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අ.භළ. 1.00  ඳළර්ලිමේන්තුල රැවහ විය.   

කථළනළයකතුමළ [ගරු කරු ජයසරිය මශතළ] මූළවනළරඪ විය. 
தரரலன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.  

ெதரரகர்  அர்கள்  [ரண்தைறகு கய ஜசூரற] மனம 

கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m., 
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the 

Chair. 
 

නිමේදන 
அநறறப்தைக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 

I 
 

ධළරළනිඳළත ලර්ළල නිවළ ඇති වුණ බරඳතෂ ආඳදළ 

තත්ත්ලය 

கடும் மறணரல் ற்தட்டுள்ப அணர்த் றமனம 

DISASTROUS SITUATION ARISEN DUE TO TORRENTIAL 

RAINS 
 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඳසුගිඹ දන කිහිඳඹ තුශ ඇද වළලුණු ධහයහනිඳහත ර්හ 
මවේතුමන් අඳ දයිමන් දසත්රි  8  ඇති ව ඵයඳතශ ිංතුය 

ආඳදහ නිහ, ඉතිවහමත මඳය මනොව විර අයුරින් 200  අධි 
ටිනහ මිනිස ජීවිත ිංයහ  අහිමිවීභත්, දවස ිංයහත රිරිස 
අතළන්වීභත්, සිදු ව විලහර මේඳශ වහනිඹත් රිළිඵ දළඩි 

ේඳහමන් සිහිඳත් යන අතය, මභමර අබහයේඳන්න  මර 
ිංතුය වහ විවිධ සථහනර ඇති ව නහඹ ඹෆේ මවේතුමන් 
මභමරො වින් විමඹෝ ව ඒ අහිිං, අයණ ජීවිත මනුමන් 
ඳහර්ලිමේන්තුමේ හතිලඹ ිංමේඹ ඳශ කිරීභ  භභ මභඹ 

අසථහ ය නිමි.  

අඳමේ ඳහරනමඹන් මතොය ව මභභ සහබහවි විඳත්තිමඹන් 
අන්ත අයණ ව ජන ජීවිත ඹළිත් ඹථහ තත්ත්ඹ  ඳත් කිරීමේ 

ඒහඹන ඳයභහර්ථමඹන් භහනවීඹ දඹහ රුණහ මඳයදළරි 
යමන නිර යහජහරිඹ  ඩහ ඳරිතයහලිලි මශන්තුභකින් 
හරඹ, රභඹ ළඹ යමින් ඉදරිඳත් වී මේ නවි ත්  යුතු 

යමින් සිටින ත්රිවිධ වදාදහ, මඳොලීසිඹ ඇතුළු සිඹලුභ ආය  
අිංලර ත්, යහජය මේමත නිරධහරි භවත්භ භවත්ීනන් ත්, ඊ  
ේඵන්ධ ව අමනකුත් සිඹලුභ ආඹතන, විවිධ ිංවිධහන, 

පුේරඹන් ත් ඳහර්ලිමේන්තුමේ ථහනහඹයඹහ මර භහමේ 
වෘදඹහිංභ ෘතඥතහ ඒ ෆභ සිඹලු මදනහ මනුමන් ඳශ ය 
සිටින ඵ මභහිරහ වන් යමි.  

එභ ප්රජහ මේහ  යුතුර නිඹළලීමේී  අහනහන්ත මර 

ජීවිත ඹ  ඳත් ව ගුන් වදාදහ නිරධහරිඹහ ඉතහභත් ිංමේී  
සිහිඳත් යන අතයභ, එභ නිරධහරිඹහමේ මේවඹ  ඳහර්ලිමේන්තු 
මනුමන් අන් මෞය දළ වීභ  ද භහ ව  වළකි ව ඵ ප්රහල 
යමි. තද, විවිධ ව භහධය ආඹතන, භහධය හර්තහ කිරීමභන් 

ඔබ්ඵ  ඹමින් අතළන් ව, අයණ ව තභ මවෝදය ජනතහ 
මනුමන් ආධහය රඵහ මදමින් වන ළරසීමභන් ශහ ව 
උත්තුිං හර්ඹඹ මනුමන් සිඹලුභ භහධය ආඹතනර ත්, 

සමේච්ඡහ ිංවිධහනර ත්, අමනකුත් ඳරිතයහලීලීන් ත් භහමේ 
ෘතමේී ත්ඹ රිරිනභමි.  

රුදුරු ිංතුය උදුරින් උන්හිටි තළන් අහිමිවී, අන්ත අයණ 

ව ජනතහ  කිසිඹේ මවෝ වනඹ  රඵහ ී භ  භහ ගිඹ ෆභ 
තළනී භ ආණ්ඩු ඳහර්ලසමත ව විරුේධ ඳහර්ලසමත සිඹලුභ 
ඳහර්ලිමේන්තු ජනතහ නිමඹෝජිතඹන් අධහයණඹ යමින් ඳහ 

සිටිමත ඳ , ඳහ , ඳටු මඵී ේ ඳම රහ ඉදරිමතී  මභළනි 
මේදහචඹන්  දාහුණ ී භ ත්, ජීවිත, මේඳශ වහනි අභ ය 
ළනීභ ත් ආඳදහ ශභනහහයණඹ මනුමන් මඹෝය 
ඹන්ත්රණඹ  ස කිරීභ ඉතහභත්භ හමරෝචිත ඵඹ.  

අඳ දයිමන් ඉදරි ඳයේඳයහ ත්, නඳන් ඳයපුය ත් මභන් 
බඹහන යනර  මොදුරු මනොවීභ  භනහ අධයඹනඹකින් 
ඳසු මඹෝජිත ළරළසභ  ව ඹන්ත්රණඹ  ස කිරීභ  අරි 

ළමොභ අඳමේ මේ කුඩහ ය  මනුමන් ඉදරිඳත්වීභ  සුදුසු 
හරඹ එශළම තිමඵන ඵ මභොන  ඳළවළදලි මයි.  මභළනි 
ක්රිඹහහයේ මනුමන් අතිවිලහර දාදර  අලය වුත් අඳ ය  

අද මරෝමත මවො හිත, සුවදත්ඹ අත්ඳත් යත් ඹවඳත් 
යහජයඹ  මර එළනි ූලරය ප්රතිඳහදන මොඹහ ළනීභ දුසය 
හර්ඹඹ  මනොන ඵ භහමේ එභ විලසහඹයි. එභ නිහ 

ඳහර්ලිමේන්තු නිමඹෝජනඹ යන  ළඵෆ ිංමේී  ජනතහ 
නිමඹෝජිතඹන් මර අඳ ළමොභ එ  එදාතු වී අත්ළල් 
ඵළමන මභභ මඳොදු අයදාණ මනුමන් සුදුසු ඉ භන් ළඩ 

රිළිමශ  අරණර්ණවීභ  අධිසධහන ය නිදා. සතුතියි.  
 

II 
 

ඡන්ද හිමියන් ලියළඳදිංික කිරීමේ (විමේ විධිවිධළන) 
ඳනත් මකටුේඳත: මරේහධළධිකරණමත රණරණය 

தயர்கமப தறவுதெய்ல் (றதெட ற்தரடுகள்) 

ெட்டதோனம்: உர் லறன்நத் லர்ப்தை 

REGISTRATION OF ELECTORS (SPECIAL PROVISIONS) BILL: 

DETERMINATION OF THE SUPREME COURT 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහමේ 121(1) යසථහ අනු 

මරේසධහධියණඹ වදාමේ අයෝමඹෝඹ  ර  යන රද “ඡන්ද 
හිමිඹන් ලිඹහඳදිංචි කිරීමේ (විමලේ විධිවිධහන)” නභළති ඳනත් 
මටුේඳත රිළිඵ මරේසධහධියණමත රණයණඹ බහ  දළනුේ 
ී භ  ළභළත්මතමි. 

ඳනත් මටුේඳත මවෝ එහි විධිවිධහන කිසි  මවෝ 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  අනනුකර මනොන ඵ   
මරේසධහධියණඹ රණයණඹ ය ඇති අතය  “අබයන්තය ලමඹන් 
අතළන් ව තළනළත්තහ” ඹන්මනහි නිර්චනඹ මරේසධහධියණ 
රණයණමත වන් ඳරිද ිංමලෝධනඹ ශ යුතු ඵ  තදුය ත් 
මරේසධහධියණඹ දන්හ ඇත.  

මරේසධහධියණමත රණයණඹ අද දන හර්ඹ  වන් දළ මන 
නිර හර්තහමේ දාද්රණඹ ශ යුතුඹළයි භභ නිමඹෝ යමි. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

මරේහධළධිකරණමත රණරණය : 
உர் லறன்நத் லர்ப்தை: 

Determination of the Supreme Court: 
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III 

අඳරළධ නඩු විධළන විංග්රශය (විමේ විධිවිධළන) 
(විංමෝධන) ඳනත් මකටුේඳත : මරේහධළධිකරණය  

මඳත්වමක් 
குற்நறல் டடிக்மகதொமநச் ெட்டக்தகரம 

(றதெட ற்தரடுகள்) (றயத்ம்) ெட்டதோனம்: உர் 

லறன்யக்கு த 
CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (SPECIAL PROVISIONS) 

(AMENDMENT) BILL: PETITION TO THE SUPREME COURT 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහමේ 121(1) යසථහ ප්රහය “අඳරළධ 

නඩු විධළන විංග්රශය (විමේ විධිවිධළන) (විංමෝධන)” ඳනත් 

මටුේඳත ේඵන්ධමඹන් මරේසධහධියණඹ මත ඉදරිඳත් යන 
රද මඳත්භ රි ඳත  භහ මත රළබී ඇති ඵ ඳහර්ලිමේන්තු  
දළනුේ ී භ  ළභළත්මතමි. 

 
ලිිළ මල්ඛනළදය ිළිතගෆන්වීම 

ெர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ (ඉඩේ වශ ඳළර්ලිමේන්තු 

ප්රතිවිංවහකරණ  අමළතය ශළ ආණ්ඩු ඳක්මත  
ප්රධළන විංවිධළයකතුමළ)  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க - கரற ற்யம் 

தரரலன்ந யெலமப்தை அமச்ெயம் அெரங்கக் கட்ெறறன்  

தொற்தகரனரெரதம்) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 

රු ථහනහඹතුභනි, අග්රහභහතයතුභහ ව ජහති ප්රතිඳත්ති 
වහ ආර්ථි  යුතු අභහතයතුභහ මනුමන් භභ ඳවත වන් 

හර්තහ ඉදරිඳත් යමි. 

(i) 2016 ර්ඹ වහ ජහති ප්රතිඳත්ති වහ ආර්ථි 
 යුතු අභහතයහිංලමත හර්ඹ හධන හර්තහ;  

(ii) 2016 ර්ඹ වහ ජනමල්න වහ ිංයහමල්න 

මදඳහර්තමේන්තුමේ හර්ඹ හධන හර්තහ; ව 

(iii) 2016 ර්ඹ වහ විමේල ේඳත් මදඳහර්තමේන්තුමේ 
හර්ඹ හධන හර්තහ. 

එභ හර්තහ ආර්ථි ිංර්ධන රිළිඵ ආිංලී අධී ණ 
හය බහ මත මඹොදා ශ යුතු ඹළයි භභ මඹෝජනහ යමි.     

 
ප්රහනය විමවන දන්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි, අග්රහභහතයතුභහ ව ජහති ප්රතිඳත්ති 

වහ ආර්ථි  යුතු අභහතයතුභහ මනුමන් භභ 2016 ර්ඹ 
වහ අග්රහභහතය හර්ඹහරමත හර්ඹ හධන හර්තහ ඉදරිඳත් 
යමි. 

එභ හර්තහ අබයන්තය ඳරිඳහරනඹ වහ යහජය 

ශභනහයණඹ රිළිඵ ආිංලී අධී ණ හය බහ මත 
මඹොදා ශ යුතු ඹළයි භභ මඹෝජනහ යමි.     

 
ප්රහනය විමවන දන්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි, දාදල් වහ ජනභහධය අභහතයතුභහ 

මනුමන් භභ ඳවත වන් හර්තහ ඉදරිඳත් යමි. 

(i) 2016 ර්ඹ වහ බහණ්ඩහහය මභමවයුේ 

මදඳහර්තමේන්තුමේ හර්ඹ හධන හර්තහ;  

(ii) 2016 ර්ඹ වහ ශභනහයණ විණන 
මදඳහර්තමේන්තුමේ හර්ඹ හධන හර්තහ;  

(iii) 2016 ර්ඹ වහ යහජය ගිණුේ මදඳහර්තමේන්තුමේ 

හර්ඹ හධන හර්තහ;  

(iv) සුයහඵදු ආඥහ ඳනමත් (52 අධිහයඹ ව) 32 න්තිඹ 
භඟ කිඹවිඹ යුතු 25 න්තිඹ ඹ මත් භත්ඳළන් 
ඵරඳත්ර හසතු ේඵන්ධමඹන් දාදල් අභහතයයඹහ 

විසින් ඳනන රදු, 2016 මදළේඵර් 15 දනළති අිං 
1997/16 දයන අති විමලේ ළට් ඳත්රමත ඳශ යන රද 

නිමේදනඹ (අිං 992 දයන සුයහඵදු නිමේදනඹ); ව 

(v) සුයහඵදු ආඥහ ඳනමත් (52 අධිහයඹ ව) 32 න්තිඹ 
භඟ කිඹවිඹ යුතු 25 න්තිඹ ඹ මත් අය කු ඵරඳත්ර 
හසතු ේඵන්ධමඹන් දාදල් අභහතයයඹහ විසින් 

ඳනන රදු, 2016 මදළේඵර් 20 දනළති අිං 1998/7 
දයන අති විමලේ ළට් ඳත්රමත ඳශ යන රද 
නිමේදනඹ (අිං 994 දයන සුයහඵදු නිමේදනඹ). 

එභ හර්තහ ව නිමේදන යජමත දාදල් රිළිඵ හය බහ 

මත මඹොදා ශ යුතු ඹළයි භභ මඹෝජනහ යමි.     

 

ප්රහනය විමවන දන්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල් මශතළ (උවවහ අධයළඳන ශළ 
මශළමළර්ග අමළතයතුමළ වශ ඳළර්ලිමේන්තුමේ 

වභළනළයකතුමළ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்யம் 

தடுஞ்ெரமனகள் அமச்ெயம் தரரலன்நச் ெமத 

தொல்யம்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
රු ථහනහඹතුභනි, 2016 ර්ඹ වහ ඳහර්ලිමේන්තුමේ 

විඳ  නහඹ හර්ඹහරමත හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්තහ භභ 
ඉදරිඳත් යමි.  

එභ හර්තහ නනති  යුතු (දූණ විමයෝධී) වහ භහධය 

රිළිඵ ආිංලී අධී ණ හය බහ මත මඹොදා ශ යුතුඹළයි 
භභ මඹෝජනහ යමි.  

 

ප්රහනය විමවන දන්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
රු ථහනහඹතුභනි, ඳවත වන් නිඹභ මද භභ ඉදරිඳත් 

යමි.  

(i) 1978 අිං 16 දයන විලසවිදයහර ඳනමත් 27 (1) 
න්තිඹ ඹ මත් උස අධයහඳන වහ භවහභහර් 
අභහතයයඹහ විසින් විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන මොමින් 
බහමේ නිර්මේලඹ හිත, මේයහමදණිඹ 

විලසවිදයහරමත, ලහසත්ර ීඨධඹ තුශ භමනෝවිදයහ 
අධයඹන අිංලඹ  රිහිටුවීභ ේඵන්ධමඹන් හදන රදු 
2017 අමප්රේල් 19 දනළති අිං 2015/45 දයන අති විමලේ 
ළට් ඳත්රමත ඳශ යන රද නිඹභඹ; ව 

(ii) 1978 අිං 16 දයන විලසවිදයහර ඳනමත් 27 (1) 
න්තිඹ ඹ මත් උස අධයහඳන වහ භවහභහර් 
අභහතයයඹහ විසින් විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන මොමින් 
බහමේ නිර්මේලඹ හිත, මේයහමදණිඹ 
විලසවිදයහරමත නදය ීඨධඹ තුශ විකියණමේී  
අධයඹන අිංලඹ  රිහිටුවීභ ේඵන්ධමඹන් හදන රදු 
2017 අමප්රේල් 19 දනළති අිං 2015/46 දයන අතිවිමලේ 
ළට් ඳත්රමත ඳශ යන රද නිඹභඹ. 

එභ නිඹභ අධයහඳනඹ වහ භහන ේඳත් ිංර්ධනඹ රිළිඵ 
ආිංලී අධී ණ හය බහ මත මඹොදා ශ යුතුඹළයි භභ 
මඹෝජනහ යමි.    

 

ප්රහනය විමවන දන්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි, සමේල  යුතු අභහතයතුභහ 

මනුමන් භභ ඳවත වන් හර්තහ  ඉදරිඳත් යමි. 
(i) 2016 ර්ඹ වහ සමේල  යුතු අභහතයහිංලමත 

හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්තහ වහ ගිණුේ; 
(ii) 2016 ර්ඹ වහ ෆල්ර දසත්රි  මල්ේ 

හර්ඹහරමත හර්ඹ හධන හර්තහ වහ ගිණුේ; 
(iii) 2016 ර්ඹ වහ මභොනයහර දසත්රි  මල්ේ 

හර්ඹහරමත හර්ඹ හධන හර්තහ වහ ගිණුේ; 
(iv) 2016 ර්ඹ වහ අේඳහය දසත්රි  මල්ේ 

හර්ඹහරමත හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්තහ වහ ගිණුේ; 
ව 

(v) 2016 ර්ඹ වහ ඹහඳනඹ දසත්රි  මල්ේ 
හර්ඹහරමත හර්ෂි හර්ඹ හධන වහ ගිණුේ හර්තහ.  

එභ හර්තහ අබයන්තය ඳරිඳහරන වහ යහජය ශභනහයණඹ 
රිළිඵ ආිංලී අධී ණ හය බහ මත මඹොදා ශ යුතුඹළයි 
භභ මඹෝජනහ යමි.  

 

ප්රහනය විමවන දන්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගරු ආර්.එේ. රිංජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ (රළජය 
ඳරිඳළන ශළ කෂමනළකරණ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர - ததரது 

றர்ரக ற்யம் தொகரமத்து அமச்ெர்) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
රු ථහනහඹතුභනි, 2016 ර්ඹ වහ යහජය ඳරිඳහරන වහ 

ශභනහයණ අභහතයහිංලමත හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්තහ වහ 
ගිණුේ භභ ඉදරිඳත් යමි.  

එභ හර්තහ අබයන්තය ඳරිඳහරන වහ යහජය ශභනහයණඹ 

රිළිඵ ආිංලී අධී ණ හය බහ මත මඹොදා ශ යුතු 
ඹළයි භභ මඹෝජනහ යමි.   

 

ප්රහනය විමවන දන්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

මඳත්වේ 
தக்கள் 
PETITIONS 

 

ගරු සුජීල මවේනසිංශ මශතළ (ජළතයන්තර මලමෂ රළජය 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு சுஜல தெணெறங்க- ெர்தெ ர்த்க இரஜரங்க  

அமச்ெர்)  
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
රු ථහනහඹතුභනි,  මොශම 07, භරීනහ ඇනියු, අිං 03 

දයන සථහනමඹහි ඳදිංචි භමනෝජහ භයවීය භවත්මිඹමන් රළබුණු 
මඳත්භ  භභ රිළින්මි. 
 

ගරු කී ජයලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 
රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඳවත වන් මඳත්ේ ඳව 

රිළින්මි.  
(1) භළද භවනුය, මභොයවදාර, අිං 94/2 දයන සථහනමඹහි 

ඳදිංචි ඒ.ජී. ධර්භමේන භවතහමන් රළබුණු මඳත්භ; 
(2) ල්ළටින්ද, අලුත්මදය, අිං 115 දයන සථහනමඹහි 

ඳදිංචි ඒ.එේ.එස. අධිහරි භවතහමන් රළබුණු මඳත්භ; 
(3) උඩදුේඵය, මඳොේරිටිඹ, ඔඹතළන්න ඹන ලිරිනමඹහි ඳදිංචි 

ඊ.එේ. යන්භල් කුභහරි ඒනහඹ මභනවිඹමන් රළබුණු 
මඳත්භ; 

(4) උඩදුේඵය, මඳොේරිටිඹ, ඔඹතළන්න අිං 47 දයන 
සථහනමඹහි ඳදිංචි ඊ.එේ.ීඨ.ඩබ්ලිේ.එල්.බී. ඒනහඹ 
භවතහමන් රළබුණු මඳත්භ; ව 

(5) මේයහමදණිඹ, අඟුණහර, අිං 335/3 දයන සථහනමඹහි 
ඳදිංචි ම .එේ.ීඨ.සී. ඵණ්ඩහය භවතහමන් රළබුණු 
මඳත්භ.       

ගරු ශර්ණ රළජකරුණළ මශතළ 
(ரண்தைறகு யர்ண ரஜகயர) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

රු ථහනහඹතුභනි, තිත්තඳත්තය, භණඵළේද, අිං 238 
දයන සථහනමඹහි ඳදිංචි ආර්.එේ.ඩී. සිරිමේන භවතහමන් රළබුණු 
මඳත්භ  භභ රිළින්මි. 

  

ගරු මරෝහිණී කුමළරි විමේරත්න මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றயற) தரயறணற குரரற றதஜத்ண) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

රු ථහනහඹතුභනි, මල්මර, ඵමයසළ, ටුමඳොත, 
අිං 401 දයන සථහනමඹහි ඳදිංචි බී.ඩබ්ලිේ.ඩී.එේ.ම . 

ධර්භකීර්ති භවත්මිඹමන් රළබුණු මඳත්භ  භභ රිළින්මි. 
 

ගරු වන්දත් වමරසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு ெந்றத் ெெறங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

රු ථහනහඹතුභනි, බුරත්මොහුරිටිඹ, විඹරරිටිඹ ඹන 

ලිරිනමඹහි ඳදිංචි ම .ජී.එේ. දහනහඹ භවතහමන් රළබුණු 
මඳත්භ  භභ රිළින්මි. 

 

ඉදරිඳත් කරන ද මඳත්වේ  මශජන මඳත්වේ ිළිතබ කළරක 
වභළල  ඳෆලරිය යුතු යයි නිමයෝග කරන  දී. 

ெர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்கமபப் ததரதுதக் குழுவுக்குச் ெரட்டக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 
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ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුරු 
றணரக்கலக்கு ரய்தோன றமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අිං 1-387/'15-(5), රු බුේධි ඳතියණ භවතහ. 
 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka ) 

රු ථහනහඹතුභනි, ආය  යහජය  අභහතයතුභහ 
මනුමන් භහ එභ ප්රලසනඹ  රිළිතුරු ී භ වහ ති මද 
හරඹ  ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ප්රහනය මතු දනකදී ඉදරිඳත් කිරීම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரய றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අිං 2-1101/'16-(2), රු ඳේභ උදඹලහන්ත 

ගුණමේය භවතහ. 
 

ගරු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குதெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රු ථහනහඹතුභනි, භභ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.   
 

ගරු ඉන්දක බණ්ඩළරනළයක මශතළ (නිලළව ශළ ඉදකිරීේ 
නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க - வீடமப்தை ற்யம் 

றர்ரத்துமந தறற அமச்ெர்) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake - Deputy Minister of 
Housing and Construction) 

රු ථහනහඹතුභනි, නිහ වහ ඉදකිරීේ අභහතයතුභහ 
මනුමන් භහ එභ ප්රලසනඹ  රිළිතුරු ී භ වහ ති මද 

හරඹ  ඉල්රහ සිටිනහ. 
 

ගරු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குதெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රු ථහනහඹතුභනි, භභ මේ ප්රලසනඹ මොඩ  හරඹ  

තිසමේයි අවන්මන්.  
 

ගරු ඉන්දක බණ්ඩළරනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඳශදාළනි තහ යි අවරහ තිමඵන්මන්. 
 

ගරු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குதெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මේ ේඵන්ධ ප්රලසන කිහිඳඹ  තිමඵනහ. ඒ නිහ රු ජිත් 

මප්රේභදහ භළතිතුභහ රිළිතුරු මදන්න ල් ත්තහ.  

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු නිමඹෝජය අභහතයතුභනි, ති මදකින් රිළිතුරු මදන්න 
පුළුන්ද? 

 

ගරු ඉන්දක බණ්ඩළරනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

පුළුන්, රු ථහනහඹතුභනි. 
 

ප්රහනය මතු දනකදී ඉදරිඳත් කිරීම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரய றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

"වමෘද්ධි ආදර් ගේමළන" ලයළඳෘතිය : අරණණු 
"ெதொர்த்ற ரறரறக் கறரங்கள்" 

கயத்றட்டம் :தரக்கம் 
"SAMURDHI MODEL VILLAGES" PROJECT: OBJECTIVES  

1123/’16 

3. ගරු චමින්ද වි මේසරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றதஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

භහජ විඵරළන්වීේ, සුබහධන වහ න්ද උඩය  උරුභඹ 
රිළිඵ අභහතයතුභහමන් ඇස ප්රලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) "භෘේධි ආදර්ල ේභහන" නමින් යහඳෘතිඹ  
ඔඵ අභහතයහිංලඹ භ් න් ආයේබ ය තිමබ්ද; 

 (ii) එමේ නේ, එභ යහඳෘතිමත අයදාණු මර්ද; 

 (iii) ඵදුල්ර දසත්රි මඹන් එභ යහඳෘතිඹ වහ  
මතෝයහත් ේභහන මර්ද; 

 (iv) එභ ේභහන දයුණු කිරීභ වහ  ළනීභ  
අමේ හ යන රිඹය මර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහ  දන්න්මනහිද? 

(ආ) මනො එමේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

ெதோக லுவூட்டல், னன்தைரற ற்யம் கண்டி தைரறமகள் 

அமச்ெமக் தகட்ட றணர:  

(அ) (i) "ெதொர்த்ற ரறரறக் கறரங்கள்" தம் ததரறல் 

ங்கபது அமச்ெறணரல் கயத்றட்டதரன்ய 

ஆம்தறக்கப்தட்டுள்பர; 

 (ii) ஆதணறல், தற்தடி கயத்றட்டத்றன் தரக்கம் 

ரது; 

 (iii) தற்தடி கயத்றட்டத்துக்கரக ததுமப 

ரட்டத்றல் தர்ந்தடுக்கப்தட்டுள்ப 

கறரங்கள் ரம; 

 (iv) தற்தடி கறரங்கமப தொன்தணற்யற்கரக 

தற்தகரள்ற்கு றர்தரர்க்கறன்ந 

டடிக்மககள் ரம; 

 ன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்தநல், ன்? 

asked the Minister of Social Empowerment, Welfare 
and Kandyan Heritage: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether your Ministry has initiated a 

project titled “Samurdhi Model 

villages”; 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

 (ii) if so, the objectives of that project; 

 (iii) the villages in the Badulla District which 

have been selected for that project; 

 (iv) the steps which are proposed to be taken to 

develop those villages? 

(b) If not, why? 

 
ගරු එවහ.බී. දවළනළයක මශතළ (වමළජ වවිබ ගෆන්වීේ ශළ 

සුභවළධන ශළ කන්ද උඩර  උරුමය ිළිතබ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்க - ெதோக லுவூட்டல் ற்யம் 

னன்தைரற ற்யம் கண்டி தைரறமகள் அமச்ெர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare and Kandyan Heritage) 

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රලසනඹ  රිළිතුය මභමේයි. 

(අ) (i) භෘේධි ිංර්ධන මදඳහර්තමේන්තු භ් න් 
භෘේධි ආදර්ල ේභහන යහඳෘතිඹ  ආයේබ ය 
ඇත. 

 (ii) * චියසථහයී නිසඳහදන ක්රභමේදඹ  තුළින් ඳවුමල් 
 මඳෝණඹ ව ආවහය සුය ෂිතතහඹ ඇති 
 කිරීභ. 

  * ප්රජහ වබහගිත්ඹ උඳරිභ මර මඹොදහ නිමින්, 
 ග්රහීනඹ නිසඳහදන ළඩිදයුණු ය, අමශවියණ 
 ජහරඹ  ේඵන්ධ ය, ඔවුන්මේ ආර්ථි 
 විඵරළන්වීභ. 

  * භහජ ිංර්ධන ව අමනකුත් මඳොදු ඳවසුේ 
 ප්රලසත භට් භ  ඳත් යමින්, ක්රිඹහහරී 
 ේභහන ඳේධතිඹ  බිහි කිරීභ. 

  * අන් අඹ ද ආදර්ලඹ  න ඳරිද, දළනුභ වහ තු  
 රඵහත වළකි ඳරිද, මභෝධහනි ආදර්ල 
 ේභහනඹ  බිහි කිරීභ. 

  * දළිඳුභ රිටුදළකීමේ ජහති මභමවය  භනහ 
 ආදර්ලඹ  රඵහ දඹ වළකි න මර 
 දරිද්රතහමඹන් මඳමශන ඳවුල් ආර්ථි 
 ලමඹන් විඵරළන්වීභ. 

 (iii) ඵදුල්ර දසත්රි මත, වල්දුේදාල්ර ප්රහමේලිඹ 
මල්ේ මොට්ධහමත විවහයර ේභහනඹ අදහශ 
යහඳෘතිඹ වහ මතෝයහ මන ඇත. 

 (iv) එභ ග්රහභ නිරධහරි මේ ජීත්න ප්රජහමේ ජීන 

තත්ත්ඹ උස කිරීභ වහ දළන  මඹමදන 

ර්භහන්ත දයුණු ය ළනීභ  අලය උඳයණ 

ද්රය රඵහී භ ව න ජීන භහර් අමේ හ 

යන්නන් ව  මයෝ භල් ඳළශ ෆී භ තුළින් 

ආදහඹේ තත්ත්ඹ ළඩිදයුණු ය ළනීභ  එභ 

හ වඳුන්හ ී භ  අමේ ෂිතඹ. -මේ භ මයෝ 

භල් ඳළශ විකිණීභ මඵොමවොභ මවොඳින් මමයන 

භ .- ඒ වහ රුරිඹල් මිලිඹන 7 දාදර  

මන් ය ඇත. 

  ීන  අභතය ෆභ ඳවුර භ ඔවුන්මේ අයෝභතඹ 
ඳරිද ඳවුල් ිංර්ධන යහඳෘති ස ය ඒහ  
ආධහය මමර්. 

(ආ) අදහශ මනොභළත. 

ගරු චමින්ද වි මේසරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றதஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු අභහතයතුභනි,  රිළිතුරු රඵහී භ මනුමන් මඵොමවොභ 
සතුතියි.  රු ඇභතිතුභනි, ඇත්ත භ  මභඹ මේ අභහතයහිංලඹ 
ඹ මත් යන ඉතහභත් ළදත් ළඩ රිළිමශ . ඔඵතුභහ 

වල්දුේදාල්ර මොට්ධහඹ ළන ඳභණයි කිේමේ. භහ හිතන විධිඹ , 
ආදර්ල ේභහන ඳත්හ මන ඹහභ  ඵණ්ඩහයමර, ඇල්ර 
මොට්ධහඹත් මතෝයහ මන තිමඵනහ.   

විමලේමඹන්භ මභහිී  භ තුශ භත්ද්රය ඵළවළය කිරීභ කිඹන 
හයණහ සිඹල්රභ සිේධ යනහ. භභ මේ උත්ඹ  වබහගී 
වුණහ. රු ඇභතිතුභනි, මභහිී  භභ දකින අඩු ඳහඩු  තිමඵනහ. 
ඒ ළන තභයි භමේ ඳශදාළනි අතුරු ප්රලසනඹ අවන්මන්. 

විමලේමඹන්භ අඩු ආදහඹේරහභී ඳවුල් වහ ඔවුන්මේ ආර්ථිඹ 
ල තිභත් කිරීභ ත්, භ තුශ තිමඵන අඩු ඳහඩු සිඹල්ර වහ 
දාදල් මන් කිරීභ ත් ඔඵතුභහමේ අභහතයහිංලඹ වයවහ ඔඵතුභහ 

විලහර දාදර  ළඹ යනහ. රු ඇභතිතුභනි, විමලේමඹන්භ ඒ 
අඩු ආදහඹේරහභීන් මනුමන් ළඹ යන දාදලින් -  
උදහවයණඹ  විධිඹ  ත්මතොත් මිරිස අමයන ඹන්ත්ර, භවන 

භළෂින් ළනි මේල් ඔවුන්මේ සඹිං ආර්ථිඹ දයුණු ය ළනීභ 
වහ රඵහ මදනහ.  එදහ ඒ රැසවීභ තුශත් මඹෝජනහ ශ ඳරිද  
නිරධහරින් වයවහ ඒ රිළිඵ ඳසු විඳයභ  යන්න අද අසථහ  

වදරහ තිමඵනහ.  රු ඇභතිතුභනි, ඒ ඳසු විඳයභ යන්න ඕනෆ 
ඔවුන්මේ ආර්ථිඹ ල තිභත් යරහයි. ඒ යරහ තිමඵනහද? 
ඒ ී පු මදයින් ඔවුන් පර ප්රමඹෝජනඹ  න්නහද? එමේ 

මනොභළති  ඒහයින් මනත්  යුතු යනහද කිඹරහ මොඹහ 
ඵරන්න ඕනෆ. මභොද, භවය උදවිඹ ඒ රඵහ මදන උඳයණඹ 
මනත් පුේරඹන් වහ විකුණන ආහයඹ අරි දකිනහ. 
එතමො  අමේ ෆඹමභන් ළඩ  මන්මන් නළවළ. ඒ නිහ එභ ඳසු 

විඳයභ තුළින් මේ ළඩ වන මනුමන්  ඹේ  යුත්ත  
යන්න රු ඇභතිතුභහ සදහනේ මරහ ඉන්නහද? 

 
ගරු එවහ.බී. දවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, අමේ භන්ත්රීතුභහ ඉතහ ළදත් 

ප්රලසනඹ  භතු මශේ.  එතුභහ කිඹපු විධිඹ  ඇත්ත භ ඳසුගිඹ 
හරමත අමේ ජී මනෝඳහඹ ළඩ රිළිමශ වයවහ ේර භවය 
අඹ  ී පු ඹන්ත්ර උඳයණ ඒ අඹ විකුණරහ තිබුණහ.  ඒ  

ප්රධහනභ මවේතු වුමණ් මේ ළඩ රිළිමළින් ප්රහමේලිඹ මල්ේරු 
වයවහ දහඳතිරු ඉත් කිරීභයි. අද අරි ප්රහමේලිඹ මල්ේරුන්  
මේ කීභ ේපූර්ණමඹන්භ ඳයහ තිමඵනහ. එතළන 

ශභනහරුම  ඉන්නහ. ඒ වයවහ අරි ඳසු විඳයේ කිරීභ වහ 
අලය  යුතු ේපූර්ණමඹන්භ රෆසති යරහ තිමඵනහ. ඒ නිහ 
දාදල් දුන්මනොත්, උඳයණඹ  අයමන දුන්මනොත්, එමවභ 

නළත්නේ මනත් ආධහයඹ  දුන්මනොත් ඒ රිළිඵ ඳසු විඳයේ ය 
හර්තහ  අරි මන්හ න්නහ. ඒ රිළිඵ ළඩ වන  
තිමඵනහ. වළඵළයි, ඳසුගිඹ හරමත ඒහ තිබුමණ් නළවළ.  

 
ගරු චමින්ද වි මේසරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றதஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු ඇභතිතුභනි, ප්රහමේලිඹ ේඵන්ධීයණ මිටුර  
භහමඹන් භහඹ  මනොමයි,  පුළුන් නේ භහ වමඹන් වඹ  
මවෝ  අවුරුේද අහනමත එභ ඳසුවිඳයේ හර්තහ රළමඵන්න  

 යුතු යන්නඹ කිඹන හයණඹත් භත  යමින් භමේ  මදන 
අතුරු ප්රලසනඹ අවනහ. 

ප්රහමේලිඹ මල්ේතුභහ, ිංර්ධන නිරධහරි ව  අමනකුත් 

නිරධහරින් ඉතහභ ඕනෆමින්, උනන්දුමන් මේ  යුත්ත යන 
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ඵ අරි දන්නහ. වළඵළයි, භහ දකින තත් එ ළ ලු  

තිමඵනහ.  මේ ග්රහීනඹ ජනතහ තභන් තුශ තිමඵන සඹිං 
වළකිඹහ අනු  ඔඹ මදන මේත් අයමන  මඵොමවොභ අභහරුමන් 
තභ නිසඳහදනඹන් යනහ. වළඵළයි,  ඔවුන්මේ බහණ්ඩ මමශ 
මඳොශ  මනඹහභ රිළිඵ, එමවභ නළත්නේ තයහරී මමශ 

මඳොශත් එ  තය කිරීභ රිළිඵ ඔවුන්  දළනුභ  මවෝ ඒ 
රිළිඵ උඳමදස රඵහ ී භ  සිදු න්මන් නළවළ.  ඒ නිහ ඔවුන්  
එභ ක්රභමේදඹ රිළිඵ කිඹරහ මදන්න.  

විමලේමඹන් අරි දන්නහ,  භවහ ඳරිභහණ යහඳහරිඹන් නේ  
අලුත් බහණ්ඩ මමශ මඳොශ  එනමො  න් නේ මදනහ, 
වඳුන්හ ී ේ යනහ.  නදාත් භවහ ඳරිභහණ යහඳහරිඹන් තය 

යන විධිඹ භ ශ යුතු නළවළ.  රු ඇභතිතුභනි,  මේ ග්රහීනඹ 
ජනතහ තභන්මේ නිසඳහදන  ඉතහභ ගුණමඹන්, ප්රමිතිමඹන් යුතු 
භ තුශ නිසඳහදනඹ  යනහ.  යහඹනි ද්රය මභොනත් අඩිංගු 

යරහ නළවළ.   මභන්න මේ මේල් රිළිඵ  market යන්න 
පුළුන් ළඩ රිළිමශ  අභහතයහිංලඹ භට් මින් ඇති යන්න 
පුළුන් නේ,   ඔඵතුභන්රහ, අරි මඹොදන ඒ දාදර තුශ ඔවුන්මේ 
සඹිං නිසඳහදනලින්  ඔවුන්  මවො ආදහඹභ  රඵහ න්න 

පුළුන් මයි කිඹරහ භහ හිතනහ.  භ තුශ ඒ පුේරඹන් ඉතහභ 
අයණ මරහ සිටිනහ අරි දළ හ.  ඒ රිළිඵ ඳසුවිඳයභ  
යන මර භහ ඉල්රන්මන් ඒයි.  විමලේමඹන්භ එභ  නිසඳහදන 

බහණ්ඩලින්  අමනකුත් අතුරු නිසඳහදන ය න්න ඔවුන්  
වළකිඹහ  නළවළ.  උදහවයණඹ  විධිඹ  ේමිරිස තිමඵන 
ප්රමේලර  ේමිරිස මො න්න ඹන්ත්රඹ  මදනහ නේ මවොයි. 

භවය මරහ  මොමවන් මවෝ ඹන්ත්ර මනළල්රහ තභයි එභ 
අතුරු නිසඳහදන යන්න මන්මන්. එවි  අභතය ප්රහවන 
විඹදභ  ඹනහ. මභන්න මේ කිඹන අතයභළද සිදුවීේ රිළිඵ, එභ 

 මේත්රඹ ේඵන්ධ  නිසඳහදඹහ දළනුත්   කිරීභ  යන්න 
ඕනෆයි කිඹන හයණඹ භහ මඹෝජනහ යනහ. රු ඇභතිතුභනි, ඒ 
වහ ළඩ රිළිමශ  තිමඵනහද? 
 

ගරු එවහ.බී. දවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, එතුභහ ඉතහ ළදත් හයණඹ  ළන 
කිේහ. අමේ ප්රහමේලිඹ ේඵන්ධීයණ මිටු රැසවීේර   
ූලරසථහන ශභනහහයරු වළභදහභ ඒ අඹ ළන හර්තහ  
ඉදරිඳත් යනහ.  

ඒ නිහ ඔඵතුභහමේ ඉල්ලීභ ඳරිදභ ආදර්ල ේභහන වහ 
ජීමනෝඳහඹ ළඩ රිළිමමශේ ර්තභහන තත්ත්ඹ රිළිඵ 
හර්තහ  භහ තුමනන් තුන  ඉදරිඳත් යන්න කිඹරහ භභ DCC 
එ  කිඹන්නේ.  

ඇත්ත භ ඊශඟ හයණඹ තභයි, අරි මේයහමදණිඹ 
විලසවිදයහරඹ, මොශම විලසවිදයහරඹ, ජඹර්ධනපුය 

විලසවිදයහරඹ, විමලේමඹන්භ ඹම විලසවිදයහරඹ ේඵන්ධ 
යමන, ඒහමත ෘෂිර්භ ීඨධර ව ඉිංජිමන්රු ීඨධර සිටින 
අඹමන් භන්විත මිටු  ඳත් යරහ, උඳමදස ී භ වහ 

 යුතු යමන ඹනහ. ඒ හමේභ තහයිරන්ත යජු විසින් 
තහයිරන්තමත ක්රිඹහත්භ යමන ඹනු රඵන මතු හ ළඩ 
රිළිමශ  ේඵන්ධ විමලේඥ රිරිසද භහ තුමනන් තුන  

ඇවිල්රහ මේ අඹත් එ  ථහ යමින්, ඒ වහ අලය උඳමදස 
රඵහමදනහ. එභ නිහ ඉදරි හරඹ තුශ ඔඵතුභහ කිඹන අඩු ඳහඩු 
ටි අඳ  වදහන්න පුළුන් මයි. ඒහ එමවභ වුමණ් නළවළ, 
මේ අඹහමල් ගිඹ එ තභයි සිදු වුමණ්. 

 

ගරු චමින්ද වි මේසරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றதஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ අවනහ. 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මවොයි, අවන්න. 

 
ගරු චමින්ද වි මේසරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றதஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු ඇභතිතුභනි, ෘහිණිඹන් වහ "මවශ මඵොජුන්වශ" 
කිඹරහ නය භධයමත මවො ළඩ වන  ක්රිඹහත්භ න ඵ 

අරි දන්නහ. එභ ළඩ වන ඉතහභත්භ හර්ථ ය  පුයහ 
ක්රිඹහත්භ මනහ අරි දළ හ. ඒ හමේභ ළඩ රිළිමශ  
ආයේබ යන්න පුළුන් කිඹන මඹෝජනහ තභයි අරි ඉදරිඳත් 

යන්මන්. ඉදරි හරමතී  තභන්මේ නයමත තිමඵන ප්රධහන 
මමශ මඳොශ තුශ මභභ නිසඳහදන අමශවි යන්න පුළුන් 
අමශවි භධයසථහන ඇති යන්න කිඹරහ භභ ඔඵතුභහ  මඹෝජනහ 

යනහ. ඔඵතුභහ  එළනි ළඩ රිළිමශ  ක්රිඹහත්භ යන්න 
පුළුන්ද? 

 

ගරු එවහ.බී. දවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ඇත්ත භ අරි ප්රහමේලිඹ මල්ේ මොට්ධහ භට් මින් ේර 
තිමඵන ප්රධහන මඳොශල් ඳදනේ යමන, දන මන් යමින්, 

භෘේධි නිසඳහදයින්  තභන්මේ නිසඳහදන අමශවි කිරීභ වහ 
අලය ඳවසුේ ළඳයීභ ඹ මත් ඩ කිහිඳඹ  ෆ ී මේ ළඩ 
රිළිමශ  ඳ න් මන තිමඵනහ. 

භවය තළන්ර ඒ හර්ඹ ආයේබ යරහ තිමඵනහ. ඔඵතුභහ 
අඳ  මඳොඩි උදවු  යනහ නේ, ඔඵතුභහමේ ප්රමේලමත ඒ 
ඩල් ටි වදරහ මදන්නේ. 

 
ගරු චමින්ද වි මේසරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றதஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

දළන භත් අමේ ප්රමේලමත මේ නිසඳහදනර  විලහර 
ඉල්ලුභ  තිමඵනහ. නදාත් ඒ නිසඳහදඹන්  වළකිඹහ  නළවළ 
මොශම ප්රමේලමත සිටින භවහ ඳරිභහණ මමශන්දන් භඟ 

ේඵන්ධතහ  ඇති ය න්න . භභ කිඹන්මන් ඒ හමේ ළඩ 
රිළිමශ  ළනයි. 

 
ගරු එවහ.බී. දවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

දළන භ අරි භහ වඹ  ළයඹ  මේ නිසඳහදඹන් 
මොශම  මනළල්රහ, දස තුන මඳොශ  ඳත්නහ. ඳසුගිඹ 

දසර එමවභ එ  තිබුණහ. නදාත් ඒ අඹ අඳ  කිඹනහ මේ 
භහ මදමන් මද  ඳත්න්න කිඹරහ. ඉඩ ඩ ව සථහන 
රිළිඵ ළ ලු  තිමඵනහ. නදාත් අරි මේ රිළිඵ ළඩ 

 යුතු යමන ඹනහ.  

 
පී. එේ. නන්දමවේන මශතළ : ධීලර විරළම ලෆටුඳ 
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4. ගරු ඩවහ අශප්මඳරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்ததய) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ධීය වහ ජරජ ේඳත් ිංර්ධන අභහතයතුභහමන් ඇස 
ප්රලසනඹ- (1): 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

 

(අ) (i) "ජඹනී ", කියරළල්ර, මදවිනුය ලිරිනමත ඳදිංචි 
ීඨ. එේ. නන්දමේන භවතහ ධීය විරහභ ළටුේ 
මඹෝජනහ ක්රභමත දහඹමඹකු ඵත්;  

 (ii) ඹ අවුරුදු 60 ේපූර්ණ වීභ මවේතුමන් තභහ  
හිමි විරහභ ළටුඳ රඵහ ළනීභ වහ අිං 
MT/3279 ඹ මත් ඔහු විසින් විධිභත් අඹදුේඳත  
ඉදරිඳත් ය  ඇති ඵත්; 

 (iii) ධීය වහ ජරජ ේඳත් මදඳහර්තමේන්තුමේ 
වහය අධය  (ධීවිළ) විසින්  අිං 
භහත/05/2/82 වහ 2014.11.05 දනළති ලිරිමඹන් 
භහතය, ෘෂි ය ණ භණ්ඩරමත අධය යඹහ 
මත සිහිළවීේ ය ඇති ඵත්; 

 (iv) නන්දමේන භවතහ, නිඹභහනුකර හරි දාදල් 
මහ, ඒ ඵ භහතය වහය අධය  වති ය 
තිබිඹී ත්, විරහභ ළටුඳ මනු , ශුේධ හරි 
දාදල් වහ ඒ භත මඳොළිඹ ඳභණ  ආඳසු මවීභ  
ෘෂිර්භ වහ මොවිජන ය ණ භණ්ඩරඹ 
රණයණඹ ය ඇති ඵත්; 

 එතුභහ දන්මනහිද? 

(ආ) මේ නවි  62 වළවිරිද විමත ඳසු න නන්දමේන භවතහ  
හිමි විරහභ ළටුඳ රඵහ ී භ  රිඹය න්මන්ද ඹන්න එතුභහ 
මභභ බහ  දන්න්මනහිද?  

(ඇ) මනො එමේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

கடற்தநரறல் ற்யம் லக பதோன அதறறயத்ற 

அமச்ெமக் தகட்ட றணர :  

(அ) (i) "ஜணற" கறனதல்ன, தறத ன்ந 

தொகரறறல் றயும் றய. தே.ம். ந்தெண 

கடற்தநரறனரபர் ஏய்வூற றட்டத்றற்கு 

தங்கபறப்தைச் தெய்ரரர் ன்தமயும்; 

 (ii) 60 மப் தர்த்ற தெய்மரல் க்கு 

உரறத்ரண ஏய்வூறத்மப் 

ததற்யக்தகரள்ற்கு இனக்கம் MT/3279 இன் 

கலழ் தொமநரண றண்ப்ததரன்மந 

ெர்ப்தறத்துள்பரர் ன்மயும்; 

 (iii) கடற்தநரறல் ற்யம் லரறல் பதோன 

அதறறயத்ற றமக்கபத்றன் உறப் 

தறப்தரபரறணரல் (க.ஏ.ற. )  இனக்கம் 

ர/05/2/82 ற்யம் 2014.11.05ஆம் றகற 

கடித்றன் தோனம் ரத்மந, கத்தரறல் 

கரப்தையறச் ெமதறன் தறப்தரபயக்கு 

றமணவூட்டப்தட்டுள்பதன்தமயும்; 

 (iv) றய. ந்தெண, தொமநப்தடி மத் 

தரமககமபச் தெலுத்ற, இமண ரத்மந 

உற தறப்தரபர் ெரன்யப்தடுத்றயுள்ப 

ததரறலும், ஏய்வூறத்றற்குப் தறனரக, தநற 

மத் தரமகமயும் இற்குரற 

ட்டிமயும் ரத்றம் றயப்தறச் 

தெலுத்துற்கு கத்தரறல் ற்யம் கன 

கரப்தையற ெமத லர்ரணறத்துள்பதன்தமயும்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) ற்ெம் 6 2  ம அமடந்துள்ப றய. 

ந்தெணவுக்குரற ஏய்வூறத்மப் 

ததற்யக்தகரடுப்தற்கு டடிக்மக டுப்தரர 

ன்தம அர் இச்ெமதறல் அநறறப்தரர?  

(இ) இன்தநல், ன்? 

asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 

Development: 

(a) Is he aware that - 

 (i) Mr. P.M. Nandasena residing at 

“Jayanadee,” Kiralawella, Devinuwara, is a 

member of the Fishermen’s Pension 

Scheme;  

 (ii) he has submitted a formal application 

bearing reference No. MT/3279 for 

obtaining the pension that he is entitled to 

receive as he has completed 60 years of age; 

 (iii) reminders have been sent to the Director, 

Agrarian Insurance Board, Matara, by the 

Assistant Director (ධීවිළ) of the 

Department of Fisheries and Aquatic 

Resources through the letter bearing 

reference No. භහත/05/2/82 dated 

05.11.2014; and 

 (iv) Agricultural and Agrarian Insurance Board 
has decided to pay back to Mr. Nandasena 

only the net premiums and the interest on 

the net premiums instead of paying the 

pension despite that he had duly paid all the 
premiums and the Assistant Director, 

Matara, had certified that he had duly paid 

all the premiums?  

(b) Will he inform this House whether steps would be 

taken to pay to Mr. P.M. Nandasena, who is 62 
years old now, the pension that he is entitled to 

receive? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි, ධීය වහ ජරජ ේඳත් ිංර්ධන 

අභහතයතුභහ මනුමන් භහ එභ ප්රලසනඹ  රිළිතුය රඵහ මදනහ. 

(අ) (i) "ජඹනී ", කියරළල්ර, මදවිනුය ඳදිංචි ීඨ.එේ. 
නන්දමේන භවතහ එේටී/3279 දහඹ අිංඹ 
ඹ මත් ධීය විරහභ ළටුේ වහ භහජ ආය ණ 
ප්රතිරහබ මඹෝජනහ ක්රභඹ  දහඹ වී ඇත. 

 (ii) එභ දහඹඹහ විසින් විරහභ ළටුේ රඵහ මදන 
මර  බහය දුන් සිඹලු මල්න වහය 
අධය  (භහතය) විසින් 201 3.03.28 දන ෘෂි 
ය ණ භණ්ඩරඹ මත ඉදරිඳත් ය ඇත.  

 (iii) 2013.03.28 දන ලිරිඹ  රිළිතුය  මනොභළති 
ඵළවින් 2014.11.05 න දන වහය අධය  
(භහතය) විසින් ෘෂි ය ණ භණ්ඩරඹ මත 
සිහි ළවීභ  යන රී .  

 (iv) ධීය විරහභ ළටුේ වහ භහජ ආය ණ ප්රතිරහබ 
මඹෝජනහ ක්රභඹ ඹ මත් විරහභ ළටුේ රඵහ 
ළනීභ වහ මභභ ප්රතිරහයෝඹහ අවුරුදු 59 
ේපූර්ණවීභ  ප්රථභ නිඹභ ය ඇති හරි 
ිංයහ ේපූර්ණමඹන් මහ අන් ශ යුතු 
මේ.  
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රු ඩරස අරවේමඳරුභ භවතහ 
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  මභභ ධීය විරහභ ළටුේ  මඹෝජනහ ක්රභඹ  අදහශ ලිරිමොනු 
වහ මතොයතුරු 2004.12.26 දන සිදු ව සුනහමි යනමඹන් 
විනහලවීභ මවේතුමන් හර්ඹහරඹ භ් න් මව හරි 
ප්රභහණඹ නිලසචිතභ මොඹහ ළනීභ  මනොවළකිවී ඇත. 
එඵළවින්, එභ දහඹඹහ තු ඇති හරි දාදල්  වන් 
මඳොත වහ මව දාදල්ර  රඵහදුන් රිසිට් ඳත්ර  අනු 
විරහභ ළටුේ රඵහමදන මර ඉල්ලීේ යන රී . නදාත්, එභ 
මව හරි ිංයහ ඔහු විසින් මවිඹ යුතු ප්රභහණඹ  
ඩහ එ  අඩු ඵ ෘෂි ය ණ භණ්ඩරඹ විසින් දන්හ 
ඇත. එභ අඩු හරිඹ මව ඵ  තවවුරු ශ වළකි ලිඛිත 
හ ෂි එභ දහඹඹහ මවෝ භහතය දසත්රි  හර්ඹහරඹ තු 
මනොභළති ඵළවින්, ධීය විරහභ ළටුේ ඳනත  අනු මභළනි 
අසථහරී  ධීය විරහභ ළටුේ රඵහළනීභ  හිමිේ 
මනොභළති ඵ එභ භණ්ඩරඹ විසින් දන්හ ඇත. එඵළවින්, 
එභ දහඹඹහ මත මහ ඇති ශුේධ හරි දාදර වහ එභ 
හරඹ  අදහශ මඳොලිඹ ඳභණ  මවීභ සිදු ශ වළකි ඵ 
ෘෂි ය ණ භණ්ඩරඹ විසින් 2014.11.24 දනළති 
ලිරිමඹන් වහය අධය  (භහතය) මත දන්හ ඇත.  

(ආ) ඉවත ලිරිඹ  අනු ධීය විරහභ ළටුේ වහ භහජ ආය ණ 
ප්රතිරහබ මඹෝජනහ ක්රභඹ ක්රිඹහත්භ න ඳනමත් 
විධිවිධහනර  අනු ඒ භවතහ  ධීය විරහභ ළටුේ 
රඵහත මනොවළකි න අතය, එභ අඹ මත මන රද 
ශුේධ හරි වහ අදහශ මඳොලිඹ ඳභණ  රඵහදඹ වළකිඹ.  

(ඇ) ෘෂි ය ණ භණ්ඩරමත න්ද මවීභ රිළිඵ මිටු 
භ් න් ඉවත රණයණඹ මන ඇති ඵළවින්, ඒ ේඵන්ධ ධීය 
වහ ජරජ ේඳත් ිංර්ධන අභහතයහිංලඹ  ඉදරි ක්රිඹහ 
භහර්ඹ  ළනීභ  වළකිඹහ  මනොභළත.  

 
ගරු ඩවහ අශප්මඳරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்ததய) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

රු අභහතයතුභනි, භභ ඔඵතුභහ  මඵමවවින් සතුතින්ත 
මනහ, ධීය අභහතයතුභහ මනුමන් ඒ රිළිතුය රඵහ ී භ 

රිළිඵ. රු ථහනහඹතුභනි, භමේ ඳශදාන අතුරු ප්රලසනඹ 
මභමේයි. ඒ සිේධිඹ න්මන් සුනහමිඹ  මඳයයි. එතුභහ  දළන් ඹ 
අවුරුදු 62 වුණහ  එඹ එතුභහ ඹ අවුරුදු වතළිස ණන්ර ඳසු 

මේී  ව සිදුවීභ . ප්රධහන ලමඹන් සිේධ මරහ තිමඵන්මන් 
හරි මවීභ ණ්ඩනඹ වීභයි. ෘෂි ය ණ භණ්ඩරමත 
මොන්මේසිර තිමඵන්මන්, හරි තුන  මනොමහ ණ්ඩනඹ 

වුමණොත් ගිවිසුභ අමවෝසි නහ කිඹරහයි. නදාත් ජනතහ විදා ති 
මඳයදාමණ් භන්ත්රීරුන් ඳළළති න්ධහන ආණ්ඩුමේ සිටි හරමත 
චන්ද්රමේන විමේසිිංව හි පු ඇභතිතුභහ ප්රතිඳත්තිභඹ රණයණඹ  

ත්තහ ඒ ණ්ඩනඹ වීභ නළත රහ ඵරහ ප්රතිමල්නත 
කිරීභ . එතුභහ ප්රතිමල්නත කිරීභ ආයේබ ශහ. රු 
අභහතයතුභනි, ඒ අනු අසථහ  දුන්නහ, රණන්දු  ත්තහ 
එළනි අඹ  මේ ය ණඹ නළත රඵහ ී භ වහ; විරහභ ළටුඳ 

රඵහ ී භ වහ. ඒ රණන්දු ඹ මත් -ඒ රණන්දු ප්රහය- 
කියරළල්මල් නන්දමේන භවතහ හරි 48  මහ තිමඵනහ. 
වළඵළයි අඳ හනුේරි ඵරන්න ඕනෆ හයණඹ  තිමඵනහ, 

රු අභහතයතුභනි. ඔහුමේ සිඹලු මේඳශ සුනහමිඹ  වසු ව 
තත්ත්ඹ  ඹ මත්, දාහුද අයිමන් ජීත් න පුයළසිඹකු විධිඹ  
අදහශ මල්න ඔේපු යන්න ඔහු  පුළුන්භ  තිබුමණ් නළවළ. 

වළඵළයි, ෘෂි ය ණ භණ්ඩරඹ සුනහමිඹ  මොදුරු වුමණ් නළවළ. 
ඒ නිහ ඔවුන් තු ඒ දත්තඹන් තිමඵන්න ඕනෆ. ඉතහ කීමභන් 
නන්දමේන භළතිතුභහ වති යනහ, හරි 48  මහ 

තිමඵනහ කිඹහ. ඒ නිහ ෘෂි ය ණ භණ්ඩරඹ මනුමන් ධීය 
අභහතයතුභහ ඉතහභ හනුේරි මේ දවහ ඵරන්න ඕනෆ.    

හරි 48  මේහඹ කිඹන එ  අදහශ සිඹලුභ හයණහ 
ඔවුන් තු තිමඵනහ. ඔඵතුභන්රහ කිඹන්මන් ඒ ශුේධ හරි 

දාදරත්, මඳොලිඹත් ඳභණ  ආඳසු මන්න පුළුන් කිඹරහයි.  

නන්දමේන භළතිතුභහ  විතය  මනොමයි, රු ඇභතිතුභනි,  

එළනි තත්ත්ඹන්  දාහුණ ී  සිටින සිඹලු මදනහ භ යන මරොකු 
අහධහයණඹ  ඒ. ඒ නිහ  නන්දමේන භළතිතුභහමේ ප්රලසනඹ 
ේඵන්ධමඹන් රු ථහනහඹතුභහමේ අධහනඹ මඹොදා ය 
විමලේෂිත ඵරන මර නළතත් භහ ඉල්රහ සිටිනහ. රු 

ථහනහඹතුභනි, හනුේරි ඵරන එ මනොමයි,  ඔහු  
හධහයණඹ ඉස  යන්නඹ කිඹන ඉල්ලීභ තභයි,  ඳශදාළනි 
අතුරු ප්රලසනඹ විධිඹ  භහ ඉදරිඳත් යන්මන්.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

රු ථහනහඹතුභනි, ධීය අභහතයහිංලමඹන් රඵහ දුන් 

රිළිතුය තභයි භහ ඉදරිඳත් මශේ. ඊ  අභතය රු භන්ත්රීතුභහ 

ඉදරිඳත් ශ රුණු රු ඇභතිතුභහමේ අධහනඹ  මඹොදා 

යන්න  යුතු යනහ.  

 
ගරු ඩවහ අශප්මඳරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்ததய) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

රු ථහනහඹතුභනි, භමේ අතුරු ප්රලසන තුමනන් ත එ 

හයණහ  ඔඵතුභහමේ අධහනඹ මඹොදා යනහ. භහතය 

දසත්රි ඹ  ඇති ව ිංතුය රිළිඵ ඔඵතුභහ දන්නහ. රු 

ඇභතිතුභනි, ඒ අසථහමේ හයමත ධීය  යුතුර මඹමදන 

ධීයමඹෝ තභන්මේ ඹහන්ත්රි මඵෝට්ටු අයමන ඒ මිනිසුන්  උදවු 

මන්න ආහ.  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභනි, මේ ේඵන්ධමඹන් මනභ විහදඹකුත් 
ඳළළත්මනහ.  

 
ගරු ඩවහ අශප්මඳරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்ததய) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඒ ළන මනොමයි කිඹන්මන්. ඒ 

ධීයමඹෝ ඇවිල්රහ සමේච්ඡහමන් ඉදරිඳත් වුණහ. ඔඵතුභහත් 

ිංතුය  ඹ  වුණු ප්රමේලර ිංචහයඹ ශහ. එතමො  තුය 

ඵළවළරහ. රු ථහනහඹතුභනි, භවය තළන්ර විදුලි 

රැවළන්ර , ම ලිමෂෝන් රැවළන්ර  උඩින් තුය ගිඹහ. ඒ නු 

මඳමනන්මන් නළවළ.  යමොඩ උඹන්මොඩ ප්රමේලමතී  අරි ගිඹ 

මඵෝට්ටුර  එමවභ වුණහ. දාහුමේ ඉරහ සමේච්ඡහමන් ආපු 

ධීය හර්මිඹන්මේ මඵෝට්ටුර  අනතුරු සිේධ වුණහ. වළඵළයි, 

න්ද මවීමේ  යුතුරී  ඒ රහ ඵරන්න විධිඹ  නළවළ. ඒ 

වහ ධීය ඇභතිතුභහමේ අධහනඹ මඹොදා විඹ යුතුඹ කිඹහ භහ 

මඹෝජනහ යනහ.  

නිල්රහ ඟ ආශ්රිත මිරිදඹ ධීය ර්භහන්තමත මඹදුණු 

ධීය ප්රජහමන් විලහර රිරි  විලහර ලමඹන් ආර්ථි වහනි 

සිේධ මරහ තිමඵනහ. ඒ නිහ භභ මේ අසථහ ඳහවිච්චි 

යනහ, එභ භහජ මො ස ළන ධීය ඇභතිතුභහමේ අධහනඹ 

මඹොදා යන්න. මොමවේත් ඔවුන් ළන කිඹළමන්මන් නළවළ. 

න්දඹ  මවීභ වහ කිසිදු අසථහ ප්රතිඳහදන මන් කිරීමේ 

මොන්මේසිර  ඔවුන් වසු මන්මන් නළවළ. නදාත් අරි සිඹලු 

මදනහභ ඒ ළන දන්නහ. ඒ නිහ රු ථහනහඹතුභනි, 

ඔඵතුභහමේ අධහනඹ එභ ඳහර්ලස මද මනුමන් මඹොදා 

යන්නඹ කිඹහ මේ රු බහමේී  භභ ඉල්රහ සිටිනහ.  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මවොයි. රු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භළතිතුභහමේ අධහනඹත් 
ඒ වහ මඹොදා යන්න පුළුන්. 

 

ගරු නිශළල් ගප්ඳත්ති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

රු ථහනහඹතුභනි, තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ භභ අවනහ.  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අය මදනහද? 
 

ගරු ඩවහ අශප්මඳරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்ததய) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ඔේ, රු ථහනහඹතුභනි. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මවොයි. රු නිවහල් රේඳත්ති භන්ත්රීතුභනි, තුන්ළනි අතුරු 
ප්රලසනඹ අවන්න. 

 

ගරු නිශළල් ගප්ඳත්ති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

රු ථහනහඹතුභනි, දළන් රු ඩරස අරවේමඳරුභ භවතහ 
කිඹපු විධිඹ භ ීඨ.එේ. නන්දමේන භවත්භඹහ ඉතහභ නිවතභහනී -

ෘෂි ය ණ භණ්ඩරඹ තු මේහ තිඹහමන නළවළ කිඹහ 
කිඹේී ත්, ඒ හමේභ ධීය අභහතයහිංලඹ තු මේහ තිඹහමන 
නළතු තිබිඹී ත්- භවහ ළඳ කිරීභ  යරහ එභ මල්න ඉදරිඳත් 

ය තිමඵනහ. එමේ ඉදරිඳත් ශහ  ඳසුත්, ඒ භනුසඹහ ඒ 
යපු ළඳ කිරීභ  උඳවහයඹ  විධිඹ ද එභ භනුසඹහ  ධීය 
විරහභ ළටුඳ රඵහ මනොමදන්මන් කිඹහ භභ අදහශ ඇභතියඹහමන් 

අවනහ. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඇභතිතුභනි, ඒ ළන අධහනඹ මඹොදා යන්න. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ඒ උඳවහයඹ  මනොමයි. තත්ත්ඹ තභයි ඳළවළදලි යරහ 

තිමඵන්මන්. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඹන්ත රුණහතිර ඇභතිතුභනි, ඒ ළන අධහනඹ 
මඹොදා යන්න. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි, රිළිතුමයහි ඒ ළන වන් ය 

තිබුණහ. නදාත් රු ඩරස අරවේමඳරුභ භළතිතුභහ යපු විමලේ 
ඉල්ලීභ අඳ  යන්න - 

ගරු නිශළල් ගප්ඳත්ති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

මොච්චය ළත ළඩ ද, ඒ? 
 

