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අ. භා. 1.00  පාර්ලිගපතන්තුල රැව් ශ්ය.   

නිගයෝජය කාානායකතුමා ගගු නන්ිමම ීරර්කගක ි  මශ ා  

මූාවනාරූඪ ශ්ය. 
தரரளுன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.   

தறறச் சதரரகர்  அர்கள்  [ரண்புறகு சந்ற வீக்தகரடி] 
கனக கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.  

MR. DEPUTY  SPEAKER [THE  HON. CHANDIMA 

WEERAKKODY] in the Chair. 

 

නිගේදන 
அநறறப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

පාර්ලිගපතන්තු මන්ත්රී ගු ශන්න් ප්රනාන්ු  මශ ා 

ඉල්ා අව්ීරම 
தரரளுன்ந உபொப்தறணர் ரண்புறகு யரறன் 

தர்ணரந்துறணது இரஜறணரர 
RESIGNATION OF HON. HARIN FERNANDO, MEMBER OF 

PARLIAMENT    
 

නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රී  හ වන්න් රනහන්දු භවතහ වික්න් වන 
රද ක්ඹ ධුයශඹන් ඉ්ලරහ අසීශේ ලිපිඹ ඳහර්ලිශේන්තුශේ භව 
ශ්ලේයඹහ ශත රළබී ඇති ඵ ඳහර්ලිශේන්තුට දන්නු 
ළභළවශතමි. 

 

අනතුුල පශ  වඳශන් ලිිළය මශ ගල්කපත ශ්සින් කියලන දී: 
அன்தறநகு, தசனரபர் ரகம் தறன்பைம் கடித்க ரசறத்ரர்.  

Whereupon the Secretary-General read the following letter:  

ලිිළ ගල්ඛනාිමය ිළිතගැන්ීරම 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ජහති යහජ බහශේ 1977 අාං 21 දයන ශඵදුේ නඩු ඳනශව 8 ළි  

ව 29 ළි  න්ති භ කිඹවිඹ යුතු වභ ඳනශව 82(අ) ළි  

න්තිඹ ඹටශව අධියණ අභහතයඹහ වික්න් හදන රදු 2014 ජලි 

භ 18 දිනළති අාං 1871/42 දයන අති විශලේ ළට් ඳත්රශන ඳශ යන 

රද ි ශඹෝ.- [අධියණ අභහතතුභහ ශනුට  හ දිශන්ස ගුණර්ධන 

භවතහ] 

 
වභාගපතවය ම  තිබිය යුතුයයි නිගයෝග කරන දී. 
சதரபீடத்றல் இபைக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගු ිමගන්් ගුණලර්ධාන මශ ා (ජවපතපාදන ශා 

ජාපලශන අමා යතුමා වශ ණණ්ු  පාර්්ලග  ප්රධාාන 

වාශ්ධාායකතුමා) 
(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், 

டிகரனகப்பு அகச்சபைம் அசரங்கத் ப்தறன் 

பற்ரகரனரசரநம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   ේ හ වහ ේ හ 

ඵතහ අභහතතුභහ ශනුශන් භභ 2011 ර්ඹ වහ ජහති 

ෘවතීඹ සුයක්ෂිතතහ වහ ශෞ යඹතනශන හර්ෂි හර්තහ 

ඉදින්ඳව යමි. 

ශභභ හර්තහ ේ හ වහ ේ හ ඵතහ ටයුතු පිළිඵ 

උඳශේල හය බහට ශඹොමු ශ යුතුඹළයි භභ ශඹෝජනහ 

යමි. 

 
ප්ර්නය ශ්මවන ිමන්  වභා වපතම  ශ්ය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ஏற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

2013 ර්ඹ වහ අධහඳන අභහතහාංලශන හර්ෂි හර්ඹ හධන 

හර්තහ.- [ හ ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ] 

 
වභාගපතවය ම  තිබිය යුතුයයි නිගයෝග කරන දී. 
சதரபீடத்றல் இபைக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගු ිමගන්් ගුණලර්ධාන මශ ා 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   යහජ ේඳව වහ හඹ 

ාංර්ධන  අභහතතුභහ ශනුශන් 2012 භහර්තු 31 දිශනන් 

අන් වූ මුද්ල ර්ඹ ව 2013 භහර්තු 31 දිශනන් අන් වූ 

මුද්ල ර්ඹ වහ බීසීසී රාංහ ලිමිටඩ්හි හර්ෂි හර්තහ භභ 

ඉදින්ඳව යමි.  

ශභභ හර්තහ යහජ ේඳව වහ හඹ ාංර්ධන ටයුතු 

පිළිඵ උඳශේල හය බහට ශඹොමු ශ යුතුඹළයි භභ 

ශඹෝජනහ යමි. 

 
ප්ර්නය ශ්මවන ිමන්  වභා වපතම  ශ්ය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ஏற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ිළිතගන්ලන ද ලාර් ා 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட அநறக்கககள் 

REPORTS PRESENTED 

 
ාකාගේ ගරෝමානු කග ෝලික අග්රරාජගුු ප්රවාදීන් 

ලශන්ගවේ වශ රාජගුු ප්රවාදීන් ලශන්ගවේා 

(වාගෝධාන) පන ක ගකම්පතප  
இனங்கக ரநரன் கத்ரரலிக்க 

அறரற்நறரறரர், ரற்நறரறரர் (றபைத்ம்) 

சட்டபனம் 
ROMAN CATHOLIC ARCHBISHOP AND BISHOPS OF CEYLON 

(AMENDMENT) BILL 
 
ගු ලයි.ජී. පද්මසින් මශ ා (කෘෂිකර්ම නිගයෝජය 

අමා යතුමා) 
(ரண்புறகு க.ஜற. தத்சறநற - கத்தரறல் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Y.G. Padmasiri - Deputy Minister of Agriculture) 

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   “ඒ” සථහය හය බහශේ 

බහඳතිතුභහ ශනුශන්, රාංහශේ ශයෝභහනු ශතෝලි 

අග්රයහජගු හ රහදීන් වන්ශේ ව යහජගු හ රහදීන් වන්ශේරහ 

(ාංශලෝධන) ඳනව ශටුේඳත පිළිඵ “ඒ” සථහය හය 

බහශේ හර්තහ ව වහි හර්ඹ ටවන් භභ ඉදින්ඳව යමි. 

"හර්තහ 

„රාංහශේ ශයෝභහනු ශතෝලි අග්රයහජගු හ රහදීන් වන්ශේ ව 

යහජ හ රහදීන් වන්ශේරහ (ාංශලෝධන)' නළභති ඳනව ශටුේඳත 

නීති ශටුේඳව ේඳහද වික්න් යන රද ාංශලෝධන හිත හය 

බහ රහ ඵළලූ අතය, ශභඹට අමුණහ ඇති  පුනර් මුද්රණශන දළක්ශන 

ඹශථෝක්ත ාංශලෝධන හිත ඳනව ශටුේඳතට වඟ ී ඇත.‟ 

ශභභ ඳනව ශටුේඳතට අභහත භ්ඩලරශන අනුභළතිඹ රළබී තිශ.."  

 
පන ක ගකම්පතප  ''ඒ" ව්ාාලර කාරක වභාල ශ්සින් ලාර් ා කරන 

ද පන්ිම 2014 අගගෝව්තු 07 ලන බ්රශව්පතින්දා වකා බනු ැග..  
சட்டபனம் றகனக்குள 'ஏ' இணரல் அநறக்கக தசய்ப்தட்டரபொ 

2014 ஓகஸ்ட் 07, றரக்கறக தரறசலலிக்கப்தடறபைக்கறநது. 

Bill, as reported by Standing Committee "A", to be considered upon  
Thursday, 07th August, 2014. 

 

ගජෝන් ගවනශ්ර කන පදනම (වාවා්ාග  කිරීගපත) 

පන ක ගකම්පතප  
ரஜரன் தசணறத்ண ன்நம் (கூட்டிகத்ல்) 

சட்டபனம்   
JOHN SENEVIRATNE FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 

 
ගු ලයි.ජී. පද්මසින් මශ ා 
(ரண்புறகு க.ஜற. தத்சறநற) 

(The Hon. Y.G. Padmasiri) 

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   “ඒ” සථහය හය බහශේ 

බහඳතිතුභහ ශනුශන් ශජෝන් ශනවියවන ඳදනභ (ාංසථහත 

කිරීශේ)  ඳනව ශටුේඳත පිළිඵ “ඒ” සථහය හය බහශේ 

හර්තහ ව වහි හර්ඹ ටවන් භභ ඉදින්ඳව යමි. 

"හර්තහ 

'ශජෝන් ශශනවියවන ඳදනභ (ාංසථහත කිරීශේ)' නභළති ඳනව 

 ශටුේඳත නීති ශටුේඳව ේඳහද වික්න් යන රද ාංශලෝධන 

හිත හය බහ රහ ඵළලූ අතය, ශභඹට අමුණහ ඇති පුනර් 

මුද්රණශන දළක්ශන ඹශථෝක්ත ාංශලෝධන හිත ඳනව ශටුේඳතට 

වඟ ී ඇත. ‟ 

ශභභ ඳනව ශටුේඳතට අභහත භ්ඩලරශන අනුභළතිඹ රළබී තිශ.. " 
 

පන ක ගකම්පතප  ''ඒ" ව්ාාලර කාරක වභාල ශ්සින් ලාර් ා කරන 
ද පන්ිම 2014 අගගෝව්තු 07 ලන බ්රශව්පතින්දා වකා බනු ැග..  

சட்டபனம் றகனக்குள 'ஏ' இணரல் அநறக்கக தசய்ப்தட்டரபொ  

2014 ஓகஸ்ட் 07, றரக்கறக தரறசலலிக்கப்தடறபைக்கறநது. 

Bill, as reported by Standing Committee "A", to be considered upon  

Thursday, 07th August, 2014. 

 
ගප කවපත 
நக்கள் 
PETITIONS 

 
නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

 හ භහින්ද ඹහඳහ අශ.ර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 හ රන්ත අරගිඹන්න භවතහ   - ඳළමිණ නළත.  
 

ගු ලයි.ජී. පද්මසින් මශ ා 
(ரண்புறகு க.ஜற. தத்சறநற) 

(The Hon. Y.G. Padmasiri) 

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   යදහඩුන්න  නුය ඳහය  

අාං 10 දයන සථහනශඹහි ඳදිාංචි  වේ.ඒ. විශේයවන භවතහශන් 

රළබුණු ශඳවභක් භභ පිළින්මි.  

 
ගු තිව්ව අ ක නායක මශ ා 
(ரண்புறகு றஸ்ம அத்ரக்க) 

(The Hon. Tissa Attanayake) 
 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   කුීගශොල  ශේනමු්ලර ඹන 

සථහනශඹහි ඳදිාංචි ඩී.වච්. චිත්රහතී භවවමිඹශන් රළබුණු 
ශඳවභක් භභ පිළින්මි.  

 

නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)ய 

(The Deputy Speaker) 

 හ න්ත අලුවිවහශර් භවතහ - ඳළමිණ නළත. 
 

ඉිමන්ප ක කරන ද ගප කවපත  මශජන ගප කවපත ිළිතබඳ කාරක 
වභාල  පැලන්ය යුතු යයි නිගයෝග කරන  දී. 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட நக்ககபப் ததரதுநக் குளவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 

ප්ර්නල  ලාිකක ිළිතතුු 
றணரக்களுக்கு ரய்பன றகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රලසන අාං 1 - 2642/'12   හ ජිව ශරේභදහ භවතහ. 

 

ගු වජි ක ගප්රේමදාව මශ ා 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   භහ වභ රලසනඹ අවනහ. 
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ගු ිමගන්් ගුණලර්ධාන මශ ා 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   මුද්ල වහ ්රභ ේඳහදන 

අභහතතුභහ ශනුශන් භහ වභ රලසනඹට පිළිතු හ දීභ වහ  ති 

ශද හරඹක් ඉ්ලරහ ක්ටිනහ.  
 
ප්ර්නය මතු ිමනකදී ඉිමන්ප ක කිරීම  නිගයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரபை றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 

පුද්ගලික බව් ගවේලය : ශ්ව ්ර 
ணறரர் தஸ் ரசக: றதம் 
PRIVATE BUS SERVICE: DETAILS  

3272/‟12 

2. ගු රශ් කුණානායක මශ ා 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
පුේලි රහවන ශේහ අභහතතුභහශන් ඇස රලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) පුේලි ඵසයථ ාං්ලඳඹ තුළින් යශට් ශඳොදු 
රහවන ඳේධතිඹට ඹවඳතක් ඇති ී තිශ.ද;  

 (ii) දිසත්රික් ඳදනභ භත ඵරඳත්ර රඵහ දී ඇති පුේලි 
ඵසයථ ධහයින්  ාංහ ශොඳභණද; 

 (iii) දළනට ධහනඹ ශශයන පුේලි ඵසයථ 
ාංහ ශොඳභණද;  

 (iv) ශභභ ක්ඹලුභ ඵසයථ ධහනඹ යනු රඵන්ශන් 
ඵරඳත්ර හිතද;   

 ඹන්න වතුභහ වන් යන්ශනහිද?         

(ය) (i) පුේලි ඵසයථ ධහයින්ට යජශඹන් රළබී ඇති 
රතිරහබ ශර්ද;  

 (ii) ශභයට පුේලි ඵසයථ ර්භහන්තඹ තුළින් 
ශොඳභණ යන ධහන්තහක් ළඳශනද;   

 (iii) ජහති ව ඳශහව භට්ටශභන් වක් ඵසයථඹකින් 
ර්ඹට උඳඹනු රඵන යදහඹභ ශොඳභණද; 

 ඹන්න වතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?       

 (ඇ) ශනො වශේ නේ   ඒ භන්ද? 

 
ணறரர் ரதரக்குத்து ரசககள் அகச்சகக் ரகட்ட 

றணர:  

(அ) (i) ணறரர் தஸ் எநம் எண்க்கபை ரட்டில் 

ததரதுப் ரதரக்குத்து பகநகக்கு 

உறபெள்பர  என்தகபெம்; 

 (ii) அநறப்தத்றங்கள் ங்கப்தட்டுள்ப 

ணறரர் தஸ் இக்குணர்கபறன் எண்றக் 

ககறகண ரட்ட அடிப்தகடறலும்; 

 (iii) ற்ரதரது இங்குகறன்ந ணறரர் தஸ்கபறன் 

எண்றக்ககறகணபெம்; ற்பொம் 

 (iv) இந் தஸ்கள் ரவும் அநறப் 

தத்றங்களுடணர இங்குகறன்நண என்தகபெம் 

 அர் கூபொரர? 

(ஆ) (i) அசரங்கத்றடறபைந்து ணறரர் தஸ் 

இக்குணர்கள் ததற்பொக்தகரண்ட 

ன்கககபபெம்; 

 (ii) ரடு ளற ரலறறல் ணறரர் தஸ் 

தரறற்துகநறல் கறகடக்கக்கூடிரகவுள்ப 

தரத் ஆசண சறககபபெம்; ற்பொம் ; 

 (iii) தஸ் ஒன்நறணரல் ரசற ற்பொம் ரகர 

ட்டத்றல் பைடதரன்நறற்கு ஈட்டப்தடும் 

பைரணத்கபெம் 

 அர் இச்சகதக்கு அநறத்பைரர? 

(இ) இன்ரநல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Private Transport Services:  

(a) Will he state - 

 (i) whether the private bus concept has helped 

the public transport system in the country; 

 (ii) the number of private bus operators who 

have been issued with permits on per 

district basis; 

 (iii) the number of private buses operating at the 

moment; and 

 (iv) whether all these buses are operated with 

permits? 

(b) Will he inform this House of - 

 (i) the benefits received by the private bus 

operators from the Government; 

 (ii) the total seating capacity available in 

private bus industry island wide; and 

 (iii) the revenue earned per bus from national 

and provincial level per year? 

(c )   If not why? 
 
ගු සී.බී. ර කනායක මශ ා (පුද්ගලික ප්රලාශන ගවේලා 

අමා යතුමා) 
(ரண்புறகு சல.தற. த்ரக்க - ணறரர் ரதரக்குத்துச் 

ரசககள் அகச்சர்) 

(The Hon. C.B. Rathnayake - Minister of Private Transport 

Services) 

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   වභ රලසනඹට පිළිතුය 

ශභශේයි.  

(අ) (i) ඔේ. ඵස යථ  භඟින්  ක්දු ශශයන ශඳොදු භගී 
රහවනඹ භසථ භගී රහවනශඹන් ක්ඹඹට 55කි.  

  (පුේලි ඵස යථ ක්ඹඹට 43  රාංභ ඵස යථ  
ක්ඹඹට  12) 

 (ii) දිසත්රික් ඳදනමින් ඵරඳත්ර ි කුව කිරීභක් ක්දු 
ශනොශේ. ඵර ඳත්ර ි කුව  යනු රඵන්ශන් අන්තර් 
ඳශහව වහ ඳශහව භට්ටශභි . 

 (iii) දළනට ධහනඹ යන ශඳෞේලි ඵස යථ 
ාංහ 17 067කි.  

  ශේ අතන්න් 2 959ක් අන්තර් ඳශහව ඵස යථ න 
අතය 14 108ක් ඳශහවඵද ඵස යථ ශේ.  ඇමුණුභ 1 
ඵරන්න.    

 (iv) ඔේ. 
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(ය) (i)* ඵසයථ වහ යනඹන ව ළට් ඵදු ඉව ය ඇත. 
ඵසයථර යදහඹේ ඵරඳත්ර හසතු අඹ කිරීශේදී 
හභහන හසතු යනඹට  හපිඹ්ල 250ක් න 
අතය  භගී රහවන ඵසයථලින් යනඹට  හ. 
150ක් ඳභණක් වූ වන හසතුක් අඹ ශශර්. 

 * ක්සු ළන්ඹ ඳහ්ල ඵසයථ ශේහ ව ළමි ළන්ඹ 
ග්රහමීය ඹ ඵසයථ ශේහ ශනුශන් ශඹොදහ ඇති 
ශඳෞේලි ඵසයථ ශනුශන් වනහධහය රඵහ 
දීභ වහ යජඹ විලහර විඹදභක් දයයි. ශඳෞේලි 
ධහඹන් ශනුශන් ක්සු ළන්ඹ ශේහ වහ 
ධහනඹ යනු රඵන කිශරෝමීය ටර් 1ක් වහ 
 හපිඹ්ල 45ක් ලශඹන් 2013 ර්ඹ වහ 
 හපිඹ්ල මිලිඹන 246ක්ද  (භන් හය 02 උශේ - 
ද්ල වහ) ළමි ළන්ඹ ග්රහමීය ඹ  ශේහ ශඹශදන 
ශඳෞේලි ඵසයථඹක් වහ කිශරෝමීය ටර්  1ට 
 හපිඹ්ල 31ක් ශර 2013 ර්ඹ වහ  හපිඹ්ල 
මිලිඹන 9ක්ද ලශඹන් යජශන වනහධහය ජහති 
භනහභන ශොමින් බහ වයවහ ශහ ඇත.  

 * ඵසයථඹ අලුවළඩිඹහ විඹදේ වහ ර්තභහන 
ශශශ ශඳොශ ටිනහමින් ක්ඹඹට 12 1/2ක් ඵස 
හසතු තීයණඹ කිරීශේ දී විඹදේ දර්ලඹට වතු 
යනු රළශ..  

 * මීය ට අභතය ෆභ ඵස යථඹක් වහභ ර්තභහන 
ශශශ ශඳොශ ටිනහමින් ක්ඹඹට 12 1/2ක් 
ක්ඹ ීභ ශනුශන් ඵස හසතු තීයණඹ 
කිරීශේදී විඹදේ දර්ලඹට වතු යනු රළශ..  

 * හර්ඹහරඹක් ඳළළවීභ ශනුශන් ලිපි හ  
ශභනහ හකු ව ජර විදුලි විඹදේ වහ 
භට ර්තභහනශන  හපිඹ්ල 18 500ක් ඵස 
හසතුට වතු ය ඇත.  

 (ii) වක් ඵස යථඹ හභහන යන ධහන්තහ 45ක් 
ශර ළරකීශේදී  ඳශහවඵද ව  අන්තර් ඳශහව 
පුේලි  ඵසයථ භඟින් ඒහඵේධ දිනට 
768 015 ඳභණ යන ධහන්තහක් ළඳශන.  

  ඇමුණුභ 2 ඵරන්න. ඇමුණුේ වභාග * යමි. 

 (iii) වක් වක් භහර්ඹ අනු ධහනශන ශඹශදන  හර 
සීභහ භත යදහඹභ ශනස න ශවයින් වක්  ඵස 
යථඹකින් ර්ඹට උඳඹනු රඵන යදහඹභ 
ි ලසචිත ඳළක්ඹ ශනොවළ.   

  නමුව දශ ලශඹන් අපි මිලිඹන 200ක් ඳභණ 
උඳභහනඹ යශන තිශඵනහ.  ඒ වහ ළරසුේ 
ස ය තිශඵනහ. විලසවිදහර ක්සුන් ශඹොදහ 
යන මීය ක්ණඹකින් වභ ශතොයතු හ රඵහ න්න 
ටයුතු ය තිශඵනහ. ඔඵතුභහට අපි වඹ වළකි 
ඉක්භි න් ඉදින්ඳව යන්නේ.  

(ඇ) අදහශ ශනොශේ.  

 
*වභාගපතවය ම   බන ද ඇමුුපත: 
   சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட இகப்பு : 

   Annex tabled: 
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ගු රශ් කුණානායක මශ ා 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ළල යන්නට පුළුන් ඇභතියඹකු ලශඹන් ඔඵතුභහට 

ශභතයේ ශඳොඩි ළල ශොටක් බහය දී තිබීභ ළන භට දුයි. 

වක්ව ජහති ඳක්ශඹන් ඳළනපු අඹට - 

 

නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

 හ භන්ත්රීතුභහ  ඳශමුළි  අතු හ රලසනඹ අවන්න.  

 
ගු රශ් කුණානායක මශ ා 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   භශ  ඳශමුළි  අතු හ 

රලසනඹයි ශේ.  භභ ටික් ය යරහ කිඹන්න ළභළතියි. ශභතුභහ 

ළදව  ළල න්න පුළුන් ඇභතියශඹක්. ශේ ඳළවශතන් ඒ 

ඳළවතට ඳළනපු අඹට ඊට ලහ ශරොකු තනතු හ දීරහ තිශඵන ශොට 

ශභතුභහ ළි  ශජසඅ අඹට ශභතයේ ශඳොඩි තළනක් දීරහ - [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඳළනපු අඹට ශනොශයි ශේ කිඹන්ශන්  අසර් 

භන්ත්රීතුභි . ඳළනපු අඹට ශනොශයි  ශේ හශ  SLFP  වශක් 

ක්ටින ට්ටිඹටයි අපි කිඹන්ශන්.  

 

නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

වන්  අතු හ රලසනඹ අවන්න  හ භන්ත්රීතුභහ.  

 
ගු පී. ශැන්වන් මශ ා 
(ரண்புறகு பீ. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   "ඳළන්නහ" කිඹපු භන් 

අසර් භන්ත්රීතුභහ නළඟිටිනහ.  

 
ගු රශ් කුණානායක මශ ා 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔේ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඳළන්නුහ. ශේ SLFP වශක් ළල යන 

ඇභති හ ඉන්නහ. ඒ අඹට උ හභඹක් තිශඵනහ. ඔඵතුභන්රහ 

හශ  අඹ ශනශයි. 

 

නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please!  හ භන්ත්රීතුභහ  අතු හ රලසනඹ අවන්න. 

 

ගු රශ් කුණානායක මශ ා 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 ශේ  හ බහශේ ශ්රී රාංහ ි දවස ඳක්ශන භව ශ්ලේතුභහව 

ඉන්නහ. අභළති ශන්න ඉන්න ට්ටිඹ ඉන්නහ. ඒ හශ  

ට්ටිඹ ළන අපි කිඹන්න ඕනෆ. ඳි න ට්ටිඹට ඕනෆ නළවළ ශන් 

තනතු හ ශදන්න. 

 හ ඇභතිතුභි    හණහය ඔඵතුභහට කිඹන්න පුළුන්ද  - 

[ඵහධහ කිරීභක්] ඵරන්න  ඵහධහ යනහ. ඒ ට්ටිඹ ඔඵතුභහශ  

ඳක්ශන අඹ ශනොශයි ශන්. ඳළනරහ ඇවිව ශභතුභන්රහශ  

තනතු හ ටි න්න වදනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ශේ ළශටන 

ය්ඩඩු.  

නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please!  හ භන්ත්රීතුභහ  අතු හ රලසනඹ අවන්න. 

 
ගු රශ් කුණානායක මශ ා 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි ඵරහ ශන ඉන්නහ  ඳි න න්ශේ ශේ ඳළවතටව වයි ද 

කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීේ] පුවතරශේ ඉන්න ශේ හශ  කු්ල වතශර් 

- [බාධා කිරීම්] ඔබතුමාගෙන් අතුරු ප්රශ්න  අන  ක  ප්රමා  

යනහ. 

 හ ඇභතිතුභි    හණහය ඔඵතුභහට කිඹන්න පුළුන්ද 

පුේලි අාංලශන ඵස යථ 17 067ක් ධහනඹ ශශයනහ නේ 

යහත්රී 7න්  8න් ඳසශේ අශඅ අහිාං භගී ජනතහට ශේඹක් රඵහ 

ශදන්න ඵළන් ඇයි කිඹරහ. ඒ අඹට කිඹන්න ඵළන්ද  route permit 

ඹටශව ඹනහ නේ තභහශ  route permit ව රිඹහවභ 

ශන්න අඩු ණශන් ඳහන්දය 2  3 න ශතක් ළල යන්න ඕනෆ 

කිඹරහ. 

 
ගු සී.බී. ර කනායක මශ ා 
(ரண்புறகு  சல.தற. த்ரக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 

 හ භන්ත්රීතුභි   භට ශේ පිළිඵ ඉතහ කීශභන් රහල 

යන්න පුළුන්. අන්තර් ඳශහව වහ ඒ හර්ඹ ි ක් අයුන්න් 

රට ශේරහට ය ශන ඹනහ. ඊට ඳන්ඵහහිය යජඹ වික්න් 

"ළමි ළන්ඹ"  "ි ක් ළන්ඹ" වහ "ක්සු ළන්ඹ" කිඹන ඒහට විලහර 

මුදරක් රඵහ දීරහ  ව ඵස යථඹට අවු හේදට වනහධහයඹක් 

වළටිඹට  හපිඹ්ල රක් 5කුව රඵහ දී තිශඵනහ. වභ ශේහ 

ි ළයදි රිඹහවභ යන්න කිඹරහ ි ඹහභනඹ කිරීභට 

ච්රශ්ලව ි කුව ය තිශඵනහ. ඒ අනු ඒ ටයුතු රිඹහවභ 

යන්න භහර්සථ රහවන අධිහන් හර්ඹහර නඹක් තිශඵනහ. 

ඒ නඹට උඳශදස දීරහ තිශඵනහ. ඒ වහ දළඩි විභක්්ලශරන් ඳසු 

නහ. ඒ හශ භ අලුව තහක්ණඹට ඵේධ යරහ  GPS 

තහක්ණඹව වක් ේඵන්ධ යරහ  ඒ monitor යන්නව 

අපි දළන් ඵරහශඳොශයොවතු නහ. ඒ විතයක් ශනොශයි. ශඳය 

ශවුේ හඩ්ඳතක් රඵහ ශදන්නව අපි දළන් ටයුතු සදහනේ ය 

තිශඵනහ. 

 
ගු රශ් කුණානායක මශ ා 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake)    

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   භහශ  ශදශි  අතු හ 

රලසනඹ ශභඹයි.  හ ඇභතිතුභි   ඔඵතුභහ ක්ඹලු ශදනහටභ route 

permit තිබුණහ කිඹරහ කිේහට  භභ කීභකින් කිඹනහ 

ශොශම දිසත්රික්ශන ක්ඹඹට 10ක්  ක්ඹඹට 12ක් ඳභණ 

රභහණඹක්  "භභ යහජඳක්ශ  security අාංලශන ශරොක්හ. භට 

ශදන්න" කිඹරහ රිඹහවභ  ශනහ කිඹරහ. ඔඵතුභහට 

කීභකින් කිඹන්නට පුළුන්ද ශේ හශ   ඒ කිඹන්ශන් 

ත්රසතහදී ්රභඹට ශේහ රිඹහවභ ීභ නවන්නට   ඔඵතුභහට 

වළකිඹහ තිශඵනහද කිඹහ. වශවභ නළවනේ වඹ අභිඵහ ඹන 

ඵරඳෆේ තුළින් වඹ ි ලසරබ ශනහද? 

 
ගු සී.බී. ර කනායක මශ ා 
(ரண்புறகு  சல.தற. த்ரக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 

 හ භන්ත්රීතුභහ  භවය ශරහට වළභ හර්ඹඹටභ අති හ 

ජනහධිඳතිතුභහශ  නහභඹ විකුණන රිඹහලිඹ  දළන් ශඹශදනහ. 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ගු රශ් කුණානායක මශ ා 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඵරවවහයශඹන් ළල කිරීභ භහින්ද චින්තනශන ශොටක්ද? 

 
ගු සී.බී. ර කනායක මශ ා 
(ரண்புறகு  சல.தற. த்ரக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 

නළවළ. භභ ඔඵතුභහට උවතයඹ ශදන්නයි ඹන්ශන්. අන්තර් 

ඳශහව රිඹහදහභඹ ශටන්ලර් ඳටිඳහටිඹ අනු තභයි රිඹහවභ 

යන්ශන්. හශ ව වුභනහට ශවෝ ඇ ශේ වයිඹට දළන් භහර් 

ඵරඳත්ර ශදන්න ඵළවළ. ඉසය ශදන්න ඇති. නමුව භශ  හරශන 

ක්ට ශටන්ලර් ඳටිඳහටිඹ අනු තභයි ඒ ටයුතු රිඹහවභ ය 

ශන ඹන්ශන්. ඒට ව උදහවයණඹක් භභ කිඹන්නේ. වදහ 

ජහති භනහ භන ශොමින් බහ රළබ යදහඹභ  හපිඹ්ල 

මිලිඹන 7ක් ශවෝ 8ක්. අපි දළන් ශටන්ලර් ඳටිඳහටිඹ ි හ  හපිඹ්ල 

මිලිඹන 160 ඳභණ යදහඹභක් රඵනහ. ඒ ි හ භහර්සථ 

රහවන අධිහන් හර්ඹහරරටව අපි උඳශදස දීරහ තිශඵනහ 

ශටන්ලර් ඳටිඳහටිඹ අනුභනඹ යන්න කිඹරහ. වතශොට ඔඹ 

ශචෝදනහශන් ළරශන්න පුළුන්. ඒව වක්භ ශේ ළටීගේ 

යන්න කිඹරහ අපි උඳශදස රඵහ දීරහ තිශඵනහ. යයක් 

අාංලඹ ව ශඳොීගක්ඹ භඟ ඒහඵේධ ශරහ ළටීගේ 350ට 

යන්න ාංහක් ක්දු යරහ තිශඵනහ. වහිදී ශඳොඩි ළටලුක් 

තිශඵනහ  හ භන්ත්රීතුභහ. ශේ වහ ද්ඩල නීති ාංග්රවඹ ඹටශව 

දක්හ ඇති දල මුදර  හපිඹ්ල 10 000යි. 

ඒ  හපිඹ්ල 10 000 ශරහ ඉය ශරහ යඳසු ඒ රිඹහලිශනභ 

ශඹශදනහ. ඒ දල මුදර ළඩි ය ළනීභ පිණි ඳහර්ලිශේන්තුට 

ඳනතක් ශශනන්න ළබිනට් අනුභළතිඹ රඵහ ළනීභ වහ භභ 

දළන් අදවස ය ශන ඹනහ.  

 
ගු රශ් කුණානායක මශ ා 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 හ ඇභතිතුභි   භශ  තුන්න අතු හ රලසනඹ ශභඹයි. අද 

අභ ඵස හසතු  හපිඹ්ල 9ක් ශර ඳතිනහ. අද ශත්ල ඵළයරඹ 

ඇශභන්න් ශලොරර් 88ට ශභශවේට ශශනන්න පුළුන්."ශ්ල 

වදන්න ඵළවළ" කිඹහ ඇභති විභ්ල ීයාංල කිඹනහ  "මුද්ල 

අභහතහාංලශන යර් ඝ කහතඹකු ඉන්නහ" කිඹරහ. භට 

හිශතනහ ඵස හසතුව අඩු යන්න ඵළන් න්ශන් ශේ 

කහතඹහශ  වළක්රීභ ි හද කිඹරහ. අද ශරෝශන ශත්ල මිර අඩු 

ශරහ තිශඵනහ. ශත්ල මිර අඩු ය ඳහන්ශබෝගිඹහ ශනුශන් 

ඵස හසතුශේ අභ මිර  හපිඹ්ල 5ක්  6ක් දක්හ අඩු කිරීශේ 

වළකිඹහ ඔඵතුභහට නළේද? වශවභ වළකිඹහක් නළවනේ  ඒ 

වළකිඹහ ඇති යන්න අඳව උදවු යන්නද?  

 
ගු සී.බී. ර කනායක මශ ා 
(ரண்புறகு  சல.தற. த்ரக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 

දළනට ඵස හසතු ේඵන්ධශඹන් ජහති රතිඳවතිඹක් ස 

ය තිශඵනහ. වඹ ි ර්භහණඹ ය තිශඵන්ශන් 2000 ර්ශනදීයි. 

ඒ ේඵන්ධශඹන් ි ර්ණහඹ 14ක් තිශඵනහ. ඒ ි ර්ණහඹ තුශ 

හ ශඳහ ළනීශභන් තභයි ඵස හසතු තීන්දු යන්න පුළුන් 

න්ශන්. ශේ ර්ශන ජලි භහශන 1ළි  දහ න විට ඵස හසතු 

ළඩි කිරීභ ශවෝ අඩු කිරීභ වහ රිඹහ යන්න ඕනෆ. ඒ 

ි ර්ණහඹ ඹටශව අඩු කිරීභක් යන්න අඳට ඵළවළ; ළඩි 

කිරීභකුව යන්න පුළුන්භක් නළවළ. ක්ඹඹට 51 ඉක්භහ 

ගිහි්ලරහ නළවළ.  

ගු රශ් කුණානායක මශ ා 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ය්ඩඩු්රභ සථහ ඳහ ශනස යන ය්ඩඩුක් ශන් ශේ. 

තුශනන් ශදශක් ඵරඹක් තිශඵනහ ශන්. ඵස හසතුව ශනස 

යන්න ශෝ; අඩු යන්න ශෝ.   

 
ගු සී.බී. ර කනායක මශ ා 
(ரண்புறகு  சல.தற. த்ரக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 

ශේ රලසනඹට උවතයඹ වළටිඹටයි භහ ශේ හයණඹ කිඹන්ශන්. 

වශවභ නළති භටව පුළුන් ශනව ශේ්ල උවතය වළටිඹට 

කිඹන්න. ශේ ි ර්ණහඹ ශනස ය  ශේ ජහති රතිඳවතිඹ 

ශනස ය දළන් ශටුේඳත ස යනහ. වඹ ස ශහට 

ඳසශේ ඒ අසථහ රහ ශදන්න අඳට පුළුන්. ඵස හිමිඹහටව 

අඳ ශේ තුළින් වනහධහය විලහර රභහණඹක් රඵහ දීරහ තිශඵනහ. 

ඒ රඵහ දීපු වනහධහයව ඇමු ණුශේ වන් තිශඵනහ.  හ 

භන්ත්රීතුභහ  වඹව ඵරන්න.  

 
ගු රශ් කුණානායක මශ ා 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඳහන්ශබෝගිඹහ ළනව ඵරන්න.  

 
ගු සී.බී. ර කනායක මශ ා 
(ரண்புறகு  சல.தற. த்ரக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 

අි හර්ඹශඹන්භ. ඒ ි හ තභයි අපි ශඳය ශවුේ හඩ් ඳත 

සදහනේ යරහ තිශඵන්ශන්. වතළනදී භහ හ හක් ශදන්ශන් නළවළ 

කිඹන තන්දයඹව වන්න පුළුන්. ඒ හශ භ අඳේ හශෝ 

වඳුනහ ළනීශේ රිඹහලිඹටව තිත තිඹන්න අඳට අසථහ රහ 

න්න පුළුන්. භට ශඳොඩි ළටලුක් තිශඵනහ. ශේ වහ 

ශටන්ලර් ඳටිඳහටිඹට ඹෆශේදී අලුව තහක්ණඹව භඟ ඵේධ වූ 

භහේ ණනහක් තිශඵනහ. යහජ යඹතන ශදක් වළටිඹට 

ශභොබිශට්ල යඹතනඹව භවජන ඵළාංකුව භඟ ඒහඵේධ ශරහ 

ටයුතු යන්න හච්ඡහ යමින් ඹනහ. වශේ ශනොවළකි නේ 

ශටන්ලර් ඳටිඳහටිඹට ගිහින් ටයුතු යන්න අඳ සදහනේ. 

 
ගු රශ් කුණානායක මශ ා 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   - 

 
නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

 හ භන්ත්රීතුභි   දළන් ශරහ ඳස  හ 1.20යි. තභ රලසන 

3යි අවරහ තිශඵන්ශන්.  [ඵහධහ කිරීභක්]  හ භන්ත්රීතුභහ ඒ අතු හ 

රලසනඹ උඳශේල හය බහශේදී අවන්න.   

රලසන අාං 3 -3701/'13- (4)   හ අනුය දිහනහඹ භවතහ. 

 
ගු අනුර ිමවානායක මශ ා 
(ரண்புறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   භහ වභ රලසනඹ අවනහ. 
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ගු ිමගන්් ගුණලර්ධාන මශ ා 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   මුද්ල වහ ්රභේඳහදන 

අභහතතුභහ ශනුශන් භහ වභ රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ ති 

ශද හරඹක් ඉ්ලරහ ක්ටිනහ. 
 

ප්ර්නය මතු ිමනකදී ඉිමන්ප ක කිරීම  නිගයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரபை றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රලසන අාං 4 -3824/'13- (2)   හ පී. වළන්න් භවතහ. 
 

ගු පී. ශැන්වන් මශ ා 
(ரண்புறகு பீ. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   භහ වභ රලසනඹ අවනහ. 
 

ගු මමත්රීපා සින්ගවේන මශ ා (ගව්ඛය අමා යතුමා)  
(ரண்புறகு கத்றரறதரன சறநறரசண - சுகரர அகச்சர்) 

(The Hon. Maithripala Sirisena - Minister of Health) 

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   භහ වභ රලසනඹට පිළිතුය දීභ 

වහ ති ශද හරඹක් ඉ්ලරහ ක්ටිනහ. 
 

ප්ර්නය මතු ිමනකදී ඉිමන්ප ක කිරීම  නිගයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரபை றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රලසන අාං 5 -3919/'13- (1)   හ බුේධි ඳතියණ භවතහ. 
 

ගු බුද්ධික පතිරණ මශ ා 
(ரண்புறகு புத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   භහ වභ රලසනඹ අවනහ. 

 

ගු ගශේමාල් ගුණගවේකර මශ ා (වමුපකාර ශා අභයන් ර 

ගලෂඳ නිගයෝජය අමා යතුමා) 
(ரண்புறகு ரயரல் குரசக - கூட்டுநவு, உள்ரட்டு 

ர்த்க தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Hemal Gunasekara - Deputy Minister of Co-

operatives and Internal Trade) 

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   මුඳහය වහ අබන්තය 

ශශ අභහතතුභහ ශනුශන් භහ වභ රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ 

භහඹ හරඹක් ඉ්ලරහ ක්ටිනහ. 
 

ප්ර්නය මතු ිමනකදී ඉිමන්ප ක කිරීම  නිගයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரபை றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රලසන අාං 6 - 4506/'13- (1)   හ සුජී  ශේනක්ාංව භවතහ. 

 
ගු සුජීල ගවේනසිාශ මශ ා 
(ரண்புறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   භහ වභ රලසනඹ අවනහ. 

ගු ගී ාාජන ගුණලර්ධාන මශ ා (සිශ්ල් ගුලන් ගවේලා 
නිගයෝජය අමා යතුමා) 
(ரண்புறகு கலரஞ்ஜண குர்ண - சறறல் றரண 

ரசககள் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Gitanjana Gunawardena - Deputy Minister of  

Civil  Aviation) 

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   ක්වි්ල ගුන් ශේහ 
අභහතතුභහ ශනුශන් භහ වභ රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ 
භහඹ හරඹක් ඉ්ලරහ ක්ටිනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ප්ර්නය මතු ිමනකදී ඉිමන්ප ක කිරීම  නිගයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரபை றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

 හ ඇභති හන් රලසනරට පිළිතු හ දීභට ටයුතු යන්න.  

අද රලසන විලහර ාංහට පිළිතු හ දුන්ශන් නළවළ.   

 

"ගරඩ් බුල්" පානය : ණනයනය 
"தட் புள்"  தரணம் :  இநக்குற 

"RED BULL" BEVERAGE : IMPORTATION 
4522/‟13 

7.  ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමශ මශ ා 
(ரண்புறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ශේශීඹ වද අභහතතුභහශන් ඇස රලසනඹ - (1):  

(අ) ලක්ති ජන ඳහනඹක් ශර ශශ ශඳොශට වඳුන්හ දී 
ඇති `ශයඩ් බු්ල' නේ වූ ඳහනඹ ශේශීඹ ශශ ශඳොශ තුශ 
ජනප්රිඹ ය ීභටව  අශශවි කිරීභටව ටයුතු ක්දු යන 
ඵ වතුභහ දන්ශනහිද? 

(ය) වභ බීභ ර්ඹ ඳහනඹ කිරීභ තුළින් අතු හ යඵහධ ඇතිීශේ 
වළකිඹහ රහ ඵරහ ජහති අන්තයහඹය ඖධ ඳහර 
භ්ඩලරඹ වික්න් තවනේ කිරීභට ටයුතු ය තිබිඹදීව  
නළත වභ ඳහනඹ යනඹනඹ කිරීභ වහ ශේශීඹ වද 
අභහතහාංලඹ වික්න් අය රඵහ දී තිශ.ද ඹන්න වතුභහ 
ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?        

(ඇ) ශනො වශේ නේ   ඒ භන්ද? 
 

சுரச பைத்துத்துகந அகச்சகக் ரகட்ட றணர:  

(அ) சக்றபேட்டும் தரணதரன்நரக சந்கக்கு அநறபகம் 

தசய்ப்தட்டுள்ப "தட் புள்" எநம் தரணத்க 

உள்ரட்டு சந்கறல் றபம்தப்தடுத்துற்கும் 

சந்கப்தடுத்துற்கும் டடிக்கக 

ரற்தகரள்பப்தடுகறன்நதன்தக அர் அநறரர? 

(ஆ) இப்தரணத்க அபைந்துன்பனம் ஏற்தடும் 

தக்கறகபவுககபக் கணத்றற்தகரண்டு, ரசற 

அதரக ஒபடங்கள் கட்டுப்தரட்டுச் சகத 

இகணத் கடதசய்ற்கு டடிக்கக 

ரற்தகரண்டிபைக்ககறல், லண்டும் இப்தரணத்க 

இநக்குற தசய்ற்கரக சுரச பைத்துத்துகந 

அகச்சறணரல் அநற ங்கப்தட்டுள்பர 

என்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Indigenous Medicine:  

(a) Is he aware whether action is taken to popularize 

with the local market and sell the beverage called 

“Red Bull”  which has been introduced to the 

market as an energizing drink? 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

(b) Will he inform this House whether the Ministry of 

Indigenous Medicine has granted permission for 

importing this beverage despite the move by the 

National Dangerous Drugs Control Board to ban 

it, having considered the potential of the beverage 

to cause side effects in persons consuming it? 

(c) If not, why? 
 

ගු වාලින්ද ිමවානායක මශ ා (ගද්ශීය මලදය  

අමා යතුමා) 
(ரண்புறகு சரலிந் றசரரக்க - சுரச பைத்துத்துகந 

அகச்சர்) 

(The Hon. Salinda Dissanayake - Minister of Indigenous 

Medicine) 

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   වභ රලසනඹට පිළිතුය 

ශභශේයි. 

(අ)  අදහශ ශනොශේ. 

(ය)  අය දී ශනොභළත. 

(ඇ)  අදහශ ශනොශේ.  
 

අපි අයඹක් දීරහ නළවළ  "ශයඩ් බු්ල" යනඹනඹ කිරීභට. 

 
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමශ මශ ා 
(ரண்புறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

"ශයඩ් බු්ල" යනඹනඹ කිරීභට ශේශීඹ වද 

අභහතහාංලශඹන් ශවෝ අයඹක් දීරහ නළවළ? 

 
නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

දීරහ නළවළ. අදහශ ශනොශේ. අතු හ රලසන නළත.  

 
මාර්ග නඩ කතුල : ශ්ව් ර  

வீறகள் தரரறப்பு: றதம் 
MAINTENANCE OF ROADS : DETAILS 

4749/‟14 

9. ගු අගෝ්ක අග.සිාශ මශ ා 
(ரண்புறகு அரசரக் அரதசறங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

භවහභහර්  යහඹ වහ නහවි අභහතතුභහශන් ඇස             

රලසනඹ - (2): 

(අ) (i) භධභ යජඹ වික්න් නලවතු යනු රඵන භහර්ර 
දි ඳ රභහණඹ ශොඳභණද; 

 (ii) ඳශහව බහ වික්න් නලවතු යනු රඵන භහර්ර 
දි  ඳ රභහණඹ ශොඳභණද; 

 (iii) ඳ රහශේශීඹ බහ වික්න් නලවතු යනු රඵන 
භහර්ර දි ඳ රභහණඹ ශොඳභණද; 

 ඹන්න වතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ය) භධභ යජඹ වික්න් නලවතු යනු රඵන භහර් අතන්න් ශේ 
න විට හඳට් අතුයහ ඇති භහර්ර දි රභහණඹ 
ශොඳභණද ඹන්න වතුභහ වන් යන්ශනහිද? 

(ඇ) ශනො වශේ නේ  ඒ භන්ද? 

தடுஞ்சரகனகள், துகநபகங்கள் ற்பொம் கப்தற்பொகந  

அகச்சகக் ரகட்ட றணர:  

(அ) (i) த்ற அசறணரல் தரரறக்கப்தடும் வீறகபறன் 

லபம் எவ்பதன்தகபெம்; 

 (ii) ரகர சகதகபரல் தரரறக்கப்தடும் 

வீறகபறன் லபம் எவ்பதன்தகபெம்; 

 (iii) தறரச சகதகபரல் தரரறக்கப்தடும் வீறகபறன் 

லபம் எவ்பதன்தகபெம் 

 அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) த்ற அசறணரல் தரரறக்கப்தடும் ற்ரதரது 

'கரர்தட்' இடப்தட்டுள்ப வீறகபறன் லபம் 

எவ்பதன்தக அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்ரநல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Highways, Ports and Shipping:  

(a) Will he inform this House of the - 

 (i) length of the roads maintained by the 

Central Government; 

 (ii) length of the roads maintained by the 

provincial councils; and 

 (iii) length of the roads maintained by the 

pradeshiya sabhas? 

(b) Will he state the length of the roads carpeted by 

now, out of the roads maintained by the Central 

Government? 

(c) If not, why? 

 
ගු නිර්ම ගක  ාල මශ ා (මශාමාර්ග  ලරාය ශා 

නාශ්ක අමා යතුමා) 
(ரண்புறகு றர்ன தகரத்னரன - தடுஞ்சரகனகள், 

துகநபகங்கள் ற்பொம் கப்தற்பொகந அகச்சர்) 

(The Hon. Nirmala Kotalawala - Minister of Highways, 

Ports and Shipping)  

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   වභ රලසනඹට පිළිතුය 

ශභශේයි. 

(අ)  (i)  කිශරෝමීය ටර් 12 331කි. (ශභහි A ව B භහර්ද  
අධිශේගී භහර්ද ඇතුශව ශේ.) 

 (ii)  ශතොයතු හ රඵහ ළනීභට ලිපිඹක් ඹහ ඇත. 
පිළිතු හ රළබී නළත. 

 (iii)  ශතොයතු හ රඵහ ළනීභට ලිපිඹක් ඹහ ඇත. 
පිළිතු හ රළබී නළත.  

(ය)  ශේ න විට රිඹහවභ ය තිශඵන A ව B භහර්ර දි 
රභහණඹ කිශරෝමිටර් 8 017යි. භහර් ාංර්ධන අධිහන්ඹ 
වික්න් නලවතු යන ජහති භහර් ඳේධතිශඹන් 
කිශරෝමීය ටර් 5 603 ඳභණ ශේ න විට හඳට් අතුයහ ඇති 
අතය ඉන් කිශරෝමීය ටර් 4 514 භහර් රභහණශන හඳට් 
ඇතිරීභ ක්දු ී ඇවශව ර් 2005න් ඳසුඹ. 

 තද කිශරෝමීය ටර් 2 414 රභහණඹ හඳට් ඇතිරීභ ශේ 
න විට රිඹහවභ ශමින් ඳතින ඵව හ හණි 
දන්හ ක්ටිමි. 

(ඇ)  අදහශ ශනොශේ. 
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ගු අගෝ්ක අග.සිාශ මශ ා 
(ரண்புறகு அரசரக் அரதசறங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   භශ  ඳශමුන අතු හ 

රලසනඹ ශභඹයි. විශලේශඹන්භ අතලභ භහර් තිබිඹදී 

ඔඵතුභන්රහ හභහන භහර්  රධහන භහර් අලුවළඩිඹහ යනහ; 

ාංර්ධනඹ යනහ. ඒ භහර් ාංර්ධනඹ කිරීභ වහ  හඳට් 

ඇතිරීභ වහ ඔඵතුභන්රහට රමුතහ රළයිසතුක් තිශඵනහද? 

 

ගු නිර්ම  ගක  ාල  මශ ා  
(ரண்புறகு றர்ன தகரத்னரன)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

 හ භන්ත්රීතුභි , ඳළවළදිලිභ රමුතහ ශ්ලනඹක් තිශඵනහ. 

ඒ අනු තභයි ටයුතු යන්ශන්. 

 
ගු අගෝ්ක අග.සිාශ මශ ා 
(ரண்புறகு அரசரக் அரதசறங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

භශ  ශදන අතු හ රලසනඹ ශභඹයි.  

 හ ඇභතිතුභි   විශලේශඹන්භ හඳට් අතුයහ තිශඵන 

ඳහය්ලරව නළත හඳට් ඇතිරීභ ක්දු යනහ. භහ ි ශඹෝජනඹ 

යන කු හණෆර දිසත්රික්ශන වශවභ ඳහය්ල විලහර රභහණඹක් 

තිශඵනහ. වශවභ තවවඹක් තුශ යජශන මුද්ල අි ක් ශර 

විඹදේ ශනහ.  කුභක් ි හද වශවභ යන්ශන්? ශේ වහ 

ඔඵතුභන්රහ න්නහ රිඹහ භහර් ශභොක්ද?   

 

ගු නිර්ම  ගක  ාල  මශ ා  
(ரண்புறகு றர்ன தகரத்னரன)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

 හ භන්ත්රීතුභි , ඔඵතුභහ ඒ කිඹන භහර් පිළිඵ අඳ 

දළනුව යනහ නේ වඹට ි ක් පිඹය න්න පුළුන්.    

හභහනශඹන් භහර්ඹක් අවු හදු 12ක්, 13ක් විතය හරඹක් 

තුශ හඳට් යරහ නළවනේ නළත හඳට් කිරීභක් යනහ. 

ඔඵතුභහ කිඹන හයණඹ පිළිඵ අඳ දළනුව යන්න. ඔඵතුභහ 

ඒ ශ්ලනඹ නළත  හ බහට ඉදින්ඳව යන්න. නළවනේ 

උඳශේල හය බහට ඉදින්ඳව යන්න.  
 

ගු අගෝ්ක අග.සිාශ මශ ා 
(ரண்புறகு அரசரக் அரதசறங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

භශ  තුන්න අතු හ රලසනඹ ශභඹයි.  

විශලේශඹන්භ යක්ඹහශේ යලසචර්ඹඹට ඹන භශන්දී හඳට් 
ඳහය ඹන ව ඉතහ ශවොයි. නමුව ශේ හඳට් ඳහය්ලර ඹේදී 
ඒ ඳහය්ල භළේශේ විදුලි ණු ළි  ඵහධ තිශඵනහ. භහ අශව 
තිශඵනහ  පුව ඳත ඳශ වූ ඒ ේඵන්ධ ඡහඹහරූඳඹක්. භහර් 
තුශ විදුලි ණු වශවභව තිශඵනහ.  ඉතින්  ශභළි  ඵහධහ තුළින් 
යක්ඹහශේ යලසචර්ඹඹට ඹේදී ඉතහ අඳවසුතහට ඳව න ඵ 
ඔඵතුභන්රහව දන්නහ. ඒ ි හ ඉදින්ශනදී ශභළි  ශේ්ල නළති 
යන්න විදුලිඵර භ්ඩලරඹ ව අශනකුව අදහශ යඹතන වක් 
ේඵන්ධීයණඹ ශරහ ඔඵතුභන්රහ න්නහ රිඹහ භහර්ඹ 
ශභොක්ද?  

 
ගු නිර්ම  ගක  ාල  මශ ා  
(ரண்புறகு றர்ன தகரத்னரன)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි , විඳක්ඹ ි ශඹෝජනඹ යන 
 හ භන්ත්රීතුභහ යජඹ යලසචර්ඹ යහ ඹෆභ ළන වඟ ීභ පිළිඵ 
භහ සතුතින්ත ශනහ. ඒ හශ භ, වතුභහ ඒ කිඹන්ශන් හ්ලර 
දිහශේ තිශඵන ග්රහමීය ඹ භහර්ඹක් ළන. ඒ ශේ තිශඵන ශඳොඩි 
ඳහයක් හඳට් යරහ  පුළු්ල කිරීභ වතුභහ ි ළයදි දළකීභ පිළිඵ 
භහ සතුතින්ත ශනහ. 

නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රලසන අාං 11 - 4852/'14 - (1)   හ (යචහර්ඹ) වර් ද ක්්ලහ 

භවතහ. 

  
ගු (ණනාර්ය) ශර් ද සිල්ලා මශ ා 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   භහ වභ රලසනඹ අවනහ. 

 
ගු ිමගන්් ගුණලර්ධාන මශ ා 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   මුද්ල වහ ්රභේඳහදන 

අභහතතුභහ ශනුශන් භහ වභ රලසනඹට පිළිතු හ දීභ වහ ති 

ශදක් ්ල ඉ්ලරහ ක්ටිනහ. 
 
ප්ර්නය මතු ිමනකදී ඉිමන්ප ක කිරීම  නිගයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரபை றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

 

එන්යාන්ිළටි සුවාන භූමිග  ිළශ්සුපත මාර්ගය: 

ප්රතිවාව්කරණය  
எரறரன்தறட்டி ரண நுகவுப் தரக : 

பொசலகத்ல் 
 ACCESS ROAD TO ERIYANPITY CEMETERY : 

RECONSTRUCTION  
4865/‟14 

12.ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එපත. අව්ලර් මශ ා 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்ர்) 

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

ඳශහව ඳහරන වහ ඳශහව බහ අභහතතුභහශන් ඇස            

රලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) ශොඩිහභේ  වන්ඹහන්පිටි සුහන භමිඹට පිවිශන 
භහර්ඹ භන් කිරීභට නුසුදුසු තවවශන තිශඵන 
ඵව; 

 (ii) ර්හ ඳතින හරශනදී වභ සුහන භමිඹට 
පිවිසීභට ශනොවළකි යහයශඹන් භහර්ශන ඇති 
ශ්ලර තුය පිශයන ි හ භෘත ශේව රැශන 
ඹෆශේදී ජනතහ ශනොශඹක් දුසයතහරට 
මුහුණඳහන ඵව; 

 වතුභහ දන්ශනහිද? 

(ය) ශොඩිහභේ  වන්ඹහන්පිටි සුහන භමිඹට පිවිශන භහර්ඹ 
රතිාංසයණඹ කිරීභට  වහභ පිඹය න්ශන්ද ඹන්න 
වතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ඇ) ශනො වශේ නේ   ඒ භන්ද? 

 
உள்ளூரட்சற, ரகர சகதகள் அகச்சகக் ரகட்ட 

றணர:  

(அ) (i )  தகரடிகரம், எரறரன்தறட்டி ரணத்றற்கரண 

நுகவுப் தரகரணது தம் தசய்ற்குப் 

ததரபைத்ற்ந றகனறல் உள்பதன்தகபெம்; 

 (ii) க கரனங்கபறல் ரற்தடி ரணத்றற்கு 

தறரசறக்க படிரரபொ வீறறலுள்ப 

கறடங்குகபறல் கலர் றம்தறக் 

கரப்தடுரல் சடனங்ககப எடுத்துச் 
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தசல்லும்ரதரது க்கள் தல்ரபொதட்ட சறங் 

களுக்கு பகங்தகரடுக்கறன்நணர் என்தகபெம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) தகரடிகரம், எரறரன்தறட்டி ரணத்றற்கரண 

நுகவுப் தரகக பொசலகப்தற்கு உடணடிரக 

டடிக்கக எடுப்தரர என்தக அர் இச்சகதக்கு 

அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Local Government and 

Provincial Councils:  

(a) Is he aware that - 

 (i) the access road to the Eriyanpity Cemetery 

in Kodikamam is in a state not suitable to 

traverse; and 

 (ii) people face numerous difficulties in 

carrying remains to the cemetery during the 

rains since the road abounds with pits filled 

with rainwater? 

(b) Will he inform this House whether immediate 

steps will be taken to reconstruct the access road to 

the Eriyanpity Cemetery in Kodikamam? 

(c) If not, why? 
 
ගු ිමගන්් ගුණලර්ධාන මශ ා 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   ඳශහව ඳහරන වහ ඳශහව 

බහ අභහතතුභහ ශනුශන් භහ වභ රලසනඹට පිළිතු හ ශදනහ. 

(අ)  (i)   ඔේ. 

             සුහන භමිඹට පිවිශන භහර්ඹ ළලි භහර්ඹ 
ීභ ි හ.  

      (ii)   ඔේ.  

   අදහශ සුහන භමිඹ ශයශඵල වූ ශවයින්  ඳහය 
ශදඳළවශවභ කිශරෝ මීය ටර්  2ක්  ඳභණ භල ගු හ 
ඇත.  

(ය)  2013 ර්ශන  බහ අයමුදලින් සුහන භමිඹට පිවිශන 
භහර්ශඹහි ශොටක් අලුවළඩිඹහ  ය ඇත. ශේ භහර්ඹ 
අලුවළඩිඹහ කිරීභ වහ  රහේශීඹ බහට  ශේ ශර් 
මුද්ල ශනොභළති ි හ ඉදින්ශනදී අලුවළඩිඹහ කිරීභට අල 
ටයුතු  යනු ඇත.  

(ඇ)  අදහශ ශනොශේ.  

 

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එපත. අව්ලර් මශ ා 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
தகப தறறச் சதரரகர் அர்கரப, இந்ப் தரக 

குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

தறறறறத்துப்தடுத்தும் டதகுறகச் ரசர்ந்து. அந்ப் 

தரகக பொசலகத்து, அநடரக இநந்ர்கள் 

றம்றரக இபொற ரத்றக தசல்ற்கு உறற்கரக 

அசரங்கத்துக்கு ரங்கள் றகவும் ன்நறதசலுத்க் 

கடகப்தட்டிபைக்கறன்ரநரம்.   

ඒ අබහරහඅත ශන අඹට ි ාංර භන් කිරීභට 

තමුන්නහන්ශේ ශේ ඳහය ස ය දීභ පිළිඵ න්නහ වූ 

උනන්දුට  උවහවඹට ශභන්භ රඵහ දුන්  පිළිතුයට ශඵොශවොභ  

සතුතියි.  

 
මශලැල සි  කම්ගන්න්ය ද්කලා ගලරෂ ඛාදනය: 

ක්රියා මාර්ග 
யத - கட்டுரரற ககரர கடனரறப்பு : 

ரற்தகரண்ட டடிக்கக 
MAHAWEWA-KATUNERIYA COASTAL BELT EROSION: 

MEASURES TAKEN 
4952/‟14 

14.  ගු නිගරෝන් ගපගර්රා මශ ා 
 (ரண்புறகு றரரன் ததரர ) 

 (The Hon. Niroshan Perera) 

අග්රහභහතතුභහ ව බුේධ ලහන වහ යමි ටයුතු 

අභහතතුභහශන් ඇස රලසනඹ - (1):  

(අ) පුවතරභ දිසත්රික්ශන  භවළ ක්ට ටුශන්න්ඹ දක්හ 
මුහුදු තීයශන ශයශ දළඩි හදනඹට රක් ශමින් ඳතින 
ඵ දන්ශන්ද ඹන්න වතුභහ වන් යන්ශනහිද? 

(ය) (i) ඉවත රශේලශන ශයශ හදනඹ ළශළක්ීභ වහ 
නු රළබ රිඹහභහර් ශර්ද;  

 (ii) වභ රිඹහ භහර් ළනීශභන් ඳසුද ශයශ හදනඹ 
ශක්හ ත ශනොවළකි ී තිශ.ද; 

 (iii) වශේ නේ  ඒ භන්ද;  

 ඹන්න වතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ඇ) (i) ඉවත වන් රශේලශන ක්දු වූ ශයශ හදනඹ 
ි හ විනහල ී ඇති වහ විනහල ීශේ තර්ජනඹට 
රක් ී ඇති ි හ ාංහ ශන් ශන් ලශඹන් 
ශොඳභණද;  

 (ii) විනහල ී ඇති ි හ වහ ශේඳශ ශනුශන් න්දි 
මුද්ල ශීශේ ළල පිළිශශක් අයමහ තිශ.ද;  

 (iii) වභ න්දි මුදර තක්ශේ හ කිරීශේ ්රභශේදඹ 
ශර්ද; 

 (iv) ශයශ හදනඹ ි හ අතළන් ජනතහ ශ  ජන 
ජීවිතඹ සුයක්ෂිත කිරීභ වහ ශන ඇති පිඹය 
ශර්ද;  

 ඹන්නව වතුභහ වන් යන්ශනහිද?         

(ඈ) ශනො වශේ නේ   ඒ භන්ද? 
 

தற அகச்சபைம் ததௌத் சரசண,  அலுல்கள் 

அகச்சபைரணகக் ரகட்ட றணர:  

(அ) புத்பம் ரட்டத்றன் யதறல் இபைந்து 

கட்டுரரற கரண கடற்தறரசத்றல் 

ககரரம் லற கடனரறப்புக்குள்பரகற 

பைகறன்நகக அநறரர என்தக அர் 

குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) ரற்தடி தறரசத்றல் கடனரறப்கதத் 

டுப்தற்கரக ரற்தகரள்பப்தட்ட டடிக் 

கககள் ரக; 

 (ii) அந்டடிக்ககககப ரற்தகரண்ட 

தறன்ணபைம்கூட  கடனரறப்தறகணத் டுக்க 

இனரல் ரதரபெள்பர; 

 (iii) ஆதணறல், ஏன் 

 என்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 
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(இ) (i) ரரன குநறப்தறட்ட தறரசத்றல் இடம்ததற்ந 

கடனரறப்தறணரல் அறகடந்துள்ப ற்பொம் 

அறகடபெம் அச்சுபொத்லுக்கு இனக்கரகற உள்ப 

வீடுகபறன் எண்றக்கக ணறத்ணறரக 

எவ்பவு; 

 (ii) அறகடந்துள்ப வீடுகள் ற்பொம் 

தசரத்துக்களுக்கு ட்டஈடு தசலுத்தும் 

ரகனத்றட்டதரன்பொ ம்தறக்கப்தட்டுள்பர; 

 (iii) அந்ட்டஈட்டுத் தரககக றப்தறடுகறன்ந 

பகநக ரது; 

 (iv) கடனரறப்பு கரரக இடம்ததர்ந் க்கபறன் 

ததரது ரழ்க்கககப் தரதுகரப்தற்கரக 

ரற்தகரண்டுள்ப டடிக்கககள் ரக 

 என்தக அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஈ) இன்ரநல், ஏன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he state whether he is aware that the coastal 

belt from Mahawewa to Katuneriya in the 

Puttalam District is being severely eroded by the 

sea? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) of the measures that have been taken to 

prevent coastal erosion in the said area; 

 (ii) whether it has not been possible to prevent 

coastal erosion even after taking those 

measures; and 

 (iii) if so, why? 

(c) Will he also state - 

 (i) separately, the number of houses destroyed 

or in danger of being destroyed as a result 

of coastal erosion in the said area; 

 (ii) whether a programme to pay compensation 

for the houses and property destroyed has 

been commenced; 

 (iii) the methodology adopted in valuation of 

damage to pay compensation; and 

 (iv) the measures taken to safeguard the lives of 

the people displaced owing to coastal 

erosion? 

(d) If not, why? 
 

ගු ිමගන්් ගුණලර්ධාන මශ ා 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   අග්රහභහතතුභහ ව බුේධ 

ලහන වහ යමි ටයුතු අභහතතුභහ ශනුශන් භහ වභ 

රලසනඹට පිළිතු හ ශදනහ. 

(අ) ඔේ. වඹ ශක්හ ළනීභ වහ පිඹය ශන ඇත. 

(ය) (i)  (1) ශයශ ේඳව ශභනහයණ හඳෘතිඹ 
(CRMP) ර් 2003 - 2005 හර 
ඳන්ච්ශේදඹ තුශ රිඹහවභ යන රදී. ඒ 
ඹටශව ශයශ ාංයක්ණ ළලටවන් වහ 

්රශභෝඳහඹන් න ශයශ යයක්ණ  යුව 
ව ෘත්රිභ ළලි ශඳෝණඹ කිරීශේ ්රභශේද 
බහවිත කිරීභ වහ ශග්රොයින ඵළමි ව දිඹ ලන 
ඵළමි ඉදි කිරීභ. 

  (2) ඳවශ ටුශන්න්ඹ ක්ට මූදුටු දක්හ 2006 - 
2008 ර්ර දී  ශග්රොයින ඵළමි 12ක් ඉදි 
යන රද අතය  ඳසු ඒහ මීය ටර් 80 දිඹ 
ලන ඵළමි ඵට ඳන්ර්තනඹ කිරීභ.  

  (3) 2009 ර්ශන දී භහයවිර කු හ ඳ්ලලිඹ 
දක්හ කිශරෝමීය ටර් 02ක් දිගින් යුතු 
න්ට්භන්ට් ඵළේභක් ඉදි  කිරීභ යයේබ 
ශ අතය ඊට භහමීය  2011 ර්ඹ 
අහන න විට මීය ටර් 80 දිඹ ලන ඵළමි 
03ක් ඉදි කිරීභ. 

  (4)  2011 - 2013 දක්හ භහයවිර කු හ ඳ්ලලිඹ 
අර ක්ට ත්ලවිර ශභෝඹ දක්හ කිශරෝමීය ටර් 
03 වදික් ශයශ යයක් න්ට්භන්ට් 
ඵළේභක් ඉදිකිරීභ වහ ඳසු ඉන් මීය ටර් 
1 500 ශොටක් ස ඝය න්ට්භන්ට් 
ඵළේභක් ඵට ඳන්ර්තනඹ කිරීභ. ත්ලවිර 
ශභෝශන ක්ට භහයවිර කු හ ඳ්ලලිඹ දක්හ 
කිශරෝමීය ටර් 2.5 රශේලඹට ෘත්රිභ 
ළලි ශඳෝණඹ කිරීභ ව වභ ළලි යහ 
ළනීභ වහ 2014 ර්ශන මීය ටර් 60 දිඹ 
ලන ඵළමි 04ක් ඉදිකිරීභ. 

 (ii)  වභ රිඹහභහර් ළනීශභන් ඳසු ශයශ හදන 
අදහනභ අඩු ී ඇත. ඹේ කික් අසථහ වදික් 
ශයශ හදන තවවඹන් ඇති වුශවොව  වඹ 
ඳහරනඹ ය ළනීභ වහ රිඹහභහර් ළනීභට 
ශයශ ාංයක්ණ ශදඳහර්තශේන්තු සදහනේ 
ක්ටී. 

 (iii)  අදහශ නළත. 

(ඇ)  (i)  විනහල ී ඇති ි හ ණන 81කි. 

  විනහලීේ තර්ජනඹට රක් ී ඇති ි හ ණන 
169කි. 

  (නහවතන්ඩිඹ රහශේශීඹ ශ්ලේ ශොට්අහශන 
65ක් ව භවළ රහශේශීඹ ශ්ලේ 
ශොට්අහශන 104කි.) 

 (ii)  ඔේ.  

  යඳදහ ශභනහයණ අභහතහාංලශඹන් රක් 
37ක් ව ශශලක් යඹතනශඹන් රක් 37ක් 
න්දි ශර රඵහ දී ඇත.  

 (iii)  2013.07.04 දිනළති ජහති අඹ ළඹ ච්රශ්ල          
152(1) ව ජහති යඳදහ වන ශේහ 
භධසථහනශඹන් ි කුව ය ඇති භහර්ශෝඳශේල 
ාංග්රවඹට අනුකරඹ. 

 (iv)  ඉලේ ළඵලි 74ක් අව ඳව ය දී ි හ හදහ දී 
ඇත. 

(ඈ)  අදහශ ශනොශේ. 

 
ගු නිගරෝන් ගපගර්රා මශ ා 
(ரண்புறகு றரரன் ததரர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   භශ  ඳශමුළි  අතු හ 

රලසනඹ ශභඹයි.  
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ඳහර්ලිශේන්තු 

 හ ඇභතිතුභි   ඔඵතුභහ වන් ශහ ශේ මුහුදු හදනඹ 
ශක්න්න ඹේ ඹේ රිඹහ භහර් වතහඹ කිඹරහ. නමුව භහයවිර 
ක්ට ටුශන්න්ඹ ශයශ ඳහශර් ඹන ශොට  තභව ඳහයට රැ්ලර 
වනහ. ඒ ි හ  හවනඹටව වන්වළටි භන් යන්න ඵළන් 
අඵරන් තවවඹයි ඒ ඳහය තිශඵන්ශන්. ඒ වහ න්නහ රිඹහ 
භහර්ඹ කුභක්ද?  

