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රණයේඹ
“ඒ” සථහය ෙහයෙ බහ : තිශර්ෙ හභහජිෙඹන්
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ප්රහනල ලළිකක ිළිතතුරු

தறரண உள்படக்கம்
ணற அநறறத்ல்மூன றணர:
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குற்நறல் டடிக்ககமுகந சட்டக்ககரக (றகசட
ற்தரடுகள்) சட்டமூனம்: உர்லறன்நத் லர்ப்தை
எதுக்கலட்டுச் சட்டமூனம், 2013 : உர்லறன்நத் லர்ப்தை
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றறதகு சட்டமூனம்:
இண்டரம் ரசறப்தை - றரம் எத்றகக்கப்தட்டது
2013ஆம் ஆண்டுக்கரண வு தசனவுத்றட்ட றப்தேடுகபறரருந்து
தரறவுதசய்ப்தட்ட

அகச்சுக்கபறன்

தசனவுத்

கனப்தைக்கள் தற்நறக் கனந்துகரடுற்கரண தரறகுழு
எத்றகப்தைப் தறகக:

றணரக்களுக்கு ரய்மூன றகடகள்

சட்டத்றன் ஆட்சறக றகனரட்டுல்
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ඳළර්ලිනම්න්තුල

4.

ඳනත් ශෙටුම්ඳශත් 7 ව 42 ළනි ටන්ති අණ්ඩුක්රභ
යසථහශ 52(2) ව 51(1) යසථහන්ට නනුකර
න ඵළවින් අණ්ඩුක්රභ යසථහශ 84(2) යසථහට
නු විශලේ ඵුතතය නන්දඹකින් ම්භත ෙශ යුතුඹ.

5.

ඳනත් ශෙටුම්ඳශත් 8(2) ටන්තිඹ අණ්ඩුක්රභ
යසථහශ 3 ළනි යසථහට නනුකර න ඵළවින්
ජනභත විචහයේඹෙදී ජනතහ වින්න් නුභත ෙශ යුතුඹ.

தரரளுன்நம்
PARLIAMENT
—————–—2012 නනොලෆම්බර් 06 ලන අඟශරුලළදළ
2012 ம்தர் 06, தசவ்ரய்க்கறக
Tuesday, 06th November, 2012
—————————————

ශෙශේ වුද, ශදඳහර්තශම්න්තුශ ෙරහඳ ්රධහනීන්
ෙළබිනට් භණ් රඹ වින්න් ඳත් ෙයනු රඵන්ශන් නම් හභ
ඳත්වීම් අණ්ඩුක්රභ යසථහශ 3 න යසථහට
නනුකර ශනොන තය ජනභත විචහයේඹෙදී ජනතහ
වින්න් ම්භත කිරීභ ලය ශනොශ .

අ. භළ. 1.00 ඳළර්ලිනම්න්තුල රැවහ විය. කථළනළයකතුමළ [ගරු චමල්
රළජඳක් මශතළ] මූළවනළරූඪ විය.
தரரளுன்நம் தற. த. 1.00 றக்குக் கூடிது. சதரரகர்
அர்கள் [ரண்தைறகு சல் ரஜதக்ஷ] கனக கறத்ரர்கள்.
The Parliament met at 1.00 p. m., MR. SPEAKER [THE HON.
CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair.

6.

ඳනත් ශෙටුම්ඳශත් 11 ව 18 ඹන ටන්ති අණ්ඩුක්රභ
යසථහශ 12 න යසථහට නනුකර ඵළවින්
අණ්ඩුක්රභ යසථහශ 84(2)න යසථහට නු
විශලේ ඵුතතය නන්දඹකින් ම්භත ෙශ යුතුඹ.

7.

ඳනත් ශෙටුම්ඳශත් 14 ළනි ටන්තිඹ අණ්ඩුක්රභ
යසථහශ 12(1) යසථහට නනුකර ශ .