ගරු ඩවහ අශප්මඳරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்ததய) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහ නිමඹෝජය ඇභතිතුභහ ත් - 

[ඵහධහ කිරීභ ] භභ තභයි ඉදරිඳත් මරහ රණන්දු ත්මත්. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි, රු ඩරස අරවේමඳරුභ භළතිතුභහමේ 

ඉල්ලීභ අරි රු ඇභතිතුභහ  මඹොදා යන්නේ. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මවොයි. මඵොමවොභ සතුතියි. 
 

ගරු නිශළල් ගප්ඳත්ති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

මවන් ළටුණු මිනිවහ  මොනහ ඇන්නහ හමේ ළඩ  මේ 

යරහ තිමඵන්මන්.  

 
ඒරළවර්ඳත්තු ප්රළමද්ය ය මල්කේ මක්ඨාධළවය:  රළජය 

ආයතන වතු ඉඩේ 
நரவூர்ப்தற்ய தறதெ தெனரபர் தறரறவு :அெ 

றயணங்கலக்குரற கரறகள் 
ERAVURPATTU DS DIVISION: LANDS BELONGING TO STATE 

INSTITUTIONS 
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5. ගරු එේ. එච්. එේ. වල්මළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். ெல்ரன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

ඉඩේ ව ඳහර්ලිමේන්තු ප්රතිිංසයණ අභහතයතුභහමන් ඇස 
ප්රලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) භඩරපු දසත්රි මත, ඒයහවර්ඳත්තු ප්රහමේලිඹ 
මල්ේ මොට්ධහඹ තුශ රිහිටි යහජය ආඹතන 
තු ඉඩේ ප්රභහණඹ මර්ද; 

 (ii) එභ ප්රහමේලිඹ මල්ේ මොට්ධහමත 
ඳදිංචිරුන් විසින් යජමත ඉඩේ ප්රදහන/ ඵරඳත්ර 
භත රඵහ ළනීභ වහ අඹදුේ ය තිමබ්ද; 

 (iii) එමේ නේ, එභ අඹදුේඳත් ප්රභහණඹ මොඳභණද; 

 (iv) එභ අඹදුේරුන්  මේ ද හ ප්රදහන/ඵරඳත්ර භත 
රඵහී  ඇති ඉඩේ ප්රභහණඹ මර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහ  දන්න්මන්ද? 

(ආ) මනො එමේ නේ, ඒ භන්ද?  
 

கரற ற்யம் தரரலன்ந யெலமப்தை அமச்ெமக் 

தகட்ட றணர:  

(அ) (i) ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றன், நரவூர்ப்தற்ய 

தறதெ தெனரபர் தறரறறல் அமந்துள்ப 

அெரங்க றயணங்கலக்குச் தெரந்ரண 

கரறகபறன் அபவு ரதன்தமயும்; 
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 (ii) தற்தடி தறதெ தெனரபர் தறரறறல் 

ெறப்தர்கள் அெரங்க கரறகமப அபறப்தைப் 

தத்றத்றன்/அதறப்தத்றத்றன் தோனம் 

ததற்யக்தகரள்ப றண்ப்தறத்துள்பரர்கபர 

ன்தமயும்; 

 (iii )  ஆதணறல், தற்தடி தகரரறக்மககபறன் 

ண்றக்மக ரது ன்தமயும்; 

 ( iv )  தற்தடி றண்ப்தரர்கலக்கு இற்மநம 

அபறப்தைப் தத்றத்றன்/ அதறப்தத்றத்றன் 

தோனம் ததற்யக்தகரடுக்கப்தட்டுள்ப கரறகபறன் 

அபவு ரது ன்தமயும்; 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்தநல், ன்? 

 

asked the Minister of Lands and Parliamentary 
Reforms: 

(a) Will he inform this House -  

 (i) the extent of land which belongs to the 

public institutions  located  in  Eravurpattu 
Divisional Secretary's Division in Batticaloa 

District; 

 (ii) whether the occupants  in that Divisional 

Secretary's  Division has applied to obtain 

State lands on grants / permits; 

 (iii) if so , the number of  applications received 

for it; 

 (iv) the extent of land provided to the aforesaid 

applicants on grants / permits by now ? 

(b) If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රලසනඹ  රිළිතුය මභමේයි. 

(අ) (i) භඩශපු දසත්රි මත, එයහවර්ඳත්තු ප්රහමේලිඹ 
මල්ේ මොට්ධහමත මව ම ඹහර් 
495.00064 (වහයසිඹඅනඳවයි, දලභ බින්දුයි 
බින්දුයි බින්දුයි වඹයි වතය) ඉඩේ ප්රභහණඹ  
යජමත ආඹතන මත රඵහ ී  ඇත. 

 (ii) ඔේ. 

 (iii) ඉල්ලුේ ය ඇති ප්රභහණඹ - 7,275 (වත්දවස 
මදසීඹ වළත්තෆඳව)කි. 

 (iv) අ ය 292 රඩ් 01 (අ ය මදසීඹඅනමදයි, 
රඩ් එ) ඉඩේ ප්රභහණඹ  වහ ඵරඳත්ර රඵහ ී  
ඇත. 

  ඵරඳත්ර වහ ප්රදහන නිකුත් ය ඇති ප්රභහණඹ 535යි. 
අදහශ ඵරධහරින්මේ නිර්මේල රළබී තිමඵන 
ප්රභහණඹ 1,122යි. 

(ආ) අදහශ මනොමේ.  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අිං 6 - 1360/'16 - (1), රු හසුමේ නහනහඹ හය 
භවතහ. 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I ask for two weeks' time to answer that Question.  

 
ප්රහනය මතු දනකදී ඉදරිඳත් කිරීම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரய றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
උතුරු ඳෂළමත් රළජය මවේලය  බලළ ගෆීමම: ලයවහ 

සීමළල ඉශෂ නෆිංවීම 
ட ரகர அெ தெமக்கரண ஆட்தெர்ப்தை : 

தல்மனம உர்த்துல் 
RECRUITMENT TO PUBLIC SERVICE IN NORTHERN 

PROVINCE:  RAISING OF AGE LIMIT  
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7. ගරු ළන්ති ශ්රීවහකන්දරළවළ මශත්මිය  
(ரண்தைறகு (றயற) ெரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரெர) 

(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) 

යහජය ඳරිඳහරන ව ශභනහයණ අභහතයතුභහමන් ඇස 
ප්රලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) තිස අවුරුදු යුදභඹ තත්ත්ඹ මවේතුමන් උතුරු 
ඳශහමත් අතළන්වීේ, හසථහන අහිමිවීේ, 
බහයහයරුන් මනොභළතිවීේ, මදභේරිඹන් 
අහිමිවීේ වහ මේඳශ අහිමිවීේ ඹන මවේතූන් භත 
සිසුන්මේ අධයහඳනඹ අඩහශ ව ඵ රිළින්මන්ද; 

 (ii) මභභ මවේතූන් භත සිසුන්  තභ උඳහධි අධයහඳනඹ 
ේපූර්ණ කිරීභ ප්රභහද ව ඵ දන්මන්ද; 

 (iii) එභ රුණු භත, උතුරු ඳශහමත් යහජය මේඹ  
ඵහ ළනීමේ ඹස සීභහ අවුරුදු 45 ද හ ඉවශ 
නළිංවීභ   යුතු යන්මන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහ  දන්න්මන්ද? 

(ආ) මනො එමේ නේ, ඒ භන්ද? 
 
ததரது றயரக ற்யம் தொகரமத்து அமச்ெமக் 

தகட்ட றணர:  

(அ) (i )  30 யட கரன ததரர் றமனம கரரக ட 

ரகரத்றல் இடம் ததர்வுகள், 

ரழ்றடங்கமப இத்ல், ததரயப்தரபர்கள் 

இல்னரம, ததற்தநரர் இப்தைகள் ற்யம் 

தெரத்து இப்தைகள் ஆகற கரங்கபறணரல் 

ரர்கபறன் கல்ற தரறக்கப்தட்டமம 

ற்யக்தகரள்கறன்நரர ன்தமயும்; 

 ( i i )  தற்தடி கரங்கபறணரல் ரர்கள் து 

தட்டப்தடிப்மதப் தர்த்ற தெய்றல் ரம் 

ற்தட்டமம அநறரர ன்தமயும்; 

 (iii )  தற்தடி கரங்கபறன் அடிப்தமடறல், ட 

ரகர அெ தெமக்கு ஆட்தெர்ப்தை 

தெய்ற்கரண தல்மனம 45 தும 

உர்த்துற்கு டடிக்மக டுப்தரர 

ன்தமயும்; 

 அர் இச் ெமதக்கு அநறறப்தரர? 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

( ஆ) இன்தநல், ன்? 

 
asked the Minister of Public Administration and 

Management: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he admits that the education of 

students was disrupted on account of 

displacement as well as loss of homes, 
guardians, parents and properties in the 

Northern Province due to the thirty-year 

war situation;  

 (ii) whether he is aware that the completing of 

the degree by students was delayed for 

these reasons; and 

 (iii) whether he will act to elevate the age limit 

to 45 years for recruitment to the Provincial 

Public Service based upon those reasons? 

(b) If not, why?  

 
ගරු ආර්.එේ. රිංජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ  
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රලසනඹ  රිළිතුය මභමේයි. 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) ඔේ. 

 (iii) නළත. 

(ආ) යහජය මේමත එ  එ  තනතුය  ඵහ ළනීමේී  අදහශ 

න උඳරිභ ඹස සීභහ රණයණඹ යනුමත තනතුය වහ 

අනුභත ඵහ ළනීමේ ඳටිඳහටිඹ මවෝ මේහ යසථහමේ 

විධිවිධහන අනු ඹ. එමභන්භ 2011.06.29 දනළති අභහතය 

භණ්ඩර රැසවීමේී  එශඹි රණයණඹ අනු 2011.11.16 දන 

නිකුත් යන රද යහජය ඳරිඳහරන චක්රමල් 19/2011 

භ් න් යහජය මේඹ  ඵහ ළනීමේී  අධයහඳන සුදුසුභ 

මේ විලසවිදයහර උඳහධිඹ රහ ඵරන අසථහරී  අභ 

වහ උඳරිභ ඹස සීභහන් රිළිමළින් අවුරුදු 21 වහ අවුරුදු 

35 මර ිංමලෝධනඹ ය ඇත. එඵළවින්, මභභ 

විධිවිධහනලින් ඳරිඵහහිය ඵහ ළනීමේ උඳරිභ ඹස 

සීභහ මනස ශ මනොවළ. 

 

ගරු ළන්ති ශ්රීවහකන්දරළවළ මශත්මිය  
(ரண்தைறகு (றயற) ெரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரெர) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
ன்தமட தொனரது தனறக றணரமக் 

தகட்கறன்தநன். அரது, 2009 மரண யுத் 

கரனகட்டத்றல் தன றமணத்றநமகரண் மடப்தரலட்மெகள் - 

Efficiency Bar Exams தகரழும்தறதன மடததற்நண. அந் 

தத்றதன த எழுங்குகபறலியந் மட கரரகப் தன 

உத்றதரகத்ர்கள் அந்ப் தரலட்மெம ழு 

தொடிரற்ததரணது. இணரல் ற்ததரழுதும் ெம்தந்ப்தட்ட 

உத்றதரகத்ர்கள் உரற ெம்தபத் றட்டத்றதள் 

உள்ரங்கப்தடறல்மன. ஆணரல், 2011ஆம் ஆண்டு றமனம 

சுதொகரணன் தறன்தை அந் உத்றதரகத்ர்கள் அந்ப் 

தரலட்மெகபறல் ெறத்றதய்றயுள்பரர்கள். ஆகத, இமக் 

கயத்றற்தகரண்டு அர்கலக்கரண அந்ச் ெம்தப 

றலுமகமப ங்குற்கு டடிக்மக டுக்கப்தடுர?  

 

ගරු ආර්.එේ. රිංජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ  
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
අදහශ ප්රලසනඹ ඳළවළදලි භ  ඉදරිඳත් යන්න, රු 

භන්ත්රීතුමිඹනි. භ  පුළුන්, ඒ ේඵන්ධමඹන් රහ ඵරහ 

මභො ද යන්න පුළුන් කිඹරහ ඵරන්න. ඔඵතුමිඹ  තිමඵන 

ප්රලසන ටි භ  ලිඛිත ඉදරිඳත් යන්න. 

 

ගරු ළන්ති ශ්රීවහකන්දරළවළ මශත්මිය  
(ரண்தைறகு (றயற) ெரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரெர) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
ன்நற.  

ன்தமட அடுத் தனறகக் தகள்றமக் 

தகட்கறன்தநன். அரது, இன்ய டக்கு, கறக்குப் 

தகுறகபறதன கரப்தடுகறன்ந தற்நறடங்கள் குநறப்தரக 

ெரறகள், அலுனகப் தறரபர்கள் ததரன்ந 

தற்நறடங்கமப றப்தைற்கரகத் தன்தகுறறலியந்து 

ஆட்கள் றறக்கப்தடுகறன்நரர்கள். டக்கு ரகரம் லண்ட 

கரனம் யுத்ம் மடததற்ந தறதெரகும். அந் யுத் 

சூலிலும் அங்கு கல்ற கற்யத் குறரணர்கள் தனர் 

இயக்கறன்நததரழுதும் இந் தற்நறடங்கலக்கு அர்கள் 

உள்ரங்கப்தடரமக்கு ன்ண கரதன்ய 

தரறறல்மன. ஆணரல், தன்தகுறறலியந்து அங்தக 

றறக்கப்தடுகறன்ந அலுனர்கள் எய யடதர அல்னது 

இண்டு யடங்கதபர தறரற்நறறட்டு, அங்கறயந்து 

இடரற்நனரகற லண்டும் ங்கலமட தெரந் இடங்கலக்குச் 

தெல்கறன்நரர்கள். இணரல் இந் ட தகுற க்கள் 

தரடர்ந்து இண்டு மகரண இன்ணல்கமப 

றர்தகரள்கறன்நரர்கள். என்ய, அங்தக தற்நறடங்கள் 

தரடர்ந்து கரப்தடுது; இண்டரது, அந்ப் தகுறறதன 

கல்ற கற்ந குறரணர்கலக்கு அவ்ரநரண றணங்கள் 

ங்கப்தடரறயப்தது. ஆகத, அந்ச் தெற்தரட்மட 

றயத்துற்கு டடிக்மக டுக்கப்தடுர? 

 

ගරු ආර්.එේ. රිංජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ  
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
රු භන්ත්රීතුමිඹනි, ීන  මඳය යහජය මේඹ  රිඹළදුයන්, 

හර්ඹහර හර්ඹ වහඹඹන්, ේරුන් -සුළු මේඹන්- 

ඵහ ත්මත් යහජය ඳරිඳහරන අභහතයහිංලමඹන්. ළබිනට් 

භණ්ඩර රණන්දු  අනු අදහශ අභහතයහිංලර  ඵරඹ ඳයහ 

තිමඵනහ, සුළු මේඹන් ඵහ ළනීභ ඒ අභහතයහිංල භ් න් 

කිරීභ . භභ රිළින්නහ, භවය අසථහර එළනි 

අහධහයණේ සිදු මනහ කිඹන එ. අරි මේ ේඵන්ධ 

ළබිනට් භණ්ඩරමතී  හච්ඡහ ශහ, උතුමර් අඹ උතුරු-

නළමඟනහිය ඳශහත්ලින් ඵහ ළනීභ . නදාත් තනතුරු විලහර 

ිංයහ  තිමඵන්මන් ඳශහත් බහර. ඳශහත් බහර තභයි සුළු 

මේ තනතුරු තිමඵන්මන්. ඳශහත් බහ  අසථහ තිමඵනහ, 

ඒ තනතුරු වහ ඵහ න්න. නදාත් ලිරිරුන් ව අමන  

තනතුරු වහ ඵහ ළනීමේී  ඒ ඳශහත්ර තිමඵන 

පුයේඳහඩුර  තභයි ඵහ න්මන්. ඒ එ භ භභ කිඹන්න 

ඕනෆ, ඳසුගිඹ ඳරිඳහරන මේහ විබහමඹන් ශ්රී රිංහ ඳරිඳහරන 

මේඹ  අරි එසිඹ එ මදමන  ඵහ ත් ඵ. ඒ එසිඹ 

එ මදනහමන් තිසවතයමදමන  උතුරු-නළමඟනහිය උදවිඹ. භභ 
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හිතන විධිඹ , ඒ භ් න් තදාන්නහන්මේරහමේ ජන අනුඳහතඹ 

හමේ මදගුණඹ  අසථහ රළබී තිමඵනහ. අරි අමේ 

අභහතයහිංලඹ භ් න් උතුරු-නළමඟනහිය  ඒ හමේ අසථහ ී රහ 

තිමඵනහ.  
 

ගරු ළන්ති ශ්රීවහකන්දරළවළ මශත්මිය  
(ரண்தைறகு (றயற) ெரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரெர) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
தகௌ அமச்ெர் அர்கதப, ரன் இங்கு குநறப்தறடுது 

தொகரமத்து ததரட்டிப் தரலட்மெக்கு ஆட்தெரோ்ப்தைச் 

தெய்ப்தடுதர்கமபப் தற்நறல்ன. அர்கள் ங்கலமட 

றநமக்தகற்ந மகறல் ஆட்தெரோ்ப்தைச் 

தெய்ப்தடுகறன்நரர்கள். ஆணரல், அலுனகப் தறரபர்கள் 

அல்னது ெரறகலமட  றணங்கள்  தற்நறத்ரன் ரன் 

இங்கு குநறப்தறடுகறன்தநன். இணறயம் கரனங்கபறனரது 

டக்கு, கறக்குப் தகுறறலியக்கறன்நர்கமப அங்கு 

அப்தறகபறல் றறப்தற்கு டடிக்மகதடுக்க 

தண்டுதன்ய தகட்டுக்தகரள்கறன்தநன்.  

 

ගරු ආර්.එේ. රිංජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ  
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
මවොයි. අරි ඒ ේඵන්ධ රහ ඵරනහ.  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මවොයි. Thank you. 

 
කඳුර  ඇතුළු මබ්මශෝ ප්රමද්ල  ්රිමඳෝ බළ 

මන්දීම : මශේතු 
மனகம் உட்தட்ட தன தறதெங்கலக்கு 

றரறததர ங்கப்தடரம: கரங்கள் 
NON-PROVISION OF THRIPOSHA TO MANY AREAS 

INCLUDING UP-COUNTRY: REASONS 
     1366/’16 

8. ගරු ඩග්වහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் தரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

මෞය  මඳෝණ වහ මේලිඹ නදය අභහතයතුභහමන් ඇසු 
ප්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) මෞය මදඳහර්තමේන්තු විසින් ර්බනී 
භහතහන්   කිරිමදන භේරුන්  වහ ඵය අඩු 
අවුරුදු 5  අඩු ශදාන්  "ත්රිමඳෝ” මඳෝයදහයි 
ආවහයඹ රඵහ දුන් ඵත්; 

 (ii) එමේ රඵහ මදන රද ත්රිමඳෝ  ඳසුගිඹ භහ 3  
ළඩි හරඹ සි  ඳුය  ඇතුළු මඵොමවෝ 
ප්රමේලර  රඵහ මනොදුන් ඵත්;   

 එතුභහ දන්මන්ද? 

(ආ) (i) ත්රිමඳෝ රඵහ මනොී භ  මවේතු  මර්ද; 

 (ii) යජඹ විසින් මභමත  මනොමිමල් රඵහ මදන 
ත්රිමඳෝ මඳෞේලි සුරිරි මශ ළල් භ් න් 
විකිණීමේ  යුතු සිදු මමින් ඳතින ඵ   
භෆතී  භහධයලින් ඳශ යන රද හර්තහර 
තයතහ  තිමබ්ද; 

 (iii)  ත්රීමඳෝ අදහශ ජනතහ  රඵහ ී භ   යුතු 
යන්මන්ද; 

 (iv) එමේ නේ  එභ දනඹ මර්ද; 

  ඹන්න එතුභහ මභභ මභභ බහ  දන්න්මන්ද?  

(ඇ)  මනො එමේ නේ  ඒ භන්ද? 
 
சுகரரம், ததரெம ற்யம் சுதெ யத்து 

அமச்ெமக் தகட்ட றணர:   

( அ) (i )  சுகரரத் றமக்கபத்றணரல் கர்ப்தறறத் 

ரய்ரயக்கு, தரலூட்டும் ரய்ரயக்கு ற்யம் 

5  துக்குக் குமநந் றமநகுமநந் 

தறள்மபகலக்கு ததரெரக்குறக்க உரண 

"றரறததர" ங்கப்தட்டதன்தமயும்; 

 ( i i )  அவ்ரய ங்கப்தட்ட றரறததர, கடந் 3 

ரத்துக்கு தற்தட்ட கரனத்றலியந்து 

மனகம் உள்பறட்ட அதகரண 

தறதெங்கலக்கு ங்கப்தடறல்மன 

ன்தமயும்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i )  றரறததர ங்கப்தடரமக்கரண கரங்கள் 

ரம; 

 ( i i )  அெரங்கத்றணரல்  இற்மநம இனெரக 

ங்கப்தட்ட றரறததரம ணறரர் ெறநப்தைச் 

ெந்மத் தரகுறகள் ஊடரக றற்தமண 

தெய்ற்கரண டடிக்மககள் 

தற்தகரள்பப்தட்டு யரக அண்மறல் 

ஊடகங்கபறல் தபறறடப்தட்ட அநறக்மககபறல் 

உண்மத்ன்ம உள்பர; 

 (iii )  றரறததரம,  ற்தைமட க்கலக்கு 

ங்குற்கரண டடிக்மககமப 

தற்தகரள்ரர; 

 (iv )  ஆதணறல், அத்றகற ரது; 

 ன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

( இ) இன்தநல், ன்? 

 

asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 

Medicine: 

(a) Is he aware that- 

 (i) the “Thriposha” nutritional supplement was 

provided to expecting mothers, lactating 

mothers and underweight children below 
the age of five by the Department of 

Health;  

 (ii) the “Thriposha” nutritional supplement, 

which was thus previously provided, has 

not been provided to many areas including 
the up-country areas for the period of more 

than last three months? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) the reasons for not providing "Thriposha"; 

 (ii) whether there is any authenticity in the 

reports published through media recently to 

the effect that arrangements are underway 
to sell "Thriposha", which was so far 

provided by the Government free of 

charge, through private supermarkets ; 
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 (iii) whether arrangements will be made to 

provide "Thriposha" to the relevant 

recipients; and 

 (iv) if so, of the date on which it will be done? 

(c) If not, why? 

 

ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළරත්න මශතළ (මවෞඛය, 
මඳෝණ ශළ මද්ය ය වලදය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) ரஜற தெணரத்ண - 

சுகரரம், ததரெம ற்யம் சுதெ யத்து அமச்ெர்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  

රු ථහනහඹතුභනි  එභ ප්රලසනඹ  රිළිතුය මභමේයි.  

(අ) (i) ඔේ.  

 (ii) ත්රිමඳෝ රළබීභ  හිමිේ ඇති සිඹලුභ ප්රතිරහභීන්  
ත්රිමඳෝ රඵහ ී  ඇත. 

(ආ) (i)  ඳළන මනොනඟී. 

 (ii) නළත. 

 (iii) ඔේ.  

 (iv) ඳළන මනොනඟී. 

(ඇ) ඳළන මනොනඟී. 

 
ගරු ඩග්වහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் தரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌ அமச்ெர் அர்கதப, கர்ப்தறறப் ததண்கலக்கு 

தகரடுக்கப்தடுகறன்ந இண்டரறம் யதரய் ததயறரண 

ததரெரக்குப் ததரறறல் அடங்கறறயக்கும் உவுப் 

ததரயட்கள் ரக இல்மனதன்ய தெரல்னப்தடுகறன்நது. 

அம லங்கள் கணத்றதனடுக்க தண்டும். அமறட , லகம் 

ற்யம் கறக்கறலுள்ப ததரத்துறல் ததரன்ந இடங்கபறல் 

ததரெரக்குப் தறச்ெறமண றனவுகறன்நதடிரல் அமயும் லங்கள் 

கயத்றதனடுத்துக்தகரள்ப தண்டும். அத்துடன், ட 

ரகரத்றல் தற யகறன்ந தடங்கு தரமக் 

கட்டுப்தடுத்துற்குப் ததரதுரண அபவு யந்துகள் 

இல்மனதன்ய அங்கு தனரகப் ததெப்தடுகறன்நது.  

 
ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) ரஜற தெணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

රු ථහනහඹතුභනි  මභතුභහ (අ) (ii) ප්රලසනඹ  අනු කිඹහ 
තිමඵන්මන් භහ තුන  ළඩි හරඹ  ත්රිමඳෝ රඵහ ී රහ නළවළ 
කිඹරහයි. ඒ අතයඹ . අරි සිඹලු මේල් කිසිභ අඩු ඳහඩු  

නළති රඵහ ී රහ තිමඵනහ. එතුභහ කිඹරහ තිමඵන්මන් මභභ 
ප්රමේලර   -ඳුය ප්රමේලර - ත්රිමඳෝ රඵහ ී රහ නළවළ 
කිඹරහයි. අරි ඳසු ගිඹ  මර් තුයඹ  Master Bags 31 187  

රඵහ ී රහ තිමඵනහ; මේ අවුරුේමේ ඳශදාළනි හර්තු  ඳභණ  
අරි 10 871  ඹරහ තිමඵනහ; ඒ කිඹන්මන් අරි මේ අවුරුේද  
43 484  රඵහ මදනහ.  

එතුභහ භතු යපු ඳශදාළනි අතුරු ප්රලසනඹ තභයි 
ගුණහත්භබහඹ රිළිඵ ප්රලසනඹ. මේම  quality එ ඉතහභත් 
මවොයි. ඔඵතුභහ දළන න්න  මමශ මඳොමශේ තිමඵන 
මඳෞේලි අිංලමත ත්රිමඳෝයි  අමේ ත්රිමඳෝයි ිංන්දනඹ 
යරහ  අමේ ත්රිමඳෝ ඉතහභ උස ණමත කිඹරහ හර්තහ රඵහ 

ී රහ තිමඵනහ. ඒ විතය  මනොමයි  මඳෞේලි අිංලමත 
නිසඳහදනමත ප්රමිතිඹ රිළිඵ ප්රලසන තිමඵනහ. අරි -මෞය 
අභහතයහිංලඹ- එභ නිසඳහදන ඳරී හ යරහ  ඒ මොල්රන්  
උඳමදස රඵහ මදන්න   යුතු යමන ඹනහ.   

මදළනි අතුරු ප්රලසනඹ  රිළිතුය භභ රඵහ මදන්නේ. මඩිංගු 

මයෝඹ  බහවිත යන "Dextran" කිඹන ඖධමත කිසිභ අඩු 

ඳහඩු  නළවළ. නදය ිංභඹ ඇතුළු ට්ටිඹ මේ රිළිඵ 

මනොමඹකුත් මිතයහ ප්රචහය මන ඹනහ. Dextran medicine එ 

අලය තයේ තිමඹනහ. මඩිංගු භර්දන යහඳහයඹ බහය සිටින 

අධය  Dr. Hasitha Tissera ඊමත මේ රිළිඵ ඳළවළදලි 

ප්රහලඹ  ශහ.  මඵමවත් නළවළ කිඹන එ අූලලි මඵොරු  

ඵ එතුභහ ප්රහල ශහ. දාළු රිංහ භ ඒ මඵමවත් ඹරහ 

තිමඵනහ. මව  උමේ ත ප්රභහණඹ  තහයිරන්තමඹන් එනහ. 

මේ Dextran කිඹන ඖධඹ මශ මඳොශ  නිකුත් යන එ  

මනොමයි. ඒ යජඹ  වහ යජඹ  අතයයි න්මන්. ඒ ඖධඹ 

මදන්මන් යජඹ  විතයයි. ඒ ඖධඹ මඳෞේලි අිංලඹ  

මදන්මන් නළවළ. ඒ ඖධඹ ෂහභසිඹ  ගිහිල්රහ න්න ඵළවළ. 

මභොද  මේ ඖධඹ හභහනය උණ මයෝර  මදන්න ඳ න් 

ත්මතොත් එඹ ඳසු හරමතී  මඩිංගු මයෝඹ වහ ප්රතික්රිඹහ 

යන්මන් නළවළ. ඒ නිහ තහයිරන්ත යජඹත් එ  ථහ යරහ 

තභයි මේ ප්රභහණඹ න්මන්. භහසි තභයි මතො එන්මන්. ඒ 

භහසි මතො මේරහ  එනහ. අරි ඒහ නිකුත් යරහ තිමඹනහ. 

මේහ ළන දන්මන් නළති අඹ එ එ මේල් කිඹනහ.  

තහනහඳති හර්ඹහර භහර්මඹන් මනිඹන්මන්  ඒත් ප්රලසනඹ  

කිඹරහ ඳත්තමර් තිමඹනහ භභ දළ හ. තහනහඳති හර්ඹහර මද 

තභයි මේ වහ උදේ යන්මන්. මභොද  මේ ඖධඹ යජඹන් 

මද  අතය ඇති යත් අමඵෝධඹ තුළින් තභයි රිංහ  

මමනන්මන්. ඒ මභහි ප්රමිතිඹ ආය හ ය ළනීභ වහයි.  

 
"මිනි කළර්මික උදයළන" ලයළඳෘතිය : ප්රගතිය  

"ெறநற மகத்தரறல் தங்கரக்கள்" கயத்றட்டம் : 

தொன்தணற்நம்  
"MINI-INDUSTRIALPARKS" PROJECT: PROGRESS 
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9. ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ර්භහන්ත වහ හණිජ  යුතු අභහතයතුභහමන් ඇස ප්රලසනඹ 

- (2): 

(අ) (i) 2016 අඹ ළඹ මඹෝජනහ අිං 125  අනු   ෂුද්ර  

කුඩහ වහ භධය ඳරිභහණ ර්භහන්තර  වහඹ 

න ඉන්කියුමබ් යඹ  මර  යුතු යන "මිනි 

හර්මි උදයහන" යහඳෘතිමඹහි ප්රතිඹ මර්ද; 

 (ii) මභභ හර්මි උදයහන රිහිටුවීභ  මඹෝජිත 

මභොනයහර  පුත්තරභ  ඹහඳනඹ  න්නි ව 

අේඳහය දසත්රි ර ඉඩේ මතෝයහ මන තිමබ්ද; 

 (iii) මභභ මිනි හර්මි උදයහන යහඳෘතිඹ 

ේඵන්ධමඹන් ඉවත වන් දසත්රි ර දහ 

මල්ේරුන් දළනුත් ය තිමබ්ද; 

 (iv) එමේ නේ  ඉවත යජමත නිරධහරින්මන් රද 

හර්තහ ඉදරිඳත් යන්මන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහ  දන්න්මන්ද? 

(ආ) මනො එමේ නේ  ඒ භන්ද? 
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மகத்தரறல் ற்யம் ரறத அலுல்கள் அமச்ெமக் 

தகட்ட றணர:  

(அ) (i) 2016 வு தெனவுத் றட்டத்றன் 125ஆம் இனக்க 

தொன்தரறறன் தறகரம், தண், ெறநற ற்யம் 

டுத் அபறனரண மகத்தரறல்கலக்கு 

உவுகறன்ந இன்கறயுததடரக தெற்தடுகறன்ந 

"ெறநற மகத்தரறல் தங்கரக்கள்" 

கயத்றட்டத்றன் தொன்தணற்நம் ரதன்தமயும்; 

 (ii) தற்தடி மகத்தரறல் தங்கரக்கமப 

அமப்தற்கு உத்தெறத்றயந் தரணநரகமன, 

தைத்பம்,  ரழ்ப்தரம்,  ன்ணற ற்யம் 

அம்தரமந ரட்டங்கபறல் கரறகள் 

தரறவுதெய்ப்தட்டுள்பணர ன்தமயும்; 

 (iii) இந் ெறநற மகத்தரறல் தங்கரக்கள் 

கயத்றட்டம் தரடர்தரக தற்தடி 

ரட்டங்கபறன் ரட்ட தெனரபர்கள் 

அநறவுயத்ப்தட்டுள்பணர ன்தமயும்; 

 (iv) ஆதணறல், தற்தடி அெ ஊறர்கபறடறயந்து 

கறமடக்கப்ததற்ந அநறக்மககமப ெர்ப்தறப்தரர 

ன்தமயும்; 

 அர் இச்மதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்தநல், ன்? 

 
asked the Minister of Industry and Commerce: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the progress of the “Mini-Industrial Parks” 
project which functions as an incubator to 

assist micro, small and medium-scale 

industries, according to the Proposal No.125 
of the Budget 2016; 

 (ii) whether lands have been earmarked in 

Monaragala, Puttalam, Jaffna, Wanni and 

Ampara Districts where those parks are 
proposed to be established;   

 (iii) whether the District Secretaries of the above
-mentioned districts have been made aware 

of this Mini-Industrial Parks project; and 

 (iv) if so, whether the reports received from the 

above public officials of those districts will 

be submitted? 

(b) If not, why? 

 
ගරු රිවළඩ් බදයුදීන් මශතළ (කර්මළන්ත ශළ ලළණිජ ක යුතු 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு நறமரட் தறயுலன் - மகத்தரறல் ற்யம் ரறத 

அலுல்கள் அமச்ெர்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 

Sir, the Answer to that Question is as follows:  

(a) (i)  

A. As indicated in (ii) below, lands have been 

selected for that purpose. 

B. This is a project to be implemented with 

the participation of the public sector, the 
private sector and the academia. 

Universities of Uva Wellassa, Rajarata, 

the NWP Campus, the Jaffna University, 
the Vanni Campus and the Engineering 

Faculty of South Eastern University have 

been involved. Preliminary arrangements 

have been made with them to proceed 
with the project.  

C. Sectoral advisory councils are working 
with the Ministry to take off this project. 

 (ii)     The following lands have been selected: 

A. Monaragala - Land at Buttala Industrial 

Estate owned by the Ministry (fruits/ 
vegetable and timber-based industries). 

B. Puttalam - Land at Madurankuli in 
Puttalam District (coconut-based 

industries). 

C. Vanni - Land at Mannar Industrial Estate 

owned by the Ministry of Industry and 

Commerce (aquaculture/ apparel-based 

industries). 

D. Ampara -  That is in Sammanthurai - land 

which belongs to the Co-operative Society 
at Nawagampura Industrial Estate owned 

by the Ministry (IT, light engineering, 

agriculture-based industries). 

E. Jaffna - Land selected at Atchchuveli 

Industrial Estate owned by the Industrial 

Development Board (Electronic, IT, light 
engineering). 

 (iii) Not yet. District Coordinating Committees 

will be informed and their support will be 

obtained once these projects are further 

developed for implementation.  

 (iv) Not relevant.  

(b) Not relevant.  

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මේ 125ළනි අඹ ළඹ මඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ අඹ 
ළඹ මල්නඹ භ් න් මේ ඳහර්ලිමේන්තු විසින් ඔඵතුභහ  රුරිඹල් 
මිලිඹන 150  මන් යරහ ී රහ තිමඵනහ. ඒ රුරිඹල් මිලිඹන 

150න් දළන  ඒ වහ විඹදේ යපු දාදල් ප්රභහණඹ මොඳභණද?  

 
ගරු රිවළඩ් බදයුදීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறயுலன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

රු භන්ත්රීතුභනි  භභ ඔඵතුභහ  කිඹපු විධිඹ  විලසවිදයහර  
ර්භහන්ත  මඳෞේලි අිංලඹ  ව ර්භහන්තපුය කිඹන වතයභ 

එ හසු යමනයි අරි මේ ළඩ රිළිමශ ආයේබ යමන 
ඹන්මන්. රිංහමේ ඒ හමේ ළඩ රිළිමශ  තිබුමණ් නළවළ. 
ඳසුගිඹ Budget එමන් ඳශදාළනි තහ යි මභළනි මදඹ  

වහ දාදල් මන් මශේ. භභ කිඹපු විධිඹ  ඒ ආයේබ යපු ළඩ 
ඔ මෝභ ඉයයි. ඒ ඹම විලසවිදයහරමඹන් model එ  
විධිඹ  මශේ. We spent nearly Rs. 40 million to set up an 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

incubator with the University of Wayamba. Next month, we 
are going to open that. The Hon. Prime Minister has also 
given us a time for that.  

 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

2016 අඹ ළඹ මල්නමත වන් මිනි හර්මි උදයහන 
ළඩ වන ක්රිඹහත්භ යන්න දාදල් අභහතයහිංලමඹන් 
ඔඵතුභහමේ අභහතයහිංලඹ  රුරිඹල් මිලිඹන 150 ප්රතිඳහදන 

රළබුණහද? 
 

ගරු රිවළඩ් බදයුදීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறயுலன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

දාදල් මන් ශහ.  
 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ඇභතිතුභනි  දාදල් මන් යන එයි  රළමඵන එයි 
කිඹන්මන් මද  මන්. ඔඵතුභහත් ළබිනට් ඇභතියමඹ  මන්. 
අඹ ළඹ මල්නමඹන් තභයි දාදල් මන් යන්මන්. මන් යන 

මො  ණන් මන් යරහ අනුභත යනහ. රුරිඹල් මිලිඹන 
150  මන් ශහ. 2016 ර්මත අඹ ළඹ මල්නමත තභයි ඒ 
රුරිඹල් මිලිඹන 150 තිමඵන්මන්.  

 

ගරු රිවළඩ් බදයුදීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறயுலன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

2016 අවුරුේමේ මන් ශහ. ඒ අවුරුේමේ විඹදේ මශේ නළවළ. 
මේ අවුරුේමේ තභයි විඹදේ යන්න ඹන්මන්.  

 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මේ අවුරුේද  ඒ අඹ ළමඹන් දාදල් මන් මන්මන් නළවළ 

මන්. එතමො  ඒ රුරිඹල් මිලිඹන 150න් විඹදේ මච්ච ප්රභහණඹ 
තභයි 2016 අඹ ළඹ  ඹන්මන්. එතමො  2017  ඒ දාදර ඕනෆ 
නේ ඒ වහ විමලේ මඹෝජනහ  තිමඵන්න ඕනෆ. එමවභ 
නළත්නේ  මේ මඹෝජනහමන් ත රුරිඹල් මිලිඹන 150  ඉතිරියි 

කිඹරහ ඔඵතුභහ හිතහමන හිටිඹහ  ඒ දාදල් අභහතයහිංලමත 
බහණ්ඩහහයමත ඉතිරිඹ  නළවළ. ඒ ඒ අවුරුේමදන් ඉයයි.  

 

ගරු රිවළඩ් බදයුදීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறயுலன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

මදළේඵර් 31 මන්න ඉසමල්රහ ළඩ  අන් මරහ ඒ 

මරහමේ දාදල් මරහ නළති වුචර් තිමඵනහ නේ  next year 
ඒ දාදල් මනහ මන්. ඒ ළඩ රිළිමශ මභතළනී ත් වුණහ.  

 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔඵතුභහ වරිඹ  කිඹන්න මෝ මොච්චය විඹදේ ශහද කිඹරහ. 
 

ගරු රිවළඩ් බදයුදීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறயுலன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

Rs. 40 million විඹදේ ශහ.   

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

විඹදේ යරහ තිමඵන්මන්   Rs. 40 million. එතමො  ඒ 
අවුරුේමේ මඹෝජනහමන් රුරිඹල් මිලිඹන 110  විඹදේ මරහ 
නළවළ.  

රු ථහනහඹතුභනි  මදළනි අතුරු ප්රලසනඹ භහ අවන්මන් 
මේ ප්රලසනඹ  අදහශ මනොමයි.  

රු ඇභතිතුභනි  යමට් භවය ඳශහත්ර ඇති ව ිංතුය 

තත්ත්ඹ නිහ සුළු වහ භධය ඳරිභහණ ර්භහන්ත ඉතහ විලහර 
ප්රභහණඹ  විනහල වුණ ඵ ඔඵතුභහ දන්නහ. භවය 
ර්භහන්තරුන්මේ ඹන්ත්රසත්ර  උඳයණ ඹනහදඹත් විනහල 

වුණහ. ඒ අඹමේ ජීමනෝඳහඹ ේපූර්ණමඹන් නතය වුණහ. ඒ 
ර්භහන්ත වහ රඵහ ත් ණඹ මනුමන් හරි වහ මඳොලිඹ 
මන්න තිමඵනහ. ඒහ හිය මරහ තිමඵනහ. ර්භහන්ත වහ 

හණිජ  යුතු අභහතයහිංලඹ වළටිඹ  ඔඵතුභන්රහ  ිංතුමයන් 
විඳත  ඳත් ව ව අවනඹ  ඳත් ව සුළු වහ භධය ඳරිභහණ 
ර්භහන්තරුන් රිළිඵ මොඹහ ඵරන්න සුවිමලේ ඒඹ  
විෘත යරහ  ඇත්ත ලමඹන්භ ඒ අඹ  සිදු වුණු අරහබඹ 

මොමත ද  ඒ වහ මභොන විධිමත අනුග්රවඹ ද මදන්මන් කිඹන 
එ රිළිඵ  ඹේ ළඩ වන  ක්රිඹහත්භ යන්න 
ඵරහමඳොමයොත්තු නහද?  

 

ගරු රිවළඩ් බදයුදීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறயுலன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

රු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ වන් යපු විධිඹ භ අරි විමලේ 
ඒඹ  රිහිටුරහ තිමඵනහ. Industrial Development Board 
- IDB -, National Enterprise Development Authority, 

National Crafts Council, National Design Centre, Sri Lanka 
Export Development Board  ඹන ආඹතන සිඹල්ර අදහශ 
දසත්රි ර GA, ප්රහමේලිඹ මල්ේරු එ  එතු මරහ  -

register වුණු ප්රහමේලිඹ බහත් තිමඵනහ- ළඩ රිළිමශ  
ක්රිඹහත්භ යනහ. ඒ ළඩ රිළිමශ  භමේ නිරධහරින් ඊමත  
සි  මඹොදරහ තිමඵනහ. අරි තිඹ  ඇතුශත යත්නපුය 

දසත්රි මතභ ය  යුතු ඉය යනහ. ඒ හමේභ අමනකුත් 
දසත්රි ර  යුතුත් අරි ඉය යරහ  ඒ විසතය ඔඵතුභහ  
අලය නේ ඉදරිඳත් යන්නේ. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභනි  ිංතුය තත්ත්ඹ රිළිඵ ඉදරිමතී  

ඳළ ළත්මන විහදමතී  ඒ details අඳ  න්න පුළුන් මන්. 

 
ගරු රිවළඩ් බදයුදීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறயுலன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

රු භන්ත්රීතුභනි  ඒ ළඩ රිළිමශ අරි ආයේබ යරහයි 
තිමඵන්මන්.  

 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ඇභතිතුභනි  ජන වහ ිංයහමල්න 
මදඳහර්තමේන්තුමනුත් උඳමේලඹ  අයමන ිංණනඹ  
යනහ නේ  ඒ අඹමේ අරහබඹ ත මේරු කිරීභ වහ නිළයද 

මතොයතුරු රඵහ න්න  ඳවසු මයි කිඹරහ භභ හිතනහ. ඒ 
හයණඹ භහ ඔඵතුභහ  විමලේමඹන්භ වන් යන්න ළභළතියි. 
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ජළතික ඳළවල් ගුරුලරුන් වශ මවේලකයන්: වහථළන 
මළරු ක්රමමේදය 

தெற தரடெரமன ஆெறரறர்கள் ற்யம் கல்றெரர 

ஊறர்கள் : இடரற்ந தொமநம 
TEACHERS AND NON-ACADEMIC STAFF OF NATIONAL 

SCHOOLS: TRANSFER METHODOLOGY  
1482/’16 

10.ගරු මරෝහිණී කුමළරි විමේරත්න මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றயற) தரயறணற குரரற றதஜத்ண) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

අධයහඳන අභහතයතුභහමන් ඇස ප්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) එභ ජහති ඳහර  තුශ ය 10  15  20 ව 30 
ද හ මේහ හරඹ  ේපූර්ණ ය ඇති 
ගුරුරුන් ව අනධයඹන මේඹන් වහ 
හර්ෂි සථහන භහරු රඵහ ී මේ ජහති 
ප්රතිඳත්තිඹ  අධයහඳන අභහතයහිංලඹ  තිමබ්ද; 

 (ii) එමේ නේ  ඒ අනු 2017 ර්මත සථහන භහරුවීේ 
ක්රභමේදඹ ක්රිඹහත්භ කිරීභ  ළරසුේ ය තිමබ්ද; 

 (iii) එභ ළරසුභ  අනු  ගුරු භහරුවීේ මේ නවි  
අන් ය තිමබ්ද; 

 (iv) එමේ මනොමේ නේ  එඹ ඩිනේ කිරීභ වහ 
ළරළසභ  ති මබ්ද; 

 (v) මභභ භහරුවීේ සිදු යන දනඹ මර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහ  දන්න්මනහිද? 

(ආ) මනො එමේ නේ  ඒ භන්ද? 

 
கல்ற அமச்ெமக் தகட்ட றணர:  

( அ) (i )  எத தெற தரடெரமனறல் 10, 15, 20 ற்யம் 

30 யட தெமக் கரனத்ம தர்த்ற தெய்துள்ப 

ஆெறரறர்கள் ற்யம் கல்றெரர ஊறர்கலக்கு 

யடரந் இடரற்நங்கமப 

ததற்யக்தகரடுக்கும் தெற தகரள்மக  கல்ற 

அமச்ெறடம் கரப்தடுகறன்நர; 

 ( i i )  ஆதணறல், இற்கம 2017ஆம் 

யடத்துக்கரண இடரற்ந தொமநமம 

மடதொமநப்தடுத் றட்டறடப்தட்டுள்பர; 

 (iii )  தற்தடி றட்டத்துக்கம, ஆெறரறர் 

இடரற்நம் ற்ததரது றமநவு 

தெய்ப்தட்டுள்பர; 

 (iv )  இன்தநல், இமண றமவுதடுத்துற்கரண 

றட்டதரன்ய கரப்தடுகறன்நர; 

 ( v )  தற்தடி இடரற்நங்கள் தற்தகரள்பப்தடும் 

றகற ரது; 

 ன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

( ஆ) இன்தநல், ன்? 

 
asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether the Ministry of Education has a 

national policy to give annual transfers to 

the teachers and the employees in the non-
academic staff who have served in the same 

national school for about a period of 10  15  
20 and 30 years; 

 (ii) if so, whether the transfer methodology for 

the year 2017 has been planned 

accordingly; 

 (iii) according to that plan, transfers of the 

teachers have been finalized by now; 

 (iv) if not, whether there is a plan to accelerate 

that process; and 

 (v) the date on which those transfers will be 

given? 

(b) If not, why? 
 

ගරු අකි විරළේ කළරියලවේ මශතළ (අධයළඳන 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம் - கல்வி அமைச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
රු ථහනහඹතුභනි  ප්රලසනඹ  රිළිතුය මභමේඹ. 

(අ) (i) ඔේ. 

  ගුරුරුන් වහ 2007.12.13 දනළති 2007/20 
දයන චක්රමල්ඹ භ් න් හර්ෂි ගුරු සථහන භහරු 
ජහති ප්රතිඳත්තිඹ ක්රිඹහ  නිංනු රළමබ්. 

 (ii) ඔේ. 

 (iii) ගුරු භහරුවීේ මේ ය අන් වීභ  මඳය ඉටු 
කිරීභ  ඵරහමඳොමයොත්තු මේ.  

  2017 ර්මත අනධයඹන මේයින්මේ සථහන 
භහරුවීේ අන් ය ඇත. 

 (iv) ඔේ. 

  ඳහල්ලින් රඵහත් මතොයතුරු ඳදනේ යමන 
ගුරු භහරු භණ්ඩර නිමඹෝජිතඹන්ද වබහගි 
යමන අනුභත යත් නිර්ණහඹ භත භහරු 
භණ්ඩර කිහිඳඹ  එය මඹදවීභ තුළින් 
ඩිනමින් එඹ ඉටු කිරීභ වහ ළරසුේ ය ඇත. 

 (v) ගුරු සථහන භහරු සිදු කිරීමේ දන හනු ඔවුන් 
ඉළන්වීේ යන අිංල අනු මනස මේ. 

a) උස මඳශ ඳන්ති වහ උන්න ගුරු 
බතුන් වහ ළේතළේඵර් භ සි ද  

b) 5 මරේණිඹ  උන්න ගුරු බතුන් වහ 
ළේතළේඵර් භ සි ද  

c) 6 - 11 ඳන්ති වහ උන්න ගුරු බතුන් 
වහ ජනහරි භ සි ද  

d) 1 - 4 ඳන්ති වහ උන්න ගුරු බතුන් 
වහ ඔවුන් උන්න අධි ඩ මනොන 
ඳරිද ජනහරි භ සි ද ක්රිඹහත්භ කිරිභ  
නිඹමිතඹ. 

(ආ) අදහශ මනොමේ. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! I wish to announce that this House 
cordially welcomes the Delegation led by Mr. Filip 

Grzegorzewski, Chairman of the Committee of Political 

Coordinators on Asia - Oceanic of the European Council, 

now present at the Speaker’s Gallery. We welcome all of 
you.  

රු මයෝහිණී කුභහරි විමේයත්න භන්ත්රීතුමිඹ දළන් අතුරු ප්රලසන 

අවන්න. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගරු මරෝහිණී කුමළරි විමේරත්න මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றயற) தரயறணற குரரற றதஜத்ண) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

රු ථහනහඹතුභනි  භමේ ඳශදාමනි අතුරු ප්රලසනඹ 
මභඹයි.  

රු අභහතයතුභනි   අවුරුදු 10  15  20 ව 30 ද හ හරඹ  

ජහති ඳහල්ර රැඳිරහ ඉන්න 6-11 ඳන්තිර  උන්න 
ගුරුරුන්ත් මේ න වි  භහරු යරහ නළවළ කිඹරහ භභ 
කීමභන් කිඹනහ. මභහිී   භභ හයණහ තුන  දකිනහ. එ 

හයණහ  මේයි. මේමඹ  ඕනෆභ ආඹතනඹ අවුරුදු 5  
ඩහ  රැී  සිටීභ තුශ ඒ පුේරඹහ  ළඩකුත් නළවළ  ආඹතනඹ  
ළඩකුත් නළවළ  පරදහයිතහ  සිේධ මන්මනත් නළවළ. 

මදළනි හයණඹ  ඳශහත් ඳහල්ර ගුරුරු අඩු ඳහඩු හිත 

මඵොමවොභ දු  විඳිනහ. ඒ අඹ  ජහති ඳහර  එන්න ඕනෆභ 
තිබුණත් එන්න විධිඹ  නළවළ  භවය ගුරුරු එභ ජහති 
ඳහමල් අවුරුදු 30  විතය ඉන්න නිහ. ඒ නිහ ඒ ඳහල්ර 

පුයේඳහඩු නළවළ. ඊශඟ හයණඹ  ඒ ඳහල්ර අවුරුදු 20 30 
හරඹ  අටුන් ඵළවළරහ ඉන්න ගුරුරු විදුවල්ඳතිරුන්  
ඳරිඳහරන  යුතු යමන ඹන්න මදන්මන් නළවළ.  

රු අභහතයතුභනි  භභ ඔඵතුභහමන් අවන්මන්  මේයි. මේ 
ජහති ප්රතිඳත්තිඹ  අනු ගුරුයමඹකුමේ දාළු මේහ හරඹ තුශ 
ජහති ඳහර රැී  සිටිඹ වළකි උඳරිභ හරඹ මොඳභණදළයි 

නිර්ණඹ යන්න පුළුන්ද?   

 
ගරු අකි විරළේ කළරියලවේ මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ථහනහඹතුභනි  රු භන්ත්රීතුමිඹ ඇහුමේ මවො 

ප්රලසනඹ . ඇත්ත භ භමේ රිළිතුමයන් කිේමේ නළවළ භහරුවීේ 
යරහ තිමඵනහ කිඹරහ. භභ කිේමේ ඒ ක්රිඹහලිඹ  ළරසුේ 

යරහ තිමඵනහ කිඹන එයි  ඒ ක්රිඹහලිඹ ය මන ඹනහ 
කිඹන එයි.  

රු ථහනහඹතුභනි  මභභ ප්රලසනඹ  මවේතු මරහ 
තිමඵන්මන් හරඹ  තිසමේ දගින් ද භ විධිභත් ගුරුභහරු 

ප්රතිඳත්තිඹ  මනොතිබුණු එයි. රු භන්ත්රීතුමිඹ කිඹනහ හමේ 
ජහති ඳහල්ර ඳභණ  ය 10  ළඩි හරඹ   ඉන්න  
ගුරුරුන්  දදව  ඉන්නහ. ඒ ඇත්ත. ඳසුගිඹ හරඹ තුශ 

අඳ   සථහන භහරු  යන්න පුළුන්භ  තිබුමණ්ත් නළවළ  
යහජය මේහ මොමිමේ අනුභළතිඹකින් මතොය. දළන් අරි 
මඵොමවොභ අභහරුමන් ඒ ක්රිඹහලිමත මො   අමේ 

අභහතයහිංලමත මල්ේයඹහ මත රඵහමන තිමඵනහ. ඒ නිහ 
දළන් තභයි අඳ  ඒ  යුතු ආයේබ යන්න පුළුන්භ රළබිරහ 
තිමඵන්මන්. අරි මේ  යුත්ත යන්න මඵොමවොභ වුභනහමන්භ 

 යුතු යමින් ඹනහ. ය 10  ළඩිඹ එ ඳහර ඉන්න 
ගුරුරුන් විලහර ප්රභහණඹ  ඉන්නහ. ඒ ළන භහ කිඹන්නේ. 
යහජකීඹ විදයරමත විතය  ය 17  ළඩි හරඹ  මේඹ ශ 
ගුරුරුන් 19මදනකු ඳසු ගිඹ දසර අරි භහරු ශහ. ඳසුගිඹ 

හර ඹ තුශී   මේ භහරුකිරීේ මනොකිරීභ නිහ මොඩ ළහිරහ 
තිමඵනහ. ඒ හමේභ චක්රමල්  නීති  ගුරු භහරු භණ්ඩර  අයහ  
මේහ සිඹල්රභත් එ  අරි හියමරහයි ඉන්මන්. මභොද  භහරු 

භණ්ඩර තුළින් මභඳභණ ප්රභහණඹ  භහරු යන්න ඵළවළ.  

රු ථහනහඹතුභනි  අනි  හයණඹ මභඹයි. භහ මේ 
තත්ත්ඹ වඳුනහමන දළන  භහ ණන  මඳය ළබිනට් 

ඳත්රිහ  ඉදරිඳත් ශහ  ඳශහත් ඳහලුයි  ජහති ඳහලුයි 
එතුමරහ මේ ගුරු භහරුවීේ යදායි කිඹරහ. නදාත් එඹ  ඳශහත් 
එඟමරහ නළවළ. මභොද  ගුරුරු භහරු කිරීමේී  අඳ  මඵොමවෝ 

මේල් ඵරන්න ඕනෆ. ඹ අවුරුදු 58  ඩහ ළඩි ගුරුරුන්  

දසත්රි මඹන් රි ත  භහරු යන්න ඵළවළ; ඈත  භහරු යන්න 
ඵළවළ. ඒ හමේභ ගුරුරිඹ  නේ ඇඹමේ සහමිපුරුඹහ මේඹ 
යන්මන් මොමවේද  ඔවුන්මේ ශභයින් ඳහල් ඹන්මන් 
මොමවේ ද ඹන සිඹල්ර ඳදනේ යමන තභයි ගුරු භහරුවීේ 

යන්මන්. නිේ අමයමව   මභමව  භහරුවීේ යන්න ඵළවළ. 
මේ සිඹල්රභ ළරකිල්ර  නිේී  ජහති ඳහල්ර  විතය  
භහරු යන්න පුළුන්භ  නළවළ. ඒ නිහ තභයි ළබිනට් 

ඳත්රිහ  ඉදරිඳත් මශේ  ඳශහත් බහත්  අරිත් ඔ මොභ 
එතුමරහ භහරුවීේ යදායි කිඹරහ. නදාත් ඳශහත් බහලින් 
මභඹ  එඟත්ඹ  ී රහ නළවළ. එභ නිහ අඳ  භහරුකිරීේ 

යන්න මන්මන් ජහති ඳහල් අතය විතයයි. දළන් ඒ  යුතුත් 
ආයේබ යරහ තිමඵනහ.  

ඊ  අභතය මේ හයණඹත් කිඹන්න ඕනෆ. මඵොමවෝ වි  මේ 

භහරුවීේ ඳහ යන්න මරහ තිමඵන්මන් ඹේ ඹේ නිර්ණහඹ 
භතයි. අරි වළකි ඉ භනින් මේ භහරුකිරීේ යන්න 
ඵරහමඳොමයොත්තු නහ. 

 
ගරු මරෝහිණී කුමළරි විමේරත්න මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றயற) தரயறணற குரரற றதஜத்ண) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

භහ ප්රහල මශේ  2017 ර්ඹ  භහරුවීේ සිදුමරහ නළවළයි 
කිඹන එයි.  

 
ගරු අකි විරළේ කළරියලවේ මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒ තභයි භහ කිේමේ. ඔඵතුමිඹ අවරහ තිමඵනහ  "2017 

ර්මත සථහන භහරුවීේ ක්රභමේද ක්රිඹහත්භ කිරීභ  ළරසුේය 
තිමබ්ද?" කිඹරහ. භහ කිේහ  "ඔේ. භහරුවීේ මරහ නළවළ. ඒ වහ 
ළරසුේ යරහ තිමඵනහ"යි කිඹරහ. ඒ  මවේතු  ඊමත  මඳමර්දහ 
තභයි PSC එමන් අඳ  දළනුේ දුන්මන්  ගුරුරුන් භහරු යන්න  

කිඹරහ. ඒ නිහ දළන් තභයි ළරසුේ යරහ තිමඵන්මන්. රු 
භන්ත්රීතුමිඹ කිඹන එ වරිඹ භ නිළරැදයි. භ  එඹ මත්මයනහ. 
නදාත් මේ භහරුවීේ කිරීමේී  අමේ සීභහ තුශ මඵොමවෝ ප්රලසන 

තිමඵනහ. නදාත් අරි දළන් ඒ  යුතු ආයේබ යමන ඹනහ. 
භවය භහරුකිරීේ කිරීමේී  භවය අඹ ඳහය  ඵහිනහ. එළනි 
සිේධිඹ  නහයේභර සිේධ වුණහ. නහයේභර විදයහරමත ගුරුරුන් 

තුන්මදනකු බීභත් සිටි නිහ භහරු ශහභ  එඹ  විරුේධ 
උේමකෝණ යන්න ඳ න් ත්තහ. ඊ  ඳසමේ ඒ මනුමන් 
මඳනී සිටින්න මේලඳහරනඥමඹෝ ඹනහ. මේ ඳතින ක්රභඹ තුශ 

නිළරැද මේ යන්නත් ඉතහ අභහරුයි. රු භන්ත්රීතුමිඹ කිේහ 
හමේ මේ ේඵන්ධමඹන්  යුතු යන්න අරි උඳරිභමඹන් 
උත්හව යනහ. 

 
ගරු (වලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රු අභහතයතුභනි  ඔඵතුභහත් ඳසුගිඹ ද  බුරත්සිිංවර  

ඹ ේරිටිඹ  නහවමදොශ ප්රමේලමත නහඹ ඹෆභ ඵරන්න ගිඹහ. ඒ 
නහඹ ඹෆමභන් ජීවිත අහිමි වුණහ. ඊ  ඩහ ඵයඳතශ අනතුය  
තිමඵන සථහනඹ  තිමඵනහ. නහවමදොශ  ඉවළින් තභයි 

ඳහහිඹන් මරන රිහි රහ තිමඵන්මන්. එඹ ය 58 000  ඳළයණි 
ප්රහේ ඓතිවහසි ළකිලි වේඵ මච්ච මිමිඹ .  

 
ගරු අකි විරළේ කළරියලවේ මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ය 48 000 . 

1069 1070 
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ගරු (වලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රිංහමේ ප්රහේ ඓතිවහසි ඉඩේ ප්රභහණඹ න අ ය 
මදවභහමයන් බහඹ  විතය තිමඵන්මන් එතළන. ඒ ඳස සතයඹ 

අතිලඹ ටිනහ. විමේලිඹ තහ ණඹ මඹොදහමන වරි මේ ප්රහේ 
ඓතිවහසි මිමිඹ ිංය ණඹ ය න්න ඩිනේ ළඩ 
රිළිමශ  ආණ්ඩු දඹත් යරහ තිමඵනහද  දළන් ඒ  යුතු 

ආයේබ යරහ තිමඵනහද?  

 

ගරු අකි විරළේ කළරියලවේ මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ථහනහඹතුභනි  අමේ රු භන්ත්රීතුභහ මේ අවපු ප්රලසනඹ 

ේඵන්ධමඹන් ඇත්ත භ අමේ අධහනඹ මඹොදා මරහ තිමඵනහ. 
දළන් දස කිහිඳඹ  ඉසමල්රහ භභ ඒ සථහනඹ  ගිඹහ.  අමේ 

පුයහවිදයහ ව භධයභ ිංසෘති අයදාදමල් අධය  මභන්භ ඒ 
අලය අඹ එ  ගිහිල්රහ ඒ සථහනඹ අරි නිරී ණඹ ශහ. අරි 
මේ න වි  ඵහුවිඹ හර්තහ  ළරහ තිමඵනහ. එතළන 

පුපුයහ ගිහින් තිමඵනහ. ය 48 000  එවහ ඇ  ළකිලි ර් 
වදා මරහ තිමඵනහ. එඹ  රිංහමේ ඳළයණිභ ප්රහේ ඓතිවහසි 
යුඹ කිඹහඳහන ඳළයණිභ සථහනඹ. ඵහුවිඹ හර්තහ ළරහ ඒ 

හර්තහ ආහ  ඳසමේ අඳ  ඒ ේඵන්ධමඹන් ක්රිඹහභහර් න්න 
පුළුන්. දළන  එතළන බහය ඉන්න සහීනන් වන්මේරහ  ඉත් 
මන්න කිඹරහ තිමඵනහ. භධයභ ිංසෘති අයදාදර ඒ 

ඳවසුේ මදන්න ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ. ඒ සහීනන් 
වන්මේරහ  හඹ යන්න අලය තහහලි සථහන මදන්න 
අරි එඟ මරහ තිමඵනහ. ඵහුවිඹ හර්තහ ඳළමිණි ඳසු 

විමේලිඹ විමලේඥඹන් ඕනෆද  එමවභ නළත්නේ මේලිඹ ලමඹන් 
අඳ  මේ ප්රලසනඹ  විඳුේ රඵහ දඹ වළකිද කිඹන මේ අරි රණයණඹ 
යනහ. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මවොයි.   

ීනශඟ   රු උදඹ ප්රබහත් ේභන්රිර භළතිතුභහ. 

 

ගරු චමින්ද වි මේසරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றதஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු ථහනහඹතුභනි  භ  අතුරු ප්රලසනඹ  අවන්න ඉඩ 
මදන්න. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අතුරු ප්රලසන තුන  ඇහුහ. 

 
ගරු චමින්ද වි මේසරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றதஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මභතුභහ ඇහුමේ මදළනි අතුරු ප්රලසනඹයි. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මවොයි. අවන්න. රු උදඹ ප්රබහත් ේභන්රිර භළතිතුභනි  
මඳොඩ්ඩ  ඉන්න. ලින් ප්රලසනමත අතුරු ප්රලසනර  ඳසු  ඊශඟ  
ඔඵතුභහමේ  ප්රලසනඹ අවන්න. 

ගරු චමින්ද වි මේසරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றதஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ විලහර හර්ඹ බහයඹ  අධයහඳනඹ 
මනුමන් යනහ අරි ඊමත දනමතත් දළ හ. මභතුමිඹ අවපු 
ප්රලසනඹ වුමණ්  ජහති ඳහල්ර ගුරුරුන්මේ සථහන භහරුවීේ 
ේඵන්ධයි. රු ඇභතිතුභනි  භහ දන්නහ විධිඹ  ගුරුතුමභ  
මවෝ ගුරුතුමිඹ  ජහති ඳහරකින් මනත් ඳහර  භහරුවීමේ 
ී  ඹේ ක්රභමේදඹ  තිමඵනහ. එභ ක්රභමේදඹ අනු  ඳහමල් 
විදුවල්ඳතිතුභහමේ අනුභළතිඹ  රහඳ අධයහඳන අධය මේ 
අනුභළතිඹ  ඳශහත් අධයහඳන අධය මේ අනුභළතිඹ රඵහ ළනීභ 
හමේ ී ර්ක ළඩ රිළිමශ  තිමඵනහ  රු ඇභතිතුභනි. ඒ තුශ 
විලහර හර සීභහ  ඒ වහ ත මනහ. ඔඵතුභහ මේ 
අභහතයහිංලඹ තුශ විලහර මනස කිරීභ  සිදු ශහ හමේභ   මේ 
ී ර්ක ක්රිඹහදහභඹ මටි යන්න පුළුන් ළඩ රිළිමශ  වදන්න 
ඔඵතුභහ  පුළුන්ද? 