 

ගු ිමගන්් ගුණලර්ධාන මශ ා 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 ශේ රශේලශන ශයශ හදන ළටලුට ඳසු ගිඹ ද ය තුශ 
ශයශ ාංයක්ණ ශදඳහර්තශේන්තුශන් භළදිවවීභක් ය 
තිශඵනහ. ඒ අනු 2014 ර්ශන හයන් භඹ ශී ඹන ශේ 
හර ඳන්ච්ශේදශන 2013 යට හශඅක් ශයශ හදනඹ අඩු ී 
ඇති ඵ හර්තහ ශනහ. වනමුව ඹේකික් අසථහ වදික් ශයශ 
හදන තවවඹන් ඇති ශනහ නේ භභ ලිනුව දුන්න රතිාහ 
ඳන්දි ශයශ ාංයක්ණ ශදඳහර්තශේන්තු ඊට භළදිවව ීභට 
සදහනමින් ක්ටිනහ   හ භන්ත්රීතුභි .  

 

ගු නිගරෝන් ගපගර්රා මශ ා 
(ரண்புறகு றரரன் ததரர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

 හ ඇභතිතුභි   භශ  ශදළි  අතු හ රලසනඹ ශභඹයි. 
 

භභ ඉවතින් වන් ශ ඳහය ළඩිරහ දළන් ශඵොශවෝ හරඹක් 
ශනහ. ශේ වදික් අසථහක් ශනොශයි.  විශලේශඹන්භ ධීය 
ර්භහන්තඹට ශේ තුළින් දළඩි වහි ඹක් ශරහ තිශඵනහ. ශභොද  
භව රහවනඹ වහ ශඹොදහ න්නහ ශරොන් ව අි කුව 
හවනරට ඒ භහර්ඹ ඳහවිච්චි යන්න ඵළන් තවවඹක් 
තිශඵනහ. ඒ පිළිඵ අධහනඹ ශඹොමු යරහ පිඹයක් 
න්නහද?  

 

ගු ිමගන්් ගුණලර්ධාන මශ ා 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 හ භන්ත්රීතුභි   ඔඵතුභහශ  ඉ්ලීගභ ඒ ඳහය ඹථහ තවවඹට 
ඳව යන්නඹ කිඹන ව නේ  අඳ ඒ වහ ඉක්භි න් භළදිවව 
ශන්නේ. නමුව ඔඵතුභහ දන්නහ ඇති ශයශ හදනඹ කිඹන්ශන් 
ඊට  ලහ ඵයඳතශ රලසනඹක් ඵ. වඹ ශොලබිභ ක්ට ඳභණක් 
තීයණඹ ශ වළකි ශදඹක් ශනොශයි. වඹ ජහතන්තය මුහුශේ ක්ට 
වන රැලි ඳවය්ල- 

 

ගු සුජීල ගවේනසිාශ මශ ා 
(ரண்புறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ජහතන්තයව වනහද? 
 

ගු ිමගන්් ගුණලර්ධාන මශ ා 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ජහතන්තය මුහුශදනුව වනහ. ඔඵතුභන්රහ හිතහශන ඉන්න 
ජහතන්තයශඹන් ශනොශයි. රලසනඹ අවපු  හ භන්ත්රීතුභහව  ශේ 
ළන ශවොඳින් දන්නහ. වතුභහශ  යදයණීඹ පිඹහව ඒ රශේලශන 
ශේහට හුඟක් භළදිවව වුණහ. ඒ ි හ ශේ රලසනශඹන් අවපු 
හයණඹ ශඵොශවොභ ළඹුන්න් විදහවභ භළදිවව විඹ යුතු 
හර්ඹඹක් ශර අපි රනහ.  

 

ගු නිගරෝන් ගපගර්රා මශ ා 
(ரண்புறகு றரரன் ததரர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   භශ  තුන්ළි  අතු හ 
රලසනඹ ශභඹයි. ශයශ ාංයක්ණ ශදඳහර්තශේන්තු ඉසය 

තිබුශ්ඩ ධීය අභහතහාංලඹව වක් ඵේධ යරහයි. ශේශන් 
ළඩිභ ඵරඳෆභක් ඇති න්ශන් ධීය ර්භහන්තඹට ව අශඅ යශට් 
ඉන්න ධීයඹන්ටයි. ඒ යඹතනඹ ශන් කිරීභ ි හ  වදික් 
අසථහදී  ධීය ර්භහන්තඹට න වහි ඹ ේඵන්ධශඹන් 
රිඹහ කිරීභට ි ළයදි ේඵන්ධීයණඹක් නළති ීභ ශවේතුශන් 
ධීය ර්භහන්තඹ විලහර අනතුයට ඳව ශරහ තිශඵනහ. ඒ 
ේඵන්ධීයණඹ ළඩි කිරීභ ළන ඔඵතුභන්රහශ  යජශන 
අධහනඹ ශඹොමු යනහද? 

 

ගු ිමගන්් ගුණලර්ධාන මශ ා 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඇවතටභ ේඵන්ධීයණඹක් ක්දු ශනහ. ශේ ාංර්ධන 
ළල නළතී ශනොභළති ඵව භභ පිළිතුශර්දී කිේහ. ඒ පිළිඵ 
ඔඵතුභහශ  අදව භහ  දළනුේ ශදන්නේ.  

 

නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රලසන අාං 15 - 4962/'14-(1)   හ අකිර වියහේ හන්ඹේ 
භවතහ. 

 

ගු අකි ශ්රාජ් කාන්යලවපත මශ ා 
(ரண்புறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   භහ වභ රලසනඹ අවනහ. 
 

ගු ිමගන්් ගුණලර්ධාන මශ ා 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   යර් ඝ ාංර්ධන 

අභහතතුභහ ශනුශන් භහ වභ රලසනඹට පිළිතුය දීභට ති ශද 

හරඹක් ඉ්ලරහ ක්ටිනහ. 
 

ප්ර්නය මතු ිමනකදී ඉිමන්ප ක කිරීම  නිගයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரபை றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ඒ. ඒ. වා.ජු මශ ා  අය ක ලාශනය : ලියාපිමාික 

අයිතිය 
றபை. ஏ.ஏ சரப்ஜளவுக்குச் தசரந்ரண ரகணம் : 

தறவுரறக 
VEHICLE BELONGING TO MR. A.A. SABJU: REGISTERED 

OWNERSHIP 
4737/‟14 

8. ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එපත. අව්ලර් මශ ා (ගු ගම ගශ මඩ් 
අව්පත මශ ා ගලනුල ) 

 (ரண்புறகு அல்யரஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்ர் - ரண்புறகு 

தரயட் அஸ்னம் சரர்தரக) 

 (The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer on behalf of the Hon. 

Mohamed Aslam)   

රහවන අභහතතුභහශන් ඇස රලසනඹ - (1):  

(අ) (i) ශොශරොන්නහ  ඳන්්ලශවේන ඳහය  අාං 9/1 
දයන සථහනශන ඳදිාංචි  ඒ. ඒ. හ.ජු භවතහ 
වික්න් අාං 38 ශ්රී 6185 දයන භශවේන්ද්රහ ජීඅ යථඹ 
වහි මු්ල අයිතිහන්ඹ න පී. විශේසන්ඹ ඹන 
අඹශන් මිරට ශන  වභ ශභෝටර් යථශන 
ලිඹහඳදිාංචිඹ ි ර ලශඹන් ඔහුශ  නභට ඳයහ 
ළනීභ පිණි ර් 2007 දී අඹදුේඳත්රඹක් (අාං 

TR 200760250) ශභෝටර් යථ රහවන 
ශදඳහර්තශේන්තුට ශඹොමු යනු රළඵ ඇති 
ඵව; 
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 (ii) ර් කිහිඳඹක් ත  ීඇතව  උක්ත අඹදුේඳතට 
අනු ශභශතක් වභ හවනශන නීතනුකර 
ඳළරීේ ටයුතු  ක්දු ීශනොභළති ඵව; 

වතුභහ දන්ශනහිද? 

(ය) ඉවත වන් හවනශන ලිඹහඳදිාංචි අයිතිඹ හ.ජු 
භවතහශ  නභට ඳළරීභ වහ අල පිඹය න්ශන්ද 
ඹන්න වතුභහ වන් යන්ශනහිද? 

(ඇ) ශනො වශේ නේ   ඒ භන්ද? 

 

ரதரக்குத்து அகச்சகக் ரகட்ட றணர:  

(அ) (i )  தகரதனரன்ணர, தன்சல்ரயண வீற, இனக்கம் 

9/1 இல் றபெம் றபை. ஏ.ஏ சரப்ஜள 38 ஸ்ரீ 6185 

இனக்கபகட ரயந்றர ஜலப் ண்டிக 

அன் ஆம்த உரறகரபரகற றபைற. பீ. 

றரஜசூரறறடறபைந்து தகரள்ணவு தசய்து, 

அந் ரரட்டரர் ரகணத்றன் தறறகண 

உத்றரரகபூர்ரக இது ததபைக்கு 

ரற்பொம்ததரபைட்டு 2007ஆம் ஆண்டில் 

றண்ப்தப்தடிதரன்கந (இனக்கம் TR 

200760250) ரரட்டரர் ரகண ரதரக்குத்துத் 

றகக்கபத்றற்கு ஆற்பொப்தடுத்றபெள்பரர் 

என்தகபெம்; 

 (ii )  தனபைடங்கள் கடந்துள்பரதரறலும் ரற்தடி 

றண்ப்தப்தடித்றன் தறகரம் இதுக 

ரகணத்றன் சட்டபூர்ரண ஒப்தகடப்பு 

டடிக்கககள் இடம்ததநறல்கனதன் 

தகபெம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) ரற்தடி ரகணத்றன் தறவுரறகக றபை. 

சரப்ஜளறன் ததபைக்கு ஒப்தகடப்தற்குத் ரக 

ரண டடிக்ககககப ரற்தகரள்ரர என்தக 

அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்ரநல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Transport:  

(a) Is he aware that - 

 (i) Mr. A.A. Sabju residing at No. 9/1  
Pansalhena Road, Kolonnawa purchased 

the Mahendra Jeep bearing No. 38 Sri 6185 
from its original owner Mrs. P. Wijesuriya 

and submitted an application (TR 

200760250)in the year 2007 to the 

Department of Motor Traffic to have the 

registration of the said vehicle transferred 

officially to his name; and 

 (ii) though several years have lapsed, the legal 

transfer of the said vehicle has still not 

taken place as per the above application? 

(b) Will he state whether action will be taken to 

transfer the registered ownership of the above 

vehicle to the name of Mr. Sabju? 

(c) If not, why?  

ගු කුමාර ගලල්ගම මශ ා (ප්රලාශන අමා යතුමා) 
(ரண்புறகு குர தல்க - ரதரக்குத்து அகச்சர்) 

(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport) 

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   භහ වභ රලසනඹට පිළිතුය 

වභාග * යනහ. 
 

* වභාගපතවය ම   බන ද ිළිතතුර: 
* சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) වභ අඹදුේ ඳත්රඹ 2007.09.14 දින ශදඳහර්තශේන්තුට බහය දී 
ඇත. 

 (ii) අදහශ ඳළරීභ වහ අඹදුේ ඳත්රශන අඩු ඳහඩු ේපර්ණ යන 

ශර 2007.09.28 වහ 2007.11.08 දින ඒ.ඒ. හ.ජු භවතහට 
ලිපි භඟින් දන්හ ඹහ ඇතව ඒහට පිළිතු හ ශනොරළබීභ 
ි හ ශොනු හ දභහ ඇත. 

(ය) අදහශ අඩු ඳහඩු ේපර්ණ ශ ඳසු ඳළරීභ ක්දු ය දීභට වළ. 

(ඇ) ඳළන ශනොනඟී. 

 

නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රලසන අාං 10 -4845/'14- (1)   හ අජිව භහන්නඅශඳ හභ 

භවතහ. 

 

ගු අජි ක පී. ගපගර්රා මශ ා 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි    හ අජිව භහන්නඅශඳ හභ 

භවතහ ශනුශන් භහ වභ රලසනඹ අවනහ. 

 
ගු ිමගන්් ගුණලර්ධාන මශ ා 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති 

අභහතතුමිඹ ශනුශන් භහ වභ රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ ති 

ශද හරඹක් ඉ්ලරහ ක්ටිනහ. 
 

ප්ර්නය මතු ිමනකදී ඉිමන්ප ක කිරීම  නිගයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரபை றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ඩ.ලිේ.එපත.ීරරසිාශ මශ ා : ලැඩ  ශනපත කිරීම 
றபை. டதறள்பெ.எம். வீசறங்ய : தரறல் 

இகடறபொத்ம் 
MR. W.M. WEERASINGHE : INTERDICTION 

4908/‟14 

13. ගු අජි ක පී. ගපගර්රා මශ ා (ගු ණර්.එපත. රාජි ක 

මද්ු ම බණ්ඩාර මශ ා ගලනුල ) 
  (ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர - ரண்புறகு ஆர்.எம். 

ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர சரர்தரக) 

  (The Hon. Ajith P. Perera on behalf of the Hon.  R.M. 

Ranjith Madduma Bandara) 
 ඉලේ වහ ඉලේ ාංර්ධන අභහතතුභහශන් ඇස                    

රලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) ශභොණයහර  ඇතිභශ්ලළ  ශයෝවර ඉදින්පිට  
අාං 127/1හි ඳදිාංචි ල.ලිේ.වේ.ීයක්ාංව භවතහ 
මිනුේඳති ශදඳහර්තශේන්තුශේ භළනුේ ක්ශේත්ර 
වහඹශඹකු ශර (ල.ඊ/ල./158) ශේඹ ශ 
ඵව;  
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ඳහර්ලිශේන්තු 

 (ii) ශඳොශරොන්න හ න නයශන මිි න්ශදෝ හ 
හර්ඹහරශන ශේඹ යමින් ක්ටිඹදී  මිනුේඳතිශ  
අාං සීජී/1/1/1/ී/460 වහ 2004.08.20 දිනළති ලිපිඹ 
භඟින් ඔහුශ  ළල තවනේ ය ඇති ඵව; 

 වතුභහ දන්ශනහිද? 

(ය) ීයක්ාංව භවතහශ  ළල තවනේ කිරීභට ශවේතුඳහද වූ 
ඵදු්ලර භවහධියණශන ඳළති අාං 91/2003 දයන                  
නඩු ේඵන්ධශඹන් අභිඹහචනහධියණඹ වික්න් ශ 
විභර්ලනශඹන් ඳසු  2012.11.02 දින ඒ භවතහ වභ 
නඩුශන් ි ශදොස ශොට ි දවස ය ඇති ඵළවින්  ළල 
තවනභට රක් වූ දින ක්ට ඔහුට හිමි හිඟ ළටුඅ රඵහ දීභට 
ව ඔහුශ  විශ්රහභ ළටුඳ රඵහ දීභට ටයුතු යන්ශන්ද 
ඹන්න වතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ඇ)  ශනො  වශේ නේ  ඒ භන්ද? 

 

கரற, கரற அதறறபைத்ற அகச்சகக் ரகட்ட றணர:  

(அ) (i )  தரணநரகன, எத்றரனத கத்ற 

சரகனக்கு எறரறல், இனக்கம் 127/1இல் சறக்கும் 

றபை. டதறள்பெ. எம். வீசறங்ய றனஅபகத் 

றகக்கபத்றல் றனஅபகக் கப உறரப 

ரக (டதறள்பெஈ/டதறள்பெ/158) ரசகரற்நறணர 

தன்தகபெம்; 

 (ii )  ததரனபொக,  புற கத்றல் றனஅபக 

ரபர் அலுனகத்றல் தறரற்நறக் தகரண்டி 

பைக்கும் ரகபறல் றனஅபகரபர் கனக 

அறதறறன்சலஜல/1/1/1/வீ/460 இனக்க 2004.08.20 

றகற கடிம் பனரக அது தரறல் 

இகடறபொத்ப்தட்டுள்பதன்தகபெம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) றபை. வீசறங்யறன் தரறல் இகடறபொத்த்றற்கு 

ஏதுரக அகந் ததுகப ரல்லறன்நத்றல் 

றசரரறக்கப்தட்ட 91/2003ஆம் இனக்க க்கு 

சம்தந்ரக ரன்பகநபட்டு லறன்நத்றணரல் ரற் 

தகரள்பப்தட்ட றசரகறன் தறன்ணர் 

2012.11.02ஆந் றகற இர் குற்நற்நதண 

றடுகன தசய்ப்தட்டுள்பகரல்  தரறல் இகட 

றபொத்ப்தட்ட ரபறல் இபைந்து இபைக்கு உரறத்ரண 

றலுகச் சம்தபத்க ங்குற்கும் இபைக்கு 

ஓய்வூறம் ங்குற்கும் டடிக்கக எடுப்தரர 

என்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

 (இ) இன்ரநல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Lands and Land Development:  

(a) Is he aware that - 

 (i) Mr. W.M. Weerasinghe at No. 127/1  
Opposite hospital, Athimalewewa, 

Monaragala worked as a Survey Field 

Assistant (WE/W/158) in the Department of 

Surveyor General; and 

 (ii) he was interdicted as per the letter of the 

Surveyor General, dated 20.08.2004 bearing 

No. CG/1/1/1/V/460 while he was working 

in the Surveyor‟s Office in Polonnaruwa 

new town? 

(b) Will he inform this House whether action will be 

taken to provide the pension and the arrears due to 

Mr. Weerasinghe from the date on which he was 

interdicted as he has been acquitted on 02.11.2012 
to the inquiry held by the Court of Appeal in 

regard to the case bearing No. 91/2003 filed in the 

High Court of Badulla, which caused his 

interdiction? 

(c) If not, why? 

 

ගු සින්පා ගම ක මශ ා (ඉඩපත ශා ඉඩපත වාලර්ධාන 

නිගයෝජය අමා යතුමා) 
(ரண்புறகு சறநறதரன கனத் - கரற, கரற அதறறபைத்ற தறற 

அகச்சர்) 

(The Hon. Siripala Gamalath - Deputy Minister of Lands 

and Land Development) 

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   භහ වභ රලසනඹට පිළිතුය 

වභාග * යනහ. 

 

* වභාගපතවය ම   බන ද ිළිතතුර: 
* சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) ඔේ. 

(ය) ශදඳහර්තශේන්තු ඳරීක්ණඹක් ඳළළවශමින් ඳතින අතය  
ඳරීක්ණශන ි ර්ශේලඹ භත ළල තවනභට රක් වූ දින ක්ට හිඟ ළටුඳ 
ව විශ්රහභ ළටුඳ රඵහ දීභට ටයුතු යන්ශන්ද නළේද ඹන්න තීයණඹ 
ශශර්. 

(ඇ) අදහශ ශනොශේ. 
 
 

පන ක ගකම්පතප ක ිළිතගැන්ීරම 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட சட்டபனங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 
ශ්රී ාකා වාගර ශ්්ලශ්දයාය පන ක ගකම්පතප  

இனங்ககச் சபத்றப் தல்ககனக்ககம் 

OCEAN UNIVERSITY OF SRI LANKA  

 
"ශ්රී රාංහ හය විලසවිදහරඹ පිහිටුීභ  ඳවහශන ඹහභ ව 

ඳන්ඳහරනඹ කිරීභ වහ ද; ශ්රී රාංහ හය විලසවිදහරශන උස 

අධහඳනඹ වහ භාං රන ඳහඅභහරහ වහ ඳවසුේ ළරසීශේ දී 

අල වනති ඹටිතර ඳවසුේ ළරසීභ පිණි ද; 1999 අාං 36 දයන 

ජහති ධීය වහ නහවි ඉාංජිශන් හ යඹතනඹ ඳනත ඉව කිරීභ පිණි ද; 

ඊට ේඵන්ධ ශවෝ යනුාංගි හයණහ වහ විධිවිධහන ළරළසීභ පිණි 

වූ ඳනව ශටුේඳතකි." 

 
ිළිතගන්ලන ද්ගද් ගය්ලන ක යුතු ශා නිපුණ ා වාලර්ධාන 

අමා යතුමා ගලනුල  ගු ිමගන්් ගුණලර්ධාන මශ ා ශ්සිනි. 
2014 අගගෝව්තු 19ලන අඟශුලාදා ගද ලන ලර කියශ්ය යුතුයයි 

ද  එය මුද්රණය කෂ යුතුයයි ද නිගයෝග කරන දී.  
 

இகபஞர் அலுல்கள், றநன் அதறறபைத்ற அகச்சர் அர்கபறன் 

சரர்தரக  ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண அர்கபரல் சர்ப்தறக் 

கப்தட்டது. 

2014 ஓகஸ்ட் 19, தசவ்ரய்க்கறக இண்டரம் பகந றப்தறடப் 

தட ரண்டுதணவும் அச்சறடப்தட ரண்டுதணவும் கட்டகப 

றடப்தட்டது. 

Presented by the Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the 
Minister of Youth Affairs and Skills Development; to be read a Second 

time upon Tuesday, 19th August, 2014 and to be printed. 
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2014  අශෝසතු  06 

පාර්ලිගපතන්තුගේ රැව්ීරපත 
தரரளுன்ந அர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 
ගු ිමගන්් ගුණලර්ධාන මශ ා 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ 

ඉදින්ඳව යනහ. 

"සථහය ි ශඹෝ අාං 7 හි විධිවිධහනර ව 2010.07.09 ළි  දින 

ඳහර්ලිශේන්තු වික්න් ේභත යන රද ශඹෝජනහශේ කුභක් වන් 

තිබුණ ද  අද දින රැසීේ ඳළළවශන හර ශේරහ අ. බහ. 1.00 ක්ට අ. බහ. 

6.30 දක්හ විඹ යුතු ඹ. අ. බහ. 2.00ට සථහය ි ශඹෝ අාං 7(5) 

රිඹහවභ විඹ යුතු ඹ. 
 

ප්ර්නය ශ්මවන ිමන්  වභා වපතම  ශ්ය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ஏற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

කල් ැබීම 
ஒத்றகப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ගු ිමගන්් ගුණලර්ධාන මශ ා 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   "ඳහර්ලිශේන්තු දළන් ්ල 

තළබිඹ යුතුඹ"යි භහ ශඹෝජනහ යනහ. 
 
ප්ර්නය වභාිමමුඛ කරන දී. 
றணர எடுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 
 

ශ්ගද් ක යුතු අමා යාාග  අනිසි ක්රියාකාන් කලය 

தபறரட்டலுல்கள் அகச்சறன் ஒளங்கற்ந 

தசற்தரடுகள் 

IMPROPER FUNCTIONING OF MINISTRY OF EXTERNAL 
AFFAIRS  

[අ.බහ. 1.34] 
 

ගු අනුර ිමවානායක මශ ා 
(ரண்புறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   බහ ්ල තඵන 

අසථහශේ භභ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදින්ඳව යනහ. 

"විශේල ටයුතු අභහතහාංලශන ඳසු ගිඹ රිඹහහරීවඹ ි ක් ශර ක්දු 

ශනොීභ ශවේතුශන් යටව ජනතහව ජහතන්තයඹ ඉදින්ශන වෆ්ලලු ී 

තිශ.. වභ ි හ ශේ න විටව යටව ජනතහව විලහර අසී හතට 

මුහුණ දී ඇති අතය ඉදින්ශනදී විලහර අභිශඹෝඹන්ට මුහුණ දීභටද ක්දු නු 

ඇත. 

ශේ තවවඹ තුශ විශේල ටයුතු අභහතහාංලඹ යශට් ශඳෞ හශන 

පිළිබිඹුක් න ශරට රතිාංවිධහනඹ විඹ යුතු ඹළයි ශභභ  හ බහට 

ශඹෝජනහ ය ක්ටිමි." 

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   අඳ ජීව න ර්තභහන 

ශරෝඹ අන් යදහටව ලහ ළඩිශඹන් කුලහ ශමින් ඳතිනහ. 

ත දුයටව ති  ති  යහජඹන්රට හුශදරහ ශර ඳතින්නට 

වළකිඹහක් රළශ.විඹ කිඹහ අඳ විලසහ යන්ශන් නළවළ. ශශශ 

ශඳොශශන්  න්ි ශේදනශඹන්  භනහභනශඹන් ශරෝඹ 

ඉතහභව ශේශඹන් මීය ඳ ශමින් ඳතිනහ. අදව බ්රසීරශන 

ළශන පුලින් තහයිරන්තශන න්ල වදරහ  රාංහශේ ඇඳුේ 

භවරහ  උතු හ අර්ධශෝරශන වසකිශභෝ හන් අඳිනහ. ශරෝඹ  

ශශශ ශඳොශශන් ව තළනට ශනළ්ලරහ තිශඵනහ. ඒ 

හශ භ ශරෝශන ඈත ය ශවෝ තළන ක්දු න කුලහ ක්දුීභක්  

දියුණු ී තිශඵන න්ි ශේදනඹ ශවේතු ශොට ශන  ඉතහ 

ශේශඹන් ශරෝඹ පුයහ ඳළතිය ඹමින් තිශඵනහ. 

න්ි ශේදනශඹන් ශරෝඹ කුලහ ශමින් ඳතිනහ. අද 

ශරෝශන භනහභනඹ ඵළලුශොව ල.දශන ශේශඹන් ඹන 

සුඳර්ශොි ක් ඹහනහර ක්ට භවහ ශේව භනහභන 

ඳේධතිඹක් විදහශේ ව තහක්ණශන ජඹග්රවණ වික්න් හිමි ශොට 

තිශඵනහ. භනහභනඹ වික්නුව ශරෝඹ අන් යදහටව ලහ 

ළඩිශඹන් මීය ඳ ය තිශඵනහ. කුලහ  ය තිශඵනහ. ඒ ි හ 

මිි ස ාංවතිඹ වික්න් අවඳව ය නු රළබ තහක්ණශන ව 

විදහශේ රතිපර අද ලහව ළඩිශඹන් ශරෝඹ ව තළනට 

වතු යමින් තිශඵනහ. 

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   ඒ ි හ විශේල ටයුතු 

අභහතහාංලඹට අශඅ යට පිළිඵ හශ භ  ඕනෆභ යට වභ 

විශේල ටයුතු අභහතහාංලඹට විලහර හර්ඹ බහයඹක් ඳළශයනහ 

කිඹහ අඳ විලසහ යනහ. ශේ මීය ඳ ශමින් තිශඵන ශරෝඹ; 

යහජඹන් අතය දුයසබහඹ අභ ශමින් තිශඵන ශරෝඹ; 

ශශශ ශඳොශශන්  න්ි ශේදනශඹන්  භනහභනශඹන්  

ාංසෘතිශඹන් ඒහඵේධ ශමින් ඳතින ශරෝඹ තුශ විශේල 

ටයුතු අභහතහාංලඹට විලහර හර්ඹ බහයඹක් ඳළශයනහ. ඒ 

හශ භ  වක්ව ජනඳදඹ ඇතුළු ඵටහිය යහජඹන් තභන්ශ භ වූ 

ශේලඳහරන අයමුණු ශනුශන් ශරෝශන අන්තර් අධියහජ 

රතිවිශයෝධඹක් අද ි ර්භහණඹ යමින් තිශඵනහ. වක්ව 

ජනඳදඹ ඇතුළු ඵටහිය යහජඹන් තභන්ශ  ශේලඳහරන 

වුභනහන් ශනුශන් වක්ව ජහතීන්ශ  ාංවිධහනඹව  

තභන්ශ  යුදභඹ වුභනහන් ශනුශන් ශන්ශටෝ ාංවිධහනඹව  

තභන්ශ  යර් ඝ වුභනහන් ශනුශන් ජහතන්තය මූර 

අයමුදර වහ ශරෝ ඵළාංකුව උඳශඹෝගී ශොට ශන තිශඵනහ. 

ඒ ි හ වක්ව ජනඳදඹ ශරෝඹ පුයහ තභන්ශ  යුදභඹ 

ශේලඳහරනභඹ  යර් ඝභඹ ඵරඳෆේ දිඹව කිරීභ වහ වූ 

ශභශවයුභක් දිඹව ශොට තිශඵනහ. විශලේශඹන්භ ති  

අධිඳතිහදී  හිතුක්හරී  ඒහධිඳති විඹ හකින් යහජ ඳහරනඹ 

ශවඵීභ ශවේතු ශොට ශන අශඅ යට තුශ ඇති ී තිශඵන භහන 

හිමිේ ව රජහතන්ත්රහදඹ උ්ලරාංකනඹ කිරීේ  යට තුශ භහන 

හිමිේ ව රජහතන්ත්රහදඹට ව්ලර ී තිශඵන තර්ජනඹ  ි හ  ඒ 

තර්ජනඹට මුහ ශමින් අද වක්ව ජනඳදඹ ඇතුළු ඵටහිය 

යහජඹන් අශඅ යට පිළිඵ දිගු නහඹ ඳත්රඹක් ස ශොට 

තිශඵනහ. ඒ ි හභව විශේල ටයුතු අභහතහාංලඹ අතිලඹ 

ළදව අභහතහාංලඹක් වළටිඹට අපි   ශේ ශභො ශවො ශව  ණනඹ 

ශ යුතු ශනහ. විශලේශඹන්භ   ශරෝශන යහජඹන් ව අශඅ 

යට අතය යහජ තහන්ත්රි ඵතහන්  ජහතන්තය ලශඹන් අඳ 

මුහුණ ඳහ තිශඵන අසී හතහන්  ජඹග්රවණඹ කිරීභ වහ අඳ පිටව 

ය ඹළවිඹ යුතු  ඵර ඇණිඹ තභයි අශඅ  විශේල ශේඹ; අශඅ 

විශේල ටයුතු අභහතහාංලඹ. ව හි ශජනයහ්ලයඹහ තභයි    හ 

අභහතතුභහ. ඒ තභයි ඇවත. වහි ශජනයහ්ල  වළටිඹට   ඒ  ඵර 

හඹට - battalion  වට - නහඹවඹ ශදන්ශන්  වඹ  ශභශවඹ 

නු රඵන්ශන් භවහචහර්ඹ ජී.ව්ල. පීන්ස  හ අභහතතුභහයි.   

වතුභහ භහ හිතන වළටිඹට 1994 ක්ට 2014 දක්හ  අවු හදු 20ක් 

ශනොලහ අභහත ධය ශවොඵහ  තිශඵනහ. චන්්රිහ භළතිි ඹශ  

ය්ඩඩු  තුශද  යි ්ල වි්රභක්ාංව භළතිතුභහශ  ය්ඩඩු තුශද 

අභහත ධය ශවොඵහ  තිශඵනහ. ර්තභහන භහින්ද යහජඳක් 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ජනහධිඳතිතුභහශ  අ්ඩඩු තුශ ද  වතුභහ  අභහත ධය ශවොඵමින් 

ක්ටිනහ.  චන්්රිහ ඵ්ඩලහයනහඹ කුභහයතුාං භළතිි ඹශ  ඳහරන  

හරශනදී ඵරඹ ශඵදීභ වහ ශන වන රද  ඳළශක්ේ වශක් 

ි ර්භහතහයඹහ වළටිඹට රමුතභ හර්ඹබහයඹ ඔහු ඉටු ය 

තිශඵනහ. ඒ ි හ ව විශටදි භවය භහධ වික්න් ඔහු 

"ඳළශක්ේ ඳඅඳහ" ඹන නමින් වඳුන්හ තිබුණු ඵ භහ දළක්හ.  ඒ 

තයභට  ඳළශක්ේ රිඹහලිශනදී  ඔහු රිඹ දහඹවඹට භළදිවව 

ශරහ තිශඵනහ. ඒ හශ භ වක්ව ජහති ඳක් ය්ඩඩු 

හරශනදී ව්ලටීටීඊ ාංවිධහනඹ භඟ දිඹව යන රද හභ 

ශභශවයුශේදී  තහයිරන්තශන හච්ඡහ  Rose Gardenහි හච්ඡහ 

යදී ක්ඹලු හච්ඡහර රමුතභ හර්ඹබහයඹ ඉටු යනු රළබුශේ 

ඒ   හ ඇභතිතුභහ වික්නුයි.  වතුභහ   තභන් තු නීතිඹ පිළිඵ  

උවබහඹව  - වඹ අඳ  හ ශ යුතු උවබහඹක් - ක්ාංවර 

බහහ පිළිඵ තිශඵන ක්තබහඹව උඳශඹෝගී ශොට ශන  

විටින් විට චන  වයමමින්  චන වඳමින්  භවය චන ගිරමින් 

ශේ තවවඹන් භහජඹ ශත ශන ඹමින් ක්ටිනහ. ර්තභහන 

අ්ඩඩුශේව - 

 

නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Janaka Bandara to take the Chair? 
 

ගු (මශානාර්ය) ජී.එල්.පීන්ව් මශ ා (ශ්ගද් ක යුතු 

අමා යතුමා) 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.எல். பீரறஸ் - தபறரட்ட 

லுல்கள் அகச்சர்) 

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

I propose that the Hon. Janaka Bandara do now take 

the Chair. 
 

ප්ර්නය ශ්මවන ිමන්  වභා වපතම  ශ්ය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ஏற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

අනතුුල නිගයෝජය කාානායකතුමා මූාවනගයන් ඉල ක 
වුගයන්  ගු ජානක බණ්ඩාර මශ ා මුාවනාරූඪ ශ්ය. 

    அன் தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்ற 

ணறன்பொ அகனர, ரண்புறகு ஜரணக தண்டர அர்கள்  கனக 

கறத்ரர்கள். 

      Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 

THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair. 

  
ගු අනුර ිමවානායක මශ ා 
(ரண்புறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මූරහනහරූඪ   හ භන්ත්රීතුභි   ර්තභහන ය්ඩඩුශේව වදහ  

ඵරඹ ශඵදීශේ රිඹහලිශන පශයෝහමිඹහ වළටිඹට ටයුතු යපු 

ශේ  හ ඇභතිතුභහ ර්තභහන ය්ඩඩුට වශයහි රිඹහ දහභශනදීව  

පුමුතභශඹක්  වළටිඹට ඳව ශමින් ක්ටිනහ.  විශට දවතුශනන් 

වවහ ගිඹ ඵරඹ ශඵදීභක් ශඹෝජනහ යන  හ ඇභතිතුභහ  විශට 

ඵරඹ ශඵදහ වළරීභ සුදුසු ශනොන  තවවඹක් වළටිඹට - දවතුන 

minus පිළිඵ  වශවභ නළවනේ ර්තභහන ය්ඩඩුශේ  

ශේලඳහරන රතිඳවතීන් පිළිඵ - හුහ දක්මින් ක්ටිනහ.  ඒ 

ි හ භවහචහර්ඹ   හ ජී.ව්ල. පීන්ස භළතිතුභහ ශේ අභහතහාංලඹට 

ඉතහභ නභශීීග පුේරශඹක්; නභතහශඹන් යුතු පුේරශඹක්. 

තභන් ඉන්න තළන කුභක්ද  ඒ ඉන්නහ තළන ය්ඩඩුශේ රතිඳවතිඹ 

කුභක්ද  ඒ රතිඳවතිඹට අනුරූඳ න ඳන්දි තභන්ශ  හ  භහරහ  

ඒ රතිඳවතිඹට අනුරූඳ න ඳන්දි තභන්ශ  වළක්රීභ  ඒ 

රතිඳවතිඹට අනුරූඳ න ඳන්දි  තභන්ශ   ඉදින්ඳව කිරීභ ඉතහ 

ශවොඳින් යන්න පුළුන් ශශනක් ඵ අද තවවු හ යමින් 

ක්ටිනහ. ඒ තළනට ළශශඳන අයුන්න් ටයුතු කිරීශේ වළකිඹහ. 

වඹ ඉතහ ශවො රහගුගුණතහක්.  වුරහශ  භඟු්ල ශදය ගිශඹොව 

ඒ විධිඹට ඉන්න ඕනෆ. යි ්ල වි්රභක්ාංව භවවභඹහශ  ය්ඩඩුශේ 

ඒ විධිඹට ඉන්නට ඕනෆ; චන්්රිහ ඵ්ඩලහයනහඹ කුභහයතුාං 

භළතිි ඹශ  ය්ඩඩුශේ ඒ විධිඹට ඉන්නට ඕනෆ; යහජඳක් 

භවවභඹහශ  ය්ඩඩුශේ ඒ විධිඹට ඉන්නට ඕනෆ. ඒ ි හ වතුභහ 

ඒ පිළිඵ ශවො ි පුණතහක් තිශඵන ඵ ශඳන්නුේ යමින් 

ක්ටිනහ. වළඵළයි  අද ක්දු ී තිශඵන්ශන් කුභක්ද?  

අද ශේ විශේල ටයුතු අභහතහාංලඹ වතුභහශ  අතින් ගිලිහිරහ 

තිශඵනහ. විශේල ටයුතු අභහතයඹහ වළටිඹට වතුභහ 

රාංහශන් ඵළවළය ළඩි හරඹක් ත කිරීභ පිළිඵ අඳට 

විහදඹක් නළවළ. ඒ තභයි  විශේල ටයුතු අභහතතුභහශ  

හර්ඹ බහයඹ. වළඵළයි  වතුභහ රාංහශේ ක්ටින හරඹ තුශව ශේ 

විශේල ටයුතු අභහතහාංලඹ ශභශවඹ නහද? ළඩිපුයභ 

"තහ හණඹට ශවටක්" ළලටවශන් රැසීේර  ඝශඹක් 

ඵට වතුභහ ඳව ශරහ ක්ටින ඵ භහ දළක්හ. ශඵොශවෝ ශ්රී රාංහ 

ි දවස ඳක් ශේදිහර  ඝශඹක් ඵට වතුභහ ඳවශමින් 

ක්ටිනහ. වළඵළයි හිටපු විශේල ටයුතු ඇභතිතුභහ න රක්සභන් 

දිර්හභර් භළතිතුභහ ඒ විධිඹට ක්ටිනහ භහ දළරහ නළවළ. වතුභහ 

යටින් ඵළවළය ක්ටි හරඹ තුශව  යශට් ක්ටි හරඹ තුශව 

ළඩිපුයභ තභන්ශ  ශේලඳහරන රිඹහහන්වශන  තභයි ි යත 

ශමින් ක්ටිශන. නමුව අද අශඅ ඒ අභහතතුභහශ  අභහතහාංලඹ 

අඹහශ්ල ඹන තවවඹට ඳව ශරහ තිශඵනහ. ජී.ව්ල. පීන්ස 

අභහතයඹහ ළඵළවින්භ ජනහධිඳතියඹහ වික්න් ළට් 

ි ශේදනඹකින් රහලඹට ඳවශොට තිශඵන වි ශේල අභහතයඹහ 

වළ හණු ශොට අද ළඵෆ රිඹහහන්වඹට භළදිවව ශරහ 

තිශඵන්ශන් වුද? ශනව අදික් වසතඹක් තභයි  අද විශේල 

අභහතහාංලඹ ශභශවඹ න්ශන්.  ඒ ි හ  රාංහ ඉතිවහශන භතු 

විඹ වළකි දළළන්තභ ඳන්ඳහරනභඹ  ශේලඳහරනභඹ අර්බුදඹට 

විශේල ටයුතු අභහතහාංලඹ අද මුහුණ දී ක්ටිනහ; විශේල ශේහ 

මුහුණ දී ක්ටිනහ. ඒ ි හ අද  විශේල ටයුතු අභහතහාංලශන 

ර්තභහන ඵරඳෆභ ජහතන්තය ලශඹනුව  ශරෝ ඳන්භහණ 

ලශඹනුව  අපි - රාංහ - මුහුණ දීරහ තිශඵන හුදරහ ීශේ  

අසී හතහට ඳව ීශේ  ජහතන්තයඹ වමුශේ වයක්හයඹන් 

ඵට ඳව ීශේ ශවේතු හධරට රධහන ඵරඳෆභක් ී තිශඵනහ   

මූරහනහරූඪ  හ භන්ත්රීතුභි   ඉතහභවභ නහටුදහඹ 

තවවඹක් අද විශේල ශේහට අව ශරහ තිශඵනහ. අද විශේල 

ශේහ ශ්රී රාංහ ි දවස ඳක්ශන ලහහ මිතිඹක් ඵට ඳව 

ශමින් තිශඵනහ. ශඳොීගක්ඹට ශහ හශ භ  අධියණ 

ඳේධතිඹට ශහ හශ භ  ාංචහ දණ විභර්ලන ශොමින් බහට 

ශහ හශ භ  ශේශීඹ යදහඹේ ඵදු ශදඳහර්තශේන්තුට ශහ 

හශ භ  ශර්ගු ශදඳහර්තශේන්තුට ශහ හශ භ  විණන 

ශදඳහර්තශේන්තුට ශහ හශ භ අශඅ යශට් - අශඅ භහතෘ භමිශන 

- අ ාෙත ආරක්ෂාව පිළිබඳව තිගබ  ගම් වැ ෙත් අමාතාාංශ් ත් 

අද ශ්රී රාංහ ි දවස ඳක්ශන ලහහ මිතිඹක් ඵට ඳව ශමින් 

තිශඵනහ. භහ ි ේ ශනොශයි  ශේ  කිඹන්ශන්.  

භහ තු ඕනෆ තයේ ඒ වහ වූ උදහවයණ තිශඵනහ  

මූරහනහරූඪ  හ භන්ත්රීතුභි .  

භහ ඒහ වකින් ව කිඹන්නේ. තනහඳති හන් වළටිඹට 

ක්ටින්ශන් වුද? යව ශෝන්වශ   තහනහඳති  ජර්භි ඹ. ඒ 

වුද? මූරහනහරූඪ  හ භන්ත්රීතුභි   යව ශෝන්වශ  

කිඹරහ කිඹන්ශන්  ජනහධිඳති අශඅක්ශඹක්. ඒ හශ භ 

රූඳහහිි  ාංසථහශේ හිටපු බහඳතියශඹක්. ය්ඩඩුශේ ශයදි 
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[ හ අනුය දිහනහඹ භවතහ] 
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ඇපි්ලීගභ තභන්ශ  රමුතභ හර්ඹ ඵට ඳව යශන ටයුතු 

යපු පුේරශඹක්. ඔහු අද ජර්භි ශන තහනහඳති වළටිඹට ටයුතු 

යමින් ක්ටිනහ. නහරශ  ඵළනට් කුශර්  ශ්රී රාංහ ි දවස 

ඳක්ශන හිටපු ශොශශොන්නහ යනශන ාංවිධහඹයඹහ. අද 

ඔහු ඉතහලිශන තහනහඳතියඹහ වළටිඹට ටයුතු යමින් ක්ටිනහ. 

ශභඹ ශ්රී රාංහ ි දවස ඳක්ශන ලහහක් ශනොශයි නේ ශන 

යක්ද?  ශෂේන්ඹ්ල අසශයොෂස භළතිි ඹ  වක්ව ජනතහ ි දවස 

න්ධහනඹ භඟ න්ධහනත වුණහ. වතුමිඹ ක්ාංඅප හශේ භව 

ශොභහන්ස වළටිඹට ටයුතු යමින් ක්ටිනහ. හමිණී යහජඳක්  

වක්ව ජහති ඳක් යජශන ි ශඹෝජ අභහතයශඹකු ශර 

ටයුතු ශ භවනුය හිටපු ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රී. ඵරඹ රඵහ 

ළනීභ ශනුශන් ය්ඩඩුට යනභක් ළහුහ. අද ශභොක්ද  

වඹහට ශරහ තිශඵන්ශන්? වඹහ ශජෝර්දහනශන තහනහඳති. වච්.යර්. 

පිඹක්න්  වක්ව ජහති ඳක්ශන හිටපු දික්ළ්ලර භන්ත්රී. ඔහු                                            

ශ්රී රාංහ ි දවස ඳක්ඹට යනභක් ළහුහ. අද ශභොද ශරහ 

තිශඵන්ශන්? අද ඔහු මිඹන්භහයශන තහනහඳති වළටිඹට ටයුතු 

යමින් ක්ටිනහ. ශභොක්ද  ශේ යටට ශරහ තිශඵන්ශන්? බුේධි 

අතහවුද. බුේධි අතහවුද කිඹන්ශන් වුද? අතහවුද ශශනවියවන 

අභහතයඹහශ  පුතහ. වඹහ ශනදර්රන්තශන තහනහඳති වළටිඹට 

ටයුතු යමින් ක්ටිනහ. උදඹාං ීයතුාං. උදඹාං ීයතුාං 

කිඹන්ශන් වුද? ජනහධිඳතියඹහශ  
 
ගමූාවනග  අණ පන්ිම ඉල ක කරන දී.  
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

භශ  නාංගිශ  පුතහ; පුාංචි අේභහශ  පුතහ. වඹහ  හක්ඹහශේ 

තහනහඳති වළටිඹට අවු හදු නඹක් තිසශේ ටයුතු යනහ. භත 

තඵහ න්න. අවු හදු නඹක් තිසශේ  හක්ඹහශේ තහනහඳති වළටිඹට 

ඳව ය තිශඵන්ශන් හද? ජනහධිඳතියඹහශ  

 
ගමූාවනග  අණ පන්ිම ඉල ක කරන දී.  
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ාහති ශොයුයහ. ශේ ශ්රී රාංහ ි දවස ඳක්ශන ලහහ මිතිඹක් 

ශනොශේ නේ ශන ශභොක්ද? ්ලඳනහ ය ඵරන්න.  

ජහලිඹ වි්රභසන්ඹ  ශව ශොශ මුදරහලි. ජනහධිඳතියඹහශ  
 
ගමූාවනග  අණ පන්ිම ඉල ක කරන දී.  
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ාහතිශඹක්. ඔහු ඇශභන්හ වක්ව ජනඳදශන තහනහඳති වළටිඹට 

ටයුතු යමින් ක්ටිනහ. අද ශවොයභට අසු ශරහ තිශඵනහ. 

භභ  හ ජී.ව්ල. පීන්ස ඇභතිතුභහශන් අවන්ශන් ශේයි. 

ශභොක්ද  ඔහුට රළබිරහ තිශඵන දඬුභ? ඔඵතුභහ නීතිඹ පිළිඵ 

වශ උශතක්. අපි ඒ පිළින්නහ. අපි ඔඵතුභහට ශෞය 

යනහ. වළඵළයි  ඇශභන්හ වක්ව ජනඳදශන හිටපු 

තහනහඳතියඹහ මුද්ල ශවොයේරට අසු ශරහ තිශඵනහ. 

තමුන්නහන්ශේ දීපු දඬුභ ශභොක්ද? ළනලහශේ තහනහඳති 

වළටිඹට ඳව ය තිශඵනහ.[ඵහධහ කිරීභක්] තභ ළල බහය 

අයශන නළවළ. ශේ  ශභොක්ද? අද විශේල ටයුතු අභහතහාංලඹ ශ්රී 

රාංහ ි දවස ඳක්ශන ලහහ මිතිඹක් ශනොශයිද?  

 
ගු (මශානාර්ය) ජී.එල්.පීන්ව් මශ ා 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.எல். பீரறஸ்) 

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

ඒ ළයදි රහලඹක්. ළනලහට ඹරහ නළවළ. 

ගු අනුර ිමවානායක මශ ා 
(ரண்புறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශභතුභහ කිඹනහ  ළනලහට ඹරහ නළවළ කිඹරහ. ශවොයි. 

නමුව ශදන දඬුභ ශභොක්ද? ශේ යට අඳකීර්තිඹට ඳව ය 

තිශඵනහ. ඔහු ඇශභන්හ වක්ව ජනඳදශන ටයුතු  ශශේ                       

ශ්රී රාංහ ි දවස ඳක්ශන ලහහ මිතිශන ාංවිධහඹ ලශඹන් 

නේ අපිට රලසනඹක් නළවළ. ඔහු වක්ව ජනඳදශන ටයුතු ශශේ  

ශ්රී රාංහ යජශන -අශඅ භහතෘ භමිශන- ි ශඹෝජිතඹහ වළටිඹටයි. ඔහු 

මුද්ල ාංචහට අසු වුණහ. ඔහුට ශභොක්ද ශදන දඬුභ? 

ශභොක්ද  ඔහුට වි හේධ න්නහ රිඹහ භහර්ඹ? 

තමුන්නහන්ශේරහ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට ඉදින්ඳව යන්න.  

ඊශඟට  ඩික්න් දෆර. ඩික්න් දෆර කිඹන්ශන් වුද? වඹහ 
ශොශවේද? වඹහ භහරදියිශන් හිටපු භව ශොභහන්ස. ශේ දසර 
ශදය ඇවි්ලරහ ඉන්නහ. දශදහ භහළිහශේ ඵසනහඹ ි රශේශ  
තහවතහ. ශභොක්ද  ශේ යන්ශන්? ශේ අඹ තමුන්නහන්ශේරහශ  
මීය ඳතභ ඹහළුශෝ. ඒ.වස.පී. ීගඹනශ   ඉලේ මුදරහලි. අය දිඹණිඹ 
රහ "භව යජහශණෝ" කිඹරහ ක්ාංදු කිඹන්ශන්. දිඹණිඹ රහ ක්ාංදු 
කිඹනහ  තහවතහට ශදනහ -ඉලේ මුදරහලි ශශනකුට ශදනහ- 
නයිජීන්ඹහශේ තහනහඳතිභ. ශභොක්ද  ශේ යටට යරහ 
තිශඵන්ශන්? ඊශඟට ඕධී අරවඅශඳ හභ. වුද  ඕධී 
අරවඅශඳ හභ කිඹන්ශන්? සවිලනශන තහනහඳති. ඒ වුද? ලරස 
අරවඅශඳ හභශ  භ්ලලි. ශභොක්ද  තිශඵන සුදුසුභ? සීලනඹ 
ඇතුළු යට්ල 7 තහනහඳති ධුයඹට ඳව යරහ තිශඵන්ශන් ඕධී 
අරවඅශඳ හභ. [ඵහධහ කිරීභක්] සීලනඹ ඇතුළු ඒ යන්න 
යහජඹන් වත තහනහඳති ධුය ශවොඵන්ශන් ඔහුයි. ඔහුට 
ශභොක්ද තිශඵන සුදුසුභ කිඹරහ භට කිඹන්න. ඔහු ලරස 
අරවඅශඳ හභශ  භ්ලලි. 

ඊශඟට  ඹහයහ අශ.නහඹ. භහ ශන්න භභ වතුමිඹශ  නභ 
ශනොකිඹන්න හිතහශන හිටිශන. හමිණී  ශෂොන්ශේහ කිඹන 
ශජසඅ නළුහශ  මිි බින්ඹ. යජ කුභහයඹන් භඟව 
ේඵන්ධඹන් තිබුණහ. ේඵන්ධඹන් බිඳුණහ. ේඵන්ධඹන් 
බිඳුණහභ ශොශවේටද ඇන්ශන? ඇන්ඹහ  ක්ඩ්ි රට. ක්ඩ්ි ර 
තහනහඳති හර්ඹහරඹ පිහිටවූශේ ශභොටද? ශශශ නුශදනු 
ශනුශන්. ශශශ නුශදනු ශනුශන් පිහිටු නු රළබ 
තහනහඳති හර්ඹහරශන දළන් ළල යන්ශන් වුද? තභන්ශ  හිටපු 
ශරේභන්තිඹ. තමුන්නහන්ශේරහ ශභොක්ද ශේ යටට යන්න 
වදන්ශන්?  

ඊශඟට බහයතී විජඹයවන  තහනහඳතිි ඹ  තුර්කිඹ. ඒ වුද? 
තමුන්නහන්ශේරහශ  ය්ඩඩුශේ හිටපු භශනෝ විජඹයවන 
ඇභතියඹහශ  බින්. වතුමිඹ තුර්කිශන තහනහඳති වළටිඹට ටයුතු 
යනහ.  

යචහර්ඹ ඉශෝන් අභයක්ාංව  තහනහඳති - විඹට්නහභඹ. ශේ 
වුද? ජනහධිඳතියඹහශ   

 
ගමූාවනග  අණ පන්ිම ඉල ක කරන දී.  
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
මීය ඳතභ මිත්රඹහ. ශභොක්ද ශේ ශරහ තිශඵන්ශන්? විශේල ශේඹ 

කිඹන්ශන් ශ්රී රාංහ ි දවස ඳක්ශන ලහහ මිතිඹක් ශනොශයිද? 

භභ ත කිඹන්නේ. ශ්රීභහ්ල වි්රභක්ාංව. ි ශඹෝජ රධහි  - විඹහනහ. 

ශියන්ති යහජඳක් භළතිතුමිඹශ  ශොශවොයුයහ. ඔහු ඉන්නහ 

විඹහනහර ි ශඹෝජ රධහි  වළටිඹට.  හණ ඈඳහක්ාංව minister 

ශශනක් වළටිඹට ටයුතු යනහ ශොෂින්ටන් නුය තහනහඳති 

හර්ඹහරශන  ජනහධිඳතියඹහශ  
 
ගමූාවනග  අණ පන්ිම ඉල ක කරන දී.  
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

159 160 



ඳහර්ලිශේන්තු 

උඳශේලයශඹකුශ  පුශතක්. ඈඳහක්ාංව ඹහ තිශඵනහ  

ශොෂින්ටන්ර minister වළටිඹට.  හණහයවන ඳයණවිතහන 

යවනපුයශඹන් ඡන්දඹ ඉ්ලරරහ ඳයහද වුණහ. රූඳහහිනී ාංසථහශේ 

හිටපු බහඳතියශඹක්. ඔහු ඹහ තිශඵනහ  ශටොශයන්ශටෝර 

Consul General යරහ.  හ ඇභතිතුභහශ  ශඳෞේලි ශ්ලේ 

වළටිඹටව හිටිඹහ  හණහයවන ඳයණවිතහන.  ල.ලිේ.ශක්.වස. 

දිහනහඹ  ඳශමු ශ්ලේ  අබුලහබි. ඔහු වුද? 

ජනහධිඳතියඹහශ  
 

ගමූාවනග  අණ පන්ිම ඉල ක කරන දී.  
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ාහතිශඹක්. රලිව යූ. භශ   minister. ශොශවේද? ජර්තහර. 

ශේ වුද? වභත්රීඳහර ක්න්ශේන ඇභතිතුභහ දන්නහ ශේ වුද 

කිඹන්න. හ්ලරට ශ්රී රාංහ ි දවස ඳක්ශඹන් ඡන්දඹ ඉ්ලරරහ 

ඳයහද වුණු ශනහ. ඔහු ශොශවේද ඉන්ශන්? ඔහු ඉන්නහ minister 

ශශනක් විධිඹට ජර්තහර. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එපත. අව්ලර් මශ ා 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்ர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order. 
 

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 හ අසර් භන්ත්රීතුභහශ  රීති රලසනඹ ශභොක්ද? 

 

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එපත. අව්ලර් මශ ා 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்ர்) 

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

 හ භන්ත්රීතුභහ යඳදහකින් ශ.න්රහ ඇවි්ලරහ තිශඵන්ශන්. ඒ 

ි හ භභ රඵර යන්න වදන්ශන් නළවළ.  

 

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 හ භන්ත්රීතුභහ  රීති රලසනඹ භතු යන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එපත. අව්ලර් මශ ා 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்ர்) 

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

 හ සුජී ශේනක්ාංව භන්ත්රීතුභහ  තමුන්නහන්ශේ හඩි ශන්න. 

තමුන්නහන්ශේශන් ශනොශයි රීති රලසනඹ අවන්ශන්. අති හ 

ජනහධිඳතිතුභහශ  නභ ඇදශන  he is violating the Standing 

Orders. [ඵහධහ කිරීේ] 
 

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 හ අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ   හ ජනහධිඳතිතුභහශ  නභ 

ේඵන්ධ ය න්ශන් නළති ථහ යන්න. [ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගු අනුර ිමවානායක මශ ා 
(ரண்புறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

වන්  වන්. භභ උවහව යන්නේ. භට ඵහධහ යන්න වඳහ 

කිඹන්න. [ඵහධහ කිරීේ] 

ගු සුජීල ගවේනසිාශ මශ ා 
(ரண்புறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

 
නැඟී සිටිග ය. 
எளந்ரர். 

rose. 

 
මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ජනහධිඳතිතුභහ ේඵන්ධශඹන් රහල යන්න වඳහ. [ඵහධහ 

කිරීේ]  හ අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ  ථහ යන්න.  හ සුජී 

ශේනක්ාංව භන්ත්රීතුභහ   හණහය හඩි ශන්න.  හ භන්ත්රීතුභහට 

ථහ යන්න අසථහ ශදන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] භභ රීති රලසනඹ 

ේඵන්ධශඹන් ි ශඹෝඹක් ශහ.  හ අනුය දිහනහඹ 

භන්ත්රීතුභහ ථහ යන්න. 

 
ගු අනුර ිමවානායක මශ ා 
(ரண்புறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔේ  භභ ථහ යනහ මූරහනහරූඪ  හ භන්ත්රීතුභි . 

වච්.වන්.බී. යවනහඹ  ශදන ශ්ලේ   හක්ඹහ. සී.බී. යවනහඹ 

ඇභතිතුභහශ  පුතහ. රඹන්ල ශරේභක්න්  ි ශඹෝජ භව 

ශොභහන්ස  ළනලහ. [ඵහධහ කිරීභක්] හ්ලර  ශ්රී රාංහ ි දවස 

ඳක්ශන හිටපු ාංවිධහඹයි. වර්ණ ශවේයව -  

 
ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එපත. අව්ලර් මශ ා 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்ர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order. 

 
මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රීති රලසනඹක් නඟනහ  හ අසර් භන්ත්රීතුභහ.  හ 

භන්ත්රීතුභි   ශභොක්ද රීති රලසනඹ?   

 
ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එපත. අව්ලර් මශ ා 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்ர்) 

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

Sir, let us conduct this Debate in an orderly manner 

and according to the Standing Orders. He cannot refer to 

the conduct of a Minister or the President or to his 

brothers, wife and others. He must be having that habit, 

but in Parliament he cannot do that. He must refrain from 

mentioning the names of ministers. 
 
මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

අති හ ජනහධිඳතිතුභහශ  වළක්රීභ  ඳළළවභ  චර්ඹහ 

පිළිඵ රහල යන්න ඵළවළ.  
 
ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එපත. අව්ලර් මශ ා 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்ர்) 

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

 හ භන්ත්රීතුභහ  අපි තමුන්නහන්ශේට අනුේඳහ යනහ. 

ශ.න්රහ ඇවිව තිශඵනහ  accident වශන්.  
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මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

සථහය ි ශඹෝ ඉතහභ ඳළවළදිලියි. වන් රහලලින් ශතොය 

 හ අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ ථහ යන්න. ඵහධහක් නළවළ.  

 

ගු අනුර ිමවානායක මශ ා 
(ரண்புறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ථහ යන්න ඉල ශදන්ශන් නළවළ ශන්.   
 

ගු සුජීල ගවේනසිාශ මශ ා 
(ரண்புறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 හ සුජී ශේනක්ාංව භන්ත්රීතුභහශ  රීති රලසනඹ ශභොක්ද?  
 

ගු අනුර ිමවානායක මශ ා 
(ரண்புறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අසර් භන්ත්රීතුභහ  ඵහධහ යන්න වඳහ.  හණහය අවශන 

ඉන්න. ඔඵතුභන්රහ කිඹන්න ඕනෆ ශේ්ල තභයි භහ ශේ 

කිඹන්ශන්. වච්.වන්.බී. යවනහඹ  ශදන ශ්ලේ   හක්ඹහ. සී.බී. 

යවනහඹ ඇභතිතුභහශ  පුතහ. රඹන්ල ශරේභක්න්- 

 

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එපත. අව්ලර් මශ ා 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்ர்) 

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

ඔඹ  යශඹව කිඹනහ.  
 

ගු අනුර ිමවානායක මශ ා 
(ரண்புறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ජනහධිඳතිතුභහ ළන ශන් කිඹන්න වඳහ කිේශේ. රඹන්ල 

ශරේභක්න්  ි ශඹෝජ භව ශොභහන්ස  ළනලහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  

 

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ි රධහන්න්ශ  නේ වන් යන්න ඵහධහක් නළවළ   හ 

අසර් භන්ත්රීතුභහ.  
 

ගු අනුර ිමවානායක මශ ා 
(ரண்புறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රඹන්ල ශරේභක්න්  ි ශඹෝජ භව ශොභහන්ස  ළනලහ. 

හ්ලර  ශ්රී රාංහ ි දවස ඳක්ශන හිටපු ාංවිධහඹයඹහයි. 

වර්ණ ශවේයව  ශදන ශ්ලේ  ක්ාංඅප හ. ඵයමු ඳශහශව 

භව ඇභති භහීඳහර ශවේයවශ  පුතහ. චමිත්රි යඹුක්ළ්ලර  ශදන 

ශ්ලේ  ි ේශඹෝර්ක්. ශශවළිඹ යඹුක්ළ්ලර අභහතයඹහශ  

දිඹණිඹ. ශභවක්න් කුශර්  Minister Counsellor, ශනදර්රන්තඹ. 

මීය ඳතභ මිතුශයක්. මුතු ඳේභකුභහය-  

 

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එපත. අව්ලර් මශ ා 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்ர்) 

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

Sir, I rise again to a point of Order.  

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 හ අසර් භන්ත්රීතුභහ  ශභොක්ද රීති රලසනඹ? 
 

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එපත. අව්ලර් මශ ා 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்ர்) 

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

All these appointments have been accepted and the 

consent has been given by the Committee on High Posts 

consisting of both the Government and the Opposition 

Members. - [Interruption.] 
 

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Let him finish his point of Order. [Interruption.]  
 

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එපත. අව්ලර් මශ ා 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்ர்) 

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

He cannot refer to the Members by their names. It is 

not allowed according to the Standing Orders. In the 

Committee on High Posts, the Government and the 

Opposition Members have given their consent to it. 
 

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 හ අසර් භන්ත්රීතුභහ  හඩි ශන්න. ි රධහන්න්ශ  නේ 
වන් කිරීභට ඵහධහක් නළවළ  සථහය ි ශඹෝ අනු.  හ අනුය 
දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහට ථහ යන්න පුළුන්. අති හ 
ජනහධිඳතිතුභහ ේඵන්ධශඹන් රහල යන්න ඵළවළ.  

 

ගු අනුර ිමවානායක මශ ා 
(ரண்புறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භභ වතුභහ ළන කිඹන්ශන්ව නළවළ.  
 

ගු සුජීල ගවේනසිාශ මශ ා 
(ரண்புறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ජනහධිඳතිතුභහශ  නභ වන් යන්නව ඵහධහක් නළවළ. 
 

ගු අනුර ිමවානායක මශ ා 
(ரண்புறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

චමිත්රි යඹුක්ළ්ලර  ශදන ශ්ලේ  ි ේශඹෝර්ක්. ශශවළිඹ 
යඹුක්ළ්ලර ඇභතිතුභහශ  දිඹණිඹ. ශභවක්න් කුශර්  Minister 
Counsellor, ශනදර්රන්තඹ. ය  ඒ කිඹන්ශන් නළති ඉන්නේ. 
මුතු ඳේභකුභහය  ශදන ශ්ලේ  රන්ලනඹ. ශ්ලක්වවුස 
බහඳතියඹහශ  දිඹණිඹයි. වද ශෝකින් වදයවන  
Minister, රන්ලනඹ. අ... අ... ශ  බින්.  

 

ගු කනක ගශේර ක මශ ා 
(ரண்புறகு கணக ரயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රීති රලසනඹක්   හ න ශවේයව භන්ත්රීතුභහ. 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ගු කනක ගශේර ක මශ ා 
(ரண்புறகு கணக ரயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

මූරහනහරූඪ  හ භන්ත්රීතුභි   ශභතුභහ භශ  පිඹහශ ව  

ශවෝදයඹහශ ව නේ රහල ශහ. නමුව භශ  ශවෝදයඹහ 

රාංහශේයි ඉන්ශන්. 

 

ගු අනුර ිමවානායක මශ ා 
(ரண்புறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔහු ක්ාංඅප හශේ ක්ටිඹහ. දළන් ඇවි්ලරහද දන්ශන් නළවළ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] භභ ඒ කිඹන්නේ. භහ ඒ කිඹන්නේ ශෝ ඔඵතුභහට. 

උභඹහාංනහ යන්ශදණිඹ  ශදන ශ්ලේ  ක්ාංඅප හ. යීන්ද්ර 

 යන්ශදි ඹශ -අවහඹ රහ හහශ - දිඹණිඹ. තව කිඹන්නේ. 

තව ශශනක් තභයි ශේ.වේ. ඵ්ඩලහය. භහ කිඹන්ශන් නළවළ ඒ 

හශ  වුද කිඹරහ මූරහනහරූඪ  හ භන්ත්රීතුභි . ඔඵතුභහ 

දන්නහ ශන් ඒ.   

 
මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 කිඹන්න  ඒව කිඹන්න  හ භන්ත්රීතුභහ. 
 
ගු අනුර ිමවානායක මශ ා 
(ரண்புறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ශේ.වේ. ඵ්ඩලහය  ඔඵතුභහශ  ශොශවොයුයහ. වඹහ ඉන්ශන් 

ශොශවේද? ශදන ශ්ලේ  කුශේට්. ඩික්න් ශේ. ශඳශර්යහ   

Minister Counsellor, ශන්ඳහරඹ. ශ්රී රාංහ ි දවස ඳක්ශන හිටපු 

ශ්ලේ  ශ්රී රාංහ ි දවස ඳක්ශන භන්ත්රී.  නීතිා ඔ ඹහඳහ 

අශ.ර්ධන  ඳශමු ශ්ලේ  ශභ්ලඵර්න්.රක්සභන් ඹහඳහ 

අශ.ර්ධන ඇභතිතුභහශ  පුතහ. වේ.අයි. තුඩුශේවත  ඳශමු 

ශ්ලේ  බීජිාං. ජනහධිඳති යයක් අාංලශන රධහි ඹහශ  දිඹණිඹ. 

යවන යණීය  ශදන ශ්ලේ  ළන්ඵයහ. ජනහධිඳති අතිශර් 

ශ්ලේයඹකුශ  බින්.   

ශභොක්ද ශේ ශරහ තිශඵන්ශන්?  භභ ව හයණඹයි 

අවන්ශන්.  ශභොක්ද ශේ විශේල ශේඹ?  ඳශහව බහ භන්ත්රීේ 

තමුන්නහන්ශේරහශ  පුතහරහට න්නහ හශ භ තහනහඳති ධුය  

ශදන ශ්ලේ ධුය වහව තමුන්නහන්ශේරහ ශ  ද හශෝයි ඹහ 

තිශඵන්ශන්. ශේ යශට් ද හශෝ  ද හශෝ ශනොශයිද?  

තමුන්නහන්ශේරහශ  ද හශෝ විතයද ද හශෝ? ශේ යශට් 

විලසවිදහරඹකින් උඳහධිඹක් න්න ඵළන්  විශේල ශේහ විබහඹක් 

ලිඹරහ අභව වුණු  විබහඹක් ලිඹන්න ඵළන් වුණු  විශේල ශේහ 

විබහඹකින් විශේල ශේඹට ඇතුශව ශන්න ඵළන් වුණු 

තමුන්නහන්ශේරහශ  ද හශෝද ශේ යශට් ද හශෝ? ඒ ද හශෝ 

විතයද ද හශෝ?  ශභොක්ද  විශේල ශේඹට ය තිශඵන්ශන්?  ඊට 

රතිඳක් තමුන්නහන්ශේරහ ශභොක්ද ය තිශඵන්ශන්? දළන් 

විශේල ශේඹට අව ශරහ තිශඵන ඉයණභ කුභක්ද?  

ාහතීන්ශන්  ශ්රී රාංහ ි දවස ඳක්ශන ඹේ ්ඩලහඹේලින් 

ඒහ පුයරහ අශනක් ඳළවතට ශභොක්ද ය තිශඵන්ශන්?   

මූරහනහරූඪ  හ භන්ත්රීතුභි   තහනහඳති හ 49 ශදශනක් 

ක්ටිනහ.  49 ශදනහශන් 11 ශදනයි විශේල ශේශන ඉන්ශන්.  

දහද ශේ යශට් ශභශවභ තවවඹක් ඇති වුශ්ඩ?  විශේල 

ශේශඹන් විශ්රහභ ගිඹ තුන් ශදශනක් ඉන්නහ.  ඒ තුන් ශදනව 

දළමුහභ 14  ශදනයි.  තහනහඳති හ 49  ශදනහශන් 14 ශදනයි 

විශේල ශේශන ඉන්ශන්.  35 ශදශනක්භ ශේලඳහරන ඳවීේ.  භහ 

ශඟ ක්ඹලු විසතය තිශඵනහ.  ළන්ඵයහ භව ශොභහන්ස 

හර්ඹහරශන 20 ශදශනක් ශේඹ යනහ.  වයින්  වක් ශනයි 

මූරහනහරූඪ  හ භන්ත්රීතුභි    විශේල ශේශන ඉන්ශන්  19 

ශදශනක් ශේලඳහරන ඳවීේ.  ශභොක්ද  ශරහ තිශඵන්ශන්?  

්ලඳනහ ය ඵරන්න.  යවතයන් තිරක්ශ  දිඹණිඹව වතළන 

ඉන්නහ.  අය පිටුඳ ඹන්ශන්.  භහ ඒ කිඹන්ශන් නළවළ   ඒ 

ශෝලරන්ට ශවො නළති ශයි කිඹහ. ඒ ශනුට 

තමුන්නහන්ශේරහ විශේල ශේඹට ශභොක්ද ය තිශඵන්ශන්?  

 හ විශේල ටයුතු ඇභතිතුභහ ශේහට උවතය ශදන්න.  

විශේල ශේහ ි යුක්ති හර්ඹහාංලඹ ඳව ය ඹළවූ ේ හ වහ 

සුඵහධන ටයුතු පිළිඵ ි රධහන්ශඹක් ේඵන්ධ වුණු  .හ 

ක්ේධිඹ පිළිඵ විභර්ලනඹක් යයේබ ශ තහනහඳති අශලෝ 

ගින්වහභ භවතහට වදික්ශන දින ඳව හරඹක් ඇතුශත 

ඳළමිශණන ශර දන්හ ඹළවුශේ  ඒ ශේඹ අන් ශශේ කුභන 

 හණක් ි හද?  ඔඵතුභහ කිඹනහ  හරඹ අන් ශරහඹ 

කිඹහ. තභන්ශ  තහනහඳති හර්ඹහරශන රැයණඹට ය                               

ශ්රී රහාංකීඹ හන්තහට .හක් යන්න වවු්ල වුණහඹ කිඹහ ඒ 

ි රධහන්ඹහට විනඹ ඳරීක්ණඹක් තිඹන්න ඳටන් වතහ. 

