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பிரதொன உள்ளடக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 
 Disastrous Situation Arisen due to Torrential Rains 
 

 Registration of Electors (Special Provisions) Bill: 
Determination of the Supreme Court 

 

 Code of Criminal Procedure (Special Provisions) 
(Amendment) Bill: Petition to the Supreme Court 

 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அறிவிப்புகள் : 
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අ.භා. 1.00  පාර්ලිවම්න්ුරව රැසන විය.   
කථානායකුරො [ගරු කරු ජයසූරිය ෙහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

பொரொளுைன்றம் பி.ப. 1.00 ைைிக்குக் கூடியது.  

ெபொநொயகர்  அவர்கள்  [ைொண்புைிகு கரு ஜயசூொிய] தமலமை 

வகித்தொர்கள். 

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

Chair. 
 

නිවේදන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
I 
 

ධාාරානිපාත වර්ෂාව නිසා ඇති වුණ බරපතළ ආපදා 
තත්ත්වය 

கடும் ைமழயினொல் ஏற்பட்டுள்ள அனர்த்த நிமலமை 
DISASTROUS SITUATION ARISEN DUE TO TORRENTIAL 

RAINS 

 
ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පසුගිය දන කිහිපය තුළ ඇද හයැලුණු ධාරානිපාත වර්ෂාව 
ශහයේතුශවන් අප දවයිශන් දසාත්රි ෙ ටෙට ඇති වූ බරපතළ විංවතුර 

ආපදාව නිසා, ඉතිහයාසශත ශපර ශනොවූ විරූ අයුරින් 200ෙට අධිෙ 
වටිනා මිනිසා ජීවිත සිංඛ්යාව  අහිමිවී්ත්, දහයසා සිංඛ්යාත පිරිසා 
අවතැන්වී්ත්, සිදු වූ වි ාල ශේපළ හයානියත් පිළිබඳව දැඩි 

ෙේපාශවන් සිහිපත් ෙරන අතර, ශ්ශලස අභාවයසේපන්න  ශලස 
විංවතුර හයා විවිධ සාථානවල ඇති වූ නාය යෑේ ශහයේතුශවන් 
ශ්ශලො වින් විශයෝ වූ ඒ අහිිංසෙ, අසරණ ජීවිත ශවනුශවන් 
පාර්ලිශේන්තුශේ සාති ය සිංශේවය පළ කිරී්ට ්් ශ්ය 

අවසාථාව ෙර වනිමි.  

අපශේ පාලනශයන් ශතොර වූ ශ්් සාවභාවිෙ විපත්තිශයන් 
අන්ත අසරණ වූ ජන ජීවිත යළිත් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීශේ 

ඒොයන පර්ාර්ථශයන් ්ානවීය දයා ෙරුණාව ශපරදැරි 
ෙරශවන නිල රාජොරියට වඩා පරිතයාවලිලි ශලන්වතුේකින් 
ොලය, ර්ය වැය ෙරමින් ඉදරිපත් වී ශේ වනවිටත් ෙටයුතු 

ෙරමින් සිටින ත්රිවිධ හයදාදාව, ශපොලීසිය ඇතුළු සියලු් ආර ෂෙ 
අිං වලටත්, රාජය ශසේවශත නිලධාරි ්හයත්් ්හයත්ීනන්ටත්, ඊට 
සේබන්ධ වූ අශනකුත් සියලු් ආයතන, විවිධ සිංවිධාන, 

පුේවලයන්ටත් පාර්ලිශේන්තුශේ ෙථානායෙවරයා ශලස ්ාශේ 
හයෘදයාිංව් ෙෘතඥතාව ඒ සෑ් සියලු ශදනා ශවනුශවන් පළ ෙර 
සිටින බව ශ්හිලා සඳහයන් ෙරමි.  

එ් ප්රජා ශසේවා ෙටයුතුවල නියැලීශේී  අවාසනාවන්ත ශලස 

ජීවිත ෂයට පත් වූ ගුවන් හයදාදා නිලධාරියා ඉතා්ත් සිංශේී ව 
සිහිපත් ෙරන අතර්, එ් නිලධාරියාශේ ශේහයයට පාර්ලිශේන්තුව 
ශවනුශවන් අවසන් ශවෞරව දැ වී්ට ද ්ා හයට හයැකි වූ බව ප්රො  
ෙරමි. තවද, විවිධ වූ ්ාධය ආයතන, ්ාධය වාර්තා කිරීශ්න් 

ඔබ්බට යමින් අවතැන් වූ, අසරණ වූ ත් සශහයෝදර ජනතාව 
ශවනුශවන් ආධාර ලබා ශදමින් සහයන සැලසීශ්න් ෙළා වූ 
උත්තුිංව ොර්යය ශවනුශවන් සියලු් ්ාධය ආයතනවලටත්, 

සාශේච්ඡා සිංවිධානවලටත්, අශනකුත් පරිතයාවලීලීන්ටත් ්ාශේ 
ෙෘතශේී ත්වය පිරින්මි.  

රුදුරු විංවතුර උවදුරින් උන්හිටි තැන් අහිමිවී, අන්ත අසරණ 

වූ ජනතාවට කිසියේ ශහයෝ සහයනය  ලබා ී ්ට ්ා ගිය සෑ් 
තැනෙී ් ආණ්ඩු පාර් ාවශත සහය විරුේධ පාර් ාවශත සියලු් 
පාර්ලිශේන්තු ජනතා නිශයෝජිතයන් අවධාරණය ෙරමින් පවසා 

සිටිශත ප ෂ, පාට, පටු ශබී ේ පශසෙ ලා ඉදරිශතී  ශ්වැනි 
ශේදවාචෙයන්ට දාහුණ ී ්ටත්, ජීවිත, ශේපළ හයානි අව් ෙර 
වැනී්ටත් ආපදා ෙළ්නාොරණය ශවනුශවන් ශයෝවය 
යන්ත්රණය  සෙසා කිරී් ඉතා්ත්් ොශලෝචිත බවය.  

අප දවයිශන් ඉදරි පරේපරාවටත්, නූපන් පරපුරටත් ශ්වන් 
භයානෙ වයවසනවලට ශවොදුරු ශනොවී්ට ්නා අධයයනයකින් 
පසුව ශයෝජිත සැලැසා්  සහය යන්ත්රණය  සෙසා කිරී්ට අපි 

සැශවෝ  අපශේ ශේ කුඩා රට ශවනුශවන් ඉදරිපත්වී්ට සුදුසු 
ොලය එළැඹ තිශබන බව ශ්ොනවට පැහයැදලි ශවයි.  ශ්වැනි 
ක්රියාොරෙේ ශවනුශවන් අතිවි ාල දාදල  අව ය වුවත් අප රට 

අද ශලෝෙශත ශහයොඳ හිත, සුහයදත්වය අත්පත් ෙරවත් යහයපත් 
රාජයය  ශලස එවැනි ූලලය ප්රතිපාදන ශසොයා වැනී් දුෂාෙර 
ොර්යය  ශනොවන බව ්ාශේ එේ වි ාවාසයයි. එ් නිසා 

පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝජනය ෙරන  සැබෑ සිංශේී  ජනතා 
නිශයෝජිතයන් ශලස අප සැශවෝ එෙට එෙදාතු වී අත්වැල් 
බැඳශවන ශ්් ශපොදු අරදාණ ශවනුශවන් සුදුසු ඉ ්න් වැඩ 

පිළිශවළෙට අවරණර්ණවී්ට අධිෂාධාන ෙර වනිදා. සාතුතියි.  
 

II 
 

ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංික කිරීවම් (විවශ්ේෂ විධිවිධාාන) 

පනත් වකටුම්පත  වරේෂනධාධිකරණවත රණරණය 
ததருநர்கமள பதிவுதெய்தல் (விதெட ஏற்பொடுகள்) 

ெட்டமூலம்: உயர் நீதிைன்றத் தீர்ப்பு 

REGISTRATION OF ELECTORS (SPECIAL PROVISIONS) BILL: 
DETERMINATION OF THE SUPREME COURT 

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ආණ්ඩුක්ර් වයවසාථාශේ 121(1) වයවසාථාව අනුව 
ශරේෂාධාධිෙරණය හයදාශේ අයෝශයෝවයට ල  ෙරන ලද “ඡන්ද 
හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීශේ (විශ ේෂ විධිවිධාන)” න්ැති පනත් 
ශෙටුේපත පිළිබඳ ශරේෂාධාධිෙරණශත රණරණය සභාවට දැනුේ 
ී ්ට ෙැ්ැත්ශතමි. 

පනත් ශෙටුේපත ශහයෝ එහි විධිවිධාන කිසිව  ශහයෝ 
ආණ්ඩුක්ර් වයවසාථාවට අනනුූලල ශනොවන බවට  
ශරේෂාධාධිෙරණය රණරණය ෙර ඇති අතර  “අභයන්තර ව ශයන් 
අවතැන් වූ තැනැත්තා” යන්ශනහි නිර්වචනය ශරේෂාධාධිෙරණ 
රණරණශත සඳහයන් පරිද සිංශ ෝධනය ෙළ යුතු බවට තවදුරටත් 
ශරේෂාධාධිෙරණය දන්වා ඇත.  

ශරේෂාධාධිෙරණශත රණරණය අද දන ොර්ය සටහයන් දැ ශවන 
නිල වාර්තාශේ දාද්රණය ෙළ යුතුයැයි ්් නිශයෝව ෙරමි. 
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අපරාධා නඩු විධාාන සිංග්රහය (විවශ්ේෂ විධිවිධාාන) 

(සිංවශ්ෝධාන) පනත් වකටුම්පත   වරේෂනධාධිකරණය  
වපත්සෙක් 

குற்றவியல் நடவடிக்மகமுமறச் ெட்டக்தகொமவ 

(விதெட ஏற்பொடுகள்) (திருத்தம்) ெட்டமூலம்: உயர் 

நீதிைன்றுக்கு ைனு 
CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (SPECIAL PROVISIONS) 
(AMENDMENT) BILL: PETITION TO THE SUPREME COURT 

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ආණ්ඩුක්ර් වයවසාථාශේ 121(1) වයවසාථාව ප්රොරව “අපරාධා 

නඩු විධාාන සිංග්රහය (විවශ්ේෂ විධිවිධාාන) (සිංවශ්ෝධාන)” පනත් 
ශෙටුේපත සේබන්ධශයන් ශරේෂාධාධිෙරණය ශවත ඉදරිපත් ෙරන 

ලද ශපත්ස්ෙ පිටපත  ්ා ශවත ලැබී ඇති බව පාර්ලිශේන්තුවට 
දැනුේ ී ්ට ෙැ්ැත්ශතමි. 

 
ලිිළ වල්ඛනාදය ිළිතගැන්වීෙ 

ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා (ඉඩම් සහ පාර්ලිවම්න්ුර 

ප්රතිසිංසනකරණ  අොතය හා ආණ්ඩු පක්ෂවත  
ප්රධාාන සිංවිධාායකුරො)  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க - கொைி ைற்றும் 

பொரொளுைன்ற ைறுெீரமைப்பு அமைச்ெரும் அரெொங்கக் கட்ெியின்  

முதற்தகொலொெொனும்) 

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

වරු ෙථානායෙතු්නි, අග්රා්ාතයතු්ා සහය ජාතිෙ ප්රතිපත්ති 
හයා ආර්ථිෙ ෙටයුතු අ්ාතයතු්ා ශවනුශවන් ්් පහයත සඳහයන් 

වාර්තා ඉදරිපත් ෙරමි. 

(i) 2016 වර්ෂය සඳහයා ජාතිෙ ප්රතිපත්ති හයා ආර්ථිෙ 
ෙටයුතු අ්ාතයාිං ශත ොර්ය සාධන වාර්තාව;  

(ii) 2016 වර්ෂය සඳහයා ජනශල්ඛ්න හයා සිංඛ්යාශල්ඛ්න 
ශදපාර්තශේන්තුශේ ොර්ය සාධන වාර්තාව; සහය 

(iii) 2016 වර්ෂය සඳහයා විශේ  සේපත් ශදපාර්තශේන්තුශේ 
ොර්ය සාධන වාර්තාව. 

එ් වාර්තා ආර්ථිෙ සිංවර්ධන පිළිබඳ ආිංලීෙ අධී ෂණ 
ොරෙ සභාව ශවත ශයොදා ෙළ යුතු යැයි ්් ශයෝජනා ෙරමි.     

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදන්, සභා සම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
වරු ෙථානායෙතු්නි, අග්රා්ාතයතු්ා සහය ජාතිෙ ප්රතිපත්ති 

හයා ආර්ථිෙ ෙටයුතු අ්ාතයතු්ා ශවනුශවන් ්් 2016 වර්ෂය 

සඳහයා අග්රා්ාතය ොර්යාලශත ොර්ය සාධන වාර්තාව ඉදරිපත් 
ෙරමි. 

එ් වාර්තාව අභයන්තර පරිපාලනය හයා රාජය 

ෙළ්නාෙරණය පිළිබඳ ආිංලීෙ අධී ෂණ ොරෙ සභාව ශවත 
ශයොදා ෙළ යුතු යැයි ්් ශයෝජනා ෙරමි.     

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදන්, සභා සම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
වරු ෙථානායෙතු්නි, දාදල් හයා ජන්ාධය අ්ාතයතු්ා 

ශවනුශවන් ්් පහයත සඳහයන් වාර්තා ඉදරිපත් ෙරමි. 

(i) 2016 වර්ෂය සඳහයා භාණ්ඩාවාර ශ්ශහයයුේ 
ශදපාර්තශේන්තුශේ ොර්ය සාධන වාර්තාව;  

(ii) 2016 වර්ෂය සඳහයා ෙළ්නාෙරණ විවණන 
ශදපාර්තශේන්තුශේ ොර්ය සාධන වාර්තාව;  

(iii) 2016 වර්ෂය සඳහයා රාජය ගිණුේ ශදපාර්තශේන්තුශේ 
ොර්ය සාධන වාර්තාව;  

(iv) සුරාබදු ආඥා පනශත් (52 අධිොරය වූ) 32 වවන්තිය 
ස්ඟ කියවිය යුතු 25 වවන්තිය යටශත් ්ත්පැන් 
බලපත්ර වාසාතු සේබන්ධශයන් දාදල් අ්ාතයවරයා 
විසින් පනවන ලදුව, 2016 ශදසැේබර් 15 දනැති අිංෙ 
1997/16 දරන අති විශ ේෂ වැසට් පත්රශත පළ ෙරන ලද 
නිශේදනය (අිංෙ 992 දරන සුරාබදු නිශේදනය); සහය 

(v) සුරාබදු ආඥා පනශත් (52 අධිොරය වූ) 32 වවන්තිය 
ස්ඟ කියවිය යුතු 25 වවන්තිය යටශත් අර කු බලපත්ර 
වාසාතු සේබන්ධශයන් දාදල් අ්ාතයවරයා විසින් 
පනවන ලදුව, 2016 ශදසැේබර් 20 දනැති අිංෙ 199ට/7 
දරන අති විශ ේෂ වැසට් පත්රශත පළ ෙරන ලද 
නිශේදනය (අිංෙ 994 දරන සුරාබදු නිශේදනය). 

එ් වාර්තා සහය නිශේදන රජශත දාදල් පිළිබඳ ොරෙ සභාව 
ශවත ශයොදා ෙළ යුතු යැයි ්් ශයෝජනා ෙරමි.     

 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදන්, සභා සම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා (උසසන අධායාපන හා 
ෙහාොර්ග අොතයුරො සහ පාර්ලිවම්න්ුරවේ 

සභානායකුරො) 
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல - உயர்கல்வி ைற்றும் 

தநடுஞ்ெொமலகள் அமைச்ெரும் பொரொளுைன்றச் ெமப 

முதல்வரும்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
වරු ෙථානායෙතු්නි, 2016 වර්ෂය සඳහයා පාර්ලිශේන්තුශේ 

විප ෂ නායෙ ොර්යාලශත වාර්ෂිෙ ොර්ය සාධන වාර්තාව ්් 
ඉදරිපත් ෙරමි.  

එ් වාර්තාව නනතිෙ ෙටයුතු (දූෂණ විශරෝධී) හයා ්ාධය 
පිළිබඳ ආිංලීෙ අධී ෂණ ොරෙ සභාව ශවත ශයොදා ෙළ යුතුයැයි 
්් ශයෝජනා ෙරමි.  

 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදන්, සභා සම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

1039 1040 



පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
වරු ෙථානායෙතු්නි, පහයත සඳහයන් නිය් ශදෙ ්් ඉදරිපත් 

ෙරමි.  

(i) 1978 අිංෙ 16 දරන වි ාවවිදයාල පනශත් 27 (1) 
වවන්තිය යටශත් උසසා අධයාපන හයා ්හයා්ාර්ව 
අ්ාතයවරයා විසින් වි ාවවිදයාල ප්රතිපාදන ශෙොමිෂන් 
සභාශේ නිර්ශේ ය සහිතව, ශේරාශදණිය 
වි ාවවිදයාලශත,  ාසාත්ර ීඨධය තුළ ්ශනෝවිදයා 
අධයයන අිං ය  පිහිටුවී  ්සේබන්ධශයන් සාදන ලදුව 
2017 අශප්රේල් 19 දනැති අිංෙ 2015/45 දරන අති විශ ේෂ 
වැසට් පත්රශත පළ ෙරන ලද නිය්ය; සහය 

(ii) 1978 අිංෙ 16 දරන වි ාවවිදයාල පනශත් 27 (1) 
වවන්තිය යටශත් උසසා අධයාපන හයා ්හයා්ාර්ව 
අ්ාතයවරයා විසින් වි ාවවිදයාල ප්රතිපාදන ශෙොමිෂන් 
සභාශේ නිර්ශේ ය සහිතව, ශේරාශදණිය 
වි ාවවිදයාලශත නවදය ීඨධය තුළ විකිරණශේී  
අධයයන අිං ය  පිහිටුවී  ්සේබන්ධශයන් සාදන ලදුව 
2017 අශප්රේල් 19 දනැති අිංෙ 2015/46 දරන අතිවිශ ේෂ 
වැසට් පත්රශත පළ ෙරන ලද නිය්ය. 

එ් නිය් අධයාපනය හයා ්ානව සේපත් සිංවර්ධනය පිළිබඳ 
ආිංලීෙ අධී ෂණ ොරෙ සභාව ශවත ශයොදා ෙළ යුතුයැයි ්් 

ශයෝජනා ෙරමි.    
 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදන්, සභා සම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
වරු ෙථානායෙතු්නි, සාවශේ  ෙටයුතු අ්ාතයතු්ා 

ශවනුශවන් ්් පහයත සඳහයන් වාර්තා  ඉදරිපත් ෙරමි. 
(i) 2016 වර්ෂය සඳහයා සාවශේ  ෙටයුතු අ්ාතයාිං ශත 

වාර්ෂිෙ ොර්ය සාධන වාර්තාව හයා ගිණුේ; 

(ii) 2016 වර්ෂය සඳහයා ෙෑවල්ල දසාත්රි  ශල්ෙේ 
ොර්යාලශත ොර්ය සාධන වාර්තාව හයා ගිණුේ; 

(iii) 2016 වර්ෂය සඳහයා ශ්ොනරාවල දසාත්රි  ශල්ෙේ 
ොර්යාලශත ොර්ය සාධන වාර්තාව හයා ගිණුේ; 

(iv) 2016 වර්ෂය සඳහයා අේපාර දසාත්රි  ශල්ෙේ 
ොර්යාලශත වාර්ෂිෙ ොර්ය සාධන වාර්තාව හයා ගිණුේ; 
සහය 

(v) 2016 වර්ෂය සඳහයා යාපනය දසාත්රි  ශල්ෙේ 
ොර්යාලශත වාර්ෂිෙ ොර්ය සාධන හයා ගිණුේ වාර්තාව.  

එ් වාර්තා අභයන්තර පරිපාලන හයා රාජය ෙළ්නාෙරණය 
පිළිබඳ ආිංලීෙ අධී ෂණ ොරෙ සභාව ශවත ශයොදා ෙළ යුතුයැයි 

්් ශයෝජනා ෙරමි.  
 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදන්, සභා සම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු ආර්.එම්. රිංජිත් ෙද්දුෙ බණ්ඩාර ෙහතා (රාජය 

පරිපාලන හා කළෙනාකරණ අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொர - தபொது 

நிர்வொக ைற்றும் முகொமைத்துவ அமைச்ெர்) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
වරු ෙථානායෙතු්නි, 2016 වර්ෂය සඳහයා රාජය පරිපාලන හයා 

ෙළ්නාෙරණ අ්ාතයාිං ශත වාර්ෂිෙ ොර්ය සාධන වාර්තාව හයා 
ගිණුේ ් ් ඉදරිපත් ෙරමි.  

එ් වාර්තාව අභයන්තර පරිපාලන හයා රාජය ෙළ්නාෙරණය 

පිළිබඳ ආිංලීෙ අධී ෂණ ොරෙ සභාව ශවත ශයොදා ෙළ යුතු 
යැයි ්් ශයෝජනා ෙරමි.   

 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදන්, සභා සම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

වපත්සම් 
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු සුජීව වසේනසිංහ ෙහතා  
(ைொண்புைிகு சுஜீவ தெனெிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

වරු ෙථානායෙතු්නි,  ශෙොළඹ 07, ්රීනා ඇවනියු, අිංෙ 03 

දරන සාථානශයහි පදිංචි ්ශනෝජා ස්රවීර ්හයත්මියශවන් ලැබුණු 
ශපත්ස්  ්් පිළිවන්වමි. 
 

ගරු ලකී ජයවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு லக்கி ஜயவர்தன) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 
වරු ෙථානායෙතු්නි, ්් පහයත සඳහයන් ශපත්සේ පහය 

පිළිවන්වමි.  

(1) ්ැද ්හයනුවර, ශ්ොරවහයදාල, අිංෙ 94/2 දරන සාථානශයහි 
පදිංචි ඒ.ජී. ධර්්ශසේන ් හයතාශවන් ලැබුණු ශපත්ස්; 

(2) වල්වැටිෙන්ද, අලුත්ශවදර, අිංෙ 115 දරන සාථානශයහි 
පදිංචි ඒ.එේ.එසා. අධිොරි ් හයතාශවන් ලැබුණු ශපත්ස්; 

(3) උඩදුේබර, ශපොේපිටිය, ඔයතැන්න යන ලිපිනශයහි පදිංචි 
ඊ.එේ. රන්්ල් කු්ාරි ඒෙනායෙ ශ්නවියශවන් ලැබුණු 
ශපත්ස්; 

(4) උඩදුේබර, ශපොේපිටිය, ඔයතැන්න අිංෙ 47 දරන 
සාථානශයහි පදිංචි ඊ.එේ.ීඨ.ඩබ්ලිේ.එල්.බී. ඒෙනායෙ 
්හයතාශවන් ලැබුණු ශපත්ස ;් සහය 

(5) ශේරාශදණිය, අඟුණාවල, අිංෙ 335/3 දරන සාථානශයහි 
පදිංචි ශ .එේ.ීඨ.සී. බණ්ඩාර ්හයතාශවන් ලැබුණු 
ශපත්ස්.  

     
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொஜகருைொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

වරු ෙථානායෙතු්නි, තිත්තපත්තර, ස්ණබැේද, අිංෙ 23ට 
දරන සාථානශයහි පදිංචි ආර්.එේ.ඩී. සිරිශසේන ්හයතාශවන් ලැබුණු 
ශපත්ස්  ්් පිළිවන්වමි. 

  

ගරු වරෝහිණී කුොරි විවේරත්න ෙහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தரொஹினி குைொொி விதஜரத்ன) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

වරු ෙථානායෙතු්නි, වශල්ශවල, බඹරවසාවැව, ෙටුශපොත, 
අිංෙ 401 දරන සාථානශයහි පදිංචි බී.ඩබ්ලිේ.ඩී.එේ.ශ . 

ධර්්කීර්ති ්හයත්මියශවන් ලැබුණු ශපත්ස්  ්් පිළිවන්වමි. 
 

ගරු සන්දත් සෙරසිංහ ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ெந்தித் ெைரெிங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

වරු ෙථානායෙතු්නි, බුලත්ශෙොහුපිටිය, වියලපිටිය යන 
ලිපිනශයහි පදිංචි ශ .ජී.එේ. දසානායෙ ්හයතාශවන් ලැබුණු 

ශපත්ස්  ්් පිළිවන්වමි. 
 

ඉදරිපත් කරන ලද වපත්සම්  ෙහජන වපත්සම් ිළිතබඳ කාරක 
සභාව  පැවරිය යුුර යයි නිවයෝග කරන  ලදී. 

ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் ெொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 
Petitions. 
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ප්රශ්නනවල  වාිකක ිළිතුරරු 
வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ාන අිංෙ 1-3ට7/'15-(5), වරු බුේධිෙ පතිරණ ්හයතා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

වරු ෙථානායෙතු්නි, ්ා එ් ප්ර ානය අහයනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka ) 

වරු ෙථානායෙතු්නි, ආර ෂෙ රාජය  අ්ාතයතු්ා 

ශවනුශවන් ්ා එ් ප්ර ානයට පිළිතුරු ී ් සඳහයා සති ශදෙෙ 
ොලය  ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ප්රශ්නනය ෙුර දනකදී ඉදරිපත් කිරීෙ  නිවයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ාන අිංෙ 2-1101/'16-(2), වරු පේ් උදය ාන්ත 
ගුණශසේෙර ් හයතා. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුණවසේකර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். பத்ை உதயெொந்த குைதெகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
වරු ෙථානායෙතු්නි, ්් එ් ප්ර ානය අහයනවා.   

 
ගරු ඉන්දක බණ්ඩාරනායක ෙහතා (නිවාස හා ඉදකිරීම් 
නිවයෝජය අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு இந்திக பண்டொரநொயக்க - வீடமைப்பு ைற்றும் 

நிர்ைொைத்துமற பிரதி அமைச்ெர்) 

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

වරු ෙථානායෙතු්නි, නිවාස හයා ඉදකිරීේ අ්ාතයතු්ා 

ශවනුශවන් එ් ප්ර ානයට පිළිතුරු ී ් සඳහයා සති ශදෙෙ ොලය  
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුණවසේකර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். பத்ை உதயெொந்த குைதெகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
වරු ෙථානායෙතු්නි, ්් ශේ ප්ර ානය ශවොඩ  ොලය  

තිසාශසේයි අහයන්ශන්.  

 
ගරු ඉන්දක බණ්ඩාරනායක ෙහතා  
(ைொண்புைிகு இந்திக பண்டொரநொயக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

වරු ්න්ත්රීතු්නි, පළදාවැනි වතාවටයි අහයලා තිශබන්ශන්. 

ගරු ආර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුණවසේකර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். பத்ை உதயெொந்த குைதெகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ශේ සේබන්ධ ප්ර ාන කිහිපය  තිශබනවා. ඒ නිසා වරු සජිත් 

ශප්රේ් දාස ්ැතිතු්ා පිළිතුරු ශදන්න ෙල් වත්තා.  

 
ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වරු නිශයෝජය අ්ාතයතු්නි, සති ශදෙකින් පිළිතුරු ශදන්න 
පුළුවන්ද? 

 
ගරු ඉන්දක බණ්ඩාරනායක ෙහතා  
(ைொண்புைிகு இந்திக பண்டொரநொயக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

පුළුවන්, වරු ෙථානායෙතු්නි. 
 

ප්රශ්නනය ෙුර දනකදී ඉදරිපත් කිරීෙ  නිවයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
"සෙෘද්ධි ආදර්ශ් ගම්ොන" වයාපෘතිය   අරණු 

"ெமுர்த்தி ைொதிொிக் கிரொைங்கள்" 

கருத்திட்டம் :தநொக்கம் 
"SAMURDHI MODEL VILLAGES" PROJECT: OBJECTIVES  
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3. ගරු චමින්ද වි වේසරි ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெைிந்த விதஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ස්ාජ සවිබලවැන්වීේ, සුභසාධන හයා ෙන්ද උඩරට උරු්ය 

පිළිබඳ අ්ාතයතු්ාශවන් ඇසූ ප්ර ානය - (1) : 

(අ) (i) "ස්ෘේධි ආදර්  වේ්ාන" නමින් වයාපෘතිය  
ඔබ අ්ාතයාිං ය ් ් න් ආරේභ ෙර තිශබ්ද; 

 (ii) එශසේ නේ, එ් වයාපෘතිශත අරදාණු ෙවශර්ද; 

 (iii) බදුල්ල දසාත්රි ෙශයන් එ් වයාපෘතිය සඳහයා  
ශතෝරාවත් වේ්ාන ෙවශර්ද; 

 (iv) එ් වේ්ාන දයුණු කිරී් සඳහයා  වැනී්ට 
අශේ ෂා ෙරන පියවර ෙවශර්ද; 

 යන්න එතු්ා ශ්් සභාවට දන්වන්ශනහිද? 

(ආ) ශනො එශසේ නේ, ඒ ් න්ද? 
 

ெமூக வலுவூட்டல், நலன்புொி ைற்றும் கண்டி ைரபுொிமைகள் 

அமைச்ெமரக் தகட்ட வினொ:  

(அ) (i) "ெமுர்த்தி ைொதிொிக் கிரொைங்கள்" எனும் தபயொில் 

தங்களது அமைச்ெினொல் கருத்திட்டதைொன்று 

ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதொ; 

 (ii) ஆதைனில், தைற்படி கருத்திட்டத்தின் தநொக்கம் 

யொது; 

 (iii) தைற்படி கருத்திட்டத்துக்கொக பதுமள 

ைொவட்டத்தில் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ள 

கிரொைங்கள் யொமவ; 

 (iv) தைற்படி கிரொைங்கமள முன்தனற்றுவதற்கொக 

தைற்தகொள்வதற்கு எதிர்பொர்க்கின்ற 

நடவடிக்மககள் யொமவ; 

 என்பமத அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்தறல், ஏன்? 
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පාර්ලිශේන්තුව 

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

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether your Ministry has initiated a project 

titled “Samurdhi Model villages”; 

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

 (iii) the villages in the Badulla District which 
have been selected for that project; 

 (iv) the steps which are proposed to be taken to 
develop those villages? 

(b) If not, why? 

 
ගරු එසන.බී. දසානායක ෙහතා (සොජ සවිබල ගැන්වීම් හා 

සුභසාධාන හා කන්ද උඩර  උරුෙය ිළිතබඳ අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு எஸ்.பி. திெொநொயக்க - ெமூக வலுவூட்டல் ைற்றும் 

நலன்புொி ைற்றும் கண்டி ைரபுொிமைகள் அமைச்ெர்) 

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

වරු ෙථානායෙතු්නි, එ් ප්ර ානයට පිළිතුර ශ්ශසේයි. 

(අ) (i) ස්ෘේධි සිංවර්ධන ශදපාර්තශේන්තුව ්් න් 
ස්ෘේධි ආදර්  වේ්ාන වයාපෘතිය  ආරේභ ෙර 
ඇත. 

 (ii) * චිරසාථායී නිෂාපාදන ක්ර්ශේදය  තුළින් පවුශල් 
 ශපෝෂණය සහය ආහයාර සුර ෂිතතාවය ඇති 
 කිරී්. 

  * ප්රජා සහයභාගිත්වය උපරි් ශලස ශයොදා වනිමින්, 
 ග්රාීනය නිෂාපාදන වැඩිදයුණු ෙර, අශළවිෙරණ 
 ජාලයට සේබන්ධ ෙර, ඔවුන්ශේ ආර්ථිෙ 
 සවිබලවැන්වී්. 

  * ස්ාජ සිංවර්ධන සහය අශනකුත් ශපොදු පහයසුෙේ 
 ප්ර සාත ්ට්ට්ෙට පත් ෙරමින්, ක්රියාොරී 
 වේ්ාන පේධතිය  බිහි කිරී්. 

  * අන් අයටද ආදර් ය  වන පරිද, දැනු් හයා සතුට 
 ලබාවත හයැකි පරිද, සශ්ෝධානිෙ ආදර්  
 වේ්ානය  බිහි කිරී්. 

  * දළිඳුෙ  ් පිටුදැකීශේ ජාතිෙ ශ්ශහයවරට ්නා 
 ආදර් ය  ලබා දය හයැකි වන ශලස 
 දරිද්රතාවශයන් ශපශළන පවුල් ආර්ථිෙ 
 ව ශයන් සවිබලවැන්වී්. 

 (iii) බදුල්ල දසාත්රි ෙශත, හයල්දුේදාල්ල ප්රාශේලිය 
ශල්ෙේ ශෙොට්ධාසශත විහයාරවල වේ්ානය අදාළ 
වයාපෘතිය සඳහයා ශතෝරා ශවන ඇත. 

 (iv) එ් ග්රා්  නිලධාරි වසශේ ජීවත්වන ප්රජාවශේ ජීවන 

තත්ත්වය උසසා කිරී් සඳහයා දැනට ශයශදන 

ෙර්්ාන්ත දයුණු ෙර වැනී්ට අව ය උපෙරණ 

ද්රවය ලබාී ් සහය නව ජීවන ්ාර්ව අශේ ෂා 

ෙරන්නන් හයට ශරෝස ්ල් පැළ සෑී ් තුළින් 

ආදායේ තත්ත්වය වැඩිදයුණු ෙර වැනී්ට එ  ්

වවාව හයඳුන්වා ී ්ට අශේ ෂිතය. -ශේ ව් ශරෝස 

්ල් පැළ විකිණී් ශබොශහයෝ  ශහයොඳින් ශෙශරන 

ව් .- ඒ සඳහයා රුපියල් මිලියන 7ෙ දාදල  

ශවන් ෙර ඇත. 

  ීනට අ්තරව සෑ්  පවුලෙට් ඔවුන්ශේ අයෝ්තය 
පරිද පවුල් සිංවර්ධන වයාපෘති සෙසා ෙර ඒවාට 
ආධාර ශෙශර්. 

(ආ) අදාළ ශනෝ ැත. 

 
ගරු චමින්ද වි වේසරි ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெைிந்த விதஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

වරු අ්ාතයතු්නි,  පිළිතුරු ලබාී ් ශවනුශවන් ශබොශහයෝ 
සාතුතියි.  වරු ඇ්තිතු්නි, ඇත්තට්  ශ්ය ශේ අ්ාතයාිං ය 
යටශත් ෙරන ඉතා්ත් වැදවත් වැඩ පිළිශවළ . ඔබතු්ා 

හයල්දුේදාල්ල ශෙොට්ධාසය වැන ප්ණයි කිේශේ. ් ා හිතන විධියට, 
ආදර්  වේ්ාන පවත්වා ශවන යා් ට බණ්ඩාරශවල, ඇල්ල 
ශෙොට්ධාසයත් ශතෝරා ශවන තිශබනවා.   

විශ ේෂශයන්් ශ්හිී  ව් තුළ ්ත්ද්රවය බැහයැර කිරී් කියන 
ොරණා සියල්ල් සිේධ ෙරනවා. ්් ශේ උත්සවයට සහයභාගී 
වුණා. වරු ඇ්තිතු්නි, ශ්හිී  ්් දකින අඩු පාඩුව  තිශබනවා. 

ඒෙ වැන ත්යි ්ශේ පළදාවැනි අතුරු ප්ර ානය අහයන්ශන්. 
විශ ේෂශයන්් අඩු ආදායේලාභී පවුල් සඳහයා ඔවුන්ශේ ආර්ථිෙය 
  ති්ත් කිරී්ටත්, ව් තුළ තිශබන අඩු පාඩු සියල්ල සඳහයා 

දාදල් ශවන් කිරී්ටත් ඔබතු්ාශේ අ්ාතයාිං ය හයරහයා ඔබතු්ා 
වි ාල දාදල  වැය ෙරනවා. වරු ඇ්තිතු්නි, විශ ේෂශයන්් ඒ 
අඩු ආදායේලාභීන් ශවනුශවන් වැය ෙරන දාදලින් -  
උදාහයරණය  විධියට වත්ශතොත් මිරිසා අඹරන යන්ත්ර, ්හයන 

්ැෂින් වැනි ශේවල් ඔවුන්ශේ සාවයිං ආර්ථිෙය දයුණු ෙර වැනී් 
සඳහයා ලබා ශදනවා.  එදා ඒ රැසාවී් තුළත් ශයෝජනා ෙළ පරිද  
නිලධාරින් හයරහයා ඒ පිළිබඳව පසු විපර්  ෙරන්න අද අවසාථාව  

හයදලා තිශබනවා.  වරු ඇ්තිතු්නි, ඒ පසු විපර් ෙරන්න ඕනෑ 
ඔවුන්ශේ ආර්ථිෙය   ති්ත් ෙරලායි. ඒෙ ෙරලා තිශබනවාද? 
ඒ ී පු ශදයින් ඔවුන් ඵල ප්රශයෝජනය  වන්නවාද? එශසේ 

ශනෝැතිව  ඒවායින් ශවනත් ෙටයුතු ෙරනවාද කියලා ශසොයා 
බලන්න ඕනෑ. ශ්ොෙද, ස්හයර උදවිය ඒ ලබා ශදන උපෙරණය 
ශවනත් පුේවලයන් සඳහයා විකුණන ආොරය අපි දකිනවා. 

එතශෙොට අශේ වෑයශ්න් වැඩ  ශවන්ශන් නැහයැ. ඒ නිසා එ් පසු 
විපර් තුළින් ශේ වැඩසටහයන ශවනුශවන්  යේ ෙටයුත්ත  
ෙරන්න වරු ඇ්තිතු්ා සූදානේ ශවලා ඉන්නවාද? 

 

ගරු එසන.බී. දසානායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.பி. திெொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

වරු ෙථානායෙතු්නි, අශේ ්න්ත්රීතු්ා ඉතා වැදවත් 

ප්ර ානය  ්තු ෙශළේ.  එතු්ා කියපු විධියට ඇත්තට් පසුගිය 
ොලශත අශේ ජීව ශනෝපාය වැඩ පිළිශවළ හයරහයා වේවල ස්හයර 
අයට ී පු යන්ත්ර උපෙරණ ඒ අය විකුණලා තිබුණා.  ඒෙට 

ප්රධාන් ශහයේතුව වුශණ් ශේ වැඩ පිළිශවළින් ප්රාශේලිය ශල්ෙේවරු 
හයරහයා දසාපතිවරු ඉවත් කිරී්යි. අද අපි ප්රාශේලිය ශල්ෙේවරුන්ට 
ශේ වවකී් සේපූර්ණශයන්් පවරා තිශබනවා. එතැන 

ෙළ්නාෙරුශව  ඉන්නවා. ඒ හයරහයා අපි පසු විපරේ කිරී් සඳහයා 
අව ය ෙටයුතු සේපූර්ණශයන්් ලෑසාති ෙරලා තිශබනවා. ඒ නිසා 
දාදල් දුන්ශනොත්, උපෙරණය  අරශවන දුන්ශනොත්, එශහය් 

නැත්නේ ශවනත් ආධාරය  දුන්ශනොත් ඒ පිළිබඳ පසු විපරේ ෙර 
වාර්තාව  අපි ශවන්වා වන්නවා. ඒ පිළිබඳව වැඩ සටහයන  
තිශබනවා. හයැබැයි, පසුගිය ොලශත ඒවා තිබුශණ් නැහයැ.  

 
ගරු චමින්ද වි වේසරි ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெைிந்த விதஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

වරු ඇ්තිතු්නි, ප්රාශේලිය සේබන්ධීෙරණ ෙමිටුවලට 
්ාසශයන් ්ාසයට ශනොශවයි,  පුළුවන් නේ ්ාස හයශයන් හයයට 
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ශහයෝ  අවුරුේද අවසානශත එ් පසුවිපරේ වාර්තා ලැශබන්න  

ෙටයුතු ෙරන්නය කියන ොරණයත් ්ත  ෙරමින් ්ශේ  ශදවන 
අතුරු ප්ර ානය අහයනවා. 

ප්රාශේලිය ශල්ෙේතු්ා, සිංවර්ධන නිලධාරි සහය  අශනකුත් 
නිලධාරින් ඉතා් ඕනෑෙමින්, උනන්දුශවන් ශේ ෙටයුත්ත ෙරන 

බව අපි දන්නවා. හයැබැයි, ්ා දකින තවත් එෙ වැටලුව  
තිශබනවා.  ශේ ග්රාීනය ජනතාව ත්න් තුළ තිශබන සාවයිං 
හයැකියාව අනුව  ඔය ශදන ශේත් අරශවන  ශබොශහයෝ අ්ාරුශවන් 

ත් නිෂාපාදනයන් ෙරනවා. හයැබැයි,  ඔවුන්ශේ භාණ්ඩ ශවශළඳ 
ශපොළට ශවනයා් පිළිබඳව, එශහය් නැත්නේ තරවොරී ශවශළඳ 
ශපොළත් එ ෙ තරව කිරී් පිළිබඳව ඔවුන්ට දැනු්  ශහයෝ ඒ 

පිළිබඳව උපශදසා ලබා ී ්  සිදු වන්ශන් නැහයැ.  ඒ නිසා ඔවුන්ට 
එ් ක්ර්ශේදය පිළිබඳව කියලා ශදන්න.  

විශ ේෂශයන් අපි දන්නවා,  ්හයා පරි්ාණ වයාපාරිෙයන් නේ  

අලුත් භාණ්ඩ ශවශළඳ ශපොළට එනශෙොට සන් නේ ශදනවා, 
හයඳුන්වා ී ේ ෙරනවා.  නදාත් ්හයා පරි්ාණ වයාපාරිෙයන් තරව 
ෙරන විධියට් ෙළ යුතු නැහයැ.  වරු ඇ්තිතු්නි,  ශේ ග්රාීනය 
ජනතාව ත්න්ශේ නිෂාපාදන  ඉතා් ගුණශයන්, ප්රමිතිශයන් යුතුව 

ව් තුළ නිෂාපාදනය  ෙරනවා.  රසායනිෙ ද්රවය ශ්ොනවත් අඩිංගු 
ෙරලා නැහයැ.   ශ්න්න ශේ ශේවල් පිළිබඳව  market ෙරන්න 
පුළුවන් වැඩ පිළිශවළ  අ්ාතයාිං ය ්ට්ටමින් ඇති ෙරන්න 

පුළුවන් නේ,   ඔබතු්න්ලා, අපි ශයොදවන ඒ දාදල තුළ ඔවුන්ශේ 
සාවයිං නිෂාපාදනවලින්  ඔවුන්ට ශහයොඳ ආදාය්  ලබා වන්න 
පුළුවන් ශවයි කියලා ්ා හිතනවා.  ව් තුළ ඒ පුේවලයන් ඉතා්  

අසරණ ශවලා සිටිනවා අපි දැ ො.  ඒ පිළිබඳව පසුවිපර්  
ෙරන ශලස ්ා ඉල්ලන්ශන් ඒෙයි.  විශ ේෂශයන්් එ්  නිෂාපාදන 
භාණ්ඩවලින්  අශනකුත් අතුරු නිෂාපාදන ෙර වන්න ඔවුන්ට 

හයැකියාව  නැහයැ.  උදාහයරණය  විධියට වේමිරිසා තිශබන 
ප්රශේ වලට වේමිරිසා ශෙොටන්න යන්ත්රය  ශදනවා නේ ශහයොඳයි. 
ස්හයර ශවලාවට ශෙොශහයන් ශහයෝ යන්ත්ර ශවනැල්ලා ත්යි එ් 

අතුරු නිෂාපාදන ෙරන්න ශවන්ශන්. එවිට අ්තර ප්රවාහයන 
වියද්  යනවා. ශ්න්න ශේ කියන අතර්ැද සිදුවීේ පිළිබඳව, එ් 
 ශෂේත්රය සේබන්ධව  නිෂාපාදෙය දැනුවත්   කිරී්  ෙරන්න 
ඕනෑයි කියන ොරණය ්ා ශයෝජනා ෙරනවා. වරු ඇ්තිතු්නි, ඒ 

සඳහයා වැඩ පිළිශවළ  තිශබනවාද? 

 
ගරු එසන.බී. දසානායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.பி. திெொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

වරු ෙථානායෙතු්නි, එතු්ා ඉතා වැදවත් ොරණය  වැන 

කිේවා. අශේ ප්රාශේලිය සේබන්ධීෙරණ ෙමිටු රැසාවීේවලට  
ූලලසාථාන ෙළ්නාොරවරු හයැ්දා් ඒ අය වැන වාර්තාව  
ඉදරිපත් ෙරනවා.  

ඒ නිසා ඔබතු්ාශේ ඉල්ලී් පරිද් ආදර්  වේ්ාන හයා 
ජීවශනෝපාය වැඩ පිළිශවශළේ වර්ත්ාන තත්ත්වය පිළිබඳ 
වාර්තාව  ්ාස තුශනන් තුනට ඉදරිපත් ෙරන්න කියලා ්් DCC 
එෙට කියන්නේ.  

ඇත්තට් ඊළඟ ොරණය ත්යි, අපි ශේරාශදණිය 
වි ාවවිදයාලය, ශෙොළඹ වි ාවවිදයාලය, ජයවර්ධනපුර 
වි ාවවිදයාලය, විශ ේෂශයන්් වයඹ වි ාවවිදයාලය සේබන්ධ 

ෙරශවන, ඒවාශත ෙෘෂිෙර්් ීඨධවල සහය ඉිංජිශන්රු ීඨධවල සිටින 
අයශවන් ස්න්විත ෙමිටුව  පත් ෙරලා, උපශදසා ී ් සඳහයා 
ෙටයුතු ෙරශවන යනවා. ඒ වාශේ් තායිලන්ත රජු විසින් 

තායිලන්තශත ක්රියාත්්ෙ ෙරශවන යනු ලබන ශවවතු වවා වැඩ 
පිළිශවළට සේබන්ධ විශ ේෂඥ පිරිසාද ්ාස තුශනන් තුනට 
ඇවිල්ලා ශේ අයත් එ ෙ ෙථා ෙරමින්, ඒ සඳහයා අව ය උපශදසා 

ලබාශදනවා. එ් නිසා ඉදරි ොලය තුළ ඔබතු්ා කියන අඩු පාඩු 

ටිෙ අපට හයදාවන්න පුළුවන් ශවයි. ඒවා එශහය් වුශණ් නැහයැ, 
ශේෙ අයාශල් ගිය එෙ ත්යි සිදු වුශණ්. 

 
ගරු චමින්ද වි වේසරි ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெைிந்த விதஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

වරු ෙථානායෙතු්නි, ්් තුන්වැනි අතුරු ප්ර ානය අහයනවා. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහයොඳයි, අහයන්න. 

 
ගරු චමින්ද වි වේසරි ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெைிந்த விதஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

වරු ඇ්තිතු්නි, වෘහිණියන් සඳහයා "ශහයළ ශබොජුන්හයළ" 
කියලා නවර ්ධයශත ශහයොඳ වැඩසටහයන  ක්රියාත්්ෙ වන බව 

අපි දන්නවා. එ් වැඩසටහයන ඉතා්ත්් සාර්ථෙව රට පුරා 
ක්රියාත්්ෙ ශවනවා අපි දැ ො. ඒ වාශේ් වැඩ පිළිශවළ  
ආරේභ ෙරන්න පුළුවන් කියන ශයෝජනාව ත්යි අපි ඉදරිපත් 

ෙරන්ශන්. ඉදරි ොලශතී  ත්න්ශේ නවරශත තිශබන ප්රධාන 
ශවශළඳ ශපොළ තුළ ශ්් නිෂාපාදන අශළවි ෙරන්න පුළුවන් 
අශළවි ්ධයසාථාන ඇති ෙරන්න කියලා ්් ඔබතු්ාට ශයෝජනා 
ෙරනවා. ඔබතු්ාට එවැනි වැඩ පිළිශවළ  ක්රියාත්්ෙ ෙරන්න 

පුළුවන්ද? 

 
ගරු එසන.බී. දසානායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.பி. திெொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ඇත්තට් අපි ප්රාශේලිය ශල්ෙේ ශෙොට්ධාස ්ට්ටමින් වේවල 
තිශබන ප්රධාන ශපොළවල් පදනේ ෙරශවන, දන ශවන් ෙරමින්, 
ස්ෘේධි නිෂාපාදෙයින්ට ත්න්ශේ නිෂාපාදන අශළවි කිරී් සඳහයා 

අව ය පහයසුෙේ සැපයී් යටශත් ෙඩ කිහිපය  සෑ ී ශේ වැඩ 
පිළිශවළ අපි පටන් ශවන තිශබනවා. 

ස්හයර තැන්වල ඒ ොර්ය ආරේභ ෙරලා තිශබනවා. ඔබතු්ා 

අපට ශපොඩි උදවුව  ෙරනවා නේ, ඔබතු්ාශේ ප්රශේ ශත ඒ 
ෙඩවල් ටිෙ හයදලා ශදන්නේ. 

 
ගරු චමින්ද වි වේසරි ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெைிந்த விதஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

දැනට්ත් අශේ ප්රශේ ශත ශේ නිෂාපාදනවලට වි ාල 
ඉල්ලු්  තිශබනවා. නදාත් ඒ නිෂාපාදෙයන්ට හයැකියාව  නැහයැ 

ශෙොළඹ ප්රශේ ශත සිටින ්හයා පරි්ාණ ශවශළන්දන් ස්ඟ 
සේබන්ධතාව  ඇති ෙර වන්නට. ්් කියන්ශන් ඒ වාශේ වැඩ 
පිළිශවළ  වැනයි. 

 

ගරු එසන.බී. දසානායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.பி. திெொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

දැනට් අපි ්ාස හයයෙට සැරය  ශේ නිෂාපාදෙයන් 
ශෙොළඹට ශවනැල්ලා, දවසා තුනෙ ශපොළ  පවත්වනවා. පසුගිය 
දවසාවල එශහය් එෙ  තිබුණා. නදාත් ඒ අය අපට කියනවා ශේෙ 

්ාස ශදශෙන් ශදෙට පවත්වන්න කියලා. ඉඩ ෙඩ සහය සාථාන 
පිළිබඳව වැටලුව  තිශබනවා. නදාත් අපි ශේ පිළිබඳව වැඩ 
ෙටයුතු ෙරශවන යනවා.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

පී. එම්. නන්දවසේන ෙහතා   ධීවර විරාෙ වැටුප 
திரு. பீ.எம். நந்ததென : கடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதியம் 

MR. P.M. NANDASENA:  FISHERIES PENSION  

1310/’16 

4. ගරු ඩලසන අලහප්වපරුෙ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ධීවර හයා ජලජ සේපත් සිංවර්ධන අ්ාතයතු්ාශවන් ඇසූ 

ප්ර ානය- (1): 

(අ) (i) "ජයනී ", කිරලවැල්ල, ශදවිනුවර ලිපිනශත පදිංචි 
ීඨ. එේ. නන්දශසේන ්හයතා ධීවර විරා් වැටුේ 
ශයෝජනා ක්ර්ශත දායෙශයකු බවත්;  

 (ii) වයස අවුරුදු 60 සේපූර්ණ වී් ශහයේතුශවන් ත්ාට 
හිමි විරා්  වැටුප ලබා වැනී් සඳහයා අිංෙ 
MT/3279 යටශත් ඔහු විසින් විධි්ත් අයදුේපත  
ඉදරිපත් ෙර  ඇති බවත්; 

 (iii) ධීවර හයා ජලජ සේපත් ශදපාර්තශේන්තුශේ 
සහයොර අධය ෂ (ධීවිවැ) විසින්  අිංෙ 
්ාත/05/2/ට2 හයා 2014.11.05 දනැති ලිපිශයන් 
්ාතර, ෙෘෂි ර ෂණ ්ණ්ඩලශත අධය ෂවරයා 
ශවත සිහිෙැඳවීේ ෙර ඇති බවත්; 

 (iv) නන්දශසේන ්හයතා, නිය්ානුූලලව වාරිෙ දාදල් 
ශවවා, ඒ බව ් ාතර සහයොර අධය ෂ සහයතිෙ ෙර 
තිබියී ත්, විරා්  වැටුප ශවනුවට, ශුේධ වාරිෙ 
දාදල් හයා ඒ ්ත ශපොළිය ප්ණ  ආපසු ශවවී්ට 
ෙෘෂිෙර්් හයා ශවොවිජන ර ෂණ ්ණ්ඩලය 
රණරණය ෙර ඇති බවත්; 

 එතු්ා දන්ශනහිද? 

(ආ) ශේ වනවිට 62 හයැවිරිද විශත පසු වන නන්දශසේන ්හයතාට 
හිමි විරා්  වැටුප ලබා ී ්ට පියවර වන්ශන්ද යන්න එතු්ා 
ශ්් සභාවට දන්වන්ශනහිද?  

(ඇ) ශනො එශසේ නේ, ඒ ් න්ද? 
 

கடற்தறொழில் ைற்றும் நீரக வளமூல அபிவிருத்தி 

அமைச்ெமரக் தகட்ட வினொ:  

(அ) (i) "ஜயனதி" கிரலதவல்ல, ததவிநுவர என்ற 

முகவொியில் வதியும் திரு. பீ.எம். நந்ததென 

கடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கு 

பங்களிப்புச் தெய்தவரொவொர் என்பமதயும்; 

 (ii) 60 வயமதப் பூர்த்தி தெய்தமையொல் தைக்கு 

உொித்தொன ஓய்வூதியத்மதப் 

தபற்றுக்தகொள்வதற்கு இலக்கம் MT/3279 இன் 

கீழ் முமறயொன விண்ைப்பதைொன்மற 

ெைர்ப்பித்துள்ளொர் என்மதயும்; 

 (iii) கடற்தறொழில் ைற்றும் நீொியல் வளமூல 

அபிவிருத்தி திமைக்களத்தின் உதவிப் 

பைிப்பொளொினொல் (க.ஓ.தி. )  இலக்கம் 

ைொத/05/2/82 ைற்றும் 2014.11.05ஆம் திகதிய 

கடிதத்தின் மூலம் ைொத்தமற, கைத்ததொழில் 

கொப்புறுதிச் ெமபயின் பைிப்பொளருக்கு 

நிமனவூட்டப்பட்டுள்ளததன்பமதயும்; 

 (iv) திரு. நந்ததென, முமறப்படி தவமைத் 

ததொமககமளச் தெலுத்தி, இதமன ைொத்தமற 

உதவி பைிப்பொளர் ெொன்றுப்படுத்தியுள்ள 

தபொதிலும், ஓய்வூதியத்திற்குப் பதிலொக, ததறிய 

தவமைத் ததொமகமயயும் இதற்குொிய 

வட்டிமயயும் ைொத்திரம் திருப்பிச் 

தெலுத்துவதற்கு கைத்ததொழில் ைற்றும் கைநல 

கொப்புறுதி ெமப தீர்ைொனித்துள்ளததன்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) தற்ெையம் 6 2  வயமத அமடந்துள்ள திரு. 

நந்ததெனவுக்குொிய ஓய்வூதியத்மதப் 

தபற்றுக்தகொடுப்பதற்கு நடவடிக்மக எடுப்பொரொ 

என்பமத அவர் இச்ெமபயில் அறிவிப்பொரொ?  

(இ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 
Development: 

(a) Is he aware that - 

 (i) Mr. P.M. Nandasena residing at 
“Jayanadee,” Kiralawella, Devinuwara, is a 

member of the Fishermen’s Pension 
Scheme;  

 (ii) he has submitted a formal application 
bearing reference No. MT/3279 for 
obtaining the pension that he is entitled to 
receive as he has completed 60 years of age; 

 (iii) reminders have been sent to the Director, 
Agrarian Insurance Board, Matara, by the 
Assistant Director (ධීවිවැ) of the 
Department of Fisheries and Aquatic 
Resources through the letter bearing 
reference No. ්ාත/05/2/ට2 dated 
05.11.2014; and 

 (iv) Agricultural and Agrarian Insurance Board 
has decided to pay back to Mr. Nandasena 
only the net premiums and the interest on 
the net premiums instead of paying the 
pension despite that he had duly paid all the 
premiums and the Assistant Director, 
Matara, had certified that he had duly paid 
all the premiums?  

(b) Will he inform this House whether steps would be 
taken to pay to Mr. P.M. Nandasena, who is 62 
years old now, the pension that he is entitled to 
receive? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
වරු ෙථානායෙතු්නි, ධීවර හයා ජලජ සේපත් සිංවර්ධන 

අ්ාතයතු්ා ශවනුශවන් ්ා එ් ප්ර ානයට පිළිතුර ලබා ශදනවා. 

(අ) (i) "ජයනී ", කිරලවැල්ල, ශදවිනුවර පදිංචි ීඨ.එේ. 
නන්දශසේන ්හයතා එේටී/3279 දායෙ අිංෙය 
යටශත් ධීවර විරා  ්වැටුේ හයා ස්ාජ ආර ෂණ 
ප්රතිලාභ ශයෝජනා ක්ර්යට දායෙ වී ඇත. 

 (ii) එ  ් දායෙයා විසින් විරා  ් වැටුේ ලබා ශදන 
ශලසට භාර දුන් සියලු ශල්ඛ්න සහයොර 
අධය ෂ (් ාතර) විසින් 201 3.03.2ට දන ෙෘෂි 
ර ෂණ ්ණ්ඩලය ශවත ඉදරිපත් ෙර ඇත.  

 (iii) 2013.03.2ට දන ලිපියට පිළිතුර  ශනෝැති 
බැවින් 2014.11.05 වන දන සහයොර අධය ෂ 
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(් ාතර) විසින් ෙෘෂි ර ෂණ ්ණ්ඩලය ශවත 
සිහි ෙැඳවී්  ෙරන ලී .  

 (iv) ධීවර විරා  ්වැටුේ හයා ස්ාජ ආර ෂණ ප්රතිලාභ 
ශයෝජනා ක්ර්ය යටශත් විරා් වැටුේ ලබා 
වැනී් සඳහයා ශ්් ප්රතිලායෝයා අවුරුදු 59 
සේපූර්ණවී්ට ප්රථ  ් නිය  ් ෙර ඇති වාරිෙ 
සිංඛ්යාව සේපූර්ණශයන් ශවවා අවසන් ෙළ යුතු 
ශේ.  

  ශ්් ධීවර විරා්  වැටුේ  ශයෝජනා ක්ර්යට අදාළ ලිපිශවොනු 
හයා ශතොරතුරු 2004.12.26 දන සිදු වූ සුනාමි වයසනශයන් 
විනා වී් ශහයේතුශවන් ොර්යාලය ්් න් ශවවූ වාරිෙ 
ප්ර්ාණය නි ාචිතව් ශසොයා වැනී්ට ශනොහයැකිවී ඇත. 
එබැවින්, එ් දායෙයා සතුව ඇති වාරිෙ දාදල් සටහයන් 
ශපොත හයා ශවවූ දාදල්වලට ලබාදුන් රිසිට් පත්වලට අනුව 
විරා්  වැටුේ ලබාශදන ශලස ඉල්ලීේ ෙරන ලී . නදාත්, එ  ්
ශවවූ වාරිෙ සිංඛ්යාව ඔහු විසින් ශවවිය යුතු ප්ර්ාණයට 
වඩා එෙ  අඩු බව ෙෘෂි ර ෂණ ්ණ්ඩලය විසින් දන්වා 
ඇත. එ් අඩු වාරිෙය ශවවූ බවට තහයවුරු ෙළ හයැකි ලිඛිත 
සා ෂි එ් දායෙයා ශහයෝ ්ාතර දසාත්රි  ොර්යාලය සතුව 
ශනෝ ැති බැවින්, ධීවර විරා්  වැටුේ පනතට අනුව ශ්වැනි 
අවසාථාවලී  ධීවර විරා්  වැටුේ ලබාවැනී්ට හිමිෙේ 
ශනෝ ැති බව එ  ්්ණ්ඩලය විසින් දන්වා ඇත. එබැවින්, 
එ් දායෙයා ශවත ශවවා ඇති ශුේධ වාරිෙ දාදල හයා එ  ්
ොලයට අදාළ ශපොලිය ප්ණ  ශවවී් සිදු ෙළ හයැකි බව 
ෙෘෂි ර ෂණ ්ණ්ඩලය විසින් 2014.11.24 දනැති 
ලිපිශයන් සහයොර අධය ෂ (් ාතර) ශවත දන්වා ඇත.  

(ආ) ඉහයත ලිපියට අනුව ධීවර විරා්  වැටුේ හයා ස්ාජ ආර ෂණ 
ප්රතිලාභ ශයෝජනා ක්ර්ය ක්රියාත්්ෙ වන පනශත් 
විධිවිධානවලට අනුව ඒ ්හයතාට ධීවර විරා්  වැටුේ 
ලබාවත ශනොහයැකි වන අතර, එ් අය ශවත ශවවන ලද 
ශුේධ වාරිෙ හයා අදාළ ශපොලිය ප්ණ  ලබාදය හයැකිය.  

(ඇ) ෙෘෂි ර ෂණ ්ණ්ඩලශත වන්ද ශවවී් පිළිබඳ ෙමිටුව 
්් න් ඉහයත රණරණය ශවන ඇති බැවින්, ඒ සේබන්ධව ධීවර 
හයා ජලජ සේපත් සිංවර්ධන අ්ාතයාිං යට ඉදරි ක්රියා 
්ාර්වය  වැනී්ට හයැකියාව  ශනෝ ැත.  

 
ගරු ඩලසන අලහප්වපරුෙ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

වරු අ්ාතයතු්නි, ්් ඔබතු්ාට ශබශහයවින් සාතුතිවන්ත 
ශවනවා, ධීවර අ්ාතයතු්ා ශවනුශවන් ඒ පිළිතුර ලබා ී ් 
පිළිබඳව. වරු ෙථානායෙතු්නි, ්ශේ පළදාවන අතුරු ප්ර ානය 
ශ්ශසේයි. ඒ සිේධිය වන්ශන් සුනාමියට ශපරයි. එතු්ාට දැන් වයස 

අවුරුදු 62 වුණාට එය එතු්ා වයස අවුරුදු හයතළිසා වණන්වල පසු 
ශවේී  වූ සිදුවී් . ප්රධාන ව ශයන් සිේධ ශවලා තිශබන්ශන් 
වාරිෙ ශවවී් ඛ්ණ්ඩනය වී්යි. ෙෘෂි ර ෂණ ්ණ්ඩලශත 

ශෙොන්ශේසිවල තිශබන්ශන්, වාරිෙ තුන  ශනොශවවා ඛ්ණ්ඩනය 
වුශණොත් ගිවිසු් අශහයෝසි වනවා කියලායි. නදාත් ජනතා විදා ති 
ශපරදාශණ් ්න්ත්රීවරුන් පැවැති සන්ධාන ආණ්ඩුශේ සිටි ොලශත 

චන්ද්රශසේන විශේසිිංහය හිටපු ඇ්තිතු්ා ප්රතිපත්ති්ය රණරණය  
වත්තා ඒ ඛ්ණ්ඩනය වී් නැවත සලො බලා ප්රතිශල්ඛ්නවත 
කිරී්ට. එතු්ා ප්රතිශල්ඛ්නවත කිරී් ආරේභ ෙළා. වරු 

අ්ාතයතු්නි, ඒ අනුව අවසාථාව  දුන්නා, රණන්දුව  වත්තා 
එවැනි අයට ශේ ර ෂණය නැවත ලබා ී ් සඳහයා; විරා්  වැටුප 
ලබා ී ් සඳහයා. ඒ රණන්දුව යටශත් -ඒ රණන්දුව ප්රොරව- 

කිරලවැල්ශල් නන්දශසේන ්හයතා වාරිෙ 4ට  ශවවා තිශබනවා. 
හයැබැයි අප සානුෙේපිෙව බලන්න ඕනෑ ොරණය  තිශබනවා, 
වරු අ්ාතයතු්නි. ඔහුශේ සියලු ශේපළ සුනාමියට හයසු වූ 
තත්ත්වය  යටශත්, දාහුද අයිශන් ජීවත් වන පුරවැසියකු විධියට 

අදාළ ශල්ඛ්න ඔේපු ෙරන්න ඔහුට පුළුවන්ේ  තිබුශණ් නැහයැ. 

හයැබැයි, ෙෘෂි ර ෂණ ්ණ්ඩලය සුනාමියට ශවොදුරු වුශණ් නැහයැ. 

ඒ නිසා ඔවුන් සතුව ඒ දත්තයන් තිශබන්න ඕනෑ. ඉතා වවකීශ්න් 
නන්දශසේන ්ැතිතු්ා සහයතිෙ ෙරනවා, වාරිෙ 4ට  ශවවා 
තිශබනවා කියා. ඒ නිසා ෙෘෂි ර ෂණ ්ණ්ඩලය ශවනුශවන් 
ධීවර අ්ාතයතු්ා ඉතා්  සානුෙේපිෙව ශේ දහයා බලන්න ඕනෑ.    

වාරිෙ 4ට  ශවේවාය කියන එෙට අදාළ සියලු් ොරණා 
ඔවුන් සතුව තිශබනවා. ඔබතු්න්ලා කියන්ශන් ඒ ශුේධ වාරිෙ 
දාදලත්, ශපොලියත් ප්ණ  ආපසු ශවවන්න පුළුවන් කියලායි.  

නන්දශසේන ්ැතිතු්ාට විතර  ශනොශවයි, වරු ඇ්තිතු්නි,  
එවැනි තත්ත්වයන්ට දාහුණ ී  සිටින සියලු ශදනාට් ෙරන ශලොකු 
අසාධාරණය  ඒෙ. ඒ නිසා  නන්දශසේන ්ැතිතු්ාශේ ප්ර ානය 

සේබන්ධශයන් වරු ෙථානායෙතු්ාශේ අවධානය ශයොදා ෙර 
විශ ේෂිතව බලන ශලස නැවතත් ්ා ඉල්ලා සිටිනවා. වරු 
ෙථානායෙතු්නි, සානුෙේපිෙව බලන එෙ ශනොශවයි,  ඔහුට 

සාධාරණය ඉෂාට ෙරන්නය කියන ඉල්ලී් ත්යි,  පළදාවැනි 
අතුරු ප්ර ානය විධියට ් ා ඉදරිපත් ෙරන්ශන්.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

වරු ෙථානායෙතු්නි, ධීවර අ්ාතයාිං ශයන් ලබා දුන් 
පිළිතුර ත්යි ්ා ඉදරිපත් ෙශළේ. ඊට අ්තරව වරු ්න්ත්රීතු්ා 

ඉදරිපත් ෙළ ෙරුණු වරු ඇ්තිතු්ාශේ අවධානයට ශයොදා 
ෙරවන්න ෙටයුතු ෙරනවා.  

 
ගරු ඩලසන අලහප්වපරුෙ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

වරු ෙථානායෙතු්නි, ්ශේ අතුරු ප්ර ාන තුශනන් තව එෙ 

ොරණාවෙට ඔබතු්ාශේ අවධානය ශයොදා ෙරවනවා. ්ාතර 
දසාත්රි ෙයට ඇති වූ විංවතුර පිළිබඳව ඔබතු්ා දන්නවා. වරු 
ඇ්තිතු්නි, ඒ අවසාථාශේ සාවරශත ධීවර ෙටයුතුවල ශයශදන 

ධීවරශයෝ ත්න්ශේ යාන්ත්රිෙ ශබෝට්ටු අරශවන ඒ මිනිසුන්ට උදවු 
ශවන්න ආවා.  

 
ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වරු ්න්ත්රීතු්නි, ශේ සේබන්ධශයන් ශවන් විවාදයකුත් 
පැවැත්ශවනවා.  

 

ගරු ඩලසන අලහප්වපරුෙ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

වරු ෙථානායෙතු්නි, ්් ඒ වැන ශනොශවයි කියන්ශන්. ඒ 
ධීවරශයෝ ඇවිල්ලා සාශේච්ඡාශවන් ඉදරිපත් වුණා. ඔබතු්ාත් 
විංවතුරට යට වුණු ප්රශේ වල සිංචාරය ෙළා. එතශෙොට වතුර 

බැහයැලා. වරු ෙථානායෙතු්නි, ස්හයර තැන්වල විදුලි 
රැහයැන්වලට, ශටලිශ ෝන් රැහයැන්වලට උඩින් වතුර ගියා. ඒ ෙනු 
ශපශනන්ශන් නැහයැ.  ෙරශවොඩ උයන්ශවොඩ ප්රශේ ශතී  අපි ගිය 

ශබෝට්ටුවලට එශහය් වුණා. දාහුශේ ඉඳලා සාශේච්ඡාශවන් ආපු 
ධීවර ොර්මිෙයන්ශේ ශබෝට්ටුවලට අනතුරු සිේධ වුණා. හයැබැයි, 
වන්ද ශවවීශේ ෙටයුතුවලී  ඒෙ සලො බලන්න විධිය  නැහයැ. ඒ 

සඳහයා ධීවර ඇ්තිතු්ාශේ අවධානය ශයොදා විය යුතුය කියා ්ා 
ශයෝජනා ෙරනවා.  

නිල්වලා වඟ ආශ්රිතව මිරිදය ධීවර ෙර්්ාන්තශත ශයදුණු 
ධීවර ප්රජාවශවන් වි ාල පිරිසෙට වි ාල ව ශයන් ආර්ථිෙ හයානි 

සිේධ ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා ්් ශේ අවසාථාව පාවිච්චි 
ෙරනවා, එ් ස්ාජ ශෙොටසා වැන ධීවර ඇ්තිතු්ාශේ අවධානය 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ශයොදා ෙරවන්න. ශෙොශහයේවත් ඔවුන් වැන කියැශවන්ශන් නැහයැ. 
වන්දය  ශවවී් සඳහයා කිසිදු අවසාථාවෙ ප්රතිපාදන ශවන් කිරීශේ 
ශෙොන්ශේසිවලට ඔවුන් හයසු ශවන්ශන් නැහයැ. නදාත් අපි සියලු 

ශදනා් ඒ වැන දන්නවා. ඒ නිසා වරු ෙථානායෙතු්නි, 
ඔබතු්ාශේ අවධානය එ් පාර් ාව ශදෙ ශවනුශවන් ශයොදා 
ෙරන්නය කියා ශේ වරු සභාශේී  ්් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහයොඳයි. වරු අනුර ප්රියදර් න යාපා ්ැතිතු්ාශේ අවධානයත් 

ඒ සඳහයා ශයොදා ෙරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

වරු ෙථානායෙතු්නි, තුන්වැනි අතුරු ප්ර ානය ් ් අහයනවා.  

 
ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අවසර ශදනවාද? 

