நஷலஶைங்
களும் இறப்பீடுகளும் லஷகலஶக லறங்கப்படுதன்பொம் நஶன்
நம்புகஷன்மமன்.
"ஊர் இண்டுபட்டஶல் கூத்தஶடிக்குக் தகஶண்டஶட்டம்"
ன்பஶர்கள். கூத்தஶடிகள் உள்நஶட்டிபம் இபைப்பஶர்கள்; தலரஷ
நஶட்டிபம் இபைப்பஶர்கள். து நஶட்டில் இன, சபக
பண்பஶடுகள் ததஶடர்ந்தும் நஸடித்துச் தசல்ய மலண்டு
தன்பமத அலர்கரது அடங்கஶத ஆகசஶகும். இன்பொ
இயங்கக ஸதஶன சர்லமதச லஷசஶகைக நடத்த லஷபைம்பு
மலஶர் இங்கு இன, சபக பண்பஶட்டுச் சூறகய லரர்க்கமல
லஷபைம்புகஷமஶர்கள். ஶமஶக, அலர்கள் இந்த நஶட்டின் அகதஷச்
சூறகய எபைமபஶதும் லஷபைம்பப்மபஶலதஷல்கய. இதகனம
உயக நஶடுகதரங்கும் நடந்துலபைம் லயஶற்பொ அதபலங்கள்
ஶவும் தலரஷப்படுத்தஷ லபைகஷன்மன. பயஸ்தஸன க்கரஷன்
பஷச்சஷகனககரத் தஸர்க்கஶல் அல்யது தஶம உபைலஶக்கஷ
கஷப்தஷன் பஷச்சஷகனகமஶ, சஷஶஷஶலஷன் பஷச்சஷகனகமஶ
ற்பொம் ஆப்கஶனஷஸ்தஶன், ஈஶக், பௌபஷ க்கரஷன் பஷச்சஷகன
ககரமஶ தஸர்க்கஶல் அங்தகல்யஶம் குபைதஷஶற்கமத் ததஶடர்
ந்தும் ஏடகலத்த சர்லமதச மபஶபௌச் சஶதஶன இஶ
தந்தஷத்கதம இன்பொ இயங்ககஸதும் சஷய தலரஷபெயக
நஶடுகள் தஷைஷக்க பல்கஷன்மன.
மபஶபைக்கு படிவுகட்டி,
லன்பகமக்கு
பற்பொப்புள்ரஷ
கலத்து, அபஷலஷபைத்தஷப் பஶகதஷல் நடந்துதசல்கஷன்மது து
இயங்ககத் தஸவு! இமதமலகர, அசஷல் தஸர்வுக்கஶன கதவு
ககரத் தஷமந்துலஷட்டு அதன் பன்மனஶக்கஷ நகர்வுக்கஶன
நல்தயண்ைச் சஷக்கைககரபெம் இந்த அசஶங்கம் கஶட்டி
லபைகஷன்மது. இந்த நஷகயஷல் இயங்ககத் தஸவுக்குள் சர்லமதச
லஷசஶகை ன்ம தபஶஷல் சஷய தலரஷபெயக நஶடுகள் பக்கக
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தகறக்க பல்லதன் உள்மநஶக்கத்கத நஶம் புஶஷந்துதகஶள்ர
மலண்டும். கஷப்தஷபம் ஆப்கஶனஷஸ்தஶனஷபம் ஈஶக்கஷபம்
பௌபஷஶலஷபம் சஷஶஷஶலஷபம் நடந்து தகஶண்டிபைப்பகல து
மதசத்தஷபம் நடக்க மலண்டுதன லஷபைம்புமலஶம இயங்கக
ஸதஶன சர்லமதச லஷசஶகைகபெம் லஷபைம்புகஷன்மஶர்கள்.
ஆகமலதஶன் நஶன் இயங்கக ஸதஶன சர்லமதச லஷசஶகைக
பற்மஶக தலபொக்கஷன்மமன். நஶன் அசஶங்கத்தஷல் அகச்சஶகப்
பங்தகடுத்து லபைலதஶல் ட்டும் இந்த நஷகயப்பஶட்கடக்
தகஶண்டிபைக்கலஷல்கய. நஶன் அகச்சஶகப் பங்தகடுத்து
லபைலதன் மநஶக்கம், தஷழ் மபசும் க்கரஷன் அசஷல்,
அபஷலஷபைத்தஷ நயன்ககர அடிப்பகடஶகக் தகஶண்டமதஶகும்.
நஶன் அசஷல் அகச்சஶகப் பங்தகடுக்கஶல் இபைந்தஷபைந்
தஶபம்கூட,
இயங்கக
அசஷன்
ஸதஶன
சர்லமதச
லஷசஶகைக தஷர்த்தஷபைப்மபன். தனனஷல், து க்கரஷன்
நஸண்டகஶய நயன்ககரக் கபைத்தஷற்தகஶண்டு ததஶகயதூ
மநஶக்கஷமயம நஶன் இதுலக சஷந்தஷத்தும் தசயஶற்மஷபெம்
லந்தஷபைக்கஷன்மமன்.
கடந்த
கஶயங்கரஷல்
நஶன்
தசஶன்னதுமபஶயமல ல்யஶம் நடந்து படிந்தஷபைக்கஷன்மன.
நஶன் இன்பொ கதச் தசஶல்கஷன்மமமனஶ, அது நஶகர
நடக்கவும்கூடும்! இயங்கக ஸதஶன சர்லமதச லஷசஶகை
ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டஶல், இந்த நஶட்டில் லஶழ்கஷன்ம தஷழ்
மபசும் க்கள் ட்டுல்ய, எட்டுதஶத்த இயங்கக க்களும
அதன் லஷகரவுககரச் சந்தஷக்க மநஶஷடும் ன்பகத நஶன்
ததஶகயதூ மநஶக்கஷல் கூமஷகலக்க லஷபைம்புகஷன்மமன்.
இயங்கக - இந்தஷ எப்பந்தம் ககச்சஶத்தஷடப்படும்லக
நஶதம் எபை சுதந்தஷப் மபஶஶட்ட லஷடுதகய இக்கத்கதக்
கரத்தஷல் நஷன்பொ லறஷநடத்தஷச் தசன்மலன். இயங்கக - இந்தஷ
எப்பந்தத்தஷன்
பஷன்னர்
இங்கு
பெத்தம்
நஷபொத்தப்பட்டு,
தபற்பொக்தகஶண்ட 13ஆலது தஷபைத்தச் சட்டத்கத து
அசஷல்
இயக்கக
மநஶக்கஷ
லரர்த்ததடுக்க
மலண்டுதன்பகதம நஶன் லபௌபெபொத்தஷ லந்தஷபைக்கஷன்மமன்.
உஶஷகப் மபஶஶட்டம் ன்பது மலபொ; கதபெம் தபம படிஶத
அறஷவு பெத்தம் ன்பது மலபொ. இகதம நஶன் தஷபைம்பத் தஷபைம்ப
கூமஷ லந்தஷபைக்கஷன்மமன்.
பெத்தம் தகஶடிது! அது து க்ககரக் தகஶன்பொ
பபௌதடுக்கும்! து மதசத்கத ஶஷத்துச் சுடுகஶடஶக்கும்! து
க்கரஷடஷபைந்து தசஶந்த நஷயங்ககர பெத்தம் பமஷத்ததடுக்கும்!
அகதஷகரஶக து க்ககர அகய கலக்கும்! அறஷவு பெத்தம்
து க்ககர நடுத்ததபைவுக்குக் தகஶண்டுலந்து நஷபொத்தும்!
இலற்கம அன்கம சூறபௌல் அசஷல் துைஷச்சமயஶடும்
ததஶகயதூ
மநஶக்மகஶடும்
நஶன்
ட்டும
கூமஷ
லந்தஷபைக்கஷன்மமன். இயங்கக - இந்தஷ எப்பந்தத்தஷன் பஷகஶம்
உபைலஶன 13 லது தஷபைத்தச் சட்டம து அசஷல் தஸர்லஷன்
இயக்கக மநஶக்கஷச் தசல்பம் ததஶடக்கப்புள்ரஷ ன்பொ நஶன்
லபௌபெபொத்தஷ லந்தஷபைக்கஷன்மமன். ஆனஶல், அகத ற்க பொத்த
லர்கள் பெத்தபம் அதன் அலயங்களும் இங்கு ததஶடர்ந்தும்
நடக்கமல
லறஷலகுத்தஶர்கள்;
அறஷவு
பெத்தம்
நடக்கத்
துகைமபஶனஶர்கள். இன்பொ அலர்கமர பெத்தக்குற்மம் குமஷத்துச்
சர்லமதச லஷசஶகை மதகல ன்பொ அசஷல் நஶடகஶடுலது
நஷஶஶ? ன்பொ நஶன் மகட்கஷன்மமன். அன்பொ இயங்கக இந்தஷ எப்பந்தத்கத ற்பொக்தகஶண்டலர்கரஷல் சஷயர் அகதத்
துஷ்பஷமஶகம் தசய்து, தஶம லன்பகம நடத்தஷ பெத்தக்
குற்மங்கள் புஶஷந்துலஷட்டு, பஷன்னர் அலர்கமர பெத்தக் குற்மம்
நடந்தன ன்பொம் சர்லமதச லஷசஶகைகள் மதகல ன்பொம்
சஶத்தஶன்கள்
மலதம்
ஏதுலதுமபஶல்
இன்பொ
மபசுலது
நஷஶஶ? ன்பொ நஶன் மகட்கஷன்மமன்.
அறஷவு பெத்தம் து க்ககரத் ததஶடர்ந்தும் பபௌ
தகஶள்ரக்கூடஶது ன்பதற்கஶகமல பன்னஶள்
னஶதஷபதஷ
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பஷமதஶச - புபௌகள் மபச்சுலஶர்த்கதக நஶம் லமலற்மஷ
பைந்மதஶம்; பன்னஶள்
னஶதஷபதஷ சந்தஷஶஷகஶ - புபௌகள்
மபச்சுலஶர்த்கதக நஶம் லமலற்மஷபைந்மதஶம்; பன்னஶள்
பஷதர் ைஷல் லஷக்கஷசஷங்க - புபௌகள் மபச்சுலஶர்த்கதக
நஶம் லமலற்மஷபைந்மதஶம். ன், இன்கம னஶதஷபதஷ வஷந்த
ஶ பக்ஷ - புபௌகள் மபச்சுலஶர்த்கதகபெம் நஶம் லமலற்மஷ
பைந்மதஶம். அதஶலது மநஶர்மல,
ப்பஶன், தஶய்யஶந்து,
சுலஷற்சர்யஶந்து ன்பொ ல்யஶ நஶடுகரஷபம் புபௌகளுடன்
நடத்தப்பட்ட மபச்சுலஶர்த்கதககரபெம் நஶம் லமலற்மஷ
பைந்மதஶம்.
ஆனஶபம்,
அசஷல்
தஸர்வுக்கஶன
அந்தப்
மபச்சுலஶர்த்கதகள் ஶவும் சஶஷலப் பன்படுத்தப்படஶல்
தஷழ்
மபசும்
தப்புக்கரஶமயம
பமஷத்துக்தகஶள்ரப்
பட்டமபஶது, அகதக் கண்படி லஶய்தபஶத்தஷ துவும் மபசஶல்
ற்பொக்தகஶண்டலர்கள், இன்பொ பெத்தக்குற்மம் குமஷத்தும்
சர்லமதச லஷசஶகை குமஷத்தும் மபசுலது நஷஶஶ? ன்பொ
நஶன் மகட்கஷன்மமன்.
பன்னஶள் னஶதஷபதஷ சந்தஷஶஷகஶ பண்டஶநஶக்க குஶை
துங்க அலர்கள் தகஶண்டுலந்த தஸர்வு நககய தஷர்க்கட்சஷ
கமரஶடு மசர்ந்து இமத நஶடஶளுன்மத்தஷல் ஶஷத்தறஷத்த
சுயஶபத் தஷழ்த் தகயககள், இன்பொ அசஷல் தஸர்வு இல்கய
ன்பொ நஸபௌக்கண்ைஸர் லடிக்கஷன்மஶர்கள். இதனஶல் ன்ன
கஷகடத்தது? தஷழ்த் மதசஷக் கூட்டகப்பஷன் தகயலர் இஶ.
சம்பந்தன் மபஶன்மலர்களுக்குக் குண்டு துகரக்கஶத லஶகனம்!
தஷழ்
மபசும்
க்களுக்குக்
குண்டுகற
தபஶறஷபெம்
தகஶடுந்துங்கள்! சுமஷ் பஷமச்சந்தஷன் அலர்களுக்கு
ஸன்பஷடி அகச்சஷன் ஆமயஶசகர் பதலஷ ற்பொம் சுகர
சுகரஶக அசஶங்கத்தஷன் ஶதக் ககக்கூபௌ! சுதந்தஷம் மகட்ட
க்களுக்குச்
மசஶபொகூடப்
தபற்பொக்தகஶடுக்கஶத
மசஶகச்
சுககள்!
சுயஶப அசஷல் தகயககள் இதுலக கஷகடத்த
சந்தர்ப்பங்ககரச் சஶஷலப் பன்படுத்தஶதகஷனஶல் இங்கு
பெத்தம் நஸடித்துச் தசன்மஷபைந்தது. நஶம் ஆம்பத்தஷபௌபைந்மத
லபௌபெபொத்தஷ லந்துள்ர 13லது தஷபைத்தச் சட்டத்துக்ககலஶன
ஶகஶை சகபக இன்பொ ற்பொக்தகஶண்டலர்கள், அகத
அன்மம ற்மஷபைந்தஶல் - கலக்மகஶல் பட்டகட நஶய் ஶதஷஶஷ
இன்பொ அதகன ற்பொக்தகஶண்டும் என்பொம் தசய்லஷல்கய
ன்பது மலபொ - இத்தகன அலயங்களும் அறஷவுகளும்
நடந்தஷபைக்கஶது. அலயங்களும் அறஷவுகளும் நடப்பதற்கஶன
பெத்த சூறகயத் தஶம உபைலஶக்கஷலஷட்டு இன்பொ பெத்தக் குற்மம்
ன்பொம் சர்லமதச லஷசஶகை ன்பொம் அலர்கள் மகஶபைலது
தலபொம் பகல்மலட அசஷல் நஶடகம! து மதசத்துப் தபண்
கலஷைர் எபைலர், "சஷத்தஷலகத பகஶபக்குப் தபஶபொப்பஶக
இபைந்தலன் குறந்கத தபபொம் கனலஷக்கஶக அளகஷமஶன்"
ன்பொ குமஷப்பஷட்டதுமபஶய, தஷழ் இகரைர், பெலதஷககரச்
சஷகமஷபௌட்டுச் சஷத்தஷலகத பகஶம் நடத்தஷ, தஷழ் க்கள்
த்தஷஷபள்ர
மகஶடஶஷக்கஶம்புகள்
இன்பொ
லடித்துக்
தகஶண்டிபைப்பததல்யஶம் தலபொம் நஸபௌக்கண்ைஸர் ட்டும.
அறஷவு பெத்தத்கத படிவுக்குக் தகஶண்டுலந்தகக்கஶக
2009இல் இந்தச் சகபஷல் கலத்து
னஶதஷபதஷ வஷந்த
ஶ பக்ஷ அலர்களுக்குத் தஷழ்த் மதசஷக் கூட்டகப்பஷன்
சஶர்பஶக அதன் தகயலர் இஶ. சம்பந்தன் அலர்கள் நன்மஷ
ததஶஷலஷத்து
உகஶற்மஷஷபைந்தஶர்.
அந்த
உகக
நஶடஶளுன்ம வன்சஶட் அமஷக்ககஷல் நஸங்கள் பஶர்க்கயஶம்.
இமத தஷழ்த் மதசஷக் கூட்டகப்பஷனர், தஶம நன்மஷ
ததஶஷலஷத்துப் மபசஷ அமத பெத்தம் குமஷத்து இன்பொ சர்லமதச
லஷசஶகை மதகல ன லஶதஶடுலது தலட்கம்தகட்ட தசல்
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ன்மம கூம மலண்டும். தஷழ் மபசும் க்ககர ஶற்பொம்
அலர்கரஷன் சந்தர்ப்பலஶத அசஷகயம இது டுத்துக்
கஶட்டுகஷன்மது.
சஷய தலரஷபெயக நஶடுகள் து க்ககர அறஷவுகள்
லபன்னபைம் கஶக்க லலஷல்கய; அறஷவுகள் லந்தமபஶதும்
கஶக்க லலஷல்கய. ஆனஶல், இன்பொ ல்யஶம் படிந்த பஷன்னர்
ட்டும் சர்லமதச லஷசஶகை ன்ம மபஶர்கலஷல் இங்கு
பக்கக தகறப்பகத நஶம் அததஷக்க படிஶது. இதன்பயம்
இங்கு இன பண்பஶட்டுச் சூறகய மபம் லரர்க்கபடிபெம
தலஷ, து க்கரஷன் அசஷபஶஷகப் பஷச்சஷகனக்கு
எபைமபஶதும் தஸர்வு கண்டுலஷட படிஶது. அலர்களுக்கு து
க்கரஷன்ஸது அக்ககம இபைந்தஷபைந்தஶல் பள்ரஷலஶய்க்கஶல்
இறப்புகளுக்கு பன்னம இங்கு லந்தஷபைக்க மலண்டும்.
ண்தைய்க் குதங்கள் இயங்ககஷல் இபைந்தஷபைந்தஶல் ல்யஶ
நஶடுகளும இங்கு மபஶட்டிமபஶட்டு லந்தஷபைக்கும்! ஆகமல,
"அளதும் பஷள்கரக அலமர தபம மலண்டும்" ன்பதுமபஶல்
து பஷச்சஷகனக நஶமதஶன் மபசஷத்தஸர்க்க படிபெம்.
அண்ைன் தம்பஷக்குள் இபைந்த சஷபொ பஷச்சஷகனககர
தலரஷஶர் பயஶகத் தஸர்த்துலஷடயஶம் ன்ம தப்பஶன ண்ைம்
இந்த
நஶட்டின்
கடந்தகஶய
தூமநஶக்கற்ம
அசஷல்
தகயககரஷடபம் தஷழ்த் மதசஷத் தகயககரஷடபம்
இபைந்ததன் லஷகரகலம இன்பொ இத்தஸலஷன் அகனத்து
க்களும் அதபலஷத்து ஏய்ந்துள்ரஶர்கள். இந்த நஶட்டின்
பஷச்சஷகனககர இந்த நஶட்டுக்குள்மரம தஸர்க்கமலண்டும்
ன்ம ஏர் உபொதஷஶன தகயகத்துலம் 2005ஆம் ஆண்டு
இயங்ககத் தஸலஷல் உபைலஶகஷது. அது, பய தசஶப்தங்கரஶக
இந்தத் தஸகல ஆட்டிப்பகடத்த ஆபெத பண்பஶட்டுக்கு
படிவுகட்டி, அபஷலஷபைத்தஷப் பஶகதஷல் ஆசஷஶலஷன் ஆச்சஶஷ
ஶக இயங்ககத் தஸகல லரர்த்து லபைகஷமது. இகதப்
தபஶபொக்கபடிஶத சஷய சர்லமதச நஶடுகள், ததஶடர்ந்தும் இந்தத்
தஸலஷன்ஸது தது தசல்லஶக்கக நஸடிக்கும் மநஶக்குடன், படிந்து
மபஶன லஷடங்களுக்கு படிச்சுப்மபஶட்டு லஷல்யங் கத்கத
ற்படுத்த பற்சஷத்து லபைகஷன்மன.
இபொதஷஶக நஶன் கூமலஷபைம்புலது இதுதஶன். இண்டஶம்
உயக
பெத்தத்தஷன்மபஶது
அதஶஷக்கஶ
தகயகஷயஶன
கூட்டுப்பகடகள் ம ர்னஷஷன் ஸதும் ப்பஶன் ஸதும் தஶக்கு
தல்ககர நடத்தஷன. அந்த பெத்தத்தஷன்மபஶது ம ர்னஷ ற்பொம்
ப்பஶன் மதசங்கரஷல் அறஷவுகள் நடந்தன. இயட்சக்கைக்கஶன
க்கள் பபௌதடுக்கப்பட்டஶர்கள். ஆனஶபம், பெத்தம் படிந்த
பஷன்னர் ம ர்னஷ ற்பொம்
ப்பஶன் ஆகஷ நஶடுகரஷல்
புதஷதஶகத் மதஶன்மஷ அசுகள் பெத்தத்தஷல் ஈடுபட்டகக்கஶன
தது தப்பு அசஷல் தகயகஷன் தலபொககரபெம்
ற்பொக்தகஶண்மட அமத அதஶஷக்கஶமலஶடு கககுபக்கஷன.
அவ்லஶபொ பகக மந்து கககுபக்கஷதஶல்தஶன், இன்பொ
ம ர்னஷபெம்
ப்பஶதம் உயகத்தஷமயம சஷமந்து லஷரங்கும்
நஶடுகரஶகத் மதஶற்மம் தபற்மஷபைக்கஷன்மன. ஆகமல, தஷழ்
மபசும் க்கள் த்தஷஷயஶன சுயஶப தகயககரஷன்
தபஶபொப்பற்ம தலமஶன தசபக்கஶக, அந்தத் தகயககரஶல்
ஶற்மப்பட்டுலபைம் தஷழ் மபசும் க்ககர அசஶங்கம்
லஞ்சஷத்து லஷடப்மபஶலதஷல்கய ன்மம நஶன் நம்புகஷன்மமன்.

නිවයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ

(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)
Please wind up now.

ගරු ඩේවහ වද්ලළනන්ද මශතළ

(ஶண்புஷகு டக்ரஸ் மதலஶனந்தஶ)

(The Hon. Douglas Devananda)
எபை நஷஷடம் தஶபைங்கள்!
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தஷழ் மபசும் க்கரஷன் சஶர்பஶக நஶன் அசஶங்கத்தஷன்
உமவுக்குக் கம் தகஶடுக்கஷன்மமன். அமதமலகர, து
க்கரஷன் உஶஷகக்குக் குல் தகஶடுத்து நஷற்கஷன்மமன். நஶங்கள்
சஶதஶனப் புமஶக்ககர இங்கு பமக்கலஷட்டிபைக்கஷன்மமஶம்.
அதன் களத்கத தநஶஷக்க இங்கு ஶபைம் லமலண்டஶம். து
பஷச்சஷகனககர
நஶம
தஸஶா்த்துக்தகஶள்ர
உபொதஷபெடன்
உகறப்மபஶம். து க்கரஷன் துக் ககதகள் ஶவும் இந்தத்
தகயபகமமஶடு
ட்டும்
படிந்துமபஶகட்டும்!
அடுத்த
தகயபகமக்கு நஶம் லறங்கப்மபஶலது அசஷல் தஸர்மலன்மஷ
லஶளம் துங்களுல்ய, அடுத்தலனஷடம் ககமந்தஷ நஷற்கும்
அலயங்களுல்ய. ங்கஷபைந்மதஶ லந்து ஸட்பலர்கள் ன்பொ
ஶற்பொம் நஷகயக ஶற்மஷ, இங்கஷபைந்து நஶம பகடக்கும்
புதஷ
லயஶற்கமம
இந்தத்
தகயபகமக்கு
நஶம்
லறங்கமலண்டும். ஸண்டும், ஸண்டும் இனப் பகக பட்டி,
அதஷமயம தது அசஷகய நடத்தஷப் பறகஷலஷட்ட தஷழ்த்
மதசஷத் தகயககள், புயம்தபர் மதசத்து க்கரஷன் தடஶயர்
களுக்கு லஶயஶட்டிக்தகஶண்டு ஸண்டும் இந்தத் மதசத்கத
அறஷவுப் பஶகதக்குள் இட்டுச்தசல்ய பயஶல், மபஶபைக்குப்
பஷந்தஷ
ப்பஶன், ம ர்னஷ ஆகஷ மதசங்கள் தம்கக்
கட்டிதளப்பஷ லயஶபொகரஷபௌபைந்து பஶடம் கற்பொக்தகஶண்டு,
இயங்ககத் தஸகல எபை மதசஶகக் கட்டிக்கஶத்து அதற்குள்
தஷறர் உஶஷகககர தலன்தமடுக்கும் சஶத்தஷஶன அசஷல்
அணுகுபகமகக் ககடப்பஷடிக்க பன்லமலண்டும்.
க்கள் பயத்துடன் து நஷயத்தஷல் நஶம ஶற்மங்ககர
உபைலஶக்குமலஶம்! தஷழ் மபசும் க்களுக்கு இபொதஷத் தஸர்வு
கஷகடக்கஶதலக ங்கள் பைம் எபைமபஶதும் நஷற்கஶது. து
க்கள் தஷறர்கரஶக லஶறமலண்டும் ன்பதற்கஶக இயங்ககர்
ன்ம அகடஶரத்கத இறக்கமலஶ அல்யது இயங்ககஶக
லஶறமலண்டும் ன்பதற்கஶக தஷறர் ன்ம அகடஶரத்கத
இறக்கமலஶ லஷபைம்புலதஷல்கய. அலர்கள் தஷறர்கரஶகவும்
அமதமநம் இயங்ககஶகவும லஶற லஷபைம்புகஷன்மஶர்கள்
ன்பகத ஸண்டும் இச்சகபஷல் லபௌபெபொத்த லஷபைம்புகஷன்மமன்.
நஶம் தசல்பம் பைம் தலல்பம்! நன்மஷ!

[අ.බහ. 3.20]

ගරු අජිත් පී. වඳවර්රළ මශතළ

(ஶண்புஷகு அ ஷத் பீ. தபமஶ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි එක්ත් ජහති ඳක්ඹ
නිශඹෝජනඹ යමින්ස් ථහ ශ -ක - භන්ස්ත්රීතුභන්ස්රහ ශභභ
විහදඹ පුයහ රහල ශ මූලි වයඹ යජඹ නිශඹෝජනඹ යන
ක  භන්ස්ත්රීරුන්ස්ට ක  ඇභතිරුන්ස්ට තභත් ශත්රුම්
ළනීභට ශනොවළකි වී තිශඵනහඹ කිඹන හයණඹ රු වභත්රීඳහර
 ඉරිශේන අභහතයතුභහ දක්පු අදවස තුළින්ස් භට ශඳනී ඹනහ. භහ
එතුභහටත්
යජශආ
 ඉඹ දභ
රු
භන්ස්ත්රීතුභන්ස්රහටත්
ඇභතිතුභන්ස්රහටත් ශම් යටටත් ඉතහභ ඳළවළිනලි කිඹනහ රී
රාහ තුශ යු්ධධශආ ජ  ඉුව ව හයණහ පිළිඵ ජහතයන්ස්තය
ඳරීක්ණඹක් ඳළළත්වීභ පිළිඵ එක්ත් ජහති ඳක්ඹ
විරු්ධධයි කිඹරහ. ජහතයන්ස්තය ඳරීක්ණඹට එක්ත් ජහති
ඳක්ඹ විරු්ධධයි. ජහතයන්ස්තය ඳරීක්ණඹට එක්ත් ජහති
ඳක්ඹ විරු්ධධයි. එභ නිහ ශම් සථහයඹ  ඉඹඹට 100ක් ශත්රුම්
ත යුතුයි. ශත්රුම් න්ස්න ළභළති නළත්නම් යන්ස්න ශදඹක්
නළවළ. ජහතයන්ස්තය ඳරීක්ණඹක් ශඳන්ස්න-ශඳන්ස්නහ ඉිනරිශආ ජ එන
භළතියණර ජ හ ඉඹක් රඵහ න්ස්න හිතහ ශන ඉන්ස්න අඹට ශම්
සථහයඹ ශවො නළති ශන්ස්න පුළුන්ස්; ඇශවන්ස්ශන්ස් නළති ශන්ස්න
පුළුන්ස්; ශත්රුම් න්ස්න පුළුන්ස් රඥහක් නළතිශන්ස්න පුළුන්ස්.
එශවත් එක්ත් ජහති ඳක්ශආ සක යහය සථහයඹ තභයි ශම්
යශට් එභ යණ විරුකුත් ජහතයන්ස්තය රජහ ඉිනරිශආ ඳහහ  ජභට
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ශනොවළකියි; ඳහහ  ජභ ශනොශ යුතුයි; ඳහහ  ජභට ඉඩ ශදන්ස්ශන්ස්
නළවළයි කිඹන එ. අනහත එක්ත් ජහති ඳක් යජඹක් තුශත්
ශම් යු්ධධඹට වබහගි වුණු යණවිරුන්ස්  ඉඹ ද ශදනහභ අපි තයක්හ
යනහඹ කිඹන හයණඹ  කීශභන්ස් රහල යනහ. .යි
අශන සථහයඹ. එභ නිහ ඉතිරි  ඉඹ ශරභ ඊට ඹටත් නහ.
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි ශම් රලසනඹට අඳට
මුහුණ ශදන්ස්නට  ඉුව න ඵ යු්ධධඹ අන්ස් ශරහ ිනන කිහිඳඹක්
ඹන ශොට අඳ හටත් ශත්රුම් ගිඹහ. ිකනීහර ජත් එක්ත්
ජහතීන්ස්ශේ භහන හිමිම් වුන්ස් ඉරශආ ජත් අඳට එශයහි
ශඹෝජනහක් ම්භත කිරීභට ඇශභරිහ රමු යට ශ උත්හව
යන විට ිකනීහහි රී රාහශද නිතය නිශඹෝිකත දඹහන්ස් ජඹතිර
භළතිතුභහ මූලි ශරහ ශූය යහජය තහන්ස්්රි උඳහඹ භහනැ ඳහවිච්චි
යරහ . රඹත්නඹ ඳයහජඹට ඳත් ශහ. . හශේභ ිනගින්ස් ිනටභ
ජහතයන්ස්තයශඹන්ස් එන අයුතු ඵරඳෆම්ලින්ස් මිශදන්ස්නට අලයයි
කිඹන හයණඹ අපිත් කිදහ. වළඵළයි ශම් හයණඹ
ම්ඵන්ස්ධශඹන්ස් යජඹ තපු භහනැඹ ශභොක්ද?
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි ඇශභරිහ එක්ත්
ජනඳදඹ ශම් යු්ධධඹ අන්ස් යන්ස්න අඳට උදවු යපු යහජයඹක්.
යුදභඹ ලශඹන්ස් අලය ශතොයතුරු රඵහ  ජරහ ඔවුන්ස්ශේ චන්ස්්රිහ
ඳවුසම් රඵහ  ජරහ අඳට උදවු ශහ. ඉන්ස්ිනඹහ අඳට උදවු ශහ.
ඉන්ස්ිනඹහ තුශ අබයන්ස්තය රලසන භතු න විට උඳහඹ භහනැගි .
අබයන්ස්තය විශයෝධතහ ඳශට දභන්ස්න ටයුතු ශහ. එක්ත්
ජහතීන්ස්ශේ ාවිධහනඹ යු්ධධඹ අන්ස් යන්ස්න අඳට ඉඩ ුවන්ස්නහ.
වළඵළයි යු්ධධඹ අන්ස් ශරහ ිනන 4ක් ත න ශොට 2009 භළයි
භහශආ 23න දහ රී රාහශද ජනහධිඳති භහින්ස්ද යහජඳක්
භළතිතුභහත් එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ භව ශ ශම් ඵෆන්ස් කී මූන්ස්
භළතිතුභහත් .හඵ්ධධ රහලනඹට අත්න්ස් ශහ. රු භහින්ස්ද
භය ඉාව ඇභතිතුභහ කිඹපු තහයඹට එඹ ගිවිුසභක්; එඹ
එෙතහක්. යු්ධධශආ අහන හරශආ ඹම් ශවඹකින්ස් ශම් යට
තුශ භහනුෂිහ ජ නීතිඹ ඩ කිරීභ පිළිඵ රලසනඹක් ඇති ශරහ
තිශඵනහ නම් -අඳ කිඹන්ස්ශන්ස් නළවළ එශේ  ඉුව වී තිශඵනහඹ
කිඹරහ. යජඹ කිඹන්ස්ශන්ස්ත් නළවළ එශේ  ඉුව වී තිශඵනහඹ කිඹරහ. පිළිඵ වීභ - accountability - ශොඹහ ඵළමකභට ශම් යශට්
ජනහධිඳතියඹහ එෙ වුණහ.

ගරු ලළසුවද්ල නළනළයක්කළර මශතළ ාජළතික භළළ ශළ
වමළජ ඒකළබද්ධතළ අමළතයතුමළ

(ஶண்புஷகு லஶசுமதல நஶைஶக்கஶ - மதசஷ தஶறஷகள்,
சபக எபைகப்பஶட்டு அகச்சர்)

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

. වරි.

ගරු අජිත් පී. වඳවර්රළ මශතළ

(ஶண்புஷகு அ ஷத் பீ. தபமஶ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

. වරි. වරිඹට වරි. එශවභ එෙ වුණහභ ඳශමුන භහ
කිහිඳඹ තුශ ඳශමුන අවුරු්ධද තුශ එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ
ාවිධහනඹ කිදශද ශභොක්ද? යට තුශ විලසහදහඹ ඳරීක්ණ
ක්රිඹහදහභඹක් ඳත්හශන ඹන්ස්නඹ කිඹරහයි කිදශද රු
හුසශ්ධ නහනහඹක්හය ඇභතිතුභහ. අපි රභහද වුණහ. අපි අශන
තුයහට අසථහ ුවන්ස්නහ. අපි අශන තුයහශේ උඳරභරට අුස
වුණහ. අහනශආ ජ යට තුශ විලසහදහඹ ඳරීක්ණඹක්
ඳළළත්වීභට ශනොවළකි වීභ කිඹන තනැඹ ඳදනම් ය ශන
ජහතයන්ස්තය ඳරීක්ණඹක් යහ ශඹොමු යන්ස්නට අඳට එශයහි
ඵරශද ලක්තිභත් වුණහ. වළඵළයි දළන්ස් වළරිරහ ඵරන ශොට
එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ ාවිධහනඹට - අඳ ශශයහි නළති - අශන
සහධිඳතයඹ ශශයහි ඵරඳහන්ස්නහ ව ශම් තීයණඹට ඳුස බිම් වුණු
ඳදනම් වුණු එෙතහ තභයි 2009 භළයි භහශආ 23 න දහ
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ඳහනැලිශම්න්ස්තු

[රු අිකත් පී. ශඳශනැයහ භවතහ]

ජනහධිඳති භහින්ස්ද යහජඳක් භළතිතුභහ ඵෆන්ස් කී මූන්ස් භෙ අත්න්ස්
ශ වීභ පිළිඵ ශොඹහ ඵළමකභ වහ ව එෙතහ. යහජඳක්
භළතිතුභහට පුළුන්ස්භ තිබුණහ - ශම් යජඹට පුළුන්ස්භ තිබුණහ යට තුශ නිළයින හධහයණ ඳරීක්ණඹක් ඳත්හ අශන යණ
විරුන්ස්ශේ නිනැශදෝෂීබහඹ ඔනපු යන්ස්නට. . යන්ස්න ඵළරි
වුණහ; . යන්ස්න අභත් වුණහ. LLRC එ ඳහ රභහද ශහ. .
ක්රිඹහදහභඹ ඳුසඳට දළම්භහ; . ිනඹහරු ශහ. රු නිශඹෝජය
හය බහඳතිතුභනි ශම් යශට් යට තුශ විලසහනීඹ ක්රිඹහදහභඹක්
වයවහ යණ විරුන්ස්ශේ නිනැශදෝෂීත්ඹ ඔනපු යන්ස්නට අසථහක්
ශනොුවන්ස් නිහ අද අපි තුරු ඵරශදර ශොුවයක් ඵට ඳත්
 ඉටිනහ.
ය ඳවට ඳසශේ අද අපි ඹම් තහයඹ ඵයඳතශ
රලසනඹට මුහුණ  ජ  ඉටිනහ. ශම් ඇති වුණ ඳහක් පිළිඵද
ජනහධිඳතියඹහ ඳභණක් ශනො විශ්ධල අභහතය රු ජී.එ ශ. පීරිස
භළතිතුභහත්  කිඹන්ස්නට අලයයි. . හශේභ භහන හිමිම්
පිළිඵ ටයුතු ශ අභහතය රු භහින්ස්ද භය ඉාව භළතිතුභහත්
 කිඹන්ස්නට අලයයි.
යජඹක් කිඹන්ස්ශන්ස් එක් ශශනකු ශනොශයි. අපි පිළින්ස්නහ.
වළඵළයි යහජය තහන්ස්්රි ඳයහඹන්ස්ර ඳහක් අද වින්ස්නට  ඉුව
ශරහ තිශඵන්ස්ශන්ස් යට ශනුශන්ස් ජීවිත ඳරිතයහශඹන්ස් ඉිනරිඳත්
වුණ අශන තදයණීඹ භහතෘ භූමිඹ ශනුශන්ස් තභන්ස්ශේ රුධියඹ
ශවශපු යණ විරුන්ස්ටයි; . යණ විරුන්ස්ට නහඹත්ඹ ුවන්ස්
ශේනහධිනහඹයින්ස්ටයි. එභ නිහ ශම් යට ශම් අසථහශද ජ මුහුණ
 ජ තිශඵන ුවසය අසථහට  කි යුතු න්ස්ශන්ස් ුවයින ශනොඵරහ
ටයුතු ශ ශම් යශට් යහජය නහඹඹහත් විඹ බහය
අභහතයරුනුත් තභයි. . හයණඹ සක යයි.
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි අඳ ශම් ශඹෝජනහට
ාශලෝධනඹක් ඉිනරිඳත් යනහ. ශම් ාශලෝධනඹ පිළිත්ශතොත්
ශම් භතු ශරහ තිශඵන ුවසය තත්ත්ශඹන්ස් අඳට එළිඹට ඹන්ස්නට
පුළුන්ස් ශදඹ කිඹහ අපි විලසහ යනහ. ශම් භහතෘ භූමිඹ තුශ
හධහයණ ඳරීක්ණඹක් ඳත්න්ස්නට අහලඹ තිශඵනහඹ කිඹහ
ශම් ශභොශවොශත් ශවෝ ජහතයන්ස්තය ශරෝඹ ඉිනරිශආ අඳට
ශඳන්ස්නුම් යන්ස්න පුළුන්ස් නම් ශදන ඉණිභක් අඳට රඵහ ත
වළකියි. ඳශමුන ඉණිභඹ අඳ ඳයහදයි. වළඵළයි අපි වරිඹට
 ශඳනහශන්ස් ළරුසම් ශශොත් අඳට ශදන ඉණිභක් තිශඵනහ.
අඳට විලසහන්ස්ත ශ්ධය ඹ ඳරීක්ණඹක් ඳත්න්ස්න ඵළවළයි කිඹහ
නනීදන්ස් පි ශශ ශ භවත්මිඹ කිඹන්ස්ශන්ස් ඇයි? ශම් යශට් හධහයණ
අධියණඹක් සහීකන අධියණඹක් නළවළයි කිඹන හයණඹ
භතයි. ශම් යශට් සහීකන අධියණඹක් තිශඵනහද? නළවළ. ශම්
යශට් අරවිනිලසචඹහය ධුයශආ  ඉටි ශියහනි ඵඩුඩහයනහඹ
භළතිනිඹ අනීති නීති විශයෝීක ක්රිඹහ භහනැ වයවහ
ඵරවත්හයශඹන්ස් තනතුශයන්ස් ඳව ශහ. . ම්ඵන්ස්ධශඹන්ස්
හධහයණ ඳරීක්ණඹක් ඳත්න්ස්න ශම් ඳහනැලිශම්න්ස්තු අභත්
වුණහ. . නිහ කිඹනහ ශම් යශට් සහීකන අධියණඹක් නළවළයි
කිඹරහ. ශම් යශට් ශරේසසහධියණඹට අයලිඹව භන්ස්ිනයශආ
කුස ඉශආ හිටපු මිනිුසන්ස් ඳත් යනහ. ශම් යශට්
ශරේසසහධියණඹට . හශේ උත්තරීතය තනතුරුරට එළනි
පු්ධරඹන්ස් ඳත් ශ යුතු නළවළ. තඩුක්ශද ඵළාකු
බහඳතියශඹකුට ශරේසසහධියණ විනිුසරුභක් දයන්ස්න
පුළුන්ස්ද?
යශට්
ඇභතියඹකුශේ
ශඳෞ්ධලි
නීති
උඳශ්ධලඹකුට ශරේසසහධියණ විනිුසරුභක් දයන්ස්න පුළුන්ස්ද?
අන්ස්න . නිහ විශ්ධශිශඹෝ අඳට කිඹනහ "ඵරන්ස්න ඔශේ යශට්
තත්ත්ඹ. ඉවශ අධියණර තත්ත්ඹ ඵරන්ස්න. අඳට විලසහ
නළවළ" කිඹරහ.
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ශම් යශට් අධියණඹට වහඹ න තඹතනඹ නීතිඳති
ශදඳහනැතශම්න්ස්තුයි. හුසශ්ධ නහනහඹක්හය ඇභතිතුභහ
ශවොහහයභ දන්ස්නහ ශම් යශට් ඉතිවහශආ ඳශමුළනි තහට
නීතිඳති ශදඳහනැතශම්න්ස්තු විධහඹශආ තනි ඵරඹට ජනහධිඳති

ගමළවනවේ අණ ඳරිිම ඉලත් කරන දී.

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

අතට අයශන තිශඵනහ කිඹරහ. නීතිඳති ශදඳහනැතශම්න්ස්තු
සහීකන තඹතනඹක්. නීතිඳතියඹහශේ තනතුයභ සහීකන
තත්ත්ඹක් හිත ුසවිශලේ තනතුයක්. . තනතුය ජනහධිඳතිශේ

ගමළවනවේ අණ ඳරිිම ඉලත් කරන දී.

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

තනි අභිභතඹට තනි ඳහරනඹට ත්තහභ .ශන්ස් ඇති න
තත්ත්ඹ කුභක්ද?
ශම් යශට් අධියණශආ සහීකනත්ඹ
පිළිඵ -

ගරු අේශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.
නිවයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ

(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

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

(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

Sir, he is referring to the conduct of His Excellency
the President, which he cannot do. What he says is
wrong; what he says is against the Standing Orders.
ජනහධිඳතිතුභහශේ

ගමළවනවේ අණ ඳරිිම ඉලත් කරන දී.

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

තනි භතඹට අයශන තිශඵනහ
හනැතහශන්ස් ඉත් යන්ස්නට ඕනෆ.

කිඹන

එ

වළන්ස්හඩ්

නිවයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ

(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

If there is anything against the Standing Orders, that
portion will be expunged. Hon. Member, you carry on.
ගරු අජිත් පී. වඳවර්රළ මශතළ

(ஶண்புஷகு அ ஷத் பீ. தபமஶ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි ශම් යශට් නීතිඳති
ශදඳහනැතශම්න්ස්තු ළන අඳට රලසන භතු ශනහ. ශම් යශට්
නීතිඳති ශදඳහනැතශම්න්ස්තුට ඇඟිලි ළසීභ ළන රලසන භතු
ශනහ. ශම් ඳහනැලිශම්න්ස්තුශද ධුය දයන භන්ස්ත්රීරුන්ස්ට අදහශ
යජඹ ම්ඵන්ස්ධ පු්ධරඹන්ස් ම්ඵන්ස්ධ අධි ශචෝදනහ ඳත්ර ඳදනම්
වියහිත ඉ ශරහ අස ය න්ස්නශොට මිනී භළරුම් සත්රී ූෂණ
ශචෝදනහ පිළිඵ අධි ශචෝදනහ ඳත්ර ඉ ශරහ අසය න්ස්නශොට
. පිළිඵ ශම් යශට් විලසහඹ නළති ශරහ තිශඵනහ. . ඵ
ශරෝඹ දන්ස්නහ. ශරෝඹට වාන්ස්න ඵළවළ. . නිහ කිඹනහ
එශවද යට ශොශවොභද සහීකන ඳරීක්ණ ඳත්න්ස්ශන්ස් කිඹහ.
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ශම් යශට් ශඳොමක ඉඹ ළන ශභොන ථහද? අශන ඇස ශද
ඉසයවහ භහධයශද ජන්ස්ට එශයහි පිසශතෝරඹ රැශන තපු
වම්ඵන්ස්ශතොට නයහධිඳතියඹහ අද ශනන්ස් අත් අඩාගුට
න්ස්නට ඵළරි ශරහ තිශඵනහ. . එ උදහවයණඹක් විතයයි.
. නයභ නය උදහවයණඹක් විතයයි. එළනි අසථහ  ඉඹ
ණනක් තිශඵනහ. හභහනයශඹන්ස්  ඉරිඳහරට ගුණඳහරට නීතිඹ
ඹම් රභහණඹක් තිශඵනහ න්ස්නට පුළුන්ස්. වළඵළයි ශ්ධලඳහරන
ඵරඹක් දයන ශශනක් යජඹට ම්ඵන්ස්ධ ශශනක් ධනත්
ශශනක් ඵරත් ශශනක් එ ඳළත්තට ඉන්ස්නශොට
ශඳොමක ඉඹ න්ස්ශන්ස් . ශ්ධලඳහරන ඵරඹ භෙ තිශඵන ඳළත්තයි.
ශඳොමක ඉඹ න්ස්ශන්ස් ධනඹ තිශඵන ඳළත්තයි. හධහයණ ඳළත්ත
ශනොශයි. ඉතින්ස් ශම් තත්ත්ඹ භත අද විලසහඹ නළති ශරහ
තිශඵනහ රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි.

නිවයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ

(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

රු භන්ස්ත්රීතුභහට නිඹමිත
යන්ස්න.

ශරහ ඉයයි.

දළන්ස් අන්ස්

ගරු අජිත් පී. වඳවර්රළ මශතළ

(ஶண்புஷகு அ ஷத் பீ. தபமஶ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

භහ අන්ස් යනහ රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි.
අශන ඳක්ඹ ඉිනරිඳත් යන ාශලෝධනඹ ශභඹයි. ශම් යශට්
හධහයණ අධියණඹක් හධහයණ ශඳොලි ඉඹක් සහීකන නීතිඳති
ශදඳහනැතශම්න්ස්තුක් සථහඳනඹ කිරීභ වහ ශම් තඩුක්භ ඳත්
යපු ජනහධිඳතිතුභහභ ඳත් යපු LLRC ශොමිශම් හනැතහශද
නිනැශ්ධල ඳශමුශන්ස් ක්රිඹහ ශ යුතුයි. දවවත්න තඩුක්රභ
යසථහ ාශලෝධනශආ තිබුණු
ඳුස අත්වළය දභපු
අධියණශආ යහජය ශේශආ ශඳොලි ඉශආ සහීකනත්ඹට අදහශ
. ළදත් මූරධනැභ නළත ශන ත යුතුයි. . හශේභ
අධියණශආ සහීකනත්ඹ තවවුරු කිරීභ වහ Latimer House
මූරධනැභ හිත යසථහ රතිඳහදන ශන ත යුතුයි. එශවභ
ශශොත් අන්ස්න එදහට අශන යශට් අධියණඹක් අශන යශට්
විනිලසචඹහයරුන්ස් අශන යශට් නීතිඥරුන්ස් ඹටශත් යශට් භූමිඹ
ඇතුශශේ රී රාහශද නීතිඹට අනුකර ශම් යු්ධධඹ පිළිඵ
ඳරීක්ණ ඳත්න්ස්නට අසථහ රළශඵනහ. එශවභ වුශණොත්
ශම් ජහතයන්ස්තය උගුශරන්ස් ශොඩ එන්ස්නට අඳට අසථහ
රළශඵනහ. . නිහ ශදවිඹන්ස්ශේ නහභඹට අඳත් එක් එෙ
න්ස්න. අපි අත් ශදභ ඔරහ ාශලෝධනරට ඹටත් ශභභ
ශඹෝජනහට ළභළත්ත ශදනහ.
[අ.බහ. 3.34]

ගරු ිමවන්හ ගුණලර්ධන මශතළ ාජවම්ඳළදන ශළ
ජළඳලශන අමළතයතුමළ වශ ආණ්ු  ඳළර්හලවේ ප්රධළන
වංවිධළයකතුමළ

(ஶண்புஷகு
தஷமனஷ்
குைலர்தன
நஸர்லறங்கல்,
லடிகஶயகப்பு
அகச்சபைம்
அசஶங்கத்
தப்பஷன்
பதற்மகஶயஶசஶதம்)

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

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි අශන යශට් ජහති
නිදව සහීකනත්ඹ සවරීබහඹ වහ ඳළළත්භ පිළිඵ ඉතහ
ළදත් න ශඹෝජනහක් ඳහනැලිශම්න්ස්තු වමුට ඉිනරිඳත් ශ
රු භන්ස්ත්රීතුභන්ස්රහට අපි ඳශමු ශොට සතුතින්ස්ත ශනහ. එභ
ශඹෝජනහට අඳ  ඉඹ ද ශදනහශේ වශඹෝඹ රඵහ  ජභට අඳ ඵළඳී
 ඉටින ඵත් . වහ ටයුතු ශ ඵත් භශේ ථහ තයම්බශආ ජ
රහල යන්ස්නට ළභළතියි.

870

එක්ත් ජහති ඳක්ශආ ඳශමුළනි තනැඹ වශආ ශම්
ශඹෝජනහට අදහශ හයණඹ ශම් ඳහනැලිශම්න්ස්තුට අඹත් ශදඹක්
ශනොශයි කිඹන එයි. විරු්ධධ ඳහනැලසශආ රධහන ඳක්ඹ න
එක්ත් ජහති ඳක්ඹ මුලින්ස්භ උත්හව දළරුශද ශම්ශන්ස් භෙ
වරින්ස්නයි. ශභඹ ඳහනැලිශම්න්ස්තුට අයිති නළවළ කිඹන්ස්ශන්ස්
ශොශවොභද? ඳුස ගිඹ තිස අවුරු්ධද තුශ ත්රසතහදඹ වහ ශඵුවම්හදඹ
ඳයහජඹ කිරීභ පිළිඵ රලසන වමුශද විශ්ධල රතිඳත්තිඹ
ම්ඵන්ස්ධශඹන්ස්
ජහති
තයක්හ
ම්ඵන්ස්ධශඹන්ස්
ඳහනැලිශම්න්ස්තුශද අයඹ න්ස්න විවිධ තහයශඹන්ස් හච්ඡහ
යමින්ස් ටයුතු යන්ස්නට අපි භළිනවත් වුණු ඵ වුරුත් ඉතහ
ශවොඳින්ස් දන්ස්නහ. . හශේභ රු ශේ.තනැ. ජඹනැධන
ජනහධිඳතිතුභහත් ඳහනැලිශම්න්ස්තුට ඇවි ශරහ ශම් ළන කිදහ.
අශන ජනහධිඳති භහින්ස්ද යහජඳක් භළතිතුභහත් ශම් ටන පිළිඵ
ඳහනැලිශම්න්ස්තුට කිදහ. ටන ජඹරවණඹ ශහට ඳුසත්
ඳහනැලිශම්න්ස්තුට ඇවි ශරහ . ළන කිදහ. ශම් ඳහනැලිශම්න්ස්තුට
තිශඵන කීභ න්ස්ශන්ස් භව ජනතහශේ නිශඹෝිකතඹන්ස්ශන්ස්
භන්ස්විත ඳහනැලිශම්න්ස්තුශද උත්තරීතයබහඹ භත ටයුතු කිරීභයි.
එක්ත් ජහති ඳක්ඹ . වළකිඹහ නළවළයි කිඹහ කිඹන්ස්න දයපු
උත්හවඹ අද අහනැථ වී තිශඵන ඵ භහ ඳශමුශන්ස්භ කිඹන්ස්නට
ඕනෆ. අපි ඳහනැලිශම්න්ස්තු භන්ස්ත්රීරු වළටිඹට අශන යශට් විශ්ධල
රතිඳත්තිඹ පිළිඵ ව ජහති තයක්හ පිළිඵ භතු න
රලසන තඩුක්රභ යසථහට අනු හච්ඡහට රක් යරහ
තිශඵනහ. අවුරුුව අටට විසට ළඩි හරඹක් ඳහනැලිශම්න්ස්තු
තුශ වින ඉ නීතිඹ විහද ය තිශඵනහ. එිනශනදහ අශන තයක්
වමුදහන්ස් ඳත්හශන ඹන්ස්න ඳහනැලිශම්න්ස්තුශන්ස් අයඹ න්ස්න
අඳට  ඉ්ධධ වුණහ. එශේ යපු ඳහනැලිශම්න්ස්තුට ශම් ඳරීක්ණඹ
ළන අදවස ඳශ යන්ස්නට ඵළවළ කිඹරහ කිඹන්ස්නට ඉිනරිඳත් වීභ
ළන භභ නහටු ශනහ.
භහන හිමිම් ශොභහරිසරිඹ ශම් ඳරීක්ණඹ ඇති කිරීභට
භත්ශතන්ස්  ජනැක හරඹක් තිසශේ විශ්ධය ඹ ඵරඳෆම්රට අශන යට
මුහුණ ුවන්ස් ඵ අපි දන්ස්නහ. ශරෝඹ ශඵදහ ළනීශම් ෲයතය
ක්රිඹහ භහනැර ශඹුවණු අධියහජයහ ජ යට ශ කිහිඳඹක් තභන්ස්ශේ
අධියහජයඹන්ස් ඩහ ළටිරහත් .හ ඳත්හශන ඹන න විධිරභ
පිළිඵ වහ තභ උඳහඹ භහනැ අත වළය නළති ඵත් අපි තයශආ
විලසහ යනහ. . උඳහඹ භහනැඹන්ස් වඳුනහ නිමින්ස් .හට
රතික්රිඹහ දළක්වීභට පුළුන්ස් සවරි නිදවස සහීකන සහධිඳතය
ඵරඹ ක්රිඹහත්භ ශ වළකි යටක් වළටිඹට රී රාහශද කීභ
ඉසට යන්ස්න අපි ඵළඳී  ඉටින ඵ වන්ස් යන්ස්නට ඕනෆ.
ඉිනරිශආ ජ ඳත්න්ස්නට තිශඵන ශම් ඳරීක්ණඹ පිළිඵ ථහ
යන ශොට නනීදන්ස් පි ශශ ශ භවත්මිඹ 2009  ජ අඳ යට
ත්රසතහදඹ ඳළයද වීශභන්ස් ඳුස ශ රහලඹක් භභ ඉිනරිඳත්
යන්ස්න ළභළතියි. In a statement she said that Sri Lanka
conducted a war against the LTTE in the guise of fighting
terrorism. ඳරීක්ණඹට අතීනැණ ශන්ස්නට ලින්ස් එතුමිඹ
එළනි රහලඹක් ශහ. එශේ රහල යන්ස්නට ටයුතු යන
ශොට යට ශ 35ක්භ එ ශටීටීඊ ාවිධහනඹ තවනම් ාවිධහනඹක්
ඵට නම් යරහ තිබුණහ. . නිහ .හ ළන කි ඉුව තළකීභකින්ස්
ශතොය රී රාහශද ත්රසතහ ජ රලසනඹ වභහය කිරීභට ටයුතු
ශහ. ඇශභරිහශද රධහන තනැක  භධයසථහනඹට ත්රසතහ ජන්ස්
එ ශර ශ 9/11 රවහයශඹන්ස් ඳසශේ එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ ාවිධහනඹ
එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ භවහ භඩුඩරඹට ගිහි ශරහ ත්රසතහදඹ
ඳයහජඹට ඳත් යන්ස්නට ඕනෆ කිඹරහ රහලනඹක් ම්භත ශහ.
. රහලනඹට ඵළඳී හිටපු යට ශ වහ එක් රී රාහ ත් පිඹය
නිහ අශන යශට් ත්රසතහදඹ ඳයහජඹට ඳත් යන්ස්න පුළුන්ස් වුණහ.
. යභ ශම් යශට් ජනතහ ශම් ඳහනැලිශම්න්ස්තුටත් ශම් යජඹටත්
ුවන්ස්නහ. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහට ජනයභ ුවන්ස්නහ . ටයුතු ඉටු
ය නිදවස යටක් ඇති කිරීභ වහ. ත්රසතහදඹ ජඹරවණඹ ශ
එභ යට රී රාහ ඳභණයි. ඇශභරිහ එක්ත් ජනඳදඹ ඵරන
ඇ ඉන්ස් ශවෝ භවහ බ්රිතහනය ඵරන ඇ ඉන්ස් ශවෝ ඔවුන්ස්ශේ හිතහදය
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(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்)

ක්රිඹහදහභශආ ශඹ ජ  ඉටින අඹ ඵරන ඇ ඉන්ස් ශනොඵරන යට ශ
ශරෝශආ විලහර රභහණඹක් තිශඵනහ. . යට ශ රී රාහශද
ජඹරවණඹත් රී රාහ ශෙහ ය ශන ඇති රතිඹත්
රී රාහ ඇති ය ශන තිශඵන නිදවට සහීකනත්ඹට වහ
ානැධනඹට ශවෝදයත්ඹ වහ මිත්රත්ඹ රහල යන ක්රිඹහලිඹ
වළභ ජහතයන්ස්තය ශදිනහභ රහල ශහ. එඹ එක්ත්
ජහතීන්ස්ශේ භහන හිමිම් ශොමිභ වමුශදත් රහල යරහ
තිශඵනහ. ශම් ඳරීක්ණඹ පිළිඵ තන්ස්දයඹ අද හච්ඡහ න
ශොට අඳට .හ කි ඉ ශරකින්ස් අභත යන්ස්නට ඵළවළ.
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි විරු්ධධ ඳහනැලසශආ
රධහන ඳක්ඹ න එක්ත් ජහති ඳක්ශආ රු භන්ස්ත්රීතුභන්ස්රහ
තත් හයණහක් වන්ස් ශහ. . තභයි ශම් ශතොයතුරු ළන
අදහශ කි ඉභ ඳරීක්ණඹක් අපි යරහ නළවළ කිඹරහ. අශන යජඹ
ිනගින්ස් ිනටභ රහල යරහ තිශඵනහ -ශම් ඳහනැලිශම්න්ස්තුශදිනත්
රහල යරහ තිශඵනහ- LLRC ශොමිභ ඳත් කිරීභත් LLRC
ශොමිභ එතු යන රද රුණු ඳදනම් ය නිමින්ස් . රලසන
විඳීභ වහ ශනොනළශතන ක්රිඹහ භහනැඹක් තයම්බ යරහ
තිශඵන ඵ. භට ශඳය ථහ ශ භශේ මිත්ර රු අිකත් පී. ශඳශනැයහ
භන්ස්ත්රීතුභහ වන්ස් ශහ LLRC එ ම්ඵන්ස්ධශඹන්ස් අපි කි ඉක්
ශශේ නළවළ කිඹරහ. එතුභහ අද ථහ යන Human Rights
Council එශක් ජත් LLRC එ අයශන තිශඵන රතිඹ වහ පිඹය
රලාහට රක් යරහ තිශඵන යට ශභ තභයි අද ශම් ක්රිඹහලිඹ
ළන ථහ යන්ස්ශන්ස්. අපි පිඹශයන්ස් පිඹය . රලසන විඳීභ වහ
ටයුතු යනහ. . හශේභ අතුරුදන්ස්වන්ස් ළන ශවෝ විවිධ
ඳළමිණිලි තිශඵන අඹ ළන ඳරීක්හ කිරීශම් විශලේ ශොමිභක්
ඳත් යරහ . පිළිඵ ටයුතු ය ශන ඹනහ. රී රාහ තුශ
ඇති යරහ තිශඵන එළනි විවිධ ක්රිඹහ භහනැ තුළින්ස් ශම් පිළිඵ
ඹම් ළඹන්ස් තිශඵනහ නම් .හ ුවරු කිරීභටත් රජහතන්ස්ත්රහ ජ
ක්රිඹහදහභඹ ලක්තිභත් කිරීභටත් ටයුතු යරහ තිශඵනහ.

නිවයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ

(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, please wind up now.
ගරු ිමවන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ஶண்புஷகு தஷமனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි ශදරහ භිනභ නිහ
භශේ ථහ ීටට ඩහ ිනේ යන්ස්න පුළුන්ස්භක් නළවළ. නමුත් භභ
ඉතහ ඕනෆමින්ස් ශම් හයණඹ කිඹනහ. විරු්ධධ ඳක්ඹට
යුතුභක් තිශඵනහ ශම් ශඹෝජනහට තභන්ස්ශේ ඡන්ස්දඹ ඳහවිච්චි
යරහ වශඹෝඹ  ජභට. එක්ත් ජහති ඳක් තඩුක් තිබුණු
හරශආ අපි විරු්ධධ ඳක්ශආ ඉන්ස්න ශොට අශන භවු බිශම්
සහීකනත්ඹ සවරීබහඹ නිදව තයක්හ කිරීභට අපිත් එශේ
ටයුතු ශහ. අශන යජඹ රඵහ ත් භවහ විජඹරහහී ග නිදවට
එශයහි ශම් ඳරීක්ණ යන්ස්න වදන්ස්න ශරහශද අශන භහතෘ
භූමිඹට  ඉුව න විශ්ධල ඇඟිලි ළසීම් නත්න්ස්නටත් අශන වමුදහ
දඩඹම් යන්ස්න වදන ශරහශද ඔවුන්ස් ශ භවහ ඳරිතයහඹට
ශගුණ දක්න්ස්නත් ඳක් ශේදශඹන්ස් ශතොය ඉිනරිඳත් න්ස්න.
අහනශආ ශම්ශන්ස්  ඉුව න්ස්ශන්ස් ඳරීක්ණඹක් ඳභණක් ශනොන
ඵට අද භභ අනතුරු අෙනහ. ත්රසතහදඹට ඹළි හි එවීභට
ඉඩ  ජභත් අශන භහතෘ භූමිඹ ශඵ ජශම් කුභන්ස්ත්රණඹ ශනුශන්ස් ශම්
ටයුත්ත  ඉුව නහඹ කිඹන ටි අපි විරු්ධධ ඳක්ඹට අනතුරු
අෙනහ. විඳක්ශආ ඔඵ ශම් ශඹෝජනහට එෙතහ ඳශ
යමින්ස් තභයි ාශලෝධන ශඹෝජනහක් ඉිනරිඳත් යරහ
තිශඵන්ස්ශන්ස්. . නිහ ාශලෝධන ශඹෝජනහ ඉත් යරහ ශම්
ශඹෝජනහ ම්භත යරහ එභ ඳහනැලිශම්න්ස්තු  ඉඹ ද ශදනහ
භහතෘ භූමිඹ ශනුශන්ස් තභ යුතුභ ඉසට යන්ස්න එතු න්ස්න
කිඹරහ තයහධනහ යනහ.

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. P. Ariyanethran. Before
he starts, will an Hon. Member propose the Hon. Ajith P.
Perera to take the Chair?
ගරු ිමවන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ஶண்புஷகு தஷமனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, I propose that the Hon. Ajith P. Perera do now
take the Chair.
ප්රහනය විමවන ිමන් වභළ වම්මත විය.

லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුරුල නිවයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ මළවනවයන් ඉලත්
වුවයන් ගරු අජිත් පී. වඳවර්රළ මශතළ මුළවනළරඪ විය.
அதன் பஷமகு, குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்
அக்கஷஶசனத்தஷனஷன்பொ அகயமல, ஶண்புஷகு அ ஷத் பீ. தபமஶ
அலர்கள் தகயக லகஷத்தஶர்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. AJITH P. PERERA took the Chair.

[பஷ.ப. 3.44]

ගරු පී. අරියවන්ත්රන් මශතළ

(ஶண்புஷகு பஶ. அஶஷமநத்தஷன்)

(The Hon P. Ariyanethran)

தகரல தகயகதஶங்கும் உபொப்பஷனர் அலர்கமர,
க்கஷ நஶடுகரஷன் னஷத உஶஷககள் ஆகைஶரர்
அபலயகத் தஷனஶல் இயங்ககக்கு தஷஶன லஷசஶகை
மற்தகஶள்ரப் படக்கூடஶது ன்ம பஷமகை ததஶடர்பஶக
இச்சகபஷமய மநற்மஷபௌபைந்து இன்பொலக நகடதபற்பொலபைம்
லஷலஶதத்தஷல்
நஶதம்
கயந்துதகஶண்டு
மபசுலதஷல்
கஷழ்ச்சஷகடகஷன்மமன். இது ததஶடர்பஷல் இங்கு பய லஶதப்
பஷதஷலஶதங்கள் பன்கலக்கப்பட்டன. நஶங்கள் இதஷபௌபைந்து
எபை லஷடத்கதப் பஶர்க்கமலண்டிலர்கரஶக இபைக்கஷன்மமஶம்.
எபை நஶடு ன்பொ தசஶல்பம்மபஶது, அந்த நஶட்டில் க்கள்
சுதந்தஷஶக லஶழ்கஷன் மஶர்கரஶ? ன்பகதத்தஶன் நஶங்கள்
பதபௌல் பஶர்க்கமலண்டும். இந்த நஶட்டின் லடக்கு, கஷறக்குப்
பகுதஷகரஷல் ஏஶா் இனஶக லஶழ்கஷன்ம தஷழ் க்கள் கடந்த
மபஶஶட்ட கஶயத்தஷபம் இபொதஷ பெத்தத்தஷன்மபஶதும் ஷகவும்
பஶதஷக்கப்பட்டஶர்கள்; அலர்கரஷல் இயட்சக்கைக்கஶமனஶர்
தகஶல்யப்பட்டஶர்கள்.
இபொதஷ பெத்தஶனது, நஶன் பஷதஷநஷதஷத்துலப்படுத்துகஷன்ம
கஷறக்கு ஶகஶைத்தஷல்தஶன் ஆம்பஷக்கப்பட்டது. 2006ஆம்
ஆண்டு ம ஶதம் 03ஆம் தஷகதஷ ஶலஷயஶமஷல் ஆம்பஷக்கப்
பட்டு ததஶடர்ச்சஷஶக ட்டக்கரப்பு, படுலஶன்கக, லஶகக
ற்பொம் ன்னஶர், கஷரஷதநஶச்சஷ, பல்கயத்தஸவு-பள்ரஷலஶய்க்
கஶல்லக தசன்மது. இந்தப் மபஶர் ஆம்பஷக்கப்பட்டதஷபௌபைந்து
இபொதஷலகஷல் நஷகழ்ந்த பல்மலபொபட்ட அனர்த்தங்கரஷல்
லடக்கு, கஷறக்ககச் மசர்ந்த பல்யஶஷக்கைக்கஶன க்கள்
இமந்தஷபைக்கஷன்மஶர்கள்.
அவ்லஶமம,
2004ஆம்
ஆண்டு
இப்பஶஶளுன்மத்தஷல் அங்கம் லகஷத்த பன்பொ பஶஶளுன்ம
உபொப்பஷனர்ககர இபொதஷ பெத்தத்தஷன் நஷஷத்தஶக நஶங்கள்
இறந்தஷபைக்கஷன்மமஶம். குமஷப்பஶக, 2005ஆம் ஆண்டு டிசம்பர்
ஶதம் 25ஆம் தஷகதஷ ட்டக்கரப்பு ஶலட்டப் பஶஶளுன்ம
உபொப்பஷனர் ம ஶசப் பஶ சஷங்கம் அலர்கள் அங்குள்ர
மதலஶயதஶன்மஷல் சுட்டுக்தகஶல்யப்பட்டஶர். அவ்லஶமம,
2006ஆம் ஆண்டு நலம்பர் ஶதம் 10ஆம் தஷகதஷ ஶழ்.
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ஶலட்டப் பஶஶளுன்ம உபொப்பஷனஶன நடஶசஶ லஷஶஜ்
தகஶளம்பஷல் சுட்டுக்தகஶல்யப்பட்டஶர். இமதமபஶன்பொ 2007ஆம்
ஆண்டு ஶழ். ஶலட்டப் பஶஶளுன்ம உபொப்பஷனஶன
சஷலமநசன் அலர்கள் லன்னஷஷல் சுட்டுக்தகஶல்யப்பட்டஶர்.
னமல, இந்த பெத்தத்தஷல் தபஶதுக்கள் ஶத்தஷம் தகஶகய
தசய்ப்பட லஷல்கய. ஶமஶக, க்கள் பஷதஷநஷதஷகரஶக
இபைக்கஷன்ம பஶஶளு ன்ம உபொப்பஷனர்களும் படுதகஶகய
தசய்ப்பட்டிபைக் கஷன்மஶர்கள் ன்பகத நஸங்கள் புஶஷந்துதகஶள்ர
மலண்டும்.
இப்மபஶஶஷன் இபொதஷ நஶட்கரஷல் பல்யஶஷக்கைக்கஶன
க்கள் - மக்குகம 1,47,000 மபர் படுதகஶகய தசய்ப்பட்ட
தஶகப் பல்மலபொபட்ட தகலல்கள் ததஶஷலஷக்கஷன்மன. இதகன
க்கஷ நஶடுகரஷன் னஷத உஶஷககள் ஆகைஶரர் ட்டு
ல்ய, ன்னஶஶஷபள்ர ஆர் அலர்கள்கூட உபொதஷப்படுத்தஷ
ஷபைக்கஷன்மஶர். ஆகமல, நஶங்கள் மகட்பது ன்னதலனஷல்,
சர்லமதச லஷசஶகை என்மஷன்பயஶக குற்மஷகறத்தலர்கள்
தண்டிக்கப்படமலண்டும் ன்பொதஶன். ஆனஶல், இப்பஶஶளு
ன்மத்தஷல்
சஷயர்
ஆற்மஷ
உககள்,
தண்டகன
லறங்கப்பட்டுலஷட்டதுமபஶன்மம
அகந்தஷபைக்கஷன்மன.
இயங்ககபெம் க்கஷ நஶடுகள் சகபஷல் அங்கம் லகஷக்கஷன்ம
எபை நஶடுதஶன். அப்படிஶன எபை நஶட்டில் லஶளகஷன்ம ஏர்
இனத்துக்கு அந்த நஶட்டுக்குள் தஸர்வு கஷகடக்கஶத பட்சத்தஷல்,
இன்தனஶபை நஶட்டிடம் தஸர்கலக் மகட்பதஷல் ன்ன தலபொ
இபைக்கஷன்மது? ன நஶன் மகட்க லஷபைம்புகஷன்மமன். இதஷமய
நஸங்கள் என்கமப் புஶஷந்துதகஶள்ர மலண்டும். இபொதஷ பெத்தத்தஷல்
21 சர்லமதச நஶடுகள் இந்த அசஶங்கத்தஷற்கு உதலஷஷபைந்தன.
அப்மபஶது இந்த லஷடங்ககர நஸங்கள் லபைம கலனத்தஷல்
டுக்கலஷல்கய. ஆனஶல், இங்கு னஷதப் படுதகஶகயகள்,
அலயங்கள் இடம்தபற்மதற்குப் பஷற்பஶடு அதற்கஶன எபை
லஷசஶகை நகடதபமமலண்டுதன்பொ சம்பந்தப்பட்ட நஶடுகள்
கூபொகஷன்மமபஶது அகதத் தடுப்பதஷல் ன்ன நஷஶம்
இபைக்கஷன்மததன்பகத நஶன் மகட்க லஷபைம்புகஷன்மமன்.
மநற்பொ இங்கு மபசஷ பய உபொப்பஷனர்கள், இயங்ககஷன்
அசஷல் ஶப்பஷன் நஷஷத்தம் ஏர் இகமகபெள்ர நஶட்டிமய
இன்தனஶபை நஶடு தகயஷடக்கூடஶது ன்பொ கூமஷஷபைந்தஶர்கள்.
நஶன் அதகன ற்பொக்தகஶள்கஷன்மமன். ஆனஶல், ஶமஷ ஶமஷப்
பதலஷக்கு லந்த அசஶங்கங்கள் உபைலஶக்கஷ ந்த அசஷல்
ஶப்கபபெம் ங்கள் தஷழ்த் தப்பஷபௌபைந்த தகயககள்
ற்பொக்தகஶள்ரலஷல்கய
ன்பகத
நஸங்கள்
பதபௌல்
புஶஷந்துதகஶள்ர மலண்டும். தஷறர் தப்புக்கள் ற்பொக்
தகஶள்ரஶமயதஶன் இந்த அசஷயகப்பும்
உபைலஶக்கப்
பட்டது. நஶட்டிமய இபைக்கஷன்ம சகய இன க்ககரபெம்
சஶகப் பஶர்த்தஷபைந்தஶல் இந்த அலயங்களுக்கு
பகங்
தகஶடுக்க மலண்டி மதகல உங்களுக்கு ற்பட்டிபைக்கஶது.
இப்தபஶளது நஸங்கள் நஶட்டுப்பற்பொ பற்மஷக் கூபொகஷன்மஸர்கள்!
தஷர்க்கட்சஷஷனபைம் உங்களுக்கு ஆதவு அரஷக்கமலண்டு
தன்பொ மகட்கஷன்மஸர்கள். தஷர்க்கட்சஷகரஷல் பஷதஶனஶக
இபைப்பது க்கஷ மதசஷக் கட்சஷ. அது தபபைம்பஶன்கச்
சஷங்கர
க்ககரப்
பஷதஷநஷதஷத்துலப்படுத்துகஷன்ம
எபை
கட்சஷஶகும். நஷச்சஶக அலர்கள் இதற்கு ஆதலரஷப்
பஶர்கமரஶ, இல்கயமஶ ன்பது ங்களுக்குத் ததஶஷஶது.
அடுத்ததஶக, ம .லஷ.பீ.ஷனக டுத்துக்தகஶண்டஶல், அலர்கள்
இதற்கு
ஆதலரஷக்கயஶம்
அல்யது
ஆதலரஷக்கஶல்
இபைந்துலஷடயஶம். ஆனஶல், தஷழ்த் மதசஷக் கூட்டகப்பு
ன்பது லடக்கு, கஷறக்கஷமய இபைக்கஷன்ம தஷழ் க்களுக்கஶக,
அலர்கரஷன்
னநஶக உஶஷகககரக் கஶப்பஶற்பொலதற்கஶக,
அலர்கரஷன் லஶக்குகரஶல் அங்கஸகஶஷக்கப்பட்ட எபை கட்சஷஶக
இபைக்கஷன்மது. இங்கு க்கஷ நஶடுகள் சகபஷன் லஷசஶகை
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நகடதபம மலண்டுதன்பதற்கஶக அங்கு தசன்மது தஷழ்த்
மதசஷக்
கூட்டகப்பு
ட்டும
ன்பகத
நஸங்கள்
புஶஷந்துதகஶள்ர மலண்டும். ஆகமல, நஷச்சஶக அத்தகக
எபை லஷசஶகை நகடதபம மலண்டும். அதற்கு நஶங்கள்
ல்மயஶபைம் பூை ஆதலரஷக்க மலண்டும். அசஶங்கத்தஷல்
இபைப்பலஶா்கள்
இதற்கு
லஷட்டுக்தகஶடுக்க
மலண்டும்.
தனன்மஶல்,
இந்த
லஷசஶகைஷன்பயம்
குற்மலஶரஷ
ஶதன்பகத
நஶங்கள்
ததஶஷந்துதகஶள்ர
மலண்டும்.
குற்மலஶரஷ ஶதன்பகத அமஷலதற்கு பன்மப, தஶங்கள்
குற்மலஶரஷஶகஷ லஷடுமலஶமஶ ன்ம பீதஷ அசஶங்கத்தஷடம்
கஶைப்படுகஷன்மது. இந்த லஷசஶகை மநர்கஶனதஶக
இபைக்க மலண்டுதன்பொ நஶங்கள் உங்கரஷடம் மகட்டுக்
தகஶள்ர லஷபைம்புகஷன்மமஶம்.
இதஷமய இன்ததஶன்கமபெம் நஶங்கள் கூம மலண்டிலர்
கரஶக இபைக்கஷன்மமஶம். குற்மங்ககரச் தசய்தலர்கள், அதற்கு
உடந்கதஶனலர்கள் பயர் அசஶங்கத்தஷமய இபைக்கஷன்
மஶர்கள்.
ஆகமல,
குற்மங்ககரச்
தசய்தலர்களுக்குத்
தண்டகன லறங்கமலண்டி ஏர் அசஶங்கம், குற்மலஶரஷ
ககரம
தன்தடன்
கலத்துக்தகஶண்டு
வ்லஶபொ
அலர்ககரத்
தண்டிக்கப்மபஶகஷன்மது?
கடந்த
5
லபைடங்களுக்குள் உள்ளூர் லஷசஶகைககர நடத்துலதற்கஶன
சந்தஶா்ப்பம்
இபைந்தது.
இந்தக்
கஶயப்பகுதஷஷல்
ந்த
லஷசஶகைபெம் தசய்ப்படலஷல்கய.
னஶதஷபதஷ அலர்கள்
கற்பொக்தகஶண்ட பஶடங்கள் ற்பொம் நல்பௌைக்க ஆகைக்
குளகல நஷஷக்கும்மபஶதுகூட இந்தப் பஶஶளுன்மத்தஷன்
அங்கஸகஶத்கதப் தபமலஷல்கய. நஷகமமலற்பொ அதஷகஶத்கத
கலத்துக்தகஶண்டு தன்னஷச்கசஶக அந்த ஆகைக்குளகல
அலர் நஷஷத்தஶர். அந்த ஆகைக்குள தசய்த பஶஷந்துககள்
ததஶடர்பஶகவும் இந்தப் பஶஶளுன்மத்தஷல் லஷலஶதத்தஷற்கு
டுத்துக்தகஶள்ரப்படலஷல்கய. ஆனஶல், இப்தபஶளது சர்ல
மதச லஷசஶகை ன்மவுடன் ந்தலககஷல் அகதப்
பஶஶளுன்மத்தஷல் தகஶண்டுலந்து லஷலஶதஷக்க படிபெம்?
ன்பகதத்தஶன் நஶங்கள் மகட்கஷன்மமஶம்.
இந்த லஷடங்ககர நஶங்கள் மபம் உன்னஷப்பஶகப்
பஶர்க்கும்மபஶது, இபொதஷ பெத்தம் நடந்த மலகரஷமய நஷகழ்ந்த
எபை சம்பலம் ைஶபகத்துக்கு லபைகஷன்மது. 2007ஆம் ஆண்டு
லவு தசயவுத்தஷட்ட லஶக்தகடுப்பஷன்மபஶது தஷழ்த் மதசஷக்
கூட்டகப்பு பஶஶளுன்ம உபொப்பஷனர்ககர அசஶங்கத்
துக்குச் சஶர்பஶக லஶக்கரஷக்கச்தசய் மலண்டுதன்பதற்கஶக
ங்கரஷன் உமலஷனர்ககரத் துப்பஶக்கஷபகனஷல் கடத்தஷ
கலத்துக்தகஶண்டு, இந்தப் பஶஶளுன்மத்தஷமய ங்ககர
னநஶக ஶஸதஷஶக லஶக்கரஷக்கலஷடஶல் தடுத்த லயஶபொம்
இபைக்கஷன்மது.
இகலககரதல்யஶம்
சர்லமதசத்தஷன்
கலனத்துக்குக் தகஶண்டுதசல்ய மலண்டி மதகல ங்களுக்கு
இபைக்கஷன்மது.
னநஶகஶஸதஷஶன ஏர் ஆட்சஷ நகடதபபொல
தஶகக் கூபொகஷன்ம ஏர் அசஶங்கத்தஷன் தசற்பஶடுகமர இகல!
அன்பொ ங்ககர லஶக்கரஷக்க லஷடஶல் தடுத்தலர்கள் இன்பொம்
இந்த
அசஶங்கத்தஷமய
அங்கம்
லகஷத்துக்தகஶண்டிபைக்
கஷன்மஶர்கள். பயர் ஆமயஶசகர்கரஶக இபைக்கஷன்மஶர்கள்;
இன்தம் பயர் இகைப்பஶரர்கரஶக இபைக்கஷன்மஶர்கள்.
க்ககரக் கடத்தஷ அந்த இகைப்பஶரர்கள் இன்பொ கஷறக்கு
ஶகஶை
சகபஷமய
உபொப்பஷனர்கரஶக
நஷனம்
தபற்பொலஷட்டஶர்கள். ஆகமல, சர்லமதசத்தஷன் பயஶக எபை
சுஶதஸன
லஷசஶகைகச்
தசய்லதஶல்
ட்டும்தஶன்
இவ்லஶமஶன லஷடங்ககரத் தடுக்க படிபெம். இல்கயமல்,
இயங்கக அசஶங்கத்தஷனஶல் நஷச்சஶக நஶங்கள் ததஶடர்ந்தும்
ஶற்மப்படுமலஶம். னமல, தஷழ்த் மதசஷக் கூட்டகப்பு
இந்தப் பஷமகைக தஷர்த்து லஶக்கரஷக்கும் ன்பொ கூமஷ,
லஷகடதபபொகஷன்மமன். நன்மஷ. லைக்கம்.
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ඳහනැලිශම්න්ස්තු

[අ.බහ. 3.53]

ගරු ි ේ ගුණවවාකර මශතළ ාමළනල වම්ඳත් ිළිතබ
අමළතයතුමළ
(ஶண்புஷகு டிபே குைமசக - னஷத லரங்கள் அகச்சர்)

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

මූරහනහරඪ රු භන්ස්ත්රීතුභනි ශදරහ සීමිත නිහ භශේ
ලිඛිත ථහ ඉිනරිඳත් කිරීභට ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. ශම් රු
බහ වමුශද තිශඵන තඩුක් ඳක්ශආ රු භන්ස්ත්රීරුන්ස් න
ශදශනකු වි ඉන්ස් ඉිනරිඳත් ය ඇති ශඹෝජනහ ම්ඵන්ස්ධශඹන්ස්
තඩුක් ඳක්ශආ ඳහනැලසරුකු ලශඹන්ස් රී රාහශද
ශොමියුනිසට් ඳක්ඹ ශනුශන්ස් අශන සථහයඹ ඳළවළිනලි කිරීභට
භභ උත්හව න්ස්නහ.
ඳශමු ිකනීහ භහන හිමිම් වුන්ස් ඉරඹ වයවහ ඇශභරිහ
වි ඉන්ස් ඉිනරිඳත් යන රද ශඹෝජනහ අනලය ශදඹක්. එඹ අශන
අබයන්ස්තය රලසනරට ඇඟිලි ළසීභක්. එඹ අශන යශට්
සහධිඳතයඹ තත්භ ශෞයඹ ව උදහයබහඹට තනැජනඹක්.
යු්ධධශඹන්ස් ඳුස හභඹ අශනක්හශන්ස්  ඉටින රී රහාකි
ජනතහශේ රතින්ස්ධහන ක්රිඹහලිඹට ඵහධහක් ඵහධඹක්.
අන්ස්තහ ජ වළඟීම් ඇවිසසීභක් ත්රසතහදඹට වහ ශඵුවම්හදඹට
වධනැඹඹ  ජභක්.
අශන රලසන අඳට විහ ළනීභට ඉඩ ශදන ශර ඇන්ස්ේශරෝඇශභරිහනු තධිඳතයඹට අපි දළඩි ශර කිඹහ  ඉටිනහ.
ශම් ශඹෝජනහ පිටුඳ ඉන්ස් ක්රිඹහත්භ න ඵරශදඹ එක්ත්
ජහතීන්ස්ශේ ාවිධහනඹ කිඹරහ භභ පිළින්ස්ශන්ස් නළවළ. ඇන්ස්ේශරෝඇශභරින්ස් තධිඳතය තභයි ශභඹ ශභශවඹන්ස්ශන්ස්; ශම්
ශඹෝජනහ ඉිනරිඳත් යරහ තිශඵන්ස්ශන්ස්.
මූරහනහරඪ රු භන්ස්ත්රීතුභනි අශන යට "එක්ත් ජහතීන්ස්"
නම් ජහතයන්ස්තය ාවිධහනශආ ඳළයණි හභහිකශඹක්. එභ
ාවිධහනඹ ශදන ශරෝ යු්ධධශඹන්ස් ඳුස පිහිටුනු රළබුශද කුභන
අයමුණක් වහද? ශරෝ හභඹ ව ජහතයන්ස්තය ුසයක්ෂිත බහඹ
තභයි UN එ පිහිටු වීශම් රධහන අයමුණ න්ස්ශන්ස්. එහි තයම්බ
ළ ඉහයශආ ජ එදහ ඇශභරිහනු ජනහධිඳති වළරී ට්රෆභන්ස් ශ
රහලඹක් උපුටහ දක්න්ස්න භහ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.
ඔහුශේභ චනලින්ස් භභ ඳශමුශන්ස් එඹ ඉාග්රී ඉ බහහශන්ස්
කිඹන්ස්නම්. “We all have to recognize, no matter how great
our strength, that we must deny ourselves the licence to do
always as we please”.
එඹ තභයි ළදත්භ හයණහ. ශම් තභයි . ා ශඳඹ. .
ා ශඳඹ අනු තභයි නිශේධ ඵරඹ - veto - තශද. . රහලශආ
 ඉාවර ඳරිනැතනඹ යර විධිඹට භභ කිඹන්ස්නම්.
"අශන ලක්තිඹ ශොතයම් විලහර වුද අඳ පිළිත යුතු එක්
ශදඹක් නම් ළභවිටභ අඳ ළභළති ශ්ධ කිරීශම් අයඹ අඳ වි ඉන්ස්
අඳටභ අහිමි ශ යුතු ඵයි." එඹ තභයි යන්ස්ශන්ස්. . තභයි
ශභතළන රධහන ා ශඳඹ.
මූරහනහරඪ රු භන්ස්ත්රීතුභනි ට්රෆභන්ස්ශේ ශභභ උඳශද
ට්රෆභන්ස්ශන්ස් ඳුස කි ඉභ ජනහධිඳතියශඹක් ශභශතක් අනුභනඹ
යරහ නළවළ; අනුභනඹ යන්ස්ශන්ස්ත් නළවළ.
ශම් රුණ නිහභ තභයි තයක් භඩුඩරශආ රධහන යට ශ
ඳවට නිශේධ ඵරඹක් රඵහ  ජ තිශඵන්ස්ශන්ස්. හිතුක්හය ශර
තභන්ස්ට වුභනහ ශ්ධ තභන්ස්ට ළභළති ශ්ධ ක්රිඹහත්භ කිරීභ
ශක්හමකභටයි එභ නිශේධ ඵරඹ එදහ රඵහ ුවන්ස්ශන්ස්.
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මූරහනහරඪ රු භන්ස්ත්රීතුභනි අද ශරෝ යටහශද ඹථහනැථඹ
කුභක්ද? එඹ ශදන ශරෝ යු්ධධශඹන්ස් ඳුස නිනැභහණඹ ව
ඹථහනැථඹ ශනොශද. . ශ්ධලඳහරන ඹථහනැථඹ අද නළවළ .
ජහතයන්ස්තය ඹථහනැථඹ අද නළවළ. ශදන ශරෝ යු්ධධශඹන්ස් ඳුස
ඇති ව bipolar ශරෝ යටහ 1991න්ස් ඳුස නළති වුණහ. 1991න්ස්
ඳුස ඇති ව unipolar ශරෝ යටහත් අද රභ රභශඹන්ස් හී ගන වී
ඹනහ. අද multipolar -ඵහුවිද- ශරෝ යටහක් ඇති ශරහ
තිශඵනහ. . අනු ශරෝ ඵර තුරනඹ ශනස ශමින්ස්
තිශඵනහ. ශභභ ශනස න ඹථහනැථඹ ශනොතහ ඇශභරිහනු
යජඹ තභ විශ්ධල රතිඳත්තිඹ ක්රිඹහත්භ යනහ. විශලේශඹන්ස්භ
ජනහධිඳති ශජෝනැේ ඩේලිද. බුස විශ්ධල රතිඳත්තිඹක් ලශඹන්ස්
අනුභනඹ ශශේ policy of unilateralism; . ඳහනැලසවි ක්රිඹහ
පිළිශතක්.
. හශේභ තයක් රතිඳත්තිඹ ලශඹන්ස් ඔවුන්ස් ක්රිඹහත්භ
ශශේ "ඳළනරහ ඳවය  ජභයි" -policy of pre-emption. අපි එඹ ඳුස
ගිඹ අවුරුුව 13 තුශ ජ ුවටුහ. ඇෂසනිසතහනශආ ඉයහශආ ඉරහ
භෆත ලිබිඹහ දක්හ අපි එභ තත්ත්ඹ ුවටුහ. ඉයහශආත්
 ඉරිඹහශදත් අදත් එභ තත්ත්ඹ අපි දකිනහ. මූරහනහරඪ රු
භන්ස්ත්රීතුභනි දළන්ස් ශනස ශමින්ස් ඳතින ශරෝ යටහ තුශ
ජනහධිඳති ඔඵහභහ ක්රිඹහත්භ යන්ස්ශන්ස් ඊට ඩහ තයභක් ශනස
ව උඳහඹ භහනැඹක්. මිලිටරි වහ යහජය තහන්ස්්රි ලශඹන්ස් ්ධවිත්
උඳහඹ භහනැඹක්. Military offensive ව diplomatic offensive
කිඹන ශදභ රම් යශන තභයි ඇශභරිහශද නැතභහන
ජනහධිඳතිතුභහ ක්රිඹහත්භ න්ස්ශන්ස්. ශජෝනැේ බුස ක්රිඹහත්භ ශශේ
military offensive එයි. Diplomatic offensive එට
අනුකර තභයි ිකනීහර ශම් ශඹෝජනහ ශනළ ශරහ
තිශඵන්ස්ශන්ස්. ිකනීහ ශඹෝජනහ තුළින්ස් දළන්ස් ක්රිඹහත්භ න්ස්ශන්ස්
එභ යහජය තහන්ස්්රි උඳහඹ භහනැඹ -diplomatic offensive එක්රිඹහට නළඟීභයි. මිලිටරි රවහයශඹන්ස් යහජය තහන්ස්්රි රවහයඹට
ත ශ ද කිරීභක්  ඉුව ශමින්ස් තිශඵනහ.
මූරහනහරඪ රු භන්ස්ත්රීතුභනි එදහ යු්ධධඹ අන්ස් ව
අසථහශද රී රාහ ම්ඵන්ස්ධශඹන්ස් මිලිටරි රවහයඹක් ශනුට
ශතෝයහ ත්ශත් යහජය තහන්ස්්රි රවහයඹක්. එදහ ඇන්ස්ේශරෝඇශභරිහනු තධිඳතය උත්හව ත්තහ අශන රලසනඹට භළිනවත්
න්ස්න. ඊට ඉඩ රළබුශඩු නළවළ. ඉඩ රළබුශඩු නළති නිහයි දළන්ස්
ිකනීහ ශඹෝජනහ වයවහ එඹ  ඉුව කිරීභට උත්හව න්ස්ශන්ස්.
භහ ශභභ රලසනඹට රශදල න්ස්ශන්ස් එභ න්ස්දනැබඹ තුශ
 ඉටිමිනුයි. ශභඹ දමිශ ජනතහට ඇති ුසවිශලේෂී තදයඹක් නිහ  ඉුව
ශ භළිනවත් වීභක් ශනොශයි. එඹ තභ විශ්ධල ව තයක්ණ
රතිඳත්තිඹ ක්රිඹහත්භ කිරීශම් වුභනහ අනු ශ භළිනවත්
වීභක්. ශභතළන තිශඵන්ස්ශන්ස් භූ ශ්ධලඳහරනි අලයතහක් ව
ශෝමකඹ උඳහඹ භහනැඹක්; geopolitical interests and global
strategies. මූරහනහරඪ රු භන්ස්ත්රීතුභනි "ත්රසතහදඹට එශයහි
යු්ධධඹ" - "War on Terror" - ඹනුශන්ස් රහශිත 2001
ළනතළම්ඵනැ 11න ිනන ිනඹත් ශ ඇශභරිහනු මිලිටරි උඳහඹ
භහනැඹ වයවහ ත ව ය දවතුන තුශ  ඉුව ශ භවහ විනහලඹ
තක්ශේරු ශ ශනොවළකියි. ඉයහඹ ලිබිඹහ  ඉරිඹහ
ශරඵනනඹ ශආභනඹ ඊිකනතු ඇෂසනිසතහනඹ ඳහකිසතහනඹ
වයවහ අධියහජයහ ජන්ස් ිනඹත් ය ඇති මිලිටරි/යහජය තහන්ස්්රි
උඳහඹ භහනැඹ ශනොනත්හ ඉිනරිඹට ශන ඹමින්ස්  ඉටිනහ.
ටියුනී ඉඹහශන්ස් උදහව අයහබි න්ස්තඹ නභළති රජහතන්ස්ත්රහදශආ
රැ ශර තඳසට වයනු රළබුහ. ඉන්ස් ශනොනළතී ුසඩහනඹ ද
ශදඩ යනු රළබුහ. ශන්ස් යනු රළබ දකුණු ුසඩහනඹ තුශ ද
ඹළිත් යුද ළටුම් තයම්බ වී තිශඵනහ. . භහන හිමිම් පිළිඵ
දඹහනුම්ඳහද? මුළු භළද ශඳයින මිනිුසන්ස් දරක් ණනක්
කහතනඹ ශත් . රලසනඹ කි ඉභ අසථහ එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ
ාවිධහනශආ භහන හිමිම් වුන්ස්රඹත් එක්ත් ජහතින්ස්ශේ
ාවිධහනඹත් -. වුරුත්- භතු ශශේ නළවළ.
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මූරහනහරඪ රු භන්ස්ත්රීතුභනි අද දකුණු ත ඉඹහනු තනැක 
රහඳශආ ජහතිහ ජ ශඵුවම්හ ජ තමි මූර ධනැභහ ජ ත්රසතහ ජ
රණතහරට තධහය ඳඹමින්ස් අධියහජයහ ජන්ස් එභ රහඳඹ ද තභ
ශොුවයක් ඵට ඳත් යශන තිශඵනහ. නළශෙනහිය ත ඉඹහශද
ශොරිඹහනු අනැධ්ධවීඳඹ ඳභණක් ශනො දළන්ස් දකුණු චීන මුහුශ්ධ
භතුවී තිශඵන අනැබුදඹට ද ඇතුළු වීභට භහන ඵරමින්ස්  ඉටිනහ.
ඇෂසනිසතහනඹ මුළුභනින්ස් විනහල ය වභහයයි. ඳහකිසතහනඹට
'ශඩ්රෝන්ස්' රවහය එ ශර යමින්ස් තිශඵනහ. ශම්හ භහන හිමිම්
උ ශරාකනඹ කිරීම් ශනොශයිද? ශම්යි ශදබිඩි රතිඳත්තිඹ?
රී රාහ 1931 ඉරහ නැජන ඡන්ස්ද ඵරඹ ඳහවිච්චි යපු
රජහතන්ස්ත්රහදඹ සථහපිත යපු යටක්. භහ ඉවතින්ස් වන්ස් යපු
යට ශ හශේ රජහතන්ස්ත්රහදඹ ශනොතිබුණු යටක් ශනොශයි. එශේ
තිබිඹ ජ ඇයි රී රාහට ශම් තත්ත්ඹන්ස් ඇති යරහ තිශඵන්ස්ශන්ස්?

මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ

(தகயகதஶங்கும் உபொப்பஷனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

රු ඇභතිතුභහ
තිශඵන්ස්ශන්ස්.

තත්

විනහඩිඹක්

ඳභණයි

ඔඵතුභහට

ගරු ි ේ ගුණවවාකර මශතළ
(ஶண்புஷகு டிபே குைமசக)
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[අ.බහ. 4.04]

ගරු විජිත වශාරත් මශතළ

(ஶண்புஷகு லஷ ஷத மவத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

මූරහනහරඪ රු භන්ස්ත්රීතුභනි රී රාහශද අබයන්ස්තය
රලසනඹට ඇශභරිහ එක්ත් ජනඳදඹ ශවෝ ශනත් කි ඉුව
ජහතයන්ස්තය භළිනවත්වීභට ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුණ එශවශහභ
විරු්ධධයි. එඹ නළත නළතත් අධහයණඹ ශ යුතු ශනහ.
අශන යශට් අබයන්ස්තය රලසනරට ඇඟිලි න්ස්න . අබයන්ස්තය
රලසනරට භළිනවත් ශන්ස්න ශරෝශආ කි ඉුව යහජයඹට ශවෝ
යහජයඹන්ස් කීඳඹට ශවෝ කි ඉුව අයිතිඹක් නළවළ. අශන යශට්
සවරීබහඹ සහීකනත්ඹ තයක්හ ය ළනීභ අශන
කීභක්. . කීභ වරිඹහහය ඉටු ය න්ස්න නම් අද ශම්
ශරෝශආ  ඉුවන අධියහජයහ ජ භළිනවත්වීම් නිළයින ශත්රුම්
අයශන . අධියහජයහ ජ භළිනවත්වීම්රට එශයහි අපි
උඳහඹභහනැගි ක්රිඹහ භහනැ ත යුතු තිශඵනහ. නමුත්
මූරහනහරඪ රු භන්ස්ත්රීතුභනි යු්ධධඹ අසථහශන්ස් ඳුස අශන
යශට් ඇති වුණු  ඉුවවීම් ිනවහ ඵරන ශොට . අධියහජයහ ජන්ස්ශේ
උගුරට අහුශන්ස්ශන්ස් නළති .ට එශයහි ටයුතු යනහ
ශනුට . උගුශ ශ ත තත් හියශන ක්රිඹහභහනැ තභයි
නැතභහන තඩුක් වි ඉන්ස් නු රළබුශද.

(The Hon. DEW Gunasekara)

මූරහනහරඪ රු භන්ස්ත්රීතුභනි එඳභණක් ශනොශයි. යු්ධධඹ
තයම්බ වුශඩු 1983  ජයි. 1983  ජ ඇති ව භවහ ශේදහචඹ ව ළු
ජලිඹ පිළිඵ ඔඹ භහන හිමිම් භඩුඩරඹ රලසන භතු ශහද?
ඊට ඳසශේ ඳුස ගිඹ අවුරුුව 30 තුශ ජනහධිඳතිරුන්ස් ඳසශදනකු
ඹටශත් ශම් යශට් ශොයි තයම් කහතන  ඉුව වුණහද? . හශේභ 1988
-1989 කාලයේ පාරවල් දියේ මිනී කඳන් තිබුණු අවස්ථාවල යේ
රලසනඹ භතු යරහ තිශඵනහද? අශන හිටපු ජනහධිඳති ශරේභදහ
භවත්භඹහශේ හරශආ ශඳොලිස නිරධහරින්ස් 600ක් ඳභණ අමු
අමුශද භයහ දභහ තිබුණු එ ළන තභත් ඳරීක්ණඹක් යරහ
නළවළ. එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ භහන හිමිම් භඩුඩරඹ . පිළිඵ
ටයුතු ශහද?
. නිහ ශභතළන තිශඵන්ස්ශන්ස් ළෙ ශච්ච නයහඹ ඳත්රඹක්.
ළෙශච්ච නයහඹ ඳත්රඹකුත් තිශඵනහ ශදබිඩි රතිඳත්තිඹකුත්
තිශඵනහ. ජහතයන්ස්තය ශ්ධලඳහරන ඹථහනැථඹ ඳදනම් ය ශනයි
. විධිශආ ශඹෝජනහ ඉිනරිඳත් යන්ස්ශන්ස්. [ඵහධහ කිරීභක්] භට ථහ
යන්ස්න ඉඩ  ජරහ තමුන්ස්නහන්ස්ශේ ඳුස ථහ යන්ස්න. [ඵහධහ
කිරීභක්] ශම් ශන හයණහක් නිහ ශනොශයි.

මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ

(தகயகதஶங்கும் உபொப்பஷனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

රු ඇභතිතුභනි ඔඵතුභහට ශන්ස් ය තිශඵන
අහනයි.

හරඹ

ගරු ි ේ ගුණවවාකර මශතළ
(ஶண்புஷகு டிபே குைமசக)

(The Hon. DEW Gunasekara)

ඵරඹට එන්ස්න ඵරහශන ඉන්ස්නහ එක්ත් ජහති ඳක්ශඹන්ස්
භභ ඉ ශරහ  ඉටිනහ තමුන්ස්නහන්ස්ශේරහ ශම් ජහතයන්ස්තය හධ
වරිඹට ශත්රුම් අයශන ශ්ධලඳහරනශආ ඹථහනැථඹ ශත්රුම්
අයශන ටයුතු යන්ස්නඹ කිඹරහ. ශදභශ ජනතහට තිශඵන
තදයඹ නිහත් භහන හිමිම් උ ශරාකනඹ වීභ නිහත්
ශශනන ශඹෝජනහ ශනොශයි .හ. .හ ඇශභරිහශද විශ්ධල
රතිඳත්තිඹ ඳදනම් යශන ශනහ ශඹෝජනහ නිහයි අද
ඳහනැලිශම්න්ස්තුට ඉිනරිඳත් යරහ තිශඵන ශම් ශඹෝජනහට අඳ
වශඹෝඹ ශදන්ස්ශන්ස් කිඹන හයණඹ වන්ස් යමින්ස් භශේ
ථහ අන්ස් යනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි.

යු්ධධඹ කිඹන්ස්ශන්ස් යු්ධධඹක්. යු්ධධඹ අසථහශද ජ විවිධ  ඉුවවීම්
 ඉුව ශනහ. . ශක්න්ස්න ඵළවළ.  ඉවි ශ යු්ධධඹක් තිශඵන
අසථහ ජ අපි අළභළති වුණත් ශඵොශවෝ  ඉුවවීම්  ඉ්ධධ ශනහ.
එඹ ළශළක්වීභ අසීරු හයණහක්. නමුත් රලසනඹ තිශඵන්ස්ශන්ස් .
යු්ධධඹ අන්ස් වුණහට ඳසශේ ශම් තඩුක් ශම් එක්ත්
ජහතීන්ස්ශේ ාවිධහනඹ වයවහ එන අධියහජයහ ජ භළිනවත්වීභට
මුහුණ ශදන්ස්න ත්ත ක්රිඹහ භහනැ පිළිඵයි. ඳටන්ස් ත්ශතභ
2009 භළයි භහශආ 23න දහ එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ ාවිධහනශආ
ඵළන්ස් කි මූන්ස් භවත්තඹහ එක් .හඵ්ධධ රහලනඹක් අත්න්ස්
යරහ. භහින්ස්ද යහජඳක් භළතිතුභහත් ඵළන්ස් කි මූන්ස් භවත්තඹහත්
එක් නිකුත් ශ . .හඵ්ධධ රහලනශආ අහන හය තුශන්ස්
ඉතහ ඳළවළිනලි ශභන්ස්න ශභශවභ කිඹහ තිශඵනහ.

I quote:
“Sri Lanka reiterated its strongest commitment to the promotion and
protection of human rights, in keeping with international human
rights standards and Sri Lanka’s international obligations. The
Secretary-General underlined the importance of an accountability
process for addressing violations of international humanitarian and
human rights law. The Government will take measures to address
those grievances.”

එතශොට ඉතහ ඳළවළිනලි ජහතයන්ස්තය භහනුෂීඹ නීතිඹ
පිළිඵ වීශම් ක්රිඹහලිඹට ම්ඵන්ස්ධ න ඵට . පිළිඵ
රී රාහශද යජඹ ඉිනරි පිඹය න්ස්න ඵට වතිඹක් ුවන්ස්ශන්ස්
ශම් .හඵ්ධධ රහලනශඹන්ස්. . .හඵ්ධධ රහලනඹ ඳදනම්
ය ශන තභයි ඉන්ස් අනතුරු දරුසභහන්ස් මිටු ඳත් ශශේ;
දරුසභහන්ස් හනැතහ එළි දළක් වුශඩු. . දරුසභහන්ස් හනැතහශද
පනැවිහශද ඉතහ ඳළවළිනලි කිඹනහ ශම් මිටු ඳත් ශශේ
ඵෆන්ස් කී මූන්ස් භවතහට එදහ . .හඵ්ධධ රහලනශඹන්ස් රළබුණු .
අයිතිඹ භතයි කිඹරහ;
ශම් මිටු ක්රිඹහත්භ ශන්ස්ශන්ස් .
ඳදනභ භතයි කිඹරහ; . මිටුශද ක්රිඹහහරිත්ශආ ඳදනභ
තිශඵන්ස්ශන්ස් එතළනයි කිඹරහ. . ක්රිඹහලිඹ ඉිනරිඹට තහ. තඩුක්
ශභොක්ද ශශේ? ජහතයන්ස්තය එන තත්ත්ඹට මුහුණ ශදන්ස්න
ක්රිඹහ භහනැ න්ස්නහ ශනුට රාහ ඇතුශත හුුව රහබ ඵහර
භළතියණහ ජ ශ්ධලඳහරනඹ විකුණන්ස්න ගිහින්ස් - market යන්ස්න
ගිහින්ස්- ද ඉන්ස් ද අභහරුශද ළටුණහ; උගුර හිය වුණහ.
LLRC එ පිහිශටදහ. LLRC එශක් ිනන හනු තීයණඹ
ශශේ ශොශවොභද?
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ඳහනැලිශම්න්ස්තු

[රු විිකත ශවේයත් භවතහ]
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ගරු විජිත වශාරත් මශතළ

(ஶண்புஷகு லஷ ஷத மவத்)

ඩිද ගුණශේය ඇභතිතුභහ කිදහ යු්ධධඹ ඳටන්ස් ත්ශත්
1980 දලශආ කිඹහ. නමුත් ජනහධිඳතියඹහ ඳත් ශ LLRC
එශක් ිනන තීයණඹ ශශේ ටන්ස් වියහභ ගිවිුසභ අත්න්ස් ශ ිනනශආ
 ඉට යු්ධධඹ අන්ස් ව ිනනඹ දක්හ ඳභණයි. එතළනභ ය්ධදහ
ත්තහ. එතුභහභ කිඹනහ නම් යු්ධධඹ 1983ත් තිබුණහ කිඹහ ඇයි
LLRC එ 2002 භහනැතු 22 ිනන  ඉට ඳභණක් ක්රිඹහත්භ වුශඩු?
එතුභන්ස්රහට තිබුණහ . ශොමිභ ඳත් යන ශඹෝජනහ ශම්
අවුරුුව කිහිඳශආ විතයක් ශනොශයි ඊට එවහ ඉරහ යු්ධධඹ ඇති
ශන්ස්න ඵරඳෆ ශවේතු හධ පිළිඵ ශොඹහ ඵරහ .හට අලය
යන පිළිඹම් ශඹ ජභ දක්හ වුණු මිටුක් ඳත් යන්ස්න. එශවභ
ශශේ නළවළ. ඇයි? එශවභ යන්ස්න එදහ ඩිද ගුණශේය
ඇභතිතුභහට ඵරඹක් තිබුශණත් නළවළ. ඩිද ගුණශේය ඇභතිතුභහ
නිශඹෝජනඹ යන ළබිනට් භඩුඩරශඹන්ස් ඇහුශද නළවළ.
ශඹෝජනහ ඳහනැලිශම්න්ස්තුට දළම්ශම් නළවළ. ජනහධිඳතියඹහ තනි
අභිභතඹ ඳරිින ශ ශදඹක්. .හ ඳහනැලිශම්න්ස්තුශන්ස් ම්භත ශශේ
නළවළ. .හ ඳහනැලිශම්න්ස්තුට ඉිනරිඳත් ශශත් නළවළ. එශවභයි
ඉතිවහශආ ටයුතු ශශේ. නනීදන්ස් පි ශශ ශ භවත්මිඹශේ
මූලිත්ශඹන්ස් යුත් භහන හිමිම් ශොමිභ ඉිනරිඳත් ශ
ශඹෝජනහශද ඳළවළිනලි තිශඵන්ස්ශන්ස් එදහ ශම් .හඵ්ධධ
රහලනශආ ඳහවිච්චි ශ චන. . ශොතළනත් "යුද අඳයහධ"
- war crimes - කිඹන චනඹ නළවළ. ඉතහභ ඳළවළිනලි වන්ස්
තිශඵන්ස්ශන්ස් ජහතයන්ස්තය භහනුෂීඹ නීතිඹ - International
Humanitarian Law - ළන. ජහතයන්ස්තය භහනුෂීඹ නීතිඹ ඇතුශත
තභයි ශම්  ඉඹ ද රුණු අඩාගු ශරහ තිශඵන්ස්ශන්ස්. ශම්
ශඹෝජනහශද තිශඵන්ස්ශනත් ජහතයන්ස්තය භහනුෂීඹ නීතිඹ පිළිඵ
රාහ ටයුතු ශහද නළ්ධද කිඹන එ පිළිඵ ශොඹහ ඵළමකභ
ව විශලේශඹන්ස්භ රාහ වීශම් ක්රිඹහලිඹ පිළිඵ
විනිවිදබහඹකින්ස් යුක්ත ටයුතු ය නළවළ කිඹන රලසනඹ.
යටක් විධිඹට ජහතයන්ස්තය භළිනවත්වීභ ශක්හ න්ස්න නම් අඳ
යශට්  ඉුවන විවිධ රජහතන්ස්ත්ර විශයෝීක භහන හිමිම් උ ශරාකනඹ
වීම් පිළිඵ අඳ නීතිභඹ පිඹය ත යුතු තිශඵනහ. එශවභ
නීතිභඹ පිඹය න්ස්නහ නම් ඵළන්ස් කි මූන්ස්ට ශවෝ නනීදන්ස්
පි ශශ ශට ඇඟිලි වන්ස්න ඉඩක් රළශඵන්ස්ශන්ස් නළවළ.
අඳට ඉතිවහශආ උදහවයණ භතයි. ක්රිහන්ස්ති කුභහයසහමි
කහතනඹ යපු ශරහශද . පිළිඵ වමුදහ අධියණඹ විශලේ නක්
විබහඹක් ළශදහ. . නක් විබහශඹන්ස් ක්රිහන්ස්ති කුභහයසහමි
කහතනඹට ම්ඵන්ස්ධ විත්තිරුන්ස්ට අදහශ දඬුම් ුවන්ස්නහ.
දඬුම් ුවන්ස්නහට ඳුස ඵෆන්ස් කී මූන්ස්රහ නනීදන්ස් පි ශශ ශරහ .
 ඉ්ධධිඹ පිළිඵ රලසන යන්ස්න තශද නළවළ. . හශේභ
ඵඩුඩහයශර බිුවණුළ පුනරුත්ථහඳන වුශනැ යහශන හිටපු
රැවිඹන්ස්ට ඳවය ුවන්ස්නහ; කහතනඹ ශහ. . පිළිඵ රාහශද
ශරේසසහධියණශඹන්ස් තීන්ස්ුවක්  ජරහ . උත්තයරුන්ස්ට අදහශ
දඬුම් ුවන්ස්නහ. දඬුම් ුවන්ස්නහට ඳුස . ළන රලසන යන්ස්න තඳහු
ිකනීහ ශොමිභ තශද නළවළ. වරි ඳළවළිනලියි. යටක් විධිඹට යට
ඇතුශත  ඉුව න ළය ජම් පිළිඵ නිළයින අඳක්ඳහතී
ඳරීක්ණඹක් යරහ ළයිනරුන්ස්ට දඬුම් ුවන්ස්නහ නම් ශභළනි
 ඉුවවීම් ඇති න්ස්ශන්ස් නළවළ. ශභළනි ශඹෝජනහ එන්ස්න ඉඩක්
වළශදන්ස්ශන්ස් නළවළ. ශම්ත් භෙ ඵළඳුණු ක්රිඹහලිඹක් ඉිනරිඹට
තහ. අශන යශට් අබයන්ස්තය යන ඳරීක්ණඹක් භඟින්ස්
ජහතයන්ස්තයඹට පිළින්ස්න පුළුන්ස් තත්ත්ඹක් අඳ ඔනපු ය
ශඳන්ස්විඹ යුතු තිබුණහ.

ගරු ලළසුවද්ල නළනළයක්කළර මශතළ

(ஶண்புஷகு லஶசுமதல நஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vijitha Herath)

ඔඵතුභහශේ අධියහජයහ ජන්ස්.

ගරු ලළසුවද්ල නළනළයක්කළර මශතළ

(ஶண்புஷகு லஶசுமதல நஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

වුද හිටිශආ . හරශආ? [ඵහධහ කිරීභක්] ශභොක්ද ශම්
කිඹන්ස්ශන්ස්? එ ඳළත්තකින්ස් කිඹනහ . අඹට ඳරීක්ණඹ
යන්ස්න ශදන්ස්න ඵළවළ කිඹහ. අශනක් ඳළත්ශතන්ස් ජහතයන්ස්තයඹ
ඉිනරිශආ අඳ ශභොක්ද ශශේ කිඹහ අවනහ.

ගරු විජිත වශාරත් මශතළ

(ஶண்புஷகு லஷ ஷத மவத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ශශේ නළත්නම් ශභොටද බඹ ශන්ස්ශන්ස්? වරි ඳළවළිනලි .
පිළිඵ යන රද අබයන්ස්තය ඳරීක්ණඹක් භඟින්ස්
විත්තිරුන්ස්ට දඬුම්  ජරහ . ළන නිළයින අඳක්ඳහතී
ඳරීක්ණඹක්  ඉ්ධධ ශනහ නම් ඔඹ හටත් ඇඟිලි වන්ස්න
රළශඵන්ස්ශන්ස් නළවළ. අපි යටක් විධිඹට අශන යට අබයන්ස්තයශආ
සහීකන ඳරීක්ණඹක් පිළිඵ විලසහඹ තවවුරු ශ යුතු
තිබුණහ. සහීකන ඳරීක්ණඹක් පිළිඵ විලසහඹ තවවුරු යන්ස්න
නම් අශන යශට් අධියණ ඳ්ධධතිඹ පිළිඵ විලසහඹ තවවුරු ශ
යුතු තිබුණහ. [ඵහධහ කිරීම්]

මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ

(தகயகதஶங்கும் உபொப்பஷனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

රු හුසශ්ධ නහනහඹක්හය ඇභතිතුභනි හඩි ශන්ස්න.
භාර භයවීය භන්ස්ත්රීතුභනි හඩි ශන්ස්න. රු භන්ස්ත්රීතුභහට ථහ
යන්ස්න ඉඩ ශදන්ස්න. [ඵහධහ කිරීම්]

ගරු විජිත වශාරත් මශතළ

(ஶண்புஷகு லஷ ஷத மவத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

අධියණ ඳ්ධධතිඹ පිළිඵ විලසහඹ බි ළට්ටුහ.
ශරේසසහධියණශආ අවිනිුසරුතුමිඹ ඵරවත්හයශඹන්ස් එළිඹට
ඇදරහ දළම්භහ. [ඵහධහ කිරීම්] නීතිඥරුන්ස්ශේ ශ ශරට ශඩි
තිේඵහ. [ඵහධහ කිරීම්]

මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ

(தகயகதஶங்கும் உபொப்பஷனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

රු භන්ස්ත්රීරුනි රුණහය නිලසලේද ශන්ස්න.

ගරු විජිත වශාරත් මශතළ

(ஶண்புஷகு லஷ ஷத மவத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

නීතිඥ ාභශආ බහඳතියඹහශේ නිට ශඩි තිේඵහ.
[ඵහධහ කිරීම්]

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

වුද “ජහතයන්ස්තයඹ” කිඹන්ස්ශන්ස්?

ගරු අනුර ිමවළනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு அத தஷழஶநஶக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

අධියහජයහ ජන්ස්.

මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ

(தகயகதஶங்கும் உபொப்பஷனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

රු භන්ස්ත්රීතුභහශේ ථහට ඵහධහ යන්ස්න එඳහ. රුණහය
බහ නිලසලේද න්ස්න.
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ගරු විජිත වශාරත් මශතළ

(ஶண்புஷகு லஷ ஷத மவத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

අධියණ ශේහ ශොමිශම් ශ ශම් භාජුර තිරයත්න
භවත්භඹහට අභහනුෂි විධිඹට ඳවය ුවන්ස්නහ. [ඵහධහ කිරීම්] අන්ස්න
එළනි ශ්ධ ශලින්ස් ශම් යශට් අධියණඹ පිළිඵ තිබුණු විලසහඹ
මුළුභනින්ස්භ බි ළට්ටුහ. [ඵහධහ කිරීම්]

මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ

(தகயகதஶங்கும் உபொப்பஷனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

භාර භයවීය භන්ස්ත්රීතුභනි ුසජී ශේන ඉාව භන්ස්ත්රීතුභනි
නිලසලේද ශන්ස්න.

ගරු විජිත වශාරත් මශතළ

(ஶண்புஷகு லஷ ஷத மவத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

. බි ළට්ටීභ තුශ තභයි - [ඵහධහ කිරීම්] මුන්ස්නළශවේරහට
පි ශශරරහට ඵෆන්ස් කී මූන්ස්රහට අශන යටට ඇඟිලි වන්ස්න ඉඩ
රසථහ රළබුශඩු. . නිහ අදත් අඳ ශඵොශවොභ ඳළවළිනලි
කිඹන්ස්ශන්ස් ශම්යි. [ඵහධහ කිරීම්]

මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ

(தகயகதஶங்கும் உபொப்பஷனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

රු හුසශ්ධ නහනහඹක්හය ඇභතිතුභනි හඩි ශන්ස්න.

ගරු විජිත වශාරත් මශතළ

(ஶண்புஷகு லஷ ஷத மவத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ජහතයන්ස්තය භළිනවත්වීම් භහන හිමිම් ශොමින්ස් බහශන්ස්
එන ශම් ශඹෝජනහ ඳය්ධදන්ස්න ඕනෆ. .හ ඳය්ධදන්ස්න නම් ශභශවේ
ළරරිඹට ශභශවේ ඡන්ස්දරට තඩුක්ශද ඵර වුභනහට ශම්
හශේ පුහු හච්ඡහ යරහ ළඩක් නළවළ.

මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ
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[අ.බහ. 4.15]

ගරු ඒ.ඩී. සුසිේ වප්රාමජයන්ත මශතළ ාඳරිවර ශළ
පනර්ජනනීය බක්ති අමළතයතුමළ
(ஶண்புஷகு .டி. சுசஷல் பஷம ந்த
புதுப்பஷக்கத்தக்க சக்தஷ அகச்சர்)

-

சுற்மஶடல்,

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of
Environment and Renewable Energy)

මූරහනහරඪ රු භන්ස්ත්රීතුභනි තඩුක් ඳක්ශආ රු
භන්ස්ත්රීතුභන්ස්රහ ඩුඩහඹභශේ අත්නින්ස් යුතු ශභභ
ශඹෝජනහ ඊශආ ශභභ ඳහනැලිශම්න්ස්තුට ඉිනරිඳත් ශහ. ශම්
පිළිඵ විවිධ භත රහල වුණහ. ශභතළන ජ රලසනඹක් භතු වුණහ
දළන්ස්ද ශම් ශඹෝජනහ ශේන්ස්ශන්ස් කිඹරහ. භභ විශලේශඹන්ස්භ
ඳළවළිනලි යන්ස්න අලයයි 2009  ජ භහනුෂි ශභශවයුභ අන්ස්
ශරහ ිනන ඳවක් ත ශන ශොට තභයි ඳරීක්ණඹක් යන්ස්න
ඕනෆඹ කිඹරහ UNHCR ශොභහරිසතුමිඹ කිදශද. . නිහ
ශම් අ දත් ශදඹක් ශනොශයි. වළඵළයි 2014 ජුනි භහශආ 05ළනි
දහ තභයි අශන රු විශ්ධල ටයුතු අභහතයතුභහට ශම් ලිපිඹ භඟින්ස්
ලිඛිත දළනුම් ුවන්ස්ශන්ස් ශභළනි ඳරීක්ණඹක් යන ඵ. ලිඛිත
එභ ලිපිඹ රළබුණහට ඳුස තභයි ශම් ශඹෝජනහ ශන එන්ස්න ශම්
රු භන්ස්ත්රීරු තීන්ස්ුව ශශේ.
මූරහනහරඪ රු භන්ස්ත්රීතුභනි එභ ලිපිශආ ඳශමුශනි ශේදශආභ
තිශඵනහ “Human rights and related crimes committed by
both parties in Sri Lanka” කිඹරහ. So, what do you mean

by "both parties"?
-[Interruption] What is the
reference? Is it you and I ? No, surely no.
[Interruption.] So, then, what do you mean by "both
parties"? - [Interruption.]
ශභළනි ඵයඳතශ ව  ඉ්ධධිඹක් පිළිඵ ශම් ලිපිශආ වන්ස්
ය තිශඵන්ස්ශන්ස් ශොශවොභද කිඹරහ භභ රුණු එකින්ස් එ
අයශන ශඳන්ස්හ ශදන්ස්නම්. භභ ශම් එ තළනක් විතයයි
කිශඹදශද. ශම් ලිපිඹ කිඹන්ස්න ගිශඹොත් ශොඩක් ශරහ ඹයි.

(தகயகதஶங்கும் உபொப்பஷனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

රු භන්ස්ත්රීතුභනි ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹ ඳභණ හරඹක්
තිශඵන්ස්ශන්ස්.

ගරු විජිත වශාරත් මශතළ

(ஶண்புஷகு லஷ ஷத மவத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

මූරහනහරඪ රු භන්ස්ත්රීතුභනි ශම් යු්ධධශඹන්ස් ඳුස ඳළමිණි
අඩුඩ ක්රිඹහලිඹක්. . අඩුඩ ක්රිඹහලිඹ ඇතුශශේ තභයි ශම්
ශ්ධ ශ  ඉ්ධධ වුශඩු. . නිහ අදත් තඩුක් ශභන්ස්න ශම්
හයණඹ වරිඹට ශත්රුම් ත යුතුයි. ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුශඩු
අඳ ඉතහ ඳළවළිනලි කිඹන්ස්ශන්ස් එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ ාවිධහනශආ ශම්
ශඹෝජනහ ඳය්ධදන්ස්න ඕනෆ කිඹරහයි. . ඳයදන්ස්න ශම්
ඳහනැලිශම්න්ස්තුශද ශඹෝජනහ ම්භත ශහට වරිඹන්ස්ශන්ස් නළවළ. .
ඳයදන්ස්න නම් අශන යට අබයන්ස්තයශආ භහන හිමිම් තයක්හ
යනහ රජහතන්ස්ත්රහදඹ තයක්හ යනහඹ කිඹරහ බහවිතහශන්ස්
අඳ ඔනපු යරහ ශඳන්ස්න්ස්න ඕනෆ. .ට ශඵොරු යිහරු වරහ
වරිඹන්ස්ශන්ස් නළවළ. 1987  ජ ඉන්ස්ුව රාහ ගිවිුසභ අත්න්ස් යරහ
ඉන්ස්ිනඹහනු වමුදහ ශම් යටට එන ශොට - [ඵහධහ කිරීම්]

මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ

(தகயகதஶங்கும் உபொப்பஷனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

රු භන්ස්ත්රීතුභනි ඔඵතුභහශේ හරඹ අහනයි. ීට ශෙට රු
ුස ඉ ශ ශරේභජඹන්ස්ත ඇභතිතුභහ.[ඵහධහ කිරීභක්]

එභ ලිපිශආ තුවයටත් කිඹහ තිශඵනහ “I encourage you to
appoint a focal point on the Government side” කිඹරහ.
තඩුක් ඳළත්ශතන්ස් ශම් ම්ඵන්ස්ීකයණඹ කිරීභ වහ focal
point එක් ඳත් යන්ස්න කිඹරහ. ශභොටද? ශම්ශක් තභ Panel
of Judgesරහ ඳත් ය නළවළ. මූරහනහරඪ රු භන්ස්ත්රීතුභනි
ඔඵතුභහත් නීතිඥශඹක් ශන්ස්. නක්හයශඹක් ඳත් යන්ස්ශන්ස් නළති
-

ගරු ලළසුවද්ල නළනළයක්කළර මශතළ

(ஶண்புஷகு லஶசுமதல நஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

How can they appoint judges?

ගරු ඒ.ඩී. සුසිේ වප්රාමජයන්ත මශතළ

(ஶண்புஷகு .டி. சுசஷல் பஷம ந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

A Panel.
ගරු ලළසුවද්ල නළනළයක්කළර මශතළ

(ஶண்புஷகு லஶசுமதல நஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

A Panel of Inquirers.
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ඳහනැලිශම්න්ස්තු

ගරු ඒ.ඩී. සුසිේ වප්රාමජයන්ත මශතළ

(ஶண்புஷகு .டி. சுசஷல் பஷம ந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

Yes, not Judges but Inquirers. Panel එක් ඳත් යන්ස්ශන්ස්
නළතු තීන්ස්ුව ශදන්ස්න ිනන නිඹභ යනහ. අපි දන්ස්ශන්ස් නළවළ
හක්ෂිහයශඹෝ වුද කිඹරහ. ශෝ . රළයිසතු? උහවිඹට ගිඹහභ
ඉසශ ශරහ ඵරන්ස්ශන්ස් ශෝ හක්ෂි රළයිසතු ශභොනහද තිශඵන
හක්ෂි කිඹරහ ශන්ස්. ශම් කි ඉභ ශදඹක් නළවළ. එශවභ නම් ශම්ශක්
ශභොක්ද වන්ස් ශන්ස්ශන්ස්? ශම්  ඉඹ ශර ළරුසම් යරහ ශම්
ඳරීක්ණ හනැතහ ශදන ිනනඹත් තීන්ස්ුව යරහ ශම්  ඉඹ ශරභ
අන්ස් යරහ ඉය ශරහ අඳට ලියුභක් එනහ ශම්ට
වශඹෝඹ ශදන්ස්න කිඹරහ. ඊට අභතය ශම් ශේදශආ ශභශවභ
කිඹනහ;

“I would like to take this opportunity to once again
encourage the Government of Sri Lanka to conduct an
independent and credible domestic investigation into
allegations of violations of …”
එශවභ කිඹහ ශන ඹනහ. "අපි ශභශවභ ඳත් යනහ
ශම්ට වශඹෝඹ ශදන්ස්න"යි කිඹරහ කිඹන භන්ස් . ශේදශආ
කිඹනහ .  ඉඹ ද රුණු ම්ඵන්ස්ධශඹඹන්ස් අඳට ශභශවේ
ඳරීක්ණඹක් යන්ස්න කිඹරහ. ශභොක්ද ශම් ශදබිඩි පිළිශත?
අශන යශට් ඳරීක්ණඹක් ශශයනහ. අතුරුදන්ස් වන්ස් පිළිඵ
ඳළමිණිලි විභනැලනඹ කිරීශම් ජනහධිඳති ශොමිභ ඉතහභ හනැථ
තහයශඹන්ස් ටයුතු යශන ඹනහ. ඳළමිණිලි 6 000ට ළඩි
රභහණඹක් රළබිරහ . පිළිඵ-

ගරු ලළසුවද්ල නළනළයක්කළර මශතළ

(ஶண்புஷகு லஶசுமதல நஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

16 000ක්.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිේ වප්රාමජයන්ත මශතළ

(ஶண்புஷகு .டி. சுசஷல் பஷம ந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

එ එ ඳශහත් අනු . පිළිඵ ඳරීක්හ යනහ. LLRC
එ ඳරීක්හ යරහ .හශආ නිනැශ්ධලඹන්ස් ුවන්ස්නහ. එයින්ස් අතිවිලහර
රභහණඹක් ශම් ශන ශොට ක්රිඹහත්භ යරහ අන්ස් යරහ
තිශඵනහ. අවුරුුව 30 යු්ධධඹක් තිබුණු යටට ත්රසතහදඹක්
තිබුණු යටට ශම් ශො ශරන්ස් කිඹනහ අවුරුුව වතශයන්ස් ශම්
 ඉඹ ශර යන්ස්නඹ කිඹරහ. වළඵළයි ශන යටර ීටට ඩහ-

ගරු ලළසුවද්ල නළනළයක්කළර මශතළ

(ஶண்புஷகு லஶசுமதல நஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

චි ශශොට් හනැතහ ශදන්ස්න අවුරුුව 6ක් ගිඹහ.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිේ වප්රාමජයන්ත මශතළ

(ஶண்புஷகு .டி. சுசஷல் பஷம ந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

චි ශශොට් හනැතහ ශදන්ස්න අවුරුුව 6ක් ගිඹහ. .හට ශම් කිඹන
ශ්ධ ශ නළවළ. අශන ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුශඩු භන්ස්ත්රීරු ශම්
ශඹෝජනහට ාශලෝධනඹක් ශනළ ශරහ තිබුණහ. භවය විට
ශශනකුට කිඹන්ස්න පුළුන්ස් 2009න්ස් ඳසශේ .හ ශනොශයි ශන්ස්
ශම් පි ශශ ශ ශවොඹන්ස්න කිඹරහ තිශඵන්ස්ශන්ස් කිඹරහ. පි ශශ ශශේ ශම්
ලියුශම් කිඹරහ තිශඵන්ස්ශන්ස් ශම් ඳරීක්ණ මිටු ඳත් යන්ස්ශන්ස්
2009න්ස් ඳසශේ .හ ශවොඹන්ස්න ශනොශයි භහනුෂි ශභශවයුශම්
 ඉුව වුණ  ඉුවවීම් පිළිඵ ශොඹහ ඳරීක්හ යන්ස්නයි. රු
භන්ස්ත්රීතුභනි වුරු ශවෝ කිදශොත් 1988 1989 1990ත් එක්
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ඳරීක්හ යන්ස්න කිඹරහ එතශොට ශභොද යන්ස්ශන්ස්? [ඵහධහ
කිරීභක්] නළවළ නළවළ. භට ථහ යන්ස්න ඉඩ ශදන්ස්න. එශවභ
කිඹන්ස්නත් පුළුන්ස් ශන්ස්.
මූරහනහරඪ රු භන්ස්ත්රීතුභනි භහ ශම් හයණඹත් ශඳන්ස්රහ
ශදන්ස්නම්. එක්ත් ජහති ඳක්ශආ භන්ස්ත්රීරු ශම්
ඳහනැලිශම්න්ස්තුශද හශේභ පුත් ඳත් භහධය හච්ඡහර ජ යපු
රහල අනු ශම්ට විරු්ධධ ශන්ස්ශන්ස් නළවළ. අඬ වරහ ඇතුශට
නීයි ඳරීක්හ යන්ස්නඹ කිඹරහ. ඇයි? විශ්ධල නිරීක්ශඹෝ
ශන්ස්වශද වුද? රබහයන්ස් එක් ගිවිුසභ අත්න්ස් ශශේ වුද?
ඔසශරෝ ඵළාශොක් ශටෝකිශඹෝ ගිහි ශරහ හච්ඡහ ශශේ වුද?
ශම් රලසනඹ ජහතයන්ස්තයයණඹට ශනිච්ශච් එක්ත් ජහති
ඳක්ඹ. . විතයක් ශනොශයි. 1983  ජ වුණ  ඉුවවීම්ර ජ ගිනි තිඹන
ශොට පුච්චන ශොට තිඹක් තිසශේ ශම්  ඉඹ ශර  ඉුවශන
ශොට .හ නි ඉඹහහයශඹන්ස් ශභනහයණඹ ශනොකිරීභ නිහ
තභයි රක් ායහත දමිශ ජනතහක් ඵටහිය යටරට ගිශආ. .
අඹශේ ශදළනි ඳයම්ඳයහ තභයි
ළභළත්ශතන්ස් ශවෝ
අභළත්ශතන්ස් එ ශටීටීඊඹට වහඹ ශදන්ස්න අයමුද ශ රැස ශශේ.
ඩඹසශඳෝයහ කිඹරහ අදත් මුද ශ රැස යන්ස්ශන්ස් ිකනීහරට
අලය රුණු ඳඹන්ස්ශන්ස් .  ඉඹ ද ශ්ධ යන්ස්ශන්ස් . අඹයි. .
අඹට ශම් යටින්ස් ඹන්ස්න ඉඩ ළරසුසශද වුද? න්ස්ධහනඹද?
භහින්ස්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහද? නළවළ. තමුන්ස්නහන්ස්ශේරහ ව
තමුන්ස්නහන්ස්ශේරහශේ පනැහීටනුයි. අද .හ අභත යරහයි
තිශඵන්ස්ශන්ස්. .හ අභත යරහයි ථහ යන්ස්ශන්ස්. ශභන්ස්න
තමුන්ස්නහන්ස්ශේරහශේ භන්ස්ත්රීරු කිඹපු ශ්ධ ශ? 2007.10.31
"රාහ ජඳ" පුත් ඳශත් පිටු අා 18 හි ශභශේ වන්ස් වී
තිශඵනහ:
"යු්ධධඹ ශඳයට දභමින්ස් ිනටභ ජනතහ මුරහ කිරිශම් යහඳහයඹ
යහජඳක් ශවෝදය භහභ නියතශරහ"

වුද ශම් කිඹන්ස්ශන්ස්? එක්ත් ජහති ඳක් භන්ස්ත්රී රක්සභන්ස්
කිරිඇ ශර. එහි තුවයටත් ශභශේ වන්ස් වී තිශඵනහ:
"ශභශතක් ය තිශඵන ෆභ ීටක්ණඹකින්ස්භ ශවළි න්ස්ශන්ස් යශට්
ඵහුතයඹ හභහීට විඳුම් අශනක්හ යන ඵයි. යු්ධධඹ ඕනෆභ
"ශොශනකුට" ශ වළකියි. අභහරු හනැඹඹ න්ස්ශන්ස් හභඹ ශන .භයි."