වතශොට තහනහ ඳති රාංහට ළනහ. තමුන්නහන්ශේරහ 

ඉන්ශන් ශොයි ඳළවශවද? තහනහඳති හර්ඹහරඹට වන අහිාං 

අේභහ  ඒ දිඹණිඹ දණඹ යන අඹශ  ඳළවත තභයි 

තමුන්නහන්ශේරහ ි ශඹෝජනඹ යමින් තිශඵන්ශන්.  ශන්ඹහශේ 

භව ශොභහන්සයඹහ ශර ටයුතු ශ වේ. යීන්ද්රන් භවතහ 

දළනට යට ඳභණ ශඳය වහභ විශේල අභහතහාංලඹට ළහ 

ඔහුට කික්දු හර්ඹඹක් ශනොඳයහ විශේල ටයුතු අභහතහාංලශන 

හභයඹ ශොටු ය තිශඵන්ශන් කුභන ශවේතුක් ි හද?   

යීන්ද්රන් භවවභඹහ දළන් අවු හේදක් තිසශේ විශේල ටයුතු 

අභහතහාංලශන ඉන්ශන් ඇයි? ඒ හශ  වළවතෆශදශනක් විශේල 

ටයුතු අභහතහාංලශන ඉන්නහ. විශේල ශේහශේ ඉන්ශන් 

156ශදශනක් ඳභණයි. ඒ 156ශදනහශන් ශදශදශනක් යර් ඝ 

ටයුතු අභහතහාංලශන ව ත අභහතහාංලඹ ඉන්නහ. ඉශන 

ළනීභ වහ ශදශදශනක් විශේලත ශරහ ඉන්නහ. ත 

ශදශදශනක්  ජහතන්තය ාංවිධහන ශද ඉන්නහ. ඒ වඹශදනහ 

වළ හණු ශොට වළවතෆශදශනක් ඉන්ශන්  රාංහශේ විශේල ටයුතු 

අභහතහාංලශනයි. ශේ ශෝලරන්ට ශභොනහව ශදන්ශන් නළවළ. 

අවු හදු වවභහයක්  අවු හදු ශදක් ඔවුන් අතවළය දභහ 

තිශඵනහ.  

භහ තව අඹ ළන කිඹන්නේ. ශෞදි අයහබිශන තහනහඳති 

ශර ටයුතු ශ අවභඩ් ඒ. ජහඩ් භවතහ වදික්ශඹන් ශ්රී රාංහට 

ළහ ය වවභහයට ළඩි හරඹක් ත ී ඇතව  ඔහුට 

ි ඹමිත යහජහන්ඹක් ශවෝ ශේඹ කිරීභට සථහනඹක්  රඵහ දී 

ශනොභළති අතය හර්ඹහරඹට ඳළමිණ අවන් ය ි ට ී හරඹ 

ත යනහ. ශේ ය වවභහය හරඹ තුශ ඔහුට යජශඹන් 

ළටුඅ ශනහ. ශේට ඇවත උවතයඹ ශභොක්ද? ඇභතිතුභහ 

ශන ශන ථහ කිඹන්න පුළුන්. භහ කිඹන්නේ  ඇවත ථහ.  

දළනට විශේල ටයුතු අභහතහාංලඹට අයක් ශන ක්ටින 

ඵරශතක් -වතුභහ ශේ බහශේ ක්ටිඹහ නේ භට ථහ යන්න 

තිබුණහ. වතුභහ බහශේ නළති ි හ භහ කිඹන්ශන් නළවළ- 

සථහනහධිඳති උඳශේල ලශඹන් ශනෝර්ශේ යහජඹට ගිඹහ. ඒ 

හරශන ශනෝර්ශේ තහනහඳති ශර ටයුතු ශශේ ජහඩ් භවතහයි. 

ඔහු අදහශ උඳශේලඹහ පිළිළනීභට ගුන් ශතොටු ශඳොශ ශත 

ශනොගිඹ ශවේතු ි හයි  ඔහුට ශභශේ හින්වළය යන්ශන්. 

ශභොක්ද ශේ යන්ශන්? තභන් පිළින්න යශේ නළවළයි කිඹරහ 

-වතුභහ දළන් විශේල ටයුතු ඇභති-  
 
[මූාවනග  අණ පන්ිම ඉල ක කරන දී.  
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

165 166 



2014  අශෝසතු  06 

ශභොක්ද යරහ තිශඵන්ශන්? වතුභහ පිළින්න යශේ නළවළයි 

කිඹරහ අවු හදු වවභහයක් ඔහු  විශේල ටයුතු අභහතහාංලශන 

තඵහ  තිශඵනහ. බී. න්දීඳන් භවතහ 1996 දී විශේල ශේඹට වක් 

වූ අශඹක්. ඔහු ඊජිඅතු තහනහඳති හර්ඹහරශන ශේඹ යන අතය 

ශොශමට ළ ශේහ. යට ළඩි හරඹක් කික්දු රැකිඹහක් 

ශනොදී ඔහු විශේල ශේහ අභහතහාංලශන යහ ශන ඉන්නහ. 

ශභොක්ද ශේ කිඹන්ශන්? ශේ ශෝලරන් විශේල ශේශන  

ඳශපු හේදක් තිශඵන  වශ දළනුභක් තිශඵන  අව දළකීේ තිශඵන 

ි රධහන්න්. ඒ ි රධහන්න් අවු හදු වවභහය  අවු හදු ශද  අවු හදු 

තුන හර්ඹහර අසශේ ශොල වරහ තිශඵන්ශන් ඇයි? යවනක්න් 

ශඳශර්යහට ි ේශඹෝර්ක් තහනහඳති හර්ඹහරශන ක්ට ශොශමට 

සථහන භහ හක් රඵහ දී ය ශදට ළඩි හරඹක් කික්දු  

කීභක් ශනොදී ශොශම විශේල අභහතහාංලශන ීදි දිශ  ඇවිදීභට 

ටයුතු යරහ තිශඵනහ. ඇවත ි රධහන්න්ට ශභොක්ද ශේ 

යරහ තිශඵන්ශන්? තමුන්නහන්ශේ ව ඳළවතකින් විශේල 

ශේහ මුළුභි න්භ අර්භණ යරහ තිශඵනහ. අි ක් 

ඳළවශතන් වහි ළදව භවව හන් ශොශම විශේල ටයුතු 

අභහතහාංලශන පුටු යව යන තළනට ශශන්ලරහ ි ේ තඵහ 

ශන ඉන්නහ. ඔවුන්ට ළලක් නළවළ; හඩි ශන්න තළනක් නළවළ. 

අශඅ යශට් වශ දළනුභක් තිබුණු  අව දළකීේ තිබුණු විශේල 

ශේශන ි රධහන්න් ීදි හශන්  හභය හශන් ඇවිදින තවවඹට 

ඳව ය තිශඵනහ. දළන් දක් ි රධහන්න් නළති ි හ 

තමුන්නහන්ශේරහට ශභොක්ද ශරහ තිශඵන්ශන්? දක් 

ි රධහන්න් නළති ි හ තමුන්නහන්ශේරහට වළභ ශදඹටභ ශන 

ශන ශොේඳළි ලින් වඹර් යන්න ක්දු ී තිශඵනහ.  

භහ තමුන්නහන්ශේට ව ශ්ලනඹක් ශදන්නේ. වඹ ඉතහ 

ළදව ශ්ලනඹක්. ශභඹ ඳශමුන තහටයි භහ ශවළිදයවු 

යන්ශන්. ශ්රී රාංහ යජඹ වළටිඹට තමුන්නහන්ශේරහ උඳශේල 
යඹතන න්නහ. ඊට අභතය ඇශභන්හනු වක්ව ජනඳදශන 

තහනහඳති හර්ඹහර උඳශේල භහේ න්නහ. ඊටව අභතය            
ශ්රී රාංහ භව ඵළාංකු ඇශභන්හශන් උඳශේල භහේ 

න්නහ. ඒ උඳශේල භහේ රළයිසතු ක්ඹ්ලර භහ ශඟ 

තිශඵනහ.  තමුන්නහන්ශේරහශ  ය්ඩඩු උඳශේල භහේර 
ශේඹ රඵහ වතහ. ශේ අවු හේශේ  -2014 -    ශදන භහශන 

ගිවිසුභක් අවන් ශහ  Beltway Government Strategies Inc. 
කිඹන භහභව වක්. භට කිඹන්න  ශේට කීඹක් ශන්න 

අවන් ශහද කිඹරහ. වශවභ අවන් යන්න ළබිනට් 
භ්ඩලරශන අනුභළතිඹ දුන්නහද? ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට ඉදින්ඳව 

ශහද? ඔවුන්ශන් අශඅක්හ යන්ශන් ය හර්ඹඹක්ද?  

ඊශඟට  Madison Group, LLC කිඹන භහභ 
තමුන්නහන්ශේරහශ  උඳශේලඹකු වළටිඹට ටයුතු ය 

තිශඵනහ. ඒ භහභට කීඹක් ශේහද? වතු උඳශේලන ශේහ 

ශභොනහද? ඒ හශ භ R&R Partners Inc. කිඹරහ භහභ 
ශේඹ අයශන තිබුණහ. ඒහටව රක් ණන්ලින් මුද්ල ශහ 

තිශඵනහ. ශහපු ණන කිඹන්න. ඇයි ඒහ වශව කිඹරහ ශේ 
 හ බහට කිඹන්න.  

ඊශඟට  Washington, DCර Burson-Marsteller, LLC 

කිඹරහ භහභක් උඳශේල වළටිඹට වතහ. ඒ භහභටව රක් 
ණන් ්ලලි ශේහ. දළන් තමුන්නහන්ශේරහ ය්ඩඩු වළටිඹට 

ඇශභන්හශේ  විලහර ශොේඳළි   ණනහක් උඳශේලන ශේඹට 
අයශන තිශඵනහ. ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට කිඹරහ නළවළ; ළබිනට් 

භ්ඩලරඹට කිඹරහ නළවළ; යටට කිඹරහ නළවළ. ශොශවන්ද ශේ 

්ලලි විඹදේ යන්ශන්? ශේ ්ලලි භවජනඹහශ  ්ලලි. ඒ 
භහේ වහ ශොච්චය ශේහද  වතු උඳශේලන ශේහ 

ශභොනහද කිඹරහ ශේ යටට ශවළිදයවු යන්න.   

ඊශඟට  ඇශභන්හශේ අශඅ තහනහඳති හර්ඹහරඹ - Embassy 
ව - The Majority Group, LLC කිඹන භහභ  Sienna 

Briella Girgenti කිඹන භහභ  Patton Boggs LLP කිඹන 
භහභ ව Hedges Strategies භහභ කිඹන භහේ වතයභ 
උඳශේලන භහේ වළටිඹට අයශන තිශඵනහ. වක් භහභට 
විතයක්   හපිඹ්ල ඳණසවවරක් දවනදවස වඹක්ඹ වළවතෆ 
වක්  ගිඹ අවු හේශේ ශේහ. ඒ ේඵන්ධ ක්ඹලු ශ්ලන භහ ශඟ 
තිශඵනහ. ශලොරර් වතළිසතුන්දවස නක්ඹඅනවතයි  ලත 
වතළිසවතක් ශේහ. ශොශවන්ද ශේ ්ලලි?  තහනහඳතියඹහට 
ථහක් ලිඹහ න්න රක් 57ක් ශනහ.  ළල ඵළන් අඹ ඳව 
යරහ  ාහතීන් ඳව යරහ  ශව ශොශ මුදරහලි ඳව යරහ  
ථහක් ලිඹහ න්න උඳශේල හ න්නහ. ථහක් ලිඹහ 
න්න ශභොද යරහ තිශඵන්ශන්? රක් 47ක් ශහ තිශඵනහ. 
ඒ භහභ ලිඹහ දීරහ තිශඹන්ශන් ව ථහයි. ථහක් ලිඹන්න 
රක් 47ක් න්නහ. ඇයි? දක් ි රධහන්න් විශේල ටයුතු 
අභහතහාංලශන හිය යරහ  ථහ ලිඹන්න ශන ශන ශොේඳළි  
hire යනහ. ඒ විතයක්ද? Bell Pottinger භහභ ළනව 
කිඹන්න ඕනෆ. Bell Pottinger භහභ ශභොක්ද කිඹන්ශන්? ඒ 
භහභට ශේ ණන කිඹන්න. දළන් නේ ඒ භහභ 
උඳශේලමින් අයින් යරහයි තිශඵන්ශන්. Bell Pottinger 
භහශේ රධහන නු ශදනු හන්ශ  රළයිසතුශේ ශ්රී රාංහ 
ය්ඩඩු ඉන්නහ. ශේ භහ ශඟ තිශඵන්ශන් ඔවුන්ශ  රළයිසතු.  
ඔවුන්ශ  රධහන ්ඩලහඹභක් වළටිඹට  නු ශදනු හකු 
වළටිඹට ශ්රී රාංහ ය්ඩඩු නේ යරහ තිශඵනහ. ඔවුන් කිඹන්ශන් 
ශභොක්ද? "ශ්රී රාංහ ජනහධිඳතියඹහශ  වක්ව ජහතීන සශ  
ාංවිධහනඹ වමුශේ යන රද ථහ ලිඹන රේශේ තභන් වික්න් 
ඹළයි Bell Pottinger රහලඹකු කිඹහ තිශ.. ශදභශ ශොටි 
 ශඵදුේහදින්ට වශයහි යුේධඹ භහනුෂි ශභශවයුභක් ශර හුහ 
දක්න රේශේ වභඟින් ඹයි ඔහු කීඹ. හර්තහ හන් භඟ ශඩ්විඩ් 
වි්ලන් කිඹහ ක්ටිශන තභන්ශ  ්ඩලහඹභක් ජනහධිඳති 
හර්ඹහරශන ළල ශ ඵයි." තභන්ශ  ්ඩලහඹභක් ජනහධිඳති  
හර්ඹහරශන ළල ශහ කිඹනහ. ශේහ තිශඵන්ශන් ඔවුන්ශ  
ශ. අලවිරයි. Bell Pottinger කිඹන භහභට කීඹක් 
ශේහද? වක්ව ජහතීන්ශ  ාංවිධහනඹ වමුශේ ශ ථහ 
ලිේහට කීඹක් ශේහද? ඒහ ශේ යශට් ජනතහ දළන න්න ඕනෆ 
නළේද?  ජනහධිඳතියඹහ වක්ව ජහතීන්ශ  ාංවිධහනඹ වමුශේ 
ශ ථහ  ලිේශේ ඔවුන්ඹ කිඹරහ ඔවුන් කිඹනහ. ඒ ඵ 
ඔවුන්ශ  ශඩි අලවිශන ඳළවළදිලිභ වන් යරහ තිශඵනහ. 
දළන් Bell Pottingerශ  නු ශදනු අන් ය තිශඵනහ.  

වළඵළයි තමුන්නහන්ශේරහ ශේ යටට කිඹන්න  ඕනෆ  ඒ වහ 
කීඹක් ශේහද  ශොඳභණ උඳශදස රඵහ ශන තිශඵනහද කිඹහ. 
ශේ ඔක්ශෝටභ අභතය දළන් ශභොද ශරහ තිශඵන්ශන්?          
ශ්රී රාංහ භව ඵළාංකුව ශනභ  නුශදනුක්  යනහ. ඒ හ 
වක්ද? Thompson Advisory Group  - TAG - වව වක්. 
ශතොේන් භහභව වක් තමුන්නහන්ශේරහ නුශදනුක්  
යනහ. 2013 අවු හේශේ කීඹක් ශේහද? අජිව ි හඩ් 
.යහ්ලශ  ලිපි ශදක් ි ේශඹෝර්ක් ඳවතශර් ඳශ වුණහ.  ඒ ලිපි 
ශද ලිේශේ ශේ භහභයි. ඒ වහ කීඹක් ශේහද? ඇශභන්න් 
ශලොරර්  වඹ රක් අසතුන් දවස වඹක්ඹ තිසඳවයි.  හපිඹ්ලලින් 
ඵළලුශොව  හපිඹ්ල අටක්ඹ අසඅට රක් වළවතෆ ශදදවස ඳන්ක්ඹ 
ශදොශවක් ශහ තිශඵනහ. ශභොටද ශේ ශන්ශන්? භහ ශේ 
ක්ඹ්ලර කිඹන්ශන් ඉතහභ කීශභන්. ශේහ ශේ යශට් 
භවජනඹහශ  මුද්ල. .යහ්ලශ  ලිපි ශදක් ඳවතශර් ඳශ 
යන්න  හපිඹ්ල රක් අටක්ඹ අස අටක්- ශෝටි නඹ ට 
යන්න මුදරක්-  ශහ තිශඵනහ. තමුන්නහන්ශේරහ ශභොක්ද 
ශේ යටට ය තිශඵන්ශන්? විශදස ටයුතු අභහතහාංලඹ වයවහ 
නළති ශේ වහ භව ඵළාංකුට තිශඵන අයඹ ශභොක්ද?  අජිව 
ි හඩ් .යහ්ලට ශේ වහ අනුභතිඹ දුන්ශන් ශොශවන්ද? 
ළබිනට් භ්ඩලරඹ ඒ වහ අනුභතිඹ දී තිශඵනහද? 
ඳහර්ලිශේන්තු ඒ වහ අනුභතිඹ රඵහ දී තිශඵනහද?  තභන්ශ   
ලිපි ලිඹන්න ශන ශන ශොේඳළි  hire යන්න අනුභතිඹ  
දුන්ශන් ශොශවන්ද? රක් නක්ඹඹට ළඩි මුදරක් වතළනට 
ශහ තිශඵනහ. වභ ි හ ශේ තවවඹ ළන  ශේ 
ඳහර්ලිශේන්තුට ඉදින්ඳව  යන්නට  ඕනෆභ තිශඵනහ.  
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ඊශඟට මූරහනහ හඪ  හ භන්ත්රීතුභි   දළන් ශේ  ඔක්ශොභව 

යරහ  තමුන්නහන්ශේරහශ  විශදස රතිඳවතිඹ ශභොක්ද? 2014 

ජනහන් භහශන 6න දහ ජනහධිඳතිතුභහ ඳරසතීනඹට ගිඹ 

ශරහශේදී වතුභහ "ඳරසතීන ත හ " ේභහනශඹන් පිදුේ රළබුහ. 

ශ්රී රාංහ වහ ඳරසතීන යහජඹ අතය ඵතහ සුවිශලේී  ඵව  

ඳරසතීන යහජඹට වහ ඳරසතීන මිත්රශීීග ජනතහට අඳශ  උඳන්භ 

වශඹෝඹ ඳශ කිරීභට  අඳ ඵළඳී ක්ටින ඵව ජනහධිඳතිතුභහ 

ේභහනඹ රඵහ ි මින් ඳළසුහ. වශවභ තභයි ජනහධිඳතිතුභහ 

කිේශේ. ඳරසතීනඹ අශඅ හිත මිතු හ යහජඹක්  අඳ ඔවුන් යයක්හ 

යනහ   ඔවු න්ශ   ඵළඳීභ අඳට ළදව කිඹහ කිේහ. වශවභ 

කිඹහ ශභොද යන්ශන්? ඳසු දහ ඊශ්රහඹරඹට ඹනහ. ශභොන භජය 

විශදස රතිඳවතිඹක්ද? භට කිඹන්න. ජනහන් 06න දහ ශේ 

රහලඹ යරහ  ජනහන් 08න දහ ඊශ්රහඹරඹට   ඹනහ. වශවේ ත හ 

ශදයි. ශභොක්ද ශේ ශරහ තිශඵන්ශන්? ශේ භජය විශදස 

රතිඳවතිඹට තමුන්නහන්ශේරහ රේජහ ශන්නට ඕනෆ. 

තමුන්නහන්ශේරහට රතිඳවතිඹක් තිශඵන්න ඕනෆ.  

මූරහනහරූඪ  හ භන්ත්රීතුභි   ඊශ්රහඹරඹ පිළිඵ රලසනශනදී 

දඹහන් ජඹතිර භවවභඹහ ශභන්න ශභශවභ කිඹනහ. "අඳශ  

යශට් යුේධඹ අන් හරශන 2008-2009 ඊශ්රහඹරඹ හහරට 

රවහය ව්ලර  ශහ. වදහ භභ ඳරසතීනඹට වශඹෝඹ දුන්නහ "- 

ඔහු වක්ව ජහතීන්ශ  ාංවිධහනශන ි ත ි ශඹෝජිතඹහ වළටිඹට. - 

"භට වුභනහ  ශශේ  අඳ යන යුේධඹ ව ඊශ්රහඹරඹ යන 

යුේධශන ශන ශඳන්න්න.  භට වදහ SMS  වරහ භශන් 

ශශනක් ඇහුහ   ඊශ්රහඹරඹට වි හේධ ථහ  යන්න  ඔඹහ වුද 

කිඹහ. භභ උවතය දුන්නහ  ඔඹහශ  අයිඹහ ඳව ශ තහනහඳති  

භභයි කිඹහ." වතශොට  වුද SMS ව ඹළේශේ? "ඔඹහශ  අයිඹහ 

ඳව ශ තහනහඳති භභ" කිඹහ ශේ කිඹන්ශන් දඹහන් ජඹතිර 

භවවභඹහයි.   

ළඩිදුයටව අදවස දළක්වූ ඒ භවතහ ශභශේ රහල ය 

තිශඵනහ. "ශ්රී රාංහ ඊශ්රහඹරශන උගුර ළටිරහ. වදහ ශභොහඩ් 

ාංවිධහනඹ ශ්රී රාංහ වමුදහට පුහුණු ශදන භන් ළඵෆ පුහුණු 

දුන්ශන් ශොටි ාංවිධහනඹට. අදව ඒයි ක්ේධ ශරහ 

තිශඵන්ශන්." දළන් ඊශ්රහඹරඹ වහ ඳරසතීනඹ පිළිඵ  

තමුන්නහන්ශේරහශ  රතිඳවතිඹ ශභොක්ද? 

ජුලි 15ළි  දහ ි කුව යන රද ි ශේදනඹ ශභොක්ද? වවහට 

ශභවහට ළශනන  කික්දු චදිතශඹකු නළති  ර්තෘයශඹකු නළති -

ර්තෘ අාහත යපු- ි ශේදනඹක් ශ්රී රාංහ යහජඹ ි කුව යරහ 

තිශඵනහ. ඳරසතීන ජනඹහශ  සහධීනවඹ ශනුශන්  

ඳරසතීන යහජඹ ශනුශන්  ඊශ්රහඹරශන ය්රභණඹට වශයහි 

වක්ව ජනඳදඹ ඇතුළු ශභොහඩ් ාංවිධහනඹ ඳරසතීන ජනතහට 

යන භවහ විනහලඹට වශයහි ශේ ඳහර්ලිශේන්තු වළභ දහභව වඬ 

නළඟුහ. ශ්රී රාංහ ජනතහ වළභ දහභව හිටිශන ඳරසතීනඹ ඳළවශව. 

වළඵළයි  අද තමුන්නහන්ශේරහ ශභොක්ද යන්ශන්? අඩුභ තයමින් 

තමුන්නහන්ශේරහට ශඹෝජනහක් ශශනන්න ඵළවළ  ඳරසතීනශන 

ජනතහට ශේ යන භවහ හිාංහට වි හේධ ශ්රී රාංහ ය්ඩඩු 

වි හේධතහ රහලඹට ඳව යනහඹ කිඹරහ. වශවභ ශඹෝජනහක් 

ශශනන්න ඵළවළ. තමුන්නහන්ශේරහට තිශඵන්ශන් භජය  විශදස 

රතිඳවතිඹක්.  

මූරහනහරූඪ  හ භන්ත්රීතුභි   ඉන්දිඹහට ශභොක්ද වුශ්ඩ? 

යයක් ි ර ශ. අලවිශන හටන් අඳිනහ. රේජයි  ශේ යට 

ඳව යරහ තිශඵන තවවඹ ළන. ජඹරලිතහ භළතිි ඹට ශරේභ 

වළඟීේ ඇති ශමින් ඉන්දිඹහනු අභළති ශභෝදි පිළිඵ love 

letters ලිඹනහ. ශේ  යයක් අභහතහාංලශන ි ර ශ. අලවිඹ. 

ශේ ි ර ශ. අලවිඹ ශේ යටට යන්ශන් ශභොක්ද? ශොතළනටද 

ශේ යට ශනළ්ලරහ තිශඵන්ශන්? ්ලඳනහ යරහ ඵරන්න. ශේ 

යයක් අභහතහාංලශඹන්  රාංහශේ ජනහධිඳතියඹහ භළදිවව 

න  අභහතහාංලශඹන් ෘජු ශභශවඹ නු රඵන ශ. අලවිශන - 

officials ශ. අලවිශන - හටන් අඳිනහ. ජඹරලිතහ ි දහශන 

ඉන්නහ. ශභෝදි භළවිරහ ශඳශනනහ. ශභෝදිශ  හිනහ භළවිරහ 

ශඳශනනහ. Love හිතක් ඇති ශනහ. ශභොක්ද ශේ විහයඹ? 

තමුන්නහන්ශේරහ යටක් ශන් ශේ වෆ්ලලු යන්ශන්. අන්තිභට 

තමුන්නහන්ශේරහට ශභොක්ද වුශ්ඩ? තමුන්නහන්ශේරහශ  ශ. 

අලවිඹ ි ර ලශඹන් රහලඹට ඳව යන්න වුණහ  ශභෝදි 

අග්රහභහතයඹහශනුව ඒ හ ශ භ ජඹරලිතහ භළතිි ඹශනුව 

භහ න්නහ කිඹරහ. භහ වශව ශ. අලවිඹ ශනොශයි  

ශේ භහතෘ භමිඹ. ශේ භහතෘ භමිඹ තභයි දණ ළසසුශේ. 

තමුන්නහන්ශේරහ රේජහ න්න ඕනෆ  ශේ යටට යන ශේ 

පිළිඵ. ශභොක්ද ශේ යටට යන්ශන්?  ශභොක්ද ශේ යටට 

ක්ේධ යරහ තිශඵන අඳවහඹ?  භහ දළක්හ  තමි්ලනහඩුශේ cut-

outs වරහ තිශඵනහ. ජඹරලිතහශ  විලහර රතිරූඳඹ ඉසයව 

ජනහධිඳතියඹහ ළශන "භළතිි ඹි   භට භහ ශදනු භළන" 

කිඹරහ තමි්ලනහඩුශේ cut-outs වරහ තිශඵනහ. අශඅ යට ශන් 

ශේ අඳවහඹට ඳව යරහ තිශඵන්ශන්. ශේ විලේ යන තු හ 

විශේල ටයුතු අභහතහාංලඹ ශභොක්ද යමින් ඉන්ශන් කිඹරහ 

අපි තමුන්නහන්ශේශන් දළන න්න ළභළතියි.  

මූරහනහරූඪ  හ භන්ත්රීතුභි   ශඳොදු යහජ භ්ඩලරීයඹ යහජ 

නහඹ මුළුශේ ළදව තනතුයක් ශ්රී රාංහ යජඹට රළබුණහ. වහි 

බහඳතියඹහ වළටිඹට ර්තභහන ජනහධිඳතියඹහ ශව හණහ. ඒ 

ශඳොදු යහජ භ්ඩලරීයඹ යහජ නහඹ මුළුශන් ඳසු තිශඵන 

ළදවභ උවඹ ශභොක්ද? ඒ තභයි  වහි ක්රීලහ උශශර. ඊට 

අභතය තිශඵන ව උවඹක් භට කිඹන්න. ශඳොදු යහජ 

භ්ඩලරීයඹ යහජ නහඹ මුළුශන් ඳසු තිශඵන ළදවභ 

උවඹ තභයි වහි ක්රීලහ උශශර. ශේ ක්රීලහ උශශර ඳවනහ  

බහඳතියඹහ නළති. බහඳතියඹහට ඹන්න ඵළන් වුශ්ඩ ඇයි 

කිඹරහ අවන ශොට ජනභහධ වහ රෘවති අභහතයඹහ 

ශභොක්ද කිඹන්ශන්? ඔහු අවනහ  "ඹන්නභ ඕනෆද?" කිඹරහ. 

ශේ ි ේ ශඩ් ඹනහ හශ  අවන රලසනඹක්  ශනොශයි. 

"දළන් ළස. ඵඩු ශ න්න ඳයක්කු ශනහ. ශේ ශරහශේ නේ 

ළුය ළටී ශන වන්ශන්. ඒ ි හ භභ ශඩ්ට ඹන්ශන් නළවළ. 

දළන් හියිද? ශේහද රලසන?'' ශඳොදු යහජ භ්ඩලීගඹ යහජ නහඹ 

මුළුශේ බහඳතියඹහ ඒ ක්රීලහ උශශරට ඹන්ශන් නළේද කිඹරහ 

අවන ශොට ශශවළිඹ යඹුක්ළ්ලර අභහතයඹහ උවතය 

ශදන්ශන් වශවභයි. ඒ ඇයි? අඳට කිඹන්න  බහඳතියඹහ ශභොද 

ඒ උවඹට ඹන්ශන් නළවශව කිඹරහ. අහනශනදී කිඹනහ  

යයක්හ රභහණව නළවළ කිඹරහ. යශට් යහජ නහඹඹහ තව 

යටට ඹනශොට යයක්හ රභහණව නළති තවවඹට ඳව 

න ශතක් විශේල ටයුතු අභහතහාංලඹ ශභොක්ද ශශේ කිඹරහ 

අපි තමුන්නහන්ශේරහශන් දළන න්න ළභළතියි. 

ඊශඟට  තමුන්නහන්ශේරහ ශොෂින්ටනඹව වක් ශවොය 

නුශදනු යනහ. දළන් ඒහ ඔක්ශෝභ වරහ  ඹට වරහ 

තිඹන්නයි වදන්ශන්. භභ ඒ වකින් ව කිඹන්නේ. 

තමුන්නහන්ශේරහ ශොෂින්ටනඹව වක් විලහර නුශදනු 

ණනහට දළන් ඳටරළවිරහ තිශඵනහ. 2012 භහර්තු භහශන 

ඳළළති භහන හිමිේ වුන්රශනදී අන් ශභොශවොශව                    

ශ්රී රාංහ  ඳයහජඹට ඳව වූශන ඇයි? වශවභ වුශ්ඩ ඉන්දිඹහශේ 

තීයණඹ අන් ශභොශවොශව ශනස ීභ ි හයි. ඉන්දිඹහශේ 

තීයණඹ අහන ශභොශවොශව ශනස වුශ්ඩ ඇයි? ඒ වහ ඵරඳෆ 

රධහන  හණු ශදක් තිශඵනහ. වක් තභයි  ශ්රී රාංහ 

ශොෂින්ටනඹ භඟ නුශදනු යන ඵ විශේල ටයුතු 

අභහතහාංලඹ වික්න් ජිනීහහිදී ඇඟශන්නට වළරීභ. වඹ ශඵොශවෝ 

ශනොඵළඳි යට්ල අඳට ඳක් ඡන්දඹ දීශභන් ළශකී ක්ටීභට 

ශඳරමවූහ. ජිනීහ මුළුශේදී තමුන්නහන්ශේරහ රක්ේධිශන 
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[ හ අනුය දිහනහඹ භවතහ] 



2014  අශෝසතු  06 

ශඳන්නුේ ශහ  අපි ශොෂින්ටනඹ වක් නුශදනු ඳවනහ 

කිඹරහ. තමුන්නහන්ශේරහ ශභශවේ ඉශන ඇශභන්හ 

ව්ලරන්න  දඬු   ශේ වන්න  වභ වන්න ථහ යනහ. වළඵළයි  

තමුන්නහන්ශේරහ ශභොක්ද ශශේ? වදහ  2012 දී 

තමුන්නහන්ශේරහ ශොෂින්ටනඹව වක් යවස නුශදනු 

ඳළළවවූහ. ඳරසතීන ජනතහට ශොන්ශේක් වියහිත වහඹ ඳශ 

යන්ශන් නළති  ඊශ්රහඹරශන මූර ධර්භහදී යධිඳතඹට 

තමුන්නහන්ශේරහ ඹට ශන්න ක්දු ශච්ච ශවේතු තභයි  

ශොෂින්ටනශන ඵරඳෆභ. තමුන්නහන්ශේරහ ශොෂින්ටනඹට 

ඹටඳව ශරහ තිශඵනහ. මූරහනහරූඪ  හ භන්ත්රීතුභි   

අන්තිභට වහි රතිපරඹ වුශ්ඩ අශඅ යශට් යුද අඳයහධ ළන 

ශොඹන්න ි ශඹෝජිතශඹෝ තුන් ශදශනකු ඳව යන්න ක්ේධ ීභයි. 

වුද ශේ ි ශඹෝජිතශඹෝ? ශේ ේඵන්ධ මිටුට ශේ  විශේල 

ි ශඹෝජිතශඹෝ ඳව යරහ තිශඵනහ. ශේ ි හ ය්ඩඩු ඇතුශශේ 

විලහර අර්බුදඹක් ි ර්භහණඹ ශරහ තිශඵනහ. 

 

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 හ භන්ත්රීතුභි   ඔඵතුභහට ත විනහඩි ශද හරඹක් 

තිශඵනහ. 

 

ගු අනුර ිමවානායක මශ ා 
(ரண்புறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මූරහනහරූඪ  හ භන්ත්රීතුභි   අද ්ල තළබීශේ ශඹෝජනහ 

ඳටන් වශව ඳළඹ බහඹට ලින්. වභ ි හ භට ත විනහඩි 

ඳවක් රඵහ ශදන්න. 

ශේ ඳව කිරීේ ළන ළබිනට් භ්ඩලරඹට කිේහද? 

තමුන්නහන්ශේරහ ශේ කික්ක් ළබිනට් භ්ඩලරඹට                      

කිේශේ නළවළ. ශේ ේඵන්ධශඹන් ළබිනට් ඇභති හ දන්නහද? 

දන්ශන් නළවළ. ශේ මිටුට ඳව ශශේ වුද? වක්                       

ශශනක් තභයි  ශලසභන්ඩ් ද ක්්ලහ. ඔහු වක්ව ජහතීන්ශ                

යුද විි ලසචඹහධියණශන ක්ශඹයහලිශඹොන් ක්ේධිශන 

විි ලසචඹ හශක්. ත අශඹක්  බ්රිතහන ඵළන්සටර්යශඹකු න 

ශජෂසන් නයිස. ඔහු සුලහනඹ  ලිබිඹහ  ශන්ඹහ ඹන යටර යුද 

අඳයහධ පිළිඵ ඳරීක්ණ අවදළකීේ ඇවශතක්. වශේභ ඔහු 

යුශොසශරෝළකිඹහශේ ශභරශෝ්ලට වශයහි ඳළළති යුද අඳයහධ 

ඳරීක්ණ මිටුශේ රධහි ඹහ. ශේ මිටුට ඳව ශොට තිශඵන 

අශනක් පුේරඹහ තභයි ශඩ්විඩ් ශ්රේන්. ඔහු  2002 ක්ට 2005 

දක්හ ක්ශඹයහලිශඹොන්හි යුද අඳයහධ ේඵන්ධ විශලේ 

අධියණශන විභර්ලන රධහි ඹහයි.  වශේභ ඔහු ඇශභන්හ වක්ව 

ජනඳද යජශන තිස අවු හේදක් ශේඹ ශ අශඹකු න අතය  බුේධි 

අාංල අධක්යශඹකි. තද  ඔහු යයක් බුේධි ඒජන්ක් 

ි ශඹෝජ ජනයහ්ල වුන්රඹද ි ශඹෝජනඹ ය ඇත.   

භත තඵහ න්න. ශේ ශඩ්විඩ් ශක්න් කිඹන්ශන් වුද? 
ඇශභන්හ වක්ව ජනඳදශන තිස අවු හේදක් ශේඹ ශ අශඹක් 
ශභන්භ බුේධි අාංලශන අධක්යශඹක්. ඒ හශ භ ඔහු යයක් 

බුේධි ඒජන්ක්ශන ි ශඹෝජ ජනයහ්ල වුන්රඹද ි ශඹෝජනඹ 

ය තිශඵනහ. වතශොට තමුන්නහන්ශේරහශ  ි ශඹෝජිතඹන් 
වළටිඹට ශේ ඳව යශන තිශඵන්ශන් වුද? වහඹ ශදන්න  

උඳශදස න්න ඳව ය තිශඵන ශේ මිටුශේ ඉන්න අඹ වුද? 
ශේ අඹට කීඹක් ශනහද? ශේ හර්ඹඹ ශනුශන් ශලසභන් ද 

ක්්ලහ කිඹන අඹට වළ හණු විට - භහ ඔහුට ශන ණන දන්ශන් 
නළවළ- අි ක් ශදන්නහට ශලොරර් රක් ඳව ණශන් ශන්න 

තමුන්නහන්ශේරහ වඟ ශරහ තිශඵනහ. ්ලඳනහ යරහ 

ඵරන්න. ශලොරර් රක් ඳවක් කිඹන්ශන්  හපිඹ්ල ශෝටි 
වඹවභහයක්. ශේ ව පුේරශඹකුට ඒ තයේ මුදරක් ශන්න 

තමුන්නහන්ශේරහ වඟ ශරහ තිශඵනහ. තමුන්නහන්ශේරහ ශේ 

යමින් ක්ටින්ශන් ශභොක්ද? ඒ ණන් වශවභ ශනොශයි නේ  

ශන ණන් තිශඵනහ නේ  ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට ඒ ඇවත 
ණන් ඉදින්ඳව යන්න. භභ ඉතහ  කීශභන් යුතුයි ශේ 

ණන් කිඹන්ශන්.  හපිඹ්ල ශෝටි වඹවභහයක් වක්ශශනකුට 
ශන්න තීයණඹ ය තිශඵනහ. ඉතින් ශේ යට  ශන ඹමින් 

ක්ටින්ශන් ශොශවේටද?  

තමුන්නහන්ශේරහ  අද අඳට ශේ ශඳන්නුේ යමින් ක්ටින්ශන් 

ශොෂිාංටන් වක් යන ශඵො හ වළඅපි්ලරක්. ඇවතටභ  

ශොෂිාංටන් වක් වළඅපි්ලරක් තමුන්නහන්ශේරහට නළවළ. ක්දු 
ශමින් තිශඵන ශේ තභයි  ශොෂිාංටනඹ යයක්හ යමින්  

ශොෂිාංටනඹට අල  ඳන්දි ශොෂිාංටනශන ි ශඹෝජිත හ ඳව 

යශන ඊට අදහශ භනක් තමුන්නහන්ශේරහ ඹමින් ක්ටින ව.  

 හ විශේල ටයුතු අභහතතුභි   භභ ඊශඟට 

තමුන්නහන්ශේශන් ශේ හයණඹ අවනහ. වාංරන්තශන 
තහනහඳති හර්ඹහරඹක් වළදුහ. ඒ ශවොයි. තිබුණු හර්ඹහරඹ 

ශනුට ශන ඉලභක් අයශන විලහර තහනහඳති හර්ඹහරඹක් 
වළදුහ. ඒව දළන් ඒ තහනහඳති හර්ඹහර ඳහවිච්චි යනහද? නළවළ. 

ඇයි ඒ? ඒට ීග ඵඩු න්න ්ලලි නළවළ ලු. ඳවුේ මිලිඹන 

ණනක් විඹදේ යරහ තහනහඳති හර්ඹහරඹක් වදරහ  ඒට ීග 
ඵඩු න්න ්ලලි නළවළ කිඹරහ ශන තළන කුලිඹට ඉන්නහ. ඒ 

කුලිඹ ශන්ශන් වුද? ඒව ශන්ශන් ය්ඩඩුශන්.  

ඊශඟට  යන් භහරශන රලසනඹ ළන ඵරමු. ඒ විශේල ටයුතු 

අභහතහාංලශනදී නළති වුණු යන් භහරඹක්. ජලි භහශන 12ළි  දහ 
ශොන්ඹහශේදී ක්දු වූ අනතුයකින් භ හමුට ඳව වූ අනුයහධපුයශන 

ඳදිාංචි ක්ටි අ හි න්ද රබහය භවතහට අඹව භහරඹක් වහ මුේදක් 

තහනහඳති භන් භ්ලශ්ල වහ තිබිඹදී විශේල ටයුතු 
අභහතහාංලශනදී නළති වූ ඵට ඳසු ගිඹ තිඹ පුයහ පුව ඳවර 

හර්තහ වුණහ. අශඅ ඳක්ශන දකුණු ශොන්ඹහනු ලහහ ශේ 
පිළිඵ අඳ දළනුව ශහ. දළනට විශේල අභහතහාංලශන අධක් 

ජනයහ්ලන්ඹක් ඇතුළු 14ශදශනකුශ  ශේඹ අවහිටුහ   
අි හර්ඹ ි හඩු ඹහ තිශඵනහ. දළන් භභ අවනහ  තහනහඳති ඵෆ  

ව යවතයන් ඵඩු වන්න පුළුන්ද කිඹරහ. වශවභ වන්න 

ඵළවළ. 2007 දී ි කුව ශ ච්රශ්ලඹක් තිශඵනහ . ඒ ච්රශ්ලඹ 
අනු ශේ තහනහඳති ඵෆ  ඇතුශශේ යවතයන්  න්දී යදී බහ්ඩල 

වන්න ඵළවළ. ඒ ච්රශ්ලඹ ි කුව ය තිශඵන්ශන් ශභළි  දෆ 
ක්දුීභ ළශළක්ීභට ව විශලේශඹන්භ තහනහඳති  භ්ලර වයවහ 

ශවොය ජහහයේ ක්ේධ ශයි කිඹන අනතුය භ වයන්නයි. 
වතශොට 2007 දී ි කුව ශ ඒ ච්රශ්ලඹට ඳටවළි  ශේ 

තහනහඳති භන් භ්ලශ්ල යවතයන් ශච්න් වේශේ වුද? 

ශොන්ඹහශේ භව ශොභහන්සයඹහ ඒට අය දුන්නහද? වශවභ 
නේ ඔහුට වි හේධ වත රිඹහ භහර්ඹ ශභොක්ද? ඒව වශව 

විශේල ශේශඹහි ි යුක්ත ි රධහන්ශඹක්. ඒ ි රධහන්ඹහට වශයහි 
වතු රිඹහ භහර්ඹ ශභොක්ද? ශභොකුව නළවළ.  

යවතයාං කිඹන ශොට ශයෝහිත අශ.ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ 
ඵරනහ ශේ ඳළවත.    

 
මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ශවොයි.  හ භන්ත්රීතුභහ දළන් ථහ අන් යන්න. 

 
ගු අනුර ිමවානායක මශ ා 
(ரண்புறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අන් යන්නේ භභ ශේ ශේ විතයක් කිඹරහ  මූරහනහරූඪ 

 හ භන්ත්රීතුභි .  
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ඳහර්ලිශේන්තු 

දළනට භහඹට ඳභණ ශඳය අශඅ හිතව ශශනක් විශේල 

ටයුතු අභහතහාංලශන ටයුතු ශහ. ඔවුන්ට දළන්  රධහන 

රලසනඹක් තිශඵනහ. විශේල ටයුතු අභහතහාංලශන ශ්ලේතුමිඹ 

විශදසත අධහඳනඹ රඵපු ශශනක්. ඇඹශ  ඉාංරීක් බහහ 

වළක්යීභ වහ ඉාංරීක් දළනුභ ඉවළින්භ තිශඵන්න පුළුන්. නමුව 

විශේල ටයුතු අභහතහාංලශන ශඵොශවෝ ි රධහන්න් ඈත භධ භවහ 

විදහරලින් යපු  හභහන ශඳශ ඉාංරීක් බහහට ේභහන 

හභහර්ථඹක් තිශඵන  උඳහධිඹක් හිත විලසවිදහරශඹන් භව 

වුණු අඹ වුව  වර ඉාංරීක් දළනුභක් තිශඹන අඹ ශනොශයි. 

වළඵළයි  ඔවුන් වක් තභයි මීය ට ලින් හිටපු ෆභ 

ශ්ලේයශඹක්භ ටයුතු ශශේ. ෆභ ශ්ලේයශඹක්භ ඔවුන්ට 

රලාංහ ශහ. ඔවුන්ශ  හර්ඹඹ  ඇීයභට රක් ශහ. නමුව 

ර්තභහන ශ්ලේන්ඹ ශභොක්ද යන්ශන්? ඇඹ  විශේල ටයුතු 

අභහතහාංලඹ යඳසු  මුළුභි න්භ ඵමුණු කුරඹට ශන ඹමින් 

තිශඵනහ. ඒ ි රධහන්න් ළ  ළහ තිශඵන ඉාංරීක් ළරැදි 

ශඳන්මින් ි යන්තයශඹන් ඔවුන් ධහිාංහට ඳව යමින් 

ක්ටිනහ. ශභොක්ද ශේ යමින් තිශඵන්ශන්? භහ ඉතහ  ශටිශඹන් 

ඒ ළන කිේශේ. ඒ ි හ  හ ඇභතිතුභි   ඒ පිළිඵව අධහනඹ 

ශඹොමු යන්න. 

විශේල ටයුතු අභහතහාංලඹ  අශඅ යට පිළිඵව  අශඅ යශට් 

ජනතහ පිළිඵව  අශඅ යශට් අනහතඹ පිළිඵව මීය ට ලහ 

ළඩි අධහනශඹන් ව අශඵෝධශඹන් ටයුතු යනු ඇතළයි 

ඵරහශඳොශයොවතුශන් භභ ි වඬ ශනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි.   

 

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එපත. අව්ලර් මශ ා 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்ர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order.  

 
මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ශභොක්ද  හ භන්ත්රීතුභි   රීති රලසනඹ? 

 
ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එපත. අව්ලර් මශ ා 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்ர்) 

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

Let us conduct this Debate maintaining the honour and 

dignity of the House.  We, as Members of this House are 

duty-bound to follow the Standing Orders. Standing 

Order No. 78 states, I quote: 

“The conduct of the President, or acting President, Members of 

Parliament, Judges or other persons engaged in the administration of 
justice shall not be raised except upon a substantive motion; and in 

any amendment, question to a Minister, ..” 

There, it is a Minister or a Member of Parliament. 

“… or remarks.in a debate on a motion dealing with any other 
subject reference to the conduct of the persons aforesaid shall be out 

of order.” 

Therefore, in this respect, even the authority on 

Parliamentary  Procedure and Practices, Erskine May, is 

also very clear. I would only recommend to the Hon. 

Anura Kumara Dissanayake to read  the book of Erskine 

May, if he can obtain  a Sinhala version.  

Sir, the other matter is that he was slinging mud at 

them. Also, he has violated Standing Order No. 78 by 

referring to the -  

 
මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 ශවොයි  ඳහර්ලිශේන්තු සථහය ි ශඹෝ 78ට ඳටවළි  

ශොටස ශේ නේ අධඹනඹ කිරීශභන් අනතු හ ඒහ ඉව 

කිරීභට ි ශඹෝ යනහ. ශඹෝජනහ ස ඝය කිරීභ  හ රක්සභන් 

කින්ඇ්ලර භන්ත්රීතුභහ. 

 

[අ.බහ. 2.16] 

 

ගු ්ක්මන් කින්ඇල්  මශ ා 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறஎல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මූරහනහරූඪ  හ භන්ත්රීතුභි   වභ ශඹෝජනහ භහ ස ඝය 
යන අතයභ   ඳසු ගිඹදහ විභ්ල ීයාංල භළතිතුභහ කිඹපු 
ථහකින් භශ  ථහ යයේබ යන්න භහ ළභළතියි. 
"ජිනීහලින් දභන්න වදන ශතෝඩඩු ය්ඩඩු ක්ඹතින්භ දභහ 
න්න වදනහ" කිඹරහ වතුභහ කිේහ.  හ ඇභතිතුභි   
ඔඵතුභහව දන්නහ  2011  2012 ර්ර වක්ව ජහතීන්ශ  
ාංවිධහනශන භහන හිමිේ වුන්ක්රඹ අශඅ යට ළන හච්ඡහ 
යන  ශොට ව ශදඹයි ඉ්ලලුශේ කිඹන ව. ශභොක්ද 
ඉ්ලලුශේ? 2011  2012  2013  2014 ර්ර ඔවුන් ව ශදඹයි 
ඉ්ලලුශේ. ශභොක්ද ඉ්ලලුශේ? ශ්රී රාංහ තුශ අබන්තය 
ඳරීක්ණඹක් යන්න කිඹරහ ඉ්ලලුහ. මූරහනහරූඪ  හ 
භන්ත්රීතුභි   ඒ ශෝලශරෝ දහව ජහතන්තය ඳරීක්ණඹක් 
ඉ්ලලුශේ නළවළ. ඒ හර්තහ කිඹහ ඵළලුශොව  2011  2012  2013  
2014 ර්ර වළභ අසථහශේභ කිේශේ රාංහශේ නීතිඹ තුශ 
අබන්තය ඳරීක්ණඹක් යන්න - conduct your own inquiry -  
කිඹන වයි. ඔඵතුභන්රහ ඒ ශශේ නළවළ.  ඔඵතුභන්රහ ඒ 
ශශේ නළවළ. ඔඵතුභන්රහ ඒ ශශේ නළති ි හ තභයි 
ජහතන්තය ඳරීක්ණඹට ගිශන. දළන් ජහතන්තය 
ඳරීක්ණඹට ගිඹහට ඳසශේ ඳහ්ඩඩු ේඵර යිරහනඹ යව 
ශරහ  හිටපු වළටිශන.  වු හව දන්ශන් නළවළ. ඳසු ගිඹ භහශන 
භභ හිටිශන නළවළ  ඳහර්ලිශේන්තුට ශඹෝජනහක් ශනළ්ලරහ 
තිබුණහ. ශභොක්ද ඒ? "ඳහර්ලිශේන්තුශේ අයඹ නළතු අපි 
වක්ව ජහතීන්ශ  ාංවිධහනඹ වික්න් යන ඳරීක්ණඹට වබහගී 
ශන්ශන් නළවළ" කිඹරහ. භළක්ස්ල ඳයණභ භවතහශ  
බහඳතිවශඹන් යුව මිටුට ජහතන්තය ි ශඹෝජිතයින් 
පින්ක් ඳව යන ශොට ඳහර්ලිශේන්තුශන් ඇහුහද? හශන්ද 
ඇහුශේ? ඳහර්ලිශේන්තුශන් ඇහුහද  ළබිනට් භ්ඩලරශඹන් 
ඇහුහද? 

 

ගු මාග වමරීරර මශ ා  
(ரண்புறகு ங்கப சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

විශේල ටයුතු ඇභතියඹහශන් ඇහුශව නළවළ. 
 

ගු (ණනාර්ය) ශ්ජයදාව රාජප්ක මශ ා 
(ரண்புறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

අභළතිතුභහශන් අවරහව නළවළ. 
 

ගු ්ක්මන් කින්ඇල්  මශ ා 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறஎல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භහ හිතන වළටිඹට විශේල ටයුතු ඇභතියඹහ දන්ශනව 

නළවළ. ඉතින් ශභොක්ද ශේ? දළන් ශ්රී රහාංකි ේබඹක් ඇති 

පුේරශඹකුයි සුේශදෝ ශදන්ශනකුයි ඳව යරහ තිශඵනහ. 
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ගු සුජීල ගවේනසිාශ මශ ා 
(ரண்புறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

සුේශදෝ තුන්ශදශනක්. 

 
ගු ්ක්මන් කින්ඇල්  මශ ා 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறஎல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භභ දළන්  හ ජී.ව්ල. පීන්ස ඇභතිතුභහශන් අවන්න ළභළතියි 

ශේ ඳරීක්ණඹ ජහතන්තය ඳරීක්ණඹක්ද නළේද කිඹරහ. ඇයි  

හිටපු වළටිශන ශේ යන්න වදන්ශන්?  හ ඇභතිතුභි    මු්ල 

අවු හේශේභ ශහ නේ ජහතන්තය ඳරීක්ණඹක් ඳවන්ශන් 

නළවළ ශන්. 2011 දී ශේ ශඹෝජනහ යපු ශරහශේ "අපි අබන්තය 

ඳරීක්ණඹක් යනහ" කිඹරහ ඔඵතුභහ නළඟිටරහ කිේහ නේ  

ජහතන්තය ඳරීක්ණඹක් ඳවන්න රාංහට වනහද? ඒ භභ 

ඇභතිතුභහශන් අවන්න ළභළතියි. භට දළන් උවතයඹක් ඕනෆ. 

 
ගු (මශානාර්ය) ජී. එල්. පීන්ව්  මශ ා 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.எல். பீரறஸ்) 

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

භශ  ථහශේදී භභ උවතය ශදන්නේ. 

 
ගු ්ක්මන් කින්ඇල්  මශ ා 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறஎல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නළවළ  නළවළ  ඔඵතුභහ උවතය ශදන්ශන් නළවළ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] 

 

ගු ගරෝහි  අග.ගුණලර්ධාන මශ ා  
(ரண்புறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ඇයි  උවතය දුන්ශන් නළවනේ ශභොනහ යන්නද?  හ 

ඇභතිතුභහ  දළන් උවතය ශදන්න වඳහ. 

 

ගු (මශානාර්ය) ජී. එල්. පීන්ව්  මශ ා 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.எல். பீரறஸ்) 

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

නළවළ  නළවළ  දළන් උවතය ශදන්ශන් නළවළ.   [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

  හණහය ි ලසල.ද න්න.  [ඵහධහ කිරීභක්]   හ ජී.ව්ල. 

පීන්ස ඇභතිතුභහට ථහ යන්න ඉල ශදන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගු (මශානාර්ය) ජී. එල්. පීන්ව්  මශ ා 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.எல். பீரறஸ்) 

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

මූරහනහරූඪ  හ භන්ත්රීතුභි    හ රක්සභන් කින්ඇ්ලර 

භන්ත්රීතුභහශ  ක්න්තක් තිශඵනහ  ථහ යන අතශයව වයස 

රලසන අවනහ. ඒ ශනොශයි ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ ේරදහඹ. 

වතුභහ අන රලසනඹ භභ ටවන් ය වතහ. ි ක් ශේරහශේ භභ 

පිළිතු හ ථහ යන ශොට ඒ ේඵන්ධශඹන් වතුභහට ඉතහභව 

ඳළවළදිලි පිළිතුයක් රඵහ ශදනහ. ඒ තභයි ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ 

ේරදහඹ. 

 
මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ශවොයි   හ රක්සභන් කින්ඇ්ලර භන්ත්රීතුභහ ථහ යන්න. 

ගු ්ක්මන් කින්ඇල්  මශ ා 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறஎல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

වළඵළයි භභ වතුභහ ළන  ශවොටභ දන්නහ. ශභොද  භභ ශේ 
ශ  රලසන ණනහක් වතුභහශන් අවරහ තිශඵනහ. වතුභහ 

වළභදහභ කිඹනහ වතුභහශ  ථහශේදී උවතය ශදනහ කිඹරහ. 
නමුව උවතය ශදන්ශන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] වතුභහ අාං නේ 

දළන් උවතය ශදන්න පුළුන් ශන්. ශභොද  අඳට වාංන්න ශදඹක් 

නළවළ. ශේ ඳහර්ලිශේන්තු. වාංන්න ශදඹක් නළවළ. [ඵහධහ 
කිරීභක්] 

 

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 හ භන්ත්රීතුභහ ථහ යන්න. 

 

ගු ්ක්මන් කින්ඇල්  මශ ා 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறஎல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අවු හදු 5ක් තිසශේ කිේහ  අපි ජහතන්තය ඳරීක්ණඹ 

පිළින්ශන් නළවළ කිඹරහ. අශඅ යශට් යුේධශඹන් ක්වි්ල ළක්ශඹෝ 
වක්ශශනක්ව භළ හශ්ඩ නළවළ කිඹරහ; "zero casualty" කිඹරහ 

ඔඵතුභන්රහ ජිනීහරට ගිහි්ලරහ කිේහ. ඔඵතුභන්රහ වශවභ 
කිේශේ නළේද? භභ කිඹන්නේ ඇවත ථහ. මූරහනහරූඪ  හ 

භන්ත්රීතුභි   ශේශක් ඇවත ථහ තභයි රාංහට හිතව යට්ල 

න චීනඹ   හක්ඹහ  විශලේශඹන් ජඳහනඹ ය්ඩඩුට කිඹරහ 
තිශඵනහ  "ඹේ කික් අබන්තය ඳරීක්ණඹක් ශශේ නළවනේ 

වක්ව ජහතීන්ශ  භහන හිමිේ වුන්ක්රශන හර්තහ 
යයක් භ්ඩලරඹට ගිඹහභ අපි වශඹෝඹ ශදන්ශන් නළවළ" 

කිඹරහ. ඒයි ශේ මිටු වදික්ශන ඳව ශශේ. 

 

ගු (මශානාර්ය) ජී. එල්. පීන්ව්  මශ ා 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.எல். பீரறஸ்) 

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

ඒ ශඵො හක්. 

 

ගු ්ක්මන් කින්ඇල්  මශ ා 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறஎல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

වශවභ නේ ශවේතු කිඹන්න ශෝ. ජහතන්තය පුේරඹන් 

ේඵන්ධ ය ශන ඹේකික් විධිඹ අබන්තය ඳරීක්ණඹක් 

ශශේ  නළවනේ  වක්ව ජහතීන්ශ  භහන හිමිේ වුන්ක්රශන 

හර්තහ යයක්ණ භ්ඩලරඹට ගිඹහභ  වශඹෝඹ ශදන්ශන් 

නළවළ. ශේයි ශවේතු. ශඵො හට ඳහර්ලිශේන්තු- 
 

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! ශේ අසථහශේ වු හන් ශවෝ  හ 
භන්ත්රීයඹකු  හ ශඳ හභහ්ල යහජදුයයි භන්ත්රීතුභහශ  නභ 
මූරහනඹ වහ ශඹෝජනහ යන්න. 

 

ගු එව්.බී. ිමවානායක මශ ා (උවව් අධායාපන 

අමා යතුමා) 
(ரண்புறகு எஸ்.தற. றசரரக்க - உர் கல்ற அகச்சர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher Education) 

මූරහනහරූඪ  හ භන්ත්රීතුභි   " හ ශඳ හභහ්ල යහජදුයයි 

භන්ත්රීතුභහ දළන් මූරහනඹ ත යුතුඹ"යි භහ ශඹෝජනහ යනහ. 
 

ප්ර්නය ශ්මවන ිමන්  වභා වපතම  ශ්ය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ஏற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

අනතුුල ගු ජානක බණ්ඩාර මශ ා  මූාවනගයන් ඉල ක 
වුගයන්  ගු ගපුමාල් රජු රයි මශ ා මූාවනාරූඪ ශ්ය. 

அன்தறநகு, ரண்புறகு ஜரணக தண்டர அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்பொ அகனர, ரண்புறகு ததபைரள் ரஜதுக 

அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள்.    

Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA  left the Chair and 
THE HON. PERUMAL RAJATHURAI  took the Chair. 

 

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, you can proceed.  
 

ගු ්ක්මන් කින්ඇල්  මශ ා 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறஎல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 "අපි අබන්තය ඳරීක්ණඹක් යනහ" කිඹරහ 

තමුන්නහන්ශේරහ ඳශමුළි  අවු හේශේභ කිේහ නේ  කික්භ 

ද ජහතන්තය ඳරීක්ණඹක් වන්ශන් නළවළ. විවිධ යටර 

 ඝශඹෝ ථහ ශ ශේ්ල ඒ හර්තහර  පිටු ණන් තිශඵනහ.  

නමුව තමුන්නහන්ශේ ඒ ශශේ නළවළ. ශේ රලසනඹව වක් 

ශේලඳහරනඹ ශහ.   ශ්රී රාංහට වි හේධ ශඹෝජනහක් ේභත 

වුණහභ  යට ය්රභණඹ යන්න වනහ  විශේශීඹ ඵරඳෆේ ඇති 

යන්න වනහ කිඹරහ ජනතහ මුශහ යරහ ශේශීඹවඹ 

ඉසයවට දභරහ භළතියණ දිනීශේ හඳහයඹක් ඵට ඒ 

ඳන්ර්තනඹ ශහ. ඇවත ලශඹන්භ වුශ්ඩ ඒ ශන්. දළන් 

තමුන්නහන්ශේරහ කිඹනහ  කික් ශනකුට ඇඟිලි වන්න 

ශදන්ශන් නළවළයි කිඹරහ. වශවභ නේ ශභොටද යේශඳෝහ 

ශනහශේ. යේශඳෝහ ළු ි හද? ශභොටද  යේශඳෝහ 

ශනහශේ. ජහතන්තය ඇඟිලි ළසීේරට අළභළති නේ 

යේශඳෝහ ශනහශේ ශභොටද? [ඵහධහ කිරීභක්] ජහතන්තයඹට 

ඇඟිලි වන්න ශදන්ශන් නළවනේ ශේ ශඟදී යුශයෝපීඹන් තුන් 

ශදශනක් ඳව ශශේ ශභොටද?  

 දළන් තමුන්නහන්ශේරහ ශොමිටිඹක් ඳව ය තිශඵනහ. 

වක්ව ජහතීන්ශ  භහන හිමිේ වුන්ක්රඹට හක්ෂි ශදන අඹට 

තමුන්නහන්ශේරහ තර්ජනඹ ශහ. ඇභති හ රූඳහහිි ඹට 

ගිහි්ලරහ කිේහ  ශේ හක්ෂි ශදන්න ඹන වළභ ශනකුටභ 

වි හේධ නීති භහර්ශඹන් ටයුතු යනහ කිඹරහ. වශවභ කිේශේ 

නළේද? කිේහ. තමුන්නහන්ශේරහ ඳව ශ ශොමිටිඹටව ඒ 

රාංගුද?  හ විශේල ටයුතු ඇභතිතුභි   ඒ රාංගුද?  

ශේශෝලශරෝ අවු හදු වතක් තිසශේ ශඳොශයොන්දු ශරහ තිශඵනහ  

හක්ෂි හන් යයක්හ කිරීශේ ඳනව ශටුේඳතක් ශ නහ 

කිඹරහ. 2007 ඒ ඳනව ශටුේඳත -Assistance and Protection to 

Victims of Crime and Witnesses Bill ව- ශනහහ. 

තමුන්නහන්ශේරහ ඒ අතයභඟ නළළවවුහ. දළන් අවු හදු වතක් 

ශනහ. ශෝ  ඒ ඳනව ශටුේඳත? ශෝ  හක්ෂිහයඹන් 

යයක්හ කිරීශේ ඳනව ශටුේඳත? ඔඵතුභහ ඒ ඳනව ශටුේඳත 

ශනහශේ 2007 ශන්ද?  2006 නළවනේ 2007 ඒ ඳනව ශටුේඳත 

ශනළ්ලරහ ්ල දළේභහ. ශෝ  ඒ ඳනව ශටුේඳත? වතශොට 

ශේ ශොමිටිඹ ඉදින්ශන හක්ෂි ශදන්න ඒ අඹට ි දවක් 

තිශඵනහද? යයක්හක් තිශඵනහද? ශභොද  ය්ඩඩුශේ 

ඇභති හ ඒ අඹට තර්ජනඹ යරහ තිශඵනහ. හක්ෂි ශදන්න 

ගිශඹොව ශවො ඳහලභක් උන්නහ කිඹරහ ශේ යශට් ශේලඳහරන 

ඳක්ර නහඹඹන්ට තර්ජනඹ ය තිශඵනහ. ඒයි තවවඹ.  

අශඅ විශේල ශේහ ළන ඇවත ලශඹන්භ අඳට නහටුයි. 

භභ හිතනහ  ශභතළන ඉන්න වළභ ශශනක්භ අශඅ යටට 

යදශයයි කිඹරහ. අශඅ තහනහඳති හර්ඹහර ළන  අපි පිටයටරට 

ගිඹහභ අශඅ තහනහඳති හ වළක්ශයන යහයඹ ළන ඵරන ශොට   

ශභොන ය්ඩඩු ඵරශන හිටිඹව ශවො තහනහඳති හ ඳව යරහ 

ඉන්නහ නේ අපි තුටුයි. අද ඳව යරහ ඉන්ශන් වුද? රක්සභන් 

දිර්හභර් භළතිතුභහ විශේල ටයුතු ඇභතියඹහ ලශඹන් ක්ටි 

හරඹ භට භතයි. ඒ හරශන ශොච්චය ශවො විශේල ටයුතු 

අභහතහාංලඹක් තිබුණහද? වතුභහ ශේලඳහරනඹ ශශේ නළවළ. 

වතුභහ වේඵන්ශතොට ගිහි්ලරහ විශේල රතිඳවතිඹ ළන ථහ ශශේ 

නළවළ. වේඵන්ශතොට මූරහශන් ඉන්න ශොීන්ට විශේල 

රතිඳවතිඹ ළන ථහ යනහ. ඒහ තභයි භවය අඹ යන්ශන්.  

 

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එපත. අව්ලර් මශ ා 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்ர்) 

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

ඇයි  ඒ ශෝලරන්ට ථහ යන්න ශවො නළේද?  

 

ගු ්ක්මන් කින්ඇල්  මශ ා 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறஎல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නළවළ  ශවොයි  ශවොයි. ශඵොශවොභ ශවොයි.  

 
ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එපත. අව්ලර් මශ ා 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்ர்) 

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

ශොීන්ට ථහ යන්න ශවො නළේද?  

 

ගු ්ක්මන් කින්ඇල්  මශ ා 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறஎல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

දහව විශේල රතිඳවතිලින් ඡන්ද දිනන්න ඵළවළ. [ඵහධහ 

කිරීේ] දළන් ඵරන්න -[ඵහධහ කිරීේ] 

 
මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, do not disturb the speaker. 

 
ගු ්ක්මන් කින්ඇල්  මශ ා 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறஎல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භට භතයි  රක්සභන් දිර්හභර් ඇභතිතුභහ වතුභහශ  

ථහ  වතුභහභ ලිේහ. වතුභහ ථහ ලිඹන්න කික් ශශනක් 

ශඹොදහ වශව නළවළ. ජනහධිඳතිි ඹශ  ථහව වතුභහ ලිේහ. 

අඳට යලේඵයයි. ශේශෝලශරෝ පිටයට ශොේඳළි  න්නහ. 

ඇශභන්හට ඵළණ ඵළණ ඇශභන්න් ශොේඳළි භ න්නහ. 

ශභොක්ද ශේ යන්ශන්? උශේ ව ඇශභන්හට ඵණිනහ. 

ඵරන්න  ශේ ය්ඩඩුශේ ඇභති හ හශ භ අපි වුණව අශඅ 

ද හන් අධහඳනඹ වහ ඹන්ශන් ඵටහිය යටරටයි.  

ඇශභන්හට  වාංරන්තඹට  යුශයෝඳඹට ඹනහ. වක් 

ශශනක්ව  චීනඹට ඹනහද? වක් ශශනක්ව  ඉයහනඹට 

ඹනහද? නළවළ. ඇයි ඒ? ශභොද  ඵටහිය යට්ලර 

අධහඳනශන ඹේකික් ටිනහභක් තිශඵන ි හයි. ඇවත 

ලශඹන්භ අද අශඅ විශේල ශේහ ළන කිේශොව  ජහතන්තය 

ලශඹන් දළන් අශඅ යට නළති ශරහ වභහයයි.  තව  නළති 

යන්න ශදඹක් නළවළ.  හ ඇභතිතුභි   අපි දළක්හ ඔඵතුභහ 

වක්ව ජහතීන්ශ   භහන හිමිේ වුන්ක්රඹට ගිහින් ථහක් 

යරහ වනහ. ඔඵතුභහ දහව වතළන ඉන්ශන් නළවළ. ඔඵතුභහ 

ගිඹහ; ථහ  යරහ ඳසු දහ යහ. ඒ මික් ඔඵතුභහ වතළන 

හිටිශන නළවළ. ඔඵතුභහට ඒ පීලනඹ  දයහ න්න ඵළවළ. ශේ අශඅ 

යට. යි ්ල වි්රභක්ාංව භළතිතුභහ අභළති ලශඹන් හිටපු  හරශනදී 

අඳට ව ශදඹයි කිේශේ. වතුභහ කිේශේ  රාංහට ළදවභ 

රශේලඹ තමි්ලනහඩු කිඹරහයි. අඳට වළභදහභ කිේශේ ශභොක්ද? 

The relationship with Tamil Nadu is more important than the 

relationship with Delhi. දි්ලලිඹට ලහ ළදව කිඹරහයි කිේශේ. 
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තමුන්නහන්ශේරහට ඵළන් වුණහ  තමි්ලනහඩුව වක් ශවො හිත  

දිනහ න්න. ඉතින් ශොශවොභද යුශයෝඳඹව වක් නුශදනු 

යන්ශන්? ඇශභන්හව වක් නුශදනු යන්ශන්? 

තමි්ලනහඩු කිඹන්ශන් අශඅ අ්ලළක්ඹහ. තමුන්නහන්ශේරහට ඒ 

අඹ ශ  ශවො හිත දිනහ න්න  ඵළන්  වුණහ. තමුන්නහන්ශේරහ 

තමි්ලනහඩු ළන හිතරහ  නළේද?  

භට භතයි   2001 - 2004  යි ්ල වි්රභක්ාංව භළතිතුභහ 

අභළති හරශනදී ජඹරලිතහ භව ඇභති ශරහ හිටිඹහ. ජඹරලිතහ 

ව්ලටීටීඊ වට වි හේධයි හිටිශන. ඒ ළන ඔඵතුභන්රහ දන්නහ. 

ව්ලටීටීඊ වශක් රිඹහහන්න් 460 ශදශනක් අව අලාංගුට වතහ. 

වතුමිඹ  භයන්න ව්ලටීටීඊ වශන් බිේ ශඵෝේඵඹක් ඇශටේහ.  