 
ගරු ඩලසන අලහප්වපරුෙ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ඔේ, වරු ෙථානායෙතු්නි. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහයොඳයි. වරු නිහයාල් වලේපත්ති ්න්ත්රීතු්නි, තුන්වැනි අතුරු 

ප්ර ානය අහයන්න. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

වරු ෙථානායෙතු්නි, දැන් වරු ඩලසා අලහයේශපරු් ්හයතා 

කියපු විධියට් ීඨ.එේ. නන්දශසේන ්හයත්්යා ඉතා් නිහයත්ානීව -
ෙෘෂි ර ෂණ ්ණ්ඩලය සතුව ශේවා තියාශවන නැහයැ කියා 
කියේී ත්, ඒ වාශේ් ධීවර අ්ාතයාිං ය සතුව ශේවා තියාශවන 

නැතුව තිබියී ත්- ්හයා ෙැප කිරී්  ෙරලා එ් ශල්ඛ්න ඉදරිපත් 
ෙර තිශබනවා. එශසේ ඉදරිපත් ෙළාට පසුවත්, ඒ ්නුසාසයා ඒ 
ෙරපු ෙැප කිරී්ට උපහයාරය  විධියටද එ් ්නුසාසයාට ධීවර 

විරා් වැටුප ලබා ශනොශදන්ශන් කියා ්් අදාළ ඇ්තිවරයාශවන් 
අහයනවා. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වරු ඇ්තිතු්නි, ඒ වැන අවධානය ශයොදා ෙරවන්න. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ඒෙ උපහයාරය  ශනොශවයි. තත්ත්වය ත්යි පැහයැදලි ෙරලා 
තිශබන්ශන්. 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වරු වයන්ත ෙරුණාතිලෙ ඇ්තිතු්නි, ඒ වැන අවධානය 
ශයොදා ෙරවන්න. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
වරු ෙථානායෙතු්නි, පිළිතුශරහි ඒ වැන සඳහයන් ෙර 

තිබුණා. නදාත් වරු ඩලසා අලහයේශපරු් ්ැතිතු්ා ෙරපු විශ ේෂ 
ඉල්ලී් අපට ෙරන්න - 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ශෙොච්චර ෙැත වැඩ ද, ඒෙ? 

 

ගරු ඩලසන අලහප්වපරුෙ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

වරු ෙථානායෙතු්නි, ඔබතු්ා නිශයෝජය ඇ්තිතු්ාටත් - 
[බාධා කිරී් ] ් ් ත්යි ඉදරිපත් ශවලා රණන්දුව වත්ශත්. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
වරු ෙථානායෙතු්නි, වරු ඩලසා අලහයේශපරු් ්ැතිතු්ාශේ 

ඉල්ලී් අපි වරු ඇ්තිතු්ාට ශයොදා ෙරන්නේ. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහයොඳයි. ශබොශහයෝ  සාතුතියි. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

වශහයන් වැටුණු මිනිහයාට ශවොනා ඇන්නා වාශේ වැඩ  ශේ 
ෙරලා තිශබන්ශන්.  

 
ඒරාවූර්පත්ුර ප්රාවද්ය ය වල්කම් වක්ඨාධාසය   රාජය 

ආයතන සුර ඉඩම් 
ஏறொவூர்ப்பற்று பிரததெ தெயலொளர் பிொிவு :அரெ 

நிறுவனங்களுக்குொிய கொைிகள் 
ERAVURPATTU DS DIVISION: LANDS BELONGING TO STATE 

INSTITUTIONS 
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5. ගරු එම්. එච්. එම්. සල්ොන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு எம்.எச்.எம். ெல்ைொன்) 

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

ඉඩේ සහය පාර්ලිශේන්තු ප්රතිසිංසාෙරණ අ්ාතයතු්ාශවන් ඇසූ 
ප්ර ානය - (1) : 

(අ) (i) ්ඩෙලපුව දසාත්රි ෙශත, ඒරාවූර්පත්තු ප්රාශේලිය 
ශල්ෙේ ශෙොට්ධාසය තුළ පිහිටි රාජය ආයතන 
සතු ඉඩේ ප්ර්ාණය ෙවශර්ද; 

 (ii) එ් ප්රාශේලිය ශල්ෙේ ශෙොට්ධාසශත 
පදිංචිෙරුවන් විසින් රජශත ඉඩේ ප්රදාන/ බලපත්ර 
්ත ලබා වැනී් සඳහයා අයදුේ ෙර තිශබ්ද; 
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[වරු ඩලසා අලහයේශපරු්  ්හයතා] 
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 (iii) එශසේ නේ, එ් අයදුේපත් ප්ර්ාණය ශෙොප්ණද; 

 (iv) එ් අයදුේෙරුවන්ට ශේ ද වා ප්රදාන/බලපත්ර ්ත 
ලබාී  ඇති ඉඩේ ප්ර්ාණය ෙවශර්ද; 

 යන්න එතු්ා ශ්් සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ආ) ශනො එශසේ නේ, ඒ ් න්ද?  
 

கொைி ைற்றும் பொரொளுைன்ற ைறுெீரமைப்பு அமைச்ெமரக் 

தகட்ட வினொ:  

(அ) (i) ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்தின், ஏறொவூர்ப்பற்று 

பிரததெ தெயலொளர் பிொிவில் அமைந்துள்ள 

அரெொங்க நிறுவனங்களுக்குச் தெொந்தைொன 

கொைிகளின் அளவு யொததன்பமதயும்; 

 (ii) தைற்படி பிரததெ தெயலொளர் பிொிவில் 

வெிப்பவர்கள் அரெொங்க கொைிகமள அளிப்புப் 

பத்திரத்தின்/அனுைதிப்பத்திரத்தின் மூலம் 

தபற்றுக்தகொள்ள விண்ைப்பித்துள்ளொர்களொ 

என்பமதயும்; 

 (iii )  ஆதைனில், தைற்படி தகொொிக்மககளின் 

எண்ைிக்மக யொது என்பமதயும்; 

 ( iv )  தைற்படி விண்ைப்பதொரர்களுக்கு இற்மறவமர 

அளிப்புப் பத்திரத்தின்/ அனுைதிப்பத்திரத்தின் 

மூலம் தபற்றுக்தகொடுக்கப்பட்டுள்ள கொைிகளின் 

அளவு யொது என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்தறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Lands and Parliamentary 

Reforms: 

(a) Will he inform this House -  

 (i) the extent of land which belongs to the 
public institutions  located  in  Eravurpattu 
Divisional Secretary's Division in Batticaloa 
District; 

 (ii) whether the occupants  in that Divisional 
Secretary's  Division has applied to obtain 
State lands on grants / permits; 

 (iii) if so , the number of  applications received 
for it; 

 (iv) the extent of land provided to the aforesaid 
applicants on grants / permits by now ? 

(b) If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
වරු ෙථානායෙතු්නි, එ් ප්ර ානයට පිළිතුර ශ්ශසේයි. 

(අ) (i) ්ඩෙළපුව දසාත්රි ෙශත, එරාවූර්පත්තු ප්රාශේලිය 
ශල්ෙේ ශෙොට්ධාසශත ශහය ශටයාර් 
495.00064ෙ (හයාරසියඅනූපහයයි, ද ් බින්දුවයි 
බින්දුවයි බින්දුවයි හයයයි හයතරෙ) ඉඩේ ප්ර්ාණය  
රජශත ආයතන ශවත ලබා ී  ඇත. 

 (ii) ඔේ. 

 (iii) ඉල්ලුේ ෙර ඇති ප්ර්ාණය - 7,275 (හයත්දහයසා 
ශදසීය හයැත්තෑපහය)කි. 

 (iv) අ ෙර 292 රූඩ් 01ෙ (අ ෙර ශදසීයඅනූශදෙයි, 
රූඩ් එෙෙ) ඉඩේ ප්ර්ාණය  සඳහයා බලපත්ර ලබා ී  
ඇත. 

  බලපත්ර හයා ප්රදාන නිකුත් ෙර ඇති ප්ර්ාණය 535යි. 
අදාළ බලධාරින්ශේ නිර්ශේ  ලැබී තිශබන 
ප්ර්ාණය 1,122යි. 

(ආ) අදාළ ශනොශේ.  

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ාන අිංෙ 6 - 1360/'16 - (1), වරු වාසුශේව නානාය ොර 
්හයතා. 

 

ගරු වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

වරු ෙථානායෙතු්නි, ්ා එ් ප්ර ානය අහයනවා. 

 
ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I ask for two weeks' time to answer that Question.  

 
ප්රශ්නනය ෙුර දනකදී ඉදරිපත් කිරීෙ  නිවයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
උුරරු පළාවත් රාජය වසේවය  බඳවා ගැීමෙ  වයසන 

සීොව ඉහළ නැිංවීෙ 
வட ைொகொை அரெ தெமவக்கொன ஆட்தெர்ப்பு : 

வயததல்மலமய உயர்த்துதல் 
RECRUITMENT TO PUBLIC SERVICE IN NORTHERN 

PROVINCE:  RAISING OF AGE LIMIT  

1364/’16 

7. ගරු ශ්ාන්ති ශ්රීසනකන්දරාසා ෙහත්මිය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ெொந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தரொெொ) 

(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) 

රාජය පරිපාලන සහය ෙළ්නාෙරණ අ්ාතයතු්ාශවන් ඇසූ 

ප්ර ානය - (1) : 

(අ) (i) තිසා අවුරුදු යුද්ය තත්ත්වය ශහයේතුශවන් උතුරු 
පළාශත් අවතැන්වීේ, වාසසාථාන අහිමිවීේ, 
භාරොරවරුන් ශනෝ ැතිවීේ, ශද්ේපියන් 
අහිමිවීේ හයා ශේපළ අහිමිවීේ යන ශහයේතූන් ්ත 
සිසුන්ශේ අධයාපනය අඩාල වූ බව පිළිවන්ශන්ද; 

 (ii) ශ්් ශහයේතූන් ්ත සිසුන්ට ත් උපාධි අධයාපනය 
සේපූර්ණ කිරී් ප්ර්ාද වූ බව දන්ශන්ද; 

 (iii) එ් ෙරුණු ්ත, උතුරු පළාශත් රාජය ශසේවයට 
බඳවා වැනීශේ වයසා සී්ාව අවුරුදු 45 ද වා ඉහයළ 
නැිංවී්ට ෙටයුතු ෙරන්ශන්ද; 

 යන්න එතු්ා ශ්් සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ආ) ශනො එශසේ නේ, ඒ ් න්ද? 
 
தபொது நிருவொக ைற்றும் முகொமைத்துவ அமைச்ெமரக் 

தகட்ட வினொ:  

(அ) (i )  30 வருட கொல தபொர் நிமலமை கொரைைொக வட 

ைொகொைத்தில் இடம் தபயர்வுகள், 

வொழ்விடங்கமள இழத்தல், தபொறுப்பொளர்கள் 
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இல்லொமை, தபற்தறொர் இழப்புகள் ைற்றும் 

தெொத்து இழப்புகள் ஆகிய கொரைங்களினொல் 

ைொைவர்களின் கல்வி பொதிக்கப்பட்டமைமய 

ஏற்றுக்தகொள்கின்றொரொ என்பமதயும்; 

 ( i i )  தைற்படி கொரைங்களினொல் ைொைவர்கள் தைது 

பட்டப்படிப்மபப் பூர்த்தி தெய்வதில் தொைதம் 

ஏற்பட்டமைமய அறிவொரொ என்பமதயும்; 

 (iii )  தைற்படி கொரைங்களின் அடிப்பமடயில், வட 

ைொகொை அரெ தெமவக்கு ஆட்தெர்ப்பு 

தெய்வதற்கொன வயததல்மலமய 45 வயதுவமர 

உயர்த்துவதற்கு நடவடிக்மக எடுப்பொரொ 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச் ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

( ஆ) இன்தறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Public Administration and 

Management: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he admits that the education of 
students was disrupted on account of 
displacement as well as loss of homes, 
guardians, parents and properties in the 
Northern Province due to the thirty-year 
war situation;  

 (ii) whether he is aware that the completing of 
the degree by students was delayed for 
these reasons; and 

 (iii) whether he will act to elevate the age limit 
to 45 years for recruitment to the Provincial 
Public Service based upon those reasons? 

(b) If not, why?  

 
ගරු ආර්.එම්. රිංජිත් ෙද්දුෙ බණ්ඩාර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
වරු ෙථානායෙතු්නි, එ් ප්ර ානයට පිළිතුර ශ්ශසේයි. 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) ඔේ. 

 (iii) නැත. 

(ආ) රාජය ශසේවශත එ  එ  තනතුරට බඳවා වැනීශේී  අදාළ 

වන උපරි් වයසා සී්ාව රණරණය ෙරනුශත තනතුර සඳහයා 

අනු්ත බඳවා වැනීශේ පටිපාටිය ශහයෝ ශසේවා වයවසාථාශේ 

විධිවිධාන අනුව ය. එශ්න්් 2011.06.29 දනැති අ්ාතය 

්ණ්ඩල රැසාවීශේී  එළඹි රණරණය අනුව 2011.11.16 දන 

නිකුත් ෙරන ලද රාජය පරිපාලන චක්රශල්ඛ් 19/2011 

්් න් රාජය ශසේවයට බඳවා වැනීශේී  අධයාපන සුදුසුෙ  ්

ශසේ වි ාවවිදයාල උපාධිය සලො බලන අවසාථාවලී  අව  ්

හයා උපරි් වයසා සී්ාවන් පිළිශවළින් අවුරුදු 21 හයා අවුරුදු 

35 ශලස සිංශ ෝධනය ෙර ඇත. එබැවින්, ශ්  ්

විධිවිධානවලින් පරිබාහිරව බඳවා වැනීශේ උපරි් වයසා 

සී්ාව ශවනසා ෙළ ශනොහයැෙ. 

ගරු ශ්ාන්ති ශ්රීසනකන්දරාසා ෙහත්මිය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ெொந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தரொெொ) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
என்னுமடய முதலொவது தைலதிக வினொமவக் 

தகட்கின்தறன். அதொவது, 2009 வமரயொன யுத்த 

கொலகட்டத்தில் பல விமனத்திறமைகொண் தமடப்பொீட்மெகள் - 

Efficiency Bar Exams தகொழும்பிதல நமடதபற்றன. அந்த 

தநரத்திதல பயை ஒழுங்குகளிலிருந்த தமட கொரைைொகப் பல 

உத்திதயொகத்தர்கள் அந்தப் பொீட்மெமய எழுத 

முடியொைற்தபொனது. இதனொல் தற்தபொழுதும் ெம்பந்தப்பட்ட 

உத்திதயொகத்தர்கள் உொிய ெம்பளத் திட்டத்தினுள் 

உள்வொங்கப்படவில்மல. ஆனொல், 2011ஆம் ஆண்டு 

நிமலமை சுமுகைொனதன் பின்பு அந்த உத்திதயொகத்தர்கள் 

அந்தப் பொீட்மெகளில் ெித்திதயய்தியுள்ளொர்கள். ஆகதவ, 

இமதக் கருத்திற்தகொண்டு அவர்களுக்கொன அந்தச் ெம்பள 

நிலுமவகமள வழங்குவதற்கு நடவடிக்மக எடுக்கப்படுைொ?  

 

ගරු ආර්.එම්. රිංජිත් ෙද්දුෙ බණ්ඩාර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
අදාළ ප්ර ානය පැහයැදලිව ්ට ඉදරිපත් ෙරන්න, වරු 

්න්ත්රීතුමියනි. ්ට පුළුවන්, ඒ සේබන්ධශයන් සලො බලා 
ශ්ොෙ ද ෙරන්න පුළුවන් කියලා බලන්න. ඔබතුමියට තිශබන 
ප්ර ාන ටිෙ ්ට ලිඛිතව ඉදරිපත් ෙරන්න. 

 

ගරු ශ්ාන්ති ශ්රීසනකන්දරාසා ෙහත්මිය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ெொந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தரொெொ) 

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

என்னுமடய அடுத்த தைலதிகக் தகள்விமயக் 

தகட்கின்தறன். அதொவது, இன்று வடக்கு, கிழக்குப் 

பகுதிகளிதல கொைப்படுகின்ற தவற்றிடங்கள் குறிப்பொக 

ெொரதிகள், அலுவலகப் பைியொளர்கள் தபொன்ற 

தவற்றிடங்கமள நிரப்புவதற்கொகத் ததன்பகுதியிலிருந்து 

ஆட்கள் நியைிக்கப்படுகின்றொர்கள். வடக்கு ைொகொைம் நீண்ட 

கொலம் யுத்தம் நமடதபற்ற பிரததெைொகும். அந்த யுத்த 

சூழலிலும் அங்கு கல்வி கற்றுத் தகுதியொனவர்கள் பலர் 

இருக்கின்றதபொழுதும் இந்த தவற்றிடங்களுக்கு அவர்கள் 

உள்வொங்கப்படொமைக்கு என்ன கொரைதைன்று 

ததொியவில்மல. ஆனொல், ததன்பகுதியிலிருந்து அங்தக 

நியைிக்கப்படுகின்ற அலுவலர்கள் ஒரு வருடதைொ அல்லது 

இரண்டு வருடங்கதளொ பைியொற்றிவிட்டு, அங்கிருந்து 

இடைொற்றலொகி ைீண்டும் தங்களுமடய தெொந்த இடங்களுக்குச் 

தெல்கின்றொர்கள். இதனொல் இந்த வட பகுதி ைக்கள் 

ததொடர்ந்து இரண்டு வமகயொன இன்னல்கமள 

எதிர்தகொள்கின்றொர்கள். ஒன்று, அங்தக தவற்றிடங்கள் 

ததொடர்ந்து கொைப்படுவது; இரண்டொவது, அந்தப் பகுதியிதல 

கல்வி கற்ற தகுதியொனவர்களுக்கு அவ்வொறொன நியைனங்கள் 

வழங்கப்படொதிருப்பது. ஆகதவ, அந்தச் தெயற்பொட்மட 

நிறுத்துவதற்கு நடவடிக்மக எடுக்கப்படுைொ? 

       

ගරු ආර්.එම්. රිංජිත් ෙද්දුෙ බණ්ඩාර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
වරු ්න්ත්රීතුමියනි, ීනට ශපර රාජය ශසේවයට රියැදුරන්, 

ොර්යාල ොර්ය සහයායෙයන්, ෙේෙරුවන් -සුළු ශසේවෙයන්- 
බඳවා වත්ශත් රාජය පරිපාලන අ්ාතයාිං ශයන්. ෙැබිනට් 

්ණ්ඩල රණන්දුව  අනුව අදාළ අ්ාතයාිං වලට බලය පවරා 
තිශබනවා, සුළු ශසේවෙයන් බඳවා වැනී් ඒ අ්ාතයාිං  ්් න් 
කිරී්ට. ්් පිළිවන්නවා, ස්හයර අවසාථාවල එවැනි 
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අසාධාරණෙේ සිදු ශවනවා කියන එෙ. අපි ශේ සේබන්ධව 

ෙැබිනට් ්ණ්ඩලශතී  සාෙච්ඡා ෙළා, උතුශර් අය උතුරු-
නැශඟනහිර පළාත්වලින් බඳවා වැනී්ට. නදාත් තනතුරු වි ාල 
සිංඛ්යාව  තිශබන්ශන් පළාත් සභාවල. පළාත් සභාවල ත්යි සුළු 
ශසේවෙ තනතුරු තිශබන්ශන්. පළාත් සභාවට අවසාථාව තිශබනවා, 

ඒ තනතුරු සඳහයා බඳවා වන්න. නදාත් ලිපිෙරුවන් සහය අශන  
තනතුරු සඳහයා බඳවා වැනීශේී  ඒ පළාත්වල තිශබන 
පුරේපාඩුවලට ත්යි බඳවා වන්ශන්. ඒ එ ේ ්් කියන්න 

ඕනෑ, පසුගිය පරිපාලන ශසේවා විභාවශයන් ශ්රී ලිංො පරිපාලන 
ශසේවයට අපි එෙසිය එ ශදශන  බඳවා වත් බව. ඒ එෙසිය 
එ ශදනාශවන් තිසාහයතරශදශන  උතුරු-නැශඟනහිර උදවිය. ්් 

හිතන විධියට, ඒ ්් න් තදාන්නාන්ශසේලාශේ ජන අනුපාතය 
වාශේ ශදගුණයෙට අවසාථාව ලැබී තිශබනවා. අපි අශේ 
අ්ාතයාිං ය ්් න් උතුරු-නැශඟනහිරට ඒ වාශේ අවසාථා ී ලා 

තිශබනවා.  
 

ගරු ශ්ාන්ති ශ්රීසනකන්දරාසා ෙහත්මිය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ெொந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தரொெொ) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கதள, நொன் இங்கு குறிப்பிடுவது 

முகொமைத்துவ தபொட்டிப் பொீட்மெக்கு ஆட்தெொோ்ப்புச் 

தெய்யப்படுபவர்கமளப் பற்றியல்ல. அவர்கள் தங்களுமடய 

திறமைக்தகற்ற வமகயில் ஆட்தெொோ்ப்புச் 

தெய்யப்படுகின்றொர்கள். ஆனொல், அலுவலகப் பைியொளர்கள் 

அல்லது ெொரதிகளுமடய  நியைனங்கள்  பற்றித்தொன் நொன் 

இங்கு குறிப்பிடுகின்தறன். இனிவரும் கொலங்களிலொவது 

வடக்கு, கிழக்குப் பகுதியிலிருக்கின்றவர்கமள அங்கு 

அப்பதவிகளில் நியைிப்பதற்கு நடவடிக்மகதயடுக்க 

தவண்டுதைன்று தகட்டுக்தகொள்கின்தறன்.  

 

ගරු ආර්.එම්. රිංජිත් ෙද්දුෙ බණ්ඩාර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ශහයොඳයි. අපි ඒ සේබන්ධව සලො බලනවා.  
 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහයොඳයි. Thank you. 

 
කඳුර  ඇුරළු වබ්වහෝ ප්රවද්ශ්වල  ්රිවපෝෂ ලබා 

වන්දීෙ   වහේුර 
ைமலயகம் உட்பட்ட பல பிரததெங்களுக்கு 

திொிதபொஷ வழங்கப்படொமை: கொரைங்கள் 
NON-PROVISION OF THRIPOSHA TO MANY AREAS 

INCLUDING UP-COUNTRY: REASONS 
     1366/’16 

8. ගරු ඩග්ලසන වද්වානන්දා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் ததவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

ශසෞඛ්ය  ශපෝෂණ හයා ශේලිය නවදය අ්ාතයතු්ාශවන් ඇසු 
ප්ර ානය - (1): 

(අ) (i) ශසෞඛ්ය ශදපාර්තශේන්තුව විසින් වර්භනී 
්ාතාවන්ට  කිරිශදන ්ේවරුන්ට හයා බර අඩු 
අවුරුදු 5ට අඩු ළදාන්ට "ත්රිශපෝෂ” ශපෝෂයදායි 
ආහයාරය ලබා දුන් බවත්; 

 (ii) එශසේ ලබා ශදන ලද ත්රිශපෝෂ  පසුගිය ්ාස 3ෙට 
වැඩි ොලයෙ සිට ෙඳුරට ඇතුළු ශබොශහයෝ 
ප්රශේ වලට ලබා ශනොදුන් බවත්;   

 එතු්ා දන්ශන්ද? 

(ආ) (i) ත්රිශපෝෂ ලබා ශනොී ්ට ශහයේතු ෙව ශර්ද; 

 (ii) රජය විසින් ශ්ශත  ශනොමිශල් ලබා ශදන 
ත්රිශපෝෂ ශපෞේවලිෙ සුපිරි ශවළඳ සැල් ්් න් 
විකිණීශේ ෙටයුතු සිදු ශවමින් පවතින බවට  
්ෑතෙී  ්ාධයවලින් පළ ෙරන ලද වාර්තාවල 
සතයතාවය  තිශබ්ද; 

 (iii)  ත්රීශපෝෂ අදාළ ජනතාවට ලබා ී ්ට ෙටයුතු 
ෙරන්ශන්ද; 

 (iv) එශසේ නේ  එ් දනය ෙවශර්ද; 

  යන්න එතු්ා ශ්් ශ්් සභාවට දන්වන්ශන්ද?  

(ඇ)  ශනො එශසේ නේ  ඒ ් න්ද? 
 

சுகொதொரம், தபொெமை ைற்றும் சுததெ ைருத்துவ 

அமைச்ெமரக் தகட்ட வினொ:   

( அ) (i )  சுகொதொரத் திமைக்களத்தினொல் கர்ப்பிைித் 

தொய்ைொருக்கு, பொலூட்டும் தொய்ைொருக்கு ைற்றும் 

5  வயதுக்குக் குமறந்த நிமறகுமறந்த 

பிள்மளகளுக்கு தபொெொக்குைிக்க உைவொன 

"திொிதபொஷ" வழங்கப்பட்டததன்பமதயும்; 

 ( i i )  அவ்வொறு வழங்கப்பட்ட திொிதபொஷ, கடந்த 3 

ைொதத்துக்கு தைற்பட்ட கொலத்திலிருந்து 

ைமலயகம் உள்ளிட்ட அதநகைொன 

பிரததெங்களுக்கு வழங்கப்படவில்மல 

என்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) (i )  திொிதபொஷ வழங்கப்படொமைக்கொன கொரைங்கள் 

யொமவ; 

 ( i i )  அரெொங்கத்தினொல்  இற்மறவமர இலவெைொக 

வழங்கப்பட்ட திொிதபொஷமவ தனியொர் ெிறப்புச் 

ெந்மதத் ததொகுதிகள் ஊடொக விற்பமன 

தெய்வதற்கொன நடவடிக்மககள் 

தைற்தகொள்ளப்பட்டு வருவதொக அண்மையில் 

ஊடகங்களில் தவளியிடப்பட்ட அறிக்மககளில் 

உண்மைத்தன்மை உள்ளதொ; 

 (iii )  திொிதபொஷமவ,  ஏற்புமடய ைக்களுக்கு 

வழங்குவதற்கொன நடவடிக்மககமள 

தைற்தகொள்வொரொ; 

 (iv )  ஆதைனில், அத்திகதி யொது; 

 என்பமத அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

( இ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 
Medicine: 

(a) Is he aware that- 

 (i) the “Thriposha” nutritional supplement 

was provided to expecting mothers, 
lactating mothers and underweight children 
below the age of five by the Department of 
Health;  

 (ii) the “Thriposha” nutritional supplement, 

which was thus previously provided, has 
not been provided to many areas including 
the up-country areas for the period of more 
than last three months? 
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පාර්ලිශේන්තුව 

(b) Will he inform this House- 

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

 (ii) whether there is any authenticity in the 

reports published through media recently to 
the effect that arrangements are underway 
to sell "Thriposha", which was so far 

provided by the Government free of 
charge, through private supermarkets ; 

 (iii) whether arrangements will be made to 

provide "Thriposha" to the relevant 

recipients; and 

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

(c) If not, why? 

 

ගරු (වවදය) රාජිත වසේනාරත්න ෙහතා (වසෞඛය, 

වපෝෂණ හා වද්ය ය වවදය අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித தெனொரத்ன - 

சுகொதொரம், தபொெமை ைற்றும் சுததெ ைருத்துவ அமைச்ெர்) 

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

වරු ෙථානායෙතු්නි  එ් ප්ර ානයට පිළිතුර ශ්ශසේයි.  

(අ) (i) ඔේ.  

 (ii) ත්රිශපෝෂ ලැබී්ට හිමිෙේ ඇති සියලු් ප්රතිලාභීන්ට 
ත්රිශපෝෂ ලබා ී  ඇත. 

(ආ) (i)  පැන ශනොනඟී. 

 (ii) නැත. 

 (iii) ඔේ.  

 (iv) පැන ශනොනඟී. 

(ඇ) පැන ශනොනඟී. 

 

ගරු ඩග්ලසන වද්වානන්දා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் ததவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கதள, கர்ப்பிைிப் தபண்களுக்கு 

தகொடுக்கப்படுகின்ற இரண்டொயிரம் ரூபொய் தபறுைதியொன 

தபொெொக்குப் தபொதியில் அடங்கியிருக்கும் உைவுப் 

தபொருட்கள் தரைொக இல்மலதயன்று தெொல்லப்படுகின்றது. 

அமத நீங்கள் கவனத்திதலடுக்க தவண்டும். அமதவிட, தீவகம் 

ைற்றும் கிழக்கிலுள்ள தபொத்துவில் தபொன்ற இடங்களில் 

தபொெொக்குப் பிரச்ெிமன நிலவுகின்றபடியொல் அமதயும் நீங்கள் 

கருத்திதலடுத்துக்தகொள்ள தவண்டும். அத்துடன், வட 

ைொகொைத்தில் பரவி வருகின்ற தடங்கு தநொமயக் 

கட்டுப்படுத்துவதற்குப் தபொதுைொன அளவு ைருந்துகள் 

இல்மலதயன்று அங்கு பரவலொகப் தபெப்படுகின்றது.  

 

ගරු (වවදය) රාජිත වසේනාරත්න ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித தெனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

වරු ෙථානායෙතු්නි  ශ්තු්ා (අ) (ii) ප්ර ානයට අනුව කියා 
තිශබන්ශන් ්ාස තුනෙට වැඩි ොලය  ත්රිශපෝෂ ලබා ී ලා නැහයැ 
කියලායි. ඒෙ අසතයය . අපි සියලු ශේවල් කිසි් අඩු පාඩුව  

නැතිව ලබා ී ලා තිශබනවා. එතු්ා කියලා තිශබන්ශන් ශ්් 
ප්රශේ වලට  -ෙඳුෙර ප්රශේ වලට- ත්රිශපෝෂ ලබා ී ලා නැහයැ 

කියලායි. අපි පසු ගිය වස ශර් වතුෙරයට Master Bags 31 1ට7  

ලබා ී ලා තිශබනවා; ශේ අවුරුේශේ පළදාවැනි ොර්තුවට ප්ණ  
අපි 10 ට71  යවලා තිශබනවා; ඒ කියන්ශන් අපි ශේ අවුරුේදට 
43 4ට4  ලබා ශදනවා.  

එතු්ා ්තු ෙරපු පළදාවැනි අතුරු ප්ර ානය ත්යි 
ගුණාත්්ෙභාවය පිළිබඳ ප්ර ානය. ශේශ  quality එෙ ඉතා්ත් 
ශහයොඳයි. ඔබතු්ා දැන වන්න  ශවශළඳ ශපොශළේ තිශබන 
ශපෞේවලිෙ අිං ශත ත්රිශපෝෂයි  අශේ ත්රිශපෝෂයි සිංසන්දනය 
ෙරලා  අශේ ත්රිශපෝෂ ඉතා් උසසා වණශත කියලා වාර්තාව ලබා 
ී ලා තිශබනවා. ඒ විතර  ශනොශවයි  ශපෞේවලිෙ අිං ශත 
නිෂාපාදනශත ප්රමිතිය පිළිබඳ ප්ර ාන තිශබනවා. අපි -ශසෞඛ්ය 
අ්ාතයාිං ය- එ් නිෂාපාදන පරී ෂා ෙරලා  ඒ ශවොල්ලන්ට 
උපශදසා ලබා ශදන්නට ෙටයුතු ෙරශවන යනවා.   

ශදවැනි අතුරු ප්ර ානයට පිළිතුර ්් ලබා ශදන්නේ. ශඩිංගු 
ශරෝවයට භාවිත ෙරන "Dextran" කියන ඖෂධශත කිසි් අඩු 
පාඩුව  නැහයැ. නවදය සිංව්ය ඇතුළු ෙට්ටිය ශේ පිළිබඳව 
ශනොශයකුත් මිතයා ප්රචාර ශවන යනවා. Dextran medicine එෙ 
අව ය තරේ තිශයනවා. ශඩිංගු ්ර්දන වයාපාරය භාරව සිටින 
අධය ෂ Dr. Hasitha Tissera ඊශත ශේ පිළිබඳව පැහයැදලි 
ප්රො ය  ෙළා.  ශබශහයත් නැහයැ කියන එෙ අූලලිෙ ශබොරුව  
බව එතු්ා ප්රො  ෙළා. දාළු ලිංොවට් ඒ ශබශහයත් යවලා 
තිශබනවා. ශහයට උශේ තව ප්ර්ාණය  තායිලන්තශයන් එනවා. 
ශේ Dextran කියන ඖෂධය ශවළඳ ශපොළට නිකුත් ෙරන එෙ  
ශනොශවයි. ඒෙ රජය  හයා රජය  අතරයි වන්ශන්. ඒ ඖෂධය 
ශදන්ශන් රජයට විතරයි. ඒ ඖෂධය ශපෞේවලිෙ අිං යට 
ශදන්ශන් නැහයැ. ඒ ඖෂධය  ා්සියෙට ගිහිල්ලා වන්න බැහයැ. 
ශ්ොෙද  ශේ ඖෂධය සා් ානය උණ ශරෝවවලට ශදන්න පටන් 
වත්ශතොත් එය පසු ොලශතී  ශඩිංගු ශරෝවය සඳහයා ප්රතික්රියා 
ෙරන්ශන් නැහයැ. ඒ නිසා තායිලන්ත රජයත් එ ෙ ෙථා ෙරලා 
ත්යි ශේ ප්ර්ාණය වන්ශන්. ්ාසිෙව ත්යි ශතොව එවන්ශන්. ඒ 
්ාසිෙ ශතොව ශේලාවට එනවා. අපි ඒවා නිකුත් ෙරලා තිශයනවා. 
ශේවා වැන දන්ශන් නැති අය එෙ එෙ ශේවල් කියනවා.  
තානාපති ොර්යාල ්ාර්වශයන් ශවනියන්ශන්  ඒෙත් ප්ර ානය  
කියලා පත්තශර් තිශයනවා ්් දැ ො. තානාපති ොර්යාල ශදෙ 
ත්යි ශේ සඳහයා උදේ ෙරන්ශන්. ශ්ොෙද  ශේ ඖෂධය රජයන් 
ශදෙ  අතර ඇති ෙරවත් අවශබෝධය තුළින් ත්යි ලිංොවට 
ශවශනන්ශන්. ඒ ශ්හි ප්රමිතිය ආර ෂා ෙර වැනී් සඳහයායි.  

 

"මිනි කාර්මික උදයාන" වයාපෘතිය   ප්රගතිය  
"ெிறிய மகத்ததொழில் பூங்கொக்கள்" கருத்திட்டம் : 

முன்தனற்றம்  
"MINI-INDUSTRIALPARKS" PROJECT: PROGRESS 
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9. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ෙර්්ාන්ත හයා වාණිජ ෙටයුතු අ්ාතයතු්ාශවන් ඇසූ ප්ර ානය 
- (2): 

(අ) (i) 2016 අය වැය ශයෝජනා අිංෙ 125ට අනුව   ෂුද්ර  
කුඩා හයා ්ධය පරි්ාණ ෙර්්ාන්තවලට සහයාය 
වන ඉන්කියුශබ්ටරය  ශලස ෙටයුතු ෙරන "මිනි 
ොර්මිෙ උදයාන" වයාපෘතිශයහි ප්රවතිය ෙවශර්ද; 

 (ii) ශ්් ොර්මිෙ උදයාන පිහිටුවී්ට ශයෝජිත 
ශ්ොනරාවල  පුත්තල්  යාපනය  වන්නි සහය 
අේපාර දසාත්රි ෙවල ඉඩේ ශතෝරා ශවන තිශබ්ද; 

 (iii) ශ්් මිනි ොර්මිෙ උදයාන වයාපෘතිය 
සේබන්ධශයන් ඉහයත සඳහයන් දසාත්රි ෙවල දසා 
ශල්ෙේවරුන් දැනුවත් ෙර තිශබ්ද; 
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[වරු ඩේලසා ශේවානන්දා ්හයතා] 
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 (iv) එශසේ නේ  ඉහයත රජශත නිලධාරින්ශවන් ලද 
වාර්තා ඉදරිපත් ෙරන්ශන්ද; 

 යන්න එතු්ා ශ්් සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ආ) ශනො එශසේ නේ  ඒ ් න්ද? 
 

மகத்ததொழில் ைற்றும் வொைிப அலுவல்கள் அமைச்ெமரக் 

தகட்ட வினொ:  

(அ) (i) 2016 வரவு தெலவுத் திட்டத்தின் 125ஆம் இலக்க 

முன்தைொழிவின் பிரகொரம், நுண், ெிறிய ைற்றும் 

நடுத்தர அளவிலொன மகத்ததொழில்களுக்கு 

உதவுகின்ற இன்கியுதபடரொக தெயற்படுகின்ற 

"ெிறிய மகத்ததொழில் பூங்கொக்கள்" 

கருத்திட்டத்தின் முன்தனற்றம் யொததன்பமதயும்; 

 (ii) தைற்படி மகத்ததொழில் பூங்கொக்கமள 

அமைப்பதற்கு உத்ததெித்திருந்த தைொனறொகமல, 

புத்தளம்,  யொழ்ப்பொைம்,  வன்னி ைற்றும் 

அம்பொமற ைொவட்டங்களில் கொைிகள் 

ததொிவுதெய்யப்பட்டுள்ளனவொ என்பமதயும்; 

 (iii) இந்த ெிறிய மகத்ததொழில் பூங்கொக்கள் 

கருத்திட்டம் ததொடர்பொக தைற்படி 

ைொவட்டங்களின் ைொவட்ட தெயலொளர்கள் 

அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனரொ என்பமதயும்; 

 (iv) ஆதைனில், தைற்படி அரெ ஊழியர்களிடைிருந்து 

கிமடக்கப்தபற்ற அறிக்மககமள ெைர்ப்பிப்பொரொ 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்மபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்தறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Industry and Commerce: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the progress of the “Mini-Industrial Parks” 
project which functions as an incubator to 
assist micro, small and medium-scale 
industries, according to the Proposal No.125 
of the Budget 2016; 

 (ii) whether lands have been earmarked in 
Monaragala, Puttalam, Jaffna, Wanni and 
Ampara Districts where those parks are 
proposed to be established;   

 (iii) whether the District Secretaries of the above
-mentioned districts have been made aware 
of this Mini-Industrial Parks project; and 

 (iv) if so, whether the reports received from the 
above public officials of those districts will 
be submitted? 

(b) If not, why? 
 
ගරු රිසාඩ් බදයුදීන් ෙහතා (කර්ොන්ත හා වාණිජ ක යුුර 

අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன் - மகத்ததொழில் ைற்றும் வொைிப 

அலுவல்கள் அமைச்ெர்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
Sir, the Answer to that Question is as follows:  

(a) (i)  

A. As indicated in (ii) below, lands have been 
selected for that purpose. 

B. This is a project to be implemented with 
the participation of the public sector, the 
private sector and the academia. 
Universities of Uva Wellassa, Rajarata, 
the NWP Campus, the Jaffna University, 
the Vanni Campus and the Engineering 
Faculty of South Eastern University have 
been involved. Preliminary arrangements 
have been made with them to proceed 
with the project.  

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

 (ii)     The following lands have been selected: 

A. Monaragala - Land at Buttala Industrial 
Estate owned by the Ministry (fruits/ 
vegetable and timber-based industries). 

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

C. Vanni - Land at Mannar Industrial Estate 
owned by the Ministry of Industry and 
Commerce (aquaculture/ apparel-based 
industries). 

D. Ampara -  That is in Sammanthurai - land 
which belongs to the Co-operative Society 
at Nawagampura Industrial Estate owned 
by the Ministry (IT, light engineering, 
agriculture-based industries). 

E. Jaffna - Land selected at Atchchuveli 
Industrial Estate owned by the Industrial 
Development Board (Electronic, IT, light 
engineering). 

 (iii) Not yet. District Coordinating Committees 
will be informed and their support will be 
obtained once these projects are further 
developed for implementation.  

 (iv) Not relevant.  

(b) Not relevant.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ශේ 125වැනි අය වැය ශයෝජනාව ක්රියාත්්ෙ කිරී් සඳහයා අය 

වැය ශල්ඛ්නය ් ් න් ශේ පාර්ලිශේන්තුව විසින් ඔබතු්ාට රුපියල් 
මිලියන 150  ශවන් ෙරලා ී ලා තිශබනවා. ඒ රුපියල් මිලියන 
150න් දැනට ඒ සඳහයා වියදේ ෙරපු දාදල් ප්ර්ාණය ශෙොප්ණද?  

 

ගරු රිසාඩ් බදයුදීන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

වරු ්න්ත්රීතු්නි  ්් ඔබතු්ාට කියපු විධියට වි ාවවිදයාල  
ෙර්්ාන්ත  ශපෞේවලිෙ අිං ය  සහය ෙර්්ාන්තපුර කියන හයතර් 
එ ොසු ෙරශවනයි අපි ශේ වැඩ පිළිශවළ ආරේභ ෙරශවන 

යන්ශන්. ලිංොශේ ඒ වාශේ වැඩ පිළිශවළ  තිබුශණ් නැහයැ. 
පසුගිය Budget එශෙන් පළදාවැනි වතාවටයි ශ්වැනි ශදය  
සඳහයා දාදල් ශවන් ෙශළේ. ්් කියපු විධියට ඒ ආරේභ ෙරපු වැඩ 
ඔ ශෙෝ් ඉවරයි. ඒෙ වයඹ වි ාවවිදයාලශයන් model එෙ  

විධියට ෙශළේ. We spent nearly Rs. 40 million to set up an 
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පාර්ලිශේන්තුව 

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

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

2016 අය වැය ශල්ඛ්නශත සඳහයන් මිනි ොර්මිෙ උදයාන 
වැඩසටහයන ක්රියාත්්ෙ ෙරන්න දාදල් අ්ාතයාිං ශයන් 
ඔබතු්ාශේ අ්ාතයාිං යට රුපියල් මිලියන 150ෙ ප්රතිපාදන 

ලැබුණාද? 

 

ගරු රිසාඩ් බදයුදීන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

දාදල් ශවන් ෙළා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

වරු ඇ්තිතු්නි  දාදල් ශවන් ෙරන එෙයි  ලැශබන එෙයි 

කියන්ශන් ශදෙ  ශන්. ඔබතු්ාත් ෙැබිනට් ඇ්තිවරශය  ශන්. 
අය වැය ශල්ඛ්නශයන් ත්යි දාදල් ශවන් ෙරන්ශන්. ශවන් ෙරන 
ශෙොට වණන් ශවන් ෙරලා අනු්ත ෙරනවා. රුපියල් මිලියන 
150  ශවන් ෙළා. 2016 වර්ෂශත අය වැය ශල්ඛ්නශත ත්යි ඒ 

රුපියල් මිලියන 150 තිශබන්ශන්.  

 
ගරු රිසාඩ් බදයුදීන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

2016 අවුරුේශේ ශවන් ෙළා. ඒ අවුරුේශේ වියදේ ෙශළේ නැහයැ. 
ශේ අවුරුේශේ ත්යි වියදේ ෙරන්න යන්ශන්.  

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ශේ අවුරුේදට ඒ අය වැශයන් දාදල් ශවන් ශවන්ශන් නැහයැ 
ශන්. එතශෙොට ඒ රුපියල් මිලියන 150න් වියදේ ශවච්ච ප්ර්ාණය 
ත්යි 2016 අය වැයට යන්ශන්. එතශෙොට 2017ට ඒ දාදල ඕනෑ 

නේ ඒ සඳහයා විශ ේෂ ශයෝජනාව  තිශබන්න ඕනෑ. එශහය් 
නැත්නේ  ශේ ශයෝජනාශවන් තව රුපියල් මිලියන 150  ඉතිරියි 
කියලා ඔබතු්ා හිතාශවන හිටියාට ඒෙ දාදල් අ්ාතයාිං ශත 
භාණ්ඩාවාරශත ඉතිරිය  නැහයැ. ඒෙ ඒ අවුරුේශදන් ඉවරයි.  

 

ගරු රිසාඩ් බදයුදීන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

ශදසැේබර් 31 ශවන්න ඉසාශසල්ලා වැඩ  අවසන් ශවලා ඒ 
ශවලාශේ දාදල් ශවවලා නැතිව වවුචර් තිශබනවා නේ  next year 
ඒ දාදල් ශවවනවා ශන්. ඒ වැඩ පිළිශවළ ශ්තැනී ත් වුණා.  

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔබතු්ා හයරියට කියන්න ශෙෝ ශෙොච්චර වියදේ ෙළාද කියලා. 
 

ගරු රිසාඩ් බදයුදීන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

Rs. 40 million වියදේ ෙළා.   

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

වියදේ ෙරලා තිශබන්ශන්   Rs. 40 million. එතශෙොට ඒ 
අවුරුේශේ ශයෝජනාශවන් රුපියල් මිලියන 110  වියදේ ශවලා 
නැහයැ.  

වරු ෙථානායෙතු්නි  ශදවැනි අතුරු ප්ර ානය ්ා අහයන්ශන් 
ශේ ප්ර ානයට අදාළව ශනොශවයි.  

වරු ඇ්තිතු්නි  රශට් ස්හයර පළාත්වල ඇති වූ විංවතුර 

තත්ත්වය නිසා සුළු හයා ්ධය පරි්ාණ ෙර්්ාන්ත ඉතා වි ාල 
ප්ර්ාණය  විනා  වුණ බව ඔබතු්ා දන්නවා. ස්හයර 
ෙර්්ාන්තෙරුවන්ශේ යන්ත්රසූත්ර  උපෙරණ යනාදයත් විනා  

වුණා. ඒ අයශේ ජීවශනෝපාය සේපූර්ණශයන් නතර වුණා. ඒ 
ෙර්්ාන්ත සඳහයා ලබා වත් ණය ශවනුශවන් වාරිෙ හයා ශපොලිය 
ශවවන්න තිශබනවා. ඒවා හිර ශවලා තිශබනවා. ෙර්්ාන්ත හයා 

වාණිජ ෙටයුතු අ්ාතයාිං ය හයැටියට ඔබතු්න්ලා  විංවතුශරන් 
විපතට පත් වූ සහය අසහයනයට පත් වූ සුළු හයා ්ධය පරි්ාණ 
ෙර්්ාන්තෙරුවන් පිළිබඳව ශසොයා බලන්න සුවිශ ේෂ ඒෙෙය  
විවෘත ෙරලා  ඇත්ත ව ශයන්් ඒ අයට සිදු වුණු අලාභය 

ශෙොශත ද  ඒ සඳහයා ශ්ොන විධිශත අනුග්රහයය ද ශදන්ශන් කියන 
එෙ පිළිබඳ  යේ වැඩසටහයන  ක්රියාත්්ෙ ෙරන්න 
බලාශපොශරොත්තු වනවාද?  

 

ගරු රිසාඩ් බදයුදීන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

වරු ්න්ත්රීතු්නි  ඔබතු්ා සඳහයන් ෙරපු විධියට් අපි විශ ේෂ 
ඒෙෙය  පිහිටුවලා තිශබනවා. Industrial Development Board 
- IDB -, National Enterprise Development Authority, 

National Crafts Council, National Design Centre, Sri Lanka 
Export Development Board  යන ආයතන සියල්ල අදාළ 
දසාත්රි ෙවල GA, ප්රාශේලිය ශල්ෙේවරු එ ෙ එෙතු ශවලා  -

register වුණු ප්රාශේලිය සභාත් තිශබනවා- වැඩ පිළිශවළ  
ක්රියාත්්ෙ ෙරනවා. ඒ වැඩ පිළිශවළට ්ශේ නිලධාරින් ඊශත  
සිට ශයොදවලා තිශබනවා. අපි සතිය  ඇතුළත රත්නපුර 
දසාත්රි ෙශත් ර ෙටයුතු ඉවර ෙරනවා. ඒ වාශේ් අශනකුත් 

දසාත්රි ෙවල ෙටයුතුත් අපි ඉවර ෙරලා  ඒ විසාතර ඔබතු්ාට 
අව ය නේ ඉදරිපත් ෙරන්නේ. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වරු ්න්ත්රීතු්නි  විංවතුර තත්ත්වය පිළිබඳව ඉදරිශතී  

පැ වැත්ශවන විවාදශතී  ඒ details අපට වන්න පුළුවන් ශන්. 

 

ගරු රිසාඩ් බදයුදීන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

වරු ්න්ත්රීතු්නි  ඒ වැඩ පිළිශවළ අපි ආරේභ ෙරලායි 
තිශබන්ශන්.  

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

වරු ඇ්තිතු්නි  ජන හයා සිංඛ්යාශල්ඛ්න 
ශදපාර්තශේන්තුශවනුත් උපශේ ය  අරශවන සිංවණනය  
ෙරනවා නේ  ඒ අයශේ අලාභය ත ශසේරු කිරී් සඳහයා නිවැරද 
ශතොරතුරු ලබා වන්න  පහයසු ශවයි කියලා ්් හිතනවා. ඒ 

ොරණය ් ා ඔබතු්ාට විශ ේෂශයන්් සඳහයන් ෙරන්න ෙැ්ැතියි. 
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ජාතික පාසල් ගුරුවරුන් සහ වසේවකයන්  සනථාන 
ොරු ක්රෙවේදය 

ததெிய பொடெொமல ஆெிொியர்கள் ைற்றும் கல்விெொரொ 

ஊழியர்கள் : இடைொற்ற முமறமை 
TEACHERS AND NON-ACADEMIC STAFF OF NATIONAL 

SCHOOLS: TRANSFER METHODOLOGY  
1482/’16 

10.ගරු වරෝහිණී කුොරි විවේරත්න ෙහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தரொஹினி குைொொி விதஜரத்ன) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

අධයාපන අ්ාතයතු්ාශවන් ඇසූ ප්ර ානය - (1): 

(අ) (i) එේ ජාතිෙ පාසල  තුළ වසර 10  15  20 සහය 30 
ද වා ශසේවා ොලය  සේපූර්ණෙර ඇති 
ගුරුවරුන් සහය අනධයයන ශසේවෙයන් සඳහයා 
වාර්ෂිෙ සාථාන ්ාරු ලබා ී ශේ ජාතිෙ 
ප්රතිපත්තිය  අධයාපන අ්ාතයාිං යට තිශබ්ද; 

 (ii) එශසේ නේ  ඒ අනුව 2017 වර්ෂශත සාථාන ්ාරුවීේ 
ක්ර්ශේදය ක්රියාත්්ෙ කිරී්ට සැලසුේෙර තිශබ්ද; 

 (iii) එ් සැලසු්ට අනුව  ගුරු ්ාරුවීේ ශේ වනවිට 
අවසන් ෙර තිශබ්ද; 

 (iv) එශසේ ශනොශේ නේ  එය ෙඩිනේ කිරී් සඳහයා 
සැලැසා්   ති ශබ්ද; 

 (v) ශ්් ් ාරුවීේ සිදු ෙරන දනය ෙවශර්ද; 

 යන්න එතු්ා ශ්් සභාවට දන්වන්ශනහිද? 

(ආ) ශනො එශසේ නේ  ඒ ් න්ද? 
 
கல்வி அமைச்ெமரக் தகட்ட வினொ:  

( அ) (i )  ஒதர ததெிய பொடெொமலயில் 10, 15, 20 ைற்றும் 

30 வருட தெமவக் கொலத்மத பூர்த்தி தெய்துள்ள 

ஆெிொியர்கள் ைற்றும் கல்விெொரொ ஊழியர்களுக்கு 

வருடொந்த இடைொற்றங்கமள 

தபற்றுக்தகொடுக்கும் ததெிய தகொள்மக  கல்வி 

அமைச்ெிடம் கொைப்படுகின்றதொ; 

 ( i i )  ஆதைனில், இதற்கமைய 2017ஆம் 

வருடத்துக்கொன இடைொற்ற முமறமைமய 

நமடமுமறப்படுத்த திட்டைிடப்பட்டுள்ளதொ; 

 (iii )  தைற்படி திட்டத்துக்கமைய, ஆெிொியர் 

இடைொற்றம் தற்தபொது நிமறவு 

தெய்யப்பட்டுள்ளதொ; 

 (iv )  இன்தறல், இதமன விமரவுபடுத்துவதற்கொன 

திட்டதைொன்று கொைப்படுகின்றதொ; 

 ( v )  தைற்படி இடைொற்றங்கள் தைற்தகொள்ளப்படும் 

திகதி யொது; 

 என்பமத அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

( ஆ) இன்தறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether the Ministry of Education has a 
national policy to give annual transfers to 
the teachers and the employees in the non-
academic staff who have served in the same 
national school for about a period of 10, 15, 
20 and 30 years; 

 (ii) if so, whether the transfer methodology for 
the year 2017 has been planned 
accordingly; 

 (iii) according to that plan, transfers of the 
teachers have been finalized by now; 

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

 (v) the date on which those transfers are given? 

(b) If not, why? 

 

ගරු අකිල විරාේ කාරියවසම් ෙහතා (අධායාපන 
අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவெம் - கல்வி அமைச்ெர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
වරු ෙථානායෙතු්නි  ප්ර ානයට පිළිතුර ශ්ශසේය. 

(අ) (i) ඔේ. 

  ගුරුවරුන් සඳහයා 2007.12.13 දනැති 2007/20 
දරන චක්රශල්ඛ්ය ්් න් වාර්ෂිෙ ගුරු සාථාන ්ාරු 
ජාතිෙ ප්රතිපත්තිය ක්රියාවට නිංවනු ලැශබ්. 

 (ii) ඔේ. 

 (iii) ගුරු ්ාරුවීේ ශේ වසර අවසන් වී්ට ශපර ඉටු 
කිරී්ට බලාශපොශරොත්තු ශේ.  

  2017 වර්ෂශත අනධයයන ශසේවෙයින්ශේ සාථාන 
්ාරුවීේ අවසන් ෙර ඇත. 

 (iv) ඔේ. 

  පාසල්වලින් ලබාවත් ශතොරතුරු පදනේ ෙරශවන 
ගුරු ්ාරු ්ණ්ඩල නිශයෝජිතයන්ද සහයභාගි 
ෙරශවන අනු්ත ෙරවත් නිර්ණායෙ ්ත ්ාරු 
්ණ්ඩල කිහිපය  එෙවර ශයදවී් තුළින් 
ෙඩිනමින් එය ඉටු කිරී් සඳහයා සැලසුේ ෙර ඇත. 

 (v) ගුරු සාථාන ්ාරු සිදු කිරීශේ දන වෙවානු ඔවුන් 
ඉවැන්වීේ ෙරන අිං  අනුව ශවනසා ශේ. 

a) උසසා ශපළ පන්ති සඳහයා උවන්වන ගුරු 
භවතුන් සඳහයා සැේතැේබර් ් ස සිටද  

b) 5 ශරේණියට උවන්වන ගුරු භවතුන් සඳහයා 
සැේතැේබර් ් ස සිටද  

c) 6 - 11 පන්ති සඳහයා උවන්වන ගුරු භවතුන් 
සඳහයා ජනවාරි ් ස සිටද  

d) 1 - 4 පන්ති සඳහයා උවන්වන ගුරු භවතුන් 
සඳහයා ඔවුන් උවන්වන අවධි ෙඩ ශනොවන 
පරිද ජනවාරි ්ස සිටද ක්රියාත්්ෙ කිරි්ට 
නියමිතය. 

(ආ) අදාළ ශනොශේ. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Order, please! I wish to announce that this House 

cordially welcomes the Delegation led by Mr. Filip 
Grzegorzewski, Chairman of the Committee of Political 
Coordinators on Asia - Oceanic of the European Council, 
now present at the Speaker’s Gallery. We welcome all of 
you.  

වරු ශරෝහිණී කු්ාරි විශේරත්න ්න්ත්රීතුමිය දැන් අතුරු ප්ර ාන 
අහයන්න. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු වරෝහිණී කුොරි විවේරත්න ෙහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தரொஹினி குைொொி விதஜரத்ன) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

වරු ෙථානායෙතු්නි  ්ශේ පළදාශවනි අතුරු ප්ර ානය 
ශ්යයි.  

වරු අ්ාතයතු්නි   අවුරුදු 10  15  20 සහය 30 ද වා ොලය  

ජාතිෙ පාසල්වල රැඳිලා ඉන්න 6-11 පන්තිවලට උවන්වන 
ගුරුවරුන්වත් ශේ වන විට ්ාරු ෙරලා නැහයැ කියලා ්් 
වවකීශ්න් කියනවා. ශ්හිී   ්් ොරණා තුන  දකිනවා. එෙ 

ොරණාව  ශේෙයි. ශසේවෙශය  ඕනෑ්  ආයතනයෙ අවුරුදු 5ට 
වඩා  රැී  සිටී් තුළ ඒ පුේලයාට වැඩකුත් නැහයැ  ආයතනයට 
වැඩකුත් නැහයැ  ඵලදායිතාව  සිේධ ශවන්ශනත් නැහයැ. 

ශදවැනි ොරණය  පළාත් පාසල්වල ගුරුවරු අඩු පාඩු සහිතව 

ශබොශහයෝ දු  විඳිනවා. ඒ අයට ජාතිෙ පාසලෙට එන්න ඕනෑේ 
තිබුණත් එන්න විධිය  නැහයැ  ස්හයර ගුරුවරු එේ ජාතිෙ 
පාසශල් අවුරුදු 30  විතර ඉන්න නිසා. ඒ නිසා ඒ පාසල්වල 

පුරේපාඩු නැහයැ. ඊළඟ ොරණය  ඒ පාසල්වල අවුරුදු 20 30ෙ 
ොලය  අටුවන් බැහයැලා ඉන්න ගුරුවරු විදුහයල්පතිවරුන්ට 
පරිපාලන ෙටයුතු ෙරශවන යන්න ශදන්ශන් නැහයැ.  

වරු අ්ාතයතු්නි  ්් ඔබතු්ාශවන් අහයන්ශන්  ශේෙයි. ශේ 
ජාතිෙ ප්රතිපත්තියට අනුව ගුරුවරශයකුශේ දාළු ශසේවා ොලය තුළ 
ජාතිෙ පාසලෙ රැී  සිටිය හයැකි උපරි් ොලය ශෙොප්ණදැයි 

නිර්ණය ෙරවන්න පුළුවන්ද?   

 

ගරු අකිල විරාේ කාරියවසම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
වරු ෙථානායෙතු්නි  වරු ්න්ත්රීතුමිය ඇහුශේ ශහයොඳ 

ප්ර ානය . ඇත්තට් ්ශේ පිළිතුශරන් කිේශේ නැහයැ ්ාරුවීේ 
ෙරලා තිශබනවා කියලා. ්් කිේශේ ඒ ක්රියාවලිය  සැලසුේ 

ෙරලා තිශබනවා කියන එෙයි  ඒ ක්රියාවලිය ෙර ශවන යනවා 
කියන එෙයි.  

වරු ෙථානායෙතු්නි  ශ්් ප්ර ානයට ශහයේතුව ශවලා 

තිශබන්ශන් ොලය  තිසාශසේ දගින් දවට් විධි්ත් ගුරු්ාරු 
ප්රතිපත්තිය  ශනොතිබුණු එෙයි. වරු ්න්ත්රීතුමිය කියනවා වාශේ 
ජාතිෙ පාසල්වල ප්ණ  වසර 10ට වැඩි ොලය   ඉන්න  

ගුරුවරුන්  දසදහයස  ඉන්නවා. ඒෙ ඇත්ත. පසුගිය ොලය තුළ 
අපට  සාථාන ්ාරුව  ෙරන්න පුළුවන්ේ  තිබුශණ්ත් නැහයැ  
රාජය ශසේවා ශෙොමිසශේ අනු්ැතියකින් ශතොරව. දැන් අපි 

ශබොශහයෝ අ්ාරුශවන් ඒ ක්රියාවලිශත ශෙොටස  අශේ 
අ්ාතයාිං ශත ශල්ෙේවරයා ශවත ලබාශවන තිශබනවා. ඒ නිසා 
දැන් ත්යි අපට ඒ ෙටයුතු ආරේභ ෙරන්න පුළුවන්ේ ලැබිලා 
තිශබන්ශන්. අපි ශේ ෙටයුත්ත ෙරන්න ශබොශහයෝ වුව්නාශවන්් 

ෙටයුතු ෙරමින් යනවා. වසර 10ට වැඩිය එෙ පාසලෙ ඉන්න 
ගුරුවරුන් වි ාල ප්ර්ාණය  ඉන්නවා. ඒ වැන ්ා කියන්නේ. 
රාජකීය විදයලශත විතර  වසර 17ෙට වැඩි ොලය  ශසේවය ෙළ 

ගුරුවරුන් 19ශදනකු පසු ගිය දවසාවල අපි ්ාරු ෙළා. පසුගිය 
ොල ය තුළී   ශේ ්ාරුකිරීේ ශනොකිරී් නිසා ශවොඩ වැහිලා 
තිශබනවා. ඒ වාශේ් චක්රශල්ඛ්  නීති  ගුරු ්ාරු ්ණ්ඩල  අරවා  

ශේවා සියල්ල්ත් එ ෙ අපි හිරශවලායි ඉන්ශන්. ශ්ොෙද  ්ාරු 
්ණ්ඩල තුළින් ශ්ප්ණ ප්ර්ාණය  ් ාරු ෙරන්න බැහයැ.  

වරු ෙථානායෙතු්නි  අනි  ොරණය ශ්යයි. ්ා ශේ 

තත්ත්වය හයඳුනාශවන දැනට ්ාස වණනෙට ශපර ෙැබිනට් 
පත්රිොව  ඉදරිපත් ෙළා  පළාත් පාසලුයි  ජාතිෙ පාසලුයි 
එෙතුශවලා ශේ ගුරු ්ාරුවීේ ෙරදායි කියලා. නදාත් එයට පළාත් 

එෙඟශවලා නැහයැ. ශ්ොෙද  ගුරුවරු ්ාරු කිරීශේී  අපට ශබොශහයෝ 

ශේවල් බලන්න ඕනෑ. වයස අවුරුදු 5ටට වඩා වැඩි ගුරුවරුන්  
දසාත්රි ෙශයන් පිටතට ්ාරු ෙරන්න බැහයැ; ටතට ්ාරු ෙරන්න 
බැහයැ. ඒ වාශේ් ගුරුවරිය  නේ ඇයශේ සාවාමිපුරුෂයා ශසේවය 
ෙරන්ශන් ශෙොශහයේද  ඔවුන්ශේ ළ්යින් පාසල් යන්ශන් 

ශෙොශහයේටද යන සියල්ල පදනේ ෙරශවන ත්යි ගුරු ්ාරුවීේ 
ෙරන්ශන්. නිෙේ අශරශහයට  ශ්ශහයට ්ාරුවීේ ෙරන්න බැහයැ. 
ශේ සියල්ල් සැලකිල්ලට වනිේී  ජාතිෙ පාසල්වලට විතර  

්ාරු ෙරන්න පුළුවන්ේ  නැහයැ. ඒ නිසා ත්යි ෙැබිනට් 
පත්රිොව  ඉදරිපත් ෙශළේ  පළාත් සභාවත්  අපිත් ඔ ශෙෝ 
එෙතුශවලා ්ාරුවීේ ෙරදායි කියලා. නදාත් පළාත් සභාවලින් 

ශ්යට එෙඟත්වය  ී ලා නැහයැ. එ් නිසා අපට ්ාරුකිරීේ 
ෙරන්න ශවන්ශන් ජාතිෙ පාසල් අතර විතරයි. දැන් ඒ ෙටයුතුත් 
ආරේභ ෙරලා තිශබනවා.  

ඊට අ්තරව ශේ ොරණයත් කියන්න ඕනෑ. ශබොශහයෝ විට ශේ 
්ාරුවීේ පවා ෙරන්න ශවලා තිශබන්ශන් යේ යේ නිර්ණායෙ 
්තයි. අපි හයැකි ඉ ්නින් ශේ ්ාරුකිරීේ ෙරන්න 
බලාශපොශරොත්තු වනවා. 

 

ගරු වරෝහිණී කුොරි විවේරත්න ෙහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தரொஹினி குைொொி விதஜரத்ன) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

්ා ප්රො  ෙශළේ  2017 වර්ෂයට ්ාරුවීේ සිදුශවලා නැහයැයි 
කියන එෙයි.  

 

ගරු අකිල විරාේ කාරියවසම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒෙ ත්යි ්ා කිේශේ. ඔබතුමිය අහයලා තිශබනවා  "2017 

වර්ෂශත සාථාන ්ාරුවීේ ක්ර්ශේද ක්රියාත්්ෙ කිරී්ට සැලසුේෙර 
තිශබ්ද?" කියලා. ්ා කිේවා  "ඔේ. ්ාරුවීේ ශවලා නැහයැ. ඒ සඳහයා 
සැලසුේ ෙරලා තිශබනවා"යි කියලා. ඒෙට ශහයේතුව  ඊශත  ශපශර්දා 

ත්යි PSC එශෙන් අපට දැනුේ දුන්ශන්  ගුරුවරුන් ්ාරු ෙරන්න  
කියලා. ඒ නිසා දැන් ත්යි සැලසුේ ෙරලා තිශබන්ශන්. වරු 
්න්ත්රීතුමිය කියන එෙ හයරියට් නිවැරැදයි. ්ට එය ශත්ශරනවා. 

නදාත් ශේ ්ාරුවීේ කිරීශේී  අශේ සී්ාව තුළ ශබොශහයෝ ප්ර ාන 
තිශබනවා. නදාත් අපි දැන් ඒ ෙටයුතු ආරේභ ෙරශවන යනවා. 
ස්හයර ්ාරුකිරීේ කිරීශේී  ස්හයර අය පාරට බහිනවා. එවැනි 
සිේධිය  නාරේ්ල සිේධ වුණා. නාරේ්ල විදයාලශත ගුරුවරුන් 

තුන්ශදනකු බී්ත්ව සිටි නිසා ්ාරු ෙළා්  එයට විරුේධව 
උේශ ෝෂණ ෙරන්න පටන් වත්තා. ඊට පසාශසේ ඒ ශවනුශවන් 
ශපනී සිටින්න ශේ පාලනඥශයෝ යනවා. ශේ පවතින ක්ර්ය තුළ 

නිවැරැද ශේ ෙරන්නත් ඉතා අ්ාරුයි. වරු ්න්ත්රීතුමිය කිේවා 
වාශේ ශේ සේබන්ධශයන් ෙටයුතු ෙරන්න අපි උපරි්ශයන් 
උත්සාහය ෙරනවා. 

 
ගරු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

වරු අ්ාතයතු්නි  ඔබතු්ාත් පසුගිය දවසෙ  බුලත්සිිංහයල  

යටවේපිටිය  නාවහයශදොළ ප්රශේ ශත නාය යෑ් බලන්න ගියා. ඒ 
නාය යෑශ්න් ජීවිත අහිමි වුණා. ඊට වඩා බරපතළ අනතුර  
තිශබන සාථානය  තිශබනවා. නාවහයශදොළට ඉහයළින් ත්යි 

පාහියන් ශලන පිහිටලා තිශබන්ශන්. එය වසර 5ට 000  පැරණි 
ප්රාේ ිතිහයාසිෙ සැකිලි හයේබ ශවච්ච මිමිය .  

 
ගරු අකිල විරාේ කාරියවසම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
වසර 4ට 000 . 
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ගරු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ලිංොශේ ප්රාේ ිතිහයාසිෙ ඉඩේ ප්ර්ාණය වන අ ෙර 
ශදෙහය්ාශරන් භාවය  විතර තිශබන්ශන් එතැන. ඒ පසා සාතරය 

අති ය වටිනවා. විශේලිය තා ෂණය ශයොදාශවන හයරි ශේ ප්රාේ 
ිතිහයාසිෙ මිමිය සිංර ෂණය ෙර වන්න ෙඩිනේ වැඩ 
පිළිශවළ  ආණ්ඩුව දයත් ෙරලා තිශබනවාද  දැන් ඒ ෙටයුතු 
ආරේභ ෙරලා තිශබනවාද?  

 

ගරු අකිල විරාේ කාරියවසම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
වරු ෙථානායෙතු්නි  අශේ වරු ්න්ත්රීතු්ා ශේ අහයපු ප්ර ානය 

සේබන්ධශයන් ඇත්තට් අශේ අවධානය ශයොදා ශවලා තිශබනවා. 
දැන් දවසා කිහිපයෙට ඉසාශසල්ලා ්් ඒ සාථානයට ගියා.  අශේ 

පුරාවිදයා සහය ්ධය් සිංසාෙෘතිෙ අරදාදශල් අධය ෂ ශ්න්් ඒ 
අව ය අය එ ෙ ගිහිල්ලා ඒ සාථානය අපි නිරී ෂණය ෙළා. අපි 
ශේ වන විට බහුවිෂය වාර්තාව  ෙැඳවලා තිශබනවා. එතැන 

පුපුරා ගිහින් තිශබනවා. වසර 4ට 000ෙට එහයා ඇට සැකිලි වර්ව 
හයදා ශවලා තිශබනවා. එය  ලිංොශේ පැරණි් ප්රාේ ිතිහයාසිෙ 
යුවය කියාපාන පැරණි් සාථානය. බහුවිෂය වාර්තාව ෙැඳවලා ඒ 

වාර්තාව ආවාට පසාශසේ අපට ඒ සේබන්ධශයන් ක්රියා් ාර්ව වන්න 
පුළුවන්. දැනට එතැන භාරව ඉන්න සාවාීනන් වහයන්ශසේලාට ඉවත් 
ශවන්න කියලා තිශබනවා. ්ධය් සිංසාෙෘතිෙ අරදාදල ඒ 
පහයසුෙේ ශදන්න බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඒ සාවාීනන් 

වහයන්ශසේලාට වාසය ෙරන්න අව ය තාවොලිෙ සාථාන ශදන්න 
අපි එෙඟ ශවලා තිශබනවා. බහුවිෂය වාර්තාව පැමිණි පසු 
විශේලිය විශ ේෂඥයන් ඕනෑද  එශහය් නැත්නේ ශේලිය ව ශයන් 

අපට ශේ ප්ර ානයට විසඳුේ ලබා දය හයැකිද කියන ශේ අපි රණරණය 
ෙරනවා. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහයොඳයි.   

ීනළඟට  වරු උදය ප්රභාත් වේ්න්පිල ්ැතිතු්ා. 

 

ගරු චමින්ද වි වේසරි ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெைிந்த விதஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

වරු ෙථානායෙතු්නි  ්ට අතුරු ප්ර ානය  අහයන්න ඉඩ 
ශදන්න. 

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අතුරු ප්ර ාන තුන  ඇහුවා. 

 

ගරු චමින්ද වි වේසරි ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெைிந்த விதஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ශ්තු්ා ඇහුශේ ශදවැනි අතුරු ප්ර ානයයි. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහයොඳයි. අහයන්න. වරු උදය ප්රභාත් වේ්න්පිල ්ැතිතු්නි  
ශපොඩ්ඩ  ඉන්න. ෙලින් ප්ර ානශත අතුරු ප්ර ානවලට පසුව  ඊළඟට 

ඔබතු්ාශේ  ප්ර ානය අහයන්න. 

ගරු චමින්ද වි වේසරි ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெைிந்த விதஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
වරු ඇ්තිතු්නි  ඔබතු්ා වි ාල ොර්ය භාරය  අධයාපනය 

ශවනුශවන් ෙරනවා අපි ඊශත දනශතත් දැ ො. ශ්තුමිය අහයපු 
ප්ර ානය වුශණ්  ජාතිෙ පාසල්වල ගුරුවරුන්ශේ සාථාන ්ාරුවීේ 
සේබන්ධවයි. වරු ඇ්තිතු්නි  ්ා දන්නා විධියට ගුරුතුශ්  
ශහයෝ ගුරුතුමිය  ජාතිෙ පාසලකින් ශවනත් පාසලෙට ්ාරුවීශේ 
ී  යේ ක්ර්ශේදය  තිශබනවා. එ් ක්ර්ශේදය අනුව  පාසශල් 
විදුහයල්පතිතු්ාශේ අනු්ැතිය  ෙලාප අධයාපන අධය ෂශේ 
අනු්ැතිය  පළාත් අධයාපන අධය ෂශේ අනු්ැතිය ලබා වැනී් 
වාශේ ී ර්  වැඩ පිළිශවළ  තිශබනවා  වරු ඇ්තිතු්නි. ඒ තුළ 
වි ාල ොල සී්ාව  ඒ සඳහයා වත ශවනවා. ඔබතු්ා ශේ 
අ්ාතයාිං ය තුළ වි ාල ශවනසා කිරී්  සිදු ෙළා වාශේ්   ශේ 
ී ර්  ක්රියාදා්ය ශෙටි ෙරන්න පුළුවන් වැඩ පිළිශවළ  හයදන්න 
ඔබතු්ාට පුළුවන්ද? 