ශභන්ස්න එක්ත් ජහති ඳක් භන්ස්ත්රීරුන්ස්ශේ ත ශඳඹ.
භාර භයවීය භන්ස්ත්රීතුභහ ශභතළන ඉරහ ගිඹහ. ශභන්ස්න එතුභහ
කිඹරහ තිශඵන ශ්ධ. 2008 ශනොළම්ඵනැ 28 ළනි  ඉකුයහදහ
"රාහ ජඳ" ඳත්තයශආ ශභශේ වන්ස් වී තිශඵනහ:
"ශවට කිලිශනොච්චිඹ අ ශරහ ත්තත් ත්රසතහ ජ රලසනඹ අන්ස් න්ස්ශන්ස්
නෆ"

එතුභහ තුවයටත් ශභශේ කිඹහ තිශඵනහ.
"රතිඳත්තිභඹ තීයණඹට ශරෝශආ  ඉඹ දභ වමුදහඳතිරුන්ස් එශළම
 ඉටිනහ. අශන වමුදහඳති යුද වමුදහට ශනො ළරවීශම් වමුදහටත්
නහඹත්ඹ ශදන්ස්න ුසුවුස නළවළ."

එතශොට හිටපු වමුදහඳති වුද? යත් ශෂොන්ස්ශේහ
භවත්භඹහ. ඉතින්ස් එතුභහ කිඹන විධිඹට ළරවීශම් වමුදහටත්
ුසුවුස නළවළයි කිද යත් ශෂොන්ස්ශේහ භවත්භඹහ ජනහධිඳති
යන්ස්න තභයි ඳුස ගිඹ ජනහධිඳතියණශආ ජ උදවු ශශේ. එශවභ
නම් ඳුස ගිඹ ජනහධිඳතියණශආ ජ යු්ධධඹ ශභශවඹවුහඹ කිඹන
දමිශ ජනතහට එශයහි ටන්ස් ශහඹ කිඹන වමුදහඳතිතුභහට
තභයි ඡන්ස්දඹ ුවන්ස්ශන්ස්. අද ටීඑන්ස්. එශක් භන්ස්ත්රීරුත් . ළන
නිවඬයි. ඡන්ස්දඹත් ුවන්ස්නහ. . නිහ ශම් වළභ එකින්ස්භ ඉතහභ
ඳළවළිනලි ශඳශනන්ස්ශන්ස් ළරුසම් වත ශම් යටට හභඹ ශන
.භට එශයහි න්ස්නහ ව පිරිස  ඉටින ඵයි.
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2009 භළයි 19 ළනි දහ ශම් ත්රසතහ ජ යු්ධධඹ අන්ස් යරහ
අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ශම් රු බහට ඇවි ශරහ හද
ඇභතුශද? එදහ ශම් උත්තරීතය බහයි ඇභතුශද. අන්ස්න .
තභයි යහජය නහඹඹකුශේ රක්ණඹ. එතුභහ ත්රසතහදඹ අන්ස්
යන්ස්න තීන්ස්ුව ත්තහ. . තීන්ස්ුව න්ස්න ඵළරි නහඹශඹෝ අශන
යශට්  ඉටිඹහ. . නිහ තභයි අවුරුුව තිවක් ශම් යශට් ජනතහ ුවක්
වින්ස්ශ්ධ.  ඉාවර දමිශ මුසලිම් වළභ ජන ශොටක්භ -[ඵහධහ
කිරීභක්] අපි ඉතින්ස් ළඩ ශහ ශන්ස්. ශනත් රභඹට හභඹ
ශේන්ස්න තභයි උත්හව ශශේ. රභඹ ශනස. [ඵහධහ කිරීම්] වරි
වරි. භශේ ථහ යන්ස්න ඉඩ ශදන්ස්න. [ඵහධහ කිරීම්]
මූරහනහරඪ රු භන්ස්ත්රීතුභනි ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුණ ශම්
ශඹෝජනහට විරු්ධධ ශන්ස්ශන්ස් ශොශවොභද? විරු්ධධ ශන්ස්න
ඵළවළ. භභ දන්ස්නහ. එතුභන්ස්රහ ාශලෝධනඹක් ශනහහ. නමුත්
එතුභන්ස්රහට විරු්ධධ ශන්ස්න ඵළවළ. එතුභන්ස්රහට විරු්ධධ ශන්ස්න
ඵළරි ඇයි? 2006 භහනැතු භහශආ තිබුණු ඳශහත් ඳහරන
භළතියණඹට ශඳය අශන හච්ඡහශද ජ ඉතහ ඳළවළිනලි ශභන්ස්න
ශම් විධිඹට කිදහ. ඳශමුශන්ස්භ රබහයන්ස්ශේ ගිවිුසභ අශවෝ ඉ
යන්ස්න ඕනෆ. . ශහ. ශදනු නිරීක්ශඹෝ ඹන්ස්න ඕනෆඹ
කිදහ. ඹළදහ. . භභ එ ශද කිදහට ශද තුන ශන්ස්න
ඕනෆ. ඳශමුශන්ස්භ එ ශටීටීඊඹ යුදභඹ ලශඹන්ස් ඳයහජඹ යන්ස්න
ඕනෆඹ කිදහ. .ත් ශහ. . ශ එශක් රතිපරඹ තභයි ශම්.
යු්ධධඹ අන්ස් ශනොශහ නම් එ ශටීටීඊඹ ඳයහජඹ ශනොශහ නම්
රබහයන්ස් ඇතුළු . නහඹයින්ස්ට . තහයශඹන්ස් දඬුම්
ශනොුවන්ස්නහ නම් අද ශම් ශඹෝජනහ එනහද? යර රලසනඹ
එච්චයයි. එ ශටීටීඊඹ ඳයහජඹ ශනොශහ නම් ිකනීහර ජ ශම්
ශඹෝජනහ ශේනහද? නළවළ. ශම් ශඹෝජනහ ශේන්ස්ශන්ස් එ ශටීටීඊ
යු්ධධඹ ඳයහජඹ ශ නිහ නම් හභඹ උදහ ශ නිහ නම් ඳක්
ශේදශඹන්ස් ශතොය ජහති ශේදශඹන්ස් නැ ශේදශඹන්ස් ශතොය ෆභ
රී රහාකිඹකුභ එට හිටශන ශම් ශඹෝජනහට ඳක් ශරහ
ිකනීහරටයි
එඹට උ ශඳන්ස්දම් ශදන  ඉඹ ද ඵටහිය
ඵරශදරටයි කිඹන්ස්න ඕනෆ "ශභන්ස්න රී රහාකීඹ ජහතිශආ
අභිභහනඹ රැ න්ස්න අපි  ඉඹ ද ශදනහ අත්ළ ශ ඵළ න්ස්නහ"ඹ
කිඹරහ. . කිඹන්ස්න තයම් ශොන්ස්ද ඳණ නළවළ. එශවභ නම්
ශොන්ස්ද ඳණ නළති නහඹයින්ස්ට යට ඳහරනඹ බහය ශදන්ස්නත් ශම්
යශට් ජනතහ ූ දහනම් නළවළයි කිඹන ඳණිවිඩඹ ශදමින්ස් භහ භශේ
ථහ අන්ස් යනහ.

මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ

(தகயகதஶங்கும் உபொப்பஷனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

ීටශෙට රු අිකත් කුභහය භන්ස්ත්රීතුභහ.
[අ.බහ. 4.26]

ගරු අජිත් කුමළර මශතළ

(ஶண்புஷகு அ ஷத் குஶ)

(The Hon. Ajith Kumara)

මූරහනහරඪ රු භන්ස්ත්රීතුභනි යු්ධධඹ අන්ස් ශභොශවොශත්
නියහයුධ  ඉවි ශ පුයළ ඉඹන්ස් කහතනඹ වුණහද නළ්ධද කිඹන එ
ශොඹන්ස්න එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ භහන හිමිම් වුන්ස් ඉරඹ
ඳරීක්ණඹක් ඳත්න්ස්න මිටුක් ඳත් යන්ස්න ත් තීයණඹට
වහඹ ශදනහද නළ්ධද කිඹන එ හච්ඡහ යන්ස්න තභයි
තඩුක්ශන්ස් ශම් ඳහනැලිශම්න්ස්තුට ශඹෝජනහක් ශනළවිත්
තිශඵන්ස්ශන්ස්.
විශලේශඹන්ස්භ
තඩුක්
ශම්
ශරහශද
කිඹනහ
අධියහජයහදඹට විරු්ධධ ශන්ස්න ශම් ශඹෝජනහට වශඹෝඹ
ශදන්ස්න කිඹරහ. එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ ාවිධහනඹ ඳළත්ශතන්ස් එශවභ
නළත්නම් .ට ඳක් ථහ යන අඹ කිඹනහ රජහතන්ස්ත්රහදඹ
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ශනුශන්ස් හධහයණත්ඹ ශනුශන්ස් ශම්ට වශඹෝඹ
ශදන්ස්න කිඹරහ. එතශොට එ ඳළත්තකින්ස් තඩුක්ශද අධියහජය
විශයෝධඹත් එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ ාවිධහනශආ රජහතන්ස්ත්රහදඹ
පිළිඵ ශම් හච්ඡහත් ශදභ අතය කිඹන එ ළන ඳුස ගිඹ
හරශආ ජ අපි ිනටභ ථහ ශහ. නළත තහක් . තවවුරු
යන්ස්න උදහවයණ ඕනෆ තයම් තිශඵනහ. . නිහ ශභඹ
ඳහනැලිශම්න්ස්තුශද ජ ඇ ඉඹ යුතු රලසනඹක්ද? එ ඳළත්තකින්ස් ශම්
තඩුක්ශද අනැබුදඹක් ව න්ස්න අවන රලසනඹක්. . නිහ අපි
හිතනහ ශම් රලසනඹ ශභතළන ජ අවන්ස්න අදහශ නළති හච්ඡහ
ශ යුතු රලසනඹක් ශනොශයි විභ ඉඹ යුතු රලසනඹක් ශනොශයි
කිඹහ. නමුත් ශම් අසථහශද ජ එ ඳළත්තකින්ස් න්ස් ය තිශඵන
භහජ ක හක් භතු ය ළනීභ වහ අදවස දළක්වීභක් විතයක්
යන්ස්නටයි අපි ඵරහශඳොශයොත්තු න්ස්ශන්ස්. . නිහ ශම් ශන
ත යුතු ශඹෝජනහක් ශනොශයි. ශම් තඩුක්ශද අනැබුදඹක් හ
න්ස්නයි ශභළනි ටයුතු යන්ස්ශන්ස්. තඩුක් ඡන්ස්දඹක් තිශඹන
ශරහ ශවෝ තඩුක් අනැබුදඹට ඳත් වුණු ශරහ ශවෝ
ශ්ධලශරේීටත්ඹ ජහති තරඹ අධියහජය විශයෝධඹ කිඹන භහතෘහ
ශශනනහ. ශම්ත් . හශේ අසථහක්.
විශලේශඹන්ස් ඳුස ගිඹ ඉතිවහඹ පුයහභ ශම් යශට් පීඩිත
ජනතහශේ අයිතිහ ඉම් භහන හිමිම් උ ශරාකනඹ යන්ස්න
තභයි ශම් ඳහනැලිශම්න්ස්තුට ශඹෝජනහ ශනහශද. . නිහ ශම්ත්
එ ඳළත්තකින්ස් මූලි රලසනඹ ඹට යරහ ශනත් අයමුණක්
ශනුශන්ස් ශනහ ශඹෝජනහක්. ඳළවළිනලිභ ශම් ශඹෝජනහ
ඉිනරිඳත් වුණු ශරහශද තඩුක් ශම්ට වශඹෝඹ ශදන්ස්ශන්ස්
නළවළ කිඹරහ කිදහ. . හශේභ ශම් ශඹෝජනහ ළන
ඳහනැලිශම්න්ස්තු තුශ ථහ ශත් ශම් යශට් ඳුස ගිඹ අවුරුුව 30
යු්ධධඹ ඇතුශශේ පීඩහට ඳත් වුණු මිනිසුසන්ස්ශේ කි ඉුව භහන
අයිතිහ ඉභක් පිළිඵ හධහයණඹක් ඉසට ශදවිඹ කිඹරහ අපි
විලසහ යන්ස්ශන්ස් නළවළ.
විශලේශඹන්ස්භ එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ ාවිධහනඹත් ශම් රලසනඹ
භතු ය තිශඵන්ස්ශන්ස් ශොශවොභ ද? ඔවුන්ස් ශම් රලසනඹ භතු ය
තිශඵන්ස්ශන්ස් . හශේභ . ාවිධහනඹට උදද යන අඹ . භතඹට
ඳක් අඹ ශම් රලසනඹ භතු ය තිශඵන්ස්ශන්ස් යු්ධධඹ අන්ස්
ශභොශවොශත් නියහයුධ  ඉවි ශ ළ ඉඹන්ස් කහතනඹ ශහද කිඹන
හයණඹ ඳදනම් ය ශනයි; යු්ධධඹ අන්ස් ශහට ඳසශේ  ඉවි ශ
ළ ඉඹන්ස් කහතනඹ ශහ ද කිඹන එ ඳදනම් යශනයි. .යි
මූලි හයණඹ. එතළනට ශම් රඝු ශහ. ඳුස ගිඹ
හරහන්ස්තයඹක් තිසශේ ඳළළති යු්ධධඹ තුශ ක්රිඹහහරී වුණු අඹ
ළන එශවභ නළත්නම් භනුයත්ඹට එශයහි කහතන වුණහ ද
කිඹන එ ළන ශනොශයි ඵරන්ස්ශන්ස්. යු්ධධඹ අන්ස් වුණහට
ඳසශේ කහතනඹ වුණහද කිඹන එයි ඵරන්ස්ශන්ස්. ඔවුන්ස් ශම්
එතළනට රඝු ය තිශඵනහ. යු්ධධඹ ජ වුණත් භනුයත්ඹට
එශයහි කහතන යන්ස්න පුළුන්ස්ද කිඹන රලසනඹ ඔවුන්ස් ත්ශත්
නළවළ. . නිහ ඔවුන්ස්ශේ අයමුණ ශභොක්ද කිඹන එත් එතළනින්ස්
ඳළවළිනලියි.
ඳුස ගිඹ හරශආ හච්ඡහ වුණහ ඉ ඉපිඹහ කිඹන තරුණිඹ අත්
අඩාගුශද ජ ූෂණඹ ය භයහ දළමුහ කිඹරහ. .ශ ජ තඩුක්
ශභොක්ද කිදශද? "එඹහ එ ශටීටීඊ  දතිනන්ස්රිඹක් එ ශටීටීඊ
එශක් නිරඹක් දළර ශශනක් යු්ධධඹට ම්ඵන්ස්ධ වුණු
ශශනක්" කිදහ. . ශනභ ථහක්. වළඵළයි තිශඵන
රලසනඹ ශභොක්ද? අත්අඩාගුශද ජ ූෂණඹ යරහයි භයහ දළම්ශම්.
. හශේභ 1971 ව 1988-1989 හනුශද ජත් පු්ධරයින්ස් අත්
අඩාගුට අයශන භයහ දළම්භහ. ධ ඵන්ස්ධනඹට රක් ශහ. .
නිහ ඔවුන්ස්ශේ අයමුණ ශභොක්ද? අයමුණ වරිද ළයින ද කිඹන
හයණඹ ශන එක්. නමුත් . අඹට එශවභ යන්ස්න පුළුන්ස්ද
කිඹන රලසනඹ තිශඵනහ. . නිහ ශම් රලසනඹ යු්ධධඹ අන්ස්
යපු ශරහශද යපු කහතන කිඹන තළනට සීභහ කිරීභ තුළින්ස්භ
එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ ාවිධහනඹ ශභොන තළනට සීභහ ශරහද කිඹන
එ අපි දකිනහ.
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ඳහනැලිශම්න්ස්තු

[රු අිකත් කුභහය භවතහ]

විශලේශඹන්ස්භ 1983  ජ එක්ත් ජහති ඳක් තඩුක්ශද
ශභශවඹවීශභන්ස් ඹහඳනඹ පුසතහරඹ ගිනි තිේඵහ. ති අන්ස්ත
ඳත්තයඹ ඳශ ශරහ තිබුණහ වුද .ට  කිඹන්ස්න ඕනෆ
කිඹරහ. . නිහ එදහ ඉරහ විතයක් ශනොශයි ඊට ලින්ස් ඉරහ
ශම් යු්ධධඹ නිනැභහණඹ යපු .ට භළිනවත් වුණු .ශන්ස් පීඩහ
වින්ස්ද අඹට යුක්තිඹ ඉසට ශන්ස්න ඕනෆ නළ්ධද? .ට  කි යුතු
අඹශන්ස් රලසන යන්ස්න ඕනෆ නළ්ධද? අද එශවභ රලසන කිරීභක්
එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ ාවිධහනඹ යන්ස්ශනත් නළවළ; අපි ශභතළනට
. න්ස්ශනත් නළවළ. උතුරු නළශෙනහිය තරුණ තරුණිඹන්ස්
භයහශන භළශයන ශඵෝම්ඵ හයයින්ස් ඵට ඳත් වුණු .
ශේදහචඹ ළබිනි භවුරු භයහශන භළශයන ශඵෝම්ඵහරිඹන්ස්
ඵට ඳත් වුණු තනැක  ශ්ධලඳහරන භහජ ශවේතු අපි අභත ය
තිශඵනහ. .හ ඳළත්තකින්ස් තිඹරහ ශම් රලසනඹ විතයක් අපි
හච්ඡහට න්ස්නහ. . නිහ අපි හිතනහ . තභයි
ලිඵය ශහ ජන්ස්ට -

මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ

(தகயகதஶங்கும் உபொப்பஷனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

රුණහය නිලසලේද ශන්ස්න. ශම් අසථහශද ජ
නිශඹෝජය ථහනහඹතුභහ මුරුසන න්ස්නහ ඇති.

රු

අනතුරුල ගරු අජිත් පී. වඳවර්රළ මශතළ මළවනවයන් ඉලත්
වුවයන් නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ මළවනළරඪ විය.
அதன்பஷமகு,
ஶண்புஷகு
அ ஷத்
பீ.
தபமஶ
அலர்கள்
அக்கஷஶசனத்தஷனஷன்பொ அகயமல, பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்
தகயக லகஷத்தஶர்கள்.
Whereupon THE HON. AJITH P. PERERA left the Chair, and MR.
DEPUTY SPEAKER took the Chair.

නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ථහ යන්ස්න රු භන්ස්ත්රීතුභහ.

ගරු අජිත් කුමළර මශතළ

(ஶண்புஷகு அ ஷத் குஶ)

(The Hon. Ajith Kumara)

ලිඵය ශහ ජන්ස්ට
අනු
එළනි
භයහශන
භළශයන
ශඵෝම්ඵරුන්ස් නිනැභහණඹ වුශඩු ශභොශ ශවෝදරහ ඔවුන්ස් භහන ඉ
විෘති තත්ත්ඹට ඳත් කිරීශභනුයි. . තභයි ඔවුන්ස්ශේ අදව.
අපි හිතනහ ඊට ඩහ ශඵොශවොභ ඳශ ශ ථහක් තිශඵනහ
කිඹරහ. එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ ශඹෝජනහශද තිශඵන්ස්ශන්ස් භසතඹ අත
වළයරහ අහන රතිපරඹ ළන විතයක් රලසන යන එයි;
හච්ඡහ යන එයි. අපි .ට එෙ නළවළ. . හශේභ
ඉතිවහඹ පුයහභ වුණු භහන ශේදහචඹ . ශේදහචඹට ඵරඳෆ
හයණහ ළන වඳුනහ න්ස්නත් ඵළරි තඩුක්ක් .ට ඳටු
අනැථශඹන්ස් විරු්ධධ න එටත් අපි විරු්ධධයි.
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි ඉතිවහඹ පුයහභ භහන
අයිතිහ ඉම් උ ශරාකනඹ ශ ව ඉතිවහඹ පුයහභ . භහන
අයිතිහ ඉම් උ ශරාකනඹ යන්ස්න භළිනවත් වුණු ාවිධහනඹක්
තභයි එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ ාවිධහනඹ. . ාවිධහනඹට ශම්ට
ඇත්ත උත්තය ශවොඹන්ස්න උභනහක් නළවළ. ඔවුන්ස් අද ශරෝඹභ
තභන්ස්ශේ නයහඹ ඳත්රඹට අනු වුසයනහ. . හශේභ
විශලේශඹන්ස් භළද ශඳයින ඇතුළු යට ශර පීඩිත ජනතහ ජීත්
ශන්ස්න ඕනෆ ශොයි රභහණශඹන්ස් ද ශොයි විධිඹට ද තභන්ස්ශේ
උභනහට ද
නළ්ධද කිඹන එ තීයණඹ යන්ස්නත් ඔවුන්ස්
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භළිනවත් ශනහ. එශවභ අඹශන්ස් එළනි ාවිධහනලින්ස් ශම්
යශට් පීඩිත  ඉාවර ශදභශ මුසලිම් ජනතහට යුක්තිඹ ඉසට ශයි
කිඹරහ වුරු ශවෝ ඵරහශඳොශයොත්තු නහ නම් අපි විලසහ
යනහ . ඵරහශඳොශයොත්තු න්ස්න ඵළවළ කිඹරහ. අඳට එළනි
අඹට උදවු යන්ස්න වුභනහක් නළවළ.
අශනක් ඳළත්ශතන්ස් ශම් තඩුක් කිඹනහ අධියහජයහිනන්ස්
යටට අත ශඳොන්ස්න ඹනහ .ට ඉඩ ශදන්ස්න ඵළවළ කිඹරහ.
ශභශවභ කිඹන්ස්ශන්ස් වුද? ශම් තඩුක්ශද ඉන්ස්න වළශභෝභ දළන්ස්
. කිඹන්ස්න වදනහ. . නිහ "අධියහජයහදශඹන්ස් ශේශයන්ස්න
අඳට උදද යන්ස්න ශ්ධල ශරේභශඹන්ස් වශඹෝඹ ශදන්ස්න
ශේදඹක් නළති රහාකි විධිඹට වශඹෝඹ ශදන්ස්න" කිඹනහ.
ඳහනැලිශම්න්ස්තු ඇතුශශේ .ට විරු්ධධ න්ස්න කිඹරහ අඳට අත
නනහ ථහ යනහ. ශභශවභ කිඹන්ස්ශන්ස් වුද? අධයහඳනඹ
කිඹන භහන අයිතිඹ ශශශ බහඩුඩඹක් ඵට ඳත් කිරීශම්
අධියහජයහ ජ ළඩ පිළිශශ ක්රිඹහත්භ යන තඩුක්යි අඳට
ශභශවභ කිඹන්ස්ශන්ස්. ජනතහශේ ශෞය අයිතිඹ විනහල යන
අධියහජයහ ජ ළඩ පිළිශශ ශශනන . ශනුට අ දත් ඖධ
ඳනත් ශශනන ශේන බිබිශ ශ ඖධ රතිඳත්ති ඳළත්තට දභහ
අධියහජයහිනන්ස්ශේ ශශශ ශඳොශ වුභනහට ඳනත් ශශනන
තඩුක් කිඹනහ අධියහජයහිනන්ස්ට විරු්ධධ න්ස්න කිඹරහ.
ඊශෙට  ඉඹ දභ ශ්ධ ශ ශශශ ශඳොශ රහබඹ අයමුණු ය
ශන ක්රිඹහත්භ යන බීජ ඳනත ළනි ඳනත් ශශනන
ශොවීන්ස්ශේ විරහභ ළටුඳ නඳහුව යන
ජනතහශේ
අයිතිහ ඉම් නඳහුව යන නයහඹ ඳත්රරට ළඩ යන .
ශනුශන්ස් ගිවිුසම් වපු තඩුක්ක් කිඹනහ අධියහජයහිනන්ස්ට
එශයහි න්ස්න එන්ස්න කිඹරහ. ඊශෙට යතුඳසරින තුන්ස්තහශනින
තුය  යන්ස්න එඳහ කිඹරහ ජනතහ වඬ නේධින .
විශයෝධතහට ශඩි තිඹරහ ඳරිය විනහල යන භහම්
ශනුශන්ස් ශඳනී  ඉටින . රහබඹ අශනක්හ යන අයමුණු
ශනුශන්ස් ශඳනී  ඉටින තඩුක්ක් කිඹනහ අධියහජයහදඹට
විරු්ධධ අපිත් එක් එතු න්ස්න කිඹරහ.
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි අමුතුශන්ස් අධියහජයහදඹට
අත ශඳොන්ස්න ශදඹක් නළවළ. ශම් තඩුක් . ශනළ ශරහයි
තිශඵන්ස්ශන්ස්. .ට උදවු  ජරහයි තිශඵන්ස්ශන්ස්. යව ඉනුත්
ර ඉ්ධධිශආත් අර ඉ්ධධිශආත් .ට උදද යරහ තිශඵන තඩුක්ක්
තභයි දළන්ස් කිඹන්ස්ශන්ස් අධියහජයහිනන්ස්ට විරු්ධධ න්ස්න ශය ශරහ
කිඹරහ. . නිහ ශම් ශඵොරුක්. . ශඵොරුට අපි විරු්ධධ න්ස්න
ඕනෆ.
ඊශෙට ශම් තඩුක් අධියහජයහිනන්ස්ශේ න ලිඵය ශ
රතිාසයණ වළභ ඳළත්ශතන්ස්භ ක්රිඹහත්භ යන තඩුක්ක්.
එශවභ ය ශන කිඹනහ "අශන්ස්! අධියහජයහිනන්ස් එක් විරු්ධධ
න්ස්න අඳට උදවු යන්ස්න. . උගුශ ශ අහු න්ස්න එඳහ" කිඹරහ.
උගුශ ශ අහු ශරහ තිශඵන්ස්ශන්ස් වුද? දළනුත් වරි
ශනොදළනුත් වරි ර ඉ්ධධිශආ වරි අර ඉ්ධධිශආ වරි . උගුශ ශ අහු
ශරහ තිශඵන්ස්ශන්ස් වුද? . උගුශ ශ ශම් යටභ ළහ ශන
ඹන්ස්ශන්ස් වුද? ශම් තඩුක්. තභන්ස්ශේ ශ්ධලඳහරන නයහඹ ඳත්රඹ
ශනුශන්ස් තභන්ස් අභහරුශද ළශටනශොට තභන්ස්ශේ ඳස බිභ
ඇශනනශොට තභන්ස් අනැබුදඹට ඹනශොට අබයන්ස්තය අනැබුද
එනශොට ඳහනැලිශම්න්ස්තුට ඇවි ශරහ අඳට ශඳිරි හනහ
අධියහජයහදඹට විරු්ධධ න්ස්න කිඹරහ.
තඩුක් කිඹනහ රතින්ස්ධහනඹට ශම් ඵහධහක් කිඹරහ.
ශදභශ ජනතහ ශනුශන්ස් වරි ශම් යශට් පීඩහට ඳත් ව ජනතහ
ශනුශන්ස් වරි යන රතින්ස්ධහනඹට ඵහධහක් කිඹරහ ශම්
ශඹෝජනහ ශශනනහ. එශවභ කිඹරහ ඉතිවහඹ ළන ථහ
යන්ස්න එඳහ කිඹරහ අඳට කිඹනහ. ඉතිවහඹ ශ දභන්ස්න
කිඹනහ.
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි ථහක් තිශඵනහ ශන්ස්
"භශවුන්ස්ට නිදවශේ ළතශඳන්ස්න ඉඩ  ජරහ ජීත් න එවුන්ස් එක්
ඉසයවට ඹභ ශරහ" කිඹරහ. ශම් තඩුක් කිඹන්ස්ශන්ස් ..
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වළඵළයි අපි හිතනහ භශවුන්ස්ට යුක්තිඹ ඉසට යන්ස්න ඕනෆඹ
කිඹරහ. මිඹ ගිශආ ශදභශශක්ද  ඉාවරශඹක්ද මුසලිම් ශශනක්ද
වුද කිඹරහ අදහශ නළවළ. මිඹ ගිශආ භනුයශඹක් නම් . භනුයඹහ
මිනිසුස ශනුශන්ස් භනුයත්ඹ ශනුශන්ස් යුක්තිඹ ඉසට
යන්ස්න ඕනෆ. . ඉතිවහඹ ශ දභන්ස්න ඵළවළ. . නිහ උතුශනැත්
නළශෙනහියත් දකුශඩුත් ශම් යු්ධධඹත් එක් පීඩහට ඳත් ව  ඉඹ ද
ශදනහට යුක්තිඹ ඉසට යන්ස්න ඕනෆ.
. යු්ධධඹට දහඹ වුණු ශනහ වුරු වුණත් ඔවුන්ස්ට එශවභ
වුශඩු ඇයි කිඹන හයණඹ ශවොඹහ ඔවුන්ස් ශනුශන්ස් යුක්තිඹ
ඉසට යන්ස්න ඕනෆ. රලසනඹ න්ස්ශන්ස් මිඹ ගිශආ  ඉාවරශඹක්ද
ශදභශශක්ද කිඹන එ ශනොශයි. ශම් ක්රිඹහලිඹ ඇතුශශේ ඔවුන්ස්
මිඹ ගිඹහ නම් ශම් ඳහරශඹෝ ශනහපු ඳහඳතය ක්රිඹහලිඹ ඇතුශශේ
ඔවුන්ස් කහතනඹට රක් වුණහ නම් .ට යුක්තිඹ ඉසට යන්ස්න
ඕනෆ. .ට භළිනවත් න්ස්න ඕනෆ. .  කීශභන්ස් අඳට
ළශශන්ස්න ඵළවළ. අශන කීභ න්ස්ශන්ස් නළත තහක් එළනි
ශ්ධ ශ ළන එ ශනොශයි. අපි එළනි ශ්ධ ශ ළශළක්වීභ
වහ ළඵෆ ශරභ ඔවුන්ස්ට යුක්තිඹ ඉසට යන්ස්න ඕනෆ. .
තභයි අශන භහජශආ කීභ; දහචහයහත්භ භහජඹ කීභ;
භනුයත්ඹ ළන  ශඳනහ යන භහජඹ කීභ. . නිහ .
ශනුශන්ස් භළිනවත් න්ස්න ඕනෆ. වළඵළයි ජීත් න අඹට යුක්තිඹ
ඉසට යන්ස්න පුළුන්ස් න්ස්ශන්ස්ත් භශවුන්ස්ට යුක්තිඹ ඉසට යන්ස්න
පුළුන්ස් න්ස්ශන්ස්ත් ශම් භසත යුදභඹ ක්රිඹහලිඹ තුශ  ඉ්ධධ ව
විනහලඹට භනුයත්ඹට එශයහි විනහලඹට භහජඹක් ශර අපි
වළශභෝභ වෘදඹ හක්ෂිශඹන්ස්  කිදශොත් ඳභණයි. වළඵළයි .ට
වෘදඹ හක්ෂිඹක් තිශඵන්ස්න ඕනෆ.
අපි කිඹනහ ශම් තඩුක්ශද වෘදඹ හක්ෂිඹක් තිශඵන අඹ
ඉන්ස්නහ නම් . ශනුශන්ස් නළඟී  ඉටින්ස්න කිඹරහ. එශවභ
නළත්නම් නිවඬ ඉන්ස්න. . නිහ වෘදඹ හක්ෂිඹක් තිශඵන  ඉඹ දභ
පීඩිත ජනතහට අපි තයහධනහ යනහ භහන හිමිම් රැ
න්ස්නත් භනුයත්ඹට එශයහි යන අඳයහධරට එශයහි
හධහයණඹ ශවොඹහ න්ස්නත් තම්හිනන්ස් ඳසශේ ජහතිහිනන්ස්
ඳසශේ ඹන්ස්න එඳහඹ කිඹරහ.
ශඵොරුට භනුයත්ඹ ශනුශන්ස් ථහ යන ශඵොරුට ශම්
යශට් ජනතහ ශනුශන්ස් ථහ යන එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ
ාවිධහනඹ හශේ ශරෝශආභ භහන අයිතිහ ඉම් විනහල යන
ාවිධහනඹක් ඳසශේ ඹන්ස්න එඳහ. . ශනුශන්ස් ඔශේ භළිනවත්
වීභක් යන්ස්න. තභන්ස්ශේ අයමුණ ශනුශන්ස්; ජනතහශේ
අයමුණ ශනුශන්ස් . භළිනවත් වීභ යන්ස්න කිඹරහ ශරෝඹ පුයහ
 ඉටින ජනතහට අපි කිඹනහ.
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි . නිහ ශම් ශඹෝජනහට
ාශලෝධන එතු යන එශන්ස්ත් පරක් න්ස්ශන්ස් නළවළ කිඹරහ
අපි විලසහ යනහ. ශම් ශඹෝජනහ ශනහශද ශන
අයමුණකින්ස්. ශම් ශඹෝජනහ ශම් ඳහනැලිශම්න්ස්තු ඇතුශශේ විහද
කිරීභට අලය ශඹෝජනහක් ශනොශයි. ශභඹ ඳහනැලිශම්න්ස්තුට
ශන ත යුතු ශඹෝජනහක් ශනොශයි. තඩුක් එ ඳළත්තකින්ස්
විඳක්ඹ හිය යන්ස්න වදනහ. විඳක්ඹ තඩුක් හිය යන්ස්න
වදනහ. .ශන්ස් ශම් රලසනඹට උත්තයඹක් රළශඵන්ස්ශන්ස් නළවළ.
ජනතහට අපි තයහධනහ යනහ භනුයත්ඹ තයක්හ යන්ස්න
ශඳශ ළශවන්ස්න කිඹරහ. ශඵොශවොභ සතුතියි.
[අ.බහ. 4.37]

ගරු ඳළශලී නම්ිළක රණලක මශතළ ාතළක්ණ ශළ
ඳර්වේණ අමළතයතුමළ

(ஶண்புஷகு பஶட்டரஷ சம்பஷக ைலக்க - ததஶறஷல்தட்ப,
ஆஶய்ச்சஷ அகச்சர்)
(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of

Technology and Research)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි ශභශතක් හරඹක් විශලේශඹන්ස්භ 2009න්ස් ඳසශේ- ජහතයන්ස්තය ක්ශේත්රශආ විවිධ
ඵරශද වි ඉන්ස් ශන ගිඹ රී රාහ ටරෆශම් ක්රිඹහලිඹ පිළිඵ
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ශම් යශට් භවජන නිශඹෝිකතශඹෝ වළටිඹට යසථහදහඹශආ ශම්
රලසනඹ හච්ඡහ යන්ස්න අඳට අසථහක් රළබීභ ළන අපි
ඳශමුශන්ස් සතුතින්ස්ත නහ. ජහතයන්ස්තයඹ නමින්ස් වඳුන්ස්න
එක්ත් ජනඳදඹ රමු ඵටහිය යටර උඳහඹ භහනැඹ ශභොක්ද?
අශන ඇතළම් අඹ කිඹන විධිඹට අඳ ශනුශන්ස් ඳත් යරහ තිශඵන
ශම් ජහතයන්ස්තය ඳරීක්ණ භඩුඩරඹ ඉිනරිඹට ගිහි ශරහ අශන
නිළරැිනතහ ශඳන්ස්න්ස්න යශට් නිළරැිනතහ ශඳන්ස්න්ස්න අඳට
පුළුන්ස්ද? එශවභ යුක්තිවත භඩුඩරඹක්ද එතළන ඳත් ශරහ
තිශඵන්ස්ශන්ස්? එශවභ නළත්නම් ශම් තිශඵන තත්ත්ඹන්ස් පිළිඵ
රුණු දක්රහ තනැ විතනැ යරහ එතළනට ගිහි ශරහ ශම්
ශොමිශම් හනැතහ තය රුණු භත ඳදනම් න යුක්තිවත
හනැතහක් ඵට ඳරිනැතනඹ යන්ස්න අඳට පුළුන්ස්ද? අපි
විලසහ යන්ස්ශන්ස් නළවළ ශභොනභ තහයඹකින්ස්ත් රුණු
දළක්වීභක් භඟින්ස් ශවෝ එශේත් නළත්නම් තය ශතොයතුරු ඳවදහ
 ජභකින්ස් ශවෝ ශම් ඵටහිය ඵරශදර අයමුණුලින්ස් ශොඩ
නළඟුණු ශම් ශොමිශම් හනැතහ ශනස ශ වළකියි කිඹරහ. .
භඟින්ස් නිළරැින ශර ශරෝඹ තුශ අශන යශට් රතිරඳඹ ශොඩ
නළාවිඹ වළකියි කිඹරහ අපි විලසහ යන්ස්ශන්ස් නළවළ. ශභොද
ඵටහිය ශරෝශආ උඳහඹ භහනැඹ ඉතහභ ඳළවළිනලියි. . ශම්
උතුශනැ යුද ළටුම් නිහ ඇති වුණු ක්රිඹහලිඹක් ශනොශයි. .
ශඵොශවොභ ඳළවළිනලි අශන ඉන්ස්ිනඹහනු රහඳශආ -. හයශආඇති ශරහ තිශඵන ඵරතු යුද ශ්ධලඳහරනි රලසනඹක් නිහ ශම්
යට ශ්ධලඳහරනි ලශඹන්ස් ට යරහ අසථහය කිරීශම් ළඩ
පිළිශශක් වළටිඹටයි ඉිනරිඳත් ශරහ තිශඵන්ස්ශන්ස්. . නිහ අපි
ශභොනහ කිදත් ශභොනහ ශත් . ඵටහිය ඵරශදර අයමුණු
ඉසට ය න්ස්නහ තහක්  ශ ඔවුන්ස් ඉිනරිඹට ඹනහ.
එදහ -2002 2004- .  ජන හභ භශආ අය ුසඩහනශආ ශහ
හශේ අන්ස්තනැ ඳහරනඹක් වයවහ ශම් යටත් ශදඩ යන
ළඩටවනක් යනි ශ විරභ ඉාව භවත්තඹහරහ  ජන හභ ක්රිඹහලිඹ
වයවහ ිනඹත් ශහ. .  ජන හභ ක්රිඹහලිඹ ශම් යශට් ජනතහ
ඳයහජඹට ඳත් ශහ. . හශේභ .  ජන හභ ක්රිඹහලිශආ යුද
නිශඹෝිකතඹහ වළටිඹට  ඉටි . න ශදභශ නහ ඉහදශආ එ ශටීටීඊ
ත්රසතහදඹ යුදභඹ ලශඹන්ස් ඳයහජඹ යන්ස්න අශන තයක්
අාලරට වළකි වුණහ. අද ශභතළන වළභ ශනහටභ හද විහද
යන්ස්න තභන්ස්ශේ භළතියණ ශොට්සහරට ඹන්ස්න .
නිදවත් යුක්තිඹත් හධහයණත්ඹත් රඵහ ුවන්ස්ශන්ස් වි ඉවඹ
දවක් අශන දරුශෝ ජීවිත පජහ යරහ මි ඔඹ අද වඬ නෙන
භහන හිමිම් තිනඹ ළන ථහ යන පිරි නිහ ශනොශයි.
අන්ස්න . නිහ අපි නළතත් අධහයණඹ යනහ ශම් ක්රිඹහලිඹ
පිටු ඳසශේ තිශඵන්ස්ශන්ස් යට ට යන යට අසථහය යන
ක්රිඹහලිඹක් මි ශදභශ ජනඹහට හධහයණඹ ඉසට යන
භනුයත්ශආ රලසන වින ක්රිඹහලිඹක් ශනොශයි කිඹන
හයණඹ. . නිහ යජශආ සථහයඹ අඳ අඹ යනහ. ශම්
ක්රිඹහදහභඹට වහඹ ශනො ජ අශන යට ඇතුශශේ ඹම්කි ඉ රලසනඹක්
තිශඵනහ නම් යට ඇතුශශේභ තිශඵන ලක්තිභත් ඹහන්ස්ත්රණඹක්
භඟින්ස් . රලසනඹ විඳිඹ යුතුයි කිඹන එ අඳ ශම් අසථහශද ජ
අඹ යනහ.
ශම් ජහතයන්ස්තය ටරෆභට එතළනින්ස් ශභතළනින්ස් උත්තය  ජරහ
උඳහඹ භහනැඹකින්ස් ශතොය ටයුතු යරහ විඳුම් ශවොඹන්ස්න
ඵළවළ. අඳට ශඳශනනහ අද යට යට ශරට ඵටහිය ශරෝශආ
භළිනවත් වීශභන්ස්  ඉ්ධධ ශරහ තිශඵන අඳයහධඹ ශභොක්ද කිඹරහ.
ඇෂසනිසථහනඹ කිඹන ටිනහ යට අද යුද බිශඹන්ස් භත් ශරහ
විනහල ශරහ ගිහින්ස් තිශඵන්ස්ශන්ස් ඇයි කිඹන හයණඹ ඉයහශආ
අයි ඉස හශේ අන්ස්තහ ජ ාවිධහනරට මුළු ඉයහඹභ -.
ශිසටහචහයඹ- විනහල යන්ස්න ඉඩ  ජරහ තිශඵන්ස්ශන්ස් ඇයි කිඹන
හයණඹ  ඉරිඹහශද හභඹ උදහ යරහ තිශඵන්ස්ශන්ස් ශොශවොභද
කිඹන හයණඹ ලිබිඹහශද ඩහෆිශන්ස් ඳසශේ රජහතන්ස්ත්රහදඹ
හභඹ භනුයත්ඹ යුක්තිඹ ඉටු ශරහ තිශඵනහද කිඹන
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හයණඹ තුළින්ස් ඵටහිය ශරෝශආ භළිනවත් වීශභන්ස්  ඉ්ධධ ශරහ
තිශඵන අඳයහධඹ ශඳශනනහ. . වළභ යටක්භ යුද භීතිශඹන්ස් භශ
න්ස්ලින්ස් ශ ශ ාහලින්ස් අද පිරී ඉතිරී ගිහින්ස් තිශඵනහ.
රී රාහටත් ශම් යන්ස්න වදන්ස්ශන්ස් .යි. ශම්ට උඩ ශඩි
ශදන ය ශ්ධලඳහරනඥශඹකු ශවෝ ඉන්ස්නහද විශ්ධය ඹ ජන
භහධය ඉිනරිශආ ශම් යට අසථහය කිරීභ වහ ළරැින රචහය යන
වුරු ශවෝ ඉන්ස්නහද .  ඉඹ ද ශදනහභ යට ළහශන ඹන්ස්න
වදන්ස්ශන්ස් . භවහ අන්ස්තහදඹටයි කිඹන හයණඹ අපි ඳළවළිනලි
යන්ස්න ඕනෆ. . නිහ . ෆභ ශශනකුභ ඉිනරි අනහතශආ ජත්
ශම් යට ශ ඇතුශශේ යුද අඳයහධරුශෝ ශනහ මික් යට
ශනුශන්ස් ශඳනී හිටපු යුක්තිවත භනුයත්ඹ ශනුශන්ස්
ශඳනී හිටපු පිරිස න්ස්ශන්ස් නළවළ.
එදහ . ඳශහත් බහ භළතියණඹ ශරහශද ජ අශන නිලහන්ස්ත
රී නැණ ඉාව භළතිතුභහ ශඳන්ස්හ ුවන්ස්නහ ශම් ඳළවළිනලි උඳහඹ
භහනැඹක් භත ඳභණයි ඳයහජඹ ශ වළක්ශක් කිඹන හයණඹ.
එඹ ඳදනම් යශන ජහතයන්ස්තය ලශඹන්ස් තනැක භඹ ලශඹන්ස්
භහජභඹ ලශඹන්ස් ශොශවොභ ද අපි ශම් අභිශඹෝඹට මුහුණ
ශදන්ස්ශන්ස් ශොශවොභද අපි ශම් අභිශඹෝඹ ඳයහජඹ යන්ස්ශන්ස්
ශභොක්ද අශන උඳහඹ භහනැඹ විඹ යුත්ශත් කිඹන එ පිළිඵ
ළඩ පිළිශශක් එතුභහ එදහ ශඳන්ස්හ ුවන්ස්නහ. රු නිශඹෝජය
ථහනහඹතුභනි . දවඅට ළදෆරුම් ළඩ පිළිශශ වළන්ස්හඩ්ත
කිරීභ වහ භභ ශම් අසථහශද ජ වභළගත* යනහ.
එ රලසනඹක් ශදක් විහශන එනශොට එක්ත්
ජහතීන්ස්ශේ භහන හිමිම් භව ශොභහරිස හනැඹහරඹ අශන යටට
විරු්ධධ තිශඵන ශචෝදනහ ඳත්ර එකින්ස් එ ඳශ ශ යශන ඹනහ.
එදහ යු්ධධශආ අන්ස් දස කිහිඳශආ  ඉුව වුණහඹ කිඹන . අඳයහධ
ම්ඵන්ස්ධශඹන්ස් තිශඵන හයණඹ පිඹශයන්ස් පිඹය ඳශ ශ ය
ශන ඹනහ. මුලින්ස්භ හිටපු අ විනිුසරුතුමිඹශේ රලසනඹ අභිමු
යශට් අධියණශආ සහීකනත්ඹ පිළිඵ ළට ද භතු ශහ. අද
නශොට තමි ාහිඳිඹහ පිළිඵ රලසනඹ ළන .ඳහනැලසවීඹ
රහල යමින්ස් ටයුතු ය ශන ඹනහ. අශන පිරිුසත් ඊට අලය
යන විධිඹට ළයින ශතොයතුරු ඳදනම් යශන විශ්ධය ඹ
ජනභහධය ඉිනරිශආ ශම් යශට් තමි ාහිඳිඹහ පිළිඵ බඹහන
රලසනඹක් තිශඵනහඹ කිඹන එ යහනත යශන ඹනහ. අද
රභ රභශඹන්ස් .ත් ශම් නයහඹ ඳත්රඹට ඇතුළු ය ශන ඹනහ.
ඊශෙට ශම් යශට් රජහතන්ස්ත්රහදඹ පිළිඵ රලසනඹ ශම් යශට්
තනැක  නිදව පිළිඵ රලසනඹ ත ජ වළභ එක් යහ ඹන විධිශආ
ශ්ධලඳහරනි ක්රිඹහ දහභඹක් අද අන්ස්තනැජහති ටරෆභක් භඟින්ස්
ය ශන ඹනහ. . නිහ ශම් උතුශනැ නන්ස්ිනඩහ ශ ශපු
අර යුද ශභශවයුශම් ජ අහන ිනන කිහිඳශආ ඇති වුණු ළටුශම්
ක්රිඹහලිඹක් ඳභණක් ශනොශයි. අද නශොට මුළු යටභ ට
කිරීභට අලය ළඩ පිළිශශ භහන හිමිම් වුන්ස් ඉරඹ වයවහ
ිනඹත් ය තිශඵනහ. ශම්ශක් අයමුණ ශම් යටත් ුසඩහනඹ හශේ
ශෝභහලිඹහ හශේ ඇෂසකනිසථහනඹ හශේ  ඉරිඹහ හශේ
ක්රිඹහලිඹක් ඵට බි ළටුණු යහජයඹක් ඵට කුශ ශ හ න්ස්නහ
යහජයඹක් ඵට භශ න්ස් ශොඩ ළහුණු යහජයඹක් ඵට ඳත්
කිරීභයි. .ට ඉතිවහඹකුත් තිශඵනහ.
එදහ බ්රිතහනයඹන්ස් ශම් යටට ඇවි ශරහ අශන නියහයුධ ජනතහ
දදවස ණන්ස් කහතනඹ ශහ. . පිළිඵ භහන හිමිම් හනැතහ
නළවළ. ඇෂසකනිසථහනඹට ඉයහඹට ගිහි ශරහ යපු අඳයහධ

—————————
* පවහතකළවේ තබළ ඇත.