නිනේදන
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ANNOUNCEMENTS
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ශෙශේ වුද, ධය ක ජනයහල්යඹහ, ඳනත් ශෙටුම්ඳශත්
17(ඊ) ටන්තිඹ ඹටශත් දිවිනළගුභ ්රජහ ඳදනම් ංවිධහනඹ
ඳහරනඹ, ධී කේඹ ව නිඹහභනඹ පිළිඵ ඵරතර
ඳළරුණු දිවිනළගුභ ්රහශීය ඹ ංවිධහනර භතඹ විභහ
ෙටයුතු ෙයන්ශන් නම් 12න යසථහ භ ආති
නනුකරතහ භ වයහ ටත වළකිඹ.

I
දිවි නෆගුම ඳනත් නකටුම්ඳත :නරේහධළධිකරණනේ
තීරණය
றறதகு சட்டமூனம் : உர்லறன்நத் லர்ப்தை

DIVINEGUMA BILL : DETERMINATION OF THE SUPREME
COURT

8.

ඳනත් ශෙටුම්ඳශත් 17(ෙ) ළනි ටන්තිඹ අණ්ඩුක්රභ
යසථහශ 12(1) යසථහට නනුකර න ඵළවින්
අණ්ඩුක්රභ යසථහශ 84(2) න යසථහට නු
විශලේ ඵුතතය නන්දඹකින් ම්භත ෙශ යුතුඹ.

9.

ඳනත් ශෙටුම්ඳශත් 19 ළනි ටන්තිඹ අණ්ඩුක්රභ
යසථහශ 12 න යසථහට නනුකර න ඵළවින්
අණ්ඩුක්රභ යසථහශ 84(2) න යසථහට නු
විශලේ ඵුතතය නන්දඹකින් ම්භත ෙශ යුතුඹ.

10.

ඳනත් ශෙටුම්ඳශත් 25(4) ව 29(4) ළනි ටන්ති
අණ්ඩුක්රභ යසථහශ 12(1) යසථහට නනුකර
න ඵළවින් අණ්ඩුක්රභ යසථහශ 84 (2) න
යසථහට නු විශලේ ඵුතතය නන්දඹකින් ම්භත ෙශ
යුතුඹ.

11.

ඳනත් ශෙටුම්ඳශත් 5(ඇ) ටන්තිඹ භ කිඹළශන 35
(1)(අ)(ආ) ව (ඇ) ළනි ටන්ති අණ්ඩුක්රභ යසථහශ
3 න යසථහට නනුකර ශ .

කථළනළයකතුමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
අණ්ඩුක්රභ යසථහශ 121(1) න යසථහ ්රෙහය
ශරේසධහධිෙයේඹ වමුශ යෝශඹෝටඹට ර ක ෙයන රද “දිවි
නළගුභ” නභළති ඳනත් ශෙටුම්ඳත පිළිඵ ශරේධ
ස හධිෙයේශත
රණයේඹ ඳහර්ලිශම්න්තුට දළන්වීභට ෙළභළත්ශතමි.

ශරේසධහධිෙයේඹ වින්න් රණයේඹ ෙය ආත්ශත්;
1.

2.

3.

ඹම් ඳනත් ශෙටුම්ඳත ක නයහඹ ඳරඹට ආතුශත් කිරීභට
්රථභ හි  අණ්ඩුක්රභ යථහනුකරබහඹ ව ෙහර්ඹ
ඳටිඳහටිෙ නුකරත්ඹ පිළිඵ විභහ ඵළලීභට ව ඒ
පිළිඵ රණයේඹ ක දීභට තනි ව නනය ඵරඹ
ශරේධ
ස හධිෙයේඹ ශත ඳළරී ආත.
අණ්ඩුක්රභ යසථහශ 154(ඊ) (3) (අ) යසථහට
නු හ ක ඳශහත් බහ ක පිි ටුහ ශනොභළති ඵළවින් හි 
දවස රඵහ ටත ශනොවළකි නිහ ශභභ ඳනත් ශෙටුම්ඳත
ම්භත ෙශ වළ කශ ක අණ්ඩුක්රභ යසථහශ 82
යසථහට නුකර විශලේ ඵුතතය නන්දඹකින් ඳභි.
ශභභ ඳනශත් 5(ඇ) ටන්තිඹ, අණ්ඩුක්රභ යසථහශ 12
(1) යසථහට ඳටවළනි ඵළවින් අණ්ඩුක්රභ යසථහශ
84(2) යසථහට නු විශලේ ඵුතතය නන්දඹකින්
ම්භත ෙශ යුතුඹ.