 
ගරු අකි විරළේ කළරියලවේ මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ථහනහඹතුභනි   දළන  තිමඵන යසථහ නීති - රීති 

අනු මේ ේඵන්ධමඹන් ගුරු භණ්ඩරර  මඹොදා යරහ තභයි 
මේ  යුත්ත යන්න පුළුන්භ තිමඵන්මන්. නදාත්  ගුරු 
භණ්ඩරර  මඹොදා යරහ එඹ යනතුරු ඒ තයේ හරඹ  
ඇදමන ඹන්න ඵළරි නිහ භහ අමේ නිරධහරින්  උඳමදස දුන්නහ   
ඒ රිළිඵ ඹේ ප්රතිඳත්තිඹ  අනුභනඹ යරහ  යුතු යන 
මර. ඉසමල්රහභ ය 10  ඩහ හි පු ගුරුරු වහත්  
ඊශඟ  අමන  අඹ වහත් අදහශ න මොන්මේසි ඇතුශත් 
ප්රතිඳත්තිඹ  වදන්න කිඹරහ.  ඒ ප්රතිඳත්තිඹ  ගුරු භණ්ඩරර  
මඹොදා යරහ   අභහතයහිංල නිරධහරිනුත්  මේ  යුත්ත  ේඵන්ධ 
යමන එ මතොඹ භ භහරුවීේ යන්න උඳමදස ී රහ 
තිමඵනහ.  රු චමින්ද විමේසිරි භන්ත්රීතුභහ කිඹන හයණඹ  වරි.  
වළභ මදඹ  ළනභ  ඵර ඵරහ  යුතු යන්න ගිමඹොත් අඳ  
මේහ යන්න ඵළවළ. වළඵළයි  අරි වළමභෝ භ හධහයණ න 
නිර්ණහඹ  ඉදරිඳත් යරහ   ඒ නිර්ණහඹ භත මේ මතොඹභ 
භහරු යන්න රණයණඹ මශොත්   අය ගුරු භණ්ඩරර  දහරහ 
ටිමන් ටි භහරු යන්න මන්මන් නළවළ. ඒ නිහ භහ දළන භත් 
උඳමදස ී රහයි තිමඵන්මන් මේ  යුතු ඩිනේ යන්න. ඔඵතුභහ 
නිරධහරින්මන් ඇහුමොත් ඒ ළන කිඹහවි. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මඵොමවොභ සතුතියි.  

ීනශඟ   ප්රලසන අිං 11 - 1506/'17 - (1)  රු උදඹ ප්රබහත් 
ේභන්රිර භවතහ. 

 

ගරු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු ථහනහඹතුභනි  භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි  ේරු  ෘත්රණඹ මිති ඵතහ වහ 

ඵයදා ිංර්ධන අභහතයතුභහ මනුමන් භහ එභ ප්රලසනඹ  
රිළිතුය ී භ වහ ති මද  ල් ඉල්රනහ.  

 

ප්රහනය මතු දනකදී ඉදරිඳත් කිරීම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரய றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

රන් ශළ රිදී කර්මළන් තමත ිඳ ලෆීමම :  ්රියළ මළර්ග 
ங்கம் ற்யம் தௌோ்பறக் மகத்தரறல் வீழ்ச்ெற : 

டடிக்மக 
COLLAPSE OF GOLD AND SILVER CRAFTS INDUSTRY: 

MEASURES TAKEN 

 

12.ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ර්භහන්ත වහ හණිජ  යුතු අභහතයතුභහමන් ඇස ප්රලසනඹ - 
(5): 

(අ) (i) ල ර රිංහ තුශ යන් වහ රිී  ර්භහන් තමත නියුතු 
විලහර රිරි  සිටින ඵත්;    

 (ii) යන් වහ රිී  මිර ඉවශ ඹහභ වහ මනත් මවේතූන් 
නිහ මභභ ර්භහන්තඹ බි ළම මින් ඳතින 
ඵත්; 

 (iii) මභභ ර්භහන්තමත නියුතුවන්  රැකිඹහ 
අහිමිවීමේ අදහනභ  ඇති ඵත්; 

 එතුභහ රිළින්මන්ද? 

(ආ) (i) උ ත ර්භහන්තමත නියුතු පුේරඹන් ිංයහ 
මොඳභණද; 

 (ii) එභ පුේරඹන්  න ර්භහන්ත දයුණුය 
ළනීභ  යජමඹන් වන රඵහී භ   යුතු ය 
තිමබ්ද; 

 (iii) එමේ නේ  එභ වන මර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහ  දන්න්මන්ද? 

(ඇ) (i) යන් වහ රිී  මිර ඳහරනඹ  යජමඹන්  රඹහභහර් 
න්මන්ද; 

 (ii) එමේ නේ  එභ  රඹහභහර් මර්ද;  

 ඹන්නත් එතුභහ මභභ බහ  දන්න්මන්ද? 

(ඈ) මනො එමේ නේ  ඒ භන්ද? 

 
மகத்தரறல் ற்யம் ரறத அலுல்கள் அமச்ெமக் 

தகட்ட றணர:  

(அ) (i )  இனங்மகறல் ங்கம் ற்யம் தௌோ்பறக் 

மகத்தரறலில் ஈடுதட்டுள்ப 

ததயந்தரமகரதணரர் உள்பணதன்தமயும்; 

 (ii) ங்கம் ற்யம் தௌோ்பற றமனதற்நத்றணரலும் 

தய கரங்கபறணரலும் இந் மகத்தரறல் 

வீழ்ச்ெறமடந்து யகறன்நதன்தமயும்; 

 (iii) இந் மகத்தரறலில் ஈடுதட்டுள்பர்கள் 

தரறல்கமப இக்கதண்டி இடர்தர்வு 

றனவுகறன்நதன்தமயும்; 

 அர் ற்யக்தகரள்கறநரர? 

(ஆ) (i) தற்தடி மகத்தரறலில் ஈடுதட்டுள்ப 

ஆட்கபறன் ண்றக்மக ரது; 

 (ii) அந் ஆட்கலக்கு தைற மகத்தரறல்கமப 

அதறறயத்ற தெய்துதகரள்ப அெரங்கத்றணரல் 

ெலுமககமப ங்க டடிக்மககள் 

தற்தகரள்பப் தட்டுள்பணர; 

 (iii) ஆதணறல், அச்ெலுமககள் ரம; 

 ன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) (i )  ங்கம் ற்யம் தௌோ்பற றமனமக் 

கட்டுப்தடுத் அெரங்கம் டடிக்மக 

தற்தகரள்லர; 

 (ii) ஆதணறல், அந்டடிக்மககள் ரம; 

 ன்தமயும் அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்தநல், ன்? 

 

asked the Minister of Industry and Commerce: 

(a) Will he admit that- 

 (i) a large number of persons are engaged in 

gold and silver crafts industry in Sri Lanka; 

 (ii) this industry is collapsing due to escalation 

of prices of gold and silver and other 
reasons; and  

 (iii) those engaged in the industry face the risk 

of losing their livelihoods? 

(b) Will he inform this House-  

 (i) the number of persons engaged in the 

above-mentioned industry; 

 (ii) whether the Government has acted to grant 

concessions enabling them to develop new 
industries; and  

 (iii) if so, what those concessions are? 

(c) Will he also inform this House-   

 (i) whether the Government will take 
measures to control gold and silver prices; 

and  

 (ii) if so, what those measures are? 

(d) If not, why? 

 
ගරු රිවළඩ් බදයුදීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறயுலன்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen) 

Hon. Speaker, the answer is as follows: 

(a) (i) Yes. 

   (ii) No. 

  The gold and silver crafts industry is 

gaining its place as one of the main sectors 

in the economy of Sri Lanka and with the 

development in the tourism sector in 
particular, a favourable market is in the 

making for the creations of this industry. 

  Even though the prices of gold and silver 

which are the main inputs of this industry 
have been variable in the world market, in 

comparison to the past five years the 

current market prices show a welcome 

decline. 

  Therefore, it is obvious that the industry has 

actually not collapsed but shows an upward 

trend as a result of the decreasing tendency 

of the prices of gold and silver in the world 
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market and the flourishing market 

opportunities that have been created with 
development in the tourism industry in Sri 

Lanka. 

 (iii) No. 

  On the premises described in (ii) above, it 
can be pointed out that there is no risk 

whatsoever of losing employment of those 

who are engaged in the industry and 

opportunities are in the offing to create 
more and more jobs. 

(b) (i) I am unable to say because this industry 

does not totally come under the purview of 

our Ministry. However, 1308  number of  
persons  engaged in gold and silver industry 

are registered with the National Crafts 

Council, which comes under the purview of 

the Ministry of Industry and Commerce. 

 (ii)   Yes.  

 (iii) The National Crafts Council is in the 
process of implementing a special 

programme under the Raw Material 

Management Programme to provide the 

craftsmen engaged in the silver crafts 
industry with required raw material, silver 

at a concessionary price.  

  The National Crafts Council has taken 

action in the year 2013 and 2014 to develop 
Neelawala village in the Kandy District 

where it is believed that gold and silver 

crafts industry had first originated at a cost 

of Rs. 4.0 million with a view to uplift the 
living standards  of the craftsmen of that  

village and plans are underway to develop 

other identified crafts villages.   

  Creating opportunities for the craftsmen to 

participate in trade fairs and exhibitions 

organized locally and internationally in 
countries such as India, China, Malaysia, 

Bangladesh, and Japan is the way to widen 

the market for their products. The National 

Crafts Council is also implementing  
programmes in association with the 

National Design Centre to promote special 

creations with innovative designs to be on 

par with the demands in  the modern 
markets. 

  About 300 craftsmen engaged in 
goldsmithy in the Batticaloa District have 

benefited in the year 2016 under the 

Enterprise Village and Women 

Entrepreneurship Development programme 
which has been implemented since year 

2014 and  which provides the goldsmiths 

with the necessary skills, technical 

knowledge and machinery. 

(c) (i)  The Government does not control the prices 

of gold and silver. 

 (ii)   Does not arise. 

(d)  Prices in the domestic market are determined 

based on the world market prices. At present the 

Government has no intention of controlling the 
prices of  gold and silver.   

 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි  ඩහ ී ර්ක විසතයඹ  රඵහ ී භ 
රිළිඵ රු ඇභතිතුභහ  භහ සතුතින්ත මනහ. විමලේමඹන්භ 
රිංහමේ දකුණු ඳශහත ත්තත්  අමනකුත් ප්රමේල ත්තත් යන් 

ව රිී  ර්භහන්තමත මඹී  සිටින අඹ  ිංසෘති ලමඹන් වහ 
ඓතිවහසි ලමඹන් විවිධහහය ඵළඳීේ තිමඵනහ. ඒ  හමේභ 
ය ත් එ  විවිධහහය ේඵන්ධතහ තිමඵනහ. ඒ නිහ තභන්මේ 

ිංසෘති අනනයතහන් ආය හ ය නිමින් ඩහ ප්රමිතිඹකින් 
යුතු මේ යන් ව රිී  ර්භහන්තඹ තුශ මඹමදමින්  යුතු 
යන්න ඒ අඹ ළභළතියි. එභ නිහ අලුතින්  මේත්රඹ  එන අඹ 

හමේභ ේප්රදහයි ර්භහන්තරුන් ආය හ  කිරීභ වහත් 
දරි මදන ළඩ රිළිමශ  ඔඵතුභහමේ අභහතයහිංලඹ  තිමඵනහ ද?  

 

ගරු රිවළඩ් බදයුදීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறயுலன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

දළන භ අරි National Crafts Council එ වයවහ registration  

ආයේබ යරහ තිමඵනහ. National Crafts Council වයවහ ඒ 
අඹ  තිමඵන ළ ලු වින්න  දසත්රි  භට් මභන් ළඩ 
රිළිමශ  මඹොදරහ තිමඵනහ. 

 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි  මේ යන් වහ රිී  ර්භහන්තඹත් එ  
ඵළඳුණු ේභහන තිමඵනහ. ඒහ රිංහමේ මඵොමවෝ දසත්රි ර 

තිමඵනහ. එළනි ේභහනර  අලය මඳොදු ඳවසුේ තිමඵනහ. 
මේ ර්භහන්තරුහ ල තිභත් යන අතයභ  ඒ භ  අලය 
මඳොදු ඳවසුේ රඵහ ී රහ   ඒහ අමශවිඹ  ජහති ව ජහතයන්තය 

ේඵන්ධතහ  වදරහ මදන්නත් පුළුන් නේ මවොයි. ඒ නිහ  
එ ඳළත්තකින් ඹටිතර ඳවසුේ දයුණු කිරීභ ත්  අමන  
ඳළත්මතන් ර්භහන්තරුහ දයුණු කිරීභත්  අමන  ඳළත්මතන් 

ජහති ව ජහතයන්තය මමශ මඳොශ රඵහ ළනීභත් ඹන මේ 
අිංල තුනභ ඒහඵේධ මච්ච ළඩ රිළිමශ  වහ 
අභහතයහිංලඹ  තිමඵන දළ භ මභො ද? 

 

ගරු රිවළඩ් බදයුදීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறயுலன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

දළන  අරි ර ර වයවහ register යපු මිති වයවහ ඒ අඹ 
වදන ඵඩු මවො  මිර  purchase යනහ. ඒ හමේභ  ඔඵතුභහ 
කිඹන විධිඹ  මඳොදු ඳවසුේ රිළිඵ ඉල්ලීේ යන ප්රමේලර  

ඒ මනුමනුත් උදවු යරහ තිමඵනහ; දළන  උදවු ය මනත් 
ඹනහ. එළනි මිතිර ඉල්ලීේ උඩ ඒ අඹ  ඕනෆ machineries 
අරි රඵහ ී  මන ඹනහ. 

 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ඇභතිතුභනි  දන සිඹමත යජඹ ඳළළති හනුමේ 
ඔඵතුභහමේ අභහතයහිංලඹ භමේ භළතියණ මොට්ධහමත උණ ඵ  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ව ඵ  ආශ්රිත ර්භහන්තරුන් වහ ේභහනඹ  ඇති ශහ. 
භභ අවන්මන් ඒ උදහවයණඹ නිමින්   ඵ  ර්භහන්තඹ වහ ඒ 
ප්රමේලමත ජනතහ මනුමන් එළනි ක්රභමේදඹ  ක්රිඹහත්භ 

ශහ හමේ  යන් රිී  ව  රහ හ ළනි ර්භහන්තර මඹී  සිටින 
අඹ මනුමනුත් එළනි දරි ී මේ  උඳයණ රඵහ ී මේ  
තහ ණි දළනුභ රඵහ ී මේ  න දළනුභ එතු කිරීමේ  ඒ අඹ  

මමශ මඳොශ වදහ ී මේ ක්රභමේදඹ ත් ඹන්න පුළුන්භ 
තිමඵනහද? 

 
ගරු රිවළඩ් බදයුදීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறயுலன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

ඒ විධිඹ  අරි සුළු ර්භහන්ත 20  ළනි ප්රභහණඹ  මතෝයහ 

මන තිමඵනහ. දළන  ඒහමත මඹී  සිටින අඹ ත්  ඒ හමේභ 

අලුමතන් ර්භහන්ත යන්න ඉල්රන අඹ ත් ඒහ ේඵන්ධ 

පුහුණු ව අමනකුත් ඳවසුේ රඵහී භ  machineries රඵහ ී භ  

ඊ  අභතය ඒ අඹ වදන බහණ්ඩ එතු යරහ මවො මිර  බහය 

න්නහ ළඩ රිළිමශකුත් ඇති ය මන ඹනහ.  ඔඵතුභන්රහමේ 

ආනර එළනි ආහයමත මභොන ඹේ මවෝ  ඉල්ලීභ  තිමඵනහ 

නේ ඒ ළනත් අඳ  විමලේ අධහනඹ  මඹොදා යන්න පුළුන්. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මවොයි  මඵොමවොභ සතුතියි.  දළන භත් ළඩිපුය මරහ  

තමමින් තිමඵනහ. 

ප්රලසන අිං 13 - 1215/'16 - (2)  රු ආර්.එේ. ඳේභ 

උදඹලහන්ත ගුණමේය භළතිතුභහ. 

 
ගරු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குதெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රු ථහනහඹතුභනි  භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි  අග්රහභහතයතුභහ ව ජහති ප්රතිඳත්ති 

වහ ආර්ථි  යුතු අභහතයතුභහ මනුමන් භහ එභ ප්රලසනඹ  
රිළිතුරු ී භ වහ ති මද  ල් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ප්රහනය මතු දනකදී ඉදරිඳත් කිරීම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரய றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අිං 14 - 1407/'16 - (2)  රු ඵන්දුර ගුණර්ධන 

භළතිතුභහ. 

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹතුභනි  භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි  ප්රහථමි ර්භහන්ත අභහතයතුභහ 

මනුමන් භහ එභ ප්රලසනඹ  රිළිතුය ී භ වහ තිඹ  ල් 
ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ප්රහනය මතු දනකදී ඉදරිඳත් කිරීම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரய றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ීනරඟ   සථහය නිමඹෝ 23 (2) ඹ මත් ප්රලසනඹ ඉදරිඳත් 
කිරීභ   රු ඩේරස මේහනන්දහ භවතහ. 
 

 

මඳෞද්ගලිකල  දෆනුේ දීමමන් ඇස ප්රහනය 
ணற அநறறத்ல் தோன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

වහලළභළවික ආඳදළල  ක්වලන්  ලන්ද   
இற்மக அணர்த்ங்கபரல் தரறக்கப்தட்தடரயக்கு 

இப்தேடு 
COMPENSATION TO PEOPLE AFFECTED BY NATURAL 

DISASTERS 

 
ගරු ඩග්වහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் தரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌ ெதரரகர் அர்கதப, அணர்த் தொகரமத்து 

அமச்ெர் தகௌ அத தறரறர்ண ரப்தர அர்கபறடம் 

தகள்ற தகட்க அதறத்ற்கு ன்நற! 

து ரட்டில் கடந்ர இயறப் தகுறறல் சுரர் 15 

ரட்டங்கபறல் ற்தட்டுள்ப இற்மக அணர்த்ம் 

கரரக இதுமறல் சுரர் 203 ததர் உறரறந்துள்பணர் 

ன்யம் சுரர் 92 ததர் கரரற்ததரயுள்பணர் ன்யம் சுரர்  

1,85,805 குடும்தங்கமபச் தெர்ந் 7,48,150 ததர் 

தரறக்கப்தட்டுள்பரகவும் 1,540 வீடுகள் தொற்நரகவும் 7,814 

வீடுகள் தகுறபறலும் தெமடந்துள்பரகவும் 

கூநப்தடுகறன்நது. அண்மக்கரனரக து ரடு தல்தய 

இற்மக அணர்த்ங்கலக்கும் தெற்மகரக 

உயரக்கப்தடுகறன்ந அணர்த்ங்கலக்கும் தொகங்தகரடுத்து 

யகறன்ந றமன தரடர்கறன்நது. குநறப்தரக, தன்தற்குப் 

தயப்ததர்ச்ெற ம ததய்கறன்ந  தற்தடி கரனகட்டத்றல் 

மரக து ரட்டில் தரறப்தைகள் அறகம் ற்தடும 

ரம் அததத்றல் கண்டுயகறன்தநரம்.  

கடந் யடத்ம டுத்துக்தகரண்டரலும் த ரம் 

15ஆம் றகற தொல் ததய் மறணரல் ற்தட்ட  தள்பம் 

கரரக து ரட்டில் 22 ரட்டங்கபறல் தரறப்தைகள் 

ற்தட்டண. அறல் சுரர் 104 ததர் உறரறந்ரர்கள்; சுரர் 99 

ததர் கரரற்ததரயுள்பரர்கள்; சுரர் 3,01,602 ததர் 

தரறக்கப்தட்டணர். சுரர் 1,28,000 வீடுகள் தரறக்கப்தட்டண; 

சுரர் 30,000 வீடுகள் லள்கட்டுரணத்றற்கு உட்தடுத்ப்தட 

தண்டி றமனமயும் ற்தட்டியந்து. அந் அததம் 

கரரகததம் இந் யடம் தன்தற்குப் 

தயப்ததர்ச்ெற மறமண றர்தகரள்ற்கரண 

தொன்தணற்தரட்டு டடிக்மககள் தற்தகரள்பப்தட்டியந்ரல் 
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[රු බුේධි ඳතියණ භවතහ] 
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அறகபரண உறரறப்தைகள் ற்யம் உமடமகலக்கு 

ற்தட்ட  தெங்கமபத் றர்த்றயக்க தொடியுதன்தந 

ததரதுரகக் கயதண்டியுள்பது.  

தலும், ரடபரற ரலறறல் ற்தட்டுள்ப கடும் ட்ெற 

கரரகவும் க்கள் தரரறபறல் தரறக்கப்தட்டு 

யகறன்நணர். அந்மகறல், டக்கு ரகரத்ம 

டுத்துக்தகரண்டரல், ட்ெற கரரக 14,685  

குடும்தங்கமபச் தெர்ந் 4,10,703 ததர் கடும் தரறப்தைகலக்கு 

உட்தட்டுள்பணதணத் தரறயகறன்நது. குநறப்தரக ரழ். 

லகப் தகுறகபறல் குடிலரறன்ம கரரக க்கள் 

இடம்ததர்கறன்ந றமன ற்தட்டுள்பது. அத்துடன்,  

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றன் கமதரப் தகுறகபறல் 

றனவுகறன்ந அறக கரற்யக் கரரக சுரர் 25,000 

கடற்தநரறனரபர் குடும்தங்கள் தரறல் ரலறரகப் 

தரறக்கப்தட்டுள்பணதணவும் தரறயகறன்நது.  

ஆணரல், அணர்த்ங்கள் ற்தடுகறன்நததரது றரம் 

ற்யம் ட்டஈட்டுத் தரமககள் அநறறக்கப்தடுகறன்நததரதும், 

கடந் கரனங்கபறல் ற்தட்ட இற்மக அணர்த்ங்கபறல் 

தரறக்கப்தட்தடரயக்குக்கூட இதுமறல் உரற இப்தேடுகள் 

ங்கப்தடறல்மனதன்ய தரறயகறன்நது.  

அரக்க, லரறததத்ம, தைபத்தகரயளப்தறட்டி, 

கலதரண, தகரனன்ணர, தல்னம்தறட்டி, ெரனர, 

லதரட்டதொல்ன ததரன்ந தகுறகபறல் ற்தகணத 

இற்மக ற்யம் மண அணர்த்ங்கள் கரரகப் 

தரறக்கப்தட்டுள்ப க்கலக்கரண இப்தேடுகள் 

தொழுமரக ங்கப்தட்டுள்பணர? இல்மனதல், 

ப்ததரது அம ங்கப்தட்டு றமநவுதெய்ப்தடும்?  

கடந் யடம் த ரம் 14ஆம் றகற ற்தட்ட இற்மக 

அணர்த்த்றன்ததரது, மண அணர்த் றமனமகபறன்ததரது 

இப்தை றப்தேடு தெய்ப்தட்டு, தரறக்கப்தட்ட எய 

வீட்டுக்தகண 25 இனட்ெம் யதரய் மறல் ங்கக்கூடி 

மகறல் கரப்தையறதோனரண றறமப் ததற்யக்தகரள்ற்கு 

இனங்மகக் கரப்தையறக் கூட்டுத்ரதணத்றன்தோனரக 

றமககள் தெய்ப்தட்டுள்பரக தொன்ணரள் றற அமச்ெர் 

அநறறத்றயந்ரர். ணறதம், தரறப்தைக்குள்பரண 

வீதடரன்யக்கு 25 ஆறம் யதரய் வீரக ங்குற்தக 

லர்ரணறக்கப்தட்டு, அறல் 10 ஆறம் யதரய் ற்தகணத 

ங்கப்தட்டுறட்டரகவும் ஞ்ெற  15 ஆறம் யதரத 

ங்கப்தடவுள்பரகவும் அெ அறகரரறகள் ட்டத்றலியந்து 

தரறயரக ஊடகங்கள் தரறறக்கறன்நண. ணத, இன் 

உண்ம றமன ன்ண? 

கடும் ட்ெற ற்யம் கடும் கரற்யக் கரரகப் 

தரறக்கப்தட்டுள்ப டக்கு, கறக்கு ற்யம் மண ரகர 

க்கள் தரடர்தறல் தொன்தணடுக்கப்தடவுள்ப றர ற்யம் 

இப்தேட்டுச் தெற்தரடுகள் ரம?  

அண்மறல் ற்தட்டுள்ப இற்மக அணர்த்ம் 

கரரகப் தரறக்கப்தட்டு தொகரம்கபறல் ங்கறயுள்ப க்கள் 

றர்ந், ங்கபது இயப்தறடங்கமபச் சுத்ஞ்தெய்துயம் 

க்கலக்கும் தூரண கஷ்டப் தகுறகபறலுள்ப க்கலக்கும் 

றரங்கள் உரற தொமநறல் கறமடப்தறல்மன ணக் 

கூநப்தடுகறன்நது. இவ்றடம் தரடர்தறல் கணம் 

தெலுத்ப்தடுகறன்நர? தற்தடி இற்மக அணர்த்த்றல் 

தரறக்கப்தட்டுள்ப க்கலக்கரண இப்தேடுகள் ப்ததரது 

ங்கப்தட்டு, றமநவுதெய்ப்தடும்?  

ணது தற்தடி தகள்றகலக்கரண தறமன தகப 

அமச்ெர் அர்கள் ங்குரர் ண றர்தரர்க்கறன்தநன். 

ன்நற. 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

So, we can have a detailed discussion on a separate 

date. 
 

ගරු අනුර ප්රියදර්න යළඳළ මශතළ (ආඳදළ කෂමනළකරණ 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர - அணர்த் 

தொகரமத்து அமச்ெர்) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Disaster Management) 

With regard to the recent floods, we will be having a 

discussion on the 09th. He has asked so many other 
questions, but I can summarily give an answer to all 

those.   

රු ථහනහඹතුභනි  2016 භළයි භ 15ළනි දන ඇති ව තද 
ර්හ නිහ ව ත් ිංතුය ළනි විඳත් නිහ ඉමනත් ඳහඩේ 
වහ විඳත් අඩුය ළනීභ  හරගුණ විදයහ මදඳහර්තමේන්තු විසින් 

ඉදරිඳත් ය ඇති හර්තහ ඇදාණුභ 01 මර ඉදරිඳත් ය ඇත. 

ඇදාණුභ වභළගත* යමි. 

ජනි භ 9ළනි දන මේ ේඵන්ධ විහදඹ  ඳළළත්මන 
නිහ අලය මතොයතුරු සිඹල්ර ඉදරිඳත් කිරීභ  භභ සදහනේ 
මනහ. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

You can table it now. Will you be tabling some of the 
details? 

 

ගරු අනුර ප්රියදර්න යළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

I will table it. Also, I will go through it, since he has 

asked some questions with regard to other incidents. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

We can take it up on the date of that Debate. 
 

ගරු අනුර ප්රියදර්න යළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

All right.  Then, I will table** it.   
 

**වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුමර් ඉතිරි මක් ව: 
**ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட உமறன் ஞ்ெற தகுற:: 

**Rest of the answer tabled: 

මභභ ආඳදහලින් ීඨඩහ  ඳත් ජනතහ  මඵොමවෝ දුය  න්ද දාදල් 
මවීේ සිදු ය අන් ය ඇත. නිළයද ත මේරු  යුතු සිදුය  

ප්රතිරහභීන්මේ අයෝඹහචනහ ේඵන්ධමඹන් තදුය ත්  යුතු කිරීභ  ඇති 

ඵළවින්  එළනි සිදුවීේ වළරුණු වි  මේ ද හ මවීේ  යුතු සිදු ශ වළකි 

සිඹලු දාදල් මහ අන් ය ඇත. 

අයනහඹ නිහ අහිමි වන්  නිහ රඵහී භ වහ "ෆල්ර 
දසත්රි මත නහඹඹෆමභන් ආඳදහ  ඳත්ව වහ නහඹඹෆමේ අදහනභ  

1079 1080 

————————— 
*  පුවහතකළමත තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිමේන්තු 

ර ව ජනතහ වහ තදුය ත් වන ළරසීභ" ඹන භළමඹන් ඉදරිඳත් 

යන රද අභහතය භණ්ඩර ිංමේලඹ  රළබුණු අභහතය භණ්ඩර රණයණඹ 
අනු  විඳත  ඳත් වන් වහ නිහ තනහ ී භ  ක්රභමේද කිහිඳඹ  

භ් න්  යුතු ය ඇත. ඉතිරි නිහ වහ ඉඩේ මිරී මන නිහ 

ඉදකිරීමේ  යුතු සිදුයන ප්රතිරහභීන් වහ හරි ලමඹන් ප්රතිඳහදන 

දාදහවළරීේ  යුතු සිදු යමින් ඳරණ. ඒ ේඵන්ධ මතොයතුරු ඇතුශත් 

මල්නඹ  ඇදාණුභ 02* මර ඉදරිඳත් යමි. 

ීනරිඹඵළේද නිහ ඉදය ී  අන් ය ඇත. 

ඳසු ගිඹ මර් භළයි භ ආඳදහ තත්ත්මඹන් විඳත  ඳත්වන්  වන 

ළරසීභ 

සහබහවි ආඳදහ මවේතුමන් වහනි න නිහ වහ ජහති සහබහවි 

ආඳදහ ය ණහයණ ළඩ වන ඹ මත් උඳරිභඹ රුරිඹල් මිලිඹන 2.5 

ද හ න්ද රඵහී භ සිදු යයි. මේ ඹ මත්භ වහනි ව ෘව උඳයණ වහ 

රුරිඹල් 25 000 න්ද දාදර  රඵහමදන අතය  ආඳදහ තත්ත්ඹ භනඹ 
වී නිහ වහනි ත මේරු ය අදහශ න්ද දාදල් රඵහමදන තුරු විඳත  ඳත් 

ඳවුල් නිහර ඳදිංචි යවීභ  අලය අදහශ ූලලි ඳවසුේ ඳඹහ 

ළනීභ වහ රුරිඹල් 10 000 අත්තිහයේ දාදර  2016 භළයි ිංතුය 

වහ නහඹඹෆේ අසථහමේී  රඵහමදන රී . 

වහනි ව නිහ  ෘව උඳයණ  සුළු වහ භධය ඳරිභහණ යහඳහරි සථහන 

වහ ඒහමත ඹන්මත්රෝඳයණ වහ බහණ්ඩ මතො වහනි ත මේරු කිරීමභන් 

අනතුරු ඉතිරි න්ද දාදල් රඵහී භ   යුතු යන රී . ඒ වහ මේ න 
වි  ළඹ ය ඇති දාදර රුරිඹල් බිලිඹන 3.3කි. 

ජහති සහබහවි ය ණහයණ ළඩ වන ඹ මත් නිඹඟඹ ආයණඹ 

මනොන අතය  නිඹඟමඹන් ීඨඩහ  ඳත් උතුරු  නළ මඟනහිය වහ අමනකුත් 

ඳශහත්ර ජීත්න ජනතහ  ඳහනීඹ ජරඹ ළඳයීභ  අලය ප්රතිඳහදන 

මභන්භ ඳහනීඹ ජරඹ මඵදහ වළරීභ වහ අලය ්ළ  ර් ඵවුර් වහ ජර 

 ළිංකි ළඳයීභ බහණ්ඩහහය ප්රතිඳහදන මඹොදහනිමින් සිදුයන රී . 

උතුරු ඳශහමත් දළඩි නිඹඟමඹන් ීඨඩහ  ඳත් ජනතහ  වන ළරසීභ 

වහ 2017 මර්ී  ජරඹ මඵදහවළරීභ වහ රුරිඹල් මිලිඹන 2.46 ද  

ලී ර් 4 500 ධහරිතහ හිත ්ළ  ර් ඵවුර් 26  දාරතිවු  ඹහඳනඹ  

කිලිමනොච්චිඹ  භන්නහයභ  වුනිඹහ ඹන දසත්රි ර  රඵහී  ඇත. 

එමේභ  මභභ දසත්රි  වහ ජර  ළිංකි 1 300 ප්රභහණඹ  රඵහී  තිමබ්. 

(ඇදාණුභ 02) 

ජහති සහබහවි ය ණහයණ ළඩ වන ඹ මත් ආයණඹ මනොන 

නිඹඟමඹන් ීඨඩහ  ඳත් ජනතහ  වන ළරසීභ වහ ෘෂි ය ණ 

ක්රභමේදඹ ඹ මත් රු ආඳදහ ශභනහයණ අභහතයතුභහ වහ රු 

ෘෂිර්භ අභහතයතුභහ "2016-2017 භව න්නමත නිඹඟඹ නිහ විඳත  

ඳත් මොවි ඳවුල් වහ වන ළරසීභ" ඹන භළමඹන් 2017.04.03 දනළති 

මඹොදා ශ අභහතය භණ්ඩර ිංමේලඹ  අභහතය භණ්ඩර අනුභළතිඹ රළබී 
තිමබ්. එභ අනුභළතිඹ අනු ෘෂිර්භ අභහතයහිංලඹ වයවහ මභභ න්ද 

දාදල් මොවි ජනතහ  රඵහී භ   යුතු ය ඇත. (ඇදාණුභ 03) ඇදාණුභ 

03* ඉදරිඳත් යමි. 

ඳසු ගිඹ භළයි භ 24න දන සි  ඇති ව ිංතුය වහ නහඹඹෆේ 

ආඳදහන්මන් විඳත  ඳත්වන් ජහති සහබහවි ය ණහයණ 

ළඩ වන ඹ මත් රුරිඹල් මිලිඹන 125 ප්රතිඳහදනඹන් ව භවහ 

බහණ්ඩහහයමඹන් රුරිඹල් මිලිඹන 150 ප්රතිඳහදන මඹොදහනිමින් 
ඩිනේ වන ළරසීභ සිදු යන රී . ඒ  ඹ මත් ඳහනීඹ ජරඹ රඵහී භ  

රිස ආවහය රඵහී භ  විඹළි රහ රඵහී භ  අභිංරය වනහධහය රඵහී භ 

මභන්භ වුරු වහ අතයලය ද්රය මිරී මන රඵහී භ සිදුයන රී . 

ඊ  අභතය මේලිඹ වහ විමේලිඹ වන ද්රයඹද අදහශ දසත්රි  මල්ේ  

ප්රහමේලිඹ මල්ේ වයවහ ග්රහභ නිරධහරිරු භ් න් විඳත  ඳත්වන්  

රඵහී භ සිදු යන රී . ආඳදහ තත්ත්ඹ භනඹ වී නිහ වහනි ත මේරු 
ය අදහශ න්ද දාදල් රඵහමදන තුරු විඳත  ඳත් ඳවුල් නිහර ඳදිංචි 

යවීභ  අලය අදහශ ූලලි ඳවසුේ ඳඹහ ළනීභ වහ රුරිඹල් 

10 000 අත්තිහයේ දාදර  රඵහී භ ද මේ න වි   යුතු යමින් 

ඳරණ. එභ  යුතු ආයේබ කිරීභ වහ රුරිඹල් මිලිඹන 150 දාදල් 

ජහති ය ණ බහය අයදාදර භ් න් ජහති ආඳදහ වන මේහ 

භධයසථහනඹ මත රඵහී  ඇත. 

මේ න වි ත් වේඵන්මතො  වහ භහතය දසත්රි ඹන්හි නිහ වහනි 

ත මේරු  යුතු ආයේබ ය ඇත. මභභ ආඳදහ තත්ත්ඹ ඵරඳෆ 

දසත්රි  15හි වහනි ත මේරු අඹදුේඳත් ඉදරිඳත් ශ වහභ අදහශ න්ද 

දාදල් රඵහී භ   යුතු යනු රළමබ්. 

 

ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
 

නෆඟී සටිමතය. 
ழுந்ரர். 

rose. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු විභල් වීයිංල භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ථහනහඹතුභනි  භභ රු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ 
ඇභතිතුභහමන් මභභ හයණඹ දළනන්න ළභළතියි. නිහ 
ය ණඹ යරහ ඒ අනු  ිංතුය නිහ විඳත  ඳත්ව අඹ  

ය ණ න්ද රඵහමදනහ කිඹරහ යජමඹන් ප්රහල යනහමන්. 
නදාත්  අඳ  දළනන්න තිමඵන විධිඹ  ප්රතිය ණ ආඹතනඹ  
ඳසු ගිඹ හරමත අදහශ හරි මනොමවීභ නිහ එභ න්ද මවීභ 

ය ණ ආඹතන විසින් ප්රති මේඳ යමින් තිමඵනහ. එළනි 
තත්ත්ඹ  ඇති වුමණොත්  ඒ කිඹන ය ණ න්ද දාදරත් ඒ 
මිනිසසුන්  රළමඵන්මන් නළවළ. රුණහය එහි ඇත්ත තත්ත්ඹ 

මභො ද කිඹරහ ඔඵතුභහ ඳළවළදලි යනහද? 

 

ගරු අනුර ප්රියදර්න යළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

රු ථහනහඹතුභනි  භභ භමේ රිළිතුමර් ඉතිරි මො  
table ශහ. ඒ නිහ ඒ කිඹන්න අලය න්මන් නළවළ. 

නදාත්  මභතුභහ අවන ප්රලසනඹ  භභ උත්තයඹ  මදන්නේ. 

අරි ගිඹ අවුරුේමේ රුරිඹල් මිලිඹන 300 ය ණ හරිඹ  
මරහ  මේ න වි  ය ෂිතයින්  රුරිඹල් බිලිඹන 3.3  

මරහ තිමඵනහ. මේ අවුරුේමේ රුරිඹල් මිලිඹන 500 
ය ණ හරිඹ  මරහ තිමඵනහ. ඒ අනු ය ණ 
ආයණඹ ඹ මත් දළන භත් අඳ  රුරිඹල් මිලිඹන 125  ව 
භවහ බහණ්ඩහහයමඹන් රුරිඹල් මිලිඹන 150    රළබී තිමඵනහ. 

දාල් හරිඹ ඹ මත් මවිඹ යුතු රුරිඹල් 10 000 දාදර 
මන්න අරි දළන භත් සදහනමින් ඉන්නහ. එභ නිහ ඔඹ 
ප්රලසනඹ ඳළන න් න්මන් නළවළ. ඒ සිඹලුභ දාදල් මවීභ  සදහනේ 

ඵ භභ අද ප්රහල යනහ. 

 
ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ඇභතිතුභනි  නදාත් ඳසුගිඹ හයමත ිංතුය නිහ විඳත  
ඳත්වුණු ළරණි මිටිඹහමත් මිනිසුන් ත් ඔඵතුභන්රහ ඔඹ කිඹන 

රුරිඹල් 25 000 දාදර රළබුමණ් නළවළ. භවරුන්  තභත් 
රළබිරහ තිමඵන්මන් රුරිඹල් 10 000යි. භවරුන්  රළබී 
තිමඵන්මන් ඊ ත් ඩහ අඩු ණන . එභ රුරිඹල් 25 000 දාදර 

මේ න මත  මනොරළබුණු ඳවුල් විලහර ිංයහ  තිමඵනහ. 
එභ නිහ රුණහයරහ ඒ අඹමේත් එභ අඩු ඳහඩු රිඹන්න. 
අමන  අත  දළන් විඳත  ර  වී සිටින අඹ  රුරිඹල් 10 000  

ඳභණ  මරහ අත මෝදහන්න වදන්න එඳහ. මභොද  සිේධ 
මරහ තිමඵන අරහබඹ ඉතහ විලහරයි. 

1081 1082 

[රු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ] 

————————— 
*  පුවහතකළමත තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ගරු අනුර ප්රියදර්න යළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

නළවළ  නළවළ. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

So we can take it up on that day. ඔඹ හයණඹත් ඊශඟ 
ද  න්න පුළුන් මන්ද? 

 

ගරු අනුර ප්රියදර්න යළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

රු ථහනහඹතුභනි  භභ අහන ලමඹන් කිඹන්මන්  
මභභ ය ණ ක්රභඹ රිංහමේ මේ ආණ්ඩු වදපු මවොභ ක්රභඹ . 
ආසිඹහමේ අඳ  ඳභණයි මභළනි ය ණ ක්රභඹ  තිමඵන්මන්. 
අරි ගිඹ අවුරුේමේ මේ මනුමන් රුරිඹල් බිලිඹන 3.3  මරහ 
තිමඵනහ. රුරිඹල් මිලිඹන 4 000 ද හ ය ණ න්ද අඳ  
රළමඵන්න තිමඵනහ. මේ අවුරුේමේත් අරි රුරිඹල් 10 000 
දාදර දාලින් මනහ  ඊ  ඳසමේ ඉතුරු මො  මනහ. අද 
ළබිනට් භණ්ඩර රැසවීමේී ත් අරි මේ ළන හච්ඡහ ශහ. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහ  ඊශඟ දමේ විසතය ඉදරිඳත් යන්න පුළුන්. 

Hon. Douglas Devananda, the Minister has tabled his 
answer.  Is that okay for you? 

 

ගරු ඩග්වහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் தரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

Yes, Sir. Thank you. 
 

ඳළර්ලිමේන්තුමේ රැවහවීේ 
தரரலன்ந அர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  
"That  notwithstanding the provisions of the Standing Order No.7 of 

the Parliament and the motion agreed to by Parliament on 

08.03.2016, the hours of sitting of Parliament on this day shall be 

1.00 p.m. to 6.30 p.m.. At 2.00 p.m. Standing Order No. 7(5) of the 

Parliament shall operate. At 6.30 p.m. Mr. Speaker shall  adjourn 

the Parliament without question put. " 
 

ප්රහනය විමවන දන්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

කල්තෆබීම 
எத்றமப்தை 

ADJOURNMENT 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි  "ඳහර්ලිමේන්තු දළන් ල් තළබිඹ 

යුතුඹ"යි භහ මඹෝජනහ යනහ. 
 

ප්රහනය වභළිමණඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බහ ල් තඵන අසථහමේ මඹෝජනහ  රු දමන්ස 
ගුණර්ධන භවතහ. 

 
 එක්වත් ජළරණන්මග් මළනල හිමිකේ කවුන්වමත 

2017 මළර්තු 23 ලන දන මයෝජනළල  
වමඅනුග්රශකත්ලය දෆක්වීම 

க்கற ரடுகள் ணற உரறமகள் ஆமகத்றன் 

2017 ரர்ச் 23ஆம் றகற லர்ரணத்றற்கு இம 

அதெம ங்கறம  
CO-SPONSORING UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS 

COUNCIL RESOLUTION OF 23RD MARCH 2017   

 

 
[අ.බහ. 2.14] 

 
ගරු දමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි  ඳසුගිඹ තහමේ ඉදරිඳත් කිරීභ  
අසථහ රඵහ ළනීභ  මනොවළකි ව ශ්රී රිංහ යජඹ වහ අමනකුත් 
ය ල් ඒහඵේධ ජිනීහ භහන හිමිේ වුන්රඹ  ඉදරිඳත් 

යන රද මඹෝජනහ රිළිඵ බහ ල් තළබීමේ මඹෝජනහ 
ඉදරිඳත් කිරීභ  ප්රථභමඹන් භභ වන් ශ යුතු හයණඹ  
තිමඵනහ.  

ඳසුගිඹ දනර ඇති ව භවහ ිංතුමයන් ඳසු ඳහර්ලිමේන්තු 
රැස මන ඳශදා අසථහ අදයි. එයින් විඳත  ඳත් වුණු ජනතහ  
අමේ නහටු ඳශ යන අතය  ඒ විඳතින් මොඩ ඒභ වහ 

වහඹ වුණු වළභ ආඹතනඹ භත්  ජනතහ ත් මේ අසථහමේී  
අමේ ෘතමේදත්ඹ ඳශ යන්න  ඕනෆ. ඒ හමේභ ත්රිවිධ 
වදාදහලින් සිදු වුණු මභමවඹ අරි අඹ ශ යුතුයි. ඹළිත් ය  

මේ යමට් ජනතහ දාදහ න්න  ත්රිවිධ වදාදහ  තිමඵන වළකිඹහ 
අරි දළ හ. ඒ අඹ ඉතහභ මවොඳින්  ඳරිතයහලිලී ඒ  යුතුර  
දහඹ වුණහ. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Order, please! මේ අසථහමේී  රු නිමඹෝජය හය 

බහඳතිතුභහ ූලරහනඹ  ඳළමිමණනහ ඇත. 

 
අනතුරුල ගරු කථළනළයකතුමළ මූළවනමයන් ඉලත් වමයන්, 

නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ ගගරු මවල්ලේ අවඩක්කනළදන්  

මශතළ] ණළවනළරඪ විය. 
 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள் அக்கறரெணத் 

றணறன்ய அகனத, குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்  

[ரண்தைறகு தெல்ம் அமடக்கனரன்]  மனம கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 

ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

  
ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order.  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order, Hon. Wimal 

Weerawansa?  

 
ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ර්තභහන විමේල 
 යුතු ඇභතිතුභහ දළන් බහමේ ඉන්න ඕනෆ මන්  ඳයණ 

එ මනහ හිටිඹහ  ළඩ  නළවළ මන්. ළමඩ් යපු එ මනහ 
බහමේ ඉන්නහ  ඒ වරි. නදාත් ර්තභහන විමේල  යුතු 
ඇභතිතුභහ මේ විහදඹ  ේඵන්ධ මන්න ඕනෆ. ඳයණ 

එ මනහ විතය  ළඩ  නළවළ.  

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  මේ හයණමත 
ඉතිවහඹ ළන දන්මන් රු භිංර භයවීය භළතිතුභහ. ර්තභහන 
දාදල් ඇභතිතුභහ ව අරි හච්ඡහ යරහ තභයි මේ මශේ. 

මභතුභහ තභයි මේම  ඉතිවහඹ දන්මන්.  

 
ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ර්තභහන විමේල  යුතු ඇභතිතුභහ මේ විහදඹ  ඕනෆ නළේද? 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එතුභහ එනහ  බඹ මන්න එඳහ.  

 
ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

භඟ එනහද? 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔේ  භඟ එනහ. 

 
ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මවොයි  මඵොමවොභ සතුතියි. 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මභොද ඔච්චය රඵර මන්මන්? [ඵහධහ කිරීභ ] 
 
 

ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Dinesh Gunawardena, you may continue.  

ගරු මිංග වමරවීර මශතළ (ණදල් ශළ ජනමළධය 
අමළතයතුමළ)  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ - நிதி ைற்றும் வவகுசன ஊடக 

அமச்ெர்) 

(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Finance and 
Mass Media) 

ර්තභහන විමේල ඇභතිතුභහ ඉන්දඹහ  ඹනහ. මමේ 

නදාත්  මේ ේපූර්ණ ක්රිඹහලිමත කීභ බහය ී රහ තිබුමණ් 
භ යි. එභ නිහ භභ මේ මඹෝජනහ  රිළිතුරු මදනහ.  

 
ගරු දමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir,  I move,  

" Sri Lanka is a co-sponsor of the United Nations Human Rights 
Council’s  resolution of 23 March 2017,  promoting, reconciliation, 

accountability and Human Right in Sri Lanka  - A/HRC/34/L.1. 

This resolution requires that Sri Lanka implement fully the 
measures identified by the UNHRC in its Resolution 30/1. It further 

requires the office of the UN High Commissioner of Human Rights 

“to continue assess progress on the implementation of its 

recommendations.” 

These recommendations are contained in the Report of the Office of 
the United Nations Commissioner for Human Right on Sri Lanka  

of 10 February 2017 (A/HRC/34/20) . This Report contains 

criticism of the Government of Sri Lanka, as being incompetent, 
lacking in transparency, and hypocritical. It contains criticism of the 

Judiciary of Sri Lanka, as of being ethnically prejudiced. It 

continues to recommend the establishment of a “hybrid court”,  

including foreign “judges, defense lawyers, prosecutors and 

investigators”, despite such a court being in violation of the 

Constitution of this country.  

It refers to “Sinhalese Areas” and “Tamil Areas”, thereby causing 

false ethnic divisions in this country. The Government has failed 

properly to place the real facts before the UN Human Rights 
Council. It has failed to counter the High Commissioner’s criticism 

of the Government and of the judiciary, or to counter its attempts to 

divide the country along communalist lines.  

By co-sponsoring this Resolution, the Government has endorsed the 
adverse report of the High Commissioner, and has bound itself to 

strengthening the role of the Office of the High Commissioner and 

other mandate holders outside Sri Lanka. It has agreed to the 

establishment of an unconstitutional “hybrid court”  which the Hon. 

Prime Minister has assured this House would not be established 

which was re-affirmed by His Excellency the President. It has failed 
adequately to defend the war heroes who safeguarded the 

independence, sovereignty, territorial integrity and the unitary state 

of this country and the safety of its people by defeating the 

separatist terrorists.  

It is resolved that the biased report of the Office of the United 
Nations Commissioner for Human Rights on Sri Lanka of 10th 

February, 2017 be repudiated, and that the United Nations Human 

Rights Council’s biased resolution of 23rd March, 2017 on Sri 

Lanka also be repudiated, and that positive action be taken to 
defend the war heroes and the independence, sovereignty, territorial 

integrity, unitary state, and the Constitution of this country and the 

safety of its people".    

රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  අමේ ය  ත්රසතහදඹ 
ඳයහජඹ කිරීභ  භත්මතන්  2009ී  එ ත් ජහරණන්මේ භහන 

හිමිේ මොමිභ වදා  ඉදරිඳත් වුණු මඹෝජනහ මමයහි 
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ඊශඟ  මේ රු බහමේ අධහනඹ මඹොදා යන්න භහ ළභළතියි. 

භහ මිත්ර  අමේ හි පු විමේල ඇභතිතුභහ   -දළන් දාදල් වහ ජනභහධය 
ඇභතිතුභහ - අඳ ඉතහභ ඕනෆමින් කිඹන්මන් මේයි. අඳ  
එතුභහ  සුඵ ඳතන්න නේ අභහරුයි. මභොද  අද දාදල් 
ේඵන්ධමඹන් ඉතහභ අභහරු තත්ත්ඹ  තභයි තිමඵන්මන්. රු 

ඇභතිතුභනි  මේ ය  වවුල් මරහ ඉදරිඳත් ය තිමඵන මඹෝජනහ 
යර ලමඹන් ත්තහභ අඳ   මේනහ  එඹ ශ්රී රිංහ  විරුේධ 
මඹෝජනහ  ඵ.  

මදළනි හයණඹ මේයි. ශ්රී රිංහ ත්රසතහදඹ ඳයහජඹ ශ 
ය  . ත්රසතහී  උදුරින් මබ්යහමන එ මේත් ශ ය  

ප්රජහතන්ත්රහදඹ සථහරිත යමින්  ිංර්ධනඹ ඇති යමින් භන් 
යන මභොමවොත  විමේලිඹ අතළසීේර  ඉඩ ී මභන් ඉතහභ 
වහනිය තත්ත්ඹ  ඇති න ඵයි අඳ කිඹන්මන්. ඒ 

ක්රිඹහදහභමත අඳ  ඉතිවහඹ  තිමඵනහ. රු යවුෂස වකීේ 
ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහත් මේ හයණඹ දන්නහ.  Resolution 9/11 
නිහ ඇති වුණු තත්ත්ඹ  එ ත් ජහරණන්මේ භවහ භණ්ඩර මතී  

මන ආ මඹෝජනහමේී  මරො පුයහ ත්රසතහදඹ ඳයහජඹ ශ යුතුඹ 
කිඹහ එඟ වුණු ය ල් ඳහ මේ මඹෝජනහමේී  ද න්මන් අදාතු 
වළසිරීභ  ඵ ඳශදාමො  වන් යන්න ඕනෆ. එභ වළසිරීභ  ශ්රී 

රිංහද එ වී මමනන මඹෝජනහ ශ්රී රිංහමේ සනරීත්ඹ  
වහනිඹ . එ ත් ජහරණන්මේ ප්රඥේතිඹ අනු අමේ සනරීත්ඹ 
න්මන් අඳ  රණයණ ළනීභ  ඇති වයිඹයි; අමේ ආණ්ඩු ක්රභඹ 

අනු  යුතු කිරීමේ වයිඹයි; අමේ ආණ්ඩු ක්රභඹ  මනස කිරීභ 
මවෝ ිංමලෝධනඹ කිරීභ මවෝ නීති වළී මේ අයිතිඹයි. එඹ  ඵර 
යන ක්රිඹහදහභඹ  ශ්රී රිංහද ඒහඵේධ වී මභන් 
මඹෝජනහ  මන ඒමභන් අමේ සනරීබහඹ  ඵයඳතශ 

තර්ජනඹ  එල්ර වී තිමඵනහ.  

ඊශඟ හයණඹ මේයි.  තදාන්නහන්මේරහමේ ආණ්ඩු මභඹ 

දන්නහ. මභභ මඹෝජනහ ඳදනේ ය මන  විවිධ 

ඳළිළනීේර   විවිධ දඩඹේ කිරීේර  ත්රිවිධ වදාදහ මඹොදා 

යන ක්රිඹහදහභඹ  අරණර්ණ මරහ තිමඵනහ. මේ නවි  අමේ 

ආය  වදාදහන් උහවිඹ  ඉදරිඳත් මො  ඇඳ නිඹභ 

කිරීමභන් මතොය යහ ළනීභ  බහජන ය තිමඵනහ.  

අදහශ නේ කිඹවීභ  හරඹ ත න නිහ භභ ඒ නේ 

කිඹන්න  ඹන්මන් නළවළ. එභ හර ඳරිච්මේදමත  යුතු කිරීභ 
රිළිඵ නහවි වදාදහමේ පුේරඹන් යහලීඹ   ඒ හමේභ 
වදාදහමේ නිරධහරින් වහ බ ඹන් යහලීඹ   එළනි විමලේ 

 යුතුර මඹදුණු ආය  වදාදහර නිරධහරින් යහලීඹ  දඩඹේ 
කිරීභ   විවිධ විමලේ නීති ස කිරීභ  මභයින් අරණර්ණ වීභ ශ්රී 
රිංහමේ ආණ්ඩුක්රභඹ  ඳ වළනියි. විමේල නඩුහයරුන්මන් 

භන්විත  විමේලිඹ නීතිඥඹන්මන් භන්විත  විමේලිඹ නීති 
උඳමේලඹන්මන් භන්විත මදදාහුන් අධියණඹන් මේ යමට් 
ඇති යන ක්රිඹහදහභඹන්ර  ශ්රී රිංහමේ ආණ්ඩුක්රභඹ අනු 

ඉඩ  නළවළ. එමවභ නේ  ශ්රී රිංහමේ විමේල අභහතයයඹහ 
මභළනි මඹෝජන  අත්න් තඵන්මන් මොමවොභද? මභළනි 
මඹෝජනහ  අත්න් තළබුත්  ශ්රී රිංහ ආණ්ඩුක්රභඹ අනු එඹ 
රිංගු නළවළ කිඹන ප්රහලඹයි අද අරි මේ බහමේ ඉදරිඳත්  

යන්මන්. මේ යමට් ආණ්ඩුක්රභඹ  ඳ වළනි මදඹ  කිරීභ  වළකි 
ක්රිඹහ භහර්ඹන් ඳතිනහ. ඒ ක්රිඹහ භහර්ඹන් අනු 
ඳහර්ලිමේන්තුමේ  යුතු යනහ විනහ මන ක්රිඹහ භහර්ලින් 

විමලේමඹන් අඳ ය  ත්රසතහදඹ ආය හ කිරීභ   යුතු කිරීභ  
උනන්දු ද න විවිධ ය ර  ිංවිධහනර ඕනෆභ වහ 
  යුතු කිරීමේ මඹෝජනහ රිංගු නළවළ. 

මදළනි හයණඹ මභඹයි  භමේ මිත්ර දාදල් ඇභතිතුභනි. 
ත්රසතහදඹ තභ අන් මරහ නළවළ. ත්රසතහී න් දස තුන  

ඉසමල්රහ එිංරන්තමත ඳවය දුන්නහ; ඊ  ඉසමල්රහ 

භළන්මචස ර් නුය  ඳවය දුන්නහ; බ්රල්ස නුය  ඳවය දුන්නහ; 

ඳළරීසිඹ  ඳවය දුන්නහ. එභ නිහ ත්රසතහී  ක්රිඹහදහභඹන්මේ 
තිමඵන බඹහනභ නිදවස ය ඹළවීභ වහ විමලේ නීති රීති 
ස කිරීමේ බඹහනභ අඳ දාහුණ මදන තර්ජනඹ  ඵ  ඳත් 
මරහ තිමඵනහ.  

 
ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have five more minutes. 

 
ගරු දමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

I will  conclude  within five minutes.  

රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි   ත්රසතහදඹ  රිළිඵ 

ථහ කිරීමේී  මේ හයණඹ කිඹන එ ළන ඔඵතුභහ භහත් භඟ 
අභනහඳ මන එ  නළවළ. භභ ගිඹ හයමතත් මභඹ බහමේ 
අධහනඹ  මනහහ.  

Shivshankar Menon, the former Indian Foreign 

Minister has published a book, “Choices: Inside the 

Making of India's Foreign Policy”. In that book, so many 

chapters refer to terrorism in Sri Lanka - why the LTTE 
had to be defeated and why the LTTE had to be defeated 

in that manner. In a detailed report, Shivshankar Menon 

exposes the reason why India also supported in defeating 

the LTTE terrorists.  

රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  මේ එ උදහවයණඹ .  

මදන උදහවයණඹ මභො ද? දළන් භහ අමත්  තිමඵන්මන්  
භෆතී  ඳශ ව තත් මඳොත .  “The Assassination of Rajiv 

Gandhi” by Neena Gopal. This gives a detailed description 

about terrorist units and how other terrorist organizations 

were wiped out by the LTTE to become the only deadly 

terrorist organization to fight for a separate State. That is 

why Rajiv Gandhi was assassinated by the LTTE.  

Now, all these facts contribute to the gravity of the issue 
that we are facing.  එළනි තත්ත්ඹ  ඹ මත් ආණ්ඩු 

ක්රිඹහත්භ යන්න උත්හව දයන ක්රිඹහ දහභඹන් නතන මර  
ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  ඳ වළනි  යුතු යමින් විමේල 
නඩුහයරුන්මන්  විමේල නීතිඥරුන්මන්  නීති 
ේඳහදඹන්මන් භන්විත ක්රිඹහ දහභඹන්මන් ශකින මර 

අරි ඉතහභ ඕනෆමින් මේ මඹෝජනහ ඉදරිඳත් යමින් වන් 
යන්න ළභළතියි. 

රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  අහන ලමඹන්   I 

would like to table*  Volume I and Volume II of “A Factual 

Appraisal of the OISL Report: A Rebuttal to the Allegations 

Against the Armed Forces” commissioned by the Federation 

of National Organizations, so that they become tabled 

documents in Parliament.   
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————————— 
*  පුවහතකළමත තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිමේන්තු 

රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  භ  නිඹමිත මරහ 
මභඳභණයි. මේ අසථහමේී  ඹළිත් ය  ඉතහ ඳළවළදලි අරි 
කිඹනහ  එභ භව මොභහරිසතුභහමේ හර්තහමේ රිංගුබහඹ  

නළවළ කිඹන හයණහ නහථ යන ප්රධහන හයණහ  එභ 
හර්තහ කිඹන මො  මඳමනන ඵ. එභ හර්තහමේ 
කිඹළමනහ  ආණ්ඩුක්රභ යසථහ වදන මටුේඳත  ගිඹ 

මදළේඵර් භහමත ඉදරිඳත් ය තිමඵනහ කිඹහ. නදාත් කිසිභ 
මටුේඳත  ඉදරිඳත් ය නළවළ. ේපූර්ණ අතය හර්තහ . 
අතය හර්තහ ඳදනේ යමන  අතය හර්තහලින් විමේල 

ය ල් මනොභඟ ඹමින්  අතය හර්තහර  වමඹෝඹ මදන 
වවුල්හරී ක්රිඹහ දහභඹ  ශ්රී රිංහ යජඹ වවුල් වීමේ බඹහන 
ක්රිඹහලිඹ ආඳසු වළයවීභ වහ මේ යමට් ජනතහමේ අයිතිඹ 

ප්රහල කිරීභ  ජනතහමේ ජන යමේ ළඵෆ නිමඹෝජනඹ යන 
මේ ඳහර්ලිමේන්තු  කීභ  තිමඵනහ. මේ ඉදරිඳත් යන 
මඹෝජනහමේ අන්තර්ත  රිංහමේ අබයන්තයඹ  ඳළමිමණන 
වහනිය මඹෝජනහ මනු   අමේ යමට් සහධීනත්ඹ   

සනරීත්ඹ   අමේ ආණ්ඩුක්රභඹ   අමේ ඳහරන තන්ත්රමත 
සහධීනත්ඹ  ඇ් ලි ළසීභ  ඉදරිඳත් යන ක්රිඹහලිඹ මනු  
ත්රසතහදඹ ඳයහජඹ කිරීමභන් ඳසු ප්රජහතන්ත්රහද ජන භහජඹ 

ජඹග්රවණ ුක ති විඳීභ  වළකි න මර අඳ ය  හඹ යන 
සිිංවර  මදභශ  දාසලිේ ජනතහ  අත් ය දඹ වළකි ආර්ථි  
භහජ ප්රතිඹ අත් ය ී මේ ක්රිඹහලිඹ ක්රිඹහත්භ කිරීමේ ළඩ 

රිළිමශ  අරණර්ණ න්න කිඹහ මඹෝජනහ යනහ.    
 

ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
මඵොමවොභ සතුතියි.  
 

Next, the Hon. Udaya Gammanpila to second the 
Motion.  

 
[අ.බහ. 2.32] 

 

ගරු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  රු දමන්ස ගුණර්ධන 
භන්ත්රීතුභහ ඉදරිඳත් ශ බහ ල් තඵන අසථහමේ මඹෝජනහ 

භභ සථිය යනහ.  

ර්තභහන ආණ්ඩු දගින් ද භ ප්රහල යන මදඹ  
තභයි "අරි මරෝඹ දනහ ත්තහ; මරෝඹ ජඹග්රවණඹ ශහ  
වළමභෝභ අඳත් එ  ඹහළුයි  අඳ  දළන් වතුයන් වුරුත් 
නළවළ" යි කිඹන එ. එභ ප්රහලමඹන් මේ මඹෝජනහ  
ප්රමේලඹ  රඵහ ළනීභ  භහ අදවස යනහ. තත්ත්ඹ ඒ 
නේ  අඳ  වතුයන් ඇති වුමණ් මමේද  මේ ආණ්ඩු ඒ 
වතුයන් නළති ය ත්මත් මමේද කිඹන එ ළන මේ රු 
බහමේ අධහනඹ මඹොදා ය වීභ ටිනහ.  

රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  අරි මොටි 
ත්රසතහදඹ  එමයහි  න ආයේබ ශ දාල් දසර ඵ හිය 
මරෝඹ හිටිමත අඳත් එ . හි පු විමේල  යුතු  
අභහතයතුභහ ඒ දන්නහ. අමේ ආණ්ඩුමේ දාල් හරමත 
එතුභහත් විමේල  යුතු අභහතය ධුයමත හිටිඹහ. අඳ  මොටි 
ත්රසතහදඹ තවනේ ය දුන්නහ. ඇමභරිහ එ ත් ජනඳදමත 
වහමඹන් තුන්න ඳහර්ලසඹ  මොටි ත්රසතහී න්  ෆේ 
මියිර විකුණේී  ඔවුන් අත් අඩිංගු  න්න පුළුන් වුණහ. 
ඔවුන්මේ ගිණුේ තවනේ ශහ.  

රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ඇමභරිහනු ඔත්තු 
මේහලින් රළබුණු මතොයතුරු භත තභයි ඉන්දුනීසිඹහ  
ආන්න දාහුමේී  ඳහමන අවි ඵඩහ මර බහවිත ශ 
මොටින්මේ නළේ තුන  විනහල කිරීභ  අමේ නහවි වදාදහ  
වළකි වුමණ්. එතමො  ඵ හිය සිටිමත අඳත් එ යි. එමවභ 
නේ ඵ හිය අමඳන් මන් වුමණ් දහද? 2009 ජනහරි 
භහමත 02ළනි දහ න මත  ඵ හිය ය ල් හිතහමන හිටිඹහ  
"අරි මොටිඹහ භට්ටු යන්නයි ඹන්මන්  මොටිත් එ  
හච්ඡහ මේඹ  එන්න අලය ප්රභහණඹ  මොටිඹහ භට්ටු 
යන්නයි ඹන්මන්" කිඹරහ. වළඵළයි  2009 ජනහරි 02ළනිදහ 
අරි කිලිමනොච්චිමත ඵරඹ අත්ඳත් ය ත්තහ  ඳසු මේ අඹ 
මත්රුේ ත්තහ "නළවළ  මොටිඹහ ඳයදන්නයි ඹන්මන්" කිඹරහ. 
දළන් ඵ හිය  ප්රලසනඹ . ඵ හිය මරෝමත ප්රඵරභ  ඵරත්භ 
ය ල් 40  එ  එතු මරහ ඉයහමතත්  
ඇෂසනිසතහනමතත් දළළන්ත යුද මභමවයුේ මද  ය 
මන ගිඹහ. ඔවුන්  ධන ඵරඹ තිබුණහ; ඉවශභ තහ ණඹ 
තිබුණහ; සුවිල්භ වදාදහන් හිටිඹහ. එමවත් ඔවුන්  යුද බිමේ 
ජඹග්රවණ රඵහ න්න ඵළරි වුණහ. 2001 මනොළේඵර් භහමත 
සි  ඇෂසනිසතහනමත යුේධඹ ඳළතුණහ  2003 අමප්රේල් 
භහමත සි  ඉයහමත යුේධඹ ඳළතුණහ. නදාත් ජඹග්රවණඹ  
අත ශඟත් නළවළ. එමවත් පුිංචි  දුේඳත් රිංහමේ අභීත 
යණවිරුන් මරෝමත බඹහනභ ත්රසතහී  ිංවිධහනඹ 
ඳයහජඹ යන්නයි ඹන්මන්   "මේ අඳ  රේජහ  
හයණඹ " කිඹරහ ඒ අඹ අඳ  කිේහ  - "අමේ ළමඩ් ය 
න්නහ තුරු...." ඒ මො  නේ කිේමේ නළවළ. ඒ හිමත් තිඹහ 
මන කිේමේ. - "වහභ  න් වියහභඹ  මදන්න" කිඹරහ. 
හිරරි  ලින් න් යහජය මල්ේරිඹ මදතහ  දුයථනමඹන් 
ථහ යරහ භහින්ද යහජඳ  ජනහධිඳතිතුභහ  එඹ කිේහ. 
මෝඩ්න් බ්රවුන් ්රිතහනය අභළතියඹහ ලිඛිත ඉල්ලීභ ශහ. 
ඵර්නහඩ් කුසනර්  මිලිඵළන්ඩ් කිඹන ්රිතහනයමත ව ප්රිංලමත 
විමේල ඇභතිරුන් රිංහ  ඇවිත් ඉල්ලීභ ශහ. මේ සිඹල්ර 
මනොරහ අරි යුේධඹ ත්රසතහදඹ අන් නතුරු මඳය  
මන ඹහභ නිහයි   ඵ හිය ය ල් අරිත් එ  තයවහ වුමණ්. 
ඵ හිය ය ර  දළන් ප්රලසන මද  තිමඵනහ. එ   ඒ අඹ  
රේජයි. ඇයි? ඒ අඹ  ඵළරි වුණු මදඹ  පුිංචි ය   ශහ. "මේ 
භවහ ජඹග්රවණඹ  අභහනඹ  එතු යන්න ඕනෆ. මන 
ය ල් ආෘතිඹ  මර වළරිරහ ඵරන එ නතය යන්න 
ඕනෆ" කිඹහ ඔවුන් හිතුහ. අන්න ඒ නිහ මේ  "යුද 
අඳයහධ" මල්ඵරඹ ඇමරේහ. ඒ හමේභ ඔවුන්  ම න්තියි. 
ඇයි? "මේ පුිංචි ය   අරි කිඹන මේ ඇහුමේ නළවළ. මේ ය   
දඬුේ මශේ නළත්නේ මරෝමත අමන  ය ලුත් 
ඇමභරිහ ව යුමයෝීඨඹ ඵරතුන් කිඹන මේ අවන්මන් 
නළති ගිහින් මරෝඹ රිළිඵ තිමඵන අමේ ආධිඳතයඹ නළති 
මේවි. අමන  ය ල්ර  උණ ළමනන්න රිංහ  දඬුේ 
යන්න ඕනෆ" කිඹන භට් මභන් තභයි රිංහ  එමයහි 
මඹෝජනහ එන්න ත්මත්.  

රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  මරෝ ඵරතුන්මේ 
ධන ඵරඹ  වදාදහ ඵරඹ ඉදරිමත අරි අයණ වුණත්   හුමදරහ 
වුණත් අරි  හි පු මිතුයන් ටි මදනහ එතු යමන  අරි යමට් 
සහධිඳතයඹ මනුමන් මඳනී සිටිඹහ. මේ භේබිභ මනුමන් 
ජීවිත දන් දුන්  අත්-ඳහ  ඇස-න් දන් දුන් යණවිරුහ මනුමන් 
අරි ජහතයන්තය මේදහමේ මඳනී සිටිඹහ. මේ ආණ්ඩු මභොද 
මශේ? මඹෝජනහ ඳයහජඹ වුණත්  අරි ඳයහජඹ රිළිඅයමන ඵ හිය 
ඉදරිමත දණ ළසුමේ නළවළ. මේ ආණ්ඩු  මරෝ ඉතිවහඹ  
අලුත් හර්තහ  එතු යමින්  එ ත් ජහරණන්මේ ිංවිධහනඹ 
2015 ර්මත ළේතළේඵර් භහමතී  ඉදරිඳත් යපු මඹෝජනහ  
භ අනුග්රවඹ ද න්න ඉදරිඳත් වුණහ.  

Mr. Deputy Chairman of Committees, to my 

knowledge - the former Minister of Foreign Affairs 
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would correct me if I am wrong - that was an 

unprecedented act. No nation in this world has co-
sponsored a resolution against that very country. 

Therefore, this is unprecedented, unusual and the results 

are devastating. Sir, why do we call it a "treacherous act"? 

It has clearly undermined our sovereignty; it has clearly 
damaged the reputation of our war heroes and they have 

been labelled as “criminals” because of this Resolution. 

There were so many Resolutions and there could be many 

more, but this Resolution is very important to us because 
we have co-sponsored it.  

Now, let us go through this Resolution. Sir, I draw 

your attention to Operative Paragraph 6 of the Resolution, 

which states, "Welcomes the government’s recognition 
that accountability is essential to uphold the rule of law 

and build confidence in the people of all communities of 

Sri Lanka in the justice system,….” and goes on, stating 

at one point, “….and affirms that a credible justice 
process should include independent judicial and 

prosecutorial institutions led by individuals known for 

integrity and impartiality; and further affirms in this 

regard the importance of participation in a Sri Lankan 
judicial mechanism, including the Special Counsel’s 

office, of Commonwealth and other foreign judges, 

defence lawyers, and authorized prosecutors and 

investigators.”     

රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  විමේලිඹ විනිසුරුන් 

විතය  මනොමයි  විමේලිඹ විභර්ලඹන්  විමේලිඹ අයෝමචෝදඹන් 

ව විමේලිඹ නීතිඥඹන් - ඒ කිඹන්මන් මඳොලීසිමත යහජහරිඹ 

යන්නත්  නීතිඳතිමේ යහජහරිඹ යන්නත්  අමේ 

නීතිඥරුන්මේ  යුත්ත යන්නත් විමේලීඹන් - මේනහ. මේ 

රිළිඵ අරි දගින් ද භ ඳසුගිඹ අවුරුදු මදම  ථහ යේද 

ආණ්ඩු ඳළත්මතන් හි පු නිමඹෝජය විමේල ඇභතිතුභහ ඳහ 

කිේමේ  අඳ  මේම  ඉිංග්රීසි මත්මයන්මන් නළවළ  එභ නිහයි මේ 

ප්රලසනඹ කිඹරහ. විමේලිඹ විනිසුරුන් මේන්න කිසිභ අදව  

නළවළයි කිඹරහ එතුභහ කිේහ.  

 
ගරු මිංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

තභත් ඒ කිඹනහ. 

 

ගරු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

වරි. අඳ  ඉිංග්රීසි මත්මයන්මන් නළවළයි කිඹදා. හි පු විමේල 

ඇභතිතුභහ කිඹනහ  භ  ඉිංග්රීසි මත්මයන්මන් නළවළයි කිඹරහ. වරි. 

භ  ඉිංග්රීසි මත්මයන්මන් නළවළ. ළනඩහමේ අභළතිතුභහ ත් ඉිංග්රීසි 

මත්මයන්මන් නළේද? ඔඵතුභහ හමේ මනොමයි  ළනඩහමේ 

අභළතිතුභහමේ භේ බහහ ඉිංග්රීසි. ළනඩහමේ අභළතිතුභහ 

කිඹන්මන් මභො ද? භභ ඒත් කිඹන්නේ. රු නිමඹෝජය 

හය බහඳතිතුභනි  ළනඩහමේ අභළතිතුභහ භළයි භහමත 

18මනි දහ අමේ යුද ජඹග්රවණමත 8න ිංත්යඹ මනුමන් 

විමලේ ප්රහලඹ  නිකුත් යනහ.  

ළනඩහමේ අභළති Justin Trudeau තභන්මේ ප්රහලමත 
මභමේ වන් යනහ: 

“I reiterate my call to the Government of Sri Lanka to ensure that a 

process of accountability is established that will have the trust and 

confidence of the victims of this war. To this end, Sri Lanka should 

fulfill its international commitments....."  

He says "international commitments".  

".......by ensuring the involvement of Commonwealth and 

international investigators, prosecutors and judges."    

රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  අඳ  ඉිංග්රීසි 

මත්මයන්මන් නළති නිහ විමේලීඹන් මේනහ කිඹරහයි 
කිඹන්මන්. ළනඩහමේ අභළතිතුභහ ත් ඉිංග්රීසි ඵළරිද? එතුභහ ඉතහ 

ඳළවළදලි කිඹනහ  "ශ්රී රිංහ බහය ත්තහ  මඳොමයොන්දු වුණහ  
විමේලිඹ විනිසුරුන් විතය  මනොමයි  විභර්ලඹන්  

අධිමචෝදඹන් නීතිඥඹන් ඳහවිච්චි යන්න. දළන් දුන් මඳොමයොන්දු 
ඉ ටු යනු." මේ කිඹන්මන් භළයි භහමත 18මනි දහ. රු 

නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  මේ භිංර භයවීය 

ඇභතිතුභහමේ මඳෞේලි ඵළඳීභ  නේ  අඳ  භ  නළවළ. 
මේමන් ඵළඳුමණ් සිරිමේන - වික්රභසිිංව ආණ්ඩු නේ අඳ  

ප්රලසනඹ  නළවළ. මේ ඵළඳිඹහ  විඳ මත ඉන්න අරිත් ඵළඳිරහ 
තිමඵනහ; අමේ දරුමොත් ඵළඳිරහ තිමඵනහ; අමේ දරුන්මේ 

දරුමොත් ඵළඳිරහ තිමඵනහ. මේ ය  ඵළඳිඹහ . It is a 
national commitment, not a personal commitment of the 

former Minister of Foreign Affairs. That is our issue, Sir.  

රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  මේ ප්රලසනඹ  උඩ මඩි 
දුන්නු  ඵරඳෆේ යපු ්රිතහනය අභළතිතුමිඹ යණවිරුන් 

ේඵන්ධමඹන් මභො ද කිඹන්මන්? භභ රු බහමේ අධහනඹ 
මඹොදා යනහ  2016 ළේතළේඵර් භ 29ළනි දන ්රිතහනයමත 

“The Sun” පුත් ඳත . එභ පුත් ඳමත් මභමේ වන් නහ: 

“Prime Minister Theresa May plans strict reforms to stop wild 

allegations about British troops hounded by law firms.” 

්රිතහනය වදාදහන් අභතමින් එතුමිඹ කිඹනහ   “As your 
Prime Minister, I must convey you the message that the 

entire British nation is behind you on this baseless war crime 
allegations, we will protect you” කිඹහ. 2010 අරි LLRC එ 

ඳත් යපු භමතභ ්රිතහනයමත මිටු  ඳත් ශහ  යුද අඳයහධ 
ළන මවොඹන්න. අමේ යණවිරුන්  මචෝදනහ නඟන්මන් 

තභන්මේ භේ බිභ මබ්යහ ළනීභ   න් යරහ  රු නිමඹෝජය 

හය බහඳතිතුභනි. ්රිතහනය මොල්දහදුන්  තිමඵන්මන් 
ඇෂසනිසතහනඹ  ඉයහඹ ආක්රභණඹ කිරීේ රිළිඵ මචෝදනහ. 

වළඵළයි  ්රිතහනය අභළතිරිඹ භසත ්රිතහනය මනුමන් ප්රහල 
යරහ කිඹනහ  "අරි ඔඵ භඟයි. ඔඵ  එමයහි යුද අඳයහධ 

මචෝදනහ නඟහ ඔඵ විනහල කිරීභ  අරි ඉඩ මදන්මන් නළවළ" 

කිඹරහ. මේ යමට් රු විමේල ඇභතිතුභහ තභයි මරෝඹ  ගිහිල්රහ 
කිඹන්මන්  "අමේ යණවිරුන් එමවභ ශහ තභයි. ඒමොල්රන්  

දඬුේ මදන ළමඩ්  භහත් එඟයි" කිඹරහ.  

රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  මේ මඹෝජනහමේ 6ළනි 

මේදමත විතය  මනොමයි  12ළනි මේදමඹනුත් අමේ භවජන 
ආය  ඳනත මනස යන්න  අමේ ත්රසතහදඹ ළශළ වීමේ 

ඳනත මනස යන්න මඹෝජනහ යනහ. අමේ ඳහර්ලිමේන්තු 

ත යුතු රණයණ න්න ජහතයන්තය භහන හිමිේ මොමිභ  
ඵරඹ  රළබුමණ් මොමවොභද? ඒ හමේභ 16ළනි මේදමඹන් මේ 

යමට් තදුය ත් ඵරඹ මඵදඹ යුතුයි  - 
 

ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member,  please wind up now. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගරු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  අමේ යමට් ඵරඹ 
මඵදනහද නළේද කිඹන එ රණයණඹ ශ යුත්මත් මේ රු බහ 
ව මේ යමට් ජනතහ මි  මරෝමත දාල්ර තිමඵන 

ජහතයන්තය බහ  මනොමයි. ඒ හමේභ 17ළනි මේදමඹන් 
අමේ ආය  වදාදහන් ප්රතියුවතයණඹ යන්න ඳහ ථහ 
යනහ. ඒ නිහ මේ මේල මද්රෝහී ක ක්රිඹහ . මේ ජහතිඹ  සිදු 

න මරොකුභ අඳයහධඹ . ජනහධිඳතිතුභහ කිඹනහ  "විමේල 
විනිසුරුන් මමනන්න භභ ඉඩ තිඹන්මන් නළවළ" කිඹරහ. 
ජනහධිඳතිතුභහමේ භතඹ ඒ නේ අද අරි ශ යුත්මත් "අමේ භ 
අනුග්රහවත්ඹ මශේ ළරැේද . අරි ඒ ළන රේජහ නහ. අරි ඒ 

ළන ඳලසචහත්තහඳ නහ. ඒ නිහ වහභ අමේ භ අනුග්රහවත්ඹ 
ඉත් යනහ" කිඹන මේ  ළේතළේඵර් භහමත එ ත් 
ජහරණන්මේ භහන හිමිේ භණ්ඩරඹ  ගිඹහභ කිඹන්නයි. මේ යමට් 

අලුත් විමේල ඇභතියඹහ  එමේ කිඹන්න ල තිඹ  නධර්ඹඹ ඇති 
මේහ! කිඹහ ප්රහර්ථනහ යමින් භභ නිවඬ නහ.  

 

[2.44 p.m.] 

 

ගරු මිංග වමරවීර මශතළ (ණදල් ශළ ජනමළධය 
අමළතයතුමළ)  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ - நிதி ைற்றும் வவகுசன ஊடக 

அமச்ெர்) 

(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Finance and 
Mass Media) 

Hon. Deputy Chairman of Committees,  at the very 

beginning, let me say that the Motion moved by my good 
Friend, the Hon. Dinesh Gunawardena, is fundamentally 

flawed, misguided in its assertions, and is clearly 

motivated to show division in our Motherland and aimed 

at returning our country to the status of a "pariah state" on 
the world stage that they reduced  us  to during their 

tenure in office from 2005 - 2014.   

This Motion, in fact this new Motion - this is not the 

same Motion  filed some weeks before -  was filed just 
days after the announcement that Sri Lanka will have the 

honour of being the Vice President of the next Session of 

the United Nations General Assembly in September this 

year. The Hon. Member asserts that by co-sponsoring the 
UNHRC Resolution 30/1 of 1st October, 2015 and 

Resolution 34/1 of 23rd March, 2017, the Government of  

National Unity has undermined Sri Lanka’s sovereignty 

and has for all intents and purposes endorsed all the 
Recommendations in the latest Report of the UN Office 

of the Higher Commissioner for Human Rights which 

was released on the 10th of February this year. In fact, Sir, 

the Government has done no such thing. අරි ගිවිසුභ  
අත්න් ශහඹ කිඹනහ. භභ කිසිභ ගිවිසුභ  අත්න් යරහ 
නළවළ. නදාත් අරි මේ යමට් ජනතහ මනුමන්  මේ යමට් 
අනහතඹ මනුමන්  ශ්රී රහිංකීඹ අනනයතහ ඇති කිරීභ 
මනුමන් ඹේ ඹේ එඟතහ අඳමේ මේ මඹෝජනහ තුළින් 
ප්රහලඹ  ඳත් ශහ. By co-sponsoring these two 

Resolutions under the leadership of President Maithripala 

Sirisena and Prime Minister Ranil Wickremesinghe, in 
fact, Sri Lanka reasserted its sovereignty  after many 

years.  

In fact, there is nothing in the Resolution to say that 

we are accepting the Recommendations in the Report by 
the High Commissioner’s Office. Please, I beg the Hon. 

Members to stop lying like this. Maybe the Hon. 

Gammanpila, of course, with his tribal mentality - I do 

not blame him if he does not understand the nuances of 
this Resolution. You all can read, you will have the 

ability to read every single word in that Resolution. All of 

you, hopefully, are literate. Just read the Report and read  

the Resolutions and see for yourselves whether the 
Recommendations are included in the Resolution.  In 

fact, Sri Lanka had 48 countries standing up on behalf of 

us. On the 23rd of March this year, they stood with Sri 

Lanka; they stood with Sri Lanka’s Resolution on the 23rd 
and that is something we all need to be proud of, because 

48 countries means one quarter of the Globe.  

දාළු මරෝමතභ තිමඵන ය ලින් වතමයන් එ   ප්රඵරභ 
ය ල්  අඳ  උදවු යන ය ල්  අඳ භඟ මමශහේ යන 

ය ල්  අඳ  ඉදරිමතී  මමශ ේඵන්ධතහ ඇති යන්න 
පුළුන් ය ල් 41  -මරෝමඹන් හර - අමේ යමට් අමේ 
මඹෝජනහ  වමඹෝඹ රඵහ මදන්න ඳසු ගිඹ දහ නළගිට් හ; අත 

ඉසසුහ; ථහ ශහ. රුසිඹහ  චීනඹ  ඵිංේරහමේලඹ  භහරදයින  
ඉන්දුනීසිඹහ  ඇමභරිහ එ ත් ජනඳදඹ  එ ත් යහජධහනිඹ  
ඔසමේලිඹහ හමේ වළභ ය  භ අඳ  ඳ  නළගිට් හ. රුසිඹහ 

ළන ථහ යනමො  ඔඵතුභන්රහ වරි ආයි මන්. අරිත් ආයි. 
විභල් වීයිංල භළතිතුභනි  රුසිඹහ- [ඵහධහ කිරීභ ] මේ ඵරන්න. 
මේ මභො ද කිඹන්මන්? "The Government’s constructive 

approach to the implementation of Resolution 30/1 shows 

the county’s readiness to continue discussing the 

accumulated problems and ways to resolve them including 

through the international technical assistance." 

මේ හමේ ඕනෆ තයේ තිමඵනහ : "China calls upon the 
international community to support Sri Lanka." 

 
ගරු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உயப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 
Hear, hear! 

 

ගරු මිංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඒ විතය  මනොමයි. මඩොනල්ඩ් ්ේේ ජනහධිඳතිතුභහ White 
House එ  ආහභ අමේ භවරු websitesර රින්තූයත් දභහ 
ත්තහ  ඔන්න මඩොනල්ඩ් ්ේේ ජනහධිඳතිතුභහ වේඵ මන්න 

ඇමභරිහ  ඹනහ කිඹරහ. දළන් මේ ආණ්ඩු ඉයයි  කිේහ. 
මඩොනල්ඩ් ්ේේ ජනහධිඳතිතුභහමේ නිමඹෝජිතඹහ භහර්තු භහමත 
භහ වදා මන්න විමලේමඹන්භ ජිනීහ නුය  ආහ. එතුභහ 

මභො ද කිේමේ? එතුභහ කිේහ  “Sri Lanka has taken very 
important steps towards reconciliation.”  භභ ඒ විසතය ද  
කිඹන්මන් නළවළ.  යුමයෝඳහ ිංභඹ කිේහ  “We fully 
acknowledge progress made in Sri Lanka in terms of 

advancing the broader human rights agenda and restoring its 
dignity.” කිඹරහ. රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  මභන්න 
මේ විධිඹ  ය ල් විලහර ප්රභහණඹ  රිංහ ඹන භහර්ඹ ළන 

ප්රලිංහ යරහ තිමඵනහ.  

In fact, the Hon. Mahinda Rajapaksa, Member of 

Parliament for Kurunegala District and his band of 

1093 1094 



2017 ජනි  06  

advisers, is doing this merely  for the sake of 

strengthening their grip on power. We remember how  
they dragged this country down eroding our sovereignty. 

In fact, Mr. Deputy Chairman, I would say that it was 

President Mahinda Rajapaksa and his band of advisers - 

who today speak of sovereignty - are the ones who 
compromised sovereignty by allowing the first- ever 

international investigation on Sri Lanka to be declared by 

the OHCHR through UNHRC Resolution 25/1. 

තදාන්නහන්මේරහමේ ආණ්ඩු හරමත මභමවේ යිහරු 
වන මො    "තදාමරහ විරුේධ වුණත්  අඳ  රිංහ  එන්න 

ඵළරි වුණත්  අඳ  රිංහ  එන්න මනොදුන්නත් අරි මනභ 
ඳරී ණඹ  යනහ  කිඹරහ" 2014 මර් එ ත් ජහරණන්මේ 
ිංවිධහනඹ රිංහ  විරුේධ UNHRC 25/1 ඳරී ණඹ ආයේබ 
ශහ.  මභන්න  ඒ ේපූර්ණ ඳරී ණමත Terms of Reference.  

ඒ ඳරී ණඹ ආයේබ වුණු මේරහමේ තභයි භන්ත්රීරුනි  යමට් 
හනහ  මේ ආණ්ඩු ඳත් වුමණ්. යමට් හනහ  විතය  
මනොමයි  භහින්ද යහජඳ  ජනහධිඳතිතුභහමේත් හනහ යි  

ආණ්ඩු මනස වුමණ්.  මභොද   එතුභහ  ඡන්දඹ මශේත්  "භහ 
විදුලි පුටු  ඹන්න වදනහඹ කිඹ කිඹහ" ඵ අඳ  භතයි. විදුලි 
පුටු  නේ ඹන්න ඵළවළ; මරෝමත  විදුලි පුටු   නළවළ. ඇත්ත 

ලමඹන්භ ආණ්ඩු මනස මනොවී ඔඵතුභන්රහ භන් යපු 
භහර්මත ගිඹහ නේ   මේ යපු ජහතයන්තය ඳරී ණමත 
ප්රතිපරඹ  වළටිඹ  2015 මනමො  රිංහ  ේඵහධ එනහ. 

රි  ය ර  ඹන්න ඵළරි විධිඹ  නහඹඹන්  තවිංචි එනහ. මේ 
මනමො  අමේ ර්භහන්තලහරහ  දදවස නණහ  ළහිරහ. ඒ 
ේඵහධ ආහ නේ GSP Plus එ නළති වුණු මේරහමේ ළහුණහ  

ඩහ තත් දගුණඹ  ළමවනහ. ඒ නිහ   මේ හර්තහ අයින් 
යන්න තභයි භභ විමේල ඇභතියඹහ වළටිඹ  ඳත් වුණහ  ඳසු 
දාලින්භ ජිනීහ නුය  ගිමත.  භභ එමවේ  මන ගිමත මන 
මභො ත් මනොමයි රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි. 

මභන්න මේ භළතියණ ප්රහලඹ තභයි භභ අයමන ගිමත. 2015 
මඳඵයහරි භහමත භභ මේ කිහිල්මල් වමන ජිනීහ නුය  
ගිහින් කිේහ  "දළන් ඔඹමොල්රන්  ජහතයන්තය ඳරී ණ 

යන්න අලය නළවළ. අරි ජහතයන්තය ඳරී ණ රිළින්මන් 
නළවළ.  කි යුතු යජඹ  වළටිඹ  මේලිඹ ඳරී ණඹ  යන්න 
අඳ  ජනයභ  රළබිරහ තිමඵනහ.  අමේ ඳරී ණ අරිභ ඵරහ 

න්නේ" කිඹරහ.  

මේ භළතියණ ප්රහලමත 93ළනි න්තිඹ භභ 

කිඹන්නේ : “Since Sri Lanka is not a signatory to the 

Rome Statute regarding international jurisdiction with 
regard to war crimes, ensuring justice with regard to such 

matters will be the business of national independent 

judicial mechanisms.”  මේලිඹ ඹහන්ත්රණඹ  ළන අරි 
ඔවුන්  කිේහ. අරි යද  යරහ තිමඵනහ නේ  අරිභ ඒ ළන 
මඹහ ඵරහ  යද  යපු වුරු වරි ඉන්නහ නේ ඒ අඹ  
අමේ නීතිඹ ඹ මත් දඬුේ යන්නේ කිඹරහ යපු ඒ ඉල්ලීභ 
ඒ අඹ රිළිත්තහ. ඒ අමේ මඹෝජනහ තභයි අන්තිභ  “30/1” 
කිඹන ඒ මඹෝජනහලිමත ඇතුශත් මශේ. වුරු වරි කිඹනහ 
නේ ඒ විමේලීඹන්මේ මඹෝජනහලිඹ  කිඹරහ  ඒ 
අූලලි අතයඹ . ඇත්මතන්භ කිඹනහ නේ 2015 

ඔ මතෝඵර් භහමත අඳ විසින් ඉදරිඳත් යපු ඒ  road map 
එ ඇතුශත් යරහ තභයි ඒ මඹෝජනහලිඹ අරි රඵහ ත්මත්.  
ඒ අමේ road map එ  තභයි අරි මරෝඹහමේ වමඹෝඹ 

අයත්මත්. ඒ road map එ  තභයි මේ අවුරුේමේ භහර්තු 
භහමතත් ය ල් 48  වමඹෝඹ දුන්මන්. ඒ road map එ 
අනු අඳ  තත් අවුරුදු මද  ල් රඵහ න්න පුළුන් 
වුණහ.   

රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ආණ්ඩු මනස වුමණ් 

නළත්නේ දහත් මේ තත්ත්ඹ ඇති මන්මන් නළවළ. Had the 

Government not changed, the Report would not have been in 

our hands. It would have been used to escalate action against 

our country. The National Unity Government turned this tide 

back and brought all actions, all investigations, all 

mechanisms to the local realm. There are no more 

international actions. All decisions of all mechanisms, the 

designs, the composition and everything else will be in our 

hands and in our hands alone and we did this as a nation that 

is responsible for its own actions. We fought a war and now 

we will also foster peace. We will conduct our own 

investigations; we will heal our own people; we will create a 

united Sri Lanka where all can live together and prosper as 

equals without fear.    

අරි ඒ අන්තහදමත  ජහතිහදමත ළත  කුව දාහුණ  ඹළි හි 

ඔන්න මදන්මන් නළවළ. ඵරඹ  එන්න ඵළරි ඵිංමොමරොත් 

මේලඳහරනඥඹන් අද විවිධ ඵරමේ ඳහවිච්චි යනහ  ඹළිත් 

තහ  මේ යමට් ජහතිහදඹ අවුසන්න. දාසලිේ ජනතහ ව 

සිිංවර ජනතහ අතය ජහතිහදඹ අවුසන්න  යුතු යනහ. භ  

ආයිංචි වුණහ  ඊමතත් භවයභ ඳළත්මත් දාසලිේ මඩ්  

ඵිංමොමරොත් මච්ච මේලඳහරන නහඹඹන්මේ අනු දළනුභ ඇති 

මේ ඉන්න ජහතිහී  ූලරඹන් මේහ  attack යරහ තිබුණු ඵ. 

මඳොලීසිඹ මේහ දවහ ළඩි දුය ඵරහමන ඉන්මන් නළවළ. As a 

Government that is responsible to its armed forces, as a 

Government that is responsible to all citizens, we took 

charge of our responsibilities. අමේ වදාදහමේ වුරුත් මේ 

ක්රිඹහලිඹ ළන බඹ මන්න ඕනෆ නළවළ; බඹ මරහත් නළවළ. 

වදාදහමේ අඹ අඳ  කිඹනහ  "ඇත්ත ලමඹන්භ මේ ක්රිඹහලිඹ 

තුළින් විතයයි වදාදහමේ කීර්ති නහභඹ ඹළිත් තහ  මේ ය  තුශ 

ඇති යන්න පුළුන්." කිඹරහ. මභොද  මප්රේභරණ භනේමේරි 

තරුණිඹමේ සිේධිඹ අඳ  භතයි. ඒ මරහමේ ඒ මිනීභළරුභ යපු 

වදාදහ නිරධහරිඹහ  දඬුේ කිරීභ තුළින් භසත වදාදහමේභ කීර්ති 

නහභඹ අරි රැ ත්තහ.  

 
ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 

නෆඟී සටිමතය. 
ழுந்ரர். 

rose. 

 

ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Yes, Hon. Wimal Weerawansa. 
 

ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු හි පු විමේල ඇභතිතුභනි  භභ දන්න විධිඹ  මප්රේභරණ 

භනේමේරි සිේධිමතී  මඳොලීසිමත නිරධහරිමඹ  ේඵන්ධයි 
මචෝදනහ තිබුමණ්. ඒ මමේ මතත්  එල්ටීටීඊ ිංවිධහනඹ 
විසින් පුපුරුහ වරින්න මනහ මඵෝේඵ ඳහ අල්රපු  මොශම 

නයඹ ඇතුළු තදහන්න ප්රමේලර ආය හ වති යන්න 
විලහර මේහ   යපු යුද වදාදහ බුේධි අිංලමත ව නහවි වදාදහ 
බුේධි අිංලමත නිරධහරින් යහලීඹ  මේ න වි  සියත මො  

ඉන්නහ. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගරු මිංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  භභ මේ කිඹහමන 
ආමේත් ඒභයි. රිංහමේ විලීස  වදාදහ  ඉන්නහ. මරෝඹභ 
රිළිත් වදාදහ  රිංහමේ ඉන්නහ. ඒ නිහ තභයි හභ හධ 

වදාදහ  වුණත් රිංහමේ වදාදහ මතෝයහ න්මන්. මවොභ 
වදාදහමේ වුණත් ීන වය  ඉන්න පුළුන්- Black sheep ඉන්න 
පුළුන්. නදාත් ඒ අඹ  දඬුේ කිරීමභන් විතයයි අඳ  භසත 

වදාදහමේ කීර්ති නහභඹ රැන්න පුළුන් මන්මන්. 1990 
ණන්ර ක්රිහන්ති කුභහයසහමි දරුහ rape යරහ භයහ දළූල 
අසථහමේ  අරි ඒ ේඵන්ධමඹන් ක්රිඹහ භහර් ත්තහ.  ඒමන් 
භසත වදාදහමේභ නභ රැකුණහ. අදත් අමේ විභල් වීයිංල 

භන්ත්රීතුභහ  භභ කිඹනහ  භසත වදාදහමේ කීර්ති නහභඹ 
රැන්න නේ තභන් ඇමන හි පු uniform එ මමරන 
ආහයඹ  ඉවළින් ආපු නිමඹෝ නිහ මවෝ ඹේ ඹේ ක්රිඹහ ශහ 

නේ  ජනභහධයමේී න්  ඳවය දුන්නහ නේ  ජනභහධයමේී න් 
ඳළවළයමන ගිඹහ නේ  එමවභ නළත්නේ ේඳේ න්න 
ළල්රත්මත් ඉන්න අහිිං තරුණ මදභශ  සිිංවර ශභයි 

ඳළවළයමන ගිහිල්රහ භළරුහ නේ  එමවභ ශ ඵ  ළඹ  
තිමඵනහ නේ වදාදහමේ මනොමයි  මභොන මරෝගු ඇන්දත්  
මභොන සිවුය ඇන්දත් ඒ අඹ  මේ ය  තුශ භහ  මනොදඹ යුතුයි 

කිඹරහ.  භභ කිඹන්මන් ඒයි. එමේ කිරීභ තුළින් විතයභයි අඳ  
මේ යමට් කීර්ති නහභඹ රැන්න පුළුන් මන්මන්; එමේ කිරීභ 
තුළින් විතයභයි අමේ විලීස  වදාදහමේ කීර්ති නහභඹ රැන්න 

පුළුන් මන්මන්. රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  දළන් මේ 

ඒහඵේධ විඳ ඹ - Joint Opposition - භභ නේ ඒ චනර ත් 
විරුේධයි. වළඵළයි  ඒ මභතුභන්රහ දභහ ත් නභ මන්.  

In fact, the group that calls itself the “Joint 

Opposition” seems to be completely disconnected and 

unaware of the current developments in the globalized 

world that we live in and the advisers who think that the 
world is a place where countries can shut themselves off 

from the rest of the world and live in isolation have come 

up with arguments regarding the countries which have 

constitutionally entrenched sovereignty.  Defending the 
sovereignty and territorial integrity of a country is 

essential to the foreign policy of any nation, I agree. 

However, no country in today’s world can take cover 

strictly behind the Westphalian Concept of absolute 
sovereignty. The Westphalian Concept may have been 

good for the early 20th Century, 19th Century and 18th 

Century onwards but, today, it is no longer valid in the 

modern world. If nothing else, we must awaken to the 
reality that the imperatives of globalization and 

interdependence, connectivity and technological 

advancements have cast the concept of sovereignty in an 

entirely different light, because sovereignty, as we know, 
today carries with it the greater responsibility which 

involves duties towards one’s own citizens. 

මභන්න මේ අරි ඳළවළදලිභ භත තඵහ න්න ඕනෆ. 
"Sovereignty" කිඹන චනමඹන් කිඹළමන්මන් නළවළ  අමේභ 

ය  තුශ වුණත් ඹේ ආණ්ඩු  තභන්  ඕනෆ ඕනෆ විධිඹ  
තභන්මේ පුයළසිඹන්  රන්න පුළුන් කිඹරහ.  අරි කුඩහ 
භ ජීත් නහ නේ   අමේ මදය ඇතුමශේ අමේභ දරුමකු  

තහත්තහ වනහ නේ  ඒ දරුහමේ කුල් ඩනහ නේ  ඒ 
දරුහ  ද හිිංහ මදනහ නේ  මඳොලීසිඹ  ඇවිල්රහ ඒ ළන 
මවොඹන්න අයිතිඹ  තිමඵනහ.  අඳ  ඒ ශ න්න ඵළවළ. 

"මේ භමේ මදය. භමේ මදය ඇතුමශේ භ  ඕනෆ මදඹ  

යන්න පුළුන්" කිඹහ කිඹන්න ඵළවළ. ඒ මනොමයි  
"sovereignty" කිඹන්මන්. අරි ය   වළටිඹ  අමේභ 
පුයළසිඹන්මන් මො   මවෝ නිසි මර රන්මන් 
නළත්නේ  ජහතයන්තය නීතිමඹන් මවෝ ඒහ  ඵරඳෆේ යන්න අද 

පුළුන්. අන්න ඒ අරි භත තඵහ න්න ඕනෆ.  

When a government fails to discharge such duties, 

external intervention of an unwelcome nature is difficult 

to prevent. අරි එඹ  අළභළතියි. ඇත්ත ලමඹන්භ මනත් 
යහජයඹන් අමේ යමට් මේර  ඇ් ලි වන්මන් නළත්නේ  
අමේ ය  තුශ අමේ  යුතු ඒ ආහයඹ  යමන ඹන්න 
පුළුන්. 

Having successfully achieved the complex diplomatic 

task of preventing external intervention under the UN 
Security Council during the conflict in 2009, which I 

think was a good thing, the Government at the time, 

regrettably failed to pursue the path of domestic 

peacebuilding. By refusing to address issues of concern 
locally, the Government alienated the communities 

within the country and also alienated Sri Lanka’s 

international partners.  This resulted in our nation 

becoming the subject of successive Resolutions in 

Geneva in 2009, 2012 and 2014.  ද භ මේ Resolutions 
ආපු වළටි භතයි. ඒහ  ඔඵතුභන්රහ දාහුණ ී පු වළටිත් අඳ  
භතයි.  

However, the two Resolutions which we introduced 

during our time put Sri Lanka and not any international 

body firmly incharge of all elements of our reconciliation 

process.   2015 ඒ මඹෝජනහ තුළින් ජහතයන්තයඹ විසින් 
අඳ  විරුේධ යන්න තිබුණු ඒ ඳරී ණඹ අරි  අමේ අත  
ත්තහ.  මභඹ භභ මනොමයි කිඹන්මන්. නදාත් මේ වළභ 
මදඹ භ අරි ඵරවත්හයමඹන් යන්න උත්හව දයනහ 
කිඹරහ තභයි  තදාන්නහන්මේරහ මඳන්න්න උත්හව 
යන්මන්.  

රු නි මඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  භභ කිඹන්නේ 

එ ත් ජහතින්මේ භව මොභහරිස යිේ යහේ අල් හුමේන්  
මොශම  ඇවිල්රහ - 

 
ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister, you can continue your speech for 

seven more minutes. 
 

ගරු මිංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Thank you. I just want to finish as quickly as possible. 
 

දමන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභනි  මඳොඩ්ඩ  අවන්න. මේ 
භමේ චන මනොමයි. UN High Commissioner for Human 
Rights, Zeid Ra'ad Al Hussein මොශම ිංචහයඹ අන් යන 
මරහමේී   මොශම ී  පුත් ඳත් හච්ඡහ  ඳළළත්වහ. අමේ 

ජනභහධයමේී න් එතුභහමන් ප්රලසන යහලීඹ  ඇහුහ. ඒ ී ර්ක 
ිංහදඹ .  I quote what he has stated.  In an article appeared 
in the "Daily News" newspaper, dated 04th April, 2017, he 

states: 
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“In terms of the recommendations, yes everyone knows that we had 

recommendations, the Human Rights Council and part of the 

General Assembly.  They are recommendations.  And with Sri 

Lanka’s, of course, co-sponsorship, we expect that in total they will 

be approached positively.”   

ඒ කිඹන්මන්  “ඒහ එ ත් ජහරණන්මේ ව අමේ නිර්මේල. 

මේ මද ශ්රී රිංහ ධනහත්භ ඵරයි කිඹරහ අඳ හිතනහ” 
කිඹරහයි. ඔහු ත දුය ත් වන්  මභමර වන් යනහ:  

"It does not mean that there are not going to be variations in how it's 

actually implemented." 

එනේ  ඒමන් කිඹන්මන් නළවළ  ඒ ක්රිඹහත්භ කිරීමේී  - 
implement කිරීමේී  - විවිධ මනසේ තිමඵන්න පුළුන් 

කිඹරහ. UN High Commissioner for Human Rights, Zeid 

Ra'ad Al Hussein එමේ කිඹනහ විතය  මනොමයි  එතුභහ 

රිංහමේ සනරීබහඹ ළන මභමේ කිඹනහ: 

“After all, in the end it is the sovereign right of Sri Lanka to make 

determinations in respect to its future.”   

ඒ කිඹන්මන්  "ඒ සිඹල්ර භ ඳසු  ශ්රී රිංහ සනරී ය   
වළටිඹ  තභන්මේ අනහතඹ ළන රණන්දු ළනීභ ඔවුන්මේ 
අයිතිඹයි" කිඹරහ.  ඒ කිඹන්මන්  අඳ  රණන්දු ළනීමේ අයිතිඹ 

තිමඵනහ. අරි ඒ හ ත් බහයී රහ නළවළ  තදාන්නහන්මේරහ 
2014ී  බහය දුන්නහ හමේ.  

රු නි මඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  වළඵළයි මභතළනී  අමේ 

අනහතඹ ළන අරි රණන්දු යනහ නේ  අඳ  ඉසයව  ඹන්න 
නේ මේ යමට් සිිංවර  මදභශ  දාසලිේ ජනතහ  හධහයණඹ  ඉටු 
මන්න ඕනෆ; accountability process එ  තිමඵන්න ඕනෆ; 

transitional justice programme එ  තිමඵන්න ඕනෆ.  

1990ී  භහින්ද යහජඳ  භන්ත්රීතුභහයි  භභයි භහතය ල්මඳොර 
රිහිටි භමේ නිමේී  " භේරුන්මේ මඳයදාණ" වදහමන  
ඔවුන්මේ වඬ   ඔවුන්මේ ඳුළුර  භභ රිංහමේ ඉන් 

මතොයතුරු මවොඹන මො  ඒ මතොයතුරු මරෝඹ  කිඹන්න එතුභහ 
ජිනීහ ගිඹහ. එතමො  ඒ ළන වුරුත් මභොනහත් කිේමේ 
නළවළ. නදාත්  අද ඒ හමේභ මො   රිංහමේ එවහ මශමර් 

ඉන්නහ. එදහ හිටිමත මේ මශමර්; අද ඉන්නහ එවහ 
මශමර්. දකුමණ් අේභරහ හමේභ තභන්මේ දූ-දරුන් 
මනුමන් ඳුළු වරන මදභශ අේභරහ ඉන්නහ. රු 

ථහනහඹතුභනි  භවය මරහ  මේ මදභශ අේභරහ ඳුළු 
වළලුමේ එල්ටීටීඊ එම  දර්ලනඹ  අනු මනොභඟ ගිඹ තභන්මේ 
දරුන්  මනුමන් මන්න පුළුන්. එදහ දකුමණ් අේභරහ 

ඵහුතයඹ  ඳුළු වළලුමේ මේල මප්රේීන ජනතහ යහඳහයමඹන්- 
 

ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අය ඳළත්මත් ඉන්මන්. 
 

ගරු මිංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 
භ  ඔඹ ඳළත්ත භයි අත ද  මන්මන්. මභොද  එතමො  

ඔඵතුභහ මඳොඩි ශභමඹ . වළඵළයි  මඳොඩි වුණහ කිඹරහ ඒ හරමත 

ළඩ නේ මඳොඩි වුමණ් නළවළ. ඒත් භභ දන්නහ. භභ ඊ  ඩහ 
මභොකුත් කිඹන්මනත් නළවළ. එමවභ නේ අඳ ත් කිඹන්න තිබුණහ  
"මභොවුන් මේවීීඨහයමඹෝ. මභොවුන් අමේ අඹ -භහ එතමො  

සිටිමත ශ්රී රිංහ නිදවස ඳ මත. ශ්රී රිංහ නිදවස ඳ මත අඹ- 
භළරුහ  එ ත් ජහති ඳ මත ප්රඵරඹන් යහලීඹ  භළරුහ. 

මභොවුන්  ඒ ළන ථහ යන්නත් ඵළවළ"යි කිඹරහ. නදාත් 

එමවභ මශේ නළවළ. ඔවුන් රිංහමේ දරුමෝ; මනොභඟ ගිඹ 
දරුමෝ. ඔවුන් භළරුණහ  ඳසමේ  අතුරුදවන් වුණහ  ඳසමේ ඒ 
අඹ මනුමන් වඬන්න  ඒ අඹ භත  යන්න  ඒ අඹ මනුමන් 
දහනඹ  මදන්න  ඳන්ර  ඹන්න අයිතිඹ  තිමඵනහ. ඒ අයිතිඹ 

අද අරි උතුමර් අේභරහ  මදන්මන් නළත්මත් ඇයි? මභොද  මේ 
සිඹලු මදනහභ ශ්රී රහිංකීඹ දරුමෝ. අරි ජර්භනිඹ මවෝ මනත් ය   
ඳයහජඹ ශහ නේ  මදන මරෝ යුේධමඹන් ඳසමේ හමේ අඳ  

ජඹ ඳළන් මඵොන්න තිබුණහ. රිංහමේභ  අමේභ යමට්  අමේභ 
මවෝදය රිරි  එ  යණ්ඩුමරහ  යණ්ඩු මබ්යහ ත්තහ  
ඳසමේ  යණ්ඩු ඉය වුණහ  ඳසමේ අන්තිභ  අරි ඒ ට්ටිඹ  

කිඹනහ  "නළවළ  නළවළ.  මේහ මභොනත් යන්න ඵළවළ"යි 
කිඹරහ. එ ත් ජහරණන්මේ ිංවිධහනඹත් කිඹන්මන්  
"සනරීබහඹ අනු උමරහ  ඕනෆ රණන්දු  න්න පුළුන්. 

වළඵළයි ඒ රණන්දු මභො ද කිඹරහ අරි දළන න්න ඕනෆ"යි 
කිඹරහයි.  

රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  භහ අන්තිභ  කිඹන්මන් 
මභච්චයයි. දළන්ත් මේ යමට් සිිංවර  මදභශ  දාසලිේ  භළමල්  

ඵර්ර් ඹන සිඹලුමදනහභ එ වඬින් එතු මනොවුමණොත් මේ 
භන ඉදරිඹ  ඹන්න ඵළවළ. ත භහ ණනකින්  රිංහ  
නිදව රළබී අවුරුදු 70යි; නිදවස රිංහමේ 70න birthday එ.  

භ  ත විනහඩි මද  විතයයි තිමඵන්මන්. මේත් අරි නිතය 
කිඹන මදඹ ; නිතය නිතය භත  යන්න ඕනෆ. රිංහ මේ 
රහඳමත මදළනි වුමණ් ජඳහනඹ  විතයයි. 1948 නිදව 

රඵහන්න මො  ලී  හන් ය  එතුභහමේ memoirsර  “From 
the Third World to First World” කිඹන මඳොමත් ලිඹනහ  1948 
ී  රිංහ -සිමරෝන්- කිඹන්මන් ආදර්ලත් මඳොදු යහජය 

භණ්ඩරයීඹ ය   -model Commonwealth country එ -; 
ආසිඹහමේ මවොභ විලසවිදයහර මද  මේ යමට් තිබුණහ; මේ 
යමට් මවො යජමත මේඹ  තිබුණහ යි කිඹරහ. ඒ විතය  

මනොමයි. මභඹ විලසහ යන්නත් අභහරුයි. හර යත්නහඹ 
ඇභතිතුභහ සිටිඹහ නේ භභත් එ  තයවත් මයි. වළඵළයි මවොභ 
මඳොලීසිඹකුත් එදහ රිංහමේ තිබිරහ තිමඵනහ. එදහ මවොභ 
මඳොලීසිඹකුත් තිබුණහඹ කිඹරහ ලී  හන් ය කිඹනහ.  

 
ගරු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමග් මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கதக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහමේ - [ඵහධහ කිරීභ ] 

 
ගරු මිංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

රු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ නේ මඳොඩි ළඩියි. අරි මඳොඩි 
හරමත දාඩු කු ඵරන්න ඹනමො  කිඹන්මන්  "අන්න 

මොරිඹහ  ඹනහ"යි කිඹරහයි. මභොද   මොරිඹහ කිඹන්මන්  
අඳ ත් ඩහ දුේඳත්  දාඩු කු ප්රමේලඹ  වළටිඹ  තභයි අරි 
වඳුනහමන තිබුමණ්. 1965 ී  ලී  හන් ය තභන්මේ අඹ ළමතී  
කිඹනහ  "භමේ එභ ඵරහමඳොමයොත්තු රිංහ  ඩහ මේත් 

ර්ධන මේඹ  ඳශදාන අවුරුදු ඳමවේී  රඵහ ළනීභ"යි කිඹරහ. 
[ඵහධහ කිරීභ ] දළන් මොරිඹහ  වුමණොත් නිඹභයි. භහ 
කිඹන්මන්  වරිඹ  නේ අද මොරිඹහ ඉන්න තළන අඳ   තභයි 

ඉන්න තිබුමණ් කිඹරහයි. නිදව රඵහත් දමේ සි  වළභ දහභ අරි 
මශේ ඳ  ලමඹන්  ජහති ලමඹන්  ආේ ලමඹන්  කුර 
ලමඹන් කුශල් හත්ත එයි. ඒයි භහ කිඹන්මන්  දළන් කුශල් 

හත්තහ ඇතියි කිඹරහ. නිදව රළබී අවුරුදු 70  තන දමේ 
සි   අලුත් birthday එම  සි  අරි අලුතින් භන  ඹන්න ඕනෆ. 
ඒ භන ඹන්න  නේ විමලේමඹන්භ මේ යමට් මදභශ  දාසලිේ 

1099 1100 



ඳහර්ලිමේන්තු 

ජනතහත්  මේ යමට් සිිංවර ජනතහත් එ  ඹන්න ඕනෆ. මේ 
යමට් මදන ඳන්තිමත පුයළසිඹන් නළවළයි කිඹන එ අරි 
මඳන්න්න ඕනෆ. ඵහුතයඹ සිිංවරඹන් තභයි. ඵහුතයඹ 

මඵෞේධඹන් තභයි. ඵහුතයඹ වුණු ඳළිඹ  අරි ඒ අඹ  ඩහ ඉවළින් 
ඉන්න ඕනෆඹ කිඹරහ එ  නළවළ. අරි එ  සිටිමඹොත් විතයයි ඒ 
භන ඹන්න පුළුන් න්මන්. අන්න ඒ නිහ තභයි මේ මඹෝජනහ 

ඉතහභත්භ ළදත් න්මන්. මේ මඹෝජනහ අනු ඊශඟ අවුරුදු 
මදම ී  අමේ මේ භන ගිහින් ශ්රී රිංහ  අලුත් රිටු  
මඳයශන්න පුළුන් තත්ත්ඹ  ඇති නහ ඇතළයි කිඹරහ භහ 

හිතනහ.  

මඵොමවොභ සතුතියි. 

 
[අ.බහ. 3.16] 

 
ගරු විජිත මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற தயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  අද මනමො  යුේධඹ 

අන් මරහ වරිඹ භ අවුරුදු අ   ඉයයි. නදාත් ඒ යුේධමඹන් 
ීඨඩහ  ඳත් වුණ උතුරු ව නළ මඟනහිය මදභශ ජනතහ  මේ 

යමට් දාසලිේ ජනතහ හමේභ ඒ යුේධමඹන් ීඨඩහ  ඳත් වුණ 
සිිංවර ජනතහ මනුමන් යු තිඹ ඉටු කිරීභ ආණ්ඩු  විධිඹ  
තභත් සිේධ යරහ නළවළ. ඒ නිහ තභයි අවුරුදු අ   ඳසමේත් 

මේ යුේධමඹන් ඇති යපු ප්රලසනඹ රිළිඵ මේ රු බහමේී  
අඳ  හච්ඡහ යන්න සිදු මරහ තිමඵන්මන්. විමලේමඹන්භ 
උතුරු ව නළ මඟනහිය ජනතහමේ ඉඩේ ප්රලසනඹ  නිහ ප්රලසනඹ 

හමේභ ඒ අතළන් ව ජනතහමේ ප්රලසනඹ තභත් මේ ආණ්ඩු  
වින්න පුළුන්භ  රළබිරහ නළවළ. ඒ විතය  මනොමයි  
ජහති භ් ඹ ඇති කිරීභ තභත් මේ ආණ්ඩු  ඉටු යන්න 
රළබිරහ නළවළ.  

රු ඇභතිතුභහභ කිේහ  ඊමතත් භවයභ ඳවයී භ  සිදු 
මරහ තිමඵනහ කිඹරහ; හර්ගි ඳවයී ේ තභත් සිදු මනහ 
කිඹරහ. ඒ කිඹන්මන් ජහතිහදඹ ඳයේදන්න ර්තභහන ආණ්ඩු ත් 

වළකිඹහ රළබිරහ නළවළ. අවුරුදු අ   ඳසමේ අමේ ය  තුශ 
ප්රජහතන්ත්රහදඹ ඇති යන්න  ඒ හමේභ සිඹලු ජනතහමේ 
අයිතිහසිේ ආය හ යන්න  ඒ විතය  මනොමයි  ජහති 

ිංහිඳිඹහ  ජහති භ් ඹ ඇති යන්න මේ ආණ්ඩු අභත් 
මරහ තිමඵනහ. මේ තත්ත්ඹ ඹ මත් තභයි අඳ  විමේල 
ඵරඳෆේ එන්මන්. මේ තත්ත්ඹ ඹ මත් තභයි අමේ යමට් 

අබයන්තය ප්රලසනර  ජහතයන්තය භළදවත්වීේ එන්මන්. ඒ නිහ 
තභයි එ ත් ජහරණන්මේ ිංවිධහනඹ  මභළනි මඹෝජනහ ේභත 
ය න්න සිදු මන්මන්.  

එදහ යුේධඹ අන් වුණ මභොමවොමත්භ ජනතහ විදා ති 

මඳයදාණ විධිඹ  අරි ඉතහ  කීමභන් යු ත ඒ ඳළති 
ආණ්ඩු  කිේහ  "දළන් ඳරිච්මේදඹ අහනයි. අවුරුදු 30 
යුේධඹ අන් මරහ තිමඵන්මන්. මේ ආයේබ වුණ න 

ඳරිච්මේදඹ අරි අලුමතන් ඳ න් නිදා. උතුමර් ඒ ීඨඩහ  ඳත් වුණ 
ජනතහ සුඳත් කිරීභ වහ වහභ තය වහ ප්රතින්ධහන 
මොමිභ රිහිටුදා. ඒ විතය  මනොමයි  දකුමණ් ඵසනහහිය සිඹලු 

ජනතහ උතුය  ගිහිල්රහ ඒ විනහල වුණ මේඳශ  වහනිඹ  ඳත් වුණ 
මේඳශ ඒ හමේභ ීඨඩහ  ඳත්  වුණ ජනතහ සුඳත් යන්න භවහ 
රභ මභමවයුභ  අරි ආයේබ යදා. අතළන් ව ජනතහමේ 

ප්රලසනඹ යමට් ප්රදාතභ ප්රලසනඹ මේ රහ එඹ  වහභ ඩිනේ 
විඳුේ රඵහ මදදා. ඒ හමේභ හරහන්තයඹ  තිසමේ 
දේළසමමින් තිබිච්ච බහහ රිළිඵ ප්රලසනඹ විරහ මේ බහහ 

අභහනතහ නිහ ඇති යනු රඵන ප්රධහන ප්රලසනඹ  වුණ ජහති 

ප්රලසනඹ වින්න වහභ භළදවත් මන්න." කිඹරහ. එළනි 

මඵොමවෝ ළදත් මඹෝජනහ අරි එදහ ඉදරිඳත් ශහ. නදාත් එදහ 
යහජඳ  ඳහරනඹ ඒහ ත ඳව ත් ණන් ත්මත් නළවළ.  

යුේධඹ අන් කිරීමේ භවහ ආඩේඵයහරී සබහමඹන් ඒ 
ප්රලසනර  උත්තය ඳඹන්න ගිඹහ. ඒ ප්රලසනර  උත්තය 
ඳඹන්න ගිහිල්රහ තභයි 2009 භළයි භහමත 21ළනි දහ ඳශදා 

යේදහ ළනීභ මශේ. එදහ එ ත් ජහරණන්මේ ිංවිධහනමත භව 
මල්ේ ඵෆන් කී ූලන් භවතහ රිංහ  ආහ. ඒ ආපු මරහමේ 
එ  ජනහධිඳති යහජඳ  භවතහ ඵෆන් කී ූලන් භවතහත් එ  
අමඵෝධ ගිවිසුභ  අත්න් ශහ. ඒ අමඵෝධතහ ගිවිසුභ තභයි  

යහජය තහන්ත්රි අද ද හභ මේ දමන යේදහ ළනීමේ 
ආයේබඹ. එතළනී  තභයි ඵෆන් කී ූලන් ඳළවළදලි න්තිලින් 
අමේ ආණ්ඩු මොටු ය ත්මත්. මඵොමවෝ අසථහරී  අරි 

දළ හ  ආණ්ඩුමේ හි පු ඇභතිරුභ ඒ අමඵෝධතහ ගිවිසුභ 
ඵයඳතශ යේදහ ළනීභ  කිඹරහ පුනරුච්චහයණඹ යනහ. 
වළඵළයි  එතුභන්රහත් එදහ ආණ්ඩු ඇතුමශේ හිටිඹහ. එදහ ඒ ළන 

චනඹ  ථහ මරුමේ නළවළ. වළඵළයි  යහජය තහන්ත්රි යේදහ 
ත්තු ඒ ඳශදාළනි අසථහ න ඒ ඵෆන් කී ූලන් එ  අත්න් 
යපු ගිවිසුමභන් ආයේබ මච්ච එ තභයි දරුසභහන් හර්තහ ඒ 

හමේභ විවිධ මොමින් ක්රිඹහත්භ කිරීභ වයවහ විවිධ 
අසථහරී  එ ත් ජහරණන්මේ ිංවිධහනඹ තුශ විවිධ මඹෝජනහ 
ේභත වුමණ්.  

ඊ  ඳසමේ ගිහිල්රහ 2015 ඔ මතෝඵර් භහමතී  තභයි ශ්රී 
රිංහ ආණ්ඩුත්  ඇමභරිහ එ ත් ජනඳදඹත්  ඒ විවිධ 
යහජයඹන් එතු එ ත් ජහරණන්මේ ිංවිධහනමත භහන හිමිේ 
වුන්රඹ  මභළනි මඹෝජනහ  ඉදරිඳත් මශේ. ඒ 
මඹෝජනහමේ ඉතහ ඳළවළදලි ඹ ත්වීභ තභන් විසින්භ බහය ත්තහ. 
ඒ ඳළත්මතන් ඵරඳෆේ එන්න ලින් ර්තභහන ආණ්ඩු යහජඳ  
ඳහරනඹ යපු මේ අිං එ  ඉවළින්භ යරහ තභන්මේ 
ඳළත්මතන්භ මඹෝජනහ ඉදරිඳත් යරහ අනත වුණහ; කීරු 
වුණහ. ඒම  ප්රතිපර තභයි අද අඳ  මේ ථහ යන්න මන්මන්. 
ඒම  ප්රතිපරඹ  විධිඹ  තභයි  මේ මඹෝජනහමේ තිමඵන රුණු 
හච්ඡහ යන්න සිේධ මරහ තිමඵන්මන්. අමේ යමට් 
ප්රජහතන්ත්රහදඹ ඇති යන්න  ත්රසතහදඹ ළශළ වීමේ ඳනත 
අමවෝසි යන්න  ඒ  එ ත් ජහරණන්මේ ිංවිධහනමත භව 
මල්ේ වුන්රඹ කිඹනතුරු ඉන්න ඕනෆ නළවළ; ඒ  
ඔවුන්මේ ඵරඳෆේ එනතුරු ඉන්න ඕනෆ නළවළ. ඒ යමට් 
ප්රජහතන්ත්රහදඹ රිළිඵ ප්රලසනඹ ; අමේ යමට් ජනතහමේ 
අයිතිහසිේ රිළිඵ  ප්රලසනඹ . මදභශ මේහ  සිිංවර මේහ  
දාසලිේ මේහ  මේ යමට් පුයළසිඹන් විධිඹ  තභන්මේ 
අයිතිහසිේ ආය හ ය නිමින් ජීත්වීමේ නිදව  
තිමඵන්න ඕනෆ. ඒ තභයි එදහ -1978ී - ත්රසතහදඹ ළශළ වීමේ 
ඳනත මනළල්රහ නළති මශේ. ඒ ඳනමතන් තභයි මේ යමට් සිිංවර 
තරුණමඹෝ  මදභශ තරුණමඹෝ  දාසලිේ තරුණමඹෝ  -ඒ විවිධ 
ජහතිත්ඹන්  අයිති තරුණ තරුණිඹන්- අත් අඩිංගු  
ත්මත්. නඩු දභන්මන් නළති අවුරුදු එවභහය   -භහ දවඅ  
- තිව්සවේ අත් අඩංගුසේ තියා ගන්න පුළුලන් බය ැබුසේ. 
මඳොලීසිඹ  ගිහිල්රහ ASP මමන  ඉසයව  උත්තයඹ  
දුන්නහභ ඒ තභන්  විරුේධ ඳහමඳෝච්චහයණඹ  විධිඹ  රන 
ත්රසතහදඹ ළශළ වීමේ ඳනත; ඒ ප්රජහතන්ත්ර විමයෝධී ඳනත එදහ 
ේභත මශේ එ ත් ජහති ඳ  ආණ්ඩු  මේ.ආර්. ජඹර්ධන 
භවත්තඹරහමේ ආණ්ඩුයි. වුද කිඹන්මන් ඒ තදුය ත් තිඹහ 
න්න ඕනෆ කිඹරහ? ඒ අමවෝසි යන්න. ඒ අමවෝසි යන්න  
භහන හිමිේ වුන්රමත නනීදන් රිල්මල්රහ  හුමේන් 
කුභහයඹහ කිඹනතුරු ඉන්න ඕනෆ නළවළ. ඒ මේ යමට් 
පුයළසිඹන්මේ නිදව රිළිඵ ප්රලසනඹ . ඒ නිහ අරි ඒ ශ 
යුතුයි. ඒ යන්න මේ ඵරඳෆේ එනතුය ඉන්න ඕනෆ නළවළ.  

ඒ විතය  මනොමයි  අතළන් ව ජනතහමේ ප්රලසන වින්න  
උතු රු නළ මඟනහිය ජනතහමේ ඉඩේ ප්රලසන වින්න  ඒ අඹමේ 
නිහ ප්රලසන වින්න - [ඵහධහ කිරීභ ] 
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ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Edward Gunasekara to the Chair? 
 

ගරු දයළසරි ජයමවේකර මශතළ (ක්රීඩළ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜதெக - றமபரட்டுத்துமந 

அமச்ெர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 

I propose that the Hon. Edward Gunasekara do now 
take the Chair. 
 

ප්රහනය විමවන දන්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුරුල ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ මූළවනමයන් 
ඉලත් වුමයන්  ගරු  එඩ්ලඩ් ගුණමවේකර මශතළ ණළවනළරඪ විය. 

 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள் 

அக்கறரெணத்றணறன்ய அகனத, ரண்தைறகு     ட்ட் குதெக    

அர்கள்  மனம கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  

left the Chair, and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the 

Chair. 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ  ථහ යන්න. 
 

ගරු විජිත මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற தயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අමේ යමට් ජනතහමේ භහන 

හිමිේ ආය හ කිරීභ අමේ යමට් ආණ්ඩුමේ ප්රධහන කීභ . ඒ 
කීභ අරි වරිඹ  ඉටු යන්මන් නළති වුණහභ තභයි මභළනි 
විමේල ඵරඳෆේ  භළදවත්වීේ මන්මන්. ඒ නිහ මේ ඉතහ 

ඳළවළදලි විමේල භළදවත්වීභ   විමේල ඵරඳෆභ . ඒ ඵරඳෆභ භත 
තභයි ජිනීහ භහන හිමිේ වුන්රමත ඒහඵේධ මඹෝජනහ 
ේභත ය න්න  අත්න් යන්න සිේධ වුමණ්. එතළනී  අරි 

ඹ ත් මරහ ඉයයි.  

ඳසුගිඹ දසර රු අභළතිතුභහ ව හි පු විමේල ඇභතිතුභහ 
ප්රසිේධිමත කිේහ  ''විමේල විනිසුරුන් ළහ ළනීභ  අලය 

මන්මන් නළවළ. එමවභ එ  ඵළඳිරහ නළවළ.'' කිඹරහ. නදාත්  
ඉතහ ඳළවළදලි 2015 ඔ මතෝඵර් භහමත 34ළනි ළසි හයමතී  
ේභත වුණු මඹෝජනහමේ වඹළනි න්තිමත ඉතහ ඳළවළදලි 

තිමඵනහ  ''විමේල විනිසුරුන් මේ ඹහන්ත්රණඹ  ේඵන්ධ ය 
න්න.'' කිඹරහ. දළන් එතුභන්රහ කිේහ   ''මේ අමේ යමට් 
යසථහ  ඳ වළනියි. මේ අමේ යමට් නීතිඹ  විරුේධයි. ඒ 
නිහ මේ ක්රිඹහත්භ යන්මන් නළවළ.'' කිඹරහ. ඒහ යමට් 

ජනතහ  කිේහ  ළඩ  නළවළ. මේ මඹෝජනහ දළන් Human 
Rights Council එම  ේභත මරහ ඉයයි. මේ මඹෝජනහ ඒ 
Council එමන් ඉත් ය මන නළවළ. මභො ද සිේධ වුමණ්? 

ඒ මඹෝජනහ තත් අවුරුදු මද  ල් ත්තහ. 2019 භහර්තු 
භහමත ඳළළත්මන ළසි හයඹ ද හ මේ ල් ළනීභ  
ඳභණයි යරහ තිමඵන්මන්. ඒ නිහ මභහි තිමඵන කිසිදු 

න්තිඹ   කිසිදු හයඹ  අමවෝසි වීභ  සිේධ මරහ නළවළ. 
ඔඵතුභන්රහ  ආණ්ඩු  විධිඹ  කිඹන්න පුළුන් යමට් 
ජනතහ   ''නළවළ.  ඒහ රිංගු මන්මන් නළවළ. දළන් නීතිමත 

සනරීත්ඹ තිමඵනහ. නීතිමත සහධීනත්ඹ තිමඵනහ. දළන් 

අධියණඹ එදහ  ඩහ මවොයි. ඒ නිහ විමේල විනිසුරුන් ඕනෆ 

නළවළ. දළන් ජහතයන්තයමඹන් එමවභ මදඹ  ඉල්රන්මන් නළවළ.'' 
කිඹරහ. එමවභ නිේ   චනඹ  කිඹන්න පුළුන්.   
චනඹ  කිේහ  ළඩ  නළවළ. නීතයනුකර අරි මේ ගිවිසුභ  
එඟ මරහ ඉයයි. ඒ නිහ මේ ගිවිසුමේ ඒ රුණු  ඒ හයඹ 

ඉතහ ඳළවළදලි තිමඵනහ.   

දළන් මේමන් ඔඵතුභන්රහ ය මන තිමඵන්මන් මභො ද? 

එ ත් ජහරණන්මේ ිංවිධහනමත භව මල්ේ වුන්රමත 
මඹෝජනහ එනමො  ඒහ  ඹ ත් මන්න  ඒහ  අමේ යමට් 

ජනතහ ඹ ත් යන්න  ඒහ  අමේ යමට් සනරීත්ඹ ඳහහ 
මදන්න ඳසුගිඹ ආණ්ඩු භළදවත් වුණහ මේභ  අමේ යමට් 

සනරීත්ඹ මභඹ ඉදරිමත ඳහහ ී භ භ තභයි අදත් ඔඵතුභන්රහ 

යන්මන්.  