* தனஷகயத்தஷல் கலக்கப்பட்டுள்ரது.
* Placed in the Library.
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පිළිඵ අද න ශතක් බ්රිතහනය අභළතියඹහ . යුද අඳයහධ
හනැතහ බ්රිතහනය ඳහනැලිශම්න්ස්තුට ඉිනරිඳත් ශශේ නළවළ ශටෝනි
ේශරඹහනැට විරු්ධධ; බුස භවත්භඹහට විරු්ධධ. . හනැතහ
ඹටඳත් යරහ ශම් පුාචි යට ඹට යන්ස්න ශොටු යන්ස්න
ඓතිවහ ඉ අත්ර ශ ශ තයහ ත් පිරිස අද ක්රිඹහ ය ශන
ඹනහ. නමුත් අපි ශඵොශවොභ තඩම්ඵයශඹන්ස් කිඹන්ස්න ඕනෆ ය
ද දවස ණන ඉතිවහඹක් තුශ විවිධ ජන ඩුඩහඹම්ර
පිරිසර ඵරඳෆම් ඉිනරිශආ අපි අශන අනනයතහඹ රැ ත්තහ
හශේ ඉිනරි හරශආ ජත් අශන සහීකනත්ඹත්
අශන
අනනයතහඹත් තයක්හ ය න්ස්නහ ඵ.
විශ්ධය ඹ ඵරශදත් එක් එතු ශරහ විශ්ධය ඹ
ඵරශදර යණින්ස් ශම් යශට් ශ්ධලඳහරන ඵරඹ අ ශරහ න්ස්න
පුළුන්ස්ඹ ශම් යශට් ශ්ධලඳහරනඹ ශනස යන්ස්න පුළුන්ස්ඹ
කිඹහ ඹම් ඹම් පිරිස හිතනහ නම් . මුශහක්. ඉන්ස්ිනඹහ
ඳුසඳසශේ ගිහින්ස් රාහශද රලසනඹ විහ න්ස්න උත්හව යපු
ශදභශ එක්ත් විමුක්ති ශඳයමුශඩු නහඹඹන්ස් අන්ස් ය ත්තු
තළන්ස්ලින්ස්භ ශදභශ ජහති න්ස්ධහනශආ නහඹයින්ස්ටත් අන්ස්
ය න්ස්න ශදවි.
ශම් යශට් අශන ජනතහ ඇති නතුරු ශ ශ ගුයහ තිබුණත්
අඳට අභිශඹෝ එ ශර ශරහ තිශඵනහ නම් අපි . අභිශඹෝඹ
බහය ශන යශට් ලක්තිභත් ජහති තනැක ඹක් පිහිටුහ තනැක 
රවහයරට මුහුණ ශදන්ස්න පුළුන්ස් අන්ස්දශම් විධිභත් යටක් ඵට
ශම් යට ඳත් ය න්ස්න ඕනෆ. යහජය තහන්ස්්රි ලශඹන්ස් ශම් යට
ලක්තිභත් යරහ යහජය තහන්ස්්රි රවහයඹට ශම් යට ූ දහනම්
කිරීභ භඟින්ස් ශනස ශන න ශරෝඹට අපි මුහුණ ශදන්ස්න
ඕනෆ. අද අපි භත තිඹහ න්ස්න ඕනෆ අද ඵටහිය ශරෝශආ
තිශඵන්ස්ශන්ස් ඵළශන ඹන අධියහජයහදඹක්ඹ කිඹන එ. අද
නළෙශන එන ශරෝඹ ත ඉඹහයි. අද නළෙශන එන භහජ
ශ්ධලඳහරනි තනැක  ඵරශදඹ ත ඉඹහයි. . නළෙ එන
ත ඉඹහශද ළදත් ශක්න්ස්ද්රසථහනඹක් ඵට යට ශොඩ නෙන ළඩ
පිළිශශක් එක් ඳක් ඳහට ශේදශඹන්ස් ශතොය පිඹය
ළනීශභන්ස් ඳභණයි ශම් ට රෆභ ඳයහජඹ යන්ස්න පුළුන්ස්
ශන්ස්ශන්ස්. . හශේභ නිලසචිත ශචෝදනහ තිශඵනහ නම් .හ අශන
අබයන්ස්තය ඹහන්ස්ත්රණඹක් භඟින්ස් විහ යටට යුක්තිඹ ඉටු ශ
යුතුඹ කිඹන එත් රහල යමින්ස් භභ නිවඬ ශනහ.
[අ.බහ. 4.47]

ගරු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ

(ஶண்புஷகு வஶஷன் பர்னஶந்து )

(The Hon. Harin Fernando)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි
ඉතහභ ඵළෑරරුම්
භහතෘහක් ඔසශේ ශ්ධලශරේීටන්ස් ව ශ්ධලශද්රෝහී ගන්ස් වුද කිඹහ
වඳුන්ස්න්ස්න තඩුක් ඳක්ශආ ඳුස ශඳශ භන්ස්ත්රීරුන්ස් ඉිනරිඹට
දභහශන ශනහ ශඹෝජනහක් තභයි අද අපි ශම් විහද යන්ස්ශන්ස්.
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි ශම් ශඹෝජනහශද අඳට
ශත්ශයන්ස්ශන්ස් නළති ශ්ධ තභයි රාහ ශනුශන්ස් එක්ත්
ජහතීන්ස්ශේ ාවිධහනඹට ඳත් ය තිශඵන නිශඹෝිකතයඹහ ''අපි
ශම්ට වශඹෝඹ ශදන්ස්ශන්ස් නළවළ'' කිඹරහ . ාවිධහනඹට
කිදහට ඳුසත් . ළන ශම් ඳහනැලිශම්න්ස්තුශද විහද කිරීශම්
ශත්රුභක් තිශඵනහද කිඹන එ. . ළන අඳට විලහර රලසනඹක්
තිශඵනහ. යවිනහථ තරිඹ ඉාව භවත්භඹහ එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ
ාවිධහනඹට ගිහින්ස් කිඹනහ ''අපි ශම්ට වශඹෝඹ ශදන්ස්ශන්ස්
නළවළ'' කිඹරහ. එශවභ නම් ශභොන ශාශඩිඹටද . ළන
අශඳන්ස් අවන්ස්ශන්ස්? ඇයි දළන්ස් ශම් ශඹෝජනහ ශභතළනට
ශනළ ශරහ තිශඵන්ස්ශන්ස්? . යන්ස්ශන්ස් ශම් නිහයි. දළන්ස් ශම්
තඩුක්ට තිශඵනහ ශම් ශ්ධලඳහරනඹ කිරීශම් වුභනහක්.
දළන්ස් ශම් තඩුක්ට ශ්ධලශරේමිත්ශආ ඔටුන්ස්න දභහ ශන
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යඑන්ස්පීහයඹන්ස් ශ්ධලශද්රෝහී ගන්ස් කිඹරහ ශඳන්ස්න්ස්න වුභනහක්
තිශඵනහ. .යි ශම් ළඩ පිළිශශ. ශන කි ඉභ ශදඹක්
ශනොශයි. ශශේ ශතත්. ශ්ධලශරේමිත්ශආ තයභ අ දත්භ
 ඉ්ධධිශඹන්ස් ශඳශනනහ. ශ්ධලශරේමිත්ශආ තයභ ශේරුර
 ඉ්ධධිශඹන්ස් ශඳශනනහ. ශභන්ස්න ඡන්ස්ද ිනනන්ස්න ශශනන
ශ්ධලශරේමිත්ශආ තයභ. ශෙ ජ ජනහධිඳතියණඹට ඹන්ස්න ඕනෆ
නිහ යඑන්ස්පීහයඹන්ස් යටට ශද්රෝහී ගම් යනහ කිඹරහ දළන්ස්
ඉන්ස්භ ශ්ධලශරේමිත්ඹ පුයන්ස්න වදනහ.
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි ශභතළන අඳට ශත්ශයන්ස්ශන්ස්
නළති රලසනඹක් තිශඵනහ. ජහතයන්ස්තයඹ රාහ ළන
විභනැලනඹක් යන එට අපි විරු්ධධයි. . ළන අවන්ස්න ශදඹක්
නළවළ. අපි එ තහක් ශනොශයි දව තහක් විරු්ධධයි. .
ශනොශයි ශභතළන තිශඵන රලසනඹ. රලසනඹ තභයි තඩුක් ශම්
ශඹෝජනහ ශනහශද ශභොන ශච්තනහශන්ස්ද කිඹන එ.
එතුභන්ස්රහශේ ශච්තනහ ශම් ශ්ධලඳහරනඹ යන එයි.
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි අඳට තත් අඳළවළිනලි
තළනක් තිශඵනහ. යු්ධධඹ යපු නිඹභ යුද විරුශක් ශම් යශට්
ඉන්ස්නහ. යු්ධධඹ යපු නිඹභ යුද විරුහ ජනයහ ශ යත්
ශෂොන්ස්ශේහ භවත්භඹහ ර ඉ්ධධිශආ කිඹනහ ''අඳට විරු්ධධ
ශචෝදනහක් තශොත් භභ ඉිනරිඳත් ශනහ'' කිඹරහ. ''ශචෝදනහ
ශශනන්ස්න යු්ධධඹ අන්ස් යපු නහඹඹහ වළටිඹට භභ පිළිතුරු
ශදන්ස්න ඉිනරිඳත් ශන්ස්නම්'' කිඹරහ එතුභහ කිඹනහ. අනික් ට්ටිඹ
යු්ධධඹ ඉය ශශේ AC හභය ඇතුශශේ ඉරහ ශන්ස්. . ශො ශරන්ස්
යු්ධශදට ගිශආ නළවළ. යු්ධධ යපු නිඹභ නහඹඹහ කිඹනහ ''ශම්
විභනැලනඹ ශශනන්ස්න අපි .ශන්ස් නිශදොස ශන්ස්නම් නිදවස
ශන්ස්නම්'' කිඹරහ. ශම් තඩුක්ශද ඇභතිරුන්ස්ශන්ස් භභ අවන්ස්න
ළභළතියි ඇයි එශවභ නම් ඔඵතුභන්ස්රහට ඵළරි ශම් ම්මුතිරට
එෙ ශනොවී ඉන්ස්න. එශවභ නම් එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ ාවිධහනශආ
හභහිකත්ඹ අඳට එඳහ කිඹන්ස්න.
ඳහසමක චම්පි යණ ඇභතිතුභහ කිදහ දළන්ස් ත ඉඹහ තභයි
ිනයුණු ශමින්ස් තිශඵන්ස්ශන්ස් ඵටහිය ශරෝඹ ඩහ ළශටනහ
කිඹරහ. . ඹහශේ ථහක්. එතුභන්ස්රහට ඵටහිය ශරෝඹ
ශඳශනන්ස්න ඵළවළ. වළඵළයි ඵටහිය ශරෝඹ එක් තභයි
ම්ඵන්ස්ධම් තිඹහ න්ස්න වදන්ස්ශන්ස්. ඵටහිය යටර තභයි
citizenship තිඹහ න්ස්න වදන්ස්ශන්ස් ශම් ඉන්ස්න නහඹශඹෝ. ඵටහිය
ශරෝශට ඵළණ ඵළණ ඉන්ස්න ට්ටිඹ ඊශආ ෆ ළහුහ භභ දළක්හ.
තනපුරහශන කිඹශන කිඹශන ගිඹහ. නමුත් එතුභහ ඳහවිච්චි
යන්ස්ශන්ස් iPhone එක්. . වදන්ස්ශන්ස් ඇශභරිහශද. නමුත්
ඵණින්ස්ශන්ස් ඇශභරිහට. රේජහ නළති අපි ිනවහ ඵරරහ අඳට
කිඹනහ ''ශොශ ඳහට මි ඇශන ඉන්ස්න එවුන්ස්
අධියහජයහ ජන්ස්'' කිඹරහ. යතු ඳහට නැට් ඇශන ඉන්ස්න ට්ටිඹට
ඵළන්ස්නහ . ශො ශරන්ස් භහජහ ජන්ස් කිඹරහ. භභ අවන්ස්න ළභළතියි
එතුභහට තිශඵන හදඹ ශභොක්ද කිඹරහ. තඩුක් ඵාශොශරොත්
තඩුක්ශද තනැක  කහතශඹක් ඉන්ස්නහ තඩුක් එක් ජීත්
ශන්ස්න ඵළවළ කිඹරහ ශභච්චය  ශ කිඹපු භනුසඹහ යහජඳක්
ශක්ක් ෆ ශරක් හරහ අද එ ඳහයට කිඹනහ ''ශම් ශවොයි''
කිඹරහ. දළන්ස් ඵරන්ස්න පුළුන්ස් ඇත්ත ශ්ධලශරේමිශඹෝ වුද කිඹරහ.
එතුභහ ශභොන ඳළත්ශත් ඉශනද ථහ යන්ස්ශන්ස්? එතුභහ එ
ද ජ කිඹනහ ''තඩුක්ශද ඉන්ස්ශන්ස් ශවොරු'' කිඹරහ. අනික්
දශේ තඩුක් යකින්ස්න ථහ යනහ. ඇට නළති ින ශඳයශශන
විධිඹට ථහ යන ශම් හශේ ඇභතිරු විලසහ යන්ස්න අඳට
පුළුන්ස්ද රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි?
ශම් නශොට අඳට ශරොකු රලසනඹක් තිශඵනහ. ශම්
දරුසභහන්ස් හනැතහට රුණු ුවන්ස්ශන්ස් අපි ශනොශයි. දරුසභහන්ස්
හනැතහශද ශභන්ස්න ශභශවභ කිඹනහ:
"The Government's written submissions to the Panel state that
"members of the Armed Forces suspected of violations under the
Army, Navy and Air Force Acts can be brought to justice by the
mechanism of a court martial or tried in civilian courts."
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දරුසභහන්ස් හනැතහශද කිඹනහ අපි written submission
එක් ුවන්ස්නහ කිඹරහ. අපි ලිඛිත කිඹරහ තිශඵනහ  ද අශන
වමුදහශද ට්ටිඹ ළයින යරහ තිශඵනහ නම් .හ court martial
එකින්ස් විනහ කිඹරහ. දළන්ස් දරුසභහන්ස් අඳට කිඹනහ
''එශවභ නම් උමරහශ යශට් රලසනඹක්  ඉුව වුණහ කිඹරහ උමරහ
පිළිඅයශන තිශඵනහ'' කිඹරහ. එශවභ නම් ශම් විභනැලනඹ
එන්ස්ශන්ස් අශන යිනන්ස්ද?

ගරු ලළසුවද්ල නළනළයක්කළර මශතළ

(ஶண்புஷகு லஶசுமதல நஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

 ඉුව වුණහ නම්.

ගරු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ

(ஶண்புஷகு வஶஷன் பர்னஶந்து )

(The Hon. Harin Fernando)

ඔඵතුභහ ශම් කිඹන්ස්න ශෝ ඔඵතුභහට භභ ශදන්ස්නම්.
දළන්ස් ඔඵතුභහ ඔශවොභ ථහ ශහට ඔඵතුභහ ඉසය වළභ දහභ
ිකනීහ ඹන ශනහ ශන්ස්.
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි ශම්යි තිශඵන රලසනඹ.
දරුසභහන්ස් හනැතහශද තුවයටත් ශභශවභත් කිඹනහ:
"In recent years, the Supreme Court, at the head of Sri Lanka's
judicial system, has become increasingly politicized, with an
assertive Chief Justice at the helm,.."

ශභොක්ද ශම් කිඹන්ස්ශන්ස්? . ශො ශරන්ස් කිඹනහ රාහශද
උහවි ඳ්ධධතිඹ ළන විලසහඹක් නළවළ කිඹරහ. ශම් යශට් ඉන්ස්න
Chief Justice, politicize ශරහ ද. එතුභන්ස්රහ කිඹනහ ''අඳට
උමරහශේ system එ ළන විලසහඹක් නළවළ'' කිඹරහ. System
එ ළන විලසහඹක් නළත්ශත් ඇයි? ඔඵතුභන්ස්රහ ශම්
ඳහනැලිශම්න්ස්තු භහනැශඹන්ස්
හිටපු අරවිනිලසචඹහයතුමිඹ
එශශදහ. ඉතින්ස් . මිනිුසන්ස්ට විලසහඹක් නළවළ. එශවභ නම්
.ත් අශන යදක්ද? අපි යපු යදක් නිහද . වුශඩු? ශම්
යශට්  ඉුවවීම් යතුඳසර  ඉුවවීම් අ දත්භ ශේරුර  ඉුවවීම් නිහ
තභයි . විලසහඹ නළති ශරහ තිශඵන්ස්ශන්ස්? .ට ඉතින්ස් අශන
ශඵ ශර අ ශරරහ ශනැ ශ පී ශරට තිේඵහභ වරිද?
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි ශම් තඩුක් ඉතහ ාචනි
ශර ටයුතු යන ඵ අපි ඳළවළිනලි කිඹන්ස්න ඕනෆ. UN එශක්
රී රාහ නිතය නිශඹෝිකත එතුභහශේ හනැතහශන්ස් කිඹනහ
LLRC හනැතහශද ඳරිච්ශේද 285කින්ස් භන්ස්විත 9න ඳරිච්ශේදශආ
වන්ස් රුණුලින්ස් රුණු 144ක් identify ශහ කිඹරහ.
රුණු 144ක් ශතෝයහ ත්තහඹ කිඹනහ. නමුත් ශභච්චය අවුරුුව
ණනක් ගිහි ශරහත් එයින්ස් රුණු 45ට විඳුම් ශොඹන්ස්න
ඳටන්ස් න්ස්න ඳභණයි පුළුන්ස් ශරහ තිශඵන්ස්ශන්ස්. ඉතින්ස් ශම්
ජහතයන්ස්තය ඳරීක්ණ වහ ශම් යටට එන එ අවන්ස්න ශදඹක්
ශනොශයි. .ට ශවේතු අශන ශනොවළකිඹහ; අපි හරඹ භයපු
එ.
වළඵළයි භහ එක් කිඹනහ රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි.
ශභන්ස්න ශම් තභයි තයඹ. ශභන්ස්න ශභතළනින්ස් ශොඹහ න්ස්න
පුළුන්ස් ළඵෆ ශ්ධල ශරේීටන්ස් වුද ළඵෆ ශ්ධල ශද්රෝහී ගන්ස් වුද
කිඹරහ. ශම් ඳරීක්ණශආ අයමුණ ශභොක්ද? ශම් ඳරීක්ණශආ
අයමුණ ශන ශභොක්ත් ශනොශයි රු නිශඹෝජය
ථහනහඹතුභනි. යු්ධධ හරශආ ශච්ච අඳයහධ ශොඹහ ළනීභ
තභයි ශම් ඳරීක්ණශආ අයමුණ. යු්ධධ හරශආ ශච්ච අඳයහධ
කිදහභ
එතළන තඩුක් යපු අඳයහධ විතයක් ශනොශයි
තිශඵන්ස්ශන්ස්. එතළන LTTE එශන්ස් යපු අඳයහධත් තිශඵනහ.
. භත තඵහ න්ස්න. අද අඳට ශම් ශඹෝජනහ ළන ළඹක්
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තිශඵනහ; හධහයණ ළඹක් තිශඵනහ. . නිහ ශම්
ඳහනැලිශම්න්ස්තුශද උත්තරීතය බහශද ජ අපි රහලඹක් යනහ.
ශ්ධල ශරේීටන්ස් කිඹහ හිතහ ශන ඉන්ස්න ඳුස ශඳශ භන්ස්ත්රීරුන්ස් ශම්
ශ්ධ අවන්ස්න. ශම් යුද ඳරීක්ණරට බඹ ඇයි? ඔඵතුභන්ස්රහ
ශ්ධල ශද්රෝහී ගන්ස් ඵට ඳත් නහ ශම් ශඹෝජනහශන්ස්. .
ශොශවොභද? අද ඔඵතුභන්ස්රහ තයක්හ යන්ස්ශන්ස් ශක්පී රුණහ
ව පි ශශරඹහන්ස්. ශක්පී තභයි ශරේභදහ භවත්භඹහ භයන්ස්න
හමිණී ිනහනහඹ භවත්භඹහ භයන්ස්න යඑන්ස්පී එශක් නහඹඹන්ස්
ඔක්ශොභ භයන්ස්න  ශලි තශඹෝජනඹ යපු භනුසඹහ. එඹහ අද
ඉන්ස්ශන්ස් හශේ උකුශශේද? ශම් යුද ඳරීක්ණ ශශනන්ස්න වදන්ස්ශන්ස්
ශන ශභොනත් නිහ ශනොශයි. ශම් යුද ඳරීක්ණ ශශනන
ශොට ශක්පීශේත් ශවොය අහුශනහ. අද ශක්පී ඉන්ස්ශන්ස් හශේ
උකුශශේද? රී රාහ නිදවස ඳක්ඹ එස.ඩේලිද.තනැ.ී..
ඵඩුඩහයනහඹ භළතිතුභහ වදපු ඳක්ඹ. . ඳක්ශආ අනුය
ඵඩුඩහයනහඹ භවත්භඹහශන්ස් ඇති ව පුයනඳහක් පුයන්ස්ශන්ස්
වුද? රී රාහ නිදවස ඳක්ශආ උඳබහඳති න්ස්ශන්ස් වුද?
රුණහ අම්භහන්ස්. එතුභහ අයන්ස්තරහශද භික්ෂූන්ස් වන්ස්ශේරහ
කහතනඹ ශහඹ කිඹනහ එ ිනට විනහඩි 15කින්ස් ශඳොමක ඉශආ
600ශදනකු භයහ දළම්භහඹ කිඹනහ. ශම් ඳරීක්ණශආ ජ එතුභන්ස්රහ
අහුශන්ස්ශන්ස් නළ්ධද? .ටද ශම් බඹ? එතශොට ශ්ධල ශරේීටන්ස්
වුද ශ්ධල ශද්රෝහී ගන්ස් වුද කිඹරහ භහ විභ ශ වීයාල
ඇභතිතුභහශන්ස් අවනහ. ශඳොශශො ඉම්ඵහට ශඳොශශොශද තිශඵන
carpet එ ඉම්ඵහට එශවභත් නළත්නම් ඵඵහරහ ඩහ ත්තහට
තුන්ස්මු ශර වන්ස්ිනශආ උ්ධශකෝණඹ ශහට ශ්ධල ශරේීටන්ස් ශන්ස්ශන්ස්
නළවළ. ශ්ධල ශරේීටභ එශවභ වළශදන්ස්න නළවළ. භළන්ස්ශඩරහ
ශඳොශශො carpet ඉම්ශේ නළවළ. හන්ස්ධි carpet ඉම්ශේ නළවළ.
භහටින්ස් ලූතනැ කිා carpet ඉම්ශේ නළවළ. මක ක්හන්ස් ය carpet ඉම්ශේ
නළවළ. එතුභන්ස්රහ යටට තදයඹ ඇති ටයුතු ශහ
රු
නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි. එතුභන්ස්රහ ජනතහට යන්ස්න ඕනෆ
ළඩ ටයුතු ටි යරහ ුවන්ස්නහ. එතුභන්ස්රහට තභයි නිඹභ ශ්ධල
ශරේීටන්ස් කිඹන්ස්ශන්ස්. . නිහ ශ්ධල ශරේීටන්ස් අඳද ශ්ධල ශද්රෝහී ගන්ස්
ඔඵතුභන්ස්රහද කිඹන එ පිළිඵ රලසනඹක් අඳට ශම් අසථහශද ජ
භතු නහ.
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි ථහක් තිශඵනහ "Truth
crushed to earth shall rise again." කිඹරහ. "තයඹ ශරහ
දළම්භහට ද තයඹ එළි ශනහ." ශම් න ශොට තයඹ ුසළු
ුසළු ලශඹන්ස් එළිඹට එන්ස්න ඳටන්ස් ශන තිශඵන ඵ ශේරුර
 ඉ්ධධිශඹන්ස්භ ශඳශනනහ. ශම් රලසනඹ ඔක් ුවන්ස්න ශදන්ස්ශන්ස්
නළතු ශක්හ න්ස්න තඩුක්ට අසථහ තිබුණහ. අද
ජනහධිඳතිතුභහ ශේරුරට ගිඹහට ළඩක් නළවළ. ශේරුර
 ඉ්ධධිශආ ජ නිර ලශඹන්ස් 3ශදනකු ව නිර ශනොන ලශඹන්ස්
8ශදනකු භළරිරහ. ශම්හ නත්න්ස්න තිබුණු ශ්ධ ශ. නිඹභ නීතිඹක්
ශම් යට තුශ නළවළ.
ඳුස ගිඹ ද ශඳොමක ඉඹ ඵරහ ශන  ඉටිඹ ජ STF එ ඵරහ
ශන  ඉටිඹ ජ අශන ඳහලිත ශතයනශඳරුභ භන්ස්ත්රීතුභහශේ ඔළු
ඳළශශන  ශ ළහුහ හවනඹ කුක් ඳට්ටම් ශහ. එතළන ජ
ශඳොමක ඉඹ වරිඹට ටයුතු ශශේ නළවළ රු නිශඹෝජය
ථහනහඹතුභනි. පුාචි ශභඹකුශේ ඔළු ඳළළුහ. ඔහු තභ
ශොශම ශයෝවශ ශ ඉන්ස්නහ. ශම්හ ළන කි ඉභ ශශනක් ඵළ දශද
නළවළ. අද ශම් යශට් ඉන්ස්න ශඳොමක ඉඹ වමුදහ බි ශරට අයශන
ඉයයි.
ශම් දරුසභහන්ස් හනැතහශන්ස්භ කිඹන විධිඹට ඳළවළිනලි ඔනපු
නහ ඔඵතුභන්ස්රහ වමුදහ බි ශරට ශදන්ස්න ගිඹ ඵ. නමුත් ළඵෆ
ශ්ධල ශරේීටන්ස් කිඹරහ ෆ වනහ. භවහ ශ්ධල ශරේමිඹහ කිඹරහ
ඳහසමක චම්පි යණ ඇභතිතුභහ ශභොය ශදනහ. එතුභහ භවහ
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ශ්ධල ශරේීටත්ශඹන්ස් යුතු අඳ වඳුන්ස්හ ශදන්ස්න ඹනහ
අධියහජයහ ජ ළත්ශතෝ කිඹරහ. ඇශභරිහ එාරන්ස්තඹ
ජනැභනිඹ ඕසශේලිඹහ ජඳහනඹ ළනඩහ නළතු පුළුන්ස් නම්
යට ඳහරනඹ යරහ ඵරන්ස්නශෝ. අද න  ශ තභත් අශන
තනැක ඹට ඳණ ශඳොන්ස්ශන්ස් ශභොන යට ශද? අද අශන යටට
ුස්ධදන්ස් ශන්ස්හ න්ස්න වදනහ. ශොශවන්ස්ද? ුස්ධදන්ස් ශන්ස්න්ස්න
වදන්ස්ශන්ස් සීශ ශස යශටන්ස්ද? සීශ ශස යශට් ජනවනඹ රක්
තුනයි. වළඵළයි රාහශන්ස් සීශ ශස යටට plane එක් ඹනහ
රක් තුන ජනවනඹක් ඉන්ස්න යශටන්ස් ාචහයඹන්ස් ශභයටට
ශශනන්ස්න. ශභොන ශඵොරුක්ද ශම් යන්ස්ශන්ස් රු නිශඹෝජය
ථහනහඹතුභනි?
ශ්ධල ශරේීටත්ඹ කිඹන label එ වන්ස්න වදන එට
විභ ශ වීයාල භළතිතුභහ ළන භහ ඉතහ නහටු නහ. ඳක්ඹ
ශනුශන්ස් භට අද ශඳෞ්ධලි තීන්ස්ුවක් න්ස්න ඵළවළ. විභ ශ
වීයාල ඇභතිතුභහ තඩුක්ශන්ස් එළිඹට ඇවි ශරහ ඔඹ රහලඹ
ශහ නම් භහ කි ඉභ විරු්ධධත්ඹක් නළතු විභ ශ වීයාල
ඇභතිතුභහත් එක් අද ඡන්ස්දඹ ශදනහ භශේ ඳක්ශඹන්ස් ශභොන
තවනභට රක් වුණත්. වළඵළයි එතුභහ එ දක් . ඳළත්ශත්
ඉශන ඵළණරහ එ දක් . ඳළත්ශත් ඉශන
"තඩුක්ශද පී.බී. ජඹුසන්ස්දය ශවොයහ ශවොයහ තනැක 
කහතඹහ" කිඹරහ අශනක් ඳළත්තට ින යරහ කිඹනහ "
නළවළ ශම් තඩුක් යකින්ස්නට ඕනෆ." කිඹරහ. ශභොන තයම් ශදඳත්
නශඹක්ද? . භනුයඹහ ශෙට ඹන්ස්න ඵළවළ . තයම් වියි.
යුඑන්ස්පී එ ළන කිඹු ශ ඳුළු ශවශනහ. අශන නහඹශඹෝ ළන
කිඹු ශ ඳු ශ ඳුළු ශවශනහ. රු නිභ ශ  ඉරිඳහර ද  ඉ ශහ
ඇභතිතුභහ කිදහ "ඔද ශයෝභ ම්මුතිඹට අත්න්ස් ශනොයපු
නිහ තභයි අද අඳ ශේරිරහ ඉන්ස්ශන්ස්" කිඹහ. අන්ස්න ශඵොශවොභ
තුටුයි. එභ නිහ එතුභහ කිඹනහ ශම්ටත් එෙ ශන්ස්නටඹ
කිඹහ. . ශද ඳයසඳයයි ශන්ස්. ඇත්ත ලශඹන්ස්භ අඳ යදක්
යරහ නළත්නම් අඳ ලරඹහටත් බඹ ශන්ස්නට ඕනෆ නළවළ.
අශන හිත පිරි ඉුව නම් අපි බඹ නළත්නම් ශේන්ස්න ඳරීක්ණඹ.
රාහශද අපි ඔක්ශොභ එ විධිඹට හිට න්ස්නහ. අඳ අශන යට
ඳහහ ශදන්ස්ශන්ස් නළවළ.
රු විභ ශ වීයාල භළතිතුභහට භභ ත හයණඹක් කිඹන්ස්නට
ඕනෆ. අඳ රාහශන්ස් පිට ගිහින්ස් එ දක්ත් රාහශද
තඩුක් විශදචනඹ ය නළවළ. පිට යටරට ගිඹවිට භභ
ශඳෞ්ධලි රු භහින්ස්ද යහජඳක් භළතිතුභහශේ ශවො කිඹරහ
තිශඵනහ. අඳ දහත් යශටන්ස් පිට ගිහි ශරහ යට ළන විශදචනඹ
යරහ ඳවත් විධිශආ ශ්ධලඳහරන හ ඉ අයශන නළවළ. එතුභහශේ
ශ්ධලඳහරනඹ හ ඉඹ එශවභ ඇති ශරභන්ස් ඳෂස හ ශන
උදශකෝණ ශහට. අශන එශවභ රතිඳත්තිඹක් නළවළ. නමුත්
අඳ අදත් කිඹනහ ජහතයන්ස්තයඹත් එක් ටයුතු ය්ධ ජ ීටට
ඩහ විනිවිදබහඹකින්ස් යුතු ටයුතු ශ යුතුයි කිඹරහ. එශර
ටයුතු ශනොකිරීභ තුශ තභයි අද ශම්  ඉඹ ද අනැබුද නිනැභහණඹ
ශරහ තිශඵන්ස්ශන්ස්.
රු හුසශ්ධ නහනහඹක්හය ඇභතිතුභහ ෆ වනහ. .
හරශආ ශොච්චය ිකනීහ ගිඹහ ද? අය ශඳොත්ර තිශඵන්ස්ශන්ස්.
ශඳොලිතීන්ස් රෆ ශරක් එ ශරහශන ඳහය අයිශන්ස් ඉශන
උ්ධශකෝණ ශ වළටි; භහින්ස්ද යහජඳක් භවත්භඹහත් එක්
ගිහි ශරහ තභයහ කුනනහඹම් එතු ය ශන [ඵහධහ කිරීභක්]
අය ශඳොතක් තිශඹන්ස්ශන්ස් අශන භවත්තඹහ. .ශක් තිශඹන්ස්ශන්ස්
ඔඵතුභහ ගිහි ශරහ උදසශකෝණ ශ වළටි. අන්ස්න එශවභයි
ඔඵතුභන්ස්රහ පිටයට ගිහි ශරහ ථහ ශශේ අශන තඩුක් තිශඵ්ධ ජ.
අඳ එශවභ ශශේ නළවළ. අඳ ශ ශ හශන්ස් ගිහි ශරහ  ශලි එතු
යශන යටට විරු්ධධ උ්ධශකෝණ ශශේ නළවළ. උ්ධශකෝණ
යපු තළනක් තිශඵනහ නම් ශඳන්ස්න්ස්න. නමුත් ඔඵතුභන්ස්රහ

897

2014 ජුනි 18

ශම්  ඉඹ ද ශ්ධ ශර ජ අා වරිඹට ශලින්ස් හිටත්ශත් නළති
නිහ තභයි අද ශම් අනැබුද ඇති ශරහ තිශඵන්ස්ශන්ස්. දළන්ස් .
යඇන්ස්පීහයශඹෝ පිට තිඹරහ අශන පිටින්ස් ඳන්ස්න වදනහ "අඳ
ශ්ධලශරේමිශඹෝ. මුන්ස් ශ්ධලශද්රෝහිශඹෝ "කිඹරහ.
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි අඳ කිඹනහ අඳ ශම්ට
එෙ ශනහ නමුත් එෙ න්ස්ශන්ස් එ රභශදදඹකින්ස් කිඹරහ.
අශන ශඹෝජනහ ටික් තිශඵනහ. අශන . ශඹෝජනහ ටි
ඔඵතුභන්ස්රහට ඉිනරිඳත් යහවි. ජී.එ ශ. පීරිස ඇභතිතුභහ වළභ
ශරහශදභ කිඹන්ස්ශන්ස් "We have a home-grown solution"'
කිඹරහ ශන්ස්; "ශම් අඳ වි ඉන්ස්භ වදපු විඳුභක්" කිඹරහ ශන්ස්. ඉතින්ස්
ක්රිඹහත්භ යන්ස්නශෝ ශදවිඹශන්ස්. LLRC එ ශම් ශනශොට
ක්රිඹහත්භ ය තිබුණහ නම් ශභොන ජහතයන්ස්තයඹටත් ඵළවළ අඳට
අභිශඹෝඹක් යන්ස්න. අඳ LLRC හනැතහ ක්රිඹහත්භ ය
තිබුණහ නම් චිනතශඹෝ ටිත් අ ශරරහ ඉයයි. ඔඵතුභන්ස්රහශේ
හ ඉඹට ළයිනහයශඹෝ වළටිඹට වමුදහශද කිහිඳ ශදශනක්
ශඳන්ස්නහ දරුසභහන්ස් හනැතහට. ඊට ඳසශේ . තශඹත්
වකුශහ න්ස්නහ. ඇයි? අය A/C හභයර හිටපු ට්ටිඹශේ නම්
ටි ෆශනශොට බඹ ශනහ. . නිහ තභයි අද ශම්
ශඹෝජනහ ශනහශද. . දන්ස්ශන්ස් නළවළ අශන ඳුස ශඳශ
භන්ස්ත්රීරු. භහ . වුරු ළනත් අහිතකින්ස් ථහ යනහ
ශනොශයි. භහ හිතන විධිඹට රු භහරනී ශෂොන්ස්ශේහ භළතිනිඹ
ශම්ට අත්න්ස් ශහට ශම් ශභොක් ද ශනහශද කිඹරහත්
දන්ස්ශන්ස් නළති ඇති. ශභොටද අත්න්ස් ශශේ කිඹරහත් එතුමිඹ
දන්ස්ශන්ස් නළති ඇති. භහ එතුමිඹට ශචෝදනහක් යනහ ශනොශයි.
රු නිභ ශ විශේ ඉාව භන්ස්ත්රීතුභහත් ශම් ළන වහාවි ඉඹක්ත්
දන්ස්ශන්ස් නළති ඇති; ශභොක් ද ශම් කිඹන්ස්ශන්ස් කිඹරහ දන්ස්ශන්ස්
නළති ඇති. රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි හටද ශම්
ළවළදශද? ළරරිඹට. ශම් ශනහශද ළරරිඹට වරහ
යඑන්ස්පීහයඹන්ස්
ශොන්ස්
යරහ
ශඳන්ස්න්ස්න
"මුන්ස්
ශ්ධලශද්රෝහිශඹෝ "කිඹරහ.
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි භහ ීටට ඩහ ඔඵතුභහශේ
හරඹ න්ස්ශන්ස් නළවළ. භශේ ථහ අන්ස් යන්ස්න රථභ භහ
ඉ ශමකභක් යනහ. LLRC හනැතහ ම්පනැණ ලශඹන්ස්භ
ක්රිඹහත්භ යනහඹ කිඹන ශඹෝජනහ ශේන්ස්න. .හට ශේන්ස්න
ඕනෆ යන අණඳනත් ටි ශේන්ස්න. .  ඉඹ ද ටයුතු ටි
ශනළ ශරහ කිඹන්ස්න ශම් ටයුතු යනහඹ කිඹහ. . හශේභ
ඔඵතුභන්ස්රහ දවවත්න තඩුක්රභ යසථහ ාශලෝධනඹ
ක්රිඹහත්භ යනහඹ කිඹන විලසහඹ ඇති යන්ස්න. .
ඳහනැලිශම්න්ස්තුට
ඉිනරිඳත්
යන්ස්න.
රු
නිශඹෝජය
ථහනහඹතුභනි එශවභ නම් එ අතක් ශනොශයි අඳ අත්
ශදභ උසරහ වශඹෝඹ ශදන ඵ භතක් යමින්ස් භභ නිවඬ
ශනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි.
[අ.බහ. 5.02]

ගරු ලළසුවද්ල නළනළයක්කළර මශතළ ාජළතික භළළ ශළ
වමළජ ඒකළබද්ධතළ අමළතයතුමළ

(ஶண்புஷகு லஶசுமதல நஶைஶக்கஶ - மதசஷ தஶறஷகள்,
சபக எபைகப்பஶட்டு அகச்சர்)

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

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි අඳ ශම් ථහ යන්ස්ශන්ස්
එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ ාවිධහනශආ එ භඩුඩරඹක් ළනයි.
එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ ාවිධහනඹ ළන න්ස්දනීඹ
ම්භහනනීඹ
තහයඹට භවරු ථහ යනශොට . අඹට ඹභක් උපුටහ
දක්න්ස්නට ඕනෆඹ කිඹහ භහ  ඉතුහ.
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි ශදන ශරෝ යු්ධධශඹන්ස්
ඳසශේ  ඉඹ දභ ජහතීන්ස් එතුශරහ එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ ාවිධහනඹ
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වළුවශද ශරෝශආ හභඹ ිනටභ ඳත්හ ශන ඹන්ස්නයි. .
හශේභ ඳුස හරඹ ශරෝශආ අක් ිනයුණු යටර ිනයුණුක්
ඇති යන ක්රිඹහදහභඹට ඹන්ස්නයි. ශම් එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ
ාවිධහනඹ තයම්බශආ ජභ අයමුණු ශශේ එක්තයහ ම්මුතිඹක්
වළටිඹටයි. එශවභ නළති ඵරවත්හයම් යන්ස්න ශනොශයි.
කි ඉඹම් යට එෙත්ඹ නළති තළනට ඩහ ළිනරහ එතළන
එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ ාවිධහනශආ ශොඩිඹ වන්ස්න ශනොශයි.
නමුත් ඳුසහරඹ අධියහජයහ ජන්ස් එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ ාවිධහනඹ
තභන්ස්ශේ අතශොළුක් ඵට ඳත්ය නිමින්ස් ශභඹ
රභහනුකර යටරට ඩහ ළ ජශම් උඳරභඹ මුහක් වළටිඹට
ඳහවිච්චි ය තිශඵනහ. භභ උපුටහ දක්න්ස්න ළභළතියි නිරඳම්
ශන්ස් වි ඉන්ස් 2013 ශනැ රලිත් ඇතුශත් මුදලි අනුසභයණ
ශ්ධලනශආ  ජ ශ රහලඹක්. නිරඳම් ශන්ස් කිඹන්ස්ශන්ස්
ඉන්ස්ිනඹහනු තඩුක්ශද එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ ාවිධහනශආ හිටපු
සථහය නිශඹෝිකතයඹහ. ඔහු ශම් රාහශද තහනහඳතියඹහ
ලශඹනුත් ඳත්ශරහ  ඉටිඹහ. ඊට ඳුස ඔහු එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ
නිශඹෝිකත භව බහශද බහඳතිතුභහශේ තනැක  අනැබුදඹ වහ මූරය
අනැබුදඹ පිළිඵ උඳශ්ධලයඹහ වළටිඹටත් ඳත්ශරහ  ඉටිඹහ.
එභ ශ්ධලනශආ  ජ ඔහු කිඹහ තිශඵනහ
එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ
ාවිධහනශආ තයම්බ අයමුණුරට ඉඳුයහභ ඳටවළනි අද නවිට
අ දත් තත්ත්ඹට එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ ාවිධහනඹ ඳත් වී තිශඵන
ඵ. ශම් කිඹන්ස්ශන්ස් එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ ාවිධහනශආ හිටපු ඉන්ස් ජඹ
නිශඹෝිකතයඹහ. භහ එභ ශොට ඉාග්රී ඉ බහහශන්ස් කිඹන්ස්නම්.
එහි ශභශේ වන්ස් නහ:
"Today you have something completely different."

. කිඹන්ස්ශන්ස් UN එ ළන.
ඊශෙට නිරඳම් ශන්ස් ඹම් ශඳොතක් ළන වන්ස් යනහ.
"If you read the book 'Surrender is not an Option' by John Bolton.."