ශෙශේ වුද, ඳනත් ශෙටුම්ඳශත් 35(1)(අ)(ආ) ව (ඇ) ි 
වන් මුදල් ව ත්ෙම් ඒෙහඵීධ යමුදරට ඵළය ශෙොට
ඳහර්ලිශම්න්තුශ යඹ ආති දිවිනළගුභ යමුදර වහ
ශඹොදහ ටන්ශන් නම් ඈවත නනුකරතහ භ වයහ ටත
වළකිඹ.
ශරේසධහධිෙයේශත රණයේඹ ද දින ෙහර්ඹ ටවන් දළ කශන
නිර හර්තහශ මුද්රේඹ ෙශ යුතු ඹළි  භභ නිශඹෝට ෙයමි.
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II
අඳරළධ නඩු විධළන වාංග්රශය වවිනේ විධිවිධළන
ඳනත් නකටුම්ඳත : නරේහධළධිකරණනේ තීරණය

குற்நறல் டடிக்ககமுகநச் சட்டக்ககரக
(றகசட ற்தரடுகள்) சட்டமூனம் : உர்லறன்நத்
லர்ப்தை
CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (SPECIAL PROVISIONS)
BILL : DETERMINATION OF THE SUPREME COURT

කථළනළයකතුමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
අණ්ඩුක්රභ යසථහශ 121(1) න යසථහ නු
ශරේසධහධිෙයේඹ වමුශ යෝශඹෝටඹට ර ක ෙයන රද "ඳයහධ
නඩු විධහන ංග්රවඹ (විශලේ විධිවිධහන)" නභළති ඳනත් ශෙටුම්ඳත
පිළිඵ ශරේධ
ස හධිෙයේශත රණයේඹ ඳහර්ලිශම්න්තුට දළන්වීභට
ෙළභළත්ශතමි.

ඳනත් ශෙටුම්ඳශත් 8 ළනි ටන්තිඹ අණ්ඩුක්රභ යසථහශ
13(2) යසථහට නනුකර ඵළවින් අණ්ඩුක්රභ යසථහශ 84
(2) යසථහශ නිඹමිත විශලේ ඵුතතය නන්දශඹන් ම්භත ෙශ
යුතු ඵ ශරේධ
ස හධිෙයේඹ වින්න් රණයේඹ ශෙොට ආත.
ශෙශේ වුද, ඳනත් ශෙටුම්ඳශත් 8 ළනි ටන්තිඹ
හනශත ඳවත වන් තුරු විධහනඹ ආතුශත් කිරීභ භඟින් 2
ළනි ටන්තිඹ ංශලෝධනඹ කිරීශභන් හකී නනුකරතහ භ
වයහ ටත වළකි ඵ ්රෙහල ශෙොට ආත.
"හශේ වුද, ඈවත ඳනත රංගු ඹි  රෙනු රඵන ෙහර
ඳරිච්ශේදශත යහ තඵහ ටළනීභ ක ම්ඵන්ධශඹන් ඊහවිඹ ක
වින්න් ශදන රද රණයේ ශවෝ නිශඹෝට ම්ඵන්ධශඹන් ඈවත
ටන්තිශත වන් ්රතිඳහදනලින් ඵරඳෆභ ක හල්ර ශනොශ ".
ඈවත වන් ටන්රණන් වළය ඳනශත් නිකුත් ටන්ති
අණ්ඩුක්රභ යසථහට නනුකර ශනොශ .
ශරේසධහධිෙයේශත රණයේඹ ද දින ෙහර්ඹ ටවන් දළ කශන
නිර හර්තහශ මුද්රේඹ ෙශ යුතු ඹළි  භභ නිශඹෝට ෙයමි.
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III
විවර්ජන ඳනත් නකටුම්ඳත, 2013 :
නරේහධළධිකරණනේ තීරණය

எதுக்கலட்டுச் சட்டமூனம், 2013 : உர் லறன்நத்
லர்ப்தை
APPROPRIATION BILL, 2013 : DETERMINATION OF THE
SUPREME COURT

කථළනළයකතුමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
අණ්ඩුක්රභ යසථහශ
121(1) න යසථහ නු
ශරේසධහධිෙයේඹ වමුශ යෝශඹෝටඹට ර ක ෙයන රද "විර්ජන"
නභළති ඳනත් ශෙටුම්ඳත පිළිඵ ශරේසධහධිෙයේශත රණයේඹ භහ
ශත රළබී ආති ඵ බහට දළන්වීභට ෙළභළත්ශතමි.