ඒම  ප්රධහන හයණඹ මේයි. මේ මඹෝජනහ එන්මන් 2019 

භහර්තු භහමත. මේ ර්මත භහර්තු භහමත ඉරහ 2019 භහර්තු 
මනමො  -ත අවුරුදු මදකින්- ඒ කිඹන්මන්  2020 

භළතියණඹ ආන්න මනහ. ඕ තභයි වළභ දහභ එ ත් 
ජහරණන්මේ ිංවිධහනඹ ඳහවිච්චි යන තුරුේපු. මභහි භළතියණ 

ඳත්නමො   මභහි ඵරඹ මනස මනමො   මභහි ආණ්ඩු 

භහරු යනමො   අමේ යමට් අබයන්තය මේලඳහරනඹ  භළදවත් 
මන්න මේ Council එම  මඹෝජනහ ඳහවිච්චි යනහ. ඒ තභයි 

අධියහජයහදමත සරඳඹ. ඒ අලුත් මදඹ  මනොමයි. ඒ එදත්  
සිේධ වුණහ; අදත් සිේධ මනහ. අද මන තිමඵන්මන්  

ඔඵතුභන්රහමේ ළභළත්මතන්භ ඒ  එඟවීභ.  ඒ  එඟවීභ 

ඇතුමශේ තභයි අමේ යමට් සනරීත්ඹ මේ විධිඹ  වහනිදහඹ 
තත්ත්ඹ  ඳත්මන්මන්.  

අමේ යමට් ජනතහමේ අයිතිහසිේ ආය හ යනහ නේ  
යුේධමඹන් ීඨඩහ  ඳත් වුණු අමේ යමට් සිඹලු ජනතහමේ 

අයිතිහසිේ ආය හ යනහ නේ අඳ  මභළනි ඵරවත්හරී 
භළදවත්වීේර  ඹ ත්මන්න සිේධ මන්මන් නළවළ; ඔවුන් 

ඉදරිමත අමේ යමට් සනරීත්ඹ ඳහහමදන්න සිේධ මන්මන් 

නළවළ. ඒ නිහ අඳ ශ යුතු මන්මන්  මභළනි මඹෝජනහ ේභත 
යන්න ඉඩ මදන එ මනොමයි. අරි අමේ යුතුභ වහ කීභ 

යමට් ජනතහ මනුමන් ඉටු කිරීභයි ශ යුතු මන්මන්. ඒ 
තභයි ආණ්ඩුමේ ප්රධහන කීභ. ඒ කීභ වරිඹ  ඉස  යනහ 

නේ මභළනි ප්රලසන ඇති මන්මන් නළවළ. 

 එදහ යුේධඹ ඉය මරහ තිඹ  ඹනමො  ජනතහ විදා ති 

මඳයදාණ කිේමේ  "තය මවීමේ වහ ිංහිඳිඹහ මොමිභ  වහභ 

සථහරිත යන්න" කිඹන එයි. ඒ හමේභ ත්රසතහී  එල්ටීටීඊ 
ිංවිධහනඹ විසින් සිිංවර වහ දාසලිේ ජනතහ  එමයහි ශ 

ප්රවහයඹන්  ඒ ේමල්ච්ඡ කහතනඹන්  ඒ සිඹලු මේ රහ ඵරහ 
මදඳහර්ලසමතභ ජනතහ සුඳත් කිරීභ වහ  ඒ සිත් සුඳත් කිරීභ 

වහ ව ඹන්ත්රණඹ තභයි මරෝඹභ රිළිත් ිංහිඳිඹහමේ ප්රධහන 

ූලරධර්භඹ. 2009 භළයි භහමත 26ළනි දහ තභයි ඒ ක්රිඹහත්භ 
යන්න කිඹරහ අරි කිේමේ. එතමො  යුේධඹ ඉය මරහ 

වරිඹ භ තිඹයි. ඒ තභත් ක්රිඹහත්භ වුමණ් නළවළ. අද 
මනමො  අවුරුදු 8  තමරහ තිමඵනහ. ඊ  ඳසමේ තභයි 

නනීදන් රිල්මල්රහ  කිඹන්න සිේධ වුමණ්. ඊ  ඳසමේ තභයි 
ඵෆන් කී ූලන්රහ Truth and Reconciliation Commission එ  

රිහිටුන්න කිඹරහ ඵරඳෆේ මශේ.  

2017 ර්මත එ ත් ජහරණන්මේ 34ළනි භහන හිමිේ 
ළසිහයමතී  ඉදරිඳත් ශ මඹෝජනහ ත් එළනි මදඹ  

ඵරවත්හයමඹන් ඇතුළු යරහ තිමඵනහ. ඇයි මේ? අරි ය   
විධිඹ  අමේ යමට් ජනතහමේ ජහති ිංහිඳිඹහ ළන හිතරහ  

තය මවීමේ වහ ිංහිඳිඹහ මොමිභ සථහරිත ශහ නේ  එ ත් 
ජහරණන්මේ ිංවිධහනමත ඒහඵේධ ප්රහලනඹ  එමවභ මදඹ  
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ඇතුළු මන්මන් නළවළ. ඒ නිහ අරි ශ යුතු මන්මන් ඒයි. 

ඔවුන් කිඹන මත  ඉන්න එ මනොමයි යන්න ඕනෆ. ඔවුන් 

කිඹන මත  සිටිඹහභ තභයි මේ භළදවත්වීභ සිේධ මන්මන්. අද 
සිදුන සිදුවීේ දවහ ඵළලුහභ මේ හයණඹ ඉතහ ඳළවළදලි ඔේපු 

මනහ. 

 හර් යහජයඹ ත්රසතහදඹ  උදවු යනහ කිඹරහ ඒ ආශ්රිතභ 

තිමඵන අයහබි ය ල් න ඊජිේතු  වුද අයහබිඹ මේ ය ල් 
කිහිඳඹ  දළන් විෘත ප්රහල ය තිමඵනහ  " හර් යහජය 
මරෝමත දරුණුතභ ත්රසතහී  ිංවිධහනඹ  වුණු ISIS 

ිංවිධහනඹ  උදවු යනහ" කිඹරහ. ඒ කිඹන්මන්  යහජයඹන් 
දළනුත් ත්රසතහී  ිංවිධහනර  උදවු යනහ කිඹන එ 
ඉතහභ ඳළවළදලියි. ඒ යව  මනොමයි. ඒ තභයි එදහත් සිේධ 
වුමණ්. අමේ යමට් සිවිල් ළටුභ -යුේධඹ- ඇති වුණු මරහමේ ඒ 

ත්රසතහදඹ  විවිධ යහජයඹන් උදවු ශහ. ජජු  ක්ර  උඩින්  
ඹටින්  වළභ ඳළත්මතන්භ උදවු ශහ. ඒහමත ප්රතිපර විධිඹ  තභයි 
එළනි ජහතිහී  යුේධඹ  නිර්භහණඹ වුමණ්. එදහ ඒ යුේධඹ 

ර්ධනඹ මන්න ඔවුන්මේ භළදවත්වීභ තිබුණහ.  හර් සිදුවීමභන් 
අද ඒ ඔේපු මනහ.  හර් කිඹන්මන් ඇමභරින් හිතහී  
යහජයඹ . වුද අයහබිඹ ව ඒ ආශ්රිත අයහබි ය ල් කිඹන්මන් 

ඇමභරින් හිතහී  යහජයඹන්. අද ඇමභරින් හිතහී  
යහජයඹන් භ කිඹන්න සිේධමරහ තිමඵනහ  ඇමභරින් හිතහී  
තත් යහජයඹ  ත්රසතහදඹ  උදවු යනහ කිඹරහ. වුද මේම  

රිටුඳ ඉන්මන්? ඒ ප්රසිේධ යව . ඒහ මභමවඹන්මන්  
යහජයඹන් වයවහ ත්රසතහදඹ  උදවු යන්මන් මරෝ 
මඳොලිසහයඹහ වුණු ඇමභරිහ එ ත් ජනඳදඹයි. ඒ ඇමභරිහ 
එ ත් ජනඳදඹත් භඟ එතුමරහ තභයි ශ්රී රිංහ  ආණ්ඩු මේ 

මඹෝජනහ ඉදරිඳත් මශේ. එතමො   මරෝ අධියහජයහදඹ 
ක්රිඹහත්භ යන ඇමභරිහ එ ත් ජනඳදඹ අදත් මරෝමත 
ක්රිඹහත්භ න විවිධ ජහතයන්තය ඳරිභහණමත ත්රසත යහඳහයර  

උදවු යන්න  ඒ ත්රසත යහඳහය නිර්භහණඹ යන්න  යුතු 
යනහ කිඹන එ ඉතහභ ඳළවළදලියි. අල්-යිඩහ ිංවිධහනඹ 
මේ ිංවිධහන බිහි මශේ  නිර්භහණඹ මශේ ඔවුන්. ඒ  

අධියහජයහී  වුභනහන් වහ. එභ නිහ ඒ ත්රසතහී  ිංවිධහන 
ආයුධ න්නේධ යරහ  ඒ හමේභ ඒ ඒ ය ල් අබයන්තයමත 
ජහතිහදඹ ඇති යරහ  ඒ වයවහ තභන්මේ යුද වුභනහන්  

මේලඳහරන වුභනහන් ඉටු ය ළනීමේ ඹථහර්ථඹ ඇතුමශේ තභයි 
ඔවුන්මේභ උගුර  වුණු එ ත් ජහරණන්මේ ිංවිධහනමත භහන 
හිමිේ වුන්රඹ මේ මඹෝජනහර  එඟ මන්න අඳ  සිේධ 

මරහ තිමඵන්මන්. මේ එඟ වීමභන් සිේධ මරහ තිමඵන්මන් 
ෘජු ඔවුන්මේ උගුර  වසු මනහ මනු   මේ ආණ්ඩු ක්ර 
ඔවුන්මේ උගුර  මේ යමට් ජනතහ වසුයලීභයි. මේ ඵයඳතශ 
යේදහ ළනීභ . ඒ නිහ අදත් අරි කිඹන්මන් මේ සිේධිඹ  අවුරුදු 

අ   මවිරහ තිමඵන මේ අසථහමේ මවෝ මේ ළන නළත 
අලුතින් හිතන්න කිඹරහයි. "භහන හිමිේ වුන්රමත 
මඹෝජනහ ේභත වුණහ. ඒ  මරෝමත සිඹලුභ ය ල් 

වමඹෝඹ දුන්නහ. චීනඹ වමඹෝඹ දුන්නහ  රුසිඹහ 
වමඹෝඹ දුන්නහ  ඇමභරිහ එ ත් ජනඳදඹ වමඹෝඹ 
දුන්නහ"  කිඹන එ ආඩේඵයභ  මනොමයි. 

 අමේ යමට් අබයන්තය ප්රලසනඹ  ඇ් ලි වන්න භහන 
හිමිේ වුන්රඹ  ඉඩ දුන්නු එයි සිේධ මරහ තිමඵන්මන්. ඒ 
ජහතයන්තය විනිසුරුරුන් රිංහ  ඇවිල්රහ රිංහමේ අධියණ 

ඳේධතිඹ   අධියණ ක්රිඹහලිඹ  වවුල් මන්න ඔවුන් එඟ 
වුණහ කිඹන්මන් ආඩේඵයඹ  හයණහ  මනොමයි. ඒ ළන 
රේජහ මන්න ඕනෆ. වරි විධිඹ  ත්මතොත් ඒ රේජහ මන්න 
ඕනෆ හයණහ . මොමවොභද අරි ආඩේඵය මන්මන්? අමේ 

යමට් වරිඹහහය නීතිඹ ක්රිඹහත්භ යන්න ඵළවළ; අධියණමත 
සහධීනත්ඹ නළවළ;  සිඹලු ජනතහ  යු තිඹ ඉටු මන්මන් 

නළවළ  ඒ නිහ තභයි ඔවුන්  භළදවත් මන්න වු මණ් කිඹන එ 

මරෝඹ තුශ භහන හිමිේ වුන්රමත රිළිත්තහභ ඒ 
ආඩේඵයභ  මන්මන් මොමවොභද?  වළභ ය  භ අඳ  වඹ 
දුන්නහ  රුසිඹහත් වඹ දුන්නහ කිඹන එ ආඩේඵයභ ද? මේ  
රුසිඹහ වඹ මදන්මන්  මභො ද? ඒ  අමේ යමට් භහන හිමිේ 

ආය හ කිරීභ තභ වරිඹ  සිේධ මරහ නළවළ කිඹන එ යි. 
චීනඹ වමඹෝඹ ී රහ තිමඵන්මන් මභො ද? අමේ යමට් ජහති 
ිංහිඳිඹහ ඇති යන්න තභත් අරි භත් වුමණ් නළවළ කිඹන 

එ යි. ඒ ආඩේඵයභ ද? ඒ රේජහ . ඒ නිහ මේ අද 
ඇති මරහ තිමඵන තත්ත්ඹ ආඩේඵයඹ   උේධහභඹ  
හයණහ  මනොමයි. මේ මඹෝජනහ එ ත් ජහරණන්මේ 

ිංවිධහනඹ තුශ ඡන්ද විභසීභකින් මතොය සිඹලු මදනහමේ 
ළභළත්මතන් ේභත වුණහ කිඹන්මන්  ඇත්තභ ත්මතොත්  
රේජහ  හයණහ . ඒමන් ඔේපු මන්මන් මභො ද?   මේ 

යමට් සිඹලු ජනතහමේ අයිතිහසිේ ආය හ යන්න  
විමලේමඹන් භහන හිමිේ ආය හ යන්න ය   විධිඹ  අරි 
අභත් වුණහ කිඹන එයි.  මේ මඹෝජනහ වයවහ අරි ඔේපු 
යරහ තිමඵන්මන් ඒයි.  

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ඇත්ත භ අරි දළන් ශ යුතු 
මන්මන්  මභළනි මඹෝජනහ තත් ඉසයව  මන ඹන්න 
අනුඵර ී භ  අනුග්රවඹ ී භ මනොමයි; මේහ එන එ ශ හ 

න්න එයි. ඒ  අදහශ ක්රිඹහත්භ වීභ  අලයයි. එදහ 
ජිනීහර ඉන්න එ ත් ජහරණන්මේ ිංවිධහනමත ශ්රී රිංහමේ 
නිතය නිමඹෝජිත යවිනහත් ආරිඹසිිංව භවත්භහ ඇතුළු ඒ නිරධහරි 

භණ්ඩරඹ රිංහමේ ආණ්ඩු  හචි කිේහ  මභළනි 
ඒහඵේධ ප්රහලඹ  අත්න් යන්න එඳහ කිඹරහ. හචි කිය 
මේ ඇහුමේ නළති නිහ ඔවුන් ලිඛිත එේහ  "මභළනි ඒහඵේධ 

මඹෝජනහ  ඉදරිඳත් යන්න එඳහ  ඒ ඵයඳතශ යේදහ 
ළනීභ   අමේ යමට් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  අමේ යමට් නීතිඹ  
අමේ යමට් අබයන්තය රුණු රිළිඵ ඔවුන්  භළදවත් මන්න 

ඉඩ ප්රසථහ  රඵහ ී භ  මේමන් සිේධ මන්මන්" කිඹරහ. 
එමවභ කිඹේී  තභයි ර්තභහන ආණ්ඩු තවණිමත ගිහිල්රහ 
මේ  එඟ වුමණ්. ඒ නිහ අවුරුදු ණනහ  ඳසමේ අරි 
ආඳසු ඳයණ හි පු තළන  එ තළන ළයමනහ. භිංර භයවීය 

ඇභතිතුභහ කිේහ  "අරි අවරහ තිමඵනහ  එදහ අමේ ය  'සිමරෝන්' 
ලමඹන් තිබුණු ඒ අධිඹ ළන. එදහ මවො මඳොලීසිඹ  තිබුණහ  
යහජය මේඹ  තිබුණහ  ඉතහ මප්රෞඪ ය   විධිඹ  මරෝඹ තුශ 

අඳ රිළිත්තහ  මොරිඹහ ත් ඩහ ඉදරිමඹන් හිටිමත. එමවභ 
ය   තභයි අද මේ තත්ත්ඹ  ඳත් වුමණ්" කිඹරහ. ඇයි එමවභ 
ඳත් වුමණ්? එමවභ ඳත් වුමණ්  මනොභඟ ගිඹ දරුන් නිහ 

මනොමයි. මනොභඟ ගිඹ ආණ්ඩු නියි. මොරිඹහ  ඩහ උස 
තළන රිංහ තිඹන්න පුළුන් ඉතිවහඹ  අඳ  තිබුණහ. මවො 
යහජය මේඹ   මවො ේඳත් තිමඵන ය   අඳ  තිබුණහ. එළනි 

ය   දයුණුමේ  හිණි මඳත්ත  මන ඹන්න පුළුන්භ තිබිඹී  
ආඳස  ගිමත මනොභඟ ගිඹ ආණ්ඩු නිහයි. එදහත් මනොභඟ ගිමත 
ආණ්ඩුයි  අදත් මනොභඟ ඹන්මන් ආණ්ඩුයි; එමවභ නළති මේ 
යමට් ජනතහ මනොමයි. ජනතහ වරි භඟ ඹන්න ළභළතියි. 

වළඵළයි  ආණ්ඩු තභයි ජනතහ මනොභඟ ඹන්මන්. ඒ නිහ 
මනොභඟ ගිඹ දරුන් විසින් මේ යමට් ඉතිවහඹ මනස යරහ 
නළවළ. මේ යමට් ඉතිවහඹ ළයද ඳළත්ත  මනළල්රහ තිමඵන්මන් 

මනොභඟ ගිඹ ආණ්ඩු විසිනුයි. ඒහ   කිඹන්න ඕනෆ මනොභඟ 
ගිඹ ආණ්ඩුයි. අදත් තත්ත්ඹ එමවභයි. 

මේ ප්රලසනඹ යමට් අබයන්තය ප්රලසනඹ . උතුමර් ජනතහමේ 
අයිතිහසිේ ආය හ කිරීභ ආණ්ඩුමේ කීභ . ඔවුන්  ඉඩේ 
රඵහ ී භ  ඒ ඉඩේ ප්රලසනඹ  වහභ විඳුේ රඵහ ී භ ආණ්ඩුමේ 

කීභ . තභ ඒ යරහ නළවළ. තභත් විල්ඳත්තුමේ දාසලිේ 
ජනතහමේ ඉඩේ ප්රලසනඹ   නිළයද  ඳළවළදලි විඳුභ  ී රහ 
නළවළ. උතුමර් හි පු සිිංවර ජනතහ නළත ඒ ප්රමේලර ඳදිංචි 

මන්න ඹන මො   ඔවුන්මේ දාල් ඉඩේර ඔේපු රිළිඵ 
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ප්රලසනඹ  තභ රිළිතුය  ී රහ නළවළ. ඒහ  අලය යන ඉඩේ 

ච්මච්රි ඳත්හ ඳළවළදලි ඔවුන්මේ අයිතිහසිේ ආය හ 
යන්න ආණ්ඩු අභත් මරහ තිමඵනහ. එමවභ නේ ප්රලසනඹ 
තිමඵන්මන් මොතළනද? යද තිමඵන්මන් මොමවේද? යද 
තිමඵන්මන් ආණ්ඩුමේයි. මනොභඟ ඹන්මන් ආණ්ඩුයි.  ඒ නිහ 

අරි කිඹන්මන් මේ විධිඹ  ළයද ඳහමර් ගිහිල්රහ  මේ විධිඹ  
මනොභඟ ගිහිල්රහ අමේ යමට් සනරීත්ඹ ඳහහ මදන්න එඳහ  
අමේ යමට් ජනතහමේ අයිතිඹ ඳහහ මදන්න එඳහ කිඹන එයි.  

එදහ  හි පු ආය  මල්ේ  මෝධහබඹ යහජඳ  2007 
ර්මතී  ඇමභරිහ එ ත් ජනඳදඹත් එ  ආය  වයස 
මේහ ගිවිසුභ අත්න් ශහ. ඔඵතුභන්රහ අද යන්මන් 

මභො ද? ඔඵතුභන්රහ අද ඒ ආය  වයස මේහ ගිවිසුභ තත් 
ද  යමින් ඹනහ. ඒ ඳහහ ී භ  මනොමයිද? එඹ අමේ යමට් 
මිමිඹ  අමේ යමට් සනරීත්ඹ ඇමභරිහ එ ත් ජනඳදඹ  

ඕනෆ විධිඹ  ඳහවිච්චි යන්න  ඉඩ ී භ  මනොමයිද? ඒ ඒ 
ආණ්ඩුත් ශහ. මේ ආණ්ඩුත් යනහ. අදත් ඒ ගිවිසුභ අලුත් 
යනහ.  එතමො  යන්මන්ත් ඒභ තභයි. එඹ මනොමයි සිදු 
විඹ යුත්මත්. සිදු විඹ යුත්මත් ජනතහමේ නිදව ආය හ කිරීභ 

මනුමන්  ජනතහමේ මේ  යමට් ජීත්වීමේ අයිතිඹ ආය හ 
කිරීභ මනුමන් අමේ යමට් මබෞමි අණ්ඩතහ ආය හ ය  
එඹ  අලය යන භළදවත් වීභ කිරීභ. එමේ නළති විවිධ ය ර  

විවිධ ිංවිධහනර   ඕනෆ විධිඹ  අමේ යමට් අබයන්තයඹ  
භළදවත්වීභ  ඉඩ රඵහ ී භ මනොමයි. එභ නිහ වහභ දළන් ශ 
යුතු න්මන් මභළනි මඹෝජනහ වයවහ අමේ යමට් 

ප්රජහතන්ත්රහදඹ   අමේ යමට් නිදව   අමේ යමට් ූලලි නීතිඹ 
න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  ඇ් ලි වන්න ඳහය ඳනහ 
මනු   ආණ්ඩු  විධිඹ  යමට් ජනතහ මනුමන් ඉටු විඹ 

යුතු  කීභ  යුතුභ ඉටු කිරීභයි. වහභ යුේධමඹන් ීඨඩහ   ඳත් 
මච්ච සිඹලුභ ඳහර්ලසඹන්මේ ීඨඩහන් අමවෝසි කිරීභ වහ 
ඩිනේ ක්රිඹහභහර් න්න. ඔවුන්මේ ඉඩේ ප්රලසනඹ  නිහ  

ප්රලසනඹ වින්න. වදාදහ මොල්දහදුන්මේ විරහභ ළටුඳ  වදාදහ 
මොල්දහදුන්මේ ජීත්වීමේ අයිතිඹ ආය හ යන්න. ඒ වදාදහ 
මොල්දහදුන්මේ ජීවිත රිළිඵ ප්රලසනඹ අද මරොකු ඵයඳතශ 
ප්රලසනඹ  මරහ තිමඵනහ. ඒහ ආය හ කිරීභයි ආණ්ඩුමේ  

කීභ. සිිංවර මන්න  පුළුන්. මදභශ මන්න  පුළුන්. දාසලිේ 
මන්න  පුළුන්. මේ යමට් මිනිසසු  ශ්රී රහිංකීඹ ජනතහ. ඒ ශ්රී 
රහිංකීඹ ජනතහමේ අයිතිඹ ආය හ කිරීභ එ ත් ජහරණන්මේ 

ිංවිධහනමත භහන හිමිේ වුන්රඹ  බහය දඹ යුතු නළවළ. ඒ 
මේ යමට් ආණ්ඩුමේ  කීභ . ඒ කීභ මනොරිරිමවශහ ඉටු ශ 
යුතුයි  කිඹන ඵර කිරීභ යමින් භමේ ථහ භහේත යනහ. 

මඵොමවොභ සතුතියි. 
 

[අ.භළ. 3.37] 
 

ගරු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ (රළජය ලයලවළය විංලර්ධන 

නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண - றற இரஜரங்க 

அமச்ெர்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ජිනීහ මඹෝජනහ ළන ථහ 
යන මේ අසථහමේී  ඒ ේඵන්ධ රුණු කිහිඳඹ  එතු 
කිරීභ  රළබීභ ළන භභ තුටු මනහ. මේ මඹෝජනහ  ප්රධහන 

රුණු වතය  ඇතුළු මනහ. අතුරුදවන්වන් රිළිඵ මොඹහ 
ඵළලීභත්  විසතය දළන ළනීභත්  ඒ අඹමේ ඳවුමල් අඹ  ඒ විසතය 
රඵහ ළනීමේ ක්රිඹහදහභ ළනත් එහි වන් මනහ. යුේධඹ  

අන් ව ඳසු මේමඳොශ අහිමි වුණු අඹ  ව ආදහඹේ අහිමි වුණු 
අඹ  න්ද මන්න  සිදු මනහ. ඒ හමේභ යුේධඹකින් ඳසු 
යමට් ිංහිඳිඹහ  ඇති මන්න  ඕනෆ; හභඹ  ඇති මන්න  
ඕනෆ. ිංහිඳිඹහ  ව හභඹ  ඹේ ක්රිඹහලිඹ  තිමඵනහ. මභහි 

වන් වතයමනි හයණඹ තභයි හධහයණඹ; අහධහයණඹ  

වුණු අඹ වහ අධියණ ක්රභමේදඹ තුළින් හධහයණඹ  රළබිඹ 
යුතු ඵ. මේ ක්රභමේද වතය ඔඹ මඹෝජනහමේ අන්තර්ත මරහ 
තිමඵනහ. 

අරි දන්නහ  මේ මඹෝජනහ මේ ය   අලුත් මදඹ  මනොන 

ඵ. ීන  ප්රථභමඹන් ශ්රී රිංහ රිළිඵ මඹෝජනහ කිහිඳඹ  
තිබිරහ තිමඵනහ. ඒ විතය  මනොමයි එදහ තිබුණු ශ්රී රහිංකීඹ යජඹ 
ඒ මඹෝජනහ ේඵන්ධ ඹේ ඹේ ක්රිඹහ භහර්ත් ත්තහ. අරි  

භතයි ඳයණභ මොමිභ. ඒ ඳයණභ මොමිභ භහින්ද 
යහජඳ  භවත්භඹහමේ යජඹ හරමත ඳත් ශ මොමිභ . 
2013 අමෝසතු භහමත 15මනි දහ තභයි ඒ ඳයණභ මොමිභ 

ඳත් මශේ. ඒ මොමිමභන් මොඹහ ඵරන්න  ෆඹේ මශේ 
අතුරුදවන් වන් රිළිඵත්  ඒහ   කිඹන්න  ඕනෆ වුද 
කිඹන එත්  ඒ හමේභ එළනි සිදුවීේ නළත මේ යමට් සිදු 

මනොමන්න   ඵරහළනීභත් කිඹන හයණහයි. 

අද විඳ මඹන් බහ ල් තළබීමේ මඹෝජනහ ඉදරිඳත් 
යරහ ශ ථහරී  අඳ  මඳනී ගිමත  මභඹ අලුත් මදඹ  හමේ 
ඉදරිඳත් යන ආහයඹයි. එදහ යජඹත් ඇත්ත භ ඳයණභ 

මොමිභ ඳත් මශේ ඇයි? එදහ යජඹ ඇත්ත භ ඒ මොමිභ ඳත් 
මශේ ඇස ළසීභ  වළටිඹ ද  මිනිසුන් මනොභඟ ඹළවීභ ද එමවභ 
නළත්නේ ජහතයන්තය ප්රජහ මනොභඟ ඹන්න ද? ඇයි ඒ 

මොමිභ ඳත් මශේ? එදහ යජඹ මේ මොමිභ  ශ්රී රහිංකිඹන් 
ඳත් ශහ. භළ සමල් ඳයණභ භවතහ බහඳතිතුභහ වළටිඹ ත්  
භමනෝ යහභනහදන් භළතිනිඹ ව සුයිංජනහ විදයහයත්න භවත්මිඹ 

හභහජිඹන් වළටිඹ ත් ඳත් ශහ. ඒ හමේභ ඒ මොමින් 
බහ  විමේලීයින්ත් ඳත් ශහ. ඉන්දඹහමන් අේදහලස 
මෞහල්   ඳහකිසථහනමඹන් අවභර් බිරහල් සෆි  ජඳහනමඹන් 

මභොටු මනොගුචි  ්රිතහනයමඹන් මඩසභන්ඩ් ද සිල්හ ව මජෂසරි 
නයිස  ඇමභරිහමන් මඩ්විඩ් මක්රේන් විමේලිඹ උඳමේලඹන් 
වළටිඹ  ඳත් ශහ. 

 

ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු විභල්වීයිංල භළතිතුභහ  point of Order එ මභො ද? 
 

ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  මභතුභහ බහ මනොභඟ 

ඹනහ. මභොද  මොමිභ  කිඹරහ කිඹන්මන් ඵරඹ  තිමඵන 
ආඹතනඹ  මනොමයි. ඒ මමේ මතත් ඔඵතුභහ දළන් වන් 
මශේ ඒ මොමිමේ හභහජියින් මනොමයි  උඳමේලයින්. 

ඔඵතුභහ අ  වන් මශේ උඳමේලඹන්.  
 

ගරු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

භභ ඔඵතුභහ  ඳළවළදලි යන්නේ. භභ කිඹන්මන් ක්රභමේදඹ 
ළන. එදහ යජඹත් එ එ ක්රභමේද ඳහවිච්චි ශහ. විමේලීඹන් 
මොමිමේ හභහජිඹන් මනොවුණහ  විමේලීඹන් 

උඳමේලඹන් වළටිඹ  ඳත් ශහ. [ඵහධහ කිරීභ ] 
ඔඵතුභන්රහමන් අතය ප්රහල යන්මන්. ඔඵතුභන්රහ කිඹන්න 
වදන්මන් අද අරි අධියණඹ  විමේලීඹන් ඳත් යරහ තිමඵනහ 

හමේ ථහ  තභයි. ඔඵතුභහ මේ යමට් වළභ තළනභ ගිහිල්රහ ඔඹ 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

හමේ මඵොරු ප්රචහයඹ යනහ. ඔඵතුභහ තභයි ඔඹ අතය ප්රචහයඹ 
යන්මන්. ඔඹ හමේ අතය ප්රචහයඹ යන්න  එඳහ රු 
භන්ත්රීතුභනි. ඔඵතුභහ අවුරුදු ණනහ භ අතය කිඹර                   

කිඹරහ  අදත් ය  මට් ගිහින් ඔඹ මේ අතය ප්රචහයඹ යන්න  
ෆඹේ යනහ. මේ ය   නහටු  රුණ  ඵ                  
භභ මේ අසථහමේී  කිඹන්න  ඕනෆ. එදහ මේ මඹෝජනහ 

ේඵන්ධ එ එ ක්රභමේද ඳහවිච්චි යරහ තිමඵනහ.  LLRC 
එ ඳත් ශහ. ඇයි ඳසුගිඹ යජඹ LLRC එ ඳත් මශේ? රු 
භන්ත්රීතුභනි  තර් නළති මො  අමන  මේල් කිඹන්න  ඉමන 

න්න  එඳහ. ඔඹ හමේ මේලඳහරනමඹන් තභයි මේ ය  නළති 
මරහ තිමඵන්මන්.  [ඵහධහ කිරීභ ] 

 

ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

භ  විනහඩිඹ  මදන්න. 

 

ගරු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඔඵතුභහ හඩි මන්න. ඔඵතුභහමේ අසථහමේී  ථහ යන්න. 
[ඵහධහ කිරීභ ] ඔඵතුභහ හඩිමරහ ඔඵතුභහමේ අසථහමේී  ථහ 

යන්න. ඔඵතුභහ  ථහ යන්න  අසථහ  තිමඵනහ. ඒ 
මරහමේී  ඔඵතුභහ ථහ යන්න.  LLRC එ ඳත් ශහ. LLRC 
එ ඳත් යරහ කිේහ  අරි ඳසුගිඹ යුේධමඹන් ඹභ  ඉමන 

නිදා කිඹහ. එදහ ඒ හමේ ක්රභමේද ඳහවිච්චි යරහ තිමඵනහ.  

මේ බහමේ ඉන්න රු භන්ත්රීරුනි  මේ යමට් සනරීබහඹ 
ළන ථහ යන වි  වන් ශ යුතු රුණ  තිමඵනහ. 

ඳසුගිඹ යජමත ක්රිඹහදහභඹ නිහ තභයි එදහ එ ත් ජහරණන්මේ 
භහන හිමිේ වුන්රඹ  අමේ ය   එමයහි මඹෝජනහ  
මනහමේ. 

The Office of the United Nations High Commissioner for 
Human Rights - OHCHR - ඹ මත් එදහ රිංහ  විරුේධ -
අමේ ය   විරුේධ- මඹෝජනහ  මනහහ. ඒ මනහමේ අරි 
ළභළති වුණු නිහ මනොමයි.  එදහ ඒ මනහමේ අමේ ය   

විරුේධයි.  2014ී  අමේ ය   විරුේධ ඵරමඹන් ඒ මඹෝජනහ 
මනහමේ. අද ජිනීහර මනළල්රහ තිමඵන ඒ මඹෝජනහ මේ ය   
ළන ල්ඳනහ යරහ  මේ ක්රභමේදඹ  එතුමරහයි අරි 

මනළල්රහ තිමඵන්මන්. නදාත් එදහ මඹෝජනහ ය   විරුේධයි 
මනහමේ; ඵරමඹන් මනහමේ.  ශ්රී රිංහ ේඵන්ධ 
ඳරී ණඹ  ඳත්න්න  එ ත් ජහරණන්මේ ඒ මොමිභ ඳශදා 

තහ  රණයණඹ ශහ. යම න් අවරහ මනොමයි  ය   විරුේධයි 
රණයණඹ මශේ. ඒ යම න් අවරහ යපු මදඹ  මනොමයි. අද අරි 
ඒ ක්රභමේදඹ මනස යමන ඹනහ.  මේ යමට් සනරීත්ඹ 

අඩුභ තළන  -ඳවශභ තළන - ඩහ ළටුමණ් එදහයි; අද මනොමයි. 
අද  ඒ සනරීත්ඹ අරි නළත ඇති යරහ තිමඹනහ. ඒ දුර්ර 
යපු සනරීත්ඹ අරි නළත ඇති යරහ තිමඹනහ. අමේ යජඹ 

ප්රජහතන්ත්රහදඹ සථහරිත යන්න  ඹව ඳහරනඹ සථහරිත යන්න  
නීතිමත ආධිඳතය ඇති යන්න  හභහීන විරුේධත්ඹ ඳශ 
යන්න  ඒ හමේභ එ  එ මනහමේ අදවස ප්රහල යන්න  
ඉඩ ී රහ තිමඹනහ. ඒයි එදහ තිබුණු යජඹ ව අද තිමඹන යජඹ 

අතය මන. අරි සනරීත්ඹ ආය හ යමන තභයි ඉදරිඹ  
ගිහිල්රහ තිමඹන්මන්. අද මේ බහමේ ශ ථහරී  කිේහ  
නීතිඳතිමේ ළමඩ් විමේලීඹන් යන්න  ඹනහ; 

විනිලසචඹහයඹන්මේ ළඩ විමේලීඹන් යන්න ඹනහ කිඹරහ. 
මභොන හමේ හිනහ ඹන ථහන්ද මේ කිඹන්මන්? මේ යමට් 
ඕනෆභ ආණ්ඩු  තිමඹන්න  පුළුන්. ඕනෆභ ඳ ඹ  මන්න  

පුළුන්. යතු  නිල්  ව  මොශ ඕනෆ එ  න්න  පුළුන්. 

නදාත් දහත් සිදුමනොන මේල් තභයි මේ කිඹන්මන්. 

 විමේලීඹන්  ඇවිල්රහ මේ යමට් නීතිඳති මන්න  
විනිලසචඹහයරුන් මන්න  ඉඩ මදන්න ඹන්මන් මොයි 
ආණ්ඩුද? එ ආණ්ඩු ත් ඒ  ඉඩ මදන්මන් නළවළ. මේහ 

මේලඳහරන හසි තහ යන මඵොරු ප්රචහයණයි. ජහතයන්තයඹ  
ඹ වීභයි  ජහතයන්තයඹ  විෘතවීභයි අතය මන  තිමඹනහ. 
අමේ යජඹ ජහතයන්තයඹ  ඹ  මන්මන් නළවළ. අමේ යජඹ 

මනොඵළඳි විමේලිඹ ප්රතිඳත්තිඹ  අනුභනඹ යන යජඹ . අරි 
සහධීන  සනරී ය  . මභොන විජහති ඵරමේඹ ත් අරි 
ඹ  මන්මන් නළවළ. අමේ අධියණ ක්රභඹ තුශ ඇති මරහ 

තිමඵන ඹේකිසි අවිලසහඹ  නිහ තභයි මේ එ එ ක්රභමේද 
ලින් ර   එ එ යජඹන් මඹෝජනහ යරහ තිමඹන්මන්.  

2014ී  භහින්ද යහජඳ  යජඹ විමේලිඹ විමලේඥඹන් 
මනළල්රහ  ඒ ක්රභමේද මඹෝජනහ මශේත් ඒ මවේතු නිහ තභයි. 
මේ මඹෝජනහමත් ක්රභමේද මඹෝජනහ යරහ තිමඹන්මන් ඒ 
විලසහඹ මොඩ නන්නයි.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහ  රඵහදුන් හරඹ අහනයි. 
 

ගරු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භ  විනහඩිඹ   මද  
මදන්න.  භමේ ථහ භභ විනහඩි මදකින් අන් යනහ. මේ 
නිහ තභයි අඳ  මේ ආර්ථි ප්රතිරහබ රළබිරහ තිමඵන්මන්. අරි 

භත්ය තවනභ ඉත් ය ත්තහ; GSP Plus වනඹ රඵහ මන 
තිමඹනහ. අරි මේ සනරීත්ඹ ආය හ යන්මන් මේ යමට් 
පුයළසිඹන්මේ ඹවඳත ළන හිතරහයි.  අමේ හි පු විමේල  යුතු 

ඇභතිතුභහ අද කිේහ හමේ එභ ය  එදාතු භන  අරි 
ඹන්න  ඕනෆ. අරි එතළන  එන්න  ඕනෆ  එදාතු භන  
ඹන්න .   

හි පු විමේල  යුතු ඇභතිතුභහ කිේහ  මමන  භළරුණහ  
ඳසු ඒ මනහමේ අේභහ   තහත්තහ   හ වරි ආමි තහත් 
යන්න  සිහි යන්න  දහනඹ මදන්න කිඹන ඒ  වළභ එ භ 
අයිතිඹ  තිමඹන්න ඕනෆ කිඹරහ. ඒ නළතිවුණ මනහ 

මිනීභරුම  මන්න පුළුන්. නදාත් ඒ මිනීභරුහමේ 
අයිතිහසිේ ළන මනොමයි අරි ථහ යන්මන්. අේභහමේ  
තහත්තහමේ  ඳවුමල් අඹමේ අයිතිහසිේ ළන තභයි අරි ථහ 

යන්මන්. අරි ඒ භත තඵහ න්න  ඕනෆ. මේ ය  එදාතු 
යන්න අරි ඔ මෝභ -ෆභ ජහතිඹ භ- එදාතු මරහ මේ 
භන ඹන්න ඕනෆ කිඹන හයණඹ භත  යමින් භහ නිවඬ 

නහ. මඵොමවොභ සතුතියි. 

 
[3.47 p.m.] 

 

ගරු රළජලමරෝදයේ වේඳන්දන් මශතළ (විරුද්ධ ඳළර්හලමත 
නළයකතුමළ) 
(ரண்தைறகு ரஜதரம் ெம்தந்ன் - றர்க்கட்ெற 

தொல்ர்) 

(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 

 Mr. Presiding Member, this Resolution  has been 

moved by the Joint Opposition. 

The objective of the Resolution is the attempted 
repudiation of the Report of the Office of the United 
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Nations High Commissioner for Human Rights and also 

the Resolution adopted by the Human Rights Council.  

Unfortunately, I do not think such steps are within the 

competence of this honourable House and I might, 

perhaps, safely say that it is not the will of the present 
House. I might say very clearly that the Sri Lankan State 

is bound by the Resolution adopted by the Human Rights 

Council and that it is the bounden duty of the Sri Lankan 

State to implement that Resolution. We should really 
work towards how that can be achieved without any harm 

being done to this country. That should be our objective.  

I do not want to approach this matter in a spirit of 
confrontation. I want to approach it from the perspective 

of what would be in the best interests of the country and 

all its people while ensuring truth and justice.        

The causes and events that led to this situation, to this 

Resolution being adopted, occurred during the tenure of 

the former Government. The present Government took 

over when conclusions, decisions, had been arrived at by 
the UN Human Rights Council. Not having been able to 

contain the situation despite being given every 

opportunity from 2012, the former Government could not 

have contained the situation when decisions had been 
arrived at in 2015 by the UN Human Rights Council. 

The former Government was given every opportunity 

to implement its own LLRC -Lessons Learnt and 
Reconciliation Commission- recommendations and 

conduct its own domestic investigations in 2012, 2013 

and up to 2014. It was the policy of confrontation and 

refusal to participate that led to the Resolution adopted in 
2015. This is undeniable and the former Government 

must accept responsibility for that situation.  

This Resolution is frequently referred to as a 
Resolution against Sri Lanka. I do not agree with that 

view. It is a Resolution dealing with violations of human 

rights laws and humanitarian laws committed by both 

parties to the conflict, the State and the armed rebel 
group, the LTTE. It is not a Resolution against Sri Lanka. 

It is a Resolution pertaining to certain acts, not all acts, 

committed by the two parties to the conflict. 

One must not forget that this whole process 

commenced when the then President,  His Excellency 

Mahinda Rajapaksa, gave a commitment to the Secretary-

General of the United Nations, His Excellency Ban Ki-
moon, on the 26th of May 2009 when the Secretary-

General visited Sri Lanka, to the effect that His 

Excellency Mahinda Rajapaksa, the President, and the Sri 

Lankan Government would address the question of 
accountability. That was a commitment very clearly made 

by the  then President to the Secretary-General of the UN 

when the Secretary-General came here. His Excellency 

Mahinda Rajapaksa undoubtedly knew what he was doing 
because he himself had gone to Geneva in the late 1980s - 

in 1988 and 1989 - to seek the intervention of the UN 

Human Rights body when there were grave violations of 

human rights and humanitarian laws in the South of this 

country, when Sinhala civilian youth and Sinhala people 

were being slaughtered in their  thousands, indeed tens of 
thousands,  at that point of time. The only difference is 

that what happened in 2008-2009 happened in the North. 

Nobody is complaining on behalf of the armed 
combatants. His Excellency Mahinda Rajapaksa did not 

complain on behalf of armed combatants when he went to 

Geneva in 1988 and 1989. He only complained about 

what happened to civilians. The UN Human Rights 
Council is also dealing with what happened to civilians. 

In fact, simultaneously investigations have been 

conducted against the armed combatants about their own 

violations of human rights laws and humanitarian laws 
also against civilians. This culture of impunity should not 

continue. It should come to an end. 

What happened to unarmed civilians in violation of 
human rights and humanitarian laws must not be 

confused with legitimate actions taken by the State 

against armed combatants carrying on an armed struggle 

against the State. The distinction between these two 
situations is clearly defined in humanitarian laws and 

human rights laws, and the standards of judgement 

pertaining to the applicability of the said two laws are 

clearly recognized internationally. I found my Friends, in 
the course of the speeches they made earlier the day, 

referring to war heroes. I do not think all war heroes were 

engaged in committing violations of international 

humanitarian laws and human rights laws but some of 
them undoubtedly committed crimes against both those 

laws.  

Can the cases pertaining to journalist, Lasantha 
Wickrematunge, cartoonist, Prageeth Eknaligoda, five 

students murdered in Trincomalee when they were 

standing on the beachfront or the 17 aid workers killed in 

Muttur be swept under the carpet merely because the 
persons who are accused of those crimes are members of 

the armed forces; so called war heroes? If those crimes 

cannot be swept under the carpet merely for the reason 

that those acts were committed by war heroes, how can 
violations of international humanitarian law and human 

rights law which are crimes against humanity committed 

in 2008-2009 be swept under the carpet? This was 

impunity at its zenith.  

Sir, no one should be allowed to confuse between the 

execution of legitimate duties by a government and the 

wanton killing of unarmed civilians in furtherance of the 
political agendas of persons holding high office. Unless 

this culture is brought to an end, it will continue and that 

must not be allowed. What happened in the South in 1988 

- 1989 and in the North in 2008 - 2009, are crimes against 
humanity.  No country, Sir, can continuously disregard 

such crimes.  

As a result of its short-sighted policies and not being 
inclusive in exercising powers of governance and not 

being inclusive in sharing sovereignty that is vested in all 

the people of this country, our country has faced 

catastrophic situations. We need to retrieve ourselves 
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from this dire situation. Full and expeditious 

implementation of the UN Human Rights Council 

Resolution will be the first step in that direction. 

Engaging in devious tactics to delay or deny the process 
will  - I respectfully submit - be positively harmful to the 

future of this country.  

Thank you, Sir. 

 

[4.02 p.m.] 

 
ගරු රවුසහ ශකීේ මශතළ (නගර වෆසුේ  ශළ ජ වේඳළදන 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம் - கத் றட்டறடல் ற்யம் 

லர்ங்கல் அமச்ெர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Mr. Presiding Member, we are discussing, today, the 

Resolution passed in the Geneva Sessions on the 24th of 

September, 2015, which was co-sponsored by our 

Government. As we know, this is the fourth Human 
Rights Council Resolution that was passed since the year 

2012. We also have had, before this, Resolutions on the 

22nd of March, 2012;  then again, on  the 21st of March, 

2013 and on the 27th of March, 2014.  You would notice 
that all these Resolutions bear the same title "Promoting 

reconciliation, accountability and human rights in Sri 

Lanka".  

Significantly, if you take the individual elements of 

the Resolution, you would note that the exhortation of the 

Council has been on reconciliation and accountability. In 
fact, the fact that we co-sponsored the Resolution in 2015, 

represents our voluntary commitment not only to the 

international community, but also to our people of our 

determination to confront the past, end any kind of 
impunity, achieve reconciliation and rebuild an inclusive 

society in which rule of law and democracy flourishes 

with no discrimination on the grounds of parochial and 

sectarian distinctions. Non-inclusive institutions, Sir, will 
only take us back to the corrosive decades of impunity 

which we so earnestly seek to prevent.  

Sir, one year and nine months have passed since the 

adoption of the Resolution 30/1. It is timely to take stock 

of our progress in implementing our commitments to 

identify challenges and constraints and to think up 
strategies for moving forward. We should solicit the 

continued support of the international community through 

the Human Rights Council to march forward on our 

onward journey. 

The Council has certainly set the stage for us when the 

international community came together in 2015 to co-

sponsor a Resolution which requires reciprocity on our 

part.  

We all recall that not a long time ago when the 

internecine war ended in 2009, upon the conclusion of the 
visit of the UN Secretary-General, we pledged in a joint 

communique - this was a joint communique issued by the 

then President and the then UN Secretary-General, Ban 

Ki-moon. - that there would be some kind of an 
accountability mechanism. All these four Resolutions that 

were passed in Geneva have pivoted their pith and 

substance on the mechanism that was hinted in that 

communique. 

Sir, long before the last Resolution was passed in 

September 2015, we recall the mechanisms we proceeded 

to establish: one - the Lessons Learnt and Reconciliation 

Commission; two - the Maxwell Paranagama 
Commission that sat right throughout the length and 

breadth of the country and its recommendations on 

missing persons. In addition to that, our voluntary pledge 

at the Universal Periodic Review to craft a National 
Action Plan on Promotion and Protection of Human 

Rights resulted in a number of consultations with several 

stakeholders which finally led to an Action Plan being 

presented in Geneva. We need to bear in mind that the 
Action Plan for 2017 to 2021 needs to be worked out 

while we proceed to overhaul human rights in an 

expanded chapter in the proposed new Constitution. 

I cannot but resist the observation that from a human 
rights perspective, the constitutional reform process 

presents us an important opportunity to rectify structural 

deficiencies and establish a  more comprehensive Bill of 

Rights, stronger institutional checks and balances, 
enhanced constitutional review, improved guarantees for 

the independence of the judiciary and accountability of 

our international human rights obligations. These are all 

parts we need to include in our new Constitution which 
we seek to enact very soon.  

As for our treaty obligations, our obligations under 

the United Nations Convention against Torture have 

already been considered in the Human Rights Council; 
our obligations under the Convention on the Elimination 

of All Forms of Discrimination Against Women are being 

considered. We also need to very carefully study the 

concluding observations issued by the respective 
committees at the end of these sessions and it bears 

recalling that non-implementation of the observations of 

these committees cumulatively add up to our woes at the 

international forum.  

We would bear in mind that it is not only the Human 

Rights Council that watches over us, but also treaty 

bodies like the Human Rights Committee, the Committee 

Against Torture and the Committee on Elimination of 
Discrimination Against Women. We need to come 

together in a spirit of togetherness to rectify this sorry 

state of affairs and mould it, so that we will be able to be 

responsible and accountable international citizens and we 
will redeem the lost image of this country in the 

international stage when it comes to matters of Human 

Rights.  
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ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you have only one more minute. 
 

ගරු රවුසහ ශකීේ මශතළ  
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Okay, Sir. I must also refer to just one more point 

regarding the issue of some xenophobic forces which had 
taken root, particularly after the victory of the war,  and 

this country has once again plunged into a hate culture. A 

culture of hate speech seems to have engulfed this nation 

and we seem to be once again pussyfooting in dealing 
with the offenders when it comes to hate speech. Today, I 

see the “Virakesari” newspaper headlines talking about 

three organizations warning the Government not to take 

offenders into custody. They have gone to that extent of 
trying to protect people engaging in hate speech.  

If you would observe, Hon. Presiding Member, the 

issue relating to religious intolerance was introduced quite 

late - after 2012, after the incidents of religious hatred 
began to spread all over the country. In one year alone, 

there were almost 313 incidents; that was in the year 2013 

- 2014. Therefore, the proposed Resolution had to include 

issues relating to religious intolerance and once again we 
are faced with the same issues coming back to haunt us.  

Yesterday, a shop belonging to a Muslim in Wijerama 

Junction had been set on fire. Funnily enough, I am told 

that some lame excuses are being given, saying that the 
owner of the shop had tended to set fire to his shop in 

order to claim insurance, whereas the footage from the 

closed-circuit television cameras that have been fixed in a 

close by shop shows a person coming on a pushbike 
getting off, going and setting fire and running away from 

the place. There had been some eyewitnesses who have 

seen the incident. With all that, law enforcement 

authorities are still unable to bring culprits to the book. 
Almost 16 incidents have taken place since 15th of April 

and all of us, Ministers and Members in the Government, 

have made pleas to the law enforcement authorities and 

the police, but all that have fallen on deaf ears. Therefore, 
it is important that the Government implements the law to 

the letter. 

Thank you.  

 
[අ.බහ. 4.14] 

 

ගරු දයළසරි ජයමවේකර මශතළ (ක්රීඩළ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜதெக - றமபரட்டுத்துமந 

அமச்ெர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අද දන බහ ල් තඵන 

අසථහමේ ඉදරිඳත් යන රද මභභ ළදත් මඹෝජනහ රිළිඵ 

ථහ යන්න රළබීභ ළන භහ ඉතහභ න්මතෝ මනහ. අමේ 
රු දමන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභහ විසින් ඉදරිඳත් යන රද එභ 
මඹෝජනහමේ හයණහ ණනහ  ඳළවළදලි වන් ය තිබුණහ. 
ඉන් එ  තභයි  2015ී  ේභත යන රද  එ ත් ජහරණන්මේ 

භහන හිමිේ වුන්රඹ  ඉදරිඳත් යන රද ඒහඵේධ 

මඹෝජනහ. ඒ ළන එතුභහ හයණහ ණනහ  ඉදරිඳත් ය 

තිමඵනහ. නදාත්   2015ී  ේභත ශ මභභ මඹෝජනහලිමත 
වන් භවය හයණහ රිළිඵ එතුභහ ඉදරිඳත් ය තිමඵන 
මතොයතුරු 2017 භහර්තු භහමත භහන හිමිේ 
මොභහරිසතුභහමේ හර්තහ භඟ ඳ රහ මන කිඹහඳෆභ  

ය තිමඵන ආහයඹ  තභයි භහ දකින්මන්.  භභ එමවභ කිඹන්න 
මවේතු මේයි. මේ ක්රිඹහදහභඹ තුශ භහන හිමිේ 
මොභහරිසතුභහ  හර්තහ ඉදරිඳත් යන්න පුළුන්. වළඵළයි  

එතුභහ හර්තහ ඉදරිඳත් ශහ   මේ දාළු දාළුමේී  Agenda එම  
මඹෝජනහ  විධිඹ  මේන්මන් එභ හර්තහ මනොමයි.   

2016 මඳඵයහරි භහමතී  එ ත් ජහරණන්මේ භහන හිමිේ 
මොභහරිසතුභහ රිංහ  එනහ. එතුභහ ඇවිත් පුත් ඳත් 
හච්ඡහ  ඳත්නහ. එහිී  විවිධ පුේරමඹෝ එතුභහමන් 
ප්රලසන අවනහ. භභ ඒ තුළින්භ මේ හයණඹ මඳොඩ්ඩ  ඳළවළදලි 
ය මදන්නේ  ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. එ මමන  
අවන හයණඹ  එතුභහ මභමවභ කිඹනහ: 

“I have of course understood that there is a public 

opposition, which is normal, which is normal because 
you might have adopted the Council Report, but then as 

you look through the material you begin to develop your 

own thinking on this, and that is entirely normal”.  

 ඒ අඹ මභොනහ කිේත්  ඒ අඹ මේ ක්රිඹහදහභඹ මභො  
වුණත්  රිංහ විධිඹ  ඔවුන්  න්න පුළුන් ක්රිඹහභහර් අමේ 

ක්රිඹහදහභඹ  මි  ඒ අඹ  කිඹන ක්රිඹහදහභඹ  මනොමයි කිඹන 
හයණඹ තභයි මභතළනී  එතුභහ මඵොමවොභ ඳළවළදලි කිඹන්මන්. 
ඒ විතය   මනොමයි  “...our report was a human rights 
investigation.  It was not a criminal investigation” කිඹහත් 

එතුභහ කිඹනහ. මේ භහන හිමිේ රිළිඵ යන 
ඳරී ණඹ ; ක්රිඹහහයභ  මි  හඳයහධී නීතිඹ  අඳයහධ 
නීතිඹ රිළිඵ ක්රිඹහදහභඹ   මනොමයි කිඹහ එතුභහ එහිී  

මඵොමවොභ ඳළවළදලි කිඹනහ. ඒ හමේභ එතුභහ කිඹනහ  “…
we had recommendations, ... They are recommendations.  
And with Sri Lanka’s, of course, co-sponsorship, we expect 

that in total they will be approached positively.  It does not 
mean that there are not going to be variations in how it is 
actually implemented.”  කිඹහ. 

එහිී  අඳ  තිමඵන ඉඩඩ -මභඹ ඉදරිමතී  ක්රිඹහත්භ 
යනමො  අඳ  ක්රිඹහ ශ වළ ම  මමේද කිඹන හයණඹ- 
රිළිඵත් එතුභහ මඵොමවොභ ඳළවළදලි කිඹනහ.  

ඊශඟ   මභන්න මේ හයණඹ එතුභහ කිඹනහ: 

“.., but as we have discussed this with them we know 
that they are looking at various options within the limits 

of what they have defined as their preference.  What we 

are saying from our side is that it is your sovereign right 

to make these decisions and we can make 
recommendations, but it is your sovereign right.”  

 මභහි වන් න “…we can make recommendations, 

but it is your sovereign right” කිඹන චන මඵොමවොභ 
ඳළවළදලි ආඳසු භභ කිඹනහ. එයින් කිඹන්මන් මභො ද? 
"අඳ  මේ recommendations ඉදරිඳත් යන්න පුළුන්  
වළඵළයි මේහ ක්රිඹහත්භ කිරීමේ ක්රිඹහදහභමත අයිතිඹ 
තිමඵන්මන් සනරී යහජයඹ  විධිඹ  ශ්රී රිංහ යි." කිඹහ 
එතුභහ කිඹනහ. එතුභහ එභ හයණඹ මඵොමවොභ ඳළවළදලි 
කිඹන අතමර්  මභමේත් කිඹනහ:     

“… in the final analysis, it is not whether the UN says 

this is good or this not good, or this is enough or not 
enough,…”   
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ඳහර්ලිමේන්තු 

මේ හයණඹ තභයි ඔවුන් ඳළවළදලි කිඹන්මන්. අඳ මේ 
ක්රිඹහදහභඹ ඉසයව  මන ඹනමො   එඹ මවොද  නයද  
එහි ත අඩු ඳහඩු තිමඵනහද  ප්රලසන තිමඵනහද කිඹන හයණහ 
රිළිඵ තභයි භහන හිමිේ මොමින් බහමේ 
මොභහරිසයඹහ මවෝ ඊශඟ  මමයන ඳරී ණරී  අමේ 
ප්රතිඹ මර ඔවුන් හච්ඡහ යමින් ඹන්මන්. මේ වදසිමත 
ඩහ ඳහත් ව ප්රලසනඹ  මනොමයි. අරි දන්නහ  2009 
ර්මතී  යුේධඹ අහන වුණහ  ඳසු මඵොමවොභ ඳළවළදලි 
ඵළන් කී ූලන් භවත්භඹහ ශ්රී රිංහමේ ආණ්ඩුත් එ  එ  
එතු මරහ ඉදරිඳත් යපු ඒභති ලිඹවිල්මල් තභයි මේ 
ක්රිඹහ දහභඹන් සිඹල්ර තිමඵන්මන් කිඹහ. එයින් ඳසු තභයි 
උත් ඳහඩේ වහ ප්රතින්ධහන මොමින් බහ ඇති මශේ. ඒ 
මොමින් බහ LLRC Report එ මනහහ. ඒ තුශ තිබුණු 
හයණහ තභයි අඳ දළන් මේ එකින් එ ක්රිඹහත්භ යමන 
ඹන්මන්. ඇති යපු අලුත් මදඹ  මේ තුශ නළවළ. ඒ නිහ 
මභොන ආණ්ඩු තිබුණත් -ඒ හරමත තිබුණ අමේ ආණ්ඩු 
වුණත්  මේ ඳ  මද එ  එතු මරහ වදපු මේ ආණ්ඩු 
වුණත්- අඳ එ තළනී  යේදහ ත්තහ නේ  අඳ  ය   
විධිඹ  මරෝඹ  දාහුණ මදන්න හයණහ ණනහ  
තිමඵනහ. භ  ඇහුණහ විජිත මවේයත් භන්ත්රීතුභහ කිඹනහ  
"මේ එ තළනකින් යේදහත්තහ. දළන් මදන ඳහයත් 
යේදහමන තිමඵනහ." කිඹහ. එමවභ නළවළ. යේදහ ළනීභ  
ශහ නේ ඉදරිමතී  යන්න තිමඵන්මන් මභො ද? අඳ 
මඳොමයොන්දු ව මේලින් ඈත් න්න ඵළරි තළන  දළන් තල්ලු 
මරහයි තිමඵන්මන්. ඒ ඵළඳීේ ඇති ව නිහ තභයි අරි දළන් මේ 
ක්රිඹහ දහභඹන් එකින් එ ඉටු යන්න ඹන්මන්. මභොද  
මරෝඹ  අලය මරහ තිමඵනහ  ශ්රී රිංහ තුශ තිබුණු 
තත්ත්ඹන් රිළිඵ මවො දළනුත් වීභ  රඵහ න්න.  

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අද යවුෂස වකීේ අභහතයතුභහ 
කිඹපු හයණඹ ළන අරි ඇත්ත භ නහටු මනහ. එඹ 
වුරුන් විසින් ශත් ළරැදයි. විභල් වීයිංල භන්ත්රීතුභහ කිේහ  
"ඒ ආණ්ඩුමන්භ යරහ ආණ්ඩුභ එඹ වන්න වදනහ." 
කිඹහ. භභ දන්මන් නළවළ එඹ මොමවොභ මමයනහද කිඹහ. 
මමේ මතත් භත තඵහ න්න ඕනෆ හයණඹ තභයි  අන්ත 
ජහතිහී  වළඟීේ ඉසභතු යන ක්රිඹහ දහභඹන් සිේධ මමින් 
තිමඵනහ කිඹන එ. ඒ අන්තහදඹ ළරිරීභ වහ විවිධ ඵරමේ 
මේ යමට් ක්රිඹහත්භ මනහ. ඒ ඵරමේ එ  එ  මේල් භතු 
යනහ; ඒ භතු යන ඒහ  උදවු යනහ; ඒහ ප්රචහයණඹ 
යනහ; ඊ  ඳසු එඹ ජහතයන්තයමත ප්රලසනඹ  ඵ  ඳත් 
යනහ. මේ තභයි හරඹ  තිසමේ සිේධ ව මේ. අරි 
මදමොල්රන්භ -ජහතිහදන් මනොන සිඹලු මදනහ- ඳමයසේ 
න්න ඕනෆ. අන්ත ජහතිහදන්  පුළුන්  ය   ගිනි තිඹන්න. ඒ 
තභයි ඒ හයණඹ තුශ අඳ ඉමනන්න ඕනෆ මේ. භහ එඹ 
විමලේමඹන් කිඹන්න ළභළතියි.  

ත්රසතහදඹ ළශළ වීමේ ඳනත අමවෝසි යරහ ජහතයන්තය 
ත්රසතහදඹ ළශළ වීමේ කීභ  ව ජහතයන්තය වහ මේලිඹ 
භහන හිමිේ නීතිඹ  රු යන න ඳනත  මන එන්න අඳ 
රිහිටුව මේ ආණ්ඩු  -අඳ - දළන් අලය මරහ තිමඵනහ. මේහ  
භහන හිමිේ වුන්රඹ කිඹපු ඒහ මනොමයි. යුේධඹ 2009 
ර්මතී  අන් වුණහ  ඳසු ය   විධිඹ  ය  තුශ නීතිඹ වහ 
හභඹ සථහරිත කිරීභ වහ ක්රිඹහත්භ යපු ළඩ රිළිමශ  
මර තභයි අඳ මභඹ දකින්මන්. 2009 ර්මතී  යුේධඹ අන් 
වුණහ  ඳසු භහන හිමිේ ිංවිධහන එ ඳහය භ රිංහ  
ඇවිල්රහ තහ යන්න ඳ න්ත්මත් නළවළ. අරි දන්නහ එතළනින් 
ඳසු මභො ද වුමණ් කිඹහ. භහධයමේදන් විලහර රිරි  කහතනඹ 
ශහ. භහධයමේදන් අතුරුදවන් ශහ. යත් මෂොන්මේහ භළතිතුභහ 
කුදරමන ගිහින් හිමර් දළේභහ. එ දසින් නඩු අවරහ ලීයහනි 
ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිනිඹ  එළිඹ  තල්ලු ශහ. මේ හමේ විලහර 

ක්රභමේද ණනහ  ඇතුමශේ ය   විධිඹ  අඳ  විලහර ප්රලසන 
ණනහ  දාහුණ මදන්න සිේධ වුණහ. යමට් නීතිඹ ළන  යමට් 
නීතිමත ආධිඳතයඹ ළන  යමට් භහන හිමිේ ළන  යමට් භහධය 
රිළිඵ විලහර අර්බුදඹ  තිමඵනහ ඹළයි මරෝඹ තුශ තහ 
න්න ඳ න්ත්තහ. ඒ තභයි මේ  මවේතු වුමණ්. ඒ නිහ ඒහ 
එකින් එ තදුය ත් නිදවස යළනීමේ ළඩ රිළිමශ 
මනුමන් තභයි අඳ  ක්රිඹහත්භ න්න තිමඵන්මන්. ඒ තුශ 
විතයයි රිංහ විධිඹ   මරෝමත ලීස  ජහතිඹ  විධිඹ   ය   
විධිඹ  දාහුණ මදන්න අඳ  පුළුන්භ රළමඵන්මන්. මේ ක්රිඹහ 
දහභඹ මේ ආණ්ඩු භහන හිමිේ වුන්රඹ  ළති වීභ නිහ 
මවෝ එමේ නළත්නේ මනත් හයණඹ  නිහ මවෝ ක්රිඹහත්භ 
යන්න සිේධ ව ක්රිඹහ දහභඹ  මනොමයි.  

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  යුේධමඹන් ඳසු අඳ  ඇත්ත 
ලමඹන් විලහර කීභ  තිමඵනහ;  වීභ  තිමඵනහ. මේ 
යමට් මදභශ ජනතහ විලහර ිංයහ  අතුරුදවන් වුණහ. ඒ 
හමේභ  වදාදහ බ මඹෝ 5 000  ළඩි ප්රභහණඹ  අතුරුදවන් 
වුණහ. අමේ වදාදහ බ මඹෝ විලහර ිංයහ  භළරුණහ. ඒ හමේභ  
මදභශ ජනතහ විලහර රිරි  අතුරුදවන් වුණහ; කහතනඹ වුණහ. 
ඒ සිඹලුමදනහ මනුමන් විතය  මනොමයි  1988-1989 
හරමතී  කහතනඹ ව අඹ ළනත් දළන් වළභ මනහභ ඳහමවේ තහ 
යන්න  හච්ඡහ යන්න ඳ න් මන තිමඵනහ.  