. ශඳොත ලිඹරහ තිශඵන්ස්ශන්ස් ශජෝන්ස් ශඵෝ ශටන්ස්. ඔහු
ඇශභරිහ එක්ත් ජනඳදශආ ශජෝනැේ බුසශේ හරශආ එක්ත්
ජහතීන්ස්ශේ ාවිධහනශආ හිටපු සථහය නිශඹෝිකතඹහ. ඔහු ලිඹපු
ශඳොත තභයි "Surrender is not an Option". He was the US
Permanent Representative in the days of George W. Bush.
. ශඳොශත් ඉතහභත්භ ඳළවළිනලි ශභශේ කිඹහ තිශඵනහ:
"...that the present Secretary-General...

ශම් කිඹන්ස්ශන්ස් දළන්ස්  ඉටින එක්ශනහ.
...was appointed through a Sino-U.S. conspiracy because it was
expected that he would carry out the U.S. agenda 100 per cent."

ශම් කිඹන්ස්ශන්ස් වුද? ශජෝන්ස් ශඵෝ ශටන්ස්. ශජෝන්ස් ශඵෝ ශටන්ස්
කිඹන්ස්ශන්ස් වුද? ශජෝන්ස් ශඵෝ ශටන්ස් කිඹන්ස්ශන්ස් ඇශභරිහ එක්ත්
ජනඳදශඹන්ස් ඳළමිණි එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ ාවිධහනශආ හිටපු
නිශඹෝිකතශඹක්. . ශඳොත ශභොක්ද? "Surrender is not an
Option".
ඊශෙට නිරඳම් ශන්ස් ශභශවභ කිඹනහ. භහ එභ ශොටත්
කිඹන්ස්නම්. එහි ශභශේ වන්ස් නහ:
" ...from the 1970s, the U.S. and its allies progressively
emasculated the UN, reducing it to virtual silence on economic
issues, by keeping it on the verge of bankruptcy and 'voluntarising'
funding (so that he who paid the piper would call the tune).
Question remains: What impelled them to do so?"

ඳහනැලිශම්න්ස්තු
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භහ ශම් කිඹන්ස්නට වදන්ස්ශන්ස් එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ ාවිධහනශආ
තයම්බ අසථහශද තිබුණු ම්මුතිඹ ව . ශරහශද තිබුණු
මූලි හයධනැභ ඳුස ශර ම්පනැණශඹන්ස්භ බි ළටී එක්ත්
ජහතීන්ස්ශේ
ාවිධහනඹ
ඇශභරිහ
එක්ත්
ජනඳදශආ
අතශොළුක් ඵට ඳත් ව තහයඹයි. එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ
ාවිධහනශආ ඉන්ස්ිනඹහශද හිටපු නිශඹෝිකතඹහත් . හශේභ එක්ත්
ජහතීන්ස්ශේ ාවිධහනඹට ඇශභරිහශන්ස් තපු නිශඹෝිකතඹහත්
ඔහුශේ ශඳොශත් කිඹහ තිශඵන්ස්නහ ව රුණු උපුටහ දක්මිනුයි භහ
කිඹන්ස්ශන්ස්.
භහ ශභශේ කිදශද ඇයි? අඳ ශත්රුම් න්ස්නට ඕනෆ භහන
හිමිම් ාවිධහනඹ අද ශොයිතයම් ුවයට ශ්ධලඳහරනශආ
අතශොළුක් ඵට ඳත්වී තිශඵනහද කිඹරහ. .ටයි භහ ශම්
හයණඹ කිදශද. අද ශ්ධලඳහරනශආ  ජ ජහතයන්ස්තය ලශඹන්ස්
ශඵුවණු පි ශ ශභොනහද කිඹරහ අපි වුරුත් දන්ස්නහ. ශම් ශඵුවණු
පි ශ අතශනැ තභන්ස්ශේ ඵරඹ ක්රිඹහත්භ යන එ තඹතනඹක්
වළටිඹට අධියහජයහ ජන්ස් ශභඹ ශඹොදහ න්ස්නහ ඵයි භහ ශම්
කිඹන්ස්ශන්ස්.
ඊශෙට ජහතයන්ස්තය භළිනවත්වීම්රට බිශඹන්ස් නම් අපි කි ඉක්
යන්ස්ශන්ස් නළවළ. අඳට ජහතයන්ස්තය භළිනවත්වීම් ළන ඵඹක් නළවළ.
අපි දන්ස්නහ ජහතයන්ස්තය ලශඹන්ස් අඳට තිශඵන්ස්නහ ව භළිනවත්වීම්
ශභොනහද අශන සහධිඳතයඹ ශභොක්ද කිඹරහ.

නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

රු ඇභතිතුභහ හරඹ පිළිඵ
ඔඵතුභහශේ ථහ අන්ස් යන්ස්න.

රලසනඹක්

තිශඵනහ.

ගරු ලළසුවද්ල නළනළයක්කළර මශතළ

(ஶண்புஷகு லஶசுமதல நஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි ශම් රුණ කිඹරහ භශේ
ථහ අන්ස් යනහ.
අපි LLRC හනැතහශද නිනැශ්ධල ක්රිඹහත්භ යන්ස්න ටයුතු
ය ශන ඹනහ. නමුත් භත තඵහ න්ස්න .ශො ශරන්ස්ශේ
credibility එට අඳට ළඩ යන්ස්න ඵළවළ. අඳට ළඩ යන්ස්න
පුළුන්ස් අශන credibility එට; අපි පිළින්ස්නහ credibility එට.
.ශො ශරන්ස්ට වුභනහ යන credibility එ අඳට දහත්
ා ඉඳුන්ස්න ඵළවළ. ශභොද . ඔවුන්ස්ශේ කුභන්ස්ත්රණහරී
වුභනහත් එක් ළට ළහිරහ තිශඵන නිහ.
අහන ලශඹන්ස් භභ කිඹන්ස්ශන්ස් ශභඹයි. ශම්  ඉුව න ළටමකම්
ක්රිඹහලිඹත් එක් රාහ අසථහය යන්ස්න තමි ළටුම් ඇති
යනහ. ඉතහභ උණුුසම් තත්ත්ඹක් තිබුණු අ දත්භ නයශආ
තමි ළටුම් ඇති කිරීභට ශඵොුව ඵර ශේනහශද රැසවීභක්
ඳත්න්ස්න ඉඩ ුවන්ස්නහ. .ශේ ඉඩ  ජභ තුළින්ස් ඇති යපු .
යනඹට  කි යුත්ශත් එඹට ඉඩ  ජපු උදවිඹයි කිඹරහ භභ
භතක් යමින්ස් භශේ ථහ අන්ස් යනහ.

නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ීටශෙට ..එච්.එම්. ෂවු ඉ භවතහ.

900

ගරු ඒ.එච්.එම්.
අමළතයතුමළ

සවුසි

මශතළ

ානළගරික

ක යුතු

(ஶண்புஷகு . ச். ம். தபரவ - நக அபலல்கள்
அகச்சர்)

(The Hon. A.H.M. Fowzie - Minister of Urban Affairs)

Thank you very much, Hon. Deputy Speaker, for
giving me this opportunity to speak. I wish to place on
record certain matters. At the outset, without any
hesitation, I wish to support the Resolution rejecting the
UN Commission of Inquiry over the purported human
rights violations in Sri Lanka. No citizen of the country
can agree to an inquiry that infringes on the sovereignty
of the country. Although the President can take a
decision, he had decided to consult Parliament on this
matter.
Now, Sir, I wish to make a statement with regard to
the violent rampage conducted by attackers on the
innocent and peaceful Muslim villagers of Alutgama,
Dharga Town and Beruwala, causing the death of a
number of Muslims and injuring many of them. Today,
my heart bleeds as of every Muslim in Sri Lanka, over
the planned attack on Muslims who lived peacefully with
the Sinhalese all these days.
The first sign of conflict emerged when a private feud
between the driver of a Venerable Buddhist monk and a
Muslim was exasperated to imply as a conflict between a
Buddhist monk and a Muslim individual. After two days
of this incident, many Buddhist organizations including
the Bodu Bala Sena and the Sinhala Ravaya organized a
protest meeting on the 15th of June, 2014, where venom
was spewed out in the worst hate speech I have ever
heard in my whole life. I am sure everyone would have
seen and heard that on YouTube, the Venerable Galaboda
Aththe Gnanasara making his disgusting speech to incite
the 8,000 audience, which provoked the people at the
meeting to turn violent.
It was this speech that caused the attackers to set fire
to houses, mosques and properties, which value more
than Rs. 2,000 million. The attackers have looted
jewellery, electronic equipment as well as other valuable
belongings. The responsibility of the attack was clearly
accepted by the Secretary of Bodu Bala Sena when, at the
media briefing he had held soon after the ending of the
attack, he said, “we have now ended”.
As you are aware, there has been total destruction of
lives, livelihood and shelter of hundreds of Muslims. At
least two confirmed deaths have been reported even
though some media and unconfirmed reports give a much
higher figure. Further, more than 50 houses have been
attacked and damaged; some totally burnt.
නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Minister, please wind up now.
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ගරු ඒ.එච්.එම්. සවුසි මශතළ

(ஶண்புஷகு .ச்.ம். தபௌவ)

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

Give me one more minute, Sir.
I am thankful to the Hon. Basil Rajapaksa who tried to
contain the violence. He spent sleepless nights talking to
us and trying to ensure that lives are protected. I wish to
thank the Hon. Prime Minister too for convening a
meeting in this regard. I am also grateful to the Hon.
Kumara
Welgama
and
the
Hon.
Rohitha
Abeygunawardana, the two Ministers who attended to this
immediately after this was brought to their notice.
Furthermore, I wish to tell you, Sir, that certain people
made remarks that Saudi Arabia has been funding the
extremists in Sri Lanka. But, this is all false; the
allegation that had been made is totally baseless. I am
proud to say that Saudi Arabia, on the other hand, has
been helping enormously in Sri Lanka’s development
efforts as well as in the challenges faced by Sri Lanka
internationally.
I would also like to request that compensation be paid
both to the Sinhalese and the Muslims early in order to
reclaim their lives and livelihood.
I thank you.
නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

The next speaker is the Hon. A.L.M. Athaullah. You
have two minutes.
[பஷ.ப. 5.13]

ගරු ඒ.එේ.එම්. අතළවුේළ මශතළ ාඳෂළත් ඳළන ශළ
ඳෂළත් වභළ අමළතයතුමළ

(ஶண்புஷகு .ல்.ம். அதஶஉல்யஶ - உள்ளூஶட்சஷ, ஶகஶை
சகபகள் அகச்சர்)

(The Hon. A.L.M. Athaullah - Minister of Local
Government and Provincial Councils)
"பஷஸ்ஷல்யஶவஷர் ஹ்ஶனஷர் வஸம்."
இன்பொ இச்சகபஷல் லஷலஶதஷக்கப்படுகஷன்ம, "க்கஷ
நஶடுகரஷன்
னஷத
உஶஷககள்
ஆகைஶரர்
அபலயகத்தஷனஶல்
இயங்ககக்கு
தஷஶன
லஷசஶகை
மற்தகஶள்ரப்படக்கூடஶது" ன்ம பஷமகைக்கு நஶன்
ஆதலரஷக்கஷன்மமன். அன்பொ குமஷப்பஶக, அதஶஷக்கஶ, மநஶர்மல
மபஶன்ம
நஶடுகரஶல்
தஷழ்ப்
பங்கலஶதம்
மதஶற்பொலஷக்கப்பட்டு தஷறர்களுகட மகஶலஷல்கள், தஷழ்ப்
புத்தஷ ஸலஷகள் ஶத்தஷல்ய, பஸ்பௌம்களும் அலர்களுகட
பள்ரஷலஶசல்களும் அறஷக்கப்பட்ட லயஶற்கம human rights
violations பற்மஷ .நஶ. குள ததஶஷந்துதகஶள்ர மலண்டும்.
அமதமபஶன்பொ
தபரத்தர்களுகட
லஷகஶககள்
உகடக்கப்பட்ட, தபரத்த பஷக்குஶர்ககரப் படுதகஶகய
தசய்த லயஶபொககர நஶங்கள் மந்துலஷட படிஶது. ஆனஶல்,
என்கம ஶத்தஷம் ங்கரஶல் தசஶல்யபடிபெம். பங்கலஶதம்
ன்ம
தபஶஷல்
இவ்லஶபொ
மகஶலஷல்ககரபெம்
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பள்ரஷலஶசல்ககரபெம் அறஷத்தலர்களும் னஷதஶபஷஶனற்ம
தசல்ககரச்
தசய்தலர்களும்
ஶண்டுமபஶனகத
நஶசஶகஷப்மபஶனகத நஶங்கள் ங்கள் கண் பன்னஶமயம
கண்மடஶம்.
மதகு
னஶதஷபதஷ
அலர்கள்
இந்த
நஶட்டில்
புகமஶடிப்மபஶஷபைந்த
பெத்தத்கத
படிவுக்குக்
தகஶண்டுலந்து,
சஶதஶனத்கத
ற்படுத்தஷஷபைக்கஷன்ம
இச்சூழ்நஷகயஷல், ல்யஶ இனத்தலர்களும் சஶதஶனத்துடன்
லஶறமலண்டும் ன்பொ நஷகனக்கஷன்ம இச்சந்தர்ப்பத்தஷல்,
இவ்லஶமஶன தலரஷநஶட்டுச் சக்தஷகள் இங்மக இபைக்கஷன்ம எபை
சஷய குளக்களுக்கு நஷதஷ உதலஷககர லறங்கஷ, பஸ்பௌம்களுக்கும்
சஷங்கரலர்களுக்கு
ஷகடஷல்
பஷச்சஷகனககர
ற்படுத்துலதற்கஶக அலர்ககர லஷலஷட்டு, அலர்ககரப்
பஷரலகடச்
தசய்லதன்பயம்
இவ்லசஶங்கத்கத
வீழ்த்துலதற்குஶஷ பற்சஷககர மற்தகஶண்டு லபைகஷன்மன.
அதன் லஷகரலஶகமல இன்பொ "தபஶது பய மசனஶ" ன்ம
அகப்பு அலர்களுகட ககஶட்கரஶக ஶமஷ, இன்பொ
நஶட்டில் பஶதூஶன பஷச்சஷகனககர உபைலஶக்கஷலபைலகத
நஶங்கள்
பஶர்க்கஷன்மமஶம்.
அளுத்க
தர்கஶநகர்
பஷமதசத்தஷபள்ர
பஸ்பௌம்களுகட
வீடுகள்,
லர்த்தக
நஷகயங்கள், ககடகள் தஸக்கஷகஶக்கப்பட்டிபைக்கஷன்மன.
இதகன அக்குளலஷல் அங்கம் லகஷக்கஷன்ம குமஷப்பஷட்ட மதம
பகஷங்கஶகப்
பஷகடனப்படுத்தஷகத
நஶங்கள்
கஶைக்கூடிதஶக இபைக்கஷன்மது.
இந்மநத்தஷல்
நஶன்
அலஶஷடம்
என்கமக்
மகட்க
லஷபைம்புகஷன்மமன். அதஶலது, தலரஷம உள்ரலர்கள் தஷழ்ப்
பங்கலஶதத்கத உபைலஶக்கஷத் தஷறர்களுக்தகன்பொ தனஷத்
தஶகத்கதக் மகட்டதுமபஶன்பொ, லடக்கு, கஷறக்குக்கு தலரஷம
லஶளகஷன்ம பஸ்பௌம்ககரபெம் இவ்லஶபொ அறஷத்து, அலர்களும்
பஸ்பௌம்களுக்தகன்பொ எபை தனஷநஶட்கடக் மகட்பதற்கஶ நஸங்கள்
இவ்லஶபொ தசற்படுகஷன்மஸர்கள்? ன்பொ. இலர்கள் இந்த
நஶட்டின்
னஶதஷபதஷக்கும் இந்த நஶட்டுக்கும் அநஷஶம்
இகறக்கஷன்மஶர்கள். சஷங்கர க்ககரப் தபஶபொத்தலகஷல்,
அலர்கள் நல்யலர்கள்! தஷழ் க்கள் நல்யலர்கள்! தபரத்த
க்கள் நல்யலர்கள்! மநற்பொ இதற்கு தஷஶக எபைலர்
சத்தஷஶக்கஷகம் இபைந்தஷபைக்கஷன்மஶர். ஆனஶல், ககஶட்கரஶக
இங்குகஷன்மலர்கரஶல்தஶன் இவ்லஶமஶன பஷச்சஷகனகள்
ற்படுகஷன்மன.

නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Thank you very much, Hon. Minister.
ගරු ඒ.එේ.එම්. අතළවුේළ මශතළ
(ஶண்புஷகு .ல்.ம். அதஶஉல்யஶ)

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

னக்கு இன்தம் தகஶஞ்ச மநம் தஶபைங்கள்!

உண்கஷமயம
இவ்லஷடம்
ததஶடர்பஷல்
இப்பஶஶளுன்மத்தஷல்
இபைக்கஷன்ம
ஶண்புஷகு
அகச்சர்கரஶன தபவல் ஶ பக்ஷ அலர்களும் குஶ
தலல்க
அலர்களும்
நஸதஷஶகச்
தசற்பட்டுக்
தகஶண்டிபைக்கஷன்மஶர்கள்.
இந்த
உைர்வு
தஷர்க்
கட்சஷஷனபைக்கும் லமலண்டும். ல்மயஶபைம் இகைந்து
இப்பஷச்சஷகனக்குத் தஸர்வு கஶைமலண்டும். அந்த க்ககர
அகதஷ
பகஶம்கரஷபௌபைந்து
ஸட்பதற்கு
நஸங்கள்
உதலஷ
தசய்மலண்டும். நஶம் ல்மயஶபைம் இகைந்து நஶட்கடக்
கஶப்பஶற்ம மலண்டும் ன்பொ மகட்டுக்தகஶள்கஷன்மமன்.

ඳහනැලිශම්න්ස්තු
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නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

The next speaker is the Hon. Faiszer Musthapha. You
have only two minutes.
[5.17 p.m.]
ගරු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ ාආවයෝජන ප්රලර්ධන
නිවයෝජය අමළතයතුමළ

(ஶண்புஷகு கபசர் பஸ்தபஶ - பதப்ட்டு ஊக்குலஷப்பு பஷதஷ
அகச்சர்)

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

Hon. Deputy Speaker, I would like to thank you for
giving me this opportunity.
The last few days have been the darkest days of my
life after July 1983. Destruction based on race and
religion is the lowest behaviour of mankind. Therefore, I
believe that the Government would have a mechanism to
hold an inquiry and bring those perpetrators to book and
also to compensate all those who suffered as a result of
this. I was on the ground during the last two days and
therefore I am fully aware of what happened. I wrote to
the Inspector-General of Police prior to the demonstration
by the BBS and informed him that this demonstration
should not take place.
While stating so, I would like to state in this House
that whatever problems and differences we may have, we,
as Sri Lankans, should stand together; we do not need
international intervention. We have been colonized at one
time of our history. We are a resilient nation and we are
capable of solving our issues on our own. We do not want
international forces coming and dictating terms to us.
Therefore, I appeal to all Members of this House to
support this Motion in the interests of Mother Lanka.
Thank you.
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time and they condoned in a way what went on. Now,
they are pointing the finger at us not because they have
concern for the Tamil people or the country; it is mainly
because they want to wreak vengeance over the
Government, which has an independent foreign policy
and did not surrender Prabhakaran to them. The fact is
that they have now come out with manufactured evidence
to try to support their case. They claim that 40,000
civilians were killed when even the ICRC and the UN
agencies here agreed that the number was around 7,000.
There is a classic example of the Channel 4 video.
Prof. E.A. Yfantis, a world authority has shown that what
was shown in that video as blood is not blood; the
direction of fire did not coincide with the way in which
the shot individual fell. So, it was all play-acted to give a
false impression to the West and to the people of the
world. So, this is what is being done in the name of
concern for the minorities in our country by the US
Empire and those loyal to the US Empire. They want to
have a regime change here and to achieve that regime
change, they are working to influence world public
opinion, so that they can impose sanctions against our
people and the Government. By doing that, they will be
in a position to alienate the people from the Government
and then try to topple this Government. That is the sole
purpose, not justice for the Tamil people or justice for the
minorities. It is just to get their own agenda across. They
are prepared to go counter to the Charter of the United
Nations in an attempt to do this because Sri Lanka has an
independent foreign policy and it is friendly with those
that America considers its enemies. They are directing
this whole exercise to discredit and mud-sling, so that
they can go ahead with their programme to impose
sanctions, which will achieve regime change. In the case
of Iran, it succeeded but Iran had a stable unified Islamic
society. We have a diverse society and that type of action
will lead to chaos and disruption of the whole fabric of
our society.

[5.18 p.m.]
ගරු ාමශළනළර්ය තිවහව විතළරණ මශතළ ාවිදයළත්මක
ක යුතු අමළතයතුමළ
(ஶண்புஷகு (மபஶசஷஶஷர்)
அபலல்கள் அகச்சர்)

தஷஸ்ழ லஷதஶை - லஷஞ்ைஶன

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana - Minister of Scientific
Affairs)

Mr. Deputy Speaker, I have decided to speak in
English because I want to get the message across the
West. Due to time constraint, please allow me to table*
my speech, so that it can go into Hansard and I will give
the highlights in the little time that is available to me.
The main point is that terrorism has been committed
by the LTTE over a period of 30 years and the people
who are pointing the finger at us now were silent at that
————————————
* කථළල අලවළනවේ ඳෂ කර ඇත.

* உகஷனஷபொதஷஷல் தப்பட்டுள்ரது.
* Produced at end of speech.

Therefore, Members of the Opposition, we cannot
allow this Committee of Inquiry which is really a bogus
committee of inquiry to go ahead and sling mud at us and
thereby try to create an international climate to bring
about this change. Therefore I appeal to everybody, let us
unite as one Sri Lankan nation without prejudices based
on race, religion or caste and get together to fight this
action from abroad. We can solve our problems; let us get
together and do that.
Thank you very much.
වභළවම්වය මත තබන ද කථළවේ ඉතිරි වකො ව:

சபஶபீடத்தஷல் கலக்கப்பட்ட உகஷன் ஞ்சஷ பகுதஷ::
Rest of the speech tabled:

The Lanka Sama Samaja Party (LSSP) warns the nation of the
grave danger that it faces through the OHCHR Committee of Inquiry
into alleged human rights violations in Sri Lanka and calls upon the
nation to unite to defeat this manoeuvre. Our failure, after the defeat of
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LTTE terrorism and separatism in 2009, to effectively resolve the
national question and properly implement the LLRC recommendations
so as to unite as one Sri Lankan nation, has provided the opening for the
rulers of the US Empire and its allies to use the United Nations Human
Rights Council (UNHRC) to set in motion a process which has as its
main objective the toppling of a regime that is not prepared to conform
with its agenda. The avowed purpose of their action is to facilitate the
process of reconciliation and unite the nation, with great concern for
minority rights, that of the Tamils and Muslims. But is, in reality,
intended to achieve the very opposite; to divide and rule Sri Lanka once
again through a puppet regime, regardless of whether in the process they
have to crush us all, be it Sinhala, Tamil or Muslim. America produces
60% and Europe 20% of global armaments, and what better way to
revive their ailing economies than to promote the sale of arms, which is
the major industry. More conflicts and localized wars (in this nuclear
age world wars are too dangerous for everybody) the better for the USA
and allies.
The facts: Despite the warnings of the LSSP and CP leaders of the
time, both the UNP and the SLFP stood for "Sinhala only" as the official
language, and in 1956 the MEP Government implemented that policy.
To correct the injustice done to the Tamil speaking people the leaders of
the SLFP (SWRD Bandaranaike) and the UNP (Dudley Senanayake)
tried to give a place to them through pacts with FP leader
Chelvanayakam. But they caved into pressure from the Sinhala racists.
The UNP Government promoted pogroms against the Tamils from 1977,
culminating in the Black July of 1983, led to Tamil youth taking to
armed struggle for separation. With the Indo-Sri Lanka Pact and the
Thirteenth Amendment to the Constitution in 1987, all the Tamil
militant groups, other than the LTTE, laid down arms and came into the
democratic stream, seeking a political solution. The LTTE carried out a
bloody terrorist internal war for separation, and was recognized even by
the American CIA as the most ruthless terrorist organization in the
world. Their crimes against humanity are beyond comparison. The
killing of the President and several ministers, MPs, a former Prime
Minister of India (Rajiv Gandhi), priests and thousands of innocent
laymen during 26 years of armed conflict beggars description. Those
pointing the finger at Sri Lanka today, be they the Governments of the
USA and its allies, the UN System, down to the NGOs and human rights
activists of today were strangely silent. The fact that more than 50% of
Tamils live outside the North, many in and around the capital city of
Colombo, and no violence was directed against them despite the
atrocities committed by the LTTE, reflects the degree of tolerance and
absence of racial hatred.
Care of Tamil Civilians: The political leadership provided by
Mahinda Rajapaksa, and his regime, and the dedication and sacrifice of
the Sri Lankan armed forces, defeated the LTTE on the battlefield. Till
the last stages of the war there were no accusations against the armed
forces of any systematic targeting of civilians, leave alone genocide. The
Government looked after the Tamil civilians in the LTTE occupied areas
of the North and East, providing them all the food, medicines and other
services that they required. I was a member of the Polio Eradication
Committee that ensured that every child in the North and East got his/
her dose of vaccine on the due date. The USA helped the Government in
its fight against LTTE terrorism. The problem arose in the last stages
(months) of the war when the LTTE took Tamil civilians against their
will as hostages, and started firing at the Army from their midst, even
after the Government declared certain areas as “no fire zones”, in
agreement with UN agencies. When the civilian casualties were rising
the President acceded to the request made by me and Dew Gunasekara,
at a meeting with the heads of the Armed forces, to stop the use of long
range weaponry and only use short range weapons, even though it would
lead to more Army casualties. Which other President would give such a
directive. Certainly not US President Obama, who despite winning the
Nobel Peace Prize, approves the use of drones that kills so many
innocent civilians when targeting terrorists. If the Sri Lankan Army was
guilty of genocide would the innocent civilians risk getting shot by the
LTTE to escape and reach the Army camps, and the cleared areas.
Bogus casualty figures: Thus the insistence on accountability. When
the ICRC and the UN agencies in Sri Lanka agree on a figure of about
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7,000 for civilian casualties, and this fits in the generally accepted
figure of 4 times as many being wounded in any war, ie. 28,000. The
Navanethem Pillay Report, which is based on the Darusman Report,
commissioned by UNSG Ban Ki-moon, claims that there were over
40,000 civilian deaths (the figure quoted by LTTE Diaspora sources).
This should mean that there were around 160,000 wounded, which is
way above the hospitalization figures, and is about half the total number
of Tamil people in the area.
False Videos: To justify claims of torture, arbitrary execution of
unarmed civilians and sexual abuse by the Army the Channel 4 (British
TV) videos are resorted to. But experts such as Prof. E.A. Yfantis,
Professor of Computer Science, University of Nevada, USA and
consultant to the US Army have clearly stated that several parts of the
video are fabrications (e.g. what is shown as blood is not blood, pictures
of prisoners being shot and falling do not accord with the direction of
fire etc.). There are extensively reported in the LLRC Report and
Annexure.
Like in the USA and other western countries an Army Court of
Inquiry has been appointed to go into these allegations against Army
personnel. Lord Naseby of the British Parliament endorses such a
course. But Pillay of the OHCHR is not prepared to accept this.
Rehabilitation: the figure is over 90%, and all child soldiers have
been rehabilitated. Resettlement of internally displaced is going ahead
but admittedly the question has legal complications which delay the
process, and it needs to be speeded up. The process of Reconstruction is
going ahead at a good pace, but it would be better effected if it is
decentralized and not Colombo based as at present. More effective
functioning of the Northern Provincial Council would help. The process
of Reconciliation and national integration is making some progress
where Minister Vasudeva Nanayakkara of the Left is involved, but
overall, due to logistic reasons like the lack of translators, and,
particularly the political process through the Select Committee of
parliament leaves much to be desired.
Vengeance: It is clear that despite the progress made to restore
normalcy and the setting up of suitable internal mechanisms to address
the accountability issue and problems of resettlement, rehabilitation,
and reconstruction, the US Empire is committed to extract vengeance
against the democratically elected popular UPFA Government and its
leader President Mahinda Rajapaksa. The US Government exercised
maximum pressure on the Sri Lankan Government to capture and hand
over to it Prabhakaran and the other LTTE leaders. The fact that they
were killed and thereby the LTTE and its terrorist action was brought to
an end should be appreciated by the USA and the whole world if their
genuine desire is to end terrorism. But clearly where Bin Laden and the
Al-Qaeda is concerned it is one set of principles and where it is the
LTTE it is another. The fact that the LTTE Diaspora is powerful lobby
with both financial and political clout in the USA, Canada, Britain and
Europe may also be a factor in the equation. The LTTE was a powerful
tool in carrying out the US policy of "divide and rule" in Sri Lanka. The
question is can it fashion another tool, or install a puppet regime?
The President and the present UPFA Government carries out a nonaligned foreign and trade policy. It is friendly with Cuba, Venezuela and
other Left and progressive governments in Latin America. It is friendly
with countries that the USA dislikes like Iran, China, Vietnam and
North Korea. It is not a puppet regime that is prepared to treat countries
that the USA considers enemies as its own enemies. The UPFA
Government has strong economic links with China. Its internal policies
are for the development of a sustainable national economy in the
interest of the people of Sri Lanka, which is not Neo-liberal, that is
giving pride of place to market forces and foreign multinational
corporations (MNCs).
This is why the US Empire is prepared to counter to the Charter of
the United Nations, when there is an ongoing accountability and
reconciliation process internally, on its own admission, to institute for
the first time an external UN probe against a democratically elected and
functioning UN Member country. The fact that a majority of the

ඳහනැලිශම්න්ස්තු
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UNHRC members did not support the US resolution at the Geneva
meeting, despite all the pressure exerted, has not deterred the US rulers.
It is evident that the groundwork for the OHCHR (Pillay) probe was laid
soon after the end of the war in 2009, and that the evidence has already
been manufactured to discredit Sri Lanka in the eyes of the world and a
team of “yes men/ women” has been put together to polish it up to
convince the world. The aim is to justify the imposition of economic
sanctions that would so burden the people of Sri Lanka (high cost of
living and lost jobs) that they would turn against their own government,
through the parliamentary process or outside it. UN sanctions are out
because Russia and China, two permanent members of the Security
Council have already indicated their opposition to the US attack on Sri
Lanka. But the door is open for the USA and its subservient allies to
apply economic sanctions against the people of Sri Lanka, as they did
against the innocent babies of Iraq who were deprived of milk, and they
did against Iran to engineer a regime change.
Iran is after a social revolution and is by and large united under one
philosophy as a stable Islamic state and could smoothly achieve the
requisite regime change. But Sri Lanka is a deeply divided society on
lines of race, religion and caste, as well as class. A forced regime change
will be accompanied by deep and highly traumatic and damaging social
turmoil on the lines witnessed in so many countries in the Middle East,
Africa and even Asia (Thailand). Once sanctions are imposed all the
people will suffer, be they Sinhala, Tamil or Muslim.
Let us unite: Therefore let us all unite as one Sri Lankan nation at
this grave hour of impending crisis. Let us all vote against this American
plot presented in the guise of the OHCHR probe. Let us put our House
in order. Have a properly constituted inclusive Select Committee process
in Parliament to solve the national question. Optimally implement the
LLRC recommendations. Have more effective devolution and support
the Northern Provincial Council so as to win over the Tamil people. Let
us eliminate racial, religious and caste prejudice and build a Sri Lankan
identity and unite as one Sri Lankan nation. This is the best way to
defeat these destructive moves. Let us solve our problems ourselves to
our liking without outside interference on their agendas.

නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ීටශෙට රු ශජෝලන භයි ශ ශඳශනැයහ භන්ස්ත්රීතුභහශේ ථහ.
Before that, will an Hon. Member propose the Hon. (Mrs.)
Sriyani Wijewickrama to the Chair?

ගරු ාමශළනළර්ය
අමළතයතුමළ

ජී.එේ.පීරිවහ මශතළ ාවිවද් ක යුතු

(ஶண்புஷகு
(மபஶசஷஶஷர்)
தலரஷநஶட்டபலல்கள் அகச்சர்)
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ஸ.ல்.

பீஶஷஸ்

-

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

I propose that the Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama
do now take the Chair.
ප්රහනය විමවන ිමන් වභළ වම්මත විය.

லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුරුල නිවයෝජය
කථළනළයකතුමළ මළවනවයන් ඉලත්
වුවයන් ගරු ශ්රියළනි විවජ්වි්රම මශත්මිය මුළවනළරඪ විය.

அதன்பஷமகு, பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள் அக்கஷஶசனத்தஷனஷன்பொ
அகயமல, ஶண்புஷகு (தஷபைதஷ) ஸ்ரீஶைஷ லஷம லஷக்கஷ அலர்கள்
தகயக லகஷத்தஶர்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE
HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took the Chair.

ගරු එම්. වජෝප් මයිකේ වඳවර්රළ මශතළ
(ஶண்புஷகு ம். ம ஶசப் கக்கல் தபமஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

මූරහනහරඪ රු භන්ස්ත්රීතුමිඹනි ඳශමුශන්ස්භ භභ භතක්
යන්ස්නට ළභළතියි භට විනහඩි 20 හරඹක් ශන්ස් ශරහ
තිශඵන ඵ. ශම් ශඵොශවෝභ ුසළු ථහන්ස්දයඹක්. අශන රු
භන්ස්ත්රීතුභන්ස්රහ ස ශඳ ශදශනකු අත්න්ස් යරහ ශඹෝජනහක්
ඉිනරිඳත් යරහ තිශඵනහ ශම් යශට් ඳළති යු්ධධඹ පිළිඵ ව
එහි ජ ඇති ව රුණු පිළිඵ ජහතයන්ස්තය ලශඹන්ස් විභනැලනඹක්
යන්ස්නට ජහතයන්ස්තයඹට ඉඩ ශදන්ස්න එඳහඹ කිඹරහ. . තභයි
ශම් ශඹෝජනහශද තිශඵන වයඹ ශන්ස්ශන්ස්. එතළන ජ රුණු ශදක්
ශවළි වුණහ. එක් ජහතයන්ස්තය ලශඹන්ස් යන ඳරීක්ණඹ
නතය යන්ස්න. අශනක් හයණඹ . අඹට ශම් යටට ඇවි ශරහ
ඳරීක්ණඹ යන්ස්න එඳහ කිඹරහ ශම් ඳහනැලිශම්න්ස්තු තීයණඹ
යන්ස්න කිඹරහ.
ඳහනැලිශම්න්ස්තුට ඇති ඵරඹත් ජනහධිඳතියඹහට ඇති ඵරඹත්
ළන එතුභන්ස්රහ ශම් ඳහනැලිශම්න්ස්තුශද ජ ථහ ශහ. භහ ඉතහ
ඳළවළිනලි භතක් යන්ස්නට ළභළතියි ජනහධිඳතිතුභහට තිශඵන
ඵරඹත් එක් - විධහඹ ඵරඹත් එක් - තඩුක්ට තිශඵන
ඵරඹත් එක් ඹන්ස්න තිශඵන ුවය ගිහින්ස් ඉයයි කිඹන එ. තශආ
ඹන්ස්න ුවයක් නළවළ. ගිහි ශරහ ශදන්ස්න තිශඵන ශඳොශයොන්ස්ුව
ඔක්ශෝභ  ජරහ එෙතහන්ස් දක්රහ අහනයි. දළන්ස් ශම්
යසථහදහඹ ඵරඹ තිශඵන ඳහනැලිශම්න්ස්තුට ඇවි ශරහ අශඳන්ස්
ඉ ශරන්ස්ශන්ස් ශම් ඳරීක්ණ ඩුඩහඹභට රාහට එන්ස්න ශදන්ස්න
එඳහ ව ඳරීක්ණඹ යන්ස්න ශදන්ස්න එඳහඹ කිඹරහයි. ශම්
හයණහ ශදභ තිශඵනහ. අපි ශම් හයණහ ශද ළනභ  ශඳනහ
යරහ ඵරන විට භට ශඳශනන වළටිඹට නම් ශභොනභ
යසථහපිත ඵරඹක්ත් අඳට නළවළ. නිම් ඉ ශමකභක් විතයයි
යන්ස්න පුළුන්ස්භ තිශඵන්ස්ශන්ස්. අඳට ශන ශදඹක් යන්ස්න
ඵළවළ. අපි ශනුශන්ස් යට ශනුශන්ස් ඉිනරිඳත් ශරහ ටයුතු
ශශේ ජනහධිඳතිතුභහත් යජඹත් තභයි. ශභහි ජ විශලේශඹන්ස්භ
භතක් යන්ස්නට ඕනෆ ශම්යි.
ශභළනි ඳරීක්ණඹක් යන්ස්නඹ කිඹරහ ඉ ශමකභ ශශේ වුද?
එෙතහක් ඇති ය ත්ශත් වුද? ජනහධිඳතිතුභහ. රු තිස
විතහයණ ඇභතිතුභහ . ළන ශවොට දන්ස්නහ. ශභළනි
ඳරීක්ණඹක් ඳත්න්ස්නඹ කිඹරහ එෙතහ ඳශ යරහ එභ
ඳරීක්ණඹ ශ යුත්ශත් ශශේද කිඹරහත් ටවනක් තිශඵනහ.
දළන්ස් හශේද යද? ශම් ශඹෝජනහ ශේන්ස්න තිබුශඩු
ජනහධිඳතිතුභහට විරු්ධධයි; තඩුක්ට විරු්ධධයි. අශනක් අඹට
විරු්ධධ ශනොශයි. ශම් ශඹෝජනහ ඳහනැලිශම්න්ස්තුට ශනළවිත්
තිශඵන්ස්ශන්ස් ළයිනරහ. භහ . ශඹෝජනහ ශනහ රු
භන්ස්ත්රීතුභන්ස්රහට ශදොස කිඹනහ ශනොශයි. එශවභ ශදඹක්
තඩුක්ශන්ස් වදපුහභ භන්ස්ත්රීරුන්ස් . ඉිනරිඳත් යන්ස්න ඕනෆ.
තඩුක් ගිහින්ස් එෙතහක් දක්රහ ෆශවන ුවයක් ගිහින්ස් ශම්ශක්
අහන ශභොශවොතට ඇවි ශරහ තිශඵන ශරහශද රාහට
ඇවි ශරහ ඳරීක්ණඹ යනහද එශවේ ඉන්ස් යනහද කිඹරහ
අහන තීන්ස්ුවට එන්ස්න තිශඵන ශරහශද - [ඵහධහ කිරීභක්]
.ට එෙ ශරහ තිශඵන්ස්ශන්ස් වුද? එශවභ නම් ඳරීක්ණ
ඩුඩහඹභට රාහට එන්ස්න ශදන්ස්න එඳහඹ කිඹරහ අපි ශම්
ශඹෝජනහ ඉිනරිඳත් යන්ස්න ඕනෆ ජනහධිඳතිතුභහටයි. . ශන්ස්
යන්ස්න තිශඵන්ස්ශන්ස්. මූරහනහරඪ රු භන්ස්ත්රීතුමිඹනි එශවභ
නම් ශම් ශඹෝජනහ ඉිනරිඳත් ශරහ තිශඵන්ස්ශන්ස් ශොශවොභද? ශම්
ශඹෝජනහ වයවහ ශ්ධලඳහරන හ ඉඹක් න්ස්න ඵරනහ. ශන
ශදඹක් ශනොශයි.
රු විභ ශ වීයාල ඇභතිතුභහ ථහ යන විට "ශඳොඩි ශඳොඩි
ශ්ධ ශ අව දහන්ස්න .හ ළඩක් නළති ශ්ධ ශ"ඹ කිඹරහ කිඹනහ
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භහ අවශන හිටිඹහ. අශන වමුදහ නළතත් දාශඩිඹට ශන
ඹන්ස්න රෆසති ශනහ නම් අපි . ඳරීක්ණඹට විරු්ධධ න්ස්න
ඕනෆ. . වරි. අපි .ට විරු්ධධයි. දළන්ස් . ශඹෝජනහ නම්
ශභතළන තිශඵන්ස්ශන්ස් අපි .ට විරු්ධධයි. වමුදහ කිඹන්ස්ශන්ස්
වුද? වමුදහ කිඹන්ස්ශන්ස් අශන ශඵශ ශවෝදයශඹෝ. භභ රු
භන්ස්ත්රීතුභන්ස්රහශන්ස් අවනහ "එදහ හිටපු වමුදහඳති යත්
ශෂොන්ස්ශේහ භවතහ -වමුදහශද රධහනිඹහ- යු්ධධඹ ඉය වුණහට
ඳසශේ ම්භහන  ජරහ ඉතහ උස තත්ත්ශඹන්ස් පිළිඅයශන
ශ්ධලඳහරන ශවේතු උඩ දාශඩිඹට ශනිච්ශච් වුද?" කිඹරහ. ශම්
රලසනඹට උත්තය ශදන්ස්න. එශවභ නම් ජහතයන්ස්තයඹට අහලඹක්
ුවන්ස්ශන්ස් තමුන්ස්නහන්ස්ශේරහ. ශන වුරුත් ශනොශයි. භභ
අවශන එතුභහ කිඹනහ "එන්ස්න කිඹන්ස්න ඳරීක්ණඹට භභ
ඉිනරිඳත් ශන්ස්නම්" කිඹරහ. අන්ස්න ඉිනරිඳත් යන්ස්න ශවො ඵක්.
භභ කිඹන්ස්ශන්ස් එතුභහට ඹන්ස්නත් ඉඩ ශදන්ස්න එඳහ කිඹරහයි.
වමුදහශද රධහනිඹහ දාශඩිඹට ශනිච්ශච් යු්ධධඹ නිහ අඳයහධ
ශහ කිඹරහ ශනොශයි. ඊට ඩහ ශනත් ශදඹට. . භත
තඵහ න්ස්න. තයම්බඹ භත තිඹහ න්ස්න. භභ නළත අවනහ
"අශන වමුදහශද අඹ දාශඩිඹට ශන ඹන්ස්න ූ දහනම් ශශේ
වුද?" කිඹරහ.
රු ජී.එ ශ. පීරිස ඇභතිතුභහත් දළන්ස් ශම් රු බහශද
ඉන්ස්නහ. භභ එතුභහශන්ස් ශම් රලසනඹට උත්තය ඵරහශඳොශයොත්තු
ශනහ. 2012  ජ භහින්ස්ද භය ඉාව ඇභතිතුභහ ිකනීහරට ගිඹහ.
එතුභහ ගිහින්ස් ඇති ය ත් එෙතහ පිළිඵ ශතොයතුරු භහ ශෙ
තිශඵනහ. එදහ . තීයණඹ ත්ශත් ඵෆන්ස් කි මූන්ස් ව භහින්ස්ද
යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහශේ එෙත්ඹ උඩ. "ශභන්ස්න ශම්හ ශ
යුතුයි .හ අපි යනහ" කිඹරහ තීයණඹ යරහ ගිඹහ නම් අන්ස්න
. එෙතහ භතයි ශම් තීයණඹ ත්ශත්. ශන ශභොටත්
ශනොශයි. භහ ශෙ තිශඵනහ . ශතොයතුරු. රු ජී.එ ශ. පීරිස
ඇභතිතුභහට පුළුන්ස් නම් කිඹන්ස්න යට ශනුශන්ස් ගිහින්ස් එශවභ
කිදශද නළවළ කිඹරහ. භහ ශෙ තිශඵනහ .  ඉඹ ද ශතොයතුරු.
භහින්ස්ද භය ඉාව භළතිතුභහ තඳහු 2013  ජ ගිහින්ස් රාහ
ශනුශන්ස් ශභොක්ද කිදශද? ශම් ඉතහ ළදත්. එතුභහ
ශභන්ස්න ශභශවභ කිඹනහ:

“This is not to state that the LLRC recommendations
on accountability have been ignored. A Court of Inquiry
was established by the Commander of the Sri Lanka
Army to inquire into the observations made by the
Lessons Learnt and Reconciliation Commission (LLRC)
in its report as to alleged civilian casualties during the
final phase of the Humanitarian Operation and the
Channel 4 video footage…”
වුද ශභශවභ කිදශද? ජහතයන්ස්තයඹට ගිහි ශරහ යජඹ
ශනුශන්ස්
වුද
ශභශවභ
කිදශද
කිඹරහ
භභ
තමුන්ස්නහන්ස්ශේරහශන්ස් අවනහ. "වමුදහ නිරධහරින්ස් ළරැින යරහ
නම්" කිඹරහ වන්ස් යනහ. අපි කිඹන්ස්ශන්ස් නළවළ ළරැින ශහ
කිඹරහ. අයශො ශරන්ස් එශවභ කිඹන ශොට තමුන්ස්නහන්ස්ශේරහත්
වන්ස් යනහ "වමුදහ නිරධහරින්ස් ළරැින ශහ නම්" කිඹරහ.
ඵරන්ස්න වන්ස් යපු වළටි! "වමුදහ නිරධහරින්ස් ළරැින ශහ නම්"
කිඹරහ වන්ස් යනහ. . අඹ දාශඩිඹට ශන ඹන්ස්න
වමුදහශන්ස් ඳත් යනහ inquiry එට ඩුඩහඹභක්.
ඳහනැලිශම්න්ස්තුට ඊශආ ඉිනරිඳත් යපු ශම් ශඹෝජනහට අත්න්ස්
යපු රු භන්ස්ත්රීතුභන්ස්රහ ශම් ළන දන්ස්නහද? අශන වමුදහශද
නිරධහරින්ස් දාශඩිඹට ශන ඹන්ස්න කිඹරහ ිකනීහරට ගිහි ශරහ
රාහ තඩුක් ශනුශන්ස් ජනහධිඳතිතුභහ ශනුශන්ස් ශම්
රහලඹ ටවන්ස් යරහ තශද වුද ඳශමුශන්ස්භ? භහ ශෙ .
හනැතහ තිශඵනහ. පුළුන්ස් නම් එශවභ වන්ස් ශශේ නළවළ
කිඹරහ කිඹන්ස්න. අශන රු ජී.එ ශ. පීරිස ඇභතිතුභහ ශම්
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ඇශවන්ස්ශන්ස් නළවළ හශේ දළන්ස් ශනත් ථහක් යමින්ස් ඉන්ස්නහ.
රු ඇභතිතුභනි භභ ඔඵතුභහශනුයි අවන්ස්ශන්ස්. [ඵහධහ කිරීභක්]
ඔද භභ ඉන්ස්නහ. භභ ඹන්ස්ශන්ස් නළවළ. ඔඵතුභහත් ඉරහ අවන්ස්න
ශම්. [ඵහධහ කිරීභක්] එතුභහට ඇශවන ඵ එතුභහ කිඹහවි.
තමුන්ස්නහන්ස්ශේ ්ධද නළති ඉන්ස්න ශෝ. අය pension එත්
ළපුහ ශන්ස්.
මූරහනහරඪ රු භන්ස්ත්රීතුමිඹනි . හනැතහ භහ අශත්
තිශඵනහ. "අපි ඳරීක්ණඹ යනහ. අපි නීතයනුකර වමුදහ
අධියණඹක් පිහිශටදහ" කිඹරහ කිඹනහ. වුද ශභශවභ
කිදශද? අපිද? එක්ත් ජහති ඳක්ඹද? අපි ශනොශයි
තමුන්ස්නහන්ස්ශේරහයි කිදශද. නමුත් අද තමුන්ස්නහන්ස්ශේරහ එක්ත්
ජහති ඳක්ඹට ඳවය වන්ස්නයි ඹන්ස්ශන්ස්. ශභහි තත් හුෙක්
ශ්ධ ශ තිශඵනහ කිඹන්ස්න. ශභහි හයණහ යහශිඹක් තිශඵනහ.
වමුදහට ඵහ ත් ශභයින්ස් පිළිඵ ඉඩම් රඵහ  ජම් පිළිඵ
තිශඵනහ. ශම් ඔක්ශෝභ ළන කිඹනහ. අපි LLRC හනැතහ
අනු ටයුතු කිරීභ තයම්බ යරහ තිශඵන ඵ කිඹනහ. LLRC
හනැතහශන්ස් ශභොක්ද කිදශද? ඔඵතුභන්ස්රහටත් අඳටත් තිශඵන
රලසන ළනත් කිදහ. ඔඵතුභන්ස්රහ ශම් අභත යන්ස්න එඳහ
ඔඹ ඳළත්ශත්  ඉටිඹත්; ශම් ඳළත්තට තත්. දකුශඩු තිශඵන රලසන
ළනත් කිදහ. . භත තිඹහ න්ස්න. .හ තභයි අඳට
ඵරඳහන්ස්ශන්ස්.
මූරහනහරඪ රු භන්ස්ත්රීතුමිඹනි දළන්ස් භභ පුාචි හයණහක්
කිඹන්ස්නම්. තමුන්ස්නහන්ස්ශේරහ election එට රෆසති ශන
ශොට Rs. 30 million ශදනහ එ භන්ස්ත්රීයඹකුට. තඩුක්ශද
භන්ස්ත්රීයඹකුට විශලේ හවනඹක් ශදනහ; ශත ශ ශදනහ;
driverශශනක් ශදනහ. භහ . ළන කිදශද තයවට එශවභ
ශනොශයි. ශම් ශන ඇති යරහ තිශඵන්ස්ශන්ස් ශම්
ඳහනැලිශම්න්ස්තු තුළින්ස්භයි. ශම් භත තිඹහ න්ස්න.
තමුන්ස්නහන්ස්ශේරහ ශම් ශන ඇති යරහ තිශඵන්ස්ශන්ස්
ඳහනැලිශම්න්ස්තු තුළින්ස්භයි. ශම්හ ශරෝඹ දන්ස්ශන්ස් නළ්ධද?
විශ්ධය ඹ තහනහඳතිරුන්ස් දන්ස්ශන්ස් නළ්ධද? ශභහි ඊට එවහ ගිඹ
තත්ත්ඹක් තිශඵනහ. අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ . ළන
තමුන්ස්නහන්ස්ශේරහට කිඹන්ස්න. භහ විශලේශඹන්ස් රු ජී.එ ශ. පීරිස
ඇභතිතුභහශන්ස් අවනහ 2012 නැශආ ව 2013 නැශආ
භහින්ස්ද භය ඉාව භවතහ ිකනීහ ගිහි ශරහ ඇති ය ත්
එෙතහන්ස් ශභොනහද කිඹරහ. .හ ශන්ස්ද ශම් ක්රිඹහත්භ
යන්ස්න ඹන්ස්ශන්ස්? .හට ඳහද වුශඩු ශභොක්ද? .හට ඳහද
වුශඩු ඵළන්ස් කි මූන්ස් ව භහින්ස්ද යහජඳක් භවත්භඹහ අත්න්ස්
යපු ශභන්ස්න ශම් ගිවිුසභයි. භන්ස්ත්රීරු හුෙශදශනක් කිදහ .
ගිවිුසශම් එශවභ ශදඹක් නළවළ කිඹරහ. එශවභ කිඹනහ ඊශආ TV
එශක්ත් භභ දළක්හ. එඹ භහ කිඹනහටත් ඩහ ශඵොශවොභ
ඳළවළිනලි . ගිවිුසශම් තිශඵනහ. එහි ශභශේ වන්ස් ශනහ:

"The Secretary-General has decided to establish a
panel of experts to advise him on the implementation
of the said commitment with respect to the final stages
of the war".
ශභන්ස්න ශම්හට තභයි භහින්ස්ද යහජඳක් භවත්භඹහ ඵෆන්ස් කී
මූන්ස් එක් අත්න්ස් ශශේ. අද ඇවි ශරහ ශභොනහද කිඹන්ස්ශන්ස්?
"නළවළ" කිඹන්ස්නද?  ඉඹ දභ conditions ශම් ගිවිුසශම් තිශඵනහ.
අත්න්ස් ශහ විතයක් ශනොශයි .ට ුවන්ස්නහ ශභන්ස්න ශම්
විධිඹට යන්ස්න කිඹරහ එෙතහ දක්රහ. . ගිවිුසභ භත තභයි
දරුසභහන්ස් තශද; committee එ ඳත් ශශේ; ශනොශඹක්
ශනොශඹක් හයණහ කිදශද.
ශම් ගිවිුසශම් ත ශ්ධ ශ වන්ස් තිශඵනහ. UN High
Commissioner for Human Rightsට ශභවහට එන්ස්න කිදශද
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ගරු එම්. වජෝප් මයිකේ වඳවර්රළ මශතළ
(ஶண்புஷகு ம். ம ஶசப் கக்கல் தபமஶ)

ඇවි ශරහ ඵරන්ස්න කිදශද වුද? වුද එශවභ තයහධනහ ශශේ?
වුද එක්ත් ජහති ඳක්ඹද? එක්ත් ජහති ඳක්ශආ
නහඹතුභහද
තයහධනහ
ශශේ?
තමුන්ස්නහන්ස්ශේරහශේ
ජනහධිඳතිතුභහයි තයහධනහ ශශේ. නිම්භ ශනොශයි එතුභහ
ශවො චන ඳහවිච්චි ශහ. කිදහ "එ ඵර" කිඹරහ. එ ඵර!
දළන්ස් එන්ස්න වදනහ. එන්ස්න වදන ශොට අහිා අපි හරහ
කිඹනහ "එන්ස්න එඳහ ඵරන්ස්න ශදන්ස්නත් එඳහ" කිඹරහ. දළන්ස්
ශම් තභයි තන්ස්දයඹ. ඉතින්ස් අද ශම් ඡන්ස්දඹ න්ස්ශන්ස් ශභොටද?
යු්ධධඹ අන්ස් යපු වමුදහ නිරධහරින්ස් යු්ධධශඹන්ස් පීඩහට
ඳත් වුණු අඹ යු්ධධශඹන්ස් අනහථ වුණු දරු ඳවු ශ ඉන්ස්නහ. ශම්
යශට් නීතිශආ ඩහ ළටීභක් තිශඵනහ. ශම් යශට් තමුන්ස්නහන්ස්ශේරහ
වළභ ශදශනකුශේභ අයිතිහ ඉම් තඩුක්රභ යසථහශන්ස් රඵහ
 ජ තිශඵන මූලි අයිතිහ ඉම් ශෞයඹ අධයහඳනඹ ශම්හ වළභ
එක්භ ඩහ ළශටන ශොට තමුන්ස්නහන්ස්ශේරහ බුිනඹහ ශන
ඉන්ස්නහ; . ළන ශම් ඳහනැලිශම්න්ස්තුශද ථහ යන්ස්ශන්ස් නළවළ.
.හ ළන තභයි ශභහි එක්තයහ ශොට තිශඵන්ස්ශන්ස්. "ශභන්ස්න
ශම් හයණහ උමරහ ඉසට යන්ස්ශන්ස් නළවළ" යි කිඹරහ ශභහි
කිඹනහ. ශම් ශඵොශවොභ ඳළවළිනලියි. එශවභ නම් අපි ශම්
අසථහශද  ජ ත යුතු ළඩ පිළිශශ ශ කීඳඹක් තිශඵනහ.
අශන රු විභ ශ වීයාල ඇභතිතුභහ ශඳශනැදහ ඵළ ඉ ශ යහජඳක්
ඇභතිතුභහත් වම්ඵ ශරහ යණභක් ළහුහ. ශභශවභ රේජහ
නළති මිනිසුස ඉන්ස්නහද? [ඵහධහ කිරීභක්] තුන්ස් පිම්භ! ශභශවභ
රේජහ නළති මිනිසුසත් ඉන්ස්නහද? තඩුක්ට ශචෝදනහ ඳත්රඹක්
 ජරහ මුද ශ අභහතයහාලශආ ශ ශම් එශන්ස්න කිඹරහ - ශ ශම්
යන්ස්ශන්ස් මුද ශ ඇභති කිඹන ශ්ධ- "අපි තඩුක්ශද ඉන්ස්නහද
නළ්ධද කිඹරහ තීන්ස්ුවක් න්ස්නහ" කිඹරහ කිද අඹ ශඳශනැදහ
හච්ඡහ යරහ ඇවි ශරහ තිශඵනහ. දළන්ස් විභ ශ වීයාල කිඹන
 ඉඹ ශර යන්ස්න තඩුක් රළවළසතිද? අඳට . කිඹන්ස්න. ඊශආ
ථහ යපු වළටිශඹන්ස් භට ශත්රුශඩු ශම් පුුවභ ළඩක් කිඹරහයි.
භහින්ස්ද යහජඳක් භළතිතුභහ තුට්ටු ශදට දහරහ ශම් තඩුක් තුට්ටු
ශදට දහරහ විභ ශ වීයාල ඉිනරිඳත් යපු . ශොන්ස්ශ්ධ ඉ
 ඉඹ ශරභ පිළිත්තහයි කිඹන එ තභයි ඊශආ ථහශන්ස් ඳළවළිනලි
වුශඩු. .යි වුශඩු. ශභශවභත් රේජහ නළති මිනිසුස! හට
විරු්ධධද . ථහ ශශේ? භට පුුවභයි! . ථහශද ජ එතුභහ
චනශඹන්ස් වශන වශන ගිහි ශරහ -හභහනයශඹන්ස් අපිට
ශන්ස් වන්ස්න ඕනෆ.අශන නහඹතුභහට ශන්ස් වන්ස්න ඕනෆ. ඳසශේ
අඳටත් ළහුහ. - ඉසශ ශරහභ වරිඹට ළහුශද අය එට හිටිඹ
ඹහට ශන්ස්. අනුය ිනහනහඹ භන්ස්ත්රීතුභහට ශන්ස් ළහුශද. ඊශෙට
ළහුහ තඩුක්ශද තධහය රඵන තයක් අභහතයහාලශආ
තයක්හ රඵන හවන  ජරහ තිශඵන ශම් යශට් හභඹ නළති
යන  ඉඹ ද ජහතීන්ස් තමිඹන්ස් ශොටන භවහ විනහලඹට
ශම් යට ශනිඹන අය ශඵොුව ඵර ශේනහශද වහමුුවරුන්ස්ට.

මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමිය

(தகயகதஶங்கும் உபொப்பஷனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! ශම් අසථහශද ජ රු ථහනහඹතුභහ
මූරහනඹ න්ස්නහ ඇත.

අනතුරුල ගරු ශ්රියළනි විවජ්වි්රම මශත්මිය මළවනවයන් ඉලත්
වුවයන් කථළනළයකතුමළ ගගරු නමේ රළජඳක් මශතළ මුළවනළරඪ
විය.
அதன்பஷமகு, ஶண்புஷகு (தஷபைதஷ) ஸ்ரீஶைஷ லஷம லஷக்கஷ
அலர்கள் அக்கஷஶசனத்தஷனஷன்பொ அகயமல, சபஶநஶகர் அலர்கள்
[ஶண்புஷகு சல் ஶ பக்ஷ] தகயக லகஷத்தஶர்கள்.
Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left
the Chair, and
MR. SPEAKER [THE
HON. CHAMAL
RAJAPAKSA] took the Chair.

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

රු ථහනහඹතුභනි ඔඵතුභහ දකින්ස්නත් තයි. අපි උශ්ධ
 ඉටභ ඔඵතුභහ ඵරහශඳොශයොත්තුශන්ස්  ඉටිශආ. ඇත්ත ලශඹන්ස්භ
ඔඵතුභහ මූරහනශආ  ඉට හිනහ ශන ශොට . අඳට ශරොකු
වධනැඹඹක් ලක්තිඹක් අඳට කිඹන්ස්නට ඇති ශ්ධ කිඹහ න්ස්නට. .
තයම් ශවොට ඔඵතුභහ අඳට ඇහුම්න්ස් ශදනහ.
රු ථහනහඹතුභනි භභ ශම් ශඹෝජනහට අදහශ
ජහතයන්ස්තය භත ළන ථහ යන්ස්න ිකනීහහි හච්ඡහ යපු
ශ්ධ ශ ළන ථහ යන්ස්න ඹන්ස්ශන්ස් නළවළ. භභ අවන්ස්ශන්ස් ශම්
හයණහ ජහතයන්ස්තයඹට ශන ගිශආ වුද කිඹරහයි. වුද
කිඹන්ස්න? වුද ගිහින්ස් ශඳොශයොන්ස්ුව වුශඩු? "වමුදහ නිරධහරින්ස් දා
ශඩිඹට ශනිඹනහ; ඳරීක්ණ යනහ" කිඹරහ රේජහ නළතු
අද ශම් රු බහට ඇවි ශරහ කිඹනහ එක්ත් ජහති ඳක්ඹ
ඳහහ ශදන්ස්න ඹනහ කිඹරහ. පිළිත්තහ ශවෝ ශනොත්තහ
චනශඹන්ස් වරි එශවභ කිදහ නම් - ඉාවර බහහ ථහ
යනශොට අඳ දන්ස්නහ- එශවභ වුණහ නම් භභ ළයිනහයශඹක්.
.ට ඳරීක්ණඹක් යන්ස්න වමුදහශද නිරධහරිශඹක් ඳත් ශහද
නළ්ධද? එශවභ ශඳොශයොන්ස්ුව වුණහද නළ්ධද? භශේ ශෙ තිශඵන
හනැතහශද තිශඵනහ තමුන්ස්නහන්ස්ශේරහ එශවභ ශශනක් ඳත්
ශහඹ කිඹහ. රු ඇභතිතුභනි ශම් ටියි භභ කිඹන්ස්ශන්ස්. ශම්
රලසනඹ ශභච්චය ුවය ින ගිඹහ. නමුත් ශොයි ශරහත් ශම්
රලසනඹ ළන ශම් යශට් අශනකුත් ශ්ධලඳහරන ඳක් භෙ ථහ
ශශේ නළවළ. තමුන්ස්ට ඕනෆ විධිඹටයි ශම් ශශේ. අඳ වළභ
තිසශේභ ශම්ට උදද ුවන්ස්නහ. භහ දන්ස්නහ තහයඹට ශොයි
ශරහත් එක්ත් ජහති ඳක්ඹ වළටිඹට අඳ විරු්ධධ වුශඩු
නළවළ. එ එ අඹ ශඳෞ්ධලි ශනොශඹක් ශනොශඹක් ශ්ධ ශ
කිඹන්ස්න ඇති. නමුත් එක්ත් ජහති ඳක්ඹ විරු්ධධ වුශඩු නළවළ.
අපි වළභ අසථහශද ජභ ටයුතු ය තිශඵන්ස්ශන්ස් ශම් යශට්  ඉඹ දභ
ජහතීන්ස්ට එට ඉන්ස්න එ භහන ඉන්ස්න පුළුන්ස් න විධිඹටයි.
වළභ ශශනකුටභ තමුන්ස්ශේ ශදඳයින්ස් ශම් යත්යන්ස් ශඳොශශොශද
නළඟී  ඉටින්ස්න පුළුන්ස් වයිඹක් රඵහ ශදන්ස්න තභයි එක්ත් ජහති
ඳක්ඹ ළඩ ය තිශඵන්ස්ශන්ස්. . ඵ භත තඵහ න්ස්න. . නිහ
තභයි අඳට "එක්ත් ජහති ඳක්ඹ" කිඹරහ කිදශද.

කථළනළයකතුමළ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ අහනයි.

ගරු එම්. වජෝප් මයිකේ වඳවර්රළ මශතළ
(ஶண்புஷகு ம். ம ஶசப் கக்கல் தபமஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

අශන්ස්! භට විනහඩි 20ක් තිශඵනහ ශන්ස්. තභ විනහඩි 20ක්
ත වුශඩු නළවළ ශන්ස්.

කථළනළයකතුමළ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ත විනහඩිඹකින්ස් ථහ අන්ස් යන්ස්න.

ගරු එම්. වජෝප් මයිකේ වඳවර්රළ මශතළ
(ஶண்புஷகு ம். ம ஶசப் கக்கல் தபமஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ශම් ශඹෝජනහට අත්න්ස් ශ භශේ තදයණීඹ රු
භන්ස්ත්රීරුනි තමුන්ස්නහන්ස්ශේරහ ශභඹට අත්න්ස් ය තිශඵන්ස්ශන්ස්
ශම් ඳහනැලිශම්න්ස්තු තත් ඵහ ශුව තත්ත්ඹට ශන ඹන්ස්නයි.
භවය අඹ තඩුක්රභ යසථහ ළන ථහ ශහ.
තඩුක්රභ යසථහ අනු යුද රහල කිරීභටයි ශේරීභටයි
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ජහතයන්ස්තය ටයුතුරටයි  ඉඹ ශරටභ ඵරඹ තිශඵන්ස්ශන්ස් හටද?
විධහඹඹටයි. . ඇති ය ත් ගිවිුසම් වති යන්ස්න තභයි
ශභවහට එන්ස්ශන්ස්. . ඇත්ත තන්ස්දයඹ. අඳ හච්ඡහ ය
වති ය ශදනහ. එශවභ නම් අද ශම් යන්ස්ශන්ස් රු
ථහනහඹතුභනි භෆත ඉතිවහශආ  ඉුව න අති විලහර ශරෝඩහක්
ශනොශයි භවහ ඳහහ ජභක්.
ඉිනරිශආ ජ ජනහධිඳතියණඹ එනහ. එ ශරහ යු්ධධඹ
වික්හ. අඳ එ ශටීටීඊ එට ම්ඵන්ස්ධ ය ථහ යන විට
තමුන්ස්නහන්ස්ශේශේ වෘදඹ හක්ෂිශඹන්ස් අවන්ස්න 2005  ජ යනි ශ
විරභ ඉාව භවතහ ඳයහද ශශේ වුද කිඹරහ. එ ශටීටීඊ ාවිධහනඹයි.
එ ශටීටීඊ ාවිධහනඹ ඡන්ස්දඹ දභන්ස්න ත අඹශේ අත් ළපුහ. එශේ
ශනොවුණහ නම් අද ශම් යශට් ජනහධිඳති වළටිඹට ඉන්ස්ශන්ස් වුද?
යනි ශ විරභ ඉාව භවත්භඹහයි. [ඵහධහ කිරීම්] . භත තඵහ
න්ස්න. . තභයි ඇත්ත ථහ. එදහ රබහයන්ස් තභයි ශරේභදහ
ජනහධිඳතිතුභහ රලිත් ඇතුරත්මුදලි භවතහ ඇතුළු  ඉඹ ද ශදනහ භයහ
දළම්ශම්. නමුත් අඳ ශොයි ශරහත් ද්රවිඩ ජනතහ මුසලිම්
ජනතහ අභත ශශේ නළවළ. එ යට ශවෝදයත්ශඹන්ස් නළඟී
 ඉටින්ස්න  ඉඹ ද ශදනහ භෙ එට භන්ස් ශහ.
අඳ ශම් ශඹෝජනහට ලක්තිඹ ශදන්ස්ශන්ස් වධනැඹ ශදන්ස්ශන්ස්
අා ම්පනැණ ශඹෝජනහක් වළටිඹටයි. රජහතන්ස්ත්රහදඹ ශම් යශට්
තයක්හ යන්ස්න  ඉඹ ද ශදනහශේභ අයිතිඹ තයක්හ යන්ස්න අඳ
ඉිනරිඳත් ය තිශඵන . ාශලෝධනඹ තමුන්ස්නහන්ස්ශේරහ
පිළින්ස්නහ නම් තමුන්ස්නහන්ස්ශේරහත් භෙ අඳට එෙ ශන්ස්න
පුළුන්ස්. එශවභ නම් අඳ අත් ශදභ උසරහ . ශඹෝජනහට
වශඹෝඹ ශදනහ. .යි එක්ත් ජහති ඳක්ශආ සථහයඹ.
රු ථහනහඹතුභනි භට හරඹ රඵහ  ජභ ම්ඵන්ස්ධ ඔඵතුභහට
සතුතියි.

කථළනළයකතුමළ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

රු (භවහචහනැඹ) ජී.එ ශ.පීරිස අභහතයතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි
13 ඳභණ හරඹක් තිශඵනහ.
[5.45 p.m.]

ගරු ාමශළනළර්ය
අමළතයතුමළ

ජී.එේ.පීරිවහ මශතළ ාවිවද් ක යුතු

(ஶண்புஷகு
(மபஶசஷஶஷர்)
தலரஷநஶட்டபலல்கள் அகச்சர்)

ஸ.ல்.

பீஶஷஸ்

-

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

Mr. Speaker, it is a great privilege to deliver the
winding up speech of the Government, as you said just
within 14 minutes while you are occupying the Chair.
This is basically a Debate in which the Government is
setting out its reasons for opposing an international
investigation. Sir, it is always necessary to bear in mind,
in relation to this supposed international inquiry, what its
true purpose is. Nobody must think that this is a fair,
impartial inquiry which will look at the facts in a spirit of
detachment and come to a just conclusion. It is nothing of
the kind. I would like to ask, during the entire period of
30 years when we had a ferocious onslaught on this
country by a terrorist organization, how many resolutions
were brought in the Human Rights Council with regard to
that matter? Not one, Mr. Speaker! Throughout that
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period when this country was subject to terrorism of an
unmitigated form, there was not one resolution that was
brought before the Human Rights Council.
After the end of hostilities when the country is
moving forward, there had been as many as three
Resolutions in three consecutive years. That is the reality
of the matter. The UN High Commissioner for Human
Rights made the astonishing statement that Sri Lanka had
resorted to various courses of action under the guise of
terrorism - "guise of terrorism"! That is, terrorism was a
pretense; there was no terrorism. She actually made that
statement. The phrase she used was “under the guise of
terrorism”. The first call for an international investigation
was made within one week of the cessation of hostilities
and that call has been repeated at regular intervals. It is,
therefore, impossible to expect a fair and just conclusion
to be arrived at, at the conclusion of this investigation.
There has been a great deal of distortion with regard
to the Joint Statement issued by the Government of Sri
Lanka and the United Nations Secretary-General in May
2009. The sentence that was grossly misinterpreted was
the final sentence in this Joint Communiqué. The
sentence is as follows: “The Government will take
measures to address those grievances”. All it says is that
if there are grievances, the Government will take steps to
address those grievances, and the phrase used here in the
earlier sentence, "in keeping with international human
rights standards". So, if there are grievances, they will be
inquired into in keeping with international human rights
standards. That does not mean at all that we acquiesce in
an international inquiry. There will be an inquiry
conducted locally in this country in accordance with
domestic procedures in keeping with international
standards. It does not mean in any manner whatsoever
that we are agreeing to an international inquiry. So, that is
a gross misinterpretation of the Joint Statement.
Then, Sir, I would like to say that these are the main
reasons why we think that an international investigation
is grossly unfair and we cannot accept it. There has been
a total lack of balance in recognizing the legitimate and
indeed obvious achievements of this country since 2009
with regard to the resettlement of internally-displaced
persons, the reintegration into society of ex-combatants,
the demining process, the huge infrastructure that has
been built up in the Northern Province and the holding up
the Northern Provincial Council Elections. There is very
little acknowledgement of all these achievements and
whatever acknowledgement there has been, has been
grudging and belated. So, when we consider the
magnitude of the challenges that the country was faced
with in 2009 and the brevity of the period we had to deal
with those challenges, there has not been a balanced
assessment of the progress made. There has been no
uniformity of the standards applied. Very special
standards have been applied to Sri Lanka; standards
which have not been applied to any other post-conflict
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ඳහනැලිශම්න්ස්තු

[රු (භවහචහනැඹ) ජී.එ ශ.පීරිස භවතහ]

situation in any part of the world. So, it has been a highly
selective treatment of our country. We also have a very
strong objection that the resolutions on the basis of which
this international investigation is to be conducted are
unacceptably intrusive; inacceptably intrusive.
The Resolutions purport to deal with such matters as
the relationship between the Central Government and the
Northern Provincial Council, the role of the Governor, the
role of the Chief Minister. These are all domestic political
issues and have nothing to do with the legitimate mandate
of the Human Rights Council. Technical assistance is
something that a country should request. It is not possible
to impose technical assistance on anybody; there cannot
be compulsion. If a country spontaneously and freely
requests technical assistance, it can be provided but not
against the will of the sovereign nation in question.
It is also very clear that the impetus comes from the
diaspora. That is perfectly clear. The best example of that
is that a sitting Cabinet Minister in a country made a
statement to a leading newspaper in that country saying
that he was embarrassed by the behaviour of his
government in relation to some of these groups. The next
thing that had happened was the Minister who made that
statement was compelled to withdraw that statement. In
another country, the leaders of that country wrote a letter
to the diaspora groups expressing gratitude for the support
which has been received from those groups at a
referendum which was held in that country. In one
paragraph, there is an effusive expression of gratitude to
those groups and in the next paragraph of the letter, which
we have in our possession, the writer of the letter says,
"Of course we are aware of your concerns about the
situation in Sri Lanka and you can rest assured that we are
with you”.
So, when some foreign leaders speak of a spotlight to
be flashed on Sri Lanka, it would be a good idea to turn
the searchlight inwards and to examine some of the issues
in those countries. Today, the reality of the situation is
that this campaign is being carried on not for the benefit
of the people in this country but in order to satisfy the
ambitions of influential politicians abroad.
Some of the countries, which did not support the
Resolution in Geneva, had a very pertinent point to make.
What they said was that a solution has to be sought in this
country. It cannot be found elsewhere and any course of
action that is adopted must have the objective of enlarging
the scope for constructive dialogue in this country. Japan
said that very clearly; India said that very clearly. In the
case of India, they departed from the course of action
which they had adopted during the last two years and in
explaining the change that they made with regard to their
attitude they specifically said, “We want to enlarge the
space that is available for a constructive dialogue”.
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I would also like to make this point to this august
Assembly that out of the 39 countries which cosponsored the Resolution, 36 were from Europe and
North America. Thirty six out of thirty nine countries that
co-sponsored the Resolution were from Europe and North
America. The Continent of Asia has 13 Members in the
Human Rights Council and only one of those countries
voted in favour of the US Resolution.
The Continent of Africa also has 13 members in the
Human Rights Council and of those 13 African countries,
only four supported the Human Rights Council
Resolution. Australia and New Zealand declined to cosponsor. They are not members of the Human Rights
Council. They were asked to co-sponsor but they
declined to do so. So, if that is the position, can we really
say with any degree of sincerity that this represents world
opinion? What is international opinion without China,
without Russia, without Japan, without India, without all
the Arab countries? Can this be genuinely regarded as
international opinion?
I would also like to say, Mr. Speaker, that when we
talk of reconciliation, different cultures have different
approaches to reconciliation. One of the most interesting
discussions I had during the last two days was with the
Foreign Minister of Chile, His Excellency Heraldo
Munoz, who made a very pertinent comment in the
course of my discussion with him. He said that the
effective path of reconciliation depends very much on the
context, on the history and the traditions of the country,
on the background against which a process of
reconciliation moves forward. He was making these
observations particularly in relation to his own country,
and what we find totally unacceptable about the
Resolution is that it is an attempt to impose upon us the
values and the culture of a different part of the world. It
may serve them well, but our culture is different, our
ideas of accountability and reconciliation are different.
The retributive content of accountability and
reconciliation is not the dominant idea in our culture.
These are the differences that have to be taken into
account in evolving for ourselves a course of action
which will deliver on the ground the results which we
desire.
So, these are the reasons, Mr. Speaker, why we
believe that this is a matter which has to be dealt with
above the level of partisan politics. Whatever issues there
are in this country, we need to resolve within the shores
of Sri Lanka. What is happening in different parts of the
world today makes it amply clear that any attempt at
external intervention, without sensitivity to the structures
of the society in question - there are many examples right now, as I speak here, all over the world there are
many situations which amply illustrate the reality that
that kind of intervention does much more harm than
good. That is why we think that, with one voice, we
should declare unequivocally that external intervention in
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this form is totally unacceptable, and not at all, in keeping
with the dignity and the traditions of our country.
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ගරු අනුර ිමවළනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு அத தஷழஶநஶக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

Thank you, Mr. Speaker.
කථළනළයකතුමළ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශඵොශවොභ සතුතියි රු ඇභතිතුභනි.
බහශද ටයුතු ඉිනරිඹට ශන ඹහභට හරඹ රඵහ ළනීභ
වහ එෙත්ඹ ඉ ශරහ  ඉටිනහ.

ගරු මන්ත්රීලරු

එභ ාශලෝධනඹ ශභඹයි:
"එභ ශඹෝජනහශද 'ශභභ ඳහනැලිශම්න්ස්තු ශඹෝජනහ ම්භත
යයි' ඹන්ස්නට ඳුස ඳවත වන්ස් ශේදඹන්ස් ද ඇතුශත් ශ යුතු
ඹයි ශඹෝජනහ යමු.

(ஶண்புஷகு உபொப்பஷனர்கள்)

(Hon. Members)

Aye.
ගරු වජෝන් අමරතුංග මශතළ

(ஶண்புஷகு ம ஶன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

රු ථහනහඹතුභනි
තිශඵනහ.

ශම්ට ඵයභ අවිඹ ඵට අඳ ඳත් ය ත යුතු න්ස්ශන්ස් අශන
යශට් රජහතන්ස්ත්රහදඹ ව භහන හිමිම් තවවුරු කිරීභයි. .
අවිශඹන්ස් ශතොය ශම් තත්ත්ඹ ඳයහජඹට ඳත් කිරීභට පුළුන්ස්
ශයි කිඹහ අඳ විලසහ යන්ස්ශන්ස් නළවළ. . අනු ළඵළවින්ස්භ
ශභභ ක්රිඹහලිඹ ඳයහජඹට ඳත් යන්ස්න ශභඹ ක්රිඹහත්භ ශයි
කිඹන සථහයශආ  ඉට ශම් ඉිනරිඳත් ය තිශඵන ශඹෝජනහට භභ
ාශලෝධනඹක් ශන එනහ.

ාශලෝධන

ඉිනරිඳත්

යන්ස්න

කථළනළයකතුමළ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔද. .ට අසථහ ශදනහ.
රු අනුය ිනහනහඹ භන්ස්ත්රීතුභනි ඔඵතුභහශේ ාශලෝධනඹ
ඉිනරිඳත් යන්ස්න.

'...........එශේභ රී රාහ යජඹ භහන හිමිම් වහ
රජහතන්ස්ත්රහදඹ තයක්හ කිරීභ ශනුශන්ස්  ඉඹ ළඳවීම්
ශඳන්ස්වීභ වහත් ජනතහශේ රජහතන්ස්ත්රහ ජ අයිතීන්ස් වහ
භහන හිමිම් ුසයක්ෂිත කිරීභ ශනුශනුත් ඳවත වන්ස්
 ඉුවවීම් පිළිඵ යට තුශ සහීකන වහ අඳක්ඳහතී ඳරීක්ණඹක්
ඳත්හ . පිළිඵ හනැතහ ශතභක් තුශ ශභභ රු
ඳහනැලිශම්න්ස්තුට ඉිනරිඳත් ශ යුතු ඵටත් එකී  ඉුවවිම්රට
අදහශ  කි යුතු අඹ දන්ස් නීතිඹ ඉිනරිඹට ශන ත යුතු
ඵටත් ශභභ රු ඳහනැලිශම්න්ස්තු ශඹෝජනහ ය  ඉටී.

1.

ගරු අනුර ිමවළනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு அத தஷழஶநஶக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

රු ථහනහඹතුභනි එක්ත් ජහතීන්ස්ශේ ාවිධහනඹ අඳ යට
ඉරක් ශොට ශන ිනඹත් ශොට තිශඵන ශභශවයුභ සථීයහය
ශර ඳයහජඹට ඳත් කිරීභ . . ශභොශවොශත් ඳළන නඟින
 ඉුවවීම්රට ඳහනැලිශම්න්ස්තුශද ශවෝ ශනත් අසථහර විවිධ
ශ්ධ ශ යමින්ස් වරි ඹන්ස්ශන්ස් නළවළ. ශම්ට සථහය භළිනවත්වීභ
අලයතහ තිශඵනහ. . ශනුශන්ස් අශන යට තුශ රජහතන්ස්ත්රහදඹ
යකිමින්ස් භහන හිමිම් තවවුරු ශ යුතු තිශඵනහ.

කථළනළයකතුමළ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

ජනතහ වි ඉන්ස් රජහතහන්ස්්රි තහයශඹන්ස්  ඉුව යනු
රළබ විශයෝධතහන්ස් භනැදනඹ ව .හට ඳවය  ජභ.
(අ) නැ 2011/6/1 න ිනන  ජ පු්ධලි රැකිඹහ
ක්ශේත්රශආ විරහභ ඳහරිශතෝෂිඹ ව ශේහ
නියුක්ත බහය අයමුදශරහි අයිතීන්ස් ුසයක්ෂිත ය
ළනීභ උශදහ ටුනහඹ නිදවස ශශ
රහඳශආ ශේඹන්ස් වි ඉන්ස් ඳත්නු රළබ
උ්ධශකෝණඹට ශඩි තළබීශභන්ස් ශයොශේන්ස්
චහන ඹන අඹ මිඹ ඹෆභ.
(ත)

2012/2/15 න ිනන  ජ ශත ශ මිර ළඩි කිරීභ
ම්ඵන්ස්ධශඹන්ස් වරහත ීකයයින්ස් වි ඉන්ස් යනු
රළබ උ්ධශකෝණඹට තයක් අාල වි ඉන්ස්
යනු රළබ ශඩි තළබීභකින්ස් නැණකුරූ රිඹ
ඇන්ස්ටන්ස් රනහන්ස්ුව නම් ශදදරු පිඹහ මිඹ ඹහභ ව
තත් හභහනය පුයළ ඉඹන්ස් 8ට ඵයඳතශ තුහර
 ඉුවවීභ.

(ඇ)

2013/8/1 න ිනන  ජ ළලිශදරිඹ යතුඳසර
රශ්ධලශආ
ඳත්හශන
ඹනු
රඵන
නැභහන්ස්තලහරහක් නිහ රශ්ධලශආ ජර ූෂණඹ
 ඉුව ශතළයි කිඹමින්ස් එභ නැභහන්ස්තලහරහ ඉත්
කිරීභට ටයුතු  ඉුව යන ශභන්ස් ඵරයමින්ස් එභ
රශ්ධලශආ රශ්ධලහසීන්ස් වි ඉන්ස්  ඉුව යනු රළබ
උ්ධශකෝණඹට තයක් අාල වි ඉන්ස් ශඩි
තළබීශභන්ස් තිශදශනක් භයණඹට ඳත්වීභ.

(Mr. Speaker)

රු භන්ස්ත්රීතුභනි
කිඹන්ස්න.

ඔඵතුභහ  ජරහ තිශඵන ාශලෝධනඹභ

ගරු අනුර ිමවළනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு அத தஷழஶநஶக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

රු ථහනහඹතුභනි භභ ශම් ළන ශඳොඩි පනැවිහක්
ශශේ.

කථළනළයකතුමළ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

රු භන්ස්ත්රීතුභනි
කිඹන්ස්න.

ඔඵතුභහ  ජරහ තිශඵන ාශලෝධනඹභ

2.

භහධය තඹතන ව භහධයරුන්ස්ට  ඉුව යන ඳවය ජම්
තනැජනඹ කිරීම් ව භනැදනඹන්ස්.
(අ)

තඩුක්ශද රධහන ාවිධහඹ අභහතය ිනශන්ස්ස
ගුණනැධන භවතහ ඳහනැලිශම්න්ස්තුට දළනුම් ුවන්ස්
ඳරිින 2006 ජනහරි භ  ඉට එභ දළනුම්  ජභ න
ශතක් අතය හරඹ තුශ ජ භහධයශද ජන්ස් 9 ශදශනකු
භයහ දභහ ඇති ඵත් 27 ශදශනකුට ඳවය  ජ ඇති
ඵත් රහල යන ර ජ. . පිළිඵත් වහ ඊට ඳුස
 ඉුව ව භහධයශද ජන්ස් කහතනඹ.

ඳහනැලිශම්න්ස්තු
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[රු අනුය ිනහනහඹ භවතහ]

(ත)

3.

(4)

ශ්ධලඳහරන වහ භහජ ක්රිඹහහරින්ස්වට  ඉුව යනු රළබ
ඳවය ජම් වහ ඳළවළය ළනීම්:
(අ)

(ත)

(5)

(අ)

 ඉය භහධය තඹතන  ඉඹත භහධය තඹතනඹ
උදඹන්ස් පුත්ඳත් හනැඹහරඹ ඉරුිනන වහ
න්ස්ශඩ්මකඩනැ පුත්ඳත් හනැඹහර ඊනිවුස ශේ
අඩවිඹ ඳත්හශන ත හනැඹහරඹ ඇතුළු භහධය
තඹතන ශත ඳවය ජම්.

යජඹ බහයශආ ව අධියණ බහයශආ  ඉටි පු්ධරයින්ස්
භයණඹට ඳත් කිරීභ ව ඳවය  ජභ.
(අ) 2012 ජනි භහශආ ජ වුනිඹහ ඵන්ස්ධනහහයශආ
යහ  ඉටි  ඉයරුශකු අතුරුදවන්ස් වීභ
ම්ඵන්ස්ධශඹන්ස් අශනක් රැවිඹන්ස් වි ඉන්ස් ඳත්නු
රළබ විශයෝධතහට තයක් අාල වි ඉන්ස් ඳවය
 ජශභන්ස් රැවිඹන්ස් විලහර රභහණඹට තුහර  ඉුව ව
අතය 15 ශදශනකු ඉතහ ඵයඳතශ තත්ත්ශඹන්ස් ව
ශවයින්ස් අනුයහධපුය ශයෝවරට ඇතුශත් යන ර ජ.
එශේභ ශන්ස්න්ස් නිභරරඵන්ස් (ඹ අවුරුුව 28)
භයහ දළීටභ ව තත් අශඹකු ශභභ රවහයශඹන්ස්  ඉුව
ව තුහර ශවේතුශන්ස් භයණඹට ඳත් න ර ජ.
(ත) ළලිඩ ඵන්ස්ධනහහයශආ රැවිඹන්ස්ට  ඉුව ශ
රවහයඹ.
2012/11/9 න ිනන ළලිඩ ඵන්ස්ධනහහයශආ
රැවිඹන්ස්ට තයක් අාල වි ඉන්ස් යනු රළබ ශඩි
තළබීභකින්ස් අක්භ තයශම් රැවිඹන්ස් 10 ශදශනකු
මිඹ ගිඹ
ඵත් 12 ශදශනකු තුහර රළබ ඵත් වන්ස් ශද.
ඇතළම් හනැතහ වන්ස් යන ඳරිින මිඹගිඹ අඹ
ායහ 27ක් ඵත් තුහර රළබ ායහ 40ක්
ඵත් රහලඹට ඳත් ශයි. . පිළිඵ
ඳරීක්ණඹක්  ඉුව ශොට හනැතහක් ඉිනරිඳත්
කිරීභ.
(ඇ) 2014.05.16 න ිනන අන්ස්තනැ විලසවිදයහර ශිය
ඵරභඩුඩරඹ වි ඉන්ස් ශචෝදනහ යන ඳරිින ශිය
ක්රිඹහහරින්ස් 17 ශදශනකු අත් අඩාගුට ශන
ඔවුන්ස් ශොම්ඳඤසඤ වීිනඹ ශඳොලිස සථහනශආ යහ
 ඉටීශම් ජ ඔවුන්ස්ට  ඉුව යනු රළබ ඳවය  ජශම්
රතිපරඹක් ලශඹන්ස්  ඉුසන්ස් වතය ශදශනකු තුහර
රඵහ ශොශම ජහති ශයෝවරට ඇතුශත් කිරීභ.
ශම් පිළිඵ ඳරීක්ණඹක්  ඉුව ශොට ශම්
ඳහනැලිශම්න්ස්තුට හනැතහක් ඉිනරිඳත් ශ යුතුයි.

රලිත් වියහේ ව කුන්ස් මුරුන්ස් ඹන අඹ ඳළවළය
ළනීභ. ජහතයන්ස්තය භහන හිමිම් ිනනට ශඳය ිනන
එනම් 2011.12.09 ිනනළති ඹහඳනශආ ජ රලිත් ව
කුන්ස් ඳළවළය නු රළබ අතය ඔවුන්ස් ඳළවළය
ළනීභට රක් වශආ ශදළම්ඵනැ 10 ළනි ිනන
ඳත්නු රඵන ජහතයන්ස්තය භහන හිමිම්
ිනනඹට භහීට භහධය ම්භන්ස්ත්රණඹක්
ාවිධහනඹ යමින්ස්  ඉටිඹ ජ ඹ. . පිළිඵ
ඳරීක්ණඹක් ශොට ශම් ඳහනැලිශම්න්ස්තුට
හනැතහක් ඉිනරිඳත් ශ යුතුඹ.

920
නීතිඥ ාම් බහඳතියඹහශේ නිට ශඩි
තළබීභ;
2012.12.20ළනි ිනන එට හිටපු නීතිඥ ාම්
බහඳති ජනහධිඳති නීතිඥ ඳහනැලිශම්න්ස්තු භන්ස්ත්රී
විශේදහ යහජඳක් භවතහශේ නිට ශඩි
තළබීභ.
(ත)

අධියණ ශොමින්ස් බහ ශ ශම්යඹහට ඳවය
 ජභ;
2012.10.07ළනි ිනන  ජ එට අධියණ ශේහ
ශොමිශම් හිටපු ශ ශම් භාජුර තිරයත්න
භවතහට  ශකිස රශ්ධලශආ ජ ඳවය  ජභ ව පිහි
ඇනුම් තුහර රළබීභ ශවේතුශන්ස් ශොශම ජහති
ශයෝවරට ඇතුශත් කිරීභ.