ශභභ ඳනත් ශෙටුම්ඳශත් 2(1)(අ) ටන්තිඹ අණ්ඩුක්රභ
යසථහශ 148 න යසථහට ඳටවළනි ඵළවින් හඹ අණ්ඩුක්රභ
යසථහට නනුකර ඵ ශරේධ
ස හධිෙයේඹ රණයේඹ ෙය ආත.
හශේ වුත්, ේඹ රඵහ ටළනීභට ශඳය හභ ේඹ පිළිඵ
නිඹභඹන් ඳහර්ලිශම්න්තුශ දී නුභත ෙශ යුතුඹ ඹනුශන්
කිඹළශන ඳරිදි, හකී ටන්තිඹ ංශලෝධනඹ ෙයන්ශන් නම් ශභභ
විභතහ නිළයදි ෙය ටත වළකි ඵ ධිෙයේඹ ත දුයටත්
රණයේඹ ෙය ආත.
ඳනත් ශෙටුම්ඳශත් 7(අ) ටන්තිඹ අණ්ඩුක්රභ යසථහශ
148 ළනි යසථහට ඳටවළනි ඵළවින්, හඹ අණ්ඩුක්රභ
යසථහට නනුකර ශ .
හඹ ඳහර්ලිශම්න්තුශ නුභතඹ භත ඳභේ ක ෙශ වළකිඹ
ඹනුශන් කිඹළශන ඳරිදි ංශලෝධනඹ ෙයන්ශන් නම්, ශභභ
ටන්තිඹ නිළයදි ෙශ වළකි ඵ ධිෙයේඹ ත දුයටත් රණයේඹ
ෙය ආත.
ශරේසධහධිෙයේශත රණයේඹ ද දින ෙහර්ඹ ටවන් දළ කශන
නිර හර්තහශ මුද්රේඹ ෙශ යුතු ඹළි  භභ නිශඹෝට ෙයමි.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

1080

IV
ඒ" වහථළලර කළරක වභළල : අතිනර්ක වළමළජිකයන්
றகனக்குழு "" : கனறக உரப்தறணர்கள்

STANDING COMMITTEE "A" : ADDITIONAL MEMBERS

කථළනළයකතුමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
“ෙහන්මී ඳදනභ (ංසථහටත කිරීශම්)” ඳනත් ශෙටුම්ඳත
රෙහ ඵළලීභ පිි “ඒ” සථහය ෙහයෙ බහශ බහඳති
ලශඹන් නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙ ව ෙහයෙ බහඳති ටරු චන්දිභ
වීය කශෙොඩි භවතහ, 139 ළනි සථහය නිශඹෝටඹ ඹටශත් භවින්න්
ඳත් ෙයන රද ඵ දන්නු ෙළභළත්ශතමි.

තද, හභ ඳනත් ශෙටුම්ඳත රෙහ ඵළලීභ පිි “ඒ” සථහය
ෙහයෙ බහට භතු ඳශ න භන්ත්රීන් තිශර්ෙ හභහජිෙඹන්
ලශඹන් භවින්න් නම් ෙයන රද ඵ දන්නු ෙළභළත්ශතමි. හභ
නහභ ශල්ඛනඹ භභ වභළගත* ෙයමි.
*වභළනම්වය මත තබන ද නළම නල්ඛනය:
சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றல் :
List of names tabled:

ටරු සුන්ත පුංචිනිරශම් භවතහ
ටරු හම්.හල්.ඒ.හම්. ි සබුල්රහ භවතහ
ටරු යත් කුභහය ගුේයත්න භවතහ
ටරු හම්.ශ ක.ඒ.ඩී.හස. ගුේර්ධන භවතහ
ටරු යවි ෙරුේහනහඹෙ භවතහ
ටරු ටඹන්ත ෙරුේහතිරෙ භවතහ
ටරු පී. රිඹශන්රන් භවතහ
ටරු ටියහන් රස භවතහ
ටරු ශභොවහන් රහල් ශග්රේරු භවතහ
ටරු විජිත ශේරුශටො භවතහ
ටරු සීනිතම්බි ශඹෝශවේ
ස යන් භවතහ
ටරු යන්ජන් යහභනහඹෙ භවතහ
ටරු ජහනෙ  කකුඹුය භවතහ
ටරු ශනයන්ජන් වික්රභන්ංව භවතහ
ටරු ඩී.හම්. සහමිනහදන් භවතහ
ரண்தைறகு சுசந் தைஞ்சறறனக
ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ்
ரண்தைறகு சத் குர குத்ண
ரண்தைறகு ம்.கக..டீ.ஸ். குர்ண
ரண்தைறகு ற கருரரக்க
ரண்தைறகு கந் கருரறனக்க
ரண்தைறகு தர. அரறகத்றன்
ரண்தைறகு டிரன் அனஸ்
ரண்தைறகு தரயரன் னரல் கறகரு
ரண்தைறகு றஜற கதருதகரட
ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற கரககஸ்ன்
ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க
ரண்தைறகு ஜரணக க்கும்தை
ரண்தைறகு தன்ஜன் றக்கறசறங்க
ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்

The Hon. Susantha Punchinilame
The Hon. M.L.A.M. Hisbullah
The Hon. Sarath Kumara Gunaratne
The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana
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The Hon. Ravi Karunanayake
The Hon. Gayantha Karunatileka
The Hon. P. Ariyanethran
The Hon. Tiran Allas
The Hon. Mohan Lal Grero
The Hon. Vijitha Berugoda
The Hon. Seeniththamby Yoheswaran
The Hon. Ranjan Ramanayake
The Hon. Janaka Wakkumbura
The Hon. Neranjan Wickramasinghe
The Hon. D.M. Swaminathan

V
"ඒ" වහථළලර කළරක වභළල : අතිනර්ක වළමළජිකයන්
றகனக்குழு "" : கனறக உரப்தறணர்கள்

STANDING COMMITTEE "A" : ADDITIONAL MEMBERS

කථළනළයකතුමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
“ශයොහන් යේන්ංව ජනවන ඳදනභ (ංසථහටත කිරීශම්)”
ඳනත් ශෙටුම්ඳත රෙහ ඵළලීභ පිි “ඒ” සථහය ෙහයෙ
බහශ බහඳති ලශඹන් නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙ ව ෙහයෙ
බහඳති ටරු චන්දිභ වීය කශෙොඩි භවතහ, 139 ළනි සථහය
නිශඹෝටඹ ඹටශත් භවින්න් ඳත් ෙයන රද ඵ දන්නු
ෙළභළත්ශතමි.

තද, හභ ඳනත් ශෙටුම්ඳත රෙහ ඵළලීභ පිි “ඒ” සථහය
ෙහයෙ බහට භතු ඳශ න භන්ත්රීන් තිශර්ෙ හභහජිෙඹන්
ලශඹන් භවින්න් නම් ෙයන රද ඵ දන්නු ෙළභළත්ශතමි. හභ
නහභ ශල්ඛනඹ භභ වභළගත* ෙයමි.
*වභළනම්වය මත තබන ද නළම නල්ඛනය:
சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றல் :
List of names tabled:

ටරු දුමින්ද දිහනහඹෙ භවතහ
ටරු න්රිඳහර ටභරත් භවතහ
ටරු සී. ඒ. සරිඹඅයච්චි භව
ටරු විජිත ශවේයත් භවතහ
ටරු පී. වළරින් භවතහ
ටරු ශඳොන්. ශල්යහහ භවතහ
ටරු න්ල කති අනන්දන් භවතහ
ටරු න්ත ලුවිවහශර් භවතහ
ටරු රුන්දිෙ ්රනහන්දු භවතහ
ටරු වරින් ්රනහන්දු භවතහ
ටරු රුන් යේතුංට භවතහ
ටරු ශයොහන් යේන්ංව භවතහ
ටරු රුන් විජඹර්ධන භවතහ
ටරු ශ්රිඹහනි විශිවික්රභ භවත්මිඹ
ටරු හූශනි ස ෂහරු ක භවතහ
ரண்தைறகு
ரண்தைறகு
ரண்தைறகு
ரண்தைறகு
ரண்தைறகு
ரண்தைறகு