 
ගරු අකිල විරාේ කාරියවසම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
වරු ෙථානායෙතු්නි   දැනට තිශබන වයවසාථා නීති - රීති 

අනුව ශේ සේබන්ධශයන් ගුරු ්ණ්ඩලවලට ශයොදා ෙරලා ත්යි 
ශේ ෙටයුත්ත ෙරන්න පුළුවන්ේ තිශබන්ශන්. නදාත්  ගුරු 
්ණ්ඩලවලට ශයොදා ෙරලා එය ෙරනතුරු ඒ තරේ ොලය  
ඇදශවන යන්න බැරි නිසා ්ා අශේ නිලධාරින්ට උපශදසා දුන්නා   
ඒ පිළිබඳව යේ ප්රතිපත්තිය  අනුව්නය ෙරලා ෙටයුතු ෙරන 
ශලස. ඉසාශසල්ලා් වසර 10ෙට වඩා හිටපු ගුරුවරු සඳහයාත්  
ඊළඟට අශන  අය සඳහයාත් අදාළ වන ශෙොන්ශේසි ඇතුළත් 
ප්රතිපත්තිය  හයදන්න කියලා.  ඒ ප්රතිපත්තිය  ගුරු ්ණ්ඩලවලට 
ශයොදා ෙරලා   අ්ාතයාිං  නිලධාරිනුත්  ශේ ෙටයුත්තට සේබන්ධ 
ෙරශවන එෙ ශතොවයට් ්ාරුවීේ ෙරන්න උපශදසා ී ලා 
තිශබනවා.  වරු චමින්ද විශේසිරි ්න්ත්රීතු්ා කියන ොරණය  හයරි.  
හයැ් ශදය  වැන්  බල බලා ෙටයුතු ෙරන්න ගිශයොත් අපට 
ශේවා ෙරන්න බැහයැ. හයැබැයි  අපි හයැශ්ෝට් සාධාරණ වන 
නිර්ණායෙ  ඉදරිපත් ෙරලා   ඒ නිර්ණායෙ ්ත ශේ ශතොවය් 
්ාරු ෙරන්න රණරණය ෙශළොත්   අර ගුරු ්ණ්ඩලවලට දාලා 
ටිශෙන් ටිෙ ්ාරු ෙරන්න ශවන්ශන් නැහයැ. ඒ නිසා ්ා දැනට්ත් 
උපශදසා ී ලායි තිශබන්ශන් ශේ ෙටයුතු ෙඩිනේ ෙරන්න. ඔබතු්ා 
නිලධාරින්ශවන් ඇහුශවොත් ඒ වැන කියාවි. 

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහයෝ සාතුතියි.  

ීනළඟට  ප්ර ාන අිංෙ 11 - 1506/'17 - (1)  වරු උදය ප්රභාත් 
වේ්න්පිල ්හයතා. 

 

ගරු උදය ප්රභාත් ගම්ෙන්ිළල ෙහතා 
(ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

වරු ෙථානායෙතු්නි  ්ා එ් ප්ර ානය අහයනවා. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
වරු ෙථානායෙතු්නි  ෙේෙරු  වෘත්රණය සමිති සබඳතා හයා 

සබරවදා සිංවර්ධන අ්ාතයතු්ා ශවනුශවන් ්ා එ් ප්ර ානයට 

පිළිතුර ී ් සඳහයා සති ශදෙ  ෙල් ඉල්ලනවා.  
 

ප්රශ්නනය ෙුර දනකදී ඉදරිපත් කිරීෙ  නිවයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

රන් හා රිදී කර්ොන් තවත ිඳඳ වැීමෙ    ්රියා ොර්ග 
தங்கம் ைற்றும் தவௌோ்ளிக் மகத்ததொழில் வீழ்ச்ெி : 

நடவடிக்மக 
COLLAPSE OF GOLD AND SILVER CRAFTS INDUSTRY: 

MEASURES TAKEN 

 

12.ගරු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ෙර්්ාන්ත හයා වාණිජ ෙටයුතු අ්ාතයතු්ාශවන් ඇසූ ප්ර ානය - 

(5): 

(අ) (i)   ර ී ලිංොව තුළ රන් හයා රිී  ෙර්්ාන් තශත නියුතු 
වි ාල පිරිස  සිටින බවත්;    

 (ii) රන් හයා රිී  මිල ඉහයළ යා්  හයා ශවනත් ශහයේතූන් 
නිසා ශ්් ෙර්්ාන්තය බිඳ වැශටමින් පවතින 
බවත්; 

 (iii) ශ්් ෙර්්ාන්තශත නියුතුවූවන්ට රැකියා 
අහිමිවීශේ අවදාන්  ඇති බවත්; 

 එතු්ා පිළිවන්ශන්ද? 

(ආ) (i) උ ත ෙර්්ාන්තශත නියුතු පුේවලයන් සිංඛ්යාව 
ශෙොප්ණද; 

 (ii) එ් පුේවලයන්ට නව ෙර්්ාන්ත දයුණුෙර 
වැනී්ට රජශයන් සහයන ලබාී ්ට ෙටයුතු ෙර 
තිශබ්ද; 

 (iii) එශසේ නේ  එ් සහයන ෙවශර්ද; 

 යන්න එතු්ා ශ්් සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ) (i) රන් හයා රිී  මිල පාලනයට රජශයන් ෙ රයිා් ාර්ව 
වන්ශන්ද; 

 (ii) එශසේ නේ  එ් ෙ රයිා් ාර්ව ෙවශර්ද;  

 යන්නත් එතු්ා ශ්් සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ට) ශනො එශසේ නේ  ඒ ් න්ද? 

 
மகத்ததொழில் ைற்றும் வொைிப அலுவல்கள் அமைச்ெமரக் 

தகட்ட வினொ:  

(அ) (i )  இலங்மகயில் தங்கம் ைற்றும் தவௌோ்ளிக் 

மகத்ததொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள 

தபருந்ததொமகயொதனொர் உள்ளனதரன்பமதயும்; 

 (ii) தங்கம் ைற்றும் தவௌோ்ளி விமலதயற்றத்தினொலும் 

தவறு கொரைங்களினொலும் இந்த மகத்ததொழில் 

வீழ்ச்ெியமடந்து வருகின்றததன்பமதயும்; 

 (iii) இந்த மகத்ததொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் 

ததொழில்கமள இழக்கதவண்டிய இடர்தநர்வு 

நிலவுகின்றததன்பமதயும்; 

 அவர் ஏற்றுக்தகொள்கிறொரொ? 

(ஆ) (i) தைற்படி மகத்ததொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள 

ஆட்களின் எண்ைிக்மக யொது; 

 (ii) அந்த ஆட்களுக்கு புதிய மகத்ததொழில்கமள 

அபிவிருத்தி தெய்துதகொள்ள அரெொங்கத்தினொல் 

ெலுமககமள வழங்க நடவடிக்மககள் 

தைற்தகொள்ளப் பட்டுள்ளனவொ; 

 (iii) ஆதைனில், அச்ெலுமககள் யொமவ; 

 என்பமத அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) (i )  தங்கம் ைற்றும் தவௌோ்ளி விமலமயக் 

கட்டுப்படுத்த அரெொங்கம் நடவடிக்மக 

தைற்தகொள்ளுைொ; 

 (ii) ஆதைனில், அந்நடவடிக்மககள் யொமவ; 

 என்பமதயும் அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஈ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Industry and Commerce: 

(a) Will he admit that- 

 (i) a large number of persons are engaged in 
gold and silver crafts industry in Sri Lanka; 

 (ii) this industry is collapsing due to escalation 
of prices of gold and silver and other 
reasons; and  

 (iii) those engaged in the industry face the risk 
of losing their livelihoods? 

(b) Will he inform this House-  

 (i) the number of persons engaged in the 
above-mentioned industry; 

 (ii) whether the Government has acted to grant 
concessions enabling them to develop new 
industries; and  

 (iii) if so, what those concessions are? 

(c) Will he also inform this House-   

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

 (ii) if so, what those measures are? 

(d) If not, why? 

 
ගරු රිසාඩ් බදයුදීන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen) 
Hon. Speaker, the answer is as follows: 

(a) (i) Yes. 

   (ii) No. 

  The gold and silver crafts industry is 
gaining its place as one of the main sectors 
in the economy of Sri Lanka and with the 
development in the tourism sector in 
particular, a favourable market is in the 
making for the creations of this industry. 

  Even though the prices of gold and silver 
which are the main inputs of this industry 
have been variable in the world market, in 
comparison to the past five years the 
current market prices show a welcome 
decline. 

  Therefore, it is obvious that the industry has 
actually not collapsed but shows an upward 
trend as a result of the decreasing tendency 
of the prices of gold and silver in the world 
market and the flourishing market 
opportunities that have been created with 
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development in the tourism industry in Sri 
Lanka. 

 (iii) No. 

  On the premises described in (ii) above, it 
can be pointed out that there is no risk 
whatsoever of losing employment of those 
who are engaged in the industry and 
opportunities are in the offing to create 
more and more jobs. 

(b) (i) I am unable to say because this industry 
does not totally come under the purview of 
our Ministry. However, 1308  number of  
persons  engaged in gold and silver industry 
are registered with the National Crafts 
Council, which comes under the purview of 
the Ministry of Industry and Commerce. 

 (ii)   Yes.  

 (iii) The National Crafts Council is in the 
process of implementing a special 
programme under the Raw Material 
Management Programme to provide the 
craftsmen engaged in the silver crafts 
industry with required raw material, silver 
at a concessionary price.  

  The National Crafts Council has taken 
action in the year 2013 and 2014 to develop 
Neelawala village in the Kandy District 
where it is believed that gold and silver 
crafts industry had first originated at a cost 
of Rs. 4.0 million with a view to uplift the 
living standards  of the craftsmen of that  
village and plans are underway to develop 
other identified crafts villages.   

  Creating opportunities for the craftsmen to 
participate in trade fairs and exhibitions 
organized locally and internationally in 
countries such as India, China, Malaysia, 
Bangladesh, and Japan is the way to widen 
the market for their products. The National 
Crafts Council is also implementing  
programmes in association with the 
National Designs Centre to promote special 
creations with innovative designs to be on 
par with the demands in  the modern 
markets. 

  About 300 craftsmen engaged in 
goldsmithy in the Batticaloa District have 
benefited in the year 2016 under the 
Enterprise Village and Women 
Entrepreneurship Development programme 
which has been implemented since year 
2014 and  which provides the goldsmiths 
with the necessary skills, technical 
knowledge and machinery. 

(c) (i)  The Government does not control the prices 
of gold and silver. 

 (ii)   Does not arise. 

(d)  Prices in the domestic market are determined 
based on the world market prices. At present the 

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

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

වරු ෙථානායෙතු්නි  වඩා ී ර්  විසාතරය  ලබා ී ් 

පිළිබඳව වරු ඇ්තිතු්ාට ්ා සාතුතිවන්ත ශවනවා. විශ ේෂශයන්් 
ලිංොශේ දකුණු පළාත වත්තත්  අශනකුත් ප්රශේ  වත්තත් රන් 
සහය රිී  ෙර්්ාන්තශත ශයී  සිටින අයට සිංසාෙෘතිෙ ව ශයන් හයා 

ිතිහයාසිෙ ව ශයන් විවිධාොර බැඳීේ තිශබනවා. ඒ  වාශේ් 
රටත් එ ෙ විවිධාොර සේබන්ධතා තිශබනවා. ඒ නිසා ත්න්ශේ 
සිංසාෙෘතිෙ අනනයතාවන් ආර ෂා ෙර වනිමින් වඩා ප්රමිතියකින් 

යුතුව ශේ රන් සහය රිී  ෙර්්ාන්තය තුළ ශයශදමින් ෙටයුතු 
ෙරන්න ඒ අය ෙැ්ැතියි. එ් නිසා අලුතින්  ශෂේත්රයට එන අය 
වාශේ් සේප්රදායිෙ ෙර්්ාන්තෙරුවන් ආර ෂා  කිරී් සඳහයාත් 
දරි ශදන වැඩ පිළිශවළ  ඔබතු්ාශේ අ්ාතයාිං යට තිශබනවා ද?  

 

ගරු රිසාඩ් බදයුදීන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

දැනට් අපි National Crafts Council එෙ හයරහයා registration  
ආරේභ ෙරලා තිශබනවා. National Crafts Council හයරහයා ඒ 
අයට තිශබන වැටලු විසඳන්නට දසාත්රි  ්ට්ටශ්න් වැඩ 

පිළිශවළ  ශයොදලා තිශබනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

වරු ෙථානායෙතු්නි  ශේ රන් හයා රිී  ෙර්්ාන්තයත් එ ෙ 

බැඳුණු වේ්ාන තිශබනවා. ඒවා ලිංොශේ ශබොශහයෝ දසාත්රි ෙවල 
තිශබනවා. එවැනි වේ්ානවලට අව ය ශපොදු පහයසුෙේ තිශබනවා. 
වශේ ෙර්්ාන්තෙරුවා   ති්ත් ෙරන අතර්  ඒ ව්ට අව ය 
ශපොදු පහයසුෙේ ලබා ී ලා   ඒවා අශළවියට ජාතිෙ සහය ජාතයන්තර 

සේබන්ධතාව  හයදලා ශදන්නත් පුළුවන් නේ ශහයොඳයි. ඒ නිසා  
එෙ පැත්තකින් යටිතල පහයසුෙේ දයුණු කිරී්ටත්  අශන  
පැත්ශතන් ෙර්්ාන්තෙරුවා දයුණු කිරී්ත්  අශන  පැත්ශතන් 

ජාතිෙ සහය ජාතයන්තර ශවශළඳ ශපොළ ලබා වැනී්ත් යන ශේ 
අිං  තුන් ඒොබේධ ශවච්ච වැඩ පිළිශවළ  සඳහයා 
අ්ාතයාිං යට තිශබන දැ ් ශ්ොෙ ද? 

 

ගරු රිසාඩ් බදයුදීන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

දැනට අපි ල සල හයරහයා register ෙරපු සමිති හයරහයා ඒ අය 
හයදන බඩු ශහයොඳ  මිලෙට purchase ෙරනවා. ඒ වාශේ්  ඔබතු්ා 
කියන විධියට ශපොදු පහයසුෙේ පිළිබඳව ඉල්ලීේ ෙරන ප්රශේ වලට 

ඒ ශවනුශවනුත් උදවු ෙරලා තිශබනවා; දැනට උදවු ෙර ශවනත් 
යනවා. එවැනි සමිතිවල ඉල්ලීේ උඩ ඒ අයට ඕනෑ machineries 
අපි ලබා ී  ශවන යනවා. 

 

ගරු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

වරු ඇ්තිතු්නි  දන සියශත රජය පැවැති වෙවානුශේ 
ඔබතු්ාශේ අ්ාතයාිං ය ්ශේ ්ැතිවරණ ශෙොට්ධාසශත උණ බට 
සහය බට ආශ්රිත ෙර්්ාන්තෙරුවන් සඳහයා වේ්ානය  ඇති ෙළා. 

්් අහයන්ශන් ඒ උදාහයරණය වනිමින්   බට ෙර්්ාන්තය සඳහයා ඒ 
ප්රශේ ශත ජනතාව ශවනුශවන් එවැනි ක්ර්ශේදය  ක්රියාත්්ෙ 
ෙළා වාශේ  රන් රිී  සහය  ලා ෂා වැනි ෙර්්ාන්තවල ශයී  සිටින 

අය ශවනුශවනුත් එවැනි දරි ී ශේ  උපෙරණ ලබා ී ශේ  

1075 1076 



පාර්ලිශේන්තුව 

තා ෂණිෙ දැනු් ලබා ී ශේ  නව දැනු් එෙතු කිරීශේ  ඒ අයට 
ශවශළඳ ශපොළ හයදා ී ශේ ක්ර්ශේදයෙටත් යන්න පුළුවන්ේ 
තිශබනවාද? 

 

ගරු රිසාඩ් බදයුදීන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

ඒ විධියට අපි සුළු ෙර්්ාන්ත 20  වැනි ප්ර්ාණය  ශතෝරා 
ශවන තිශබනවා. දැනට ඒවාශත ශයී  සිටින අයටත්  ඒ වාශේ් 

අලුශතන් ෙර්්ාන්ත ෙරන්න ඉල්ලන අයටත් ඒවා සේබන්ධව 
පුහුණුව සහය අශනකුත් පහයසුෙේ ලබාී ්  machineries ලබා ී ්  
ඊට අ්තරව ඒ අය හයදන භාණ්ඩ එෙතු ෙරලා ශහයොඳ මිලෙට භාර 
වන්නා වැඩ පිළිශවළකුත් ඇති ෙර ශවන යනවා.  ඔබතු්න්ලාශේ 

ආසනවල එවැනි ආොරශත ශ්ොන යේ ශහයෝ  ඉල්ලී්  තිශබනවා 
නේ ඒ වැනත් අපට විශ ේෂ අවධානය  ශයොදා ෙරන්න පුළුවන්. 

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහයොඳයි  ශබොශහයෝ සාතුතියි.  දැනට්ත් වැඩිපුර ශවලාව  
වතශවමින් තිශබනවා. 

ප්ර ාන අිංෙ 13 - 1215/'16 - (2)  වරු ආර්.එේ. පේ් 
උදය ාන්ත ගුණශසේෙර ්ැතිතු්ා. 

 

ගරු ආර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුණවසේකර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். பத்ை உதயெொந்த குைதெகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
වරු ෙථානායෙතු්නි  ්ා එ් ප්ර ානය අහයනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
වරු ෙථානායෙතු්නි  අග්රා්ාතයතු්ා සහය ජාතිෙ ප්රතිපත්ති 

හයා ආර්ථිෙ ෙටයුතු අ්ාතයතු්ා ශවනුශවන් ්ා එ් ප්ර ානයට 

පිළිතුරු ී ් සඳහයා සති ශදෙ  ෙල් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

ප්රශ්නනය ෙුර දනකදී ඉදරිපත් කිරීෙ  නිවයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ාන අිංෙ 14 - 1407/'16 - (2)  වරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
්ැතිතු්ා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

වරු ෙථානායෙතු්නි  ්ා එ් ප්ර ානය අහයනවා. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
වරු ෙථානායෙතු්නි  ප්රාථමිෙ ෙර්්ාන්ත අ්ාතයතු්ා 

ශවනුශවන් ්ා එ් ප්ර ානයට පිළිතුර ී ් සඳහයා සතිය  ෙල් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 
ප්රශ්නනය ෙුර දනකදී ඉදරිපත් කිරීෙ  නිවයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ීනලඟට  සාථාවර නිශයෝව 23 (2) යටශත්  වරු ඩේලසා 
ශේවානන්දා ්හයතා. 
 
 

වපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීවෙන් ඇසූ ප්රශ්නනය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினொ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
සනවභාවික ආපදාවල  ලක්වූවන්  වන්ද   

இயற்மக அனர்த்தங்களொல் பொதிக்கப்பட்தடொருக்கு 

இழப்பீடு 
COMPENSATION TO PEOPLE AFFECTED BY NATURAL 

DISASTERS 

 
ගරු ඩග්ලසන වද්වානන්දා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் ததவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ ெபொநொயகர் அவர்கதள, அனர்த்த முகொமைத்துவ 

அமைச்ெர் தகௌரவ அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ அவர்களிடம் 

தகள்வி தகட்க அனுைதித்ததற்கு நன்றி! 

எைது நொட்டில் கடந்தைொத இறுதிப் பகுதியில் சுைொர் 15 

ைொவட்டங்களில் ஏற்பட்டுள்ள இயற்மக அனர்த்தம் 

கொரைைொக இதுவமரயில் சுைொர் 203 தபர் உயிொிழந்துள்ளனர் 

என்றும் சுைொர் 92 தபர் கொைொைற்தபொயுள்ளனர் என்றும் சுைொர் 

1,85,805 குடும்பங்கமளச் தெர்ந்த 7,48,150 தபர் 

பொதிக்கப்பட்டுள்ளதொகவும் 1,540 வீடுகள் முற்றொகவும் 7,814 

வீடுகள் பகுதியளவிலும் தெதைமடந்துள்ளதொகவும் 

கூறப்படுகின்றது. அண்மைக்கொலைொக எைது நொடு பல்தவறு 

இயற்மக அனர்த்தங்களுக்கும் தெயற்மகயொக 

உருவொக்கப்படுகின்ற அனர்த்தங்களுக்கும் முகங்தகொடுத்து 

வருகின்ற நிமல ததொடர்கின்றது. குறிப்பொக, ததன்தைற்குப் 

பருவப்தபயர்ச்ெி ைமழ தபய்கின்ற  தைற்படி கொலகட்டத்தில் 

வழமையொக எைது நொட்டில் பொதிப்புகள் அதிகம் ஏற்படுவமத 

நொம் அனுபவத்தில் கண்டுவருகின்தறொம்.  

கடந்த வருடத்மத எடுத்துக்தகொண்டொலும் தை ைொதம் 

15ஆம் திகதி முதல் தபய்த ைமழயினொல் ஏற்பட்ட  தவள்ளம் 

கொரைைொக எைது நொட்டில் 22 ைொவட்டங்களில் பொதிப்புகள் 

ஏற்பட்டன. அதில் சுைொர் 104 தபர் உயிொிழந்தொர்கள்; சுைொர் 99 

தபர் கொைொைற்தபொயுள்ளொர்கள்; சுைொர் 3,01,602 தபர் 

பொதிக்கப்பட்டனர். சுைொர் 1,28,000 வீடுகள் பொதிக்கப்பட்டன; 

சுைொர் 30,000 வீடுகள் ைீள்கட்டுைொனத்திற்கு உட்படுத்தப்பட 

தவண்டிய நிமலமையும் ஏற்பட்டிருந்தது. அந்த அனுபவம் 

கொரைைொகதவனும் இந்த வருடம் ததன்தைற்குப் 

பருவப்தபயர்ச்ெி ைமழயிமன எதிர்தகொள்வதற்கொன 

முன்தனற்பொட்டு நடவடிக்மககள் தைற்தகொள்ளப்பட்டிருந்தொல் 

அதிகளவொன உயிொிழப்புகள் ைற்றும் உமடமைகளுக்கு 

ஏற்பட்ட  தெதங்கமளத் தவிர்த்திருக்க முடியுதைன்தற 

தபொதுவொகக் கருததவண்டியுள்ளது.  

தைலும், நொடளொவிய ொீதியில் ஏற்பட்டுள்ள கடும் வரட்ெி 

கொரைைொகவும் ைக்கள் பொொியளவில் பொதிக்கப்பட்டு 

வருகின்றனர். அந்தவமகயில், வடக்கு ைொகொைத்மத 

எடுத்துக்தகொண்டொல், வரட்ெி கொரைைொக 14,685  

குடும்பங்கமளச் தெர்ந்த 4,10,703 தபர் கடும் பொதிப்புகளுக்கு 

உட்பட்டுள்ளனதரனத் ததொியவருகின்றது. குறிப்பொக யொழ். 

1077 1078 

[වරු බුේධිෙ පතිරණ ්හයතා] 



2017 ජූනි  06  

தீவகப் பகுதிகளில் குடிநீொின்மை கொரைைொக ைக்கள் 

இடம்தபயர்கின்ற நிமல ஏற்பட்டுள்ளது. அத்துடன்,  

ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்தின் கமரதயொரப் பகுதிகளில் 

நிலவுகின்ற அதிக கொற்றுக் கொரைைொக சுைொர் 25,000 

கடற்தறொழிலொளர் குடும்பங்கள் ததொழில் ொீதியொகப் 

பொதிக்கப்பட்டுள்ளனதரனவும் ததொியவருகின்றது.  

ஆனொல், அனர்த்தங்கள் ஏற்படுகின்றதபொது நிவொரைம் 

ைற்றும் நட்டஈட்டுத் ததொமககள் அறிவிக்கப்படுகின்றதபொதும், 

கடந்த கொலங்களில் ஏற்பட்ட இயற்மக அனர்த்தங்களில் 

பொதிக்கப்பட்தடொருக்குக்கூட இதுவமரயில் உொிய இழப்பீடுகள் 

வழங்கப்படவில்மலதயன்று ததொியவருகின்றது.  

அரநொயக்க, ைீொியதபத்மத, புளத்தகொஹுப்பிட்டிய, 

களுபொன, தகொலன்னொவ, தவல்லம்பிட்டிய, ெொலொவ, 

ைீததொட்டமுல்ல தபொன்ற பகுதிகளில் ஏற்தகனதவ 

இயற்மக ைற்றும் ஏமனய அனர்த்தங்கள் கொரைைொகப் 

பொதிக்கப்பட்டுள்ள ைக்களுக்கொன இழப்பீடுகள் 

முழுமையொக வழங்கப்பட்டுள்ளனவொ? இல்மலதயல், 

எப்தபொது அமவ வழங்கப்பட்டு நிமறவுதெய்யப்படும்?  

கடந்த வருடம் தை ைொதம் 14ஆம் திகதி ஏற்பட்ட இயற்மக 

அனர்த்தத்தின்தபொது, ஏமனய அனர்த்த நிமலமைகளின்தபொது 

இழப்பு ைதிப்பீடு தெய்யப்பட்டு, பொதிக்கப்பட்ட ஒரு 

வீட்டுக்தகன 25 இலட்ெம் ரூபொய் வமரயில் வழங்கக்கூடிய 

வமகயில் கொப்புறுதிமூலைொன நிதிமயப் தபற்றுக்தகொள்வதற்கு 

இலங்மகக் கொப்புறுதிக் கூட்டுத்தொபனத்தின்மூலைொக 

வழிவமககள் தெய்யப்பட்டுள்ளதொக முன்னொள் நிதி அமைச்ெர் 

அறிவித்திருந்தொர். எனினும், பொதிப்புக்குள்ளொன 

வீதடொன்றுக்கு 25 ஆயிரம் ரூபொய் வீதைொக வழங்குவதற்தக 

தீர்ைொனிக்கப்பட்டு, அதில் 10 ஆயிரம் ரூபொய் ஏற்தகனதவ 

வழங்கப்பட்டுவிட்டதொகவும் எஞ்ெிய 15 ஆயிரம் ரூபொதய 

வழங்கப்படவுள்ளதொகவும் அரெ அதிகொொிகள் ைட்டத்திலிருந்து 

ததொியவருவதொக ஊடகங்கள் ததொிவிக்கின்றன. எனதவ, இதன் 

உண்மை நிமல என்ன? 

கடும் வரட்ெி ைற்றும் கடும் கொற்றுக் கொரைைொகப் 

பொதிக்கப்பட்டுள்ள வடக்கு, கிழக்கு ைற்றும் ஏமனய ைொகொை 

ைக்கள் ததொடர்பில் முன்தனடுக்கப்படவுள்ள நிவொரை ைற்றும் 

இழப்பீட்டுச் தெயற்பொடுகள் யொமவ?  

அண்மையில் ஏற்பட்டுள்ள இயற்மக அனர்த்தம் 

கொரைைொகப் பொதிக்கப்பட்டு முகொம்களில் தங்கியுள்ள ைக்கள் 

தவிர்ந்த, தங்களது இருப்பிடங்கமளச் சுத்தஞ்தெய்துவரும் 

ைக்களுக்கும் தூரைொன கஷ்டப் பகுதிகளிலுள்ள ைக்களுக்கும் 

நிவொரைங்கள் உொிய முமறயில் கிமடப்பதில்மல எனக் 

கூறப்படுகின்றது. இவ்விடயம் ததொடர்பில் கவனம் 

தெலுத்தப்படுகின்றதொ? தைற்படி இயற்மக அனர்த்தத்தில் 

பொதிக்கப்பட்டுள்ள ைக்களுக்கொன இழப்பீடுகள் எப்தபொது 

வழங்கப்பட்டு, நிமறவுதெய்யப்படும்?  

எனது தைற்படி தகள்விகளுக்கொன பதிமல தகளரவ 

அமைச்ெர் அவர்கள் வழங்குவொர் என எதிர்பொர்க்கின்தறன். 

நன்றி. 

       
ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
So, we can have a detailed discussion on a separate 

date. 

ගරු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා ෙහතා (ආපදා කළෙනාකරණ 
අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ - அனர்த்த 

முகொமைத்துவ அமைச்ெர்) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Disaster Management) 
With regard to the recent floods, we will be having a 

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

වරු ෙථානායෙතු්නි  2016 ්ැයි ්ස 15වැනි දන ඇති වූ තද 
වර්ෂාව නිසා හයටවත් විංවතුර වැනි විපත් නිසා ඉශවනවත් පාඩේ 

හයා විපත් අඩුෙර වැනී්ට ොලගුණ විදයා ශදපාර්තශේන්තුව විසින් 
ඉදරිපත් ෙර ඇති වාර්තාව ඇදාණු් 01 ශලස ඉදරිපත් ෙර ඇත. 

ඇදාණු් සභාගත* ෙරමි. 

ජූනි ්ස 9වැනි දන ශේ සේබන්ධව විවාදය  පැවැත්ශවන 
නිසා අව ය ශතොරතුරු සියල්ල ඉදරිපත් කිරී්ට ්් සූදානේ 
ශවනවා. 

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

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

 
ගරු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
I will table it. Also, I will go through it, since he has 

asked some questions with regard to other incidents. 
 
ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
We can take it up on the date of that Debate. 
 

ගරු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
All right.  Then, I will table* it.   
 

සභාවම්සය ෙත තබන ලද ිළිතුරවර් ඉතිරි වක් ස  
ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட உமரயின் எஞ்ெிய பகுதி:: 

Rest of the answer tabled: 

ශ්් ආපදාවලින් ීඨඩාවට පත් ජනතාවට ශබොශහයෝ දුරට වන්ද දාදල් 

ශවවීේ සිදු ෙර අවසන් ෙර ඇත. නිවැරදව ත ශසේරු ෙටයුතු සිදුෙර  

ප්රතිලාභීන්ශේ අයෝයාචනා සේබන්ධශයන් තවදුරටත් ෙටයුතු කිරී්ට ඇති 

බැවින්  එවැනි සිදුවීේ හයැරුණු විට ශේ ද වා ශවවීේ ෙටයුතු සිදු ෙළ හයැකි 
සියලු දාදල් ශවවා අවසන් ෙර ඇත. 

අරනායෙ නිවාස අහිමි වූවන්ට නිවාස ලබාී ් සඳහයා "ෙෑවල්ල 

දසාත්රි ෙශත නායයෑශ්න් ආපදාවට පත්වූ හයා නායයෑශේ අවදාන්ට 

ල වූ ජනතාව සඳහයා තවදුරටත් සහයන සැලසී්" යන ්ැශයන් ඉදරිපත් 

ෙරන ලද අ්ාතය ්ණ්ඩල සිංශේ යට ලැබුණු අ්ාතය ්ණ්ඩල රණරණය 

අනුව  විපතට පත් වූවන් සඳහයා නිවාස තනා ී ්ට ක්ර්ශේද කිහිපය  

්් න් ෙටයුතු ෙර ඇත. ඉතිරි නිවාස සඳහයා ඉඩේ මිලී ශවන නිවාස 
ඉදකිරීශේ ෙටයුතු සිදුෙරන ප්රතිලාභීන් සඳහයා වාරිෙ ව ශයන් ප්රතිපාදන 

දාදාහයැරීේ ෙටයුතු සිදු ෙරමින් පවරණ. ඒ සේබන්ධ ශතොරතුරු ඇතුළත් 

1079 1080 

————————— 
*  පුසනතකාලවත තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශේන්තුව 

ශල්ඛ්නය  ඇදාණු් 02* ශලස ඉදරිපත් ෙරමි. 

ීනරියබැේද නිවාස ඉදෙර ී  අවසන් ෙර ඇත. 

පසු ගිය වසශර් ්ැයි ්ස ආපදා තත්ත්වශයන් විපතට පත්වූවන්ට සහයන 
සැලසී් 

සාවභාවිෙ ආපදා ශහයේතුශවන් හයානි වන නිවාස සඳහයා ජාතිෙ සාවභාවිෙ 
ආපදා ර ෂණාවරණ වැඩසටහයන යටශත් උපරි්ය රුපියල් මිලියන 2.5 

ද වා වන්ද ලබාී ් සිදු ෙරයි. ශේ යටශත්් හයානි වූ වෘහය උපෙරණ සඳහයා 

රුපියල් 25 000ෙ වන්ද දාදල  ලබාශදන අතර  ආපදා තත්ත්වය ස්නය 

වී නිවාස හයානි ත ශසේරු ෙර අදාළ වන්ද දාදල් ලබාශදන තුරු විපතට පත් 

පවුල් නිවාසවල පදිංචි ෙරවී්ට අව ය අදාළ ූලලිෙ පහයසුෙේ සපයා 

වැනී් සඳහයා රුපියල් 10 000ෙ අත්තිොරේ දාදල  2016 ්ැයි විංවතුර 
හයා නායයෑේ අවසාථාශේී  ලබාශදන ලී . 

හයානි වූ නිවාස  වෘහය උපෙරණ  සුළු හයා ්ධය පරි්ාණ වයාපාරිෙ සාථාන 

හයා ඒවාශත යන්ශත්රෝපෙරණ හයා භාණ්ඩ ශතොව හයානි ත ශසේරු කිරීශ්න් 
අනතුරුව ඉතිරි වන්ද දාදල් ලබාී ්ට ෙටයුතු ෙරන ලී . ඒ සඳහයා ශේ වන 

විට වැය ෙර ඇති දාදල රුපියල් බිලියන 3.3කි. 

ජාතිෙ සාවභාවිෙ ර ෂණාවරණ වැඩසටහයන යටශත් නියඟය ආවරණය 

ශනොවන අතර  නියඟශයන් ීඨඩාවට පත් උතුරු  නැ ශඟනහිර හයා අශනකුත් 
පළාත්වල ජීවත්වන ජනතාවට පානීය ජලය සැපයී්ට අව ය ප්රතිපාදන 

ශ්න්් පානීය ජලය ශබදා හයැරී් සඳහයා අව ය ්ැ ටර් බවුසර් හයා ජල 

ටැිංකි සැපයී් භාණ්ඩාවාර ප්රතිපාදන ශයොදාවනිමින් සිදුෙරන ලී . 

උතුරු පළාශත් දැඩි නියඟශයන් ීඨඩාවට පත් ජනතාවට සහයන සැලසී් 
සඳහයා 2017 වසශර්ී  ජලය ශබදාහයැරී් සඳහයා රුපියල් මිලියන 2.46 ද  

ලීටර් 4 500ෙ ධාරිතාව සහිත ්ැ ටර් බවුසර් 26  දාලතිවු  යාපනය  

කිලිශනොච්චිය  ්න්නාර්  වවුනියාව යන දසාත්රි ෙවලට ලබාී  ඇත. 

එශසේ්  ශ්් දසාත්රි ෙ සඳහයා ජල ටැිංකි 1 300ෙ ප්ර්ාණය  ලබාී  තිශබ්. 

(ඇදාණු් 02) 

ජාතිෙ සාවභාවිෙ ර ෂණාවරණ වැඩසටහයන යටශත් ආවරණය ශනොවන 

නියඟශයන් ීඨඩාවට පත් ජනතාවට සහයන සැලසී් සඳහයා ෙෘෂි ර ෂණ 

ක්ර්ශේදය යටශත් වරු ආපදා ෙළ්නාෙරණ අ්ාතයතු්ා හයා වරු 
ෙෘෂිෙර්් අ්ාතයතු්ා "2016-2017 ්හය ෙන්නශත නියඟය නිසා විපතට 

පත් ශවොවි පවුල් සඳහයා සහයන සැලසී්" යන ්ැශයන් 2017.04.03 දනැතිව 

ශයොදා ෙළ අ්ාතය ්ණ්ඩල සිංශේ යට අ්ාතය ්ණ්ඩල අනු්ැතිය ලැබී 

තිශබ්. එ් අනු්ැතිය අනුව ෙෘෂිෙර්් අ්ාතයාිං ය හයරහයා ශ්් වන්ද 

දාදල් ශවොවි ජනතාවට ලබාී ්ට ෙටයුතු ෙර ඇත. (ඇදාණු් 03) ඇදාණු  ්

03* ඉදරිපත් ෙරමි. 

පසු ගිය ්ැයි ්ස 24වන දන සිට ඇති වූ විංවතුර හයා නායයෑේ 

ආපදාවන්ශවන් විපතට පත්වූවන් ජාතිෙ සාවභාවිෙ ර ෂණාවරණ 

වැඩසටහයන යටශත් රුපියල් මිලියන 125ෙ ප්රතිපාදනයන් සහය ්හයා 
භාණ්ඩාවාරශයන් රුපියල් මිලියන 150ෙ ප්රතිපාදන ශයොදාවනිමින් 

ෙඩිනේ සහයන සැලසී් සිදු ෙරන ලී . ඒ  යටශත් පානීය ජලය ලබාී ්  

පිසූ ආහයාර ලබාී ්  වියළි සලාෙ ලබාී ්  අව්ිංවලය සහයනාධාර ලබාී ් 

ශ්න්් ෙඳවුරු සඳහයා අතයව ය ද්රවය මිලී ශවන ලබාී ් සිදුෙරන ලී . 

ඊට අ්තරව ශේලිය හයා විශේලිය සහයන ද්රවයයද අදාළ දසාත්රි  ශල්ෙේ  

ප්රාශේලිය ශල්ෙේ හයරහයා ග්රා් නිලධාරිවරු ්් න් විපතට පත්වූවන්ට 

ලබාී ් සිදු ෙරන ලී . ආපදා තත්ත්වය ස්නය වී නිවාස හයානි ත ශසේරු 
ෙර අදාළ වන්ද දාදල් ලබාශදන තුරු විපතට පත් පවුල් නිවාසවල පදිංචි 

ෙරවී්ට අව ය අදාළ ූලලිෙ පහයසුෙේ සපයා වැනී් සඳහයා රුපියල් 

10 000ෙ අත්තිොරේ දාදල  ලබාී ්ටද ශේ වන විට ෙටයුතු ෙරමින් 

පවරණ. එ් ෙටයුතු ආරේභ කිරී් සඳහයා රුපියල් මිලියන 150ෙ දාදල් 

ජාතිෙ ර ෂණ භාර අරදාදල ්් න් ජාතිෙ ආපදා සහයන ශසේවා 

්ධයසාථානය ශවත ලබාී  ඇත. 

ශේ වන විටත් හයේබන්ශතොට හයා ්ාතර දසාත්රි ෙයන්හි නිවාස හයානි 

ත ශසේරු ෙටයුතු ආරේභ ෙර ඇත. ශ්් ආපදා තත්ත්වය බලපෑ 

දසාත්රි ෙ 15හි හයානි ත ශසේරු අයදුේපත් ඉදරිපත් ෙළ වහයා් අදාළ වන්ද 

දාදල් ලබාී ්ට ෙටයුතු ෙරනු ලැශබ්. 

ගරු විෙල් වීරවිංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
 

නැඟී සටිවතය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වරු වි්ල් වීරවිං  ් න්ත්රීතු්ා. 
 

ගරු විෙල් වීරවිංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

වරු ෙථානායෙතු්නි  ්් වරු අනුර ප්රියදර් න යාපා 

ඇ්තිතු්ාශවන් ශ්් ොරණය දැනවන්න ෙැ් ැතියි. නිවාස 
ර ෂණය ෙරලා ඒ අනුව  විංවතුර නිසා විපතට පත්වූ අයට 
ර ෂණ වන්ද ලබාශදනවා කියලා රජශයන් ප්රො  ෙරනවාශන්. 
නදාත්  අපට දැනවන්න තිශබන විධියට ප්රතිර ෂණ ආයතනයට 

පසු ගිය ොලශත අදාළ වාරිෙ ශනොශවවී් නිසා එ් වන්ද ශවවී් 
ර ෂණ ආයතන විසින් ප්රති ශෂේප ෙරමින් තිශබනවා. එවැනි 
තත්ත්වය  ඇති වුශණොත්  ඒ කියන ර ෂණ වන්ද දාදලවත් ඒ 

මිනිසාසුන්ට ලැශබන්ශන් නැහයැ. ෙරුණාෙර එහි ඇත්ත තත්ත්වය 
ශ්ොෙ ද කියලා ඔබතු්ා පැහයැදලි ෙරනවාද? 

 
ගරු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

වරු ෙථානායෙතු්නි  ්් ්ශේ පිළිතුශර් ඉතිරි ශෙොටස 

table ෙළා. ඒෙ නිසා ඒෙ කියවන්න අව ය වන්ශන් නැහයැ. 
නදාත්  ශ්තු්ා අහයන ප්ර ානයට ්් උත්තරය  ශදන්නේ. 

අපි ගිය අවුරුේශේ රුපියල් මිලියන 300ෙ ර ෂණ වාරිෙය  

ශවවලා  ශේ වන විට ර ෂිතයින්ට රුපියල් බිලියන 3.3  
ශවවලා තිශබනවා. ශේ අවුරුේශේ රුපියල් මිලියන 500ෙ 
ර ෂණ වාරිෙය  ශවවලා තිශබනවා. ඒ අනුව ර ෂණ 
ආවරණය යටශත් දැනට්ත් අපට රුපියල් මිලියන 125  සහය 

්හයා භාණ්ඩාවාරශයන් රුපියල් මිලියන 150    ලැබී තිශබනවා. 
දාල් වාරිෙය යටශත් ශවවිය යුතු රුපියල් 10 000ෙ දාදල 
ශවවන්න අපි දැනට්ත් සූදානමින් ඉන්නවා. එ් නිසා ඔය 

ප්ර ානය පැන න් න්ශන් නැහයැ. ඒ සියලු් දාදල් ශවවී්ට සූදානේ 
බව ් ් අද ප්රො  ෙරනවා. 

 

ගරු විෙල් වීරවිංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

වරු ඇ්තිතු්නි  නදාත් පසුගිය වාරශත විංවතුර නිසා විපතට 
පත්වුණු ෙැලණි මිටියාවශත් මිනිසුන්ටත් ඔබතු්න්ලා ඔය කියන 
රුපියල් 25 000ෙ දාදල ලැබුශණ් නැහයැ. ස්හයරුන්ට තව්ත් 
ලැබිලා තිශබන්ශන් රුපියල් 10 000යි. ස්හයරුන්ට ලැබී 

තිශබන්ශන් ඊටත් වඩා අඩු වණන . එ් රුපියල් 25 000ෙ දාදල 
ශේ වන ශත  ශනොලැබුණු පවුල් වි ාල සිංඛ්යාව  තිශබනවා. 
එ් නිසා ෙරුණාෙරලා ඒ අයශේත් එ් අඩු පාඩු පියවන්න. 

අශන  අතට දැන් විපතට ල  වී සිටින අයට රුපියල් 10 000  
ප්ණ  ශවවලා අත ශසෝදාවන්න හයදන්න එපා. ශ්ොෙද  සිේධ 
ශවලා තිශබන අලාභය ඉතා වි ාලයි. 

 

ගරු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

නැහයැ  නැහයැ. 

1081 1082 

[වරු අනුර ප්රියදර් න යාපා ්හයතා] 

————————— 
*  පුසනතකාලවත තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

So we can take it up on that day. ඔය ොරණයත් ඊළඟ 
දවසට වන්න පුළුවන් ශන්ද? 

 
ගරු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

වරු ෙථානායෙතු්නි  ්් අවසාන ව ශයන් කියන්ශන්  

ශ්් ර ෂණ ක්ර්ය ලිංොශේ ශේ ආණ්ඩුව හයදපු ශහයොඳ් ක්ර්ය . 
ආසියාශේ අපට ප්ණයි ශ්වැනි ර ෂණ ක්ර්ය  තිශබන්ශන්. 
අපි ගිය අවුරුේශේ ශේ ශවනුශවන් රුපියල් බිලියන 3.3  ශවවලා 
තිශබනවා. රුපියල් මිලියන 4 000 ද වා ර ෂණ වන්ද අපට 

ලැශබන්න තිශබනවා. ශේ අවුරුේශේත් අපි රුපියල් 10 000ෙ 
දාදල දාලින් ශවවනවා  ඊට පසාශසේ ඉතුරු ශෙොටස ශවවනවා. අද 
ෙැබිනට් ්ණ්ඩල රැසාවීශේී ත් අපි ශේ වැන සාෙච්ඡා ෙළා. 

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතු්ාට ඊළඟ දවශසේ විසාතර ඉදරිපත් ෙරන්න පුළුවන්. 
Hon. Douglas Devananda, the Minister has tabled his 

answer.  Is that okay for you? 
 

ගරු ඩග්ලසන වද්වානන්දා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் ததவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
Yes, Sir. Thank you. 
 

පාර්ලිවම්න්ුරවේ රැසනවීම් 
பொரொளுைன்ற அைர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  

"That  notwithstanding the provisions of the Standing Order No.7 of 
the Parliament and the motion agreed to by Parliament on 
08.03.2016, the hours of sitting of Parliament on this day shall be 
1.00 p.m. to 6.30 p.m.. At 2.00 p.m. Standing Order No. 7(5) of the 
Parliament shall operate. At 6.30 p.m. Mr. Speaker shall  adjourn 
the Parliament without question put. " 

 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදන්  සභා සම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

කල්තැබීෙ 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

වරු ෙථානායෙතු්නි  "පාර්ලිශේන්තුව දැන් ෙල් තැබිය 
යුතුය"යි ්ා ශයෝජනා ෙරනවා. 

 
ප්රශ්නනය සභාිමණඛ කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභාව ෙල් තබන අවසාථාශේ ශයෝජනාව  වරු දශන්ෂා 
ගුණවර්ධන ් හයතා. 

 
 එක්සත් ජාරණන්වග් ොනව හිමිකම් කවුන්සලවත 

2017 ොර්ුර 23 වන දන වයෝජනාව  
සෙඅනුග්රහකත්වය දැක්වීෙ 

ஐக்கிய நொடுகள் ைனித உொிமைகள் ஆமையகத்தின் 

2017 ைொர்ச் 23ஆம் திகதிய தீர்ைொனத்திற்கு இமை 

அனுெரமை வழங்கியமை  
CO-SPONSORING UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS 

COUNCIL RESOLUTION OF 23RD MARCH 2017   
 

 
[අ.භා. 2.14] 

 
ගරු දවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  திதனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

වරු ෙථානායෙතු්නි  පසුගිය වතාශේ ඉදරිපත් කිරී්ට 

අවසාථාව ලබා වැනී්ට ශනොහයැකි වූ ශ්රී ලිංො රජය හයා අශනකුත් 
රටවල් ඒොබේධව ජිනීවා ්ානව හිමිෙේ ෙවුන්සිලයට ඉදරිපත් 
ෙරන ලද ශයෝජනාව පිළිබඳ සභාව ෙල් තැබීශේ ශයෝජනාව 

ඉදරිපත් කිරී්ට ප්රථ්ශයන් ්් සඳහයන් ෙළ යුතු ොරණය  
තිශබනවා.  

පසුගිය දනවල ඇති වූ ්හයා විංවතුශරන් පසු පාර්ලිශේන්තුව 

රැසා ශවන පළදා අවසාථාව අදයි. එයින් විපතට පත් වුණු ජනතාවට 
අශේ ෙනවාටුව පළ ෙරන අතර  ඒ විපතින් ශවොඩ ඒ් සඳහයා 
සහයාය වුණු හයැ් ආයතනයෙට්ත්  ජනතාවටත් ශේ අවසාථාශේී  
අශේ ෙෘතශේදත්වය පළ ෙරන්නට ඕනෑ. ඒ වාශේ් ත්රිවිධ 

හයදාදාවලින් සිදු වුණු ශ්ශහයය අපි අවය ෙළ යුතුයි. යළිත් වර  
ශේ රශට් ජනතාව දාදා වන්නට ත්රිවිධ හයදාදාවට තිශබන හයැකියාව 
අපි දැ ො. ඒ අය ඉතා් ශහයොඳින්  පරිතයාවලිලීව ඒ ෙටයුතුවලට 

දායෙ වුණා. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Order, please! ශේ අවසාථාශේී  වරු නිශයෝජය ොරෙ 

සභාපතිතු්ා ූලලාසනයට පැමිශණනවා ඇත. 

 
අනුරරුව ගරු කථානායකුරො මූලාසනවයන් ඉවත් වූවයන්, 

නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො ගගරු වසල්වම් අවඩක්කලනාදන්  

ෙහතා] ණලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள் அக்கிரொெனத் 

தினின்று அகலதவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்  

[ைொண்புைிகு தெல்வம் அமடக்கலநொதன்]  தமலமை வகித்தொர்கள். 
 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

  
 

ගරු විෙල් වීරවිංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

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

Weerawansa?  

 
ගරු විෙල් වීරවිංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

වරු නිශයෝජය ොරෙ සභාපතිතු්නි  වර්ත්ාන විශේ  
ෙටයුතු ඇ්තිතු්ා දැන් සභාශේ ඉන්න ඕනෑ ශන්  පරණ 

එ ශෙනා හිටියාට වැඩ  නැහයැ ශන්. වැශඩ් ෙරපු එ ශෙනා 
සභාශේ ඉන්නවා  ඒෙ හයරි. නදාත් වර්ත්ාන විශේ  ෙටයුතු 
ඇ්තිතු්ා ශේ විවාදයට සේබන්ධ ශවන්න ඕනෑ. පරණ 

එ ශෙනා විතර  වැඩ  නැහයැ.  

 
ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

වරු නිශයෝජය ොරෙ සභාපතිතු්නි  ශේ ොරණශත 
ඉතිහයාසය වැන දන්ශන් වරු ්ිංවල ස්රවීර ්ැතිතු්ා. වර්ත්ාන 
දාදල් ඇ්තිතු්ා සහය අපි සාෙච්ඡා ෙරලා ත්යි ශේෙ ෙශළේ. 

ශ්තු්ා ත්යි ශේශ  ඉතිහයාසය දන්ශන්.  

 
ගරු විෙල් වීරවිංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
වර්ත ා්න විශේ  ෙටයුතු ඇ්තිතු්ා ශේ විවාදයට ඕනෑ නැේද? 

 
ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එතු්ා එනවා  භය ශවන්න එපා.  

 
ගරු විෙල් වීරවිංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

්ඟ එනවාද? 

 
ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔේ  ් ඟ එනවා. 

 
ගරු විෙල් වීරවිංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ශහයොඳයි  ශබොශහයෝ  සාතුතියි. 

 
ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශ්ොෙද ඔච්චර ෙලබල ශවන්ශන්? [බාධා කිරී් ] 

 
 

ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Dinesh Gunawardena, you may continue.  

ගරු ෙිංගල සෙරවීර ෙහතා (ණදල් හා ජනොධාය 
අොතයුරො)  
(ைொண்புைிகு ைங்கள ெைரவீர - நிதி ைற்றும் தவகுென ஊடக 

அமைச்ெர்) 

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

වර්ත්ාන විශේ  ඇ්තිතු්ා ඉන්දයාවට යනවා. ශෙශසේ 
නදාත්  ශේ සේපූර්ණ ක්රියාවලිශත වවකී් භාර ී ලා තිබුශණ් 

්ටයි. එ් නිසා ් ් ශේ ශයෝජනාවට පිළිතුරු ශදනවා.  

 
ගරු දවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  திதனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir,  I move,  

" Sri Lanka is a co-sponsor of the United Nations Human Rights 

Council’s  resolution of 23 March 2017,  promoting, reconciliation, 

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

This resolution requires that Sri Lanka implement fully the 

measures identified by the UNHRC in its Resolution 30/1. It further 

requires the office of the UN High Commissioner of Human Rights 

“to continue assess progress on the implementation of its 
recommendations.” 

These recommendations are contained in the Report of the Office of 

the United Nations Commissioner for Human Right on Sri Lanka  

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

criticism of the Government of Sri Lanka, as being incompetent, 

lacking in transparency, and hypocritical. It contains criticism of the 
Judiciary of Sri Lanka, as of being ethnically prejudiced. It 

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

including foreign “judges, defense lawyers, prosecutors and 

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

Constitution of this country.  

It refers to “Sinhalese Areas” and “Tamil Areas”, thereby causing 
false ethnic divisions in this country. The Government has failed 

properly to place the real facts before the UN Human Rights 

Council. It has failed to counter the High Commissioner’s criticism 

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

divide the country along communalist lines.  

By co-sponsoring this Resolution, the Government has endorsed the 

adverse report of the High Commissioner, and has bound itself to 
strengthening the role of the Office of the High Commissioner and 

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

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

Prime Minister has assured this House would not be established 

which was re-affirmed by His Excellency the President. It has failed 

adequately to defend the war heroes who safeguarded the 
independence, sovereignty, territorial integrity and the unitary state 

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

separatist terrorists.  

It is resolved that the biased report of the Office of the United 

Nations Commissioner for Human Rights on Sri Lanka of 10th 

February, 2017 be repudiated, and that the United Nations Human 
Rights Council’s biased resolution of 23rd March, 2017 on Sri 

Lanka also be repudiated, and that positive action be taken to 

defend the war heroes and the independence, sovereignty, territorial 

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

safety of its people".    

වරු නිශයෝජය ොරෙ සභාපතිතු්නි  අශේ රට ත්රසාතවාදය 
පරාජය කිරී්ට ්ත්ශතන්  2009ී  එ සත් ජාරණන්ශේ ්ානව 
හිමිෙේ ශෙොමිස් හයදාවට ඉදරිපත් වුණු ශයෝජනාව ශෙශරහි 
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ඊළඟට ශේ වරු සභාශේ අවධානය ශයොදා ෙරවන්න ්ා ෙැ්ැතියි. 

්ා මිත්ර  අශේ හිටපු විශේ  ඇ්තිතු්ාට  -දැන් දාදල් හයා ජන්ාධය 
ඇ්තිතු්ාට- අප ඉතා් ඕනෑෙමින් කියන්ශන් ශේෙයි. අපට 
එතු්ාට සුබ පතන්න නේ අ්ාරුයි. ශ්ොෙද  අද දාදල් 
සේබන්ධශයන් ඉතා්  අ්ාරු තත්ත්වය  ත්යි තිශබන්ශන්. වරු 

ඇ්තිතු්නි  ශේ රට හයවුල් ශවලා ඉදරිපත් ෙර තිශබන ශයෝජනාව 
සරල ව ශයන් වත්තා් අප ට ශේනවා  එය ශ්රී ලිංොවට විරුේධ 
ශයෝජනාව  බව.  

ශදවැනි ොරණය ශේෙයි. ශ්රී ලිංොව ත්රසාතවාදය පරාජය ෙළ 
රට . ත්රසාතවාී  උවදුරින් ශබ්රාශවන එ ශසේසත් ෙළ රටෙ 
ප්රජාතන්ත්රවාදය සාථාපිත ෙරමින්  සිංවර්ධනය ඇති ෙරමින් ව්න් 

ෙරන ශ්ොශහයොතෙ  විශේලිය අතවැසීේවලට ඉඩ ී ශ්න් ඉතා් 
හයානිෙර තත්ත්වය  ඇති වන බවයි අප කියන්ශන්. ඒ 
ක්රියාදා්ශත අපට ඉතිහයාසය  තිශබනවා. වරු රවු ා හයකීේ 

ඇ්තිතු්නි  ඔබතු්ාත් ශේ ොරණය දන්නවා.  Resolution 9/11 
නිසා ඇති වුණු තත්ත්වයට එ සත් ජාරණන්ශේ ්හයා ්ණ්ඩල ශතී  
ශවන ආ ශයෝජනාශේී  ශලොව පුරා ත්රසාතවාදය පරාජය ෙළ යුතුය 
කියා එෙඟ වුණු රටවල් පවා ශේ ශයෝජනාශේී  ද වන්ශන් අදාතු 

හයැසිරී්  බව පළදාශෙොට සඳහයන් ෙරන්න ඕනෑ. එ් හයැසිරී්ට ශ්රී 
ලිංොවද එ වී ශවශනන ශයෝජනාව ශ්රී ලිංොශේ සානවරීත්වයට 
හයානිය . එ සත් ජාරණන්ශේ ප්රඥේතිය අනුව අශේ සානවරීත්වය 

වන්ශන් අපට රණරණ වැනී්ට ඇති හයයියයි; අශේ ආණ්ඩු ක්ර්ය 
අනුව ෙටයුතු කිරීශේ හයයියයි; අශේ ආණ්ඩු ක්ර්ය  ශවනසා කිරී් 
ශහයෝ සිංශ ෝධනය කිරී් ශහයෝ නීති හයැී ශේ අයිතියයි. එයට බල 

ෙරන ක්රියාදා්යෙට ශ්රී ලිංොවද ඒොබේධ වී ශ්වන් 
ශයෝජනාව  ශවන ඒශ්න් අශේ සානවරීභාවයට බරපතළ 
තර්ජනය  එල්ල වී තිශබනවා.  

ඊළඟ ොරණය ශේෙයි.  තදාන්නාන්ශසේලාශේ ආණ්ඩුව ශ්ය 
දන්නවා. ශ්් ශයෝජනාව පදනේ ෙර ශවන  විවිධ 
පළිවැනීේවලට  විවිධ දඩයේ කිරීේවලට ත්රිවිධ හයදාදාව ශයොදා 

ෙරන ක්රියාදා්යෙට අවරණර්ණ ශවලා තිශබනවා. ශේ වනවිට අශේ 
ආර ෂෙ හයදාදාවන් උසාවියට ඉදරිපත් ශෙොට ඇප නිය් 
කිරීශ්න් ශතොරව රඳවා වැනී්ට භාජන ෙර තිශබනවා.  

අදාළ නේ කියවී්ට ොලය වත වන නිසා ්් ඒ නේ 

කියවන්නට යන්ශන් නැහයැ. එ් ොල පරිච්ශේදශත ෙටයුතු කිරී් 
පිළිබඳව නාවිෙ හයදාදාශේ පුේවලයන් රාලීය   ඒ වාශේ් 
හයදාදාශේ නිලධාරින් හයා භටයන් රාලීය   එවැනි විශ ේෂ 

ෙටයුතුවල ශයදුණු ආර ෂෙ හයදාදාවල නිලධාරින් රාලීය  දඩයේ 
කිරී්ට  විවිධ විශ ේෂ නීති සෙසා කිරී්ට ශ්යින් අවරණර්ණ වී් ශ්රී 
ලිංොශේ ආණ්ඩුක්ර්යට පටහයැනියි. විශේ  නඩුොරවරුන්ශවන් 

ස්න්විත  විශේලිය නීතිඥයන්ශවන් ස්න්විත  විශේලිය නීති 
උපශේ ෙයන්ශවන් ස්න්විත ශදදාහුන් අධිෙරණයන් ශේ රශට් 
ඇති ෙරන ක්රියාදා්යන්වලට ශ්රී ලිංොශේ ආණ්ඩුක්ර්ය අනුව 

ඉඩ  නැහයැ. එශහය් නේ  ශ්රී ලිංොශේ විශේ  අ්ාතයවරයා 
ශ්වැනි ශයෝජනවෙට අත්සන් තබන්ශන් ශෙොශහයෝද? ශ්වැනි 
ශයෝජනාවෙට අත්සන් තැබුවත්  ශ්රී ලිංො ආණ්ඩුක්ර්ය අනුව එය 
වලිංගු නැහයැ කියන ප්රො යයි අද අපි ශේ සභාශේ ඉදරිපත්  

ෙරන්ශන්. ශේ රශට් ආණ්ඩුක්ර්යට පටහයැනි ශදය  කිරී්ට හයැකි 
ක්රියා ්ාර්වයන් පවතිනවා. ඒ ක්රියා ්ාර්වයන් අනුව 
පාර්ලිශේන්තුශේ ෙටයුතු ෙරනවා විනා ශවන ක්රියා ්ාර්වවලින් 

විශ ේෂශයන් අප රට ත්රසාතවාදය ආර ෂා කිරී්ට ෙටයුතු කිරී්ට 
උනන්දුව ද වන විවිධ රටවල  සිංවිධානවල ඕනෑේ සඳහයා 
ෙ ටයුතු කිරීශේ ශයෝජනාව වලිංගු නැහයැ. 

ශදවැනි ොරණය ශ්යයි  ්ශේ මිත්ර දාදල් ඇ්තිතු්නි. 
ත්රසාතවාදය තව් අවසන් ශවලා නැහයැ. ත්රසාතවාී න් දවසා තුනෙට 
ඉසාශසල්ලා එිංවලන්තශත පහයර දුන්නා; ඊට ඉසාශසල්ලා 

්ැන්ශචසාටර් නුවරට පහයර දුන්නා; බ්රසල්සා නුවරට පහයර දුන්නා; 

පැරීසියට පහයර දුන්නා. එ් නිසා ත්රසාතවාී  ක්රියාදා්යන්ශේ 
තිශබන භයානෙේ නිදහයසා ෙර යැවී් සඳහයා විශ ේෂ නීති රීති 
සෙසා කිරීශේ භයානෙේ අප දාහුණ ශදන තර්ජනය  බවට පත් 
ශවලා තිශබනවා.  

 
ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

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

 
ගරු දවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  திதனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I will  conclude  within five minutes.  

වරු නිශයෝජය ොරෙ සභාපතිතු්නි   ත්රසාතවාදය  පිළිබඳව 
ෙථා කිරීශේී  ශේ ොරණය කියන එෙ වැන ඔබතු්ා ්ාත් ස්ඟ 
අ්නාප ශවන එෙ  නැහයැ. ්් ගිය වාරශතත් ශ්ය සභාශේ 

අවධානයට ශවනාවා.  

Shivshankar Menon, the former Indian Foreign 
Minister has published a book, “Choices: Inside the 
Making of India's Foreign Policy”. In that book, so many 
chapters refer to terrorism in Sri Lanka - why the LTTE 
had to be defeated and why the LTTE had to be defeated 
in that manner. In a detailed report, Shivshankar Menon 
exposes the reason why India also supported in defeating 
the LTTE terrorists.  

වරු නිශයෝජය ොරෙ සභාපතිතු්නි  ශේ එෙ උදාහයරණය .  

ශදවන උදාහයරණය ශ්ොෙ ද? දැන් ්ා අශත්  තිශබන්ශන්  
්ෑතෙී  පළ වූ තවත් ශපොත .  “The Assassination of Rajiv 

Gandhi” by Neena Gopal. This gives a detailed description 
about terrorist units and how other terrorist organizations 
were wiped out by the LTTE to become the only deadly 
terrorist organization to fight for a separate State. That is 
why Rajiv Gandhi was assassinated by the LTTE.  

Now, all these facts contribute to the gravity of the issue 
that we are facing.  එවැනි තත්ත්වය  යටශත් ආණ්ඩුව 
ක්රියාත්්ෙ ෙරන්න උත්සාහය දරන ක්රියා දා්යන් නවතන ශලස  

ආණ්ඩුක්ර් වයවසාථාවට පටහයැනිව ෙටයුතු ෙරමින් විශේ  
නඩුොරවරුන්ශවන්  විශේ  නීතිඥවරුන්ශවන්  නීති 
සේපාදෙයන්ශවන් ස්න්විත ක්රියා දා්යන්ශවන් වළකින ශලස 

අපි ඉතා් ඕනෑෙමින් ශේ ශයෝජනාව ඉදරිපත් ෙරමින් සඳහයන් 
ෙරන්න ෙැ්ැතියි. 

වරු නිශයෝජය ොරෙ සභාපතිතු්නි  අවසාන ව ශයන්   I 

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

Appraisal of the OISL Report: A Rebuttal to the Allegations 

Against the Armed Forces” commissioned by the Federation 

of National Organizations, so that they become tabled 

documents in Parliament.   
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————————— 
*  පුසනතකාලවත තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශේන්තුව 

වරු නිශයෝජය ොරෙ සභාපතිතු්නි  ්ට නියමිත ශවලාව 
ශ්ප්ණයි. ශේ අවසාථාශේී  යළිත් වර  ඉතා පැහයැදලිව අපි 
කියනවා  එ් ්හය ශෙෝසාරිසාතු්ාශේ වාර්තාශේ වලිංගුභාවය  

නැහයැ කියන ොරණාව සනාථ ෙරන ප්රධාන ොරණාව  එ් 
වාර්තාව කියවන ශෙොට ශපශනන බව. එ් වාර්තාශේ 
කියැශවනවා  ආණ්ඩුක්ර් වයවසාථාව හයදන ශෙටුේපත  ගිය 

ශදසැේබර් ්ාසශත ඉදරිපත් ෙර තිශබනවා කියා. නදාත් කිසි් 
ශෙටුේපත  ඉදරිපත් ෙර නැහයැ. සේපූර්ණ අසතය වාර්තාව . 
අසතය වාර්තා පදනේ ෙරශවන  අසතය වාර්තාවලින් විශේ  

රටවල් ශනෝඟ යවමින්  අසතය වාර්තාවලට සහයශයෝවය ශදන 
හයවුල්ොරී ක්රියා දා්යට ශ්රී ලිංො රජය හයවුල් වීශේ භයානෙ 
ක්රියාවලිය ආපසු හයැරවී් සඳහයා ශේ රශට් ජනතාවශේ අයිතිය 

ප්රො  කිරී්ට ජනතාවශේ ජන වරශේ සැබෑව නිශයෝජනය ෙරන 
ශේ පාර්ලිශේන්තුවට වවකී්  තිශබනවා. ශේ ඉදරිපත් ෙරන 
ශයෝජනාශේ අන්තර්වත  ලිංොශේ අභයන්තරයට පැමිශණන 
හයානිෙර ශයෝජනා ශවනුවට  අශේ රශට් සාවාධීනත්වයට  

සානවරීත්වයට  අශේ ආණ්ඩුක්ර්යට  අශේ පාලන තන්ත්රශත 
සාවාධීනත්වයට ඇ් ලි වැසී්ට ඉදරිපත් ෙරන ක්රියාවලිය ශවනුවට 
ත්රසාතවාදය පරාජය කිරීශ්න් පසු ප්රජාතන්ත්රවාද ජන ස්ාජයෙ 

ජයග්රහයණ ුක ති විඳී්ට හයැකි වන ශලස අප රට වාසය ෙරන 
සිිංහයල  ශද්ළ  දාසාලිේ ජනතාවට අත් ෙර දය හයැකි ආර්ථිෙ  
ස්ාජ ප්රවතිය අත් ෙර ී ශේ ක්රියාවලිය ක්රියාත්්ෙ කිරීශේ වැඩ 

පිළිශවළෙට අවරණර්ණ වන්න කියා ශයෝජනා ෙරනවා.    
 

ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ශබොශහයෝ සාතුතියි.  
 
Next, the Hon. Udaya Gammanpila to second the 

Motion.  

 
[අ.භා. 2.32] 

 

ගරු උදය ප්රභාත් ගම්ෙන්ිළල ෙහතා 
(ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

වරු නිශයෝජය ොරෙ සභාපතිතු්නි  වරු දශන්ෂා ගුණවර්ධන 

්න්ත්රීතු්ා ඉදරිපත් ෙළ සභාව ෙල් තබන අවසාථාශේ ශයෝජනාව 
්් සාථිර ෙරනවා.  

වර්ත්ාන ආණ්ඩුව දගින් දවට් ප්රො  ෙරන ශදය  
ත්යි "අපි ශලෝෙය දනා වත්තා; ශලෝෙය ජයග්රහයණය ෙළා  
හයැශ්ෝ් අපත් එ ෙ යාළුයි  අපට දැන් හයතුරන් ෙවුරුවත් 
නැහයැ" යි කියන එෙ. එ් ප්රො ශයන් ශේ ශයෝජනාවට 
ප්රශේ ය  ලබා වැනී්ට ්ා අදහයසා ෙරනවා. තත්ත්වය ඒෙ 
නේ අපට හයතුරන් ඇති වුශණ් ශෙශසේද  ශේ ආණ්ඩුව ඒ හයතුරන් 
නැති ෙර වත්ශත් ශෙශසේද කියන එෙ වැන ශේ වරු සභාශේ 
අවධානය ශයොදා කිරී් වටිනවා.  

වරු නිශයෝජය ොරෙ සභාපතිතු්නි  අපි ශෙොටි 
ත්රසාතවාදයට එශරහිව සටන ආරේභ ෙළ දාල් දවසාවල බටහිර 
ශලෝෙය හිටිශත අපත් එ ෙ. හිටපු විශේ  ෙටයුතු  
අ්ාතයතු්ා ඒෙ දන්නවා. අශේ ආණ්ඩුශේ දාල් ොලශත 
එතු්ාත් විශේ  ෙටයුතු අ්ාතය ුරරශත හිටියා. අපට ශෙොටි 
ත්රසාතවාදය තහයනේ ෙර දුන්නා. ඇශ්රිො එ සත් ජනපදශත 
සහයාශයන් තුන්වන පාර් ාවය  ශෙොටි ත්රසාතවාී න්ට සෑේ 
මිසයිල විකුණේී  ඔවුන් අත් අඩිංගුවට වන්න පුළුවන් වුණා. 
ඔවුන්ශේ ගිණුේ තහයනේ ෙළා.  