 හ ඇභතිතුභි   ඔඵතුභහට ඒ භත ඇති. ඒ විධිඹටයි වතුමිඹ 

රාංහට වශඹෝඹ දුන්ශන්. ඒ අඹ වයි ඉ්ලලුශේ.  දවතුන්න 

ය්ඩඩු්රභ සථහ ාංශලෝධනඹ  ඳදනේ ය ශන ශේලඳහරන 

විඳුභක් ශදන්න කිඹන වයි ඉ්ලලුශේ. ත්රසතහදඹට වි හේධයි  

රාංහ ශඵදනහට වි හේධයි  නමුව දවතුන්න ාංශලෝධනඹ 

ඳදනේ යශන ශේලඳහරන විඳුභක් ශදන්නඹ කිඹන වයි ඒ 

අඹ ඉ්ලලුශේ. නමුව තමුන්නහන්ශේරහ ශභොක්ද ශශේ? 

වතුමිඹශ ව  ඉන්දිඹහශේව වශඹෝඹ න්න ඕනෆ ි හ 

දවතුනට ළඩිශඹනුව -Thirteen Plus  - ශදනහඹ කිේහ.  ඒ  

දුන්නහද?  

දළන් ඵරන්න  උතුශර් රලසනඹ.  වි ශන්සයන් භව ඇභතිතුභහ 

ශවො පුේරශඹක්. අපි හශ  පුේරශඹක්. වතුභහ ශොශම  

හිටිශන. ශශ්රේසඅහධියණ විි ලසචඹහයයශඹක්. වතුභහ 

ව්ලටීටීඊඹට ේඵන්ධඹක් නළවළ. ඒ හශ  පුේරශඹක් වක්ව 

තමුන්නහන්ශේරහට නුශදනු යන්න  ඵළන් වුණහ. වතුභහ භධසථ 

පුේරශඹක්. වතුභහශ  ද හන් ඵළරහ ඉන්ශන් ක්ාංවර අඹ. ඒ 

හශ  පුේරශඹක් වක්ව තමුන්නහන්ශේරහට නුශදනු 

යන්න  ඵළන් වුණහ. වතුභහ අන්තහදී  පුේරශඹක් ශනොශයි.  

ඇයි වතුභහ භඟ නුශදනු යරහ ශේ රලසනඹ වින්ශන් 

නළවශව? අඳට ඉතහභ නහටුයි.  

ශේ  අසථහශේදී භභ ජී.ව්ල. පීන්ස ඇභතිතුභහට කිඹන්ශන් 

ශභඹයි.  ඔඵතුභහ චන්්රිහ භළතිි ඹශ   යජශන ඉන්න  හරශනදී 

ශෂලය්ල විඳුභක් ළන ථහ ශහ. වශවභ ශන්ද? ශෂලය්ල 

විඳුභක් ළන ථහ ශහ ශන් - Union of Regions.  ඔඵතුභහ ඒ 

හරශන අඳට ඒ ළන ඉළන්නුහ ශන්. ඊට ඳසු යි ්ල 

වි්රභක්ාංව භළතිතුභහශ  ය්ඩඩුට යහභ "explore the 

possibility of a federal solution" කිඹහ කිේහ.   භහින්ද 

යහජඳක්  භළතිතුභහව වක්හු වුණහභ "දවතුන  ශදන්න  ඵළවළ   

කික්භ ඵරඹ ශඵදීභක් අල නළවළ" කිේහ. You must be 

intellectually honest. That is what is most important in this 

business.   ශෝටව වතරඹ  හශ  ඉන්න තළන ඵරහ ථහ 

යන ව තභයි ඇවත ලශඹන්භ අහනහ. ඒ ි හ අශඅ  

යට අඳකීර්තිඹට ඳව තිශඵනහ.   

1948න් ඳසු අශඅ යටට වි හේධ කික්භ ද  ශඹෝජනහක්  

ේභත වුණහද? ශේ හශ  ශඹෝජනහ ේභත වුණහද? යූවන්පී 

ය්ඩඩු තිබුණහ. භගි ශඳයමුණු ය්ඩඩු තිබුණහ. ශඳොදු ජන වක්ව 

ශඳයමුණු ය්ඩඩු තිබුණහ. ඒ වභ ය්ඩඩුක් තිශඵන   

හරඹදීව  අශඅ යටට වි හේධ ශභළි  ශඹෝජනහ ේභත 

වුණහද? [ඵහධහ කිරීභක්] චන්්රිහ භළතිි ඹශ  හරශන ඹහඳනඹ 

අ්ලරන්න ඹන ශරහශේ රක්සභන් දිර්හභර් භළතිතුභහ  

අනු හේධ යවවශව භළතිතුභහට කිේහ  ''ක්වි්ල ළක්ශඹෝ 

භළ හශණොව භට ශරෝඹහ වමුට ඹන්න ඵළවළ'' කිඹහ. ව  ක්වි්ල 

ළක්ශඹක්ව භළ හශ්ඩ නළවළ  ඹහඳනඹ අ්ලරන්න ඹනශොට. ඇයි 

ඒ?  ජහතන්තය නීතිඹට අනු ඒ ක්දු වුණු ි හ.  ඔවුන්ට ලින් 

දළනුේ දුන්නහ  ඹේ ඹේ සථහනරට ඹන්න කිඹරහ. ඒ අනු ඒ අඹ 

ගිඹහ.  වළඵළයි ඹේ ඹේ සථහනරට ඹන්න කිඹරහ වතළනට ශඵෝේඵ 

දළේශේ නළවළ. අන්න ඒයි ශන. ඹන්න කිඹරහ වතළනට 

ශඵෝේඵ දළේශේ නළවළ. අද  තිශඵන ශචෝදනහ ශභොක්ද? අපි 

ඹන්න කිේහ ව තළනට  වතළනට ශඵෝේඵ දළේභහ කිඹන වයි 

ශචෝදනහ. වළි  ශචෝදනහක් තිශඵනහ.   

දළන් ශේ විශලේායින් තුන් ශදශනක් ඳව ය තිශඵනහ.   

 
මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now.  

 
ගු ්ක්මන් කින්ඇල්  මශ ා 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறஎல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I will wind up, Sir.   

මූරහනහරූඪ  හ භන්ත්රීතුභි   ශේ ශේ යට ශ.යහ න්න 

යන ශදඹක් ශනොශයි. ද හසභහන් ශොමිටිඹට ශේ අඹ වබහගි 

වුශ්ඩ නළවළ. "ශේ අපි පිළින්ශන් නළවළ" යි කිඹරහ කිේහ. 

වළඵළයි තමුන්නහන්ශේරහ ද හසභහන් ශොමිටිඹට ලියුේ ලිේහ. භභ 

ඒ කිඹන්නේ.  ඒ ලියුශේ තමුන්නහන්ශේරහ ශඳොශයොන්දු වුණහ  

ත්රිවිධ වමුදහශේ අඹට දඬුේ යන්න.  හණහයරහ ය්ඩඩු 

ඳක්ශන භන්ත්රී හන් ශභඹ අවන්න. භභ ශේ ලිපිඹ කිඹන්නේ.  

ශභඹ ඔඵතුභන්රහ ලිඹපු ලියුභක්.  

“In the event a particular arrest is declared to be 

unlawful, it is crystal clear that the Members of the 

Security Forces or other officials involved in such mala 

fide conduct or omission, would be dealt with under the 

disciplinary procedures set out in the Army Act, Navy 

Act or the Air Force Act or in the case of police officers, 

under the Establishments Code. Criminal charges could 

also be filed against such officials”.  

ඔඵතුභන්රහ ද හසභහන් ශොමිටිඹට ලියුභක් ලිඹරහ කිේහ  යුද 

අඳයහධ යපු අඹට නීතිශඹන් ටයුතු යනහ කිඹරහ. ඒ 

ශවොශයන් ලිේශේ.  රක්ේධිශන කිඹන්ශන් ශභොක්ද? "අපි 

ද හසභහන් ශොමිටිඹ පිළින්ශන් නළවළ" යි කිඹන වයි. දළන් 

ශේ තභයි ඳහයහශ්ලරක් හශ  ඇවි්ලරහ තිශඵන්ශන්. 

තමුන්නහන්ශේරහ යුද වමුදහශේ ි රධහන්න්ට දඬුේ යනහ 

කිඹරහ ලිඛිත ශඳොශයොන්දුක් දීපු ි හ තභයි ඒ අඹ කිේශේ ශේ 

ළන අබන්තය ඳරීක්ණඹක් යන්න කිඹරහ.  තමුන්නහන්ශේරහ 

ශ හශේ නළවළ.  වශවභ ශ හශේ නළති වුණහභ ජහතන්තය 

ඳරීක්ණඹට ගිඹහ. භහ අහන ලශඹන් කිඹන්න ළභළතියි  

ශේ අබන්තය ඳරීක්ණඹ 2010 දී වන්  2011 දී වන් ශහ නේ 

රාංහට වි හේධ ශභළි  ජහතන්තය ඳරීක්ණඹක් වන්ශන් 

නළති ඵ. අපිව වශඹෝඹ ශදන්නයි ක්ටිශන.  අපි වක්ව ජහති 

ඳක්ඹ විධිඹට  මුර ඉරහභ රක්ේධිශන කිේහ  අබන්තය 

ඳරීක්ණඹක් යන්න  අපි වඹට වශඹෝඹ ශදනහ කිඹරහ. 

තමුන්නහන්ශේරහ යට විනහල මුඹට ශන්ලරහ තිශඵනහ.  

ශේශන් ළරශන්ශන් ශොශවොභද කිඹරහ භටව ශවශයන්ශන් 

නළවළ. ශභොද  ශේ ජහතන්තය රිඹහදහභඹ ඳටන් වතහට ඳසු 

ශේ නවන්න වන් අභහ හයි. අන්න වභ ි හ භහ වික්න් 

ඉදින්ඳව යන රද රලසන ේඵන්ධශඹන්  හ ඇභතිතුභහශන් 

ඳළවළදිලි උවතයඹක් ඵරහශඳොශයොවතු නහ.  
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ඳහර්ලිශේන්තු 

[අ.බහ. 2.35] 

 

ගු නිගයෝමාල් ගපගර්රා මශ ා (ශ්ගද් ක යුතු  

නිගයෝජය අමා යතුමා) 
(ரண்புறகு றரரரல் ததரர - தபறரட்டலுல்கள் 

தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Neomal Perera - Deputy Minister of  External 

Affairs) 

සතුතියි  මූරහනහරූඪ  හ භන්ත්රීතුභි . අශඅ හිටපු ි ශඹෝජ 

විශේල ටයුතු අභහතතුභකු න රක්සභන් කින්ඇ්ලර භළතිතුභහ 

කිේහ  ඇවත ලශඹන්භ ශේ රලසනඹ විහ න්නට දන්ශන් 
නළවළ යි කිඹරහ. ඒ භට ශඳශනනහ. වතුභහ ඳසු ගිඹ භහශන 

හිටිශන නළති ි හ ඳහර්ලිශේන්තුශේ  ක්දු වුණු ශේ්ල දන්ශන් නළවළ 
යි කිඹරහව කිේහ. ඒ විධිඹට රහල කිරීභ ළන නහටුයි. නමුව 

ශේ ෆභ ශදඹක්භ ඇති වුශ්ඩ යුේධඹ අන් ීශේ රතිපරඹක් 
වළටිඹටයි. යුේධඹ අන් යන්න ඵළවළ යි කිේහ  නමුව යුේධඹ 

අන් ශහ. ඊශඟට ඳලසචහව භයණ ඳරීක්ණඹක් ඳවනහ 

හශ  කිඹනහ  ශේ ලියුභ දුන්න ි හ ජහතන්තයඹ වමුදහට 
වි හේධ ටයුතු යනහ  ශනොශඹකුව ශේ්ල ඉදින්ඳව යනහ 

කිඹරහ.  කික්භ ද - යුේධඹ අන් යන ශභොශවොශවව -  
වතුභන්රහ යුේධඹ අන් යන්නට ඳහර්ලිශේන්තුශේ කික්භ 

වශඹෝඹක් දුන්ශන් නළවළ. අශඅ ත්රිවිධ වමුදහ අඳකීර්තිඹට ඳව 
ශහ.   

ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුශ්ඩ නහඹ අනුය දිහනහඹ 
භන්ත්රීතුභහ  විලහර මුදරක් ළන ථහ ශහ  ලියුේ ලිඹන්නට 

ශීේ ශහඹ කිඹරහ. අශඅ අභහතහාංලශඹන් නේ භහ දන්නහ 
තයභට වශවභ ශීේ ක්දු යරහ නළවළ.  හ භන්ත්රීතුභහ විලහර 

රළයිසතුක් රහල ශහ  අද විශේල ශේශන ක්ටින 
ශේලඳහරනඹට ේඵන්ධ උදවිඹ ළන. භහ හිතනහ අද විශේල 

ශේඹ ඉතහභවභ ඉවශ භට්ටභ තිශඵනහ කිඹරහ. ඒ හශ භ 

අපි 2009 දී යුේධඹ අන් වුණහට ඳසු විලහර යට්ල රභහණඹක් 
භඟ විශේල ශේඹ හඅත කිරීභ වහ අලුව ගිවිසුේ ඇති 

යරහ  තහනහඳති ේඵන්ධතහ ඇති යරහ තිශඵනහ. 2010 
ශයන් ඳසු අපි දිගින් දිටභ තය විබහඹකින් ි රධහන්න් 

ඵහ වතහ.  2009 ය ශනන් වඹ හඅත යන්නට අශඅ 
ඵරහශඳොශයොවතුක් තිබුශ්ඩ නළවළ. භළදශඳයදි යට්ල ශභන්භ  

යුශයෝඳශන අශනකුව යටලුව  ඇශභන්හ වක්ව ජනඳදඹව  

වන්න වන්නභ තහනහඳති හර්ඹහර හශන ඹන හරඹ අශඅ 
යශට් යර් ඝ ගිවිසුේ ව ේඵන්ධතහ ළඩි දියුණු ය ළනීශේ 

අශඅක්හශන් අශඅ යශට් ජනතහ ශනුශන් අපි ඒහ හඅත 
යශන  ඹනහ.  ඒහශන නේ කිහිඳඹක් භහ වන් යන්නේ.  

ේශේ වත පිළිතුයක් දීභට භහ ඳළමිණිශන නළවළ. නමුව විශේල 
ටයුතු අභහතහාංලඹ ේඵන්ධ භහ රහල යන්න ළභළතියි. අද 

විශේල ටයුතු අභහතහාංලඹ අශනකුව අභහතහාංලරට ළඩිශඹන් 

ඉතහභවභ දක් අන්දමින්   හ භවහචහර්ඹ ජී.ව්ල. පීන්ස 
ඇභතිතුභහශ  නහඹවශඹන්  අති හ ජනහධිඳතිතුභහශ  -  

 

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please!  Mr.  Deputy Chairman of Committees 

will now  take the Chair. 
 

අනතුුල ගු ගපුමාල් රාජු රයි මශ ා මූාවනගයන් ඉල ක 
වුගයන්  නිගයෝජය කාරක වභාපතිතුමා  ගගු  මුුගසසු නන්ද්රකුමාර් 
මශ ා  මුාවනාරූඪ ශ්ය. 

அன் தறநகு, ரண்புறகு ததபைரள் ரஜதுக அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்பொ அகனர, குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் 

அர்கள் [ரண்புறகு  பபைரகசு சந்றகுரர் ]  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. PERUMAL RAJATHURAI left the Chair, 

and MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. 

MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

ගු නිගයෝමාල් ගපගර්රා මශ ා 
(ரண்புறகு றரரரல் ததரர) 

(The Hon. Neomal Perera) 

 හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි   අති හ ජනහධිඳති 

භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහශ  රතිඳවතිඹක් අනු අපි ශරෝඹ 

පුයහ තහනහඳති හර්ඹහර හඅත ය ශන ඹනහ. භහ ශේ 

අසථහශේදී වන් යන්න ළභළතියි  මීය ට ශඳයව ශේලඳහරන 

ඳවීේ රඵහ දී තිශඵන ඵ. අද විතයක් ශනොශයි. අදව ඇශභන්හ 

වක්ව ජනඳදශන  වාංරන්තශන තහනහඳති ශේශන ක්ටිනහ  

යජඹට ේඵන්ධ -ඳක්ඹට ේඵන්ධ- අඹශ  ාහති ේඵන්ධතහ 

තිශඵන අඹ. උව බුේධිභව අඹයි ඳව ය තිශඵන්ශන්. ඒ 

අඹශන් යටට ශේඹක් රළශඵනහ. ඒ විශ්රහභ ඹනශතක් රඵහ 

ශදන ඳවීභක් ශනොශයි. අවු හේදට  ශදට  තුනට හශ  

හර සීභහට රඵහ ශදන ඳවීභක්. යජශන රතිඳවතිඹ 

රිඹහවභ ය න්න අල ඉරක් යහ ඹෆභට ශනොශඹකුව 

අඹ ඳව යනහ. වළි  ඳවීේ රඵහ දීශේදී අඩු ඳහඩු ක්ේධ 

ශනහ. නමුව ඔවුන්ශන් රළශඵන ශේඹ ළන අපි අද න 

ශොට ෆශවන දුයට තුටට ඳව ශනහ.  

 හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි   අපි දන්නහ ශශනකු 

තභයි  බද්රඳහර වි්රභනහඹ කිඹන භවවභහ. ඒ ශරේභදහ 

භවවභහශ  භසක්නහ. වඹහ ඳව ය තිබුණහ  සවිලනඹට වහ 

තව යට්ල කීඳඹට. අශඅ ශජෝන් අභයතුාං භන්ත්රීතුභහශ  

දිඹණිඹ න දිශන්හ ඳව ය තිබුණහ. අපි ශේහ කිඹන්ශන් 

ේශේශඹන් ශනශයි. ඒ අඹ ශවො ශේඹක් යට ශනුශන් 

ශහ. වදහ තිබුණු අලතහ අනු ඒ හශ  අඹ ශවොයි. ඊශඟට 

යවි  හණහනහඹ භන්ත්රීතුභහශ  uncle ශශනක් න 

ටී.ඩී.වස.ඒ. දිහනහඹ භවවභහ ඳව ය තිබුණහ. ව යටට 

ශනොශයි  යට්ල තුනට ඳව ය තිබුණහ . ඉන්දුනීක්ඹහ  

ශඵ්ලජිඹභ  ඊජිඅතු කිඹන යටරට ඳව ය තිබුණහ. ඒ.සී.වස. 

වමීය ඩ් භවවභහශ  ශවෝදයඹහ න ඒ.සී.වච්. ශභොවභඩ් 

භවවභඹහ ඳව ය තිබුණහ. අද ඳහර්ලිශේන්තු  භන්ත්රීතුමිඹක් න 

ශයෝක් ශේනහනහඹ භවවමිඹව ඳව ය තිබුණහ. ඒ ශෝලරන් 

ඹේ කික් යහජහන්ඹක් ශහ. නමුව යහජ රතිඳවතිඹ රිඹහවභ 

වුශ්ඩ නළවළ කිඹරහ අපි ඒ ළන නහටු ශරහ තර් විතර් 

යරහ ළලක් නළවළ. ඒ.ශේ. යණක්ාංව භවවභහ ළනලහට ඳව 

ය තිබුණහ. ඒ.ශේ. යණක්ාංව භවතහ  ඳභණක් ශනශයි  පුතහව 

ි ේශඹෝර්ක් නයඹට ඳව ය තිබුණහ.  

 හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි   ශේ ක්ඹලුභ ඳවීේ 
High Posts Committee වශන් අනුභත යනහ. විඳක්ශන 
භන්ත්රී හව ඒ මිටුශේ ඉන්නහ. නමුව ජනතහට රහල 
යන්ශන් ශදන්න් ශනළ්ලරහ අද ඳවීභ දීරහ ශවට ළල බහය 
න්න ඹළේහ විධිඹටයි. ඒ ි හ භහ නහටු ශනහ  විශේල 
ටයුතු රතිඳවතිඹ ළන හච්ඡහ කිරීශේදී යශට් අබන්තය 
රලසනව වළිඹට අයශන යට අඳකීර්තිඹට ඳව කිරීභ ළන. යට 
අඳකීර්තිඹට ඳව යන්න ටයුතු යන්ශන් ශන වු හව 
ශනොශයි  විඳක්ඹයි කිඹන ව භහ ශේ අසථහශේදී රහල 
යනහ.  

Sir, I would like to state that we have signed  

agreements with several countries, as well as  opened up 

Missions  in some of the countries to strengthen 

diplomatic relations. There may have been some 

appointments made which do not yield expected 

results.We are prepared to call them back, and if there are 

people who are performing well, we will extend their 

services. That is the how it works.  

 හ අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභි   විශේල ටයුතු 

අභහතහාංලඹ ශ්රී රාංහ ි දවස ඳක්ශන ලහහක් වළටිඹට 

තමුන්නහන්ශේ රහල ශහට වභ අභහතාංලඹ වශවභ ශනොශයි 
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රිඹහ යන්ශන්. තහනහඳති ශේශන වක්ව ජහති ඳක්ශන 

භන්ත්රී හන්ශ  ාහතීන් ඉන්නහ; වක්ව ජහති ඳක්ශන හිටපු 

ාංවිධහඹ හ ඉන්නහ; හිටපු ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රී හ ඉන්නහ. 

භට අව න්න ඵළන් වුණහ  ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුණට ේඵන්ධ 

අඹ තහනහඳති ශේශන හිටිශන නළේද කිඹරහ. ඒයි නහටුට 

ශවේතු. අති හ ජනහධිඳතිතුභහ ඔඵතුභන්රහශ ව වශඹෝඹ 

ඇති ජනහධිඳති වුණහ. නමුව භභ හිතන්ශන් ඔඵතුභන්රහශ  

දක් උදවිඹ නළවළ ඳව යන්න. ඒ තභයි  ශභතළන තිශඵන 

වභ රලසනඹ. 

I would like to mention about the opening of Missions. 

We have opened Missions in Uganda, in many South 

African countries and in the Seychelles. In the Seychelles, 

we have opened a bank as well. Recognizing Nigeria‟s  

emergence in the economic field in the West African 

region, we have signed many agreements.  

There have been several bilateral visits by Heads of 

States. The highest number of visits have been made by 

our President to many countries in the world after the late 

Prime Minister, the Hon. (Mrs.) Sirimavo Bandaranaike.  

I do not think that either any Head of State has visited so 

many countries after Mrs. Bandaranaike or have so many 

Heads of States visited Sri Lanka. Regarding bilateral 

visits, His Excellency President Mahinda Rajapaksa 

visited Seychelles, Kenya, Uganda and Tanzania. He has 

met several Heads of States and Governments at 

international events.  

In 2013, His Excellency the President visited Uganda 

on the invitation of His Excellency Museveni, President 

of Uganda. He also visited Tanzania in 2013 on the 

invitation of His Excellency Jakaya, President of 

Tanzania. His Excellency the President not only visited 

these countries but we have also signed so many 

agreements with them. I have to state that there are 

several Sri Lankan businessmen who are enjoying 

benefits and doing business in those countries in the 

African Continent because of the agreements we have 

signed. Several agreements have been signed with the 

countries we have visited. Sri Lanka has started 

diplomatic relations with those countries. His Excellency 

the President visited Kenya in December 2013. Then, 

again he visited South Africa in December 2013. He also 

visited the Seychelles in 2014. The Deputy President of 

South Africa visited Sri Lanka. These are the inward 

visits of Heads or Deputy Heads of States. The Tanzanian 

Foreign Minister visited Sri Lanka.  

Then, there are the proposed visits of the Heads of 

States of Kenya, Burkina Faso and Senegal during the 

year 2014.  There are many agreements that are being 

handled and our Mission staff is doing their best towards 

making those workable. I must also state that the Consular 

Section of our Ministry, unlike in any other Ministry, 

starts work at 6.00 o‟clock in the morning. By 6.00 or 

6.30 a.m, we open office unlike during the time of my 

Friend, the Hon. Lakshman Kiriella.  

Our officers in the Consular Affairs Division have 

earned over Rs.100 million as compensation for the last 

six months in this year. This is the highest amount 

recorded so far as compensation paid to the workers 

mainly in the Middle East. There have been several 

political consultations made by our staff in the Missions 

and many bilateral political issues and other issues have 

been resolved.  

Sir, there are many countries in the African Continent, 

nearly one-third, who are in the UNHCR. We have to 

continue supporting them. We will get benefits through 

this because this is an emerging region in the world where 

there are so many opportunities for  Sri Lankans to invest. 

Several repatriation agreements have been signed with 

many countries to help our people when they face issues 

due to the laws prevailing in those countries.  Then, there 

were several incidents, such as a vessels being hijacked 

by  Somali pirates. We have been able to get the 

assistance of those countries to get many of our people 

back to Sri Lanka. All these have been done by the 

Ministry of External Affairs.   

We have also been able to get a lot of pardons for Sri 

Lankans facing death sentences in foreign countries. 

These were coordinated by our officials who are working 

tirelessly in those countries as well as in Sri Lanka.  

Further, Prisoner Transfer Agreements have been 

signed with many countries. Many MoUs and multilateral 

agreements have been signed with several countries in the 

UAE as well as the European Union.  

If I am to talk about East Asia, we are very soon going 

to sign an FTA with China for the benefit of our 

manufacturers as well as exporters. So, they will benefit 

from the Free Trade Agreement. The ASEAN countries  

were the only countries  that were benefiting from the 

Free Trade Agreement.  Due to shipping routes being 

located close to Sri Lanka, we will be able to supply the 

Chinese market better than the ASEAN countries and vice 

versa. 

As far as the current position with regard to 

agreements is concerned, 31 investment promotion and 

production agreements and 55 air service agreements 

have been signed. Continental shelf agreements have been 

submitted on time and because of that, we have got the 

land on the continental shelf which we would have lost if 

not for the efficient work of our Ministry officials.    

Many extradition agreements, mutual legal 

agreements and double taxation agreements have been 

signed; altogether 48 agreements have been signed since 

2005. We have not had so many agreements for the last 

50 years prior to 2005. 

Many Readmission Agreements have been signed; I 

do not want to go into details. It is all available here. I 

must state that we are happy with the current agreements 

that we have entered into and the output of our officers. 
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Our officers are faced with a heavy workload but they are 

doing their utmost. Also, officers who have been 

appointed to countries like Japan and Australia - not from 

the Foreign Service - from the Forces, are doing a very 

good job. They bring credit to the country as well as 

expose Sri Lanka to benefit from financial sources.           

I would like to mention further about the inward State 

visits since 2005 for your information - these are good 

indicators to show that our foreign policy is good and 

accepted - from Egypt, we had a visit from Assistant 

Minister of Foreign Affairs, His Excellecy Ahmed Amin 

Fathallah; from Nigeria, we had the current President 

Goodluck Jonathan‟s visit;  from Kenya, we had a visit 

from Hon. Amina Mohamed, Cabinet Secretary for  the 

Ministry of Foreign Affairs; from Malawi, we had the 

Vice-President's visit and we also had a visit from 

Ugandan President, Yoweri Kagurta Museveni. These are 

plus points for Sri Lanka because many of these people 

have not visited here prior to 2005 due to the political 

unrest and also the war that had been prevailing in this 

country.  

Further, we had a high-level visit from Burkina Faso, 

Ghana and Rwanda. Then, Foreign Ministers of  Sierra 

Leone, Tanzania, South Africa, Lesotho, Mozambique, 

Namibia, Swaziland, Zambia, the Seychelles, Mauritius 

and many other countries visited Sri Lanka during this 

time. 

So, I would like to just mention that we are satisfied 

with the work of the Ministry of External Affairs, under 

the leadership of the Hon. (Prof.)  G.L. Peiris, and also the 

work done by our present Secretary, Mrs. Kshenuka 

Seneviratne. There are some people who are jealous 

because the Ministry of External Affairs is doing better 

than what it had been doing before. I would also like to 

mention that the officers in the Consular Affairs Division 

are working tirelessly to help the people who are working 

abroad. We have a large number of Sri Lankans working 

abroad who bring foreign exchange to the country and all 

of them have been looked after by our Ambassadors and 

the staff in other countries as well.  

It is true we have not given the best of conditions to 

our Ambassadors. Sometimes, vehicles are not in good 

order and houses are not replaced with new furniture. But, 

we are thankful for their services despite the conditions 

that they are working in. We must remember that it is 

only within three or four years since the end of the armed-

conflict in this country that a Resolution was brought 

against Sri Lanka.  If the war had continued, a resolution 

could not have been brought against Sri Lanka. We are 

doing our utmost and the officers are working hard to 

bring a solution within Sri Lanka for the benefit of all the 

people in this country as well as the Sri Lankans who are 

living abroad. Thank you. 

[2.51 p.m.] 

 

ගු එපත.ඒ. සුමන්තිරන් මශ ා 
(ரண்புறகு எம்.ஏ. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Mr. Deputy Chairman of Committees, thank you for 

the opportunity given to speak on the Adjournment 

Motion on the performance, or rather the non-

performance of the Ministry of External Affairs. 

If the Mover of the Motion sounded like he was 

reading out a family tree, the Hon. Deputy Minister who 

preceded me sounded very much like an air traffic 

controller, talking about who came and who went, and he 

has placed in this House as a record, the performance of 

the Ministry of External Affairs. We are happy to note 

that more than 90 per cent of all these comings and 

goings have been from the Continent of Africa. I believe 

the Hon. Deputy Minister is an ardent safari fan himself 

and perhaps that explains his interest in Africa.   

But, the issues that confront the country are more 

serious than that. The Hon. Deputy Minister referred, just 

before he concluded, to the Resolution concerning Sri 

Lanka. Although he termed it, "Resolution against Sri 

Lanka", it is a Resolution for promoting accountability 

and reconciliation in Sri Lanka. He forgets that as soon as 

the war was over, that same Council actually 

congratulated Sri Lanka for concluding the war. So, he is 

wrong in saying that the present Resolution is only 

because Sri Lanka concluded the war and if the war had 

been ongoing today, that there would not have been a 

Resolution. He is totally cocksure. But, in 2010, the 

United Nations Human Rights Council congratulated Sri 

Lanka. But, when Sri Lanka did not keep to the promises 

given even at that Special Session and thereafter to the 

Secretary-General of the UN, to various world leaders 

that there would be a proper inquiry conducted within the 

country, it was after several years, - in fact, five years 

after the conclusion of the war - that an international 

investigation came about. After that Resolution was 

passed, still, you dragged your feet and then suddenly 

you have been involved in a frenetic activity last month. 

You have suddenly caused or you are trying to show that 

there is an international element that you are bringing 

into a local inquiry. A local inquiry, which in itself was 

too little, too late and only with regard to disappearances, 

has suddenly been given an enlarged mandate and then, 

three international personalities have been invited to 

advise, if advice is sought by the Commission. In that 

expanded mandate, you have referred to proportionality, 

distinction and collateral damage, all terms used in 

international law.  

I wish to draw your attention not to the situation here, 

but to the situation that is happening right now elsewhere 

in the world, in Gaza, a parallel situation where these 

very principles of proportionality, distinction and 

collateral damage have become very important. Daily, 
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many civilian lives are being lost there and our Ministry 

of External Affairs remains mute. The Ministry of 

External Affairs here remains mute because of your own 

position, the position you have taken with regard to the 

situation in Sri Lanka. The civilians in Gaza are being 

shelled; children are dying there. The other day,  I saw a 

news item of a high school, where, when results were 

being announced, the student who had got the highest was 

already dead; several children have died. And, you, who 

say that you are a friend of the Palestinian people, are 

keeping quiet. You are not able to stand up and state your 

position with regard to that huge humanitarian catastrophe 

that is unfolding there. What is the value of your 

friendship? I want to be very clear here and not be 

misunderstood. I am not saying that Israel does not have a 

right to exist as a nation; I think they have a right to exist 

as a nation. But, at the same time, the Palestinian people 

also have a right to have a State of their own and Gaza 

being an occupied territory, the people in that region have 

a right to resist the armed aggression of Israel into that 

territory. That is a very clear and simple articulation of 

the principal position with regard to Gaza. Why is the Sri 

Lankan Ministry of External Affairs unable to even say 

that? What had your Ambassador in Israel, Air Chief 

Marshal Donald Perera, said? He was the Ambassador in 

2010 and this is what he said with regard to Gaza. When 

the food flotilla was bombed, he justified it. Horrendous 

performance by your Ambassador in Israel! When your 

own Palitha Kohona was being appointed the Chairman 

of the Investigative Committee by the UN into that 

incident, the Sri Lankan Ambassador in Israel said this: 

“Sri Lanka is a staunch supporter of Israel‟s fight against 

terror. Israel was moved onto the military phase with full 

force. You should fight relentlessly until all the terror 

hubs are destroyed in Gaza”. That was your authenticated 

Ambassador in Israel in 2010.  

Not only in 2010, what did you do just last month? 

There was a tweet on the 17th of July, 2014 at 1620 hours 

and this is what it stated: "Sri Lanka calls upon Israeli and 

Palestinian leaders to display restraint and avoid civilian 

casualities with political courage to come for peace talks”. 

You said “avoid civilian casualties”. Then, at 2013 hours, 

you corrected the tweet and signed off as "Ministry of 

External Affairs". It says, “Correction - Violence in Gaza, 

Sri Lanka calls upon parties to engage at the earliest in 

direct dialogue, which is the only viable initiative for 

sustained peace...." You dropped that part about avoiding 

civilian casualties. Why? Suddenly you realized, “Oh! 

How can we throw stones sitting in a glass house?” So, 

you changed your tweet, but both tweets are recorded. 

One is there, calling on parties to avoid civilian casualties 

and the next one says “Correction”, in which you dropped 

your plea to avoid civilian casualties.  

This is what happens when you do not have a 

principal position. When you do not act with principles in 

your own country, you are hamstrung; you do not have a 

voice; you do not have a credible voice; you do not have a 

voice that the world will respect. So, how can you? They 

will call you a hypocrite; indeed, you are a hypocrite. 

That is why you yourself realized that and changed your 

tweets because you yourself realized, "How can we call 

upon those leaders to avoid civilian casualties when we 

have not done that?"  

Now, suddenly, you wake up and want legal 

interpretation for "proportionality", "distinction" and 

"collateral damage". What is happening in Gaza? Is it 

proportional? Is there a justification for the nation of 

Israel to go to war, to use armed aggression on the people 

of Palestine? Is it justified? Is the force used proportional 

to any perceived threat that that country is facing? Even if 

it faces some threat, even if it justifiably perceives a 

threat, is it proportional? Is there a distinction as to who is 

a "civilian" and which is a "military target" in Gaza at the 

moment? Absolutely indiscriminate, and you keep mum; 

you are mute. All of the principles are being breached 

there and you do not have the moral courage to say a 

word.  

Our position is that there are crimes being committed 

in Gaza. There are allegations that both sides are 

committing crimes. Both must be investigated. There 

must be an international investigation into Israel's armed 

aggression into the occupied territory of Palestine in 

Gaza; that must be done. Also, the accusation that Hamas 

is acting as a terrorist and harming civilians must be 

investigated. When you have serious allegations like that, 

both must be investigated. One may be totally 

disproportionate, but that does not absolve the other. A 

similar situation exists here. Both sides must be 

investigated, is our position. We are able to tell you today 

that with regard to Gaza and with regard to Sri Lanka, our 

position remains the same: violations of international law 

by whoever it is committed must be investigated and 

responsible parties must be made accountable to it.    

What have you done with regard to India? Reference 

was made to that. It is not just your embarrassing tweet 

and the correction you make to it, further exposing 

yourself. What have you done with regard to the website 

of the Ministry of Defence? This website - this is not the 

first time it has done this - is known for publications like 

this. Your defence is worse than your offence. You 

apologize and say that that was published without proper 

authorization. Can anything be published in the official 

website of the Ministry of Defence without authorization? 

Is that what you are saying? Is that your defence? You 

say "unconditional apology" and then, you proffer an 

explanation that somebody has sneaked it in, that 

somebody has sneaked in a depiction, a cartoon, a story 

that is of the lowest quality. Are you not ashamed, Hon. 

Minister of External Affairs, that you are the Minister of 

External Affairs at a time like this when a great neighbour 

is being slandered like that, when the new Prime Minister 

of that country is being depicted like that and the closest 

State of that country to Sri Lanka and its Chief Minister 
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are being depicted like that in the official website of the 

Ministry of Defence of this country?  We know who the 

Minister of that Ministry is. Are you not ashamed? There 

is uproar in the Indian Parliament today. What would you 

have to say today? Your Envoy is being summoned. 
 

ගු නිගයෝමාල් ගපගර්රා මශ ා 
(ரண்புறகு றரரரல் ததரர) 

(The Hon. Neomal Perera) 

Can I answer to that, please? 

 
ගු එපත.ඒ. සුමන්තිරන් මශ ා 
(ரண்புறகு எம்.ஏ. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Yes, what is it?  
 
ගු නිගයෝමාල් ගපගර්රා මශ ා 
(ரண்புறகு றரரரல் ததரர) 

 (The Hon. Neomal Perera) 
Are you expecting the international community to do 

an international investigation on Gaza and Israel. Can you 

expect that?  
 

ගු එපත.ඒ. සුමන්තිරන් මශ ා 
(ரண்புறகு எம்.ஏ. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Have I not made it clear to you in my speech? Where 

were you? You were talking to somebody else.  
  
ගු නිගයෝමාල් ගපගර්රා මශ ා 
(ரண்புறகு றரரரல் ததரர) 

(The Hon. Neomal Perera) 

I was talking, but -  
  
ගු එපත.ඒ. සුමන්තිරන් මශ ා 
(ரண்புறகு எம்.ஏ. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

I made my position very clear that when international 

law is being violated, there must be an international 

investigation. - [Interruption.] I can only state my 

position. - [Interruption.] Hon. Deputy Minister, you do 

not need me to speculate on what will happen and what 

will not happen. I have stated my position very clearly 

and that is a position of principle. - [Interruption.] That is 

the same principal position we take as with regard to Sri 

Lanka, as with regard to Gaza or anywhere else in the 

world. If there are serious violations of international law 

and there are serious allegations that crimes have been 

committed, international investigations must happen 

against all parties against whom there are allegations. 

That is our principal position.   

The charge that I am making to you, which you are 

unable to answer - I wish that your Minister will even 

attempt to answer at the end of this Debate - is, what is 

your position with regard to Gaza? Why are you not able 

to say a word about Gaza today? Why are you speaking 

with a forked tongue? Why was a tweet sent saying 

"avoid civilian casualties" and then a correction made? 

When you make a correction and take out the words 

"avoid civilian casualties", what are you saying? You are 

saying, “Do not mind civilian casualties. We made a 

mistake in the first tweet, we do not care about civilian 

casualties". Is that not what your Ministry has said? It is 

signed off as "Ministry of External Affairs". You asked 

for my response and you have it now. Are you able to 

counter that?  

How can you take the position that civilians can be 

killed in Gaza? That is the position that you have taken 

by correcting your own tweet. What have you said when 

you put on your official website -  

 

ගු නිගයෝමාල් ගපගර්රා මශ ා 
(ரண்புறகு றரரரல் ததரர) 

(The Hon. Neomal Perera) 

I asked about the international investigation. 

 
ගු එපත.ඒ. සුමන්තිරන් මශ ා 
(ரண்புறகு எம்.ஏ. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Even before you asked me I have told you our 

position.- [Interruption.] How many times do you want 

me to tell you? - [Interruption.] I am not one - 

[Interruption.]  

 
නිගයෝජය කාරක වභාපතිතුමා 
(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! Hon. Sumanthiran, you have only one 

more minute. 

 
ගු එපත.ඒ. සුමන්තිරන් මශ ා 
(ரண்புறகு எம்.ஏ. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

I will conclude, Sir.  Hon. Deputy Minister, you are 

also a lawyer. 

 
ගු නිගයෝමාල් ගපගර්රා මශ ා 
(ரண்புறகு றரரரல் ததரர) 

(The Hon. Neomal Perera) 

No, I am not.  

 
ගු එපත.ඒ. සුමන්තිරන් මශ ා 
(ரண்புறகு எம்.ஏ. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Your are not? Oh! I am sorry.- [Interruption.] I am 

sorry. I thought you are. I  meant no offence. I would not 

want to speculate on whether one inquiry is going to be 

proper or not. It is same with regard to what you have 

done here, inviting so-called international experts and so 

on. We will not pronounce on that. We will wait and see. 

We are not about to speculate on anything. But, the 

principles must be very clear and  that I have made very 

plain and clear and I expect that your Minister will make 

his position clear.  Thank you. 
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ගු එව්.බී. ිමවානායක මශ ා (උවව් අධායාපන 

අමා යතුමා) 
(ரண்புறகு எஸ்.தற. றசரரக்க - உர் கல்ற அகச்சர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher Education) 

 හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි   අශඅ සුභන්තියන් 

භන්ත්රීතුභහ ශඵොශවොභ ශවොඳින් කිේහ  හහ තීයශන ශේ දසර 

ශන අඳයහධ පිළිඵ වතුභහශ  සථහයඹ.  වතුභහට වශවභ 

කිඹන්න පුළුන්  වතුභහ අද ඉන්න තළන අනු. නමුව   හහ 

තීයශන ක්ේධ න බඹහන අඳයහධ  මිනීභළ හේ  ඳවය දීේ ළන  

වක්ව ජහතීන්ශ  භහන හිමිේ වුන්ක්රශන තිශඵන ඈලි භෆලි 

තිඹ ළන  ඒ ශඳින්්ලර ළන  ි වඬතහ ළනව වතුභහ  

චනඹක් කිේහ නේ භභ ළභළතියි. භහ ඒ ළන ඊට ලහ කිඹන්න 

ඵරහශඳොශයොවතු න්ශන් නළවළ.    

 හ අනුය කුභහය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ ශේ විහදශනදී   අශඅ 

තහනහඳති ශේඹ  වහි කීේ  ඒ රිඹහවභීේ ළන ශභොකුව 

කිේශේ නළවළ. වතුභහ ඒ තනතු හරට ඳව යරහ ඉන්න අඹශ  

දි රළයිසතුක් කිේහ.  හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි   අශඅ 

ඳහර්ලිශේන්තශුේ උස ි රතර පිළිඵ හය බහශන් අනුභත 

යරහ තභයි  ඒ ක්ඹලුභ තනතු හරට ඹහ තිශඵන්ශන්.  ඒ ි හ 

භහ දළන න්න ළභළතියි  ශේ තනතු හරට ඳව ශ කී 

ශදශනකුට  කුභන අසථහ ශේ අඹ වි හේධ වුණහද කිඹරහ. 

ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුණ ඇතුළු අශනකුව ක්ඹලු ඳක්ර 

ි ශඹෝජිතඹන් ඒ හය බහශේ ඉන්නහ.   

 හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි   යහජ තහන්ත්රි 

විලසහඹක්  මිත්රවඹක් ඇති  කික්ඹේ යජඹට ශෞයඹක් 

දළක්ීභ වහ තහනහඳතියශඹක් ඹන විට  ඒ තහනහඳතියඹහ 

අශඅ යශට් යහජ නහඹඹහශ  නෆදෆශඹක් ීභව ඒ යටට යන 

විශලේ ශෞයඹක් වළටිඹට ඒ යට්ල රන ඵ භභ 

තමුන්නහන්ශේට කිඹන්න ළභළතියි.  ඒ ි හ අපි ශේ.යර්. යුඹ 

ඵළලුශොව  අපි ශරේභදහ යුඹ ඵළලුශොව  අපි විශේතුාං යුඹ  

ඵළලුශොව  ඒ විධිශනභ රළයිසතු ශවොඹහ න්න පුළුන් කිඹන 

හයණඹ භහ ශේ අසථහශේ ළභළතියි. ඒ හශ භ   හ අනුය  

කුභහය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහව සුළු හරඹක් ඇභතියඹකු 

වළටිඹට හිටිඹහ. ඒ ශරොකු අභහතහාංලඹක්. ඒ අභහතහාංලඹ 

ඹටශව ාංවිධහන  යඹතන  ාංසථහ වහ අධිහන් ණනහක් 

තිබුණහ. ඒ ක්ඹ්ලරටභව ශේීපී අඹභයි ඳව ශශේ.   

අශඅ යහජ රතිඳවතිඹ විශේල යටර තහනහඳති ශේඹ වයවහ 

රිඹහවභ යන්න ඕනෆ.  ඒට ඳශපු හදු  ශනකු ඹළීභ කික් 

යදක් වළටිඹට භහ දකින්ශන් නළවළ. ඒ අනහතශනදී  වක්ව 

ජහති ඳක්ඹව යයි.  ඒ අතීතශනදීව වශවභභ ශහ.  අශඅ 

යහජ රතිඳවතිඹ වන්ඹට රිඹහවභ යන්න අශඅ ඳක්ඹට 

ේඵන්ධ  ශශනක් ඹළීශේ කික් යදක් නළවළ. නමුව ව 

හයණඹක් තිශඵනහ. අශඅ ක්ඹලු අභහතහාංල තුශ ෘවතීඹ 

ටයුවත යන්න  ඒ යහජහන් යන්න  තහනහඳති ශේශන 

තිශඵන යහජහන් ශභශවඹන්න තහනහඳති ශේශන පුහුණු 

ි රධහන්න් අලයි. අශඅ විශේල ටයුතු අභහතතුභහ ඒ ෆභ 

තළනටභ ඒ ි රධහන්න් වන්ඹට ශඹොමු ය තිශඵනහ.  

අශඅ  හ රක්සභන් කින්ඇ්ලර භන්ත්රීතුභහ කිේහ  දකුණු 

ඉන්දිඹහ දිනහ න්න අභව වුණහ කිඹරහ.  හ ි ශඹෝජ හය 

බහඳතිතුභි   ශේ.යර්. යුශන  ශරේභදහ යුශන දකුණු 

ඉන්දිඹහශේ තමි්ලනහඩුශේ තභයි ව්ලටීටීඊ පුහුණු වු හ ශේයභ 

තිබුශ්ඩ; අශනකුව ත්රසතහදී ාංවිධහනර පුහුණු වු හ ශේයභ 

තිබුශ්ඩ. තමි්ලනහඩු  තභයි ඒ අඹට උදේ ශශේ. ඒ දිනහ වත 

වළටිද? ඒ ශේ.යර්. තමි්ලනහඩු දිනහ වත වළටිද? ඒ ශරේභදහ 

තමි්ලනහඩු දිනහ වත වළටිද?  අශඅ යටට වන්න ත්රසතහදීන් 

පුහුණු යපු තමි්ලනහඩු දිනහ වත වළටිද? ඒ ි හ අපි ශේ 

හයණශනදී මීය ට ලහ වවහයින් ශේ රලසනඹ දිවහ ඵරන්න ඕනෆ. අද 

න විට විශේල ටයුතු අභහතතුභහ ඉතහභ දක් විධිඹට ඉන්දිඹහ 

වහ අඳ අතය තිශඵන නෆදෆේ  ඉන්දිඹහ වහ අඳ අතය තිශඵන 

අ්ලළක්ේ  මිත්රේ  ශවෝදයේ කිඹන ශේ ක්ඹ්ලර ලක්තිභව 

යමින් ේඵන්ධතහ ශොල නඟමින්  ශඵොශවොභ රශේලශභන්  

ඹනහ.  

 හ රක්සභන් කින්ඇ්ලර භන්ත්රීතුභහ විශේල ටයුතු 

අභහතතුභහට කිේහ  intellectually honest ශන්න කිඹරහ; 

බුේධිභඹ ලශඹන් අාං ශන්න කිඹරහ. භභ වතුභහට ශේ 

හයණඹ කිඹන්න ළභළතියි. වතුභහ ඒ කිේශේ චන්්රිහ යුශන 

වතුභහ ශ ශේ; යි ්ල යුශන වතුභහ ශ ශේ ව දළන් යන ශේ. 

 හ රක්සභන් කින්ඇ්ලර භන්ත්රීතුභහ  අපි වු හව දළක්හ 

චන්්රිහශ  උවහවඹ ලහශන ළටුණු වළටි. අපි දළක්හ  ඒ 

ශරහශේ වක්ව ජහති ඳක්ඹ වළක් හණු වළටි. අපි දළක්හ   ඒ 

ශරහශේ TNA ව වළක් හණු වළටි. ඒ රලසනඹ ශරහශේ TULF 

ව වළක් හණු වළටි අපි දළක්හ. ඒ හශ භ  හ යි ්ල වි්රභක්ාංව 

භළතිතුභහ ශොල නළඟ හභ ගිවිසුභ වයවහ යටට ක්දු වුණු ඵයඳතශ 

වහි ඹ අපි ක්ඹලු ශදනහභ ඇහින් දළක්හ. අශඅ විශේල ටයුතු 

ඇභති  හ භවහචහර්ඹ ජී.ව්ල. පීන්ස ඇභතිතුභහ ශේ ක්ඹලු අව 

දළකීේ ඉතහභ ශවොඳින් ග්රවණඹ යශන  වතුභහ යක්ඹහශේ ඉන්න 

ඉවශභ බුේධිභශතක්  උශතක් වළටිඹට අද ඉන්දිඹහ වහ                                 

ශ්රී රාංහ අතය තිශඵන යහජ තහන්ත්රි ඵතහ ඉවශභ 

යහයශඹන් ශොල නඟමින්  ඉතහභ ි ළයදි ශේ අභහතහාංලඹ 

ශභශවඹ නහ කිඹන හයණඹ භභ ශේ අසථහශේදී කිඹන්නට 

ළභළතියි.  

 හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි    හ අනුය කුභහය 

දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ කිේහ  ශේ යජඹ රජහතන්ත්රහදඹ  භහන 

අයිතිහක්ේ විනහල යමින් ඒහධිඳති විඹ හශන් ටයුතු 

යන ි හ ඇශභන්හ රමු යුශයෝඳඹ අශඅ යටට විලහර නහඹ 

ඳත්රඹක් ඉදින්ඳව යරහ තිශඵනහ කිඹරහ. භභ අවන්ශන් ඒ වන්ද 

කිඹරහයි. වශවභ නේ ඉයහඹට වක්ව ජහතීන්ශ  භහන හිමිේ 

ශොමිශේ ි ශඹෝජිතයින් ඹපු ව වන්ද? වශවභ නේ වහි 

රතිපරඹක් විධිඹට අද ඉයහඹ අමු ශොශවොනක් ශරහ තිශඵන 

ව වන්ද? ඒ හශ භ ලිබිඹහට වක්ව ජහතීන්ශ  භහන හිමිේ 

ශොමිභ ශ ශේ වන්ද? ඒ හශ ේ අද ඊශ්රහඹරඹ යන ශේ්ල 

දිවහ ශඅන්ශන් නළවළ හශ  අව ඵරහශන ඉන්න වව වන්ද? 

 හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි   ඒ ි හ සහධීන  සවන්  

ි දවස  ි ව්ල ශ්රී රාංහක් වළටිඹට අපි පිළිඵ තීන්දු තීයණ 

ළනීභට ශේ උවතරීතය ඳහර්ලිශේන්තුට වහ ශේ යශට් ජනතහට 

ි දව තිබිඹ යුතුයි. ඒ ි දවශේ අයිතිඹ ශොන්ද ශළින් 

තිඹහශන රැ වත ි හ තභයි අඳට ශේ යට ත්රසතහදශඹන් 

ශ.යහ න්න පුළුන් වුශ්ඩ; ශේ යට ි දවස ය න්න පුළුන් 

වුශ්ඩ. ශේ යට අද ඒ ි දව භත ශේශඹන් දියුණු න                                     

ශ්රී රාංහක් ඵට ඳව යන්නට පුළුන්භ ඇති ශරහ 

තිශඵනහ.  

 හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි   අශඅ ි ශඹෝජ විශේල 

ටයුතු අභහතතුභහ කිේහ හශ  අද න විට අපි අශඅ රහඳඹට 

යන්න අප්රිහනු රහඳශන යට්ල භඟ ශේශඹන් තහනහඳති 

ේඵන්ධතහ ඇති ය ශන ඹනහ. ඒ යටරට ශඳෞේලි 

ගිහින්  ඒ යට්ල භඟ හච්ඡහ ඳවමින්  ඇතළේ යටරට 

අති හ ජනහධිඳතිතුභහ ඹමින්  ඒ යහජ නහඹඹන් රාංහට 

ශන්හ ි මින් අපි අද ඒ රහඳශන ේඵන්ධතහ ශොල 

නඟනහ.  

 හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි   ඒ හශ භ අද විශේල 

ටයුතු අභහතතුභහ ව ි ශඹෝජ අභහතතුභහ අති හ 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ජනහධිඳතිතුභහ භඟ වක් චීනඹ වක් තිශඵන අශඅ 

ේඵන්ධතහ  ඒ හශ භ  හක්ඹහ වක් තිශඵන අශඅ 

ේඵන්ධතහ  ඒ හශ භ ඉන්දුනීක්ඹහව භඟ තිශඵන අශඅ 

ේඵන්ධතහ  ඒ හශ භ ශොන්ඹහ වක් තිශඵන අශඅ 

ේඵන්ධතහ  ජඳහනඹ ව ඳහකිසථහනඹ භඟ තිශඵන අශඅ 

ේඵන්ධතහ ඉතහභ ඉවශට ඳවහ ශන ඹමින් ක්ටිනහ. අපිව 

භඟ ි දවස ශශශ ගිවිසුභට වන්න සුදුසු හරඹයි කිඹරහ 

්ලඳනහ යන තළනට අද ජඳහනඹ ඇවි්ලරහ තිශඵනහ. ක්ඹලුභ 

දකුණු යක්ඹහති යට්ල  ක්ඹලුභ යක්ඹහති යට්ල  ක්ඹලුභ 

යක්ඹහ ඳළක්පික් යට්ල භඟ අද අපි ශඵොශවොභ ශේශඹන්   

ඉතිවහශන දහව නළති විධිඹට අශඅ යහජ තහන්ත්රි 

ේඵන්ධතහ  ශොල නඟමින් ඉදින්ඹට ඹනහඹ කිඹන හයණඹ 

භභ ඔඵතුභහට කිඹන්නට ළභළතියි.  

ශඳොදු යහජ භ්ඩලරශන ඇතළේ යටලින් අඳට ශඳොඩි ශඳොඩි 

හිව න්දීේ ශව  ඉතහභ රශේලශභන්  ඉතහභ ඉවශ යහජ 

තහන්ත්රි භට්ටමින්  ඉතහභ මිත්රශීීග ශේ වළභ යටක් භඟභ 

ේඵන්ධතහ ලක්තිභව ය න්න  අඳ ළන තිශඵන ඔවුන්ශ  

භවය ය්ලඳ ශනස යන්න  ඔවුන් භඟ අශඅ ශශශ 

ටයුතු ලක්තිභව යන්න ශඳොදු යහජ භ්ඩලරශන භවහ මුළු 

අශඅ යශට් ඳවහ වහි බහඳති ධුයඹ අශඅ යටට රඵහ ශන  ඒ 

යට්ල වක් තිශඵන ේඵන්ධතහ දළඩි යමින් ඹනහ.  

 හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි   ශඳොදු යහජ භ්ඩලරීයඹ 

ක්රීලහ උවඹට වබහගි ශනොීභ පිළිඵ ශරොකු ථහන්දයඹක් 

කිේහ. ඒ හශ භ භහ ශේ හයණඹව කිඹන්න ළභළතියි. ඳසු ගිඹ 

හරශන ජනහධිඳතිතුභහ වාංරන්තඹට ගිඹහ. ඒ ගිශන ඔක්සෂර්ඩ් 

විලසවිදහරශන යයහධනඹටයි.  හ ි  ශඹෝජ හය 

බහඳතිතුභි   ගුන් ශතොටු ශඳොශ ඇතුශට ඇවි්ලරහ ව්ලටීටීඊ 

ශොඩි ශඳන්මින් ශඵොශවොභ රච්ඩල ශර විශයෝධතහ දක්න්න 

වාංරන්ත යජඹ ඹේකික් පින්ට ඉල දීරහ තිබුණහ. ඒ වන්ද? අපි 

නහතළන් ශන ක්ටි ශවෝටරශන ත ශ මුළු හරශනභ 

ශවෝටරඹ ශට්ටභ ව්ලටීටීඊ ශොඩි ව ශන අඳට විශයෝධතහ 

දළක්වූහ. යට යහජ නහඹඹකුට විශයෝධතහ දළක්වූහ. ඒ වන්ද? 

වාංරන්තශන ක්ටින අඳට හිතව ද්රවිල රජහ 200ශදශනක්  

300ශදශනක් අශඅ තහනහඳති හර්ඹහරශන රැස ශරහ ක්ටිඹහ. ඒ අඹ 

වමු න්න අපි තහනහඳති හර්ඹහරඹට ගිඹහ. වනශොට අශඅ 

හවනරට ළහුහ. ඒ ශරහශේ ශභොක්ද කිේශේ? "විශයෝධතහ 

දළක්ීශේ ි දව අශඅ යශට් තිශඵනහ"යි කිඹරහ කිේහ.  

 හ ි  ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි   ශේ ඊශන-ශඳශර්දහ 

“Right to Life Human Rights Centre” නභළති යහජ ශනොන 

ාංවිධහනඹක් උතුශර් අතු හදවන් වුණු ද හන්ශ  ඳවු්ලර පින්ක් 

භහජඹ වහ හභයි ශක්න්ද්රඹට ළහ තිබුණහ. වඹට භවය 

තහනහඳති ි රධහන්නුව ඇවි්ලරහ තිබුණහ. වතළනට දකුශ්ඩ 

ශදභවුපිඹන් පින්කුව ගිහින් තිබුණහ. ඔවුන් කිඹහ තිබුණහ  "ඳසු 

ගිඹ හරශන අශඅ ද හනුව නළති වුණහ. භවය අඹ අතු හදවන් 

ශශේ ශේීපී ව. භවය අඹ අතු හදවන් ශශේ යූවන්පී ව. 

ශේීපී වශක් ශේල ශරේමීය  ාංවිධහනඹ වහ වක්ව ජහති ඳක්ශන 

ශොශ ශොටි ාංවිධහනඹ තභයි ඒ ද හන් අතු හදවන් ශශේ. 

අඳටව  හණු කිඹන්න අසථහ ශදන්න"යි කිඹරහ. ඒ අහිාං 

අඹ ඔවුන්ටව  හණු කිඹන්න අසථහ ඉ්ලලුහභ වතළන 

රඵරඹක් ක්ේධ වුණහ. ශඳොීගක්ඹ ගිහින් වඹ භථඹට ඳව 

ශහ. තහනහඳති හර්ඹහරඹ රඵර ශරහ  "යශට් වළි  ි දවක් 

නළවළ"යි කිඹරහ ෆශොසන් ළහුහ. ඉතින් අය වාංරන්ත ශන 

ක්ේධිඹයි  ශේ ක්ේධිඹයි ඵරන්න. අඳට කිඹන්ශන් අහිාං මිි සුන් 

ඇවි්ලරහ  "අශන්! අශඅ නළති වුණු ද හන් ළන  හණු කිඹන්න 

අඳටව අසථහක් ශදන්න"යි කිඹහ කිේහභ  ඔවුන්ට වරහ 

වශන්න කිඹරහද? ඒ වන්ද? ගුන් ශතොටු ශඳොශ ඇතුශට 

ඇවි්ලරහ ශඵොශවොභ රච්ඩල විධිඹට අශඅ යහජ නහඹඹහට 

විශයෝධතහ දළක්ීශේ right ව ඔවුන්ට දීරහ  අඳට කිඹන්ශන්  

ලහරහ තිබුණු රැසීභට අහිාං මිි සුන් ඇවි්ලරහ  "අඳටව 

 හණු ටික් කිඹන්න තිශඵනහ"යි කිේහභ ඒ මිි සුන්ට වරහ  

ඳරහ වළය ඔවුන් අව අලාංගුට න්න කිඹරහද? ශභොක්ද ශේ 

ශදබිඩි පිළිශත? 

 හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි   භහන අයිතිහක්ේ වහ 

රජහතන්ත්රහදඹට මුශහ ශරහ ශේ යශට් උතුශර් ද්රවිල ජනතහ 

අවු හදු 30ක් වින්ද දුශන් ඒ ජනතහ රහ ළනීභ ළන  උතු හ 

නළ ශඟනහිය ජීව වුණු මුසලිේ ජනතහ ඒ භවහ භීණශඹන් 

ළරීභ ළන  මුළු යටභ භයණශඹන් ශ.යහ ළනීභ පිළිඵ දයහ 

න්න ඵළන්  ඉන්න ඵළන් භවය පින්ස රාංහට ශචෝදනහ ව්ලර 

යමින්  රාංහට වන්න උවහව දයනහ. භහ හිතන්ශන්  අඳ 

ශභොන ශේලඳහරන භත දළ හව  ශභොන ශේලඳහරන ඳක්ඹ 

ක්ටිඹව  ශභොන යර් ඝ  භහජ  ශේලඳහරන නහඹඹන් දළ හව 

අශඅ භේ බිභ රැ ළනීභ අශඅ යුතුභ කිඹරහයි. අවු හදු 30ක් 

තිසශේ අශඅ භේ බිභ රඳහතශඹන් රඳහතඹට ඇද ශන ළටුණහ. 

අශඅ භේ බිශේ භවහ භහර්ඹ ශක් ව න්න ඵළන් තවවඹට 

අපි ඇද ශන ළටුණහ. සී්ල තළබ මිනී ශඳට්ටිලින් අශඅභ ද හන් 

වළභ දහභ අශඅ ේරට යහ. අද ඒ ශභොනව නළවළ   හ 

ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි .  

උතුශර් ජීව න ශනකු වළටිඹට ඔඵතුභහව දන්නහ  

2010න් ඳසශේ ශොශවේව ව ශඵෝේඵඹක්ව පිපි හශේ නළවළයි 

කිඹන ව. ඒ ි හ ඒ තවවඹ රැ න්නහ භන්  යයක්හ ය 

න්නහ භන් ඒ ශෞයඹ ය්ඩඩුට  ජනහධිඳතිතුභහට ශදන්න 

ඕනෆ. ශේ යශට් නළත යුේධඹක් ඇති ශනොන තවවඹක් 

වදන්න යශට් ක්ඹලුභ ශේලඳහරන ඳක්  ක්ඹලු ශොටස වට 

වතු ශන්න ඕනෆඹ කිඹරයි භහ විලසහ යන්ශන්. 

භශ  විලසහශන වළටිඹට අද අශඅ විශේල ටයුතු 

අභහතහාංලඹ දකුණු යක්ඹහශේ යට්ල අතය ඉතහභ ලක්තිභව 

ේඵන්ධතහ ජහරඹක් ශොල නඟහ ශන තිශඵනහ. යක්ඹහනු 

යට්ල වක්ව ඉතහභ ලක්තිභව ේඵන්ධතහක් ශොල නඟහ 

ශන තිශඵනහ.  හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි    විශේල 

ටයුතු අභහතතුභහ වළටිඹට  හ භවහචහර්ඹ ජී.ව්ල. පීන්ස 

භළතිතුභහ ඉන්දිඹහට ගිහින් ඉන්දිඹහශේ විශේල ටයුතු 

ඇභතිතුමිඹ වක්  ඒ  ි රධහන්න් වක් හච්ඡහ ටඹක් ඳවහ 

තිශඵනහ. ඒ ඉතහභ හර්ථයි. ඒ හච්ඡහශන් ඳසශේ 

ඉන්දිඹහශන් යපු ඳණිවිලඹ  අඳට වි හේධ ඊශඟට වක්ව 

ජහතීන්ශ  ාංවිධහනඹට ශඹෝජනහ ශශනන්න දඟරන අඹශ  

ඔළුට  ඳපුට න්ශදන්න  දින්න ඇති කිඹරහ භහ විලසහ 

යනහ. ඒ ි හ අද  හ භවහචහර්ඹ ජී.ව්ල. පීන්ස භළතිතුභහ ඉතහභ 

රශේලශභන් අඳ යශට් විශේල ටයුතු ඉසයවට ශන ඹනහ. අද 

ඕසශේලිඹහ අඳව වක් ශඵොශවොභ ශඟින් ළල යශන ඹනහ. 

යණහතයින්ශ  නහභශඹන්  ශේලඳහරන රැයණර 

නහභශඹන් ඕසශේලිඹහට ඳි න්න උවහව යන අඹ පිළිඵ 

අද ඉතහභ රශේලශභන් අශඅ තහනහඳති හර්ඹහරඹ ඕසශේලිඹහව 

වක් ළල ටයුතු යනහ. ඒ ි හ ඕසශේලිඹහ ශඳොදු යහජ 

භ්ඩලරීයඹ යහජ නහඹ මුළු ශරහශේ වුණව යුශයෝඳශඹන් 

ටික් ශනස විධිඹට වළක් හණු විධිඹක් අපි දළක්හ. ඒ අපි රඵහ 

වත ජඹග්රවණඹක්.  

අද අශඅ විශේල ටයුතු අභහතහාංලඹ ශන ඹන ශේ රිඹහ 

භහර් වයවහ   අඳ පිළිඵ ඹේ ඹේ ළාංහ තිබුණු යට්ල 

අතයව ඉතහභ ශවොඳින් මිත්රවඹ  විලසහඹ  ශවෝදයවඹ ශොල 

නඟහ න්නහ භන් අපි කික්භ වුයට ශනොඵළඳි යටක් වළටිඹට 

ඉන්දිඹහ  චීනඹ   හක්ඹහ හශ  යට්ල වක් අශඅ ේඵන්ධතහ 
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ල ලහව ලක්තිභව යමින් ඉසයවට ඹනහ. ඒ අතශර් අපි 

රශේලේ ශනහ  විශලේශඹන් විශේල ටයුතු අභහතතුභහ 

ඇශභන්හ  යුශයෝඳඹ භඟව තිශඵන ේඵන්ධතහ ඳලුදු ය 

ශනොශන පුළුන් තයේ ඉදින්ඹට ඹන්න.  

 හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි   අද ශන ශොට අශඅ 
විශේල ටයුතු අභහතහාංලඹ භළද ශඳයදි වහ ශනොශඹකුව යටර 
ළල යන අශඅ ශභයින්ශ  යයක්හ පිළිඵව  ඒ ශභයින්ට 
උඳන්භ යදහඹේ ව ඔවුන්ට හිමි අශනකුව ශේ්ල රඵහ දීභ 
පිළිඵව ඉතහභ ශවො භට්ටභකින් ටයුතු   යනහ.  ශේ යශට් 
විශේල ශේඹ ලහ ශන ළටිරහ නළවළ. ඒ ලක්තිභව ශරහ 
තිශඵනහ. අශඅ අන්තර් ජහති ේඵන්ධතහ ලහ ළටිරහ නළවළ. 
ඒහ ලක්තිභව ශරහ තිශඵනහ. ශේ යට ි දවස ය ළනීභ ළන 
ඉන්න ඵළන්   ඊර්හශන් ශඳශශන වක් ශනකු  ශදන්නකු 
දළඟලුව ශරෝඹ අඳව වක් ක්ටිනහ.  අශඅ විශේල ටයුතු 
ඇභතිතුභහ ශේ යශට් බිහි වුණු ඉතහභ දුර්රබ ණශන උශතක්; 
භවහචහර්ඹර්ශඹක්; ශජසඅ භවහචහර්ඹයශඹක්; විලසවිදහර 
උඳකුරඳතියශඹක් වළටිඹට ි ළයදි ඒ ටයුවත ශභශවඹ 
නහ. ඒ අති හ ජනහධිඳතිතුභහටව  අඳටව භවහ ලක්තිඹක් ඵ 
කිඹමින් භහ ි වඬ නහ. ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 

[3.28 p.m] 
 

ගු මාග වමරීරර මශ ා  
(ரண்புறகு ங்கப சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Mr. Deputy Chairman of Committees, as the Hon. 

Lakshman Kiriella seconding this Motion said a while 

ago, the United National Party has consistently 

maintained that the opening of the floodgates of 

international scrutiny can be avoided only by an 

independent and credible local investigation to look into 

the serious allegations of violations of human rights and 

humanitarian laws against the Rajapaksa Regime. In fact, 

when the Government sponsored a Motion against the 

international investigation initiated by the UNHRC on the 

18th of June, - that was last month - moving an 

amendment to that, I said - I actually quote myself -  

“Mr.Speaker, rejecting an international investigation can 

only be done acceptably if there is a credible local 

mechanism” and along with it I proposed on behalf of the 

Party that the Government fully implements the 

recommendations of the LLRC Report; revive the 

provisions of the Seventeenth Amendment and to 

integrate the Latimer Principles as an integral part of the 

Constitution and make provisions for the early passage of 

the Freedom of Information Act in order to restore the 

credibility our democratic institutions lack today. As 

customary, Sir, you would remember, this amendment 

was greeted by a cacophony of catcalls and we, in the 

Opposition, as usual, were called “traitors” along with 

some choice Sinhala words by some of the Honourable 

Members of the Government benches, who I suspect 

would feel more at home sitting in the front rows of a 

cinema watching a Bollywood film rather than sitting in 

this august Assembly. The rowdy behaviour is still 

ringing in my mind.  

However, exactly a month later, on the 17th of July, - 

last month - when President Rajapaksa issued a 

Proclamation announcing the launch of a domestic 

investigation into alleged war crimes and conduct of his 

armed forces in the final days of the war, actually I must 

say my initial response was, "Perhaps sanity had 

prevailed at last". That was my initial response. Sir 

Desmond De Silva, Queen‟s Counsel, Sir Geoffrey Nice, 

Queen‟s Counsel and Dr. David Michael Crane were 

appointed as advisers to the local commission 

investigating "allegations of war crimes by all parties to 

the conflict”. In fact, a regime which categorically 

rejected up till then all accusations of human rights 

violations during the war, now seeking the expertise of 

three of the world‟s top war crimes prosecutors were 

interpreted by some as a 180 degree U-turn to mend its 

earlier ways, which was good - if someone accepts they 

have been wrong even at a later stage, that is a good thing 

- and  to rebuild its relationship with the intentional 

community for the sake of the greater good of the 

country. In fact, the question everyone asked on the 18th 

of July was:  “Why has the Sri Lankan Government, 

which vehemently opposed the process of international 

justice picked three prosecutors with a history of indicting 

former Presidents and political regimes on war crimes 

charges in the Hague?” I mean, they have a history of 

indicting Heads of States on behalf of the War Crimes 

Tribunal. However, on closer examination of the 

credentials of these advisers, it is obvious that the motives 

of the Government may not be as pristine and altruistic as 

it may seem at first glance.  