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භහ මේ හයණඹත් කිඹන්න 
ළභළතියි. ත්රසතහදඹ ළශළ වීමේ ඳනත අමවෝසි යරහ ඒ වහ 
ේඵන්ධ අලුත් නීති ඹ  මමනන්න අලය මරහ තිමඵන්මන් 
ඇයි? මරෝමත එදහ තිබුණු රිල්රහ යහඳහයඹ තුශ අඳ දුටුමේ 
කුභ ද? තරුණඹන්  කිහිඳ මදමනකු තු කු ටි  අයමන 
ළරෆ  ගිහිල්රහ පුහුණු මරහ ඇවිල්රහ වදාදහ  වන එ ව 
එමේ නළත්නේ මඳොලීසිඹ  වන එ තභයි එදහ සිේධ වුමණ්. අද 
ජහතයන්තය ත්රසතහදඹ ේඵන්ධමඹන් ඊ  එවහ ගිඹ තත්ත්ඹ  
ඇති මරහයි තිමඵන්මන්. අද ඒ තත්ත්ඹ ්රිතහනයමත ඇති මරහ 
තිමඵන ඵ මඵොමවොභ ඳළවළදලියි. ිංගීත ිංදර්ලනර  ගිහින් 
භයහමන භළමයන පුේරමඹෝ මඵෝේඵ පුපුයහන්නහ. 
එිංරන්තමත ඳහයල් ණමන් මඵෝේඵ පුපුයහන්නහ. 
ඳළරීසිමත මෝච්චිඹ ඇතුමශේ මඵෝේඵ පුපුයහන්නහ. හි පු 
භන් weapons අයමන ගිහිල්රහ තිව   වතළිව  මඩි 
තඵනහ. මේ තභයි අද අලුත් ත්රසතහදඹ විධිඹ  ඉසභතු මරහ 
තිමඵන්මන්. මභඹ එදහ ඉතිවහමත අඳ දුටු ත්රසතහදඹ   
හේප්රදහයි ත්රසතහදඹ  එවහ ගිඹ විලහර ළඩ රිළිමශ  ඵ  
ඳත් මරහ තිමඵනහ. එභ නිහ තභයි අරි කිඹන්මන්  ත්රසතහදඹ 
ළශළ වීමේ ඳනත ීන  ඩහ අලුත් නීතිඹ  විධිඹ  මමනන්න  
ඕනෆඹ කිඹහ. ඒ විතය  මනොමයි. අතුරුදවන් ව තළනළත්තන් 
මවීභ ව ඔවුන්  අත් ව ඉයණභ දළනළනීමේ භහනුෂීඹ 
මභමවය ඉටු කිරීභ  හර්ඹහරඹ  සථහරිත කිරීභ ේඵන්ධමඹන් 
න Office on Missing Persons Act එ අනු  යුතු කිරීභ  
දළන භත් අරි හච්ඡහ ය ළඩ රිළිමශ ස ය මන 
ඹනහ. 

තත් හයණහ ණනහ  ළන ජනතහ විදා ති මඳයදාමණ් 
මවෝදයඹන් අඳ  රුණු මනළවිත් ී  තිමඵනහ. මේ සිඹල්රභ 
එතු ය අඳ   ඒහ ේඵන්ධමඹන් ක්රිඹහත්භ යන්න  
තිමඵනහ.  

තය මවීභ වහ මොමින් බහ  -Truth-seeking 
Commission එ -ඇති යන්න කිඹන එ අරි අවුරුදු 
ණන  කිඹපු හයණහ . LLRC එමන් -උත් ඳහඩේ වහ 
ප්රතින්ධහනඹ රිළිඵ ව ජනහධිඳති මොමින් බහමන්- එදහ 
මඹෝජනහ ශ රුණු ණනහ  තිබුණහ. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ඇභතිතුභහ  දළන් ථහ අහන යන්න. 
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ගරු දයළසරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜதெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මේ හමේ හයණහ ණනහ  අඳ  ක්රිඹහත්භ යන්න  

තිමඵනහ. ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ත එ විනහඩිඹ  
අයමන භහ මේ  හයණඹත් කිඹන්න ළභතියි. මේ අයශඹන් 

අතයතුයී  දණ්ඩනීති උල්රිංකනඹන් සිදු වුණහද කිඹහ මොඹහ ඵරහ 
ඒ වහ අලය  යුතු ටි යනහ.  

ඒ භඟභ භභ මේ හයණඹත් කිඹන්න  ළභළතියි. අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ  ඒ හමේභ රු අග්රහභහතයතුභහ මේ ළන මඵොමවොභ 
ඳළවළදලි කිඹහ තිමඵනහ. ඒයි භහ කිේමේ  භහන හිමිේ 
මොභහරිසයඹහමේ  හර්තහමේ කුභ  තිබුණත් මේ ජිනීහ 
මඹෝජනහලිමත අරි ේභත ශ මඹෝජනහ  කිසිදු අසථහ 

විමේලත විනිසුරුරුන් ඳහවිච්චි යන්න   ඔවුන් රහ නඩු 
අසන්න   විමේලිඹ නීතිඥඹන් මන්න්න  ඔවුන් 
අයෝමචෝදඹන් ඵ  ඳත් යන්න  අයෝමචෝද ඳහර්ලසඹන්මන් 

මේ නඩු අවන්න මේ නීතිමත  30 න්තිඹ ඹ  මත් තිමඵන්නහවු  
හයණඹ  ඇතුශත් මරහ නළවළයි කිඹන එ අරි මඵොමවොභ 
ඳළවළදලි කිඹන්න  ඕනෆ. ඒ විතය  මනොමයි  ඒ සිඹල්ර ශ 

වළකි න්මන් ශ්රී රිංහමේ ළබිනට් භණ්ඩරඹ අනුභත කිරීමභන්  
ශ්රී රිංහමේ ඳහර්ලිමේන්තු අනුභත කිරීමභන් ඳභණයි. අතිරු 
ජනහධිඳතිතුභහ වතය ඳස තහ භ මේ හයණඹ මඵොමවොභ 

ඳළවළදලි කිඹහ තිමඵනහ  අඳ  විමේල විනිලසචඹහයරුන්මේ 
මේඹ අලය නළවළ කිඹහ. මභොද  රිංහමේ විනිලසචඹහයරුන් 
ළන  රිංහමේ නීති ක්රභඹ ළන තිබුණු ඩහ ළටීභ තුශයි මභභ 

මඹෝජනහලිඹ ආමේ. අරි මේ අධියණඹ සහධීන කිරීමේ 
ක්රිඹහලිඹ තුශ අඳ  විමේලිඹ විනිලසචඹහය රුන් අලය නළවළ 
කිඹන එ  ය   නිළයද ක්රිඹහදහභඹ  ඉදරිඹ  මනඹන්න  
පුළුන්ඹ කිඹන එ මඵොමවොභ ඳළවළදලි අද භභ මේ 

ඳහර්ලිමේන්තුමේ කිඹන්න  ළභළතියි. ඳහර්ලිමේන්තුමේ 
ේභතිඹකින් මතොය  ළබිනට් අනුභතිඹකින් මතොය  කිසිදු 
ආහයඹ ක්රිඹහ දහභඹ  අරි සිේධ යන්න  සදහනේ නළවළයි 

කිඹන එත් කිඹන්න  ළභළතියි.  වළඵළයි  මේ ය මට් අතුරුදවන් 
ව  මේ යමට් කහතනඹ  ර  ව සිිංවර  මදභශ  දාසලිේ  ඵර්ර් 
සිඹලුමදනහ මනුමන් නීතිඹ ඉස  කිරීමේ ක්රිඹහ දහභඹ ආණ්ඩු  

විධිඹ  අරි බහයත යුතුඹ කිඹන හයණඹ භත  යමින් භභ 
නිවඬ නහ.  

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මඵොමවොභ සතුතියි.  

ඊශඟ   රු විභල් වීයිංල භන්ත්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. 4.26] 

  

ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  රු දමන්ස ගුණර්ධන 
භළතිතුභන් විසින් මමනන රද මභභ බහ ල් තළබීමේ 
මඹෝජනහ ේඵන්ධමඹන් ව විහදඹ  භ  රළබී තිමඵන මටි 

මරහ තුශ රුණු කිහිඳඹ  ඉදරිඳත් යන්න  භභ 
ඵරහමඳොමයොත්තු නහ.  

ඳශදාමො භ භ  මඳය ථහ ශ විරුේධ ඳ මතත්  ආණ්ඩු 
ඳ මතත් විවිධ භන්ත්රීරුන් භතු ශ රුණු කිහිඳඹ  මමයහි 

බහමේ අධහනඹ මඹොදා යන්න  ළභළතියි.  

ඉදරිඳත් වුණු එ තර්ඹ  තභයි   "1987-1989 හරමත 

දකුමණ් තරුණමඹෝ මිඹ ගිඹහ  ඒ අඹ ළනත් ඳළමිණිලි අයමන 
ජිනීහර  අරි ගිඹහ. උතුමර් මදභශ ජනතහමේ දරුමෝ මිඹ 
ගිහින් තිමඵනහ; අතුරුදවන් වී තිමඵනහ. ඒ ඳළමිණිලි විබහ 
යන්නඹ කිඹන  එ ළයදද?" කිඹන එ. ූලරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභනි  භභ මේ ප්රලසනඹ   අවනහ. ජනතහ විදා ති මඳයදාණ  
ේඵන්ධ මවෝ ෆ වුණහඹයි කිඹමින් භයහ දභන රද වළ  
දවමේ ජීවිත රිළිඵ ඳළමිණිලි ජිනීහ භහන හිමිේ 

මොමිභ  අයමන ගිඹහ  එදහ ඒහ රිළිඵ යුද අඳයහධරුන් 
මොඹන්න උහවි රිහිටුන්න ඹයි මනොකිේමේ ඇයි? එදහ ඒ තිබුණු 
වදසි නීතිඹ නළත්නේ මනත් භර්දනහරී නීති හමේභ 

කීමභන් ආය හ කිරීමේ ඳනතත් මනහහ. ඒ සිේධිර  
ේඵන්ධ වදාදහ කීමභන් ආය හ යන්න 'කීමභන්  
ආය හ කිරීමේ ඳනත' මනහහ.  එදහ ඔඹ කිඹන භහන හිමිේ 

මොමිමේ භවත්රු මේ ආහයමත මඹෝජනහ  මනොමශේ 
ඇයි? එතළන  එ රිළිමතකුත්  මභතළන  ත රිළිමතකුත් 
නිර්භහණඹ මන්මන් ඇයි? මේයි ළදත් ප්රලසනඹ. මභතළන 
ත්රසතහදඹ ඳත්හ මන ගිමත ඔවුන්මේ කුලී මවේහඹන් රිරි .  

භභ කිඹන්නේ ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ඉන්ී ඹ හි පු 
ආය  උඳමේල මභනන් භවත්භඹහ ලිය මඳොමත් ඳළවළදලිභ 
වන් ය තිමඵනහ  "එල්ටීටීඊ නහඹඹන් රහ ළනීභ වහ 

ඇමභරිහනු වදාදහ ශ්රී රිංහ  ඳළමිණීභ  සදහනේ වුණහ  ඉන්ී ඹ 

යජඹ එඹ  එඟ වුමණ් නළති නිහ ඒ මරුමණ් නළවළ" කිඹහ. 
මයෝවණ විමේවීය මබ්යහන්න මොමවන්ත් එන්න වළදුමේ 

නළවළ. ජනතහ විදා ති මඳයදාමණ් ෆවුණු මනොෆවුණු හත් 
මබ්යහ න්න එන්න වළදුමේ නළවළ  මොමවන්ත්. ඒ අඹමේ 

භයණර  යු තිඹ ඉටු යන්න ඔඹ කිඹන ඊනිඹහ ජහතයන්තය 

ප්රජහ වුරුත් ථහ මශේ නළවළ. මේ තභයි මේ ය  මඵදන්න 
ඳහවිච්චි ශ ත්රසත මේනහිංඹ. ඒ ත්රසත මේනහිංඹ ජඹග්රවණඹ 

ශහ නේ  මේ කිසිභ භහන හිමිේ මචෝදනහ  මභවහ  එන්මන් 
නළවළ. ඒ ත්රසත මේනහිංඹ මදභශ ඊශභ නිර්භහණඹ ශහ නේ  අද  

ඳහර්ලිමේන්තුමේ  මේ ළල් ඵයිරහ ථහ යන්න මන්මන්ත් 
නළවළ. එමවභ නේ මන්මන් එමවන් භශ න් මභමව   

මභමවන් භශ න් එමව ; මේල සීභහ යකින්න විමේල වදාදහ. 

ඒයි මන්මන්. ූලරහනහරුඪ රු භන්ත්රීතුභනි  මදභශ 
ජනතහමේ දු ළනවිලිර  ඇහුේන් මදදා; ඒහ විදා. ඒ 

අඹමේ හිමත් ීඨඩනඹ   තිමඵනහ නේ   ඕනෆ නේ ඒ වහ තය 
මවිමේ මොමිභ  දභන්න. මේදනහ කිඹරහ දු රි  ය 

න්න දකුණු අප්රිහමේ හමේ ඉඩ මදන්න. ඒ මනොමයි 
ප්රලසනඹ. ඒ මනොමයි  අරි ථහ යන හයණඹ. මේ ඹන්මන් 

මනත් භහත.  

ූලරහනහරුඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භභ තදාන්නහන්මේ  
මඳන්න්නේ  2017 භහර්තු 13 ළනිදහ "භේබිභ" පුත්ඳමත් ඳශ ව 
හර්තහ . මේ අසථහමේ භභ ඒ හර්තහ කිඹන්නේ:              

" ඳසු ගිඹ භහර්තු භ 11ළනිදහ ේනිඹහ 'න්නි ඉන්' 
මවෝ රඹ  රැස ව මදභශ ජහති න්ධහනඹ  අඹත් මේලඳහරන 

ඳ ර නහඹඹන් වහ ඳශහත් බහ භන්ත්රීරුන් අතය ඳළළති 
හච්ඡහ  නිභහ ය භහධයඹ  අදවස දළ ව  එභ න්ධහනමත 

ඳහර්ලිමේන්තු  භන්ත්රී එේ. ඒ. සුභන්තියන් මභමේ ඳන රී ." 

 සුභන්තියන් භන්ත්රීතුභහ මභමවභ කිඹනහ: 

" ... දළන  එ ත් ජහරණන්මේ භහන හිමිේ වුන්රඹී  ශ්රී 
රිංහ ේඵන්ධමඹන් මඹෝජනහ  ඉදරිඳත් ය තිමඵනහ. ඒ 

මඹෝජනහ ේඵන්ධමඹන් අමේ සථහයඹ ඳළවළදලි කිරීභ  තභයි 

මදභශ ජහති න්ධහන ඳහර්ලිමේන්තු භන්ත්රීරු ව උතුරු- 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

නළ මඟනහිය ඳශහත්ර ඳශහත් බහ භන්ත්රීරුන් රැස වුමණ්. එහිී  

අඳ ත්ත රණයණඹ තභයි   "2015 ඔ මතෝඵර් 01ළනි දන ේභත 

ය ත්  රිංහමේ එඟතහ එ  ේභත ය ත් ඒ 
මඹෝජනහමේ තිමඵන වළභ මේදඹ භ ක්රිඹහත්භ ශ යුතුයි. 

එමවභ ක්රිඹහත්භ යන මරහමේී  ඒ  දළඩි මොන්මේසි 
ක්රිඹහත්භ යන්න ඕනෆ. ඒ වති යන්න එ ත් 

ජහරණන්මේ භහන හිමිේ භව මොභහරිස හර්ඹහරමත  
හර්ඹහරඹ  ශ්රී රිංහමේ රිහිටුවීභ  යජඹ  ඵරඳෆේ ශ යුතුයි."  

තුන්ළනි රුණ තභයි “ශ්රී රිංහ යජඹ මේහ වරිඹහහය ඉටු 
යන්මන් නළත්නේ  අන්තර් ජහති නීතිමඹන් ීඨඩහ  ඳත් ව 

ජනතහ  රළමඵන්න ඕනෆ මේල් සිඹල්ර රඵහ ී භ  එ ත් 
ජහරණන්මේ ිංවිධහනඹ  යුතු ශ යුතු ඵ. " 

සුභන්තියන් භන්ත්රීතුභහ නීතිඥමඹ . එතුභහ මේ රු බහමේ 

ඉන්නහ. එතුභහ මේ කිඹන්මන් මනොදළන මනොමයි; යදහ 
මන මනොමයි. මේ තභයි උඳහඹ භහර්ඹ. එතුභහ කිඹන මේ 
භභ නළතත් කිඹනහ  "තුන්ළනි රුණ තභයි ශ්රී රිංහ යජඹ 
මේහ වරිඹහහය ඉටු යන්මන් නළත්නේ  අන්තර් ජහති 

නීතිමඹන් ීඨඩහ  ඳත් ව ජනතහ  රළමඵන්න ඕනෆ මේල් 
සිඹල්ර රඵහ ී භ  එ ත් ජහරණන්මේ ිංවිධහනඹ  යුතු ශ යුතු 
ඵයි." 

දළන් මේමන් මඳමනන්මන් මභො ද?  මේ කිඹන්මන් මන 
මභො ත් මනොමයි  මන්වීභ වහ යුද අඳයහධ ව ඵ  නහථ 
ය න්න ඕනෆ. මන්වීභ වහ අතුරුදවන් ව ඵ  නහථ ය 

න්න ඕනෆ. ීඨඩහ  ඳත් ව ජනතහ  සිදුමරහ තිමඵනහඹ 
කිඹන ඊනිඹහ යුද අඳයහධ වුණහඹ කිඹරහ ඔේපු යරහ මඳන්හ 
න්න ඕනෆ. ජහතයන්තය ප්රජහ  ඇමභරිහ    ඒ ළන 

මඹෝජනහ  මේන මො  ඒ  අත උසන රිංහණ්ඩුමේ 
විමේල  යුතු ඇභති මමන  වදහ න්න ඕනෆ. අන්න ඒ  
ජනහරි 08 ළනි දහ ඵර මඳයළිඹ ය න්න ඕනෆ වුණහ. ඒ ඵර 

මඳයළිඹ ය මන ජහතයන්තය නයහඹ ඳත්රඹ  අනු නළ  මන 
රඩ ආණ්ඩු  වදහ න්න ඕනෆ වුණහ. දළන් මභතළන කිඹනහ  
විමේල විනිසුරුරුන්  විමේල නීතිඥඹන්  විමේල අයෝමචෝදඹන් 
ඇතුළු යුද අඳයහධ අධියණඹ  රිහිටුන්මන් නළවළයි කිඹරහ.  

ේභත වුණු මඹෝජනහමේ  එඟ වුණු මඹෝජනහමේ  ඇමභරිහත් 
එ  එ  අත උසපු මඹෝජනහමේ මේ  රුණ අන්තර්තයි. 
එමවභ නේ මඹෝජනහමන් ඒ වශන්න තිබුණහ.  

තදාන්නහන්මේරහ වළළුමේ නළවළ   ඒ මඹෝජනහ ඉත් ය න්න 
කිේමේ නළවළ. අවුරුදු මද  ල් ත්තහ. ඇයි  මේ 
තදාන්නහන්මේරහ කිඹන තයේ මඵොමවොභ සුන්දය  යර මදඹ  

නේ  මේම  භව මරොකු ඵළරෑරුේ මදඹකුත් නළත්නේ  මිනිසුන් 
ේඵන්ධ  ප්රලසනඹ  නළත්නේ  ඔඹ කිඹනහ හමේ තිමඵන්මන් 
භහනුෂීඹ මදඹ  ඳභණ  නේ  අවුරුදු මද  ල් න්මන් 

මභො ද? දළන් අවුරුදු මද  හිටිඹහ මන්. ඔඹ සුන්දය  යර මේ  
ඔඹ පුිංචි මේ  යරහ මඳන්න්න තිබුණහ මන්. ඇයි  
තදාන්නහන්මේරහ ත අවුරුදු මද  ල් න්මන්? ල් න්මන් 
භවජන භතඹ තදාන්නහන්මේරහ  රැවළණි  තදාන්නහන්මේරහ  

එමයහි මොඩනළ මඟමින් තිමඵන නිහයි.  

අද මභතළන යවුෂස වකීේ භවත්තඹහ කිඹනහ  දාසලිේ 
යහඳහරි සථහනර   දාසලිේ මේසථහනර  ඳවය මදනහලු. 
මදයි වහදාදුරුමන්! මේ යමට් කිසිඹේ තළන  ඳවය දුන්නහ නේ  

ඒ ඳවය ී භ  ආණ්ඩු ේඵන්ධ නළත්නේ ඒ අඹ අත් අඩිංගු  
න්න පුළුන්භ ඕනෆ තයේ තිමඵනහ. කිසිභ මනකු  ඵළවළ  
මඳොලීසිඹ  වසු මනොවී ඔඹ හමේ අඳයහධ යන්න. ඇයි  අත් 
අඩිංගු  න්මන් නළත්මත්?  එ තළනත්  ඔඹ ගිනි තිඹපු  

ඳවය දුන්න එ පුේරඹකුත් අත් අඩිංගු  අය මන 

තිමඵනහද?  මේ ආණ්ඩුමන් යන්මන්; ආණ්ඩු  ඕනෆ මේ. 

ආණ්ඩු  ඕනෆ  දාසලිේ ජනතහ කුරිත යන්නයි; සිිංවර 
ජනතහ  ජනතහ කුරිත යන්නයි;  මේ  මදමොල්රන් කුරිත 
යරහ ජහතිහදඹ ඇති වුණහභ  ඒ නත්න්නඹ කිඹරහ වදසි 
නීතිඹ මේන්නයි. මේ යමට් තභන්මේ ඳයළති නයහඹ ඳත්රඹ  

විරුේධ මේලඳහරන ඵරමේ භර්දනඹ යන්න මඳො  ඳහදහ න්න 
ආණ්ඩු  ඕනෆභ තිමඵනහ. ඒ  තභයි මේ නහ ය යඟද හ 
මන ඹන්මන්.  

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ඒ නිහ භභ කිඹන්මන් 
මේයි. ඔඹ කිඹන ජිනීහ මඹෝජනහ අනු  විමලේ අධියණඹ  
රිහිටුන්න මේ අඹ දළන භත් "අතුරුදවන් ව තළනළත්තන්  රිළිඵ 
හර්ඹහරඹ (රිහිටුවීභ  ඳරිඳහරනඹ කිරීභ ව ර්තය ඉටු කිරීභ) 
(ිංමලෝධන) ඳනත් මටුේඳත" ඳහර්ලිමේන්තු  මනළල්රහ 
තිමඵනහ. ඒ ඳනත අනු මනභ උහවිඹ  වළමදනහ. ඒ ඳනත 
අනු ඒ රිළිඵ නඩු මනභ අවනහ. ඒ ඳනත් මටුේඳත 
ේභත වුමණොත්   අමේ වදාදහමේ මමන   වුරු මවෝ 
අතුරුදවන් ශහඹ කිඹරහ  ළනඩහමේ මවෝ මනත් ය  මවෝ 
අධියණඹ ඳළමිණිල්ර  දළේමභොත් ඒ වදාදහ නිරධහරිඹහ අත් 
අඩිංගු  අයමන ඒ යජඹ  බහය මදන්න ශ්රී රිංහ යජඹ ඵළඳී 
සිටිනහ.  

භිංර භයවීය හි පු විමේල ඇභතිතුභහ අද කිේහ  "වදාදහමේ 
ීන වය  ඉන්න පුළුන්" කිඹරහ. භභ දන්මන් නළවළ  ඒ හරමත - 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ  ත විනහඩිඹ හරඹ  
තිමඵනහ. 

 

ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඒ හරමත හි පු වදාදහඳතිතුභහ  කිේහ  "ළරවීමේ වදාදහ  
මවොයි" කිඹරහ. එදහත් වදාදහ  ළයහුහ. "යුද වදාදහඳති යත් 
මෂොන්මේහ"  අරි අදත් රු යනහ. මේ "මේලඳහරනඥ යත් 
මෂොන්මේහ" විතයයි අඳ  තිමඵන ප්රලසනඹ. එදහත් ඒ භනුසඹහ  

අභන් ශහ. අදත් කිඹනහ - [ඵහධහ කිරීභ ] භ  විනහඩිඹයි 
තිමඵන්මන්. ඇභතිතුභහ හඩි මන්න. ූලරහනහරඪ රු 
භන්ත්රීතුභනි   වදාදහමේ ීන වය  හිටිඹහඹ  ීන වය  හිමර් දළේභහ  

භ  නළවළ කිඹරහ මේ මොල්මරෝ අදත් කිඹනහ. මේ ය  
යුේධඹ  දනපු ය  . අරි  ඉන්මන් ත්රසතහදඹ  භළඬ ඳත්හ 
ජීවිතර අඹ රඵහ ී  මිනිසසුන්  නිදවමේ හුසභ න්න පුළුන් 

හතහයණඹ වදපු වදාදහ ; අදත් ිංතුය  ඇති වුමණොත්  
ආඳදහ  ඇති වුමණොත් ජීවිත අදහනභ මනොතහ ය වන 
වදාදහ . මඵොරු මචෝදනහ භතු යපු නිහ මේ ථහ යන 

මේරහමේත් යුද වදාදහ බුේධි අිංලමත ව නහවි වදාදහ බුේධි 
අිංලමත 17 මදමනකු හිය මල්ර ඉන්නහ. ඒ වළභ මනහ භ 
කිඹන්මන් "GR - Gotabaya Rajapaksa - order එ දුන්නහඹ 

කිඹරහ රිළින්න. අරි ඔඹ මොල්රන් මබ්යහ න්නේ. රි  ය ර 
මල් මදන්නේ. ල්ලි මදන්නේ" කිඹරහයි. ඔඹ CID එම  ලහනි 
අමබ්මේයරහ කිඹන්මන් එමවභයි. යුද වදාදහ බුේධි අිංල  නහවි 
වදාදහ බුේධි අිංල කිඹන්මන් මේ මඳොමශො ආය හ යන්න ළඳ 

වුණු වී යඹන්මන් භන්විත අිංල. ඔවුන් හිය මල්ර දභහ අද 
මභතළන  ඇවිල්රහ මන ළල් ඵයිරහ කිඹනහ. ූලරහනහරඪ 
රු භන්ත්රීතුභනි  - 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දළන් ඔඵතුභහමේ ථහ අන් යන්න. 
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ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

භභ අන් යනහ. භ  ත විනහඩිඹ  තිමඵනහ. ඔඵතුභහ 
භ  රඵහ ී  තිමඵන මේරහමේ ප්රභහණඹ කිේමේත් නළවළ   

 

 

[මූළවනමත අණ ඳරිද ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහ  විනහඩි නඹයි තිබුමණ්.  
 

ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

නළවළ. විනහඩි එමොශව  තිබුණහ. 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඳස රු 4.34 යි අන් මන්න තිබුමණ්. 
 

ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

වරි. භ  මේ විනහඩිඹ මදන්න. ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  
භභ කිඹන්නේ - 

  
රු භන්ත්රීයමඹ  
(ரண்தைறகு உயப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 
 

[මූළවනමත අණ ඳරිද ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහමේ point of Order එ මභො ද? 
 

ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

භ  ඒ විනහඩිඹ ඕනෆ. 
       

ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  මභතුභහ - [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගරු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உயப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 

මේ  මේ  
 

[මූළවනමත අණ ඳරිද ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු නලින් ඵණ්ඩහය ජඹභව භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහමේ point 
of Order එ මභො ද? 

 

      රු නලින් ඵණ්ඩහය ජඹභව භවතහ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  මභතුභහ ූලරහනඹ   
 

[මූළවනමත අණ ඳරිද ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කිඹරහ කිේහ. ඒ ූලරහනඹ  අමෞය කිරීභ  කිඹරහ භභ 
හිතනහ. [ඵහධහ කිරීේ] එභ ප්රහලඹ ඉල්රහ අස ය න්න කිඹරහ 
අරි කිඹනහ. මභොද  ූලරහනඹ  රු යන්න දන්මන් නළති අඹ 

තභයි මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේ ඉන්මන්. [ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගරු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உயப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 

 
[මූළවනමත අණ ඳරිද ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මවොයි. රු විභල් වීයිංල භන්ත්රීතුභහ ූලරහනඹ  එමවභ 
කිේහ නේ  ඒ ළයද ප්රහලඹ  කිඹරහ භභ ප්රහල යනහ. 

 
ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහත්  භභත් ප්රහමේලිඹ 

බහමේ ඉරහ දන්නහ කිඹන ඹවළුමෝ.  
 
[මූළවනමත අණ ඳරිද ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කිඹන්මන් අඳවහඹ  මනොමයි. 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නදාත් භභ ූලරහනමත ඉන්මන්  -      
 

ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

වරි  වරි. එභ ප්රහලඹ අයින් ය න්න. එ ත් ජහරණන්මේ 

උඳ මොමිමේ හර්තහ තඵන්මනකු න ආර්. ක්රිසම සකු ඳහ 
තිමඵන මභන්න මේ රුණ මමයහි අධහනඹ මඹොදා යන්න. 
[ඵහධහ කිරීේ] ආර්. ක්රිසම සකු කිඹනහ  "භහන අයිතිහසිේ වහ 
සඹිං රණයණ අයිතිඹ රිළිඵ ූලරධර්භඹ නිදවස වහ සනරී 

යහජයඹ ජීත් න ජනවනඹ  මන්වීභ වහ න 
අසීභහන්ති ව අයිතිඹ  රිරිනභන්මන් නළවළ. මමේ මතත්  
විමලේෂිත වහ ළදත් අසථහී   එනේ  අන්තර්ජහති නීතිඹ 

උල්රිංකනඹ යමින් ජනතහත් මිමි ප්රමේල මවෝ මනත් 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ඒඹන් ඳවත් මො  රනු රඵන අසථහී  එභ 
ජනතහ  තභ නිදව මනුමන් නිදවස වහ සනරී යහජයඹ  
ප්රහල කිරීමේ අයිතිඹ හිමිමේ." කිඹරහ. මභන්න මභතළන  

ඹන්මන්. අන්තර්ජහති නීතිඹ උල්රිංකනඹ යරහ තිමඵනහ. යුද 
අඳයහධ යරහ තිමඵනහ. අතුරුදවන් යරහ තිමඵනහ. එවි  එභ 
ජනතහ  තභ නිදව මනුමන් නිදවස වහ සනරී යහජයඹ  

ප්රහල කිරීමේ අයිතිඹ හිමි මනහ. අන්න එතළන  තභයි 
ඹන්මන්  ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. භ  විනහඩිඹ  මදන්න. 
භභ ත මඳන්න්න ළභළතියි   -[ඵහධහ කිරීේ]  ූලරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභනි  මභතළනී  විජිත මවේයත් භන්ත්රීයඹහ කිේහ  අමේ 
ආණ්ඩු -භහින්ද යහජඳ  ආණ්ඩු- හරමත තභයි මේ ඵළඳීභ  
මේ හිය කිරීභ මශේ කිඹරහ. එතුභහ කිේහ  "ඵන් කී ූලන්" ඳළමිණි 

මේරහමේ ඉදරිඳත් යපු ඒහඵේධ නිමේදනඹ ළන.  ඒම  සිිංවර 
ඳරිර්තනමත අන්තිභ මේදඹ භභ ඉදරිඳත් යන්නේ. 
"අන්තර්ජහති භහන අයිතිහසිේ වහ භහනුෂීඹ නීතිඹ 
උල්රිංකනඹ කිරීභ රිළිඵ  වීමේ ක්රිඹහලිමත ඇති ළදත්භ 

භව මල්ේයඹහ වන් මශේඹ. යජඹ මභභ දු ළනවිලි 
ේඵන්ධමඹන් ක්රිඹහ කිරීභ  අලය ක්රිඹහභහර් නු ඇත."  

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි  දළන් ඔඵතුභහමේ ථහ අන් යන්න. 

 

ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

භ  අන් යන්න ඉඩ මදන්න. "යජඹ මභභ දු ළනවිලි 
ේඵන්ධමඹන් ක්රිඹහ කිරීභ  අලය ක්රිඹහභහර් නු ඇත.". එමවභ 
නළත්නේ මභොකුත් ඵළඳීභ  ඇති මරහ නළවළ. මභතළන මඵොරු 

කිඹහ  ඳච වරහ මේ යමට් ජහති ආය හ බිලි මදනහ. [ඵහධහ 
කිරීේ] මේ යමට් වදාදහ දවි පුදහ මබ්යහ ත් මඳොමශො -ය - බිලි 
මදනහ. මේ ය  මඵදන්න ඹනහ. අන්න ඒ මභමවයුභ 

තදාන්නහන්මේරහ යේී   ේද මනොය ඉන්න කිඹරහද 
තදාන්නහන්මේරහ අඳ  කිඹන්මන්? අරි යමට් ජනතහ  ආයහධනහ 
යනහ  මේ ඳහඳතය මභමවයුභ  එමයහි දවි මනොතහ මඳය  

එන්නඹ කිඹරහ. භේබිභ  ආදයඹ යන වළභ මිනිවහ භ අරි එමේ 
ආයහධනහ යනහ.  

 

[தற.த. 4.38] 
 

ගරු රිවළඩ් බදයුදීන් මශතළ (කර්මළන්ත ශළ ලළණිජ ක යුතු 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு நறமரட் தறயுலன் - மகத்தரறல் ற்யம் ரறத 

அலுல்கள் அமச்ெர்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம். 

தகௌ மனமரங்கும் உயப்தறணர் அர்கதப, 30 

யடகரன யுத்ம் தொடிமடந்து, து ரட்டின் தறச்ெறமண 

இன்ய ெர்தெ ட்டம்ம தென்நறயக்கறநது. இன்ய 

அற்தகரய லர்வு கரண்தற்கரக அெறனமப்தை ெமத 

அமக்கப்தட்டு ல்னரக் கட்ெறகலம் அறதன அற்நறன் 

லர்ரணங்கமப தொன்மத்துக்தகரண்டியக்கறன்ந தமபறதன 

இந்ப் தறதம இங்தக ெர்ப்தறக்கப்தட்டியக்கறன்நது. 

இந்ப் தறதம ெம்தந்ரக இன்ய இண்டு ப்தறணயம் 

ததெற கயத்துக்கமப ரன்  தகட்டுக்தகரண்டியந்தன். 

உண்மறதன அெறல் கட்ெறகள் அெறல் 

இனரதங்கலக்கரகப் ததசுணரலும் அெறல்ரறகள் 

ங்கலமட அெறல் ழுச்ெறக்கரகப் ததசுணரலும் 

சுந்றத்றற்குப் தறநகு இந் ரட்டில் இயந் தொன்மண 

மனர்கள் றட்ட யகபறணரலும்ரன் இந் ரட்டிதன 

இத் ஆய ஏடக்கூடி றமனம ற்தட்டது. இணரல் 

இனட்ெக்கக்கரண க்கள் அறமடந்தரடு, 

இனட்ெக்கக்கறனரண க்கள் இன்யம் கரங்கதபரடு 

ரழுகறன்ந எய துர்ப்தரக்கற றமனயும் ற்தட்டியக்கறன்நது.  

இந்ச் ெமதறதன தகப ெம்தந்ன் அர்கபறடதொம் 

தகப சுந்றன் அர்கபறடதொம் ரன் எய றடத்ம 

அன்தரகக் குநறப்தறட றயம்தைகறதநன். அரது, கடந் 

கரனத்றல் ஏரறனட்ெத்றற்கும் தற்தட்ட தொஸ்லிம்கள் 

அர்கபது தெரந் இடங்கபறலியந்து 

தபறதற்நப்தட்டரர்கள். 25 யடங்கலக்குப் தறநகு 

தொல்மனத்லமச் தெர்ந்ர்கள் லள்குடிதற்நத்றற்கரக அங்கு 

தென்ய கரறகமபப் ததற்யக்தகரள்ற்கு உங்கலமட 

கட்ெறமச் தெர்ந் தரரலன்ந உயப்தறணர்கள் ெறனர் 

தடிரகவும் எயெறனர் மநதொகரகவும் மடரக 

இயக்கறநரர்கள். அத்துடன், ரழ்ப்தரத்றலியந்து 

தபறதற்நப்தட்ட க்கமப லபக்குடிர்த்துற்கு 

லள்குடிதற்நச் தெனறதரன்மந அமத்து, அதெடரகச் 

ெறன வீடுகமபக் கட்டுற்குப் தத்ம எதுக்கறததரது, 

உங்கலமட கட்ெறமச் தெர்ந் ரகர ெமத 

உயப்தறணர்கலம் தரரலன்ந உயப்தறணர் எயயம் தெர்ந்து 

ததெற, அமணத் டுப்தற்கு தொடிதடுத்ரக அநறந்தன். 

அமறட்டு ரன் தமணப்தடுகறன்தநன். அதுகுநறத்து எய 

கடித்ம ரன் கடந் ரம் உங்கபறடம் ந்றயக்கறதநன். 

அர்கள் அத்மண ததமயும் அர்கலமட தெரந் 

ண்றதன லள்குடிதற்யற்கு ரன் றகவும் 

அர்ப்தறப்தைடன் இயக்கறதநன். றர்க்கட்ெறத் மனரக 

லங்கள் இயக்கறநலர்கள். உங்கலமட கட்ெறமச் 

ெரர்ந்ர்கள் டக்கு ரகர ெமதம ஆட்ெற 

தெய்கறநரர்கள். ணத, அந்ப் தனத்மப் தன்தடுத்ற 

றடுமனப் தைலிகள் தெய் கர யக்குப் தறலீடரக இந் 

க்கலமட லள்குடிதற்நத்றற்குரற ஆம - 

எத்துமப்மத லங்கள் றக றமறதன தண்டும். 

இல்மனதன்நரல், “ரட்தடரம், அற்குரற 

டடிக்மககமப லங்கள் டுங்கள்!” ன்ய ங்கபறடம் 

தகறங்கரகச் தெரல்னதண்டுதன்ய ரன் அன்தரக 

தண்டுதகரள் றடுக்கறன்தநன். உங்கபறன்லது ணக்கு 

ம்தறக்மக இயப்தணரல்ரன் உங்கலமட அமநக்தக 

தடிரக ந்து அந்க் கடித்மத் ந்துறட்டுச் தென்தநன். 

ணத, லங்கள் அற்கரண ெந்ர்ப்தத்மத் யவீர்கள் ன்ந 

ம்தறக்மகயுடன் இயக்கறன்தநன். அதததரன ரன் 

தொனமச்ெர் றக்கறதணஸ்ன் அர்கலக்கும் எய கடித்ம 

அதப்தறறயக்கறன்தநன். இற்கு தொன்ணயம் எய கடிம் 

அதப்தறதணன். ஆணரல், ந்ப் தறலும் ணக்குக் 

கறமடக்கறல்மன. ணத, அயம் அற்கு எய ெறநந் 

தறமனத் ந்து இந் க்கலமட லள்குடிதற்நத்றதன 

றரரக, ணறரதறரணத்தரடு, ணறத்துத்தரடு, 

ணச்ெரட்ெறதரடு  டந்துதகரள்ரர் ன்ய ரன் 

ம்தைகறன்தநன்.  

இன்ய இங்தக தகப உயப்தறணர் றல் வீங்ெ, 

தகப அமச்ெர் ரெறநற ஜதெக ஆகறதரர் ெறன 

றடங்கமபப் தற்நறப் ததெறணரர்கள். ரட்டில் டக்கறன்ந 

தறச்ெறமணகமபப் தரர்க்கறன்நததரழுது, இன்ததரய 

யுத்த்றமண உயரக்கற, தலும் 30 யடங்கலக்கு அல்னது 

50 யடங்கலக்கு இந் ரட்டிதன றம்றறல்னர எய 

றமனமமக் தகரண்டுயற்கரண அநறகுநறரன் 

தன்தடுகறநது. எய குயவும் அதரடு தெர்ந் ெறன றயடர் 
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கூட்டதொம் மகறல் டி டுத்ர்கபரக, ெட்டத்மக் மகறல் 

டுத்ர்கபரக, ததரலிஸ் ரஅறதயக்குச் ெரல் 

றடுக்கறன்நரர்கள். ரன் தற்ய எய video clip  தரர்த்தன். 

"அந் குயமக் மகது தெய்ற்கரக - அமப் 

தறடிப்தற்கரக ரலு குழுக்கமப ரங்கள் 

அமத்றயக்கறன்தநரம்" ன்ய ததரலிமரர் தெரல்கறன்நரர்கள். 

இமக் தகட்கும்ததரது தட்கரக இயக்கறன்நது . ஆணரல், 

அமக் மகது தெய் தண்டும் ன்ததர அல்னது அமச் 

ெறமநறல் அமடத்துத் துன்தையத் தண்டும் ன்ததர 

ங்கலமட தரக்கல்ன. றம்றரக ரழ்த 

ங்கலமட தரக்கரகும். இது ங்கலமட ரடு. இந் 

ரட்டுக்குச் சுந்றம் கறமடத் தறநகு இங்தக ங்கலக்கு 

றம்றரக ரக் கறமடக்கறல்மன; றம்றம இந்து 

ரழ்கறன்தநரம். ெறங்கபர்கபரக இயந்ரதனன்ண, 

றர்கபரக இயந்ரதனன்ண, தொஸ்லிம்கபரக 

இயந்ரதனன்ண அர்கள் இந் ரட்டிதன றம்றரக ர 

தண்டும்.  

கடந் கரனத்றல் தன்ணறனங்மகறதன ஆயும் ந்ற 

இமபஞர்கள் ததரரடின் கரரக இந் ரட்டிதன 

இத் ஆய ஏடிது; த்மணதர ததர் தகரமன 

தெய்ப்தட்டரர்கள். அதுததரல், டக்கு, கறக்கறதன றழ் 

இமபஞர்கள் ஆயும் ந்றரல் இத் ஆய ஏடிது . 

அர்கள் ணறரடு தகட்டரர்கள்; ெஷ்டி தகட்டரர்கள்; அன் 

தறநகு இன்ய ங்கலக்கு எய லர்வு ரயங்கள் ன்ய அர்கள் 

ெரர்ந் அெறல் கட்ெற தகட்டுறற்கறன்நது . ஆணரல், இந் 

ரட்டிதன தத்து வீரக ரழ்கறன்ந தொஸ்லிம் ெதோகம் 

ெரரணரக ரழ்ந்றயக்கறன்நது. அர்கள் ன்யத 

ஆயுத்றன்லது ம்தறக்மக மத்ர்கள் அல்னர் . 

தன்தகுறறதன ெறங்கப இமபஞர்கள், தஜ.ற.தே. ததரன்ந 

அமப்தைக்கமபச் தெர்ந்ர்கள் ஆயுதந்ற ரட்மட தைட்ெற 

தெய் தொற்தட்டததரழுது அப்தகுறறதன ரழ்ந் தொஸ்லிம் 

இமபஞர்கள் அர்கதபரடு தெர்ந்து ஆயும் தூக்கறல்மன. 

டக்கு, கறக்கறதன றழ் இமபஞர்கள் ணறரடு தகரரற 

ஆயும் தூக்கறப் ததரரடிததரது, எத தரறமப் ததெற 

தொஸ்லிம் இமபஞர்கள் அர்கதபரடு தெரோ்ந்து 

ததரரடறல்மன. ன்? அர்கள் ெரரணரக ர 

றயம்தறணரர்கள். ரட்டுக்கு றசுரெரக இயக்க 

தண்டுதன்யம் மண இணத்ர்கதபரடு தெரோ்ந்து ர 

தண்டுதன்யம் அகரக குர்ஆன் ங்கலக்கு 

றகரட்டுகறன்நது. ங்கலக்கு றகரட்டி தற (மல்) 

அர்கள் ற்மந இணத்ர்கதபரடு தெரோ்ந்து 

ரதண்டுதன்ய ங்கலக்குச் தெரல்லிறயக்கறநரர்கள். 

ரட்டின் ெட்டறட்டங்கமப றத்து ரழுரய இஸ்னரம் 

தெரல்கறன்நது. அப்தடி ரழ்கறன்ந ரங்கள் இன்ய 

ெலண்டப்தடுகறன்தநரம். எய குய அல்னரஹ்மப் தற்நறயும் 

குர்ஆமணப் தற்நறயும் றகவும் தகனரகப் ததசுகறன்நரர் ; 

தறகபரம அறக்கறன்நரர் ; ங்கள் ததண்கலமட 

உமடமப் தற்நறக் தகனரகப் ததசுகறன்நரர் . இவ்ரய 

அர் றக தரெரக  டந்துதகரள்கறநரர். கடந் அசு தெய் 

அத மந இந் அசும் தெய்கறன்நது . அதுதற்நறக் 

தகட்கறன்நததரழுது, ததரலிமரர் து கடமமச் 

தெய்ரர்கதபன்ய தெரல்கறநரர்கள். அமக் மகதுதெய்த் 

ணறரண ததரலிஸ் தறரறம அமத்றயப்தரக ெட்டம், 

எழுங்கறற்குப் ததரயப்தரண அமச்ெர் தெரல்கறநரர். இப்தடிக் 

கூயற்கு தட்கறல்மனர? ன்ய தகட்கறன்தநன். இந் 

அமெ உயரக்குற்கு ரங்கலம் தங்கபறத்தரம். 

வ்ரநரண கட்டத்றதன மகதகரடுத்தரம் ன்தது 

அர்கலக்குத் தரறயும். கடந் அெறல் டந் அத ய 

இன்யம் டக்கறன்நது.  

இன்ய அறகரமன 5 றபறல் ரன் ததகதகரமட 

றதஜர ரத்மக்குச் தென்ய தரர்த்தன். அங்கு எய 

கமட ரறந்து கறடக்கறன்நது. இதததரன்ந 22 ெம்தங்கள் 

டந்றயக்கறன்நண. எவ்தரய ெம்தரக இங்கு ன்ணரல் 

குநறப்தறட தொடியும். தகரடப்தறட்டிறதன ப்தறல் ரம் 

16ஆம் றகற டந் ெம்தம்! அதததரன்ய இநக்கரம் 

ரக்கல்லிமனறதன ப்தறல் ரம் 25ஆம் றகற டந் 

ெம்தம்! ததரனன்ணயம, ஏதகறதன த ரம் 14ஆம் 

றகற டந் ெம்தம்! தெல்கரறதன த ரம் 15ஆம் றகற 

டந் ெம்தம்! அத றணத்றதன தரந்துமநறலுள்ப 

தள்பறரெல்லது டத்ப்தட்ட ரக்குல் ெம்தம்! த ரம் 

15ஆம் 16ஆம் றகறகபறல் தகரகறனத்மறதன தள்பறரெல் 

லது டத்ப்தட்ட ரக்குல் ெம்தங்கள்! அது ரத்றல்ன, 

இந் ரட்டிதன ரழ்கறன்ந 22 இனட்ெம் தொஸ்லிம்கள் 

ட்டுல்ன, தொழு உனகத்றலும் ரழ்கறன்ந என்நம 

தறல்லிதக்கும் தற்தட்ட தொஸ்லிம்கள் ங்கலமட ‘நப்தரக’ 

ற்யக்தகரண்டியக்கறன்ந அல்னரஹ்ம எய press 

conference இமண மத்து இந் குய 

தகனப்தடுத்துகறநரர். அற்கு றரக ரதம் இன்தம் ெறன 

தரரலன்ந உயப்தறணர்கலம் ததரலிஸ் ரஅறதரறடம் 

தடிரகச் தென்ய தொமநறட்டு entry ததரட்தடரம்; 

இன்யம ந்ற றெரமயும் இல்மன. அர் 

மநந்றயப்தரக ரங்கள் அநறகறதநரம். அற்கரக ரன்கு 

ததரலிஸ் குழுக்கள் அமக்கப்தட்டியப்தரக அநறகறதநரம்.  

இந் ரட்டிதன தங்கரத்ம எறப்தற்குப் தங்கபறப்தைச் 

தெய் தைனணரய்வுத்துமநறணயமட கண்கலக்கு 

இவ்ரநரண அடரடித்ணங்கமபச் தெய்து 

தகரண்டியக்கறன்ந, ங்கலமட உள்பங்கமப 

தரகடித்துக்தகரண்டியக்கறன்ந இந் குய  தன்தடரது 

ன்?  

இந் தைணற ரன் ரத்றதன இமநதமட 

கட்டமபம ற்யக்தகரண்டு, அறகரமன 4 றறலியந்து 

ரமன ஆநம றம தட்டிணற கறடக்கறதநரம். 30 

ரட்கபறல் இப்ததரழுது 10 ரட்கள் கடந்துறட்டண. 

ங்கலமட இமநமண, ங்கலமட ரர்க்கத்மக் 

தகனப்தடுத்துற்கு இயக்கு ரர் அறகரத்மக் 

தகரடுத்ரர்கள்? ன்ய தகட்கறதநரம். ரர் இம 

ஆட்டுறக்கறநரர்கள்? இம ரர் 

எறத்துமத்றயக்கறநரர்கள்? ன், அம 

றெரரறக்கறநரர்கபறல்மன? ன், இவ்ரய தெய்கறநரர்கள்? 

இந் றமனமமத் தரடமத்து இந் ரட்டிதன 

அப்தரற தொஸ்லிம் இமபஞர்கமபத் தூண்டிறடப் 

தரர்க்கறநரர்கபர? கடந் கரனத்றதன றழ் இமபஞர்கள் 

ஆயும் ந்றப் ததரரடிதுததரன ஆயுக் கனரெரத்ம, 

யுத்த்ம ற்தடுத்ற தலும் 30 யடங்கலக்கு இந் 

ரட்டிதன ஏர் அறமக் தகரண்டுப்ததரகறநரர்கபர? ன்ய 

ரங்கள் தகட்கறன்தநரம்.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මවොයි. රු ඇභතිතුභනි  දළන් ඔඵතුභහමේ ථහ අන් 
යන්න. 
 

ගරු රිවළඩ් බදයුදීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறயுலன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
இன்தம் ெறன றடங்கமப எய றறடத்றதன தெரல்லி 

தொடிக்கறன்தநன்.  
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த ரம் 17ஆம் றகற தரந்துமநறதன இண்டு 

ர்த்க றமனங்கள் லது ரக்குல் டத்ப்தட்டது. 

அதததரன்ய, த ரம் 18ஆம் றகற தன்ணப்தைறதன 

“Last Chance” லது ததற்தநரல் குண்டுத் ரக்குல் 

டத்ப்தட்டு 150 றல்லின் யதரய் ததயறரண 

தெரத்துக்கள் ரெரக்கப்தட்டண. த ரம் 21ஆம் றகற 

கரலி, ல்தறட்டிறல் டந் ெம்தத்றதன எய கமட 

ரறக்கப்தட்டது.  குயரகல் ல்னப்தறட்டிறலுள்ப 

தள்பறரெலுக்கு த ரம் 21ஆம் றகற ததற்தநரல் குண்டுத் 

ரக்குல் டத்ப்தட்டணரல் அது தனத் 

தெமடந்றயக்கறன்நது. அந்ப் தள்பறரெமன ரன் 

தடிரகப் ததரய்ப் தரர்த்தன்.  யகறதன த ரம் 

22ஆம் றகற எய ெம்தம் டந்துள்பது. ததகதகரமடறதன 

த ரம் 28ஆம் றகற எய ெம்தம் டந்துள்பது.  

றயதகரமன ததரறகமடறதன 6ஆம் ரம் 3ம் றகற  

தள்பறரெலுக்குள்தப ந்து தயப்தைமத்துச் 

தெப்தடுத்றறயக்கறன்நரர்கள். ததகதகரமடறதன தற்நறவு 

11.30க்கு கமடதரன்ய ரறக்கப்தட்டுச் 

தெரக்கப்தட்டியக்கறன்நது.  இந் இடங்கபறதன 

த்மணதர CCTV cameras இயக்கறன்நண; இந் ரட்டிதன 

த்மணதர தைனணரய்வுப் தறரறவுகள் இயக்கறன்நண.  ஆறதம், 

இத்மண ெம்தங்கபறலும் ெம்தந்ப்தட்டர்கபறல் 

எயமக்கூட ததரலிெரர் மகது தெய்றல்மன. இற்குப் 

ததரலிஸ் ரஅறதயம் ததரலிஸ் றமக்கபத்துக்குப் 

ததரயப்தரண அரது ெட்டதொம் எழுங்கும் தற்நற அமச்ெர் 

அர்கலம் தறல் கூநதண்டும். எயர்கூட இதும 

மகதுதெய்ப்தடறல்மன. தட்கரக இயக்கறன்நது!  ணத, 

"வுதெய்து இமத் டுத்து றயத்துங்கள்"! ன்ய ரங்கள் 

ஜணரறதற அர்கபறடதொம் தறர் அர்கபறடதொம் ெட்டதொம் 

எழுங்கும் தற்நற அமச்ெர் அர்கபறடதொம்  தகட்கறன்தநரம். 

இந் ரட்டிதன இன்ததரர் அறவு யற்கு இடம் 

தகரடுக்கரலர்கள்!  ங்கபது ததரயமமச் தெரறக்கரலர்கள்! 

ங்கலமட இமபஞர்கமபத் துன்ததுத்றற்குள்தப 

வீரகத் ள்பரலர்கள்! ன்ய றகத் ரழ்மரக தண்டி, 

டக்கறன்ந இந்ச் ெம்தங்கமப தொடிவுக்குக் 

தகரண்டுயற்கு இந் அசு றமந்து டடிக்மக 

டுக்கதண்டும் ன்ய  தகட்டு, றமடததயகறன்தநன்.  

ன்நற.   

 
[4.48 p.m.] 

 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Thank you, Hon. Presiding Member, for this 

opportunity to speak at this Adjournment Debate.  

As I sat listening to speeches on both sides of the 

House, I thought the Debate was reaching heights of 

absurdity and hypocrisy. There has been a murder in 

broad daylight. Some people have informed the police of 
this murder. But the issue seems to be: “Who informed 

the police?  Why did you inform the police?” That is what 

is being debated in this House today, not that there has 

been a murder.   "Why did you go and tell the police?" 
One is pointing the finger at the other.  "You are the one 

who told the police." And from the other side another one 

is pointing the finger at this side and saying, "No! No! 

You are the one who told the police." That is the sad state 

of affairs that this country has come to. No one is worried 

about the fact that there has been a murder.  

That is the gist of the Debate between the so-called 

Joint Opposition and the Government today. The 

Government is bending backwards trying to say, "We are 

not going to allow anybody to be punished." The Joint 

Opposition says, "You are trying to punish." Nobody is 

talking about the crime. No one is talking about the 

victims. No one is talking about what is right and what is 

wrong. Both are competing with each other, trying to 

excel each other in claiming that they are better at 

covering up. One says, "We covered up well. You have 

now revealed it." And the Government says, "No! No! 

You are the one who exposed it. Now we are covering 

up." Shameless conduct both by the movers of the 

Resolution and those who are replying on behalf of the 

Government! Why cannot you face reality? Why can you 

not be truthful? Why can you not act with honour and tell 

the people of this country the reality. Why do you have to 

beat around the bush? That is why I call it hypocrisy.  

There were references made to 1988/89 period, a 

comparison between that and 2008/09 period. Why do we 
even have to go there? Is not a wrong a wrong to whoever 

it happens? Have we descended to a point when the 

Representatives of the Tamil people have to  ask the 

question “If it happens to Sinhala youth, you will do and 
if it happens to Tamil youth, you will not?” Do we even 

have to raise that as a question in this House?  

Hon. Minister Rauff Hakeem praised the virtues of 
this UN Resolution but it was he, in 2012, who went to 

Geneva and campaigned against the first Resolution. And 

as I say so Hon. Minister Mahinda Samarasinghe smiles. 

He led the delegation fighting hard against these 
Resolutions, but failed, failed miserably, to prevent those 

Resolutions. Why? Because you were wrong; because 

you allowed these things to happen; you did not take 

responsibility and act as a responsible Government and 
when you were asked, you gave assurances. 

I am glad that the Hon. Wimal Weerawansa read in 

Sinhala that undertaking, the Joint Communique that was 

signed by  the then President Rajapaksa in Kandy in May, 

2009  with  the Secretary-General of the UN when the 

Government said, "We will inquire into those when we 

appoint the LLRC."  

The first two Resolutions in 2012 and 2013, as the 

Hon. Minister knows very well, only asked the Sri 

Lankan Government to hold internal investigations.  That 
was all it asked, according to the undertaking given in 

that Joint Communique. And  it asked the Sri Lankan 

Government to implement the recommendations of its 

own Commission - the LLRC.  We did not have faith in 
that Commission, but even that Commission made 

constructive recommendations.  Even that was not 

implemented.  Then, what did the international 

community do?  They did not interfere; they did not say, 
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“You must do what we tell you to do.”  They only said, 

“Do what you have said you will do."  "Do what your 
own Commission has recommended that you must do. 

But if you fail in that, certainly there will be 

repercussions."  Those who scream about international 

interventions must know that it was during that time that 
Dr. Palitha Kohona was appointed head of an 

investigative team by the UN to look into a bombing of an 

aid  flotilla against Israel.  We participated in 

investigations against other sovereign countries as a 
responsible member of the United Nations.  We are  

members of the United Nations and we are proud of it.   

Why are we members of the United Nations if we cannot 

abide by the basic Charter of the United Nations?  What is 
sauce for the goose is sauce for the gander.  What is good 

for Israel is good for us.  So, it is that, that will remain on 

the international agenda until it is accomplished.   

I am glad, the former Minister of Foreign Affairs  - the 

present Minister of Finance and Mass Media - very 

clearly set that out,  about sovereignty; about what 

sovereignty means today.  Sovereignty is not something 

that is given to a ruler of a country to do as he pleases 

with his subjects.   We are no longer subjects; we are 

citizenry.  We are citizens in whom sovereignty rests. 

Sovereignty is no longer with the rulers.  It is with the 

people and that is why if the people are mistreated, you 

cannot take cover behind sovereignty.  That is a false 

cover.  That will never protect you and that is why 

questions can be asked and  are being asked.  That is why 

this Government took the proper step of co-sponsoring 

HRC 30/1 and HRC 34/1 Resolutions, because that is the 

only proper course available.  But our complaint is 

against this Government as well.  You co-sponsor a 

Resolution and you drag your feet implementing it. You 

have all kinds of excuses not to implement it. You do not 

say you will not implement it, but you will not do it 

either.  Even in taking action, there is blatant 

discrimination. We commend you for taking action in the 

case of Prageeth Eknaligoda; in the case of Lasantha 

Wickramatunga, but there was a course of Tamil 

journalists who were killed. Why has the Government not 

moved one finger in respect of one of those 

assassinations? Why? Are Tamil journalists any less 

citizens of this country than Sinhala journalists? Is that 

your view? You do not have to answer that. It is blatantly 

obvious what your view is, when you do not do what you 

are supposed to do; when you do not do the right thing for 

certain sections of the community, but rush to do other 

things.  Until you change your course, we will have 

international spotlight on Sri Lanka and -  I do not want to 

beat around the bush  - we will ensure that, but that is not 

what we desire. We do not do that with glee, we do that 

with a heavy heart. We would like to say that we are 

equal citizens in this country, that our people are 

protected by the State as much as any other people in this 

country are protected. That is what we want. Then only 

we can be proud. But you are not allowing us to be proud 

citizens of this country.  

So, my urge to the Government, at this time, is that 

you did the course correction; you turned towards the 

right direction; you did the right thing by co-sponsoring 

those two Resolutions, but please do not drag your feet 

any longer. Be brave and do what is right and nothing 

will go wrong. Do not be afraid to do the right thing. The 

previous regime was not afraid to do the wrong thing, but 

you are afraid to do the right thing, perhaps the presence 

of many who were in the previous Government being in 

the present Government too may be a cause for that.  But, 

you cannot be dictated to by those forces. You have come 

with a fresh mandate; you have come with a very clear 

directive from all the people of this country and that is 

what you are expected to do. There were simple things 

that could have been addressed long ago that afflict our 

people and this Government is dragging its feet.  

The Hon. Risad Badhiutheen was heard to complain 

bitterly about what is happening now and I have 

sympathy for what he said. A certain person has informed 
the Court of Appeal that he is in hospital and the IGP 

says that he has four units of police looking for him. Can 

there be any worse joke than that? That person informs 

court that he is in hospital and the Inspector General of 
Police with four units of searching policemen cannot find 

him. Why is that? At the same time, I would also like to 

say to the Hon. Risad Badhiutheen when he complained 

about resettlement of protracted Muslim IDPs, we are all 
for all of those who were removed from the Northern 

Province coming back. We have said that time and again. 

Not just the Muslims but the Sinhalese, the Tamils, all 

must be resettled from where they were moved. If there 
are protracted IDPs and their issues have not been 

addressed, all of those issues must be addressed. 

Protracted IDPs cannot be only Sinhalese and Muslims.  

It is a sad fact that a definition was sought to be 

introduced to the word “Protracted IDPs”. A Cabinet 

subcommittee has been appointed and the definition was 

"Sinhala and Muslims IDPs". How can that be? When 

that was objected to, the definition has now been 

suggested "that those who were ousted prior to December 

31st, 1990" - that is all right - "by the LTTE". Why only 

by the LTTE? What about the others? An IDP is an IDP. 

If he is a protracted IDP, then fix a date.  But it cannot be 

only those who were ousted by a particular movement. A 

particular movement should not come under that 

definition.  

So, as much as we support the call of the Muslim 

people, indeed the Sinhala people and the Tamil people to 

be resettled in their original places, we say that also must 

be done without discrimination. We stand for a country 

that is not divided, a country in which all the peoples will 

be proud of their equal status to live without 

discrimination or fear, but, until we reach that, you 

cannot oust the concern of the world on this country. 

Thank you.  
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ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ීනශඟ   රු භහින්ද භයසිිංව ඇභතිතුභහ.  

මේ අසථහමේී  වුරු මවෝ රු භන්ත්රීයඹකු රු රකී 
ජඹර්ධන භන්ත්රීතුභහමේ නභ ූලරහනඹ වහ මඹෝජනහ 

යන්න. 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  "රු රකී ජඹර්ධන 
භන්ත්රීතුභහ දළන් ූලරහනඹ ත යුතුඹ"යි භහ මඹෝජනහ යනහ. 

 

ප්රහනය විමවන දන්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුල ගරු එඩ්ලඩ් ගුණමවේකර මශතළ මූළවනමයන් ඉලත් 

වුමයන්  ගරු කී ජයලර්ධන මශතළ ණළවනළරඪ විය. 
அன் தறநகு, ரண்தைறகு ட்ட் குதெக அர்கள் 

அக்கறரெணத்றணறன்ய அகனத, ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண 

அர்கள்  மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 

and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
[අ.බහ. 5.03] 

 

ගරු මහින්ද වමරසිංශ මශතළ (ලරළය ශළ නළවික ක යුතු 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு யறந் ெெறங்ய - துமநதொகங்கள் ற்யம் 

கப்தற்யமந அலுல்கள் அமச்ெர்) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Ports and 
Shipping) 

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අඳ  මේ නිදව රඵහ මදන්න 
ජීවිත ඳරිතයහමඹන්  යුතු යපු යණවිරුන්  ප්රථභමඹන්භ 
භමේ ෘතමේී ත්ඹ  ප්රලිංහ ව අමේ ණඹළතිබහඹ පුද ය 

සිටින්න භහ මභඹ අසථහ  ය න්නහ. අමේ යමට් අවුරුදු 
30  තිසමේ යුේධඹ  ඳළතුණහ. දාළුභවත් මරෝඹභ දළරහ 
තිමඵන දරුණුභ ත්රසතහදඹ  අමේ ය   දාහුණ මදන්න සිදු වුණහ. 

මේ ත්රසතහදඹ අවුරුේමදන් අවුරුේද  මඳෝණඹ වුණහ. 1983 
ළු ජලිඹත් එ  මේ ත්රසතහී න්  අසථහ රළබුණහ  "අමේ 
මේ  න හධහයණයි" කිඹරහ ජහතයන්තයඹ  ගිහිල්රහ කිඹන්න. 

මභොද  1983 ළු ජලිමතී  සිදු වුණු අහනහන්ත  මඵොමවොභ 
රේජහ වත  යුතු දවහ ඵළලුහභ මඳමනනහ  ඇත්ත 
ලමඹන්භ මේ අඹ  එයින් එ තයහ විධිඹ මඳෝණඹ  රළබුණු 
ඵ. ඒ අඹමේ " න හධහයණයි" කිඹරහ කිඹන්න හමේභ එයින් 

ජහතයන්තයමත වමඹෝඹ රඵහ න්න පුළුන් වුණහ.  