වරු නිශයෝජය ොරෙ සභාපතිතු්නි  ඇශ්රිොනු ඔත්තු 
ශසේවාවලින් ලැබුණු ශතොරතුරු ්ත ත්යි ඉන්දුනීසියාවට 
ආසන්න දාහුශේී  පාශවන අවි වබඩා ශලස භාවිත ෙළ 
ශෙොටින්ශේ නැේ තුන  විනා  කිරී්ට අශේ නාවිෙ හයදාදාවට 
හයැකි වුශණ්. එතශෙොට බටහිර සිටිශත අපත් එ ෙයි. එශහය් 
නේ බටහිර අශපන් ශවන් වුශණ් ෙවදාද? 2009 ජනවාරි 
්ාසශත 02වැනි දා වන ශත  බටහිර රටවල් හිතාශවන හිටියා  
"අපි ශෙොටියාව ්ට්ටු ෙරන්නයි යන්ශන්  ශෙොටිත් එ ෙ 
සාෙච්ඡා ශේසයට එන්න අව ය ප්ර්ාණයට ශෙොටියා ්ට්ටු 
ෙරන්නයි යන්ශන්" කියලා. හයැබැයි  2009 ජනවාරි 02වැනිදා 
අපි කිලිශනොච්චිශත බලය අත්පත් ෙර වත්තාට පසුව ශේ අය 
ශත්රුේ වත්තා "නැහයැ  ශෙොටියා පරදන්නයි යන්ශන්" කියලා. 
දැන් බටහිරට ප්ර ානය . බටහිර ශලෝෙශත ප්රබල්  බලවත්් 
රටවල් 40  එෙට එෙතු ශවලා ඉරාෙශතත්  
ඇ ාවනිසාතානශතත් දැවැන්ත යුද ශ්ශහයයුේ ශදෙ  ෙර 
ශවන ගියා. ඔවුන්ට ධන බලය තිබුණා; ඉහයළ් තා ෂණය 
තිබුණා; සුවිසල්් හයදාදාවන් හිටියා. එශහයත් ඔවුන්ට යුද බිශේ 
ජයග්රහයණ ලබා වන්න බැරි වුණා. 2001 ශනොවැේබර් ්ාසශත 
සිට ඇ ාවනිසාතානශත යුේධය පැවතුණා  2003 අශප්රේල් 
්ාසශත සිට ඉරාෙශත යුේධය පැවතුණා. නදාත් ජයග්රහයණය  
අත ළඟවත් නැහයැ. එශහයත් පුිංචි  දුේපත් ලිංොශේ අභීත 
රණවිරුවන් ශලෝෙශත භයානේ ත්රසාතවාී  සිංවිධානය 
පරාජය ෙරන්නයි යන්ශන්   "ශේෙ අපට ලේජාවට 
ොරණය " කියලා ඒ අය අපට කිේවා  - "අශේ වැශඩ් ෙර 
වන්නා තුරු...." ඒ ශෙොටස නේ කිේශේ නැහයැ. ඒෙ හිශත් තියා 
ශවන කිේශේ. - "වහයා් සටන් විරා්ය  ශදන්න" කියලා. 
හිලරි  ලින්ටන් රාජය ශල්ෙේවරිය ශදවතාව  දුරෙථනශයන් 
ෙථා ෙරලා ්හින්ද රාජප ෂ ජනාධිපතිතු්ාට එය කිේවා. 
ශවෝඩ්න් බ්රවුන් ්රිතානය අව්ැතිවරයා ලිඛිතව ඉල්ලී් ෙළා. 
බර්නාඩ් කුෂානර්  මිලිබැන්ඩ් කියන ්රිතානයශත සහය ප්රිං ශත 
විශේ  ඇ්තිවරුන් ලිංොවට ඇවිත් ඉල්ලී් ෙළා. ශේ සියල්ල 
ශනොසලො අපි යුේධය ත්රසාතවාදය අවසන් වනතුරු ශපරට 
ශවන යා් නිසායි   බටහිර රටවල් අපිත් එ ෙ තරහයා වුශණ්. 
බටහිර රටවලට දැන් ප්ර ාන ශදෙ  තිශබනවා. එෙ   ඒ අයට 
ලේජයි. ඇයි? ඒ අයට බැරි වුණු ශදය  පුිංචි රට  ෙළා. "ශේ 
්හයා ජයග්රහයණයට අව්ානය  එෙතු ෙරන්න ඕනෑ. ශවන 
රටවල් ආෙෘතිය  ශලස හයැරිලා බලන එෙ නතර ෙරන්න 
ඕනෑ" කියා ඔවුන් හිතුවා. අන්න ඒෙ නිසා ශේෙට "යුද 
අපරාධ" ශල්බලය ඇශලේවා. ඒ වාශේ් ඔවුන්ට ශ න්තියි. 
ඇයි? "ශේ පුිංචි රට  අපි කියන ශේ ඇහුශේ නැහයැ. ශේ රටට 
දඬුවේ ෙශළේ නැත්නේ ශලෝෙශත අශන  රටවලුත් 
ඇශ්රිොව සහය යුශරෝීඨය බලවතුන් කියන ශේ අහයන්ශන් 
නැතිව ගිහින් ශලෝෙය පිළිබඳව තිශබන අශේ ආධිපතයය නැති 
ශේවි. අශන  රටවල්වලට උණ වැශනන්න ලිංොවට දඬුවේ 
ෙරන්න ඕනෑ" කියන ්ට්ටශ්න් ත්යි ලිංොවට එශරහිව 
ශයෝජනා එන්න වත්ශත්.  

වරු නිශයෝජය ොරෙ සභාපතිතු්නි  ශලෝෙ බලවතුන්ශේ 
ධන බලය  හයදාදා බලය ඉදරිශත අපි අසරණ වුණත්  අපි හුශදෙලා 
වුණත් අපිට හිටපු මිතුරන් ටිෙ ශදනා එෙතු ෙරශවන  අපි රශට් 
සාවාධිපතයය ශවනුශවන් ශපනී සිටියා. ශේ ්ේබි් ශවනුශවන් 
ජීවිත දන් දුන්  අත්-පා  ඇසා-ෙන් දන් දුන් රණවිරුවා ශවනුශවන් 
අපි ජාතයන්තර ශේදොශේ ශපනී සිටියා. ශේ ආණ්ඩුව ශ්ොෙද 
ෙශළේ? ශයෝජනා පරාජය වුණත්  අපි පරාජය පිළිඅරශවන බටහිර 
ඉදරිශත දණ වැසුශේ නැහයැ. ශේ ආණ්ඩුව  ශලෝෙ ඉතිහයාසයට 
අලුත් වාර්තාව  එෙතු ෙරමින්  එ සත් ජාරණන්ශේ සිංවිධානය 
2015 වර්ෂශත සැේතැේබර් ්ාසශතී  ඉදරිපත් ෙරපු ශයෝජනාවට 
ස් අනුග්රහයය ද වන්න ඉදරිපත් වුණා.  

Mr. Deputy Chairman of Committees, to my 
knowledge - the former Minister of Foreign Affairs 
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would correct me if I am wrong - that was an 
unprecedented act. No nation in this world has co-
sponsored a resolution against that very country. 
Therefore, this is unprecedented, unusual and the results 
are devastating. Sir, why do we call it a "treacherous act"? 
It has clearly undermined our sovereignty; it has clearly 
damaged the reputation of our war heroes and they have 
been labelled as “criminals” because of this Resolution. 
There were so many Resolutions and there could be many 
more, but this Resolution is very important to us because 
we have co-sponsored it.  

Now, let us go through this Resolution. Sir, I draw 
your attention to Operative Paragraph 6 of the Resolution, 
which states, "Welcomes the government’s recognition 
that accountability is essential to uphold the rule of law 
and build confidence in the people of all communities of 
Sri Lanka in the justice system,….” and goes on, stating 
at one point, “….and affirms that a credible justice 
process should include independent judicial and 
prosecutorial institutions led by individuals known for 
integrity and impartiality; and further affirms in this 
regard the importance of participation in a Sri Lankan 
judicial mechanism, including the Special Counsel’s 
office, of Commonwealth and other foreign judges, 
defence lawyers, and authorized prosecutors and 
investigators.”     

වරු නිශයෝජය ොරෙ සභාපතිතු්නි  විශේලිය විනිසුරුවන් 
විතර  ශනොශවයි  විශේලිය වි්ර් ෙයන්  විශේලිය අයෝශචෝදෙයන් 
සහය විශේලිය නීතිඥයන් - ඒ කියන්ශන් ශපොලීසිශත රාජොරිය 

ෙරන්නත්  නීතිපතිශේ රාජොරිය ෙරන්නත්  අශේ 
නීතිඥවරුන්ශේ ෙටයුත්ත ෙරන්නත් විශේලීෙයන් - ශේනවා. ශේ 
පිළිබඳව අපි දගින් දවට් පසුගිය අවුරුදු ශදශ  ෙථා ෙරේද 
ආණ්ඩුව පැත්ශතන් හිටපු නිශයෝජය විශේ  ඇ්තිතු්ා පවා 

කිේශේ  අපට ශේශ  ඉිංග්රීසි ශත්ශරන්ශන් නැහයැ  එ් නිසායි ශේ 
ප්ර ානය කියලා. විශේලිය විනිසුරුවන් ශේන්න කිසි් අදහයස  
නැහයැයි කියලා එතු්ා කිේවා.  

 

ගරු ෙිංගල සෙරවීර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ைங்கள ெைரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

තව්ත් ඒෙ කියනවා. 
 

ගරු උදය ප්රභාත් ගම්ෙන්ිළල ෙහතා 
(ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

හයරි. අපට ඉිංග්රීසි ශත්ශරන්ශන් නැහයැයි කියදා. හිටපු විශේ  
ඇ්තිතු්ා කියනවා  ්ට ඉිංග්රීසි ශත්ශරන්ශන් නැහයැයි කියලා. හයරි. 
්ට ඉිංග්රීසි ශත්ශරන්ශන් නැහයැ. ෙැනඩාශේ අව්ැතිතු්ාටත් ඉිංග්රීසි 

ශත්ශරන්ශන් නැේද? ඔබතු්ා වාශේ ශනොශවයි  ෙැනඩාශේ 
අව්ැතිතු්ාශේ ්ේ භාෂාව ඉිංග්රීසි. ෙැනඩාශේ අව්ැතිතු්ා 
කියන්ශන් ශ්ොෙ ද? ්් ඒෙත් කියවන්නේ. වරු නිශයෝජය 

ොරෙ සභාපතිතු්නි  ෙැනඩාශේ අව්ැතිතු්ා ්ැයි ්ාසශත 
1ටශවනි දා අශේ යුද ජයග්රහයණශත ටවන සිංවත්සරය ශවනුශවන් 
විශ ේෂ ප්රො ය  නිකුත් ෙරනවා.  

ෙැනඩාශේ අව්ැති Justin Trudeau ත්න්ශේ ප්රො ශත 
ශ්ශසේ සඳහයන් ෙරනවා: 

“I reiterate my call to the Government of Sri Lanka to ensure that a 
process of accountability is established that will have the trust and 
confidence of the victims of this war. To this end, Sri Lanka should 

fulfill its international commitments....."  

He says "international commitments".  

".......by ensuring the involvement of Commonwealth and 
international investigators, prosecutors and judges."    

වරු නිශයෝජය ොරෙ සභාපතිතු්නි  අපට ඉිංග්රීසි 

ශත්ශරන්ශන් නැති නිසා විශේලීෙයන් ශේනවා කියලායි 
කියන්ශන්. ෙැනඩාශේ අව්ැතිතු්ාටත් ඉිංග්රීසි බැරිද? එතු්ා ඉතා 

පැහයැදලිව කියනවා  "ශ්රී ලිංොව භාර වත්තා  ශපොශරොන්දු වුණා  

විශේලිය විනිසුරුවන් විතර  ශනොශවයි  වි්ර් ෙයන්  
අධිශචෝදෙයන් නීතිඥයන් පාවිච්චි ෙරන්න. දැන් දුන් ශපොශරොන්දු 

ඉ ටු ෙරනු." ශේෙ කියන්ශන් ්ැයි ්ාසශත 1ටශවනි දා. වරු 
නිශයෝජය ොරෙ සභාපතිතු්නි  ශේෙ ්ිංවල ස්රවීර 

ඇ්තිතු්ාශේ ශපෞේවලිෙ බැඳී්  නේ  අපට ේ  නැහයැ. 
ශේශෙන් බැඳුශණ් සිරිශසේන - වික්ර්සිිංහය ආණ්ඩුව නේ අපට 

ප්ර ානය  නැහයැ. ශේ බැඳියාවට විප ෂශත ඉන්න අපිත් බැඳිලා 

තිශබනවා; අශේ දරුශවොත් බැඳිලා තිශබනවා; අශේ දරුවන්ශේ 
දරුශවොත් බැඳිලා තිශබනවා. ශේෙ රටෙ බැඳියාව . It is a 

national commitment, not a personal commitment of the 
former Minister of Foreign Affairs. That is our issue, Sir.  

වරු නිශයෝජය ොරෙ සභාපතිතු්නි  ශේ ප්ර ානයට උඩ ශවඩි 

දුන්නු  බලපෑේ ෙරපු ්රිතානය අව්ැතිතුමිය රණවිරුවන් 
සේබන්ධශයන් ශ්ොෙ ද කියන්ශන්? ්් වරු සභාශේ අවධානය 

ශයොදා ෙරවනවා  2016 සැේතැේබර් ්ස 29වැනි දන ්රිතානයශත 
“The Sun” පුවත් පතට. එ් පුවත් පශත් ශ්ශසේ සඳහයන් වනවා: 

“Prime Minister Theresa May plans strict reforms to stop wild 
allegations about British troops hounded by law firms.” 

්රිතානය හයදාදාවන් අ්තමින් එතුමිය කියනවා   “As your 

Prime Minister, I must convey you the message that the 
entire British nation is behind you on this baseless war crime 

allegations, we will protect you” කියා. 2010 අපි LLRC එෙ 

පත් ෙරපු ස්ශත් ්රිතානයශත ෙමිටුව  පත් ෙළා  යුද අපරාධ 
වැන ශහයොයන්න. අශේ රණවිරුවන්ට ශචෝදනා නඟන්ශන් 

ත්න්ශේ ්ේ බි් ශබ්රා වැනී්ට සටන් ෙරලා  වරු නිශයෝජය 
ොරෙ සභාපතිතු්නි. ්රිතානය ශසොල්දාදුවන්ට තිශබන්ශන් 

ඇ ාවනිසාතානය  ඉරාෙය ආක්ර්ණය කිරීේ පිළිබඳ ශචෝදනාව. 
හයැබැයි  ්රිතානය අව්ැතිවරිය ස්සාත ්රිතානය ශවනුශවන් ප්රො  

ෙරලා කියනවා  "අපි ඔබ ස්ඟයි. ඔබට එශරහිව යුද අපරාධ 

ශචෝදනා නඟා ඔබව විනා  කිරී්ට අපි ඉඩ ශදන්ශන් නැහයැ" 
කියලා. ශේ රශට් වරු විශේ  ඇ්තිතු්ා ත්යි ශලෝෙයට ගිහිල්ලා 

කියන්ශන්  "අශේ රණවිරුවන් එශහය් ෙළා ත්යි. ඒශවොල්ලන්ට 
දඬුවේ ශදන වැශඩ්ට ්ාත් එෙඟයි" කියලා.  

වරු නිශයෝජය ොරෙ සභාපතිතු්නි  ශේ ශයෝජනාශේ 6වැනි 
ශේදශත විතර  ශනොශවයි  12වැනි ශේදශයනුත් අශේ ්හයජන 

ආර ෂෙ පනත ශවනසා ෙරන්න  අශේ ත්රසාතවාදය වැළැ වීශේ 

පනත ශවනසා ෙරන්න ශයෝජනා ෙරනවා. අශේ පාර්ලිශේන්තුව 
වත යුතු රණරණ වන්න ජාතයන්තර ්ානව හිමිෙේ ශෙොමිස්ට 

බලය  ලැබුශණ් ශෙොශහයෝ ද? ඒ වාශේ් 16වැනි ශේදශයන් ශේ 
රශට් තවදුරටත් බලය ශබදය යුතුයි  - 

 
ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member,  please wind up now. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු උදය ප්රභාත් ගම්ෙන්ිළල ෙහතා 
(ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

වරු නිශයෝජය ොරෙ සභාපතිතු්නි  අශේ රශට් බලය 
ශබදනවාද නැේද කියන එෙ රණරණය ෙළ යුත්ශත් ශේ වරු සභාව 
සහය ශේ රශට් ජනතාව මිස  ශලෝෙශත දාල්ලෙ තිශබන 

ජාතයන්තර සභාව  ශනොශවයි. ඒ වාශේ් 17වැනි ශේදශයන් 
අශේ ආර ෂෙ හයදාදාවන් ප්රතිවයුහයවතෙරණය ෙරන්න පවා ෙථා 
ෙරනවා. ඒ නිසා ශේෙ ශේ  ශද්රෝහී ක ක්රියාව . ශේෙ ජාතියට සිදු 

වන ශලොකු් අපරාධය . ජනාධිපතිතු්ා කියනවා  "විශේ  
විනිසුරුවන් ශවශනන්න ්් ඉඩ තියන්ශන් නැහයැ" කියලා. 
ජනාධිපතිතු්ාශේ ්තය ඒෙ නේ අද අපි ෙළ යුත්ශත් "අශේ ස් 
අනුග්රාහයෙත්වය ෙශළේ වැරැේද . අපි ඒ වැන ලේජා වනවා. අපි ඒ 

වැන ප ාචාත්තාප වනවා. ඒ නිසා වහයා් අශේ ස් අනුග්රාහයෙත්වය 
ඉවත් ෙරනවා" කියන ශේ  සැේතැේබර් ්ාසශත එ සත් 
ජාරණන්ශේ ්ානව හිමිෙේ ්ණ්ඩලයට ගියා් කියන්නයි. ශේ රශට් 

අලුත් විශේ  ඇ්තිවරයාට එශසේ කියන්න   තිය  නධර්යය ඇති 
ශේවා! කියා ප්රාර්ථනා ෙරමින් ්් නිහයව වනවා.  
 

[2.44 p.m.] 
 

ගරු ෙිංගල සෙරවීර ෙහතා (ණදල් හා ජනොධාය 

අොතයුරො)  
(ைொண்புைிகு ைங்கள ெைரவீர - நிதி ைற்றும் தவகுென ஊடக 

அமைச்ெர்) 

(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Finance and 
Mass Media) 
Hon. Deputy Chairman of Committees,  at the very 

beginning, let me say that the Motion moved by my good 
Friend, the Hon. Dinesh Gunawardena, is fundamentally 
flawed, misguided in its assertions, and is clearly 
motivated to show division in our Motherland and aimed 
at returning our country to the status of a "pariah state" on 
the world stage that they reduced  us  to during their 
tenure in office from 2005 - 2014.   

This Motion, in fact this new Motion - this is not the 
same Motion  filed some weeks before -  was filed just 
days after the announcement that Sri Lanka will have the 
honour of being the Vice President of the next Session of 
the United Nations General Assembly in September this 
year. The Hon. Member asserts that by co-sponsoring the 
UNHRC Resolution 30/1 of 1st October, 2015 and 
Resolution 34/1 of 23rd March, 2017, the Government of  
National Unity has undermined Sri Lanka’s sovereignty 
and has for all intents and purposes endorsed all the 
Recommendations in the latest Report of the UN Office 
of the Higher Commissioner for Human Rights which 
was released on the 10th of February this year. In fact, Sir, 
the Government has done no such thing. අපි ගිවිසු්ෙට 
අත්සන් ෙළාය කියනවා. ්් කිසි් ගිවිසු්ෙට අත්සන් ෙරලා 
නැහයැ. නදාත් අපි ශේ රශට් ජනතාව ශවනුශවන්  ශේ රශට් 
අනාවතය ශවනුශවන්  ශ්රී ලාිංකීය අනනයතාව ඇති කිරී් 
ශවනුශවන් යේ යේ එෙඟතා අපශේ ශේ ශයෝජනාව තුළින් 
ප්රො යට පත් ෙළා. By co-sponsoring these two 
Resolutions under the leadership of President Maithripala 
Sirisena and Prime Minister Ranil Wickremesinghe, in 
fact, Sri Lanka reasserted its sovereignty  after many 
years.  

In fact, there is nothing in the Resolution to say that 
we are accepting the Recommendations in the Report by 

the High Commissioner’s Office. Please, I beg the Hon. 
Members to stop lying like this. Maybe the Hon. 
Gammanpila, of course, with his tribal mentality - I do 
not blame him if he does not understand the nuances of 
this Resolution. You all can read, you will have the 
ability to read every single word in that Resolution. All of 
you, hopefully, are literate. Just read the Report and read  
the Resolutions and see for yourselves whether the 
Recommendations are included in the Resolution.  In 
fact, Sri Lanka had 48 countries standing up on behalf of 
us. On the 23rd of March this year, they stood with Sri 
Lanka; they stood with Sri Lanka’s Resolution on the 23rd 
and that is something we all need to be proud of, because 
48 countries means one quarter of the Globe.  

දාළු ශලෝෙශත් තිශබන රටවලින් හයතශරන් එෙ   ප්රබල් 
රටවල්  අපට උදවු ෙරන රටවල්  අප ස්ඟ ශවශළඳාේ ෙරන 
රටවල්  අපට ඉදරිශතී  ශවශළඳ සේබන්ධතා ඇති ෙරවන්න 

පුළුවන් රටවල් 41  -ශලෝෙශයන් ොල - අශේ රශට් අශේ 
ශයෝජනාවට සහයශයෝවය ලබා ශදන්න පසු ගිය දා නැගිට්ටා; අත 
ඉසාසුවා; ෙථා ෙළා. රුසියාව  චීනය  බිංේලාශේ ය  ්ාලදවයින  

ඉන්දුනීසියාව  ඇශ්රිො එ සත් ජනපදය  එ සත් රාජධානිය  
ඔසාශේලියාව වාශේ හයැ් රට ් අපට ප ෂව නැගිට්ටා. රුසියාව 
වැන ෙථා ෙරනශෙොට ඔබතු්න්ලා හයරි ආසයි ශන්. අපිත් ආසයි. 

වි්ල් වීරවිං  ්ැතිතු්නි  රුසියාව- [බාධා කිරී් ] ශේ බලන්න. 
ශේ ශ්ොෙ ද කියන්ශන්? "The Government’s constructive 
approach to the implementation of Resolution 30/1 shows 
the county’s readiness to continue discussing the 
accumulated problems and ways to resolve them including 
through the international technical assistance." 

ශේ වාශේ ඕනෑ තරේ තිශබනවා : "China calls upon the 
international community to support Sri Lanka." 

 

ගරු ෙන්ත්රීවරවයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
Hear, hear! 

 
ගරු ෙිංගල සෙරවීර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ைங்கள ெைரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඒ විතර  ශනොශවයි. ශඩොනල්ඩ් ්ේේ ජනාධිපතිතු්ා White 
House එෙට ආවා් අශේ ස්හයරු websitesවල පින්තූරත් ද්ා 
වත්තා  ඔන්න ශඩොනල්ඩ් ්ේේ ජනාධිපතිතු්ා හයේබ ශවන්න 

ඇශ්රිොවට යනවා කියලා. දැන් ශේ ආණ්ඩුව ඉවරයි  කිේවා. 
ශඩොනල්ඩ් ්ේේ ජනාධිපතිතු්ාශේ නිශයෝජිතයා ්ාර්තු ්ාසශත 
්ා හයදා ශවන්න විශ ේෂශයන්් ජිනීවා නුවරට ආවා. එතු්ා 

ශ්ොෙ ද කිේශේ? එතු්ා කිේවා  “Sri Lanka has taken very 
important steps towards reconciliation.”  ්් ඒ විසාතර දවට 
කියවන්ශන් නැහයැ.  යුශරෝපා සිංව්ය කිේවා  “We fully 

acknowledge progress made in Sri Lanka in terms of 
advancing the broader human rights agenda and restoring its 
dignity.” කියලා. වරු නිශයෝජය ොරෙ සභාපතිතු්නි  ශ්න්න 
ශේ විධියට රටවල් වි ාල ප්ර්ාණය  ලිංොව යන ්ාර්වය වැන 

ප්ර ිංසා ෙරලා තිශබනවා.  

In fact, the Hon. Mahinda Rajapaksa, Member of 
Parliament for Kurunegala District and his band of 
advisers, is doing this merely  for the sake of 
strengthening their grip on power. We remember how  
they dragged this country down eroding our sovereignty. 
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In fact, Mr. Deputy Chairman, I would say that it was 
President Mahinda Rajapaksa and his band of advisers - 
who today speak of sovereignty - are the ones who 
compromised sovereignty by allowing the first- ever 
international investigation on Sri Lanka to be declared by 
the OHCHR through UNHRC Resolution 25/1. 

තදාන්නාන්ශසේලාශේ ආණ්ඩුව ොලශත ශ්ශහයේ ෙයිවාරු 
වහයන ශෙොට   "තදාශසලා විරුේධ වුණත්  අපට ලිංොවට එන්න 

බැරි වුණත්  අපට ලිංොවට එන්න ශනොදුන්නත් අපි ශවන් 
පරී ෂණය  ෙරනවා  කියලා" 2014 වසශර් එ සත් ජාරණන්ශේ 
සිංවිධානය ලිංොවට විරුේධව UNHRC 25/1 පරී ෂණය ආරේභ 

ෙළා.  ශ්න්න  ඒ සේපූර්ණ පරී ෂණශත Terms of Reference.  
ඒ පරී ෂණය ආරේභ වුණු ශේලාශේ ත්යි ්න්ත්රීවරුනි  රශට් 
වාසනාවෙට ශේ ආණ්ඩුව පත් වුශණ්. රශට් වාසනාවෙට විතර  

ශනොශවයි  ්හින්ද රාජප ෂ ජනාධිපතිතු්ාශේත් වාසනාවටයි  
ආණ්ඩුව ශවනසා වුශණ්.  ශ්ොෙද   එතු්ා  ඡන්දය ෙශළේත්  "්ාව 
විදුලි පුටුවට යවන්න හයදනවාය කිය කියා" බව අපට ්තෙයි. විදුලි 
පුටුවට නේ යවන්න බැහයැ; ශලෝෙශත  විදුලි පුටුව   නැහයැ. ඇත්ත 

ව ශයන්් ආණ්ඩුව ශවනසා ශනොවී ඔබතු්න්ලා ව්න් ෙරපු 
්ාර්වශත ගියා නේ   ශේ ෙරපු ජාතයන්තර පරී ෂණශත 
ප්රතිඵලය  හයැටියට 2015 ශවනශෙොට ලිංොවට සේබාධෙ එනවා. 

පිට රටවලට යන්න බැරි විධියට නායෙයන්ට තහයිංචි එනවා. ශේ 
ශවනශෙොට අශේ ෙර්්ාන්ත ාලා  දසදහයසා වනණාව  වැහිලා. ඒ 
සේබාධෙ ආවා නේ GSP Plus එෙ නැති වුණු ශේලාශේ වැහුණාට 

වඩා තවත් දසගුණය  වැශහයනවා. ඒ නිසා   ශේ වාර්තාව අයින් 
ෙරවන්න ත්යි ්් විශේ  ඇ්තිවරයා හයැටියට පත් වුණාට පසුව 
දාලින්් ජිනීවා නුවරට ගිශත.  ්් එශහයේට ශවන ගිශත ශවන 

ශ්ොෙ වත් ශනොශවයි වරු නිශයෝජය ොරෙ සභාපතිතු්නි. 
ශ්න්න ශේ ්ැතිවරණ ප්රො ය ත්යි ්් අරශවන ගිශත. 2015 
ශපබරවාරි ්ාසශත ්් ශේෙ කිහිල්ශල් වහයශවන ජිනීවා නුවරට 

ගිහින් කිේවා  "දැන් ඔයශවොල්ලන්ට ජාතයන්තර පරී ෂණ 
ෙරන්න අව ය නැහයැ. අපි ජාතයන්තර පරී ෂණ පිළිවන්ශන් 
නැහයැ.  වවකිව යුතු රජය  හයැටියට ශේලිය පරී ෂණය  ෙරන්න 
අපට ජනවර්  ලැබිලා තිශබනවා.  අශේ පරී ෂණ අපි් බලා 

වන්නේ" කියලා.  

ශේ ්ැතිවරණ ප්රො ශත 93වැනි වවන්තිය ්් 
කියවන්නේ : “Since Sri Lanka is not a signatory to the 
Rome Statute regarding international jurisdiction with 
regard to war crimes, ensuring justice with regard to such 
matters will be the business of national independent 
judicial mechanisms.”  ශේලිය යාන්ත්රණය  වැන අපි 
ඔවුන්ට කිේවා. අපි වරද  ෙරලා තිශබනවා නේ  අපි් ඒ වැන 
ශසයා බලා  වරද  ෙරපු ෙවුරු හයරි ඉන්නවා නේ ඒ අයට 
අශේ නීතිය යටශත් දඬුවේ ෙරන්නේ කියලා ෙරපු ඒ ඉල්ලී් 
ඒ අය පිළිවත්තා. ඒ අශේ ශයෝජනා ත්යි අන්ති්ට “30/1” 
කියන ඒ ශයෝජනාවලිශත ඇතුළත් ෙශළේ. ෙවුරු හයරි කියනවා 
නේ ඒෙ විශේලීෙයන්ශේ ශයෝජනාවලිය  කියලා  ඒෙ 
අූලලිෙ අසතයය . ඇත්ශතන්් කියනවා නේ 2015 
ඔ ශතෝබර් ්ාසශත අප විසින් ඉදරිපත් ෙරපු ඒ  road map 
එෙ ඇතුළත් ෙරලා ත්යි ඒ ශයෝජනාවලිය අපි ලබා වත්ශත්.  
ඒ අශේ road map එෙට ත්යි අපි ශලෝෙයාශේ සහයශයෝවය 
අරවත්ශත්. ඒ road map එෙට ත්යි ශේ අවුරුේශේ ්ාර්තු 
්ාසශතත් රටවල් 4ට  සහයශයෝවය දුන්ශන්. ඒ road map එෙ 
අනුව අපට තවත් අවුරුදු ශදෙ  ෙල් ලබා වන්න පුළුවන් 
වුණා.   

වරු නිශයෝජය ොරෙ සභාපතිතු්නි  ආණ්ඩුව ශවනසා වුශණ් 
නැත්නේ ෙවදාවත් ශේ තත්ත්වය ඇති ශවන්ශන් නැහයැ. Had the 

Government not changed, the Report would not have been in 

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

our country. The National Unity Government turned this tide 
back and brought all actions, all investigations, all 
mechanisms to the local realm. There are no more 
international actions. All decisions of all mechanisms, the 

designs, the composition and everything else will be in our 
hands and in our hands alone and we did this as a nation that 
is responsible for its own actions. We fought a war and now 

we will also foster peace. We will conduct our own 
investigations; we will heal our own people; we will create a 
united Sri Lanka where all can live together and prosper as 

equals without fear.    

අපි ඒ අන්තවාදශත  ජාතිවාදශත ෙැත  කුහයෙ දාහුණට යළි හිස 
ඔසවන්න ශදන්ශන් නැහයැ. බලයට එන්න බැරි බිංශෙොශලොත් 

ශේ පාලනඥයන් අද විවිධ බලශේව පාවිච්චි ෙරනවා  යළිත් 
වතාව  ශේ රශට් ජාතිවාදය අවුසාසන්න. දාසාලිේ ජනතාව සහය 
සිිංහයල ජනතාව අතර ජාතිවාදය අවුසාසන්න ෙටයුතු ෙරනවා. ්ට 
ආරිංචි වුණා  ඊශතත් ්හයරව් පැත්ශත් දාසාලිේ ෙශඩ්ෙට 

බිංශෙොශලොත් ශවච්ච ශේ පාලන නායෙයන්ශේ අනු දැනු් ඇතිව 
ශේ ඉන්න ජාතිවාී  ූලසලයන් ශේවාට attack ෙරලා තිබුණු බව. 
ශපොලීසිය ශේවා දහයා වැඩි දුර බලාශවන ඉන්ශන් නැහයැ. As a 

Government that is responsible to its armed forces, as a 
Government that is responsible to all citizens, we took 
charge of our responsibilities. අශේ හයදාදාශේ ෙවුරුවත් ශේ 

ක්රියාවලිය වැන භය ශවන්න ඕනෑ නැහයැ; භය ශවලාත් නැහයැ. 
හයදාදාශේ අය අපට කියනවා  "ඇත්ත ව ශයන්් ශේ ක්රියාවලිය 
තුළින් විතරයි හයදාදාශේ කීර්ති නා් ය යළිත් වතාව  ශේ රට තුළ 

ඇති ෙරන්න පුළුවන්." කියලා. ශ්ොෙද  ශප්රේ් වරණ ්නේශේරි 
තරුණියශේ සිේධිය අපට ් තෙයි. ඒ ශවලාශේ ඒ මිනී්ැරු් ෙරපු 
හයදාදා නිලධාරියාට දඬුවේ කිරී් තුළින් ස්සාත හයදාදාශේ් කීර්ති 

නා්ය අපි රැෙ වත්තා.  

 

ගරු විෙල් වීරවිංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
 

නැඟී සටිවතය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Wimal Weerawansa. 

 

ගරු විෙල් වීරවිංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

වරු හිටපු විශේ  ඇ්තිතු්නි  ්් දන්න විධියට ශප්රේ්වරණ 
්නේශේරි සිේධිශතී  ශපොලීසිශත නිලධාරිශය  සේබන්ධවයි 
ශචෝදනාව තිබුශණ්. ඒෙ ශෙශසේ ශවතත්  එල්ටීටීඊ සිංවිධානය 

විසින් පුපුරුවා හයරින්න ශවනා ශබෝේබ පවා අල්ලපු  ශෙොළඹ 
නවරය ඇතුළු තදාසන්න ප්රශේ වල ආර ෂාව සහයතිෙ ෙරන්න 
වි ාල ශසේවාව   ෙරපු යුද හයදාදා බුේධි අිං ශත සහය නාවිෙ හයදාදා 

බුේධි අිං ශත නිලධාරින් රාලීය  ශේ වන විට සිරවත ශෙොට 
ඉන්නවා. 

 

ගරු ෙිංගල සෙරවීර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ைங்கள ெைரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

වරු නිශයෝජය ොරෙ සභාපතිතු්නි  ්් ශේ කියාශවන 
ආශේත් ඒේයි. ලිංොශේ විලීෂාට හයදාදාව  ඉන්නවා. ශලෝෙය් 

1095 1096 



පාර්ලිශේන්තුව 

පිළිවත් හයදාදාව  ලිංොශේ ඉන්නවා. ඒ නිසා ත්යි සා් සාධෙ 
හයදාදාවට වුණත් ලිංොශේ හයදාදාව ශතෝරා වන්ශන්. ශහයොඳ් 
හයදාදාශේ වුණත් ීන හයර  ඉන්න පුළුවන්- Black sheep ඉන්න 

පුළුවන්. නදාත් ඒ අයට දඬුවේ කිරීශ්න් විතරයි අපට ස්සාත 
හයදාදාශේ කීර්ති නා්ය රැෙවන්න පුළුවන් ශවන්ශන්. 1990 
වණන්වල ක්රිෂාන්ති කු්ාරසාවාමි දරුවා rape ෙරලා ්රා දැූල 

අවසාථාශේ  අපි ඒ සේබන්ධශයන් ක්රියා ්ාර්ව වත්තා.  ඒශෙන් 
ස්සාත හයදාදාශේ් න් රැකුණා. අදත් අශේ වි්ල් වීරවිං  
්න්ත්රීතු්ාට ්් කියනවා  ස්සාත හයදාදාශේ කීර්ති නා්ය 

රැෙවන්න නේ ත්න් ඇඳශවන හිටපු uniform එෙ ශෙශලසන 
ආොරයට ඉහයළින් ආපු නිශයෝව නිසා ශහයෝ යේ යේ ක්රියා ෙළා 
නේ  ජන්ාධයශේී න්ට පහයර දුන්නා නේ  ජන්ාධයශේී න් 

පැහයැරශවන ගියා නේ  එශහය් නැත්නේ ෙේපේ වන්න 
වැල්ලවත්ශත් ඉන්න අහිිංසෙ තරුණ ශද්ළ  සිිංහයල ළ්යි 
පැහයැරශවන ගිහිල්ලා ්ැරුවා නේ  එශහය් ෙළ බවට සැෙය  
තිශබනවා නේ හයදාදාශේ ශනොශවයි  ශ්ොන ශලෝගුව ඇන්දත්  

ශ්ොන සිවුර ඇන්දත් ඒ අයට ශේ රට තුළ ස්ාව  ශනොදය යුතුයි 
කියලා.  ්් කියන්ශන් ඒෙයි. එශසේ කිරී් තුළින් විතර්යි අපට 
ශේ රශට් කීර්ති නා් ය රැෙවන්න පුළුවන් ශවන්ශන්; එශසේ කිරී් 

තුළින් විතර්යි අශේ විලීෂාට හයදාදාශේ කීර්ති නා්ය රැෙවන්න 
පුළුවන් ශවන්ශන්. වරු නිශයෝජය ොරෙ සභාපතිතු්නි  දැන් ශේ 

ඒොබේධ විප ෂය - Joint Opposition - ්් නේ ඒ වචනවලටත් 

විරුේධයි. හයැබැයි  ඒෙ ශ්තු්න්ලා ද්ා වත් න් ශන්.  

In fact, the group that calls itself the “Joint 
Opposition” seems to be completely disconnected and 
unaware of the current developments in the globalized 
world that we live in and the advisers who think that the 
world is a place where countries can shut themselves off 
from the rest of the world and live in isolation have come 
up with arguments regarding the countries which have 
constitutionally entrenched sovereignty.  Defending the 
sovereignty and territorial integrity of a country is 
essential to the foreign policy of any nation, I agree. 
However, no country in today’s world can take cover 
strictly behind the Westphalian Concept of absolute 
sovereignty. The Westphalian Concept may have been 
good for the early 20th Century, 19th Century and 18th 
Century onwards but, today, it is no longer valid in the 
modern world. If nothing else, we must awaken to the 
reality that the imperatives of globalization and 
interdependence, connectivity and technological 
advancements have cast the concept of sovereignty in an 
entirely different light, because sovereignty, as we know, 
today carries with it the greater responsibility which 
involves duties towards one’s own citizens. 

ශ්න්න ශේෙ අපි පැහයැදලිව් ්තෙ තබා වන්න ඕනෑ. 
"Sovereignty" කියන වචනශයන් කියැශවන්ශන් නැහයැ  අශේ් 

රට තුළ වුණත් යේ ආණ්ඩුවෙට ත්න්ට ඕනෑ ඕනෑ විධියට 
ත්න්ශේ පුරවැසියන්ට සලෙන්න පුළුවන් කියලා.  අපි කුඩා 
ව්ෙ ජීවත් වනවා නේ   අශේ ශවදර ඇතුශළේ අශේ් දරුශවකුට 

තාත්තා වහයනවා නේ  ඒ දරුවාශේ ෙකුල් ෙඩනවා නේ  ඒ 
දරුවාට වද හිිංසා ශදනවා නේ  ශපොලීසියට ඇවිල්ලා ඒ වැන 
ශහයොයන්න අයිතිය  තිශබනවා.  අපට ඒෙ වළ වන්න බැහයැ. 

"ශේෙ ්ශේ ශවදර. ්ශේ ශවදර ඇතුශළේ ්ට ඕනෑ ශදය  
ෙරන්න පුළුවන්" කියා කියන්න බැහයැ. ඒෙ ශනොශවයි  
"sovereignty" කියන්ශන්. අපි රට  හයැටියට අශේ් 
පුරවැසියන්ශවන් ශෙොටසෙට ශහයෝ නිසි ශලස සලෙන්ශන් 

නැත්නේ  ජාතයන්තර නීතිශයන් ශහයෝ ඒවාට බලපෑේ ෙරන්න අද 

පුළුවන්. අන්න ඒෙ අපි ්තෙ තබා වන්න ඕනෑ.  

When a government fails to discharge such duties, 
external intervention of an unwelcome nature is difficult 
to prevent. අපි එයට අෙැ්ැතියි. ඇත්ත ව ශයන්් ශවනත් 
රාජයයන් අශේ රශට් ශේවලට ඇ් ලි වහයන්ශන් නැත්නේ  
අශේ රට තුළ අශේ ෙටයුතු ඒ ආොරයට ෙරශවන යන්න 
පුළුවන්. 

Having successfully achieved the complex diplomatic 
task of preventing external intervention under the UN 
Security Council during the conflict in 2009, which I 
think was a good thing, the Government at the time, 
regrettably failed to pursue the path of domestic 
peacebuilding. By refusing to address issues of concern 
locally, the Government alienated the communities 
within the country and also alienated Sri Lanka’s 
international partners.  This resulted in our nation 
becoming the subject of successive Resolutions in 
Geneva in 2009, 2012 and 2014.  දවට් ශේ Resolutions 
ආපු හයැටි ්තෙයි. ඒවාට ඔබතු්න්ලා දාහුණ ී පු හයැටිත් අපට 
්තෙයි.  

However, the two Resolutions which we introduced 
during our time put Sri Lanka and not any international 
body firmly incharge of all elements of our reconciliation 
process.   2015 ඒ ශයෝජනාව තුළින් ජාතයන්තරය විසින් 
අපට විරුේධව ෙරන්න තිබුණු ඒ පරී ෂණය අපි  අශේ අතට 
වත්තා.  ශ්ය ්් ශනොශවයි කියන්ශන්. නදාත් ශේ හයැ් 
ශදය ් අපි බලහයත්ොරශයන් ෙරවන්න උත්සාහය දරනවා 
කියලා ත්යි  තදාන්නාන්ශසේලා ශපන්වන්න උත්සාහය 
ෙරන්ශන්.  

වරු නි ශයෝජය ොරෙ සභාපතිතු්නි  ්් කියවන්නේ 
එ සත් ජාතින්ශේ ්හය ශෙෝ සාරිසා සයිේ රාේ අල් හුශසේන්  
ශෙොළඹට ඇවිල්ලා - 

 

ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you can continue your speech for 

seven more minutes. 
 

ගරු ෙිංගල සෙරවීර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ைங்கள ெைரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Thank you. I just want to finish as quickly as possible. 

 
දශන්ෂා ගුණවර්ධන ්ැතිතු්නි  ශපොඩ්ඩ  අහයවන්න. ශේ 

්ශේ වචන ශනොශවයි. UN High Commissioner for Human 
Rights, Zeid Ra'ad Al Hussein ශෙොළඹ සිංචාරය අවසන් ෙරන 
ශවලාශේී   ශෙොළඹ ී  පුවත් පත් සාෙච්ඡාව  පැවැත්වූවා. අශේ 
ජන්ාධයශේී න් එතු්ාශවන් ප්ර ාන රාලීය  ඇහුවා. ඒෙ ී ර්  

සිංවාදය .  I quote what he has stated.  In an article appeared 
in the "Daily News" newspaper, dated 04th April, 2017, he 
states: 

“In terms of the recommendations, yes everyone knows that we had 
recommendations, the Human Rights Council and part of the 
General Assembly.  They are recommendations.  And with Sri 
Lanka’s, of course, co-sponsorship, we expect that in total they will 
be approached positively.”   
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ඒ කියන්ශන්  “ඒවා එ සත් ජාරණන්ශේ සහය අශේ නිර්ශේ . 

ශේ ශදස ශ්රී ලිංොව ධනාත්්ෙව බලයි කියලා අප හිතනවා” 
කියලායි. ඔහු තව දුරටත් සඳහයන්  ශ්ශලස සඳහයන් ෙරනවා:  

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

එනේ  ඒශෙන් කියන්ශන් නැහයැ  ඒෙ ක්රියාත්්ෙ කිරීශේී  - 

implement කිරීශේී  - විවිධ ශවනසාෙේ තිශබන්න පුළුවන් 
කියලා. UN High Commissioner for Human Rights, Zeid 

Ra'ad Al Hussein එශසේ කියනවා විතර  ශනොශවයි  එතු්ා 

ලිංොශේ සානවරීභාවය වැන ශ්ශසේ කියනවා: 

“After all, in the end it is the sovereign right of Sri Lanka to make 
determinations in respect to its future.”   

ඒ කියන්ශන්  "ඒ සියල්ලට් පසු  ශ්රී ලිංොව සානවරී රට  

හයැටියට ත්න්ශේ අනාවතය වැන රණන්දු වැනී් ඔවුන්ශේ 
අයිතියයි" කියලා.  ඒ කියන්ශන්  අපට රණන්දු වැනීශේ අයිතිය 
තිශබනවා. අපි ඒෙ ොටවත් භාරී ලා නැහයැ  තදාන්නාන්ශසේලා 

2014ී  භාර දුන්නා වාශේ.  

වරු නි ශයෝජය ොරෙ සභාපතිතු්නි  හයැබැයි ශ්තැනී  අශේ 
අනාවතය වැන අපි රණන්දු ෙරනවා නේ  අපට ඉසාසරහයට යන්න 

නේ ශේ රශට් සිිංහයල  ශද්ළ  දාසාලිේ ජනතාවට සාධාරණය  ඉටු 
ශවන්න ඕනෑ; accountability process එෙ  තිශබන්න ඕනෑ; 
transitional justice programme එෙ  තිශබන්න ඕනෑ.  

1990ී  ්හින්ද රාජප ෂ ්න්ත්රීතු්ායි  ්්යි ්ාතර වල්ශපොල 
පිහිටි ්ශේ නිවශසේී  " ්ේවරුන්ශේ ශපරදාණ" හයදාශවන  
ඔවුන්ශේ හයවට  ඔවුන්ශේ ෙඳුළුවලට ්් ලිංොශේ ඉඳන් 
ශතොරතුරු ශහයොයන ශෙොට ඒ ශතොරතුරු ශලෝෙයට කියන්න එතු්ා 

ජිනීවා ගියා. එතශෙොට ඒ වැන ෙවුරුවත් ශ්ොනවාවත් කිේශේ 
නැහයැ. නදාත්  අද ඒ වාශේ් ශෙොටස  ලිංොශේ එහයා ශෙළවශර් 
ඉන්නවා. එදා හිටිශත ශේ ශෙළවශර්; අද ඉන්නවා එහයා 

ශෙළවශර්. දකුශණ් අේ්ලා වාශේ් ත්න්ශේ දූ-දරුවන් 
ශවනුශවන් ෙඳුළු හයලන ශද්ළ අේ්ලා ඉන්නවා. වරු 
ෙථානායෙතු්නි  ස්හයර ශවලාවට ශේ ශද්ළ අේ්ලා ෙඳුළු 

හයැලුශේ එල්ටීටීඊ එශ  දර් නයට අනුව ශනෝඟ ගිය ත්න්ශේ 
දරුවන්  ශවනුශවන් ශවන්න පුළුවන්. එදා දකුශණ් අේ්ලා 
බහුතරය  ෙඳුළු හයැලුශේ ශේ  ශප්රේීන ජනතා වයාපාරශයන්- 

 

ගරු විෙල් වීරවිංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අර පැත්ශත් ඉන්ශන්. 
 

ගරු ෙිංගල සෙරවීර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ைங்கள ெைரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 
්ට ඔය පැත්තට්යි අත ද  ශවන්ශන්. ශ්ොෙද  එතශෙොට 

ඔබතු්ා ශපොඩි ළ්ශය . හයැබැයි  ශපොඩි වුණා කියලා ඒ ොලශත 
වැඩ නේ ශපොඩි වුශණ් නැහයැ. ඒෙත් ්් දන්නවා. ්් ඊට වඩා 

ශ්ොකුත් කියන්ශනත් නැහයැ. එශහය් නේ අපටත් කියන්න තිබුණා  
"ශ්ොවුන් ශේවීීඨොරශයෝ. ශ්ොවුන් අශේ අය -්ා එතශෙොට 
සිටිශත ශ්රී ලිංො නිදහයසා ප ෂශත. ශ්රී ලිංො නිදහයසා ප ෂශත අය- 

්ැරුවා  එ සත් ජාතිෙ ප ෂශත ප්රබලයන් රාලීය  ්ැරුවා. 
ශ්ොවුන්ට ඒ වැන ෙථා ෙරන්නවත් බැහයැ"යි කියලා. නදාත් 
එශහය් ෙශළේ නැහයැ. ඔවුන් ලිංොශේ දරුශවෝ; ශනෝඟ ගිය 

දරුශවෝ. ඔවුන් ්ැරුණාට පසාශසේ  අතුරුදහයන් වුණාට පසාශසේ ඒ 
අය ශවනුශවන් හයවන්න  ඒ අය ්ත  ෙරන්න  ඒ අය ශවනුශවන් 
දානය  ශදන්න  පන්සලට යන්න අයිතිය  තිශබනවා. ඒ අයිතිය 

අද අපි උතුශර් අේ්ලාට ශදන්ශන් නැත්ශත් ඇයි? ශ්ොෙද  ශේ 

සියලු ශදනා් ශ්රී ලාිංකීය දරුශවෝ. අපි ජර්්නිය ශහයෝ ශවනත් රට  
පරාජය ෙළා නේ  ශදවන ශලෝෙ යුේධශයන් පසාශසේ වාශේ අපට 
ජය පැන් ශබොන්න තිබුණා. ලිංොශේ්  අශේ් රශට්  අශේ් 
සශහයෝදර පිරිස  එ ෙ රණ්ඩුශවලා  රණ්ඩුව ශබ්රා වත්තාට 

පසාශසේ  රණ්ඩුව ඉවර වුණාට පසාශසේ අන්ති්ට අපි ඒ ෙට්ටියට 
කියනවා  "නැහයැ  නැහයැ.  ශේවා ශ්ොනවත් ෙරන්න බැහයැ"යි 
කියලා. එ සත් ජාරණන්ශේ සිංවිධානයත් කියන්ශන්  

"සානවරීභාවය අනුව උඹලාට ඕනෑ රණන්දුව  වන්න පුළුවන්. 
හයැබැයි ඒ රණන්දුව ශ්ොෙ ද කියලා අපි දැන වන්න ඕනෑ"යි 
කියලායි.  

වරු නිශයෝජය ොරෙ සභාපතිතු්නි  ්ා අන්ති්ට කියන්ශන් 
ශ්ච්චරයි. දැන්වත් ශේ රශට් සිිංහයල  ශද්ළ  දාසාලිේ  ්ැශල්  
බර්වර් යන සියලුශදනා්  එෙ හයඬින් එෙතු ශනොවුශණොත් ශේ 

ව්න ඉදරියට යන්න බැහයැ. තව ්ාස වණනකින්  ලිංොවට 
නිදහයස ලැබී අවුරුදු 70යි; නිදහයසා ලිංොශේ 70වන birthday එෙ.  

්ට තව විනාඩි ශදෙ  විතරයි තිශබන්ශන්. ශේෙත් අපි නිතර 
කියන ශදය ; නිතර නිතර ්ත  ෙරන්න ඕනෑ. ලිංොව ශේ 

ෙලාපශත ශදවැනි වුශණ් ජපානයට විතරයි. 194ට නිදහයස 
ලබාවන්න ශෙොට ලී  වාන් යූ  එතු්ාශේ memoirsවල  “From 
the Third World to First World” කියන ශපොශත් ලියනවා  194ට 

ී  ලිංොව -සිශලෝන්- කියන්ශන් ආදර් වත් ශපොදු රාජය 
්ණ්ඩලයීය රට  -model Commonwealth country එෙ -; 
ආසියාශේ ශහයොඳ් වි ාවවිදයාල ශදෙ  ශේ රශට් තිබුණා; ශේ 

රශට් ශහයොඳ රජශත ශසේවය  තිබුණා යි කියලා. ඒ විතර  
ශනොශවයි. ශ්ය වි ාවාස ෙරන්නත් අ්ාරුයි. සාවල රත්නායෙ 
ඇ්තිතු්ා සිටියා නේ ්්ත් එ ෙ තරහයත් ශවයි. හයැබැයි ශහයොඳ් 

ශපොලීසියකුත් එදා ලිංොශේ තිබිලා තිශබනවා. එදා ශහයොඳ් 
ශපොලීසියකුත් තිබුණාය කියලා ලී  වාන් යූ කියනවා.  

 
ගරු ෙහින්දානන්ද අලුත්ගෙවග් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைதக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔබතු්ාශේ - [බාධා කිරී් ] 
 

ගරු ෙිංගල සෙරවීර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ைங்கள ெைரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

වරු ්න්ත්රීතු්නි  ඔබතු්ා නේ ශපොඩි වැඩියි. අපි ශපොඩි 
ොලශත දාඩු කු බලන්න යනශෙොට කියන්ශන්  "අන්න 

ශෙොරියාවට යනවා"යි කියලායි. ශ්ොෙද   ශෙොරියාව කියන්ශන්  
අපටත් වඩා දුේපත්  දාඩු කු ප්රශේ ය  හයැටියට ත්යි අපි 
හයඳුනාශවන තිබුශණ්. 1965 ී  ලී  වාන් යූ ත්න්ශේ අය වැශතී  

කියනවා  "්ශේ එේ බලාශපොශරොත්තුව ලිංොවට වඩා ශේවවත් 
වර්ධන ශේවය  පළදාවන අවුරුදු පශහයේී  ලබා වැනී්"යි කියලා. 
[බාධා කිරී් ] දැන් ශෙොරියාව  වුශණොත් නිය්යි. ්ා 

කියන්ශන්  හයරියට නේ අද ශෙොරියාව ඉන්න තැන අප ට ත්යි 
ඉන්න තිබුශණ් කියලායි. නිදහයස ලබාවත් දවශසේ සිට හයැ් දා් අපි 
ෙශළේ ප ෂ ව ශයන්  ජාති ව ශයන්  ආවේ ව ශයන්  කුල 

ව ශයන් කුළල් ොවත්ත එෙයි. ඒෙයි ්ා කියන්ශන්  දැන් කුළල් 
ොවත්තා ඇතියි කියලා. නිදහයස ලැබී අවුරුදු 70  වතවන දවශසේ 
සිට  අලුත් birthday එශ  සිට අපි අලුතින් ව්න  යන්න ඕනෑ. 
ඒ ව්න යන්නට නේ විශ ේෂශයන්් ශේ රශට් ශද්ළ  දාසාලිේ 

ජනතාවත්  ශේ රශට් සිිංහයල ජනතාවත් එෙට යන්න ඕනෑ. ශේ 
රශට් ශදවන පන්තිශත පුරවැසියන් නැහයැයි කියන එෙ අපි 
ශපන්වන්න ඕනෑ. බහුතරය සිිංහයලයන් ත්යි. බහුතරය 

ශබෞේධයන් ත්යි. බහුතරය වුණු පළියට අපි ඒ අයට වඩා ඉහයළින් 
ඉන්න ඕනෑය කියලා එෙ  නැහයැ. අපි එෙට සිටිශයොත් විතරයි ඒ 
ව්න යන්න පුළුවන් වන්ශන්. අන්න ඒ නිසා ත්යි ශේ ශයෝජනාව 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ඉතා්ත්් වැදවත් වන්ශන්. ශේ ශයෝජනාව අනුව ඊළඟ අවුරුදු 
ශදශ ී  අශේ ශේ ව්න ගිහින් ශ්රී ලිංොවට අලුත් පිටුව  
ශපරළන්න පුළුවන් තත්ත්වය  ඇති වනවා ඇතැයි කියලා ්ා 

හිතනවා.  

ශබොශහයෝ සාතුතියි. 
 

[අ.භා. 3.16] 
 

ගරු විජිත වහේරත් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு விஜித தஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
වරු නිශයෝජය ොරෙ සභාපතිතු්නි  අද ශවනශෙොට යුේධය 

අවසන් ශවලා හයරියට් අවුරුදු අට  ඉවරයි. නදාත් ඒ යුේධශයන් 

ීඨඩාවට පත් වුණ උතුරු සහය නැ ශඟනහිර ශද්ළ ජනතාව  ශේ 
රශට් දාසාලිේ ජනතාව වාශේ් ඒ යුේධශයන් ීඨඩාවට පත් වුණ 
සිිංහයල ජනතාව ශවනුශවන් යු තිය ඉටු කිරී් ආණ්ඩුව  විධියට 

තව්ත් සිේධ ෙරලා නැහයැ. ඒ නිසා ත්යි අවුරුදු අටෙට පසාශසේත් 
ශේ යුේධශයන් ඇති ෙරපු ප්ර ානය පිළිබඳව ශේ වරු සභාශේී  
අපට සාෙච්ඡා ෙරන්න සිදු ශවලා තිශබන්ශන්. විශ ේෂශයන්් 

උතුරු සහය නැ ශඟනහිර ජනතාවශේ ඉඩේ ප්ර ානය  නිවාස ප්ර ානය 
වාශේ් ඒ අවතැන් වූ ජනතාවශේ ප්ර ානය තව්ත් ශේ ආණ්ඩුවට 
විසඳන්න පුළුවන්ේ  ලැබිලා නැහයැ. ඒ විතර  ශනොශවයි  

ජාතිෙ ස්් ය ඇති කිරී් තව්ත් ශේ ආණ්ඩුවට ඉටු ෙරන්න 
ලැබිලා නැහයැ.  

වරු ඇ්තිතු්ා්  කිේවා  ඊශතත් ්හයරව් පහයරී ්  සිදු 
ශවලා තිශබනවා කියලා; වාර්ගිෙ පහයරී ේ තව්ත් සිදු ශවනවා 

කියලා. ඒ කියන්ශන් ජාතිවාදය පරේදන්න වර්ත්ාන ආණ්ඩුවටත් 
හයැකියාව ලැබිලා නැහයැ. අවුරුදු අටෙට පසාශසේ අශේ රට තුළ 
ප්රජාතන්ත්රවාදය ඇති ෙරන්න  ඒ වාශේ් සියලු ජනතාවශේ 

අයිතිවාසිෙේ ආර ෂා ෙරන්න  ඒ විතර  ශනොශවයි  ජාතිෙ 
සිංහිඳියාව  ජාතිෙ ස්් ය ඇති ෙරන්න ශේ ආණ්ඩුව අස්ත් 
ශවලා තිශබනවා. ශේ තත්ත්වය යටශත් ත්යි අපට විශේ  

බලපෑේ එන්ශන්. ශේ තත්ත්වය යටශත් ත්යි අශේ රශට් 
අභයන්තර ප්ර ානවලට ජාතයන්තර ්ැදහයත්වීේ එන්ශන්. ඒ නිසා 
ත්යි එ සත් ජාරණන්ශේ සිංවිධානයට ශ්වැනි ශයෝජනා සේ්ත 

ෙර වන්න සිදු ශවන්ශන්.  

එදා යුේධය අවසන් වුණ ශ්ොශහයොශත්් ජනතා විදා ති 
ශපරදාණ විධියට අපි ඉතා වව කීශ්න් යු තව ඒ පැවති 

ආණ්ඩුවට කිේවා  "දැන් පරිච්ශේදය අවසානයි. අවුරුදු 30ෙ 
යුේධය අවසන් ශවලා තිශබන්ශන්. ශේ ආරේභ වුණ නව 
පරිච්ශේදය අපි අලුශතන් පටන් වනිදා. උතුශර් ඒ ීඨඩාවට පත් වුණ 
ජනතාව සුවපත් කිරී් සඳහයා වහයා් සතය හයා ප්රතිසන්ධාන 

ශෙොමිස් පිහිටුවදා. ඒ විතර  ශනොශවයි  දකුශණ් බසානාහිර සියලු 
ජනතාව උතුරට ගිහිල්ලා ඒ විනා  වුණ ශේපළ  හයානියට පත් වුණ 
ශේපළ ඒ වාශේ් ීඨඩාවට පත්  වුණ ජනතාව සුවපත් ෙරන්න ්හයා 

ර් ශ්ශහයයු්  අපි ආරේභ ෙරදා. අවතැන් වූ ජනතාවශේ 
ප්ර ානය රශට් ප්රදාඛ්ත් ප්ර ානය ශසේ සලො එයට වහයා් ෙඩිනේ 
විසඳුේ ලබා ශදදා. ඒ වාශේ් ොලාන්තරය  තිසාශසේ 

දේවැසාශසමින් තිබිච්ච භාෂාව පිළිබඳ ප්ර ානය විසඳලා ශේ භාෂා 
අස්ානතාව නිසා ඇති ෙරනු ලබන ප්රධාන ප්ර ානය  වුණ ජාතිෙ 
ප්ර ානය විසඳන්න වහයා්  ්ැදහයත් ශවන්න." කියලා. එවැනි 

ශබොශහයෝ වැදවත් ශයෝජනා අපි එදා ඉදරිපත් ෙළා. නදාත් එදා 
රාජප ෂ පාලනය ඒවා සත පහයෙටවත් වණන් වත්ශත් නැහයැ.  

යුේධය අවසන් කිරීශේ ්හයා ආඩේබරොරී සාවභාවශයන් ඒ 
ප්ර ානවලට උත්තර සපයන්න ගියා. ඒ ප්ර ානවලට උත්තර 

සපයන්න ගිහිල්ලා ත්යි 2009 ්ැයි ්ාසශත 21වැනි දා පළදා 

වරේදා වැනී් ෙශළේ. එදා එ සත් ජාරණන්ශේ සිංවිධානශත ්හය 
ශල්ෙේ බෑන් කී ූලන් ්හයතා ලිංොවට ආවා. ඒ ආපු ශවලාශේ 
එවෙට ජනාධිපති රාජප ෂ ්හයතා බෑන් කී ූලන් ්හයතාත් එ ෙ 
අවශබෝධ ගිවිසු්  අත්සන් ෙළා. ඒ අවශබෝධතා ගිවිසු් ත්යි  

රාජය තාන්ත්රිෙව අද ද වා් ශේ දශවන වරේදා වැනීශේ 
ආරේභය. එතැනී  ත්යි බෑන් කී ූලන් පැහයැදලිව වවන්තිවලින් 
අශේ ආණ්ඩුව ශෙොටු ෙර වත්ශත්. ශබොශහයෝ අවසාථාවලී  අපි 

දැ ො  ආණ්ඩුශේ හිටපු ඇ්තිවරු් ඒ අවශබෝධතා ගිවිසු් 
බරපතළ වරේදා වැනී්  කියලා පුනරුච්චාරණය ෙරනවා. 
හයැබැයි  එතු්න්ලාත් එදා ආණ්ඩුව ඇතුශළේ හිටියා. එදා ඒ වැන 

වචනය  ෙථා ශෙරුශේ නැහයැ. හයැබැයි  රාජය තාන්ත්රිෙව වරේදා 
වත්තු ඒ පළදාවැනි අවසාථාව වන ඒ බෑන් කී ූලන් එ ෙ අත්සන් 
ෙරපු ගිවිසුශ්න් ආරේභ ශවච්ච එෙ ත්යි දරුසා් ාන් වාර්තාව ඒ 

වාශේ් විවිධ ශෙොමිෂන් ක්රියාත්්ෙ කිරී් හයරහයා විවිධ 
අවසාථාවලී  එ සත් ජාරණන්ශේ සිංවිධානය තුළ විවිධ ශයෝජනා 
සේ්ත වුශණ්.  

ඊට පසාශසේ ගිහිල්ලා 2015 ඔ ශතෝබර් ්ාසශතී  ත්යි ශ්රී 
ලිංො ආණ්ඩුවත්  ඇශ්රිො එ සත් ජනපදයත්  ඒ විවිධ 
රාජයයන් එෙතුව එ සත් ජාරණන්ශේ සිංවිධානශත ්ානව හිමිෙේ 
ෙවුන්සිලයට ශ්වැනි ශයෝජනාව  ඉදරිපත් ෙශළේ. ඒ 
ශයෝජනාශේ ඉතා පැහයැදලිව යටත්වී් ත්න් විසින්් භාර වත්තා. 
ඒ පැත්ශතන් බලපෑේ එන්න ෙලින් වර්ත්ාන ආණ්ඩුව රාජප ෂ 
පාලනය ෙරපු ශේ අිංෙ එෙට ඉහයළින්් ෙරලා ත්න්ශේ 
පැත්ශතන්් ශයෝජනා ඉදරිපත් ෙරලා අවනත වුණා; කීෙරු 
වුණා. ඒශ  ප්රතිඵල ත්යි අද අපට ශේ ෙථා ෙරන්න ශවන්ශන්. 
ඒශ  ප්රතිඵලය  විධියට ත්යි  ශේ ශයෝජනාශේ තිශබන ෙරුණු 
සාෙච්ඡා ෙරන්න සිේධ ශවලා තිශබන්ශන්. අශේ රශට් 
ප්රජාතන්ත්රවාදය ඇති ෙරන්න  ත්රසාතවාදය වැළැ වීශේ පනත 
අශහයෝසි ෙරන්න  ඒෙට එ සත් ජාරණන්ශේ සිංවිධානශත ්හය 
ශල්ෙේ ෙවුන්සලය කියනතුරු ඉන්න ඕනෑ නැහයැ; ඒෙට 
ඔවුන්ශේ බලපෑේ එනතුරු ඉන්න ඕනෑ නැහයැ. ඒෙ රශට් 
ප්රජාතන්ත්රවාදය පිළිබඳ ප්ර ානය ; අශේ රශට් ජනතාවශේ 
අයිතිවාසිෙේ පිළිබඳ  ප්ර ානය . ශද්ළ ශේවා  සිිංහයල ශේවා  
දාසාලිේ ශේවා  ශේ රශට් පුරවැසියන් විධියට ත්න්ශේ 
අයිතිවාසිෙේ ආර ෂා ෙර වනිමින් ජීවත්වීශේ නිදහයස  
තිශබන්න ඕනෑ. ඒෙ ත්යි එදා -197ටී - ත්රසාතවාදය වැළැ වීශේ 
පනත ශවනැල්ලා නැති ෙශළේ. ඒ පනශතන් ත්යි ශේ රශට් සිිංහයල 
තරුණශයෝ  ශද්ළ තරුණශයෝ  දාසාලිේ තරුණශයෝ  -ඒ විවිධ 
ජාතිෙත්වයන්ට අයිති තරුණ තරුණියන්ව- අත් අඩිංගුවට 
වත්ශත්. නඩු ද්න්ශන් නැතිව අවුරුදු එෙහය්ාර   -්ාස දහයඅට 
- තිසාශසේ අත් අඩිංගුශේ තියා වන්න පුළුවන් බලය ලැබුශණ්. 
ශපොලීසියෙට ගිහිල්ලා ASP ශෙශන  ඉසාසරහය ෙටඋත්තරය  
දුන්නා් ඒෙ ත්න්ට විරුේධ පාශපෝච්චාරණය  විධියට සලෙන 
ත්රසාතවාදය වැළැ වීශේ පනත; ඒ ප්රජාතන්ත්ර විශරෝධී පනත එදා 
සේ්ත ෙශළේ එ සත් ජාතිෙ ප ෂ ආණ්ඩුව  ශේ.ආර්. ජයවර්ධන 
්හයත්තයලාශේ ආණ්ඩුවයි. ෙවුද කියන්ශන් ඒෙ තවදුරටත් තියා 
වන්න ඕනෑ කියලා? ඒෙ අශහයෝසි ෙරන්න. ඒෙ අශහයෝසි ෙරන්න  
්ානව හිමිෙේ ෙවුන්සලශත නවනීදන් පිල්ශල්ලා  හුශසේන් 
කු්ාරයා කියනතුරු ඉන්න ඕනෑ නැහයැ. ඒෙ ශේ රශට් 
පුරවැසියන්ශේ නිදහයස පිළිබඳ ප්ර ානය . ඒ නිසා අපි ඒෙ ෙළ 
යුතුයි. ඒෙ ෙරන්න ශේ බලපෑේ එනතුර ඉන්න ඕනෑ නැහයැ.  

ඒ විතර  ශනොශවයි  අවතැන් වූ ජනතාවශේ ප්ර ාන විසඳන්න  
උතු රු නැ ශඟනහිර ජනතාවශේ ඉඩේ ප්ර ාන විසඳන්න  ඒ අයශේ 
නිවාස ප්ර ාන විසඳන්න - [බාධා කිරී් ] 

 

ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

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

Hon. Edward Gunasekara to the Chair? 
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ගරු දයාසරි ජයවසේකර ෙහතා (ක්රීඩා අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயதெகர - விமளயொட்டுத்துமற 

அமைச்ெர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
I propose that the Hon. Edward Gunasekara do now 

take the Chair. 
 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදන්  සභා සම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනුරරුව ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො මූලාසනවයන් 
ඉවත් වුවයන්  ගරු  එඩ්වඩ් ගුණවසේකර ෙහතා ණලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள் 

அக்கிரொெனத்தினின்று அகலதவ, ைொண்புைிகு     எட்வட் குைதெகர    

அவர்கள்  தமலமை வகித்தொர்கள். 
 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  
left the Chair, and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the 
Chair. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

වරු ්න්ත්රීතු්ා  ෙථා ෙරන්න. 

 
ගරු විජිත වහේරත් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு விஜித தஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි  අශේ රශට් ජනතාවශේ ්ානව 

හිමිෙේ ආර ෂා කිරී් අශේ රශට් ආණ්ඩුශේ ප්රධාන වවකී් . ඒ 

වවකී් අපි හයරියට ඉටු ෙරන්ශන් නැති වුණා්  ත්යි ශ්වැනි 
විශේ  බලපෑේ  ්ැදහයත්වීේ ශවන්ශන්. ඒ නිසා ශේෙ ඉතා 
පැහයැදලිව විශේ  ්ැදහයත්වී්   විශේ  බලපෑ් . ඒ බලපෑ්  ්ත 

ත්යි ජිනීවා ්ානව හිමිෙේ ෙවුන්සලශත ඒොබේධ ශයෝජනාව 
සේ්ත ෙර වන්නට අත්සන් ෙරන්න සිේධ වුශණ්. එතැනී  අපි 
යටත් ශවලා ඉවරයි.  

පසුගිය දවසාවල වරු අව්ැතිතු්ා සහය හිටපු විශේ  ඇ්තිතු්ා 
ප්රසිේධිශත කිේවා  ''විශේ  විනිසුරුවන් ෙැඳවා වැනී්  අව ය 
ශවන්ශන් නැහයැ. එශහය් එෙෙට බැඳිලා නැහයැ.'' කියලා. නදාත්  

ඉතා පැහයැදලිව 2015 ඔ ශතෝබර් ්ාසශත 34වැනි සැසි වාරශතී  
සේ්ත වුණු ශයෝජනාශේ හයයවැනි වවන්තිශත ඉතා පැහයැදලිව 
තිශබනවා  ''විශේ  විනිසුරුවන් ශේ යාන්ත්රණයට සේබන්ධ ෙර 
වන්න.'' කියලා. දැන් එතු්න්ලා කිේවාට  ''ශේෙ අශේ රශට් 

වයවසාථාවට පටහයැනියි. ශේෙ අශේ රශට් නීතියට විරුේධයි. ඒ 
නිසා ශේෙ ක්රියාත්්ෙ ෙරන්ශන් නැහයැ.'' කියලා. ඒවා රශට් 
ජනතාවට කිේවාට වැඩ  නැහයැ. ශේ ශයෝජනාව දැන් Human 

Rights Council එශ  සේ්ත ශවලා ඉවරයි. ශේ ශයෝජනාව ඒ 
Council එශෙන් ඉවත් ෙර ශවන නැහයැ. ශ්ොෙ ද සිේධ වුශණ්? 
ඒ ශයෝජනාව තවත් අවුරුදු ශදෙෙට ෙල් වත්තා. 2019 ්ාර්තු 

්ාසශත පැවැත්ශවන සැසි වාරය ද වා ශේෙ ෙල් වැනී්  
ප්ණයි ෙරලා තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ශ්හි තිශබන කිසිදු 
වවන්තිය   කිසිදු වාෙයය  අශහයෝසි වී්  සිේධ ශවලා නැහයැ. 

ඔබතු්න්ලාට ආණ්ඩුව  විධියට කියන්න පුළුවන් රශට් 
ජනතාවට  ''නැහයැ.  ඒවා වලිංගු ශවන්ශන් නැහයැ. දැන් නීතිශත 
සානවරීත්වය තිශබනවා. නීතිශත සාවාධීනත්වය තිශබනවා. දැන් 
අධිෙරණය එදාට වඩා ශහයොඳයි. ඒ නිසා විශේ  විනිසුරුවන් ඕනෑ 

නැහයැ. දැන් ජාතයන්තරශයන් එශහය් ශදය  ඉල්ලන්ශන් නැහයැ.'' 
කියලා. එශහය් නිෙේ ෙට වචනයට කියන්න පුළුවන්. ෙට 
වචනයට කිේවාට වැඩ  නැහයැ. නීතයනුූලලව අපි ශේ ගිවිසු්ට 

එෙඟ ශවලා ඉවරයි. ඒ නිසා ශේ ගිවිසුශේ ඒ ෙරුණු  ඒ වාෙයය 
ඉතා පැහයැදලිව තිශබනවා.   

දැන් ශේශෙන් ඔබතු්න්ලා ෙර ශවන තිශබන්ශන් ශ්ොෙ ද? 

එ සත් ජාරණන්ශේ සිංවිධානශත ්හය ශල්ෙේ ෙවුන්සලශත 
ශයෝජනා එනශෙොට ඒවාට යටත් ශවන්න  ඒවාට අශේ රශට් 

ජනතාව යටත් ෙරන්න  ඒවාට අශේ රශට් සානවරීත්වය පාවා 

ශදන්න පසුගිය ආණ්ඩු ්ැදහයත් වුණා ශසේ්  අශේ රශට් 
සානවරීත්වය ශ්ය ඉදරිශත පාවා ී ් ් ත්යි අදත් ඔබතු්න්ලා 

ෙරන්ශන්.  