ශේ ඳව යපු උඳශේල හන් තුන් ශදනහශ  ඳසු බිභ දිවහ 

ඵළලුහභ  ඇවත ලශඹන්භ ශභඹ යට ශනුශන් වත තීන්දුක් 

ද  වශවභ නළවනේ කීඳ ශදශනකුශ  ඇඟ ශ.යහ ළනීභ 

ශනුශන් වත තීන්දුක් ද කිඹන රලසනඹ භතු ශනහ. 

In fact, the role of Sir Desmond de Silva, Queen‟s 

Counsel, as an apologist for the excesses of the Rajapaksa 

Regime during the last days of the war, is already well-

documented. So, I am not going into too much detail; it 

has been written in detail. We know that at a dinner 

organized by the Association of Professionals of Sri 

Lankan Origin held in April 2012 at the Grange City 

Hotel, Tower Hill, London, to coincide with the Annual 

General Meeting, Sir Desmond de Silva who was the 

Guest Speaker, actually justified the killing of 40,000 

Tamil civilians. He had said that the killing of 40,000 

Tamil civilians by the Sri Lankan security forces in order 

to liberate 300,000 Tamils held by the LTTE, cannot be 

called a war crime. So, that is his opinion. But, that makes 

him a bias party in a very sensitive issue like this. But, 

what is not known is, Sir Desmond de Silva has also been 

accused of whitewashing not only the Sri Lankan 

Government but even the British Government, especially 

over one of the most controversial killings in Northern 

Ireland, the murder of Patrick Finucane in 1989. He was 

killed by a loyalist gunmen and the British Government 

actually appointed a one-man commission under Sir 

Desmond de Silva to look into this matter and according 

to an article in "The Guardian” newspaper  published in 

London, his wife, Geraldine Finucane denounced the 
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Report by Sir Desmond de Silva on the assassination of 

her husband and called Sir Desmond de Silva‟s  Report, 

“Report of the Patrick Finucane Review” - that is the 

name the of the report which was presented to the British 

Parliament in 2012 - a “sham” and a “whitewash”. I will 

table* that article. 

According to the “The Guardian” of 12th December, 

2012, she is quoted as saying - this is very interesting - I 

quote:  
 
 “ „It‟s a report into which we have had no input,‟ she said.  „ The 

British government has engineered a  suppression of the truth 

behind the murder of my husband. At every turn it is clear that 
this report has done exactly what was required - to give the 

benefit of the doubt to the state, its cabinet and ministers, to the 

army, to the intelligence services and to itself.‟ 
 

„At every turn, dead witnesses have been blamed and defunct 

agencies found wanting. Serving personnel and active state 
departments appear to have been excused.‟  

 

'The dirt has been swept under the carpet without any serious 
attempt to lift the lid on what really happened to Pat and so many 

others.'"  

 

I am still quoting Mrs. Finucane.  She states:  
 

" 'This report is a sham, this report is a whitewash, this report is a 
confidence trick dressed up as independent scrutiny and given 

invisible clothes of reliability. But most of all, most hurtful and 

insulting of all, this report is not the truth.' "   
 

So, despite the stature we expected from him, when 

you go deeper into it, this honourable gentleman, this 

Knight of Queen Elizabeth II, has been accused before in 

his own country of whitewashing the government of the 

day and of hiding the truth.  I would like to table* this 

article published in "The Guardian" newspaper of London 

dated 12th December, 2012.  

Of course, I would say the lesser-known backgrounds 

of the other two advisers were also important in 

understanding the real motives of the Presidential 

Proclamation.  So, Geoffrey Nice, QC, a Professor of Law 

at Gresham College is an expert on head of state 

immunity.  ඒ කිඹන්ශන්  ශජෂසන් නයිස කිඹන පුේරඹහ යහජ 
නහඹ මුක්තිඹ ේඵන්ධශඹන් ශරෝශන ඉන්න රධහනතභ 
විශලේාශඹක්.   

This is what is very important.  I do not know whether 

it was mentioned before.  According to reports which he 

himself has admitted, he was contacted by Libya‟s 

Muammar Gaddafi in the last days of his reign when he 

was referred to the International Criminal Court and he 

did not get a chance to represent Gaddafi, because 

Gaddafi was killed before anything could be done.   

According to the "Daily FT" dated 24th July, 2014, he 

presented an application to the Court concerning the 

violation of Saif Gaddafi‟s human rights, the son of 

Gaddafi who is now being held by, I believe, certain 

rebels in one part of the country and this is the man who 

was chosen by the Gaddafi family to protect the dictator 

and the dictator‟s sons and all these details are given here 

in detail.  

Sir, how much more time have I got? 

 

නිගයෝජය කාරක වභාපතිතුමා 
(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
You have only two more minutes. 

 

ගු මාග වමරීරර මශ ා  
(ரண்புறகு ங்கப சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Of course, the background of the second expert, Dr. 

David Michael Crane, is even more interesting because 

this gentleman was actually criticized in 2010 after he 

allegedly played down the violence and the regime‟s role 

in Guinea in the incident where over 100 odd opposition 

supporters were killed in a sports stadium in Guinea.  Dr. 

Crane was one of the two war crimes specialists who was 

hired by the President Moussa Dadis Camara who now 

stands accused by the UN Commission of Inquiry for the 

responsibility of the massacre of 156 people on 28th 

September, 2009.  But, what is very interesting here is, 

Hon. Colleagues, that finally Dr. Crane managed to 

absolve the President of the crimes and place the 

responsibility lower down on the military, lower down on 

the chain of command.  Therefore, Dr. Crane has 

experience of saving the kins of dictators facing war 

crime charges and pinning the blame further down.   

අඳයහධරට රක් වුණු ඒහධිඳති හ  යහජ නහඹඹන් 

ේඵන්ධශඹන් ශ ජහතන්තය ඳරීක්ණරට ශේ ශ්රේන් කිඹන 

පුේරඹහව ේඵන්ධ ී වභ නහඹයින් ශ.යහ ළනීභට ටයුතු 

ය තිශඵනහ. ඔහුට වළි  ඳසු බිභක් තිශඵනහ. අන්න ඒ ි හ 

තභයි-  

 

නිගයෝජය කාරක වභාපතිතුමා 
(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Thank you, Hon. Member.  

 

ගු මාග වමරීරර මශ ා  
(ரண்புறகு ங்கப சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, please give me two more minutes.  

 හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි   අහන ලශඹන් භහ 

කිඹන්න ඕනෆ  ශේ යට ශ.යහ ළනීශේ ෆඹභක් ශනොන ඵ. 

ශේ ඳවුරක් ශ.යහ ළනීශේ ෆඹභක් ඵ ශභයින් ශවොඳින්භ 

ඔඅපු ශනහ. Lawyers of this calibre, Hon. Minister, do not 

come cheap. I do not know how much they are being paid 
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but I know that they do not come cheap.  I am not going to 

ask you also, ශභොද  ජී.ව්ල. පීන්ස ඇභතිතුභහශනුව භභ 

රලසනඹ අවන්ශන් නළවශව වතුභහව ශේ රලසනඹට පිළිතුය දන්ශන් 

නළති ි හයි. අප්රිහට ගිහි්ලරහ  රසන සුන්දය යටරට 

ගිහි්ලරහ අශඅ ්ලලිලින් යවුේ වන්න වතුභහට ඉල  දීරහ 

තිශඵනහ. නමුව අද විශේල ටයුතු අභහතහාංලශන තීන්දු න්ශන් 

ඇවත ලශඹන්භ වතුභහ ශනොශයි. ශභතළන ජින් ද හස 

ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ හිටිඹහ නේ අපි න්ශතෝ නහ. ශභොද  

අද ශේ අභහතහාංලඹ ශභශවඹ න්ශන් ජින් ද හස ගුණර්ධන 

භන්ත්රීතුභහ ව රලිව ීයතුාං භවතහයි. ශේ ශෝලරන් තභයි 

ඇශභන්හට ගිහි්ලරහ  ඇශභන්හශේ හිටපු සුශේි  කිඹන 

ඳහකිසතහනු ජහතිඹහ අ්ලරහ ශන  ඒ ඳහකිසතහනු ජහතිඹහ වයවහ 

ශේ අඹ contact ය වූශන. ශේ භවහ ජහතන්තය ජහහයභ 

ශොටක්. ඔඹ සුශේි  ඳහකිසතහනශන හිටපු මුද්ල ඇභතියඹහව 

වක් ති ශදට ඉසශ්ලරහ රාංහට ඇවි්ලරහ  කිාං සඵන් 

ශවෝටරශන ඉරහ  ශලොරර් මිලිඹන 300ක් රාංහශේ ශවෝටරඹ 

invest යන්න ඕනෆ කිඹරහ යහජ අනුග්රවඹ ඇති දකුණට වක් 

ගිඹහ. දකුණට ගිහි්ලරහ ළඩිශඹන්භ ඵළලුශේ භශ  දිසත්රික්ඹට 

අඹව ළලිභ තිශඵන Count de Mauny‟s Island ව. ඒ දඳත 

ඉතහභවභ රසන  ඈත ඉතිවහඹක් තිශඵන දඳතක්. ඒ දඳත දිවහ 

ඵරරහයි යශේ.  

 හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි   ශේට ඔක්ශොභ 

ේඵන්ධ ශරහ. දඳත අයිති හටද? දඳත අයිති ර් ශලසභන් ද 

ක්්ලහට. ශේශක්  money laundering ඳළවතක් තිශඵනහ. ඳවුර 

ශ.යහ ළනීභ ශනුශන් නීතිඹ ඳහවිච්චි කිරීශේ ඳළවතක් 

තිශඵනහ. ළු ්ලලි සුදු කිරීශේ ඳළවතක් තිශඵනහ. නමුව ශේ 

ක්ඹ්ලරටභ ලහ බඹහන න්ශන් වමුදහ ඳහහ දීශේ 

කුභන්ත්රණඹක් අද තිබීභයි. "වමුදහශේ හටව විදුලි පුටුට ඹන්න 

ශදන්ශන් නළවළ. භභ තභයි ඹන්ශන්" කිඹරහ ෆ වපු ය්ඩඩුට 

භභ  කීශභන් කිඹනහ  -භභ ශභතළන කිඹපුහ භහ ණනකින් 

වන් ගිහි්ලරහ තිශඵනහ- වමුදහ ඳහහ දීරහ  ඒ වමුදහට අණ දීපු 

අඹ ශ.යහ ළනීශේ කුභන්ත්රණඹ ශොටක් වළටිඹටයි ශභන්න 

ශේ අඹ ඳව යරහ තිශඵන්ශන් කිඹන ව.  ශඵොශවොභ සතුතියි. 
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ගු ගරෝහි  අග.ගුණලර්ධාන මශ ා (මශාමාර්ග  ලරාය ශා 

නාශ්ක අමා යතුමා) 
(ரண்புறகு ரரயற அரதகுர்ண - தடுஞ்சரகனகள், 

துகநபகங்கள் ற்பொம் கப்தற்பொகந அகச்சர்)  

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of 

Highways,  Ports and Shipping) 

 හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි   විශේල ටයුතු 

අභහතහාංලශන ඳසු ගිඹ රිඹහහන්වඹ ි ක් ශර ක්දු ශනොීභ 

ි හ අශඅ භහතෘ භමිඹ න ශ්රී රාංහ ජහතන්තයඹ ඉදින්ශන 

වෆ්ලලුට ඳව ශරහ තිශඵන ි හ ශේ න විටව යටව  

ජනතහව විලහර අසී හතහට මුහුණ දී ඇති අතය ඉදින්ශනදී 

විලහර අභිශඹෝඹන්ට මුහුණ දීභට ද ක්දු නහඹ කිඹන හයණහ 

තභයි අද බහ ්ල තඵන අසථහශේ දී ඉදින්ඳව යන 

ශඹෝජනහශන් කිඹළශන්ශන්. භට ශඳය ථහ යපු භාංර 

භයීය භන්ත්රීයඹහ ශේ බහශේ දී ශේ ේඵන්ධශඹන්  හණු 

ඉදින්ඳව ශහ.  

 හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි   ශරෝශන ශනොශඹක් 

ශරල ශයෝ තිශඵන ඵ හභහනශඹන් අපි අවරහ තිශඵනහ. ඒ 

අතය අවඹු ශර වළශදන භවය ශරල ශයෝරට ශඵශවව 

නළවළ. ඒ ශරල ශයෝරට ශඵශවව ශවොඹහ න්න අභහ හයි. ඒ 

හශ  ශයෝ රක්ණ තිශඵන ශයෝගීන් දළක්හභ ඔවුන්ට 

හභහන ශඹන් ජීව යන්න ශඵශවව ශදනහ මික් ඔවුන්ශ  

ජීවිතඹ ළන කික්භ විලසහඹක් තඵන්ශන් නළවළ. ඇයි  භාංර 

භයීය භන්ත්රීතුභහ ඹන්ශන්? ශඳොඩ්ලක් අවශන ඉරහ ගිඹහ නේ 

ශවො නළේද? [ඵහධහ කිරීභක්] ඇයි  ටින්ශන් ශෝලශරක් ථහ 

ශශොව විතය ද? ඇයි අඳ ටින්ශන් නළේද? වන්න ශො. 

අවශන ඉරහ ඹන්න අභාංර.  
 
[මූාවනග  අණ පන්ිම ඉල ක කරන දී.  
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

[ඵහධහ කිරීේ]  හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි   ශේ  හශ  

භන්ත්රී හන්ශ  ශයෝරට ශඵශවව නළවළ. ශේ ශයෝඹට  

ශඵශවව නළවළ. පිළිහට ශඵශවව ශොඹහ වතව  ඒඩ්සරට 

ශඵශවව ශොඹහ වතව භාංර භයීය භන්ත්රීයඹහශ   

ශයෝඹට ශඵශවව නළවළ.  ඊර්හට ශඵශවව නළවළ. වයඹට 

ශඵශවව නළවළ. ශ්රෝධඹට ශඵශවව නළවළ.  විලසඹ තිශඵන තු හ 

 ශේ භන්ත්රීයඹහ ශ  ඇ ශේ තිශඵන්ශන් ඔඹ කිඹන වයඹ  

ඊර්හ  ශ්රෝධඹයි. ඔඹ ශයෝඹට ශඵශවව ශදන්න ඵළවළ. ඔඹ 

ශයෝඹ වළදුණහභ තභයි   මුහුශ්ඩ සබහඹ ශනස ශන්ශන්; 

මුහුණ රැළි ළශවන්ශන්; ඇඟ රැළි ළශටන්ශන්; තට්ශට් ශස 

ළරශන්ශන්. වභ ශයෝ  රක්ණ  භතු ශච්ච ශශනක් ඵ 

විතයක්  වතුභහට භතක් යනහ.  

 හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි    ශේ ශඹෝජනහ ඉදින්ඳව 
යේදී අඳ ්ලඳනහ යන්න ට ඕනෆ හයණඹක් තිශඵනහ. 
ජහතන්තයඹ ඉදින්ශන අශඅ විශේල රතිඳවතිඹක් නළවළ   
ජහතන්තයඹ ඉදින්ශන අඳ වෆ්ලලුට රක් ශනහ  ඒ හශ භ 
භහන හිමිේ වුන්ක්රශනදී  අඳට වි හේධ  ශරෝශන භවය 
යට්ල  ඡන්දඹ රහල යනහ කිඹේදී ශේ ක්ඹලු හයණහරට 
මූරධර්භඹ ශභොක් ද  හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි ?  ශේ 
හයණහ ි ර්භහණඹ වුශ්ඩ ශොශවොභ ද?  ශේ හයණහ ි ර්භහණඹ 
ශච්ච විධිඹ ළන  අඳට ක්තන්නට ක්ේධ ශනහ    හ ි ශඹෝජ 
හය බහඳතිතුභි . ශොශවොභ ද ශේහ ි ර්භහණඹ වුශ්ඩ? අශඅ 
යට දිවහ ඵරහශන ඒ  භහන හිමිනේ වුන්ක්රඹට ශඹෝජනහ 
ශ න්න   අශඅ යශට් භහන හිමිේ උ්ලරාංකනඹ ශරහඹ  
කිඹන්න  ඒහ ි ර්භහණඹ ශන්න ශවේතු හධඹ ශභොක්ද  හ 
ි ශඹෝජ  හය බහඳතිතුභි ? ශේ යශට් අවු හදු 30ක්  යුේධඹක් 
ඳළතුණහ.  ඔඵතුභහ යුේධඹ ඳළති දිසත්රික්ශන   ඒ ඳශහශව  
ජීව වුණු ශශනකු වළටිඹ ට ඒ ළන ඔඵතුභහට අලුශතන් කිඹහ 
ශදන්න ශදඹක් නළවළ. ජහතන්තයඹව වක්  යන නුශදනුරදී  
ජහතන්තයඹ අඳ  දිවහ ඵරන  යහයශන රලසනහර්ථඹ ඵට 
ඳන්ර්තනඹ ශරහ  තිශඵන්ශන් ශභඹයි.  

ශේ ශඹෝජනහ ළන අද වක්ව ජහති ඳක්ඹ ථහ යනහ. 
 හ රක්සභන් කින්ඇ්ලර භන්ත්රීතුභහ  ථහ ශහ. භහින්ද 
යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ  අශඅ යජඹ  ීශයෝදහය යණවි හන් 
අවු හදු 30 යුේධඹ  ශේ න විට යුදභඹ ලශඹන්  ව අශනකුව 
හයණහලින්  අන් ය තිශඵනහ. දළන් ශඵෝේඵ පිපිශයන්ශන් 
නළවළ. ශොයි ජහතිශන ශවෝ ශේහ මිනී භළශයන්ශන්  නළවළ. ඒ 
ත්රසතහදඹ  යට තුශ රිඹහවභ ශන්ශන් නළවළ.   හ ි ශඹෝජ 
හය බහඳතිතුභි   ත්රසතහදඹ රිඹහවභ ශනොවුණව 
ජහතන්තයශඹන් අශඅ යටට වි හේධ ශනොශඹකුව ඵරඳෆේ ව්ලර 
ශනහ;  අශඅ යටට වි හේධ ශනොශඹකුව ශේ්ල ක්ේධ ශනහ.  

 හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි   අද ශදභශ 
ලඹසශඳෝයහක් ළන ථහ යනහ  අඳ  අහ තිශඵනහ. අශඅ 
යශට් යුේධඹ අන් වුණව   යුේධඹ ශනුශන්  භහන හිමිේ 
ල වුණහඹ කිඹහ ශනොශඹකුව විධිශන  ශචෝදනහ අඳට ශ න්න  
ඒහට  ඳසු බිභ වදමින් අද ඒ යුශයෝඳහ යටර ව්ලටීටීඊ ශණළලි 
රිඹහවභ ශනහ. ශේ ශදභශ ලඹසශඳෝයහ ළන   ඒ හශ භ 
භහන හිමිේ ළන ථහ යන්න ඹේ බීජඹක් වට ව 
හයණහරදී වක්ව ජහති ඳක්ඹට ඒශන් ශ.ශයන්නට 
පුළුන්භක් තිශඵනහ ද? ඇයි අඳ වශවභ කිඹන්ශන්?  
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ත්රසතහදඹ වදහ ශේ යශට් ඳටන් වශව ව්ලටීටීඊ ාංවිධහනශන 

ශෝලදහදුශෝ වතය ශදශනකුශන්. අඳ ඉතිවහඹ දන්නහ. 

වශවභ වතය ශදශනකුශන් ඳටන්වතු ත්රසතහදඹ ්රභ්රභශඹන් 

හඅත ශන ශොට 1983 දී ශේ යශට් වමුදහශේ යණ වි හන් 

දවතුන් ශදනකු ව ය මිඹ ගිඹහ   හ ි ශඹෝජ හය 

බහඳතිතුභි . ඒ අසථහශේදී ශේ යට ඳහරනඹ ශශේ වක්ව 

ජහති ඳක්ශන නහඹඹහ ක්ටි ශේ.යර්. ජඹර්ධන 

ජනහධිඳතිතුභහයි. ඒ ශරහශේ ක්න්්ල භළතිේ අභහතයඹහ 

ශභොක්ද ශශේ? ඒ යණ වි හන් 13 ශදනහශ  ශේවඹන්  

යවභරහන ගුන් ශතොටු ශඳොශට ව 6.30ට ශනහහ. යශට් 

යහජ නහඹඹහ ි ශඹෝඹක් දුන්නහ  භධභ යහත්රිඹ ශන්න 

ඉසය ශරහ ඒ යණ වි හන් 13 ශදනහශ භ භභදහන ටයුතු 

ශඵොරැ්ලර නවශවදී යන්න ඕනෆ කිඹරහ. වදහ ශඵොරැ්ලර 

නවශව ඒ ක්ඹලු ටයුතු යන්න ාංවිධහනඹ ශහ   හ 

ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි . අශඅ ශෝලදහදුන් 13 ශදනහශ  

ශේවඹන් වදහ යහත්රිශනභ ඒ විධිඹට භභදහනඹ යන්න සදහනේ ීභ 

ි හ ශොශම වහ තදහන්න රශේලර ජනතහ රශෝඳහන් 

වුණහ. ඊට ඳසශේ ශභොක්ද වුශ්ඩ? මිි සුන් නවතට ඇතුළු 

ශරහ ඒ ශේවඹන් යවභරහශනන් ශඵොරැ්ලර නවතට 

ශශනන්න ශදන්ශන්  නළති වඹ නවන්න ළල ටයුතු ශහ. 

වදහ  තභයි ඳශමු යට ද්රවිල ජනතහට හිාංහ කිරීභ ශඵොරැ්ලශරන් 

යයේබ වු ශ්ඩ. භභ අවනහ   හ සුභන්තියන් භන්ත්රීතුභහශන්  

තමුන්නහන්ශේට ඒහ ළන අශඵෝධඹක් තිබුශ්ඩ නළේද කිඹරහ; 

ඒ ළන ථහ යන්න ඵළන් වුණහද කිඹරහ; ඒ යද ක්දු වූ ශදට 

තමුන්නහන්ශේ ඇඟි්ලර දිගු න්ශන් නළේද කිඹරහ.  හ ි ශඹෝජ 

හය බහඳතිතුභි   වදහ ශඵොරැ්ලශරන් ඳටන් ශන  ශේ යශට් 

ජීව වූ අහිාං ද්රවිල ජනතහ කහතනඹ ශහ.  

 

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එපත. අව්ලර් මශ ා 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்ர்) 

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

පහන්රහ පිච්චුහ.  

 

ගු ගරෝහි  අග.ගුණලර්ධාන මශ ා  
(ரண்புறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

වදහ යහත්රිශන ළ්ලරවශව ශෝවිර ශේ්ල උවඹ 

ඳළළවවුණහ. ඒ යහත්රිශන හවන භන් යන ශොට දහභන්ශඹෝ  

ඳහතහරඹ ශභොනහද ශශේ? වදහ ශඵොරැ්ලර වන්දිශන භ්ල ශඳෝච්චි 

ලඹක් තිබුණහ. ඒ භ්ල ශඳෝච්චිලින් වරහ හවන නවරහ  

නභ අවනශොට කිේශේ ද්රවිල නභක් නේ ඒ අඹ ඒ හවනඹ 

ඇතුශශේභ දහරහ ගිි  තළබුහ. යහත්රිශන ද්රවිල ත හණඹන් ි  හතින් 

ඳහශර් නටරහයි භයණඹට ඳව ශශේ.  ශොශම විතයක් 

ශනොශයි  අශඅ දිසත්රික්ශනව  ශනව දිසත්රික්රව වළභ 

තළනභ ඳහශවේ තිබුණහ "යනන්ද ඵන්" කිඹරහ ද්රවිල මිි සුන්ශ  

ලඹක්. පිටශොටුශේ තිබුණහ; ළුතය තිබුණහ; ේඳව තිබුණහ; 

අනුයහධපුයශන තිබුණහ. ශභොක්ද ඒහට ශශේ? ඒ ඔක්ශෝභ 

පිච්චුහ   හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි . ඒහ යන ශොට  

ද්රවිල ජනතහ කහතනඹ යන ශොට  ද්රවිල දළන්ඹන් දණඹ යන 

ශොට ඒහ යූවන්පී වශක් යහජ නහඹඹහට යයාංචි ශනොන්න 

නේ  යහජ නහඹඹහ හිටිශන වශේද? යහජ නහඹඹහට ඒහ යයාංචි 

ශනොන්න නේ  යහජ නහඹඹහ ක්ටිශන ඳෘ ඝවිශඹන් වවහ 

ඳළවශවද? වදහ ඒ අඹ ශභොක්ද ශශේ?  

 හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි   ඊශන-ශඳශර්දහ ශ. හර 

ක්ේධිඹක් වුණහ. ඒ ක්ේධිඹ ශරහ ඳළඹ 6ක් ඹන ශොට අති හ 

භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහශ  ය්ඩඩු ඇඳින් නීතිඹ ඳනරහ 

වතළි න් වවහට වඹ හඅත න්න ඉල ශනොදී නළළවතුහ. නමුව 

ශේ.යර්. ජඹර්ධන ශභොක්ද ශශේ? වක්ව ජහති ඳක්ශන 

නහඹඹන් අද ඒ ළන ථහ යන්න ඕනෆ. වදහ හිටපු නහඹඹන් 

ශභොනහද ශශේ  හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි ? දස 5ක් 

ඹන ්ල ඳළවත ඳශහත යශේ නළවළ. ශඳොීගක්ඹට ි හඩු දුන්නහ. 

වමුදහට ි හඩු දුන්නහ. 1983 ළු ජලිඹ තුළින්  ශරෝඹ වමුශේ 

ශ්රී රාංහ මිි සුන් භයහශන න ජහතිඹක් ඵට ඳව ශහ.  ඒ 

ළු ජලිඹ ශේ යශට් ඇති ශශේ ශන වු හව ශනොශයි. ඒශක් 

කීභ අද ශේ වක්ව ජහති ඳක්ඹ න්න ඕනෆ   හ 

ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි . අද ථහ ශ රක්සභන් 

කින්ඇ්ලර භන්ත්රීතුභහශන් භභ අවනහ  "වදහ ළු ජලිශනදී ගිි  

තිඹපු ද්රවිල ජහති අහිාං වදයඹහ  අහිාං 

ඉාංජිශන් හයඹහ  අහිාං ගු හයඹහ ඒ අඹශ  ශභයින් අයශන 

ජීවිත ශ.යහ ශන රාංහශන් ගිඹහ නේ  ඒ ගිඹ ඳයේඳයහට 

ෆවුණු වළභ ශශනක්භ අඳට වි හේධයි ශන්ද?" කිඹරහ. දළන් 

ඔවුන්ශ  ශදශි  ඳයේඳයහ ඉන්නහ. ඒ ගිඹ අඹශ  ශදශි  

ඳයේඳයහශේ ද හශෝ ශ්රී රාංහ දළරහ නළවළ. වළඵළයි  දළන් ඒ අඹ 

ඉශන න්ශන් යුශයෝඳහ යටර ඳහර්ලිශේන්තු ි ශඹෝජනඹ 

යන භන්ත්රී හන්ශ  ද හශෝ වක්. ඒ ද හශෝ කිඹනහ  අශඅ 

සීඹහ 1983 දී පිච්චුශේ ශ්රී රාංහශේ ක්ාංවර මිි සසු කිඹරහ. ශේ 

අඹ යන්න තිශඵන ඔක්ශෝභ ශේ්ල ටි යරහ දළන් කිඹනහ  

අශඅ විශේල රතිඳවතිඹ ශවො නළවළ කිඹරහ. ශේ තභයි 

තවවඹ.  

යුේධඹ අන් යනහ කිඹන ව වතයේ ශරශවක් ළලක් 
වුශ්ඩ නළවළ   හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි . අශඅ විශේල 
රතිඳවතිඹ අනු ටයුතු යරහ ජහතන්තයඹ දිනහ ි මින්  
ජහතන්තය යට්ල තයවහ ය න්ශන් නළති අවු හදු තිවක් 
තිසශේ තිබුණු යුේධඹ අන් යන්න අඳට පුළුන්භ රළබුණහ  
 හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි . අති හ ජනහධිඳතිතුභහට ඒ 
පිළිඵ අපි සතුතින්ත නහ. වක්ව ජහති ඳක්ඹව යුේධඹ 
අන් යන්න උවහව ශ යහයඹ අඳට භතයි. ඒ 
ශරහශේ විශේල ටයුතු ඇභති හ ක්ටිශන නළේද?  හ ි ශඹෝජ 
හය බහඳතිතුභි   අශඅ අති හ ජනහධිඳතිතුභහ  අශඅ  හ 
(භවහචහර්ඹ) ජී.ව්ල. පීන්ස ඇභතිතුභහ රිඹහවභ යන අශඅ 
විශේල රතිඳවතිඹ ශභොක්ද?  හ ි ශඹෝජ හය 
බහඳතිතුභි   අශඅ සහධීනවඹ යයක්හ ය ි මින්  
ජහතන්තයශන අශනක් යට්ල වක් තිශඵන හිතවේ තඵහ 
ි මින්  අශනකුව යටරට ශෞය යමින්  ඒ යට්ල වක් 
ශශ ගිවිසුේ ව අි කුව ගිවිසුේ ඇති ය ි මින් අපි අශඅ 
විශේල රතිඳවතිඹ රිඹහවභ යනහ. වළඵළයි  ශරෝශන 
අි කුව යටරට ඕනෆ විධිඹට අඳ නටන්න අඳ ඉල ශදන්ශන් 
නළවළ. අඳට නළඟිටින්න කිඹන ශොට නළඟිටින්නව  හඩිශන්න 
කිඹන ශොට හඩිශන්නව  ශොන්ද ඳණ නළති ය්ඩඩුක් 
ශනොශයි  අශඅ ය්ඩඩු. අඳට ඉන්ශන් ශොන්ද ඳණ නළති 
නහඹශඹක් ශනොශයි. ඉතිවහශන නේ  අඳට වළි  යදර්ල 
තිශඵනහ. ශේ.යර්. ජඹර්ධන භවවභඹහ ව්ලටීටීඊ වව වක් 
යුේධ යන ශොට ශභොනහද ශශේ? ඒ හරශන අඳට 
ඉන්දිඹහශන් ඵරඳෆේ ශහ. අශඅ යටට ඉන්දිඹහශන් ඳන්අපු 
ශනළ්ලරහ දළේභහ. අඳට උඩින් ඳන්අපු දභන ශොට වට ක්ටි 
අශඅ නහඹශඹෝ ශභොක්ද ශශේ? වක්ව ජහති ඳක්ශන 
නහඹඹහ යුේධඹ අකුශහ වතහ. අකුශහ ශන යඳහු ඳසට 
වතහ. ශභොක්ද වුශ්ඩ?  අශඅ ශඳොීගක්ශන අහිාං යණ 
වි හශෝ 650ක් ව තළන භළ හශේ වළි  ශොන්ද ඳණ නළති 
නහඹශඹෝ ශේ යශට් බිහි වුණු ි හයි; වභ නහඹශඹෝ වශවභ 
තීන්දු ව ි හයි. ඔවුන් දළන් ථහ යනහ  විශේල රතිඳවති 
ළන. වළඵළයි  අපි  ශඵොශවොභ  කීභකින් කිඹනහ  යුේධඹ 
අන් යන ව ශරශවක් වුශ්ඩ නළවළ කිඹහ  හ ි ශඹෝජ 
හය බහඳතිතුභි . යුේධඹ අන් යන ව ශරශවක් වුශ්ඩ 
නළතව  වභ යටක්ව තයවහ ය න්ශන් නළති ශේ යුේධඹ 
අන් යරහ ජහතන්තයඹ දිනහ ව වභ නහඹඹහ අති හ 
භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහඹ කිඹන ව අපි ශඵොශවොභ  
කීභකින් කිඹනහ.  
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නිගයෝජය කාරක වභාපතිතුමා 
(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
 හ ඇභතිතුභි   දළන් ථහ අන් යන්න. 

 
ගු ගරෝහි  අග.ගුණලර්ධාන මශ ා  
(ரண்புறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

 හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි   අද ්ල තළබීශේ 

ශඹෝජනහ ඳටන් වශව ි ඹමිත ශේරහට ඳළඹ බහඹට 

ලිනුයි. අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහට ළඩිපුය විනහඩි 5ක් රඵහ 

දුන්නහ. අශඅ ශරහශන් විනහඩි 2ක් භටව රඵහ ශදන්න.  

 
නිගයෝජය කාරක වභාපතිතුමා 
(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The speakers of the Government side have already 

taken more time.  

 
ගු ගරෝහි  අග.ගුණලර්ධාන මශ ා  
(ரண்புறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

Sir, please give me five more minutes.  

 
නිගයෝජය කාරක වභාපතිතුමා 
(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

I can give you only two or three more minutes.  

 
ගු ගරෝහි  අග.ගුණලර්ධාන මශ ා  
(ரண்புறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

Okay.  

 හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි   ඉසය අශඅ යශට් 

නහඹශඹෝ හිටිඹහ. අශඅ යශට් ඉතිවහශන ක්ටි නහඹශඹෝ 

පිළිඵ ඵරන්න. ජහතන්තය ලශඹන් ශනොශඹක් යටරට 

ගිහි්ලරහ යහජ තහන්ත්රි විධිඹට ඒ යටර ඳළළති මුළුරට 

වබහගි ශරහ ඒ නහඹශඹෝ ටයුතු ශ ඉතිවහඹව වක් 

ර්තභහන තවවඹ ාංන්දනහවභ  ඵරන්න.  

2005 දී අති හ භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ ශේ යශට් 

ජනහධිඳතියඹහ වළටිඹට ඳව වුණහට ඳසු අශඅ යහජ තහන්ත්රි 

ඵතහ ත තව ළඩිදියුණු වුණහ. මුලින්භ වතුභහ ඉන්දිඹහ 

භඟ තිශඵන අශඅ යහජ තහන්ත්රි ඵතහ තව ශවොඳින් 

තවවු හ ය වතහ. ඊට ඳසු ඳහකිසතහනඹ  වාංරන්තඹ  කියුඵහ 

ඇතුළු තව යට්ල විලහර ාංහශ  යයහධනශඹන් ඒ 

යටරට ගිහින්  හච්ඡහ යරහ ඔවුන් භඟ අශඅ ේඵන්ධේ 

ඇති ය ි මින් ශේ ටයුතු රිඹහවභ ය ශන ඹනහ. 

 හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි   විඳක්ඹට දළන් අල 

ශරහ තිශඵන්ශන් ශභොක්ද? අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහට ඕනෆ 

ශරහ තිශඵන්ශන් ව යටක් වක් ඉශන ඉතින් යට්ල භඟ 

වන්නයි. තයවහ නේ වනහ . ශේීපී වශක් රතිඳවතිඹව ඒ 

ශන්. ශේීපී වශක් රතිඳවතිඹව තයවහ නේ වන ව ශන්. භහ 

හිතන වළටිඹට තභ භහන හිමිේ වුන්රඹට ගිශන නළවළ. 

භහන හිමිේ වුන්රඹ අඳ ළන ථහ යන්ශන් යුේධශනදී 

ක්වි්ල ළක්ඹන් විනහල වුණහඹ කිඹන හයණඹ භතු යශන ශන්.  

වළඵළයි  1988-1989 හරශනව  1971 දීව මිි සුන් භළ හණහ ශන්. 

ඒ හරශන ග්රහභ ි රධහරීන් භළ හහ. 

ගු අකි ශ්රාජ් කාන්යලවපත මශ ා 
(ரண்புறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
1971 දී ය්ඩඩු ශශේ වුද?  

 
ගු ගරෝහි  අග.ගුණලර්ධාන මශ ා  
(ரண்புறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ඔඵතුභහ ශඳොඩ්ලක් ඉන්න. ශභොන ය්ඩඩුශේ වන් භක් නළවළ. 

හිතන්න වඳහ 1971 හරඹ ඔඵතුභන්රහ  ශ  කිඹරහ. 1971 හරඹ 

අශඅ. අේභහ  තහවතහ වන් ළරැදි ශහ නේ ශොන්ද ශළින් 

තිඹහශන කිඹන්න අයිතිඹක් තිශඵනහ.  [ඵහධහ කිරීභක්]  ඔේ. 

භභ නළවළ කිේශේ නළවළ. අවන්න තරතහ අතුශෝයර 

භන්ත්රීතුමිඹි   භභ ඔඵතුමිඹට කිඹහ ශදන්නේ. 1988-1989 

හරශන ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුණ ඹේ ඹේ ඳක්රට අඹව අඹ 

භළ හහ. යූවන්පී වට ේඵන්ධ ශශනක් ශන්න පුළුන්  

වඹහ භළ හහ. තභන්ට වි හේධ වුද ඉන්ශන්  වඹහ භළ හහ. 

 හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි   විශේල ටයුතු 

අභහතහාංලශනදී යන් භහරඹක් නළති ශරහඹ කිඹරහ අනුය 

දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ කිේහ. ශේීපී අඹ වදහ ව යන් භහරඹද 

ශවොයේ ශශේ? ඒ හරශන ඒ අඹ ශ්ලරට ඇවිව  

භවවතඹහ දණ සරහ ශනෝනහට කිඹනහ  ශඵ්ලශ්ල තිශඵන 

ශච්න් ව රන්නඹ කිඹරහ. ඒ අඹ ඒ හරශන යන් කිශරෝ 

ණන් ශන්  වතු ශශේ. දළන් ශේ ව යන් භහරඹක් ළන ථහ 

යනහ. අේභඳහ!  හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි   භට දළන් 

නේ හිශතන්ශන් අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහව සුේශධෝදන 

යජතුභහශ  ශඟභ නෆ ශශනක් කිඹරහයි. ඇයි? ඵරන්නශෝ  

ශභතුභන්රහශ  සුදු පි හටඹ! ථහ යන විධිඹ ඵරන්න. කික්භ 

ළරැේදක් ක්දු ශනොශ අඹ හනටයි වතුභන්රහ දළන් ථහ 

යන්ශන්. අශඅ විශේල රතිඳවතිඹ ළන වතුභන්රහට රේජයි ලු. 

රේජහ ශන්න ශදඹක් නළවළ. අඳ අභහ හ හර්ඹඹ ශොල ගිහින් 

තිශඵන්ශන්. ඒ තභයි යුේධඹ අන් කිරීභ. දළන් අඳට 

තිශඵන්ශන් ශරෝශන අි කුව යට්ල භඟ අශඅ  ඵතහ 

ළඩිදියුණු ය ළනීභයි. 

  හ සුභන්තියන් භන්ත්රීතුභි   හහ තීයඹ ළන 

තමුන්නහන්ශේ කිේහ. අපි ඒ රිඹහරට වි හේධයි. අහිාං 

ද හන්  ක්වි්ල ළක්ඹන් භළශයනහ නේ යජඹක් වළටිඹට අඳ වඹට 

ේපර්ණශඹන්භ වි හේධයි. වළඵළයි  හහ තීයශන ක්දු න ක්දුීභ 

අශඅ යශට් යුේධඹ අහන හරශන නන්දිලහ්ල ශපුට භහන 

යන්න රළවළසති ශන්න වඳහ. ඒ වතළනට භහන යන්න 

වඳහ. ඔඹ යළවිරහ වන්ශන් වතළනටයි. හහ තීයශන ක්දුීේ 

වුද යන්ශන්?  අද අඳට භහන හිමිේ ළන උන්න අඹ 

තභයි ශේහ යන්ශන්. ඊශ්රහඹරඹට යයුධ දීරහ  ඇශභන්හ අද 

අඳට භහන හිමිේ ළන උන්නහ. අඳට ඒ ශේ්ල උන්න 

අඹභ අද මිි ස කහතන යනහ.  

 හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි   අහන ලශඹන් භභ 

ශේ හයණඹ කිඹනහ. ශභතුභන්රහ ශේ උවතරීතය 

ඳහර්ලිශේන්තුශේදී අත රහල යනහ. භභ දළන් තභයි ශේ 

විසතය ශන්හ වශව. අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ කිේහ  භව 

ඵළාංකුශේ අධිඳති අජිව ි හඩ් .යහ්ල භළතිතුභහශ  ලිපි ශදක් 

ඳශ යන්න ඇශභන්න් ශලොරර් 683 635ක් ශහ තිශඵනහඹ 

කිඹරහ. ඒ කිඹන්ශන්   හපිඹ්ල 880 72 512ක් ශහ තිශඵනහ  

ලිපි ශදක් ඳශ යන්න.  හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි   

ඉසය හරශන "ශච්තිඹ" කිඹහ යජ ශශනක් ක්ටිඹහ. ඒ ශච්තිඹ 

යේජු හන්ශ  හරශන කිේ ශඵො හ හශ  ශඵො හ තභයි 

ශභතුභන්රහව කිඹන්ශන්. වතුභහට ශේහ ඔඅපු යන්න කිඹන්න.    
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ඳහර්ලිශේන්තු 

මුද්ල වහ ්රභ ේඳහදන අභහතහාංලශන උඳශේල හය 

බහ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේදී රැස ශනහ. භභ අනුය දිහනහඹ 

භන්ත්රීතුභහට අභිශඹෝ යනහ  ශේ කිඹන මුදර භව ඵළාංකුශේ 

අධිඳති අජිව ි හඩ් .යහ්ල භළතිතුභහ හටද  ශොතළනටද ශහ 

තිශඵන්ශන් කිඹරහ පුළුන් නේ උඳශේල හය බහට ඇවිව 

ඉදින්ඳව යන්න කිඹරහ. වළභ දහභ ශේ හශ  ශොශ ෆලි 

අයශන ඇවිව ශේ ි රධහන්න්ට ශචෝදනහ යරහ  අත ශේ්ල 

කිඹන සබහඹක් තභයි වතුභන්රහ තුශ තිශඵන්ශන්. ශේ 

නවන්න ඕනෆ  හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි . ශේ 

අශඅ යශට් උවතරීතය ඳහර්ලිශේන්තුයි. තභන්ට හිතුණු හිතුණු 

ශේ්ල කිඹන්න ශේ ති ශඳොශක් ශනොශයි; දුේන්ඹ සථහනඹක් 

ශනොශයි. වතුභහ කිේ ඒ හයණඹ අමූලි අතඹක්.  හ 

ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි   ලිපි ශදක් ඳශ යහ න්න 

ඕනෆ නේ ඔශවොභ යන්න ඕනෆද? ශභශවේ website ව ඳශ 

ශහභ ඒ ලිපි ක්ඹලු ශදනහභ කිඹනහ ශන්; Facebook වට 

දළේභහභ වළශභෝභ ඵරනහ ශන්. ඒ ශනුශන් අටක්ඹ අසරක් 

ණනක් විඹදේ යන්න ඕනෆද? වතුභන්රහ තභ ඉන්ශන් අය 

ඳහහණ යුශනද ශොශවේද   හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි .  

දළන් ශරෝඹ දියුණුයි. තහක්ණඹ දියුණුයි. භහධ දියුණුයි. ඒ 

ි හ ලිපි ශදක් ඳශ යන්න ශභච්චය ණනක් විඹදේ යන්න 

ඕනෆ නළවළ. ශේහ තභයි භන බි්ලශරෝ.  අද ශේ ශඹෝජනහක් 

ශනහශේ ශන ශභොටව ශනොශයි   හ ි ශඹෝජ හය 

බහඳතිතුභි . ශේ ශඹෝජනහ ශනහශේ  ජිනීහ භහන හිමිේ 

වුන්ක්රඹට ශදන්න ශතොයතු හ වතු කිරීශේ ළලටවනක් 

වළටිඹට ඵ අපි ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි කිඹනහ. අශඅ ය්ඩඩු 

යුේධඹ ජඹ වතහ හශ  ජහතන්තයඹව ජඹ න්න පුළුන් 

ය්ඩඩුක්ඹ කිඹන ව භහ භතක් යනහ   හ ි ශඹෝජ හය 

බහඳතිතුභි . 

 

[අ.බහ. 4.08] 

 

ගු වජි ක ගප්රේමදාව මශ ා 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි   ශ්රී රාංහශේ විශේල 

ටයුතු අභහතහාංලශන රිඹහහන්වඹ ව විශේල රතිඳවතිඹ 

පිළිඵ හච්ඡහ ශන ශේ ශභශවොශව  භහව තුටු ශනහ ඊට 

භශ  අදවස කිහිඳඹක් වතු යන්නට අසථහ රළබීභ ළන.  

ථහ යයේබශනදීභ භභ භතක් යන්නට ළභළතියි  

ඇශභන්හශේ හිටපු  ජනහධිඳති ශජෝන් වෂස ශනඩි භළතිතුභහ යපු 

රහලඹක්. වතුභහ රහල ශහ  “Domestic policy can only 

defeat us; foreign policy can kill us” කිඹරහ. ඒ කිඹන්ශන්  

"ශේශීඹ රතිඳවතිඹට ශ වළක්ශක් අඳ ඳයහජඹ කිරීභ ඳභණයි. 

නමුව විශේල රතිඳවතිඹට අඳ භයහ දළමීය භද ශ වළ." කිඹන 

වයි. අද ජහතන්තය තරශනදී අශඅ යටට අවඳව ී තිශඵන 

ඉයණභ දිවහ ඵළලුහභ  ශනඩි ජනහධිඳතිතුභහශ  ඒ රහලඹ 

ඉතහභ හශරෝචිත රහලඹක් වළටිඹට වඳුන්න්නට පුළුන්.  

අද න විට අශඅ යට නහනහරහය විශේල අභිශඹෝරට  

ළටීගේරට  අතශඳීේරට රක් ශරහ තිශඵනහ. ශභන් 

අසථහදී අඳ යශට් විශේල රතිඳවතිඹ ලක්තිභව විඹ යුතුයි. වඹ 

අභිශඹෝ වමුශේ ශනොළශරන රතිඳවතිඹක් විඹ යුතුයි. වඹ  

අභිශඹෝ භඟ වයහ ශන යට රැශන  භේ බිශේ සුයක්ෂිතබහඹ 

සුයකින රතිඳවතිඹක් විඹ යුතුයි. වන් ලක්තිභව විශේල 

රතිඳවතිඹක් ි ර්භහණඹ යන්නට නේ රතිඳවති ේඳහදනඹ 

වහ ්රභව යුවඹක් තිශඵන්නට ඕනෆ. රතිඳවති ේඳහදනඹ 

යන යුවඹ - policy decision-making structure - විධිභව 

න්නට ඕනෆ; ඹවඳව න්නට ඕනෆ. ඒ හශ භ රතිඳවතිභඹ 

වයඹ  රතිඳවතිර රතිපර - policy outputs - රතිඳවතිර 

අලාංගු ගුණහාං - policy substance - යට දිනන  යට සුයකින  

යටට රැයණඹ රඵහ ශදන රතිඳවති විඹ යුතුයි. නමුව අද අශඅ 

යශට් විශේල රතිඳවති දිවහ ඵළලුහභ අඳට ඳළවළදිලිභ කිඹන්නට 

පුළුන්  යට ළනශන  යට ට්ටන  වමුලින්භ යට 

අයහජිවඹ යහ ශන ඹන අවිධිභව  අතහර්කි විේජහක් 

ඵට අශඅ යශට් විශේල රතිඳවතිඹ ි ර්භහණඹ ශරහ වභහයයි 

කිඹන ව. ඇයි  භභ ශභශවභ කිඹන්ශන්?  

2009 යුද ජඹග්රවණශඹන් ඳසශේ  නනීදන් පි්ලශ්ල භළතිි ඹ 

ඇතුළු ඇශභන්හ වක්ව ජනඳදඹ  යුශයෝඳහ යට්ල වට ශොනු 

ශරහ යටට වි හේධ ශඹෝජනහක් ශනහහ. ශ්රී රාංහට 

පුළුන්භ රළබුණහ  ඡන්ද 29ක් රඵහ ශන ඒ ශඹෝජනහ ඳයහජඹ 

යරහ ඵරව යට්ල ඳයදන්න. 2014 ජලි භහශන ඊශ්රහඹරඹට 

වි හේධ භහන හිමිේ වුන්ක්රඹට ඳරසතීන ජහතිඹන් ව 

BRICS යට්ල මූවඹ ශඹෝජනහක් ශනහහ. ශභොක්ද ඒ 

ශඹෝජනහට ක්ේධ වුශ්ඩ? යට්ල 29ක් ඒ ශඹෝජනහට ඳක්ව  

ඇශභන්හ වක්ව ජනඳදඹ ඳභණක් වි හේධව  යුශයෝඳහ වවුශ්ල 

යට්ල ඡන්දඹ දීශභන් ළශකීශභනුව ක්ටිඹහ. ඳරසතීන 

ජහතිඹන්ට ව BRICS යට්ල මූවඹට පුළුන්භ රළබුණහ   

ඳරසතීන ජහතිඹන් ශනුශන් ශනහපු ඒ ශඹෝජනහ භහන 

හිමිේ වුන්ක්රශනදී ජඹග්රවණඹ යන්න. ඇයි  භභ ශේ 

තන්දයඹ ශේ අසථහශේ කිඹන්ශන්? 2012  2013  2014 

අවු හදුර පිට පිටභ අශඅ යට භහන හිමිේ වුන්ක්රශනදී 

ඳළයදුණහ. ඒ ඳළයශදන ශොට විශේල ඇභතිතුභහ ඒ විග්රව 

යන්ශන් ශොශවොභද? 

ඇශභන්හ ව තව ඵරව යහජඹන් අශඅ යටට වි හේධ 

-කගරහිව- කුමන්ත්රණය   ර  ිසාා, ිවිවධ බගෙතු ්රගමපාා  න් 

උඳශඹෝගි ය න්නහ ි හ අපි 2012  2013  2014 දී ඳළයදුණහඹ 

කිඹන විග්රවඹ තභයි අශඅ විශේල ටයුතු ඇභතිතුභහ ඉදින්ඳව 

යන්ශන්. ඇශභන්හ අශඅ යටට වි හේධ යට්ල ණනහක් 

න්ධහනත යනහ. නමුව  ඊශ්රහඹරඹට ඳක්ඳහතී ඒ ශනහ 

ශඹෝජනහ ඳයහජඹ යන්නට ටයුතු කිරීශේදී  ඇශභන්හ 

වක්ව ජනඳදඹ කිඹන ඒ භවහ ඵරතු යටට පුළුන් වුශ්ඩ 

තභන්ශ  ඡන්දඹ විතයක් වි හේධ ඳහවිච්චි යන්නයි. ශවොට 

භත තිඹහ න්න  නනීදන් පි්ලශ්ල භවවමිඹව ඊශ්රහඹරඹට 

වි හේධ ශනහපු ඒ ශඹෝජනහට ඳක්ඳහතී හිටිඹ ඵ. 

ශඵොශවොභ ඹවඳව හතහයණඹක් තුශ ඳරසතීන ජහතිඹන්ට 

පුළුන්භ රළබුණහ  BRICS යට්ල මූවඹට පුළුන්භ 

රළබුණහ ඇශභන්හ ඳයහජඹ යන්න ළල ටයුතු යන්න. 

වතශොට  2014 දී ඳරසතීන ශඹෝජනහ දිනන්නටව  2009 භළයි 

භහශනදී ශ්රී රාංහ දිනන්නටව ව වහ භහන ඡන්ද රභහණඹක් 

ඒ දිනපු ඳහර්ලස වතහ. ශ්රී රාංහව ඡන්ද 29ක් වතහ. ඳරසතීන 

ජහතිඹන් ශනුශන් ශනහ ශඹෝජනහටව ඡන්ද 29ක් වතහ. 

වශවභ ඵරන ශොට ඉතහභ අඹවඳව හතහයණඹක් තුශ වුණව 

2009 දී ශභොක්ද වුශ්ඩ? අපි ජඹග්රවණඹ ශහ. ඒ ජඹග්රවණඹට 

ශවේතු හධ වූ  හණු හයණහ ශභොනහද? විශේල රතිඳවතිඹ 

පිළිඵ ශවො ලක්තිභව දළනුභක් තිශඵන දක්  ඳක්  වඳන්ේ 

තිශඵන ඒ තහනහඳති ි රධහන්න් වදහ අශඅ යශට් විශේල රතිඳවතිඹ 

ශභශවඹවූහ. නමුව අහනශන  2009 ර්ශන ඒ රළබ 

ජඹග්රවණශන පර විඳහඹ වුශ්ඩ ශභොක්ද? දක්  ඳක්  

වඳන්ේ තිබුණ දඹහන් ජඹතිරරහ ශදය ඹළේහ; දිනපු අඹ 

ශදය ඹළේහ. වළඵළයි  2012  2013 ව 2014 දී  ඳයදින ශොට 

ශභොක්ද කිේශේ? ''අශඳෝ  ඇශභන්හ ළි  ඵරතු යටර ඒ 

භවහ රවහයහවභ විශේල රතිඳවති ි හ අඳට දිනන්නට ඵළවළ'' 

කිඹන ඳච ශදලවි්ලර යටට ඉදින්ඳව ශහ. භභ අවන්ශන් ශේයි. 
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[ හ ශයෝහිත අශ.ගුණර්ධන භවතහ] 



2014  අශෝසතු  06 

ඇශභන්හ ඔඹ තයේ ඵරව නේ  ඇයි ඊශ්රහඹරඹට වි හේධ 

ශනහපු ඒ ශඹෝජනහ  ඳයදන්න ඇශභන්හට ඵළන් වුශ්ඩ?  

ඒට ශවේතු  ලක්තිභව විශේල රතිඳවතිඹක් තිබුශණොව ඕනෆභ 

ඵරව යටක් ඳයහජඹ කිරීශේ වළකිඹහ ශරෝඹට තිශඵන ි හයි.  

අද කිඹනහ ශන්  "Regime Change" කිඹරහ. මුළු ශරෝඹභ 

ශ්රී රාංහ ට ය ශන  ශ්රී රාංහශේ ඳහරන ඵරඹ ව 

ඳහර්ලසඹකින් ත ඳහර්ලසඹට රඵහ ශදන "Regime Change" 

වක් ළන ය්ඩඩු ශේලඳහරන ශේදිහර ථහ යනහ. 

නමුව ශරොකුභ "Regime Change" ව ශශේ ශේ යජඹයි. 2009 

භළයි භහශන ජිනීහරදී ඡන්ද 29ක් අයශන යට ජඹග්රවණඹ 

යපු ඒ අශඅ විශේල ි ශඹෝජිත ්ඩලහඹභ -ඒ ශයජීභඹ- ශනස 

යන්න ය්ඩඩු ටයුතු ශහ. ඒ "Regime Change" ව නේ 

ය්ඩඩු ශවොට ශහ. ඒ ශවොට යරහ ශභොක්ද ශශේ? යට 

දිනපු ්ඩලහඹභ ශදය ඹරහ ඒ ශනුට අතශොළු  පින්ක් 

ඳව ය වතහ. "වශවයි"  "වශවභයි සහමීය ි "  කිඹමින් 

නහඹශඹෝ ශඟ දණවරහ ළ ළශටන ඳමඹන් පින්ක් ඳව ය 

ශන අද අශඅ යට ඉභවව විඳතට රක් යරහ තිශඵනහ. ''වදහ 

ශේර ටුර්ස'' විශේල රතිඳවතිඹක් අද රිඹහවභ ය ශන 

ඹනහ. 

ඒ ි හ භභ  හ විශේල ටයුතු ඇභතිතුභහශන් ඉ්ලීගභක් 

යනහ.  හණහය ඔඵරහශ  ශනොවළකිඹහ  අදක්භ  

ඟහීගභ උශදහ  "ඇශභන්හ භවහ ඵරතු යටක්  ඇශභන්හ 

රිඹහවභ යන රවහයහවභ ශේලඳහරන ්රශභෝඳහඹඹන් 

ඉදින්ශන අපි 2012  2013  2014 ඳළයදුණහ" කිඹරහ  ඒ හශ  ඳච 

ශදොලන්න ටයුතු යන්න වඳහ කිඹරහ. ශේහ අමූලි ඳච. 

ශේහ අමූලි අත. ශභඹට රධහනතභ ශවේතු ශරහ 

තිශඵන්ශන් අද විශේල ටයුතු අභහතහාංලඹ වමුලින්භ 

ශවාංචයිඹහයණඹට රක් ීභයි; ශේලඳහරනීයණඹට රක් 

ීභයි; ශඳෞේීගයණඹට රක් ීභයි.  

අද අශඅ යශට් විශේල ටයුතු අභහතහාංලඹ ශොතයේ 

යහර්ථද කිේශොව  විශේල රතිඳවතිඹ ේඳහදනඹ කිරීභ අද 

ශොේඳළි රට බහය දීරහ තිශඵනහ. ඵරන්න  හ ි ශඹෝජ 

හය බහඳතිතුභි   ඇශභන්හනු යඹතනරට  ඇශභන්හනු 

ශලොරර් මිලිඹන 100ක් විඹදේ යනහ. ශභොනහටද? විශේල 

රතිඳවතිඹ ේඳහදනඹ යන්න; විශේල රතිඳවතිඹට ඳවසුේ 

රන්න. Thompson Advisory Group, Madison Group, 

Beltway Government Strategies, R&R Partners ඹන 

යඹතනරට ්ලලි ශනහ. Madison Group කිඹන 

යඹතනඹට දළන් භහඹට  හපිඹ්ල රක් 20ක් ශනහ. 

Beltway Government Strategies කිඹන යඹතනඹට භහඹට 

 හපිඹ්ල රක් 45ක් ශනහ. යශට් විශේල රතිඳවතිඹ 

ේඳහදනඹ කිරීභ  පිට යටර ඵහුජහති භහේරට ්ලලි 

ශරහ ඳයනහ නේ ශභොනහටද විශේල ටයුතු ඇභතියශඹක්  

ශභොනහටද ි ශඹෝජ ඇභතියශඹක්  ශභොනහටද තහනහඳති 

හර්ඹහර  ශභොනහටද විශේල ශේහක්  ශභොනහටද අභහතහාංල 

ි රධහන් හ? විශේල රතිඳවතිඹ ි ර්භහණඹ යරහ; ේඳහදනඹ 

යරහ රිඹහවභ යන්නට Madison Group යඹතනඹටයි  

Thompson Advisory Group යඹතනඹටයි  Beltway 

Government Strategies යඹතනඹටයි  R&R Partners 

යඹතනඹටයි අශඅ යශට් ්ලලි ශෝටි  රශෝටි ණන් ශනහ 

නේ ශභොනහටද ඇභතියශඹක්? භභ ඒ අවන්න ළභළතියි. 

 ශේ යජඹ ශඵොශවෝ අසථහර කිේ ශදඹක් තභයි "විශේශීඹ 

අත ශඳීේරට අපි කික්ශේවභ ඉල තඵන්ශන් නළවළ  යශට් 

සවරීවඹ අපි වද ඳවශරන්භ යකිනහ" කිඹන ව. වශවභ 

කිඹපු යජඹ ශභන්න අතු හදවන් වූන් ශීශේ ශොමිභට 

විශේශීඹ විශලේා හන් ්ඩලහඹභක් -විශලේා හ තුන්ශදශනක්

-ාත්  ර වා. මම අනන්   ැමැතියි, කම ිවගේශී  

විශලේා හන් අතු හදවන් වූන් පිළිඵ ශීශේ ශොමිභට 

ඳව කිරීභභ  විශේශීඹ යටරට අශඅ යශට් අබන්තය ළල 

ටයුතුරට අත ශඳොන්නට  ඳවසුේ ළරසීභක් ශනොශයිද 

කිඹරහ. යශට් සවරීවඹ  ශබෞමි අ්ඩලතහ  ශේලහභිභහනඹ  

ශේලහරඹ  ජහතිඹ සුරැකීභ  භේබිභ රැ ළනීභ ළන ථහ යරහ  

ශභන්න විශේශීඹ විශලේා හ තුන්ශදශනක් අතු හදවන් වූන් 

පිළිඵ ශීශේ ශොමිභට ඳව යනහ. ශභොනහටද? උඳශදස 

ශදන්න; භඟ ශඳන්න්න. ශේශීඹවඹ ළන ථහ යනහ නේ 

අඳට භඟ ශඳන්න්න ශභොනහටද විශේශීඹ සුේශදෝ?  හ 

ඇභතිතුභි   යුේධඹ අහනශනදී -2009 භළයි 18ළි දහයින් 

ඳසශේ- ්රභව  විි විදබහශඹන් යුක්ත වූ ාංහිඳිඹහශේ ළල 

පිළිශශක් රිඹහවභ යන්න ඔඵතුභන්රහට අසථහ තිබුණහ. 

යුද ජඹග්රවණශඹන් ඳසශේ උදේ අනන්ශන් නළතු 

ශවෝදයවශන වසතඹ දිගු යරහ යුේධශඹන් විඳතට ඳව වුණු 

ක්ඹලුභ ජහතීන්  ක්ඹලුභ යේ  ක්ඹලුභ ශොට්අහ වට වතු 

ය ශන  ව යටක් තුශ; ශනොශඵදුණු ශ්රී රාංහක් තුශ ශවො 

භනක් ඹන්නට අසථහ තිබුණහ. නමුව ඔඵතුභන්රහ ශභොක්ද 

ශශේ? යුේධඹ ජඹග්රවණඹ ශහ. ඒ ඇවත. ඒ විශිසටයි. අපි ඒ 

ළන රලාංහ යනහ.  හ ඇභතිතුභි   යුේධඹ දිනුහ. නමුව 

ඔඵතුභන්රහට හභඹ දිනහ න්න ඵළන් වුණහ; ඔඵතුභන්රහට 

ාංහිඳිඹහ දිනහ න්න ඵළන් වුණහ; ඔඵතුභන්රහට ශවෝදයවඹ 

දිනහ න්න ඵළන් වුණහ. අඩුභ තය මින් අද ඉරහව ඹේ විධිභව 

ළල පිළිශශක් රිඹහවභ යන්න.  

දළන් ද්රවිල ජහති න්ධහනශන ඳහර්ලස ණනහක් කිඹනහ  

“ශනොශඵදුණු ශ්රී රාංහක්“ කිඹන ව වතුභන්රහ පිළින්නහ 

කිඹරහ. ශනොශඵදුණු ශ්රී රාංහ රතිඳවතිඹ පිළින්නහ කිඹරහ අශඅ 

යශට් ශශ්රේසඅහධියණඹට පුන පුනහ කිඹන ශොට  ඒ ද්රවිල 

ශොට්අහ ි ශඹෝජනඹ යන භවජන ි ශඹෝජිතයින් භඟ ථහ 

ය ව යටක් තුශ දවතුන්න ය්ඩඩු්රභ සථහ ාංශලෝධනඹ 

අකුයටභ රිඹහවභ ය ශේ රලසනඹ අන් යන්නට 

ඔඵතුභන්රහට ඵළන්ද  හභශන වසතඹ දිගු යන්නට ඔඵතුභන්රහට 

ඵළන්ද? ව හරඹක් ද්රවිල ජහති න්ධහන ළන අඳටව රලසනඹක් 

තිබුණහ. ඔවුන් ශඵදුේහදඹට වශඹෝඹ ශදනහද  යට තුශ 

ශනභ යහජඹක් ඇති යන්නට උවහව න්නහද කිඹන 

චකිතඹ අඳ තුශව තිබුණහ. නළවළයි කිඹන්ශන් නළවළ. නමුව  

"ශනොශඵදුණු ශ්රී  රාංහක් තුශ ඉදින් භනක් ඹන්නට අපි 

රෆසතියි" කිඹරහ  යශට් ශශ්රේසඅහධියණඹට වතුභන්රහ 

කිඹනශොට  තමුන්නන්ශේරහශ  යජඹ තභව තටභන්ශන් 

ශභොනහටද? ඇයි  ශේ ඉබි භි න් ඹන්ශන්? ඇයි  අාං 

වදතින්  පින්ක්දු ශච්තනහකින්  ි ර්භර අදවසලින් හභශන 

වසතඹ දිගු ය ශේ යශට් පුයළක්ඹන් න ක්ාංවර  ද්රවිල  මුසලිේ  

ඵර්ර්  භළශ්ල  Moors  ඹන වළභ ජහතිඹක්භ වළභ යභක්භ  වළභ 

ජන ශොට්අහඹක්භ  වතු  ය ශන  ඹවඳව භනක් ඹන්නට  

ඔඵතුභන්රහට  ඵළන්? ශභොක්ද  තිශඵන රලසනඹ? උේධච්ඡභද? 

ඵර ත්ඩවහද? ඵර ශරෝභීවඹද? ඵහුතයඹශ  ඡන්දඹ අහිමි 

ශයි කිඹන  ළඹද?  ඔඵතුභන්රහ ශේ යශට් ඵහුතයඹට යන 

ශරොකුභ අහධහයණභ තභයි යට  තුශ අභගිඹ  හඅත  කිරීභ. 

ඒ තභයි ශේ යශට්  ජනතහට යන  ශරොකුභ අහධහයණඹ. 

වතශොට තමුන්නහන්ශේරහ යන්ශන් ශභොක්ද? තව 

ශඵදුේහදඹට බීජ හඅත කිරීභයි. තව ශඵදුේහදඹ 

යයේබඹට මුර  පිරීභ තභයි ඔඵතුභන්රහ යන්ශන්.  

 ශේ අසථහශේදී   ඳරසතීන  රලසනඹ ළනව භභ ඔඵතුභහට 

කිඹන්න ඕනෆ. හහ ක්ේධිඹ පිළිඵ විශේල ටයුතු 

අභහතහාංලඹව  ඔඵතුභන්රහශ  ජිනීහ ි ත ි ශඹෝජිතයඹහව 

රහල ශදක් ි කුව ය තිශඵනහ. වළඵළයි ඒ වභ 

රහලඹව ඳරසතීන යහජඹ ළන චනඹක්ව වන් ය 

නළවළ. ඳරසතීනුන් ළන චනඹක්ව වන් ය නළවළ. 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

සහධීන යහජ ශදශක් විඳුේ ළන - two-state solution ව ළන

- වච  ක්වත් ාඳනන්  ර  ැනැ. ඔබතුමා  න් වා, 

වස.ල.ලිේ.යර්.ඩී. ඵ්ඩලහයනහඹ භළතිතුභහ ඵළන්ඩුන් මුළුශේදී 

රහල යපු යහයඹ ළන. ඳරසතීන රතිඳවතිඹ ළන  

ඳරසතීනුන් රැ ළනීශේ රතිඳවතිඹ ළන  two-state solution 

ව රිඹහවභ  කිරීශේදී ශේ යට තුශ ෆභ ය්ඩඩුක්භ ව වහ 

භහන  රතිඳවතිඹක් අනුභනඹ  ශහ.  අති හ ජනහධිඳතිතුභහ 

තභයි ලත ර් හර්තුක් ඳරසතීන Solidarity මිටුශේ 

බහඳතිතුභහ. ඳරසතීනුන් ශනුශන් වතුභහ ශරොකු වඬක්  

නළඟුහ. වශවභ නේ ඇයි  ඔඵතුභන්රහ හහ තීයශන  ක්දු න  ශේ 

භවහ නඹ ළන ථහ යනශොට ඳරසතීනුන් කිඹන 

නභව වන් යන්ශන් නළවශව? ඇයි  ඳරසතීන යහජඹ ළන 

ථහ යන්ශන් නළවශව?  ඇයි   යහජඹන් ශදශක් විඳුභ - two-

state solution ව - ළන චනඹක්ව ථහ යන්ශන් නළවශව?  

ඔඵතුභන්රහ   ඔඵතුභන්රහශ  රතිඳවති ශනස යරහද කිඹහ භභ 

අවන්න ළභළතියි.  

ඇවශතන්භ  හ විශේල ටයුතු ඇභතිතුභි   ඔළු අවු්ල 
වුණු  නන්නවතහය වුණු විශේල රතිඳවතිඹක් තභයි අද  රිඹහවභ 
ශන්ශන්. තමුන්නහන්ශේරහ ඳසු ගිඹ දසර දකුණු අප්රිහශේ  
ළල ඵරන ජනහධිඳති  ක්න්්ල යේශඳෝහ භළතිතුභහට අශඅ යටට 
වන්නට කිඹරහ යයහධනහ ශහ. ඒ යයහධනහ ශශේ දකුණු 
අප්රිහශේ ත ශොමිශේ  - Truth Commission වශක්-  අව 
දළකීේ  රතිාංවිධහනඹ පිළිඵ අදවස - 

 

නිගයෝජය කාරක වභාපතිතුමා 
(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, you have only one more minute. 

 
ගු වජි ක ගප්රේමදාව මශ ා 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි   භට ත  විනහඩි ශදක්  

ශදන්න. විහදඹ ඳටන් වශවව ශේරහන  ශන්.  

රතිාංවිධහනඹ පිළිඵ අදවස  අව දළකීේ  ශඵදහ වදහ න්න 

ක්න්්ල යේශඳෝහ භළතිතුභහට අශඅ යටට වන්නට කිඹරහ  යයහධනහ 

ශහ. නමුව යජශන භහධ රහලඹහ කිඹන්ශන් ශභොක්ද?  ඔහු 
කිඹනහ   ක්න්්ල යේශඳෝහ භළතිතුභහ යශේ විශනෝදහවභ 

චහන්හටඹ  ාංචහයශඹක් වළටිඹටඹ කිඹහ. භභ අවනහ  
ඔඵතුභන්රහ යහජ තහන්ත්රි ඵතහ රිඹහවභ යන්ශන් 

ශභශවභද කිඹහ. ව ඳළවතකින් ක්න්්ල  යේශඳෝහ භවවභඹහට 
වනහ. ත ඳළවතකින් න ඉන්දීඹ යජශන ශභෝදි  අභළතිතුභහට 

අඳවහ යනහ.  ශභශවභ  ගිඹහභ අශඅ යටට ඹන ර ශභොක්ද  
විශේල ටයුතු ඇභතිතුභි ?  හණහය ඔඵතුභහ ශේහට උවතය 

ශදන්න. ඒ ි හ විශලේශඹන්භ භභ ඔඵතුභහට කිඹන්න ළභළතියි  

අද අශඅ යට භවහ අනතුයට ඳව ශරහ තිශඵනහඹ කිඹහ. භට 
ශඳශනනහ  අශඅ යශට් අඳනඹනරට ේඵහධ ඳළනීශේ ඹේ 

රණතහක්  ඹේ අදහනභක් අද ි ර්භහණඹ ශමින් ඳතිනහඹ 
කිඹහ. ශවොඳින් භත තිඹහ න්න  ඇශභන්හ වක්ව ජනඳදඹට  

යුශයෝඳහ වවුරට අශඅ යශට් අඳනඹනලින් ක්ඹඹට 55ක් ඹනහඹ 
කිඹන ව. භභ විශේල ටයුතු ඇභතිතුභහශන් අවන්න ළභළතියි  

අඩුභ ණශන් -     

 
නිගයෝජය කාරක වභාපතිතුමා 
(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member,please wind up now.  