2009 භළයි භහමත 18 ළනිදහ නමො  අඳ  පුළුන්භ 
රළබුණහ  මේ දරුණු ත්රසතහදඹ නළති යරහ  මඵදරහ තිබුණු මේ 
ය  එ  මේත් යරහ  සිිංවර මේහ  මදභශ මේහ  දාසලිේ 

මේහ  මේ යමට් සිඹලු පුයළසිඹන් එදාතු යරහ  අමේ භේ බිභ 
රිළිඵ වළඟීභ  ඇති යරහ  විලසහඹ  මොඩ නඟන්න 
හමේභ මේ ය  එ  සථහයඹ   මමනන්න. මේ රණයණහත්භ 
අසථහමේී  තභයි එ ත් ජහරණන්මේ ිංවිධහනමත භව මල්ේ 

ඵෆන් කී ූලන් භළතිතුභහ අමේ ය   ඳළමිණිමත. යුේධඹ නිහ අමේ 
යමට් ඇති වුණු තත්ත්ඹන් රිළිඵ මවොඹහ ඵරන්න හමේභ ඒ 
රිළිඵ වතිඹ  රඵහ න්න එතුභහ  වුභනහ වුණහ. යුේධඹ 

යපු ආහයඹ රිළිඵ මනොමඹකුත් ප්රචහය ජහතයන්තය භට් භ  
ඒ නමො  ගිහිල්රහ තිබුණහ. භහ භහන හිමිේ ඇභතියඹහ 

වළටිඹ   යුතු යපු අසථහමේී  ජනහධිඳති මල්ේ 

හර්ඹහරඹ  ගිහිල්රහ ජහතයන්තය භහධයඹ  ඒ ේඵන්ධමඹන් 
උත්තය මදන්න සිදු වුණු ආහයඹ රිළිඵ භ  භතයි. මභොද  
භවය අඹ ිංවිධහනහත්භ වීඩිමඹෝ ඳ  ඳහ වදරහ බීබීසී  
සීඑන්එන්  අල්ජසීයහ හමේ නහලිහ ඔසමේ  ජහතයන්තයඹ  

මනිහිල්රහ තිබුණහ. අන්තිභ ති මද තුමන් මඵොමවොභ දරුණු 
තත්ත්ඹ  රිංහමේ තිබුණහ කිඹරහ ඒත්තු න්රහ තිබුණහ. 
සිවිල් ජනතහ අදා - අදාමේ අමේ වදාදහ විසින් භයනහ  සිවිල් 

ජනතහ ඉන්න ප්රමේලර  ළරකිල්රකින් මතොය හර තු කු 
ව මභෝ හර් ප්රවහය එල්ර යනහ හමේ හයණහ ජහතයන්තයඹ  
ගිහින් තිබුණහ. ඒහ  අඳ  රිළිතුරු මදන්න සිදු වුණහ. එතමො  

ජහතයන්තයමත එ තයහ ඵරත් ඳහර්ලසඹ එළනි සිතුවිල්ර  
ඇති වුණහ. ඒ සථහය වුණහ. ඉතින් ඒත් එ  තභයි ඵෆන් කී 
ූලන් හි පු භව මල්ේතුභහ අමේ හි පු ජනහධිඳතිතුභහමේ 

ආයහධනමඹන් රිංහ  ඳළමිණිරහ  ඒ ප්රමේලර  ගිහිල්රහ 
ජනතහ  ථහ යරහ  ඒහඵේධ ප්රහලඹ  නිකුත් මශේ. ඒ 
ඒහඵේධ ප්රහලඹ භහ ශඟ තිමඵනහ. මනොමඹකුත් අඹ ඒහඵේධ 
ප්රහලඹ ළන ථහ ශහ; එ එ මේල් කිේහ. ඇත්ත 

ලමඹන්භ මභමවභයි  මේ ඒහඵේධ ප්රහලමත අහන 
ඳරිච්මේදමත වන් යරහ තිමඵන්මන්  "ජහතයන්තය භහනුෂීඹ 
ව භහන හිමිේ නීතිඹ උල්රිංකනඹ කිරීේ ආභන්ත්රණඹ කිරීභ 

වහ වීේ ක්රිඹහලිඹ - ඒ කිඹන්මන්  accountability - 
ළදත්භ භව මල්ේයඹහ මඳන්හ මදන රී . එභ දු ළනවිලි 
වහ රිළිඹේ මඹී භ  යජඹ ක්රිඹහභහර්ඹ  නු ඇත." කිඹරහයි. 

ඉතින් ඇත්ත ලමඹන්භ මේ ඒහඵේධ ප්රහලඹ - භභ දන්මන් 
නළවළ  වුද මේ රිළිමඹර මශේ කිඹරහ. මොමවොභ වුණත් ඔඹ 
මල්ේරු මන්න ඇති  භව මල්ේතුභහමේ ඳළත්තත් හඩි 

යරහ මේහ වදරහ මේ රිළිමඹර මශේ. ඒ හරමත හි පු 
එ මනහ මභො ත් දුන්නහභ කිඹන්මන්ත් නළවළ මන්. ඉතින් 
මොමවොභ වරි මේ රිළිමඹර යරහ රි  ශහ. [ඵහධහ කිරීභ ] 

ඔඵතුභහභ කිඹන්න. මේ තභයි ජිනීහ භහන හිමිේ 
වුන්රඹ  අයමන ගිමත.  

ඵෆන් කී ූලන් හි පු භව මල්ේතුභහ රිංහ  ඇවිල්රහ 
තිඹ  විතය හරඹ  තුශී  තභයි භහන හිමිේ වුන්රමත 
ළසි හයඹ තිබුමණ්. ඒ න වි  ඇත්ත ලමඹන්භ යුමයෝඳහ 
වවුමල් ය ල් 27යි තිබුමණ්; අද ය ල් 28  තිමඵනහ. 
ජර්භනිඹ ප්රධහන ඒ ය ල් 27 මඹෝජනහ  රිළිමඹර යරහ 
තිබුණහ  භහන හිමිේ වුන්රඹ  මමනන්න. ූලරහනහරඪ 
රු භන්ත්රීතුභනි  භභ භත  යරහ මදන්න ඕනෆ  ඒ න වි  
ඇමභරිහ වුන්රමත හභහජිමඹ  මනොමයි. මභොද  
මජෝර්ේ බුස හි පු ජනහධිඳතිතුභහමේ හරමතී  ඇමභරිහ එච්චය 
ළරකුමේ නළවළ  මේ භහන හිමිේ වුන්රඹ. එතුභන්රහ 
හභහජිත්ඹ න්න ඉදරිඳත් වුමණ් නළවළ. ඵළය  ඔඵහභහ හි පු 
ජනහධිඳතිතුභහ ආපු වළටිමත තභයි ඩිමභොක්රටි  ඳ මත තිමඵන 
භහන හිමිේ සථහයඹත් එ  ප්රථභ තහ  වුන්රඹ  
ආමේ. මභොද  වුන්රඹ සථහරිත යන්න ඉසය මරහ 
තිබුමණ් මොමිභ. ඒ මොල්රන් වුන්රමත හභහජිත්ඹ 
දළරුමේ නළවළ. එතමො  ඇත්ත ලමඹන්භ ඒ අසථහමේී  අඳ  
සිදු වුණහ  යුමයෝඳහ වවුමරන් ඉදරිඳත් යපු මඹෝජනහ  ප්රති 
උත්තයඹ  වළටිඹ  මඹෝජනහ  වදරහ ඉදරිඳත් යන්න.  

ඇත්ත ලමඹන්භ ඒ මඹෝජනහ රිළිමඹර යන අසථහමේී  
ය ල් විලහර ප්රභහණඹ  අඳ  උදවු ශහ. අහන ඡන්දඹ 
ත්තහභ  අරි ඉදරිඳත් යපු ඒ මඹෝජනහ  අදහශ ඡන්දඹ ත්තහභ 
ය ල් 47න් ය ල් 29  අමේ මඹෝජනහ  ඳ  ඡන්දඹ 
ප්රහල ශහ. ය ල් 12  විරුේධ ඡන්දඹ ප්රහල ශහ. ය ල් 
6  ඡන්දඹ ී මභන් ළශකී සිටිඹහ. ඔන්න ඕ තභයි ඳශදාන 
ප්රතිපරඹ. යුමයෝඳහ වවුමල් මඹෝජනහ මදන්න ඉසය මරහ අරි 
ඉ භන් මරහ අරි ගිහිල්රහ අමේ මඹෝජනහ දුන්නහභ  අමේ 
මඹෝජනහ තභයි ඉසය මරහ ත්මත්. එතමො  ඒ මඹෝජනහ 
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ේභත වුණහ  ඳසමේ අය මඹෝජනහ විසි වුණහ. එමවභයි අරි ඒ 
මරහමේී   යුේධඹ ඉය යරහ උමදයෝමඹන්  මඵොමවොභ 
උභනහකින්  යුතු මශේ  ජිනීහ භහන හිමිේ 
වුන්රමතී . ඒ හමේභ අඳ  ය ල් විලහර ප්රභහණඹ  අඳ 
භඟ හිටිඹහ. ය ල් 47න් 29  කිඹන්මන්  තුමනන් මද  
කිට්ටු ප්රභහණඹ . එතමො  ඒ ය ල් සිඹල්ර භ අඳ භඟ 
හිටිඹහ.  

ඇත්ත ලමඹන්භ ඒ අසථහමේී ත් ය ල් කිහිඳඹ  එ  
එ මේඹ හඩි මරහ තභයි අරි ඒ මඹෝජනහ රිළිමඹර මශේ. 
ඒ වළභ හච්ඡහ භ භභ වබහගි වුණහ. මභතළනී  භභ භත  
යන්න ඕනෆ  එ ත් ජහරණන්මේ භහන හිමිේ වුන්රමත 
මඹෝජනහමේ 10 න ඳරිච්මේදමත මභමේ වන් වී තිමඵනහ.  

I quote: 

 "Further welcomes the visit to Sri Lanka of the Secretary-General 

at the invitation of the President of Sri Lanka, and endorses the joint 

communiqué issued at the conclusion of the visit and the 

understandings contained therein;"   

ඔන්න මේ මඹෝජනහ ත් ඒහඵේධ ප්රහලඹ ඇතුළු මරහ 

තිමඵනහ. මභොද  ඒ ඒහඵේධ ප්රහලමත එ ත් ජහරණන්මේ 

ිංවිධහනමත භව මල්ේයඹහ එ ඳළත්තකින් කිඹහ තිමඵනහ  

 වීභ බහය න්න ඕනෆ කිඹරහ. අමේ ඳළත්මතන් අමේ යජඹ 

ඒ  කිඹනහ  "ඒ ඉදරිඳත් යපු අදවස ක්රිඹහත්භ යන්න ඵළඳී 

ඉන්නහ" කිඹරහ. අරි  වමඹෝඹ දුන් මේ ය ල් සිඹල්ර භ 

අමඳන් ඵරහමඳොමයොත්තු මන්මන්  මේ  වීභ බහය අයමන  

න්න තිමඵන රිඹයඹන් සිඹල්ර භ අයමන මේ යමට් පුළුල් 

ිංහිඳිඹහ  ඇති යන්න අරි  යුතු යයි කිඹන එයි. භභ 

වළභ මේරහමේභ කිඹරහ තිමඵන්මන්  අරි  මේ 'මඵොමවොභ ඳවසු 

ක්රභඹකින් නළරහ ඹන්න රළබුණු ප්රහවන ඳවසුභ ' කිඹරහයි. 

ඵස එ  කිේත් නිළයදයි. නදාත් ඒ ඵස එ  අරි නළේමේ 

නළවළ. අරි ඒ ය ල් 29 ඡන්ද ටි අයමන තෘේතිභත් වුණහ; අරි 

නධර්ඹත් වුණහ. අරි ඇවිල්රහ කිේහ  මරෝඹ අරි යපු යුේධඹ 

රිළිඵ හධහයණීයණඹ  යරහ තිමඵනහ; ජහතයන්තයමත 

ඵහුතයඹ  අරිත් එ  ඉන්නහ; අරි  උදවු යන්න ඒ 

මොල්රන් රළවළසතියි; ඒ නිහ ඒ උදවු-උඳහය අයමන අරි 

ිංර්ධනඹ  යනහ; යමට් ිංහිඳිඹහ  ඇති යනහ කිඹරහ. 

ඔඹ හමේ මේල් තභයි අරි කිේමේ. වළඵළයි  එභ මඹෝජනහමේ 

අන්තර්තඹ වරිඹ  මත්රුේ අයමන ඒ අනු  යුතු යන්න 

අරි රිඹය ත්මත් නළවළ.  

භ  භතයි  2009 අවුරුේමදන් ඳසු 2010 අවුරුේමේත් භභ 

ගිඹහ  2011 අවුරුේමේත් භභ ගිඹහ. ඒ වළභ අසථහී භ භමන් 
ඇහුහ  "ඔඵතුභන්රහ ිංහිඳිඹහ  ඹන භමන්ී  මභො ද යරහ 
තිමඵන්මන්?" කිඹරහ. එතමො  භභ කිේහ  "අරි අතළන්වන් 
නළත ඳදිංචි යන්න  යුතු යරහ තිමඵනහ; ඳහයල් වදරහ 

ී රහ තිමඵනහ; විදුලිඹ රඵහ ී රහ තිමඵනහ; විනහල වුණු  ළිංකි 
ප්රතිිංසයණඹ යරහ ජනතහ  මොවිතළන් යන්න අරි 
ඳවසුේ රහ ී රහ තිමඵනහ." කිඹරහ. මේ ආී  මේල් අරි 

ගිහිල්රහ ඉදරිඳත් යනහ. ඇත්ත ලමඹන්භ ඔවුන් මේහයින් 
ෆහී කභ  ඳත් වුමණ් නළවළ. මභොද  එතළන තිබුමණ් භහන 
හිමිේ ප්රලසනඹ විතය  මනොමයි  ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. 

එතළන අමේ විමේල ප්රතිඳත්තිමතත් ප්රලසන තිබුණහ. ඒ භභ 
කිඹන්න ඕනෆ. භහන හිමිේ ප්රලසනත් තිබුණහ. ඒහ  අරි වරිඹ  
 යුතු යන්මන් නළවළයි කිඹන භතඹ  එතළන ඇති මරහ 

තිබුණහ. වළඵළයි  ඔඵහභහ ජනහධිඳතිතුභහ ඵරඹ  ඳළමිණි වි 
ඇමභරිහ භහන හිමිේ වුන්රඹ  ඇතුළු මරහ ඒ 
මොල්රන් එහි නහඹත්ඹ අයමන  මතෝයහ මබ්යහ  යුතු 
යන්න ඳ න් ත්තහ. ඒ තභයි ඒ මොල්රන්මේ ප්රතිඳත්තිඹ. 

භහන හිමිේ වුන්රඹ සිටින ය ල් අතරින් කුභන ය ද 

ළඩිමඹන්භ භහන හිමිේ උල්රිංකනඹ යරහ තිමඵන්මන් 

කිඹරහ ඒ මොල්රන් භධයසථ ඵළලුමේ නළවළ. ඇත්ත ලමඹන්භ 
ඒ මොල්රන් මේ දවහ භධයසථ ඵළලුහ නේ  ශ්රී රිංහ ඉර  
ය න්න ඉසමල්රහ තත් ය ල් ණනහ  ඉර  ය 
මන  යුතු යන්න තිබුණහ. නදාත්  ඒ මොල්රන් ඒ 

ේඵන්ධමඹන් භධයසථ ඵළලුමේ නළවළ. ඒ මොල්රන් අමේ දවහ 
ඵළලුමේ අරි ඒ මොල්රන්මේ මොමඩ් ඉන්න ය   මනොමයි 
කිඹන භට් මින්. මභොද  අමේ හි පු නහඹඹහ ඒ මනමො ත් 

ඉයහඹ  ගිහිල්රහ  ලිබිඹහ  ගිහිල්රහ ඩහෆිමේ උයහි  අත 
දභහ ඩහෆිත් එ  රින්තූය අයමන මභමවේ ඳත්තයරත් ඳශ 
ය  ජහතයන්තයමතත් ඒ රින්තූය ඳශ මරහ තිබුණහ. ඒ අනු 

ඇත්ත ලමඹන්භ ඒ මොල්රන්  අරි මඳන්වහ  අරි ඉන්මන් 
මන මොඩ කිඹරහ; අරි ඉන්මන් ඒහධිඳති ඳහරමඹෝ සිටින 
මොඩ කිඹරහ; ප්රජහතන්ත්රහදඹ ක්රිඹහත්භ මනොමන ය ල් 

ඉන්න මොඩ කිඹරහ. අමේ විමේල ප්රතිඳත්තිඹ එතළනී  ඵරඳෆහ. 
2012 ර්ඹ නමො  යුේධඹ අන් යරහ අරි ය  ිංර්ධනඹ 
යනමො  ඇත්ත ලමඹන්භ අරි අද අනුභනඹ යන විමේල 
ප්රතිඳත්තිඹ එදහ අනුභනඹ මශේ නළවළ. අරි එදහ මතෝයහ මබ්යහ 

තභයි ය ල් එ  මිත්රලිලීබහඹ ඇති ය ත්මත්. අරි එ 
ඳළත්ත  ඵය වුණහ. ඒ තුළින් අමේ අල්ළසි ය ර  අරි ළයද 
ඳණිවුඩඹ  ඹළේහ  අරි ආරඹ යන්මන් ඒ මොල්රන් ළන 

හිතරහ මනොමයි කිඹරහ. අරි වළමභෝභත් එ භ වරිඹ  එ වහ 
භහන ආරඹ ශහ නේ  මේ ප්රලසනඹ ඇති න්මන් නළවළ.  

 
ගරු රළජලමරෝදයේ වේඳන්දන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ரஜதரம் ெம்தந்ன்) 

(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 

Hon. Minister, may I interrupt you?  

 
ගරු මහින්ද වමරසිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந் ெெறங்ய) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

Yes, certainly.  

 

ගරු රළජලමරෝදයේ වේඳන්දන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ரஜதரம் ெம்தந்ன்) 

(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 

All these countries including America supported you 
when you prosecuted the war against the LTTE. You 

cannot deny that. You made commitments to those 

countries in regard to what will happen in this country 

politically once the war came to an end; which 
commitments you did not keep and that was the primary 

reason why the international community decided that 

something needed to be done. It was you who got their 
support to prosecute the war and defeat the LTTE, but 

you did not keep to the commitments  that you made to 

the world when you got that support. You cannot deny 

that.   
 

ගරු මහින්ද වමරසිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந் ெெறங்ய) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

Well, Hon. Leader of the Opposition, that is exactly 
what I was saying.  I was saying that we did not deliver 

on what we undertook to implement in 2009 and our 

foreign policy was implemented in a way that we sent 

wrong signals. Obviously, we were put in a lot where we 
did not belong to, and to make matters worse, the 

President, at that time, went and quoted the likes of 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

Gaddafi and Saddam Hussein which made matters worse. 

We sent a signal to all these countries who helped us- 
 

ගරු රළජලමරෝදයේ වේඳන්දන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ரஜதரம் ெம்தந்ன்) 

(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 

With the way you dealt with the Bandaranaike-

Chelvanayakam Pact, with the way you dealt with the 

Dudley Senanayake -Chelvanayakam Pact, you have 
become so accustomed to making commitments and not 

implementing them and you thought that you would 

repeat those practices with the international community. 

That is why you have gone wrong and now, the question 
is whether you implement the present Resolution.  

 

ගරු මහින්ද වමරසිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந் ெெறங்ய) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

The Hon. Leader of the Opposition, your main point is 

taken and I have replied that. Let me continue with my 

speech. Thank you very much.  

භභ ලින් කිඹහ මන ආ ආහයඹ  2012 ර්ඹ මනමො  
ඇමභරිහ භහන හිමිේ වුන්රඹ නහඹත්ඹ ත්තහ. 
යුමයෝඳහ වවුර  කිේහ  "ඔඵතුභන්රහ  යන්න ඵළරි වුණු මදඹ  

අරි යරහ මඳන්න්නේ." කිඹරහ. එහිී  ඔවුන් ශ්රී රිංහ ඉර  
ය ත්තහ. ශ්රී රිංහ ඉර  ය ත්මත් එ ඳළත්තකින් 
යුමයෝඳහ වවුමල් ය ර  වමඹෝඹ  වළටිඹ  ඒ ඳළයදුණු 
මඹෝජනහ නළත ය  දනහ මදන්නයි. ඔවුන් ඒ කීභ බහය 

අයමන කිේහ  "අමේ මේලඳහරන නයහඹ ඳත්රඹ අරි දළන් 
ක්රිඹහත්භ යන්න ඳ න් න්නහ." කිඹරහ. මභතළන සිටින 
අනි  ෆභ මමනකු භ ඩහ මවොඳින් භහන හිමිේ වුන්රඹ 

රිළිඵ භහ දන්නහ. ඔඹ භහන හිමිේ වුන්රඹ භධයසථ 
බහ  මනොමයි. ඔඹ භහන හිමිේ වුන්රඹ ප්රධහනීන් වළභ 
වි භ ක්රිඹහත්භ යන්න වදන්මන් මේලඳහරන නයහඹ ඳත්රඹ . 

ඒ තභයි ඇත්ත. භහන හිමිේ මොමිභ භහන හිමිේ 
වුන්රඹ  ඳරිර්තනඹ නමො  අඩු ණමන් භධයසථ 
රණයණ නියි කිඹරහ අරි ඵරහමඳොමයොත්තු වුණහ. භහන හිමිේ 

උල්රිංකන රිළිඵ මොඹහ ඵරහ මේහ  ප්රදාත්ඹ ී රහ  යුතු 
යයි කිඹරහ අරි ඵරහමඳොමයොත්තු වුණහ. නදාත්  එමවභ වුමණ් 
නළවළ. ඒ ඵරතුන් ඒ මේලඳහරන නයහඹ ඳත්රඹ  වළමයේහ. 

අඳ හමේ කුඩහ ය ල් මත්රුේ න්න ඕනෆ  ගිහිල්රහ ළු ර 
ඔළු වේඳහ න්නමො  මභො ද න්මන් කිඹරහ. අඳ  
ඇමභරිහත් එ  වළේමඳන්න පුළුන්ද? 2012 ර්මතී  අඳ  
එළනි මදඹ  යන්න කිඹරහ තභයි කිේමේ. ඒ මොල්රන් ඒ 

මොල්රන්මේ ේඳත් සිඹල්ර භ ඳහවිච්චි යරහ ඉවශභ භට් මේ 
ඉරහ ඒ යහඳහයඹ මන ගිඹහ. නදාත්  2012ී  මභො ද වුමණ්? 

ඡන්ද 29  ත්ත ශ්රී රිංහ 15  ළටුණහ. ඇමභරිහ 

ප්රධහන ඒ මඹෝජනහ ඉදරිඳත් ශ ය ල් සිඹල්ර ඡන්ද 24  
ත්තහ  ඡන්ද 29  තිබුණු අරි 15  ඵළසහ  ඡන්ද 12  තිබුණු ඒ 
මොල්මරෝ 24  නළේහ  ය ල් 8  ඡන්දඹ ී මභන් ළශකුණහ.  

ඔන්න 2012 ප්රතිපරඹ! රු සුභන්තියන් භන්ත්රීතුභහ කිේහ හමේ 
2012 මනමො  ඒ මොල්මරෝ ජහතයන්තය අධියණඹ  ළන 
ථහ මශේ නළවළ. 2012 මනමො  ඒ මොල්මරෝ 

ඵරහමඳොමයොත්තු වුමණ්   මේලිඹ ලමඹන් අරි ඒ ඳළමිණිලි රිළිඵ 
මොඹහ ඵරහ  ඒහ නිළයද ඳරී ණඹ  ර  යරහ ප්රතිපර 
මඳන්යි කිඹරහ.  මේ මචෝදනහ ඇත්තද  නළේද කිඹන එ අරි 
දන්මන් නළවළ.  වළඵළයි  මචෝදනහ තිබුණහ.  

භ  භතයි  ්රිතහනයඹ ඉයහඹ  ගිහිල්රහ යපු යුේධඹ ළන 

මොඹහ ඵරන්න ශඟී   චිල්මොට් හර්තහ රිළිමඹර යන්න 

ඳ න් ත් ඵ. අවුරුදු 10  ත වුණහ  ඔඹ චිල්මොට් හර්තහ 

රිළිමඹර යරහ ඉය යන්න. ගිඹ අවුරුේමේ චිල්මොට් හර්තහ 

ඉදරිඳත් වුණහ. චිල්මොට් හර්තහ ඉදරිඳත් වුණු වළටිමත දළන  

ඉන්න ්රිතහනය අභළති මතමර්හ මේ කිේමේ මභො ද ? 

මතමර්හ මේ කිේහ  "භහන හිමිේ මචෝදනහ ඉදරිඳත් යන්න 

යහඳහයඹ  මරෝමත ඇති මරහ තිමඵනහ" කිඹරහ.  - 

"Industry"  කිඹන චනඹ ඇඹ කිේමේ.-  මේ වළභ එ භ අඳ  

බහය න්න ඵළවළ  මභොද  මේ යහඳහයඹ .  අමේ වදාදහ 

මභො  මවෝ යද  යරහ තිමඵනහ නේ ඒ ළන මවො  

මවොඹරහ ඵරරහ ඒ  රිඹය න්න අරි සුදහනේ. වළඵළයි  මේ 

ඉදරිඳත් යන වළභ මඹෝජනහ භ  තය මඹෝජනහ  කිඹරහ 

අඳ  රිළින්න ඵළවළ.   

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අරි මවො භ දන්නහ  අමේ 

යණ විරුන්  විමලේමඹන්භ අමේ ත්රිවිධ වදාදහ ප්රතිඳත්තිඹ  

වළටිඹ  දහත් සිවිල් ජනතහ ඉර  යන්න රණයණඹ  

ත්මත් නළවළ කිඹරහ. වළඵළයි  එල්ටීටීඊ ිංවිධහනමත නහඹඹහ 

ඇතුළු ඒ ිංවිධහනඹ අඳ  ජහතයන්තයමත  ළු ඳළල්රභ  

මමනන්න; වදන්න අමේ ත්රිවිධ වදාදහ රේජහ  ඳත් යන්න  

අමෞයඹ  ඳත් යන්න උතුමර් සිවිල් ජනතහ මිනිස ඳලිව  

වළටිඹ  ඳහවිච්චි යරහ  ඒ අඹ හිතුහ  අරි සිවිල් ජනතහ 

මනොරහ එල්ටීටීඊ ිංවිධහනඹ  හරතු කු ප්රවහය  මභෝ හර් 

ප්රවහය එල්ර යන්න ඳ න් නීවි කිඹරහ. අමේ ත්රිවිධ වදාදහ 

 මඵොමවොභ විනඹහනුකර  ෘත්රණඹමේී  වදාදහ  වළටිඹ  වළභ 

වි භ  සිවිල් ජනතහ මබ්යහමන මේ දරුණු ත්රසතහදඹ නළති 

යන්න  යුතු යන්න තභයි ඉදරිඳත් වුමණ්. අඟමරන් අඟර  

ගිහිල්රහ  තභන්මේ ජීවිත ඳරිතයහ ශහ. සිවිල් ජනතහ ආය හ 

ය න්න ගිහිල්රහ අමේ වදාදහමේ දවස ණන  භළරුණහ. 

එමවභ නළත්නේ යුේධඹ අන් මනමො  එමවේ හි පු ර  

3  ව සිවිල් ජනතහ අඳ  මබ්යහ න්න වළකිඹහ රළමඵනහද? ඒ 

හමේ ෘත්රණඹමේී   යුතු යරහ  professional army එ  

වළටිඹ  ඒ ඳරිතයහඹ යරහ තභයි අද මේ නිදව අඳ  රඵහ ී රහ 

තිමඵන්මන්.   

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  මේ හමේ ඉතිවහඹ  තභයි 

අද අඳ  තිමඵන්මන්. 2012 මයන් ඳසු 2013 මර් 

මඹෝජනහ  ආහ. ඇත්ත ලමඹන්භ 2013 මඹෝජනහ  අඳ  

විරුේධ ඡන්ද 25  රළබුණහ; ය ල් 13  අඳ  ඳ  ඡන්දඹ 

දුන්නහ; අ  මදමන  ඡන්දඹ ී මභන් ළශකිරහ හිටිඹහ.  2014 

මඹෝජනහ  ය ල් 23  අඳ  විරුේධ ඡන්දඹ දුන්නහ;  12  

අඳ  ඳ  ඡන්දඹ දුන්නහ;  12  ඡන්දමඹන් ළශකිරහ හිටිඹහ.  

මේ trend එ ඵරන්න. ඡන්ද 29  2009 මර්ී  ත්ත අරි 2012 

මර්ී   15  ඵහිනහ; 2013 මර්ී  13  ඵහිනහ;  2014  

මර්ී  12  ඵහිනහ.  2015 මනමො  අඳ  නළත ය  අය 

ඵස එ එනහ. නළත ය  අඳ  ඵස එ  න් න්න අසථහ 

රළමඵනහ.  ඒ ිංහිඳිඹහ ඵස එ  අරි න් නහ. ජනහධිඳතිතුභහ  

අභළතිතුභහ ඇතුළු  භසත යජඹ විලහර මේලඳහරන 

වුභනහකින් මේ යමට් පුළුල් ිංහිඳිඹහ  ඇති ය න්න 

ඕනෆඹ කිඹන රිරිසිදු සිතුවිල්ර දාල් යමන මරෝඹ දනහන්න 

 යුතු යනහ. ඒ වහ අමේ විමේල ප්රතිඳත්තිඹ මනස 

මනහ.  එ ය   විතය  ඵය  යුතු යරහ අඳ  

ප්රලසනඹ  මි  ඹවඳත  මන්මන් නළවළයි කිඹන එ අරි 

මත්රුේ න්නහ. එ ය   ඵය  යුතු කිරීමභන් අමේ 

අල්ළසි ය ර  අරි ළරැද ඳණිවුඩඹ  ඹනහ; ඒ අඹ කුරේපු 

මනහ; ඒ අඹ මනත් මේල් හිතනහ; අඳ මොන් මනහ; 

අඳ ප්රති මේඳ යනහ.  
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ඊ  ඳසු භභ ලින් කිය ඒහධිඳති ඳහරනඹ තිමඵන ය ල් 

මොඩ  අඳත් දභනහ.  එතමො  අඳ  ජහතයන්තයමත 
වමඹෝඹ නළති මනහ. ඉතින් මේ හයණඹ වරිඹ  මත්රුේ 
මන  ජනහධිඳතිතුභහ කිඹනහ  අමේ විමේල ප්රතිඳත්තිඹ භළද 
භහත ඹන්න ඕනෆ; මනොඵළඳි - non-aligned- විමේල 

ප්රතිඳත්තිඹ  මන්න ඕනෆ කිඹරහ. මේත් එ  ඇත්ත 
ලමඹන්භ අරි නිේ ඉන්මන් නළවළ. අඳ  ඳශදාමනි මඹෝජනහ 
මනහ   එද භ අඳ ඳයේදන්න භහන හිමිේ වුන්රඹ 

 යුතු ශ  අඳ  මචෝදනහ එල්ර ශ ය ල් 27 -අද ය ල් 
28 .-  අරි ශඟ  එනේ අරි ඉන්මන් නළවළ. අරි ඒ අඹ ශඟ  
ගිහින් කිඹනහ   "නළත ය  තදාන්නහන්මේරහත් එ  සුවද 

 යුතු යන්න අරි ළභළතියි" කිඹරහ. We reached out to 
them.  

භ  භතයි  අමේ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ජර්භනිඹ  

යහජයතහන්ත්රි භන ගිඹ අසථහමේ රු භිංර භයවීය 
භළතිතුභහත්  විමේල  යුතු අභහතයයඹහ වළටිඹ  ඒ අසථහ  
වබහගි වුණු ඵ. ඇන්ජරහ භර්ල් චහන්රර්තුමිඹමන් ඒ 
ප්රෘත්ති හච්ඡහමේී    "Why did you invite the President of 

Sri Lanka?"  කිඹරහ ඇහුහභ  ඒ  එතුමිඹ දුන් උත්තයඹ 
මභො ද? එතුමිඹ කිේහ  "Sri Lanka has reached out to 
Europe, Sri Lanka has reached out to us" කිඹරහ. අරි මේ 

මශේ නළවළ. ඒ මරහමේ ඉරහ- 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ඇභතිතුභහ ඔඵතුභහ  රඵහදුන් හරඹ නේ අහනයි. 

 
ගරු මහින්ද වමරසිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந் ெெறங்ய) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භ  විනහඩි 30  තිමඹනහ. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ඇභතිතුභනි  ඒ විනහඩි 30ත් දළන් අන් මරහ 

තිමඵනහ. 

 
ගරු මහින්ද වමරසිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந் ெெறங்ய) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

ඒ මභොමවොමත් ඉරහ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහමේ 

නහඹත්මඹන්  රු අභළතිතුභහමේ වබහගිත්මඹන් වළභ 
ය   එ භ  සුවදලිලිත්ඹ  ඇති ය න්න අරි  යුතු ශහ. 

අද භහන හිමිේ වුන්රඹ මඹෝජනහ  එනමො  ඒ 
මඹෝජනහ ඒභති ේභත මනහ. ශ්රී රිංහත් 

මො සරුම  වළටිඹ  ඉදරිඳත් මනහ. ගිඹය භහන 

හිමිේ වුන්රඹ මඹෝජනහ දවහ ඵළලුහභ අමේ රු භිංර 
භයවීය ඇභතිතුභහ ත්  රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ අමේ 

නිමඹෝජය ඇභතිතුභහ ත්   සවිට්ර්රන්තමත අමේ තහනහඳති 
යවිනහත් ආරිඹසිිංව භවතහ ත් ඇත්ත ලමඹන්භ භභ ප්රලිංහ 

යනහ. මභොද  එතුභන්රහ ඇත්ත ලමඹන්භ මවො   හිතරහ 
ළඹුරින් මේ මඹෝජනහ අධයඹනඹ යරහ තභයි ශ්රී රිංහ එතු 

මශේ. භභ ටි   ඵඹ මරහ සිටිඹහ  අය භහන හිමිේ 

භවමොභහරිස  ඉදරිඳත් යපු ඒ හර්තහ මේ මඹෝජනහමන් 
රිළිනීද කිඹරහ. නළවළ.  භිංර ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභන්රහ 

ල්ඳනහහරී ළඹුරු හිතරහ   you have used the words "we 
take note.." ඹන්න. හභහනය ේප්රදහඹ තභයි  "We welcome.." 

කිඹන එ. වළඵළයි  එමවභ මශේ නළවළ. We had reservations. 

We did not agree with everything that the High 
Commissioner said.  There were certain things that he said 

which we would not support. So, we said, "We take note..". 

දළන් මේහ  රකුණු මදන්මන් නළේද? මේහ  රකුණු 
මදන්මන් නළේද! මභතළන ගිහිල්රහ ආපු වළටිමත ය  ඳහහ දුන්නහ 

කිඹරහ භිංර භයවීය ඇභතිතුභහ විමේචනඹ ශහ; වර් ද 
සිල්හ නිමඹෝජය ඇභතිතුභහ විමේචනඹ ශහ. නළවළ  එමවභ 
මදඹ  වුමණ් නළවළ. අරි මරෝඹත් එ  මේ භන ඹන්න ඕනෆ. 

අඳ  ත හුඟ  ළඩ ය න්න තිමඵනහ. මභතුභන්රහමේ 
විලසහඹ අරි දනහන්න ඕනෆ. යසථහ ිංමලෝධන ළඩ 
රිළිමශ  අද මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේ තිමඹනහ. අරි ඒ ළන 

වුභනහමන්  යුතු යරහ මේලඳහරන වුභනහ  භත 
 යුතු යන්න ඕනෆ. අරි ටීඑන්ඒ ඳ ඹ අන්තහී න්  බහය 
මදන්න මවො නළවළ. අරි රු ේඳන්දන් භළතිතුභහ හමේ 
භධයසථ නහඹඹන්  ල තිභත් යන්න ඕනෆ. මභතුභන්රහ 

ල තිභත් යන්න අඳ  තිමඹන  එභ ක්රභඹ තභයි 
එතුභන්රහ ත් ඹභ  මනිඹන්න අසථහ  ඉඩඩ රඵහ ී භ. 
එතුභන්රහමේ ඡන්දදහඹඹන් ඵරහමන ඉන්නහ මභො ද 

මභතුභන්රහ යන්මන් කිඹරහ. අරි ඒහ මත්රුේ න්න ඕනෆ. 
එමවභ භධයසථබහඹ TNA එ තිඹන්න අමේ ඳළත්මතනුත් 
න්න තිමඵන රිඹයල් අරි න්න ඕනෆ. අහනමතී  භ  

කිඹන්න තිමඵන්මන් ජහතයන්තය ඳරී ණ ඉල්ලුහ  
ජනහධිඳතිතුභහත්  අභළතිතුභහත් මඵොමවොභ ඳළවළදලි කිඹරහ 
තිමඵනහ  "ඒ අනු  යුතු යන්න අමේ යමට් ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහමේ කිසිමේත්භ ඉඩ ඩ නළවළ." කිඹරහ. විමලේමඹන්භ 
ජනහධිඳතිතුභහ කිඹරහ තිමඵනහ  "ජහතයන්තය භට් මින් 
ඳරී මඹෝ මේ ය   මේන්න කිසිමේත්භ ඉඩ මදන්මන් නළවළ. 
අමේ අධියණඹ ළන අමේ විලසහඹ  තිමඵනහ." කිඹරහ.  

 ඳසුගිඹ හනුමේ හි පු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳ  
භළතිතුභහමේ යජඹ ඹ මත් භභ භහන හිමිේ ඇභතියඹහ 
වළටිඹ  සිටිඹී  ඉන්දඹහමේ හි පු අ විනිසුරුතුභහ න ඵරණ 

භවත්භඹහමේ ප්රධහනත්මඹන් ය ල් 8කින් විමලේඥමඹෝ 

ණ්ඩහඹභ  මන්නරහ මයන්තු  නිකුත් යරහ  ඒ අඹ  නිර 
ලමඹන් උදරහභ මොමිභ අධයඹනඹ  ර  යන්න ඉඩ ඩ 

අසථහ රඵහ දුන්නහ. නදාත් මභො ද වුමණ්? ඵරණ හි පු අ 
විනිසුරුතුභහ ඉන්දඹහ  ගිඹ වළටිමත කීඳ මදමන  එතු මරහ 

හර්තහ  ඉදරිඳත් ශහ  "එ  තිබුණු ආණ්ඩු උදරහභ 

මොමිභ  සහධීන ළඩ යමන ඹන්න අසථහ මදන්මන් 
නළවළ  මේලඳහරන ඇ් ලි ළසීේ යනහ; ඒ නිහ ඒ මොල්රන්  

මේ විලසහ යන්න ඵළවළ" කිඹරහ.  

අන්තිභ  භ  ඉන්දඹහ  ඹන්න සිේධ වුණහ. භභ ඉන්දඹහ  
ගිහිල්රහ ඉන්දඹහමේ එ  හි පු අමේ භව මොභහරිසතුභහ න 
මයොමේස ජඹසිිංව භවත්භඹහ එ  ඵරණ භවත්භඹහමේ නි  

ගිහිල්රහ මේ හර්තහ මඳන්නරහ  කිේහ  "මේ හර්තහ 
ේපූර්ණමඹන්භ ළරැදයි. ඔඵතුභන්රහ  ඳවසුේ රරහ 
දුන්මන් මභමව  ඇවිල්රහ ජහතයන්තය ප්රමිරණන් අනු මේ 

ඳරී ණ  යුතු මමයනහද නළේද කිඹරහ මොඹහ ඵරන්නයි. 
මේලඳහරන ඇ් ලි ළසීේ යනහ කිඹරහ ඳතින යජඹ  ඇ් ල්ර 
ද  යන්න ඔඵතුභන්රහ  ඵළවළ." කිඹරහ. අඳ තදුය ත් 

ජහතයන්තයඹ ඉදරිමත ට් න්න භඩ ඳවය  වන්නයි මභමවභ 
යරහ තිමඵන්මන් කිඹන එ භභ කිේහ. එතමො  එතුභහත් 
කිේහ  "මේ ළරැදයි. භ  කිඹන්මන් නළතියි මේ යරහ 
තිමඵන්මන්." කිඹරහ. එතමො  භභ කිේහ  "එමවභ නේ ඔඵතුභහ 

මේ හර්තහ ප්රති මේඳ යනහ කිඹරහ දළන් භ  ලිරිඹ  ලිඹහ 
මදන්න." කිඹරහ. ඒ අනු එතුභහ හර්තහ  රිළිමඹශ යරහ 
දුන්නහ. දළන් භමේ ශඟ ඒ හර්තහ තිමඵනහ. ඒ හර්තහමේ 

headline එම  මභො ද කිඹන්මන්?   
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ඳහර්ලිමේන්තු 

"Justice P.N. Bhagwati, Chair of the IIGEP Clarifies Position 

States: 'IIGEP has never alleged that there was absence of political 

will on the part of the Government of Sri Lanka' " 

බහඳති වළටිඹ   යුතු යපු ඵරණ භවත්භඹහමන් ඒ 

වතිඹ ත්තහ  ඳසමේ අයමොල්රන්  අකුරහමන ඹන්න 
සිේධ වුණහ. අඳ  ඇත්ත ලමඹන්භ අත් දළකීේ තිමඵනහ. 
ජහතයන්තයමඹන් එ එ මනහ මනහහ කිඹරහ ඳරී ණ 

සහධීන මන්මන් නළවළ. භවය මරහ  ඔඹ ජහතයන්තයමඹන් 
මමනන අඹ අරි මඵොමවොභ අභහරුමන් දනහ ත්ත මේලඳහරන  
ආර්ථි  භහජ සථහයබහඹ අසථහය යන්න මේලඳහරන 

නයහඹ ඳත්රඹ  ක්රිඹහත්භ යන්න ඉඩ ඩ තිමඵනහ. අනිත් එ 
එදහ හමේ මනොමයි  අද අමේ අධියණඹ සහධීනයි. 
ඇත්තලමඹන්භ අඳ  දළන් තිමඵන්මන් ක්රභමේදඹ  වදහමන 

ඒභති ේභත වුණු මේ මඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ යන්න 
ඳ න් න්නයි. අරි දහත් අඳ  මේ නිදව රඵහ දුන්න අමේ 
යණ විරුන් ඳහහ මදන්මන් නළවළ. ප්රතිඳත්තිඹ  වළටිඹ  අමේ 
ත්රිවිධ වදාදහ දහත් සිවිල් ජනතහ ඉර  ය ත්මත් 

නළවළ. ඇත්ත ලමඹන්භ අඳ  ඕනෆ මේ යමට් සිඹලුභ ජන 
මො ස අතය භගිඹ  ඇති යරහ  ආණ්ඩුක්රභ යසථහමන් 
ී රහ තිමඵන භ අයිතිහසිේ සිඹලුභ ජනතහ  රඵහී රහ  

සිඹලුභ මදනහ එ  කිසිභ මනකින් මතොය මේ ය  විලහර 
ිංර්ධනඹ  යහ මනිඹන්න  යුතු යන්නයි. ඒ  
නහඹත්ඹ මදන්න අතිරු ජනහධිඳතිතුභහත්  අභළතිතුභහත් 

 යුතු යනහ කිඹන එ භත  යමින් භමේ චන සල්ඳඹ 
මභතළනින් අන් යනහ. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Next, the Hon. S.M. Marikkar. You have five minutes.  
 
ගරු එවහ.එේ. මරික්කළර් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

Sir, I have eight minutes.  
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

No, only five minutes.  

 
[අ.බහ. 5.37] 

 

ගරු එවහ.එේ. මරික්කළර් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ිංහිඳිඹහ මඳයටු යමන 
ආපු මේ යජඹ "ිංහිඳිඹහ  ණ මොහ වඬනහ" කිඹරහ යමට් 
තළනින් තළන විවිධ මේල් සිේධ මන මභොමවොත මභළනි 

භහන හිමිේ මඹෝජනහ  ළන ථහ යන්න රළබීභ එ තයහ 
විධිඹ අහනහ  විධිඹ යි භභ දකින්මන්. නීතිඹ වහ හභඹ 
සථහරිත නහ මනු  ළරෆ නීතිඹ යජ යනහද කිඹන 
ප්රලසනහර්ථඹ  අඳ වදාමේ තිමඵේී  තභයි මේ මඹෝජනහ එන්මන්.  

විමලේමඹන්භ කිඹනහ නේ ඳසුගිඹ භහඹ හරඹ තුශ විවිධ 

පුේරයින් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ   රු අග්රහභහතයතුභහ   යජමත 

උස නිරධහරින්   ඇභතිරුන්  මනොමවොබිනහ බහහමන් ථහ 

යරහ  ඔවුන්  නීතිමඹන් ඳළනරහ ඹන්න පුළුන් හතහයණඹ  

අමේ ය  තුශ නිර්භහණඹ මරහ තිබීභ රිළිඵ අමේ නහටුත්  

විමයෝධතහත් ප්රහල යන්න භභ මභඹ අසථහ  යන්නහ. 

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ග්රහීනඹ බහහමන් කිඹනහ 

නේ අද අරි මේ විහද යන්මන් ීන  අවුරුදු මද  ලින් ථහ 
යපු  "යණ විරුන් දඩඹේ යමින්  තභන් විදුලි පුටු  මන 
ඹන්න වදනහඹ" කිඹපු මඹෝජනහ රිළිඵයි. එභ නිහ අරි 

අවනහ  ත්භන් ආණ්ඩු ඳත් මරහ මේ න මො  අවුරුදු 
මද ත මරහ ඉයයි; භහන හිමිේ ළසිහය කීඳඹ  
තිබුණහ; අමේ හි පු විමේල ඇභතිතුභහ හච්ඡහ හය 

ණනහ ත් ගිඹහ. වළඵළයි  විදුලි පුටු  වුරු මවෝ මන 
ගිඹහද? මන ඹන ඵ  මඳමනනහද? එමවභ නළත්නේ යණ 
විරුමකු මොමවේ වරි දඩඹේ මරහ තිමඵනහද? ඒ ළන අරි 
ප්රලසන යන්න ළභළතියි.  

මේ යමට් ත්රිවිධ වදාදහ මේ අවුරුේද තුශ භහනුෂි මභමවයුේ 

ශ ආහයඹ අනු  ඔවුන් මභොන විධිඹ ද යුේධ මශේ කිඹන එ 

ඳළවළදලි නහ. ිංතුය ඇති ව අසථහමේී   ශ න්ද නහඹ 

ගිඹ අසථහමේී  හ මේභ යමට් ඇති වුණු ආඳදහ තත්ත්ඹන්රී  

ඔවුන් මභොන තයේ භහනුෂි වදාදහ ද කිඹන එ ඔේපු ශහ. 

වළඵළයි  වුමණ් මභො ද? තභන්මේ මවොයේ  මප්රෝඩහ  මිනී 

භළරුේ වහ ිංචහ ව න්න ඒ භහනුෂි වදාදහ බිල්ර  ී රහ ථහ 

කිරීභ තභයි මශේ. එභ නිහ ඒ ඉතිවහඹ රිළිඵ අඳ මඳොඩ්ඩ  

භත  ය න්න ඕනෆ. 

2009 භළයි 19ළනි දහ යුේධඹ ඉය වුණ භන් එ ත් 

ජහරණන්මේ භව මල්ේතුභහ මන්හ ත්මත් එ ත් ජහති 

ඳ ඹද? නළවළ. හි පු ආණ්ඩුයි මන්හ ත්මත්. එතුභහ 

මන්හ මන joint press release එ  නිකුත් මශේ වුද? 

එ ත් ජහති ඳ ඹද? ර්තභහන ආණ්ඩුද? නළවළ. හි පු 

ආණ්ඩු. ඒ joint press release එමන් මභොනහද කිේමේ? 

"භහන හිමිේ ප්රර්ධනමතී  ව ආය හ කිරීමේී  ශ්රී රිංහ  

වහඹ මමි" කිඹරහ. එභ භහධය නිමේදනඹ නිකුත් මශේ වුද? ඒ 

අනු මොමිභ  ඳත් යනහ කිඹරහ මඳොමයොන්දු වුමණ් වුද? 

එමේ මඳොමයොන්දු මරහ අය ළිිං භළඩි  දූඳත් භහනසිත්මත 

ඉමන ජහතයන්තයඹ  මොහ මඳන්න්න ගිඹ නිහ තභයි  

ජහතයන්තයඹ විසින් දරුසභහන් මිටු ඳත් මශේ. එභ නිහ තභයි 

ඳසු ගිඹ යජඹ  සිේධ වුමණ්  උත් ඳහඩේ වහ ප්රතින්ධහනඹ 

රිළිඵ ව ජනහධිඳති  මොමිභ ඳත් යන්න.  

මේ යමට් උතුමර් මවෝ දකුමණ් ඉඳදුණු සිිංවර  ද්රවිඩ   දාසලිේ 

කිඹන ඕනෆභ පුයළසිමඹ  අතුරුදවන් වුණහභ  මිඹ ගිඹහභ 

ඔවුන්මේ ඥහරණන්  අයිතිඹ  තිමඵනහ තභ ඥහතිඹහ   රිඹහ   

මවෝදයඹහ   මවෝදරිඹ  කුභ ද වුමණ් කිඹරහ දළන න්න. 

දළන න්න විතය  මනොමයි. එමවභ මන්න මවේතු මභොද 

කිඹරහත් දළන න්න අයිතිඹ  තිමඵනහ. ඒ හමේභ ඒ 

මනුමන් රළමඵන න්දඹ මභො ද කිඹරහත් දළන ළනීමේ 

ේපූර්ණ අයිතිඹ ඒ අඹ   තිමඵනහ. උත් ඳහඩේ වහ 

ප්රතින්ධහනඹ රිළිඵ ව ජනහධිඳති  මොමිභ තභ හර්තහ 

ඉදරිඳත් ශහ. ඊ  ඳසු උතුමර් ජනතහ මවෝ දකුමණ් ජනතහ 

මවෝ ජහතයන්තයඹ මවෝ අදාතු මදඹ  ඉල්ලුමේ නළවළ.  

"උත් ඳහඩේ වහ ප්රතින්ධහනඹ රිළිඵ ව ජනහධිඳති  
මොමිමේ නිර්මේල ටි ක්රිඹහත්භ යන්න" කිඹන ඵර කිරීභ 

තභයි මශේ. එභ නිහ අරි ඳළවළදලි කිඹන්න ඕනෆ  ලිබිඹහමේ 
ඩහෆිතුභහ එ   එමවභ නළත්නේ දකු ණු අප්රිහනු ය ර 
ඒහධිඳති නහඹඹනුත් එ  ත යපු ඒ නහඹ ලීරහමේ 

තිමඵන භහනසිත්ඹ නිහභ එ මොමින් බහ හර්තහ ත් 
තුට්ටු  භහයිේ මනොකිරීමේ ප්රතිවිඳහ තභයි ඳසු හලීන 
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දළන්න රළබුමණ්. එභ නිහ තභයි විමලේමඹන්භ 

ජහතයන්තයමඹන් දළඩි ීඨඩන එල්ර මන්න ත්මත්. යුමයෝඳහ 
ූලවහණ්ඩු තුළින් අඳ  GSP වනඹ මනොරළමඵන්න ත්මත් 
එභ නිහ තභයි. භව දාහුමදන්   වුණු ය   වුණත් යුමයෝීඨඹ 
මමශ මඳොශ තුශ අමේ භත්ය මමශ මඳොශ  තිබුණු තවනභ  

ේපූර්ණමඹන්භ තවනභ  ඵ  ඳත් මන්න ඳ න් ත්මත් එභ 
නිහ තභයි. ඒ ඒහධිඳති භමන් ප්රතිපරඹ  වළටිඹ  ව 
ජහතයන්තයඹ දගින් ද භ යට් න්න ත්ත උත්හවඹ නිහ 

තභයි ඳසු හලීන ඳයණභ මොමිභ ව උදරහභ මොමිභ 
ඳත් මශේ. ජහතයන්තයඹ රැළටීභ  ත් උත්හවමත ප්රතිපරඹ 
නිහ තභයි  ය   ආර්ථි වහනිඹ  ඇති වුමණ්; ඒ හමේභ මිනී 

භරුන් ඉන්න  ඒහධිඳති යහජයඹ  කිඹරහ රිංහ දවහ  
ඇ් ල්ර ද  මන්න ඳ න් ත්මත්. අරි ඳළවළදලි කිඹන්න ඕනෆ  
ත්භන් ආණ්ඩු ිංහිඳිඹහ ප්රදා යමන ප්රජහතන්ත්රහදඹ 

සථහරිත යන්න ආපු යජඹ  ඵ.  

භහ විමලේමඹන්භ මභඹ අසථහ  ය න්නහ හි පු විමේල 

අභහතය රු භිංර භයවීය භළතිතුභහ  සතුති යන්න. මේ 

 අවුරුදු මද තුශ එතුභහ  මනොමඹ  විධිඹ  "හඩ්" ළහුහ; 

මනොමඹ  විධිඹ  අඳහද ශහ. නදාත්  සහධීන  සනරී 

යහජයඹ  වළටිඹ  අමේ අනනයතහ තිඹහ මන  අමේ ය   

ආර්ථි හසි රළමඵන ආහයමඹන් ජහතයන්තයඹත් එ  නු-

මදනු යන්න ඕනෆ විරහඹ මභො ද කිඹරහ එතුභහ දළනමන 

හිටිඹහ. ඔවුන්මේ හිත දනහ ළනීමේ ප්රතිපරඹ  වළටිඹ  තභයි  

විමලේමඹන්භ යුමයෝඳහ භත්ය මමශ මඳොශ තවනභ අඳ  

ඉත් ය න්න පුළුන් වුමණ්; GSP plus වනඹ අඳ  රඵහ 

න්න පුළුන් වුමණ්. ප්රජහතන්ත්රහී   යුතු යන යජඹ  

වළටිඹ  දළන් අරි ජහතයන්තයඹ  මඳන්න්න ඕනෆ  සිඹලුභ ජන 

මොට්ධහඹන්  හධහයණඹ ඉටු යන්න  මේ යජඹ  යුතු 

යනහ කිඹරහ. මේ මභොමවොමත්ී  - 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ  ඔඵතුභහ  මන් ව හරඹ අන්. 

 
ගරු එවහ.එේ. මරික්කළර් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භ  ත විනහඩිඹ හරඹ  

මදන්න. මේ මභොමවොමත්ී  භ  රුණු මද  ඉතහභ මටිමඹන් 

කිඹන්න තිමඵනහ.  

එ  තභයි  අරි  ඒකීඹ  යහජයඹ  වළටිඹ   සහධීන 
යහජයඹ  වළටිඹ  මොමින්  වයවහ මේ ඳත්න  
ඳරී ණලින් මදභශ ජනතහ   හධහයණඹ  යන්න ඕනෆ 
හමේභ  ඔවුන්  හධහයණඹ  මන ඵ මඳමනන්න   ඕනෆ 
කිඹන හයණඹ. ඒ උමදහ ජහතයන්තය විනිලසචඹහයරුන් මන 

එන්න අරි එඟ නළවළ කිඹන  එත් අරි ඳළවළදලි කිඹන්න 
ඕනෆ. ඒ උමදහ යණවිරුන් ඳහහ මදන්න අරි සදහනේ නළවළ 
කිඹන එත් අරි ඳළවළදලි කිඹනහ. ඒ අතයහයමතී   ද්රවිඩ 

ජනතහ  හධහයණඹ ඉස   මේී   මේ යමට්  සිිංවර මදභශ 
දාසලිේ සිඹලු ණ්ඩහඹේ එ  භගිමඹන් ශ්රී රහිංකිඹන් 
වළටිඹ  ජීත්මන්න මඳශ ළමන මභොමවොමත්ී    ඒ  වයවහ  මේ 

යජඹ ඹ මත් මේ යමට්  දාසලිේ ජනතහ  අහධහයණඹ  මනහ 
නේ එඹ අරි මවශහ දකිනහ කිඹන එ ඳළවළදලි කිඹන්න ඕනෆ. 
ඒ එ භ නීතිඹ ක්රිඹහත්භ යන්න තිමඵන ආඹතන  නීතිඹ 

මනුමන් මඳනී සිටින ආඹතන ඹේ කිසි සිේධිඹ  වුණහභ ඒ 
රිළිඵ ඳරී ණඹ කිරීභ  මඳය  විදුලි හන්දු  වුණහ   
ය ණහයණඹ  ඵරහමඳොමයොත්තුමන් මේ ශහ  එමේ 

නළත්නේ  රි  භ ඉරහ ඇවිත් ළහුහ කිඹන පූර් 

නිභනර   ඳළමිණීභ රිළිඵ අරි විමයෝධඹ ප්රහල යනහ 
හමේභ අරි එඹ මවශහ දකිනහ. ඒ එ භ නීතිඹ වළඳි මද 
තුනකින් මඵදන්න උත්හව යනහ නේ  මේ ජනහධිඳතිතුභහත්  
යජඹත් මත්රුේ න්න  ඕනෆ  ඳසු ගිඹ යජඹ  මභො ද වුමණ් 

කිඹන එ. ඵහුතය සිිංවර ජනතහ  මදභශ ජනතහ  දාසලිේ 
ජනතහ ඒ යජඹ ප්රති මේඳ මශේ ඇයි කිඹන ඳහඩභ මේ යජඹ  
ඉමන ත යුතුයි. එමවභ මනොවුමණොත් මේ යජඹ ත්  එහි ප්රතිපර 

විඳින්න  සිදු මනහඹ කිඹන  එත් අරි සිඹලු මදනහභ මත්රුේ 
න්න  ඕනෆ කිඹන එත් ප්රහල යමින් භමේ ථහ අන් 
යනහ. මඵොමවොභ සතුතියි.  

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Next, Hon. S. Shritharan.  You have seven minutes.  

 
ගරු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ெற. ெறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 

Sir, is it not 11 minutes?  

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, we do not have enough time to give 

you 11 minutes.  

[தற.த. 5.44] 
 

ගරු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ெற. ெறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகௌ மனமரங்கும் உயப்தறணர் அர்கதப, 

அெறலியக்கறன்ந தறரண கட்ெறறன் எய தறரறறணரல் 

இன்மந றணம் தகரண்டுப்தட்டியக்கறன்ந இந்ப் 

தறதமதோனம், இனங்மகறதன தொன்தொல் க்கற 

ரடுகள் ணற உரறமகள் ஆமகத்றதமட 

தெரல்லுக்கறங்க, எய ல்லிக்கப் ததரநறதொமநறன் 

அடிப்தமடறல், தரறக்கப்தட்ட எய க்கள் 

தரகுறறணயக்கரண லறமப் ததற்யத் யற்கரண 

ஆமதகரண்ட அந்ச் ெமதறதமட றடம் 

ஆரப்தடுகறன்நது. கடந் யுத்த்றதன ததரதுக்கள்ரன் 

அபவுக்கறகரகக் தகரல்னப்தட்டரர்கள் ன்ந றடத்ம 

இந் இடத்றதன ரங்கள் றக தொக்கறரகக் 

குநறப்தறடதண்டும். ஆயும் ரங்கற ததரரபறகள் 

ங்கலமட இணத்றன் றடுமனக்கரகப் ததரரடி 

அததம், இரடத்றணர் இரடத் ன்மகமபயும் 

ணறரதறரணத்மயும் ணற தத்மயும் கடந்து ஏர் 

இணத்றன்லது தகரடூரண ரக்குல்கமப 

டத்றறயந்ரர்கள்; தகரடூரக அந் க்கமபக் 

தகரன்நரர்கள். றக தரெரண எய தகரடூ யுத்த்ம 

டத்ற அந் இரடத்றன் லரண றெரமகள் ன்தது 

எய ரட்டின் இமநமமப் தரறக்கறன்ந றடதர அல்னது 

எய ரட்டிதமட இரடத்மப் தரறக்கறன்ந றடதர 

அல்ன!  

இற்கப்தரல் லங்கள் இன்தணரய றடத்மப் 

தரர்க்கதண்டும்.  அரது யுத்ம் மடததற்ந 2008, 

2009ஆம் ஆண்டுகபறல் குநறப்தரக டக்கு ரகரத்றதன 

1143 1144 
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ன்ணரர், வுணறர, தொல்மனத்லவு, கறபறதரச்ெற ஆகற 

ரட்டங்கமபச் தெரோ்ந் க்கள் இடம்ததர்ந்து , 

தொள்பறரய்க்கரல்ம தென்நததரது, "அங்தக 70,000 

க்கள்ரன் இயக்கறன்நரர்கள்" ன்ய அப்ததரம 

அெரங்கம் அநறறத்து. அவ்ரய அநறறத்ன்தோனம் 

அங்கறயந் க்கலக்கரண உவுப் ததரயட்கமப 

ங்குறல்கூட மடகமப றறத்றயந்து.  உண்மறல், 

4,20,000 க்கள் அவ்ரய இடம்ததர்ந்து அந்ப் 

தகுறக்குள்தப - எய ெறநற தறதெத்றற்குள்தப ரழ்ந்ரர்கள். 

4,20,000 க்கள் ரழ்ந் சூலில் 70 ,000 ததயக்கரண 

உம ட்டும் ங்கற, தட்டிணறரல் தன குந்மகலம் 

தரறதர்கலம் இநப்தற்கு அக்கரன அசு  கரரக 

இயந்றயக்கறன்நது.  இதுகூட  தரரற எய ததரர்க்குற்நம் 

ன்யம் ஏர் இண அறப்தை டடிக்மக ன்யம்  ெர்தெ 

ெட்டங்கள் தெரல்கறன்நண.   

அதததரன்யரன், யுத்ம் மடததற்நததரழுதும் யுத்ம் 

தரடங்கறததரழுதும் அங்தகறயந் ணறத 

அமப்தைக்கள் ல்னரம் அங்கறயந்து தபறதற்நப்தட்டு, 

தகரழும்தைப் தகுறக்கு அதப்தப்தட்டண. க்கற ரடுகள் 

ெமதறதமட தரண்டு றயணங்கள் அங்கறயந்து 

கட்டரரகக் தகரழும்தைக்கு லப டுக்கப்தட்டண. அங்கறயந் 

க்கள் அந்த் தரண்டு றயணங்கலக்கு தொன்ணரல் தென்ய, 

"லங்கள் ததரக தண்டரம்! இங்தக இயங்கள்! உங்கமப 

றட்டரல் ங்கலக்குப் தரதுகரப்தை இல்மன" ன்ய ன்நரடி 

நறத்ததரதுகூட, அந் றயணங்கள் ரட்டின் ெட்ட 

றட்டத்றற்கம அந் இடத்மறட்டுக் தகரழும்தைக்கு 

தண்டி றமனமக்குத் ள்பப்தட்டண.  இமதல்னரம் 

வ்ரய டந்ண?  இவ்ரய டந் தறற்தரடுரன் இந் 

ரட்டிதன ண்டக்கக்கற்ந க்கள் 

தகரல்னப்தட்டியக்கறன்நரர்கள். அப்ததரம ஜணரறதற 

யறந் ரஜதக்ஷ அர்கபரல் றறக்கப்தட்ட , லறதறகமபக் 

தகரண்ட எய ல்லிக்க ஆமக்குழுறற்கு தொன்ணரல் 

ன்ணரர் ஆர் க்கத்துக்குரற இரப்தை தஜரெப் அர்கள் 

ெரட்ெறபறத்றயந்ரர். அர் ன்தமட ெரட்ெறத்றதன, 

“4,20,000 க்கள் இடம்ததர்ந்து அந்ப் தகுறக்குள் 

ந்ரர்கள். ஆணரல், யுத்த்றன் தறன்ணர் நத்ர தோன்ய 

இனட்ெம் க்கள்ரன் 'தணறக் தரம்' தொகரறற்கும் கறர்கரர் 

தொகரறற்கும் தெட்டிகுபம் தகுற தொகரம்கலக்கும் 

தகரண்டுப்தட்டரர்கள். ணத, றகுறரண க்கள் 

ங்தக?" ன்ய தகள்ற ழுப்தறறயந்ரர். இந் 

அடிப்தமடறல்ரன் சுரர் 1,40,000 ததர் கரரல் ததரயும் 

தகரல்னப்தட்டுறயக்கறன்நரர்கள் ன்ய கூநற, அர்கள் ங்தக 

ன்ந தகள்றமயும் அர் அந் ஆமக்குழு தொன் 

ழுப்தறணரர்.   

இந் ரட்டிதன யுத்த்றற்குப் தறற்தரடு இந் அெரங்கம் 

தகரண்டுந் ல்லிக்க ஆமக்குழுறன் அநறக்மகமக் 

கறடப்தறதன ததரட்டரர்கள். தக மனமறல் எய 

ஜணரறதற ஆமக்குழும றறத்ரர்கள். அந் 

ஆமக்குழுறன் அநறக்மகயும் க்கலக்கு றரத்ம 

ங்கறல்மன. இற்கு தொன்ணர் டட்லி - தெல்ர எப்தந்ம், 

தண்டர - தெல்ர எப்தந்ம் ன்தண கறறத்தநறப்தட்டன் 

கரரகத்ரன் ஏர் ஆயுப் ததரரட்டச் சூல் இந் 

ரட்டிதன உயரக்கப்தட்டது.  இந் 

அடிப்தமடகமபதல்னரம் கடந்து ந்தும், இவ்பவு ததரற 

யுத்ம் டந் தறற்தரடும், இந் க்கலமட உண்ம 

றமனமப் தைரறந்துதகரள்பரல், தரறக்கப்தட்ட க்கலக்கரண 

லறம ங்குற்கு ன் அெரங்கம் ங்கதண்டும்?  

இந் ரட்டின் இரடம்ரன் யுத்த்ம 

டத்றறயக்கறன்நது. அது ரன் இந் ரட்டிலுள்ப க்கள்லது 

யுத்ம் டத்றல்மன, அல்னது க்கமபக் தகரல்னறல்மன, 

அல்னது ரன் அறரரண தொமநறதன டக்கறல்மன 

ன்நரல், அமண தஞ்மெ றறர்த்றச் தெரல்ற்கு ன், 

க்கம் கரட்டதண்டும்? இந் ரட்டிதன டந்து ஏர் 

அறரரண யுத்ம்! அப்தரற க்கள் 

தகரல்னப்தட்டியக்கறநரர்கள்; அப்தரற க்கள்லது அந் 

யுத்ம் தைரறப்தட்டியக்கறநது. அப்தரற க்கள்லது 

ததரஸ்தஸ் குண்டுகள் வீெப்தட்டியக்கறன்நண; தகரத்றக் 

குண்டுகள் வீெப்தட்டியக்கறன்நண. த்மணதர குந்மகள், 

ெறயர்கள், ரய்ரர் தகரல்னப்தட்டியக்கறநரர்கள். ன், 

ங்கலமட ெக தரரலன்ந உயப்தறணர் ெரந்ற 

ஸ்ரீஸ்கந்ரெர அர்கள்கூட அந் யுத்த்றதன ணது எய 

கரமன இந்றயக்கறநரர் . அர் தங்கரறர? அர் 

ஆயுத்தரடு றன்நரர? எய றட்டறடல் தறப்தரபரக 

அெ தெனகத்றதன தறதைரறந்ர்! இற்கு ரன் இந்ப் 

தரரலன்நத்துக்குள் இயக்கறன்ந ெறன்ண உரத்ம 

ட்டும்  தெரன்தணன். இமப்ததரன தல்னரறக்கக்கரண 

உரங்கள் டக்கறலும் கறக்கறலும் இயக்கறன்நண. இது 

எய லற தண்டி ததரரட்டத ற, ஏர் இமநமயுள்ப 

ரட்மட தரறக்கச் தெய்ல்ன. தரறக்கப்தட்ட க்கள் 

ங்கலக்கு லற தண்டும் ன்ய தகட்கறநரர்கள். அந் 

லறம ங்குற்கு ன் ங்குகறன்நலர்கள்?  