ඒශ  ප්රධාන ොරණය ශේෙයි. ශේ ශයෝජනාව එන්ශන් 2019 

්ාර්තු ්ාසශත. ශේ වර්ෂශත ්ාර්තු ්ාසශත ඉඳලා 2019 ්ාර්තු 
ශවනශෙොට -තව අවුරුදු ශදෙකින්- ඒ කියන්ශන්  2020 

්ැතිවරණය ආසන්න ශවනවා. ඕෙ ත්යි හයැ් දා් එ සත් 

ජාරණන්ශේ සිංවිධානය පාවිච්චි ෙරන තුරුේපුව. ශ්හි ්ැතිවරණ 
පවත්වනශෙොට  ශ්හි බලය ශවනසා ශවනශෙොට  ශ්හි ආණ්ඩු 

්ාරු ෙරනශෙොට  අශේ රශට් අභයන්තර ශේ පාලනයට ්ැදහයත් 
ශවන්න ශේ Council එශ  ශයෝජනා පාවිච්චි ෙරනවා. ඒෙ ත්යි 

අධිරාජයවාදශත සාවරූපය. ඒෙ අලුත් ශදය  ශනොශවයි. ඒෙ එදත්  
සිේධ වුණා; අදත් සිේධ ශවනවා. අද ශවනස තිශබන්ශන්  

ඔබතු්න්ලාශේ ෙැ් ැත්ශතන්් ඒෙට එෙඟවී්.  ඒෙට එෙඟවී් 

ඇතුශළේ ත්යි අශේ රශට් සානවරීත්වය ශේ විධියට හයානිදායෙ 
තත්ත්වයට පත්ශවන්ශන්.  

අශේ රශට් ජනතාවශේ අයිතිවාසිෙේ ආර ෂා ෙරනවා නේ  
යුේධශයන් ීඨඩාවට පත් වුණු අශේ රශට් සියලු ජනතාවශේ 

අයිතිවාසිෙේ ආර ෂා ෙරනවා නේ අපට ශ්වැනි බලහයත්ොරී 

්ැදහයත්වීේවලට යටත්ශවන්න සිේධ ශවන්ශන් නැහයැ; ඔවුන් 
ඉදරිශත අශේ රශට් සානවරීත්වය පාවාශදන්න සිේධ ශවන්ශන් 

නැහයැ. ඒ නිසා අප ෙළ යුතු ශවන්ශන්  ශ්වැනි ශයෝජනා සේ්ත 
ෙරන්න ඉඩ ශදන එෙ ශනොශවයි. අපි අශේ යුතුේ හයා වවකී් 

රශට් ජනතාව ශවනුශවන් ඉටු කිරී්යි ෙළ යුතු ශවන්ශන්. ඒෙ 
ත්යි ආණ්ඩුශේ ප්රධාන වවකී්. ඒ වවකී් හයරියට ඉෂාට ෙරනවා 

නේ ශ්වැනි ප්ර ාන ඇති ශවන්ශන් නැහයැ. 

 එදා යුේධය ඉවර ශවලා සතිය  යනශෙොට ජනතා විදා ති 
ශපරදාණ කිේශේ  "සතය ශසවීශේ හයා සිංහිඳියා ශෙොමිස්  වහයා් 

සාථාපිත ෙරන්න" කියන එෙයි. ඒ වාශේ් ත්රසාතවාී  එල්ටීටීඊ 
සිංවිධානය විසින් සිිංහයල හයා දාසාලිේ ජනතාවට එශරහිව ෙළ 

ප්රහයාරයන්  ඒ ේශල්ච්ඡ  ාතනයන්  ඒ සියලු ශේ සලො බලා 

ශදපාර් ාවශත් ජනතාව සුවපත් කිරී් සඳහයා  ඒ සිත් සුවපත් කිරී් 
සඳහයා වූ යන්ත්රණය ත්යි ශලෝෙය් පිළිවත් සිංහිඳියාශේ ප්රධාන 

ූලලධර්්ය. 2009 ්ැයි ්ාසශත 26වැනි දා ත්යි ඒෙ ක්රියාත්්ෙ 
ෙරන්න කියලා අපි කිේශේ. එතශෙොට යුේධය ඉවර ශවලා 

හයරියට් සතියයි. ඒෙ තව්ත් ක්රියාත්්ෙ වුශණ් නැහයැ. අද 
ශවනශෙොට අවුරුදු ට  වතශවලා තිශබනවා. ඊට පසාශසේ ත්යි 

නවනීදන් පිල්ශල්ලාට කියන්න සිේධ වුශණ්. ඊට පසාශසේ ත්යි 

බෑන් කී ූලන්ලා Truth and Reconciliation Commission එෙ  
පිහිටුවන්න කියලා බලපෑේ ෙශළේ.  

2017 වර්ෂශත එ සත් ජාරණන්ශේ 34වැනි ්ානව හිමිෙේ 
සැසිවාරශතී  ඉදරිපත් ෙළ ශයෝජනාවටත් එවැනි ශදය  

බලහයත්ොරශයන් ඇතුළු ෙරලා තිශබනවා. ඇයි ශේ? අපි රට  
විධියට අශේ රශට් ජනතාවශේ ජාතිෙ සිංහිඳියාව වැන හිතලා  

සතය ශසවීශේ හයා සිංහිඳියා ශෙොමිස් සාථාපිත ෙළා නේ  එ සත් 

ජාරණන්ශේ සිංවිධානශත ඒොබේධ ප්රො නයට එශහය් ශදය  
ඇතුළු ශවන්ශන් නැහයැ. ඒෙ නිසා අපි ෙළ යුතු ශවන්ශන් ඒෙයි. 

ඔවුන් කියන ශත  ඉන්න එෙ ශනොශවයි ෙරන්න ඕනෑ. ඔවුන් 
කියන ශත  සිටියා් ත්යි ශේ ්ැදහයත්වී් සිේධ ශවන්ශන්. අද 

සිදුවන සිදුවීේ දහයා බැලුවා් ශේ ොරණය ඉතා පැහයැදලිව ඔේපු 

ශවනවා. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ෙටාර් රාජයය ත්රසාතවාදයට උදවු ෙරනවා කියලා ඒ ආශ්රිතව් 

තිශබන අරාබි රටවල් වන ඊජිේතුව  සවුද අරාබිය වශේ රටවල් 
කිහිපය  දැන් විවෘතව ප්රො  ෙර තිශබනවා  "ෙටාර් රාජය 
ශලෝෙශත දරුණුත් ත්රසාතවාී  සිංවිධානය  වුණු ISIS 
සිංවිධානයට උදවු ෙරනවා" කියලා. ඒ කියන්ශන්  රාජයයන් 

දැනුවත්ව ත්රසාතවාී  සිංවිධානවලට උදවු ෙරනවා කියන එෙ 
ඉතා් පැහයැදලියි. ඒෙ රහයස  ශනොශවයි. ඒෙ ත්යි එදාත් සිේධ 
වුශණ්. අශේ රශට් සිවිල් වැටු් -යුේධය- ඇති වුණු ශවලාශේ ඒ 

ත්රසාතවාදයට විවිධ රාජයයන් උදවු ෙළා. ජජුව  වක්රව  උඩින්  
යටින්  හයැ් පැත්ශතන්් උදවු ෙළා. ඒවාශත ප්රතිඵල විධියට ත්යි 
එවැනි ජාතිවාී  යුේධය  නිර්්ාණය වුශණ්. එදා ඒ යුේධය 

වර්ධනය ශවන්න ඔවුන්ශේ ්ැදහයත්වී් තිබුණා. ෙටාර් සිදුවීශ්න් 
අද ඒෙ ඔේපු ශවනවා. ෙටාර් කියන්ශන් ඇශ්රිෙන් හිතවාී  
රාජයය . සවුද අරාබිය සහය ඒ ආශ්රිත අරාබි රටවල් කියන්ශන් 

ඇශ්රිෙන් හිතවාී  රාජයයන්. අද ඇශ්රිෙන් හිතවාී  
රාජයයන්ට් කියන්න සිේධශවලා තිශබනවා  ඇශ්රිෙන් හිතවාී  
තවත් රාජයය  ත්රසාතවාදයට උදවු ෙරනවා කියලා. ෙවුද ශේශ  
පිටුපස ඉන්ශන්? ඒෙ ප්රසිේධ රහයස . ඒවා ශ්ශහයයවන්ශන්  

රාජයයන් හයරහයා ත්රසාතවාදයට උදවු ෙරන්ශන් ශලෝෙ 
ශපොලිසාොරයා වුණු ඇශ්රිො එ සත් ජනපදයයි. ඒ ඇශ්රිො 
එ සත් ජනපදයත් ස්ඟ එෙතුශවලා ත්යි ශ්රී ලිංො  ආණ්ඩුව ශේ 

ශයෝජනාව ඉදරිපත් ෙශළේ. එතශෙොට  ශලෝෙ අධිරාජයවාදය 
ක්රියාත්්ෙ ෙරන ඇශ්රිො එ සත් ජනපදය අදත් ශලෝෙශත 
ක්රියාත්්ෙ වන විවිධ ජාතයන්තර පරි්ාණශත ත්රසාත වයාපාරවලට 

උදවු ෙරන්න  ඒ ත්රසාත වයාපාර නිර්්ාණය ෙරන්න ෙටයුතු 
ෙරනවා කියන එෙ ඉතා් පැහයැදලියි. අල්-ෙයිඩා සිංවිධානය 
වශේ සිංවිධාන බිහි ෙශළේ  නිර්්ාණය ෙශළේ ඔවුන්. ඒ  

අධිරාජයවාී  වුව්නාවන් සඳහයා. එ් නිසා ඒ ත්රසාතවාී  සිංවිධාන 
ආයුධ සන්නේධ ෙරලා  ඒ වාශේ් ඒ ඒ රටවල් අභයන්තරශත 
ජාතිවාදය ඇති ෙරලා  ඒ හයරහයා ත්න්ශේ යුද වුව්නාවන්  

ශේ පාලන වුව්නාවන් ඉටු ෙර වැනීශේ යථාර්ථය ඇතුශළේ ත්යි 
ඔවුන්ශේ් උගුල  වුණු එ සත් ජාරණන්ශේ සිංවිධානශත ්ානව 
හිමිෙේ ෙවුන්සිලශත ශේ ශයෝජනාවලට එෙඟ ශවන්න අපට 
සිේධ ශවලා තිශබන්ශන්. ශේ එෙඟ වීශ්න් සිේධ ශවලා 

තිශබන්ශන් සෘජුව ඔවුන්ශේ උගුලට හයසු ශවනවා ශවනුවට  ශේ 
ආණ්ඩුව වක්රව ඔවුන්ශේ උගුලට ශේ රශට් ජනතාව හයසුෙරලී්යි. 
ශේෙ බරපතළ වරේදා වැනී් . ඒ නිසා අදත් අපි කියන්ශන් ශේ 

සිේධියට අවුරුදු අට  ශවවිලා තිශබන ශේ අවසාථාශේ ශහයෝ ශේ 
වැන නැවත අලුතින් හිතන්න කියලායි. "්ානව හිමිෙේ 
ෙවුන්සලශත ශයෝජනාව සේ්ත වුණා. ඒෙට ශලෝෙශත සියලු් 

රටවල් සහයශයෝවය දුන්නා. චීනය සහයශයෝවය දුන්නා  රුසියාව 
සහයශයෝවය දුන්නා  ඇශ්රිො එ සත් ජනපදය සහයශයෝවය 
දුන්නා"  කියන එෙ ආඩේබරේ  ශනොශවයි. 

 අශේ රශට් අභයන්තර ප්ර ානයෙට ඇ් ලි වහයන්න ්ානව 
හිමිෙේ ෙවුන්සලයට ඉඩ දුන්නු එෙයි සිේධ ශවලා තිශබන්ශන්. ඒ 
ජාතයන්තර විනිසුරුවරුන් ලිංොවට ඇවිල්ලා ලිංොශේ අධිෙරණ 
පේධතියට  අධිෙරණ ක්රියාවලියට හයවුල් ශවන්න ඔවුන් එෙඟ 

වුණා කියන්ශන් ආඩේබරයට ොරණාව  ශනොශවයි. ඒ වැන 
ලේජා ශවන්න ඕනෑ. හයරි විධියට වත්ශතොත් ඒෙ ලේජා ශවන්න 
ඕනෑ ොරණාව . ශෙොශහයෝද අපි ආඩේබර ශවන්ශන්? අශේ 

රශට් හයරියාොරව නීතිය ක්රියාත්්ෙ ෙරන්න බැහයැ; අධිෙරණශත 
සාවාධීනත්වය නැහයැ;  සියලු ජනතාවට යු තිය ඉටු ශවන්ශන් 
නැහයැ  ඒ නිසා ත්යි ඔවුන්ට ්ැදහයත් ශවන්න වු ශණ් කියන එෙ 

ශලෝෙය තුළ ්ානව හිමිෙේ ෙවුන්සලශත පිළිවත්තා්  ඒෙ 
ආඩේබරේ  ශවන්ශන් ශෙොශහයෝද?  හයැ්  රට ් අපට සහයය 
දුන්නා  රුසියාවත් සහයය දුන්නා කියන එෙ ආඩේබරේ ද? ශේ  

රුසියාව සහයය ශදන්ශන්  ශ්ොෙටද? ඒ  අශේ රශට් ්ානව හිමිෙේ 

ආර ෂා කිරී් තව් හයරියට සිේධ ශවලා නැහයැ කියන එෙටයි. 

චීනය සහයශයෝවය ී ලා තිශබන්ශන් ශ්ොෙටද? අශේ රශට් ජාතිෙ 
සිංහිඳියාව ඇති ෙරන්න තව්ත් අපි ස්ත් වුශණ් නැහයැ කියන 
එෙටයි. ඒෙ ආඩේබරේ ද? ඒෙ ලේජාව . ඒ නිසා ශේ අද 
ඇති ශවලා තිශබන තත්ත්වය ආඩේබරයට  උේධා් යට 

ොරණාව  ශනොශවයි. ශේ ශයෝජනාව එ සත් ජාරණන්ශේ 
සිංවිධානය තුළ ඡන්ද වි්සී්කින් ශතොරව සියලු ශදනාශේ 
ෙැ්ැත්ශතන් සේ්ත වුණා කියන්ශන්  ඇත්ත් වත්ශතොත්  

ලේජාවට ොරණාව . ඒශෙන් ඔේපු ශවන්ශන් ශ්ොෙ ද?   ශේ 
රශට් සියලු ජනතාවශේ අයිතිවාසිෙේ ආර ෂා ෙරන්න  
විශ ේෂශයන් ්ානව හිමිෙේ ආර ෂා ෙරන්න රට  විධියට අපි 

අස්ත් වුණා කියන එෙයි.  ශේ ශයෝජනාව හයරහයා අපි ඔේපු 
ෙරලා තිශබන්ශන් ඒෙයි.  

ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි  ඇත්තට් අපි දැන් ෙළ යුතු 

ශවන්ශන්  ශ්වැනි ශයෝජනා තවත් ඉසාසරහයට ශවන යන්න 
අනුබල ී ්  අනුග්රහයය ී ් ශනොශවයි; ශේවා එන එෙ වළ වා 
වන්න එෙයි. ඒෙට අදාළ ක්රියාත්්ෙ වී්  අව යයි. එදා 
ජිනීවාවල ඉන්න එ සත් ජාරණන්ශේ සිංවිධානශත ශ්රී ලිංොශේ 

නිතය නිශයෝජිත රවිනාත් ආරියසිිංහය ්හයත්්ා ඇතුළු ඒ නිලධාරි 
්ණ්ඩලය ලිංොශේ ආණ්ඩුවට වාචිෙව කිේවා  ශ්වැනි 
ඒොබේධ ප්රො යෙට අත්සන් ෙරන්න එපා කියලා. වාචිෙව කියූ 

ශේ ඇහුශේ නැති නිසා ඔවුන් ලිඛිතව එේවා  "ශ්වැනි ඒොබේධ 
ශයෝජනාව  ඉදරිපත් ෙරන්න එපා  ඒෙ බරපතළ වරේදා 
වැනී්   අශේ රශට් ආණ්ඩුක්ර් වයවසාථාව  අශේ රශට් නීතිය  

අශේ රශට් අභයන්තර ෙරුණු පිළිබඳව ඔවුන්ට ්ැදහයත් ශවන්න 
ඉඩ ප්රසාථාව  ලබා ී ්  ශේශෙන් සිේධ ශවන්ශන්" කියලා. 
එශහය් කියේී  ත්යි වර්ත්ාන ආණ්ඩුව තෙහයණිශත ගිහිල්ලා 

ශේෙට එෙඟ වුශණ්. ඒ නිසා අවුරුදු වණනාවෙට පසාශසේ අපි 
ආපසු පරණ හිටපු තැන  එෙ තැන ෙැරශෙනවා. ්ිංවල ස්රවීර 
ඇ්තිතු්ා කිේවා  "අපි අහයලා තිශබනවා  එදා අශේ රට 'සිශලෝන්' 

ව ශයන් තිබුණු ඒ අවධිය වැන. එදා ශහයොඳ ශපොලීසිය  තිබුණා  
රාජය ශසේවය  තිබුණා  ඉතා ශප්රෞඪ රට  විධියට ශලෝෙය තුළ 
අප පිළිවත්තා  ශෙොරියාවටත් වඩා ඉදරිශයන් හිටිශත. එශහය් 
රට  ත්යි අද ශේ තත්ත්වයට පත් වුශණ්" කියලා. ඇයි එශහය් 

පත් වුශණ්? එශහය් පත් වුශණ්  ශනෝ ඟ ගිය දරුවන් නිසා 
ශනොශවයි. ශනෝඟ ගිය ආණ්ඩු නිසයි. ශෙොරියාවට වඩා උසසා 
තැනෙ ලිංොව තියන්න පුළුවන් ඉතිහයාසය  අපට තිබුණා. ශහයොඳ 

රාජය ශසේවය   ශහයොඳ සේපත් තිශබන රට  අපට තිබුණා. එවැනි 
රට  දයුණුශේ  හිණි ශපත්තට ශවන යන්න පුළුවන්ේ තිබියී  
ආපසාසට ගිශත ශනෝඟ ගිය ආණ්ඩු නිසායි. එදාත් ශනෝඟ ගිශත 

ආණ්ඩුයි  අදත් ශනෝඟ යන්ශන් ආණ්ඩුයි; එශහය් නැතිව ශේ 
රශට් ජනතාව ශනොශවයි. ජනතාව හයරි ්ඟ යන්න ෙැ්ැතියි. 
හයැබැයි  ආණ්ඩු ත්යි ජනතාව ශනෝ ඟ යවන්ශන්. ඒ නිසා 

ශනෝඟ ගිය දරුවන් විසින් ශේ රශට් ඉතිහයාසය ශවනසා ෙරලා 
නැහයැ. ශේ රශට් ඉතිහයාසය වැරද පැත්තට ශවනැල්ලා තිශබන්ශන් 
ශනෝඟ ගිය ආණ්ඩු විසිනුයි. ඒවාට වව කියන්න ඕනෑ ශනෝඟ 
ගිය ආණ්ඩුයි. අදත් තත්ත්වය එශහය්යි. 

ශේ ප්ර ානය රශට් අභයන්තර ප්ර ානය . උතුශර් ජනතාවශේ 
අයිතිවාසිෙේ ආර ෂා කිරී් ආණ්ඩුශේ වවකී් . ඔවුන්ට ඉඩේ 
ලබා ී ්  ඒ ඉඩේ ප්ර ානයට වහයා් විසඳුේ ලබා ී ් ආණ්ඩුශේ 

වවකී් . තව් ඒෙ ෙරලා නැහයැ. තව්ත් විල්පත්තුශේ දාසාලිේ 
ජනතාවශේ ඉඩේ ප්ර ානයට  නිවැරද  පැහයැදලි විසඳු්  ී ලා 
නැහයැ. උතුශර් හිටපු සිිංහයල ජනතාව නැවත ඒ ප්රශේ වල පදිංචි 

ශවන්න යන ශෙොට  ඔවුන්ශේ දාල් ඉඩේවල ඔේපු පිළිබඳ 
ප්ර ානයට තව් පිළිතුර  ී ලා නැහයැ. ඒවාට අව ය ෙරන ඉඩේ 
ෙච්ශච්රි පවත්වා පැහයැදලිව ඔවුන්ශේ අයිතිවාසිෙේ ආර ෂා 

ෙරන්න ආණ්ඩුව අස්ත් ශවලා තිශබනවා. එශහය් නේ ප්ර ානය 
තිශබන්ශන් ශෙොතැනද? වරද තිශබන්ශන් ශෙොශහයේද? වරද 
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තිශබන්ශන් ආණ්ඩුශේයි. ශනෝඟ යන්ශන් ආණ්ඩුවයි.  ඒ නිසා 

අපි කියන්ශන් ශේ විධියට වැරද පාශර් ගිහිල්ලා  ශේ විධියට 
ශනෝඟ ගිහිල්ලා අශේ රශට් සානවරීත්වය පාවා ශදන්න එපා  
අශේ රශට් ජනතාවශේ අයිතිය පාවා ශදන්න එපා කියන එෙයි.  

එදා  හිටපු ආර ෂෙ ශල්ෙේ  ශවෝධාභය රාජප ෂ 2007 

වර්ෂශතී  ඇශ්රිො එ සත් ජනපදයත් එ ෙ ආර ෂෙ හයරසා 
ශසේවා ගිවිසු් අත්සන් ෙළා. ඔබතු්න්ලා අද ෙරන්ශන් 
ශ්ොෙ ද? ඔබතු්න්ලා අද ඒ ආර ෂෙ හයරසා ශසේවා ගිවිසු් තවත් 

ද  ෙරමින් යනවා. ඒෙ පාවා ී ්  ශනොශවයිද? එය අශේ රශට් 
මිමිය  අශේ රශට් සානවරීත්වය ඇශ්රිො එ සත් ජනපදයට 
ඕනෑ විධියට පාවිච්චි ෙරන්නට ඉඩ ී ්  ශනොශවයිද? ඒෙ ඒ 

ආණ්ඩුවත් ෙළා. ශේ ආණ්ඩුවත් ෙරනවා. අදත් ඒ ගිවිසු් අලුත් 
ෙරනවා.  එතශෙොට ෙරන්ශන්ත් ඒේ ත්යි. එය ශනොශවයි සිදු 
විය යුත්ශත්. සිදු විය යුත්ශත් ජනතාවශේ නිදහයස ආර ෂා කිරී් 

ශවනුශවන්  ජනතාවශේ ශේ  රශට් ජීවත්වීශේ අයිතිය ආර ෂා 
කිරී් ශවනුශවන් අශේ රශට් ශභෞමිෙ අඛ්ණ්ඩතාවය ආර ෂා ෙර  
එයට අව ය ෙරන ්ැදහයත් වී් කිරී්. එශසේ නැතිව විවිධ රටවල  
විවිධ සිංවිධානවලට  ඕනෑ විධියට අශේ රශට් අභයන්තරයට 

්ැදහයත්වී්ට ඉඩ ලබා ී ් ශනොශවයි. එ් නිසා වහයා්  දැන් ෙළ 
යුතු වන්ශන් ශ්වැනි ශයෝජනා හයරහයා අශේ රශට් 
ප්රජාතන්ත්රවාදයට  අශේ රශට් නිදහයසට  අශේ රශට් ූලලිෙ නීතිය 

වන ආණ්ඩුක්ර් වයවසාථාවට ඇ් ලි වහයන්න පාර ෙපනවා 
ශවනුවට  ආණ්ඩුව  විධියට රශට් ජනතාව ශවනුශවන් ඉටු විය 
යුතු වව කී්  යුතුේ ඉටු කිරී්යි. වහයා් යුේධශයන් ීඨඩාවට  පත් 

ශවච්ච සියලු් පාර් ාවයන්ශේ ීඨඩාවන් අශහයෝසි කිරී් සඳහයා 
ෙඩිනේ ක්රියා්ාර්ව වන්න. ඔවුන්ශේ ඉඩේ ප්ර ානය  නිවාස  
ප්ර ානය විසඳන්න. හයදාදා ශසොල්දාදුවන්ශේ විරා් වැටුප  හයදාදා 

ශසොල්දාදුවන්ශේ ජීවත්වීශේ අයිතිය ආර ෂා ෙරන්න. ඒ හයදාදා 
ශසොල්දාදුවන්ශේ ජීවිත පිළිබඳ ප්ර ානය අද ශලොකු බරපතළ 
ප්ර ානය  ශවලා තිශබනවා. ඒවා ආර ෂා කිරී්යි ආණ්ඩුශේ වව 

කී්. සිිංහයල ශවන්නට පුළුවන්. ශද්ළ ශවන්නට පුළුවන්. දාසාලිේ 
ශවන්නට පුළුවන්. ශේ රශට් මිනිසාසු  ශ්රී ලාිංකීය ජනතාව. ඒ ශ්රී 
ලාිංකීය ජනතාවශේ අයිතිය ආර ෂා කිරී් එ සත් ජාරණන්ශේ 
සිංවිධානශත ්ානව හිමිෙේ ෙවුන්සිලයට භාර දය යුතු නැහයැ. ඒෙ 

ශේ රශට් ආණ්ඩුශේ වව කී් . ඒ වවකී් ශනොපිරිශහයලා ඉටු ෙළ 
යුතුයි  කියන බල කිරී් ෙරමින් ්ශේ ෙථාව ස්ාේත ෙරනවා. 
ශබොශහයෝ සාතුතියි. 

 

[අ.භා. 3.37] 
 

ගරු ඉරාන් වික්රෙරත්න ෙහතා (රාජය වයවසාය සිංවර්ධාන 
නිවයෝජය අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன - நிதி இரொஜொங்க 

அமைச்ெர்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  

ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි  ජිනීවා ශයෝජනාව වැන ෙථා 

ෙරන ශේ අවසාථාශේී  ඒ සේබන්ධව ෙරුණු කිහිපය  එෙතු 
කිරී්ට ලැබී් වැන ්් සතුටු ශවනවා. ශේ ශයෝජනාවට ප්රධාන 
ෙරුණු හයතර  ඇතුළු ශවනවා. අතුරුදහයන්වූවන් පිළිබඳව ශසොයා 

බැලී්ත්  විසාතර දැන වැනී්ත්  ඒ අයශේ පවුශල් අයට ඒ විසාතර 
ලබා වැනීශේ ක්රියාදා් වැනත් එහි සඳහයන් ශවනවා. යුේධය  
අවසන් වූ පසු ශේශපොළ අහිමි වුණු අයට සහය ආදායේ අහිමි වුණු 
අයට වන්ද ශවවන්නට සිදු ශවනවා. ඒ වාශේ් යුේධයකින් පසුව 

රශට් සිංහිඳියාව  අති ශවන්නට ඕනෑ; සා්ය  ඇති ශවන්නට 
ඕනෑ. සිංහිඳියාවට සහය සා් යට යේ ක්රියාවලිය  තිශබනවා. ශ්හි 
සඳහයන් හයතරශවනි ොරණය ත්යි සාධාරණය; අසාධාරණය  

වුණු අය සඳහයා අධිෙරණ ක්ර්ශේදය තුළින් සාධාරණය  ලැබිය 
යුතු බව. ශේ ක්ර්ශේද හයතර ඔය ශයෝජනාශේ අන්තර්වතශවලා 
තිශබනවා. 

අපි දන්නවා  ශේ ශයෝජනාව ශේ රටට අලුත් ශදය  ශනොවන 

බව. ීනට ප්රථ්ශයන් ශ්රී ලිංොව පිළිබඳව ශයෝජනා කිහිපය  
තිබිලා තිශබනවා. ඒ විතර  ශනොශවයි එදා තිබුණු ශ්රී ලාිංකීය රජය 
ඒ ශයෝජනා සේබන්ධව යේ යේ ක්රියා ්ාර්වත් වත්තා. අපිට 
්තෙයි පරණව් ශෙොමිස්. ඒ පරණව් ශෙොමිස් ්හින්ද 

රාජප ෂ ්හයත්්යාශේ රජය ොලශත පත් ෙළ ශෙොමිස් . 
2013 අශවෝසාතු ්ාසශත 15ශවනි දා ත්යි ඒ පරණව් ශෙොමිස් 
පත් ෙශළේ. ඒ ශෙොමිසශ්න් ශසොයා බලන්නට වෑයේ ෙශළේ 

අතුරුදහයන් වූවන් පිළිබඳවත්  ඒවාට වව කියන්නට ඕනෑ ෙවුද 
කියන එෙත්  ඒ වාශේ් එවැනි සිදුවීේ නැවත ශේ රශට් සිදු 
ශනොශවන්නට වව බලාවැනී්ත් කියන ොරණායි. 

අද විප ෂශයන් සභාව ෙල් තැබීශේ ශයෝජනාව ඉදරිපත් 
ෙරලා ෙළ ෙථාවලී  අපට ශපනී ගිශත  ශ්ය අලුත් ශදය  වාශේ 
ඉදරිපත් ෙරන ආොරයයි. එදා රජයත් ඇත්තට් පරණව් 

ශෙොමිස් පත් ෙශළේ ඇයි? එදා රජය ඇත්තට් ඒ ශෙොමිස් පත් 
ෙශළේ ඇසා වැසී්  හයැටියටද  මිනිසුන් ශනෝඟ යැවී්ටද එශහය් 
නැත්නේ ජාතයන්තර ප්රජාව ශනෝඟ යවන්නටද? ඇයි ඒ 
ශෙොමිස් පත් ෙශළේ? එදා රජය ශේ ශෙොමිස්ට ශ්රී ලාිංකිෙයන් 

පත් ෙළා. ්ැ සාශවල් පරණව් ්හයතා සභාපතිතු්ා හයැටියටත්  
්ශනෝ රා්නාදන් ්ැතිනිය සහය සුරිංජනා විදයාරත්න ්හයත්මිය 
සා්ාජිෙයන් හයැටියටත් පත් ෙළා. ඒ වාශේ් ඒ ශෙොමිෂන් 

සභාවට විශේලීෙයින්වත් පත් ෙළා. ඉන්දයාශවන් අේදා ා 
ශෙෞෂාල්   පාකිසාථානශයන් අහය්ර් බිලාල් සූෆි  ජපානශයන් 
ශ්ොටු ශනොගුචි  ්රිතානයශයන් ශඩසා්න්ඩ් ද සිල්වා සහය ශජ ාරි 

නයිසා  ඇශ්රිොශවන් ශඩ්විඩ් ශක්රේන් විශේලිය උපශේ ෙයන් 
හයැටියට පත් ෙළා. 

 
ගරු විෙල් වීරවිංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

වරු වි්ල්වීරවිං  ් ැතිතු්ා  point of Order එෙ ශ්ොෙ ද? 

 
ගරු විෙල් වීරවිංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි  ශ්තු්ා සභාව ශනෝඟ 

යවනවා. ශ්ොෙද  ශෙොමිස්  කියලා කියන්ශන් බලය  තිශබන 
ආයතනය  ශනොශවයි. ඒ ශෙශසේ ශවතත් ඔබතු්ා දැන් සඳහයන් 
ෙශළේ ඒ ශෙොමිසශේ සා්ාජිෙයින් ශනොශවයි  උපශේ ෙයින්. 

ඔබතු්ා අවට සඳහයන් ෙශළේ උපශේ ෙයන්.  
 

ගරු ඉරාන් වික්රෙරත්න ෙහතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

්් ඔබතු්ාට පැහයැදලි ෙරන්නේ. ්් කියන්ශන් ක්ර්ශේදය 
වැන. එදා රජයත් එෙ එෙ ක්ර්ශේද පාවිච්චි ෙළා. විශේලීෙයන් 
ශෙොමිසශේ සා් ාජිෙයන් ශනොවුණාට විශේලීෙයන්ව 

උපශේ ෙයන් හයැටියට පත් ෙළා. [බාධා කිරී් ] 
ඔබතු්න්ලාශන් අසතය ප්රො  ෙරන්ශන්. ඔබතු්න්ලා කියන්න 
හයදන්ශන් අද අපි අධිෙරණයට විශේලීෙයන් පත් ෙරලා තිශබනවා 
වාශේ ෙථාව  ත්යි. ඔබතු්ා ශේ රශට් හයැ්  තැන් ගිහිල්ලා ඔය 

වාශේ ශබොරු ප්රචාරය ෙරනවා. ඔබතු්ා ත්යි ඔය අසතය ප්රචාරය 
ෙරන්ශන්. ඔය වාශේ අසතය ප්රචාරය ෙරන්නට එපා වරු 
්න්ත්රීතු්නි. ඔබතු්ා අවුරුදු වණනාව ් අසතය කියල                   

කියලා  අදත් රට වශට් ගිහින් ඔය වශේ අසතය ප්රචාරය ෙරන්නට 
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පාර්ලිශේන්තුව 

වෑයේ ෙරනවා. ශේෙ රටට ෙනවාටුවට ෙරුණ  බව                  
්් ශේ අවසාථාශේී  කියන්නට ඕනෑ.  
එදා ශේ ශයෝජනා සේබන්ධව එෙ එෙ ක්ර්ශේද පාවිච්චි ෙරලා 

තිශබනවා.  LLRC එෙ පත් ෙළා. ඇයි පසුගිය රජය LLRC එෙ 
පත් ෙශළේ? වරු ්න්ත්රීතු්නි  තර්ෙ නැති ශෙොට අශන  ශේවල් 
කියන්නට ඉශවන වන්නට එපා. ඔය වාශේ ශේ පාලනශයන් 

ත්යි ශේ රට නැති ශවලා තිශබන්ශන්.  [බාධා කිරී් ] 

 
ගරු විෙල් වීරවිංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

්ට විනාඩිය  ශදන්න. 

 
ගරු ඉරාන් වික්රෙරත්න ෙහතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඔබතු්ා වාඩි ශවන්න. ඔබතු්ාශේ අවසාථාශේී  ෙථා ෙරන්න. 
[බාධා කිරී් ] ඔබතු්ා වාඩිශවලා ඔබතු්ාශේ අවසාථාශේී  ෙථා 
ෙරන්න. ඔබතු්ාට ෙථා ෙරන්නට අවසාථාව  තිශබනවා. ඒ 

ශවලාශේී  ඔබතු්ා ෙථා ෙරන්න.  LLRC එෙ පත් ෙළා. LLRC 
එෙ පත් ෙරලා කිේවා  අපි පසුගිය යුේධශයන් ය්  ඉශවන 
වනිදා කියා. එදා ඒ වාශේ ක්ර්ශේද පාවිච්චි ෙරලා තිශබනවා.  

ශේ සභාශේ ඉන්න වරු ්න්ත්රීවරුනි  ශේ රශට් සානවරීභාවය 

වැන ෙථා ෙරන විට සඳහයන් ෙළ යුතු ෙරුණ  තිශබනවා. 
පසුගිය රජශත ක්රියාදා්ය නිසා ත්යි එදා එ සත් ජාරණන්ශේ 
්ානව හිමිෙේ ෙවුන්සිලයට අශේ රටට එශරහිව ශයෝජනාව  

ශවනාශේ. 

The Office of the United Nations High Commissioner for 
Human Rights - OHCHR - යටශත් එදා ලිංොවට විරුේධව -

අශේ රටට විරුේධව- ශයෝජනාව  ශවනාවා. ඒෙ ශවනාශේ අපි 
ෙැ්ැති වුණු නිසා ශනොශවයි.  එදා ඒෙ ශවනාශේ අශේ රටට 
විරුේධවයි.  2014ී  අශේ රටට විරුේධව බලශයන් ඒ ශයෝජනාව 

ශවනාශේ. අද ජිනීවාවල ශවනැල්ලා තිශබන ඒ ශයෝජනාව ශේ රට  
වැන ෙල්පනා ෙරලා  ශේ ක්ර්ශේදයට එෙතුශවලායි අපි 
ශවනැල්ලා තිශබන්ශන්. නදාත් එදා ශයෝජනා රටට විරුේධවයි 

ශවනාශේ; බලශයන් ශවනාශේ.  ශ්රී ලිංොව සේබන්ධව 
පරී ෂණය  පවත්වන්නට එ සත් ජාරණන්ශේ ඒ ශෙොමිස් පළදා 
වතාවට රණරණය ෙළා. රශටන් අහයලා ශනොශවයි  රටට විරුේධවයි 
රණරණය ෙශළේ. ඒෙ රශටන් අහයලා ෙරපු ශදය  ශනොශවයි. අද අපි 

ඒ ක්ර්ශේදය ශවනසා ෙරශවන යනවා.  ශේ රශට් සානවරීත්වය 
අඩු් තැනට -පහයළ් තැනට- ෙඩා වැටුශණ් එදායි; අද ශනොශවයි. 
අද  ඒ සානවරීත්වය අපි නැවත ඇති ෙරලා තිශයනවා. ඒ දුර්වල 

ෙරපු සානවරීත්වය අපි නැවත ඇති ෙරලා තිශයනවා. අශේ රජය 
ප්රජාතන්ත්රවාදය සාථාපිත ෙරන්න  යහය පාලනය සාථාපිත ෙරන්න  
නීතිශත ආධිපතය ඇති ෙරන්න  සා් ොීනව විරුේධත්වය පළ 

ෙරන්නට ඒ වාශේ් එ  එ ශෙනාශේ අදහයසා ප්රො  ෙරන්නට 
ඉඩ ී ලා තිශයනවා. ඒෙයි එදා තිබුණු රජය සහය අද තිශයන රජය 
අතර ශවනස. අපි සානවරීත්වය ආර ෂා ෙරශවන ත්යි ඉදරියට 

ගිහිල්ලා තිශයන්ශන්. අද ශේ සභාශේ ෙළ ෙථාවලී  කිේවා  
නීතිපතිශේ වැශඩ් විශේලීෙයන් ෙරන්නට යනවා; 
විනි ාචයොරයන්ශේ වැඩ විශේලීෙයන් ෙරන්න යනවා කියලා. 
ශ්ොන වාශේ හිනා යන ෙථාවන්ද ශේ කියන්ශන්? ශේ රශට් 

ඕනෑ් ආණ්ඩුව  තිශයන්නට පුළුවන්. ඕනෑ් ප ෂය  ශවන්නට 
පුළුවන්. රතු  නිල්  ෙහය  ශෙොළ ඕනෑ එෙ  වන්නට පුළුවන්. 
නදාත් ෙවදාවත් සිදුශනොවන ශේවල් ත්යි ශේ කියන්ශන්. 

 විශේලීෙයන්ට ඇවිල්ලා ශේ රශට් නීතිපති ශවන්න  

විනි ාචයොරවරුන් ශවන්න  ඉඩ ශදන්න යන්ශන් ශෙොයි 
ආණ්ඩුවද? එෙ ආණ්ඩුව වත් ඒෙට ඉඩ ශදන්ශන් නැහයැ. ශේවා 
ශේ පාලන වාසි තො ෙරන ශබොරු ප්රචාරණයි. ජාතයන්තරයට 
යටවී්යි  ජාතයන්තරයට විවෘතවී්යි අතර ශවනස  තිශයනවා. 

අශේ රජය ජාතයන්තරයට යට ශවන්ශන් නැහයැ. අශේ රජය 
ශනොබැඳි විශේලිය ප්රතිපත්තිය  අනුව්නය ෙරන රජය . අපි 
සාවාධීන  සානවරී රට . ශ්ොන විජාතිෙ බලශේවයෙටවත් අපි 

යට ශවන්ශන් නැහයැ. අශේ අධිෙරණ ක්ර්ය තුළ ඇති ශවලා 
තිශබන යේකිසි අවි ාවාසය  නිසා ත්යි ශේ එෙ එෙ ක්ර්ශේද 
ෙලින් ෙලට  එෙ එෙ රජයන් ශයෝජනා ෙරලා තිශයන්ශන්.  

2014ී  ්හින්ද රාජප ෂ රජය විශේලිය විශ ේෂඥයන් 
ශවනැල්ලා  ඒ ක්ර්ශේද ශයෝජනා ෙශළේත් ඒ ශහයේතුව නිසා ත්යි. 
ශේ ශයෝජනාශවත් ක්ර්ශේද ශයෝජනා ෙරලා තිශයන්ශන් ඒ 
වි ාවාසය ශවොඩ නවන්නයි.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතු්ාට ලබාදුන් ොලය අවසානයි. 
 

ගරු ඉරාන් වික්රෙරත්න ෙහතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි  ්ට විනාඩිය   ශදෙ  

ශදන්න.  ්ශේ ෙථාව ්් විනාඩි ශදෙකින් අවසන් ෙරනවා. ශේ 
නිසා ත්යි අපට ශේ ආර්ථිෙ ප්රතිලාභ ලැබිලා තිශබන්ශන්. අපි 
්ත්සය තහයන් ඉවත් ෙර වත්තා; GSP Plus සහයනය ලබා ශවන 
තිශයනවා. අපි ශේ සානවරීත්වය ආර ෂා ෙරන්ශන් ශේ රශට් 

පුරවැසියන්ශේ යහයපත වැන හිතලායි.  අශේ හිටපු විශේ  ෙටයුතු 
ඇ්තිතු්ා අද කිේවා වාශේ එේ රටෙ එෙදාතු ව්න  අපි 
යන්නට ඕනෑ. අපි එතැනට එන්නට ඕනෑ  එෙදාතු ව්න  

යන්නට.   

හිටපු විශේ  ෙටයුතු ඇ්තිතු්ා කිේවා  ශෙශන  ්ැරුණාට 
පසුව ඒ ශෙනාශේ අේ්ාට  තාත්තාට  ොටහයරි ආවමිෙ වතාවත් 

ෙරන්න  සිහි ෙරන්න  දානය ශදන්න කියන ඒ  හයැ් එෙෙට් 
අයිතිය  තිශයන්න ඕනෑ කියලා. ඒ නැතිවුණ ශෙනා 
මිනී්රුශව  ශවන්න පුළුවන්. නදාත් ඒ මිනී්රුවාශේ 

අයිතිවාසිෙේ වැන ශනොශවයි අපි ෙථා ෙරන්ශන්. අේ්ාශේ  
තාත්තාශේ  පවුශල් අයශේ අයිතිවාසිෙේ වැන ත්යි අපි ෙථා 
ෙරන්ශන්. අපි ඒෙ ්තෙ තබා වන්නට ඕනෑ. ශේ රට එෙදාතු 

ෙරන්න අපි ඔ ශෙෝ් -සෑ් ජාතිය ්- එෙදාතුශවලා ශේ ව්න 
යන්න ඕනෑ කියන ොරණය ්ත  ෙරමින් ්ා නිහයව වනවා. 
ශබොශහයෝ සාතුතියි. 
 

[3.47 p.m.] 
 

ගරු රාජවවරෝදයම් සම්පන්දන් ෙහතා (විරුද්ධා පාර්ශ්නවවත 
නායකුරො) 
(ைொண்புைிகு ரொஜவதரொதயம் ெம்பந்தன் - எதிர்க்கட்ெி 

முதல்வர்) 

(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
 Mr. Presiding Member, this Resolution  has been 

moved by the Joint Opposition. 

The objective of the Resolution is the attempted 
repudiation of the Report of the Office of the United 
Nations High Commissioner for Human Rights and also 
the Resolution adopted by the Human Rights Council.  
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Unfortunately, I do not think such steps are within the 
competence of this honourable House and I might, 
perhaps, safely say that it is not the will of the present 
House. I might say very clearly that the Sri Lankan State 
is bound by the Resolution adopted by the Human Rights 
Council and that it is the bounden duty of the Sri Lankan 
State to implement that Resolution. We should really 
work towards how that can be achieved without any harm 
being done to this country. That should be our objective.  

I do not want to approach this matter in a spirit of 
confrontation. I want to approach it from the perspective 
of what would be in the best interests of the country and 
all its people while ensuring truth and justice.        

The causes and events that led to this situation, to this 
Resolution being adopted, occurred during the tenure of 
the former Government. The present Government took 
over when conclusions, decisions, had been arrived at by 
the UN Human Rights Council. Not having been able to 
contain the situation despite being given every 
opportunity from 2012, the former Government could not 
have contained the situation when decisions had been 
arrived at in 2015 by the UN Human Rights Council. 

The former Government was given every opportunity 
to implement its own LLRC -Lessons Learnt and 
Reconciliation Commission- recommendations and 
conduct its own domestic investigations in 2012, 2013 
and up to 2014. It was the policy of confrontation and 
refusal to participate that led to the Resolution adopted in 
2015. This is undeniable and the former Government 
must accept responsibility for that situation.  

This Resolution is frequently referred to as a 
Resolution against Sri Lanka. I do not agree with that 
view. It is a Resolution dealing with violations of human 
rights laws and humanitarian laws committed by both 
parties to the conflict, the State and the armed rebel 
group, the LTTE. It is not a Resolution against Sri Lanka. 
It is a Resolution pertaining to certain acts, not all acts, 
committed by the two parties to the conflict. 

One must not forget that this whole process 
commenced when the then President,  His Excellency 
Mahinda Rajapaksa, gave a commitment to the Secretary-
General of the United Nations, His Excellency Ban Ki-
moon, on the 26th of May 2009 when the Secretary-
General visited Sri Lanka, to the effect that His 
Excellency Mahinda Rajapaksa, the President, and the Sri 
Lankan Government would address the question of 
accountability. That was a commitment very clearly made 
by the  then President to the Secretary-General of the UN 
when the Secretary-General came here. His Excellency 
Mahinda Rajapaksa undoubtedly knew what he was doing 
because he himself had gone to Geneva in the late 1980s - 
in 1988 and 1989 - to seek the intervention of the UN 
Human Rights body when there were grave violations of 
human rights and humanitarian laws in the South of this 
country, when Sinhala civilian youth and Sinhala people 
were being slaughtered in their  thousands, indeed tens of 
thousands,  at that point of time. The only difference is 
that what happened in 2008-2009 happened in the North. 

Nobody is complaining on behalf of the armed 
combatants. His Excellency Mahinda Rajapaksa did not 
complain on behalf of armed combatants when he went to 
Geneva in 1988 and 1989. He only complained about 
what happened to civilians. The UN Human Rights 
Council is also dealing with what happened to civilians. 
In fact, simultaneously investigations have been 
conducted against the armed combatants about their own 
violations of human rights laws and humanitarian laws 
also against civilians. This culture of impunity should not 
continue. It should come to an end. 

What happened to unarmed civilians in violation of 
human rights and humanitarian laws must not be 
confused with legitimate actions taken by the State 
against armed combatants carrying on an armed struggle 
against the State. The distinction between these two 
situations is clearly defined in humanitarian laws and 
human rights laws, and the standards of judgement 
pertaining to the applicability of the said two laws are 
clearly recognized internationally. I found my Friends, in 
the course of the speeches they made earlier the day, 
referring to war heroes. I do not think all war heroes were 
engaged in committing violations of international 
humanitarian laws and human rights laws but some of 
them undoubtedly committed crimes against both those 
laws.  

Can the cases pertaining to journalist, Lasantha 
Wickrematunge, cartoonist, Prageeth Eknaligoda, five 
students murdered in Trincomalee when they were 
standing on the beachfront or the 17 aid workers killed in 
Muttur be swept under the carpet merely because the 
persons who are accused of those crimes are members of 
the armed forces; so called war heroes? If those crimes 
cannot be swept under the carpet merely for the reason 
that those acts were committed by war heroes, how can 
violations of international humanitarian law and human 
rights law which are crimes against humanity committed 
in 2008-2009 be swept under the carpet? This was 
impunity at its zenith.  

Sir, no one should be allowed to confuse between the 
execution of legitimate duties by a government and the 
wanton killing of unarmed civilians in furtherance of the 
political agendas of persons holding high office. Unless 
this culture is brought to an end, it will continue and that 
must not be allowed. What happened in the South in 1988 
- 1989 and in the North in 2008 - 2009, are crimes against 
humanity.  No country, Sir, can continuously disregard 
such crimes.  

As a result of its short-sighted policies and not being 
inclusive in exercising powers of governance and not 
being inclusive in sharing sovereignty that is vested in all 
the people of this country, our country has faced 
catastrophic situations. We need to retrieve ourselves 
from this dire situation. Full and expeditious 
implementation of the UN Human Rights Council 
Resolution will be the first step in that direction. 
Engaging in devious tactics to delay or deny the process 
will  - I respectfully submit - be positively harmful to the 
future of this country.  

Thank you, Sir. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

[4.02 p.m.] 
 

ගරු රවුෆන හකීම් ෙහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம் - நகரத் திட்டைிடல் ைற்றும் 

நீர்வழங்கல் அமைச்ெர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Mr. Presiding Member, we are discussing, today, the 
Resolution passed in the Geneva Sessions on the 24th of 
September, 2015, which was co-sponsored by our 
Government. As we know, this is the fourth Human 
Rights Council Resolution that was passed since the year 
2012. We also have had, before this, Resolutions on the 
22nd of March, 2012;  then again, on  the 21st of March, 
2013 and on the 27th of March, 2014.  You would notice 
that all these Resolutions bear the same title "Promoting 
reconciliation, accountability and human rights in Sri 
Lanka".  

Significantly, if you take the individual elements of 
the Resolution, you would note that the exhortation of the 
Council has been on reconciliation and accountability. In 
fact, the fact that we co-sponsored the Resolution in 2015, 
represents our voluntary commitment not only to the 
international community, but also to our people of our 
determination to confront the past, end any kind of 
impunity, achieve reconciliation and rebuild an inclusive 
society in which rule of law and democracy flourishes 
with no discrimination on the grounds of parochial and 
sectarian distinctions. Non-inclusive institutions, Sir, will 
only take us back to the corrosive decades of impunity 
which we so earnestly seek to prevent.  

Sir, one year and nine months have passed since the 
adoption of the Resolution 30/1. It is timely to take stock 
of our progress in implementing our commitments to 
identify challenges and constraints and to think up 
strategies for moving forward. We should solicit the 
continued support of the international community through 
the Human Rights Council to march forward on our 
onward journey. 

The Council has certainly set the stage for us when the 
international community came together in 2015 to co-
sponsor a Resolution which requires reciprocity on our 
part.  

We all recall that not a long time ago when the 
internecine war ended in 2009, upon the conclusion of the 
visit of the UN Secretary-General, we pledged in a joint 
communique - this was a joint communique issued by the 
then President and the then UN Secretary-General, Ban 
Ki-moon. - that there would be some kind of an 
accountability mechanism. All these four Resolutions that 
were passed in Geneva have pivoted their pith and 
substance on the mechanism that was hinted in that 
communique. 

Sir, long before the last Resolution was passed in 
September 2015, we recall the mechanisms we proceeded 

to establish: one - the Lessons Learnt and Reconciliation 
Commission; two - the Maxwell Paranagama 
Commission that sat right throughout the length and 
breadth of the country and its recommendations on 
missing persons. In addition to that, our voluntary pledge 
at the Universal Periodic Review to craft a National 
Action Plan on Promotion and Protection of Human 
Rights resulted in a number of consultations with several 
stakeholders which finally led to an Action Plan being 
presented in Geneva. We need to bear in mind that the 
Action Plan for 2017 to 2021 needs to be worked out 
while we proceed to overhaul human rights in an 
expanded chapter in the proposed new Constitution. 

I cannot but resist the observation that from a human 
rights perspective, the constitutional reform process 
presents us an important opportunity to rectify structural 
deficiencies and establish a  more comprehensive Bill of 
Rights, stronger institutional checks and balances, 
enhanced constitutional review, improved guarantees for 
the independence of the judiciary and accountability of 
our international human rights obligations. These are all 
parts we need to include in our new Constitution which 
we seek to enact very soon.  

As for our treaty obligations, our obligations under 
the United Nations Convention against Torture have 
already been considered in the Human Rights Council; 
our obligations under the Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination Against Women are being 
considered. We also need to very carefully study the 
concluding observations issued by the respective 
committees at the end of these sessions and it bears 
recalling that non-implementation of the observations of 
these committees cumulatively add up to our woes at the 
international forum.  

We would bear in mind that it is not only the Human 
Rights Council that watches over us, but also treaty 
bodies like the Human Rights Committee, the Committee 
Against Torture and the Committee on Elimination of 
Discrimination Against Women. We need to come 
together in a spirit of togetherness to rectify this sorry 
state of affairs and mould it, so that we will be able to be 
responsible and accountable international citizens and we 
will redeem the lost image of this country in the 
international stage when it comes to matters of Human 
Rights.  

 

ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you have only one more minute. 
 

ගරු රවුෆන හකීම් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 
Okay, Sir. I must also refer to just one more point 

regarding the issue of some xenophobic forces which had 
taken root, particularly after the victory of the war,  and 
this country has once again plunged into a hate culture. A 
culture of hate speech seems to have engulfed this nation 
and we seem to be once again pussyfooting in dealing 
with the offenders when it comes to hate speech. Today, I 
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see the “Virakesari” newspaper headlines talking about 
three organizations warning the Government not to take 
offenders into custody. They have gone to that extent of 
trying to protect people engaging in hate speech.  

If you would observe, Hon. Presiding Member, the 
issue relating to religious intolerance was introduced quite 
late - after 2012, after the incidents of religious hatred 
began to spread all over the country. In one year alone, 
there were almost 313 incidents; that was in the year 2013 
- 2014. Therefore, the proposed Resolution had to include 
issues relating to religious intolerance and once again we 
are faced with the same issues coming back to haunt us.  

Yesterday, a shop belonging to a Muslim in Wijerama 
Junction had been set on fire. Funnily enough, I am told 
that some lame excuses are being given, saying that the 
owner of the shop had tended to set fire to his shop in 
order to claim insurance, whereas the footage from the 
closed-circuit television cameras that have been fixed in a 
close by shop shows a person coming on a pushbike 
getting off, going and setting fire and running away from 
the place. There had been some eyewitnesses who have 
seen the incident. With all that, law enforcement 
authorities are still unable to bring culprits to the book. 
Almost 16 incidents have taken place since 15th of April 
and all of us, Ministers and Members in the Government, 
have pleased to the law enforcement authorities and the 
police, but all that have fallen on deaf ears. Therefore, it 
is important that the Government implements the law to 
the letter. 

Thank you.  
 

[අ.භා. 4.14] 
 

ගරු දයාසරි ජයවසේකර ෙහතා (ක්රීඩා අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயதெகர - விமளயொட்டுத்துமற 

அமைச்ெர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි  අද දන සභාව ෙල් තබන 

අවසාථාශේ ඉදරිපත් ෙරන ලද ශ්් වැදවත් ශයෝජනාව පිළිබඳව 

ෙථා ෙරන්න ලැබී් වැන ්ා ඉතා් සන්ශතෝෂ ශවනවා. අශේ 
වරු දශන්ෂා ගුණවර්ධන ්ැතිතු්ා විසින් ඉදරිපත් ෙරන ලද එ් 
ශයෝජනාශේ ොරණා වණනාව  පැහයැදලිව සඳහයන් ෙර තිබුණා. 

ඉන් එෙ  ත්යි  2015ී  සේ්ත ෙරන ලද  එ සත් ජාරණන්ශේ 
්ානව හිමිෙේ ෙවුන්සලයට ඉදරිපත් ෙරන ලද ඒොබේධ 
ශයෝජනාව. ඒ වැන එතු්ා ොරණා වණනාව  ඉදරිපත් ෙර 

තිශබනවා. නදාත්   2015ී  සේ්ත ෙළ ශ්් ශයෝජනාවලිශත 
සඳහයන් ස්හයර ොරණා පිළිබඳව එතු්ා ඉදරිපත් ෙර තිශබන 
ශතොරතුරු 2017 ්ාර්තු ්ාසශත ්ානව හිමිෙේ 
ශෙෝසාරිසාතු්ාශේ වාර්තාව ස්ඟ පටලවා ශවන කියාපෑ්  ෙර 

තිශබන ආොරය  ත්යි ්ා දකින්ශන්.  ් ් එශහය් කියන්න 
ශහයේතුව ශේෙයි. ශේ ක්රියාදා්ය තුළ ්ානව හිමිෙේ 

ශෙෝසාරිසාතු්ාට වාර්තා ඉදරිපත් ෙරන්න පුළුවන්. හයැබැයි  
එතු්ා වාර්තා ඉදරිපත් ෙළාට  ශේ දාළු සදාළුශේී  Agenda එශ  
ශයෝජනාව  විධියට ශේන්ශන් එ් වාර්තා ශනොශවයි.   

2016 ශපබරවාරි ්ාසශතී  එ සත් ජාරණන්ශේ ්ානව හිමිෙේ 

ශෙෝසාරිසාතු්ා ලිංොවට එනවා. එතු්ා ඇවිත් පුවත් පත් 
සාෙච්ඡාව  පවත්වනවා. එහිී  විවිධ පුේවලශයෝ එතු්ාශවන් 
ප්ර ාන අහයනවා. ්් ඒ තුළින්් ශේ ොරණය ශපොඩ්ඩ  පැහයැදලි 

ෙර ශදන්නේ  ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි. එ ශෙශන  
අහයන ොරණයෙට එතු්ා ශ්ශහය් කියනවා: 

“I have of course understood that there is a public 
opposition, which is normal, which is normal because 
you might have adopted the Council Report, but then as 
you look through the material you begin to develop your 
own thinking on this, and that is entirely normal”. 

 ඒ අය ශ්ොනවා කිේවත්  ඒ අය ශේ ක්රියාදා්ය ශ්ොෙ  
වුණත්  ලිංොව විධියට ඔවුන්ට වන්න පුළුවන් ක්රියා් ාර්ව අශේ 
ක්රියාදා්ය  මිසෙ  ඒ අය  කියන ක්රියාදා්ය  ශනොශවයි කියන 

ොරණය ත්යි ශ්තැනී  එතු්ා ශබොශහයෝ පැහයැදලිව කියන්ශන්. 
ඒ විතර   ශනොශවයි  “...our report was a human rights 
investigation.  It was not a criminal investigation” කියාත් 
එතු්ා කියනවා. ශේෙ ්ානව හිමිෙේ පිළිබඳව ෙරන 

පරී ෂණය ; ක්රියාොරේ  මිස  සාපරාධී නීතිය  අපරාධ 
නීතිය පිළිබඳව ක්රියාදා්ය   ශනොශවයි කියා එතු්ා එහිී  
ශබොශහයෝ පැහයැදලිව කියනවා. ඒ වාශේ් එතු්ා කියනවා  “…

we had recommendations, ... They are recommendations.  
And with Sri Lanka’s, of course, co-sponsorship, we expect 
that in total they will be approached positively.  It does not 

mean that there are not going to be variations in how it is 
actually implemented.”  කියා. 

එහිී  අපට තිශබන ඉඩෙඩ -ශ්ය ඉදරිශතී  ක්රියාත්්ෙ 

ෙරනශෙොට අපට ක්රියා ෙළ හයැ ශ  ශෙශසේද කියන ොරණය- 
පිළිබඳවත් එතු්ා ශබොශහයෝ පැහයැදලිව කියනවා.  

ඊළඟට  ශ්න්න ශේ ොරණය එතු්ා කියනවා: 

“.., but as we have discussed this with them we know 
that they are looking at various options within the limits 
of what they have defined as their preference.  What we 
are saying from our side is that it is your sovereign right 
to make these decisions and we can make 
recommendations, but it is your sovereign right.”  

 ශ්හි සඳහයන් වන “…we can make recommendations, 
but it is your sovereign right” කියන වචන ශබොශහයෝ 
පැහයැදලිව ආපසු ්් කියනවා. එයින් කියන්ශන් ශ්ොෙ ද? 
"අපට ශේ recommendations ඉදරිපත් ෙරන්න පුළුවන්  
හයැබැයි ශේවා ක්රියාත්්ෙ කිරීශේ ක්රියාදා්ශත අයිතිය 
තිශබන්ශන් සානවරී රාජයය  විධියට ශ්රී ලිංොවටයි." කියා 
එතු්ා කියනවා. එතු්ා එ් ොරණය ශබොශහයෝ පැහයැදලිව 
කියන අතශර්  ශ්ශසේත් කියනවා:     

“… in the final analysis, it is not whether the UN says 
this is good or this not good, or this is enough or not 
enough,…”   

ශේ ොරණය ත්යි ඔවුන් පැහයැදලිව කියන්ශන්. අප ශේ 
ක්රියාදා්ය ඉසාසරහයට ශවන යනශෙොට  එය ශහයොඳද  නරෙද  
එහි තව අඩු පාඩු තිශබනවාද  ප්ර ාන තිශබනවාද කියන ොරණා 
පිළිබඳව ත්යි ්ානව හිමිෙේ ශෙොමිෂන් සභාශේ 
ශෙෝසාරිසාවරයා ශහයෝ ඊළඟට ශෙශරන පරී ෂණවලී  අශේ 
ප්රවතිය ශලස ඔවුන් සාෙච්ඡා ෙරමින් යන්ශන්. ශේෙ හයදසිශත 
ෙඩා පාත් වූ ප්ර ානය  ශනොශවයි. අපි දන්නවා  2009 
වර්ෂශතී  යුේධය අවසාන වුණාට පසුව ශබොශහයෝ පැහයැදලිව 
බැන් කී ූලන් ්හයත්්යා ශ්රී ලිංොශේ ආණ්ඩුවත් එ ෙ එෙට 
එෙතු ශවලා ඉදරිපත් ෙරපු ඒේතිෙ ලියවිල්ශල් ත්යි ශේ 
ක්රියා දා්යන් සියල්ල තිශබන්ශන් කියා. එයින් පසුව ත්යි 
උවත් පාඩේ හයා ප්රතිසන්ධාන ශෙොමිෂන් සභාව ඇති ෙශළේ. ඒ 
ශෙොමිෂන් සභාව LLRC Report එෙ ශවනාවා. ඒ තුළ තිබුණු 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ොරණා ත්යි අප දැන් ශේ එකින් එෙ ක්රියාත්්ෙ ෙරශවන 
යන්ශන්. ඇති ෙරපු අලුත් ශදය  ශේ තුළ නැහයැ. ඒ නිසා 
ශ්ොන ආණ්ඩුව තිබුණත් -ඒ ොලශත තිබුණ අශේ ආණ්ඩුව 
වුණත්  ශේ ප ෂ ශදෙ එෙට එෙතු ශවලා හයදපු ශේ ආණ්ඩුව 
වුණත්- අප එෙ තැනෙී  වරේදා වත්තා නේ  අපට රට  
විධියට ශලෝෙයට දාහුණ ශදන්න ොරණා වණනාව  
තිශබනවා. ්ට ඇහුණා විජිත ශහයේරත් ්න්ත්රීතු්ා කියනවා  
"ශේෙ එෙ තැනකින් වරේදාවත්තා. දැන් ශදවන පාරත් 
වරේදාශවන තිශබනවා." කියා. එශහය් නැහයැ. වරේදා වැනී්  
ෙළා නේ ඉදරිශතී  ෙරන්න තිශබන්ශන් ශ්ොෙ ද? අප 
ශපොශරොන්දු වූ ශේවලින් ටත් වන්න බැරි තැනෙට දැන් තල්ලු 
ශවලායි තිශබන්ශන්. ඒ බැඳීේ ඇති වූ නිසා ත්යි අපි දැන් ශේ 
ක්රියා දා්යන් එකින් එෙ ඉටු ෙරන්න යන්ශන්. ශ්ොෙද  
ශලෝෙයට අව ය ශවලා තිශබනවා  ශ්රී ලිංොව තුළ තිබුණු 
තත්ත්වයන් පිළිබඳව ශහයොඳ දැනුවත් වී්  ලබා වන්න.  

ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි  අද රවු ා හයකීේ අ්ාතයතු්ා 
කියපු ොරණය වැන අපි ඇත්තට් ෙනවාටු ශවනවා. එය 
ෙවුරුන් විසින් ෙළත් වැරැදයි. වි්ල් වීරවිං  ්න්ත්රීතු්ා කිේවා  
"ඒෙ ආණ්ඩුශවන්් ෙරලා ආණ්ඩුව් එය වහයවන්න හයදනවා." 
කියා. ්් දන්ශන් නැහයැ එය ශෙොශහයෝ ශෙශරනවාද කියා. 
ශෙශසේ ශවතත් ්තෙ තබා වන්න ඕනෑ ොරණය ත්යි  අන්ත 
ජාතිවාී  හයැඟීේ ඉසා් තු ෙරන ක්රියා දා්යන් සිේධ ශවමින් 
තිශබනවා කියන එෙ. ඒ අන්තවාදය වැපිරී් සඳහයා විවිධ බලශේව 

ශේ රශට් ක්රියාත්්ෙ ශවනවා. ඒ බලශේව එ  එ  ශේවල් ්තු 
ෙරනවා; ඒ ්තු ෙරන ඒවාට උදවු ෙරනවා; ඒවා ප්රචාරණය 
ෙරනවා; ඊට පසුව එය ජාතයන්තරශත ප්ර ානය  බවට පත් 
ෙරනවා. ශේෙ ත්යි ොලය  තිසාශසේ සිේධ වූ ශේ. අපි 
ශදශවොල්ලන්් -ජාතිවාදන් ශනොවන සියලු ශදනා- පශරසාසේ 
වන්න ඕනෑ. අන්ත ජාතිවාදන්ට පුළුවන්  රට  ගිනි තියන්න. ඒෙ 
ත්යි ඒ ොරණය තුළ අප ඉශවනවන්න ඕනෑ ශේ. ්ා එය 
විශ ේෂශයන් කියන්න ෙැ්ැතියි.  

ත්රසාතවාදය වැළැ වීශේ පනත අශහයෝසි ෙරලා ජාතයන්තර 
ත්රසාතවාදය වැළැ වීශේ වවකී්ට සහය ජාතයන්තර හයා ශේලිය 
්ානව හිමිෙේ නීතියට වරු ෙරන නව පනත  ශවන එන්න අප 
පිහිටුවූ ශේ ආණ්ඩුවට -අපට- දැන් අව ය ශවලා තිශබනවා. ශේවා  
්ානව හිමිෙේ ෙවුන්සලය කියපු ඒවා ශනොශවයි. යුේධය 2009 

වර්ෂශතී  අවසන් වුණාට පසුව රට  විධියට රට තුළ නීතිය හයා 
සා්ය සාථාපිත කිරී් සඳහයා ක්රියාත්්ෙ ෙරපු වැඩ පිළිශවළ  
ශලස ත්යි අප ශ්ය දකින්ශන්. 2009 වර්ෂශතී  යුේධය අවසන් 
වුණාට පසුව ්ානව හිමිෙේ සිංවිධාන එෙ පාරට් ලිංොවට 
ඇවිල්ලා ෙතා ෙරන්න පටන්වත්ශත් නැහයැ. අපි දන්නවා එතැනින් 
පසුව ශ්ොෙ ද වුශණ් කියා. ්ාධයශේදන් වි ාල පිරිස   ාතනය 
ෙළා. ්ාධයශේදන් අතුරුදහයන් ෙළා. සරත් ශ ොන්ශසේො ්ැතිතු්ා 
කුදලශවන ගිහින් හිශර් දැේ්ා. එෙ දවසින් නඩු අහයලා ලීරානි 
බණ්ඩාරනායෙ ්ැතිනිය  එළියට තල්ලු ෙළා. ශේ වාශේ වි ාල 
ක්ර්ශේද වණනාව  ඇතුශළේ රට  විධියට අපට වි ාල ප්ර ාන 
වණනාවෙට දාහුණ ශදන්න සිේධ වුණා. රශට් නීතිය වැන  රශට් 
නීතිශත ආධිපතයය වැන  රශට් ්ානව හිමිෙේ වැන  රශට් ්ාධය 
පිළිබඳව වි ාල අර්බුදය  තිශබනවා යැයි ශලෝෙය තුළ ෙතා 
වන්න පටන්වත්තා. ඒෙ ත්යි ශේෙට ශහයේතු වුශණ්. ඒ නිසා ඒවා 
එකින් එෙ තවදුරටත් නිදහයසා ෙරවැනීශේ වැඩ පිළිශවළ 
ශවනුශවන් ත්යි අපට ක්රියාත්්ෙ වන්න තිශබන්ශන්. ඒ තුළ 
විතරයි ලිංොව විධියට  ශලෝෙශත ලීෂාට ජාතිය  විධියට  රට  
විධියට දාහුණ ශදන්න අපට පුළුවන්ේ ලැශබන්ශන්. ශේ ක්රියා 
දා්ය ශේ ආණ්ඩුව ්ානව හිමිෙේ ෙවුන්සලයට වැති වී් නිසා 
ශහයෝ එශසේ නැත්නේ ශවනත් ොරණය  නිසා ශහයෝ ක්රියාත්්ෙ 
ෙරන්න සිේධ වූ ක්රියා දා්ය  ශනොශවයි.  

ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි  යුේධශයන් පසුව අපට ඇත්ත 

ව ශයන් වි ාල වවකී්  තිශබනවා; වව වී්  තිශබනවා. ශේ 
රශට් ශද්ළ ජනතාව වි ාල සිංඛ්යාව  අතුරුදහයන් වුණා. ඒ 
වාශේ්  හයදාදා භටශයෝ 5 000ෙට වැඩි ප්ර්ාණය  අතුරුදහයන් 
වුණා. අශේ හයදාදා භටශයෝ වි ාල සිංඛ්යාව  ්ැරුණා. ඒ වාශේ්  

ශද්ළ ජනතාව වි ාල පිරිස  අතුරුදහයන් වුණා;  ාතනය වුණා. 
ඒ සියලුශදනා ශවනුශවන් විතර  ශනොශවයි  19ටට-19ට9 
ොලශතී   ාතනය වූ අය වැනත් දැන් හයැ්  ශෙනා් පාශහයේ ෙතා 

ෙරන්න  සාෙච්ඡා ෙරන්න පටන් ශවන තිශබනවා.  

ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි  ්ා ශේ ොරණයත් කියන්න 
ෙැ්ැතියි. ත්රසාතවාදය වැළැ වීශේ පනත අශහයෝසි ෙරලා ඒ හයා 

සේබන්ධ අලුත් නීති ය  ශවශනන්න අව ය ශවලා තිශබන්ශන් 
ඇයි? ශලෝෙශත එදා තිබුණු වරිල්ලා වයාපාරය තුළ අප දුටුශේ 
කු් ද? තරුණයන්  කිහිප ශදශනකු තුව කු ටිෙ  අරශවන 

ෙැලෑවට ගිහිල්ලා පුහුණු ශවලා ඇවිල්ලා හයදාදාවට වහයන එෙ සහය 
එශසේ නැත්නේ ශපොලීසියට වහයන එෙ ත්යි එදා සිේධ වුශණ්. අද 
ජාතයන්තර ත්රසාතවාදය සේබන්ධශයන් ඊට එහයා ගිය තත්ත්වය  
ඇති ශවලායි තිශබන්ශන්. අද ඒ තත්ත්වය ්රිතානයශත ඇති ශවලා 

තිශබන බව ශබොශහයෝ පැහයැදලියි. සිංගීත සිංදර් නවලට ගිහින් 
්රාශවන ්ැශරන පුේවලශයෝ ශබෝේබ පුපුරවාවන්නවා. 
එිංවලන්තශත පාරවල් වණශන් ශබෝේබ පුපුරවාවන්නවා. 