ගු වජි ක ගප්රේමදාව මශ ා 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භට ත විනහඩිඹක් ශදන්න  හ ි ශඹෝජ හය 

බහඳතිතුභි . තවඳය 30ක් ශදන්න.  භහශන්න. Give me just 

one minute, please.   

අශඅ යශට් අඳනඹන විවිධහාංගීයණඹ යන්නට  ඔඵතුභන්රහ   

න්නහ පිඹය ශභොක්ද? අඩුභ ණශන් අඳනඹන රර්ධනඹ 

කිරීශේ භ්ඩලරඹව වක් වතු ශරහ අඳනඹන 

විවිධහාංගීයණඹ යන්න ඔඵතුභන්රහ ටයුතු යනහද? අශඅ 

අඳනඹනලින් ක්ඹඹට 55ක්භ ඹන්ශන් ඇශභන්හ වක්ව 

ජනඳදඹට;  යුශයෝඳහ වවුරට. ඵළන් ශරහව ේඵහධ යශොව 

ශභොද ශන්ශන්?  අශඅ යශට් ර්භහන්තලහරහ ළශවනහ. අශඅ 

යශට් ත හණ  ත හණිඹන් භව  ඳහයට  ළශටනහ.   

 හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි   අහන ලශඹන් ශේ 

 හණ කිඹරහ ථහ අන් යන්න භට විනහඩිඹක් ශදන්න. I 

am trying to finish my speech.  

 හ ඇභතිතුභි   ඔඵතුභහට ශරහ තිශඵනහ නේ කිඹන්න 

ශවො ශඳොතක් තිශඵනහ. ඒ තභයි "Victims of Groupthink" 

කිඹන ශඳොත. Irving Lester Janis කිඹන ඉතිවහාඹහ තභයි ඒ 

ශඳොත ලිඹරහ තිශඵන්ශන්. විශේල රතිඳවති ේඳහදනඹ කිරීශේදී 

තභන්ට හිතව  තභන්ශ  අතශොළු  තභන්ශ  වශවයිඹන්  

තභන්ශ  ශෝරඵහරයින් ශොට්අහඹක් ශාං ය ශන ව 

හභයඹ වළාංගිරහ තීන්දු තීයණ වතහ නේ Cuban missile 

crisis වශක්දී  - ඒ භවහ බඹාංහය තවවශනදී - ශරෝශන 

නසටි අවි යුේධඹක් ශෝවිඹට්  හක්ඹහව  ඇශභන්හව අතය 

රිඹහවභ ශන්න ඉල තිබුණහ. වශවව ශජෝන් වෂස. ශනඩි 

ජනහධිඳතිතුභහශ  ශවෝදයඹහ ශේ දළරහ අය වශවයිශඹෝ 

ශොට්අහඹට වතුභහ පිටින් විශලේාඹන් වතු යරහ  තීන්දු 

තීයණ න්නහ වූ ඒ ්ඩලහඹභට ශවො දක්  වඳන්ේ තිශඵන 

ට්ටිඹ වතු ශහභ ඒ අඹ ගිඹහ nuclear war වට ශනොශයි  

blockade වට. ඒශන් තුන්ළි  ශරෝ යුේධඹ නතය වුණහ. 

වශවභ නේ භභ ඔඵතුභහශනුව ඉ්ලීගභක් යනහ.  හ 

ඇභතිතුභි    හණහය ශේ ශවාංචයිඹරහ  අතශොළු  සුච 

කී හ ශෝරඵහරයින් වතු ය ශන ශේ රිඹහවභ යන 

දුර්ර  අදක් විශේල රතිඳවතිඹ නතය යරහ  දක්ඹන්ට තළන 

ශදන්න. වළකිඹහ තිශඵන අඹට තළන ශදන්න. භහතෘ භමිඹ 

ශනුශන් ජහතන්තයශන ටන් යන්න පුළුන් ශොට්අහඹක් 

උඳශඹෝගී ය ශන ි ළයදි විශේල රතිඳවතිඹක් යට ශනුශන් 

ි ර්භහණඹ යන්න කිඹරහ ඉ්ලීගභක් යමින් භභ ි වඬ ශනහ. 

 

නිගයෝජය කාරක වභාපතිතුමා 
(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Felix Perera, please. You have ten minutes.  
 

[අ.බහ. 4.30] 

 

ගු  ෆීලි්කව් ගපගර්රා මශ ා (වමාජ ගවේලා අමා යතුමා) 
(ரண்புறகு பீலிக்ஸ் ததரர - சபக ரசககள் அகச்சர்) 

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 

 හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි   අශඅ ජිව ශරේභදහ 

භළතිතුභහශ  ථහශන් ඳසශේ තභයි විනහඩි 10ට සීභහ ශරහ 

පුාංචි ථහක් යන්න ක්දු වුශ්ඩ.  

 හ ජිව ශරේභදහ භන්ත්රීතුභහ කිේශේ  අශඅ විශේල 

රතිඳවතිඹ රලසන වතයි කිඹරහයි. නමුව භහ භතක් යන්න 
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[ හ ජිව ශරේභදහ භවතහ] 
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ඕනෆ  අද විශේල යට්ල වක් තිශඵන අශඅ ේඵන්ධතහ විලහර 

ලශඹන් ඳශ්ල ය ශන තිශඵන ඵ. භශ  භතශන වළටිඹට 

අද න විට යට්ල විලහර රභහණඹට අශඅ ජනහධිඳතිතුභහ 

ශඳෞේලි ගිහින් වඳුනහ ශන  ේඵන්ධතහ ජහරඹක් ඇති ය 

ශන තිශඵනහ. ශේ අඳට ශරොකු ලක්තිඹක්. උන්ලහ  චීනඹ. 

ඒහව යට්ල. අශඅ යට ශභොක්ද? අශඅ යට පුාංචි දඳතක්. 

 
ගු වජි ක ගප්රේමදාව මශ ා 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඳළපුහ ි ේගිි ඹහ. 

 
ගු ෆීලි්කව් ගපගර්රා මශ ා 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

ඒහව යට්ල. තමුන්නහන්ශේරහ ශනව යටර මිි සුන්ට 

අඳවහ යන්න වඳහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඉන්න කිඹන්න.  

 හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි   වදහ අශඅ යශට් විශේල 

රතිඳවතිඹ තීන්දු යන්න ශ්රී රාංහ ි දවස ඳක්ඹ බහය දීරහ 

තිබුශ්ඩ රක්සභන් දියහභර් නළභළති අශඅ ද්රවිල 

අභහතයශඹකුට. ඵරන්න  වතුභහව කහතනඹ ය දළමුහ ශන්. 

ඊට ඳසශේ අශඅ භවහචහර්ඹතුභහ යහ. භවහචහර්ඹතුභහ ගිහින් නීතිඹ 

පිළිඵ- [ඵහධහ කිරීභක්] හිටිඹහ. දළනට ඉන්ශන් අශඅ 

භවහචහර්ඹතුභහ ශන්. භවහචහර්ඹතුභහ තළනට ගිඹහභ වතුභහශ  

රබහව වක්  ශවො රසන ි දර්ලනව වක් ඹභක් කිඹපුහ 

ඒ පිළින්න තිඹක් ශරෝශන තිශඵනහ. අපි ඒ දළරහ 

තිශඵනහ. අශඅ විශේල මිත්රශඹෝ අඳට ඒ කිඹරහ තිශඵනහ. 

භවය භන්ත්රී හ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ ගින්ඹ පුඅඳරහ ෆ වනහ 

හශ  ශනොශයි. ඹභක් පිළින්න පුළුන් ශර කිඹරහ 

හේදන්න පුළුන් වළකිඹහක් වතුභහට තිශඵනහ. ශේ අශඅ 

යට. 

 
ගු වජි ක ගප්රේමදාව මශ ා 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
2012  2013  2014 කිඹපුහ? 

 
ගු ෆීලි්කව් ගපගර්රා මශ ා 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

ඒ ජිනීහර රලසනඹක්. ඒ ශන්ශන් ශොශවන්ද කිඹරහ 

අපි ්ලඳනහ යමු ශෝ. ඔඵතුභන්රහ දන්නහ ඇති  අපි වක් 

ඵටහිය යට්ල තයවහ ඇයි කිඹරහ. රබහයන් අ්ලරන්න ගිඹහභ- 

[ඵහධහ කිරීභක්] 

ශඳොඩ්ලක් ඉන්න. රබහයන්ශ  යුේධඹ අන් වූ 

නන්දිලහ්ල රපු ශඟදි ඵටහිශයන් ි ශඹෝඹක් යහ  

"අ්ලරන්න වඳහ; නළක් වන්නේ; ශි ඹන්න ශදන්න" කිඹරහ. 

 
ගු අනුර ිමවානායක මශ ා 
(ரண்புறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

වුද කිේශේ? 

 
ගු ෆීලි්කව් ගපගර්රා මශ ා 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

වුද ශනොකිේශේ? 

ගු අනුර ිමවානායක මශ ා 
(ரண்புறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

වන්  වුද කිේශේ? 

 
ගු ෆීලි්කව් ගපගර්රා මශ ා 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

ඵටහිය යට්ල ශඹෝජනහ ශහ. භභව වමුදහ වක් 

ේඵන්ධේ තිශඵන ශශනක්.  

 
ගු අනුර ිමවානායක මශ ා 
(ரண்புறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

කිේශේ වුද  හටද? 

 
ගු ෆීලි්කව් ගපගර්රා මශ ා 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

ඒ යට්ලලින්- [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගු අනුර ිමවානායක මශ ා 
(ரண்புறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 හ ඇභතිතුභහ  වශවභ ශනොශයි. ඵටහිය ය යහජඹ  

ය නහඹඹහද  හටද කිේශේ? 

 
ගු ෆීලි්කව් ගපගර්රා මශ ා 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

ඵටහිය යහජඹන් වක් ේඵන්ධ ශච්ච ජහරඹක් තිබුණහ 

ශන්. ලඹසශඳෝයහ තභයි දළන් ඵටහිය යටර ඹේ ඹේ තීන්දු තීයණ 

න්ශන්. [ඵහධහ කිරීභක්] භභ තමුන්නහන්ශේට ශවේතු කිඹරහ 

ශදන්න ශඳොඩ්ලක් ඉන්න ශෝ. ලඹසශඳෝයහට ේඵන්ධ අඹ 

ළනලහශේ හිටිශන 30 000යි. දළන් රක් 5ක් ඉන්නහ. ඒ  

ශෝලශරොව ඒ යටර ඡන්දඹ ඉ්ලරනහ. වාංරන්තශඹව ද්රවිල 

ශවෝදයශඹෝ ඡන්දඹ ඉ්ලරනහ. ඒ ඡන්ද රතිලතඹ ඵරේදි 

විලහරයි. තමුන්නහන්ශේරහටව තිබුණහ ශන් පුාංචි ඡන්ද රතිලතඹක්. 

ව හරඹ අශඅ ඳක්ඹ ජඹග්රවණඹ යන්න  ඒ ළදව 

වුණහ. ඒ තභයි අපි තමුන්නහන්ශේරහව වක් න්ධහනඹක් ඇති 

ය වශව. භත තඵහ න්න. ශේ හශ  න්ධහනත 

ශේලඳහරන යුවඹක් තුශ ඵරඹ රඵහ ළනීශේදී ඒ අඹ ඵරඳහන 

හධ ඵට ඳව ශනහ. ඒ ි හ ඵටහියට න් ශදන්න ශනහ 

ඒ අඹශ  අභිභතහර්ථරට.  

 
ගු අනුර ිමවානායක මශ ා 
(ரண்புறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

වුද කිේශේ? දළන් ඔඵතුභහ කිේහ ශන් - 

 
ගු ෆීලි්කව් ගපගර්රා මශ ා 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

නේ කිඹන්න ඕනෆ නළවළ ශන්.   

 
ගු අනුර ිමවානායක මශ ා 
(ரண்புறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

දළන න්න ඕනෆ. 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ගු ෆීලි්කව් ගපගර්රා මශ ා 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

වුද කිඹරහ වමුදහට ථහ යරහ දළන න්න ශෝ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] තමුන්නහන්ශේරහට ඕනෆ වහයඅවුසරහ  අවරහ ශභශවභ 

කිේහ කිඹරහ  අඳ විවතිහයශඹෝ ඵට ඳව යරහ Human 

Rights Commission වට ඹන්න. ඒහට අපි අහු ශන්ශන් 

නළවළ. මීය  උගු්ල තිඹන්න වඳහ. අපි අහු ශන්ශන් නළවළ.  

 හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි   දළන් ව ශදඹක් ශරහ 

තිශඵනහ. ශභොක්ද දළන් ශරහ තිශඵන්ශන්? අවු හදු 28ට 

ඳසශේ දළන් චීන ජනහධිඳති රාංහට වනහ. අවු හදු 24ට ඳසු 

ජඳන් අභළති රාංහට වනහ  අශඅ විශේල රතිඳවතිඹ පිළිශන. 

වඳභණක් ශනොශයි දළන් ඳහඅ වන්ශේව ශභයටට වනහ. භභ 

ශේ කිඹන ථහන්දයඹ අව න්න. භභව ශතෝලි ශශනක්. 

ඉසය අශඅ භඩු ඳ්ලලිශන ඳහය වදරහ ශදන්න කිඹරහ භඩු 

ඳ්ලලිශන Father  අති හ ජනහධිඳතිතුභහට කිේහ. භට ශඳොඩි 

ශරහක් ශදන්න  විනහඩි 5ක් ළඩිපුය ශදන්න. ඒ ශරහශේ 

අති හ ජනහධිඳතිතුභහ ශේ ඳහය වදරහ දුන්නහ. ශේ විෘත 

යන්න ඹන්න හශන්ද අය න්න ඕනෆ? රබහයන්ශන් 

අය න්න ඕනෆ කිඹරහ අශඅභ යශේ නහඹශඹක් කිේහ. 

ඒ රතික්ශේඳ ශහ. [ඵහධහ කිරීභක්] නේ කිඹන්න ඕනෆ නළවළ 

ශන්.  හ අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ  නභ කිඹන්න ශෝ. 

ඔඵතුභහ දන්නහ ශන් වුද කිඹරහ. ඉඟිශඹන් දන්නහ ශන් වුද 

කිඹරහ.  භශන් නභ අවන්න වඳහ. වතුභහභ කිඹරහ හිතහ න්න 

ශෝ. යහඹඅපු ශජෝලඅ කිඹරහභ හිතහ න්න ශෝ. උන්වන්ශේ 

තභයි කිේශේ ඳහය විෘත යන්න රබහයන්ශන් අය න්න 

ඕනෆ කිඹරහ. උන්වන්ශේටව ඵරඳෆේ තිශඵන්න ඇති. ඉසය 

භඩු ඳ්ලලිඹට ඹේදී  Madu  Road ලින් ඵසරහ  ඇඟ ඳත අත 

හරහ  තුය ශඵෝතරඹව ඵරනහ. අශඅ ශ්ලරන්ව LTTE 

වශක් ශෝලශරෝ අත හනහ. ඇඟව අත හනහ  ඳපුව අත 

හනහ. අශඅ ශෝලරන්ටව තයවහ ඹනහ.  

 
ගු මන්ත්රීලරගය්ක 
(ரண்புறகு உபொப்தறணர் ஒபைர்) 

(An Hon. Member) 
භවය විට යදශර් ි හ ශන්න ඇති. 

 
ගු ෆීලි්කව් ගපගර්රා මශ ා 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

යදශර්  වන්. යදශර් සුන්දය ශේදනහක් ශන ශරහන් 

තිශඵනහ ශන්. ඉතින් ඒ හශ  තවවඹක් තිබුශ්ඩ. නමුව  ඳහඅ 

වන්ශේ ශභයටට ඇවි්ලරහ ශොවහටද ඹන්ශන්?  Madu   

Roadරට ඹනහ. ජහ-ඇරට වන්ශන් නළවළ  ඵළක්ලිහට වන්ශන් 

නළවළ  Madu  Roadරට ඹනහ. ශභඹ අශඅ විශේල රතිඳවතිශන 

උවශවජන අසථහ කිඹරහ භභ දකිනහ. ශභොද  විශේල 

රතිඳවතිඹ ශවො නළවනේ ශොන්ඹහ අශඳන් රක් ණන් 

යක්හරට ශේයින් ඉ්ලරන්ශන් නළවළ. අශඅ විශේල 

රතිඳවතිඹ ශවො ි හ තභයි අද අඳට ශනව යට්ල යහ අශඅ 

ජහරහ පුළු්ල යන්නට රළබුශ්ඩ.  

 ඒ හරශන අශඅ විශේල රතිඳවතිඹ පිළිඵ තීන්දු තීයණ 

වශව වුද? ි දවශන් ඳසු හුඟක් ඒ තීයණ වශව ඵටහිය 

යට්ල. දළන් අඳට වශවභ යන්න වුභනහක් නළවළ. අශඅ 

අති හ ජනහධිඳතිතුභහ රබුේධ නහඹශඹක්; ි ර්භීත නහඹශඹක්. 

වතුභහට තිබුණු රලසන ි යහයණඹ ය ළනීභට පුළුන් වුශ්ඩ  

වතුභහ තමුන්ට ඕනෆ විධිඹට විශේල රතිඳවතිඹ වසුයහ වත 

ි හයි.  

 හ ඵළක්්ල යහජඳක් භවවභඹහ ඡන්දඹ ශරහශේ ඉන්දිඹහට 

ගිඹහ. ඒ යුේධඹ ය ශන ඹන ශරහ. ඉන්දිඹහ ඉ්ලීගභක් ශහ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] ඉන්න ශෝ.  හ ජී.ව්ල. පීන්ස ඇභතිතුභහව ගිඹහ. 

ශදන්නභ ගිඹහ. ඉන්දිඹහ ඉ්ලීගභක් ශහභ  ශභොක්ද කිේශේ? 

වඟ වුණහ  ඵය යයුධලින් වන්ශන් නළවළ කිඹරහ. ඵය 

යයුධලින් වන්ශන් නළවළ කිඹරහ. "යුේධඹ නතය යන්ශන් 

නළවළ" කිේශේ නළවළ. ඵය යයුධලින් වන්ශන් නළවළ කිඹරහ 

තභයි වදහ වඟ වුශ්ඩ. වදහ ඵය යයුධලින් වන්ශන් නළවළ 

කිඹරහ වඟ ශනොවුණහ නේ අපි යුේධඹ ඳයහදයි. වදහ ඳන්අපු 

දළේභහභ ශහ හශ  යුේධඹ නවන්නට ශනහ. වශවභ වඟ 

ශනොවුණහ නේ  වදහ යුේධඹ ඳයහදයි. ඒ උඳ්රභශීීග ළල පිළිශශ 

ි හ තභයි අද යුේධඹ ජඹග්රවණඹ ය තිශඵන්ශන්.  

ශභය භළතියණශනදී නශර්න්ද්ර ශභෝදි ශරොකු ඡන්ද 

ාංහකින් දිනුහ. දිනුහට ඳසු ජඹරලිතහශ  ඵරඳෆේරට 

ඹටව ශනහද? නළවළ. දළන් තවවඹ ශනස ශරහ තිශඵනහ. 

[ඵහධහ කිරීභක්]   අශඅ අති හ ජනහධිඳතිතුභහ ළශන ඉන්න 

photo වක් තමි්ලනහඩුශේ වරහ වතුභහට ි ග්රව යනහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඉන්න ශෝ  ඉන්න ශෝ. ඊශන ශඳශර්දහව 

ජනහධිඳතිතුභහශ  පින්තය පුච්චරහ දහරහ තිබුණහ. ඒට හටුන් 

වක් ඇන්හ කිඹරහ අඳට වශවන් ශචෝදනහ යනහ. ශේශක් 

තිශඵන ශේලඳහරන භතුලිතබහඹ ශභොක්ද? ශභොක්ද ශේශක් 

තිශඵන රතිඳවතිඹ? ශේ විශේල රතිඳවතිඹ රිඹහවභ යන්න 

විශේල අභහතහාංලශන ි රධහන්න් ශවොට රිඹහ යනහ. 

ි රධහන්න් 600යි ඉන්ශන්. [ඵහධහ කිරීභක්] වුද භහ වශව? 

අපි භහ වශව නළවළ. අපි භහ න්ශන් නළවළ. අපි භහ 

න්ශන් නළවළ. ඒශෝලර තභයි භහ න්න ඕනෆ. භත තිඹහ 

න්න  අශඅ ි දවශේ -[ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගු අනුර ිමවානායක මශ ා 
(ரண்புறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ පිළිඵව  ඒ හටුනඹ පිළිඵව භහ අඹදරහ 

තිශඵනහ  ශොන්ශේක් යහිත. 

 

ගු ෆීලි්කව් ගපගර්රා මශ ා 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

අපි නහටු ශනහ. නමුව ඒශෝලර නහටු ශනහද? 

නළවළ. ශේ තභයි ඵරඳෆභ කිඹන්ශන්. ශේට ඹටව ශනොී 

ඉන්න පුළුන් නහඹශඹක් ශේ යශට් බිහි වුණු ි හ තභයි අද 

තමුන්නහන්ශේරහව ි දවශේ ඉන්ශන්. [ඵහධහ කිරීභක්] වදහ ඳන්අපු 

දහන විට වකුශහ වතහ ශන්. භභව ශොශවොභ වන් ගිහින්  ඔඹ 

යුේධඹට ේඵන්ධ වුණහ ශන්. ඹහඳනශන ගිහින් ඵළලුහ.  

ාංහිදිඹහ ළන ශභතුභහ ථහ ශහ. නන්දිලහ්ල ශපුශේ 

ඉරහ ශනහ කීදහවක් ශභශවේ තිඹහවතහද  න්න ශඵොන්න 

දුන්නහද? ඉසය ඹහඳනඹට ඹේදී වළභ තළනභ board  වරහ 

තිශඵනහ  "බිේ ශඵෝේඵ තිශ.   අනතු හදහඹයි" කිඹරහ. 

 ශටිශඹන් කිඹනහ නේ අපි භන් බිභන් ඹේදී ඔඹ ඳශහවර 

වදික්ඹට toilet  වක් නළවළ ශන්. වදික්ශන මූත්ර ඵයක් වළදිරහ 

ඳහශයන් වවහ ඳළවතට ගිශඹොව ශඵෝේඵඹට වසු න හරඹක් 

වදහ තිබුශ්ඩ. ඒ හශ  තවවඹක් තිබුශ්ඩ. ඒ භත 

තිඹහන්න. බිේ ශඵෝේඵ ටි අයින් යරහ තභයි  ශේ හභඹ 

ශනහශේ. වශවභ නේ ශේට වි හේධ ඵටහිය දඟරන්ශන් ඇයි? 

ඒට ශවේතු ශදක් තිශඵනහ. ශභහි hidden agenda වකුව 

තිශඵනහ. ශභොද  අපි දළන් යනඹනඹ අඩු යනහ. ඵටහිය 

යට්ල ජීව න්ශන් ශශ රතිඳවති තුශයි. ඒ අඹශ  ඵඩු 

බහ්ඩල න්නහ නේ  ඒ අඹට උදවු යනහ නේ  ඒ අඹ කිඹන 

ව ඉවළින් පිළින්නහ නේ  ඒ අඹට ඒ අඹශ  වමුදහ වු හ 
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ශභශවේ වදන්න ශදනහ නේ ඒ අඹට අපි ශවොයි. [ඵහධහ කිරීභක්] 

ඇයි  පිලිපීනශන වශවභ වුයක් වදරහ තිබුශ්ඩ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

ඕනෆ තයේ ඉල ශේවි. අපි ශරොකු අයණබහඹට ඳව ශරහයි 

ක්ටිශන. නමුව ලක්තිභව නහඹඹකු ඹටශව අද අඳට ශේ යට 

ඉදින්ඹට ශන ඹන්න පුළුන් තවවඹක් ඇති ශරහ තිශඵනහ.  

 හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි   විශේල ටයුතු 
අභහතහාංලශන staff ව කීඹද කිඹරහ භහ ශොඹහ ඵළලුහ. සුළු 
ශේඹනුව වක් 200යි ඉන්ශන්. ඒ 200න් පුළුන්ද  ඒ ළල 
ටි යන්න? ඵළවළ ශන්. ඉතින් වුද ඳව යන්න ඕනෆ? 
තහහලි ලශඹන් ඒ ඒ තනතු හරට ශනව ශනව අඹ ඳව 
යන්න ශනහ. 

 

නිගයෝජය කාරක වභාපතිතුමා 
(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister, please wind up now.  
 

ගු ෆීලි්කව් ගපගර්රා මශ ා 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

 හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි   භට තව විනහඩිඹක් 

ශදක් ශදන්න.  

ි දවක්න් ඳසශේ විශේල රතිඳවතිශන අධි ණනහක් 
තිබුණහ. ඩී.වස. ශේනහනහඹ භවවභඹහශ  රතිඳවතිඹක් තිබුණහ. 
වතුභහශ  හරඹ තභයි  ශඳොදු යහජ භ්ඩලර අධිඹ. ඊශඟට 
ශොතරහර භවවභඹහශ  හරඹ. වඹ ගිවිසුේ වපු හරඹක්. 
ඵ්ඩලහයනහඹ භවවභඹහ ඒහ අරාංගු ශහ. ශොතරහර 
භවවභඹහශ  හරඹ රහපීඹ අධිඹයි. ඊශඟට යහජ තහන්ත්රි 
අධිඹ ඳළළතුණහ  ක්න්භහශෝ ඵ්ඩලහයනහඹ භළතිි ඹශ  
හරශනදී. ශනොඵළඳි ජහතින්ශ  ේශේරනඹ ශභශවේ ඳවන්න 
වතුමිඹට පුළුන් වුණහ. අශඅ විශේල රතිඳවතිඹ ශවො ි හ තභයි   
ශ්රී රාංහ ි දවස ඳක් ය්ඩඩු හරර විශේල ේශේරන ශදක් 
ඳවන්න පුළුන් වුශ්ඩ. වක්ව ජහති ඳක් ය්ඩඩු හරශන 
ශනොශයි. ශ්රී රාංහ ි දවස ඳක් ය්ඩඩු හරර ශේ යශට් 
ජහතන්තය ේශේරන ශදක් ඳවන්න පුළුන් වුණහ. භහ 
අවන්ශන්  ඒ නයද? ඒ ශේීපී වට ශඳශනන්ශන් නළේද?  

 

ගු අනුර ිමවානායක මශ ා 
(ரண்புறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශඳශනනහ. 
 

ගු ෆීලි්කව් ගපගර්රා මශ ා 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

 ශේලඳහරන අනතු හරට බහජනඹ න්ශන් නළති 

තමුන්නහන්ශේට ශවොඳින් ඉන්න රළශඵන්නඹ කිඹරහ අපි රහර්ථනහ 

යනහ.  

ජහති රතිරූඳඹ ව අශඅක්හ ශනස යමින් ශේ.යර්. 
ජඹර්ධන භළතිතුභහ විෘත යර් ඝඹ වඳුන්හ දුන්නහ. විෘත 
යර් ඝඹ වදික්ශන වඳුන්හ දුන්නහ ශන්. ඉන්දිඹහව වක් ඳළළති 
අශඅ ේඵන්ධතහ නළති යරහ දළේභහ. අන්න වයින් ඇති වූ 
රතිපර තභයි  අද අපි ශඵොශවෝ විට භුක්ති විඳින්ශන්. ඉන්දිඹහව 
වක් තිබුණු ේඵන්ධඹ වදහ නතය ශහ. ශවොභ විශේල 
රතිඳවතිඹ තිබුශ්ඩ-  

 

නිගයෝජය කාරක වභාපතිතුමා 
(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister, please wind up now. Your time is up.   

ගු ෆීලි්කව් ගපගර්රා මශ ා 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

වශවභ නේ භහ ථහ නතය යන්නේ.  

ශොශවොභ වුණව  අශඅ විශේල රතිඳවතිඹ වෆ්ලලුට  

ඵහ්ලදුට රක් යන්න වඳහ. වහිදී වෆ්ලලුට  ඵහ්ලදුට රක් 

න්ශන් යටයි. යශට් විශේල රතිඳවතිඹ ශවො නළවළ කිඹරහ 

තමුන්නහන්ශේරහ කිඹන්ශන් කුභන ඳදනභ ඉරහද කිඹහ 

කිඹන්න භහ දන්ශන් නළවළ. වළඵළයි  ශේ ය්ඩඩු ඡන්දඹකින් 

ශඳයශන්න ඵළන් ි හ ජහතන්තය කුභන්ත්රණඹකින් ශඳයශන්න - 

ශේ යට ශනස යන්න - plan වක් තිශඵන ඵ නේ අපි 

වු හව දන්නහ. ඵහරහාංලශන ශභඹහව වඹ දන්නහ. ඒට උල 

ශඩි ශදමින්  ජහතන්තයශඹන් මුද්ල රඵහ ි මින්  NGOsර 

වහඹ රඵහ ි මින් ශේලඳහරනඹ යන අඹ ළන ජනතහ  

ඵරහ නීවි කිඹන ව රහල යමින් භහ භශ  චන ස්ලඳඹ 

අන් යනහ. 

 

[අ.බහ. 4.42] 

 

ගු (ණනාර්ය) ශ්ජයදාව රාජප්ක මශ ා 
(ரண்புறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

 හ ි ශඹෝජ හය බහඳතිතුභි   අද ජනතහ විමුක්ති 

ශඳයමුණ ශනළවිව තිශඵන විශේල රතිඳවතිඹ පිළිඵ ශඹෝජනහ 

-ඒ මාතෘ ාව- අගේ රටට ඉතාම  ාගගපචිත, වැ ෙත් ක ක්. අගේ 

යට ජහතන්තය ලශඹන් යර් ඝව  යුදභඹ ලශඹනුව ඉතහභ 

ළදව ශක්න්ද්රසථහනඹ  ඉන්දිඹහට දකුණින් පිහිටහ තිශඵන 

දඳතක්. ඒ ි හභ ශේ ශ්රී රහාංකි යහජඹ බිහි වූ දශේ ඉරහභ 

අශඅ යටට විශේශීඹ ය්රභණ ව්ලර වුණහ. හලිාං භහකශ  

ය්රභණශඹන් ඳසශේ  අවු හදු 443ක් ඳෘතුගීක්  රන්ශේක්  ඉාංරීක් 

ජහතිඹන්ට ඹටව ශරහ අඳට ජීව ශන්න ක්ේධ වුශ්ඩ ශේ යට 

ජහතන්තයඹටව ඉතහ ළදව ශක්න්ද්රසථහනඹක් ඵට ඳව ී 

තිශඵන ි හයි. ශේ යට ශඵොශවොභ ේඳව තිශඵන හනහන්ත 

තළන පිහිටීභ භ හුඟක් ශරහට අශඅ අහක්ඹට ශවේතු ශරහ 

තිශඵනහ. ඒ ි හභ තභයි  විශේශීඹ රතිඳවතිඹ අශඅ යශට් 

තිශඵන අශනකුව ෆභ රතිඳවතිඹටභ ලහ අඳට ළදව 

න්ශන්.  අශනකුව වළභ විඹටභ ලහ යශට් ඳළළවභ පිළිඵ  

යශට් යයක්හ පිළිඵ අපි රමුතහ දිඹ යුතු තිශඵනහ. ඒ 

ි හ තභයි  ශේ භහතෘහ ළදව න්ශන්. අපි දන්නහ  අශඅ 

යශට් හිටපු යහජ නහඹශඹෝ ශඵොශවොභ දයදර්ශී විධිඹට ටයුතු 

ශ ඵ. ජහතන්තය ේඵන්ධතහන් ඉතහ ඉවළින් ඳවහ ශන 

ඹමින් ශරෝ හර්තහ තළබ යහජ නහඹශඹෝ හිටපු යටක් ශේ. 

1948දී අඳට - ශෝ්ලඵන් ය්ඩඩු්රභ සථහව භඟ -  ි දව 

රළශඵන ශොට ඉන්දිඹහටව ි දව රළබිරහ  - [ඵහධහ කිරීභක්]  

රාංහශේ ශඵදුේහදඹට ලින් වදව ඉන්දිඹහශේ තමි්ලනහඩුශේ 

තභයි  ශඵදුේහදඹ යයේබ වුශ්ඩ.  

 

නිගයෝජය කාරක වභාපතිතුමා 
(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 

take the Chair.  
 

අනතුුල නිගයෝජය කාරක වභාපතිතුමා මූාවනගයන් ඉල ක 
වූගයන්  නිගයෝජය කාානායකතුමා මූාවනාරූඪ ශ්ය. 

அன் தறநகு, குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்பொ அகனர, தறறச் சதரரகர் அர்கள்  

கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left 

the Chair, and MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ගු (ණනාර්ය) ශ්ජයදාව රාජප්ක මශ ා 
(ரண்புறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   වදහ අන්නශදොශර් 

තමි්ලනහඩුශේ ශන ගිඹ ළල පිළිශශ වයවහ උතුශර් හිටපු භවය 

ද්රවිල නහඹශඹෝ ඳහ අශඅ යශට් ඳහර්ලිශේන්තුශේදී -යහජ 

බහශේදී- ථහ යන්න ඳටන් වතහ  "ශේ යශට් ශනභ 

යහජඹක් ඇති ශන්න ඕනෆ   තමි්ලනහඩු යහජඹක් ශනභ 

යහජඹක් ඵට ඳව යරහ අපි ඒට ේඵන්ධ ශන්න ඕනෆ"යි 

කිඹරහ.  අඳට ි දව රළශඵනහව භඟභ ඒ තර්ජනඹව රළබුණහ.  

වදහ භවහභහන ඩී.වස. ශේනහනහඹ අභළතිතුභහ ඒට ේඳහ 

වුශ්ඩ නළවළ;  අතින් ඳයින් ව න්න ගිශන නළවළ;  ශඵොශවොභ 

දක් ශර යහජ තහන්ත්රි බුේධිඹ ඳහවිච්චි යරහ භවහ 

බ්රිතහනඹව භඟ යහජ තහන්ත්රි යයක් ගිවිසුභක් ඇති ය 

වතහ.  ඒ ගිවිසුභ වයවහ අශඅ යටට වශයහි ඉන්දිඹහනු 

රහඳශඹන් ව්ලර ශන්න තිබුණු ක්ඹලු ඵරශේ ඳයහජඹට ඳව 

ශහ.  ඒ වක්භ ශේ.යර්. ජඹර්ධන හිටපු ජනහධිඳතිතුභහ 1950 දී 

ශේ යශට් මුද්ල ඇභතියඹහ විධිඹට ළන්රළන්ක්සශෝ නුයදී 

වක්ව ජහතීන්ශ  ේශේරනඹ යභන්ත්රණඹ ශශේ තුන් න 

ශරෝ යුේධඹක් ඇවිශරන්න ඔන්න ශභන්න කිඹහ තිබුණු 

හනුයි.  වදහ ශරෝශන යට්ල 80ට ළඩි රභහණඹක් 

ජඳහනඹට වි හේධ යුද රහල යන්න හිටපු අසථහ තභයි  

වතුභහ ශේ කුලහ දඳත ි ශඹෝජනඹ යරහ ධේභ ඳදශන වන "නහි 

ශේශයන ශේයහි ..."  හථහ කිඹරහ වහි අර්ථඹ ඳළවළදිලි යරහ 

ශරෝ ඉතිවහශන භන් භඟ ශනස ශශේ. වදහ හිටපු ජඳහන දත 

්ඩලහඹභ වතුභහ අ්ලරහ ශන ඉමරහ ළරහ කිේහ  "ඔඵ තභයි 

ජඳහනශන ළරවුේහයඹහ" කිඹරහ. ඒට ෘතගුණ විධිඹට තභයි  

අපි අද ශේ ථහ යන ඳහර්ලිශේන්තු ි ර්භහණඹ ශන්න ඳදනභ 

 වළශදන්ශන්; ඒට ෘතගුණ විධිඹට තභයි  ශ්රී ජඹර්ධනපුය 

ශයෝවර වළශදන්ශන්. ඒ හශ  යහජ තහන්ත්රිබහඹන් අශඅ ය ශට් 

හුඟක් අඹට තිබුණහ.   

 හ ඇභතිතුභහ දන්නහ  1958 දී වේ.  රක් නභළති  අශඹකු 

ඇශභන්හශේ තහනහඳතියඹහ වළටිඹට  අශඅ යටට ය ඵ.   රක් 

නභළති වභ තහනහඳතියඹහ රාංහට ඳව ය වන්න ලින් 

ඇශභන්හශේ යහජ ශ්ලේ වතුභහට ථහ ය කිඹහ තිබුණහ  

"ශවොට භත තඵහ න්න  ඔඵ ඹන්ශන් Ceylon කිඹන island 

වට   වශවේ ඉන්න අභළති වස.ල.ලිේ.යර්.ඩී. ඵ්ඩලහයනහඹ 

භළතිතුභහ භවහ රහාශඹක්  scholar ශශනක්  ඒ ි හ චන 

ඳහවිච්චි යන ශොට ශඵොශවොභ ්ලඳනහශන් ඳහවිච්චි යන්න" 

කිඹරහ. ශවො යහජ තහන්ත්රිශඹක් අඳට හිටිඹහ. ඇශභන්හ ඳහ 

වදහ අශඅ යශට් යහජ නහඹවඹට ඹේකික් ශෞයඹක් දළක්වූහ. 

ඒ විතයක් ශනොශයි.  ඹේකික් බඹක් තිබුණහ.   

1963 දී ඉන්දිඹහ ව චීනඹ අතය ශේල සීභහ පිළිඵ 

රලසනඹක් ඇති ශන්න ගිඹහ.  යුේධඹක් ඇවිශරන්න ඔන්න 

ශභන්න තිබුශ්ඩ.  වුද  ඒ යුේධශන ගිි දළ්ල ි වුශේ? වදහ හිටපු 

ක්න්භහශෝ ඵ්ඩලහයනහඹ අභළතිතුමිඹ ශේ යශට් යහජ නහයිහ 

වළටිඹට ඉන්දිඹහට ගිහින් අභළති ලහසත්රි මුණ ළක්රහ  චීනඹට 

ගිහින් චේ වන්-රහයි මුණ ළක්රහ  ඒ ශදශදනහ වට වතු යරහ 

හච්ඡහ ඳවරහ  වදහ ඒ ඇවිශරන්න ගිඹ  යුේධශන ගිි දළ්ල 

ි හ දළමුහ.  ඒ වක්භ අශඅ යට ච්චතිේ දුඳත පිළිඵ 

ඉන්දිඹහව භඟ භව ළටුභට ඹන්න ගිඹහ. වදහ ක්න්භහශෝ 

ඵ්ඩලහයනහඹ භළතිි ඹට පුළුන්භ රළබුණහ  ඉන්දිඹහශේ 

ඉන්දියහ හන්ධි භළතිි ඹ භඟ හච්ඡහ ට වක් නළවනේ 

ශදක් තිඹරහ ශඵොශවොභ ඳවසුශන් ඒ රලසනඹ විහ න්න. ඳසු 

ගිඹ භහශනදී ඳහ ඉන්දිඹහශේ අධියණරට නඩු තීන්දු ශදන්න 

ක්ද්ධ වුණහ  ච්චතිේ දඳත ශ්රී රාංහට අයිතියි  ඒට ඉන්දිඹහ 

ඇඟිලි වන්න වඳහඹ කිඹහ. ශොශවොභද  ඒ වුශ්ඩ?  

අවේශඵන්ද? නළවළ. වදහ අශඅ යශට් හිටපු යහජ නහයිහ 

බුේධිභව යහජ තහන්ත්රිබහඹ ඳහවිචිචි යරහ නීතනුකර 

්රභඹට අඳට ච්චතිේ දඳශව අයිතිඹ තවවු හ ය දීභ ි හයි. 

නමුව නහටුට  හණ ශේයි. රක්සභන් දිර්හභර් විශේල 

ටයුතු ඇභතිතුභහශ  හරඹ දක්හභ අඳට ශවො විශේල 

ශේහක්  විශේල රතිඳවතිඹක් තිබුණව 2005න් ශභවහ ඳළවතට 

අඳට ශවො රතිඳවතිඹක් තිබුශ්ඩ නළවළ. 

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   භහ උදහවයණඹක් 

ශඳන්න්නේ.  විශේශීඹ රතිඳවතිඹ පිළිඵ දර්ලනඹක් තිබුණහ 

නේ  2009 භළයි භහශන 18ළි  දහ යුේධඹ අන් ශරහ දස 

ශදක් ඇතුශත ඵෆන් කී මූන් භව ශ්ලේතුභහට රාංහට වන්න 

වුභනහක් නළවළ. වතුභහ රාංහට ශන්හ න්න 

වුභනහකුව නළවළ. යුේධඹ අන් ශරහ දස වතයක් ඹන්නට 

ලින් ගිවිසුභක් අවන් යරහ අශඅ සහධිඳත  රාංහශේ 

අයිතිඹ ජහතන්තයඹට ඳහහ දුන්ශන් ශේ ය්ඩඩුයි.  

2009 භළයි භහශන 23ළි  දහ අවන් ශ ඒ ගිවිසුභ භභ ශේ 

ඳහර්ලිශේන්තුශේ බහත ය තිශඵනහ. ඊට ඳසු තභයි 

ද හසභහන් මිටු යශේ.  40 000ක් භළ හහඹ   සුදු ශොඩි ශනහපු 

අඹට ශඩි තළබුහඹ කිඹහ ශචෝදනහ ඉදින්ඳව න්ශන් ඒ මිටු 

වයවහයි. වදහ යහජ තහන්ත්රිඹ පිළිඵ බුේධිඹක්  දර්ලනඹක් 

තිබුණහ නේ ශේ හශ  ගිවිසුභක් අපි අවන් ශනොශ යුතු 

තිබුණහ කිඹරහ  හ ඇභතිතුභහව පිළිනීවි. වතුභහ ශනොශයි වදහ 

ක්ටිශන. ඊට ඳසු ද හසභහන්  මිටු හර්තහක් වදරහ දුන්නහභ ඒ 

මිටු හර්තහ භඟින් වදහ ඵෆන් කී මූන් වක්ව ජහතීන්ශ  භව 

ශ්ලේතුභහ සදහනේ වුශ්ඩ ශභොටද? ජහතන්තය අඳයහධ 

අධියණඹ ඉදින්ශන රාංහට වශයහි  යුේධඹට අණ දීපු යහජ 

තහන්ත්රිඹන්ට වශයහි  යුේධ යපු යණ වි හන්ට වශයහි  යුද 

අඳයහධ ශචෝදනහ ඳත්රඹ රෆසති යශනයි ක්ටිශන.  ඒ රෆසති ය 

ශන ක්ටින ශරහශේ තභයි 2011 අශරේ්ල භහශන 26ළි  දහ ඒ 

හර්තහ වළිදක්න්නට දස ශදට ලින්  වක්ව ජහතීන්ශ  

භව ශ්ලේයඹහ න ඵෆන් කී මූන්ට අභිශඹෝ යරහ භහ ලිපිඹක් 

ලිේශේ. අද නශතක් ඵෆන් කී මූන්ට අභිශඹෝ යරහ තිශඵන්ශන් 

රාංහශේ භශ  ලිපිඹ විතයයි. කිඹන්න නහටුයි  වභ ලිපිඹ 

ඹරහ වළි  අභිශඹෝඹක් ඉදින්ඳව යරහ ති ශඵේදී 2011 

ශඳඵයහන් භහශන 15ළි  දහ අශඅ විශේල ටයුතු අභහතහාංලඹ 

ලිපිඹක් ලිඹරහ තිශඵනහ. ශේ යටට වි හේධ යුද අඳයහධ ශචෝදනහ 

ශශනන්නට ඵරඹක් නළවළ කිඹරහ  භහ විඳක්ශන භන්ත්රීයඹකු 

විධිඹට ඵෆන් කී මූන්ට අභිශඹෝ යනශොට  අශඅ විශේල 

ටයුතු අභහතහාංලඹ ඵෆන් කී මූන්ට ලිපිඹක් ඹනහ. ඒ ලිපිශඹන්  

කිඹන්ශන් ශභොනහද? "අශඅ යශට් අති හ ජනහධිඳති භහින්ද 

යහජඳක් භළතිතුභහශ  ි ශඹෝඹක් අනු ශේ ලිපිඹ ලිඹනහ.  

ඔඵතුභහ ශභශතක් ශේ ටයුතු ක්ඹ්ලර හර්ථ ි භ කිරීභ 

පිළිඵ ජනහධිඳතිතුභහශ  සතුතිඹ රහල යනහ" කිඹරහ 

ලිපිඹක් ඹනහ. ඵෆන් කී මූන් රහ  ද හසභහන්රහ රාංහට 

වශයහි යුද අඳයහධ ශචෝදනහ වදරහ ේධ යපු යණ වි හන් 

අධියණඹට ශන ඹන්නට වදනශොට ඒශෝලරන්ට සතුති 

යනහ. ශභහි ක්ටින අශඅ භවය නහඹශඹෝ - ඔක්ශොභ 

ශනොශයි - ජහතන්තයඹට ථහ  යන්නට ශනොශවශයන අඹ 

ක්ාංවශරන් සුේදන්ට ඵළනරහ  සුේදන්ශ  රතිරූඳ වදරහ ගිි  

තිඹරහ  මුළු ජහතන්තයඹභ අඳව වක් තයවහ යරහයි 

තිශඵන්ශන්. ශභහි ශවො විශේල තහනහඳති ශේඹක් තිබුණහ 

කිඹරහ වුද කිඹන්ශන්? ශොශවේද වශවභ වක් තිශඵන්ශන්?  

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   මීය ට භහ කිහිඳඹට ලින් 

භභ ජිනීහ නුය අන්තර් ඳහර්ලිශේන්තු ේශේරනඹට වබහගි 

න්නට ගිඹහ. ඒ අසථහට ය්ඩඩුශේ ඇභති හව කිහිඳ 

ශදශනක් ගිඹහ.   ි භ්ල ක්න්ඳහර ද ක්්ලහ ඇභතිතුභහ ඳහ වහි ගිඹහ.  

වදහ භභ රාංහශන් කිඹරහ කිඹපුහභ වතළන හිටපු ි ශඹෝජිත 

්ඩලහඹභ භශන් ඇහුශේ ශභොක්ද? "අය වඳහට ශයදි 
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ඇශන  නළවනේ ක්වු හ ඇශන  ශඳොලු අයශන ඳ්ලලිරට 

ගිහි්ලරහ  ශෝවි්ලරට ගිහි්ලරහ ඒහ ගිි  තඵරහ ලහ අඳ්ල 

යන මිි සසු ඉන්න යට ශන්ද ඕ" කිඹරහ භශන් ඇහුහ. ඒද 

අඳට තිශඵන අභිභහනඹ? අශඅ යශට් විශේල රතිඳවතිඹ ශවොයි 

කිඹරහ   ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ භන්ත්රීයඹකු විධිඹට ගිඹහභ  අශඅ 

යට ශනුශන් භට රළබුණු නේබු ඒද? ශොශවේද ශේ විශේල 

රතිඳවතිඹ තිශඵන්ශන්?   

අහන තහට වක්ව ජහතීන්ශ  ජිනීහ නුය  භහන 

හිමිේ මිටුශන් ේභත යපු හර්තහශේ   රාංහශේ යමි 

සථහන 290 ඳභණ රභහණඹක් විනහල ය තිශඵනහ කිඹරහ 

වන් යරහ නළේද? ඒ රළයිසතු ශන ගිහින් දුන්ශන් ය්ඩඩුශේ 

ඇභති හන් ශනොශයිද?  හ ගුණශේය ඇභතිතුභි   ඒහ 

විඳක්ශඹන්ද දුන්ශන්? ඒහ ශේීපි වශන්ද ශන ගිහින් 

දුන්ශන්? ඒහ ටීවන්ඒ වශන්ද ශන ගිහින් දුන්ශන්? ඒ 

ඔක්ශොභ ශන ගිහින් දුන්ශන් ඔඵතුභන්රහශ  ළබිනට් 

භ්ඩලරශන ක්ටින ඇභති හන්. ඉතින් වශවභ යන භන් 

විඳක්ඹට ඇඟි්ලර දිගු යන ව ශනොශයි ශේ ශරහශේ 

යන්නට ඕනෆ. විඳක්ශන වහඹ රඵහ න්න. විඳක්ශන වහඹ 

රඵහශන යට ශනුශන් ඉදින්ඳව ශන්න. අපි විඳක්ඹ විධිඹට 

ක්ටින්ශන් ශේ ය්ඩඩුට භල න්නව  ය්ඩඩුට වය 

යන්නව ශනොශයි. ය්ඩඩුට අල ශරහශේ දී වශඹෝඹ 

ශදන්නව   ය්ඩඩු ළරැදි ඳහශර් ඹනශොට ඒට ඳවය වන්නව 

තභයි අපි විඳක්ඹ විධිඹට ඉන්ශන්. ඒ ශේ යශට් ජනතහශ  

අයිතිඹ. අපි රිඹහවභ යන්ශන් ශේ යශට් ජනතහශ  අයිතිඹ.  

අපි විශේල ටයුතු ඇභතිතුභහශන් ඉ්ලරහ ක්ටිනහ  

 හණහය ශවො රතිඳවතිඹක් වදන්න කිඹරහ. භට ඔඵතුභහ ළන 

හුඟහක් නහටුයි. ඔඵතුභහ නීතිඹ පිළිඵ භවහචහර්ඹයශඹක් 

විධිඹට ශේ යශට් ඳභණක් ශනොශයි ජහතන්තයශනව විලහර 

ශෞයඹට ඳහත්ර වුණු ශශනක්.  ඔඵතුභහ අද විශේල ටයුතු 

අභහතහාංලශන ඇභතියඹහ වළටිඹට ඳව ශහට  අභහතහාංලශන ක්දු 

ශන හුඟහක් ශේ්ල ඔඵතුභහ දන්ශන් නළවළ. අශඅ යට 

ි ශඹෝජනඹ යන්න ජිනීහ නුයට ඹන්ශන්ව භහින්ද භයක්ාංව 

ඇභතිතුභහයි. ඉතින් ශේ අවුරක්. භහින්ද භයක්ාංව ඇභතිතුභහ 

නයයි කිඹනහ ශනොශයි. නමුව අශඅ යශට් විශේල යට්ල 

ි  ශඹෝජනඹ යන්න ි ර ඵරඹ තිශඵන්ශන්  ි ර මුද්රහ 

තිශඵන්ශන් විශේල ටයුතු ඇභතිතුභහ ශඟයි.  හ ඇභතිතුභි   

අඳට නහටුයි. ඔඵතුභහ ශනොදළනුව තියඹ පිටි ඳසශේ  හුඟක් 

ශේ්ල ක්ේධ නහ. ඒ හුඟක් ශේ්ලලින් ඵළණුේ අවන්න 

න්ශන්  ශදොස අවන්න න්ශන් ඔඵතුභහටයි. ඔඵතුභහටව ඒශන් 

ළරීභක් නළවළ. භහ ඒව දන්නහ.  

ඳසු ගිඹ හරශන දිගින් දිටභ කිේශේ ශභොක්ද? "විශේශීඹ 

ඵරශේරට ඹටව න්ශන් නළවළ. හටව ඇඟිලි වන්න 

ශදන්ශන් නළවළ"යි කිඹරහ කිේහ. වශවභ කිඹන භන්භ  දළන්  හ 

භාංර භයීය භන්ත්රීතුභහ ශඳන්හ දුන්නු ඳන්දි ශේ ඳව ය 

තිශඵන විශේශිඹන් තුන්ශදනහ වුද? U-turn වක් ශනොශයි  

Z-turn වක් වරහ ාංගුක් අයශන zigzag භශන් ඹන 

විධිඹට තභයි දළන් ය්ඩඩු ජහතන්තයඹට ඹන්ශන්.  

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   ශේ ලහ ළටීභට  ශේ බි 

ළටීභට ව ශවේතුක් න්ශන් අශඅ යශට් ඳහරන ්රභඹ තුශ 

තිශඵන විධහඹ ජනහධිඳති ්රභඹයි කිඹරහ භහ ඳළවළදිලි කිඹනහ. 

විධහඹ ජනහධිඳති ්රභඹ වන්ඹට කුසඅඹක් හශයි   හ 

ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි . ඒ කුසඅඹ වනහ  වනහ  

වනහ. වතශොට වන් නීඳයි. වළඵළයි ඒ නීඳඹ වන ්ල 

විතයයි. වරහ ඉය වුණහට ඳසශේ ශ්ල ළගිශයන ශොට තභයි 

දන්ශන්  "අශන්! ශේ භභ භ ශන්ද ශේ තුහර ය ශන 

තිශඵන්ශන්" කිඹරහ. විධහඹ ජනහධිඳති ්රභඹට කුසඅඹ කිඹරහ 

කිඹන්ශන් ශභොද? ශේ හයණඹට  හ විශේල ටයුතු 

අභහතතුභහ භහ භඟ වඟ ශයි. වදහ 2009 භළයි 23න දින 

ඵෆන් කී මූන් භඟ ගිවිසුභ වන්න අශඅ යශට් ජනහධිඳතිතුභහට 

ඒහධිඳති ඵරඹක් ශනොතිබුණහ නේ  ඒ ගිවිසුභ රජහතන්ත්රහදී 

්රභඹට අවන් කිරීශේ ්රභශේදඹක් තිබුණහ නේ වදහ ඒ ගිවිසුභ  

විශේල ටයුතු ඇභතිතුභහ කිඹනහ; ළබිනට් භ්ඩලරශන ක්ටින 

ඇභතිතුභන්රහ ක්ඹලු ශදනහභ කිඹනහ. අඩු ණශන්  

ජහතන්තය නීතිඹ පිළිඵ අශඵෝධඹක්  දළනීභක් තිශඵන අඹ 

කිහිඳ ශදනකු ශවෝ ළබිනට් භ්ඩලරශන  ඇති ශන්. වශවභ නේ 

භවය  විට වදහ ඔඵතුභහට ශඳන්හ ශදන්න තිබුණහ  

"ජනහධිඳතිතුභි   ශේ යන්න වඳහ. අපි ශයෝභ රාඅතිඹටව 

හභහජි යටක් ශනොී ශේ යුද අඳයහධ ශචෝදනහශන් ළරී ශන 

ඉන්නහ. ශේ ශශොව ශයෝභ රාඅතිශන ශදොශශොසන 

න්තිඹ ඹටශව අශඅ යශට් යුද අඳයහධ ඳරීක්හ යන්න අපි 

ළභළවත දුන්නහ කිඹරහ අශඅ යණ වි හන් විතයක් ශනොශයි  

යුේධඹට - 

 

නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

 හ භන්ත්රීතුභි   ත විනහඩිඹකින් ඔඵතුභහශ  ථහ 

අන් යන්න. 
 

ගු (ණනාර්ය) ශ්ජයදාව රාජප්ක මශ ා 
(ரண்புறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

භට විනහඩි 3ක් විතය ශදන්න. Just give me three more 

minutes. අද ටික් ්ල ඇතු ්ල තළබීශේ විහදඹ ඳටන් වතහ 

ශන්. 

 

නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ළඩිපුය හරඹ ශදන්න ඵළවළ  භන්ත්රීතුභහ. හරඹ පිළිඵ 

රලසනඹක් තිශඵනහ. 

 
ගු (ණනාර්ය) ශ්ජයදාව රාජප්ක මශ ා 
(ரண்புறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   භහ කිඹන්ශන්  වදහ අශඅ 

යශට් ඒහධිඳති ්රභශේදඹ තිශඵන ය්ඩඩු්රභ සථහ 

ශනොතිබුණහ නේ අශඅ යශට් ජනහධිඳතිතුභහ සුයක්ෂිතයි කිඹරහයි; 

අශඅ යශට් යුේධ යපු උදවිඹ සුයක්ෂිතයි කිඹරහයි. වශවභ නේ ඒ 

රලසනඹ ළබිනට් භ්ඩලරඹට ඉදින්ඳව යනහ. ඒ වහ ළබිනට් 

භ්ඩලරශන ඉන්න ඇභති හන්ශ  දහඹවඹ රඵහ ශදනහ; 

අහද රඵහ ශදනහ. වශවභ නළවනේ  ඳහර්ලිශේන්තුට ඉදින්ඳව 

යනහ  ඒ ේඵන්ධශඹන් අපි ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ විහද 

යනහ. ඊට ඳසශේ යට ශනුශන් ශවොභ තීන්දු න්න ඉල 

තිබුණහ. නමුව ශභොද වුශ්ඩ? ශේ තීන්දු යට ශනුශන් 

ශවොව නළවළ  ශේ තීන්දු වත ජනහධිඳතිතුභහටව ශේ තීන්දු 

ශවො නළවළ. දළන් වතුභහ තභයි ය මුලින්භ අහු ශරහ 

තිශඵන්ශන්.  

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   2007 දී අපි ශේ දළක්හ. 

ශඳඵයහන් භහශන ද භහ ගිහින් අති හ ජනහධිඳතිතුභහට 

කිේහ  "ඔඵතුභහ යුේධඹ යනහ ශවොයි. ශේ යුේධඹ ඉය ශයි. 

වළඵළයි රලසනඹ තිශඵන්ශන් අශඅ යශට් යහජ රතිඳවතිඹක් නළවළ  

යහජ තහන්ත්රිබහඹක් නළවළ. ශේ යුේධඹ ඉය න ශොටභ 

ඔඵතුභහට විතයක් ශනොශයි  ඔඵතුභහශ  ය්ඩඩුශේ 

ශඵොශවෝශදනකුට  වමුදහශේ ජීවිත ඳන්තහශඹන් ටයුතු යපු 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

යණ වි හන්ට වි හේධ යුද අඳයහධ ශචෝදනහ ඳත්ර වයි" කිඹරහ. 

වළඵළයි වදහ ඒහ ණන් ශනොළනීශේ රතිපරඹක් විධිඹට තභයි අද 

ශේ ශේ ක්ේධ ශරහ තිශඵන්ශන්.  

අද ඵරන්න.  හ විශේල ටයුතු ඇභතිතුභි   ශභශතක් කික්භ 

ය්ඩඩුක් පිළිශන නළති  හණක් තිශඵනහ. ඒ අපි 

පිළින්න ඕනෆ. අශඅ යශට් රලසනඹක් තිශඵනහ.  

 

නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහශ  ථහ අන් යන්න   හ භන්ත්රීතුභහ. 

 
ගු (ණනාර්ය) ශ්ජයදාව රාජප්ක මශ ා 
(ரண்புறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

විනහඩිඹකින් අන් යනහ   හ ි ශඹෝජ 

ථහනහඹතුභි . 

අශඅ යශට් රලසනඹක් තිශඵනහ. ඒ රලසනඹ විහ න්න 

යුශයෝඳඹ ඳසශේ ගිහින් ළලක් නළවළ; ඇශභන්හ ඳසශේ ගිහින් 

ළලක් නළවළ; අප්රිහනු යට්ල ඳසශේ ගිහි්ලරහව ළලක් නළවළ. 

අඳට මිත්රවඹ  ශවෝදයවඹ  අශඵෝධඹ ශොල නඟහ න්න 

තිශඵන්ශන් ඉන්දිඹහ ව තමි්ලනහඩු භඟයි. තමි්ලනහඩු 

කිඹන්ශන් ඉන්දිඹහශේ ශොටක්. ඉන්දිඹහ ව තමි්ලනහඩු 

පිළිඵ කික්භ ය්ඩඩුක් වන් අශඵෝධඹකින් ටයුතු යරහ 

නළවළ. වභ ි හ තභයි අද අපි ක්ඹලු ශදනහභ ඳේ ශන්ශන්. අපි 

ශේ ශවෝදයවඹ ශොල නඟහ වශතොව අඳට ශේ රලසනඹ 

ශ්ලක්ශඹන් විහ න්න පුළුන්ඹ කිඹරහ භහ ශඹෝජනහ යනහ.  

 

නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 

ඊශඟට  හ අ හන්දි රනහන්දු භවතහ. 

 
[අ.බහ. 4.58] 

 
ගු අුන්ිමක ප්රනාන්ු  මශ ා 
(ரண்புறகு அபைந்றக்க தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   ශේ යජශන විශේල 

රතිඳවතිඹ ළන අශඅ ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුශ්ඩ ඳහර්ලිශේන්තු 

භන්ත්රී අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ ඉදින්ඳව ශ ්ල තළබීශේ 

ශඹෝජනහ ේඵන්ධශඹන් ඳක් විඳක් භන්ත්රී හ යහශිඹක් 

 හණු හයණහ දළක්වූහ. භට රථභ ථහ ශ  හ විජඹදහ 

යහජඳක් භළතිතුභහ ශ ථහ ළන අදවස දක්මින් භශ  ථහ 

යයේබ යන්නට ළභළතියි. 2001-2004 හරඹ තුශ- යි ්ල 

වි්රභක්ාංව භළතිතුභහ ශේ යශට් අග්රහභහත ධයඹ දළරූ හරඹ තුශ- 

තිබු විශේල රතිඳවතිඹ අද නතු හ ශේ යට තුශ  තිබුණහ නේ  

වශවභ නළවනේ ඒ යජඹ අද නතු හ ශේ යට තුශ තිබුණහ නේ  ඒ 

විශේල රතිඳවතිඹ ඒ විධිඹටභ රිඹහවභ ශහ නේ අද අශඅ යට 

 ශොතළන ද තිශඵන්ශන් කිඹන ව අඳ  වතුභහශන් අවන්නට 

ළභළතියි.   

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   විධහඹ ජනහධිඳති ධයඹ 

ේඵන්ධශඹන්  වතුභහ ථහ ශහ. අද විධහඹ ජනහධිඳති ධයඹ 

ේඵන්ධශඹන් ක්ඹලු ශදනහභ විවිධ වූ භති භතහන්තය වහ   හණු 

හයණහ ශන වළය දක්නහ. අඳ ශේ අසථශේදී වක් 

කිඹන්නට ළභතියි.  හ විජඹදහ යහජඳක් භන්ත්රීතුභි   

ඔඵතුභහ ශේ බහ ළශ. ක්ටිමින් ශභඹ අවශන ක්ටිඹහ නේ 

ශවොයි. ශේ විධහඹ ජනහධිඳති ධයඹ අශවෝක් කිරීභ 

ේඵන්ධශඹන්  හ ජනහධිඳතිතුභහ භහින්ද චින්තනශන ඳහ 

වන් ය තිශඵනහ. විධහඹ ජනහධිඳති ධයඹ අශවෝක් 

යන්නට ඕනෆඹ කිඹන භතශන   හ ජනහධිඳතිතුභහ ඉන්නහ. 

නමුව අද ඇති ශරහ තිශඵන තවවඹ අඳ ්ලඳනහ යන්නට 

ඕනෆ.  හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   ඳසු ගිඹ  හරශන   යුේධඹ 

අන් යන්නට යශට් නහඹඹහ වළටිඹට ඍජු තීන්දු  තීයණ 

න්න ඕනෆ අසථහරදී ශේ විධහඹ ජනහධිඳති ්රභඹ අඳට  

භවඟු පිටිවරක්  වුණහ.  අද නළත තහක් අශඅ යටට අනතුයක් 

ඇතිශරහ තිශඵන ශරහ  අනතුය ශේඹහක් තිශඵන 

ශරහ අඳ ශේ ළන ්ලඳනහ යන්නට ඕනෆ. අශඅ  හ 

ජී.ව්ල. පීන්ස භළතිතුභහ විශේල අභහතතුභහ ලශඹන් දළළන්ත 

හර්ඹ බහයඹක් ඉසට යනහ. වළඵළයි ඒහ වන්ඹට "බීන් අලින්ට 

ීණහ ඹනහ"හශයි.  

අද ඇශභන්හ රමු අධියහජහදී වුය අශඅ යටට වි හේධ 

්ඩණහඩිඹ ඳළශශන ශේ හයන්නහ වූ රිඹහශේදී අඳ  ගිහින් 

ශභොනහ තහ ශව ළලක් ශන්ශන් නළවළ.  ඒ අඹ ව භතඹ  

ඉන්ශන්. ඇයි? අය කිේහ වූ විවිධ  හණු හයණහ ි හ  ශේ 

ේඵන්ධශඹන් යුශයෝඳශන තිශඵන තවවඹ රඵර ී තිශඵනහ. 

විශලේශඹන් ළනලහ ළන ඵරන විට ළ නලහශේ ශදභශ 

ලඹසශඳෝයහ ඉතහභ රඵරයි. ඒ යශට් ඡන්දඹදී ශදභශ 

ලඹසශඳෝයහ  තීයණහවභ හධඹක් ශර ටයුතු  යන ි හ  

ඒ නහඹශඹෝ ඒ ඳළවතට ළති ශරහ තිශඵනහ. වාංරන්තශන 

තිශඵන තවවඹව  වශවභයි. රාංලශන තිශඵන තවවඹව 

වශවභයි. රාංලශන ඳළන්ස නුයව ශදභශ ලඹසශඳෝයහ 

තීයණහවභ හධඹක් ඵට ඳවශරහ තිශඵනහ. ව ළි  

තවවඹක් තුශ ඒ අඹශ  ඵරඳෆේ ි හව  ඒ හශ භ ශේ 

නහඹඹහ අධියහජහදී  වුයව  වක්  වට ඉ න්ශන් නළති 

ි හ  ව ශඳශට හිට න්ශන් නළති ි හ  ඒ රතිඳවතිඹව වක් 

ඉන්ශන් නළති ි හ  ශරෝශන හධහයණ වුයව වක් ඉන්න 

ි හ  අහධහයණ ඇශභන්න්  අධියහජහදී වුයව වක් 

ඉන්ශන් නළති ි හ ඒ යන්නහ වූ ඵරඳෆේ රඵර ශනහ.  

භවයවිට අඳ  ගිහින් ශභොනහ ථහ ශව  ශොතයේ ශවො 

විශේල අභහතයශඹක් හිටිඹව  රක්සභන් දිර්හභර් භළතිතුභහ 

හිටිඹව ඒ ඵරඳෆේ අඩු න්ශන් නළවළ. භභ කිඹන්ශන් ඊටව වවහ -

[ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ. තමුන්නහන්ශේරහ  ඒ ළන ථහ  ශහ ශන්  

ජී.ව්ල. පීන්ස භළතිතුභහට ලහ දිර්හභර් භළතිතුභහ ශවොයි කිඹහ. 

අඳ භළ හණු විශේල ඇභතිතුභහට අශෞය යනහ ශනොශයි.  

වතුභහ ඉතහභව ශශ්රේසඅ ශශනක්. වඵළයි  ජී.ව්ල. පීන්ස භළතිතුභහ 

ශේ යශට් නීතිඹ ේඵන්ධශඹන් ඉතහ  පුළු්ල දළනුභක් තිශඵන 

ශශනක් ඵ අඳ දන්නහ. ශේ යශට් ළඩිභ නීති ශිඹන් 

ාංහක් ඉශන ශන තිශඵන්ශන් වතුභහශ  ශඳොව 

ඳවලිනුයි. වතුභහ දළළන්ත චන්තඹක්. වළඵළයි  වතුභහ ගිහින් 

ශභොනහ ථහ ශව ළලක් නළවළ  " බීන් අලින්ට  ීනහ ඹනහ 

හශයි"  හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි . ඒ යට්ල ව භතඹ 

ඉන්ශන්.  

 හ ි  ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   භහ "ක්ය" රූඳහහිි ඹට 

සතුතින්ත ශනහ. වභ නහළිහශන් සුබ්රභි ඹේ සහමි 

භවතහශ  ථහ ේපර්ණශඹන්භ අඳට අවන්නට රළබුණහ. අඩු 

ණශන් යජඹට ේඵන්ධ නහළිහලින් වභ ඳණිවුලඹ ජනතහට 

දී න්නටව ඵළන් වුණහ. " ක්ය" රූඳහහිි ඹට භහ සතුතින්ත 

ශනහ  "ක්ය" රූඳහහිි ඹ  වඹ විහලඹ කිරීභ ේඵන්ධශඹන්. 

සුබ්රභි ඹේ සහමි භවතහශ  ථහ තමුන්නහන්ශේරහ 

ේපර්ණශඹන්භ ඇහුහ නේ   ඒ ථහ තුශ ජනතහට ශරොකු 

ඳණිවුලඹක් ශදනහ. ඇශභන්හ හිශයෝෂිභහ - නහහකිරට  

ශඵෝේඵ දළමූ ශරහශේ ජඳන් අහිාං පින් දවස ණන් කහතනඹ 
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වුණු ශරහශේ ශෝ භහන හිමිේ? වතශොට දහද භහන 

හිමිේ ළන ථහ ශශේ? වශවභ ථහ ශශේ නළවළ. ජර්භි ඹට 

ගිහි්ලරහ  ජර්භි ශන අහිාං මිි සුන්ට ශඵෝේඵ  හහ්ල 

වනශොට ඇශභන්හශේ වභ රතිඳවතිඹට වි හේධ වශේ 

නළවනේ භහන හිමිේ ළන  ශොශවේද ථහ   ශශේ? වශවභ ථහ 

ශශේ නළවළ. ශෝ  ශේ ශරෝශන හධහයණවඹ?  හ ි ශඹෝජ  

ථහනහඹතුභි   ඇශභන්හ යන  ශොට ව  විධිඹක්; 

අශනක් අඹ යන  ශොට  ත විධිඹක්.  