இங்தக தகௌ அமச்ெர் ங்கப ெவீ அர்கள் 

இயக்கறநரர். அர் 2015ஆம் ஆண்டு தெப்தம்தர் ரம் 

தஜணலரறதன எப்தைல் அபறத்றயந்ரர், “ரங்கள் இங்கு எய 

கனப்தைதொமநறதன றெரமகமப தற்தகரள்ற்கும் அந் 

க்கலக்கு லற கறமடக்கச் தெய்ற்கும் ரரக 

இயக்கறதநரம்” ன்ய. அமண ரங்கள் தற்கறதநரம். 30

(1)இன் கலழ் ற்யக்தகரள்பப்தட்ட அந் றடங்கள் 

அவ்ரய இயக்கும்ததரது, அது றமநதற்நப்தடரதன 

இன்ய ரங்கள் 2016-2017 ம சுரர் இண்டு 

ஆண்டுகமபக் கடந்து ந்றயக்கறன்தநரம். ஆணரல், லண்டும் 

அெரங்கத்துக்கரக இண்டு ஆண்டு கரன அகரெத்மச் 

ெர்தெ ெதோகம் ங்கறறயக்கறன்நது. ன் 

ங்கறறயக்கறநது? உனகப் தந்றதன உள்ப இந் ரட்டின் 

தரறக்கப்தட்ட க்கலக்கரக, இந்றயக்கறன்ந க்கலக்கரக, 

லற தகட்கறன்ந க்கலக்கரக லறம ங்குங்கள் ன்ய.  

இமநமயுள்ப இண்டு தெங்கமபக் தகரண்டரக 

இந்த் லவு இயந்ரகப் தண்மட கரன னரய 

தெரல்லுகறநது. ன், லங்கள் ெறங்கப னரயகமபப் 

தடித்ரல்கூட அது தரறயும்! றஜன் இந் ரட்டுக்கு 

யற்கு தொன்ணர் இனங்மகறதன ரகர், இக்கர் ன்ந 

றழ் தரற ததசுகறன்ந இணத்ர் இயந்றயக்கறன்நணர் . எய 

தெத்றல் அர்கள் ரழ்ந்றயக்கறநரர்கள். அவ்ரநரண ஏர் 

இணம் இயந்ததரழுது, அர்கலக்கும் ஏர் இமநம 

இயந்றயக்கறநது. அர்கலக்தகண எய றந் தெம் 

இயந்றயக்கறன்நது. அதததரனத்ரன் ெறங்கப க்கலமட 

ரகரறகம், தண்தரடு, இமநம ன்தற்மநயும் அந் இணம் 

ற்யக்தகரண்டியக்கறன்நது. ஆணரல், ததரர்த்துக்தகர், 

எல்னரந்ர், ஆங்கறதனர்கலமட யமகக்குப் தறற்தரடு, ெறன 

றர்ரக டடிக்மககலக்கரக இம இமக்கப்தட்டண. 

அன் றமபரக, இந் ரட்டிதன ஏர் இத்க் கபரற 

ற்தட்டியந்தும் தறச்ெறமண இன்ணதொம் லர்க்கப்தடரல் 

இழுதட்டுச் தெல்கறன்நது. இவ்ரய இழுதட்டுச் தெல்லுகறன்ந 

இந்ச் சூலில், இப்ததரழுதும் இற்குப்  தங்கர தொனரம் 

தெற, தர தமற்ந ஏர் ஆயுப் ததரரட்டம் இங்கு 
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[රු එස. ශ්රීතයන් භවතහ] 
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டந்துததரனவும் அது ன்தணழுச்ெறரக ஆயுங்கதபரடு 

குறத்து ந் ரரதனர டத்ப்தட்டது ததரனவும் கரட்ட 

தொமணது றகவும் ஆதத்ரணது.  

இந் ரட்டிதன து தொன்மண றழ்த் மனர்கள் 

து க்கபறன் உரறமகலக்கரக அயறம்மெ றறதன 

ததரரடிணரர்கள். ததரரடித் ங்கலக்கரண உரறமகமபக் 

தகட்டரர்கள்.  அற்கரக 1948ஆம் ஆண்டிலியந்து து 

மனர்கள் உட்தட தல்னரறம் றழ் க்கள் ங்கமபப் 

தலிதகரடுத்ரர்கள். அவ்ரய உரறம தகட்டததரழுது, 

அர்கள் ஆயுதொமநறதன அடக்கப்தட்டரர்கள். அவ்ரய 

அடக்கப்தட்டன் கரரகத்ரன் றழ் இமபஞர்கள் 

துப்தரக்கறகமபத் தூக்கறணரர்கள். 1985ஆம் ஆண்டு றல 

றடுமனப் தைலிகபறன் மனர் தறதரகன் அர்கள் 

“இந்றர யதட” தத்றரறமகறன் தெய்றரபர் அணறர தறரப் 

அர்கலடணரண தெவ்றறன்ததரது  “ரங்கள் ஆயுங்கள்லது 

கரல் தகரண்டர்கள் அல்ன; ங்கள்லது ஆயுங்கள் 

றறக்கப்தட்டியக்கறன்நண” ன்ய குநறப்தறட்டரர். 

அவ்ரயரன் ஆயுங்கள் றழ் இமபஞர்கள்லது 

றறக்கப்தட்டது. லண்டும் அவ்ரநரணதரய யுகத்துக்கு 

அமத்துச் தெல்னரலர்கள்! இப்ததரது இங்தக இயக்கறன்ந 

றமனறதன லறமத் ரயங்கள்!  

இந் ரட்டில் றர்கள் தரறக்கப்தட்டியக்கறநரர்கள்; 

அப்தரற க்கள் தகரல்னப்தட்டியக்கறநரர்கள்; எய தக் 

கஞ்ெறக்கரக ரறமெறல் றன்ந குந்மகள்கூட 

தகரல்னப்தட்டரர்கள். ங்கலமட தெரத்துக்கமபயும் 

வீடுகமபயும் இந்து, ன்ணரரறலியந்து கரல்மடரக 

தொள்பறரய்க்கரல்ம தென்ய, இயப்தற்கு இடறல்னரல், 

எய கறண்ம் கஞ்ெறக்கரக குந்மகள் ரறமெறல் 

றன்நததரழுது, தகரத்துக்குண்டுகபறன் ரக்குலிணரல் அந்க் 

குந்மகள் தகரல்னப்தட்டரர்கள். ன், இன்யம்கூட 

கறபறதரச்ெறறதன லிந்து கரரல் ஆக்கப் 

தட்டர்கலமட ததற்தநரர் - அர்கள் 60-70  மக் 

கடந்ர்கள் - 107து ரபரகத் ங்கலமட தறள்மபகலக் 

கரகப் ததரரடிக்தகரண்டியக்கறநரர்கள். இரடம் 

எலிததயக்கறதோனம் அநறறத்து, “உங்கபறல் ரரது எய 

ரள்கூட றடுமனப் தைலிகலக்கு உறறயந்ரல், எய 

ரபரது றடுமனப் தைலிகள் அமப்தறல் இயந்றயந்ரல், 

உடதண ெமடயுங்கள்! உங்கமப ரங்கள் றெரரறத்துறட்டு 

றடுகறதநரம்” ன்ய. இவ்ரய தெரல்லி இன்ய 07 யடங்கள் 

கடந்தும்கூட, ங்கள் மககபரல் எப்தமடத்  தறள்மபகமப 

அர்கள் தடுகறநரர்கள். இன்மநக்குத் கப் தந்ல்கபறன்கலழ் 

107 ரட்கபரக ெரகும்ம ததரரட்டம் 

டத்றக்தகரண்டியக்கும் அந் க்கமபப் தற்நற இந் 

ரட்டிதன இயக்கறன்ந ெறங்கபத் மனர்கள், ெறங்கபத் 

தெறரறகள்  ெறந்றக்கரது ன்? றயதகரமனறல், 

வுணறரறல், தொல்மனத்லறல், யங்தகறறல், 

கறபறதரச்ெறறல் இவ்ரய க்கள் ததரரடிண்ம் 

இயக்கறன்நரர்கள். அர்கள் ங்கலமட தெரந் 

றனங்கலக்குச் தெல்ன தொடிறல்மன. இமலவு க்கள், 

தகப்தரப்தறனவு க்கள் இன்யம் தயறதன இயக்கறன்நரர்கள். 

அர்கபரல் அங்கு தென்ய ர தொடிறல்மன. ரன் 

தெரல்து ன்ணதன்நரல், இந் ண்றதன இவ்ரநரண 

அறரங்கள் டக்கறன்நண; க்கள் தரடர்ந்தும் றம்றற்ந 

ரழ்க்மகம ரழ்கறன்நரர்கள் ன்தமத்ரன். 

தமபறதன அண்மறல்  துப்தரக்கறரல் சுட்டரகக் கூநற  

றழ் இமபஞர் எயர்  - தொன்ணரள் ததரரபற மகது 

தெய்ப்தட்டியக்கறன்நரர். ஆகத, இந் றடங்கள் இந் 

ரட்டிதன தரடர்ந்துதகரண்டியக்கப்ததரகறன்நணர? இந் 

ரடு ங்தக தெல்னப்ததரகறன்நது?  ஆணரல், லற ன்தது 

ெத்துரணது- ல்தனரயக்கும் ெரணது.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, your time is over. Please wind up now.  

 

ගරු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ெற. ெறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகப மனமரங்கும் உயப்தறணர் அர்கதப, 

ணக்கு 15 றறட தம் ப்தட்டது . ஆணரல், லங்கள் 

அமணக் குயக்கறறட்டீர்கள்.   

ஆகத, அெரங்கம் தரறக்கப்தட்ட அந் க்கலக்கு 

லறம ங்க தண்டும் ன்தம இந் இடத்றதன 

லியுயத்ற, றமடததயகறன்தநன். ன்நற. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Thank you.  

රු අජිත් භහන්නේමඳරුභ භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහ  විනහඩි 5 

හරඹ    තිමඵනහ. 

[අ.බහ. 5.54] 

 
ගරු අජිත් මළන්නප්මඳරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததய) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි    විමලේමඹන් අඳ ය   විවිධ 

ආේ අදවන  විවිධ ඇදහී කේ ඇති  විවිධ බහහ  තහ යන 

ජනතහ  හඹ යන ය  . ඳසුගිඹ හර ඳරිච්මේදර   

ජනතහ  මඵොමවොභ සුන්දය හරඹ ත ශහ. ඊ  ඳසමේ  ආේ 

අනු  ජහරණන් අනු  කුර අනු විවිධ මේලඳහරන ඳ   

බිහිවීමභන් මේ ණ්ඩහඹේ එකිමනහ තුශ නයඹ  නිර්භහණඹ  

කිරිභ නිහ ඳසුගිඹ දලඹ තුශ ඉතහභ මේදනීඹ තත්ත්ඹ  මේ 

ය  තුශ අරි  දකින්න  රළබුණහ.   

විමලේමඹන්භ ඳසුගිඹ යජඹ හරඹ තුශත් ඵරඹ තවවුරු ය 

ළනීභ වහ  ඵරඹ රඵහ ළනීභ වහ මේ තත්ත්ඹන් ර්ධනඹ 

වීභ  ඉඩ වළරිඹහ මි  ඒහ භථඹ  ඳත් කිරීභ  ක්රිඹහ මශේ 

නළවළයි කිඹන එත් අරි දළ හ. ට්ටිඹ  ඳන්ල්ර  

වනහ;  ට්ටිඹ  ඳල්ලිර  වනහ;  ට්ටිඹ  

මෝවිල්ර  වනහ. ඒ හමේ  එමයහිවීේ තභයි අරි වළභ 

තළනභ  දළ ම .  නිදව රළබුහයින් ඳසු   එන්න එන්නභ 

අමේ ය   ප්රඳහතඹ  ඇද ළම න්න  මවේතු  වුමණ්  මේ 

තත්ත්ඹයි.  එදහ අමේ ය " ඉන්දඹන් හයමත දාතු ඇ ඹ" 

ඹනුමන් ර්ණනහ ශහ.  "ධර්භ ේවීඳඹ" මර ශ්රී රිංහ ළන  

මරෝමත රිළිළනීභ  තිබුණහ. නදාත් ඳසුගිඹ හරඹ මද 

ඵළලුහභ මේ සිඹල්රභ  ඩහ බි ළටුණහ.  ේමල්ච්ඡ මිනිසුන් 

සිටින ය   විධිඹ  තභයි මේ ය   මරෝඹ තුශ  නියහයණඹ 

වුමණ්.  ජනතහ  නිදවමේ ජීත් මන්න ඵළරි   මභොන ආභ 

ඇදහුත්  මභොන ජහතිඹ  අඹත් වුණත්  මභොන කුරඹ  අඹත් 

වුණත්   ඒ හ ත් නිදවමේ ජීත් මන්න ඵළරි ය    විධිඹ  

තභයි මරෝඹ  රිළිබිඹු වුමණ්. අමේ යමට් ජනතහ තුශත්  ඒ 

ආල්ඳඹ තිබුණහ. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

විමේලීඹන් මේ ය   ආහභ කි යුතු ඇභතිරු ඳහමර්  

නිදහ ත්තහ.  ඒ විමේලීඹහ  ඳහමර් ඹන්න ඉඩ දුන්මන් නළවළ. මේ 

ය  මග්රෝතිඹන්මේ ය   ඵ  ඳත් වුණහ.  නනීදන්රිල්මල්  

භහන හිමිේ රිළිඵ මොභහරිසතුමිඹ මේ ය   ඳළමිණිඹහභ 

ඇභතියඹකු ගිහින් ඇඹ  හද ඵඳින්න මඹෝජනහ ශහ.  එමවභ 

තත්ත්ඹ  තභයි මේ යමට් තිබුමණ්.  මේ ය    ිංචහයඹන් 

විධිඹ  ඳළමිණී විමේලී සහමි පුරුඹහ භයහ දභහ බිරි දූණඹ  

ර  ශහ.  එමවභ තත්ත්ඹ  තභයි ඳසුගිඹ හරඹ තුශ මේ යමට් 

තිබුමණ්.  අමේ ය  රිළිඵ මරෝඹ තුශ තිබුණු මවො 

ප්රතිරඳඹ  එන්න එන්නභ වහනි ඳළමිණුනහ.  ඒ නිහ තභයි  

මරෝඹ තුශ අරි මොන් මන්න  ඳ  න් ත්මත්.   එදහ අමේ 

යමට් නහඹඹන් මනොදයුණු මෝත්රි නහ ඹ ඹන් කිඹන  

තත්ත්ඹ  ආහ. රු භහින්ද භයසිිංව ඇභතිතුභහමේ ථහමේත් 

ඒ අදව දළ වුණහ. මෝත්රි නහඹඹන් සිටින  ඒහධිඳති 

නහඹඹන් සිටින  මෝත්රිඹන් සිටින ය   විධිඹ යි  

"ධර්භේවීඳඹ" නළත්නේ  "ඉන්දඹන් හමත දාතු ඇ ඹ" 

මරෝඹ  ප්රචලිත වුමණ්. ඡන්ද රකුණ වුමණ් අලිඹහ මනොමයි;  

පුටු මනමයි;  බුරත් මොශඹ මනොමයි; එල්ලුේ ව.  එල්ලුේ 

ව තභයි මේ යමට් ඡන්ද රකුණු විධිඹ  ජිනීහර ජඹග්රවණඹ 

යන්න  තිබුමණ්.  එමවභ නළත්නේ විදුලි  පුටු තභයි  මේ යමට්  

ඵරඹ  රඵහ ළනීභ වහ  ඕනෆ යන   ජනතහමේ ඡන්ද  රකුණ  

වුමණ්.  ඒ  තත්ත්ඹ  යමට් මේලඳහරනඹ  රිරිමවන්න  ඳ න් 

ත්තහ.  භහන හිමිේ වුන්රඹ අමේ යමට්  යුතුර  

භළදවත් මන්න    මවේතු වුමණ්  එඹයි.  

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  කිඹන්න මමන  නළති 

වුණහභ  අමේ යමට් ජනතහ ගිහිල්රහ  එ ත් ජහරණන්මේ භහන 

හිමිේ වුන්රඹ  ඳළමිණිලි ශහ.  විමලේමඹන්භ 2012 ී  අඳ  

එමයහි මඹෝජනහ  ආහ. එභ මඹෝජනහ ආපු මරහමේත් අඳ  

කිේහ  "පුළුන් නේ වළමදන්න  මභන්න මේහ තභයි  යමට් 

තිමඵන ප්රලසන" කිඹරහ. අමේ යමට් ජනතහ  හභහීන ජීත් 

මන්න ඵළරිභ  තිබු ණහ.  එමවභ නළති ඇමභරිහමේ අඹ  

ජීත් මන්න ඵළරිභ නිහත්   යුමයෝඳමත අඹ  ජීත් මන්න 

ඵළරිභ නිහත් මනොමයි. අමේ යමට් ජනතහ  හභහීන 

ජීත් වීභ  මනොවළකි ඳරියඹ  ය  තුශ තිමඵනහ කිඹන එ 

රිළිඵ තභයි  අඳ දළනුත් මශේ. ඒ අමේභ මවො යි.  

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රිතුභනි  2013 ී  මේ ප්රලසනඹ ආහ. 

2014 ී  මභභ ප්රලසනඹ අති උග්ර වුණහ කිඹරහ අරි දන්නහ.  

ඳහරඹහ මබ්යහ න්න ඡන්දඹ මදන්න කිඹරහ ඉල්ලුහ.  

නළත්නේ  ජිනීහර එල්ලුේව  ඹන්න  සිදු මනහ   එමවභ 

නළත්නේ  යණවිරුන්  එල්ලුේව  ඹන්න සිදු මනහ   විදුලි 

පුටු  මන ගිහින් භයන්නයි වදන්මන් කිඹරහ  කිේහ. මරෝඹ  

එමයහි ඡන්දඹ  ඉල්ලුහ. අරි මරෝඹ  නය යන  ජහතිඹ  

ඵ  ඳත් වුණහ. අමන  ය ර  නය යන  දයුණු ය ර  

නය යන ජහතිඹ  ඵ  ඳත් වුණහ. ය  තුශ ේමේලඹ 

ළරිමයන්න ඳ න් ත්තහ. අහනමතී    ජනතහ එඹ මත්රුේ 

ත්තහ.  2015 ජනහරි 08 මනිදහ ජනතහ  විේරවීඹ මන  

ඇති මශේ එභ සිතුවිලි මනස යන්නයි.  “ෆමේ නළතත් භ  

නළවළ  ය හ නළතත් භ  නළවළ   අමේ ය   ඹව ඳහරනඹ  

රඵහ මදන්න” කිඹරහ  ඳසුගිඹ හරමත ී  ජනතහ මේ විේරවීඹ 

මන ඇති ශහ.  අරි දන්නහ  මේ විේරඹ යන එ 

මන  මනොමයි කිඹරහ. අමේ යමට් එදහ ආණ්ඩු ඳ මත 

ඉමන අද විඳ ඹ  ගිහිල්රහ ෆ වන නහඹමඹෝ එදහ 

"ජිනීහ" කිේහභ ඵමත මේරන තත්ත්ඹ  තිබුණහ.  වළිංමන්න  

තළන  නළති වුණහ. "ජිනීහ" කිඹන මො  එදහ ඔවුන් දළ ම   

එල්ලුේ ව.  ජිනීහ භහන හිමිේ වුන්රඹ ළන ථහ 

යනමො  ඔවුන්  භයණ බිඹ ඇති වුණහ.  නදාත් අඳ  පුළුන් 

වුණහ  මේ ඹව ඳහරන ප්රතිඳත්තිඹ මරෝඹ  ඳළවළදලි ය මදන්න.  

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ  රළබුණු හරඹ අහනයි. 

 
ගරු අජිත් මළන්නප්මඳරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததய) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි   භ  ත විනහඩි මද 

හරඹ  රඵහ මදන්න. 

අරි එළනි ජහතිඹ  මනොමයි  අරි ඉන්මන් ධර්භේවීඳමතයි 
කිඹරහ  මරෝඹ  ඳළවළදලි ය මදන්න අඳ  පුළුන් වුණහ.  
අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ත්  රු අග්රහභහතයතුභහ ත් අරි ඒ ළන 

සතුතින්ත මන්න  ඕනෆ. විමලේමඹන්භ අමේ යමට් හි පු 
විමේල ඇභතියඹහ ලමඹන් මේ ඳරිර්තනඹ  ඳශදාළනි අඩිඹ 
තළබීභ ළන රු භිංර භයවීය අභහතයතුභහ  ත්  අරි සතුතින්ත 
නහ.  

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රිතුභනි  මේ යමට් මිනිසුන්  
හභහීන ජීත් මන්න පුළුන් හතහයණඹ  ඇති න 
ආහයඹ   අරි ළඩ ශහ. රු භිංර භයවීය ඇභතිතුභහ 2017 

භහර්තු භහමත ජිනීහ ළසිහයඹ  ඹන වි  සිිංවමඹ  හමේ සිිංව 
නහද ී රහ කිේහ  "අරි ඒ තළන  ඹන රිඹය  ඇවිල්රහ තිමඵනහ" 
කිඹරහ.  අරි මේ යමට් යහජය ඹන්ත්රණඹ සහධීන යරහ සහධීන 

මොමින් බහ රිහිටුරහ තිමඵනහ. මතොයතුරු දළනළනීමේ 
අයිතිහසිභ රිළිඵ ඳනත ඇති යරහ  මේ යමට් යහජය 
දාදල්ර  මන්මන් මභො ද ඹන්නත්  මේ යජඹ විනිවිදබහඹ  

ඇති  යුතු යනහඹ කිඹන එත් ඳළවළදලි යරහ තිමඵනහ.  

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ ථහ අන් යන්න. 

 
ගරු අජිත් මළන්නප්මඳරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததய) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි   අහන ලමඹන් භ  ත 

එ විනහඩිඹ   රඵහ මදන්න. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

හරඹ භද.  ථහ යන්න තත් භන්ත්රීරුන්  5 මදමන  
ඉන්නහ.  

 
ගරු අජිත් මළන්නප්මඳරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததய) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භහ අහන ලමඹන් මේ 

ළනත්  වන් යන්නේ. හඳයහධී ක්රිඹහරී  වින්දතඹන් 

ආය හ කිරීභ   හ ෂිරුන් ආය හ කිරීභ   යුතු යන 
ඵ මඳන්හ ී  තිමඵනහ.  අද අමේ ය  න භහත  මඹොදා ය 
තිමඵනහ.  අමේ ය  ිංචහයඹන් ළඩිමඹන්භ එන ප්රලිංනීඹ 

භට් භ  මනළවිත්  එභ හතහයණඹ අද මරෝඹ ඉදරිමත  

1149 1150 

[රු අජිත් භහන්නේමඳරුභ භවතහ] 
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ප්රදර්ලනඹ යරහ තිමඵනහ. ඒ නිහ භභ කිඹනහ  අරි මේ ඹන 

භන  ඵහධහ යන්න එඳහ ; අවුල් යන්න එඳහ; ේමේලඹ පුයරහ 
යමට් ඵරඹ අල්රන්න තළත් යන්න එඳහ කිඹරහ. අරි වළමභෝභ  
එතු මරහ  ය   ලමඹන් හිතරහ යමට් ප්රතිරඳඹත්  යමට් 
ජනතහමේ ප්රති රඳඹත් ඉවශ නළිංවීභ වහ  යුතු කිරීභ  

අත්ළල් ඵළ නිදා කිඹන ආඹහචනඹ යමින් භමේ ථහ 
අන් යනහ. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතියි.   

ීනශඟ   රු ආර්.එේ. ඳේභ උදඹලහන්ත ගුණමේය 

භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහ  විනහඩි 5 හරඹ  තිමඵනහ.  

[අ.බහ. 6.00] 

 
ගරු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குதெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ඳහර්ලිමේන්තු භන්ත්රී  

ඒහඵේධ විඳ මත නහඹ දමන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභහ විසින්  

ජිනීහ හී ක එ ත් ජහරණන්මේ භහන හිමිේ වුන්රඹ  ඉදරිඳත් 

යන රද ඒහඵේධ මඹෝජනහ රිළිඵ අද දන බහ ල් තඵන 

අසථහමේ මඹෝජනහ  ඉදරිඳත් ය තිමඵනහ.  ූලරහනහරඪ 

රු භන්ත්රීතුභනි   අමේ ය  අවුරුදු 30  තිසමේ  යුේධඹ  ඳළළති  

ය   ඵ අරි දන්නහ. මරෝමත ත්රසතහදඹ නිභ යපු  හභහීන 

යහජයඹ  වළටිඹ  2009 ර්මඹන් ඳසු අමේ ය  ඉදරිඹ  ඇවිත් 

තිමඵනහ.  

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  මදළනි මරෝ යුේධමඹන් 

ඳසු මරෝ අධියහජයහී න්  ඕනෆ මරහ තිබුණහ තභන්මේ පුහු 

මේලඳහරන වුභනහන් මනුමන් මරෝ ආර්ථිමත සිතිඹභ; 

මරෝ සිතිඹභ නළත රකුණු කිරීභ . එළනි උඳහඹ භහර්ගි ළඩ 

රිළිමශ  තිබුණහ.  ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ඒ  

වුභනහ වුණු ක්රිඹහලිඹ තභයි ය ල් මඵදහ මන් කිරීමේ 

ක්රිඹහලිඹ. එ ත් ජහරණන්මේ ිංවිධහනඹ මඹොදහ නිමින් 

මරෝමත මඵොමවෝ ය ර මේ ඵරවත්හරී භළදවත්වීභ 

හධහයණීයණඹ ශහ.  භවය වි  ඒ වහ ආයුධ න්නේධ කුලී 

වදාදහ මඹදුහ. න්නේධ කුලී වදාදහ වදරහ  ප්රධහනභ මභමවයුභ 

වුමණ් මරෝඹ මෂඩයල් කි රීමේ; මරෝඹ ළඵලි කිරීමේ 

යහඳෘතිඹ ආයේබ කිරීභයි.  

මෂඩයල් යහඳෘතිමත රිඹහ වළටිඹ  රන රිංහමේ 

මචල්නහඹේ භවත්භඹහ තභයි භළමල්සිඹහමේ සි  ඇවිල්රහ මේ 

ය  ළඵලි කිරීමේ  මන් කිරීමේ දහ  මඹොදා යරහ  සිිංවර  

මදභශ  දාසලිේ ජනතහ ථහ යන බහහ අනු  අදවන රබ්ධීන් 

අනු  අදවන ආභ අනු ශ්රී රිංහ තුශ මඵදුේහී   යහඳහයඹ 

ආයේබ මශේ. මේ විධිඹ   එ ත් ජහරණන්මේ ිංවිධහනඹත්  

මනත් මනත් අමලේ ිංවිධහනත්  මරෝමත ත්රසතහී  

ිංවිධහනත් නිර්භහණඹ කිරීභ වයවහ මේ නමො  මරෝමත 

ය ල් 26  මඵදහ මන්ය තිමඵනහ. එමවභ මඵදහ මන් 

මන්න ගිඹ යහජයඹ  තභයි එදහ එල්ටීටීඊ මිනීභරු 

ප්රබහයන්මන් මබ්යහ ත්මත්. උතුමර් මදභශ ජනතහ ත් 

අයිතිහසිේ මනොදුන්  නළ මඟනහිය දාසලිේ ජනතහ ත් 

අයිතිහසිේ මනොදුන්  දාසලිේ ජනතහ  හත්තන්කුඩි ඳල්ලිමතී  

තභන්මේ ආභ අදවන්නත් මනොදුන්  අමේ ශ්රී භවහ මඵෝධීන් 

වන්මේත් විනහල යරහ ශ්රී භවහ මඵෝධීන් වන්මේ අයෝඹ මල් 

විර  ශ  ශ්රී දශ දහ වන්මේ ශඟ මිනී  මල් ළපුර ප්රබහයන්මේ 

ඒ ත්රසතහී  යහඳහයඹ නිභහ ය  මේ ය   එ  මේත් යන භවහ 

 න ල තිභත් යන ඒ ඵයඳතශ රණන්දු එදහ ත්මත් භහින්ද 

යහජඳ  කිඹන මේ යමට් නහඹඹහයි. අන්න ඒ ඵයඳතශ 

රණන්දු  එ ත් ජහරණන්මේ ිංවිධහනඹ අළභළතියි; මරෝමත 

ඵ හිය යහජයඹන් අළභළතියි.  

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  මේ හයණඹ භත තඵහ 

න්න. එ ත් ජහරණන්මේ ිංවිධහනඹ මොයි තයේ ඵරත් මර  

ඵයඳතශ මර මරෝඹ අභහනුෂි තළන  මනගිහින් 

තිමඵනහද කිඹනහ නේ  ඔවුන්  ඕනෆ යන වළභ මදඹ භ 

මරෝඹ පුයහ යහේත යරහයි තිමඵන්මන්. භහ එ උදහවයණඹ  

කිඹන්නේ. ඳළපුහ නිේගිනිඹහ ඵ හිය ඳළපුහ කිඹහ මන් යරහ 

ය   වදරහ  එඹ ඉන්දුනීසිඹහ  ඳයහ මදන්න අඩි රර  තඵහ 

තභයි ඳළපුහ නිේගිනිඹහ මන් මශේ. ඒ විධිඹ  තභයි මදභශ 

ඊශහේ සිතිඹභ නිර්භහණඹ මශේත්. භළණි   මඟන් මභවහ 

ඳළත්ත ත්  භන්නහයේ මද්රෝණිමඹන් එවහ ඳළත්ත ත් මදභශ ඊශහේ 

යහජයඹ  නිර්භහණඹ යන්න තභයි අධියහජයහී න්මේ වුභනහ 

වුමණ්. එඹ  තභයි මෂඩයල්යණඹ අයමන ඇවිල්රහ 

තිමඵන්මන්. මභන්න මේ ක්රිඹහලිඹ  ඔවුන් දළන් මමනන දඬු 

අඬු තභයි ජිනීහලින් එන මඹෝජනහ. සුඩහනඹ මඵදුහ හමේ  

මනත් ය ල් මඵදුහ හමේ  ඳසුගිඹ ය 7 හරඹ තුශී  මේ 

භහන හිමිේ ආමල්ඳ ශ යහජය තන්ත්රි දඬු අඬු මඹොදහ න්න 

එ ත් ජහරණන්මේ ිංවිධහනඹ භළදවත් වුණහ. ඒ භළදවත් වීමේ 

උච්චතභ අසථහ තභයි  ඳසු ගිඹ දහ ජිනීහරී  ේභත වුණු  

2014 ී  භහන හිමිේ මොභහරිසයඹහ විසින් ේභත ශ  

2014 ී  ළ ව ශ්රී රිංහ  එමයහි ඳරී ණ හර්තහ භත ඳදනේ 

ව 30/1 මඹෝජනහ ශ්රී රිංහමේ විමේල ඇභතියඹහ අනුභත කිරීභ. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ  නිඹමිත හරඹ අහනයි. 
 

ගරු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குதெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මේ අනුභත කිරීභ වයවහ මේ යමට් ආය  වදාදහ  මේ 

යමට් යණ විරුන්  මඵදුේහී  යහඳහයර  විරුේධ  න් ශ 

අමේ යමට් යණ විරුන් භහන හිමිේ දඬු අඬු  රැමන ඹන 

ක්රිඹලිඹ විමේල අභහතයයඹහ විසින්භ ේභත ය තිමඵනහඹ 

කිඹන හයණඹ ඔේපු යරහ තිමඵනහ. එභ නිහ මේ ආණ්ඩු 

අද ඹමින් සිටින්මන් මේ ය  මඵදහ මන් කිරීමේ දහ යි; 

මඵදුේහී  යසථහ  ේභත කිරීමේ දහ යි. ඒ විතය  

මනොමයි. මේ යමට් ඳළති තිස අවුරුදු හඳයහධී යුේධඹ නිභහ ශ 

මේ යමට් වදාදහ දඬු අඬු  රැමන ඹන ක්රිඹහලිඹ  වසු 

යරහ තිමඵනහඹ කිඹන හයණඹත් භත  යමින්  ඊ  

විරුේධ මේ යමට් ජනතහ මඳශ ළමන එ අනිහර්ඹයි කිඹන 

හයණහත් භත  යමින් භහ නතිනහ. මඵොමවොභත්භ සතුතියි  

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතියි.  

ඊශඟ   රු දාජිබුර් යහුභහන් භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහ  විනහඩි 
5 හරඹ  තිමඵනහ.  

1151 1152 



ඳහර්ලිමේන්තු 

[අ.බහ. 6.06] 

 
ගරු ණජිබුර් රහුමළන් මශතළ  
(ரண்தைறகு தொஜறதைர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
සතුතියි  ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. 

ජිනීහ භහන හිමිේ වුන්රඹ 2017 භහර්තු හර්තහ 
රිළිඵ හච්ඡහ කිරීභ  අසථහ රඵහී භ ළන භහ සතුතින්ත 
නහ. ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අරි භහන හිමිේ 

මචෝදනහ  ර මරහ තිබුණු ය  . ඳසුගිඹ හරඹ පුයහභ ඒ 
මචෝදනහලින් නිදවස මරහ  2015 භළතියණ ජඹග්රවණඹත් 
එ  අඳ  අලුත් දහ  ඹන්න පුළුන් භහත විය වුණහ. 

නදාත් අරි කිඹන්න ඕනෆ  2015 ී  අරි ේභත ශ මඹෝජනහර 
11න මඹෝජනහමේ මභමේ වන් වී තිමඵනහ: 

“Encourages the Government of Sri Lanka to investigate all 

alleged attacks by individuals and groups on journalists, human 

rights defenders, members of religious minority groups and other 

members of civil society, as well as places of worship, and to hold 

perpetrators of such attacks to account and to take steps to prevent 

such attacks in the future;” 

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  මභඹ තභයි  අරි එදහ 

ඒභති ේභත ශ ජිනීහ මඹෝජනහර 11න මඹෝජනහ. ඒ 

මඹෝජනහ ළන ථහ මශොත්  අඳ  ඒ මඹෝජනහ තභ ක්රිඹහ  

නිංන්න ඵළරි මරහ තිමඵනහ. 2016ී  මේ ය   ඳළමිණිඹහ  

එ ත් ජහරණන්මේ ිංවිධහනමත සුළුතය ණ්ඩහඹේර විමලේ 

නි මඹෝජිත රී හ ඉළ  දඹහමත භවත්මිඹ. ඒ භවත්මිඹ 2016 

ඔ මතෝඵර් භහමත රිංහ  ඇවිල්රහ මේ යමට් හි පු සිවිල් 

නහඹමඹෝ  මේලඳහරන නහඹමඹෝ වදා මරහ හර්තහ  

ඉදරිඳත් යරහ කිේහ  "තභ රිංහමේ සුළු ජන මො සර  

විරුේධ ක්රිඹහයන  ඒ ක්රිඹහහයේ නත්න්න අමඳොමවොත් 

මරහ තිමඵනහ" කිඹරහ.  

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අරි එ මදඹ  රිළින්න 

ඕනෆ. ඳසුගිඹ ආණ්ඩු භමත මේ ය මට් සුළු  ජන මො සර  
විරුේධ තළන් තළන්ර  සිදු මච්ච සිදුවීේ එදහ අලුත්භී  පුපුයහ 
ගිඹහභ ඒ භහින්ද යහජඳ  භවත්තඹහමේ ඳහරනඹ  

ඳහයහශල්ර  වුණ වළටි අඳ  භතයි. එඹ ඳහයහශල්ර  මරහ  
එදහ යහජඳ  ඳහරනඹ මේ යම න් ඳයහජඹ යන්න  ඒ ඉත් 
යන්න ඒ සිේධිඹ ඵරඳෆහ කිඹන එ අරි සිඹලුමදනහභ දන්නහ ව 

හයණඹ . අද මභො ද මරහ තිමඵන්මන්? එදහ ඒ ඳවය හපු 
සුළු ජන මො සර  අරි එදහ මඳොමයොන්දු වුණහ  එදහ භහින්ද 
යහජඳ  ඳහරන හරමතී  සිදු මච්ච අහධහයණේර  

යු තිඹ ඉස  යනහඹ කිඹරහ. එමවභ කිඹරහ තභයි එදහ අරි 
ඵරඹ  ආමේ. 2015 අරි ඵරඹ  ඇවිල්රහත් තභ අඳ  ඵළරි මරහ 
තිමඵනහ  ඒ අහධහයණේර   තහඩන-ීඨඩනර   
ජහතිහී න්මේ ළරැහුේර  ර මන ජනතහ  යු තිඹ ඉස  

යන්න. 

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  2016 භහර්තු භහමතී  ජිනීහ 
භහන හිමිේ වුන්රඹ අඳ  අවුරුදු මද හර සීභහ  

රඵහ ී රහ තිමඵනහ. භහන හිමිේ වුන්රඹ රඵහ දුන්නු 
වනඹ නිහ මේ ය   GSP Plus වනඹ  රඵහ ී රහ තිමඵනහ. 
අඳ  භත්ය තවනභ ඉත් ය න්න පුළුන් වුණහ. 

ජහතයන්තයඹ දනහ න්න පුළුන් වුණහ. දළන් මභො ද මරහ 
තිමඵන්මන්? අරි ළන විලසහඹ තිඹහ මන ඉන්න  
ජහතයන්තයමත විලසහ ඹ ඩ යන්න නළත අන්තහී  ඵරමේ 

 යුතු යනහඹ කිඹන එ අඳ  මඳනී ඹනහ. ඒ  යුතු 
නත්න්න අරි රිඹය අයමන නළවළ. අද මන මො  ඵයඳතශ 
සිේධීන් 22  හර්තහ මරහ තිමඵනහ. ඊමත යහත්රිමතී  භවයභ 

විමේයහභ ප්රමේලමත දාසලිේ ජහතිමඹකු  අඹත් ඩඹ  

නළතත් ගිනිඵත් යරහ තිමඵනහ.  

ජනහධිඳතිතුභහ ඳසුගිඹ දහ ර් ආමි රැසවීභ  ළ මේහ. 
ඒ රැසවීභ ළ මේහ  ඳසමේ ඵයඳතශ සිේධීන් මද  නළත 
හර්තහ මනහ. අරි අමඳොමවොත් මරහ තිමඵනහ  නීතිඹ 

ක්රිඹහත්භ යන්න. අරි දළ හ  ඳසු ගිඹ දහ එල්ටීටීඊ එම  හි පු 
හභහජිමඹ  මඳොලිස නිරධහරිමඹකු  මඩි තිඹරහ කහතනඹ 
යන්න උත්හව ශහභ  ඒ අදහශ මඳොලීසිඹ  පුළුන් වුණහ ඒ 

හි පු එල්ටීටීඊ හභහජිඹහ අත් අඩිංගු  න්න. නදාත් ඳසු ගිඹ 
සිේධීන් 22  හර්තහ මරහ තිමඵනහ. ඒ සිේධීන් 22  අදහශ 
එ ළ  යුතු පුේරමඹකු අත් අඩිංගු  න්න  යජඹ  

වළටිඹ  අද අරි අමඳොමවොත් මරහ තිමඵනහ. එමවභ නේ 
නීතිමත ආධිඳතයඹ රිළිඵ ප්රලසනඹ  අද අරි ඵයඳතශ විධිඹ  
 දාහුණ ී රහ තිමඵනහ. ඒ අරි රඵහ ත්තු ජඹග්රවණ  ඒ අරි රඵහ 

ත්තු ජහතයන්තය කීර්තිඹ අද ඵයඳතශ මර අදහනභ  ර  
මරහ තිමඵනහඹ කිඹන එ අරි කිඹන්න ඕනෆ.  

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ජහතිහදන්  උඩමඩි මදන 
අඹ   ජහතිහී න් ආයණඹ යන අඹ මේ ආණ්ඩු තුශ ඉන්න 

පුළුන්. මේ ආණ්ඩු තුශත් ජහතිහදඹ  ආේහදඹ පුයන අඹ  
උඩමඩි මදන අඹ  ආයණඹ මදන අඹ ඉන්න පුළුන් කිඹන 
විලසහඹ දාසලිේ භහජඹ තුශ නළත භතු මරහ තිමඵනහ. ඒ 

හින්දහ අරි ජනහධිඳතිතුභහමන් මේ හයණඹ ඉටු යන්න කිඹරහ 
ඉල්රහ සිටිනහ. මේ යමට් ආය  ඇභතියඹහ වළටිඹ  
තදාන්නහන්මේ   කීභ  තිමඵනහ. මේ යමට් ජීත් මන 

සිඹලු ජන මො ස ආය හ කිරීමේ  කීභ ජනහධිඳතිතුභහ  
තිමඵනහ.  

ජනහධිඳතිතුභහමන් අරි ඒ හයණඹ ඉටු යන්න කිඹරහ 

ඉල්රහ සිටිනහ. ඒ භඟ වරින්න එඳහ. ඒ  කීභ ඉස  යන්න. 
ඔඵතුභහ මමයහි ඵරහමඳොමයොත්තු ඇතු තභයි මේ යමට් ජීත් 
මන සිඹලු ජන මො ස තදාන්නහන්මේ  2015ී  ඒ ජනයභ 

රඵහ දුන්මන්. ප්රජහතන්ත්රහදමඹන් විතය  මනොමයි  මේ යමට් 
ජහති භ් ඹ  ිංහිඳිඹහ ඇති ය මේ යමට් සුළු ජන මො ස 
ආය හ යන්න තභයි එදහ 2015 ඒ ඓතිවහසි ජඹග්රවණඹ අරි 
රඵහ ත්මත් කිඹන එ ජනහධිඳතිතුභහ  අරි භත  යන්න 

ඕනෆ.  

දාරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අහන ලමඹන් භභ 
ඔඵතුභහ  එ හයණඹ  කිඹන්න ළභතියි. අද  හර් යහජයඹ  
මරහ තිමඵන මේ භත තිඹහ න්න.  හර් යහජය ඉතහභ ඵරත් 

යහජයඹ . භළද මඳයද ඉන්න අමනකුත් ඵරත් ය ල් අද 
 හර් යහජය තනි යරහ තිමඵනහ. ඇයි ඒ? අද  හර් යහජයඹ  
මචෝදනහ  තිමඵනහ  ත්රසතහී න්  උදවු යන ය   කිඹරහ. 
අද භළද  මඳයද ඉන්න අමනකුත් ඵරත් ය ල්  හර් 

යහජයමඹන් ේඵන්ධතහ ඉත් යරහ තිමඵනහ. අරි අවුරුදු 10  
තිසමේ මරෝමඹන් තනි මරහයි හිටිමත. ඳසු ගිඹ භහින්ද ඳහරන 
හරමත අරි තනි මරහයි හිටිමත. නදාත් 2015 ජඹග්රවණඹත් 

එ  මරෝමඹන් තනි මරහ හි පු එ අඳ  නළති ය න්න 
පුළුන් වුණහ. මභො  හින්දහද? මේ ආණ්ඩුමේ තිමඵන 
භනුසභ හින්දහ. අරි භනුසමඹෝ කිඹරහ මරෝඹ  කිඹන්න 

පුළුන්භ රළබුණහ. ඒ භනුසභ නළති යන්න අභනුසමඹෝ 
ටි  මේ යමට් නළත මෝරහවර ඇති යන්න උත්හව 
යනහ. ඒ භනුසභයි  ජහතයන්තය කීර්තිඹයි ආය හ 

යන්න නේ  මේ අභනුසමඹෝ ටි කඩු යන්න ඕනෆ. මේ 
අභනුසමඹෝ ටි කඩු යන්න ඵළරි නේ  මේ ය   ළරවීභ  
නළවළයි කිඹන එ අරි සිඹලු මදනහභ භත තිඹහ න්න ඕනෆ 
කිඹමින් භමේ චන සල්ඳඹ අහන යනහ. මඵොමවොභ 

සතුතියි. 
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ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
සතුතියි. 

ීනශඟ   රු චන්දභ භමේ භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහ  විනහඩි 
ඳව හරඹ  තිමඵනහ.  

[අ.බහ. 6.13] 
 

ගරු චන්දම ගමමග් මශතළ 
(ரண்தைறகு ெந்ற கதக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  එ ත් ජහරණන්මේ භහන 

හිමිේ වුන්සිර ළසි හයමතී  ශ මඹෝජනහ ළනයි අද අදවස 
ද න්මන්. භ  මඳය ථහ ශ ඒහඵේධ ල්ලිමත 
භන්ත්රීයමඹකු අදවස දළ වමේ එ ත් ජහරණන්මේ භහන හිමිේ 

වුන්රඹ එතුභන්රහ  අඳු මොශ හමයි.  2009 භළයි 18ළනිදහ 
යුේධඹ අන් වුණහ. යුේධඹ අන් මරහ දස වතය  ඹන්න 
වේඵ වුමණ් නළවළ  හි පු ජනහධිඳති යහජඳ  භවත්තඹහ ඵළන් කී 

ූලන් භවත්තඹහ  ආයහධනහ ශහ මභවහ  එන්න කිඹරහ. ඒ ආහ 
විතය  මනොමයි  ඒහඵේධ ප්රහලඹකුත් නිකුත් ශහ. එභ 
ඒහඵේධ ප්රහලඹ භ් න් ජහතයන්තය භහන හිමිේ ේඵන්ධ 

ේදාරණන්  ඒ හමේභ ජහතයන්තය ඵළඳීේ  භහන හිමිේ 
ප්රර්ධනඹ ව ආය හ  භහන හිමිේ උල්රිංකනඹ කිරීභ 
වහ  වීේ ව රිළිඹේ මඹී භ  ඒ හමේ  යුතුර  

එතුභන්රහ එඟ වුණහ. එදහ මේ එඟවීේ යරහ ඊශඟ  
එතුභන්රහ ත්ත ක්රිඹහ භහර්ඹ තභයි  දරුසභහන් හර්තහ ළවීභ. 
ඉන්දුනීසිඹහනු ජහතිමඹකු ව දරුසභහන් භවත්භඹහමේ හර්තහ 
ස යන්න භහින්ද භවත්තඹරහ ඒ පුේරඹන්  මේ ය   

එන්න දුන්මන් නළවළ. ඒ අඹ මභොද මශේ? මනත් ය  
ඉමන  රළමඵන හර්තහ අනු හර්තහ  වළදුහ. ඒ 
ේපූර්ණමඹන්භ අඳ  අඳ ඳහරණ  අහසිදහඹ හර්තහ  ඵ  

ඳත් වුණහ. එමවභ වුණහ   එදහ භහින්ද භවත්තඹරහ ඵළන් කී ූලන් 
භවත්තඹහ මන්නමො  මේ විධිඹ යි කිේමේ.  

2009 භළයි 22. ඳලසචහත් ළටුේ අදමත ශ්රී රිංහමේ ිංචහයඹ 
ශ උසභ  ේබහනීඹභ අදාත්තහ මර භව මල්ේයඹහ 
ජනහධිඳති යහජඳ  භවතහ විසින් වයරින් යුතු රිළිත් ඵ  
එ ත් ජහරණන්මේ ිංවිධහනඹ භඟ ීනඳ  වමඹෝගීතහමඹන් 
වහ එ  එදාතු  යුතු කිරීමේ ළඳවීභ රිළිබිඹු න ඵ තභයි 
එදහ කිේමේ. එමවභ කිඹරහ තභයි එ ත් ජහරණන්මේ භහන 
හිමිේ වුන්රඹ මේ ප්රලසනඹ ඇඟ  දහ ත්මත්. චනමත 
ඳරිභහේත අර්ථමඹන්භ  2012 මනමො  මේම  ප්රතිපර අඳ  
මඳමනන්න තිබුණහ. දරුසභහන් හර්තහමන්  ඒ හමේභ උත් 
ඳහඩේ වහ ප්රතින්ධහන මොමින් බහ හර්තහමන් අඳ  
මවො භ මවේඵත් මන්න ළදුණහ. ඊශඟ   ඒ නිර්මේල 
ක්රිඹහත්භ කිරීමභන් ළශකී හිටිඹහ. ඊශඟ   එ ත් ජහරණන්මේ 
ිංවිධහනමත එ  සිේධ මච්ච ඵරමේ ලමඹන් තභයි අඳ  
මේ ප්රලසන සිඹල්ර භ දාහුණ මදන්න සිේධ වුමණ්.   

ඇත්ත භ කිඹනහ නේ  ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි   එදහ 
භහින්ද භවත්තඹහ ඵළන් කී ූලන් භවත්තඹහ මන්හ මන ඉල්රන් 
ෆහ මනු   එදහ මන්හ මන ෆහ. එදහ ෆභ තභයි තභත් 
අරි න්මන්. 2009න් ඳසමේ 2012  2013  2014  2015  2017  
ඊශඟ  2019ී ත් අරි  මේ ළසි හයර  උත්තය මදන්න සිේධ 
මරහ තිමඵනහ. මොමවොභ වුණත් අරි 2015න් ඳසමේ -34ළනි 
ළසි හයමඹන් ඳසමේ- මේ මචෝදනහර ළය මඵොමවෝ දුය  ඵහර 
ය මන තිමඵනහ. අරි විලසහ යනහ 2019 න වි  
වහනිඹකින් මතොය  -මේ වහනිඹ අභ ය මන- මේ ළ ලු 
නියහයණඹ ය න්න අඳ  වළකිඹහ රළමඵයි කිඹරහ. වළඵළයි  
ඒ තුශත් ඉමන මේලඳහරන හසි න්න උත්හව න්නහ 

උදවිඹ  භභ කිඹනහ  ඔඹ අභන ක්රිඹහ නත්න්න කිඹරහ. ඊ  
ළඩිඹ මේ ය  මේ හමේ තත්ත්ඹ  දාහුණඳහරහ තිමඵන 
අසථහ මේමන් මොඩ එන්න වදේී   ඒ මොඩ ඒමේ ඳසුබිභ 
නිර්භහණඹ මරහ තිමඹේී  මේ හමේ අභන ළඩ යන්න එඳහ 
කිඹරහ භභ ඒහඵේධ විඳ ඹ ඇතුළු රිරි  කිඹන්න ළභළතියි.  

විමලේමඹන්භ ය  ආය හ වහ  මබෞමි අණ්ඩතහ 
ආය හ කිරීභ වහ ජහතයන්තය තරමත මභන්භ මේලිඹ 
ලමඹන් යුද අවි ඳහවිච්චිඹ හමේභ යුද ළටුේ ඳත්හ මන 
ඹහභ  ය   අයිතිඹ  තිමඵනහ. ඒ නිහ තභයි ෆභ ය  භ 
ත්රිවිධ වදාදහ   මඳොලීසිඹ  ඳත්හ මන ඹන්මන්. වළඵළයි  අරි 
යුේධ යන වි   අවි-ආයුධ අත  ත් වදාදහ ව නියහයුධ සිවිල් 
ළසිඹන් අතය මන වඳුනහ න්න ඕනෆ. ජහතයන්තය භහනුෂීඹ 
නීතිමත ප්රධහන ූලර ධර්භඹ න්මන්  සිවිල් ළසිඹන්  ප්රවහය එල්ර 
-[බාධා කිරීමක්] කාන්තාලන්ට, ළමුන්ට විසේ ආරක්ාල 
ළරසීභ. සත්රී දූණ ළරුන් දරුණු ධ හිිංහ  ර වීභ 
ළශළ වීභ. ඒ හමේභ  ඹ අවුරුදු 15  අඩු දරුන් යුද 
 යුතුර  ඵහ මනොළනීභ. මේහ ජහතයන්තය භහනුෂීඹ 
නීතිමත ප්රධහන ූලරධර්භ ලමඹන් රිළිමන තිබිඹී  මභන්භ මේ 
ඇති මරහ තිමඵන ප්රලසනමඹන් අරි අද ළරමමින් සිටිඹී  
මේලඳහරන හසි රඵහ ළනීභ වහ ඇතළදාන්  යුතු කිරීභ 
ේඵන්ධමඹන් භමේ ඵරත් අප්රහදඹ ඳශ යමින් භහ නිවඬ 
මනහ. මඵොමවොභ සතුතියි. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මඵොමවොභ සතුතියි.  

ීනශඟ   රු ආනන්ද අලුත්භමේ භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහ  
විනහඩි ඳව හරඹ  තිමඵනහ. 

[අ.බහ. 6.17] 
 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමමග් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்கதக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භ  හරඹ රඵහ ී භ 

ේඵන්ධමඹන් ඔඵතුභහ  මඵොමවොභ සතුතියි. එ ත් ජහරණන්මේ 
භහන හිමිේ වුන්රමත ළසිහය ළන අඳ අද මේ 
ඳහර්ලිමේන්තුමේ හච්ඡහ යන්මන් නළත භහන හිමිේ 

තවවුරු යපු ය   විධිඹ යි.  අද මේ යමට් භහධය ආඹතන ගිනි 
තිඹන්මන්ත්  භහධයමේදන් භයන්මන්ත් නළවළ. අහනහ  
හමේ මේ නිදව මත්මයන්මන් නළති තයභ යි අද මේ 

ඳහර්ලිමේන්තුමේ භවය ථියින් එමවභ නළත්නේ රු 
භන්ත්රීරුන් -මේලඳහරනඥඹන්- ථහ මශේ.  

ඳසුගිඹ හරමත අරි භහධය තුළින් මඵොමවොභ ඳළවළදලි 

දළ හ  මේ යමට්  උසභ ඵරධහරිඹහ  නීතිඹ ක්රිඹහත්භ යපු 
වළටි. ඒ ේඵන්ධමඹන් එතුභහ විසින්භ ශ භවය ප්රහල අඳ  
අවන්න රළබුණහ. එ  අසථහ එතුභහ ප්රහල යනහ  "අද මේ 

භනුයඹහ ඔතළන ඉන්මන් භභ නිහ. හිය කඩුමේ ඉන්න ඕනෆ 
මනහ යජ මදය  ඇරිමත භභයි." කිඹරහ.  එදහ මේ යමට් නීතිමත 
ආධිඳතය තිබුණු ආහයඹ එළනි ප්රහල තුළින්  අඳ  මඵොමවොභ 
ඳළවළදලි මත්රුේ න්න පුළුන්  ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි.  

මේ යමට් විධහඹඹ  යසථහදහඹඹ ව අධියණඹ කිඹන 
ප්රධහන ආඹතන තුන ත්තහභ විධහඹඹ  ඵයඳතශ ප්රලසනඹ  ඇති 
මරහ නළවළ. ඒ හමේභ අධියණ  යුතු ක්රිඹහත්භ යන 

නිරධහරින්  ඵයඳතශ ප්රලසන ඇති මරහ නළවළ. ඒත් 
යසථහදහඹඹ තුශ  යුතු යන භවය අඹ  සිය දඬුේ ඳහ 
විඳින්න සිදු වුණු ආහයඹ අඳ  අවන්න  දකින්න රළබුණහ. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  රු එස.බී. දහනහඹ 
අභහතයතුභහ ශ එ තයහ ප්රහලඹ  මවේතුමන් -එතුභහමේ ටින් 
චනඹ  ළයී භ මවේතුමන්- එතුභහ  සිය ඵත් න්න වුණහ. මේ 

යසථහදහඹඹ තුශ  යුතු යන මනකු විධිඹ  එතුභහ  එදහ 
ඹේ චනඹ  ළයී භ තුශ අධියණමඹන් දඬුේ ී  සියඵත් න්න 
සිදු වුණහ.  

ඒ විතය  මනොමයි.  අවුරුදු 30  තිසමේ මේ යමට් ඳළළති 
යුේධඹ ජඹග්රවණඹ යන්න ජීවිත ඳරිතයහමඹන්  යුතු යපු 
යත් මෂොන්මේහ භළතිතුභහ  අවුරුදු ණන  සියත මන්න 

සිේධ වුණහ  මේ යමට් යසථහදහඹඹ  නීතිඹ ක්රිඹහත්භ වීභ 
තුශ. ඒ විතය  මනොමයි. හභහනය පුයළසිඹන් ේඵන්ධමඹන් 
ත්මතොත් ළයද ශ භවය අඹ ජීවිතහන්තඹ ද හ හිමර්  ගිඹහ. 

නදාත්  එල්ලුේ ව  නිඹභ වුණු භවය අඹමේ නඩු නළත 
අවනමො  ඒ අඹ නිමදොස මො  නිදවස ශ අසථහත් අරි 
දළරහ තිමඵනහ. මඳොලීසිමත ඉවශ නිරධහරින් ඹේ නීතිඹ  
ක්රිඹහත්භ යන්න ගිහිල්රහ  ඒ අඹ එල්ලුේ ව  නිඹභ වුණහ  

ඳසමේත්  නිමදොස මො  නිදවස වුණු අසථහ අරි දළරහ 
තිමඵනහ. 

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  රු භහින්ද භයසිිංව 

අභහතයතුභහමේ ථහ ඉතහ ළදත්. එතුභහ මඵොමවොභ ඳළවළදලි 
මේ හයණහ  යුතු රිළිඵ වන් ශහ. භවය මනොදළනුත් 
මේල් ළන එතුභහමේ ථහ තුශ අඳත් දළනුත් වුණහ. මේ ය   

අල්රපු ය  න ඉන්දඹහ භහන හිමිේ වුන්රමතී  අමේ 
ය   විරුේධ ඡන්දඹ ී පු අසථහ  අරි ඳසු ගිඹ හරමත 
දළ හ. ඒ අනු  ඳසු ගිඹ යජඹ අනුභනඹ ශ විමේල ප්රතිඳත්තිඹ 

ළන අරි ආමඹත් මභොන  ථහ යනහ ද? නදාත් අද න වි  
ළසි ඵරිත හරගුණි තත්ත්ඹ තුශ  අඹවඳත් හරගුණි 
තත්ත්ඹ තුශ මේ යමට් යනඹ  ඇති වුණු වහභ අල්රපු ය  

න ඉන්දඹහ තභයි ක්රිඹහත්භ මරහ අමේ ය   ආධහය මදන්න 
ඳ න් මන තිමඵන්මන්. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහත්  රු 
අභළතිතුභහත්  ඉතහ මවොඳින්  විමේල ය ල් වහ ේඵන්ධේ 
මොඩ නඟහ නිමින් අද මඵොමවොභ සුවදලිලී  යුතු යනහ. 

අද මේ යමට් මොමවේත් භහන හිමිේ උල්රිංකනඹ න්මන් 
නළවළ. අද සිිංවර  මදභශ  දාසලිේ  ඵර්ර් ඇතුළු සිඹලු ජනතහ  
එ ය  පුයළසිඹන් වළටිඹ   ශ්රී රහිංකිඹන් වළටිඹ  ජීත් වීමේ 

ඒ මෞයනීඹ තත්ත්ඹ මේ ඹවඳහරන ආණ්ඩු තුළින් රළබී 
තිමඵනහ. ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භ  රළබී තිමඵන 
හරඹ අන් ඵ කිඹන්න ඔඵතුභහ සදහනේ නහ. භ  හරඹ 

රඵහ ී භ රිළිඵ ඔඵතුභහ  සතුතින්ත මමින් භමේ ථහ 
අන් යනහ. මඵොමවොභ සතුතියි.   

 
[6.22 p.m.] 
 

ගරු මවතයිඩ් අලී වළහීර් මවුළනළ  මශතළ 
(ரண்தைறகு தெறட் அலி மரயறர் தௌனரணர) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Presiding Member, in summing up the Debate on 

the Adjournment Motion today, I would like to speak on 

the outcome of the Resolution adopted by the UN Human 

Rights Council on promoting reconciliation, 
accountability and human rights in Sri Lanka on 23rd 

March,  this year.  It demonstrates that the international 

community has come to recognize Sri Lanka’s march 

towards peace and progress in the last two-and-a-half 

years, as a point of departure from the isolationist trap it 

was caught in for a decade.  

Sir, further, it is vital to note that the consideration of 

Sri Lanka’s situation by Human Rights Commissions.  It 

took place under the conditions of the effective outreach 

and improvement of bilateral relations by Sri Lanka with 
all its partners, particularly, North America, Europe and 

other countries and restoration of balance in Sri Lanka’s 

foreign policy.  

Moreover, with the international realization that 
recurring conflict are increasing  in the world today, Sri 

Lanka represents a bright spot and promising future due 

to its geographically strategic position.  

The Human Rights Council included that the outcome 
of the Geneva process is a win-win situation for both 

people and the Government of Sri Lanka as well as the 

international community.  

The Government of Sri Lanka led by His Excellency 
President Maithripala Sirisena, the Hon. Ranil 

Wickremesinghe, Prime Minister, Minister of National 

Policies and Economic Affairs and the Hon. Mangala 

Samaraweera, Minister of Finance and Mass Media and 
the former Minister of Foreign Affairs, deserves our 

deepest appreciation for this very positive turn-around in 

Sri Lanka’s image and international profile.  

The Government of Sri Lanka has been given two 
years, of which three months have already elapsed, to 

continue the positive trajectory it has maintained in peace 

and progress, building further on the momentum gained 

in our national efforts to achieve genuine, meaningful 
reconciliation combined with effective realization by all 

of Right to Justice including access to it. 

Sir, it is obvious that there are unnecessary polemics 

over the nature and dynamics of the judicial mechanism, 
the establishment of which is referred to in Resolution 

30/1, adopted by Human Rights Council in October, 

2015.  There is still a question as to whether there should 

be a judicial mechanism in the first place. These have to 
be reflected upon seriously. 

Right to justice and access to justice remain the basic 

pillars of the concept of Rule of Law. These are 

fundamental features of modern, forward-looking society 
built on egalitarian ideals, fundamental freedoms and 

good governance of democracy. We must ensure the 

effective exercise and enjoyment of these rights in Sri 

Lanka through instituting necessary policy and legal 
frameworks, which are long anticipated for decades.  

Any absence of entrenched legal provisions for the 

effective realization of the right to justice and access to 

justice applicable at all times - that is, one of universal 
applications transcending all ethnic, religious, cultural, 

linguistic and gender-based divides in Sri Lanka, - would 
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only be suggesting a threatening prospect for Sri Lanka, 

even though the country may fare better in other areas in 
the short-term to medium-term.  Whether it is political 

stability or the economic stability, it cannot be 

efficaciously sustained and promoted anywhere in the 

world - let alone Sri Lanka - if accessible, qualitative and 
efficient justice is not ensured, if justice is distorted or if 

it is denied to a segment of the society however small it 

is.  

While some are interested in a debate over a judicial 
mechanism, its type, composition, functions, et cetera, it 

is important to stress that at the heart of the question of 

effectiveness of justice, which is pivotal to genuine 

meaningful reconciliation and peace building, remains 
with accessibility, timeliness and universality and 

underpinned by independence. All that combines together 

to give justice, both pursuit and delivery of it as well as its 

process, the credibility it requires. 

Sir, in my view, the Human Rights Council Resolution 

30/1 and the one that was adopted in March this year are 

all about credibility of justice and judicial mechanisms 

and processes in Sri Lanka. Credibility is a key to good 
governance, rule of law and peace building and above all, 

it is a key to build public confidence.  

Finally, let me emphasize that there is a major issue of 

independence and credibility.  It also provides all of us - 
the people of Sri Lanka and indeed official and unofficial 

bars, law enforcement agencies, especially the police and 

importantly for Sri Lanka’s judiciary itself - an 

opportunity to work cooperatively.  If law enforcement 
agencies cooperate, if judiciary continues upholding 

independence, integrity and non-partnership ensuring 

effective delivery without delay or bias, that would take 

Sri Lanka to a different plateau of national and 
international respectability. 

Regretfully, the ongoing incidents of violence and 

hatred against minorities in particular are a clear case in 
point in this regard. There is no point in making a 

sweeping generalization of such incidents stating as 

“violence of extremists” without naming individuals and 

groups. Such broad categorization only gives confidence 
to miscreants and nefarious activists that they are neither 

specifically targeted nor they are above the law. That 

would only place the outlook of the Government in doubt 

when the expectation of the people from good 
governance is not upheld.  

Finally, the country cannot afford such an approach at 

this critical time. Perpetrators, irrespective of their 

political, religious or social designation, have to be held 
accountable for and dealt with. The credibility of good 

governance should be entrenched in practising rule of 

law, peace building and most importantly to build public 

confidence which will enhance and project a positive 
profile internationally.  

Thank you.  

 

එකල්හි  මේළල අ. භළ. 6.30 වමයන් ගරු මූළවනළරඪ 
මන්ත්රීතුමළ විසන් ප්රහනය මන්විමවළ ඳළර්ලිමේන්තුල කල් තබන දී. 

ඳළර්ලිමේන්තුල ඊ  අනුකල  2017 ජූනි මව 07 ලන බදළදළ              
අ. භළ. 1.00 ලන මතක් කල් ගිමත ය. 

 
அப்ததரழுது, தற.த. 6.30 றரகறறடத ரண்தைறகு 

மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள் றணர றடுக்கரதனத 

தரரலன்நத்ம எத்றமத்ரர். 

அன்தடி தரரலன்நம்,  2017 யூன் 07  தைன்கறம தற. த.  

1.00 றம  எத்றமக்கப்தட்டது. 

 
It being 6.30  p.m.,THE HON. PRESIDING MEMBER adjourned 

Parliament without Question put. 

Parliament adjourned accordingly until 1.00 p.m. on Wednesday, 

7th June, 2017.  
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