පැරීසිශත ශෙෝච්චිය ඇතුශළේ ශබෝේබ පුපුරවාවන්නවා. හිටපු 
ව්න් weapons අරශවන ගිහිල්ලා තිහයෙට  හයතළිහයෙට ශවඩි 
තබනවා. ශේෙ ත්යි අද අලුත් ත්රසාතවාදය විධියට ඉසා්තු ශවලා 

තිශබන්ශන්. ශ්ය එදා ඉතිහයාසශත අප දුටු ත්රසාතවාදයට  
සාේප්රදායිෙ ත්රසාතවාදයට එහයා ගිය වි ාල වැඩ පිළිශවළ  බවට 
පත් ශවලා තිශබනවා. එ් නිසා ත්යි අපි කියන්ශන්  ත්රසාතවාදය 

වැළැ වීශේ පනත ීනට වඩා අලුත් නීතිය  විධියට ශවශනන්නට 
ඕනෑය කියා. ඒ විතර  ශනොශවයි. අතුරුදහයන් වූ තැනැත්තන් 
ශසවී් සහය ඔවුන්ට අත් වූ ඉරණ් දැනවැනීශේ ්ානුෂීය 

ශ්ශහයවර ඉටු කිරී්ට ොර්යාලය  සාථාපිත කිරී් සේබන්ධශයන් 
වන Office on Missing Persons Act එෙ අනුව ෙටයුතු කිරී්ට 
දැනට්ත් අපි සාෙච්ඡා ෙර වැඩ පිළිශවළ සෙසා ෙර ශවන 
යනවා. 

තවත් ොරණා වණනාව  වැන ජනතා විදා ති ශපරදාශණ් 
සශහයෝදරයන් අපට ෙරුණු ශවනැවිත් ී  තිශබනවා. ශේ සියල්ල් 
එෙතු ෙර අපට  ඒවා සේබන්ධශයන් ක්රියාත්්ෙ ෙරන්නට 

තිශබනවා.  

සතය ශසවී් සඳහයා ශෙොමිෂන් සභාව  -Truth-seeking 
Commission එෙ -ඇති ෙරන්න කියන එෙ අපි අවුරුදු 

වණන  කියපු ොරණාව . LLRC එශෙන් -උවත් පාඩේ හයා 
ප්රතිසන්ධානය පිළිබඳ වූ ජනාධිපති ශෙොමිෂන් සභාශවන්- එදා 
ශයෝජනා ෙළ ෙරුණු වණනාව  තිබුණා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

වරු ඇ්තිතු්ා  දැන් ෙථාව අවසාන ෙරන්න. 

 
ගරු දයාසරි ජයවසේකර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயதெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ශේ වාශේ ොරණා වණනාව  අපට ක්රියාත්්ෙ ෙරන්නට 

තිශබනවා. ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි  තව එෙ විනාඩිය  
අරශවන ්ා ශේ  ොරණයත් කියන්න ෙැ්තියි. ශේ අරවළයන් 
අතරතුරී  දණ්ඩනීති උල්ලිං නයන් සිදු වුණාද කියා ශසොයා බලා 

ඒ සඳහයා අව ය ෙටයුතු ටිෙ ෙරනවා.  
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ඒ ස්ඟ් ්් ශේ ොරණයත් කියන්නට ෙැ්ැතියි. අතිවරු 

ජනාධිපතිතු්ා  ඒ වාශේ් වරු අග්රා් ාතයතු්ා ශේ වැන ශබොශහයෝ  
පැහයැදලිව කියා තිශබනවා. ඒෙයි ්ා කිේශේ  ්ානව හිමිෙේ 
ශෙෝසාරිසාවරයාශේ  වාර්තාශේ කු්  තිබුණත් ශේ ජිනීවා 
ශයෝජනාවලිශත අපි සේ්ත ෙළ ශයෝජනාවට කිසිදු අවසාථාවෙ 

විශේ වත විනිසුරුවරුන් පාවිච්චි ෙරන්න   ඔවුන් ලවා නඩු 
අසාසවන්න   විශේලිය නීතිඥයන් ශවන්වන්න  ඔවුන් 
අයෝශචෝදෙයන් බවට පත් ෙරන්න  අයෝශචෝදෙ පාර් ාවයන්ශවන් 

ශේ නඩු අහයන්න ශේ නීතිශත  30 වවන්තිය යට ශත් තිශබන්නාවු  
ොරණයට ඇතුළත් ශවලා නැහයැයි කියන එෙ අපි ශබොශහයෝ  
පැහයැදලිව කියන්නට ඕනෑ. ඒ විතර  ශනොශවයි  ඒ සියල්ල ෙළ 

හයැකි වන්ශන් ශ්රී ලිංොශේ ෙැබිනට් ්ණ්ඩලය අනු්ත කිරීශ්න්  
ශ්රී ලිංොශේ පාර්ලිශේන්තුව අනු්ත කිරීශ්න් ප්ණයි. අතිවරු 
ජනාධිපතිතු්ා හයතර පසා වතාව ් ශේ ොරණය ශබොශහයෝ  

පැහයැදලිව කියා තිශබනවා  අපට විශේ  විනි ාචයොරවරුන්ශේ 
ශසේවය අව ය නැහයැ කියා. ශ්ොෙද  ලිංොශේ විනි ාචයොරවරුන් 
වැන  ලිංොශේ නීති ක්ර්ය වැන තිබුණු ෙඩා වැටී් තුළයි ශ්් 
ශයෝජනාවලිය ආශේ. අපි ශේ අධිෙරණය සාවාධීන කිරීශේ 

ක්රියාවලිය තුළ අපට විශේලිය විනි ාචයොරව රුන් අව ය නැහයැ 
කියන එෙ  රටට නිවැරද ක්රියාදා්ය  ඉදරියට ශවනයන්නට 
පුළුවන්ය කියන එෙ ශබොශහයෝ පැහයැදලිව අද ්් ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේ කියන්නට ෙැ්ැතියි. පාර්ලිශේන්තුශේ 
සේ්තියකින් ශතොරව  ෙැබිනට් අනු්තියකින් ශතොරව  කිසිදු 
ආොරයෙ ක්රියා දා්ය  අපි සිේධ ෙරන්නට සූදානේ නැහයැයි 

කියන එෙත් කියන්නට ෙැ්ැතියි.  හයැබැයි  ශේ ර ශට් අතුරුදහයන් 
වූ  ශේ රශට්  ාතනයට ල  වූ සිිංහයල  ශද්ළ  දාසාලිේ  බර්වර් 
සියලුශදනා ශවනුශවන් නීතිය ඉෂාට කිරීශේ ක්රියා දා්ය ආණ්ඩුව  

විධියට අපි භාරවත යුතුය කියන ොරණය ්ත  ෙරමින් ්් 
නිහයව වනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහයෝ සාතුතියි.  

ඊළඟට  වරු වි්ල් වීරවිං  ් න්ත්රීතු්ා. 
 
[අ.භා. 4.26] 

  
ගරු විෙල් වීරවිංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි  වරු දශන්ෂා ගුණවර්ධන 

්ැතිතු්න් විසින් ශවශනන ලද ශ්් සභාව ෙල් තැබීශේ 
ශයෝජනාව සේබන්ධශයන් වූ විවාදයට ්ට ලැබී තිශබන ශෙටි 
ශවලාව තුළ ෙරුණු කිහිපය  ඉදරිපත් ෙරන්නට ්් 

බලාශපොශරොත්තු වනවා.  

පළදාශෙොට් ්ට ශපර ෙථා ෙළ විරුේධ ප ෂශතත්  ආණ්ඩු 
ප ෂශතත් විවිධ ්න්ත්රීවරුන් ්තු ෙළ ෙරුණු කිහිපය  ශෙශරහි 

සභාශේ අවධානය ශයොදා ෙරවන්නට ෙැ්ැතියි.  

ඉදරිපත් වුණු එෙ තර්ෙය  ත්යි   "19ට7-19ට9 ොලශත 
දකුශණ් තරුණශයෝ මිය ගියා  ඒ අය වැනත් පැමිණිලි අරශවන 
ජිනීවාවලට අපි ගියා. උතුශර් ශද්ළ ජනතාවශේ දරුශවෝ මිය 

ගිහින් තිශබනවා; අතුරුදහයන් වී තිශබනවා. ඒ පැමිණිලි විභාව 
ෙරන්නය කියන  එෙ වැරදද?" කියන එෙ. ූලලාසානාරූඪ වරු 
්න්ත්රීතු්නි  ්් ශේ ප්ර ානය   අහයනවා. ජනතා විදා ති ශපරදාණට 

සේබන්ධ ශහයෝ වෑ වුණායයි කියමින් ්රා ද්න ලද හයැට දහයසෙශේ 
ජීවිත පිළිබඳ පැමිණිලි ජිනීවා ්ානව හිමිෙේ ශෙොමිස්ට අරශවන 

ගියාට එදා ඒවා පිළිබඳ යුද අපරාධෙරුවන් ශසොයන්න උසාවි 

පිහිටුවන්න යයි ශනොකිේශේ ඇයි? එදා ඒ තිබුණු හයදසි නීතිය 
නැත්නේ ශවනත් ්ර්දනොරී නීති වාශේ් වවකීශ්න් ආර ෂා 
කිරීශේ පනතත් ශවනාවා. ඒ සිේධිවලට සේබන්ධ හයදාදාව 
වවකීශ්න් ආර ෂා ෙරන්න 'වවකීශ්න්  ආර ෂා කිරීශේ 

පනත' ශවනාවා.  එදා ඔය කියන ්ානව හිමිෙේ ශෙොමිසශේ 
්හයත්වරු ශේ ආොරශත ශයෝජනාව  ශනොෙශළේ ඇයි? එතැනට 
එෙ පිළිශවතකුත්  ශ්තැනට තව පිළිශවතකුත් නිර්්ාණය 

ශවන්ශන් ඇයි? ශේෙයි වැදවත් ප්ර ානය. ශ්තැන ත්රසාතවාදය 
පවත්වා ශවන ගිශත ඔවුන්ශේ කුලී ශහයේවායන් පිරිස .  

්් කියන්නේ ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි  ඉන්ී ය හිටපු 
ආර ෂෙ උපශේ ෙ ශ්නන් ්හයත්්යා ලියූ ශපොශත් පැහයැදලිව් 

සඳහයන් ෙර තිශබනවා  "එල්ටීටීඊ නායෙයන් වලවා වැනී් සඳහයා 

ඇශ්රිොනු හයදාදා ශ්රී ලිංොවට පැමිණී්ට සූදානේ වුණා  ඉන්ී ය 
රජය එයට එෙඟ වුශණ් නැති නිසා ඒෙ ශෙරුශණ් නැහයැ" කියා. 

ශරෝහයණ විශේවීර ශබ්රාවන්න ශෙොශහයන්වත් එන්න හයැදුශේ 
නැහයැ. ජනතා විදා ති ශපරදාශණ් වෑවුණු ශනොවෑවුණු ොවවත් 

ශබ්රා වන්න එන්න හයැදුශේ නැහයැ  ශෙොශහයන්වත්. ඒ අයශේ 
්රණවලට යු තිය ඉටු ෙරන්න ඔය කියන ඊනියා ජාතයන්තර 

ප්රජාව ෙවුරුත් ෙථා ෙශළේ නැහයැ. ශේෙ ත්යි ශේ රට ශබදන්න 

පාවිච්චි ෙළ ත්රසාත ශසේනාිංෙය. ඒ ත්රසාත ශසේනාිංෙය ජයග්රහයණය 
ෙළා නේ  ශේ කිසි් ් ානව හිමිෙේ ශචෝදනාව  ශ්හයාට එන්ශන් 

නැහයැ. ඒ ත්රසාත ශසේනාිංෙය ශද්ළ ඊළ් නිර්්ාණය ෙළා නේ  අද  
පාර්ලිශේන්තුශේ  ශේ වැල් බයිලා ෙථා ෙරන්න ශවන්ශන්ත් 

නැහයැ. එශහය් නේ ශවන්ශන් එශහයන් ්ළ ෙඳන් ශ්ශහයට  

ශ්ශහයන් ්ළ ෙඳන් එශහයට; ශේ  සී්ාව රකින්න විශේ  හයදාදා. 
ඒෙයි ශවන්ශන්. ූලලාසනාරුඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි  ශද්ළ 

ජනතාවශේ දු වැනවිලිවලට ඇහුේෙන් ශදදා; ඒවා විසඳදා. ඒ 
අයශේ හිශත් ීඨඩනය   තිශබනවා නේ   ඕනෑ නේ ඒ සඳහයා සතය 

ශසවිශේ ශෙොමිස්  ද්න්න. ශේදනාව කියලා දුෙ පිට ෙර 
වන්න දකුණු අප්රිොශේ වාශේ ඉඩ ශදන්න. ඒෙ ශනොශවයි 

ප්ර ානය. ඒෙ ශනොශවයි  අපි ෙථා ෙරන ොරණය. ශේ යන්ශන් 

ශවනත් ්ාවතෙ.  

ූලලාසනාරුඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි  ්් තදාන්නාන්ශසේට 
ශපන්වන්නේ  2017 ්ාර්තු 13 වැනිදා "්ේබි්" පුවත්පශත් පළ වූ 

වාර්තාව . ශේ අවසාථාශේ ්් ඒ වාර්තාව කියවන්නේ:              

" පසු ගිය ්ාර්තු ්ස 11වැනිදා වේනියාව 'වන්නි ඉන්' 
ශහයෝටලයට රැසා වූ ශද්ළ ජාතිෙ සන්ධානයට අයත් ශේ පාලන 

ප ෂවල නායෙයන් හයා පළාත් සභා ්න්ත්රීවරුන් අතර පැවැති 

සාෙච්ඡාව  නි්ා ෙර ්ාධයයට අදහයසා දැ වූ  එ් සන්ධානශත 
පාර්ලිශේන්තු  ් න්ත්රී එේ. ඒ. සු්න්තිරන් ශ්ශසේ පවසන ලී ." 

 සු්න්තිරන් ්න්ත්රීතු්ා ශ්ශහය් කියනවා: 

" ... දැනට එ සත් ජාරණන්ශේ ්ානව හිමිෙේ ෙවුන්සිලශතී  
ශ්රී ලිංොව සේබන්ධශයන් ශයෝජනාව  ඉදරිපත් ෙර තිශබනවා. 

ඒ ශයෝජනාව සේබන්ධශයන් අශේ සාථාවරය පැහයැදලි කිරී්ට 
ත්යි ශද්ළ ජාතිෙ සන්ධාන පාර්ලිශේන්තු ් න්ත්රීවරු සහය උතුරු- 

නැ ශඟනහිර පළාත්වල පළාත් සභා ්න්ත්රීවරුන් රැසා වුශණ්. එහිී  
අප වත්ත රණරණය ත්යි   "2015 ඔ ශතෝබර් 01වැනි දන සේ්ත 

ෙර වත්  ලිංොශේ එෙඟතාව එ ෙ සේ්ත ෙර වත් ඒ 
ශයෝජනාශේ තිශබන හයැ් ශේදය ් ක්රියාත්්ෙ ෙළ යුතුයි. 

එශහය් ක්රියාත්්ෙ ෙරන ශවලාශේී  ඒෙට දැඩි ශෙොන්ශේසි 

ක්රියාත්්ෙ ෙරන්න ඕනෑ. ඒෙ සහයතිෙ ෙරන්න එ සත් 
ජාරණන්ශේ ්ානව හිමිෙේ ්හය ශෙෝසාරිසා ොර්යාලශත  

ොර්යාලය  ශ්රී ලිංොශේ පිහිටුවී්ට රජයට බලපෑේ ෙළ යුතුයි"  
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පාර්ලිශේන්තුව 

තුන්වැනි ෙරුණ ත්යි ශ්රී ලිංො රජය ශේවා හයරියාොරව ඉටු 
ෙරන්ශන් නැත්නේ  අන්තර් ජාතිෙ නීතිශයන් ීඨඩාවට පත් වූ 
ජනතාවට ලැශබන්න ඕනෑ ශේවල් සියල්ල ලබා ී ්ට එ සත් 

ජාරණන්ශේ සිංවිධානය ෙටයුතු ෙළ යුතු බවයි. " 

සු්න්තිරන් ්න්ත්රීතු්ා නීතිඥශය . එතු්ා ශේ වරු සභාශේ 
ඉන්නවා. එතු්ා ශේෙ කියන්ශන් ශනොදැන ශනොශවයි; වරදවා 

ශවන ශනොශවයි. ශේෙ ත්යි උපාය ්ාර්වය. එතු්ා කියන ශේ 
්් නැවතත් කියනවා  "තුන්වැනි ෙරුණ ත්යි ශ්රී ලිංො රජය 
ශේවා හයරියාොරව ඉටු ෙරන්ශන් නැත්නේ  අන්තර් ජාතිෙ 

නීතිශයන් ීඨඩාවට පත් වූ ජනතාවට ලැශබන්න ඕනෑ ශේවල් 
සියල්ල ලබා ී ්ට එ සත් ජාරණන්ශේ සිංවිධානය ෙටයුතු ෙළ යුතු 
බවයි." 

දැන් ශේශෙන් ශපශනන්ශන් ශ්ොෙ ද?  ශේ කියන්ශන් ශවන 
ශ්ොෙ වත් ශනොශවයි  ශවන්වී් සඳහයා යුද අපරාධ වූ බවට සනාථ 
ෙර වන්න ඕනෑ. ශවන්වී් සඳහයා අතුරුදහයන් වූ බවට සනාථ ෙර 
වන්න ඕනෑ. ීඨඩාවට පත් වූ ජනතාවට සිදුශවලා තිශබනවාය 

කියන ඊනියා යුද අපරාධ වුණාය කියලා ඔේපු ෙරලා ශපන්වා 
වන්න ඕනෑ. ජාතයන්තර ප්රජාව  ඇශ්රිොව    ඒ වැන 
ශයෝජනාව  ශේන ශෙොට ඒෙට අත උසාසන ලිංොණ්ඩුශේ 

විශේ  ෙටයුතු ඇ්ති ශෙශන  හයදා වන්න ඕනෑ. අන්න ඒෙට 
ජනවාරි 0ට වැනි දා බල ශපරළිය ෙර වන්න ඕනෑ වුණා. ඒ බල 
ශපරළිය ෙර ශවන ජාතයන්තර නයාය පත්රයට අනුව නැ ටශවන 

රූෙඩ ආණ්ඩුව  හයදා වන්න ඕනෑ වුණා. දැන් ශ්තැන කියනවා  
විශේ  විනිසුරුවරුන්  විශේ  නීතිඥයන්  විශේ  අයෝශචෝදෙයන් 
ඇතුළු යුද අපරාධ අධිෙරණය  පිහිටුවන්ශන් නැහයැයි කියලා.  

සේ්ත වුණු ශයෝජනාශේ  එෙඟ වුණු ශයෝජනාශේ  ඇශ්රිොවත් 
එ ෙ එෙට අත උසාසපු ශයෝජනාශේ ශේ  ෙරුණ අන්තර්වතයි. 
එශහය් නේ ශයෝජනාශවන් ඒෙ හයළන්න තිබුණා.  

තදාන්නාන්ශසේලා හයැළුශේ නැහයැ   ඒ ශයෝජනාව ඉවත් ෙර වන්න 
කිේශේ නැහයැ. අවුරුදු ශදෙ  ෙල් වත්තා. ඇයි  ශේෙ 
තදාන්නාන්ශසේලා කියන තරේ ශබොශහයෝ සුන්දර  සරල ශදය  
නේ  ශේශ  ්හය ශලොකු බැරෑරුේ ශදයකුත් නැත්නේ  මිනිසුන් 

සේබන්ධ  ප්ර ානය  නැත්නේ  ඔය කියනවා වාශේ තිශබන්ශන් 
්ානුෂීය ශදය  ප්ණ  නේ  අවුරුදු ශද  ෙල් වන්ශන් 
ශ්ොෙටද? දැන් අවුරුදු ශදෙ  හිටියා ශන්. ඔය සුන්දර  සරල ශේ  

ඔය පුිංචි ශේ  ෙරලා ශපන්වන්න තිබුණා ශන්. ඇයි  
තදාන්නාන්ශසේලා තව අවුරුදු ශදෙ  ෙල් වන්ශන්? ෙල් වන්ශන් 
්හයජන ්තය තදාන්නාන්ශසේලාට රැහයැණිව  තදාන්නාන්ශසේලාට 

එශරහිව ශවොඩනැ ශඟමින් තිශබන නිසායි.  

අද ශ්තැන රවු ා හයකීේ ්හයත්තයා කියනවා  දාසාලිේ 
වයාපාරිෙ සාථානවලට  දාසාලිේ ශේවසාථානවලට පහයර ශදනවාලු. 

ශදයි හයාදාදුරුවශන්! ශේ රශට් කිසියේ තැනෙට පහයර දුන්නා නේ  
ඒ පහයර ී ්ට ආණ්ඩුව සේබන්ධ නැත්නේ ඒ අය අත් අඩිංගුවට 
වන්න පුළුවන්ේ ඕනෑ තරේ තිශබනවා. කිසි් ශෙනකුට බැහයැ  
ශපොලීසියට හයසු ශනොවී ඔය වාශේ අපරාධ ෙරන්න. ඇයි  අත් 

අඩිංගුවට වන්ශන් නැත්ශත්?  එෙ තැනෙවත්  ඔය ගිනි තියපු  
පහයර දුන්න එෙ පුේවලයකුවත් අත් අඩිංගුවට අර ශවන 
තිශබනවාද?  ශේෙ ආණ්ඩුශවන් ෙරන්ශන්; ආණ්ඩුවට ඕනෑ ශේ. 

ආණ්ඩුවට ඕනෑ  දාසාලිේ ජනතාව කුපිත ෙරවන්නයි; සිිංහයල 
ජනතාව  ජනතාව කුපිත ෙරවන්නයි;  ශේ  ශදශවොල්ලන් කුපිත 
ෙරවලා ජාතිවාදය ඇති වුණා්  ඒෙ නවත්වන්නය කියලා හයදසි 

නීතිය ශේන්නයි. ශේ රශට් ත්න්ශේ පරවැති නයාය පත්රයට 
විරුේධ ශේ පාලන බලශේව ්ර්දනය ෙරන්න ශපොට පාදා වන්න 
ආණ්ඩුවට ඕනෑේ තිශබනවා. ඒෙට ත්යි ශේ නාටය රඟද වා 

ශවන යන්ශන්.  

ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි  ඒ නිසා ්් කියන්ශන් 

ශේෙයි. ඔය කියන ජිනීවා ශයෝජනා අනුව  විශ ේෂ අධිෙරණය  
පිහිටුවන්න ශේ අය දැනට්ත් "අතුරුදහයන් වූ තැනැත්තන්  පිළිබඳ 
ොර්යාලය (පිහිටුවී්  පරිපාලනය කිරී් සහය ෙර්තවය ඉටු කිරී්) 
(සිංශ ෝධන) පනත් ශෙටුේපත" පාර්ලිශේන්තුවට ශවනැල්ලා 

තිශබනවා. ඒ පනත අනුව ශවන් උසාවිය  හයැශදනවා. ඒ පනත 
අනුව ඒ පිළිබඳව නඩු ශවන් අහයනවා. ඒ පනත් ශෙටුේපත 
සේ්ත වුශණොත්   අශේ හයදාදාශේ ශෙශන   ෙවුරු ශහයෝ 

අතුරුදහයන් ෙළාය කියලා  ෙැනඩාශේ ශහයෝ ශවනත් රටෙ ශහයෝ 
අධිෙරණයෙ පැමිණිල්ල  දැේශ්ොත් ඒ හයදාදා නිලධාරියා අත් 
අඩිංගුවට අරශවන ඒ රජයට භාර ශදන්න ශ්රී ලිංො රජය බැඳී 

සිටිනවා.  

්ිංවල ස්රවීර හිටපු විශේ  ඇ්තිතු්ා අද කිේවා  "හයදාදාශේ 
ීන හයර  ඉන්න පුළුවන්" කියලා. ්් දන්ශන් නැහයැ  ඒ ොලශත - 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

වරු ්න්ත්රීතු්නි  ඔබතු්ාට තව විනාඩියෙ ොලය  
තිශබනවා. 

 

ගරු විෙල් වීරවිංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඒ ොලශත හිටපු හයදාදාපතිතු්ාට කිේවා  "වැලවීශේ හයදාදාවට 

ශහයොඳයි" කියලා. එදාත් හයදාදාවට වැරහුවා. "යුද හයදාදාපති සරත් 
ශ ොන්ශසේො"ට අපි අදත් වරු ෙරනවා. ශේ "ශේ පාලනඥ සරත් 
ශ ොන්ශසේො" විතරයි අපට තිශබන ප්ර ානය. එදාත් ඒ ්නුසාසයාට 

අව්න් ෙළා. අදත් කියනවා - [බාධා කිරී් ] ්ට විනාඩියයි 
තිශබන්ශන්. ඇ්තිතු්ා වාඩි ශවන්න. ූලලාසනාරූඪ වරු 
්න්ත්රීතු්නි   හයදාදාශේ ීන හයර  හිටියාය  ීන හයර  හිශර් දැේ්ාට 
ේ  නැහයැ කියලා ශේ ශවොල්ශලෝ අදත් කියනවා. ශේ රට 

යුේධය  දනපු රට . අපිට ඉන්ශන් ත්රසාතවාදය  ්ැව පවත්වා 
ජීවිතවල අවය ලබා ී  මිනිසාසුන්ට නිදහයශසේ හුසා් වන්න පුළුවන් 
වාතාවරණය හයදපු හයදාදාව ; අදත් විංවතුර  ඇති වුශණොත්  

ආපදාව  ඇති වුශණොත් ජීවිත අවදාන් ශනොතො ෙර වහයන 
හයදාදාව . ශබොරු ශචෝදනා ්තු ෙරපු නිසා ශේ ෙථා ෙරන 
ශේලාශේත් යුද හයදාදා බුේධි අිං ශත සහය නාවිෙ හයදාදා බුේධි 

අිං ශත 17 ශදශනකු හිර ශවවල්වල ඉන්නවා. ඒ හයැ් ශෙනාට් 
කියන්ශන් "GR - Gotabaya Rajapaksa - order එෙ දුන්නාය 
කියලා පිළිවන්න. අපි ඔය ශවොල්ලන් ශබ්රා වන්නේ. පිට රටවල 

ශවවල් ශදන්නේ. සල්ලි ශදන්නේ" කියලායි. ඔය CID එශ   ානි 
අශබ්ශසේෙරලා කියන්ශන් එශහය්යි. යුද හයදාදා බුේධි අිං   නාවිෙ 
හයදාදා බුේධි අිං  කියන්ශන් ශේ ශපොශළොව ආර ෂා ෙරන්න ෙැප 
වුණු වී රයන්ශවන් ස්න්විත අිං . ඔවුන් හිර ශවවල්වල ද්ා අද 

ශ්තැනට ඇවිල්ලා ශවන වැල් බයිලා කියනවා. ූලලාසනාරූඪ 
වරු ්න්ත්රීතු්නි  - 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දැන් ඔබතු්ාශේ ෙථාව අවසන් ෙරන්න. 
 

ගරු විෙල් වීරවිංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

්් අවසන් ෙරනවා. ්ට තව විනාඩිය  තිශබනවා. ඔබතු්ා 
්ට ලබා ී  තිශබන ශේලාශේ ප්ර්ාණය කිේශේත් නැහයැ   

 
 

[මූලාසනවත අණ පරිද ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

1121 1122 

[වරු වි්ල් වීරවිං   ්හයතා] 
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ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතු්ාට විනාඩි නවයයි තිබුශණ්.  

 

ගරු විෙල් වීරවිංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

නැහයැ. විනාඩි එශෙොළහය  තිබුණා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

පසා වරු 4.34ටයි අවසන් ශවන්න තිබුශණ්. 

 

ගරු විෙල් වීරවිංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

හයරි. ්ට ශේ විනාඩිය ශදන්න. ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි  

්් කියවන්නේ - 
       
ගරු ෙන්ත්රීවරවයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

 
[මූලාසනවත අණ පරිද ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

වරු ්න්ත්රීතු්නි  ඔබතු්ාශේ point of Order එෙ ශ්ොෙ ද? 

 

ගරු විෙල් වීරවිංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

්ට ඒ විනාඩිය ඕනෑ. 
       

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ූලලාසනාරූඪ වරු ් න්ත්රීතු්නි  ශ්තු්ා - [බාධා කිරීේ] 

 
ගරු ෙන්ත්රීවරවයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

ශේ  ශේ  
 
[මූලාසනවත අණ පරිද ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

වරු නලින් බණ්ඩාර ජය්හය ්න්ත්රීතු්නි  ඔබතු්ාශේ point 

of Order එෙ ශ්ොෙ ද? 

      වරු නලින් බණ්ඩාර ජය්හය ්හයතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ූලලාසනාරූඪ වරු ් න්ත්රීතු්නි  ශ්තු්ා ූලලාසනයට  
 
[මූලාසනවත අණ පරිද ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කියලා කිේවා. ඒෙ ූලලාසනයට අශවෞරව කිරී්  කියලා ්් 

හිතනවා. [බාධා කිරීේ] එ් ප්රො ය ඉල්ලා අසා ෙර වන්න කියලා 
අපි කියනවා. ශ්ොෙද  ූලලාසනයට වරු ෙරන්න දන්ශන් නැති අය 
ත්යි ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ඉන්ශන්. [බාධා කිරීේ] 

 

ගරු ෙන්ත්රීවරවයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

 
[මූලාසනවත අණ පරිද ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහයොඳයි. වරු වි්ල් වීරවිං  ්න්ත්රීතු්ා ූලලාසනයට එශහය් 

කිේවා නේ  ඒෙ වැරද ප්රො ය  කියලා ් ් ප්රො  ෙරනවා. 

 

ගරු විෙල් වීරවිංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි  ඔබතු්ාත්  ්්ත් ප්රාශේලිය 
සභාශේ ඉඳලා දන්නා කියන යහයළුශවෝ.  

[මූලාසනවත අණ පරිද ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කියන්ශන් අපහයාසය  ශනොශවයි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නදාත් ්් ූලලාසනශත ඉන්ශන්  -      

 
ගරු විෙල් වීරවිංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

හයරි  හයරි. එ් ප්රො ය අයින් ෙර වන්න. එ සත් ජාරණන්ශේ 

උප ශෙොමිසශේ වාර්තා තබන්ශනකු වන ආර්. ක්රිසාශටසාකු පවසා 
තිශබන ශ්න්න ශේ ෙරුණ ශෙශරහි අවධානය ශයොදා ෙරන්න. 
[බාධා කිරීේ] ආර්. ක්රිසාශටසාකු කියනවා  "ස්ාන අයිතිවාසිෙේ හයා 
සාවයිං රණරණ අයිතිය පිළිබඳ ූලලධර්්ය නිදහයසා හයා සානවරී 

රාජයයෙ ජීවත් වන ජනවහයනයෙට ශවන්වී් සඳහයා වන 
අසී්ාන්තිෙ වූ අයිතිය  පිරින්න්ශන් නැහයැ. ශෙශසේ ශවතත්  
විශ ේෂිත හයා වැදවත් අවසාථාවෙී   එනේ  අන්තර්ජාතිෙ නීතිය 

උල්ලිං නය ෙරමින් ජනතාවත් මිමි ප්රශේ  ශහයෝ ශවනත් 
ඒෙෙයන් පහයත් ශෙොට සලෙනු ලබන අවසාථාවෙී  එ් 
ජනතාවට ත් නිදහයස ශවනුශවන් නිදහයසා හයා සානවරී රාජයය  

ප්රො  කිරීශේ අයිතිය හිමිශේ." කියලා. ශ්න්න ශ්තැනට 
යන්ශන්. අන්තර්ජාතිෙ නීතිය උල්ලිං නය ෙරලා තිශබනවා. යුද 
අපරාධ ෙරලා තිශබනවා. අතුරුදහයන් ෙරලා තිශබනවා. එවිට එ් 

ජනතාවට ත් නිදහයස ශවනුශවන් නිදහයසා හයා සානවරී රාජයය  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ප්රො  කිරීශේ අයිතිය හිමි ශවනවා. අන්න එතැනට ත්යි 
යන්ශන්  ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි. ්ට විනාඩිය  ශදන්න. 
්් තව ශපන්වන්න ෙැ් ැතියි   -[බාධා කිරීේ]  ූලලාසනාරූඪ වරු 

්න්ත්රීතු්නි  ශ්තැනී  විජිත ශහයේරත් ්න්ත්රීවරයා කිේවා  අශේ 
ආණ්ඩුව -්හින්ද රාජප ෂ ආණ්ඩුව- ොලශත ත්යි ශේ බැඳී්  
ශේ හිර කිරී් ෙශළේ කියලා. එතු්ා කිේවා  "බන් කී ූලන්" පැමිණි 

ශේලාශේ ඉදරිපත් ෙරපු ඒොබේධ නිශේදනය වැන.  ඒශ  සිිංහයල 
පරිවර්තනශත අන්ති් ශේදය ්් ඉදරිපත් ෙරන්නේ. 
"අන්තර්ජාතිෙ ්ානව අයිතිවාසිෙේ හයා ්ානුෂීය නීතිය 

උල්ලිං නය කිරී් පිළිබඳ වව වීශේ ක්රියාවලිශත ඇති වැදවත්ේ 
්හය ශල්ෙේවරයා සඳහයන් ෙශළේය. රජය ශ්් දු වැනවිලි 
සේබන්ධශයන් ක්රියා කිරී්ට අව ය ක්රියා්ාර්ව වනු ඇත."  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

වරු ්න්ත්රීතු්නි  දැන් ඔබතු්ාශේ ෙථාව අවසන් ෙරන්න. 

 

ගරු විෙල් වීරවිංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

්ට අවසන් ෙරන්න ඉඩ ශදන්න. "රජය ශ්් දු වැනවිලි 
සේබන්ධශයන් ක්රියා කිරී්ට අව ය ක්රියා්ාර්ව වනු ඇත.". එශහය් 
නැත්නේ ශ්ොකුත් බැඳී්  ඇති ශවලා නැහයැ. ශ්තැන ශබොරු 

කියා  පච හයලා ශේ රශට් ජාතිෙ ආර ෂාව බිලි ශදනවා. [බාධා 
කිරීේ] ශේ රශට් හයදාදාව දවි පුදා ශබ්රා වත් ශපොශළොව -රට- බිලි 
ශදනවා. ශේ රට ශබදන්න යනවා. අන්න ඒ ශ්ශහයයු් 

තදාන්නාන්ශසේලා ෙරේී   සේද ශනොෙර ඉන්න කියලාද 
තදාන්නාන්ශසේලා අපට කියන්ශන්? අපි රශට් ජනතාවට ආරාධනා 
ෙරනවා  ශේ පාපතර ශ්ශහයයු්ට එශරහිව දවි ශනොතො ශපරට 

එන්නය කියලා. ්ේබි්ට ආදරය ෙරන හයැ් මිනිහයාට් අපි එශසේ 
ආරාධනා ෙරනවා.  

 

[பி.ப. 4.38] 
 

ගරු රිසාඩ් බදයුදීන් ෙහතා (කර්ොන්ත හා වාණිජ ක යුුර 

අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன் - மகத்ததொழில் ைற்றும் வொைிப 

அலுவல்கள் அமைச்ெர்) 

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

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, 30 

வருடகொல யுத்தம் முடிவமடந்து, எைது நொட்டின் பிரச்ெிமன 

இன்று ெர்வததெ ைட்டம்வமர தென்றிருக்கிறது. இன்று 

அதற்தகொரு தீர்வு கொண்பதற்கொக அரெியலமைப்பு ெமப 

அமைக்கப்பட்டு எல்லொக் கட்ெிகளும் அதிதல அவற்றின் 

தீர்ைொனங்கமள முன்மவத்துக்தகொண்டிருக்கின்ற தவமளயிதல 

இந்தப் பிதரரமை இங்தக ெைர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

இந்தப் பிதரரமை ெம்பந்தைொக இன்று இரண்டு தரப்பினரும் 

தபெிய கருத்துக்கமள நொன்  தகட்டுக்தகொண்டிருந்ததன். 

உண்மையிதல அரெியல் கட்ெிகள் அரெியல் 

இலொபங்களுக்கொகப் தபசுவதனொலும் அரெியல்வொதிகள் 

தங்களுமடய அரெியல் எழுச்ெிக்கொகப் தபசுவதனொலும் 

சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு இந்த நொட்டில் இருந்த முன்மனய 

தமலவர்கள் விட்ட தவறுகளினொலும்தொன் இந்த நொட்டிதல 

இரத்த ஆறு ஓடக்கூடிய நிமலமை ஏற்பட்டது. இதனொல் 

இலட்ெக்கைக்கொன ைக்கள் அழிவமடந்தததொடு, 

இலட்ெக்கைக்கிலொன ைக்கள் இன்றும் கொயங்கதளொடு 

வொழுகின்ற ஒரு துர்ப்பொக்கிய நிமலயும் ஏற்பட்டிருக்கின்றது.  

இந்தச் ெமபயிதல தகளரவ ெம்பந்தன் அவர்களிடமும் 

தகளரவ சுைந்திரன் அவர்களிடமும் நொன் ஒரு விடயத்மத 

அன்பொகக் குறிப்பிட விரும்புகிதறன். அதொவது, கடந்த 

கொலத்தில் ஓொிலட்ெத்திற்கும் தைற்பட்ட முஸ்லிம்கள் 

அவர்களது தெொந்த இடங்களிலிருந்து 

தவளிதயற்றப்பட்டொர்கள். 25 வருடங்களுக்குப் பிறகு 

முல்மலத்தீமவச் தெர்ந்தவர்கள் ைீள்குடிதயற்றத்திற்கொக அங்கு 

தென்று கொைிகமளப் தபற்றுக்தகொள்வதற்கு உங்களுமடய 

கட்ெிமயச் தெர்ந்த பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கள் ெிலர் 

தநரடியொகவும் ஒருெிலர் ைமறமுகைொகவும் தமடயொக 

இருக்கிறொர்கள். அத்துடன், யொழ்ப்பொைத்திலிருந்து 

தவளிதயற்றப்பட்ட ைக்கமள ைீளக்குடியைர்த்துவதற்கு 

ைீள்குடிதயற்றச் தெயலைிதயொன்மற அமைத்து, அதனூடொகச் 

ெில வீடுகமளக் கட்டுவதற்குப் பைத்மத ஒதுக்கியதபொது, 

உங்களுமடய கட்ெிமயச் தெர்ந்த ைொகொை ெமப 

உறுப்பினர்களும் பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் ஒருவரும் தெர்ந்து 

தபெி, அதமனத் தடுப்பதற்கு முடிதவடுத்ததொக அறிந்ததன். 

அமதயிட்டு நொன் தவதமனப்படுகின்தறன். அதுகுறித்து ஒரு 

கடிதத்மத நொன் கடந்த வொரம் உங்களிடம் தந்திருக்கிதறன். 

அவர்கள் அத்தமன தபமரயும் அவர்களுமடய தெொந்த 

ைண்ைிதல ைீள்குடிதயற்றுவதற்கு நொன் ைிகவும் 

அர்ப்பைிப்புடன் இருக்கிதறன். எதிர்க்கட்ெித் தமலவரொக 

நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். உங்களுமடய கட்ெிமயச் 

ெொர்ந்தவர்கள் வடக்கு ைொகொை ெமபமய ஆட்ெி 

தெய்கிறொர்கள். எனதவ, அந்தப் பலத்மதப் பயன்படுத்தி 

விடுதமலப் புலிகள் தெய்த ைகொ தவறுக்குப் பதிலீடொக இந்த 

ைக்களுமடய ைீள்குடிதயற்றத்திற்குொிய ஆதரமவ - 

ஒத்துமழப்மப நீங்கள் ைிக விமரவிதல தரதவண்டும். 

இல்மலதயன்றொல், “ தரைொட்தடொம், அதற்குொிய 

நடவடிக்மககமள நீங்கள் எடுங்கள்! ”  என்று எங்களிடம் 

பகிரங்கைொகச் தெொல்லதவண்டுதைன்று நொன் அன்பொக 

தவண்டுதகொள் விடுக்கின்தறன். உங்களின்ைீது எனக்கு 

நம்பிக்மக இருப்பதனொல்தொன் உங்களுமடய அமறக்தக 

தநரடியொக வந்து அந்தக் கடிதத்மதத் தந்துவிட்டுச் தென்தறன். 

எனதவ, நீங்கள் அதற்கொன ெந்தர்ப்பத்மதத் தருவீர்கள் என்ற 

நம்பிக்மகயுடன் இருக்கின்தறன். அதததபொல நொன் 

முதலமைச்ெர் விக்கிதனஸ்வரன் அவர்களுக்கும் ஒரு கடிதத்மத 

அனுப்பியிருக்கின்தறன். இதற்கு முன்னரும் ஒரு கடிதம் 

அனுப்பிதனன். ஆனொல், எந்தப் பதிலும் எனக்குக் 

கிமடக்கவில்மல. எனதவ, அவரும் அதற்கு ஒரு ெிறந்த 

பதிமலத் தந்து இந்த ைக்களுமடய ைீள்குடிதயற்றத்திதல 

நியொயைொக, ைனிதொபிைொனத்ததொடு, ைனிதத்துவத்ததொடு, 

ைனச்ெொட்ெிதயொடு  நடந்துதகொள்வொர் என்று நொன் 

நம்புகின்தறன்.  

இன்று இங்தக தகளரவ உறுப்பினர் விைல் வீரவங்ெ, 

தகளரவ அமைச்ெர் தயொெிறி ஜயதெகர ஆகிதயொர் ெில 

விடயங்கமளப் பற்றிப் தபெினொர்கள். நொட்டில் நடக்கின்ற 

பிரச்ெிமனகமளப் பொர்க்கின்றதபொழுது, இன்னுதைொரு 

யுத்தத்திமன உருவொக்கி, தைலும் 30 வருடங்களுக்கு அல்லது 

50 வருடங்களுக்கு இந்த நொட்டிதல நிம்ைதியில்லொத ஒரு 

நிமலமைமயக் தகொண்டுவருவதற்கொன அறிகுறிதொன் 

ததன்படுகிறது. ஒரு ைதகுருவும் அவதரொடு தெர்ந்த ெில திருடர் 

கூட்டமும் மகயில் தடி எடுத்தவர்களொக, ெட்டத்மதக் மகயில் 

எடுத்தவர்களொக, தபொலிஸ் ைொஅதிபருக்குச் ெவொல் 

விடுக்கின்றொர்கள். நொன் தநற்று ஒரு video clip ஐ பொர்த்ததன். 

"அந்த ைதகுருமவக் மகது தெய்வதற்கொக - அவமரப் 

பிடிப்பதற்கொக நொலு குழுக்கமள நொங்கள் 
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அமைத்திருக்கின்தறொம்" என்று தபொலிஸொர் தெொல்கின்றொர்கள். 

இமதக் தகட்கும்தபொது தவட்கைொக இருக்கின்றது. ஆனொல், 

அவமரக் மகது தெய்ய தவண்டும் என்பததொ அல்லது அவமரச் 

ெிமறயில் அமடத்துத் துன்புறுத்த தவண்டும் என்பததொ 

எங்களுமடய தநொக்கைல்ல. நிம்ைதியொக வொழ்வதத 

எங்களுமடய தநொக்கைொகும். இது எங்களுமடய நொடு. இந்த 

நொட்டுக்குச் சுதந்திரம் கிமடத்த பிறகு இங்தக எங்களுக்கு 

நிம்ைதியொக வொழக் கிமடக்கவில்மல; நிம்ைதிமய இழந்து 

வொழ்கின்தறொம். ெிங்களவர்களொக இருந்தொதலன்ன, 

தைிழர்களொக இருந்தொதலன்ன, முஸ்லிம்களொக 

இருந்தொதலன்ன அவர்கள் இந்த நொட்டிதல நிம்ைதியொக வொழ 

தவண்டும்.  

கடந்த கொலத்தில் ததன்னிலங்மகயிதல ஆயுதம் ஏந்திய 

இமளஞர்கள் தபொரொடியதன் கொரைைொக இந்த நொட்டிதல 

இரத்த ஆறு ஓடியது; எத்தமனதயொ தபர் தகொமல 

தெய்யப்பட்டொர்கள். அதுதபொல், வடக்கு, கிழக்கிதல தைிழ் 

இமளஞர்கள் ஆயுதம் ஏந்தியதொல் இரத்த ஆறு ஓடியது. 

அவர்கள் தனிநொடு தகட்டொர்கள்; ெைஷ்டி தகட்டொர்கள்; அதன் 

பிறகு இன்று தங்களுக்கு ஒரு தீர்வு தொருங்கள் என்று அவர்கள் 

ெொர்ந்த அரெியல் கட்ெி தகட்டுநிற்கின்றது. ஆனொல், இந்த 

நொட்டிதல பத்து வீதைொக வொழ்கின்ற முஸ்லிம் ெமூகம் 

ெைொதொனைொக வொழ்ந்திருக்கின்றது. அவர்கள் என்றுதை 

ஆயுதத்தின்ைீது நம்பிக்மக மவத்தவர்கள் அல்லர். 

ததன்பகுதியிதல ெிங்கள இமளஞர்கள், தஜ.வி.பீ. தபொன்ற 

அமைப்புக்கமளச் தெர்ந்தவர்கள் ஆயுததைந்தி நொட்மட புரட்ெி 

தெய்ய முற்பட்டதபொழுது அப்பகுதியிதல வொழ்ந்த முஸ்லிம் 

இமளஞர்கள் அவர்கதளொடு தெர்ந்து ஆயுதம் தூக்கவில்மல. 

வடக்கு, கிழக்கிதல தைிழ் இமளஞர்கள் தனிநொடு தகொொி 

ஆயுதம் தூக்கிப் தபொரொடியதபொது, ஒதர தைொழிமயப் தபெிய 

முஸ்லிம் இமளஞர்கள் அவர்கதளொடு தெொோ்ந்து 

தபொரொடவில்மல. ஏன்? அவர்கள் ெைொதொனைொக வொழ 

விரும்பினொர்கள். நொட்டுக்கு விசுவொெைொக இருக்க 

தவண்டுதைன்றும் ஏமனய இனத்தவர்கதளொடு தெொோ்ந்து வொழ 

தவண்டுதைன்றும் அழகொக குர்ஆன் எங்களுக்கு 

வழிகொட்டுகின்றது. எங்களுக்கு வழிகொட்டிய நபி (ஸல்) 

அவர்கள் ைற்மறய இனத்தவர்கதளொடு தெொோ்ந்து 

வொழதவண்டுதைன்று எங்களுக்குச் தெொல்லியிருக்கிறொர்கள். 

நொட்டின் ெட்டதிட்டங்கமள ைதித்து வொழுைொறு இஸ்லொம் 

தெொல்கின்றது. அப்படி வொழ்கின்ற நொங்கள் இன்று 

ெீண்டப்படுகின்தறொம். ஒரு ைதகுரு அல்லொஹ்மவப் பற்றியும் 

குர்ஆமனப் பற்றியும் ைிகவும் தகவலைொகப் தபசுகின்றொர்; 

நபிகளொமர அவைதிக்கின்றொர்; எங்கள் தபண்களுமடய 

உமடமயப் பற்றிக் தகவலைொகப் தபசுகின்றொர். இவ்வொறு 

அவர் ைிக தைொெைொக  நடந்துதகொள்கிறொர். கடந்த அரசு தெய்த 

அதத தவமற இந்த அரசும் தெய்கின்றது. அதுபற்றிக் 

தகட்கின்றதபொழுது, தபொலிஸொர் தைது கடமைமயச் 

தெய்வொர்கதளன்று தெொல்கிறொர்கள். அவமரக் மகதுதெய்யத் 

தனியொன தபொலிஸ் பிொிமவ அமைத்திருப்பதொக ெட்டம், 

ஒழுங்கிற்குப் தபொறுப்பொன அமைச்ெர் தெொல்கிறொர். இப்படிக் 

கூறுவதற்கு தவட்கைில்மலயொ? என்று தகட்கின்தறன். இந்த 

அரமெ உருவொக்குவதற்கு நொங்களும் பங்களித்ததொம். 

எவ்வொறொன கட்டத்திதல மகதகொடுத்ததொம் என்பது 

அவர்களுக்குத் ததொியும். கடந்த அரெில் நடந்த அதத தவறு 

இன்றும் நடக்கின்றது.  

இன்று அதிகொமல 5 ைைியளவில் நொன் நுதகதகொமட 

விதஜரொை ைொவத்மதக்குச் தென்று பொர்த்ததன். அங்கு ஒரு 

கமட எொிந்து கிடக்கின்றது. இதததபொன்ற 22 ெம்பவங்கள் 

நடந்திருக்கின்றன. ஒவ்தவொரு ெம்பவைொக இங்கு என்னொல் 

குறிப்பிட முடியும். தகொடப்பிட்டியவிதல ஏப்பிரல் ைொதம் 

16ஆம் திகதி நடந்த ெம்பவம்! அதததபொன்று இறக்கொைம் 

ைொயக்கல்லிைமலயிதல ஏப்பிரல் ைொதம் 25ஆம் திகதி நடந்த 

ெம்பவம்! தபொலன்னறுமவ, ஓதநகைவிதல தை ைொதம் 14ஆம் 

திகதி நடந்த ெம்பவம்! தெல்வநகொிதல தை ைொதம் 15ஆம் திகதி 

நடந்த ெம்பவம்! அதத தினத்திதல பொைந்துமறயிலுள்ள 

பள்ளிவொெல்ைீது நடத்தப்பட்ட தொக்குதல் ெம்பவம்! தை ைொதம் 

15ஆம் 16ஆம் திகதிகளில் தகொகிலவத்மதயிதல பள்ளிவொெல் 

ைீது நடத்தப்பட்ட தொக்குதல் ெம்பவங்கள்! அது ைொத்திரைல்ல, 

இந்த நொட்டிதல வொழ்கின்ற 22 இலட்ெம் முஸ்லிம்கள் 

ைட்டுைல்ல, முழு உலகத்திலும் வொழ்கின்ற ஒன்றமர 

பில்லியனுக்கும் தைற்பட்ட முஸ்லிம்கள் தங்களுமடய ‘றப்பொக’ 

ஏற்றுக்தகொண்டிருக்கின்ற அல்லொஹ்மவ ஒரு press 

conference இமன மவத்து இந்த ைதகுரு 

தகவலப்படுத்துகிறொர். அதற்கு எதிரொக நொனும் இன்னும் ெில 

பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்களும் தபொலிஸ் ைொஅதிபொிடம் 

தநரடியொகச் தென்று முமறயிட்டு entry தபொட்தடொம்; 

இன்றுவமர எந்தவித விெொரமையும் இல்மல. அவர் 

ைமறந்திருப்பதொக நொங்கள் அறிகிதறொம். அதற்கொக நொன்கு 

தபொலிஸ் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டிருப்பதொக அறிகிதறொம்.  

இந்த நொட்டிதல பயங்கரவொதத்மத ஒழிப்பதற்குப் பங்களிப்புச் 

தெய்த புலனொய்வுத்துமறயினருமடய கண்களுக்கு 

இவ்வொறொன அடொவடித்தனங்கமளச் தெய்து 

தகொண்டிருக்கின்ற, எங்களுமடய உள்ளங்கமள 

தநொகடித்துக்தகொண்டிருக்கின்ற இந்த ைதகுரு  ததன்படொதது 

ஏன்?  

இந்த புனித ரைழொன் ைொதத்திதல இமறவனுமடய 

கட்டமளமய ஏற்றுக்தகொண்டு, அதிகொமல 4 ைைியிலிருந்து 

ைொமல ஆறமர ைைிவமர பட்டினி கிடக்கிதறொம். 30 

நொட்களில் இப்தபொழுது 10 நொட்கள் கடந்துவிட்டன. 

எங்களுமடய இமறவமன, எங்களுமடய ைொர்க்கத்மதக் 

தகவலப்படுத்துவதற்கு இவருக்கு யொர் அதிகொரத்மதக் 

தகொடுத்தொர்கள்? என்று தகட்கிதறொம். யொர் இவமர 

ஆட்டுவிக்கிறொர்கள்? இவமர யொர் 

ஒழித்துமவத்திருக்கிறொர்கள்? ஏன், அவமர 

விெொொிக்கிறொர்களில்மல? ஏன், இவ்வொறு தெய்கிறொர்கள்? 

இந்த நிமலமைமயத் ததொடரமவத்து இந்த நொட்டிதல 

அப்பொவி முஸ்லிம் இமளஞர்கமளத் தூண்டிவிடப் 

பொர்க்கிறொர்களொ? கடந்த கொலத்திதல தைிழ் இமளஞர்கள் 

ஆயுதம் ஏந்திப் தபொரொடியதுதபொல ஆயுதக் கலொெொரத்மத, 

யுத்தத்மத ஏற்படுத்தி தைலும் 30 வருடங்களுக்கு இந்த 

நொட்டிதல ஓர் அழிமவக் தகொண்டுவரப்தபொகிறொர்களொ? என்று 

நொங்கள் தகட்கின்தறொம்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහයොඳයි. වරු ඇ්තිතු්නි  දැන් ඔබතු්ාශේ ෙථාව අවසන් 
ෙරන්න. 

 
ගරු රිසාඩ් බදයුදීන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
இன்னும் ெில விடயங்கமள ஒரு நிைிடத்திதல தெொல்லி 

முடிக்கின்தறன்.  

தை ைொதம் 17ஆம் திகதி பொைந்துமறயிதல இரண்டு 

வர்த்தக நிமலயங்கள் ைீது தொக்குதல் நடத்தப்பட்டது. 

அதததபொன்று, தை ைொதம் 18ஆம் திகதி தவன்னப்புவவிதல 

“Last Chance ” ைீது தபற்தறொல் குண்டுத் தொக்குதல் 

நடத்தப்பட்டு 150 ைில்லியன் ரூபொய் தபறுைதியொன 
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தெொத்துக்கள் நொெைொக்கப்பட்டன. தை ைொதம் 21ஆம் திகதி 

கொலி, எல்பிட்டியவில் நடந்த ெம்பவத்திதல ஒரு கமட 

எொிக்கப்பட்டது.  குருநொகல் ைல்லவப்பிட்டியிலுள்ள 

பள்ளிவொெலுக்கு தை ைொதம் 21ஆம் திகதி தபற்தறொல் குண்டுத் 

தொக்குதல் நடத்தப்பட்டதனொல் அது பலத்த 

தெதைமடந்திருக்கின்றது. அந்தப் பள்ளிவொெமல நொன் 

தநரடியொகப் தபொய்ப் பொர்த்ததன்.  ைஹரகைவிதல தை ைொதம் 

22ஆம் திகதி ஒரு ெம்பவம் நடந்துள்ளது. நுதகதகொமடயிதல 

தை ைொதம் 28ஆம் திகதி ஒரு ெம்பவம் நடந்துள்ளது.  

திருதகொைைமல தபொியகமடயிதல 6ஆம் ைொதம் 3ம் திகதி  

பள்ளிவொெலுக்குள்தள வந்து தநருப்புமவத்துச் 

தெதப்படுத்தியிருக்கின்றொர்கள். நுதகதகொமடயிதல தநற்றிரவு 

11.30க்கு கமடதயொன்று எொிக்கப்பட்டுச் 

தெதைொக்கப்பட்டிருக்கின்றது.  இந்த இடங்களிதல 

எத்தமனதயொ CCTV cameras இருக்கின்றன; இந்த நொட்டிதல 

எத்தமனதயொ புலனொய்வுப் பிொிவுகள் இருக்கின்றன.  ஆயினும், 

இத்தமன ெம்பவங்களிலும் ெம்பந்தப்பட்டவர்களில் 

ஒருவமரக்கூட தபொலிெொர் மகது தெய்யவில்மல. இதற்குப் 

தபொலிஸ் ைொஅதிபரும் தபொலிஸ் திமைக்களத்துக்குப் 

தபொறுப்பொன அதொவது ெட்டமும் ஒழுங்கும் பற்றிய அமைச்ெர் 

அவர்களும் பதில் கூறதவண்டும். ஒருவர்கூட இதுவமர 

மகதுதெய்யப்படவில்மல. தவட்கைொக இருக்கின்றது!  எனதவ, 

"தயவுதெய்து இமதத் தடுத்து நிறுத்துங்கள்"! என்று நொங்கள் 

ஜனொதிபதி அவர்களிடமும் பிரதைர் அவர்களிடமும் ெட்டமும் 

ஒழுங்கும் பற்றிய அமைச்ெர் அவர்களிடமும்  தகட்கின்தறொம். 

இந்த நொட்டிதல இன்னுதைொர் அழிவு வருவதற்கு இடம் 

தகொடுக்கொதீர்கள்!  எங்களது தபொறுமைமயச் தெொதிக்கொதீர்கள்! 

எங்களுமடய இமளஞர்கமளத் துன்பதுயரத்திற்குள்தள 

வீைொகத் தள்ளொதீர்கள்! என்று ைிகத் தொழ்மையொக தவண்டி, 

நடக்கின்ற இந்தச் ெம்பவங்கமள முடிவுக்குக் 

தகொண்டுவருவதற்கு இந்த அரசு விமரந்து நடவடிக்மக 

எடுக்கதவண்டும் என்று  தகட்டு, விமடதபறுகின்தறன்.  

நன்றி.   

 
[4.48 p.m.] 

 

ගරු එම්.ඒ. සුෙන්තිරන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you, Hon. Presiding Member, for this 

opportunity to speak at this Adjournment Debate.  

As I sat listening to speeches on both sides of the 
House, I thought the Debate was reaching heights of 
absurdity and hypocrisy. There has been a murder in 
broad daylight. Some people have informed the police of 
this murder. But the issue seems to be: “Who informed 
the police?  Why did you inform the police?” That is what 
is being debated in this House today, not that there has 
been a murder.   "Why did you go and tell the police?" 
One is pointing the finger at the other.  "You are the one 
who told the police." And from the other side another one 

is pointing the finger at this side and saying, "No! No! 

You are the one who told the police." That is the sad state 
of affairs that this country has come to. No one is worried 
about the fact that there has been a murder.  

That is the gist of the Debate between the so-called 
Joint Opposition and the Government today. The 
Government is bending backwards trying to say, "We are 

not going to allow anybody to be punished." The Joint 
Opposition says, "You are trying to punish." Nobody is 
talking about the crime. No one is talking about the 
victims. No one is talking about what is right and what is 
wrong. Both are competing with each other, trying to 
excel each other in claiming that they are better at 
covering up. One says, "We covered up well. You have 
now revealed it." And the Government says, "No! No! 
You are the one who exposed it. Now we are covering 
up." Shameless conduct both by the movers of the 
Resolution and those who are replying on behalf of the 
Government! Why cannot you face reality? Why can you 
not be truthful? Why can you not act with honour and tell 
the people of this country the reality. Why do you have to 
beat around the bush? That is why I call it hypocrisy.  

There were references made to 1988/89 period, a 
comparison between that and 2008/09 period. Why do we 
even have to go there? Is not a wrong a wrong to whoever 
it happens? Have we descended to a point when the 
Representatives of the Tamil people have to  ask the 
question “If it happens to Sinhala youth, you will do and 
if it happens to Tamil youth, you will not?” Do we even 
have to raise that as a question in this House?  

Hon. Minister Rauff Hakeem praised the virtues of 
this UN Resolution but it was he, in 2012, who went to 
Geneva and campaigned against the first Resolution. And 
as I say so Hon. Minister Mahinda Samarasinghe smiles. 
He led the delegation fighting hard against these 
Resolutions, but failed, failed miserably, to prevent those 
Resolutions. Why? Because you were wrong; because 
you allowed these things to happen; you did not take 
responsibility and act as a responsible Government and 
when you were asked, you gave assurances. 

I am glad that the Hon. Wimal Weerawansa read in 
Sinhala that undertaking, the Joint Communique that was 
signed by  the then President Rajapaksa in Kandy in May, 
2009  with  the Secretary-General of the UN when the 
Government said, "We will inquire into those when we 
appoint the LLRC."  

The first two Resolutions in 2012 and 2013, as the 
Hon. Minister knows very well, only asked the Sri 
Lankan Government to hold internal investigations.  That 
was all it asked, according to the undertaking given in 
that Joint Communique. And  it asked the Sri Lankan 
Government to implement the recommendations of its 
own Commission - the LLRC.  We did not have faith in 
that Commission, but even that Commission made 
constructive recommendations.  Even that was not 
implemented.  Then, what did the international 
community do?  They did not interfere; they did not say, 
“You must do what we tell you to do.”  They only said, 
“Do what you have said you will do."  "Do what your 
own Commission has recommended that you must do. 
But if you fail in that, certainly there will be 
repercussions."  Those who scream about international 
interventions must know that it was during that time that 
Dr. Palitha Kohona was appointed head of an 
investigative team by the UN to look into a bombing of 
an aid  flotilla against Israel.  We participated in 
investigations against other sovereign countries as a 
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responsible member of the United Nations.  We are  
members of the United Nations and we are proud of it.   
Why are we members of the United Nations if we cannot 
abide by the basic Charter of the United Nations?  What is 
sauce for the goose is sauce for the gander.  What is good 
for Israel is good for us.  So, it is that, that will remain on 
the international agenda until it is accomplished.   

I am glad, the former Minister of Foreign Affairs  - the 
present Minister of Finance and Mass Media - very 
clearly set that out,  about sovereignty; about what 
sovereignty means today.  Sovereignty is not something 
that is given to a ruler of a country to do as he pleases 
with his subjects.   We are no longer subjects; we are 
citizenry.  We are citizens in whom sovereignty rests. 
Sovereignty is no longer with the rulers.  It is with the 
people and that is why if the people are mistreated, you 
cannot take cover behind sovereignty.  That is a false 
cover.  That will never protect you and that is why 
questions can be asked and  are being asked.  That is why 
this Government took the proper step of co-sponsoring 
HRC 30/1 and HRC 34/1 Resolutions, because that is the 
only proper course available.  But our complaint is 
against this Government as well.  You co-sponsor a 
Resolution and you drag your feet implementing it. You 
have all kinds of excuses not to implement it. You do not 
say you will not implement it, but you will not do it 
either.  Even in taking action, there is blatant 
discrimination. We commend you for taking action in the 
case of Prageeth Eknaligoda; in the case of Lasantha 
Wickramatunga, but there was a course of Tamil 
journalists who were killed. Why has the Government not 
moved one finger in respect of one of those 
assassinations? Why? Are Tamil journalists any less 
citizens of this country than Sinhala journalists? Is that 
your view? You do not have to answer that. It is blatantly 
obvious what your view is, when you do not do what you 
are supposed to do; when you do not do the right thing for 
certain sections of the community, but rush to do other 
things.  Until you change your course, we will have 
international spotlight on Sri Lanka and -  I do not want to 
beat around the bush  - we will ensure that, but that is not 
what we desire. We do not do that with glee, we do that 
with a heavy heart. We would like to say that we are 
equal citizens in this country, that our people are 
protected by the State as much as any other people in this 
country are protected. That is what we want. Then only 
we can be proud. But you are not allowing us to be proud 
citizens of this country.  

So, my urge to the Government, at this time, is that 
you did the course correction; you turned towards the 
right direction; you did the right thing by co-sponsoring 
those two Resolutions, but please do not drag your feet 
any longer. Be brave and do what is right and nothing will 
go wrong. Do not be afraid to do the right thing. The 
previous regime was not afraid to do the wrong thing, but 
you are afraid to do the right thing, perhaps the presence 
of many who were in the previous Government being in 
the present Government too may be a cause for that.  But, 
you cannot be dictated to by those forces. You have come 
with a fresh mandate; you have come with a very clear 
directive from all the people of this country and that is 
what you are expected to do. There were simple things 

that could have been addressed long ago that afflict our 
people and this Government is dragging its feet.  

The Hon. Risad Badhiutheen was heard to complain 
bitterly about what is happening now and I have 
sympathy for what he said. A certain person has informed 
the Court of Appeal that he is in hospital and the IGP 
says that he has four units of police looking for him. Can 
there be any worse joke than that? That person informs 
court that he is in hospital and the Inspector General of 
Police with four units of searching policemen cannot find 
him. Why is that? At the same time, I would also like to 
say to the Hon. Risad Badhiutheen when he complained 
about resettlement of protracted Muslim IDPs, we are all 
for all of those who were removed from the Northern 
Province coming back. We have said that time and again. 
Not just the Muslims but the Sinhalese, the Tamils, all 
must be resettled from where they were moved. If there 
are protracted IDPs and their issues have not been 
addressed, all of those issues must be addressed. 
Protracted IDPs cannot be only Sinhalese and Muslims.  

It is a sad fact that a definition was sought to be 
introduced to the word “Protracted IDPs”. A Cabinet 
subcommittee has been appointed and the definition was 
"Sinhala and Muslims IDPs". How can that be? When 
that was objected to, the definition has now been 
suggested "that those who were ousted prior to December 
31st, 1990" - that is all right - "by the LTTE". Why only 
by the LTTE? What about the others? An IDP is an IDP. 
If he is a protracted IDP, then fix a date.  But it cannot be 
only those who were ousted by a particular movement. A 
particular movement should not come under that 
definition.  

So, as much as we support the call of the Muslim 
people, indeed the Sinhala people and the Tamil people to 
be resettled in their original places, we say that also must 
be done without discrimination. We stand for a country 
that is not divided, a country in which all the peoples will 
be proud of their equal status to live without 
discrimination or fear, but, until we reach that, you 
cannot oust the concern of the world on this country. 

Thank you.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ීනළඟට  වරු ්හින්ද ස්රසිිංහය ඇ්තිතු්ා.  

ශේ අවසාථාශේී  ෙවුරු ශහයෝ වරු ්න්ත්රීවරයකු වරු ලකී 
ජයවර්ධන ්න්ත්රීතු්ාශේ න් ූලලාසනය සඳහයා ශයෝජනා 

ෙරන්න. 
 

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි  "වරු ලකී ජයවර්ධන 
්න්ත්රීතු්ා දැන් ූලලාසනය වත යුතුය"යි ් ා ශයෝජනා ෙරනවා. 

 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදන්  සභා සම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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අනුරරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණවසේකර ෙහතා මූලාසනවයන් ඉවත් 
වුවයන්  ගරු ලකී ජයවර්ධාන ෙහතා ණලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு எட்வட் குைதெகர அவர்கள் 

அக்கிரொெனத்தினின்று அகலதவ, ைொண்புைிகு லக்கி ஜயவர்தன 

அவர்கள்  தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 
and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
[අ.භා. 5.03] 

 

ගරු ෙහින්ද සෙරසිංහ ෙහතා (වරාය හා නාවික ක යුුර 

අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த ெைரெிங்ஹ - துமறமுகங்கள் ைற்றும் 

கப்பற்றுமற அலுவல்கள் அமைச்ெர்) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Ports and 
Shipping) 

ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි  අපට ශේ නිදහයස ලබා ශදන්න 
ජීවිත පරිතයාවශයන් ෙටයුතු ෙරපු රණවිරුවන්ට ප්රථ්ශයන්් 
්ශේ ෙෘතශේී ත්වය  ප්ර ිංසාව සහය අශේ ණයවැතිභාවය පුද ෙර 
සිටින්න ්ා ශ්ය අවසාථාව  ෙර වන්නවා. අශේ රශට් අවුරුදු 

30  තිසාශසේ යුේධය  පැවතුණා. දාළු්හයත් ශලෝෙය් දැෙලා 
තිශබන දරුණු් ත්රසාතවාදයට අශේ රටට දාහුණ ශදන්න සිදු වුණා. 
ශේ ත්රසාතවාදය අවුරුේශදන් අවුරුේදට ශපෝෂණය වුණා. 19ට3 

ෙළු ජූලියත් එ ෙ ශේ ත්රසාතවාී න්ට අවසාථාව ලැබුණා  "අශේ 
ශේ සටන සාධාරණයි" කියලා ජාතයන්තරයට ගිහිල්ලා කියන්න. 
ශ්ොෙද  19ට3 ෙළු ජූලිශතී  සිදු වුණු අවාසනාවන්ත  ශබොශහයෝ  

ලේජා සහයවත ෙටයුතු දහයා බැලුවා් ශපශනනවා  ඇත්ත 
ව ශයන්් ශේ අයට එයින් එ තරා විධියෙ ශපෝෂණය  ලැබුණු 
බව. ඒ අයශේ "සටන සාධාරණයි" කියලා කියන්න වාශේ් එයින් 

ජාතයන්තරශත සහයශයෝවය ලබා වන්න පුළුවන් වුණා.  

2009 ්ැයි ්ාසශත 1ට වැනිදා වනශෙොට අපට පුළුවන්ේ 
ලැබුණා  ශේ දරුණු ත්රසාතවාදය නැති ෙරලා  ශබදලා තිබුණු ශේ 
රට එ  ශසේසත් ෙරලා  සිිංහයල ශේවා  ශද්ළ ශේවා  දාසාලිේ 

ශේවා  ශේ රශට් සියලු පුරවැසියන් එෙදාතු ෙරලා  අශේ ්ේ බි් 
පිළිබඳව හයැඟී්  ඇති ෙරලා  වි ාවාසය  ශවොඩ නඟන්න 
වාශේ් ශේ රට එ  සාථාවරයෙට  ශවශනන්න. ශේ රණරණාත්්ෙ 

අවසාථාශේී  ත්යි එ සත් ජාරණන්ශේ සිංවිධානශත ්හය ශල්ෙේ 
බෑන් කී ූලන් ්ැතිතු්ා අශේ රටට පැමිණිශත. යුේධය නිසා අශේ 
රශට් ඇති වුණු තත්ත්වයන් පිළිබඳව ශහයොයා බලන්න වාශේ් ඒ 

පිළිබඳව සහයතිෙය  ලබා වන්න එතු්ාට වුව්නා වුණා. යුේධය 
ෙරපු ආොරය පිළිබඳව ශනොශයකුත් ප්රචාර ජාතයන්තර ්ට්ට්ට 
ඒ වනශෙොට ගිහිල්ලා තිබුණා. ්ා ්ානව හිමිෙේ ඇ්තිවරයා 

හයැටියට ෙටයුතු ෙරපු අවසාථාශේී  ජනාධිපති ශල්ෙේ 
ොර්යාලයට ගිහිල්ලා ජාතයන්තර ්ාධයයට ඒ සේබන්ධශයන් 
උත්තර ශදන්න සිදු වුණු ආොරය පිළිබඳව ්ට ්තෙයි. ශ්ොෙද  

ස්හයර අය සිංවිධානාත්්ෙව වීඩිශයෝ පට පවා හයදලා බීබීසී  
සීඑන්එන්  අල්ජසීරා වාශේ නාලිො ඔසාශසේ  ජාතයන්තරයට 
ශවනිහිල්ලා තිබුණා. අන්ති් සති ශදෙ තුශන් ශබොශහයෝ දරුණු 
තත්ත්වය  ලිංොශේ තිබුණා කියලා ඒත්තු වන්වලා තිබුණා. 