(ඇ)

නීතිඥ ගුණයත්න න්ස්නිනහඹ භවතහට ඳවය  ජභ.
2012.02.18 ළනි ිනන ජ නීතිඥ න්ස්නිනහඹ ඔහු
ඳිනාචි නි පිහිටි ශඵොයරළසමු පිරිශණ
ඳහශනැ ජ රවහයඹට රක් වශආඹ. එභ අසථහශද ජ
පු්ධරඹන්ස්
වතය
ශදශනකුශන්ස්
යුත්
ඩුඩහඹභක් ඔහුශේ නි අර රැඳී  ඉට ඔහු
ඳළමිණි යථශආ වීුවරු ඳවත් කිරීභට අණ ශොට
ඔහුට ඳවය  ජභ.

(6)

තමි වහ ජහති අභඟිඹ ඇති කිරීභට ඉව ශ ව
හනැතහත  ඉුවවීම්.
ශම් රුණු පිළිඵ ඳරීක්ණඹක් ශොට වහභ ශම්
ඳහනැලිශම්න්ස්තුට භහ තුනක් ඇතුශත හනැතහක් ඉිනරිඳත්
ශ යුතුඹ"

කථළනළයකතුමළ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශවොයි. ශභභ ාශලෝධනරට බහ එෙද?

ගරු නිමේ සිරිඳළ ද සිේලළ මශතළ

(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய த சஷல்லஶ)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

නළවළ විරු්ධධයි.

ප්රහනය විමවන දී.
ක ශඬලේ අනුල ැවිරුද්ධැ මන්ත්රීන් ජය බල කථළනළයකතුමළ
විසින් ප්රකළ කරන දී.
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டது.
குல்கரஷன்படி "இல்கய" மமயஶங்கஷற்பொ ன சபஶநஶகர்
அலர்கள் அமஷலஷத்தஶர்கள்.

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

ගරු අනුර ිමවළනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு அத தஷழஶநஶக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

රු ථහනහඹතුභනි ශඵ ජභක් අලයයි.

උතුරු ඳශහශත් වහ ශුස ඳශහත්ර  ඉුවවීම්  ඉුව ව
ඳළවළය ළනීම් වහ භහන හිමිම් උ ශරාකනඹ වීම්
පිළිඵ හනැතහ ව රුණු පිළිඵ ඳරීක්ණඹක්
ශොට ශම් ඳහනැලිශම්න්ස්තුට හනැතහක් ඉිනරිඳත්
කිරීභ.

ඳළර්ලිවම්න්තුල 43 ලන වහථළලර නිවයෝගය ය වත් -ඳක්ල 49;
විරුද්ධල 144; යනුවලන් වබදුවණ්ය.

නීතිශආ ඳහරනඹ ව නීතිශආ ක්රිඹහදහභඹ තයක්හ කිරීභට
එශයහි තනැජන ඳවය ජම් වහ බිඹ ළ්ධ ජම්:

The Parliament divided under Standing Order No. 43 : Ayes 49 ;
Noes 144.

பஶஶளுன்மம் 43ஆம் நஷகயக்கட்டகரப்படி பஷஶஷந்தது: சஶர்பஶக
49; தஷஶக 144.
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කථළනළයකතුමළ

කථළනළයකතුමළ

(Mr. Speaker)

(Mr. Speaker)

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)
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(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

දළන්ස් රු භාර භයවීය භන්ස්ත්රීතුභහශේ ාශලෝධන ඉිනරිඳත්
යන්ස්න.

ට වඬ අනු විඳක් භන්ස්ත්රීරු ළඩි ඵ භට වළඟී ඹනහ. .
අනු ාශලෝධනඹ ම්භත ශරහ නළවළ. දළන්ස් අා 1 ශඹෝජනහ
බහට ඉිනරිඳත් යනහ.

ගරු මංග වමරවීර මශතළ

(ஶண்புஷகு ங்கர சவீ)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

Mr. Speaker, rejecting an international investigation
can only be done acceptably if there is a credible local
mechanism. Therefore, credible and independent
institutions must be restored to address the issue of
accountability as a matter of urgency. It is in this context
that the United National Party is proposing the following
amendment:
I, do hereby move the Resolution bearing No.
P.212/’14 in Addendum 11(5) of 13.6.2014 standing in
the names of Hon. Achala Jagodage, Hon. (Mrs.) Malani
Fonseka, Hon. Janaka Bandara, Hon. Udith Lokubandara,
Hon. A. H.M. Azwer, Hon. Shantha Bandara, Hon. J.R.P.
Suriyapperuma, Hon. Nimal Wijesinghe, Hon. R.
Duminda Silva, be amended by addition of the following
words at the end of the said Resolution:
“This House regrets that the Government failed to
consult Parliament prior to (a) issuing the Joint Communiqué with the SecretaryGeneral of the United Nations on 23rd May 2009.
(b) jointly sponsoring a Resolution at the UNHRC,
bearing No. S-11/1 in May 2009 and the matters
agreed upon; and
(c)

making written submissions to the Darusman
Panel;
And, the Parliament calls upon the Government
to -

ප්රහනය විමවන දී.
ක ශඬලේ අනුල ැ ඳක්ැ මන්ත්රීන් ජය බල කථළනළයකතුමළ
විසින් ප්රකළ කරන දී.
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டது.
குல்கரஷன்படி 'ஆம்' மமயஶங்கஷற்பொ ன சபஶநஶகர் அலர்கள்
அமஷலஷத்தஶர்கள்.

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

ගරු ආර්. වම්ඳන්දන් මශතළ
(ஶண்புஷகு ஆர். சம்பந்தன்)

(The Hon. R. Sampanthan)

Sir, divide by name!
ඳළර්ලිවම්න්තුල මතු ඳෂ ලන අන්දම -ඳක්ල 144; විරුද්ධල
10; ලෆෂකී සිටි 37; වනොඳෆමිණි 33 යනුවලන් වබදුවණ්ය.
பஶஶளுன்மம் பஷஶஷந்தது: சஶர்பஶக. 144; தஷஶக 10; தலஷர்த்மதஶர்
37; லஶமதஶர் 33.

The Parliament divided: Ayes 144 ; Noes 10; Abstained 37; Absent
33

ඳක්ෂල

சஶர்பஶக

Ayes

ගරු ිම.මු. ජයරත්න මශතළ

(ஶண்புஷகு டி.ம்.

த்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

ගරු ඒ.එේ.එම්. අතළවුේළ මශතළ
(ஶண்புஷகு .ல்.ம். அதஶஉல்யஶ)

(i)

bring the relevant Bills before the House
within two months;

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

(ii)

fully implement the totality of the
Recommendations of the Lessons Learnt
and Reconciliation Commission (LLRC)
revive the provisions of the 17th
Amendment to the Constitution;
incorporate Latimer House Principles as an
integral part of the Constitution; and
make provisions for the Freedom of
Information.”

(ஶண்புஷகு வஷந்த ஶப்பஶ அமபலர்தன)

(iii)
(iv)
(v)

ප්රහනය විමවන දී.
ක ශඬලේ අනුල ැ විරුද්ධැ මන්ත්රීන් ජය බල කථළනළයකතුමළ
විසින් ප්රකළ කරන දී.
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டது.
குல்கரஷன்படி ''இல்கய' மமயஶங்கஷற்பொ ன
அலர்கள் அமஷலஷத்தஶர்கள்.

சபஶநஶகர்

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

ගරු මහින්ද යළඳළ අවේලර්ධන මශතළ

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ගරු ක්හමන් යළඳළ අවේලර්ධන මශතළ

(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் ஶப்பஶ அமபலர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ගරු මහින්ද අමරවීර මශතළ

(ஶண்புஷகு வஷந்த அவீ)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ගරු ාආනළර්ය වරත් අමුණුගම මශතළ
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) சத் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු ඩවහ අශප්වඳරුම මශතළ

(ஶண்புஷகு டயஸ் அறவப்தபபை)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ඳහනැලිශම්න්ස්තු
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ගරු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමවේ මශතළ

ගරු පී. දයළරත්න මශතළ

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

(The Hon. P. Dayaratna)

ගරු ටී. බී. ඒකනළයක මශතළ

ගරු නිමේ සිරිඳළ ද සිේලළ මශතළ

(The Hon. T.B. Ekanayake)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

(ஶண்புஷகு வஷந்தஶனந்த அபத்கமக)

(ஶண்புஷகு ஶஷ. பஷ. க்கநஶக்க)

(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய த சஷல்லஶ)

ගරු තිවහව කරේලියද්ද මශතළ

ගරු ගළමිණී විජිත් විජයමුණි ද වවොයිවළ මශතළ

(ஶண்புஷகு தஷஸ்ழ கல்பௌத்த)

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ லஷ ஷத் லஷ பனஷ த தசஶய்சஶ)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු ජීලන් කුමළරණතුංග මශතළ
(ஶண்புஷகு

(ஶண்புஷகு பீ. தஶத்ன)

ගරු දුමින්ද ිමවළනළයක මශතළ

ஸலன் குஶைதுங்க)

(ஶண்புஷகு துஷந்த தஷசஶநஶக்க)

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga)

(The Hon. Duminda Dissanayake)

ගරු වරජිවනෝේඩ් කුවර් මශතළ

(ஶண்புஷகு த ஷமனஶல்ட் கும)

ගරු නවින් ිමවළනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு நவீன் தஷழஶநஶக்க)

(The Hon. Reginold Cooray)

(The Hon. Navin Dissanayake)

ගරු නන්ද්රසිරි ගජදීර මශතළ

(ஶண்புஷகு சந்தஷசஷமஷ க தஸ)

ගරු එවහ.බී. ිමවළනළයක මශතළ

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

(ஶண்புஷகு ஸ்.பஷ. தஷசஶநஶக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ගරු ිළයවවාන ගමවේ මශතළ
(ஶண்புஷகு பஷமசன கமக)

(The Hon. Piyasena Gamage)

ගරු වළලින්ද ිමවළනළයක මශතළ

ගරු ිමවන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(The Hon. Salinda Dissanayake)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු ඩේවහ වද්ලළනන්ද මශතළ

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ

(The Hon. Douglas Devananda)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ගරු එවහ.බී. නළවින්න මශතළ

ගරු ි ේ ගුණවවාකර මශතළ

(The Hon. S.B. Nawinne)

(ஶண்புஷகு சஶபௌந்த தஷசஶநஶக்க)

(ஶண்புஷகு தஷமனஷ் குைலர்தன)
(ஶண்புஷகு டக்ரஸ் மதலஶனந்தஶ)

(ஶண்புஷகு பந்துய குைலர்தன)

(ஶண்புஷகு ஸ்.பஷ. நஶலஷன்ன)

(ஶண்புஷகு டிபே குைமசக)

(The Hon. DEW Gunasekara)

ගරු ලළසුවද්ල නළනළයක්කළර මශතළ

(ஶண்புஷகு லஶசுமதல நஶைஶக்கஶ)

ගරු එවහ.එම්. නන්ද්රවවාන මශතළ

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

(ஶண்புஷகு ஸ்.ம். சந்தஷமசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

ගරු ාමශළනළර්ය ජී. එේ. පීරිවහ මශතළ

ගරු ිළයංකර ජයරත්න මශතළ
(ஶண்புஷகு பஷங்க

(ஶண்புஷகு (மபஶசஷஶஷர்)

த்ன)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

ගරු සුවම්ධළ ජී. ජයවවාන මශත්මිය
(ஶண்புஷகு (தஷபைதஷ) சுமதஶ

ஸ.ல். பீஶஷஸ்)

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

ஸ.

மசன)

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

ගරු දයළශ්රිත තිවවාරළ මශතළ

(ஶண்புஷகு தஶசஷமஷத தஷமழஶ)

(The Hon. Dayasritha Thissera)

ගරු ඒ.පී. ජගත් පහඳකුමළර මශතළ
(ஶண்புஷகு .பீ.

கத் புஷ்பகுஶ)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

ගරු ි ළන් වඳවර්රළ මශතළ

(ஶண்புஷகு டியஶன் தபமஶ)

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු ජනක බණ්ඩළර වතන්නවකෝන් මශතළ

ගරු ෆීලික්වහ වඳවර්රළ මශතළ

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

(The Hon. Felix Perera)

ගරු ආරුමුගන් වතොණ්ඩමන් මශතළ

ගරු වජොන්වහ න් ප්රනළන්දු මශතළ

(ஶண்புஷகு ஆபொபகன் ததஶண்டஶன்)

(ஶண்புஷகு ம ஶன்ஸ்டன் பர்னஶந்து)

(The Hon. Arumugan Thondaman)

(The Hon. Johnston Fernando)

(ஶண்புஷகு

னக பண்டஶ ததன்னமகஶன்)

(ஶண்புஷகு பீபௌக்ஸ் தபமஶ)
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(ஶண்புஷகு ஷல்மஶய் பர்னஶந்து)
(The Hon. Milroy Fernando)
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ගරු රංජිත් සියඹළිළටිය මශතළ

(ஶண்புஷகு ஞ் ஷத் சஷம்பயஶப்பஷட்டி)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

ගරු ඒ.ඩී. සුසිේ වප්රාමජයන්ත මශතළ

ගරු මමත්රීඳළ සිරිවවාන මශතළ

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

(The Hon. Maithripala Sirisena)

(ஶண்புஷகு .டி. சுசஷல் பஷம ந்த)

ගරු අනුර ප්රියදර්න යළඳළ මශතළ

(ஶண்புஷகு கத்தஷஶஷபஶய சஷமஷமசன)

ගරු (ආනළර්ය මර්වින් සිේලළ මශතළ

(ஶண்புஷகு அத பஷஶஷதர்ளன ஶப்பஶ)

(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) மர்லஷன் சஷல்லஶ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

ගරු ඳළශලී නම්ිළක රණලක මශතළ

ගරු අතළවුද වවවනවිරත්න මශතළ

(ஶண்புஷகு பஶட்டரஷ சம்பஷக ைலக்க)
(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

(ஶண்புஷகு அதஶவுத தசதனலஷத்ன)

ගරු සී.බී. රත්නළයක මශතළ

ගරු ඩේලිේ.ඩී.වජ්. වවවනවිරත්න මශතළ

(The Hon. C.B. Rathnayake)

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

ගරු වකවශිතය රඹුක්ලෆේ මශතළ

ගරු ක්හමන් වවවනවිරත්න මශතළ

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

ගරු බෆසිේ වරෝශණ රළජඳක්ෂ මශතළ

ගරු ජයරත්න වශාරත් මශතළ

(ஶண்புஷகு தபவல் மஶவை ஶ பக்ஷ)

(ஶண்புஷகு

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

(The Hon. Jayarathna Herath)

ගරු ගළමිණී වොකුවේ මශතළ

ගරු ඒ.එච්.එම්. සවුසි මශතළ

(The Hon. Gamini Lokuge)

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

(ஶண்புஷகு சஸ.பஷ. த்நஶக்க)

(ஶண்புஷகு தகதவபௌ ம்புக்தலல்ய)

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குமக)

ගරු ඳවිත්රළවද්වි ලන්නිආරච්ික මශත්මිය

(ஶண்புஷகு (தஷபைதஷ) பலஷத்ஶமதலஷ லன்னஷஆச்சஷ)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ගරු රත්නසිරි වි්රමනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு த்னசஷமஷ லஷக்கஷநஶக்க)

(The Hon. Ratnasiri Wickramanayaka)

ගරු ාමශළනළර්ය තිවහව විතළරණ මශතළ

(ஶண்புஷகு (மபஶசஷஶஷர்) தஷஸ்ழ லஷதஶை)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

(The Hon. Athauda Seneviratne)
(ஶண்புஷகு டபஷள்பெ.டி.ம . தசதனலஷத்ன)

(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன)

த்ன மவத்)

(ஶண்புஷகு .ச்.ம். தபௌவ)

ගරු නන්ිමම වීරක්වකොි  මශතළ
(ஶண்புஷகு சந்தஷ வீக்தகஶடி)

(The Hon. Chandima Weerakkody)

ගරු මුරුවේසු නන්ද්රකුමළර් මශතළ
(ஶண்புஷகு பபைமகசு சந்தஷகுஶர் )

(The Hon. Murugesu Chandrakumar)

ගරු වරෝහිත අවේගුණලර්ධන මශතළ

(ஶண்புஷகு மஶவஷத அமபகுைலர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

ගරු නිර්ම වකොතළල මශතළ
(ஶண்புஷகு நஷர்ய தகஶத்தயஶலய)

ගරු ගුණරත්න වීරවකෝන් මශතළ

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

(The Hon. Gunaratne Weerakoon)

ගරු වන්ත අගියලන්න මශතළ

(ஶண்புஷகு குைத்ன வீமகஶன்)

ගරු විමේ වීරලං මශතළ

(ஶண்புஷகு லஷல் வீலங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

(ஶண்புஷகு யசந்த அயகஷலன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

ගරු වික් ර් ඇන් නි මශතළ

(ஶண்புஷகு லஷக்டர் அன்டனஷ)

(The Hon.Victor Antony)

ගරු කුමළර වලේගම මශතළ
(ஶண்புஷகு குஶ தலல்க)

(The Hon. Kumara Welgama)

ගරු නන්ිමමිත්ර ඒකනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு நந்தஷஷத் க்கநஶக்க)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

ගරු මහින්ද වමරසිංශ මශතළ

ගරු ඩේලිේ.බී. ඒකනළයක මශතළ

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

(The Hon. W.B. Ekanayake)

(ஶண்புஷகு வஷந்த சசஷங்க)

(ஶண்புஷகு டபஷள்பெ.பஷ. க்கநஶக்க)
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ගරු ඒ.ආර්.එම්. අේදුේ කළදර් මශතළ

ගරු ක්හමන් ලවන්ත වඳවර්රළ මශතළ

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

(The Hon. Lakshman Wasantha Perera)

(ஶண்புஷகு .ஆர்.ம். அப்துல் கஶதர்)

ගරු සිරිඳළ ගමත් මශතළ

(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் லசந்த தபமஶ)

ගරු ඉන්ිමක බණ්ඩළරනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு சஷமஷபஶய கயத்)

(ஶண்புஷகு இந்தஷக பண்டஶநஶக்க)

(The Hon. Siripala Gamalath)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

ගරු ගීතළංජන ගුණලර්ධන මශතළ

(ஶண்புஷகு கஸதஶஞ் ன குைலர்தன)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

ගරු වරණ ගුණලර්ධන මශතළ

(ஶண்புஷகு சை குைலர்தன)

ගරු සී.පී.ඩී. බණ්ඩළරනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு சஸ.பீ.டி. பண்டஶநஶக்க)

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

ගරු එච්.ආර්. මිත්රඳළ මශතළ

(The Hon. Sarana Gunawardena)

(ஶண்புஷகு ச்.ஆர். ஷத்தஷபஶய)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

ගරු අර්ේ ගුණවවාකර මශතළ

(ஶண்புஷகு ர்ல் குைமசக்க)

ගරු එවහ. සී. මුතුකුමළරණ මශතළ

(The Hon. Earl Gunasekara)

(ஶண்புஷகு ஸ்.சஸ. பத்துகுஶை)

ගරු වශාමළේ ගුණවවාකර මශතළ

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

(The Hon. Hemal Gunasekera)

ගරු නිළන්ත මුතුවශඨාටිගමවේ මශතළ

ගරු වමොශළන් ළේ වග්රාරු මශතළ

(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage)

(The Hon. Mohan Lal Grero)

ගරු විනළයගමර්ති මුරලිදරන් මශතළ

ගරු වනත් ජයසරිය මශතළ

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran)

(The Hon. Sanath Jayasuriya)

ගරු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ

ගරු එච්.එේ. වප්රාමළේ ජයවවාකර මශතළ

(The Hon. Faiszer Musthapha)

(The Hon. H.L. Premalal Jayasekara)

ගරු නිරඳමළ රළජඳක්ෂ මශත්මිය

(ஶண்புஷகு மவஶல் குைமசக)

(ஶண்புஷகு நஷளஶந்த பத்துதவட்டிகமக)

(ஶண்புஷகு தஶவஶன் யஶல் கஷமபை)

(ஶண்புஷகு சனத்

(ஶண்புஷகு லஷநஶகபர்த்தஷ பரஷதன்)

சூஶஷ)

(ஶண்புஷகு ச்.ல். பஷமயஶல்

(ஶண்புஷகு கபசர் பஸ்தபஶ)
மசக)

ගරු විජය දශනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு லஷ  தவநஶக்க)

(The Hon. Wijaya Dahanayake)

ගරු වරෝශණ ිමවළනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு மஶவை தஷசஶநஶக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

ගරු ලිත් ිමවළනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு யபௌத் தஷசஶநஶக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ගරු වීරකුමළර ිමවළනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு வீகுஶ தஷசஶநஶக்க)
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)

ගරු ලයි.ජී. ඳද්මසිරි මශතළ

(ஶண்புஷகு கல. ஷ. பத்சஷமஷ)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

(ஶண்புஷகு(தஷபைதஷ) நஷபபஶ ஶ பக்ஷ)

(The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa)

ගරු ු ලිප් විවජ්වවාකර මශතළ

(ஶண்புஷகு துபௌப் லஷம மசக)

(The Hon. Duleep Wijesekera )

ගරු ාආනළර්ය වරත් වීරවවාකර මශතළ
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ)சத் வீமசக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara)

ගරු මුතු සිලලිංගම් මශතළ

(ஶண்புஷகு பத்து சஷலபௌங்கம்)

(The Hon. Muthu Sivalingam)

ගරු සී.ඒ. සරියආරච්ික මශතළ
(ஶண்புஷகு சஸ.. சூஶஷஆச்சஷ)

(The Hon. C.A. Suriyaarachchi)

ගරු සුවන්ත පංිකනිවම් මශතළ

ගරු ිමුවම් අමුණුගම මශතළ

(The Hon. Susantha Punchinilame)

(The Hon. Dilum Amunugama)

(ஶண்புஷகு சுசந்த புஞ்சஷநஷயம)

ගරු නිවයෝමළේ වඳවර්රළ මශතළ
(ஶண்புஷகு நஷமஶஶல் தபமஶ)

(The Hon. Neomal Perera)

(ஶண்புஷகு தஷளும் அபணுக)

ගරු සිේවේවහත්රි අළන්ටින් මශතළ

(ஶண்புஷகு சஷல்மலஸ்தஷஶஷ அயன்மஷன்)

(The Hon. Silvastrie Alantin)

928

2014 ජුනි 18

929

930

ගරු අේශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

ගරු ජළනක බණ්ඩළර මශතළ

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

(The Hon. Janaka Bandara)

(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

ගරු වී.වක්. ඉන්ිමක මශතළ
(ஶண்புஷகு லஷ.மக. இந்தஷக)

(The Hon.V.K. Indika)

ගරු ාමලදය වරෝශණ පහඳ කුමළර මශතළ

(ஶண்புஷகு (கலத்தஷ கயஶநஷதஷ)மஶவை புஷ்பகுஶ)

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

ගරු වනී වරෝශන වකොි තුලක්කු මශතළ

(ஶண்புஷகு சனஸ மஶவன தகஶடிதுலக்கு)

(The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku)

(ஶண்புஷகு

ஶனக பண்டஶ)

ගරු ළන්ත බණ්ඩළර මශතළ
(ஶண்புஷகு சஶந்த பண்டஶ)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු තළරළනළත් බවහනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு தஶஶநஶத் பஸ்நஶக்க )

(The Hon. Tharanath Basnayaka)

ගරු ඒ.එම්. නළමික බුද්ධදළව මශතළ

(ஶண்புஷகு .ம். சஶஷக புத்ததஶழ )

(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa)

ගරු විජිත වේරුවගොඩ මශතළ

(ஶண்புஷகு லஷ ஷத மபபைதகஶட)

ගරු ප්රභළ ගවන්වන් මශතළ

(The Hon. Vijitha Berugoda)

(The Hon. Praba Ganesan)

ගරු ාපූජය එේළල වම්ධළනන්ද හිමි

ගරු වජින් ද ලළවහ ගුණලර්ධන මශතළ

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

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

ගරු කමළ රණතුංග වමවනවිය

ගරු අන ජළවගොඩවේ මශතළ

(The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga)

(The Hon. Achala Jagodage)

ගරු රුලන් රණතුංග මශතළ

ගරු වමොශළන් ප්රියදර්න ද සිේලළ මශතළ

(The Hon. Ruwan Ranatunga)

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva)

ගරු වරොළන් රණසිංශ මශතළ

ගරු ටී. රංජිත් ද වවොයිවළ මශතළ

(The Hon. Roshan Ranasinghe)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

ගරු වොශළන් රත්ලත්වත් මශතළ

ගරු ඳනි ිමගම්බරම් මශතළ

(The Hon. Lohan Ratwatte)

(The Hon. Palany Thigambaram)

ගරු ාපූජය අතුරලිවේ රතන හිමි

(ஶண்புஷகு பஷபஶ கமைசன்)

(ஶண்புஷகு ச ஷன் த லஶஸ் குைலர்தன)

(ஶண்புஷகு அச்சய

ஶதகஶடமக)

(ஶண்புஷகு தஶவஶன் பஷஶஷதர்ளன த சஷல்லஶ)

(ஶண்புஷகு ஶஸ. ஞ் ஷத் த தசஶய்சஶ)

(ஶண்புஷகு பறனஷ தஷகஶம்பம்)

ගරු මන නළනළයක්කළර මශතළ

(ஶண்புஷகு தள நஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

ගරු ාමලදය රවම්හ ඳතිරණ මශතළ

(ஶண்புஷகு (கலத்தஷ கயஶநஷதஷ) மஷ் பதஷை)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)

ගරු පී. ිළයවවාන මශතළ

(ஶண்புஷகு தபஶ. பஷமசன)

(The Hon. P. Piyasena)

(ஶண்புஷகு (லை.)ல்யஶலய மதஶனந்த மதர்)

(ஶண்புஷகு (தசல்லஷ) கயஶ ைதுங்க)

(ஶண்புஷகு பைலன் ைதுங்க)

(ஶண்புஷகு தஶசஶன் ைசஷங்க)

(ஶண்புஷகு தயஶவஶன் த்லத்மத)

(ஶண்புஷகு (லை.) அத்துபௌம தன மதர்)

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

ගරු වඳරුමළේ රළජදුරයි මශතළ

(ஶண்புஷகு தபபைஶள் ஶ துக)

(The Hon. Perumal Rajathurai)

ගරු නළමේ රළජඳක් මශතළ
(ஶண்புஷகு நஶல் ஶ பக்ஷ)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

ගරු උිමත් වොකුබණ්ඩළර මශතළ

(ஶண்புஷகு உதஷத் தயஶக்குபண்டஶ)

(The Hon. Udith Lokubandara)

ගරු අරුන්ිමක ප්රනළන්දු මශතළ

(ஶண்புஷகு அபைந்தஷக்க பர்னஶந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු ාමලදය සුදර්ශිනී ප්රනළන්දුපේවේ මශත්මිය

(ஶண்புஷகு (கலத்தஷ கயஶநஷதஷ) (தஷபைதஷ) சுதர்ளஷனஷ
பர்னஶந்துபுள்மர)

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

ගරු ජළනක ලක්කුඹුර මශතළ
(ஶண்புஷகு

ஶனக லக்கும்பு)

(The Hon. Janaka Wakkumbura)

ගරු විදුර වි්රමනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு லஷதும லஷக்கஷநஶக்க)

(The Hon. Vidura Wickramanayaka)

ඳහනැලිශම්න්ස්තු
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ගරු වනරන්ජන් වි්රමසිංශ මශතළ

ගරු පී. අරියවන්ත්රන් මශතළ

(The Hon. Neranjan Wickramasinghe)

(The Hon P. Ariyanethran)

ගරු ශ්රියළනි විවජ්වි්රම මශත්මිය

ගරු සිලක්ති ආනන්දන් මශතළ

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

(The Hon. Sivasakthi Ananthan)

ගරු නිමේ විවජ්සිංශ මශතළ

ගරු සුවර්හ වප්රාමනන්ද්රන් මශතළ

(The Hon. Nimal Wijesinghe)

(The Hon. Suresh Premachandran)

ගරු වත්නුක විදළනගමවේ මශතළ

ගරු සීනිතම්බි වයෝවශාවහලරන් මශතළ

(The Hon. Thenuka Vidanagamage)

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)

ගරු එරික් ප්රවන්න වීරලර්ධන මශතළ

ගරු ඒ. විනළයගමර්ති මශතළ

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana)

(The Hon. A. Vinayagamoorthy)

ගරු උවප්ක්ළ වහලර්ණමළලි මශත්මිය

ගරු එවහ. විවනෝ මශතළ

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

(The Hon. S. Vino)

ගරු ආර්. දුමින්ද සිේලළ මශතළ

ගරු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ

(The Hon. R. Dumindha Silva)

(The Hon. S. Shritharan)

ගරු තිංග සුමතිඳළ මශතළ

ගරු ආර්. වම්ඳන්දන් මශතළ

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

(The Hon. R. Sampanthan)

ගරු වජ්.ආර්.පී. සරියප්වඳරුම මශතළ

ගරු වඳොන්. වවේලරළවළ මශතළ

(ஶண்புஷகு ம .ஆர்.பீ. சூஶஷப்தபபை)

(ஶண்புஷகு தபஶன். தசல்லஶசஶ)

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

(The Hon. Pon. Selvarasa)

(ஶண்புஷகு தநன் ன் லஷக்கஷசஷங்க)

(ஶண்புஷகு (தஷபைதஷ) ஸ்ரீஶைஷ லஷம லஷக்கஷ)

(ஶண்புஷகு நஷல் லஷம சஷங்க)

(ஶண்புஷகு மததக லஷதஶனகமக)

(ஶண்புஷகு ஶஷக் பஷசன்ன வீலர்தன)

(ஶண்புஷகு (தஷபைதஷ) உமபக்ஷஶ சுலர்ைஶபௌ)

(ஶண்புஷகு ஆர். துஷந்த சஷல்லஶ)

(ஶண்புஷகு தஷயங்க சுதஷபஶய)

ගරු ලවන්ත වවානළනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு பஶ. அஶஷமநத்தஷன்)

(ஶண்புஷகு சஷலசக்தஷ ஆனந்தன்)

(ஶண்புஷகு சுமஷ் பஷமச்சந்தஷன்)

(ஶண்புஷகு சஸனஷத்தம்பஷ மஶமகஸ்லன்)

(ஶண்புஷகு அ. லஷநஶகபர்த்தஷ)

(ஶண்புஷகு ஸ். லஷமனஶ)

(ஶண்புஷகு சஷ. சஷமஸதன்)

(ஶண்புஷகு ஆர். சம்பந்தன்)

ලෆෂකී සිටි

(ஶண்புஷகு லசந்த மசனஶநஶக்க)

தலஷர்த்மதஶர்

(The Hon. Vasantha Senanayake)

Abstained

ගරු වශළන් වවාමසිංශ මශතළ

ගරු තිවහව අත්තනළයක මශතළ

(The Hon. Shehan Semasinghe)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ගරු කනක වශාරත් මශතළ

ගරු තතළ අතුවකෝර මශත්මිය

(The Hon. Kanaka Herath)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

(ஶண்புஷகு தசவஶன் மசசஷங்க)

(ஶண்புஷகு கனக மவத்)

ගරු මළනී වසොන්වවාකළ මශත්මිය

(ஶண்புஷகு (தஷபைதஷ) ஶயனஸ தபஶன்மசக்கஶ)

(The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka)

(ஶண்புஷகு தஷஸ்ழ அத்தநஶக்க)

(ஶண்புஷகு (தஷபைதஷ) தயதஶ அத்துமகஶய)

ගරු අවෝක් අවේසිංශ මශතළ

(ஶண்புஷகு அமசஶக் அமபசஷங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

විරුද්ධල

ගරු වජෝන් අමරතුංග මශතළ

Noes

(The Hon. John Amaratunga)

தஷஶக

(ஶண்புஷகு ம ஶன் அதுங்க)

ගරු වවේලම් අමඩක්කනළදන් මශතළ

ගරු ලවන්ත අලුවිශළවර් මශතළ

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

(ஶண்புஷகு தசல்லம் அகடக்கயநஶதன்)

(ஶண்புஷகு லசந்த அபலஷவஶம)
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ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ

ගරු වජිත් වප්රාමදළව මශතළ

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(The Hon. Ravi Karunanayake)

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

ගරු අකි විරළජ් කළරියලවම් මශතළ

ගරු ඳළලිත රංවග බණ්ඩළර මශතළ

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගරු දුවන්හ ගන්කන්ද මශතළ

ගරු අජිත් මළන්නප්වඳරුම මශතළ
(ஶண்புஷகு அ ஷத் ஶன்னப்தபபை)

(ஶண்புஷகு கந்த கபைைஶதஷயக்க)

(ஶண்புஷகு ச ஷத் பஷமதஶழ)

(ஶண்புஷகு ஆர்.ம். ஞ் ஷத் த்து பண்டஶ)

(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶநஶக்க)

(ஶண்புஷகு பஶபௌத ங்மக பண்டஶ)

(ஶண்புஷகு அகஷய லஷஶஜ் கஶஶஷலசம்)

(ஶண்புஷகு துமனஷ் கங்கந்த)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගරු අවනෝමළ ගමවේ මශත්මිය

ගරු ආර්. වයෝගරළජන් මශතළ

(ஶண்புஷகு (தஷபைதஷ) அமனஶஶ கமக)

(ஶண்புஷகு ஆர். மஶகஶ ன்)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

ගරු නන්ද්රළනි බණ්ඩළර ජයසිංශ මශත්මිය
(ஶண்புஷகு (தஷபைதஷ)சந்தஷஶைஷ பண்டஶ

(The Hon. R. Yogarajan)
சஷங்க)

ගරු විජයදළව රළජඳක් මශතළ

(ஶண்புஷகு லஷ தஶழ ஶ பக்ஷ)

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

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe)

ගරු කරු ජයසරිය මශතළ

ගරු ඉරළන් වි්රමරත්න මශතළ

(The Hon. Karu Jayasuriya)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගරු ඳළලිත වතලරප්වඳරුම මශතළ

ගරු රනිේ වි්රමසිංශ මශතළ

(The Hon. Palitha Tewarapperuma)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු ාආනළර්ය ශර් ද සිේලළ මශතළ

ගරු රුලන් විජයලර්ධන මශතළ

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

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana)

ගරු ගළමිණී ජයවි්රම වඳවර්රළ මශතළ

ගරු ිමලිප් වලදආරච්ික මශතළ

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

ගරු නිවරෝන් වඳවර්රළ මශතළ

ගරු ඩී.එම්. වහලළමිනළදන් මශතළ

(The Hon. Niroshan Perera)

(The Hon. D.M. Swaminathan)

ගරු අජිත් පී. වඳවර්රළ මශතළ

ගරු මංග වමරවීර මශතළ

(The Hon. Ajith P. Perera)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

ගරු එම්. වජෝප් මයිකේ වඳවර්රළ මශතළ

ගරු සුජීල වවානසිංශ මශතළ

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ

ගරු වරෝසි වවානළනළයක මශත්මිය

(ஶண்புஷகு வஶஷன் பர்னஶந்து )

(ஶண்புஷகு (தஷபைதஷ) மஶவ மசனஶநஶக்க)

(The Hon. Harin Fernando)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු ඒ.ඩී. නම්ිළක වප්රාමදළව මශතළ

ගරු අේදුේ ශලීම් මශතළ

(ஶண்புஷகு .டி. சம்பஷக பஷமதஶச)

(ஶண்புஷகு அப்துல் வப்ம்)

(The Hon. A.D. Champika Premadasa)

(The Hon. Abdul Haleem)

(ஶண்புஷகு கபை

சூஶஷ)

(ஶண்புஷகு பஶபௌத ததலப்தபபை)

(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ

லஷக் தபமஶ)

(ஶண்புஷகு நஷமஶளன் தபமஶ )

(ஶண்புஷகு அ ஷத் பீ. தபமஶ)

(ஶண்புஷகு ம். ம ஶசப் கக்கல் தபமஶ)

(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன)

(ஶண்புஷகு ைஷல் லஷக்கஷசஷங்க)

(ஶண்புஷகு பைலன் லஷ லர்தன)

(ஶண்புஷகு தஷபௌப் தலதஆச்சஷ)

(ஶண்புஷகு டி.ம். சுலஶஷநஶதன்)

(ஶண்புஷகு ங்கர சவீ)

(ஶண்புஷகு சு ஸல மசனசஷங்க)
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ගරු කබීර් ශළෂීම් මශතළ

ගරු ජයන්ත කෆ වගොඩ මශතළ

(The Hon. Kabir Hashim)

(The Hon. Jayantha Ketagoda)

(ஶண்புஷகு கபீர் வஶளஸம்)

ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ

(ஶண்புஷகு

ந்த தகடதகஶட)

ගරු ක්හමන් කිරිඇේ මශතළ

(ஶண்புஷகு பீ. வஶஷசன்)

(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)

(The Hon. P. Harrison)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

වනොඳෆමිණි
லஶமதஶர்

Absent

ගරු බෂීර් වවගු ඩළවුඩ් මශතළ
(ஶண்புஷகு பசஸர் மசகு தஶவூத்)

(The Hon. Basheer Segu Dawood)

ගරු රිවළඩ් බිමයුදීන් මශතළ

(ஶண்புஷகு மஷழஶத் பதஷபெதஸன்)

(The Hon. Risad Badhiutheen)

ගරු ාආනළර්ය ජගත් බළසරිය මශතළ
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ)

கத் பஶயசூஶஷ)

(The Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya)

ගරු ාමලදය රළජිත වවානළරත්න මශතළ

(ஶண்புஷகு (கலத்தஷ கயஶநஷதஷ) ஶ ஷத மசனஶத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු රවුසහ ශකීම් මශතළ

(ஶண்புஷகு மவுப் வகஸம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

ගරු අජිත් කුමළර මශතළ

(ஶண்புஷகு அ ஷத் குஶ)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ

(ஶண்புஷகு நபௌன் பண்டஶ

ගරු එම්.එවහ. තේෆික් මශතළ

(ஶண்புஷகு ம்.ஸ். ததரபீக்)

(The Hon. M.S. Thowfeek)

ගරු අනුර ිමවළනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு அத தஷழஶநஶக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු බුද්කාක ඳතිරණ මශතළ
(ஶண்புஷகு புத்தஷக பதஷை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු විජයකළ මවශාවහලරන් මශත්මිය

(ஶண்புஷகு (தஷபைதஷ) லஷ கயஶ மகஸ்லன்)

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran)

ගරු වරත් කුමළර ගුණරත්න මශතළ

ගරු වජ්. ශ්රී රංගළ මශතළ

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

(The Hon. J. Sri Ranga)

ගරු එම්.වක්.ඒ.ඩී.එවහ. ගුණලර්ධන මශතළ

ගරු අර්ජුන රණතුංග මශතළ

(ஶண்புஷகு சத் குஶ குைத்ன)

(ஶண்புஷகு ம்.மக..டி.ஸ். குைலர்தன)

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

ගරු එම්.එේ.ඒ.එම්. හිවහබුේළ මශතළ

(ஶண்புஷகு ம்.ல்..ம். வஷஸ்புல்யஶஹ்)

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

ගරු ටිරළන් අවහ මශතළ

(ஶண்புஷகு டிஶன் அயஸ்)

வ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

(ஶண்புஷகு த . ஸ்ரீ மங்கஶ)

(ஶண்புஷகு அர் ஹன ைதுங்க)

(The Hon. Arjuna Ranatunga)

ගරු වී.එවහ. රළධක්රිහනන් මශතළ

(ஶண்புஷகு வீ.ஸ். இஶதஶகஷபைஷ்ைன்)

(The Hon. V.S. Radhakrishnan)

ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ

(ஶண்புஷகு ன் ன் ஶநஶக்க)

(The Hon. Tiran Allas)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ගරු එම්.ටී. ශවන් අලි මශතළ

ගරු මශළනළර්ය රළජීල විවජ්සිංශ මශතළ

(The Hon. M.T. Hasen Ali)

(The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha)

ගරු වමොශමඩ් අවහම් මශතළ

ගරු ඊ. වරලනඳලන් මශතළ

(The Hon. Mohamed Aslam)

(The Hon. E. Saravanapavan)

ගරු සයිවළේ කළසිම් මශතළ

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ

(ஶண்புஷகு கபழஶல் கஶசஷம்)

(ஶண்புஷகு ம்.. சுந்தஷன்)

(The Hon. Faizal Cassim)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

(ஶண்புஷகு ம்.ஶஸ. வழன் அபௌ)

(ஶண்புஷகு தஶவட் அஸ்யம்)

(ஶண்புஷகு மபஶசஷஶஷர் ஶ ஸல லஷம சஷங்க)

(ஶண்புஷகு ஈ. சலைபலன்)
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ගරු මළමල වවෝ. වවානළකාරළජළ මශතළ

කථළනළයකතුමළ

(The Hon. Mavai S. Senathirajah)

(Mr. Speaker)

(ஶண்புஷகு ஶகல மசஶ. மசனஶதஷஶ ஶ)

ගරු සුනිේ ශඳුන්වනත්ති මශතළ

(ஶண்புஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்தஷ)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු එච්.එම්.එම්. ශරීවහ මශතළ

(ஶண்புஷகு ச்.ம்.ம். வஶஸஸ்)

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

ගරු විජිත වශාරත් මශතළ

(ஶண்புஷகு லஷ ஷத மவத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ගරු එම්.බි. සළරුක් මශතළ

(ஶண்புஷகு ம்.பஷ. பஶபோக்)

(The Hon. M.B. Farook)

ගරු හුවනයිවහ සළරක් මශතළ

(ஶண்புஷகு வஹகனஸ் பஶபோக்)

(The Hon. Hunais Farook)
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(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

. අනු ශඹෝජනහ ළඩි ඡන්ස්දශඹන්ස් ම්භත ව ඵ දන්ස්නු
ළභළත්ශතමි.

කේතෆබීම

எத்தஷகலப்பு
ADJOURNMENT
එකේහි වේළල අ.භළ. 6.00 ඳසු කර තිබුවණන් ගරු
කථළනළයකතුමළ විසින් ප්රහනය වනොවිමවළ ඳළර්ලිවම්න්තුල කේ
තබන දී.
ඳළර්ලිවම්න්තුල ඊ අනුකල අ.භළ. 6.45 2014 ජුනි 19 ලන
බ්රශවහඳතින්දළ අ.භළ. 1.00 ලන වතක් කේ ගිවේය.

அப்தபஶளது மநம் பஷ.ப. 6.00 ைஷக்குப் பஷந்தஷலஷட்டகஶல்
சபஶநஶகர் அலர்கள் லஷனஶ லஷடுக்கஶமயம பஶஶளுன்மத்கத
எத்தஷகலத்தஶர்.
அதன்படி, பஷ.ப. 6.45க்கு, பஶஶளுன்மம் 2014 பேன் 19,
லஷஶறக்கஷறக பஷ.ப. 1.00 ைஷலக எத்தஷகலக்கப்பட்டது.
And it being past 6.00 p.m., MR. SPEAKER adjourned Parliament
without Question put.
Adjourned accordingly at 6.45 p.m. until 1.00 p.m. on Thursday,
19th June, 2014.

වෆ.යු.
ශභභ හනැතහශද අහන මුද්රණඹ දවහ සකීඹ නිළයින ශ යුතු තළන්ස් දක්නු රි ඉ භන්ස්ත්රීන්ස් මින්ස් පිටඳතක් ශන නිළයින ශ යුතු
තහයඹ එහි ඳළවළිනලි රකුණු ශොට පිටඳත රළබී ශදතිඹක් ශනොඉක්භහ ශෆන්වළඩ් ාසහය ශත රළශඵන ශේ එවිඹ යුතුඹ.

குமஷப்பு
உபொப்பஷனர் இபொதஷப் பதஷப்பஷற் தசய்லஷபைம்பும் பஷகற தஷபைத்தங்ககரத் தது பஷதஷஷல் ததரஷலஶகக் குமஷத்து அதகனப் பஷகற
தஷபைத்தப்படஶத பஷதஷ கஷகடத்த இபை லஶங்களுள் வன்சஶட் பதஷப்பஶசஷஶஷபைக்கு அதப்புதல் மலண்டும்.
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