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   අද හහ තීයඹ ළන 

ඵරන්න. අති හ ජනහධිඳතිතුභහ වළභ දහභව ශඳනී හිටිශන 

ඳරසතීනඹ ශනුශනුයි. ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රීයඹහශ  භමිහශේ 

ඉරහ  විඳක් නහඹ භමිහශේ ඉරහ අභළති  ජනහධිඳති දක්හ 

වතුභහ වළභ දහභව ක්ටිශන ඒ යටට  හධහයණඹක් යන්න ඕනෆයි 

කිඹන තළනයි. අති හ ජනහධිඳතිතුභහශ   ඒ අදව අයින් යරහ 

දළන් ශභතළන භවය අඹ ථහ ශහ. දළන්  හ ජිව ශරේභදහ 

භන්ත්රීතුභහ කිේහ ඳරසතීනඹ අභත යරහයි කිඹරහ. නළවළ  

වශවභ වක් යරහ නළවළ. ඳරසතීන ජනතහ විඳින දු  ඒ 

ද හන් විඳින දු වතුභහට ශවශයනහ.   

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   යුේධඹ ශරහශේ ශේ යශට් 

බිහි වුණු ශවොභ ගීතඹ තභයි දීපිහ ප්රිඹදර්ලනී පීන්ස නභළති 

හයිහ හඹනහ යන "භහශතොටින් වන උතු හ හුශ ශේ...." කිඹන 

ගීතඹ. ශභොක්ද ඒ ගීතශඹන් කිඹළශන්ශන්? 

 

"භහශතොටින් වන උතු හ හුශ ශේ ගිි  ක්ඹින භඩු ඳ්ලලිශන 

දෆස අ මුතු ඳුළු වාංන ශයෝජහ භශ   ශදෝණිශන 
 

ශඩි වඬට ශඳොඩි අකු හ ඇදශයි භක් යන්නද ඳළාංචිශන 

ගු හතුමීය  භහ ක්සුවිඹයි නුම ඒව අපි ව  ඳන්තිශන" 

ශේ ගීතශන තුන්ළි  ශඅළිඹට තභයි භභ ළඩිශඹන්භ යදශර් 

යන්ශන්.  
 

"ශඩි වඬට ශඳොඩි අකු හ ඇදශයි භක් යන්නද ඳළාංචිශන 

ගු හතුමීය  භහ ක්සුවිඹයි නුම ඒව අපි ව  ඳන්තිශන"  

ශඩි වඬට ශඳොඩි අකු හ ඇද ශනහ කිඹන්ශන් ඒ ද හන්ශ  
පුාංචි ක්ව රිඹහ යන යහයඹයි. අද හහ තීයශන ළඩිශඹන්භ 
කහතනඹට රක් ශන්ශන් පුාංචි ද හන්. ඊශ්රහඹ්ල වමුදහට  ඊශ්රහඹ්ල 

ගුන් වමුදහට ඳවළින් ඉශන ඒ ලක්තිඹ රඵහ ශදන 

ඇශභන්හට හිතක් ඳපුක් නළේද කිඹරහ අඳට හිශතනහ. 
ශරෝශන ඵරඹ තිඹහ න්න  ශරෝශන ඵර තුරනඹ ඇති ය 

න්න  වශවභ නළවනේ ශරෝඹ තුශ තභන්ශ  අධියහජහදී 
ඵරඹ ඳවහ න්න අය අහිාං ද හන් ේපර්ණශඹන්භ 

බි්ලරට දීරහ. වතළන ශෝ  හධහයණඹ?   

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   භභව හිටපු ගුන් වමුදහ 

ි රධහන්ශඹක්.  විශලේශඹන්භ පිඹය ි රධහන්ශඹක්. වළඵළයි  අඳට 
භතයි යුේධඹ යන ශරහශේදී ගුන් වමුදහශේ ි රධහන්න්ට 

අශඅ යයක් ශ්ලේතුභහ  ගුන් වමුදහඳති හ කිේශේ civilian 
targets තිශඵනහ නේ ඳවය ශදන්න වඳහ  වයරහ වන්න කිඹරහයි.  

අශඅ ගුන් වමුදහ ි රධහන්න්  ෆීර්  මි  හශ  ඹහනහ ඳහවිච්චි ශ 

අඹ civilian targets ඵරහයි ටයුතු ශශේ. භවය ශරහට ඹේ 
ඹේ අතඳසු ීේ ක්දු වුණහ. යුේධඹදී වශවභ ශනහ. වළඵළයි  

ඵහුතයඹදී target ව වන්ඹටභ අයශනයි ටයුතු ශශේ. අඳට 
භතයි  තමි්ල ශච්ලේ කහතනඹ වුණු ශරහශේ වන්ඹටභ target 

ව අයශනයි රවහයඹ ව්ලර ශශේ.  නමුව අද ඵරන්න ශරහ 
තිශඵන ශේ. හහ තීයශන අහිාං ද හන් යහත්රි හරශන ි දහ 

ශන ක්ටින විට රවහය ව්ලර යනහ. ඉසපින්තහරරට රවහය 

ව්ලර යනහ. වශවභ යේදී භහන හිමිේ ළන ථහ 
යන්ශන් නළවළ. නමුව අද ඒ හධහයණීයණඹ යනහ. 

රට ඳසශේ ඇශභන්හනු ජනහධිඳති ඵළයක් ඔඵහභහ භවවභඹහ 

ි දහශන නළඟිටරහ හශ   ඇශභන්හනු වු හර ඉන්න අඹට  
විශලේශඹන්භ යුද ක්ය හන්ට ඇශභන්හ වික්න් ධ හිාංහ 

යනහයි කිඹන හයණඹ දළන් භතු යනහ. හරඹට ඳසශේ 
ඇවි්ලරහයි කිඹන්ශන්. වශවභ නේ ඒහ තභයි භහන හිමිේ 

උ්ලරාංකනඹ ීේ. ඒ අඹ තභයි වශවභ නේ යුද අඳයහධ 
ේඵන්ධශඹන් අධියණරට ශන ඹන්න ඕනෆ. වළඵළයි  අශඅ 

යශට් හධහයණ යුේධඹක් යරහ තිබිඹදී අද ඒ අඹ භහන හිමිේ 

ළන ථහ යනහ. විශලේශඹන්භ අවු හදු 30ක් තිසශේ ඳළළති 
යුේධඹක් තභයි අභ ජීවිත වහි ලින් ජඹග්රවණඹ ය 

තිශඵන්ශන්. ශරෝශන අාං වශක් මිනීභ හ ව්ලටීටීඊ ත්රසතහදඹ  
ශරෝඹට භයහශන භළශයන ශඵෝේඵ හන් වඳුන්හ දුන් 

ත්රසතහදඹ   ශදභශ ජනතහශ  අයිතිහක්ේ ශනුශන් ථහ 
ශ යදයණීඹ ශදභශ නහඹඹන් කහතනඹ ශ  ශදභශ 

ජනතහශ  අයිතිහක්ේ ශේලඳහරි  ලශඹන් දිනහ න්න 

ළල ශ යදයණීඹ ශදභශ නහඹඹන්භ කහතනඹ ශ මිනීභ හ 
ව්ලටීටීඊ ත්රසතහදඹ  ශේ යශට් ක්ටි ජනහධිඳති හන්  නහඹඹන් 

විතයක් ශනොශයි  ශරෝශන ශනව යට්ලර ක්ටි 
ජනහධිඳති හන්  නහඹඹන් කහතනඹ ශ මිනීභ හ ත්රසතහදඹ 

තභයි  හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   අභ ජීවිත වහි ලින් 
අන් ය තිශඵන්ශන්. වතළනදී යුේධඹක් තිබුණහ. ඊශන 

සුබ්රභි ඹේ සහමි භවවභඹහශ  ථහශේදීව ඒ ළන කිේහ.  ඒ 

ක්වි්ල යුේධඹක් හශයි. වළඵළයි  ඒ හශ  ශදඹදී අභ ජීවිත 
වහි ශඹන් ජඹග්රවණඹ ශහභ වතළන හධහයණවඹක් නළවළ 

කිඹරහ යුද අඳයහධ පිළිඵ අධියණඹට ශන ඹන්න  ඳරීක්ණ 
යන්න ඒ අඹ ළල ටයුතු යනහ.  

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   ඊශන ශඳශර්දහ ශොශමදී 

වක්තයහ ාංවිධහන කිහිඳඹක් හච්ඡහක් යනහ අපි දළක්හ. 

භයදහශන් තභයි ඒ හච්ඡහ තිබුශ්ඩ. වතළනට සහමීය න් 

වන්ශේරහ පින්ක් ගිහි්ලරහ  ඒ හච්ඡහ අතයතුශර්දී ඹේ කික් 

රලසනඹක් ඇති වුණහ.  ඉන් ඳසශේ ඇශභන්හනු තහනහඳති 

හර්ඹහරඹ ි ශේදනඹක් ි කුව යනහ. ශභොක්ද ඒ 

ි ශේදනඹ?  ඒ ි ශේදනශඹන් ශඳශනන්ශන්  යජඹට දළඩි 

ඵරඳෆභක් ශහ හශයි.  ශභොද  ය්ඩඩු ගිහි්ලරහ ශ 

ශදඹක්ද? අද ශේ යජඹ ශේ ක්ඹ්ලර තුරනඹ යශනයි ශේ භන 

ඹන්ශන්. ව ඳළවතකින් ශේ යට තුශ ජහතිහදී ශොටස ඉන්නහ. 

ශේ යට තුශ ජහතිහදී ාංවිධහන තිශඵනහ. යජඹට ඒහ වක්ව 

ළල ටයුතු යන්න ශරහ තිශඵනහ. ඊශඟට සුළු ඳක්ර 

ජහතිහදී ඵරඳෆේ ි හ ඇති න තවවඹන් වක්ව ළල ටයුතු 

යන්න ක්ේධ ශරහ තිශඵනහ. දළන් තමුන්නහන්ශේරහ කිේහ  

ශේ යශට් සුළු ඳක්ර නහඹශඹෝ  ශේ ය්ඩඩුශේ ඉන්න 

ළබිනට් ඇභති හ ගිහි්ලරහ යජඹට වි හේධ ළල ටයුතු 

යනහ  කිඹරහ. ඒ  රලසනව වශවභ තිශඵනහ. 

 

නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

 හ භන්ත්රීතුභහ  ථහ අන් යන්න. 

 

ගු අුන්ිමක ප්රනාන්ු  මශ ා 
(ரண்புறகு அபைந்றக்க தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ත විනහඩිඹක් ශදන්න   හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි .  

ශේ යශට් විඳක්ශන භමිහ අද තමුන්නහන්ශේරහ දළක්හ. 

විඳක්ඹ ගිහි්ලරහ ේපර්ණශඹන්භ ළරැදි ශතොයතු හ  ශදනහ. 

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි . ඒ අඹට අපි කිඹන ශේ 

ඇශවන්ශන් නළවළ. අපි කිඹන ශේට න් ශදන්ශන් නළවළ.  

ඳරසතීනශන රලසනඹව වක් අද තමුන්නහන්ශේරහට ඒ හයණඹ 

ශවශයනහ.  
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ඊශඟට  විඳක්ඹ ාහති ාංග්රවඹ ළන ථහ ශහ. වක්ව 

ජහති ඳක් ය්ඩඩු හරශන  ඒ අවු හදු 17 හරශන 

ඒශෝලරන්ශ  ාහතීන් තනතු හර හිටිශන නළේද? යි ්ල 

වි්රභක්ාංව භළතිතුභහශ  හරශන  ාහතීන් තනතු හර හිටිශන 

නළේද?  

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   වළඵළයි  අද උතුන්  

බුේධිභතුන්  විඹතුන්  වමුදහ ශේශන අඹ රධහන තහනහඳති හ 

වළටිඹට ඳව යරහ තිශඵනහ. ඔවුන්ශ  ඹේ ඹේ ාහතීන් 

ඉන්නහ. භවය විට ඒ යටර ඳදිාංචි ශරහ ඉන්න අඹ ඉන්නහ. 

රැකිඹහ අසථහ තිශඵනහ නේ ඒ අඹශ  ාහතීන් ඒ වහ ඳව 

යරහ ඇති. වළඵළයි  රතිඳවතිඹක් වළටිඹට වශවභ යන්ශන් 

නළවළ. අහන ලශඹන් භභ ශේ හයණඹව කිඹන්න ඕනෆ.  

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   තහනහඳති ශේඹට ඹන 

අඹට භභ කිඹනහ  තභන්ශ  ශඳෞේලිවඹ අභත යරහ   

විශලේශඹන්භ යට ළන හිතරහ  යට ඉසයවට දහරහ ටයුතු 

යන්න ඕනෆ හරඹ තභයි ශේ ඇවි්ලරහ තිශඵන්ශන් කිඹරහ. 

  
ගු සුජීල ගවේනසිාශ මශ ා 
(ரண்புறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ශඵොශවොභ සතුතියි   හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි . භට 

විනහඩි කීඹක් තිශඵනහද?   

 

නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

විනහඩි දවඹක්. 

 
[අ.බහ. 5.10] 

 

ගු සුජීල ගවේනසිාශ මශ ා 
(ரண்புறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

භට ඊට ළඩි ශේරහක් තිබුණහ.  ඔඵතුභහ භශ  මිත්රඹහ. නමුව 

ඔඵතුභහව භට ථහ යන්න තිශඵන ශේරහ අඩු යනහ.   

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   විශේල රතිඳවතිඹ ළන 

ථහ යන්න සීමිත හරඹක් තභයි භට රළබී තිශඵන්ශන්. 

විශලේශඹන්භ අශඅ ජී.ව්ල. පීන්ස ඇභතිතුභහශ  නීතිශන දළනුභ 

ේඵන්ධශඹන් හශ භ  වතුභහ යපු ශේ්ල ේඵන්ධශඹන් අඳට 

රලසනඹක් නළවළ. ඒ ේඵන්ධශඹන් විශේචනඹක් නළවළ. වතුභහට ඒ 

ේඵන්ධශඹන් වළකිඹහ තිශඵන ඵව අපි දන්නහ. වළඵළයි  

ඇභතිතුභි   අශඅ යශට් යර් ඝ ලක්තිඹ  යශට් ජනවනඹ  යශට් 

සබහඹ   යශට් යුද ලක්තිඹ කිඹන ශේ ක්ඹලු ශේ්ල ශභන්භ  

යශට් යුදභඹ තවවඹක් තිශඵනහ නේ ඒ  ළනව රහ ඵරහ 

තභයි -ශේ ක්ඹලු ශේ්ල රහ ඵරහ- අශඅ විශේල රතිඳවතිඹ වදහ 

න්න ඕනෆ.  

අපි දන්නහ  ඔඵතුභහට වළකිඹහ තිශඵන ඵ. ඔඵතුභහට බහහ 

වළකිඹහ තිශඵනහ. ඔඵතුභහට ශවොට බහහ ශදශන්භ අභතන්න 

පුළුන් වළකිඹහ තිශඵනහ. වළඵළයි  ඇභතිතුභි  අඳට තිශඵන 

රලසනඹ ශේයි. අ හන්දි රනහන්දු  හ භන්ත්රීතුභහ කිේහ හශ   

සුභන්තියන් භන්ත්රීතුභන්රහ ව අඳ අතශර් යුේධඹ ේඵන්ධ 

විශේචන ේඵන්ධශඹන් ළඩි ථහඵවක් නළවළ. අ හන්දි 

රනහන්දු  හ භන්ත්රීතුභි   අපි මුර ඉ රහභ කිේහ  යුේධ ශනදී 

ත්රිවිධ වමුදහ වත රිඹහභහර් ව ඔවුන් ඒ යුේධඹ යපු 

යහයඹ ේඵන්ධශඹන් ක්ඹඹට ක්ඹඹක්භ අපි වඟයි කිඹරහ. ඒ 

ි හ වඹ ඔඵතුභන්රහ  පුන පුනහ ථහ ශ යුතු ශදඹක් ශනොශයි. 

විශේචනඹ යන්න ශවෝ ඒ ේඵන්ධශඹන් නළත හච්ඡහ 

යන්න තයේ ශදඹක් වතළන නළවළ.  

යුේධඹක් ඳතින අසථහශේදී ඹේ ඹේ රලසන ඳතිනහ. 

හභහන ළක්ඹන් ඹේකික් යහයඹකින් අඳවසුතහරට  

කහතනඹට රක් ශන්න පුළුන් අසථහ තිශඵනහ. වළඵළයි  

වක්ව ජහති ඳක්ශන භන්ත්රී හ ලශඹන් අපි ක්ඹලු ශදනහව  

ශරෝඹව වඟ ශනහ  වඹ අභ ජීවිත විනහලඹක් ඇති යපු 

යුේධඹක් ඵ. වළඵළයි  අශඅ ඇභතිතුභහට ව ඔඵතුභන්රහට 

තිශඵන රලසනඹ ඒ ශනො ශයි. ඔඵතුභන්රහ ශරෝඹව වක් 

නුශදනු යපු යහයඹ ේඵන්ධශඹන් විලහර රලසනඹක් 

ශරෝඹට තිශඵනහ. ඔඵතුභන්රහ ඔඵහභහට ඵළන්නහ. 

ඔඵතුභන්රහ කිඹනහ  ඔඵහභහ ශභශවභ යනහලු  ශඩ්විඩ් 

ළභයන් ශභශවභ යනහ ලු කිඹරහ. වළඵළයි  ඔඵතුභන්රහ 

ශඩ්විඩ් ළභයන්රහ  ඔඵහභහරහ වක් යශ්රඹ යන ශොට 

ඔඵතුභන්රහට ශේ රලසන තිබුශ්ඩ නළවළ. ජී.ව්ල. පීන්ස ඇභතිතුභහට 

ඉන්දිඹහශේ අභළතිතුභහ වේඵ න  ශොට  ළභයන්රහ වේඵ න 

ශොට ශේ රලසන තිබුශ්ඩ නළවළ. සුවද ශව ශඵොනහ. සුවද හ 

බී ප්රීති නහ. වළඵළයි  රාංහශේ ඡන්දඹක් වන ශොට  ඔන්න 

ඔඵහභහට ශභශවේ ඉරහ ඵණින්න ඳටන් න්නහ. යභ 

උසහශන ඔඵහභහට ඵණිනහ. නළවනේ ශඩ්විඩ් ළභයන්ට 

ඵණිනහ. ඵරන්න  ඔඵතුභන්රහශ  විශේල රතිඳවතිඹ.  

ඹළි ඳදිාංචි කිරීභ ේඵන්ධශඹන් රාංහ තයේ ශවොට ටයුතු 

යපු ශරෝශන කික්භ යටක් නළවළ. ඇභතිතුභි   ඔඵතුභහ 

දන්නහ  ඇශභන්හශේ ි ේ ඕර්ීගන්ස රශේලඹට සුළි සුශඟක් යපු 

ඵ. නමුව ඒ ජනතහ තභ ඹළි ඳදිාංචි යරහ නළවළ.   

ඉසශ්ලරහභ ඵෆන් කී මූන් රාංහට යහට ඳසශේ අශඅ 

ඇභතිතුභහ වේඵ වුණහ. වදහ ඵෆන් කී මූන් වක් යට අත දහ 

වතහ. ඵෆන් කී මූන් කිඹපු  ක්ඹලු ශේටභ වඟ වුණහ. 

ජනහධිඳතිතුභහ ව ඔඵතුභන්රහ යට අත දහශන ඵෆන් කී මූන් 

භවවතඹහ වක් ලිඹළවි්ලරක් අවන් ශහ  "Joint Statement 

by the UN Secretary-General and the Government of Sri 

Lanka" කිඹරහ. ඊට අදහශ ලිඹවි්ලර භභ වභාග * යනහ. 

වහිදී ශභොක්ද යන්න ඕනෆ කිඹරහ ඔඵතුභන්රහ වඟ 

වුණහ.  හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   ඒ අනු 2009.05.26 

ශි  දහ ඵෆන් කී මූන් භවවතඹහව වක් වඟ වුණහ  යන්න 

ඕනෆ ශභොක්ද කිඹරහ. භහන හිමිේ ල ශරහ තිශඵනහ නේ  

ඒ ේඵන්ධශඹන් ඳරීක්හ යන්න  ඊට අල නීතිභඹ ටයුතු 

යන්න ඔඵතුභන්රහ වඟ වුණහ. වශවභ වඟ ශරහ ඊට 

ඳසශේ ශභොක්ද ශශේ? ඊට ඳසශේ  2011.05.15 ශි  දහ නළත 

ඔඵතුභන්රහ Joint Press Statement වක් ි කුව ශහ. 

විශලේශඹන්භ වහි LLRC හර්තහ ළන වන් නහ. 

ඔඵතුභහට භභ ශේශක් ඉතිවහඹ භතක් යරහ ශදනහ  

ඇභතිතුභි . ශරහ භදි ි හ භට විසතය යන්න ළඩි ශරහක් 

න්න ඵළවළ. ඊට ඳසශේ ජනහධිඳතිතුභහ ශනුශන් ඔඵතුභහ 

ලියුභක් ලිඹනහ. වතළනදී ඔඵතුභහශ  හිශව ශඳොඩි කුකුක් 

තිශඵනහ  ශේදනහක් තිශඵනහ. විශලේශඹන්භ ඵෆන් කී මූන් 

භවවතඹහ ව රිඹහ භහර්ව  ඒ හශ භ වක්ව ජහතීන්ශ  

ාංවිධහනඹ ව රිඹහ භහර්ව ේඵන්ධශඹන් 2011.02.15 දිනළති 

ඒ ලියුශේ ඔඵතුභහ ශඳොඩි වනක් ඳභණක් ය තිශඵනහ.  

ඔඵතුභහ ඒ ලිපිශඹන් සතුති යන භන් ශභශේව කිඹනහ. භභ ඒ  

ක්ාංවර ඳන්ර්තනශන ශොටක් උපුටහ දක්න්නේ.  

225 226 

[ හ අ හන්දි රනහන්දු භවතහ] 

———————————- 
* ලියශ්ල් ඉිමන්ප ක ගන කරන දී. 
  ஆம் சர்ப்தறக்கப்தடறல்கன. 

  Document not tendered. 
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"උව ඳහලේ වහ රතින්ධහනඹ පිළිඵ වූ ජනහධිඳති 

ශොමින් බහ වහ   රශේලඹ අතය අ්ඩල ඵතහක් තිබිඹ 

යුතුඹ ඹන්න අශඅ ජනහධිඳතිතුභහශ  තදඵර විලසහඹයි."  ඔඵශ  

රශේලඹ. 

ඇභතිතුභි   ඵෆන් කී මූන් භවවතඹහශ  රශේලඹ ඔඵතුභහ 

අනුභත යනහ. නමුව  ඒ වහ ඔඵතුභහශ  ශඳොඩි 

නස්ලරව දක්නහ  කිඹරහව ඔඵතුභහ කිඹරහ තිශඵනහ.   

තයභක් ශනස වූ භහතට රවිසට ී ඇති ඵ ශඳන්නුේ ය 

තිශඵනහ. You indicate slightly that you have some 

displeasure on how they are working on this problem.  

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   "Daily Mirror" of 25th 

May, 2010 states, I quote:  
 

“Ban calls for accountability 
 

UN Secretary General Ban Ki-moon has called for accountability 

in Sri Lanka with the end of the war and said he will go ahead 
with forming an expert panel to advice him on human rights 

issues in Sri Lanka”. 

ඇභතිතුභි   අපි වක්ව ජහති ඳක්ඹ ලශඹන් 

ඔඵතුභන්රහව වක් ව  හණට වඟ නහ. කික්භ විශේල 

ඵරශේඹට ශේ යශට් ඳරීක්ණ යන්න අසථහක් ශනොභළති 

ඵට අඳව වඟ නහ. වළඵළයි ඇභතිතුභි    ඔඵතුභන්රහ යන 

හර්ඹ බහයඹ අනු තභයි ඒ තීන්දු න්ශන්. අපි ඇශභන්හව 

ශනොශයි  ජර්භි ඹව ශනොශයි  වාංරන්තඹව ශනොශයි. 

ඔඵතුභහශ   භශ   ජනහධිඳතිතුභහශ  තිශඵන හභහන සබහඹ 

ශනොශයි  ශරෝඹව වක් නුශදනු යන ශොට තිශඵන්ශන්. 

 හ ඇභතිතුභි   යශට් ජනහධිඳතිතුභහ ශරෝඹව වක් නුශදනු 

යන ශොට මීය ට ළඩිඹ ශනස භට්ටභ ඉන්ශන්. යුදභඹ අතින් 

අපි රඵර යටක් ශවෝ ඵරව යටක් ශනොශයි. වශවභ නේ ඔඵතුභහ 

දන්නහ  ශේ යට්ල වක් නුශදනු යන ශොට විශලේශඹන්භ 

ඔඵතුභහශ  විශේල රතිඳවතිඹ  යශට් විශේල රතිඳවතිඹ 

අි හර්ඹශඹන් ඵරඳහනහ කිඹරහ. රාංහ ඉදින්ඹට අයශන 

ඹෆශේදී අශඅ විශේල රතිඳවතිඹ අනුභනඹ යන්ශන් 

ශොශවොභද කිඹන ව ඵරඳහනහ. ඇභතිතුභි   ඔඵතුභන්රහ 

වක් අපි වඟ න ශදඹක් තභයි  විශේල ඵරශේරට අශඅ 

යශට් ඳරීක්ණ යන්න අල නළවළ කිඹන හයණඹ. ඔඵතුභහ 

නීතිඹ ේඵන්ධශඹන් අවදළකීේ තිශඵන පුේරශඹක්.  

විශලේශඹන්භ අශඅ අවිි සු හතුමිඹ ේඵන්ධ ක්ේධිඹ 

ඵරන්න. භභ ඒ ේඵන්ධශඹන් ඔඵතුභහ වක් විහද යන්න 

ඵරහශඳොශයොවතු න්ශන් නළවළ. වළඵළයි ඔඵතුභහ ඒ ළන දන්නහ.   

ඔඵතුභහ හශ භ ශශ්රේසඅ  ඒ හශ භ නීතිඹ ේඵන්ධශඹන් 

ඳදක්ේ රැක් රඵහ ව විශේල යටර ක්ටින පුේරශඹෝ ඒ 

ක්ේධිඹ ේඵන්ධශඹන් අරහදඹ ඳශ යරහ තිශඵනහ.  

ඇභතිතුභි   දළන් අඳට තිශඵන රලසනඹ ශභඹයි. සහධීන 

ඳරීක්ණඹක් ඳවන්න පුළුන් අධියණඹක් රාංහශේ නළවළ 

කිඹන ව විශේල යට්ල අඳට කිඹනහ. දළන් භභ ශේ කිඹන 

හයණඹට සුභන්තියන් භන්ත්රීතුභහව භහ වක් වඟ නහ ඇති. 

 අවිි සු හතුමිඹ ේඵන්ධ රලසනඹ ශේ යශට් උේත ශනොවුණහ 

නේ  "ශේ යශට් සහධීන අධියණ ඳේධතිඹක් තිශඵනහ  ඒ 

අධියණ ඳේධතිඹ තුළින් අඳට ශේ රලසනඹ විහ න්න පුළුන්" 

කිඹන ඳණිවුලඹ ජහතන්තයඹට ශදන්න අඳට පුළුන්භ තිබුණහ. 

නමුව දළන් ඔඵතුභන්රහට ඕනෆ වුණව  ශේ රලසනඹ විහ න්න 

ඵළන් තවවඹක් තිශඵනහ. ශභොද  අශඅ යශට් සහධීන 

අධියණ ඳේධතිඹක් නළවළ කිඹරහ විශේල යට්ල කිඹන ි හ. 

ඔඵතුභහ හශ භ නීති ග්රන්ථ ලියූ විලහයදඹන් ඳහ ශේ අදව ඳශ 

යනහ.  

ඇභතිතුභි   ඒ හශ භ ඔඵතුභන්රහශ  ශදබිඩි පිළිශත දිවහ 

ඵරන්න. රාංහශේ war crimes ක්දු වුශ්ඩ නළවළ කිඹරහ 
ඔඵතුභන්රහ කිේහ. භභ හිතන විධිඹට ඔඵතුභහශ  ථහශේදී 

ඒට උවතය ශදයි. ඊට ඳසශේ ඳහලිත ශොශවොන භවවභඹහ 
ශභොක්ද කිේශේ? "Legal action would be taken against the 

suspects involved in the war crimes allegations" කිඹරහ 
ඳහලිත ශොශවොන භවතහ වන් යනහ. ඔඵතුභන්රහ 

අවු හේදක්  අවු හදු ශදක් තිසශේ කිඹනහ කික්භ යුද අඳයහධඹක් 

ක්දු වුශ්ඩ නළවළ කිඹරහ. අන්තිභට ඳහලිත ශොශවොන භවවභඹහ 
කිඹනහ  යුද අඳයහධ ක්දු ශ පුේරඹන්ට වි හේධ නීතිඹ 

රිඹහවභ යනහ කිඹරහ. ඔඵතුභන්රහ හටද ශේ විහිළු  
යන්ශන්? ඔඵතුභන්රහ ශරෝඹට ඵණිනහ  ශරෝඹට වක් 

කිඹනහ  රාංහට වක් කිඹනහ  භළතියණඹක් වනශොට ත 
වක් කිඹනහ. ඔඵතුභන්රහශ භ ි ශඹෝජිතඹහ කිඹනහ  ශේ ක්දු 

වුණු යුද අඳයහධ ේඵන්ධශඹන් ඳරීක්ණඹක් ඳවනහ 

කිඹරහ.  ශොශවේද යුද අඳයහධ ක්දු වුශ්ඩ? ඔඵතුභන්රහ ව ඳහයක් 
කිේහ  යුේධඹ ක්දු වූ අසථහශේදී කික්භ ක්වි්ල ළක්ශඹක් මිඹ 

ගිශන නළවළ කිඹරහ. ඊට ඳසශේ  වක් ශශනක් කිේහ  5 000ක් 
මිඹ ගිඹහ කිඹරහ. ත ශශනක් කිේහ  7 000ක් මිඹ ගිඹහඹ 

කිඹරහ.  හ ඇභතිතුභි   ඒ ඔඵතුභන්රහශ  විශේල රතිඳවතිශන 
තිශඵන අඩු ඳහඩු. ඔඵතුභහට වළකිඹහ තිශඵනහ. නමුව 

ඔඵතුභහට තීන්දු ළනීශේ වළකිඹහ තිශඵනහද භහ දන්ශන් නළවළ. 

ළරැදි ශදඹ ළරැදියි කිඹරහ ශඳන්න්න වළකිඹහක් ඔඵතුභහට 
තිශඵනහද කිඹරහ අඳට ළඹක් තිශඵනහ. ඔඵතුභහ 

ය්ඩඩුශන් කිඹන කිඹන ශදඹ යනහ. ජනහධිඳතිතුභහ කිේහභ 
වක් යනහ; යයක් ශ්ලේතුභහ කිේහභ ත ශදඹක් 

යනහ; යර් ඝ ාංර්ධන ඇභතිතුභහ කිේහභ ත ශදඹක් 
යනහ. ඔඵතුභහ ගියඹට අහු වුණු පුක් ශඩිඹ හශයි. වවහට 

ශභවහට ඳණිවුල ශදන ව තභයි ඔඵතුභහ යන්ශන්.  හ 

ඇභතිතුභි   ඔඵතුභහට තභන්ශ  විශේල රතිඳවතිඹ වදහ න්න 
ඵළන් අසථහක් භතු ශරහ තිශඵනහ. වඹ අභහ හ හර්ඹ බහයඹක් 

ඵ භහ දන්නහ. ශේ තිශඵන යුවඹ අනු  ශේ තිශඵන ඳවු්ල 
ඳේධතිඹ අනු ඔඵතුභහශ  හර්ඹ බහයඹ කිරීභ ඉතහභ අභහ හයි.  

භහ වක්තයහ රෘවතිඹක් දළක්හ. රක්සභන් කින්ඇ්ලර 

භන්ත්රීතුභහව භහ භඟ වඟ ශයි. යයක් අභහතහාංලශඹන් 
දළන් විශේල රතිඳවතිඹ රිඹහවභ න අසථහක් යශට් ඉදින්ඳව 

ශරහ තිශඵනහ. ශරෝශන ශන කික්භ යට යයක්  
අභහතහාංලශඹන් විශේල රතිඳවතිඹ රිඹහවභ යරහ නළවළ. 

වළඵළයි  ඔඵතුභහට අද යයක් අභහතහාංලශන විශේල රතිඳවතිඹ 

ළනව ළරකිලිභව ශන්න ක්දු ශනහ; යර් ඝ ාංර්ධන 
අභහතහාංලශන විශේල රතිඳවතිඹ ළනව ළරකිලිභව ශන්න 

ක්ේධ ශනහ; ජනහධිඳතිතුභහශ  විශේල රතිඳවතිඹ ළනව 
ළරකිලිභව ශන්න ක්දු ශනහ. ඒ හශ භ ජනහධිඳතිතුභහට 

ශඟින් ළල යන අශඅ ජින් ද හස ගුණර්ධන භළතිතුභහශ  
විශේල රතිඳවතිඹ ේඵන්ධශඹනුව ඔඵතුභහට ළරකිලිභව 

ශන්න ක්දු ශනහ. වතශොට ශේ යඬි වව ශදනහශ  ළ 

වළලිඹ හශ  ශරහ  අශඅ විශේල රතිඳවතිඹ වන්ඹට හ 
න්න ඵළන් අසථහක් වනහ   හ ඇභතිතුභි .  

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   භට  ත ශොඳභණ 
ශේරහක් තිශඵනහද  විනහඩි ඳවක්ද?  

 

නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහට ශන් ය තිශඵන හරඹ අහනයි.  
 

ගු සුජීල ගවේනසිාශ මශ ා 
(ரண்புறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

විනහඩි ඳවක්?  
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ඳහර්ලිශේන්තු 

නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

විනහඩි ඳවක් නළවළ. ඔඵතුභහට ශන් ය තිශඵන හරඹ 

අහනයි. දළන් ශරහ වන්ඹටභ ඳස  හ  5.20යි. ඔඵතුභහශ  

ථහ අන් යන්න.  
 

ගු සුජීල ගවේනසිාශ මශ ා 
(ரண்புறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

භට ත විනහඩි තුනක් ශදන්න   හ ි ශඹෝජ 

ථහනහඹතුභි .  
 

නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තව හරඹ ශදන්න ඵළවළ   හ භන්ත්රීතුභි . හරඹ පිළිඵ 

රලසනඹක් තිශඵනහ. ථහ අන් යන්න.  
 

ගු සුජීල ගවේනසිාශ මශ ා 
(ரண்புறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

භට ත විනහඩි ශදක් ශදන්න   හ ි ශඹෝජ 

ථහනහඹතුභි . ඔඵතුභහ අඳව භඟ නීති විදහරශන ක්ටි 

ශශනක් ි හ භට ශඳොඩි වශඹෝඹක් ශදන්න.  

 

නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහට ළඩිපුය විනහඩිඹක් ශදන්නේ.  
 

ගු සුජීල ගවේනසිාශ මශ ා 
(ரண்புறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ශඵොශවොභ සතුතියි   හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි .  

 හ ඇභතිතුභි   ඔඵතුභන්රහ ි කුව ය ඇති අන්තිභ ළට් 
ි ශේදනඹ ඵරන්න. වභ ළට් ි ශේදනඹ ශශයහි භභ 
ඔඵතුභහශ  අධහනඹ ශඹොමු යනහ.  ශභභ අතිවිශලේ ළට් 
ි ශේදනඹ ි කුව ය තිශඵන්ශන් 2013.08.15 දිනයි.   
Paranagama Commission ව ළන වහි වන් ශනහ. වහි 
ය තිශඵන්ශන් ශභොක්ද? ව ළට් ි ශේදනඹකින් ඳයණභ 
ශොමිභ ඳව යනහ. භළක්සශ්ල ඳයහ්රභ ඳයණභ භළතිතුභහ  
දිමින්ගු ඵලතු හශ  ප්රිඹන්ති සුයාංජනහ විදහයවන භළතිතුමිඹ  
භශනෝ යහභනහදන් භළතිතුමිඹ ඹන අඹශන් භන්විත ඳයණභ 
ශොමිභ ඳව ශ ඵ වභ ළට් ි ශේදනශන වන් ශනහ. 
ඉන් ඳසු ඔඵතුභන්රහ ශභොක්ද  යන්ශන්? පිට යටට ඵළණ 
ඵළණ  යඳසු ඒ extend යනහ. ලින් කී ළට් ි ශේදනඹ 
ි කුව ශශේ 2013.08.15ළි  දහයි. ඉන් ඳසු - 

 

නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අන් යන්න   හ භන්ත්රීතුභි .  

 

ගු සුජීල ගවේනසිාශ මශ ා 
(ரண்புறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඔඵතුභහ භට විනහඩි වවභහය හරඹක් දුන්නහ.  

අි ක් ි ශේදනඹ ි කුව ය තිශඵන්ශන් 2014.03.25 ළි  

දිනයි.  හ ඇභතිතුභි   අන්තිභට ශභොක්ද යන්ශන්? 

විශේශිඹන් -සුදු භවව හ- ශදශදශනකු- [ඵහධහ කිරීභක්] ශේ 

ඳයණභ ශොමිභට දභහ න්නහ. ඒ  ජනහධිඳතිතුභහශ  

ි ශේදනඹ අනු. වතශොට ඔඵතුභන්රහ ශොශවොභද කිඹන්ශන්  

- 
 

නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශඵොශවොභ සතුතියි.  

 

ගු සුජීල ගවේනසිාශ මශ ා 
(ரண்புறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

භභ අන් යන්නේ   හ ි  ශඹෝජ ථහනහඹතුභි .  

වත ශොට ඔඵතුභන්රහ ශොශවොභද කිඹන්ශන්  විශේල 

රතිඳවතිඹ  - 

 

නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහට ශන් ය තිශඵන හරඹ අහනයි. 

මීය ශඟට  හ තිරාං සුභතිඳහර භන්ත්රීතුභහ.  

 
[අ.බහ. 5.21] 

 

ගු තිාග සුමතිපා මශ ා 
(ரண்புறகு றனங்க சுறதரன) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

නශභෝ බුේධහඹ!  

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   ශභභ විහදඹට ේඵන්ධ 

ීභට අසථහක් රළබීභ ළන භහ ඉතහභ න්ශතෝ ශනහ.  

බහ ්ල තඵන අසථහශේ ඉදින්ඳව ය ඇති   ශභභ  

ශඹෝජනහශේ වන් න  "විශේල ටයුතු අභහතහාංලශන ඳසුගිඹ 

රිඹහහන්වඹ ි ක් ශර ක්දු ශනොීභ ශවේතුශන් යටව  

ජනතහව ජහතන්තයඹ ඉදින්ශන වෆ්ලලුට රක් ී තිශ." කිඹන 

භහතෘහ ඹටශව ථහ යන්න විඳක්ශන  හ භන්ත්රීතුභන්රහ 

ශභභ විහදඹ පුයහටභ උවහව වතහ. නමුව භහ දුටුහ ශේ 

විහදඹ පුයහ කිඹළවුණු ඵහුතයඹක් ශේ්ල විශේල ටයුතු 

ඇභතිතුභහශ  රලසන ශනොන ඵ. ඒ ි හ භහ හිතනහ වඹ 

හධහයණ නළවළයි කිඹරහ. අඳ ඹේ ශදඹක් ථහ යන ශොට 

හධහයණ ශවේතුක් භත   ඹේකික් ඉරක්ත රලසනඹක් භත වභ 

හයණඹ ඉදින්ඳව ශහ නේ වඹ අතිලඹ හධහයණයි. භට රළබී 

තිශඵන ශටි හරඹ තුශ අතල  හණු කීඳඹක් ඳභණක් 

ඉදින්ඳව යන්න භහ ඵරහශඳොශයොවතු ශනහ.  

ශභතුභන්රහ ශේ විහදඹ පුයහ කිඹපු ශේ්ල ශද ඵළලුහභ භට 

ව ශදඹක් කිඹන්න පුළුන්.  වඹ තභයි   යක්ඹහනු යටක් වළටිඹට 

අපි අශඅ  විශේල රතිඳවතිශන ඹේ ඹේ ෆලි අයශන ථහ 

යන්ශන් නළති  භසතඹභ අයශන විග්රව ශශොව ශවොයි 

කිඹන හයණඹ. ඉන්දිඹහ  යක්ඹහශේ රඵරඹහ ශර අඳට 

හිතන්න පුළුන්. ර්තභහනශන ඉන්දිඹහ රාංහ ශශයහි 

දක්න ය්ලඳඹ කුභක්ද? ශඟදීභ වුණු ක්දුීභ ළන අපි රහ 

ඵරමු. ඳසු ගිඹ අවු හදු ණනහක් තිසශේ අශඅ විශේල ටයුතු 

අභහතහාංලඹ ඳළමිණි භන් භහර්ඹ  ඔවුන් ශ කී ශදශඹහි 

ාංක්ෂිඅතඹක් වළටිඹට අඳට වඹ දක්න්න පුළුන්.  

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   මීය ට ති කීඳඹට ශඳය 

ඉන්දිඹහශේ බහයතීඹ ජනතහ ඳක්ශන - BJP වශක්- ි ශඹෝජිතඹන් 

ඳස ශදශනකු රාංහට ඳළමිණිඹහ.  විඳක්ඹ ි ශඹෝජනඹ යන 
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ෆභ ඳක්ඹභ නහඹඹන්ට  විඳක් භන්ත්රී හන්ට  

ඳහර්ලිශේන්තු ි ශඹෝජනඹ යන වළභ අාංලඹභ අඹට ඔවුන් 

භඟ විශලේ හච්ඡහට විෘත යයහධනහ යරහ  වඹ 

ඳළළවවූහ. වහිදී ඔවුන් රහල ශ ශදඹ ළන අශඅ අධහනඹ 

ශඹොමු යරහ  ඉන් ඳසු අඳ  හධහයණ හිතන්න ඕනෆ  අඳ කිඹන 

ශදඹ  යන ශදඹ විශේල ටයුතු අභහතහාංලශඹන් ශහද කිඹන 

ව. වභ හච්ඡහශේදී ඔවුන් දළඩි ශර කිඹහ ක්ටි හයණඹ තභයි  

නශර්න්ද්ර ශභෝදි අලුව අග්රහභහතතුභහශ  යජඹ රාංහ දිවහ 

ඵරන්ශන් ඉතහභ සුඵහදී ඵ.  

ඒට ශවේතු වුණු  හණු කිහිඳඹක් ළන භභ කිඹන්න 

ළභළතියි. ව ශවේතුක් තභයි ඔවුන්ශ  විශේල රතිඳවතිඹට 

අනු රාංහශේ රලසනඹට ජහතන්තයශඹන් ක්දු වුණු අහධහයණඹ. 

විශලේශඹන්භ වක්ව ජහතීන්ශ  ාංවිධහනඹ භහන හිමිේ ල 

වුණහඹ කිඹහ යුද අඳයහධ පිළිඵ  ඝහක් ඇති යපු ව 

අයුක්ති වතයි  හධහයණ නළවළ  වඹ හභහන තවවඹට ලහ 

වවහ ගිඹ ඉරක් ය ව අසථහක් වළටිඹට ඔවුන් දකිනහ 

කිඹරහ රහල ශහ. ඒ කිඹන්ශන්  අවු හදු වතය හරඹක් 

තිසශේ යජඹ වතු සථහයඹ ඒ අඹ අනුභත යනහ කිඹන වයි.  

ශදන ශවේතු  ඔවුන් ඉතහ ඳළවළදිලි කිඹහ ක්ටි ශේතු මුද්රන් 

හඳෘතිඹ. ශේතු මුද්රන් හඳෘතිඹ වයවහ ඉන්දිඹහ උවහව 

වතහ ශනභභ නළේ භහර්ඹක් වදරහ පිවිශන්න. ඔවුන් කිේහ   

ඒ ඳශහතට ඒ තුළින් ක්දු  න වහි ඹ -විනහලඹ- ඒ හශ භ 

ඳහන්න් ලශඹන් මුහුදට ක්දු න වහි ඹ ළන යජඹක් වළටිඹට 

උඳ්රභශීලි රිඹහ භහර්ඹක්  ව ි හ  යට්ල ශද අතය තිශඵන 

අශනෝන අශඵෝධඹ විනහල ශනොී ඒ තුශ බුේධිභව 

රිඹහවභ වුණහ කිඹරහ. විශේල රතිඳවතිඹ ළන ථහ යන 

භන් ඔවුන් ළදව ශදඹක්  කිඹහ ක්ටිඹහ.  

ර්තභහන යජඹ විශලේශඹන් ජනහධිඳතිතුභහ ඉන්දිඹහශේ අලුව 

අභළතිතුභහ දිවු හේ ශදන ශරහශේ උතු හයශන භව ඇභතිතුභහට 

යයහධනහ ශහ. අශනක් ඳශහවර භව ඇභති හන් අට ශදශනක් 

ක්ටිඹදී උතු හයශන භව ඇභතිතුභහට ඳභණක් යයහධනහ යරහ  

ඉන්දිඹහශේ නශර්න්ද්ර ශභෝදි භළතිතුභහශ  දිවු හේ දීශේ උවඹට 

වන්නළයි කිේහ. ඔහු ඒ රතික්ශේඳ ශහ. වශවභ යයහධනහ 

කිරීශභන් ශඳශනන්ශන් යජශන රතිඳවතිඹ ශොතයේ  හධහයණ 

තළන තිශඵන වක්ද කිඹන වයි. නමුව අන්තහදී වළඟීභකින්  

ඉන්දිඹහ හශ  භවහ රඵර යට වළි  ශේට ඹන්න අභළති 

ීභ ළන ඔවුන් කිඹන්ශන් වි ශන්සයන් භව ඇභතිතුභහ ද හශකු 

හශ  වළක් හණහ කිඹරහයි - childish behaviour. ඔහු ශඵොශවොභ 

ශහභ ද හශකු හශ යි  වළක් හශ්ඩ. වළි  ඳසු බිභ ඉන් ශේ 

රලසනඹ දිවහ ඵරන්න ඵළවළයි කිඹරහ  ඔවුන් ඳළවළදිලි රහලඹක් 

ශහ. ච්චතිවු දඳශව රලසනඹ  වි ශන්සයන් භව ඇභතිතුභහට 

යපු යයහධනහ රතික්ශේඳ කිරීභ වහ යුද අඳයහධ ශහඹ කිඹන 

රලසනඹ දිවහ ඉන්දිඹහශේ ර්තභහන යජඹ දක්න ඒ රලාංනීඹ 

තවවඹ ළන අපි විග්රව යන්ශන් ශොශවොභද? වශවභ නේ 

අඳට කිඹන්න පුළුන්ද විශේල ටයුතු අභහතහාංලඹ ඒ අඹශ  

යහජහන්ඹ ඳළවළය වළන්ඹහ කිඹරහ. අඳට කිඹන්න පුළුන්ද ඒ අඹ 

වශවභ නේ ජහතන්තයශනදී වළක් හණු විධිඹ පිළිඵ යදක් වුණහ 

කිඹරහ.  

2009 භළයි භහශන 18ළි  දහයින් ඳසශේ අපි මුහුණ දුන්ශන් 

අලුවභ යුඹට; අලුවභ අසථහට. ඒ කික්භ තළනක් භඟ  

ාංන්දනහවභ අඳට කිඹන්න ඵළවළ. චීනශන ශභශවභ වුණහ  

ඉන්දිඹහශේ ශභශවභ වුණහ  ඳහකිසතහනශන ශභශවභ වුණහ  

ඉයහශන ශභශවභ වුණහ කිඹරහ ාංන්දනහවභ අඳට 

කිඹන්නට ඵළවළ. අශඅ යට  ඓතිවහක් අසථහට යහභ ඒට 

ශඳශ ළශන්න  ඒට වළල ළශන්න විශේල ටයුතු 

අභහතහාංලඹ ශනොශයි මුළු යටටභ විලහර හරඹක් ත නහ.  

අශඅ ජහතන්තය ඵතහ  අශඅ තිබුණු රතිඳවතීන් වක් අශඅ 

වළභ ි රධහන්ශඹකුටභ අලුශතන් ශඳශ ළශන්න ක්දු වුණහ. ඒ 

විශේල ටයුතු ඇභතිතුභහශ  ශඳෞේලි තීන්දුක් ශනොශයි. 

යජඹක් යන ශොට ඒ යජශන විශේල රතිඳවතිඹ රිඹහවභ 

කිරීශේ රධහි ඹහ තභයි විශේල ටයුතු ඇභතිතුභහ. භභ දළරහ 

නළවළ  කික්භ යට විශේල ටයුතු ඇභතිතුභහ රතික්ශේඳ 

යනහ.  

අපි විශලේශඹන්භ CHOGM - Commonwealth Heads of 

Government Meeting - ව දිවහ වළන්රහ ඵළලිඹ යුතුභයි. යට්ල 

54ශ  වබහගීවශඹන් ඉතහභ හර්ථ ඒ ළලටවන 

අන් ශහ. ඊට ඳසශේ යහජ තහන්ත්රිඹන් වළභ තිසශේභ 

කිඹහපු ශදඹක් තභයි රාංහ අලුව රමිතිඹට  අලුව 

තවවඹට ශේ CHOGM අසථහ ශන ගිඹහ කිඹරහ. 

වතශොට ඒශක් සුඵහදී ඳළවත  ශවො ඳළවත දිවහ ඵළලුහභ 

විශේල ටයුතු අභහතහාංලඹ හර්ථ ඒ යරහ නළේද? අපි 

හශ  දියුණු ශමින් ඳතින භධභ යදහඹභක් තිශඵන යටට  ඒ 

තවවශඹන් ජහතන්තය ේශේරනඹක් ඳවන්න පුළුන්ඹ 

කිඹන වළඟීභ ඒ තුළින් අඳට රළබුණහ. ඒශන් අඳට රළබුණු කීර්ති 

නහභඹ ඉතහභ ටිනහ. වහි රසන ඵ  සුන්දය ඵ විතයක් 

ශනොශයි  වහි ඳන්ඳහරන රිඹහදහභඹ  ඒ රැසීේරට අතීර්ණ 

වුණු යහයඹ යදී ඒ  ක්ඹලුභ ශේ්ල ඳළසුභට රක් වුණහ. ඒ 

ළලටවශනන් ඳසු ඒ අඹ අලුව අව ශඳොතක් වදරහ තිශඵනහ  

ඊ ශඟට CHOGM ඳවන ශොට ඒ තවවඹ තව දියුණු 

ශන්න ඕනෆ කිඹරහ; රාංහශේ ඳළළවවුණු CHOGM වට 

භහමීය  තවවඹට ඳව ශන්න ඕනෆ කිඹරහ. ඉතින් ශේ අතය 

තුය ඹේ ඹේ ක්ේධීන්  ඇති ශන්න පුළුන්.  

අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහශ  ශඹෝජනහශේදී කිේහ  

website වශක් ඳශවූක් ළන. ඉන්දිඹහශේ අභළතිතුභහ ළන 

ජඹරලිතහ භවවමිඹ ක්හින දකින යහයඹක් වහි ඳශ ශරහ 

තිබුණහ කිඹරහ.  ඒ අපි නස්ලරට ඳව න ශදඹක්; ඒ ක්දු 

ශනොවිඹ යුතු ශදඹක්. භභ හිතනහ  ඒ වහ අශඅ යයක් 

අභහතහාංලශඹන් අල ඳරීක්ණඹක් යරහ  වඹ ක්දු වුණු තළන් 

ඵරරහ අදහශ ි රධහන්න් භඟ අල නුශදනු යයි කිඹරහ. ඒ 

වහ දළන් විශේල ටයුතු ඇභතිතුභහට තභයි උවතය ශදන්න 

ශන්ශන්. ඉන්දිඹහශේ විශේල ටයුතු ඇභතිතුමිඹ ඉන්දිඹහශේ 

ක්ටින අශඅ තහනහඳතිතුභහට ථහ යරහ ශේ ළන  හණු විභහ 

තිශඵනහ. වශවභ නළවනේ අපි ශඵොශවොභ අසී හ තවවඹට ඳව 

ශනහ  ඒ ඇවත. ඉතින් ශේට විශේල ටයුතු ඇභතිතුභහ 

ඳළිද? විශේල ටයුතු අභහතහාංලඹ ඳළිද? ඹේ ඹේ තළන්ර ශේ 

හශ  ක්ේධීන් ශඵොශවොභ හුදරහ ක්ේධ ශනහ. වළඵළයි අපි ඒ 

ශනුශන් ශවොඳින් රිඹහවභ වුශණොව  ඒහශනදී ළයදි ක්දු වුණු 

තළන් ශොඹහ ඵරහ වළි  අඹට දඬුේ ශශොව අශඅ විලසහඹ 

මීය ට ළඩිඹ ශවොඳින් සථහපිත ශනහ.  අඳට ඒ ළන භළක්වි්ලරක් 

තිශඵනහ. ඒ හශ භ ර්තභහනශන ඔඵතුභන්රහශ  අදව 

ඉදින්ඳව යන්න ඵළලුව ජහතන්තය ඵතහ ළඩිදියුණු ශරහ 

තිශඵනහ; ජහතන්තය ලශඹන් අශඅ ි ශඹෝජනඹ ළඩිදියුණු 

ශරහ තිශඵනහ; ජහතන්තය ේඵන්ධතහ වක්භ අශඅ 

යර් ඝ ලශඹන් ඵතහ වශවභ නළවනේ අශඅ හණිජ 

ේඵන්ධතහ - international trade -  ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ඒහ 

ළඩි ීභට හශඅක්  2009 ර්ඹ යයේබ යන ශොට අශඅ 

යට අලුව විධිඹ යටක්. වදහ අඳට යපු අභිශඹෝ  අඳට යපු 

ඵරඳෆේ  ඒ අසථහ - opportunities - දිවහ ඵළලුහභ අපි 

ශඳශළක්රහ නළේද? අපි හධහයණ ඵළලුශොව විශේල ටයුතු 

අභහතහාංලඹ ඒට මුහුණ දීරහ තිශඵනහ.  

අනුය දිහනහඹ භළතිතුභහ කිේහ  විශේල ටයුතු 
අභහතහාංලශන ශ්ලේතුමිඹයි  අශනක් ි රධහන්නුයි අතය ඉාංරීක් 

බහහ ළන රලසනඹක් තිශඵනහ කිඹරහ. වළඵළයි භභ ඔඵතුභහට 
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කිඹන්න ඕනෆ  අපි නීයණඹ ශන්න ඕනෆ; අලුව ශන්න ඕනෆ 

කිඹරහ. භවය තළන්රදී අඳට අව දළකීේ තිශඵනහ. විශේල 
ටයුතුරදී ඒ වහ ේඵන්ධ න අඹ ශභන් යට භක් 

නළවළ. අශඅ ශඵොශවෝ අභහතහාංලර ශ්ලේ හන්ට  ශනොශඹක් 
යඹතනර ි රධහන්න්ට උස තරශන තවවඹන් දීරහ 

තිශඵනහ. ඒ අඹ ඔක්සෂර්ඩ්  ශක්ේබ්රිේර ඉශනශන නළවළ. 

නමුව විශලේශඹන්භ විශේල ටයුතු අභහතහාංලශන ක්ටින 
ි රධහන්න්ට ඒ අල තවවඹට මුහුණ ශදන්න වළලළසභක්  

ශඳශළසභක් තිශඵන්නට ඕනෆ. වතළනදී තභන්ශ  බහහ 
වළක්යීශේ වළකිඹහ ශවෝ අල ශඳශළසභ නළවනේ ඒ 

අසථහර ඇති න තවවඹන් යශට් කීර්ති නහභඹට ඵරඳහනහ. 
ඒ නළවළ කිඹරහ කිඹන්ශන් නළවළ.  

ෘෂිර්භ අභහතහාංලඹ හශ  ශනොශයි ශන් විශේල ටයුතු 

අභහතහාංලඹ. වතළනදී අඳට විනඹක් තඵහ න්න ඵළන් නේ  ඒ 
අඹශ  පුහුණු උස තළනට ශන ඹන්න ඵළන් නේ  ඒ අඹ 

ජහතන්තයඹට අභතන ශොට  ලියුභක් ලිඹන ශොට තභන්ශ  
බහහ ශවො නළවනේ ළි ශේ ඉන්න ශේශඵෝ හශ  තභයි අඳට 

ඉන්න ක්ේධ ශන්ශන්. වශවභ යන්න ඵළවළ. අශඅ ඊශඟ 
ඳයේඳයහට අි හර්ඹශඹන් ඉාංරීක් බහහ ඉශන න්න කිඹනහ 

නේ  අි හර්ඹශඹන් ඒ අඹට ඳන්ණඹ පිළිඵ ඉශන න්න 

කිඹනහ නේ ජහතන්තය ලශඹන් - [ඵහධහ කිරීභක්] අද 
ඉන්දිඹහශේ millionairesරහ 250ට ලහ ඉන්නහ. ඉන්දිඹහශේ 

ශෝටිඳතිශඹෝ ශොච්චය ඉන්නහද? ඒ අඹශ  යඹතන 
ඵළලුශොව   ඊට ලහ අශඅ වළභ අභහතහාංලඹභ විශලේශඹන්භ 

ශතොයතු හ තහක්ණශඹන් පින්පුන් බහහ වසු හන්න පුළුන් 
්ඩලහඹභක් ඉන්නහ. ඒ අඹශ  අඩු ඳහඩු තිශඵනහ නේ පුහුණු 

දීරහ  ඒ අඹට අල වශඹෝඹ රඵහ ශදන්නව ඕනෆ. ඒ අඹට 

හිාංහක් න  ඒ අඹ භහනක්වශඹන් ළශටන  ඝහක් 
අබන්තය ඇති ශනහ නේ අඳට ඒ ළන ශොඹහ ඵරන්නව 

ශනහ. නමුව අශඅ තවවඹ  විශේල ටයුතු අභහතහාංලශන 
තවවඹ ඇවතටභ තිබුණහට ලහ ශවො තළනට ශනළ්ලරහ 

තිශඵනහ. ඒ ළන ක්ඹඹට 100ක් ෆහීභට ඳව ශන්න ඵළවළ 
කිඹන ව අපි විලසහ යනහ. ශභොද ශවේතු  භවය යටලින් 

අශඅ යටට විලහර ඉ්ලලුභක් ඇවි්ලරහ තිශඵනහ. ඒ අඹ ළභළතියි 

අඳව වක් නුශදනු යන්න  අඳව වක් ශශශ ගිවිසුේ ඇති 
ය න්න. ඒ වහ භහන ඒ යටර ක්ටින අශඅ ි ශඹෝජිත පින්ට  

ඒ යට්ල ි ශඹෝජනඹ යන අශඅ භවය ලහහරට ශන් යන 
මුද්ල ත ටික් ළඩි යරහ  ඳවසුේ ළඩි යන්න ක්ේධ 

ශනහ. ඒ හශ භ අපි ඒ යටර තහනහඳති හන් වළටිඹට 
නුශදනු යන ශොට අඳට ත ටික් යශඹෝජනඹ යන්න 

ක්ේධ ශනහ. ඒ අපි නළවළයි කිඹන්ශන් නළවළ. නමුව අපි ශේ 

තවවශඹන් ළඩි දියුණු ශන්න නේ  අපි ශේ තවවශඹන් 
වවහට ඹන්න නේ විශේල ටයුතු පිළිඵ හයණහ අපි ඳළවළය වළය 

තිශඵනහද කිඹහ ඵරන්න ක්ේධ ශනහ. 

ඉන්දිඹහශේ සුබ්රභි ඹේ භළතිතුභහ භඟ යපු පින් අඳට රඵහ 

දුන් වතිඹ ඳසු ගිඹ අවු හදු 5 තුශ අපි යපු භනට රඵහ දුන් 

ශරොකුභ වතිඹක් ශනහ. ඒ වතිඹ රඵහ දීභට ඔවුන් 

ශතෝයහ ව  හණු ළන රහ ඵළීගශේ දී  අශඅ විශේල රතිඳවති 

පිළිඵ   අපි වභ සථහයඹ ක්ටීභ පිළිඵ  යශට් රලසන යට 

තුශභ විහ ළනීභට අඳ අනුභනඹ ශ ඒ උඳ්රභශීීග ්රභ 

හශ භ ඒ ේඵන්ධශඹන් ව සථහයඹ පිළිඵ   ඒ අතයතුය අපි 

ජහතන්තයඹ භඟ අශනකුව නුශදනු යශන ගිඹ විධිඹ 

පිළිඵව  ඳළසුභට රක්ය තිශඵනහ.   

ශේ අසථහශේ දී භහ කිඹන්නට ඕනෆ  විශේල ටයුතු 

අභහතහාංලශන  රිඹහහන්වඹ පිළිඵ  ඉදින්ඳව ය තිශඵන 

බහ ්ල තඵන අසථහශේ ශඹෝජනහ ේඵන්ධශඹන් 

ඳළළවශන ශභභ විහදශන දී විශේල ටයුතු අභහතහාංලඹට 

ඳන්ඵහහිය ඇති වුණු නුශදනු  හච්ඡහ පිළිඵ  හණු ඉදින්ඳව 

කිරීභ හධහයණ නළවළ කිඹන ව. ශේ තුළින් යජශන ෆභ 

අාංලඹභ ටයුතු පිළිඵ විශේල ටයුතු අභහතහාංලඹ පිළිතු හ 

දිඹ යුතුයි කිඹරහ  ඔඵතුභන්රහ ඵරහශඳොශයොවතු නහ නේ ව 

සුදුසු නළවළ යි කිඹන වව කිඹමින්  භට ශභභ අසථහ රඵහ දීභ  

ළන සතුතින්ත ශමින් භහ ි වඬ නහ.  

 

[අ.බහ. 5.34] 

 

ගු (මශානාර්ය) ජී.එල්.පීන්ව් මශ ා (ශ්ගද් ක යුතු 

අමා යතුමා) 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.எல். பீரறஸ் - 

தபறரட்டலுல்கள் அகச்சர்) 

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

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   ඳළඹ වතයක් ත වුණු 

බහ ්ල තළබීශේ අසථහශේ විහදශන අහනශන දී කි යුතු 

 හණක් නේ ඹේ කික් වයඹක් තිශඵන තර් කිහිඳඹක් ඉදින්ඳව 

වුණහ කිඹන වයි.  ඒ හශ භ භල රවහය යහශිඹකුව ඉදින්ඳව 

වුණහ. ඒ සබහවි ශදඹක්. ඒ ඵරහශඳොශයොවතු විඹ යුතු 

ශදඹක්. වළඵළයි ව ශදඹක් ළන භහ විශලේශඹන්භ 

නහටුනහ.  හ අනුය කුභහය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ ශේ 

ශඹෝජනහ ඉදින්ඳව යමින් අශඅ අභහතහාංලශන ි රධහන්න්ට 

රවහය ව්ලර ශහ. විශලේශඹන්භ ශ්ලේතුමිඹට. භභ 

ශේලඳහරනාශඹක්. ඒ භල රවහයරට මුහුණ ශදන්නට භහ 

සදහනේ. ඒ භහ පිළින්නහ.  භල රවහය රතික්ශේඳ යනහ 

නේ ශේලඳහරනඹට වන්නට ඵළවළ. ඒ ශේලඳහරනාඹකුශ  

ජීවිතශන අන්තර්ත ශදඹක් ඵ අපි වු හව දන්නහ.  වළඵළයි  

විශේල ටයුතු අභහතහාංලශන ශ්ලේතුමිඹ ශේලඳහරනාඹකු 

ශනොශයි.  වළි  දළඩි රවහය වමුශේ වතුමි ඹශ  ි දව 

ශනුශන් තභ සථහයඹ ඉදින්ඳව කිරීභට වතුමිඹට අසථහක් 

නළවළ.  වභ ි හ වභ රවහයඹ දහචහයඹට වි හේධ රවහයඹක් ශර 

භහ දකිනහ. ඒ විතයක් ශනොශයි  වඹ අත ශවේතු භත ව්ලර 

යන රද රවහයඹක්. ඕනෆභ අභහතහාංලඹ ඹේ ඹේ ශක්රේ 

කිඹන අඹ ඉන්නහ. භවය අඹට අභහතහාංලශඹන් ඹේ ඹේ  

ශේ්ල ය න්නට ඵළන් වුණහභ ඒ ි රධහන්න් අරහදඹට ඳව 

න විධිඹට භන්ත්රී හන් ශඟට ගිහින් ශනොශඹක් ශේ්ල කිඹනහ.  

ඒ අපි වු හව දන්නහ. ඒ භශ  අභහතහාංලශන ක්දු න ඵ 

භහ ශවොඳින් දන්නහ. වභ විශේචන ේපර්ණශඹන්භ ඳදනේ 

වියහිතයි. වහි ලහව බඹහන ඳළවත තභයි වඹට භහජීඹ 

සරූඳඹකුව වතු කිරීභ. ඒ ේපර්ණශඹන් ළරැදියි. [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඒ ළන භහ අාං නහටු නහ  අනුය දිහනහඹ 

භන්ත්රීතුභි . භහ තයහින් ථහ යනහ ශනොශයි. [ඵහධහ කිරීභක්] 

නළවළ  නළවළ  ශේ භශ  ශරහ.  ශභඹ කි යුතුයි ශන් අනුය 

දිහනහඹ භන්ත්රීතුභි .   

භහ වි ලසවිදහරශන අවු හදු 26ක් උන්හ තිශඵනහ. භහ 

ඵහුතයඹක් ඉළන්වූශන ශොශම ඳහ්ලලින් ඳළමිණි ශභයින්ට 

ශනොශයි. භශන් ඉශනව ද හන් අද ශේ යශට් ග්රහමීය ඹ 

ර ශේලර ඉතහභව ඹවඳව ශර ළජශමනහ.  භශන් ඉශන 

ව අඹ භහ වමුවුණහභ "ර්ශන් අපි විලසවිදහරශන 

ඉන්නශොට ඉශන වතහ"  කිඹරහ ථහ යනහ. වළඵළයි ඒ අඹ 

ජීවිතශන ශවො තළනට ඇවි්ලරහ තිශඵනහ.  අපි විශේල ටයුතු 

අභහතහාංලශඹන්  තය විබහ ඳවහ ඵහ න්ශන් ඉාංරීක් ථහ 

යන ශරොකු ඳහ්ලර අඹ ශනොශයි. වළකිඹහක් තිශඵන  ඒ 

විඹ පිළිඵ උනන්දුක්  උශදෝඹක් තිශඵන අඹ අඳ තය 

විබහඹක් ඳදනේ යශන අශඅ අභහතහාංලඹට ශතෝයහ න්නහ. 

වළඵළයි  ඒ ශතෝයහ න්නහ අඹට ඉාංරීක් බහහ පිළිඵ දළනුභක් 

අලයි. නළවනේ ඒ හර්ඹ බහයඹ ඉසට යන්ශන් ශොශවොභද?  
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ඒ වහ අවු හදු 10ක් තිශඵනහ.  ඒ අවු හදු 10 හරඹ අපි ඒ 

අඹ ි ේ තිඹන්ශන් නළවළ.  ඒ අඹට ඳහඅභහරහ ඳවනහ. ඒ 

අඹ පුහුණු යනහ.  භහ ශේ  හ බහශේ දී ඔඵතුභහට ශෞය 

ශඳයදළන් භශ  නහටු රහල යනහ  භශ  අභහතහාංලශන 

ශ්ලේතුමිඹට ව්ලර ශ රවහයඹ පිළිඵ. භශ  යුතුභ භශ  

ි රධහන්න් යයක්හ කිරීභයි.  

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි    භහ කික්භ ඵඹක් නළති 
කිඹන්න ළභළතියි  - භභ ඊශනව ශහ;  අදව ශහ; ශවටව 
යනහ. - අශඅ යශට් විශේල රතිඳවතිඹ අශඅ ජනතහට ඳවදහ දීභ 
වහ භහ ේ දනවුරට ඹන ඵ. වහි කික්භ යදක් නළවළ. ඒ 
ශ යුතු ශදඹක්. විශේල රතිඳවතිඹ ි ර්භහණඹ යන්ශන් බ්රිතහන 
ඹටව විජිත හරශන ි ර්භහණඹ ශච්ච අය දළළන්ත 
ශොලනළඟි්ලශ්ල ශනොශයි. ඒ යන ශේ ළන ශේ යශට් ජනතහට 
ඳළවළදිලි අශඵෝධඹක් තිශඹන්න ඕනෆ. වභ ි හ භභ ඹනහ. ඒ 
ළන භට විශේචන ඉදින්ඳව ශහ. අ්ල තළනට ඹන්ශන් ඇයි  
ශේ හශ  තළන්රට ඹන්ශන් ඇයි කිඹරහ භශන් ඇවළේහ. ඒ 
භශ  යුතුභක්. ශේ යශට් ජනතහ ශනුශන් තභයි  අශඅ විශේල 
රතිඳවතිඹ අපි ි ර්භහණඹ යන්ශන්. දිාංත  හ රක්සභන් 
දීර්හභර් ඇභතිතුභහව ඒ ශහ. ශනොශහ ශනොශයි. වතුභහ 
ශශේ ශොශම. වතුභහට ක්ාංවර බහහශන් අශඅ ජනතහ 
අභතන්න වළකිඹහක් තිබුශ්ඩ නළතව වතුභහට විවිධ වළකිඹහන් 
තිබුණහ. අපි වු හව ඒ අවිහදශඹන් පිළින්නහ. අශඅ භට 
ගිහි්ලරහ ශේදිහට නළඟරහ  ක්ාංවර බහහශන් ථහ කිරීභට 
වතුභහට පුළුන්භක් තිබුශ්ඩ නළවළ. වළඵළයි  අශනක් 
ශේදිහරදී වතුභහ ඒ හර්ඹ බහයඹ භළනවින් ඉසට ශහ. වක්ව 
ජහති ඳක් යජඹ ඹටශව දීර්ක හරඹක් විශේල ටයුතු 
ඇභතියඹහ වළටිඹට ටයුතු ශ දිාංත ඒ.සී.වස. වමීය ඩ් 
ඇභතිතුභහ භශ  මිත්රශඹක්. භභ විලසවිදහරශන උඳකුරඳති 
වළටිඹට ඉන්න ශොට  උස අධහඳන ඇභති වළටිඹට හිටපු 
ඒ.සී.වස. වමීය ඩ් ඇභතිතුභහ ි ක් ශරටභ ඒ හර්ඹඹ ශහ. ඒ 
පර්හදර්ල. වළඵළයි  භභ කිඹන්ශන් නළවළ ඒ ශෝලරන් ශ ි හ 
භභව යනහ කිඹරහ. වු හ ශව  වු හ ශනොශව භහ ඒ 
යනහ. ඒ පිළිඵ භහ කික් විධිඹට නහටු රහල 
යන්ශන්ව නළවළ. ඒ පිළිඵ භශ  කික්භ ඳළකිීගභකුව  නළවළ. 
ඒ ශේ යට ශනුශන් යන භශ  යුතුභක්.  