සිවිල් ජනතාව අදා - අදාශේ අශේ හයදාදාව විසින් ්රනවා  සිවිල් 
ජනතාව ඉන්න ප්රශේ වලට සැලකිල්ලකින් ශතොරව ොල තුව කු 
සහය ශ්ෝටාර් ප්රහයාර එල්ල ෙරනවා වාශේ ොරණා ජාතයන්තරයට 

ගිහින් තිබුණා. ඒවාට අපට පිළිතුරු ශදන්න සිදු වුණා. එතශෙොට 
ජාතයන්තරශත එ තරා බලවත් පාර් ාවයෙ එවැනි සිතුවිල්ල  
ඇති වුණා. ඒෙ සාථාවර වුණා. ඉතින් ඒෙත් එ ෙ ත්යි බෑන් කී 

ූලන් හිටපු ්හය ශල්ෙේතු්ා අශේ හිටපු ජනාධිපතිතු්ාශේ 
ආරාධනශයන් ලිංොවට පැමිණිලා  ඒ ප්රශේ වලට ගිහිල්ලා 
ජනතාවට ෙථා ෙරලා  ඒොබේධ ප්රො ය  නිකුත් ෙශළේ. ඒ 

ඒොබේධ ප්රො ය ්ා ළඟ තිශබනවා. ශනොශයකුත් අය ඒොබේධ 
ප්රො ය වැන ෙථා ෙළා; එෙ එෙ ශේවල් කිේවා. ඇත්ත 
ව ශයන්් ශ්ශහය්යි  ශේ ඒොබේධ ප්රො ශත අවසාන 

පරිච්ශේදශත සඳහයන් ෙරලා තිශබන්ශන්  "ජාතයන්තර ්ානුෂීය 

සහය ්ානව හිමිෙේ නීතිය උල්ලිං නය කිරීේ ආ්න්ත්රණය කිරී් 
සඳහයා වවවීේ ක්රියාවලියෙ - ඒ කියන්ශන්  accountability - 
වැදවත්ේ ්හය ශල්ෙේවරයා ශපන්වා ශදන ලී . එ් දු වැනවිලි 
සඳහයා පිළියේ ශයී ්ට රජය ක්රියා්ාර්වය  වනු ඇත." කියලායි. 

ඉතින් ඇත්ත ව ශයන්් ශේ ඒොබේධ ප්රො ය - ්් දන්ශන් 
නැහයැ  ෙවුද ශේෙ පිළිශයල ෙශළේ කියලා. ශෙොශහයෝ වුණත් ඔය 
ශල්ෙේවරු ශවන්න ඇති  ්හය ශල්ෙේතු්ාශේ පැත්තත් වාඩි 

ෙරවලා ශේවා හයදලා ශේෙ පිළිශයල ෙශළේ. ඒ ොලශත හිටපු 
එ ශෙනා ශ්ොෙ වත් දුන්නා් කියවන්ශන්ත් නැහයැ ශන්. ඉතින් 
ශෙොශහයෝ හයරි ශේෙ පිළිශයල ෙරලා පිට ෙළා. [බාධා කිරී් ] 

ඔබතු්ා්  කියන්න. ශේෙ ත්යි ජිනීවා ්ානව හිමිෙේ 
ෙවුන්සලයට අරශවන ගිශත.  

බෑන් කී ූලන් හිටපු ්හය ශල්ෙේතු්ා ලිංොවට ඇවිල්ලා 
සතිය  විතර ොලය  තුළී  ත්යි ්ානව හිමිෙේ ෙවුන්සලශත 
සැසි වාරය තිබුශණ්. ඒ වන විට ඇත්ත ව ශයන්් යුශරෝපා 
හයවුශල් රටවල් 27යි තිබුශණ්; අද රටවල් 2ට  තිශබනවා. 
ජර්්නිය ප්රධාන ඒ රටවල් 27 ශයෝජනාව  පිළිශයල ෙරලා 
තිබුණා  ්ානව හිමිෙේ ෙවුන්සලයට ශවශනන්න. ූලලාසනාරූඪ 
වරු ්න්ත්රීතු්නි  ්් ්ත  ෙරලා ශදන්න ඕනෑ  ඒ වන විට 
ඇශ්රිොව ෙවුන්සලශත සා්ාජිෙශය  ශනොශවයි. ශ්ොෙද  
ශජෝර්ේ බුෂා හිටපු ජනාධිපතිතු්ාශේ ොලශතී  ඇශ්රිොව එච්චර 
සැලකුශේ නැහයැ  ශේ ්ානව හිමිෙේ ෙවුන්සලය. එතු්න්ලා 
සා්ාජිෙත්වය වන්න ඉදරිපත් වුශණ් නැහයැ. බැර  ඔබා්ා හිටපු 
ජනාධිපතිතු්ා ආපු හයැටිශත ත්යි ඩිශ්ොක්රටි  ප ෂශත තිශබන 
්ානව හිමිෙේ සාථාවරයත් එ ෙ ප්රථ් වතාවට ෙවුන්සලයට 
ආශේ. ශ්ොෙද  ෙවුන්සලය සාථාපිත ෙරන්න ඉසාසර ශවලා 
තිබුශණ් ශෙොමිස්. ඒ ශවොල්ලන් ෙවුන්සලශත සා්ාජිෙත්වය 
දැරුශේ නැහයැ. එතශෙොට ඇත්ත ව ශයන්් ඒ අවසාථාශේී  අපට 
සිදු වුණා  යුශරෝපා හයවුශලන් ඉදරිපත් ෙරපු ශයෝජනාවට ප්රති 
උත්තරය  හයැටියට ශයෝජනාව  හයදලා ඉදරිපත් ෙරන්න.  

ඇත්ත ව ශයන්් ඒ ශයෝජනාව පිළිශයල ෙරන අවසාථාශේී  
රටවල් වි ාල ප්ර්ාණය  අපට උදවු ෙළා. අවසාන ඡන්දය 
වත්තා්  අපි ඉදරිපත් ෙරපු ඒ ශයෝජනාවට අදාළ ඡන්දය වත්තා් 
රටවල් 47න් රටවල් 29  අශේ ශයෝජනාවට ප ෂව ඡන්දය 
ප්රො  ෙළා. රටවල් 12  විරුේධව ඡන්දය ප්රො  ෙළා. රටවල් 
6  ඡන්දය ී ශ්න් වැළකී සිටියා. ඔන්න ඕෙ ත්යි පළදාවන 
ප්රතිඵලය. යුශරෝපා හයවුශල් ශයෝජනාව ශදන්න ඉසාසර ශවලා අපි 
ඉ ්න් ශවලා අපි ගිහිල්ලා අශේ ශයෝජනාව දුන්නා්   අශේ 
ශයෝජනාව ත්යි ඉසාසර ශවලා වත්ශත්. එතශෙොට ඒ ශයෝජනාව 
සේ්ත වුණාට පසාශසේ අර ශයෝජනාව විසි වුණා. එශහය්යි අපි ඒ 
ශවලාශේී   යුේධය ඉවර ෙරලා උශදයෝවශයන්  ශබොශහයෝ 
උව්නාවකින් ෙටයුතු ෙශළේ  ජිනීවා ්ානව හිමිෙේ 
ෙවුන්සලශතී . ඒ වාශේ් අපට රටවල් වි ාල ප්ර්ාණය  අප 
ස්ඟ හිටියා. රටවල් 47න් 29  කියන්ශන්  තුශනන් ශදෙෙට 
කිට්ටු ප්ර්ාණය . එතශෙොට ඒ රටවල් සියල්ල ් අප ස්ඟ 
හිටියා.  

ඇත්ත ව ශයන්් ඒ අවසාථාශේී ත් රටවල් කිහිපය  එ ෙ 
එෙ ශේසයෙ වාඩි ශවලා ත්යි අපි ඒ ශයෝජනාව පිළිශයල ෙශළේ. 
ඒ හයැ් සාෙච්ඡාවෙට් ්් සහයභාගි වුණා. ශ්තැනී  ්් ්ත  
ෙරන්න ඕනෑ  එ සත් ජාරණන්ශේ ්ානව හිමිෙේ ෙවුන්සලශත 
ශයෝජනාශේ 10 වන පරිච්ශේදශත ශ්ශසේ සඳහයන් වී තිශබනවා.  

I quote: 

 "Further welcomes the visit to Sri Lanka of the Secretary-General 
at the invitation of the President of Sri Lanka, and endorses the joint 
communiqué issued at the conclusion of the visit and the 
understandings contained therein;"   
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ඔන්න ශේ ශයෝජනාවටත් ඒොබේධ ප්රො ය ඇතුළු ශවලා 

තිශබනවා. ශ්ොෙද  ඒ ඒොබේධ ප්රො ශත එ සත් ජාරණන්ශේ 
සිංවිධානශත ්හය ශල්ෙේවරයා එෙ පැත්තකින් කියා තිශබනවා  
වව වී් භාර වන්න ඕනෑ කියලා. අශේ පැත්ශතන් අශේ රජය 
ඒෙට කියනවා  "ඒ ඉදරිපත් ෙරපු අදහයසා ක්රියාත්්ෙ ෙරන්න බැඳී 

ඉන්නවා" කියලා. අපිට සහයශයෝවය දුන් ශේ රටවල් සියල්ල ් 
අශපන් බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන්  ශේ වව වී් භාර අරශවන  
වන්න තිශබන පියවරයන් සියල්ල ් අරශවන ශේ රශට් පුළුල් 

සිංහිඳියාව  ඇති ෙරන්න අපි ෙටයුතු ෙරයි කියන එෙයි. ්් 
හයැ් ශේලාශේ් කියලා තිශබන්ශන්  අපිට ශේෙ 'ශබොශහයෝ පහයසු 
ක්ර්යකින් නැවලා යන්න ලැබුණු ප්රවාහයන පහයසුේ ' කියලායි. 

බසා එෙ  කිේවත් නිවැරදයි. නදාත් ඒ බසා එෙට අපි නැේශේ 
නැහයැ. අපි ඒ රටවල් 29 ඡන්ද ටිෙ අරශවන තෘේති්ත් වුණා; අපි 
නධර්යවත් වුණා. අපි ඇවිල්ලා කිේවා  ශලෝෙය අපි ෙරපු යුේධය 

පිළිබඳව සාධාරණීෙරණය  ෙරලා තිශබනවා; ජාතයන්තරශත 
බහුතරය  අපිත් එ ෙ ඉන්නවා; අපිට උදවු ෙරන්න ඒ 
ශවොල්ලන් ලැහයැසාතියි; ඒ නිසා ඒ උදවු-උපොර අරශවන අපි 
සිංවර්ධනය  ෙරනවා; රශට් සිංහිඳියාව  ඇති ෙරනවා කියලා. 

ඔය වාශේ ශේවල් ත්යි අපි කිේශේ. හයැබැයි  එ් ශයෝජනාශේ 
අන්තර්වතය හයරියට ශත්රුේ අරශවන ඒ අනුව ෙටයුතු ෙරන්න 
අපි පියවර වත්ශත් නැහයැ.  

්ට ්තෙයි  2009 අවුරුේශදන් පසුව 2010 අවුරුේශේත් ්් 
ගියා  2011 අවුරුේශේත් ්් ගියා. ඒ හයැ් අවසාථාවෙී ් ්ශවන් 
ඇහුවා  "ඔබතු්න්ලා සිංහිඳියාවට යන ව්ශන්ී  ශ්ොෙ ද ෙරලා 

තිශබන්ශන්?" කියලා. එතශෙොට ්් කිේවා  "අපි අවතැන්වූවන් 
නැවත පදිංචි ෙරන්න ෙටයුතු ෙරලා තිශබනවා; පාරවල් හයදලා 
ී ලා තිශබනවා; විදුලිය ලබා ී ලා තිශබනවා; විනා  වුණු ටැිංකි 

ප්රතිසිංසාෙරණය ෙරලා ජනතාවට ශවොවිතැන් ෙරන්න අපි 
පහයසුෙේ සලසා ී ලා තිශබනවා." කියලා. ශේ ආී  ශේවල් අපි 
ගිහිල්ලා ඉදරිපත් ෙරනවා. ඇත්ත ව ශයන්් ඔවුන් ශේවායින් 

සෑහී ක්ෙට පත් වුශණ් නැහයැ. ශ්ොෙද  එතැන තිබුශණ් ්ානව 
හිමිෙේ ප්ර ානය විතර  ශනොශවයි  ූලලාසනාරූඪ වරු ් න්ත්රීතු්නි. 
එතැන අශේ විශේ  ප්රතිපත්තිශතත් ප්ර ාන තිබුණා. ඒෙ ්් 
කියන්න ඕනෑ. ්ානව හිමිෙේ ප්ර ානත් තිබුණා. ඒවාට අපි හයරියට 

ෙටයුතු ෙරන්ශන් නැහයැයි කියන ්තය  එතැන ඇති ශවලා 
තිබුණා. හයැබැයි  ඔබා් ා ජනාධිපතිතු්ා බලයට පැමිණි විවස 
ඇශ්රිොව ්ානව හිමිෙේ ෙවුන්සිලයට ඇතුළු ශවලා ඒ 

ශවොල්ලන් එහි නායෙත්වය අරශවන  ශතෝරා ශබ්රා ෙටයුතු 
ෙරන්න පටන් වත්තා. ඒෙ ත්යි ඒ ශවොල්ලන්ශේ ප්රතිපත්තිය. 
්ානව හිමිෙේ ෙවුන්සිලශත සිටින රටවල් අතරින් කු්න රටද 

වැඩිශයන්් ්ානව හිමිෙේ උල්ලිං නය ෙරලා තිශබන්ශන් 
කියලා ඒ ශවොල්ලන් ්ධයසාථව බැලුශේ නැහයැ. ඇත්ත ව ශයන්් 
ඒ ශවොල්ලන් ශේ දහයා ්ධයසාථව බැලුවා නේ  ශ්රී ලිංොව ඉල ෙ 

ෙර වන්න ඉසාශසල්ලා තවත් රටවල් වණනාව  ඉල ෙ ෙර 
ශවන ෙටයුතු ෙරන්න තිබුණා. නදාත්  ඒ ශවොල්ලන් ඒ 
සේබන්ධශයන් ්ධයසාථව බැලුශේ නැහයැ. ඒ ශවොල්ලන් අශේ දහයා 
බැලුශේ අපි ඒ ශවොල්ලන්ශේ ශවොශඩ් ඉන්න රට  ශනොශවයි 

කියන ්ට්ටමින්. ශ්ොෙද  අශේ හිටපු නායෙයා ඒ ශවනශෙොටත් 
ඉරාෙයට ගිහිල්ලා  ලිබියාවට ගිහිල්ලා වඩාෆිශේ උරහිසට අත 
ද්ා වඩාෆිත් එ ෙ පින්තූර අරශවන ශ්ශහයේ පත්තරවලත් පළ 

ෙර  ජාතයන්තරශතත් ඒ පින්තූර පළ ශවලා තිබුණා. ඒ අනුව 
ඇත්ත ව ශයන්් ඒ ශවොල්ලන්ට අපි ශපන්වූවා  අපි ඉන්ශන් 
ශවන ශවොඩෙ කියලා; අපි ඉන්ශන් ඒොධිපති පාලෙශයෝ සිටින 

ශවොඩෙ කියලා; ප්රජාතන්ත්රවාදය ක්රියාත්්ෙ ශනොශවන රටවල් 
ඉන්න ශවොඩෙ කියලා. අශේ විශේ  ප්රතිපත්තිය එතැනී  බලපෑවා. 
2012 වර්ෂය වනශෙොට යුේධය අවසන් ෙරලා අපි රට සිංවර්ධනය 

ෙරනශෙොට ඇත්ත ව ශයන්් අපි අද අනුව්නය ෙරන විශේ  
ප්රතිපත්තිය එදා අනුව්නය ෙශළේ නැහයැ. අපි එදා ශතෝරා ශබ්රා 
ත්යි රටවල් එ ෙ මිත්රලිලීභාවය ඇති ෙර වත්ශත්. අපි එෙ 

පැත්තෙට බර වුණා. ඒ තුළින් අශේ අසල්වැසි රටවලට අපි වැරද 

පණිවුඩය  යැේවා  අපි ආරය ෙරන්ශන් ඒ ශවොල්ලන් වැන 
හිතලා ශනොශවයි කියලා. අපි හයැශ්ෝ්ත් එ ේ හයරියට එෙ හයා 
ස්ානව ආරය ෙළා නේ  ශේ ප්ර ානය ඇති වන්ශන් නැහයැ.  

 

ගරු රාජවවරෝදයම් සම්පන්දන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ரொஜவதரொதயம் ெம்பந்தன்) 

(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Hon. Minister, may I interrupt you?  
 

ගරු ෙහින්ද සෙරසිංහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த ெைரெிங்ஹ) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
Yes, certainly.  
 

ගරු රාජවවරෝදයම් සම්පන්දන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ரொஜவதரொதயம் ெம்பந்தன்) 

(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
All these countries including America supported you 

when you prosecuted the war against the LTTE. You 
cannot deny that. You made commitments to those 
countries in regard to what will happen in this country 
politically once the war came to an end; which 
commitments you did not keep and that was the primary 
reason why the international community decided that 
something needed to be done. It was you who got their 
support to prosecute the war and defeat the LTTE, but 
you did not keep to the commitments  that you made to 
the world when you got that support. You cannot deny 
that.   

 

ගරු ෙහින්ද සෙරසිංහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த ெைரெிங்ஹ) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
Well, Hon. Leader of the Opposition, that is exactly 

what I was saying.  I was saying that we did not deliver 
on what we undertook to implement in 2009 and our 
foreign policy was implemented in a way that we sent 
wrong signals. Obviously, we were put in a lot where we 
did not belong to, and to make matters worse, the 
President, at that time, went and quoted the likes of 
Gaddafi and Saddam Hussein which made matters worse. 
We sent a signal to all these countries who helped us- 

 

ගරු රාජවවරෝදයම් සම්පන්දන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ரொஜவதரொதயம் ெம்பந்தன்) 

(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
With the way you dealt with the Bandaranaike-

Chelvanayakam Pact, with the way you dealt with the 
Dudley Senanayake -Chelvanayakam Pact, you have 
become so accustomed to making commitments and not 
implementing them and you thought that you would 
repeat those practices with the international community. 
That is why you have gone wrong and now, the question 
is whether you implement the present Resolution.  

 

ගරු ෙහින්ද සෙරසිංහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த ெைரெிங்ஹ) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
The Hon. Leader of the Opposition, your main point 

is taken and I have replied that. Let me continue with my 
speech. Thank you very much.  

්් ෙලින් කියා ශවන ආ ආොරයට 2012 වර්ෂය 

ශවනශෙොට ඇශ්රිොව ්ානව හිමිෙේ ෙවුන්සිලශත 
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පාර්ලිශේන්තුව 

නායෙත්වය වත්තා. යුශරෝපා හයවුලට කිේවා  "ඔබතු්න්ලාට 
ෙරන්න බැරි වුණු ශදය  අපි ෙරලා ශපන්වන්නේ." කියලා. එහිී  
ඔවුන් ශ්රී ලිංොව ඉල ෙ ෙර වත්තා. ශ්රී ලිංොව ඉල ෙ ෙර 

වත්ශත් එෙ පැත්තකින් යුශරෝපා හයවුශල් රටවලට සහයශයෝවය  
හයැටියට ඒ පැරදුණු ශයෝජනාව නැවත වර  දනා ශදන්නයි. ඔවුන් 
ඒ වවකී් භාර අරශවන කිේවා  "අශේ ශේ පාලන නයාය පත්රය 

අපි දැන් ක්රියාත්්ෙ ෙරන්න පටන් වන්නවා." කියලා. ශ්තැන 
සිටින අනි  සෑ් ශෙශනකුට් වඩා ශහයොඳින් ්ානව හිමිෙේ 
ෙවුන්සිලය පිළිබඳව ්ා දන්නවා. ඔය ්ානව හිමිෙේ ෙවුන්සිලය 

්ධයසාථ සභාව  ශනොශවයි. ඔය ්ානව හිමිෙේ ෙවුන්සිලශත 
ප්රධානීන් හයැ් විට් ක්රියාත්්ෙ ෙරන්න හයදන්ශන් ශේ පාලන 
නයාය පත්රය . ඒෙ ත්යි ඇත්ත. ්ානව හිමිෙේ ශෙොමිස් 

්ානව හිමිෙේ ෙවුන්සිලයට පරිවර්තනය වනශෙොට අඩු වණශන් 
්ධයසාථව රණරණ වනියි කියලා අපි බලාශපොශරොත්තු වුණා. ්ානව 
හිමිෙේ උල්ලිං න පිළිබඳව ශසොයා බලා ශේවාට ප්රදාඛ්ත්වය ී ලා 
ෙටයුතු ෙරයි කියලා අපි බලාශපොශරොත්තු වුණා. නදාත්  එශහය් 

වුශණ් නැහයැ. ඒ බලවතුන් ඒෙ ශේ පාලන නයාය පත්රයෙට 
හයැශරේවා. අප වාශේ කුඩා රටවල් ශත්රුේ වන්න ඕනෑ  ගිහිල්ලා 
ෙළු වලෙ ඔළුව හයේපා වන්නශෙොට ශ්ොෙ ද වන්ශන් කියලා. 

අපට ඇශ්රිොවත් එ ෙ හයැේශපන්න පුළුවන්ද? 2012 වර්ෂශතී  
අපට එවැනි ශදය  ෙරන්න කියලා ත්යි කිේශේ. ඒ ශවොල්ලන් ඒ 
ශවොල්ලන්ශේ සේපත් සියල්ල ් පාවිච්චි ෙරලා ඉහයළ් ්ට්ටශේ 

ඉඳලා ඒ වයාපාරය ශවන ගියා. නදාත්  2012ී  ශ්ොෙ ද වුශණ්? 

ඡන්ද 29  වත්ත ශ්රී ලිංොව 15ෙට වැටුණා. ඇශ්රිොව 
ප්රධාන ඒ ශයෝජනාව ඉදරිපත් ෙළ රටවල් සියල්ල ඡන්ද 24  

වත්තා  ඡන්ද 29  තිබුණු අපි 15ෙට බැසාසා  ඡන්ද 12  තිබුණු ඒ 
ශවොල්ශලෝ 24ෙට නැේවා  රටවල් ට  ඡන්දය ී ශ්න් වැළකුණා.  
ඔන්න 2012 ප්රතිඵලය! වරු සු්න්තිරන් ්න්ත්රීතු්ා කිේවා වාශේ 

2012 ශවනශෙොට ඒ ශවොල්ශලෝ ජාතයන්තර අධිෙරණය  වැන 
ෙථා ෙශළේ නැහයැ. 2012 ශවනශෙොට ඒ ශවොල්ශලෝ 
බලාශපොශරොත්තු වුශණ්   ශේලිය ව ශයන් අපි ඒ පැමිණිලි පිළිබඳ 
ශසොයා බලා  ඒවා නිවැරද පරී ෂණයෙට ල  ෙරලා ප්රතිඵල 

ශපන්වයි කියලා.  ශේ ශචෝදනා ඇත්තද  නැේද කියන එෙ අපි 
දන්ශන් නැහයැ.  හයැබැයි  ශචෝදනා තිබුණා.  

්ට ්තෙයි  ්රිතානයය ඉරාෙයට ගිහිල්ලා ෙරපු යුේධය වැන 

ශසොයා බලන්න ළඟී   චිල්ශෙොට් වාර්තාව පිළිශයල ෙරන්න 
පටන් වත් බව. අවුරුදු 10  වත වුණා  ඔය චිල්ශෙොට් වාර්තාව 
පිළිශයල ෙරලා ඉවර ෙරන්න. ගිය අවුරුේශේ චිල්ශෙොට් වාර්තාව 

ඉදරිපත් වුණා. චිල්ශෙොට් වාර්තාව ඉදරිපත් වුණු හයැටිශත දැනට 
ඉන්න ්රිතානය අව්ැති ශතශර්සා ශේ කිේශේ ශ්ොෙ ද ? 
ශතශර්සා ශේ කිේවා  "්ානව හිමිෙේ ශචෝදනා ඉදරිපත් ෙරන්න 

වයාපාරය  ශලෝෙශත ඇති ශවලා තිශබනවා" කියලා.  - 
"Industry"  කියන වචනය ඇය කිේශේ.-  ශේ හයැ් එෙ ් අපට 
භාර වන්න බැහයැ  ශ්ොෙද  ශේෙ වයාපාරය .  අශේ හයදාදාව 
ශ්ොෙ  ශහයෝ වරද  ෙරලා තිශබනවා නේ ඒ වැන ශහයොඳට 

ශහයොයලා බලලා ඒෙට පියවර වන්න අපි සුදානේ. හයැබැයි  ශේ 
ඉදරිපත් ෙරන හයැ් ශයෝජනාව ්  සතය ශයෝජනාව  කියලා 
අපට පිළිවන්න බැහයැ.   

ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි  අපි ශහයොඳට් දන්නවා  අශේ 
රණ විරුවන්  විශ ේෂශයන්් අශේ ත්රිවිධ හයදාදාව ප්රතිපත්තිය  
හයැටියට ෙවදාවත් සිවිල් ජනතාව ඉල ෙ ෙරවන්න රණරණය  

වත්ශත් නැහයැ කියලා. හයැබැයි  එල්.ටී.ටී.ඊ. සිංවිධානශත නායෙයා 
ඇතුළු ඒ සිංවිධානය අපට ජාතයන්තරශත  ෙළු පැල්ල්  
ශවශනන්න; හයදන්න අශේ ත්රිවිධ හයදාදාව ලේජාවට පත් ෙරන්න  

අශවෞරයට පත් ෙරන්න උතුශර් සිවිල් ජනතාව මිනිසා පලිහය  

හයැටියට පාවිච්චි ෙරලා  ඒ අය හිතුවා  අපි සිවිල් ජනතාව 

ශනොසලො එල්.ටී.ටී.ඊ. සිංවිධානයට ොලතුව කු ප්රහයාර  
ශ්ෝටාර් ප්රහයාර එල්ල ෙරන්න පටන් වනීවි කියලා. අශේ ත්රිවිධ 
හයදාදාව  ශබොශහයෝ විනයානුූලලව  වෘත්රණයශේී  හයදාදාව  හයැටියට 
හයැ් විට්  සිවිල් ජනතාව ශබ්රාශවන ශේ දරුණු ත්රසාතවාදය නැති 

ෙරන්න ෙටයුතු ෙරන්න ත්යි ඉදරිපත් වුශණ්. අඟශලන් අඟලට 
ගිහිල්ලා  ත්න්ශේ ජීවිත පරිතයාව ෙළා. සිවිල් ජනතාව ආර ෂා 
ෙර වන්න ගිහිල්ලා අශේ හයදාදාශේ දහයසා වණන  ්ැරුණා. 

එශහය් නැත්නේ යුේධය අවසන් ශවනශෙොට එශහයේ හිටපු ල ෂ 
3  වූ සිවිල් ජනතාව අපට ශබ්රා වන්න හයැකියාව ලැශබනවාද? ඒ 
වාශේ වෘත්රණයශේී ව ෙටයුතු ෙරලා  professional army එෙ  

හයැටියට ඒ පරිතයාවය ෙරලා ත්යි අද ශේ නිදහයස අපට ලබා ී ලා 
තිශබන්ශන්.   

ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි  ශේ වාශේ ඉතිහයාසය  ත්යි 

අද අපට තිශබන්ශන්. 2012 වසශරන් පසුව 2013 වසශර් 
ශයෝජනාව  ආවා. ඇත්ත ව ශයන්් 2013 ශයෝජනාවට අපට 
විරුේධව ඡන්ද 25  ලැබුණා; රටවල් 13  අපට ප ෂව ඡන්දය 
දුන්නා; අට ශදශන  ඡන්දය ී ශ්න් වැළකිලා හිටියා.  2014 

ශයෝජනාවට රටවල් 23  අපට විරුේධව ඡන්දය දුන්නා;  12  
අපට ප ෂව ඡන්දය දුන්නා;  12  ඡන්දශයන් වැළකිලා හිටියා.  
ශේ trend එෙ බලන්න. ඡන්ද 29  2009 වසශර්ී  වත්ත අපි 2012 

වසශර්ී   15ට බහිනවා; 2013 වසශර්ී  13ට බහිනවා;  2014  
වසශර්ී  12ට බහිනවා.  2015 ශවනශෙොට අපට නැවත වර  අර 
බසා එෙ එනවා. නැවත වර  අපට බසා එෙට න් න්න අවසාථාව 

ලැශබනවා.  ඒ සිංහිඳියාව බසා එෙට අපි න් නවා. ජනාධිපතිතු්ා  
අව්ැතිතු්ා ඇතුළු  ස්සාත රජය වි ාල ශේ පාලන 
වුව්නාවකින් ශේ රශට් පුළුල් සිංහිඳියාව  ඇති ෙර වන්න 

ඕනෑය කියන පිරිසිදු සිතුවිල්ල දාල් ෙරශවන ශලෝෙය දනාවන්න 
ෙටයුතු ෙරනවා. ඒ සඳහයා අශේ විශේ  ප්රතිපත්තිය ශවනසා 
ශවනවා.  එෙ රටෙට විතර  බරව ෙටයුතු ෙරලා අපට 

ප්ර ානය  මිස  යහයපත  ශවන්ශන් නැහයැයි කියන එෙ අපි 
ශත්රුේ වන්නවා. එෙ රටෙට බරව ෙටයුතු කිරීශ්න් අශේ 
අසල්වැසි රටවලට අපි වැරැද පණිවුඩය  යවනවා; ඒ අය කුලේපු 
ශවනවා; ඒ අය ශවනත් ශේවල් හිතනවා; අප ශෙොන් ශවනවා; 

අපව ප්රති ශෂේප ෙරනවා.  

ඊට පසුව ්් ෙලින් කියූ ඒොධිපති පාලනය තිශබන රටවල් 
ශවොඩට අපවත් ද්නවා.  එතශෙොට අපට ජාතයන්තරශත 

සහයශයෝවය නැති ශවනවා. ඉතින් ශේ ොරණය හයරියට ශත්රුේ 
ශවන  ජනාධිපතිතු්ා කියනවා  අශේ විශේ  ප්රතිපත්තිය ්ැද 
්ාවතෙ යන්න ඕනෑ; ශනොබැඳි - non-aligned- විශේ  

ප්රතිපත්තිය  ශවන්න ඕනෑ කියලා. ශේෙත් එ ෙ ඇත්ත 
ව ශයන්් අපි නිෙේ ඉන්ශන් නැහයැ. අපට පළදාශවනි ශයෝජනාව 
ශවනා   එෙදවට් අපව පරේදන්න ්ානව හිමිෙේ ෙවුන්සිලශත 

ෙටයුතු ෙළ  අපට ශචෝදනා එල්ල ෙළ රටවල් 27 -අද රටවල් 
2ට .-  අපි ළඟට එනෙේ අපි ඉන්ශන් නැහයැ. අපි ඒ අය ළඟට 
ගිහින් කියනවා   "නැවත වර  තදාන්නාන්ශසේලාත් එ ෙ සුහයදව 
ෙටයුතු ෙරන්න අපි ෙැ්ැතියි" කියලා. We reached out to 

them.  

්ට ්තෙයි  අශේ අතිවරු ජනාධිපතිතු්ා ජර්්නියට 
රාජයතාන්ත්රිෙ ව්න ගිය අවසාථාශේ වරු ්ිංවල ස්රවීර 

්ැතිතු්ාත්  විශේ  ෙටයුතු අ්ාතයවරයා හයැටියට ඒ අවසාථාවට 
සහයභාගි වුණු බව. ඇන්ජලා ්ර්ෙල් චාන්සලර්තුමියශවන් ඒ 
ප්රවෘත්ති සාෙච්ඡාශේී    "Why did you invite the President of 

Sri Lanka?"  කියලා ඇහුවා්   ඒෙට එතුමිය දුන් උත්තරය 
ශ්ොෙ ද? එතුමිය කිේවා  "Sri Lanka has reached out to 
Europe, Sri Lanka has reached out to us" කියලා. අපි ශේෙ 

ෙශළේ නැහයැ. ඒ ශවලාශේ ඉඳලා- 
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ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

වරු ඇ්තිතු්ා ඔබතු්ාට ලබාදුන් ොලය නේ අවසානයි. 

 

ගරු ෙහින්ද සෙරසිංහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த ெைரெிங்ஹ) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

ූලලාසනාරූඪ වරු ් න්ත්රීතු්නි  ්ට විනාඩි 30  තිශයනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

වරු ඇ්තිතු්නි  ඒ විනාඩි 30ත් දැන් අවසන් ශවලා 

තිශබනවා. 

 

ගරු ෙහින්ද සෙරසිංහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த ெைரெிங்ஹ) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

ඒ ශ්ොශහයොශත් ඉඳලා අතිවරු ජනාධිපතිතු්ාශේ 
නායෙත්වශයන්  වරු අව්ැතිතු්ාශේ සහයභාගිත්වශයන් හයැ්  
රට  එ ේ  සුහයදලිලිත්වය  ඇති ෙර වන්න අපි ෙටයුතු ෙළා. 

අද ්ානව හිමිෙේ ෙවුන්සිලශත ශයෝජනාව  එනශෙොට ඒ 
ශයෝජනාව ඒේතිෙව සේ්ත ශවනවා. ශ්රී ලිංොවත් 
ශෙොටසාෙරුශව  හයැටියට ඉදරිපත් ශවනවා. ගියවර ්ානව 

හිමිෙේ ෙවුන්සිලශත ශයෝජනාව දහයා බැලුවා් අශේ වරු ්ිංවල 
ස්රවීර ඇ්තිතු්ාටත්  වරු (ආචාර්ය) හයර්ෂ ද සිල්වා අශේ 
නිශයෝජය ඇ්තිතු්ාටත්   සාවිට්සර්ලන්තශත අශේ තානාපති 

රවිනාත් ආරියසිිංහය ්හයතාටත් ඇත්ත ව ශයන්් ්් ප්ර ිංසා 
ෙරනවා. ශ්ොෙද  එතු්න්ලා ඇත්ත ව ශයන්් ශහයොඳට  හිතලා 
වැඹුරින් ශේ ශයෝජනාව අධයයනය ෙරලා ත්යි ශ්රී ලිංොව එෙතු 

ෙශළේ. ්් ටිෙ   බය ශවලා සිටියා  අර ්ානව හිමිෙේ 
්හයශෙෝසාරිසා  ඉදරිපත් ෙරපු ඒ වාර්තාව ශේ ශයෝජනාශවන් 
පිළිවනීද කියලා. නැහයැ.  ්ිංවල ඇ්තිතු්නි  ඔබතු්න්ලා 
ෙල්පනාොරීව වැඹුරුව හිතලා   you have used the words "we 

take note.." යන්න. සා්ානය සේප්රදාය ත්යි  "We welcome.." 
කියන එෙ. හයැබැයි  එශහය් ෙශළේ නැහයැ. We had reservations. 
We did not agree with everything that the High 

Commissioner said.  There were certain things that he said 
which we would not support. So, we said, "We take note..". 

දැන් ශේවාට ලකුණු ශදන්ශන් නැේද? ශේවාට ලකුණු 

ශදන්ශන් නැේද! ශ්තැන ගිහිල්ලා ආපු හයැටිශත රට පාවා දුන්නා 
කියලා ්ිංවල ස්රවීර ඇ්තිතු්ාව විශේචනය ෙළා; හයර්ෂ ද 
සිල්වා නිශයෝජය ඇ්තිතු්ාව විශේචනය ෙළා. නැහයැ  එශහය් 

ශදය  වුශණ් නැහයැ. අපි ශලෝෙයත් එ ෙ ශේ ව්න යන්න ඕනෑ. 
අපට තව හුඟ  වැඩ ෙර වන්න තිශබනවා. ශ්තු්න්ලාශේ 
වි ාවාසය අපි දනාවන්න ඕනෑ. වයවසාථා සිංශ ෝධන වැඩ 
පිළිශවළ  අද ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ තිශයනවා. අපි ඒ වැන 

වුව්නාශවන් ෙටයුතු ෙරලා ශේ පාලන වුව්නාව  ්ත ෙටයුතු 
ෙරන්න ඕනෑ. අපි ටීඑන්ඒ ප ෂය අන්තවාී න්ට භාර ශදන්න 
ශහයොඳ නැහයැ. අපි වරු සේපන්දන් ්ැතිතු්ා වාශේ ්ධයසාථ 

නායෙයන්    ති්ත් ෙරන්න ඕනෑ. ශ්තු්න්ලා   ති්ත් 
ෙරන්න අපට තිශයන  එේ ක්ර්ය ත්යි එතු්න්ලාටත් ය්  
ශවනියන්න අවසාථාව  ඉඩෙඩ ලබා ී ්. එතු්න්ලාශේ 

ඡන්දදායෙයන් බලාශවන ඉන්නවා ශ්ොෙ ද ශ්තු්න්ලා 
ෙරන්ශන් කියලා. අපි ඒවා ශත්රුේ වන්න ඕනෑ. එශහය් 
්ධයසාථභාවයෙ TNA එෙ තියන්න අශේ පැත්ශතනුත් වන්න 

තිශබන පියවරවල් අපි වන්න ඕනෑ. අවසානශතී  ්ට කියන්න 
තිශබන්ශන් ජාතයන්තර පරී ෂණ ඉල්ලුවාට ජනාධිපතිතු්ාත්  
අව්ැතිතු්ාත් ශබොශහයෝ පැහයැදලිව කියලා තිශබනවා  "ඒ අනුව 

ෙටයුතු ෙරන්න අශේ රශට් ආණ්ඩුක්ර් වයවසාථාශේ කිසිශසේත්් 

ඉඩ ෙඩ නැහයැ." කියලා. විශ ේෂශයන්් ජනාධිපතිතු්ා කියලා 
තිශබනවා  "ජාතයන්තර ්ට්ටමින් පරී ෂෙශයෝ ශේ රටට 
ශේන්න කිසිශසේත්් ඉඩ ශදන්ශන් නැහයැ. අශේ අධිෙරණය වැන 
අශේ වි ාවාසය  තිශබනවා." කියලා.  

 පසුගිය වෙවානුශේ හිටපු ජනාධිපති ්හින්ද රාජප ෂ 
්ැතිතු්ාශේ රජය යටශත් ්් ්ානව හිමිෙේ ඇ්තිවරයා 
හයැටියට සිටියී  ඉන්දයාශේ හිටපු අව විනිසුරුතු්ා වන බවවරණ 

්හයත්්යාශේ ප්රධානත්වශයන් රටවල් ටකින් විශ ේෂඥශයෝ 
ෙණ්ඩාය්  ශවන්නලා වශරන්තුව  නිකුත් ෙරලා  ඒ අයට නිල 
ව ශයන් උදලාව් ශෙොමිස් අධයයනයට ල  ෙරන්න ඉඩ ෙඩ 

අවසාථා ලබා දුන්නා. නදාත් ශ්ොෙ ද වුශණ්? බවවරණ හිටපු අව 
විනිසුරුතු්ා ඉන්දයාවට ගිය හයැටිශත කීප ශදශන  එෙතු ශවලා 
වාර්තාව  ඉදරිපත් ෙළා  "එවෙට තිබුණු ආණ්ඩුව උදලාව් 

ශෙොමිස්ට සාවාධීනව වැඩ ෙරශවන යන්න අවසාථාව ශදන්ශන් 
නැහයැ  ශේ පාලන ඇ් ලි වැසීේ ෙරනවා; ඒ නිසා ඒ ශවොල්ලන්ට 
ශේෙ වි ාවාස ෙරන්න බැහයැ" කියලා.  

අන්ති්ට ්ට ඉන්දයාවට යන්න සිේධ වුණා. ්් ඉන්දයාවට 

ගිහිල්ලා ඉන්දයාශේ එවෙට හිටපු අශේ ්හය ශෙෝ සාරිසාතු්ා වන 
ශරොශේෂා ජයසිිංහය ්හයත්්යා එ ෙ බවවරණ ්හයත්්යාශේ නිවසට 
ගිහිල්ලා ශේ වාර්තාව ශපන්නලා ්් කිේවා  "ශේ වාර්තාව 

සේපූර්ණශයන්් වැරැදයි. ඔබතු්න්ලාට පහයසුෙේ සලසලා 
දුන්ශන් ශ්ශහයට ඇවිල්ලා ජාතයන්තර ප්රමිරණන් අනුව ශේ 
පරී ෂණ ෙටයුතු ශෙශරනවාද නැේද කියලා ශසොයා බලන්නයි. 

ශේ පාලන ඇ් ලි වැසීේ ෙරනවා කියලා පවතින රජයට ඇගිල්ල 
ද  ෙරන්න ඔබතු්න්ලාට බැහයැ." කියලා. අපව තවදුරටත් 
ජාතයන්තරය ඉදරිශත වට්ටන්න ්ඩ පහයර  වහයන්නයි ශ්ශහය් 

ෙරලා තිශබන්ශන් කියන එෙ ්් කිේවා. එතශෙොට එතු්ාත් 
කිේවා  "ශේෙ වැරැදයි. ්ට කියන්ශන් නැතිවයි ශේෙ ෙරලා 
තිශබන්ශන්." කියලා. එතශෙොට ්් කිේවා  "එශහය් නේ ඔබතු්ා 

ශේ වාර්තාව ප්රති ශෂේප ෙරනවා කියලා දැන් ්ට ලිපිය  ලියා 
ශදන්න." කියලා. ඒ අනුව එතු්ා වාර්තාව  පිළිශයළ ෙරලා 
දුන්නා. දැන් ්ශේ ළඟ ඒ වාර්තාව තිශබනවා. ඒ වාර්තාශේ 
headline එශ  ශ්ොෙ ද කියන්ශන්?   

"Justice P.N. Bhagwati, Chair of the IIGEP Clarifies Position 

States: 'IIGEP has never alleged that there was absence of political 
will on the part of the Government of Sri Lanka' " 

සභාපති හයැටියට ෙටයුතු ෙරපු බවවරණ ්හයත්්යාශවන් ඒ 
සහයතිෙය වත්තාට පසාශසේ අරශවොල්ලන්ට අකුලාශවන යන්න 
සිේධ වුණා. අපට ඇත්ත ව ශයන්් අත් දැකීේ තිශබනවා. 

ජාතයන්තරශයන් එෙ එ ශෙනා ශවනාවා කියලා පරී ෂණ 
සාවාධීන ශවන්ශන් නැහයැ. ස්හයර ශවලාවට ඔය ජාතයන්තරශයන් 
ශවශනන අය අපි ශබොශහයෝ  අ්ාරුශවන් දනා වත්ත ශේ පාලන  

ආර්ථිෙ  ස්ාජ සාථාවරභාවය අසාථාවර ෙරන්න ශේ පාලන 
නයාය පත්රය  ක්රියාත්්ෙ ෙරන්න ඉඩ ෙඩ තිශබනවා. අනිත් එෙ 
එදා වාශේ ශනොශවයි  අද අශේ අධිෙරණය සාවාධීනයි. 

ඇත්තව ශයන්් අපට දැන් තිශබන්ශන් ක්ර්ශේදය  හයදාශවන 
ඒේතිෙව සේ්ත වුණු ශේ ශයෝජනාව ක්රියාත්්ෙ ෙරන්න 
පටන් වන්නයි. අපි ෙවදාෙවත් අපට ශේ නිදහයස ලබා දුන්න අශේ 

රණ විරුවන්ව පාවා ශදන්ශන් නැහයැ. ප්රතිපත්තිය  හයැටියට අශේ 
ත්රිවිධ හයදාදාව ෙවදාෙවත් සිවිල් ජනතාව ඉල ෙ ෙර වත්ශත් 
නැහයැ. ඇත්ත ව ශයන්් අපට ඕනෑ ශේ රශට් සියලු් ජන 
ශෙොටසා අතර ස්ගිය  ඇති ෙරලා  ආණ්ඩුක්ර් වයවසාථාශවන් 

ී ලා තිශබන ස් අයිතිවාසිෙේ සියලු් ජනතාවට ලබාී ලා  
සියලු් ශදනා එ ෙ කිසි් ශවනසකින් ශතොරව ශේ රට වි ාල 
සිංවර්ධනය  ෙරා ශවනියන්න ෙටයුතු ෙරන්නයි. ඒෙට 
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පාර්ලිශේන්තුව 

නායෙත්වය ශදන්න අතිවරු ජනාධිපතිතු්ාත්  අව්ැතිතු්ාත් 
ෙටයුතු ෙරනවා කියන එෙ ්ත  ෙරමින් ්ශේ වචන සාවල්පය 
ශ්තැනින් අවසන් ෙරනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. S.M. Marikkar. You have five minutes.  
 

ගරු එසන.එම්. ෙරික්කාර් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 
Sir, I have eight minutes.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
No, only five minutes.  
 
[අ.භා. 5.37] 

 

ගරු එසන.එම්. ෙරික්කාර් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි  සිංහිඳියාව ශපරටු ෙරශවන 
ආපු ශේ රජය "සිංහිඳියාවට ෙණ ශෙොො හයවනවා" කියලා රශට් 
තැනින් තැන විවිධ ශේවල් සිේධ ශවන ශ්ොශහයොතෙ ශ්වැනි 

්ානව හිමිෙේ ශයෝජනාව  වැන ෙථා ෙරන්න ලැබී් එ තරා 
විධියෙ අවාසනාව  විධියටයි ්් දකින්ශන්. නීතිය හයා සා්ය 
සාථාපිත වනවා ශවනුවට ෙැලෑ නීතිය රජ ෙරනවාද කියන 

ප්ර ානාර්ථය  අප හයදාශේ තිශබේී  ත්යි ශේ ශයෝජනාව එන්ශන්.  

විශ ේෂශයන්් කියනවා නේ පසුගිය ්ාසයෙ ොලය තුළ විවිධ 
පුේවලයින් අතිවරු ජනාධිපතිතු්ාට  වරු අග්රා් ාතයතු්ාට  රජශත 
උසසා නිලධාරින්ට  ඇ්තිවරුන්ට ශනොශහයොබිනා භාෂාශවන් ෙථා 

ෙරලා  ඔවුන්ට නීතිශයන් පැනලා යන්න පුළුවන් වාතාවරණය  
අශේ රට තුළ නිර්්ාණය ශවලා තිබී් පිළිබඳව අශේ ෙනවාටුවත්  
විශරෝධතාවත් ප්රො  ෙරන්න ් ් ශ්ය අවසාථාව  ෙරවන්නවා. 

ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි  ග්රාීනය භාෂාශවන් කියනවා 
නේ අද අපි ශේ විවාද ෙරන්ශන් ීනට අවුරුදු ශදෙෙට ෙලින් ෙථා 
ෙරපු  "රණ විරුවන් දඩයේ ෙරමින්  ත්න්ව විදුලි පුටුවට ශවන 

යන්න හයදනවාය" කියපු ශයෝජනාව පිළිබඳවයි. එ් නිසා අපි 
අහයනවා  වත්්න් ආණ්ඩුව පත් ශවලා ශේ වන ශෙොට අවුරුදු 
ශදෙ වත ශවලා ඉවරයි; ්ානව හිමිෙේ සැසිවාර කීපය  

තිබුණා; අශේ හිටපු විශේ  ඇ්තිතු්ා සාෙච්ඡා වාර 
වණනාවෙටත් ගියා. හයැබැයි  විදුලි පුටුවට ෙවුරු ශහයෝ ශවන 
ගියාද? ශවන යන බව  ශපශනනවාද? එශහය් නැත්නේ රණ 

විරුශවකු ශෙොශහයේ හයරි දඩයේ ශවලා තිශබනවාද? ඒ වැන අපි 
ප්ර ාන ෙරන්න ෙැ් ැතියි.  

ශේ රශට් ත්රිවිධ හයදාදාව ශේ අවුරුේද තුළ ්ානුෂිෙ ශ්ශහයයුේ 
ෙළ ආොරය අනුව  ඔවුන් ශ්ොන විධියටද යුේධ ෙශළේ කියන එෙ 

පැහයැදලි වනවා. විංවතුර ඇති වූ අවසාථාශේී   ෙසළ ෙන්ද නාය 
ගිය අවසාථාශේී  වා ශේ් රශට් ඇති වුණු ආපදා තත්ත්වයන්වලී  
ඔවුන් ශ්ොන තරේ ්ානුෂිෙ හයදාදාව ද කියන එෙ ඔේපු ෙළා. 

හයැබැයි  වුශණ් ශ්ොෙ ද? ත්න්ශේ ශහයොරෙේ  ශප්රෝඩා  මිනී 
්ැරුේ හයා විංචා වහය වන්න ඒ ්ානුෂිෙ හයදාදාව බිල්ලට ී ලා ෙථා 
කිරී් ත්යි ෙශළේ. එ් නිසා ඒ ඉතිහයාසය පිළිබඳව අප ශපොඩ්ඩ  

්ත  ෙර වන්න ඕනෑ. 

2009 ්ැයි 19වැනි දා යුේධය ඉවර වුණ ව්න් එ සත් 

ජාරණන්ශේ ්හය ශල්ෙේතු්ාව ශවන්වා වත්ශත් එ සත් ජාතිෙ 
ප ෂයද? නැහයැ. හිටපු ආණ්ඩුවයි ශවන්වා වත්ශත්. එතු්ාව 
ශවන්වා ශවන joint press release එෙ  නිකුත් ෙශළේ ෙවුද? 
එ සත් ජාතිෙ ප ෂයද? වර්ත්ාන ආණ්ඩුවද? නැහයැ. හිටපු 

ආණ්ඩුව. ඒ joint press release එශෙන් ශ්ොනවාද කිේශේ? 
"්ානව හිමිෙේ ප්රවර්ධනශතී  සහය ආර ෂා කිරීශේී  ශ්රී ලිංොවට 
සහයාය ශවමි" කියලා. එ් ්ාධය නිශේදනය නිකුත් ෙශළේ ෙවුද? ඒ 

අනුව ශෙොමිස්  පත් ෙරනවා කියලා ශපොශරොන්දු වුශණ් ෙවුද? 
එශසේ ශපොශරොන්දු ශවලා අර ළිිං ්ැඩි  දූපත් ්ානසිෙත්වශත 
ඉඳශවන ජාතයන්තරයට ශෙොො ශපන්වන්න ගිය නිසා ත්යි  

ජාතයන්තරය විසින් දරුසා්ාන් ෙමිටුව පත් ෙශළේ. එ් නිසා ත්යි 
පසු ගිය රජයට සිේධ වුශණ්  උවත් පාඩේ හයා ප්රතිසන්ධානය 
පිළිබඳ වූ ජනාධිපති පරී ෂණ ශෙොමිස් පත් ෙරන්න.  

ශේ රශට් උතුශර් ශහයෝ දකුශණ් ඉපදුණු සිිංහයල  ද්රවිඩ   දාසාලිේ 
කියන ඕනෑ් පුරවැසිශය  අතුරුදහයන් වුණා්  මිය ගියා් 
ඔවුන්ශේ ඥාරණන්ට අයිතිය  තිශබනවා ත් ඥාතියාට  පියාට  
සශහයෝදරයාට  සශහයෝදරියට කු් ද වුශණ් කියලා දැන වන්න. 

දැන වන්න විතර  ශනොශවයි. එශහය් ශවන්න ශහයේතුව ශ්ොෙද 
කියලාත් දැන වන්න අයිතිය  තිශබනවා. ඒ වාශේ් ඒ 
ශවනුශවන් ලැශබන වන්දය ශ්ොෙ ද කියලාත් දැන වැනීශේ 

සේපූර්ණ අයිතිය ඒ අයට  තිශබනවා. උවත් පාඩේ හයා 
ප්රතිසන්ධානය පිළිබඳ වූ ජනාධිපති පරී ෂණ ශෙොමිස් ත් 
වාර්තාව ඉදරිපත් ෙළා. ඊට පසුව උතුශර් ජනතාව ශහයෝ දකුශණ් 

ජනතාව ශහයෝ ජාතයන්තරය ශහයෝ අදාතු ශදය  ඉල්ලුශේ නැහයැ.  

"උවත් පාඩේ හයා ප්රතිසන්ධානය පිළිබඳ වූ ජනාධිපති 
පරී ෂණ ශෙොමිසශේ නිර්ශේ  ටිෙ ක්රියාත්්ෙ ෙරන්න" කියන 

බල කිරී් ත්යි ෙශළේ. එ් නිසා අපි පැහයැදලිව කියන්න ඕනෑ  
ලිබියාශේ වඩාෆිතු්ා එ ෙ  එශහය් නැත්නේ දකු ණු අප්රිොණු 
රටවල ඒොධිපති නායෙයනුත් එ ෙ වත ෙරපු ඒ නායෙ 

ලීලාශේ තිශබන ්ානසිෙත්වය නිසා් එෙ ශෙොමිෂන් සභා 
වාර්තාව වත් තුට්ටුවෙට ්ායිේ ශනොකිරීශේ ප්රතිවිපාෙ ත්යි පසු 
ොලීනව දැෙවන්න ලැබුශණ්. එ් නිසා ත්යි විශ ේෂශයන්් 
ජාතයන්තරශයන් දැඩි ීඨඩන එල්ල ශවන්න වත්ශත්. යුශරෝපා 

සූලහයාණ්ඩුව තුළින් අපට GSP සහයනය ශනොලැශබන්න වත්ශත් 
එ් නිසා ත්යි. ්හය දාහුශදන් වට වුණු රට  වුණත් යුශරෝීඨය 
ශවශළඳ ශපොළ තුළ අශේ ්ත්සය ශවශළඳ ශපොළට තිබුණු 

තහයන්  සේපූර්ණශයන්් තහයන්  බවට පත් ශවන්න පටන් 
වත්ශත් එ් නිසා ත්යි. ඒ ඒොධිපති ව්ශන් ප්රතිඵලය  හයැටියට 
සහය ජාතයන්තරය දගින් දවට් රවට්ටන්න වත්ත උත්සාහයය නිසා 

ත්යි පසු ොලීනව පරණව් ශෙොමිස් සහය උදලාව් ශෙොමිස් 
පත් ෙශළේ. ජාතයන්තරය රැවැටී්ට වත් උත්සාහයශත ප්රතිඵලය 
නිසා ත්යි  රටට ආර්ථිෙ හයානිය  ඇති වුශණ්; ඒ වාශේ් මිනී 

්රුවන් ඉන්න  ඒොධිපති රාජයය  කියලා ලිංොව දහයාට 
ඇ් ල්ල ද  ශවන්න පටන් වත්ශත්. අපි පැහයැදලිව කියන්න ඕනෑ  
වත්්න් ආණ්ඩුව සිංහිඳියාව ප්රදාඛ් ෙරශවන ප්රජාතන්ත්රවාදය 
සාථාපිත ෙරන්න ආපු රජය  බව.  

්ා විශ ේෂශයන්් ශ්ය අවසාථාව  ෙර වන්නවා හිටපු 
විශේ  අ්ාතය වරු ්ිංවල ස්රවීර ්ැතිතු්ාට සාතුති ෙරන්න. 
ශේ  අවුරුදු ශදෙ තුළ එතු්ාට ශනොශය  විධියට "ොඩ්" වැහුවා; 

ශනොශය  විධියට අපවාද ෙළා. නදාත්  සාවාධීන  සානවරී 
රාජයය  හයැටියට අශේ අනනයතාව තියා ශවන  අශේ රටට 
ආර්ථිෙ වාසි ලැශබන ආොරශයන් ජාතයන්තරයත් එ ෙ වනු-

ශදනු ෙරන්න ඕනෑ විලාසය ශ්ොෙ ද කියලා එතු්ා දැනශවන 
හිටියා. ඔවුන්ශේ හිත දනා වැනීශේ ප්රතිඵලය  හයැටියට ත්යි  
විශ ේෂශයන්් යුශරෝපා ්ත්සය ශවශළඳ ශපොළ තහයන් අපට 

ඉවත් ෙර වන්න පුළුවන් වුශණ්; GSP plus සහයනය අපට ලබා 
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වන්න පුළුවන් වුශණ්. ප්රජාතන්ත්රවාී ව ෙටයුතු ෙරන රජය  

හයැටියට දැන් අපි ජාතයන්තරයට ශපන්වන්න ඕනෑ  සියලු් ජන 
ශෙොට්ධාසයන්ට සාධාරණය ඉටු ෙරන්න  ශේ රජය ෙටයුතු 
ෙරනවා කියලා. ශේ ශ්ොශහයොශත්ී  - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

වරු ්න්ත්රීතු්ා  ඔබතු්ාට ශවන් වූ ොලය අවසන්. 

 

ගරු එසන.එම්. ෙරික්කාර් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි  ්ට තව විනාඩියෙ ොලය  
ශදන්න. ශේ ශ්ොශහයොශත්ී  ්ට ෙරුණු ශදෙ  ඉතා්  ශෙටිශයන් 
කියන්න තිශබනවා.  

එෙ  ත්යි  අපි  ඒකීය  රාජයය  හයැටියට  සාවාධීන 
රාජයය  හයැටියට ශෙොමිෂන්  හයරහයා ශේ පවත්වන  
පරී ෂණවලින් ශද්ළ ජනතාවට  සාධාරණය  ෙරන්න ඕනෑ 

වාශේ්  ඔවුන්ට සාධාරණය  ශවන බව ශපශනන්නට  ඕනෑ 
කියන ොරණය. ඒ උශදසා ජාතයන්තර විනි ාචයොරවරුන් ශවන 
එන්න අපි එෙඟ නැහයැ කියන  එෙත් අපි පැහයැදලිව කියන්න 
ඕනෑ. ඒ උශදසා රණවිරුවන් පාවා ශදන්න අපි සූදානේ නැහයැ 

කියන එෙත් අපි පැහයැදලිව කියනවා. ඒ අතරවාරශතී   ද්රවිඩ 
ජනතාවට සාධාරණය ඉෂා ට ශවේී   ශේ රශට්  සිිංහයල ශද්ළ 
දාසාලිේ සියලු ෙණ්ඩායේ එෙට ස්ගිශයන් ශ්රී ලාිංකිෙයන් 

හයැටියට ජීවත්ශවන්න ශපළ වැශසන ශ්ොශහයොශත්ී    ඒ  හයරහයා  ශේ 
රජය යටශත් ශේ රශට්  දාසාලිේ ජනතාවට අසාධාරණය  ශවනවා 
නේ එය අපි ශහයළා දකිනවා කියන එෙ පැහයැදලිව කියන්න ඕනෑ. 

ඒ එ ේ නීතිය ක්රියාත්්ෙ ෙරන්න තිශබන ආයතන  නීතිය 
ශවනුශවන් ශපනී සිටින ආයතන යේ කිසි සිේධිය  වුණා් ඒ 
පිළිබඳ පරී ෂණය කිරී්ට ශපර  විදුලි ොන්දුව  වුණා   

ර ෂණාවරණය  බලාශපොශරොත්තුශවන් ශේෙ ෙළා  එශසේ 
නැත්නේ  පිට ව්ෙ ඉඳලා ඇවිත් වැහුවා කියන පූර්ව 
නිව්නවලට  පැමිණී් පිළිබඳව අපි විශරෝධය ප්රො  ෙරනවා 

වාශේ් අපි එය ශහයළා දකිනවා. ඒ එ ේ නීතිය හයැඳි ශදෙ 
තුනකින් ශබදන්න උත්සාහය ෙරනවා නේ  ශේ ජනාධිපතිතු්ාත්  
රජයත් ශත්රුේ වන්නට ඕනෑ  පසු ගිය රජයට ශ්ොෙ ද වුශණ් 
කියන එෙ. බහුතර සිිංහයල ජනතාව  ශද්ළ ජනතාව  දාසාලිේ 

ජනතාව ඒ රජය ප්රති ශෂේප ෙශළේ ඇයි කියන පාඩ් ශේ රජය  
ඉශවන වත යුතුයි. එශහය් ශනොවුශණොත් ශේ රජයටත්  එහි ප්රතිඵල 
විඳින්නට සිදු ශවනවාය කියන  එෙත් අපි සියලු ශදනා් ශත්රුේ 

වන්නට ඕනෑ කියන එෙත් ප්රො  ෙරමින් ්ශේ ෙථාව අවසන් 
ෙරනවා. ශබොශහයෝ සාතුතියි.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, Hon. S. Shritharan.  You have seven minutes.  

 
ගරු එසන. ශ්රීතරන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெி. ெிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
Sir, is it not 11 minutes?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, we do not have enough time to give 

you 11 minutes.  

[பி.ப. 5.44] 
 

ගරු එසන. ශ්රීතරන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெி. ெிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, 

அரெிலிருக்கின்ற பிரதொன கட்ெியின் ஒரு பிொிவினரொல் 

இன்மறய தினம் தகொண்டுவரப்பட்டிருக்கின்ற இந்தப் 

பிதரரமைமூலம், இலங்மகயிதல முதன்முதல் ஐக்கிய 

நொடுகள் ைனித உொிமைகள் ஆமையகத்தினுமடய 

தெொல்லுக்கிைங்க, ஒரு நல்லிைக்கப் தபொறிமுமறயின் 

அடிப்பமடயில், பொதிக்கப்பட்ட ஒரு ைக்கள் 

ததொகுதியினருக்கொன நீதிமயப் தபற்றுத் தருவதற்கொன 

ஆமைதகொண்ட அந்தச் ெமபயினுமடய விடயம் 

ஆரொயப்படுகின்றது. கடந்த யுத்தத்திதல தபொதுைக்கள்தொன் 

அளவுக்கதிகைொகக் தகொல்லப்பட்டொர்கள் என்ற விடயத்மத 

இந்த இடத்திதல நொங்கள் ைிக முக்கியைொகக் 

குறிப்பிடதவண்டும். ஆயுதம் தொங்கிய தபொரொளிகள் 

தங்களுமடய இனத்தின் விடுதமலக்கொகப் தபொரொடிய 

அதததநரம், இரொணுவத்தினர் இரொணுவத் தன்மைகமளயும் 

ைனிதொபிைொனத்மதயும் ைனித தநயத்மதயும் கடந்து ஓர் 

இனத்தின்ைீது தகொடூரைொன தொக்குதல்கமள 

நடத்தியிருந்தொர்கள்; தகொடூரைொக அந்த ைக்கமளக் 

தகொன்றொர்கள். ைிக தைொெைொன ஒரு தகொடூர யுத்தத்மத 

நடத்திய அந்த இரொணுவத்தின் ைீதொன விெொரமைகள் என்பது 

ஒரு நொட்டின் இமறமைமயப் பொதிக்கின்ற விடயதைொ அல்லது 

ஒரு நொட்டினுமடய இரொணுவத்மதப் பொதிக்கின்ற விடயதைொ 

அல்ல!  

இதற்கப்பொல் நீங்கள் இன்தனொரு விடயத்மதப் 

பொர்க்கதவண்டும்.  அதொவது யுத்தம் நமடதபற்ற 2008, 

2009ஆம் ஆண்டுகளில் குறிப்பொக வடக்கு ைொகொைத்திதல 

ைன்னொர், வவுனியொ, முல்மலத்தீவு, கிளிதநொச்ெி ஆகிய 

ைொவட்டங்கமளச் தெொோ்ந்த ைக்கள் இடம்தபயர்ந்து, 

இடம்தபயர்ந்து முள்ளிவொய்க்கொல்வமர தென்றதபொது, 

"அங்தக 70,000 ைக்கள்தொன் இருக்கின்றொர்கள்" என்று 

அப்தபொமதய அரெொங்கம் அறிவித்தது. அவ்வொறு 

அறிவித்ததன்மூலம் அங்கிருந்த ைக்களுக்கொன உைவுப் 

தபொருட்கமள வழங்குவதில்கூட தமடகமள விதித்திருந்தது.  

உண்மையில், 4,20,000 ைக்கள் அவ்வொறு இடம்தபயர்ந்து 

அந்தப் பகுதிக்குள்தள - ஒரு ெிறிய பிரததெத்திற்குள்தள 

வொழ்ந்தொர்கள். 4,20,000 ைக்கள் வொழ்ந்த சூழலில் 70,000 

தபருக்கொன உைமவ ைட்டும் வழங்கி, பட்டினியொல் பல 

குழந்மதகளும் வதயொதிபர்களும் இறப்பதற்கு அக்கொல அரசு  

கொரைைொக இருந்திருக்கின்றது.  இதுகூட  பொொிய ஒரு 

தபொர்க்குற்றம் என்றும் ஓர் இன அழிப்பு நடவடிக்மக என்றும்  

ெர்வததெ ெட்டங்கள் தெொல்கின்றன.   

அதததபொன்றுதொன், யுத்தம் நமடதபற்றதபொழுதும் யுத்தம் 

ததொடங்கியதபொழுதும் அங்தகயிருந்த ைனிததநய 

அமைப்புக்கள் எல்லொம் அங்கிருந்து தவளிதயற்றப்பட்டு, 

தகொழும்புப் பகுதிக்கு அனுப்பப்பட்டன. ஐக்கிய நொடுகள் 

ெமபயினுமடய ததொண்டு நிறுவனங்கள் அங்கிருந்து 

கட்டொயைொகக் தகொழும்புக்கு ைீள எடுக்கப்பட்டன. அங்கிருந்த 

ைக்கள் அந்தத் ததொண்டு நிறுவனங்களுக்கு முன்னொல் தென்று, 

"நீங்கள் தபொக தவண்டொம்! இங்தக இருங்கள்! உங்கமள 

விட்டொல் எங்களுக்குப் பொதுகொப்பு இல்மல" என்று ைன்றொடி 

ைறித்ததபொதுகூட, அந்த நிறுவனங்கள் நொட்டின் ெட்ட 

திட்டத்திற்கமைய அந்த இடத்மதவிட்டுக் தகொழும்புக்கு 

வரதவண்டிய நிமலமைக்குத் தள்ளப்பட்டன.  

இமவதயல்லொம் எவ்வொறு நடந்தன?  இவ்வொறு நடந்த 

பிற்பொடுதொன் இந்த நொட்டிதல எண்ணுக்கைக்கற்ற ைக்கள் 
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පාර්ලිශේන්තුව 

தகொல்லப்பட்டிருக்கின்றொர்கள். அப்தபொமதய ஜனொதிபதி 

ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ அவர்களொல் நியைிக்கப்பட்ட, நீதிபதிகமளக் 

தகொண்ட ஒரு நல்லிைக்க ஆமைக்குழுவிற்கு முன்னொல் 

ைன்னொர் ஆயர் வைக்கத்துக்குொிய இரொயப்பு தஜொெப் அவர்கள் 

ெொட்ெியைளித்திருந்தொர். அவர் தன்னுமடய ெொட்ெியத்திதல, 

“4,20,000 ைக்கள் இடம்தபயர்ந்து அந்தப் பகுதிக்குள் 

வந்தொர்கள். ஆனொல், யுத்தத்தின் பின்னர் ஏறத்தொழ மூன்று 

இலட்ெம் ைக்கள்தொன் 'தைனிக் பொம்' முகொைிற்கும் கதிர்கொைர் 

முகொைிற்கும் தெட்டிகுளம் பகுதி முகொம்களுக்கும் 

தகொண்டுவரப்பட்டொர்கள். எனதவ, ைிகுதியொன ைக்கள் 

எங்தக?" என்று தகள்வி எழுப்பியிருந்தொர். இந்த 

அடிப்பமடயில்தொன் சுைொர் 1,40,000 தபர் கொைொைல் தபொயும் 

தகொல்லப்பட்டுைிருக்கின்றொர்கள் என்று கூறி, அவர்கள் எங்தக 

என்ற தகள்விமயயும் அவர் அந்த ஆமைக்குழு முன் 

எழுப்பினொர்.   

இந்த நொட்டிதல யுத்தத்திற்குப் பிற்பொடு இந்த அரெொங்கம் 

தகொண்டுவந்த நல்லிைக்க ஆமைக்குழுவின் அறிக்மகமயக் 

கிடப்பிதல தபொட்டொர்கள். பரைகை தமலமையில் ஒரு 

ஜனொதிபதி ஆமைக்குழுமவ நியைித்தொர்கள். அந்த 

ஆமைக்குழுவின் அறிக்மகயும் ைக்களுக்கு நியொயத்மத 

வழங்கவில்மல. இதற்கு முன்னர் டட்லி - தெல்வொ ஒப்பந்தம், 

பண்டொ - தெல்வொ ஒப்பந்தம் என்பன கிழித்ததறியப்பட்டதன் 

கொரைைொகத்தொன் ஓர் ஆயுதப் தபொரொட்டச் சூழல் இந்த 

நொட்டிதல உருவொக்கப்பட்டது.  இந்த 

அடிப்பமடகமளதயல்லொம் கடந்து வந்தும், இவ்வளவு தபொிய 

யுத்தம் நடந்த பிற்பொடும், இந்த ைக்களுமடய உண்மை 

நிமலமயப் புொிந்துதகொள்ளொைல், பொதிக்கப்பட்ட ைக்களுக்கொன 

நீதிமய வழங்குவதற்கு ஏன் அரெொங்கம் தயங்கதவண்டும்?  

இந்த நொட்டின் இரொணுவம்தொன் யுத்தத்மத 

நடத்தியிருக்கின்றது. அது தொன் இந்த நொட்டிலுள்ள ைக்கள்ைீது 

யுத்தம் நடத்தவில்மல, அல்லது ைக்கமளக் தகொல்லவில்மல, 

அல்லது தொன் அநியொயைொன முமறயிதல நடக்கவில்மல 

என்றொல், அதமன தநஞ்மெ நிைிர்த்திச் தெொல்வதற்கு ஏன், 

தயக்கம் கொட்டதவண்டும்? இந்த நொட்டிதல நடந்தது ஓர் 

அநியொயைொன யுத்தம்! அப்பொவி ைக்கள் 

தகொல்லப்பட்டிருக்கிறொர்கள்; அப்பொவி ைக்கள்ைீது அந்த யுத்தம் 

புொியப்பட்டிருக்கிறது. அப்பொவி ைக்கள்ைீது தபொஸ்பரஸ் 

குண்டுகள் வீெப்பட்டிருக்கின்றன; தகொத்தைிக் குண்டுகள் 

வீெப்பட்டிருக்கின்றன. எத்தமனதயொ குழந்மதகள், ெிறுவர்கள், 

தொய்ைொர் தகொல்லப்பட்டிருக்கிறொர்கள். ஏன், எங்களுமடய ெக 

பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் ெொந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தரொெொ அவர்கள்கூட 

அந்த யுத்தத்திதல தனது ஒரு கொமல இழந்திருக்கிறொர். அவர் 

பயங்கரவொதியொ? அவர் ஆயுதத்ததொடு நின்றொரொ? ஒரு 

திட்டைிடல் பைிப்பொளரொக அரெ தெயலகத்திதல 

பைிபுொிந்தவர்! இதற்கு நொன் இந்தப் பொரொளுைன்றத்துக்குள் 

இருக்கின்ற ெின்ன உதொரைத்மத ைட்டும்  தெொன்தனன். 

இமதப்தபொல பல்லொயிரக்கைக்கொன உதொரைங்கள் 

வடக்கிலும் கிழக்கிலும் இருக்கின்றன. இது ஒரு நீதி தவண்டிய 

தபொரொட்டதை தவிர, ஓர் இமறமையுள்ள நொட்மட பொதிக்கச் 

தெய்வதல்ல. பொதிக்கப்பட்ட ைக்கள் தங்களுக்கு நீதி தவண்டும் 

என்று தகட்கிறொர்கள். அந்த நீதிமய வழங்குவதற்கு ஏன் 

தயங்குகின்றீர்கள்?  

இங்தக தகௌரவ அமைச்ெர் ைங்கள ெைரவீர அவர்கள் 

இருக்கிறொர். அவர் 2015ஆம் ஆண்டு தெப்தரம்பர் ைொதம் 

தஜனீவொவிதல ஒப்புதல் அளித்திருந்தொர், “ நொங்கள் இங்கு ஒரு 

கலப்புமுமறயிதல விெொரமைகமள தைற்தகொள்வதற்கும் அந்த 

ைக்களுக்கு நீதி கிமடக்கச் தெய்வதற்கும் தயொரொக 

இருக்கிதறொம்” என்று. அதமன நொங்கள் வரதவற்கிதறொம். 30

(1)இன் கீழ் ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்ட அந்த விடயங்கள் 

அவ்வொறு இருக்கும்தபொது, அது நிமறதவற்றப்படொைதல 

இன்று நொங்கள் 2016-2017 வமர சுைொர் இரண்டு 

ஆண்டுகமளக் கடந்து வந்திருக்கின்தறொம். ஆனொல், ைீண்டும் 

அரெொங்கத்துக்கொக இரண்டு ஆண்டு கொல அவகொெத்மதச் 

ெர்வததெ ெமூகம் வழங்கியிருக்கின்றது. ஏன் 

வழங்கியிருக்கிறது? உலகப் பந்திதல உள்ள இந்த நொட்டின் 

பொதிக்கப்பட்ட ைக்களுக்கொக, இழந்திருக்கின்ற ைக்களுக்கொக, 

நீதி தகட்கின்ற ைக்களுக்கொக நீதிமய வழங்குங்கள் என்று.  

இமறமையுள்ள இரண்டு ததெங்கமளக் தகொண்டதொக 

இந்தத் தீவு இருந்ததொகப் பண்மடய கொல வரலொறு 

தெொல்லுகிறது. ஏன், நீங்கள் ெிங்கள வரலொறுகமளப் 

படித்தொல்கூட அது ததொியும்! விஜயன் இந்த நொட்டுக்கு 

வருவதற்கு முன்னர் இலங்மகயிதல நொகர், இயக்கர் என்ற 

தைிழ் தைொழி தபசுகின்ற இனத்தவர் இருந்திருக்கின்றனர். ஒரு 

ததெத்தில் அவர்கள் வொழ்ந்திருக்கிறொர்கள். அவ்வொறொன ஓர் 

இனம் இருந்ததபொழுது, அவர்களுக்கும் ஓர் இமறமை 

இருந்திருக்கிறது. அவர்களுக்தகன ஒரு நிரந்தர ததெம் 

இருந்திருக்கின்றது. அதததபொலத்தொன் ெிங்கள ைக்களுமடய 

நொகொிகம், பண்பொடு, இமறமை என்பவற்மறயும் அந்த இனம் 

ஏற்றுக்தகொண்டிருக்கின்றது. ஆனொல், தபொர்த்துக்தகயர், 

ஒல்லொந்தர், ஆங்கிதலயர்களுமடய வருமகக்குப் பிற்பொடு, ெில 

நிர்வொக நடவடிக்மககளுக்கொக இமவ இமைக்கப்பட்டன. 

அதன் விமளவொக, இந்த நொட்டிதல ஓர் இரத்தக் களொி 

ஏற்பட்டிருந்தும் பிரச்ெிமன இன்னமும் தீர்க்கப்படொைல் 

இழுபட்டுச் தெல்கின்றது. இவ்வொறு இழுபட்டுச் தெல்லுகின்ற 

இந்தச் சூழலில், இப்தபொழுதும் இதற்குப்  பயங்கரவொத முலொம் 

பூெி, ஏததொ ததமவயற்ற ஓர் ஆயுதப் தபொரொட்டம் இங்கு 

நடந்ததுதபொலவும் அது தன்தனழுச்ெியொக ஆயுதங்கதளொடு 

குதித்து வந்த யொரொதலொ நடத்தப்பட்டது தபொலவும் கொட்ட 

முமனவது ைிகவும் ஆபத்தொனது.  

இந்த நொட்டிதல எைது முன்மனய தைிழ்த் தமலவர்கள் 

எைது ைக்களின் உொிமைகளுக்கொக அஹிம்மெ வழியிதல 

தபொரொடினொர்கள். தபொரொடித் தங்களுக்கொன உொிமைகமளக் 

தகட்டொர்கள்.  அதற்கொக 1948ஆம் ஆண்டிலிருந்து எைது 

தமலவர்கள் உட்பட பல்லொயிரம் தைிழ் ைக்கள் தங்கமளப் 

பலிதகொடுத்தொர்கள். அவ்வொறு உொிமை தகட்டதபொழுது, 

அவர்கள் ஆயுதமுமறயிதல அடக்கப்பட்டொர்கள். அவ்வொறு 

அடக்கப்பட்டதன் கொரைைொகத்தொன் தைிழ் இமளஞர்கள் 

துப்பொக்கிகமளத் தூக்கினொர்கள். 1985ஆம் ஆண்டு தைிழீழ 

விடுதமலப் புலிகளின் தமலவர் பிரபொகரன் அவர்கள் 

“இந்தியொ ருதட” பத்திொிமகயின் தெய்தியொளர் அனிதொ பிரதொப் 

அவர்களுடனொன தெவ்வியின்தபொது  “நொங்கள் ஆயுதங்கள்ைீது 

கொதல் தகொண்டவர்கள் அல்ல; எங்கள்ைீது ஆயுதங்கள் 

திைிக்கப்பட்டிருக்கின்றன” என்று குறிப்பிட்டொர். 

அவ்வொறுதொன் ஆயுதங்கள் தைிழ் இமளஞர்கள்ைீது 

திைிக்கப்பட்டது. ைீண்டும் அவ்வொறொனததொரு யுகத்துக்கு 

அமழத்துச் தெல்லொதீர்கள்! இப்தபொது இங்தக இருக்கின்ற 

நிமலயிதல நீதிமயத் தொருங்கள்!  

இந்த நொட்டில் தைிழர்கள் பொதிக்கப்பட்டிருக்கிறொர்கள்; 

அப்பொவி ைக்கள் தகொல்லப்பட்டிருக்கிறொர்கள்; ஒரு தநரக் 

கஞ்ெிக்கொக வொிமெயில் நின்ற குழந்மதகள்கூட 

தகொல்லப்பட்டொர்கள். தங்களுமடய தெொத்துக்கமளயும் 

வீடுகமளயும் இழந்து, ைன்னொொிலிருந்து கொல்நமடயொக 

முள்ளிவொய்க்கொல்வமர தென்று, இருப்பதற்கு இடைில்லொைல், 
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ஒரு கிண்ைம் கஞ்ெிக்கொக குழந்மதகள் வொிமெயில் 

நின்றதபொழுது, தகொத்துக்குண்டுகளின் தொக்குதலினொல் அந்தக் 

குழந்மதகள் தகொல்லப்பட்டொர்கள். ஏன், இன்றும்கூட 

கிளிதநொச்ெியிதல வலிந்து கொைொைல் ஆக்கப் 

பட்டவர்களுமடய தபற்தறொர் - அவர்கள் 60-70  வயமதக் 

கடந்தவர்கள் - 107வது நொளொகத் தங்களுமடய பிள்மளகளுக் 

கொகப் தபொரொடிக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள். இரொணுவம் 

ஒலிதபருக்கிமூலம் அறிவித்தது, “உங்களில் யொரொவது ஒரு 

நொள்கூட விடுதமலப் புலிகளுக்கு உதவியிருந்தொல், ஒரு 

நொளொவது விடுதமலப் புலிகள் அமைப்பில் இருந்திருந்தொல், 

உடதன ெரைமடயுங்கள்! உங்கமள நொங்கள் விெொொித்துவிட்டு 

விடுகிதறொம்” என்று. இவ்வொறு தெொல்லி இன்று 07 வருடங்கள் 

கடந்தும்கூட, தங்கள் மககளொல் ஒப்பமடத்த  பிள்மளகமள 

அவர்கள் ததடுகிறொர்கள். இன்மறக்குத் தகரப் பந்தல்களின்கீழ் 

107 நொட்களொக ெொகும்வமர தபொரொட்டம் 

நடத்திக்தகொண்டிருக்கும் அந்த ைக்கமளப் பற்றி இந்த 

நொட்டிதல இருக்கின்ற ெிங்களத் தமலவர்கள், ெிங்களத் 

ததெியவொதிகள்  ெிந்திக்கொதது ஏன்? திருதகொைைமலயில், 

வவுனியொவில், முல்மலத்தீவில், ைருதங்தகைியில், 

கிளிதநொச்ெியில் இவ்வொறு ைக்கள் தபொரொடியவண்ைம் 

இருக்கின்றொர்கள். அவர்கள் தங்களுமடய தெொந்த 

நிலங்களுக்குச் தெல்ல முடியவில்மல. இரமைதீவு ைக்கள், 

தகப்பொப்பிலவு ைக்கள் இன்றும் ததருவிதல இருக்கின்றொர்கள். 

அவர்களொல் அங்கு தென்று வொழ முடியவில்மல. நொன் 

தெொல்வது என்னதவன்றொல், இந்த ைண்ைிதல இவ்வொறொன 

அநியொயங்கள் நடக்கின்றன; ைக்கள் ததொடர்ந்தும் நிம்ைதியற்ற 

வொழ்க்மகமய வொழ்கின்றொர்கள் என்பமதத்தொன். 

பமளயிதல அண்மையில்  துப்பொக்கியொல் சுட்டதொகக் கூறி  

தைிழ் இமளஞர் ஒருவர் - முன்னொள் தபொரொளி மகது 

தெய்யப்பட்டிருக்கின்றொர். ஆகதவ, இந்த விடயங்கள் இந்த 

நொட்டிதல ததொடர்ந்துதகொண்டிருக்கப்தபொகின்றனவொ? இந்த 

நொடு எங்தக தெல்லப்தபொகின்றது?  ஆனொல், நீதி என்பது 

ெைத்துவைொனது- எல்தலொருக்கும் ெைைொனது.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over. Please wind up now.  

 
ගරු එසන. ශ්රීතරන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெி. ெிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகளரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, எனக்கு 

15 நிைிட தநரம் தரப்பட்டது. ஆனொல், நீங்கள் அதமனக் 

குறுக்கிவிட்டீர்கள்.   

ஆகதவ, அரெொங்கம் பொதிக்கப்பட்ட அந்த ைக்களுக்கு 

நீதிமய வழங்க தவண்டும் என்பமத இந்த இடத்திதல 

வலியுறுத்தி, விமடதபறுகின்தறன். நன்றி. 

  
      

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Thank you.  

වරු අජිත් ්ාන්නේශපරු් ්න්ත්රීතු්ා. ඔබතු්ාට විනාඩි 5ෙ 

ොලය    තිශබනවා. 

[අ.භා. 5.54] 

 

ගරු අජිත් ොන්නප්වපරුෙ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි    විශ ේෂශයන් අප රට  විවිධ 

ආවේ අදහයන  විවිධ ඇදහී කේ ඇති  විවිධ භාෂා  ෙතා ෙරන 
ජනතාව  වාසය ෙරන රට . පසුගිය ොල පරිච්ශේදවල   
ජනතාව  ශබොශහයෝ සුන්දරව ොලය වත ෙළා. ඊට පසාශසේ  ආවේ 

අනුව  ජාරණන් අනුව  කුල අනුව විවිධ ශේ පාලන ප ෂ  
බිහිවීශ්න් ශේ ෙණ්ඩායේ එකිශනො තුළ නවරය  නිර්්ාණය  
කිරි් නිසා පසුගිය ද ෙය තුළ ඉතා්  ශේදනීය තත්ත්වය  ශේ 

රට තුළ අපිට දකින්නට ලැබුණා.   

විශ ේෂශයන්් පසුගිය රජය ොලය තුළත් බලය තහයවුරු ෙර 
වැනී් සඳහයා  බලය ලබා වැනී් සඳහයා ශේ තත්ත්වයන් වර්ධනය 

වී්ට ඉඩ හයැරියා මිස  ඒවා ස්ථයෙට පත් කිරී්ට ක්රියා ෙශළේ 
නැහයැයි කියන එෙත් අපි දැ ො. ෙට්ටිය  පන්සල්වලට 
වහයනවා;  ෙට්ටිය  පල්ලිවලට වහයනවා;  ෙට්ටිය  

ශෙෝවිල්වලට වහයනවා. ඒ වාශේ  එශරහිවීේ ත්යි අපි හයැ් 
තැනේ  දැ ශ .  නිදහයස ලැබුවායින් පසුව   එන්න එන්න් 
අශේ රට  ප්රපාතයට පත් ශවන්නට ශහයේතුව  වුශණ්  ශේ 
තත්ත්වයයි.  එදා අශේ රට" ඉන්දයන් සාවරශත දාතු ඇටය" 

යනුශවන් වර්ණනා ෙළා.  "ධර්් ේවීපය" ශලස ශ්රී ලිංොව වැන  
ශලෝෙශත පිළිවැනී්  තිබුණා. නදාත් පසුගිය ොලය ශදස 
බැලුවා් ශේ සියල්ල්  ෙඩා බිඳ වැටුණා.  ේශල්ච්ඡ මිනිසුන් 

සිටින රට  විධියට ත්යි ශේ රට  ශලෝෙය තුළට නිරාවරණය 
වුශණ්.  ජනතාවට නිදහයශසේ ජීවත් ශවන්න බැරි   ශ්ොන ආව් 
ඇදහුවත්  ශ්ොන ජාතියෙට අයත් වුණත්  ශ්ොන කුලයෙට අයත් 

වුණත්   ඒ ොටවත් නිදහයශසේ ජීවත් ශවන්න බැරි රට   විධියට 
ත්යි ශලෝෙයට පිළිබිඹු වුශණ්. අශේ රශට් ජනතාව තුළත්  ඒ 
ආෙල්පය තිබුණා. 

විශේලීෙයන් ශේ රටට ආවා් වවකිව යුතු ඇ්තිවරු පාශර්  
නිදා වත්තා.  ඒ විශේලීෙයාට පාශර් යන්න ඉඩ දුන්ශන් නැහයැ. ශේ 
රට ශග්රෝතිෙයන්ශේ රට  බවට පත් වුණා.  නවනීදන්පිල්ශල්  
්ානව හිමිෙේ පිළිබඳ ශෙෝසාරිසාතුමිය ශේ රටට පැමිණියා් 

ඇ්තිවරයකු ගිහින් ඇයව  ෙසාද බඳින්න ශයෝජනා ෙළා.  එශහය් 
තත්ත්වය  ත්යි ශේ රශට් තිබුශණ්.  ශේ රටට  සිංචාරෙයන් 
විධියට පැමිණී විශේලීෙ සාවාමි පුරුෂයා ්රා ද්ා බිරිඳව දූෂණයට 

ල  ෙළා.  එශහය් තත්ත්වය  ත්යි පසුගිය ොලය තුළ ශේ 
රශට් තිබුශණ්.  අශේ රට පිළිබඳව ශලෝෙය තුළ තිබුණු ශහයොඳ 
ප්රතිරූපයට එන්න එන්න් හයානි පැමිණුනා.  ඒ නිසා ත්යි  

ශලෝෙය තුළ අපිව ශෙොන් ශවන්නට ප ටන් වත්ශත්.   එදා අශේ 
රශට් නායෙයන් ශනොදයුණු ශවෝත්රිෙ නා ය ෙයන් කියන  
තත්ත්වයට ආවා. වරු ්හින්ද ස්රසිිංහය ඇ්තිතු්ාශේ ෙථාශේත් 

ඒ අදහයස දැ වුණා. ශවෝත්රිෙ නායෙයන් සිටින  ඒොධිපති 
නායෙයන් සිටින  ශවෝත්රිෙයන් සිටින රට  විධියටයි  
"ධර්්ේවීපය" නැත්නේ  "ඉන්දයන් සාවශත දාතු ඇටය" 

ශලෝෙයට ප්රචලිත වුශණ්. ඡන්ද ලකුණ වුශණ් අලියා ශනොශවයි;  
පුටුව ශනශවයි;  බුලත් ශෙොළය ශනොශවයි; එල්ලුේ වහය.  එල්ලුේ 
වහය ත්යි ශේ රශට් ඡන්ද ලකුණු විධියට ජිනීවාවල ජයග්රහයණය 
ෙරන්න  තිබුශණ්.  එශහය් නැත්නේ විදුලි  පුටුව ත්යි  ශේ රශට්  

බලය  ලබා වැනී් සඳහයා  ඕනෑ ෙරන   ජනතාවශේ ඡන්ද  ලකුණ  
වුශණ්.  ඒ  තත්ත්වයට රශට් ශේ පාලනය  පිරිශහයන්නට පටන් 
වත්තා.  ්ානව හිමිෙේ ෙවුන්සිලය අශේ රශට් ෙටයුතුවලට 

්ැදහයත් ශවන්න ට  ශහයේතුව වුශණ්  එයයි.  

ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි  කියන්න ශෙශන  නැති 
වුණා්  අශේ රශට් ජනතාව ගිහිල්ලා  එ සත් ජාරණන්ශේ ්ානව 
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පාර්ලිශේන්තුව 

හිමිෙේ ෙවුන්සිලයට පැමිණිලි ෙළා.  විශ ේෂශයන්් 2012 ී  අපට 
එශරහිව ශයෝජනාව  ආවා. එ් ශයෝජනාව ආපු ශවලාශේත් අපට 
කිේවා  "පුළුවන් නේ හයැශදන්න  ශ්න්න ශේවා ත්යි  රශට් 

තිශබන ප්ර ාන" කියලා. අශේ රශට් ජනතාවට සා්ොීනව ජීවත් 
ශවන්න බැරිේ  තිබු ණා.  එශහය් නැතිව ඇශ්රිොශේ අයට 
ජීවත් ශවන්න බැරිේ නිසාවත්   යුශරෝපශත අයට ජීවත් ශවන්න 

බැරිේ නිසාවත් ශනොශවයි. අශේ රශට් ජනතාවට සා්ොීනව 
ජීවත් වී්ට ශනොහයැකි පරිසරය  රට තුළ තිශබනවා කියන එෙ 
පිළිබඳව ත්යි  අපව දැනුවත් ෙශළේ. ඒ අශේ් ශහයොඳටයි.  

ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රිතු්නි  2013 ී  ශේ ප්ර ානය ආවා. 
2014 ී  ශ්් ප්ර ානය අති උග්ර වුණා කියලා අපි දන්නවා.  
පාලෙයාව ශබ්රා වන්න ඡන්දය ශදන්න කියලා ඉල්ලුවා.  

නැත්නේ  ජිනීවාවල එල්ලුේවහයට යන්නට සිදු ශවනවා   එශහය් 
නැත්නේ  රණවිරුවන්ට එල්ලුේවහයට යන්න සිදු ශවනවා   විදුලි 
පුටුවට ශවන ගිහින් ්රන්නයි හයදන්ශන් කියලා  කිේවා. ශලෝෙයට 
එශරහිව ඡන්දය  ඉල්ලුවා. අපි ශලෝෙයට නවර ෙරන  ජාතිය  

බවට පත් වුණා. අශන  රටවලට නවර ෙරන  දයුණු රටවලට 
නවර ෙරන ජාතිය  බවට පත් වුණා. රට තුළ ේශේ ය 
වැපිශරන්න පටන් වත්තා. අවසානශතී    ජනතාව එය ශත්රුේ 

වත්තා.  2015 ජනවාරි 0ට ශවනිදා ජනතාව  විේලවීය ශවනස  
ඇති ෙශළේ එ් සිතුවිලි ශවනසා ෙරන්නයි.  “ෙෑශේ නැතත් ේ  
නැහයැ  ර ෂා නැතත් ේ  නැහයැ   අශේ රටට යහය පාලනය  

ලබා ශදන්න” කියලා  පසුගිය ොලශත ී  ජනතාව ශේ විේලවීය 
ශවනස ඇති ෙළා.  අපි දන්නවා  ශේ විේලවය ෙරන එෙ 
ශවනස  ශනොශවයි කියලා. අශේ රශට් එදා ආණ්ඩු ප ෂශත 

ඉඳශවන අද විප ෂයට ගිහිල්ලා ෙෑ වහයන නායෙශයෝ එදා 
"ජිනීවා" කිේවා්  බශත ශවේලන තත්ත්වය  තිබුණා.  හයැිංශවන්න  
තැන  නැති වුණා. "ජිනීවා" කියන ශෙොට එදා ඔවුන් දැ ශ   

එල්ලුේ වහය.  ජිනීවා ්ානව හිමිෙේ ෙවුන්සිලය වැන ෙථා 
ෙරනශෙොට ඔවුන්ට ්රණ බිය ඇති වුණා.  නදාත් අපට පුළුවන් 
වුණා  ශේ යහය පාලන ප්රතිපත්තිය ශලෝෙයට පැහයැදලි ෙර ශදන්න.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

වරු ්න්ත්රීතු්නි  ඔබතු්ාට ලැබුණු ොලය අවසානයි. 

 
ගරු අජිත් ොන්නප්වපරුෙ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි   ්ට තව විනාඩි ශදෙෙ 

ොලය  ලබා ශදන්න. 

අපි එවැනි ජාතිය  ශනොශවයි  අපි ඉන්ශන් ධර්්ේවීපශතයි 
කියලා  ශලෝෙයට පැහයැදලි ෙර ශදන්න අපට පුළුවන් වුණා.  
අතිවරු ජනාධිපතිතු්ාටත්  වරු අග්රා් ාතයතු්ාටත් අපි ඒ වැන 
සාතුතිවන්ත ශවන්නට ඕනෑ. විශ ේෂශයන්් අශේ රශට් හිටපු 

විශේ  ඇ්තිවරයා ව ශයන් ශේ පරිවර්තනයට පළදාවැනි අඩිය 
තැබී් වැන වරු ්ිංවල ස්රවීර අ්ාතයතු්ා ටත්  අපි සාතුතිවන්ත 
වනවා.  

ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රිතු්නි  ශේ රශට් මිනිසුන්ට 
සා්ොීනව ජීවත් ශවන්න පුළුවන් වාතාවරණය  ඇති වන 
ආොරයට  අපි වැඩ ෙළා. වරු ්ිංවල ස්රවීර ඇ්තිතු්ා 2017 

්ාර්තු ්ාසශත ජිනීවා සැසිවාරයට යන විට සිිංහයශය  වාශේ සිිංහය 
නාද ී ලා කිේවා  "අපි ඒ තැනට යන පියවරට ඇවිල්ලා තිශබනවා" 
කියලා.  අපි ශේ රශට් රාජය යන්ත්රණය සාවාධීන ෙරලා සාවාධීන 

ශෙොමිෂන් සභා පිහිටුවලා තිශබනවා. ශතොරතුරු දැනවැනීශේ 

අයිතිවාසිේ පිළිබඳ පනත ඇති ෙරලා  ශේ රශට් රාජය 
දාදල්වලට ශවන්ශන් ශ්ොෙ ද යන්නත්  ශේ රජය විනිවිදභාවය  
ඇතිව ෙටයුතු ෙරනවාය කියන එෙත් පැහයැදලි ෙරලා තිශබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

වරු ්න්ත්රීතු්ා ෙථාව අවසන් ෙරන්න. 
 

ගරු අජිත් ොන්නප්වපරුෙ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි   අවසාන ව ශයන් ්ට තව 

එෙ විනාඩිය   ලබා ශදන්න. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ොලය ්ද.  ෙථා ෙරන්න තවත් ්න්ත්රීවරුන්  5 ශදශන  
ඉන්නවා.  
 

ගරු අජිත් ොන්නප්වපරුෙ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි  ්ා අවසාන ව ශයන් ශේ 

වැනත්  සඳහයන් ෙරන්නේ. සාපරාධී ක්රියාවලී  වින්දතයන් 
ආර ෂා කිරී්ට  සා ෂිෙරුවන් ආර ෂා කිරී්ට ෙටයුතු ෙරන 
බව ශපන්වා ී  තිශබනවා.  අද අශේ රට නව ්ාවතෙට ශයොදා ෙර 
තිශබනවා.  අශේ රට සිංචාරෙයන් වැඩිශයන්් එන ප්ර ිංසනීය 

්ට්ට්ෙට ශවනැවිත්  එ් වාතාවරණය අද ශලෝෙය ඉදරිශත  
ප්රදර් නය ෙරලා තිශබනවා. ඒ නිසා ්් කියනවා  අපි ශේ යන 
ව්නට බාධා ෙරන්න එපා ; අවුල් ෙරන්න එපා; ේශේ ය වපුරලා 

රශට් බලය අල්ලන්න තැත් ෙරන්න එපා කියලා. අපි හයැශ්ෝ්  
එෙතු ශවලා  රට  ව ශයන් හිතලා රශට් ප්රතිරූපයත්  රශට් 
ජනතාවශේ ප්රති රූපයත් ඉහයළ නැිංවී් සඳහයා ෙටයුතු කිරී්ට 

අත්වැල් බැඳ වනිදා කියන ආයාචනය ෙරමින් ්ශේ ෙථාව 
අවසන් ෙරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සාතුතියි.   

ීනළඟට  වරු ආර්.එේ. පේ් උදය ාන්ත ගුණශසේෙර 

්න්ත්රීතු්ා. ඔබතු්ාට විනාඩි 5ෙ ොලය  තිශබනවා.  

[අ.භා. 6.00] 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුණවසේකර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். பத்ை உதயெொந்த குைதெகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි  පාර්ලිශේන්තු ්න්ත්රී  

ඒොබේධ විප ෂශත නායෙ දශන්ෂා ගුණවර්ධන ්ැතිතු්ා විසින්  

ජිනීවා හී ක එ සත් ජාරණන්ශේ ්ානව හිමිෙේ ෙවුන්සිලයට ඉදරිපත් 
ෙරන ලද ඒොබේධ ශයෝජනාව පිළිබඳව අද දන සභාව ෙල් 
තබන අවසාථාශේ ශයෝජනාව  ඉදරිපත් ෙර තිශබනවා.  

ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි   අශේ රට අවුරුදු 30  තිසාශසේ  
යුේධය  පැවැති  රට  බව අපි දන්නවා. ශලෝෙශත ත්රසාතවාදය 
නි් ෙරපු  සා් ොීන රාජයය  හයැටියට 2009 වර්ෂශයන් පසුව 

අශේ රට ඉදරියට ඇවිත් තිශබනවා.  

1149 1150 

[වරු අජිත් ්ාන්නේශපරු් ්හයතා] 
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ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි  ශදවැනි ශලෝෙ යුේධශයන් 

පසුව ශලෝෙ අධිරාජයවාී න්ට ඕනෑ ශවලා තිබුණා ත්න්ශේ පුහු 
ශේ පාලන වුව්නාවන් ශවනුශවන් ශලෝෙ ආර්ථිෙශත සිතිය්; 
ශලෝෙ සිතිය් නැවත ලකුණු කිරී්ට. එවැනි උපාය ්ාර්ගිෙ වැඩ 
පිළිශවළ  තිබුණා.  ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි  ඒෙට 

වුව්නා වුණු ක්රියාවලිය ත්යි රටවල් ශබදා ශවන් කිරීශේ 
ක්රියාවලිය. එ සත් ජාරණන්ශේ සිංවිධානය ශයොදා වනිමින් 
ශලෝෙශත ශබොශහයෝ රටවල ශේ බලහයත්ොරී ්ැදහයත්වී් 

සාධාරණීෙරණය ෙළා.  ස්හයර විට ඒ සඳහයා ආයුධ සන්නේධ කුලී 
හයදාදා ශයදුවා. සන්නේධ කුලී හයදාදා හයදලා  ප්රධාන් ශ්ශහයයු් 
වුශණ් ශලෝෙය ශ ඩරල් කි රීශේ; ශලෝෙය ෙැබලි කිරීශේ 

වයාපෘතිය ආරේභ කිරී්යි.  

ශ ඩරල් වයාපෘතිශත පියා හයැටියට සලෙන ලිංොශේ 
ශචල්වනායවේ ්හයත්්යා ත්යි ්ැශල්සියාශේ සිට ඇවිල්ලා ශේ 
රට ෙැබලි කිරීශේ  ශවන් කිරීශේ දසාවට ශයොදා ෙරලා  සිිංහයල  
ශද්ළ  දාසාලිේ ජනතාව ෙථා ෙරන භාෂාව අනුව  අදහයන ලබ්ධීන් 

අනුව  අදහයන ආව් අනුව ශ්රී ලිංොව තුළ ශබදුේවාී   වයාපාරය 
ආරේභ ෙශළේ. ශේ විධිය ට එ සත් ජාරණන්ශේ සිංවිධානයත්  
ශවනත් ශවනත් අවශ ේෂ සිංවිධානත්  ශලෝෙශත ත්රසාතවාී  

සිංවිධානත් නිර්්ාණය කිරී් හයරහයා ශේ වනශෙොට ශලෝෙශත 
රටවල් 26  ශබදා ශවන්ෙර තිශබනවා. එශහය් ශබදා ශවන් 
ශවන්න ගිය රාජයය  ත්යි එදා එල්ටීටීඊ මිනී්රු 

ප්රභාෙරන්ශවන් ශබ්රා වත්ශත්. උතුශර් ශද්ළ ජනතාවටත් 
අයිතිවාසිෙේ ශනොදුන්  නැ ශඟනහිර දාසාලිේ ජනතාවටත් 
අයිතිවාසිෙේ ශනොදුන්  දාසාලිේ ජනතාවට ොත්තන්කුඩි පල්ලිශතී  
ත්න්ශේ ආව් අදහයන්නත් ශනොදුන්  අශේ ශ්රී ්හයා ශබෝධීන් 

වහයන්ශසේත් විනා  ෙරලා ශ්රී ්හයා ශබෝධීන් වහයන්ශසේ අයෝයස ශල් 
විල  ෙළ  ශ්රී දළ දා වහයන්ශසේ ළඟ මිනී  ශල් වැපුරූ ප්රභාෙරන්ශේ 
ඒ ත්රසාතවාී  වයාපාරය නි්ා ෙර  ශේ ර ට එ  ශසේසත් ෙරන ්හයා 

සටන   ති්ත් ෙරන ඒ බරපතළ රණන්දුව එදා වත්ශත් ්හින්ද 
රාජප ෂ කියන ශේ රශට් නායෙයායි. අන්න ඒ බරපතළ 
රණන්දුවට එ සත් ජාරණන්ශේ සිංවිධානය අෙැ්ැතියි; ශලෝෙශත 

බටහිර රාජයයන් අෙැ්ැතියි.  

ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි  ශේ ොරණය ්තෙ තබා 
වන්න. එ සත් ජාරණන්ශේ සිංවිධානය ශෙොයි තරේ බලවත් ශලස  
බරපතළ ශලස ශලෝෙය අ්ානුෂිෙ තැනෙට ශවනගිහින් 
තිශබනවාද කියනවා නේ  ඔවුන්ට ඕනෑ ෙරන හයැ්  ශදය ් 

ශලෝෙය පුරා වයාේත ෙරලායි තිශබන්ශන්. ්ා එෙ උදාහයරණය  
කියන්නේ. පැපුවා නිේගිනියාව බටහිර පැපුවා කියා ශවන් ෙරලා 
රට  හයදලා  එය ඉන්දුනීසියාවට පවරා ශදන්න අඩි රූල  තබා 

ත්යි පැපුවා නිේගිනියාව ශවන් ෙශළේ. ඒ විධියට ත්යි ශද්ළ 
ඊළාේ සිතිය් නිර්්ාණය ෙශළේත්. ්ැණි  ව ශඟන් ශ්හයා 
පැත්තටත්  ්න්නාරේ ශද්රෝණිශයන් එහයා පැත්තටත් ශද්ළ ඊළාේ 

රාජයය  නිර්්ාණය ෙරන්න ත්යි අධිරාජයවාී න්ශේ වුව්නාව 
වුශණ්. එයට ත්යි ශ ඩරල්ෙරණය අරශවන ඇවිල්ලා 
තිශබන්ශන්. ශ්න්න ශේ ක්රියාවලියට ඔවුන් දැන් ශවශනන දඬු 
අඬුව ත්යි ජිනීවාවලින් එන ශයෝජනාව. සුඩානය ශබදුවා වාශේ  

ශවනත් රටවල් ශබදුවා වාශේ  පසුගිය වසර 7ෙ ොලය තුළී  ශේ 
්ානව හිමිෙේ ආශල්ප ෙළ රාජය තන්ත්රිෙ දඬු අඬුව ශයොදා වන්න 
එ සත් ජාරණන්ශේ සිංවිධානය ්ැදහයත් වුණා. ඒ ්ැදහයත් වීශේ 

උච්චත් අවසාථාව ත්යි  පසු ගිය දා ජිනීවාවලී  සේ්ත වුණු  
2014 ී  ්ානව හිමිෙේ ශෙෝසාරිසාවරයා විසින් සේ්ත ෙළ  
2014 ී  ෙැඳ වූ ශ්රී ලිංොවට එශරහි පරී ෂණ වාර්තාව ්ත පදනේ 

වූ 30/1 ශයෝජනාව ශ්රී ලිංොශේ විශේ  ඇ්තිවරයා අනු්ත කිරී්. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

වරු ්න්ත්රීතු්නි  ඔබතු්ාට නියමිත ොලය අවසානයි. 

ගරු ආර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුණවසේකර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். பத்ை உதயெொந்த குைதெகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ශේ අනු්ත කිරී් හයරහයා ශේ රශට් ආර ෂෙ හයදාදාව  ශේ 

රශට් රණ විරුවන්  ශබදුේවාී  වයාපාරවලට විරුේධව සටන් ෙළ 

අශේ රශට් රණ විරුවන් ්ානව හිමිෙේ දඬු අඬුවට රැශවන යන 
ක්රියවලිය විශේ  අ්ාතයවරයා විසින්් සේ්ත ෙර තිශබනවාය 
කියන ොරණය ඔේපු ෙරලා තිශබනවා. එ් නිසා ශේ ආණ්ඩුව 
අද යමින් සිටින්ශන් ශේ රට ශබදා ශවන් කිරීශේ දසාවටයි; 

ශබදුේවාී  වයවසාථාව  සේ්ත කිරීශේ දසාවටයි. ඒ විතර  
ශනොශවයි. ශේ රශට් පැවති තිසා අවුරුදු සාපරාධී යුේධය නි්ා ෙළ 
ශේ රශට් හයදාදාව දඬු අඬුවට රැශවන යන ක්රියාවලියෙට හයසු 

ෙරලා තිශබනවාය කියන ොරණයත් ්ත  ෙරමින්  ඊට 
විරුේධව ශේ රශට් ජනතාව ශපළ වැශසන එෙ අනිවාර්යයි කියන 
ොරණාවත් ්ත  ෙරමින් ්ා නවතිනවා. ශබොශහයෝත්් සාතුතියි  

ූලලාසනාරූඪ වරු ් න්ත්රීතු්නි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සාතුතියි.  

ඊළඟට  දාජිබුර් රහු්ාන් ්න්ත්රීතු්ා. ඔබතු්ාට විනාඩි 5ෙ 

ොලය  තිශබනවා.  

 
[අ.භා. 6.06] 

 
ගරු ණජිබුර් රහුොන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
සාතුතියි  ූලලාසනාරූඪ වරු ් න්ත්රීතු්නි. 

ජිනීවා ්ානව හිමිෙේ ෙවුන්සිලශත 2017 ්ාර්තු වාර්තාව 

පිළිබඳව සාෙච්ඡා කිරී්ට අවසාථාව ලබාී ් වැන ්ා සාතුතිවන්ත 
වනවා. ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි  අපි ්ානව හිමිෙේ 
ශචෝදනාවට ල ශවලා තිබුණු රට . පසුගිය ොලය පුරා් ඒ 

ශචෝදනාවලින් නිදහයසා ශවලා  2015 ්ැතිවරණ ජයග්රහයණයත් 
එ ෙ අපට අලුත් දසාවෙට යන්න පුළුවන් ්ාවත විවර වුණා. 
නදාත් අපි කියන්න ඕනෑ  2015 ී  අපි සේ්ත ෙළ ශයෝජනාවල 

11වන ශයෝජනාශේ ශ්ශසේ සඳහයන් වී තිශබනවා: 
“Encourages the Government of Sri Lanka to investigate all 

alleged attacks by individuals and groups on journalists, human 
rights defenders, members of religious minority groups and other 
members of civil society, as well as places of worship, and to hold 
perpetrators of such attacks to account and to take steps to prevent 
such attacks in the future;” 

ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි  ශ්ය ත්යි  අපි එදා 
ඒේතිෙව සේ්ත ෙළ ජිනීවා ශයෝජනාවල 11වන ශයෝජනාව. 

ඒ ශයෝජනාව වැන ෙථා ෙශළොත්  අපට ඒ ශයෝජනාව තව් 
ක්රියාවට නිංවන්න බැරි ශවලා තිශබනවා. 2016ී  ශේ රටට 
පැමිණියා  එ සත් ජාරණන්ශේ සිංවිධානශත සුළුතර ෙණ්ඩායේවල 

විශ ේෂ නි ශයෝජිත රීටා ඉසැ  දයාශත ්හයත්මිය. ඒ ්හයත්මිය 
2016 ඔ ශතෝබර් ්ාසශත ලිංොවට ඇවිල්ලා ශේ රශට් හිටපු 
සිවිල් නායෙශයෝ  ශේ පාලන නායෙශයෝ හයදා ශවලා වාර්තාව  
ඉදරිපත් ෙරලා කිේවා  "තව් ලිංොශේ සුළු ජන ශෙොටසාවලට 

විරුේධව ක්රියාෙරන  ඒ ක්රියාොරෙේ නවත්වන්න අශපොශහයොසත් 
ශවලා තිශබනවා" කියලා.  

ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි  අපි එෙ ශදය  පිළිවන්න 

ඕනෑ. පසුගිය ආණ්ඩු ස්ශත ශේ ර ශට් සුළු  ජන ශෙොටසාවලට 
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පාර්ලිශේන්තුව 

විරුේධව තැන් තැන්වල  සිදු ශවච්ච සිදුවීේ එදා අලුත්ව්ී  පුපුරා 
ගියා් ඒෙ ්හින්ද රාජප ෂ ්හයත්තයාශේ පාලනයට 
පාරාවළල්ල  වුණ හයැටි අපට ්තෙයි. එය පාරාවළල්ල  ශවලා  

එදා රාජප ෂ පාලනය ශේ රශටන් පරාජය ෙරන්න  ඒෙ ඉවත් 
ෙරන්න ඒ සිේධිය බලපෑවා කියන එෙ අපි සියලුශදනා් දන්නා වූ 
ොරණය . අද ශ්ොෙ ද ශවලා තිශබන්ශන්? එදා ඒ පහයර ොපු 

සුළු ජන ශෙොටසාවලට අපි එදා ශපොශරොන්දු වුණා  එදා ්හින්ද 
රාජප ෂ පාලන ොලශතී  සිදු ශවච්ච අසාධාරණෙේවලට 
යු තිය ඉෂාට ෙරනවාය කියලා. එශහය් කියලා ත්යි එදා අපි 

බලයට ආශේ. 2015 අපි බලයට ඇවිල්ලාත් තව් අපට බැරි ශවලා 
තිශබනවා  ඒ අසාධාරණෙේවලට  තාඩන-ීඨඩනවලට  
ජාතිවාී න්ශේ වැරැහුේවලට ල ශවන ජනතාවට යු තිය ඉෂාට 

ෙරන්න. 

ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි  2016 ්ාර්තු ්ාසශතී  ජිනීවා 
්ානව හිමිෙේ ෙවුන්සිලය අපට අවුරුදු ශදෙෙ ොල සී්ාව  
ලබා ී ලා තිශබනවා. ්ානව හිමිෙේ ෙවුන්සිලය ලබා දුන්නු 

සහයනය නිසා ශේ රටට GSP Plus සහයනය  ලබා ී ලා තිශබනවා. 
අපට ්ත්සය තහයන් ඉවත් ෙර වන්න පුළුවන් වුණා. 
ජාතයන්තරය දනා වන්න පුළුවන් වුණා. දැන් ශ්ොෙ ද ශවලා 

තිශබන්ශන්? අපි වැන වි ාවාසය තියා ශවන ඉන්න  
ජාතයන්තරශත වි ාවාස ය ෙඩ ෙරන්න නැවත අන්තවාී  බලශේව 
ෙටයුතු ෙරනවාය කියන එෙ අපට ශපනී යනවා. ඒ ෙටයුතු 

නවත්වන්න අපි පියවර අරශවන නැහයැ. අද ශවන ශෙොට බරපතළ 
සිේධීන් 22  වාර්තා ශවලා තිශබනවා. ඊශත රාත්රිශතී  ්හයරව් 
විශේරා් ප්රශේ ශත දාසාලිේ ජාතිෙශයකුට අයත් ෙඩය  නැවතත් 

ගිනිබත් ෙරලා තිශබනවා.  

ජනාධිපතිතු්ා පසුගිය දා සර්ව ආවමිෙ රැසාවී්  ෙැ ශඳේවා. 
ඒ රැසාවී් ෙැ ශඳේවාට පසාශසේ බරපතළ සිේධීන් ශදෙ  නැවත 

වාර්තා ශවනවා. අපි අශපොශහයොසත් ශවලා තිශබනවා  නීතිය 
ක්රියාත්්ෙ ෙරන්න. අපි දැ ො  පසු ගිය දා එල්ටීටීඊ එශ  හිටපු 
සා්ාජිෙශය  ශපොලිසා නිලධාරිශයකුට ශවඩි තියලා  ාතනය 
ෙරන්න උත්සාහය ෙළා්  ඒ අදාළ ශපොලීසියට පුළුවන් වුණා ඒ 

හිටපු එල්ටීටීඊ සා්ාජිෙයා අත් අඩිංගුවට වන්න. නදාත් පසු ගිය 
සිේධීන් 22  වාර්තා ශවලා තිශබනවා. ඒ සිේධීන් 22ට අදාළව එෙ 
සැෙ ෙටයුතු පුේවලශයකු අත් අඩිංගුවට වන්න  රජය  හයැටියට 

අද අපි අශපොශහයොසත් ශවලා තිශබනවා. එශහය් නේ නීතිශත 
ආධිපතයය පිළිබඳ ප්ර ානයෙට අද අපි බරපතළ විධියට  දාහුණ ී ලා 
තිශබනවා. ඒ අපි ලබා වත්තු ජයග්රහයණ  ඒ අපි ලබා වත්තු 

ජාතයන්තර කීර්තිය අද බරපතළ ශලස අවධාන්ෙට ල  ශවලා 
තිශබනවාය කියන එෙ අපි කියන්න ඕනෑ.  

ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි  ජාතිවාදන්ට උඩශවඩි ශදන 

අය   ජාතිවාී න්ව ආවරණය ෙරන අය ශේ ආණ්ඩුව තුළ ඉන්න 
පුළුවන්. ශේ ආණ්ඩුව තුළත් ජාතිවාදය  ආවේවාදය වපුරන අයට 
උඩශවඩි ශදන අය  ආවරණය ශදන අය ඉන්න පුළුවන් කියන 
වි ාවාසය දාසාලිේ ස්ාජය තුළ නැවත ්තු ශවලා තිශබනවා. ඒ 

හින්දා අපි ජනාධිපතිතු්ාශවන් ශේ ොරණය ඉටු ෙරන්න කියලා 
ඉල්ලා සිටිනවා. ශේ රශට් ආර ෂෙ ඇ්තිවරයා හයැටියට 
තදාන්නාන්ශසේට වව කී්  තිශබනවා. ශේ රශට් ජීවත් ශවන 

සියලු ජන ශෙොටසා ආර ෂා කිරීශේ වව කී් ජනාධිපතිතු්ාට 
තිශබනවා.  

ජනාධිපතිතු්ාශවන් අපි ඒ ොරණය ඉටු ෙරන්න කියලා 

ඉල්ලා සිටිනවා. ඒෙ ්ඟ හයරින්න එපා. ඒ වව කී් ඉෂාට ෙරන්න. 
ඔබතු්ා ශෙශරහි බලාශපොශරොත්තු ඇතුව ත්යි ශේ රශට් ජීවත් 
ශවන සියලු ජන ශෙොටසා තදාන්නාන්ශසේට 2015ී  ඒ ජනවර් ලබා 

දුන්ශන්. ප්රජාතන්ත්රවාදශයන් විතර  ශනොශවයි  ශේ රශට් ජාතිෙ 

ස්් ය  සිංහිඳියාව ඇති ෙර ශේ රශට් සුළු ජන ශෙොටසා ආර ෂා 
ෙරන්න ත්යි එදා 2015 ඒ ිතිහයාසිෙ ජයග්රහයණය අපි ලබා 
වත්ශත් කියන එෙ ජනාධිපතිතු්ාට අපි ් ත  ෙරන්න ඕනෑ.  

දාලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි  අවසාන ව ශයන් ්් 
ඔබතු්ාට එෙ ොරණය  කියන්න ෙැ්තියි. අද ෙටාර් රාජයයට 

ශවලා තිශබන ශේ ්තෙ තියා වන්න. ෙටාර් රාජය ඉතා් බලවත් 
රාජයය . ්ැද ශපරදව ඉන්න අශනකුත් බලවත් රටවල් අද 
ෙටාර් රාජය තනි ෙරලා තිශබනවා. ඇයි ඒ? අද ෙටාර් රාජයයට 
ශචෝදනාව  තිශබනවා  ත්රසාතවාී න්ට උදවු ෙරන රට  කියලා. 

අද ්ැද  ශපරදව ඉන්න අශනකුත් බලවත් රටවල් ෙටාර් 
රාජයශයන් සේබන්ධතා ඉවත් ෙරලා තිශබනවා. අපි අවුරුදු 10  
තිසාශසේ ශලෝෙශයන් තනි ශවලායි හිටිශත. පසු ගිය ්හින්ද පාලන 

ොලශත අපි තනි ශවලායි හිටිශත. නදාත් 2015 ජයග්රහයණයත් 
එ ෙ ශලෝෙශයන් තනි ශවලා හිටපු එෙ අපට නැති ෙර වන්න 
පුළුවන් වුණා. ශ්ොෙ  හින්දාද? ශේ ආණ්ඩුශේ තිශබන 

්නුසාසේ හින්දා. අපි ්නුසාසශයෝ කියලා ශලෝෙයට කියන්න 
පුළුවන්ේ ලැබුණා. ඒ ්නුසාසේ නැති ෙරන්න අ්නුසාසශයෝ 
ටිෙ  ශේ රශට් නැවත ශෙෝලාහයල ඇති ෙරන්න උත්සාහය 

ෙරනවා. ඒ ්නුසාසේයි  ජාතයන්තර කීර්තියයි ආර ෂා 
ෙරන්න නේ  ශේ අ්නුසාසශයෝ ටිෙ ූලඩු ෙරන්න ඕනෑ. ශේ 
අ්නුසාසශයෝ ටිෙ ූලඩු ෙරන්න බැරි නේ  ශේ රටට වැලවී්  

නැහයැයි කියන එෙ අපි සියලු ශදනා් ්තෙ තියා වන්න ඕනෑ 
කියමින් ්ශේ වචන සාවල්පය අවසාන ෙරනවා. ශබොශහයෝ 
සාතුතියි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
සාතුතියි. 

ීනළඟට  වරු චන්ද් ව්ශේ ්න්ත්රීතු්ා. ඔබතු්ාට විනාඩි 
පහයෙ ොලය  තිශබනවා.  

[අ.භා. 6.13] 
 

ගරු චන්දෙ ගෙවග් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெந்திை கைதக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි  එ සත් ජාරණන්ශේ ්ානව 

හිමිෙේ ෙවුන්සිල සැසි වාරශතී  ෙළ ශයෝජනා වැනයි අද අදහයසා 

ද වන්ශන්. ්ට ශපර ෙථා ෙළ ඒොබේධ ෙල්ලිශත 
්න්ත්රීවරශයකු අදහයසා දැ වූශේ එ සත් ජාරණන්ශේ ්ානව හිමිෙේ 
ෙවුන්සිලය එතු්න්ලාට අඳු ශෙොළ වාශවයි.  2009 ්ැයි 1ටවැනිදා 

යුේධය අවසන් වුණා. යුේධය අවසන් ශවලා දවසා හයතර  යන්න 
හයේබ වුශණ් නැහයැ  හිටපු ජනාධිපති රාජප ෂ ්හයත්තයා බැන් කී 
ූලන් ්හයත්තයාට ආරාධනා ෙළා ශ්හයාට එන්න කියලා. ඒ ආවා 
විතර  ශනොශවයි  ඒොබේධ ප්රො යකුත් නිකුත් ෙළා. එ් 

ඒොබේධ ප්රො ය ්් න් ජාතයන්තර ්ානව හිමිෙේ සේබන්ධ 
සේදාරණන්  ඒ වාශේ් ජාතයන්තර බැඳීේ  ්ානව හිමිෙේ 
ප්රවර්ධනය සහය ආර ෂාව  ්ානව හිමිෙේ උල්ලිං නය කිරී් 

සඳහයා වව වීේ සහය පිළියේ ශයී ්  ඒ වාශේ ෙටයුතුවලට 
එතු්න්ලා එෙඟ වුණා. එදා ශේ එෙඟවීේ ෙරලා ඊළඟට 
එතු්න්ලා වත්ත ක්රියා ්ාර්වය ත්යි  දරුසා්ාන් වාර්තාව 

ෙැඳවී්. ඉන්දුනීසියානු ජාතිෙශයකු වූ දරුසා් ාන් ්හයත්්යාශේ 
වාර්තාව සෙසා ෙරන්න ්හින්ද ්හයත්තයලා ඒ පුේවලයන්ට ශේ 
රටට එන්න දුන්ශන් නැහයැ. ඒ අය ශ්ොෙද ෙශළේ? ශවනත් රටෙ 

ඉඳශවන  ලැශබන වාර්තා අනුව වාර්තාව  හයැදුවා. ඒෙ 
සේපූර්ණශයන්් අපට අප ෂපාරණ  අවාසිදායෙ වාර්තාව  බවට 
පත් වුණා. එශහය් වුණාට  එදා ්හින්ද ්හයත්තයලා බැන් කී ූලන් 
්හයත්තයාව ශවන්වනශෙොට ශේ විධියටයි කිේශේ.  

1153 1154 

[වරු දාජිබුර් රහු්ාන් ්හයතා] 
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2009 ්ැයි 22. ප ාචාත් වැටුේ අවදශත ශ්රී ලිංොශේ සිංචාරය 
ෙළ උසසා්  සේභාවනීය් අදාත්තා ශලස ්හය ශල්ෙේවරයා 
ජනාධිපති රාජප ෂ ්හයතා විසින් හයරසරින් යුතුව පිළිවත් බව  
එ සත් ජාරණන්ශේ සිංවිධානය ස්ඟ සීනපව  සහයශයෝගීතාවශයන් 
හයා එෙට එෙදාතුව ෙටයුතු කිරීශේ ෙැපවී් පිළිබිඹු වන බව ත්යි 
එදා කිේශේ. එශහය් කියලා ත්යි එ සත් ජාරණන්ශේ ්ානව 
හිමිෙේ ෙවුන්සිලශත ශේ ප්ර ානය ඇඟට දා වත්ශත්. වචනශත 
පරිස්ාේත අර්ථශයන්්  2012 ශවනශෙොට ශේශ  ප්රතිඵල අපට 
ශපශනන්න තිබුණා. දරුසා්ාන් වාර්තාශවන්  ඒ වාශේ් උවත් 
පාඩේ හයා ප්රතිසන්ධාන ශෙොමිෂන් සභා වාර්තාශවන් අපට 
ශහයොඳට් ශහයේබත් ශවන්න වැදුණා. ඊළඟට  ඒ නිර්ශේ  
ක්රියාත්්ෙ කිරීශ්න් වැළකී හිටියා. ඊළඟට  එ සත් ජාරණන්ශේ 
සිංවිධානශත එවෙට සිේධ ශවච්ච බලශේව ව ශයන් ත්යි අපට 
ශේ ප්ර ාන සියල්ලට් දාහුණ ශදන්න සිේධ වුශණ්.   

ඇත්තට් කියනවා නේ  ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි   එදා 
්හින්ද ්හයත්තයා බැන් කී ූලන් ්හයත්තයා ශවන්වා ශවන ඉල්ලන් 
ෙෑවා ශවනුවට  එදා ශවන්වා ශවන ෙෑවා. එදා ෙෑ්  ත්යි තව්ත් 
අපි ෙන්ශන්. 2009න් පසාශසේ 2012  2013  2014  2015  2017  
ඊළඟට 2019ී ත් අපිට ශේ සැසි වාරවලට උත්තර ශදන්න සිේධ 
ශවලා තිශබනවා. ශෙොශහයෝ  වුණත් අපි 2015න් පසාශසේ -34වැනි 
සැසි වාරශයන් පසාශසේ- ශේ ශචෝදනාවල සැර ශබොශහයෝ දුරට බාල 
ෙර ශවන තිශබනවා. අපි වි ාවාස ෙරනවා 2019 වන විට 
හයානියකින් ශතොරව  -ශේ හයානිය අව් ෙර ශවන- ශේ වැටලුව 
නිරාෙරණය ෙර වන්න අපට හයැකියාව ලැශබයි කියලා. හයැබැයි  
ඒ තුළත් ඉඳශවන ශේ පාලන වාසි වන්න උත්සාහය වන්නා 
උදවියට ්් කියනවා  ඔය අ්න ක්රියාව නවත්වන්න කියලා. ඊට 
වැඩිය ශේ රට ශේ වාශේ තත්ත්වයෙට දාහුණපාලා තිශබන 
අවසාථාවෙ ශේශෙන් ශවොඩ එන්න හයදේී   ඒ ශවොඩ ඒශේ පසුබි් 
නිර්්ාණය ශවලා තිශයේී  ශේ වාශේ අ්න වැඩ ෙරන්න එපා 
කියලා ් ් ඒොබේධ විප ෂය ඇතුළු පිරිසට කියන්න ෙැ්ැතියි.  

විශ ේෂශයන්් රටෙ ආර ෂාව සඳහයා  ශභෞමිෙ අඛ්ණ්ඩතාව 
ආර ෂා කිරී් සඳහයා ජාතයන්තර තලශත ශ්න්් ශේලිය 
ව ශයන් යුද අවි පාවිච්චිය වාශේ් යුද වැටුේ පවත්වා ශවන 
යා්ට රටෙට අයිතිය  තිශබනවා. ඒ නිසා ත්යි සෑ් රට ් 
ත්රිවිධ හයදාදාව   ශපොලීසිය  පවත්වා ශවන යන්ශන්. හයැබැයි  අපි 
යුේධ ෙරන විට  අවි-ආයුධ අතට වත් හයදාදාව සහය නිරායුධ සිවිල් 
වැසියන් අතර ශවනස හයඳුනා වන්න ඕනෑ. ජාතයන්තර ්ානුෂීය 
නීතිශත ප්රධාන ූලල ධර්්ය වන්ශන්  සිවිල් වැසියන්ට ප්රහයාර එල්ල 
-[බාධා කිරී් ] ොන්තාවන්ට  ළදාන්ට විශ ේෂ ආර ෂාව 
සැලසී්. සාත්රී දූෂණ සැෙෙරුවන් දරුණු වධ හිිංසාවට ල වී් 
වැළැ වී්. ඒ වාශේ්  වයස අවුරුදු 15ට අඩු දරුවන් යුද 
ෙටයුතුවලට බඳවා ශනොවැනී්. ශේවා ජාතයන්තර ්ානුෂීය 
නීතිශත ප්රධාන ූලලධර්් ව ශයන් පිළිශවන තිබියී  ශ්න්් ශේ 
ඇති ශවලා තිශබන ප්ර ානශයන් අපි අද වැලශවමින් සිටියී  
ශේ පාලන වාසි ලබා වැනී් සඳහයා ඇතැදාන් ෙටයුතු කිරී් 
සේබන්ධශයන් ්ශේ බලවත් අප්රසාදය පළ ෙරමින් ්ා නිහයව 
ශවනවා. ශබොශහයෝ සාතුතියි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහයෝ සාතුතියි.  

ීනළඟට  වරු ආනන්ද අලුත්ව්ශේ ්න්ත්රීතු්ා. ඔබතු්ාට 
විනාඩි පහයෙ ොලය  තිශබනවා. 

[අ.භා. 6.17] 
 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගෙවග් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைதக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි  ්ට ොලය ලබා ී ් 

සේබන්ධශයන් ඔබතු්ාට ශබොශහයෝ  සාතුතියි. එ සත් ජාරණන්ශේ 

්ානව හිමිෙේ ෙවුන්සලශත සැසිවාර වැන අප අද ශේ 
පාර්ලිශේන්තුශේ සාෙච්ඡා ෙරන්ශන් නැවත ්ානව හිමිෙේ 
තහයවුරු ෙරපු රට  විධියටයි.  අද ශේ රශට් ්ාධය ආයතන ගිනි 
තියන්ශන්වත්  ්ාධයශේදන් ්රන්ශන්වත් නැහයැ. අවාසනාවෙට 

වාශේ ශේ නිදහයස ශත්ශරන්ශන් නැති තර්ටයි අද ශේ 
පාර්ලිශේන්තුශේ ස්හයර ෙථිෙයින් එශහය් නැත්නේ වරු 
්න්ත්රීවරුන් -ශේ පාලනඥයන්- ෙථා ෙශළේ.  

පසුගිය ොලශත අපි ්ාධය තුළින් ශබොශහයෝ පැහයැදලිව 
දැ ො  ශේ රශට්  උසසා් බලධාරියා  නීතිය ක්රියාත්්ෙ ෙරපු 
හයැටි. ඒ සේබන්ධශයන් එතු්ා විසින්් ෙළ ස්හයර ප්රො  අපට 

අහයන්න ලැබුණා. එ  අවසාථාවෙ එතු්ා ප්රො  ෙරනවා  "අද ශේ 
්නුෂයයා ඔතැන ඉන්ශන් ්් නිසා. හිර ූලඩුශේ ඉන්න ඕනෑ 
ශෙනා රජ ශවදරට ඇරිශත ්්යි." කියලා.  එදා ශේ රශට් නීතිශත 

ආධිපතය තිබුණු ආොරය එවැනි ප්රො  තුළින්  අපට ශබොශහයෝ 
පැහයැදලිව ශත්රුේ වන්න පුළුවන්  ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි.  

ශේ රශට් විධායෙය  වයවසාථාදායෙය සහය අධිෙරණය කියන 
ප්රධාන ආයතන තුන වත්තා්  විධායෙයට බරපතළ ප්ර ානය  ඇති 

ශවලා නැහයැ. ඒ වාශේ් අධිෙරණ ෙටයුතු ක්රියාත්්ෙ ෙරන 
නිලධාරින්ට බරපතළ ප්ර ාන ඇති ශවලා නැහයැ. ඒත් 
වයවසාථාදායෙය තුළ ෙටයුතු ෙරන ස්හයර අයට සිර දඬුවේ පවා 

විඳින්න සිදු වුණු ආොරය අපට අහයන්න  දකින්න ලැබුණා. 
ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි  වරු එසා.බී. දසානායෙ 
අ්ාතයතු්ා ෙළ එ තරා ප්රො ය  ශහයේතුශවන් -එතු්ාශේ 

ෙටින් වචනය  වැරී ් ශහයේතුශවන්- එතු්ාට සිර බත් ෙන්න 
වුණා. ශේ වයවසාථාදායෙය තුළ ෙටයුතු ෙරන ශෙනකු විධියට 
එතු්ාට එදා යේ වචනය  වැරී ් තුළ අධිෙරණශයන් දඬුවේ ී  

සිරබත් ෙන්න සිදු වුණා.  

ඒ විතර  ශනොශවයි.  අවුරුදු 30  තිසාශසේ ශේ රශට් පැවැති 
යුේධය ජයග්රහයණය ෙරන්න ජීවිත පරිතයාවශයන් ෙටයුතු ෙරපු 

සරත් ශ ොන්ශසේො ්ැතිතු්ාට අවුරුදු වණන  සිරවත ශවන්න 
සිේධ වුණා  ශේ රශට් වයවසාථාදායෙයට නීතිය ක්රියාත්්ෙ වී් 
තුළ. ඒ විතර  ශනොශවයි. සා්ානය පුරවැසියන් සේබන්ධශයන් 
වත්ශතොත් වැරද ෙළ ස්හයර අය ජීවිතාන්තය ද වා හිශර්ට ගියා. 

නදාත්  එල්ලුේ වහයට නිය් වුණු ස්හයර අයශේ නඩු නැවත 
අහයනශෙොට ඒ අය නිශදොසා ශෙොට නිදහයසා ෙළ අවසාථාත් අපි 
දැෙලා තිශබනවා. ශපොලීසිශත ඉහයළ නිලධාරින් යේ නීතිය  

ක්රියාත්්ෙ ෙරන්න ගිහිල්ලා  ඒ අය එල්ලුේ වහයට නිය් වුණාට 
පසාශසේත්  නිශදොසා ශෙොට නිදහයසා වුණු අවසාථා අපි දැෙලා 
තිශබනවා. 

ූලලාසනාරූඪ වරු ්න්ත්රීතු්නි  වරු ්හින්ද ස්රසිිංහය 
අ්ාතයතු්ාශේ ෙථාව ඉතා වැදවත්. එතු්ා ශබොශහයෝ පැහයැදලිව 
ශේ ොරණා ෙටයුතු පිළිබඳව සඳහයන් ෙළා. ස්හයර ශනොදැනුවත් 

ශේවල් වැන එතු්ාශේ ෙථාව තුළ අපත් දැනුවත් වුණා. ශේ රටට 
අල්ලපු රට වන ඉන්දයාව ්ානව හිමිෙේ ෙවුන්සලශතී  අශේ 
රටට විරුේධව ඡන්දය ී පු අවසාථාව  අපි පසු ගිය ොලශත 
දැ ො. ඒ අනුව  පසු ගිය රජය අනුව්නය ෙළ විශේ  

ප්රතිපත්තිය වැන අපි ආශයත් ශ්ොනවට ෙථා ෙරනවා ද? නදාත් 
අද වන විට වැසි බරිත ොලගුණිෙ තත්ත්වය තුළ  අයහයපත් 
ොලගුණිෙ තත්ත්වය තුළ ශේ රශට් වයසනය  ඇති වුණු වහයා් 

අල්ලපු රට වන ඉන්දයාව ත්යි ක්රියාත්්ෙ ශවලා අශේ රටට 
ආධාර ශදන්න පටන් ශවන තිශබන්ශන්. අතිවරු ජනාධිපතිතු්ාත්  
වරු අව්ැතිතු්ාත්  ඉතා ශහයොඳින්  විශේ  රටවල් හයා 

සේබන්ධෙේ ශවොඩ නඟා වනිමින් අද ශබොශහයෝ සුහයදලිලීව 
ෙටයුතු ෙරනවා. අද ශේ රශට් ශෙොශහයේවත් ්ානව හිමිෙේ 
උල්ලිං නය වන්ශන් නැහයැ. අද සිිංහයල  ශද්ළ  දාසාලිේ  බර්වර් 
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ඇතුළු සියලු ජනතාවට එෙ රටෙ පුරවැසියන් හයැටියට  ශ්රී 
ලාිංකිෙයන් හයැටියට ජීවත් වීශේ ඒ ශවෞරවනීය තත්ත්වය ශේ 
යහයපාලන ආණ්ඩුව තුළින් ලැබී තිශබනවා. ූලලාසනාරූඪ වරු 

්න්ත්රීතු්නි  ්ට ලැබී තිශබන ොලය අවසන් බව කියන්න 
ඔබතු්ා සූදානේ වනවා. ්ට ොලය ලබා ී ් පිළිබඳව ඔබතු්ාට 
සාතුතිවන්ත ශවමින් ්ශේ ෙථාව අවසන් ෙරනවා. ශබොශහයෝ  

සාතුතියි.   
 
[6.22 p.m.] 

 

ගරු වසතයිඩ් අලී සාහීර් ෙවුලානා  ෙහතා 
(ைொண்புைிகு தெயிட் அலி ஸொஹிர் தைௌலொனொ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Presiding Member, in summing up the Debate on 
the Adjournment Motion today, I would like to speak on 
the outcome of the Resolution adopted by the UN Human 
Rights Council on promoting reconciliation, 
accountability and human rights in Sri Lanka on 23rd 
March,  this year.  It demonstrates that the international 
community has come to recognize Sri Lanka’s march 
towards peace and progress in the last two-and-a-half 
years, as a point of departure from the isolationist trap it 
was caught in for a decade.  

Sir, further, it is vital to note that the consideration of 
Sri Lanka’s situation by Human Rights Commissions.  It 
took place under the conditions of the effective outreach 
and improvement of bilateral relations by Sri Lanka with 
all its partners, particularly, North America, Europe and 
other countries and restoration of balance in Sri Lanka’s 
foreign policy.  

Moreover, with the international realization that 
recurring conflict are increasing  in the world today, Sri 
Lanka represents a bright spot and promising future due 
to its geographically strategic position.  

The Human Rights Council included that the outcome 
of the Geneva process is a win-win situation for both 
people and the Government of Sri Lanka as well as the 
international community.  

The Government of Sri Lanka led by His Excellency 
President Maithripala Sirisena, the Hon. Ranil 
Wickremesinghe, Prime Minister, Minister of National 
Policies and Economic Affairs and the Hon. Mangala 
Samaraweera, Minister of Finance and Mass Media and 
the former Minister of Foreign Affairs, deserves our 
deepest appreciation for this very positive turn-around in 
Sri Lanka’s image and international profile.  

The Government of Sri Lanka has been given two 
years, of which three months have already elapsed, to 
continue the positive trajectory it has maintained in peace 
and progress, building further on the momentum gained in 
our national efforts to achieve genuine, meaningful 
reconciliation combined with effective realization by all 
of Right to Justice including access to it. 

Sir, it is obvious that there are unnecessary polemics 
over the nature and dynamics of the judicial mechanism, 

the establishment of which is referred to in Resolution 
30/1, adopted by Human Rights Council in October, 
2015.  There is still a question as to whether there should 
be a judicial mechanism in the first place. These have to 
be reflected upon seriously. 

Right to justice and access to justice remain the basic 
pillars of the concept of Rule of Law. These are 
fundamental features of modern, forward-looking society 
built on egalitarian ideals, fundamental freedoms and 
good governance of democracy. We must ensure the 
effective exercise and enjoyment of these rights in Sri 
Lanka through instituting necessary policy and legal 
frameworks, which are long anticipated for decades.  

Any absence of entrenched legal provisions for the 
effective realization of the right to justice and access to 
justice applicable at all times - that is, one of universal 
applications transcending all ethnic, religious, cultural, 
linguistic and gender-based divides in Sri Lanka, - would 
only be suggesting a threatening prospect for Sri Lanka, 
even though the country may fare better in other areas in 
the short-term to medium-term.  Whether it is political 
stability or the economic stability, it cannot be 
efficaciously sustained and promoted anywhere in the 
world - let alone Sri Lanka - if accessible, qualitative and 
efficient justice is not ensured, if justice is distorted or if 
it is denied to a segment of the society however small it 
is.  

While some are interested in a debate over a judicial 
mechanism, its type, composition, functions, et cetera, it 
is important to stress that at the heart of the question of 
effectiveness of justice, which is pivotal to genuine 
meaningful reconciliation and peace building, remains 
with accessibility, timeliness and universality and 
underpinned by independence. All that combines together 
to give justice, both pursuit and delivery of it as well as 
its process, the credibility it requires. 

Sir, in my view, the Human Rights Council 
Resolution 30/1 and the one that was adopted in March 
this year are all about credibility of justice and judicial 
mechanisms and processes in Sri Lanka. Credibility is a 
key to good governance, rule of law and peace building 
and above all, it is a key to build public confidence.  

Finally, let me emphasize that there is a major issue of 
independence and credibility.  It also provides all of us - 
the people of Sri Lanka and indeed official and unofficial 
bars, law enforcement agencies, especially the police and 
importantly for Sri Lanka’s judiciary itself - an 
opportunity to work cooperatively.  If law enforcement 
agencies cooperate, if judiciary continues upholding 
independence, integrity and non-partnership ensuring 
effective delivery without delay or bias, that would take 
Sri Lanka to a different plateau of national and 
international respectability. 

Regretfully, the ongoing incidents of violence and 
hatred against minorities in particular are a clear case in 
point in this regard. There is no point in making a 
sweeping generalization of such incidents stating as 
“violence of extremists” without naming individuals and 
groups. Such broad categorization only gives confidence 
to miscreants and nefarious activists that they are neither 
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specifically targeted nor they are above the law. That 
would only place the outlook of the Government in doubt 
when the expectation of the people from good governance 
is not upheld.  

Finally, the country cannot afford such an approach at 
this critical time. Perpetrators, irrespective of their 
political, religious or social designation, have to be held 
accountable for and dealt with. The credibility of good 
governance should be entrenched in practising rule of 
law, peace building and most importantly to build public 
confidence which will enhance and project a positive 
profile internationally.  

Thank you.  

එකල්හි  වේලාව අ. භා. 6.30 වූවයන් ගරු මූලාසනාරූඪ 
ෙන්ත්රීුරො විසන් ප්රශ්නනය වන්විෙසා පාර්ලිවම්න්ුරව කල් තබන ලදී. 

පාර්ලිවම්න්ුරව ඊ  අනුකූලව  2017 ජූනි ෙස 07 වන බදාදා              
අ. භා. 1.00 වන වතක් කල් ගිවත ය. 

 
அப்தபொழுது, பி.ப. 6.30 ைைியொகிவிடதவ ைொண்புைிகு 

தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள் வினொ விடுக்கொைதலதய 

பொரொளுைன்றத்மத ஒத்திமவத்தொர். 

அதன்படி பொரொளுைன்றம்,  2017 யூன் 07, புதன்கிழமை பி. ப.  

1.00 ைைிவமர  ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 

 
It being 6.30  p.m.,THE HON. PRESIDING MEMBER adjourned 

Parliament without Question put. 
Parliament adjourned accordingly until 1.00 p.m. on Wednesday, 

7th June, 2017.  
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සැ.යු. 
 
ශ්් වාර්තාශේ අවසාන දාද්රණය සඳහයා සාවකීය නිවැරද ෙළ යුතු තැන් ද වනු රිසි ්න්ත්රීන් මින් පිටපත  ශවන නිවැරද ෙළ යුතු 

ආොරය එහි පැහයැදලිව ලකුණු ශෙොට  පිටපත ලැබී ශදසතිය  ශනොඉ ්වා හැන්සාඩ් සිංසාොරෙ ශවත ලැශබන ශසේ එවිය යුතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தெய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமளத் தைது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து அதமனப் பிமழ 

திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்ெொட் பதிப்பொெிொியருக்கு அனுப்புதல் தவண்டும். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 

 
Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to the Editor of HANSARD within two weeks 

of receipt of the uncorrected copy. 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  

වක්ළඹ 5  වප්ල්වහේන්වග්ඩ  කිරුළපන පාර  අිංක 163 දරන සනථානවයහි ිළහිටි 

රජවත ප්රවෘත්ති වදපාර්තවම්න්ුරවේ ිළහිටි රජවත ප්රකාශ්න කාර්යාිංශ්වයන්  
මිල දී ගත හැක. 

 

වෙෙ හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk වවබ් අඩවිවයන්  
බාගත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்ெொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்தஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள  

அரெொங்க தகவல் திமைக்களத்தின் அரெொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பைம் தெலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்ெொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமையத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தெய்ய முடியும். 
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ශ්රී ලිංො රජශත දාද්රණ ශදපාර්තශේන්තුශේ දාද්රණය ෙරන ලී . 