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   භහ නහටු න තව 
 හණක් තිශඵනහ.  ඝඹන් තුන් ශදශනක් අප්රිහනු යටරට 
ශඵොශවොභ අභහන යමින්  ඳහච්ච්ල යමින් ථහ ශහ. ඒ ඹ්ල 
ඳළනපු ය්ලඳඹක්; ඹටව විජිත යුඹට නෆේ කිඹන 
ය්ලඳඹක්. ශේ  හ බහශේ භවය අඹශ  ය්ලඳඹව ඒයි. 
ඒව භහ නහටුශන් රහල යනහ. අපි ටළන්හි ඹහට ගිඹ 
අසථහ භට භතයි. අති හ ජනහධිඳතිතුභහ යහජ තහන්ත්රි 
ාංචහයඹක් වහ ටළන්හි ඹහට ගිඹ අසථහශේ ශේ විධිශනභ 
විශේචන තිබුණහ. "වුද  ටළන්හි ඹහට ඹන්ශන්  ටළන්හි ඹහ 
ශොයි විධිශන යටක්ද  ශේ ශභොන විහිළුක්ද  අපි ඹන්න ඕනෆ 
බ්රිතහනඹට  රාංලඹට." කිඹරහ කිේහ. අති හ භහින්ද යහජඳක් 
ජනහධිඳතිතුභහ ටළන්හි ඹහශේ අනුය න දහර් ඒස රහේ 
නුන්න් පිටව ශරහ දස වතයට ඳසශේ ටළන්හි ඹහට යශේ 
වුද? ඵළයක් ඔඵහභහ ජනහධිඳතිතුභහ. ඊට ඳසශේ කික්භ ල.දඹක් 
නළවළ. වළශභෝභ ි ලසල.දයි. අපි යටක් භි න්ශන් ඇශභන්හශේ 
ජනහධිඳති ඒ යටට ඹනහද නළේද කිඹන ව භත ශනොශයි. ශේ 
යුශන ශේ  හ බහශේදී ඒ විධිශන ය්ලඳඹන් පිළිබිඹු ීභ 
පිළිඵ භහ නහටු ශනහ.  හ රක්සභන් කින්ඇ්ලර - [ඵහධහ 
කිරීභක්] නළවළ  නළවළ.  හණහයරහ භට ඵහධහ යන්න වඳහ. 
[ඵහධහ කිරීභක්]  No, absolutely not.  I did not disturb you.  I 
do not want you to interrupt the flow of my thoughts.   

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   සුපු හදු ඳන්දි  හ රක්සභන් 
කින්ඇ්ලර භන්ත්රීතුභහශ  ථහ රලසන භහරහක්. වන්ඹට ඒ  
interrogatory වක් හශයි. වතුභහ භශ  මිත්රශඹක්. වතුභහ භඟ 
භශ  කික්භ තයවක් නළවළ. ඒ වතුභහශ  වලලිඹ. අපි වළශභෝභ 

ථහ යන වලලිඹක් තිශඵනහ. ඒ වතුභහශ  වලලිඹ. 
වතුභහශ  රලසන වතුභහ ඇහුහ. අඳට වි හේධ ශඹෝජනහ කීඹක් 
ේභත වුණහද කිඹරහ වතුභහ ඇහුහ. භභ වතුභහශන් ශභශවභ 
අවනහ. අශඅ යශට් යුේධඹ අවු හදු 30ක් තිබුණහ. ඒ වතුභහ 
ශවො වළටි දන්නහ.  හ රක්සභන් කින්ඇ්ලර භන්ත්රීතුභි   භහ 
ඔඵතුභහශන් රලසන ශහට පිළිතුයක් ඵරහශඳොශයොවතු න්ශන් 
නළවළ. - [Interruption.] No, no, I am not prepared to give 
time. - [Interruption.] No, please. - [Interruption.] We now 
have the situation in reverse.   

 ඒ ාංග්රහභඹ ඳළතුණ අවු හදු තිව තුශ  ශේ යශට් ක්දු වුශ්ඩ 

භවහ ශේදහචඹක්. අශඅ අඹ විතයක් ශනොශයි. දමිශ 

න්ධහනශන නහඹඹන් කහතනඹ වුණු අසථහ තිබුණහ. 

ඉසයශරහභ කහතනඹ වුශ්ඩ වුද? ඹහඳනශන නයහධිඳතිතුභහ. 

නමුව ඒ ාංග්රහභඹ ඳළතුණ අවු හදු තිව තුශ වභ තහක්ව 

ජිනීහ නයශඹන් වභ ශඹෝජනහක්ව ඉදින්ඳව වුණහද? ශේ 

විධිශන ශරොකු ළක්කුභක් තිශඵන අඹ  අශඅ යශට් භහන හිමිේ  

අපි විඳින දු  අශඅ ශේදනහ පිළිඵ විලහර යන්ශදෝරන නඟන 

අඹ ඒ අවු හදු තිව තුශ වභ ශඹෝජනහක්ව ඉදින්ඳව ශහද? 

වක්ව ඉදින්ඳව ශශේ නළවළ.  

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි    හ අනුය දිහනහඹ 

භන්ත්රීතුභහ කිේහ  නේ  කිඹන්න කිඹරහ. අපි නේ කිඹනහ. අඳට 

ඵඹ ශන්න තිශඵන ශවේතු ශභොක්ද? යුේධඹ අහන අදිඹශර් 

රාංලශන වහ භවහ බ්රිතහනශන විශේල ටයුතු ඇභති හ ශභශවේ 

යහ. ඔඵතුභහ ඒ දන්නහ. ඇවි්ලරහ කිේශේ ශභොක්ද? වහභ 

යුේධඹ නවන්න කිේහ. අති හ ජනහධිඳතිතුභහ ඒ ශෝලරන් 

වේඵ වුශ්ඩ ශොශමදී ශනොශයි. ඇඹිලිපිටිශනදී. වතුභහ හිටිශන 

ඇඹිලිපිටිශන.  

වතුභහ කිේහ  "භහ වේඵ ශන්න ඕනෆ නේ ඇඹිලිපිටිඹට 
වන්න" කිඹරහ. ඒ අඹ කිේහ  "අපි ඵරය ක්ටිනහ  යුේධඹ 
නවන්න" කිඹරහ. ශභොක්ද  භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ 
දුන්න උවතයඹ? වදහ බ්රිතහනශන විශේල ටයුතු ඇභතියඹහ 
හිටපු ශඩ්විඩ් මිලිඵෆන්ඩ්ට කිේහ  " හණහයරහ ඔඵතුභහ ව 
ශදඹක් භත තඵහ න්න. අද ශේ යට ඔඵතුභහශ  ඹටව විජිතඹක් 
ශනොශයි." කිඹරහ. ඒ වඩිතය උවතයඹ භහින්ද යහජඳක් 
ජනහධිඳතිතුභහශ  මුශන් පිට වුණහ. දළන් ඒ නහඹවඹට 
වි හේධ තභයි ශචෝදනහ යන්ශන්  යුද වමුදහ ඳහහ ශදන්න 
වදනහඹ කිඹරහ. අය කිඹපු ඒහට වඟ වුණහ නේ ශේ ව 
රලසනඹක්ව නළවළ. ශේ ශඹෝජනහ අද ශේ  හ බහට 
වන්ශන්ව නළවළ. ජිනීහලින් 2012  2013 වහ 2014 දී කික්භ 
ශචෝදනහක්  ශඹෝජනහක් වන්ශන්ව නළවළ. යන්නඹ කිඹරහ 
කිඹපු ශේ ශහ නේ ශේ රලසන වක්ව නළවළ. වළඵළයි ඒ යටට 
ශවො ශදඹක්ද? අභිභහනඹව  අනනතහව චියහවහරඹක් 
යයක්හ ය ි මින්  ේරදහඹඹන්රට උ හභේ කිඹන 
යටට ඒ ළශශඳන රතිඳවතිඹක්ද කිඹන ව තභයි රලසනඹ. 
ඒට පිළිතුය රඵහ දීභ අශඅ සවරී ජනතහට බහයයි.  

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   ශේ රලසන විඳීශේදී විවිධ 
ය්ලඳ තිශඵනහ. ව ය්ලඳඹක් තභයි  ශභන්න ශේ.  හ 
යි ්ල වි්රභක්ාංව  වි හේධ ඳක්ශන නහඹතුභහ - වතුභහ භඟ 
භශ  කික්භ තයවක් නළවළ. භභ ඔක්සෂර්ඩ් විලසවිදහරශඹන් පිට 
ශරහ ඇවිව උන්පු ඳශමුළි  ඳන්තිශන වතුභහ හිටිඹහ. වතුභහ 
භශ  ශිශඹක්. - 2010 ළඅතළේඵර් 04ළි  දහ ශචන්නහයි 
නයශනදී යපු රහලඹක් හින්දු ඳත්රශන ඳශ වුණහ. වහි ශභශේ 

වන් ශනහ: “ „A solution to the ethnic problem in Sri 

Lanka can be found only with the intervention of India, the 

United States and the European Union‟, said the former 

Prime Minister of Sri Lanka, Ranil Wickremasinghe here on 

Saturday”. 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ඒ වතුභහශ  අදව. ශභොක්ද  වතුභහ කිේශේ? ශේ රලසන ශේ 

යශට් වින්න ඵළවළ.  

 
ගු අනුර ිමවානායක මශ ා 
(ரண்புறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

දහද? 

 
ගු (මශානාර්ය) ජී. එල්. පීන්ව්  මශ ා 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.எல். பீரறஸ்) 

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

 හ භන්ත්රීතුභහ  2010 ළඅතළේඵර් 04ළි  දහ හින්දු 

ඳවතයශන. භභ ඔඵතුභහට විසතයඹ ශදන්නේ.  වළභ ශේභ 

ජහතන්තයඹට බහය යමු. වතළන තභයි  ක්ඹලුභ ලක්තිඹ  ක්ඹලුභ 

දළනුභ  ක්ඹලුභ වළකිඹහන් තිශඵන්ශන්. අපිට මුකුව යන්න 

ඵළවළ; අපි ශඵරහීනයි. ඒ ව වි්ලඳඹක්. ඒ පිළිවතහ නේ ශේ 

ව රලසනඹක්ව නළවළ ශන්. වශවභ නේ වුද  ශචෝදනහ 

ශශනන්ශන් ජිනීහ නුන්න්? වු හව නළවළ.  

වළඵළයි  ඒ ශනොශයි  අශඅ විශේල රතිඳවතිඹ. අශඅ විශේල 

රතිඳවතිඹ විවිධ දෘසටි ශෝණලින් විශේචනඹට බහජනඹ වුණහ. 

නමුව අපි ඒ ය්ලඳඹ තයශන රතික්ශේඳ යනහ. ශභොනහ 

වුණව  අවු හදු තුනක් ශනොශයි අවු හදු තිවක් පිට පිට අඳට 

වි හේධ ශචෝදනහ ශනහව ඒ  ය්ලඳඹ කික්භ අසථහ දී 

අපි පිළින්ශන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] භභ ඒට පිළිතු හ ශදන්නේ. 

වතශොට ශභොක්ද  වි්ලඳඹ?  

දළන් අඳට වි හේධ ශඳශ ළහිරහ තිශඵන ඵරශේ ශභොනහද  

ඒහශන වජ ලක්තිඹ ශභොක්ද කිඹරහ අපි වු හව දන්නහ. 

වළඵළයි අපි ඒහට ි ර්භීත මුහුණ ශදනහ. ශේ ය්ලඳඹ අපි 

පිළින්ශන් නළවළ. "ශේ යශට් රලසනරට ඔඵතුභන්රහ භළදවව 

ශරහ වින්න  ඒ ක්ඹ්ලරක්භ ඔඵතුභන්රහට බහයයි" කිඹන 

සථහයශන අපි ඉන්ශන් නළවළ. රඵර යට්ල වමුශේ අපි වශවභ 

දණ වන්ශන් නළවළ. ඒට ශනොශයි ජනතහ අඳ ඳව යරහ 

තිශඵන්ශන්. වශවභ නේ ශභොක්ද  අපි යන්ශන්? තශන 

යුක්තිඹ ඉටු කිරීභ. ඵරඹ නළවළ. අපි වු හව දන්නහ  අද වක්ව 

ජහතීන්ශ  භහන හිමිේ භ්ඩලරඹ ඡන්ද රඵහ න්ශන් 

ශොශවොභද කිඹරහ. යට්ලරට කිඹනහ  "ඡන්දඹ 

ශනොදුන්ශනොව ාංර්ධනඹ ඉයයි" කිඹරහ. ව යටක් අඳට 

වි හේධ ඡන්දඹ දීරහ ඒ යශට් හිටපු විශේල ඇභතියඹහ ඇවි්ලරහ 

කිේහ  ඒ ශෝලරන්ට වභ රිඹහ භහර්ඹ න්න ක්දු වුශ්ඩ ශභොන 

ශවේතු ි හද කිඹරහ. අපි ඵරඹ වමහ ශන ශනොශයි  ලක්තිඹ 

ඳදනේ ය ශන අපි අශඅ තර් ශරෝඹට ඉදින්ඳව ශහ. 

ශභොක්ද  ඒශක් රතිපරඹ? වක්ව ජහතීන්ශ  භහන හිමිේ 

භ්ඩලරශන යන 13ක් තිශඵනහ  යක්ඹහනු භවේීඳඹට. වභ 

ව යටයි ඇශභන්හනු ශඹෝජනහට ඳක් ඡන්දඹ දුන්ශන්. 

යට්ල 13න් වභ  ව යටයි ඳක් ඡන්දඹ දුන්ශන්. අප්රිහට 

හභහජි යට්ල 13ක් තිශඵනහ. ඒ 13න්  යට්ල 4යි  ඊට  

ඳක් ඡන්දඹ දුන්ශන්.  හ ි ශඹෝජ  ථහනහඹතුභි   අයහබි 

ශරෝශන  වභ ව යටක්ව ඒට ඳක් ඡන්දඹ දුන්ශන් 

නළවළ.  

 
ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එපත. අව්ලර් මශ ා 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்ர்) 

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

Hear! Hear! 

ගු (මශානාර්ය) ජී. එල්. පීන්ව්  මශ ා 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.எல். பீரறஸ்) 

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

ශනොශඹක් අඹ විවිධ අවු්ල ඇති යන්න වළදුව ඒහ 

වන්ඹන්ශන් නළවළ. ඒහ අවිි ලසචිතයි. ශභතළනදී  භභ අවන  

රලසනඹ තභයි   හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   ශේ ශරෝ භතඹ 

ශභොක්ද කිඹන ව. චීනඹ නළතු  ඉන්දිඹහ නළතු   හක්ඹහ 

නළතු  ජඳහනඹ නළතු  අයහබි ශරෝඹ නළතු ශභොක්ද ශේ 

භතඹ? අතශශොසක් යට්ල ලඹසශඳෝයහශේ ඵරඳෆේරට  

වක්හසු ශරහ තිශඵනහ. ශේහ ඵරඳහන්ශන් ඒ යටර 

ශේලඳහරන අනහතඹටයි.  

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි    ශඳොදු යහජ භ්ඩලරශන 

නහඹ මුළු අශඅ යශට් ඳළළවශන අසථහශේදී භට ව 

විශේල ඇභතියශඹක් කිේහ  "ඔඵතුභහ භත තිඹහ න්න   ශභඹ 

ශේලඳහරන රැළිඹක්; ශේ ශන යට  audience වක් - ශන 

යට ජනතහක්- වහ ඔඵතුභහශ  යශට් ඳළළවශන රැළිඹක්" 

කිඹහ.   ඒ තභයි  ඇවත ථහ.   

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   අද අපි ශන යට්ල භඟ 

ේඵන්ධතහ ඇති ය ශන තිශඵනහ. චීනශන භවහ විලහර 

ශශශ ශඳොශට රශේලඹ රඵහ ළනීභ වහ ි දවස ශශශ 

ගිවිසුභක් ඉක්භි න්භ ඇති ය ශන තිශඵනහ. ඉන්දිඹහ 

භඟව වළි  ගිවිසුභක් තිශඵනහ. චීනඹ භඟව වළි  

ගිවිසුභක් තිශඵනහ.  

ජඳහනඹ ශභොක්ද කිේශේ? ජඳහනඹ කිේහ  "ශොතයේ 

ඵරඳෆේ යව අපි ශේ ශඹෝජනහට ඳක් ඡන්දඹ ශදන්ශන් 

නළවළ  අශඅ සථහයඹ ශේහට ශේශීඹ විඳුේ ශොඹන වයි" 

කිඹහ. "වළභ අවු හේශේභ රාංහ ලුහුඵළ  ගිහින් රවහයහවභ 

ය්ලඳඹක් අනුභනඹ කිරීශභන් වභ අභිභතහර්ථඹ කික්ශේව 

ඉසට ශන්ශන් නළවළ; වභ  ි හ අවු හදු ශදක් අපි ඒ 

රිඹහඳටිඳහටිඹ අනුභනඹ ශව අපි වඹ ශනස  යනහ" කිඹහ 

ඉන්දිඹහ කිේහ. ජඳහනඹ ඊට භහන භතඹක් රහල ශහ. 

ඳහකිසතහනඹ අඳට ඉතහභව මීය ඳ යටක්. ශේ භහශන  අති හ 

ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ යහජ තහන්ත්රි ාංචහයඹක් 

වහ ඳහකිසතහනඹට ඹනහ. ඒශන් අශඅ යටට ශනොශඹක්  

විධිශන රතිරහබ රහ ශන වනහ. දකුණු අප්රිහ ළනව ඇහුහ. 

ඒ වක්තයහ රභහණඹට වක්තයහ විධිඹට වහඹට රක් ශහ. 

ශභොද  ඒව ළු ජහතීන් ක්ටින යටක් ශන්. වළඵළයි  ජලි 23ළි  

දහ දකුණු   අප්රිහශේ ි ශඹෝජ ජනහධිඳති ක්න්්ල යේශඳෝහ භවතහ 

දකුණු අප්රිහනු ඳහර්ලිශේන්තු අභතමින් ශභොක්ද කිේශේ?  

“We have just returned from a successful visit to Sri Lanka - 

'Successful visit' -  හර්ථ ාංචහයඹක් - where South Africa 

was invited to share its experiences on the truth and 

reconciliation and constitution-building process with the 

people of Sri Lanka”.  

වු හ අවනඹට ඳව වුණව  හශ  ඊර්හ තිබුණව ඒ 

තභයි  ි ශඹෝජ ජනහධිඳති  ක්න්්ල යේශඳෝහ භළතිතුභහ  දකුණු 

අප්රිහනු ඳහර්ලිශේන්තු අභතහ කිේශේ.   

 හ භන්ත්රී හන් කිහිඳ ශදශනක්භ  අය ශොමින් බහට 

තුන් ශදශනක් ඳව කිරීභ ළන ඇහුහ.   හ යි ්ල වි්රභක්ාංව 

වි හේධ ඳහර්ලසශන  නහඹතුභහ  ශවට දිනශන ශේ රලසනඹ භතු 

යන්නට ඹනහ. නමුව භභ අද ලුහුඬින් ඒ ළන ඹභක් කිඹනහ. 

අශඅ මූලි සථහයඹ ශේයි. ශේ අවු හේශේ භහර්තු භහශන 

ජිනීහ නුයදී ේභත ශච්ච ශඹෝජනහශේ 2 න ශේදශන 

තිශඵන්ශන් ශේශීඹ ඹන්ත්රණඹක් ළනයි. අපි  ඒට වි හේධ නළවළ. 

අපි ඒ රිඹහවභ යනහ. 10 න ශේදඹට තභයි අපි වි හේධ. 
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10 න ශේදශන  තිශඵන්ශන් ජහතන්තය ඳරීක්ණඹක් ළනයි. 

ඉන්දිඹහ 10 න ශේදඹට වි හේධ ඡන්දඹ දුන්නහ. ශේ  

ශොමින් බහ ඒ ශෝලරන්ශ  ළල ටයුතු යශන ඹනහ.  

පුේරඹන් 16 000ක් විතය ඒට ලිඛිත හක්ෂි ඉදින්ඳව  ය 

තිශඵනහ. වක්තයහ අසථහදී  ඒ කිඹන්ශන් ශේ අවු හේශේ 

භළයි 13 ළි  දහ ඒ ශොමින් බහශේ  බහඳතිතුභහ අති හ 

ජනහධිඳතිතුභහට ලිපිඹක් වහ තිශඵනහ. අති හ 

ජනහධිඳතිතුභහශන් තභයි ඒ අඹ ඳවීේ රඵහ වශව. ඒ ලිපිශන 

ශභන්න ශභශවභ වන් ී තිශඵනහ. 

"අශඅ  ළල පිළිශශ ඹේ කික් තළනට ඇවි්ලරහ තිශඵනහ. 

දළන් අඳට ශඅනහ ඹේ ඹේ හකර නීති රලසන උේත ශරහ 

තිශඵන ඵ. වභ ි හ අශඅ හර්ඹ බහර්ඹ හර්ථ ශර  පරදහීය 

ශර ඉසට කිරීභ වහ  ශේ පිළිඵ ළඹු හ විශලේා දළනුභක් 

තිශඵන පුේරඹන් අශඅ වහඹ වහ අඳට රඵහ ශදනහ නේ 

අඳට  හකුරක් ශනහ" කිඹරහ. යජඹ තීයණඹ ශහ වඹ ශ යුතු 

ශදඹක් කිඹරහ. ඒ අඹශ  ඉ්ලීගභ ඳන්දි වභ ශොමින් බහට 

ඕනෆභ අසථහදී අල වශඹෝඹ ි යන්තයශඹන් රඵහ දීභට 

අපිට අි හර්ඹශඹන්භ යුතුභක් වහ කීභක් තිශඵනහ. ඒ අනු 

අපි ශේහ ශේ ේඵන්ධශඹන් සුදුසු පුේරඹන් වුද කිඹරහ. ශේ 

අඹ ඉතහභවභ කීර්තිභව නභක් තිශඵන  ශරෝඹ පිළිව 

විශලේා පුේරඹන්. අපි ඒ අඹශන් ඉ්ලීගභක් ශහ ශේ 

යන්න කිඹරහ. ඒ අඹ අශඅ ඉ්ලීගභ පිළිවතහ. නමුව ශභඹ 

විශේශීඹ විභර්ලනඹක් ශනොශයි. වළශභෝභ අවපු රලසනඹක් ඒ. 

වුද කිේහ U-turn ශනොශයි  Z-turn කිඹරහ. ශභඹ Z-turn 

වකුව ශනොයි  U-turn  වකුව ශනොශයි. ශේශක් තිශඵන්ශන් 

continuity, ශේ අ්ඩල රහ ඹන ඟක් හශ . අශඅ 

සථහයඹ අ්ලඳ භහත්රඹකින්ව ශනස ශරහ නළවළ. ඳළවළදිලි අපි 

වන් යරහ තිශඵනහ ඒ අඹ ඳව යන්ශන් උඳශේල 

භ්ඩලරඹට - Advisory Council වට - කිඹරහ. ඒ අනු  ඒ අඹ 

සහධීන ඳරීක්ණඹක් ඳවන්ශන් නළවළ. ඒ අඹශ  වභ 

හර්ඹ බහයඹ අශඅ ශොමින් බහට අල උඳශදස රඵහ දීභයි. 

ඒ අනු වඹ ශේශීඹ ඹන්ත්රණඹක්  විශේශීඹ ඹන්ත්රණඹක් 

ශනොශයි. වභ ි හ අශඅ සථහයඹ කික්ශේව ශනස ශරහ 

නළවළ. ඒ අපි ශ යුතු ශදඹක්. ශභොක්ද අශඅ මූලි තර්ඹ? 

ශේ ක්ඹලුභ ඵරඳෆේරට වි හේධ ශභොක්ද අපි නඟන වඬ? 

ශේශක් හිලළක් නළවළ. අපි නඟන වඬ තභයි  "ජහතන්තය නීතිඹ 

වහ ජහතන්තය ේරදහඹ අනු විශේශීඹ භ්ඩලරඹට භළදවව 

ීභට දහචහයහවභ ශවෝ නීතිභඹ ඳදනභක් තිශඵන්ශන් අශඅ 

යශට් හිලළක් තිශඵනහ නේ ඳභණයි. අශඅ යශට් හිලළක් නළවළ" 

කිඹන ව. අශඅ ශොමින් බහ හර්ඹක්භයි. අපි වළභ 

තිසශේභ ශඳන්හ ශදන්නට ඕනෆ  අශඅ තර්ශන ඳදනභ. ඒ අඹභ 

කිඹනහ නේ  "අපි ශනුශන් ශේ පිඹය න්න  අපිට ඒශන් 

ලක්තිඹක් රළශඵනහ  අභතය ලක්තිඹක් රළශඵනහ" කිඹරහ  ඒ 

ඉටු කිරීභ අශඅ  යුතුභක් ශනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගු ්ක්මන් කින්ඇල්  මශ ා 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறஎல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභහ තභ භශ  රලසනඹට උවතය දුන්ශන් නළවළ.  

 
ගු (මශානාර්ය) ජී. එල්. පීන්ව්  මශ ා 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.எல். பீரறஸ்) 

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

ශභොක්ද රලසනඹ? 

 
ගු ්ක්මන් කින්ඇල්  මශ ා 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறஎல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභහශ  අයඹ ඇති.  

ගු (මශානාර්ය) ජී. එල්. පීන්ව්  මශ ා 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.எல். பீரறஸ்) 

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

ශවොයි   හ භන්ත්රීතුභහ. 
 

ගු ්ක්මන් කින්ඇල්  මශ ා 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறஎல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

වක්ව ජහතීන්ශ  භහන හිමිේ වුන්රඹ ඳශමුශි  
තහට රාංහ ේඵන්ධශඹන් හච්ඡහ යන විට  2012 දී ඒ 
අඹ කිේහ ශේශීඹ ඳරීක්ණඹක් යන්න කිඹරහ. භශ  තර්ඹ 
වුශ්ඩ ශභඹයි. වදහ අපි ඒ ශහ නේ ශේ ජහතන්තය ඳරීක්ණඹ 
අඳට වි හේධ ඳටන් න්ශන් නළවළ. ඔඵතුභන්රහ අවු හදු 4ක් වඹ 
රභහද ශහ. අන්න ඒයි-  

 

ගු (මශානාර්ය) ජී. එල්. පීන්ව්  මශ ා 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.எல். பீரறஸ்) 

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

නළවළ  ශේශීඹ ඳරීක්ණඹ ය ශන ගිඹහ. 
 

ගු ්ක්මන් කින්ඇල්  මශ ා 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறஎல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒට උවතයඹක් ශදන්න ශෝ. ඇයි 2012 දී ශේශීඹ 

ඳරීක්ණඹ ඳළළවවූශේ නළවශව? 
 

ගු (මශානාර්ය) ජී. එල්. පීන්ව්  මශ ා 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.எல். பீரறஸ்) 

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

 හ භන්ත්රීතුභහ  ශේශීඹ ඳරීක්ණඹ යයේබ ශහ ශන්. [ඵහධහ 

කිරීභක්] 
 

ගු ්ක්මන් කින්ඇල්  මශ ා 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறஎல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

2012 දී ඒ ශශේ නළවශව ඇයි? 2012 දී වඹ ශහ නේ අශඅ 

යටට වි හේධ ශේ විධිශන ජහතන්තය ඳරීක්ණඹක්  වන්ශන් 

නළවළ. ඔඵතුභහ ඒ පිළින්න සදහනේ නළවළ. ශෝ උවතයඹ? 
 

ගු (මශානාර්ය) ජී. එල්. පීන්ව්  මශ ා 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.எல். பீரறஸ்) 

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

2012 දී LLRC ව තිබුණහ. වහි ි ර්ශේල අනු අශනක් 
ශොමින් බහ- [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගු ්ක්මන් කින්ඇල්  මශ ා 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறஎல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

We are ashamed of you. You are running away. 2012 දී 
ශේශීඹ ඳරීක්ණඹ යයේබ ශහ නේ අද අඳට වි හේධ 
ජහතන්තය ඳරීක්ණඹක් වන්ශන් නළවළ. යට ඳහහ දුන්නහ. 

 

ගු (මශානාර්ය) ජී. එල්. පීන්ව්  මශ ා 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.எல். பீரறஸ்) 

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

Well, there are many people who are ashamed of you 

also for various reasons. Let us not go into that matter.-

[Interruption.]  
 

නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ගු (මශානාර්ය) ජී. එල්. පීන්ව්  මශ ා 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.எல். பீரறஸ்) 

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

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   ශේ ශොමින් බහ ඳව 
ශශේ හශන්ව රළබ ඵරඳෆභක් භත කිඹන හයණඹ ේපර්ණ 
අතඹක්. වුද භන්ත්රීයශඹක් කිේහ ශේ ශශේ තර්ජන 
තිබුණ ි හඹ කිඹරහ. වශවභ ශනොශහ නේ වක්ව ජහතීන්ශ  

යයක් භ්ඩලරඹට - United Nations Security Council වට 

- අඳ ශනඹනහ කිඹරහ කිේහ. ඒශක් කික්භ තඹක් නළවළ. ඒ 
හයණඹ භට ඕනෆභ තළනට ගිහින් කිඹන්නට පුළුන්. වහි 
කික්භ තඹක් නළවළ. වු හව අඳට ඒ විධිශන තර්ජනඹක් ශශේ 
නළවළ.  

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   යට්ල 53 නහඹවඹ 
රඵමින් ශඳොදු යහජ භ්ඩලරශන නහඹඹහ වළටිඹට රිඹහ කිරීභට 
අඳට බහ රළබුශ්ඩ අප්රිහනු යට්ල  යක්ඹහනු යට්ල  
ළන්බිඹන් යට්ල ව දකුණු ඳළක්පික් හයශන යට්ල අඳට රඵහ 
දුන් වශඹෝඹ ි හයි. වදහ ශඳොදු යහජ භ්ඩලරශන විධහඹ 

භ්ඩලරශන - CMAG කිඹන  

යඹතනශන - බහඳති වළටිඹට හිටිශන ඵාං රහශේලශන භශ  
මීය ඳ මිත්ර දීශඳො ශභොයිි   ඇභතිි ඹයි. අද වුද ඒශක් බහඳති? 
 ටළන්හි ඹහශේ විශේල ඇභති  ඵර්නහර්ඩ් ශභේශ.. වතුභහ තභයි 
බහඳති. 

 

ගු සුජීල ගවේනසිාශ මශ ා 
(ரண்புறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඕහ ළලක් නළවළ දළන්.  
 

ගු (මශානාර්ය) ජී. එල්. පීන්ව්  මශ ා 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.எல். பீரறஸ்) 

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

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   අද ශඳොදු යහජ භ්ඩලීගඹ -

[ඵහධහ කිරීභක්] හශ  ඊර්හ තිබුණව -[ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ගු සුජීල ගවේනසිාශ මශ ා 
(ரண்புறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

අඳට ඊර්හක් නළවළ. අඳට දු ඔඵතුභහ ළනයි.  
 

ගු (මශානාර්ය) ජී. එල්. පීන්ව්  මශ ා 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.எல். பீரறஸ்) 

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

හට ඊර්හ තිබුණව අශඅ යශට් ජනතහට අභිභහනඹක්  ශ්රී 

රාංහට ශඳොදු යහජ භ්ඩලරශන නහඹවඹ රළබීභ.  
 

ගු සුජීල ගවේනසිාශ මශ ා 
(ரண்புறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ශභොන අභිභහනඹක්ද? [ඵහධහ කිරීේ]  
 

ගු (මශානාර්ය) ජී. එල්. පීන්ව්  මශ ා 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.எல். பீரறஸ்) 

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

අශන තභයි   හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි  -[ඵහධහ 

කිරීේ]  

 
ගු ්ක්මන් කින්ඇල්  මශ ා 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறஎல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   භභ රීති රලසනඹක් භතු 

යනහ.  

ගු (මශානාර්ය) ජී. එල්. පීන්ව්  මශ ා 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.எல். பீரறஸ்) 

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

Hon. Member, nobody interrupted you.  හ ි ශඹෝජ 

ථහනහඹතුභි  -[ඵහධහ කිරීේ] 
 

නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please!  හණහය  හ ඇභතිතුභහට පිළිතු හ ශදන්න 

අසථහ රඵහ ශදන්න without disturbing him.   

 

ගු (මශානාර්ය) ජී. එල්. පීන්ව්  මශ ා 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.எல். பீரறஸ்) 

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

භට අයිතිඹක් තිශඵනහ  යජඹ ශනුශන් -[ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගු ්ක්මන් කින්ඇල්  මශ ා 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறஎல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   භභ රීති රලසනඹක් භතු 

යනහ.  
 

නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රීති රලසන භතු යන්න අසථහ නළවළ.  
 

ගු ්ක්මන් කින්ඇල්  මශ ා 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறஎல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශභොද අසථහ නළවශව? වතුභහට උවතය නළවළ. 
 

නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

That is not a point of Order. Hon. Member, please do 

not disturb the Hon. Minister.  හ ඇභතිතුභහ ථහ යන්න. 

[ඵහධහ කිරීභක්] That is not a point of Order. 
 
ගු (මශානාර්ය) ජී. එල්. පීන්ව්  මශ ා 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.எல். பீரறஸ்) 

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

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   භහ ශේ අසථහශේදී 

කිඹන්න ඕනෆ අශඅ ශඳොදු යහජ භ්ඩලරශන- 
 

ගු ්ක්මන් කින්ඇල්  මශ ා 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறஎல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Please do not try to make a mockery of this.  
 

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එපත. අව්ලර් මශ ා 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்ர்) 

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

නැඟී සිටිග ය. 
எளந்ரர். 

rose. 
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නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Azwer, please sit down.  

 
ගු (මශානාර්ය) ජී. එල්. පීන්ව්  මශ ා 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.எல். பீரறஸ்) 

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

පුළුන් තයේ භල වනහ. ඒහට පිළිතු හ ශදන්න වදන 

ශොට ඒට අසථහක් ශදන්ශන් නළවළ.  හ ි ශඹෝජ 

ථහනහඹතුභි   ශේ යශට් අඳනඹන බහ්ඩලර අද තිශඵන 

ටිනහභ ඉතිවහශන දහව තිබුශ්ඩ නළවළ. අශඅ විශේල 

රතිඳවතිශන රධහන අාංලඹක් න්ශන් economic diplomacy. 

අශඅ ශශහභ  අශඅ යශඹෝජන යදි ක්ඹ්ලර ර්ධනඹ කිරීභ 

තභයි අශඅ රමු අයමුණක් න්ශන්. භභ ශේ අසථහශේදී 

කිඹනහ ඒ ක්ඹ්ලර වහ අශඅ තහනහඳති හන් දහඹ වූ ඵ. භභ 

කිඹන්ශන් නළවළ ක්ඹලුභ තහනහඳති හන්ට වභ වළකිඹහ 

තිශඵනහ කිඹරහ. ඒ අඹ දහඹ වුණහ. [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ  

නළවළ. අසී හ තවවඹන් තුශ ඒ අඹ ඒ අඹශ  හමූහි ලක්තිඹ  

ීර්ඹඹ අධිසඅහනශඹන් යුතු ඒ අඹශ  යට ශනුශන් ළඳ ශහ. 

[ඵහධහ කිරීභක්]  හ භන්ත්රීතුභි   භහ අවනහ ඔඵතුභහශන්- 

 
ගු අනුර ිමවානායක මශ ා 
(ரண்புறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔඵතුභහ භශන් අවනහ නේ භට උවතය ශදන්නව අසථහ 

ශදන්න ඕනෆ. 

 
ගු (මශානාර්ය) ජී. එල්. පීන්ව්  මශ ා 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.எல். பீரறஸ்) 

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

නළවළ  නළවළ  අවනහ ශනොශයි.  හ ි ශඹෝජ 

ථහනහඹතුභි   අපි ි දර්ලනඹක් වළටිඹට ඕසශේලිඹහ වහ 

නසීරන්තඹ ි මු. ඕසශේලිඹහව  නසීරන්තඹව වක් අශඅ 

තිබුශ්ඩ ශොයි විධිශන ේඵන්ධඹක්ද? ඒ මීය ඳ ේඵන්ධඹක් 

ශනොශයි. [ඵහධහ කිරීභක්] වළඵළයි අද ඒ යට්ල වක් තිශඵන 

ේවිඳහර්ලසවි ේඵන්ධතහ ේපර්ණ විඳර්ඹහඹට බහජනඹ 

ශරහ තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ේපර්ණ විඳර්ඹහඹට. [ඵහධහ 

කිරීභක්] වතළන ඉන්න තහනහඳතිතුභහටව අපි ඒ පිළිඵ credit 

වක් ශදන්න ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීභක්] අශඅ ශේඹට ඵළඳිරහ ඉවශ 

නළඟපු අඹශන් ශේඹක් ශනහ. පිටින් යපු අඹශනුව 

ශේඹක් ශනොනහ ශනොශයි. භසතඹක් වළටිඹට වතහභ 

ඕසශේලිඹහට අද රාංහශේ තවවඹ පිළිඵ ශවො 

අශඵෝධඹක් තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] නසීරන්තඹව ඒ 

විධිශනභ ේඵන්ධඹක් අඳ භඟ ඇති ය ශන තිශඵනහ. 

ඊශ්රහඹරඹ ව ඳරසතීනඹ පිළිඵ හට ළක්කුභක් තිබුණව 

අශඅ යටට වි හේධ ඳරසතීනඹට දු ළනවි්ලරක් කික්ශේව 

නළවළ. භට ඳරසතීනශන තහනහඳතිතුභහ වමු වුණහ  දස තුනට 

ඉසය ශරහ. ඳරසතීනශන යභ්ලරහ අනුය අති හ භහින්ද 

යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ නමින් ඳහයක් තිශඵනහ. භභ වඹ ඇහින් 

දළරහ තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] යභ්ලරහ කිඹන්ශන් 

ඳරසතීනශන අනුය. ත හණ භන්ත්රීයඹකු වළටිඹට ශේ  හ 

බහට යපු දශේ ඉන් අද දක්හ වතුභහ ඳරසතීනඹ ශනුශන් 

අ්ඩල ශඳනී ක්ට තිශඵනහ. වළභ අසථහදීභ වශවභයි. ගිඹ 

අවු හේශේ ශනොශයි  ඊට ඉසය අවු හේශේ අති හ 

ජනහධිඳතිතුභහට ඹන්න ඵළන් වුණහ ි ේශඹෝර්ක් නයඹට  වක්ව 

ජහතින්ශ  ාංවිධහනඹට. භට කිේහ ශභොනහ අභත වුණව 

වතුභහ ශනුශන් භහ යන ථහශේ ඳරසතීනඹ ළන වන් 

යන්න කිඹරහ. ඒ හශ භ 2012 දී යුශනසශෝ ාංවිධහනශන 

පර්ණ හභහජිවඹ රඵහ ළනීභ වහ ඳරසතීනඹ වික්න් 

ශඹෝජනහක් ඉදින්ඳව යනු රළබ අසථහශේදී ශ්රී රාංහශේ 

ේපර්ණ වශඹෝඹ ඒ ශඹෝජනහට රඵහ දුන්නහ. 2013 

ශනොළේඵර් භහශන  as a non-Member Observer, ශ්රී රාංහ 

ඒට ේපර්ණ වශඹෝඹ දුන්නහ. ඒ පිළිඵ වළභ දහභ ව 

සථහයඹයි තිබුශ්ඩ  two-state solution ව අනු ඒ 

ශෝලරන්ශ  අ නුය නළ ශඟනහිය ශජ හශරශේ - East 

Jerusalemර - තිශඵන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. ශඵොය දිශන භහළු 

ඵහනහ හශ  වතළන නළති රලසනඹක් ඇති කිරීභ වහ ශේ යශට් 

ශනොශඹක් අවු්ල ඇති යන්න රඹවන දළ හව  ඳරසතීනඹ ඒ 

ේඵන්ධශඹන් කික්භ නහටුක්  නස්ලරක් දක්න්ශන් 

නළති ඵ භහ ත ශර රහල යනහ. 

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   ඉන්දිඹහ ේඵන්ධශඹන් 

භහ කිඹන්න ඕනෆ. ඇවත ලශඹන් ඉන්දිඹහ වක් අශඅ ශවො 

ේඵන්ධතහක් තිශඵනහ. යට්ල ශද අතය රලසන තිශඵනහ. 

වළඵළයි ත ශර භට කිඹන්න පුළුන්  සුවද ශර රලසන විහ 

ළනීභට ශරොකු වුභනහක් යට්ල ශදටභ තිශඵනහඹ කිඹරහ. 

ඒට ශවේතු තභයි  ශේ ේඵන්ධශඹන් ඉතහභව ළදව 

වළඟීභක් ඒ යට්ල ශදටභ තිබීභ. ශනව ශනොශඹක් රලසන ඇති 

වුණව  ශේ ේඵන්ධ තහ ඳලුදු ීශේ අදහනභ අපි පිළින්න 

ඕනෆ. වශවභ ශන්න ඉල තඵන්ශන් නළවළයි කිඹන වළඟීභ 

ශඵොශවොභ රඵර ශර නදි්ලලිශනව තිශඵනහ; ශොශමව 

තිශඵනහ. ධීයඹන් පිළිඵ රලසන භතු වුණහ. ශනව ශනොශඹක් 

රලසන භතු වුණහ. අඳට පුළුන්භක් තිශඵනහ  දුයථන 

ඇභතුභක් අයශන වකිශනහට ථහ යරහ ඒ රලසනඹ 

වින්න. ඒ ඉසශ්ලරහව ක්දු වුණහ. දළනුව ඒ ක්දු ශමින් 

ඹනහ.  

අති හ භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ ගිඹහ  ශ්රී නශර්න්ද්ර 

ශභෝදි අභළතිතුභහ ි රඹට ඳව න අසථහශේ දිවු හේ දීශේ 

උවඹට. ඊට ඳසශේ ශවො හච්ඡහක් ඇති වුණහ. ඊට ඳසශේ 

භහ ගිහින් ඉන්දිඹහශේ විශේල ඇභතිි ඹ න සුසභහ සයහේ 

භළතිි ඹ භඟ හච්ඡහ ශහ. ඳෘථ ජන මිි සුන්ට ළරැදි ක්දු 

නහ. ළරැේදක් ක්දු වුණහභ ඒ ළරැේද පිළිශන වඹට නහටු 

රහල යරහ තිශඵනහ. වළඵළයි වභ ි හ ශේ ේඵන්ධඹ ලහ 

ළශටන්ශන් නළවළ   හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි . "ශේ 

ේඵන්ධතහ ලහ ළශට්හ!"යි කිඹරහ වු හ අධිසඅහන ශව  

වු හ රහර්ථනහ ශව ඒ වශවභ  න්ශන් නළවළ   හ ි ශඹෝජ 

ථහනහඹතුභි . ශභොද  ඒ යට්ල ශද අතය ශඵො ශවොභ 

මිත්රශීීග ේඵන්ධතහක් තිශඵනහ. අශඅ  හ තිරාං සුභතිඳහර 

භන්ත්රීතුභහ ඒ හච්ඡහට වබහගි වුණහ. භහ වතළන ක්ටිශන නළවළ. 

බහයතීඹ ජනතහ ඳක්ශන නහඹශඹෝ  ඒ ශෝලරන්ශ  ඳක්ශන 

විලහර වඬක් නඟන පුේරශඹෝ ශොශමට ඳළමිණි අසථහශේදී ඒ 

ඳක්ශන සථහයඹ ඉතහභව ඳළවළදිලි රහල ශහ. ඒ ළඹු හ 

ේඵන්ධතහක්. ශදදයන  ශව්ලශරන  ශභොක් ශවෝ රලසනඹක් 

ඇති වුණු භන් ලහ ළශටන ේඵන්ධතහක් ශනොශයි                      

ශ්රී රාංහ ව ඉන්දිඹහ අතය තිශඵන ේඵන්ධතහ.  

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   අි ක් හයණඹ ශේයි. 

භශන් ඇහුහ  "වි ශන්සයන් භළතිතුභහ ශශ්රේසඅහධියණශන 

හිටපු විි ලසචඹහයයශඹක්. වතුභහ භඟ ළල යන්න ඵළන් 

ඇයි?" කිඹරහ. ඒශක් කික්භ ළටලුක් නළවළ. වතුභහ නීති 

විලහයදශඹක්. වතුභහශ  ඉතිවහඹ අපි දන්නහ. භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුභහ වතුභහට යයහධනහ ශහ  නශර්න්ද්ර ශභෝදි භළතිතුභහ 

ි රඹට ඳව න අසථහශේ දිවු හේ දීශේ උවඹට භහින්ද 

යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ භඟ ඹන්න වන්නඹ කිඹරහ. 

අති හජනහධිඳතිතුභහ ශනුශන් වි ශන්සයන් භව ඇභතිතුභහට 

ලිපිඹක් ඹන්නඹ කිඹරහ භට කිේහ. ඉතහභව හදයශඹන් 

යයහධනහ ශහ -ඇයයුේ ශහ- අපිව භඟ ඹන්න වන්නඹ 

243 244 
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කිඹරහ. වතුභහ භඟ අඳට කික්භ රලසනඹක් නළවළ. වළඵළයි ඒ 

පිළිඵ අශඅ සථහයඹ ශේයි   හ ි ශඹෝජ 

ථහනහඹතුභි . ශරෝශන ඕනෆභ රලසනඹක් ළන ඹේකික් රිඹහ 

භහර්ඹට අතීර්ණ ීභට ්රභ ශදක් තිශඵනහ. වක් තභයි  

වළභ තිසශේභ නළති ශේ ළන පුන-පුනහ ථහ යමින්  "ශේ 

නළවළ. අය නළවළ. වභ ි හ අඳට ශභොනව යන්න ඵළවළ"යි 

කිඹරහ ඍණහවභ ථහ කිරීභ. අි ක් ව තභයි  තිශඵන ශේ 

සීමිත ශන්න පුළුන්. ඒශන් අසථහට ළශශඳන ඳන්දි 

රහශඹෝගි රශඹෝජනඹක් රඵහ ශන  ්රභ-්රභශඹන්  පිඹශයන්-

පිඹය ඒ අඩිතහරභ ලක්තිභව කිරීභ. දළන් ශභතළන ශරහ 

තිශඵන්ශන්  ඵටහිය තහනහඳති හර්ඹහරරට ගිහින්  "අශන්! අඳට 

කික් ශදඹක් යන්න ශදන්ශන් නළවළ"යි කිඹරහ නළති ශේ ළන 

ාංශඳින් හන වයි.  

දළන් ඵරන්න. ඇවත ලශඹන් වඹ විග්රව යරහ ඵළලුශොව  

උතු හ ඳශහශව ජනතහ වහ ටිනහ ශේඹක් කිරීභට අල 

ඵරතර යහමුක් නළවශව නළවළ. ඉ්ලරන වළභ ශදඹභ නළවළ. 

කුභන ඳශහව බහටව නළවළ. අල වළභ ශදඹභ යශට් කික්භ 

ඳශහව බහට උඳන්භ භට්ටමින් රළශඵන්ශන් නළවළ. හටද 

තිශඵන්ශන්? කික්භ ශනකුට නළවළ. වතශොට ඒ තිශඵන ශේ 

රහ ශඹෝගි ශර ඳහවිච්චි ශ වළකියි. හටව කිඹන්න ඵළවළ 

ශන්  කික් ඵරඹක් නළවළයි කිඹරහ. ඵරඹක් තිශඵනහ.  වතශොට 

විහදඹ තිශඵන්ශන් ඒ ඵරශන රභහණඹ ළන. වශවභ නේ  ඒ පුහු 

විහදඹ දිගින් දිටභ ඳවහ ශන ඹනහට ලහ  ඒ ජනතහශ  

ශේඹ වහ ඇඳ ළඳ ශරහ   ශේ අසථහශේදී තිශඵන ඵරතර 

රශඹෝජනඹට අයශන ඒහ රිඹහවභ යරහ යයේබඹක් ඇති 

කිරීභ තභයි positive attitude ව; ක්රීඹ ය්ලඳඹ. අශනක් 

ය්ලඳඹ- [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගු සුජීල ගවේනසිාශ මශ ා 
(ரண்புறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

But, can they not complain?  

 
ගු (මශානාර්ය) ජී. එල්. පීන්ව්  මශ ා 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.எல். பீரறஸ்) 

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

They can certainly complain, but if the complaints are 

accompanied by inactivity, that is a service to the - 

[Interruption.] ඒ තභයි ඒ ේඵන්ධශඹන් අශඅ පිළිතුය.  අශඅ 

කික්භ වියඹක්  වයඹක් නළවළ. ජනතහ යමින් ඳව වුණු 

ඳශහව බහට ඳභණක් ශනොශයි  ඊට ලහ යජඹට වුභනහක් 

තිශඵනහ ඒ රලසනඹ වින්න. වශවභ ශනොවුශණොව ඒශක් ඹේ 

කික් දුර්විඳහරට යජඹටව මුහුණ ශදන්න ශනහ. ඒ අපි 

පිළින්නහ. ඒ ි හ අපි කිඹන්ශන්  ශේ තිශඵන ඵරතර ඳහවිච්චි 

යරහ ්රභ ්රභශඹන් ඒහ ර්ධනඹ යශන ටයුතු යන්න 

ඕනෆ කිඹන වයි.  

 හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   ඳහර්ලිශේන්තු විශලේ හය 

බහශේ රැසීභ  තිශඵනහ. අපි ඉතහ ඕනෆමින් කිඹනහ  ඒට 

ඇවිව ඕනෆභ භතඹක් රහල යන්න කිඹරහ. අපි කිඹන්ශන් 

නළවළශන්  ශොන්ශේක්ඹට ඹටව ඒ හය බහට වන්න 

කිඹරහ. ඒ හය බහට වබහගි නහ නේ  ශභන්න ශේ 

ශොන්ශේක් පිළිඅයශන වන්න කිඹරහ අපි කිඹන්ශන් නළවළ. 

ඒට ඇවි්ලරහ ඕනෆභ භතඹක් රහල යන්න. ශභොද  

වතශොට ඳක් ශදට- 

ගු අනුර ිමවානායක මශ ා 
(ரண்புறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ හශ  මිටු තිබුණහ;  හච්ඡහ ඳළළවවූහ; LLRC Report 

ව යහ; ය්ඩඩු ව TNA ව අතය හච්ඡහ තිබුණහ. ඒ 

කික් රතිපර නළති මුළුභි න්භ අවිලසහඹ ශොල නළඟුශේ 

තමුන්නහන්ශේරහ ශන්. 

 
ගු (මශානාර්ය) ජී. එල්. පීන්ව්  මශ ා 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.எல். பீரறஸ்) 

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

නළවළ   හ භන්ත්රීතුභි . ශ්රී රාංහ ි දවස ඳක්ඹ වහ  ශදභශ 

ජහති න්ධහනඹ අතය ඒ ේවිඳහර්ලසවි හච්ඡහ තිබුණු 

අසථහශේදී ඹේ කික් තළනට යහ. වු හ ශවෝ කිඹනහ නේ 

ශභ ශරෝ ශදඹක් ක්ේධ වුශ්ඩ නළවළයි කිඹරහ  ඒ  වශවභ 

ශනොශයි. ඹේ ඹේ විඹඹන් ේඵන්ධශඹන්  භහමීය  රළයිසතු 

ේඵන්ධශඹන්  ඉලේ රලසන ේඵන්ධශඹන් වයඹහවභ හච්ඡහ 

ඳවහ තිශඵනහ. භහ කිඹන්ශන් නළවළ ඒ ක්ඹලුභ රලසන 

විඳුණහඹ කිඹරහ. වළඵළයි  වක්තයහ රභහණඹ රතිඹක් තිබුණහ; 

නළවශව නළවළ. ඒ රතිඹ වතළි න් ඉසයවට ශන ඹෆභ වහ 

ක්ඹලුභ ශේලඳහරන ඳක්ලින් භන්විත මිටු අලතහ 

අඳට ශඳශනනහ. අවු හදු 10ක් තිසශේ ශශේ ඉවළින් තීයණඹ 

අයශන ඒහ රිඹහවභ කිරීභට උවහවඹක් දළරීභයි. ඒ වන් 

ගිශන නළවළ. වභ ි හ අපි ශන විධිඹට ශේ රලසනඹ වින්න 

උවහව දයන්න ඕනෆ. භහ ලින් කිඹපු විධිඹට අපි ඹේ කික් 

තළනට යහ  හ භන්ත්රීතුභි . ඒ ේවිඳහර්ලසවි හච්ඡහර 

රතිපරඹක් ලශඹන් ඹේ කික් තළනට යහ. වතළි න් ඉදින්ඹට 

ඹෆභ වහ ේවිඳහර්ලසවි ශනොශයි   ක්ඹලුභ ශේලඳහරන ඳක්ර 

වඬක් තිශඵන භ්ඩලරඹක්  ඳන්දඹක් අලයි. Mr. Deputy 

Speaker, how much time have I got?  

 
නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

You can go on till 6.30 p.m.  

 
ගු අනුර ිමවානායක මශ ා 
(ரண்புறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 හ ඇභතිතුභි   ඳහර්ලිශේන්තු විශලේ හය බහට 

විඳක්ශන ඳක්ලින් වබහගිීභක් ක්දු න්ශන් නළවළ. දළනට 

වබහගිීභ ක්දු න්ශන් ය්ඩඩු ි ශඹෝජනඹ යන ඳක් තුළින් 

ශතෝයහ ඳව ය න්නහ ්ඩලහඹේ විතයයි. ඔඵතුභන්රහට ඵළන්ද 

ඒ ්ඩලහඹශේ වඟතහක් ඉදින්ඳව යන්න. ඳශමු ශොටභ 

ඒයි දළන් අල ී තිශඵන්ශන්. අපි ව ඔඵතුභන්රහ අතය 

වඟතහට ශඳය  ඳශමුශොටභ අල ී තිශඵනහ ය්ඩඩුශේ 

්ඩලහඹේ අතය වඟතහ. ඒ ි හ ඔඵතුභන්රහ ඒ හච්ඡහ 

අන්ශොට  ඔඵතුභන්රහශ  වඟතහක් ශදන්න. ඒව වක් 

අඳට හච්ඡහ යන්න පුළුන්. දළන් රධහන රලසනඹ තිශඵන්ශන් 

ඔඵතුභන්රහශ  ය්ඩඩු ඇතුශශේ කික්දු රලසනඹක් පිළිඵ 

වඟතහට වන්ශන් නළති භයි. ඊශන ශ්රී රාංහ ි දවස 

ඳක්ශන  හ වභත්රීඳහර ක්න්ශේන ඇභතිතුභහ විභ්ල ීයාංල 

ඇභතුතිභ භඟ අවන් යපු  ගිවිසුශේ කිඹනහ  අබන්තය 

ශවෝ ඳරීක්ණඹක් යන්න වඟ ශන්ශන් නළවළ කිඹරහ. ඉතින්  

වළි  ගිවිසුේශන් අවන් ශශයමින් තිශඵන්ශන්. ඒ ි හ ඳශමු 

ශොටභ  ඔඵතුභන්රහශ  ශනොළශශඳන ඳහර්ලසඹන් අතය 

වඟතහට ඇවි්ලරහ  ඔඵතුභන්රහශ  වඟතහ අඳට 

කිඹන්න . වතශොට පුළුන් ඒ  පිළිඵ හච්ඡහට වබහගි 

ශන්න. 
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[ හ (භවහචහර්ඹ) ජී. ව්ල. පීන්ස  භවතහ] 
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ගු (මශානාර්ය) ජී. එල්. පීන්ව්  මශ ා 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.எல். பீரறஸ்) 

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

ඒ වන් නළවළශන්   හ භන්ත්රීතුභි . ශඟදී  හ ඩිේ 

ගුණශේය ඇභතිතුභහ ඉතහභ වයඵය ශේලනඹක් ශහ  බහ 

යජඹන්  වහ ඒහශන ඉතිවහඹ ළන.  භහ ඒ ශේලනශඹන් හුඟක් 

ශේ්ල ඉශන වතහ.  ඔඵතුභන්රහව වක්තයහ හරඹ බහ 

යජඹ හිටිඹහ ශන්. වතශොට  ඒ විධිශන විවිධ භතිභතහන්තය 

උේත ීභ සහබහවියි. වළඵළයි  ඒහ ි යහයණඹ යන්න 

පුළුන්.  භත පිළිඵ ශනසේ තිශඵනහ.  උදහවයණඹක් විධිඹට 

ඳහර්ලිශේන්තු විශලේ හය බහශේ Terms of Reference ස  

ශ අසථහ න්න පුළුන්.  අපි ඳශමුශන්භ ඒ ස ශහ.  

භහ හිතන්ශන් අශඅ හිතව  හ ේඳන්දන් භන්ත්රීතුභහ ශේ 

කිඹන වට වි හේධ ශන වක් නළවළ කිඹරහයි. ේඳන්දන් 

භන්ත්රීතුභහ ඉතහ  සුවද ඹේ ඹේ ශඹෝජනහ ඉදින්ඳව ශහ.  වතුභහ 

කිේහ  "ශේහ අඳට පිළින්න ඵළවළ. ශේහ ශනස යන්න" 

කිඹරහ.  භට ඒ අද හශ  භතයි.  භභ වදහ හිටිශන ඹහඳනශන.  

භභ ශදතහක් දුයථනශඹන්  හ ේඳන්දන් භන්ත්රීතුභහට ථහ 

ශහ. භට ඒ අද හශ  භතයි. ඊට ඳසශේ අශඅ ඳක්ඹ තුශ 

ථහ යරහ අපි තීයණඹ ශහ   හ ේඳන්දන් භන්ත්රීතුභහශ  

ශඹෝජනහ හධහයණයි කිඹරහ. භහ හිතන වළටිඹට ඒ අදවසලින් 

ක්ඹඹට 80ක් විතය අපි  පිළිවතහ. ඒ පිළිඵ යජඹ තුශ විවිධ භත 

තිබුණහ.  වළශභෝභ ඒට වඟ වුශ්ඩ නළවළ. වළඵළයි  අඳට පුළුන් 

වුණහ වශවභ ශනස ශන්න. භහ  හ යන ශජසඅ 

භන්ත්රීයශඹක්  හ ේඳන්දන් භන්ත්රීතුභහ.  වතුභහශ  අදවස අපි 

අව දළේශේ නළවළ. ඒහ ළඹු හ ශර අධීක්ණඹට රක් යරහ 

අපි තීයණඹ ශහ  අශඅ ළරළසභ ශනස යන්න. ඒ අනු ඒ 

Terms of Reference  අපි ශනස ශහ. අපි ඒ ශඵොශවොභ 

ළදව අයුන්න් ශනස ශහ. ඒ ශනස කිරීභට ය්ඩඩු ඳක්ඹ 

තුශ ක්ඹඹට 100 වඟවඹක් තිබුශ්ඩ නළවළ. වළඵළයි  අඳට 

ඒ යන්න පුළුන් වුණහ. වශවභ තභයි බහ යජඹ 

ාංසෘතිඹ. ඒ ි හ අපි ශේ ළන ත උවහවඹක් දයමු. 

ඳක්ග්රහහී ශර ශවෝ වියශඹන් ශනොශයි භහ ශේ  හණ 

කිඹන්ශන්. ශේ ටයුවත හර්ථ ය න්න අපි ත උවහවඹක් 

දයමු.  දළන් අඳට වශඹෝඹ තිශඵනහ.  ඉන්දිඹහශේ වශඹෝඹ 

තිශඵනහ. දකුණු අප්රිහශේ වශඹෝඹ තිශඵනහ.  හශ  

වශඹෝඹ තිබුණව ශේ ශේශීඹ රලසනඹක්. භහ රහල යන 

අදව ඒයි.   

රලසනඹක් ඇහුහ  අති හ භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ 

ශඳොදු යහජ භ්ඩලරශන බහඳති  ඒව ඇයි  රහසශෝ ක්රීලහ 

උශශරට ශනොඹන්ශන් කිඹරහ. තමුන්නහන්ශේරහ ටික් 

හධහයණ ඒ ළන හිතරහ ඵරන්න. ශේ අඹ වළභ තිසශේභ ථහ 

යනහ  Right of Expression, Right of Assembly  මූලි 

මිි ස අයිතිහක්ේ කිඹරහ. අති හ භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුභහ වක් තහදී රන්ලන් නුයට ගිශන ඔක්සෂර්ඩ් 

විලසවිදහරශන යයහධනහ භත ඳභණක් ශනොශයි. ඒ ව 

අසථහක්. අශනක් අසථහශේදී ඒ යයහධනහ රළබුශ්ඩ ශන 

හශන්ව ශනො ශයි ශදන වලිශඵව භව රැජිනශන්. වශවභ 

ගිඹ ජනහධිඳතිතුභහට වදහ ශභොක්ද වුශ්ඩ?  රන්ලන් නුය 

හච්ඡහක් තිබුණහ. ඒ රධහන ශඳශශේ හඳහන්ඹන් භඟ  

ඳවන්නට තිබුණු හච්ඡහක්. ශේ උදවිඹ ක්ඹ ණනක් ඇවිව 

වදහ තර්ජනඹක් ශහ  "ශේ හච්ඡහ ඳළළවවුශොව වාංරන්ත 

ඵළාංකු- Bank of England - වරහ දභනහ" කිඹරහ.  වදහ 

වාංරන්ත ඵළාංකු වරහ දභනහ  කිඹරහ තර්ජනඹ ශහ. ශේ 

හච්ඡහ  ති.ශඵොව අපි වතළන ශරොකු ශෝරහවහරඹක් යරහ  

ඊට මීය ඳශන තිශඵන වාංරන්ත ඵළාංකු වරහ දභනහ කිේහ.  

වශවභ තර්ජනඹක් ශහ.   

ගු අනුර ිමවානායක මශ ා 
(ரண்புறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

වතශොට යන්න ඕනෆ ඒ ශෝලශරෝ ඇතුශට දභන ව 
ශන්.  අශඅ හච්ඡහ නතය යන ව ශනොශයි ශන්. ඒ ශන් 
යන්න ඕනෆ.   

 

ගු (මශානාර්ය) ජී. එල්. පීන්ව්  මශ ා 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.எல். பீரறஸ்) 

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

වතශොට ශභොක්ද ශශේ? බ්රිතහන යජඹ ඒ හච්ඡහ 

cancel ශහ. ඒ තර්ජනඹ ි හ cancel ශහ. ඒ හඳයහධි 
රිඹහක් ශන්  හ භන්ත්රීතුභි .  අපි 200 ශදශනකුට වක්හසු 

ශරහ කිඹන්න පුළුන්ද අශඅ Central Bank  ව හ දභන 
තළනට ශශනනහ කිඹරහ. නමුව  ඒ හශ  ශදඹක් ශන් වුශ්ඩ. 
ඒට ශභොක්ද බ්රිතහන යජඹ දළක්වූ රතිචහයඹ. ඒ ශෝලශරෝ ඒ 

meeting ව cancel ශහ. භභ ඔක්සෂර්ඩ් විලසවිදහරශන -ඒ 
අවු හදු 700ක් ඳළතුණු විලසවිදහරඹක්.- ඉවශභ නීති උඳහධිඹ 

රඵහ ශන තිශඵනහ. භහ දන්නහ  Oxford Union  කිඹන්ශන් 

ශභොක්ද කිඹරහ. Oxford Union වශක්දී වන් ශවෝ ළයදි ශවෝ 
ඕනෆභ භතඹක් රහල යන්න පුළුන්. ඒ තභයි ථහ කිරීශේ 
ි දවශේ වයඹ. නමුව වදහ ශභොක්ද වුශ්ඩ? භහින්ද යහජඳක් 
ජනහධිඳතිතුභහට ථහ යන්න ඉල දුන්ශන් නළවළ. වතුභහ 
ේපර්ණ සදහනමින් ගිශන ඕනෆභ රලසනඹට පිළිතු හ ශදන්න.   

 

ගු රශ් කුණානායක මශ ා 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is your point of Order?  
 

ගු රශ් කුණානායක මශ ා 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, I am forewarning that the proceedings are going 

on even without the Quorum. We will allow it to go on, 

but remember that there is no Quorum in the House.    
 

නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Are you raising it? 
 

ගු රශ් කුණානායක මශ ා 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

We are not raising it in order to show the decency of 

the Opposition.  
  

ගු (මශානාර්ය) ජී. එල්. පීන්ව්  මශ ා 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.எல். பீரறஸ்) 

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

I am about to wind up. - [Interruption.] 
 

නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Azwer, please sit down; do not disturb.  හ 
ඇභතිතුභහ ථහ යන්න. 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ගු (මශානාර්ය) ජී. එල්. පීන්ව්  මශ ා 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.எல். பீரறஸ்) 

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

ළයදියි ශන්   හ අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ. භභ හිතන 
විධිඹට ඔඵතුභහ ඒ දළන ශන හිටිශන නළවළ. ශේ ඳළවශතන් ඒහ 
කිඹශන විට ඒහ වන් අමිහින්යි. ඒ ි හ පුළුන් තයේ ශේ 

guillotine ය නවන්නයි වදන්ශන්. ශේයි භභ කිඹන්ශන්.  
[ඵහධහ කිරීභක්]   හ ි ශඹෝජ ථහනහඹතුභි   භභ විනහඩි තුන 
වතයට ලහ හරඹ න්ශන් නළවළ. ඒ විධිශන තවවඹක් තුශ 
ශේ යශට් අභිභහනඹ අනු ශේ යශට් යහජ නහඹඹහ වවහට ඹෆභ 
කික්ශේව සුදුසු නළවළ.     

 

ගු එපත.ඒ. සුමන්තිරන් මශ ා 
(ரண்புறகு எம்.ஏ. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Sir, I rise to a point of Order.  
 

නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Sumanthiran, what is your point of Order? 
 

ගු එපත.ඒ. සුමන්තිරන් මශ ා 
(ரண்புறகு எம்.ஏ. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

There is no Quorum in the House. I am raising it.  

ගු (මශානාර්ය) ජී. එල්. පීන්ව්  මශ ා 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.எல். பீரறஸ்) 

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

All right, Sir. If you want to stop the Debate, that is 

fine. But, I was asked a question and I was answering it. 

If you do not want the reply, then let it be on record that I 

was answering the questions put to me by the Opposition 

and in order to stifle the Debate, ණ පයණඹ පිළිඵ 
රලසනඹක් භතු ය  තිශඵනහ.  

Thank you very much, Hon. Deputy Speaker. This is 

the Government's reply to the Debate on this occasion.  

 
ප්ර්නය ශ්මවන ිමන්  වභා වපතම  ශ්ය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ஏற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිගපතන්තුල ඊ  අනුකූල අ. භා.  6.20     2014  අගගෝව්තු 

07 ලන  බ්රශව්පතින්දා  අ. භා. 1.00 ලන ග ්ක කල් ියග ය. 

அன்தடி 6.20 றக்கு தரரளுன்நம், 2014 ஓகஸ்ட் 07, 

றரக்கறக தற.த. 1.00 றக ஒத்றகக்கப்தட்டது. 

Adjourned accordingly at 6.20 p.m. until 1.00 p.m. on Thursday, 

07th August, 2014.  
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වැ.යු. 
 
ශභභ හර්තහශේ අහන මුද්රණඹ දවහ සකීඹ ි ළයදි ශ යුතු තළන් දක්නු න්ක් භන්ත්රීන් මින් පිටඳතක් ශන ි ළයදි ශ යුතු 
යහයඹ වහි ඳළවළදිලි රකුණු ශොට  පිටඳත රළබී ශදතිඹක් ශනොඉක්භහ ශැන්වාඩ් ාංසහය ශත රළශඵන ශේ වවිඹ යුතුඹ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குநறப்பு 
 

உபொப்தறணர் இபொறப் தறப்தறற் தசய்றபைம்பும் தறக றபைத்ங்ககபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அகணப் தறக 

றபைத்ப்தடர தறற கறகடத் இபை ரங்களுள் யன்சரட் தறப்தரசறரறபைக்கு அநப்புல் ரண்டும். 
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දායක මුදල් : පාර්ලිගපතන්තු ශ්ලාද ලාර් ාල ලාර්ෂික දායක මි ු. 2178කි. ිළ ප ්ක ගගන්ලා ගැනීම 

අලය නපත ගාව්තුල ු. 18.15කි.  ැපැල් ගාව්තුල ු. 2.50කි. ගක ෂඹ 6  කිුෂපන  පාමාකඩ පාර  අාක 

102  ිළයසින් ගග ඩනැියල්ගල් රජග   ප්රකාන  කාර්යාාග   අධිකාරී  ගල   වෑම  ලර්යකම  ගන ලැපතබර්           

30 දා   ප්රාම දායක  මුදල් ගගලා ඉිමන් ලර්ග  දායක කලය බා ගගන ශ්ලාද ලාර් ා බාග  ශැකිය.  

නියමි  ිමගනන් පසුල  එලනු බන දායක ඉල්ලුපත ප ක භාර ගනු ගන ැග.. 

 

 

 

 

 

 

 
 

சந்ர ; யன்சரட் அறகர அநறக்ககறன் பைடரந் சந்ர பதர 2,178. யன்சரட் ணறப்தறற பதர 18.15. தரற் 

தசனவு பதர 2.50. பைடரந் சந்ர பற்தரக அத்றட்சகர், அசரங்க தபறபட்டலுனகம், இன. 102, 

தறசறநற கட்டிடம், தரன்ககட வீற, கறபைபப்தகண, தகரளம்பு 6 என்ந றனரசத்றற்கு அநப்தற தறறககபப்  

ததற்பொக்தகரள்பனரம். ஒவ்ரரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் ரறக்கு பன் சந்ரப்தம்  

அநப்தப்தட ரண்டும். தறந்றக் கறகடக்கும் சந்ர றண்ப்தங்கள்  

ஏற்பொக்தகரள்பப்தடரட்டர. 
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