துறந் றசரரக்க
சறநறதரன கனத்
சல. . சூரறஆச்சற
றஜற கயத்
தற. யரறசன்
ததரன். தசல்ரசர

ரண்தைறகு
ரண்தைறகு
ரண்தைறகு
ரண்தைறகு
ரண்தைறகு
ரண்தைறகு
ரண்தைறகு
ரண்தைறகு
ரண்தைறகு

The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
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சறசக்ற ஆணந்ன்
சந் அரேறயரக
அருந்றக்க தர்ணரந்து
யரறன் தர்ணரந்து
ருன் துங்க
தரசரன் சறங்க
ருன் றகஜர்ண
(றருற) ஸ்ரீரற றகஜறக்கற
யளகணஸ் தரரக்

Hon. Duminda Dissanayake
Hon. Siripala Gamalath
Hon. C.A. Suriyaarachchi
Hon. Vijitha Herath
Hon. P. Harrison
Hon. Pon. Selvarasa
Hon. Sivasakthi Ananthan
Hon. Wasantha Aluwihare
Hon. Arundika Fernando
Hon. Harin Fernando
Hon. Ruwan Ranatunga
Hon. Roshan Ranasinghe
Hon. Ruwan Wijayawardhana
Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama
Hon. Hunais Farook

VI
"ඒ" වහථළලර කළරක වභළල : අතිනර්ක වළමළජිකයන්
றகனக்குழு "" : கனறக உரப்தறணர்கள்

STANDING COMMITTEE "A" : ADDITIONAL MEMBERS

කථළනළයකතුමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
“යංජිත් ලුවිවහශර් ඳදනභ (ංසථහටත කිරීශම්)” ඳනත්
ශෙටුම්ඳත රෙහ ඵළලීභ පිි “ඒ” සථහය ෙහයෙ බහශ
බහඳති ලශඹන් නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙ ව ෙහයෙ බහඳති ටරු
චන්දිභ වීය කශෙොඩි භවතහ, 139 ළනි සථහය නිශඹෝටඹ ඹටශත්
භවින්න් ඳත් ෙයන රද ඵ දන්නු ෙළභළත්ශතමි.

තද, හභ ඳනත් ශෙටුම්ඳත රෙහ ඵළලීභ පිි “ඒ” සථහය
ෙහයෙ බහට භතු ඳශ න භන්ත්රීන් තිශර්ෙ හභහජිෙඹන්
ලශඹන් භවින්න් නම් ෙයන රද ඵ දන්නු ෙළභළත්ශතමි. හභ
නහභ ශල්ඛනඹ භභ වභළගත* ෙයමි.
*වභළනම්වය මත තබන ද නළම නල්ඛනය:
சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றல் :
List of names tabled:

ටරු ඒ. පී. ජටත් පුසඳකුභහය භවතහ
ටරු නිර්භර ශෙොතරහර භවතහ
ටරු නිරඳභහ යහජඳ ක භවත්මිඹ
ටරු ඩුලිප් විශිශේෙය භවතහ
ටරු විජඹ දවනහඹෙ භවතහ
ටරු ටහමිණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භවතහ
ටරු නුය දිහනහඹෙ භවතහ.
ටරු චර ජහශටො ශේ භවතහ
ටරු ෙබීර් වහෂීම් භවතහ

ඳහර්ලිශම්න්තු
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[ටරු ෙථහනහඹෙතුභහ]

ටරු හස. විශනෝ භවතහ
ටරු තරතහ තුශෙෝයර භවත්මිඹ
ටරු දඹහන්රි ජඹශේෙය භවතහ
ටරු භනු නහනහඹ කෙහය භවතහ
ටරු තහයහනහත් ඵසනහඹෙ භවතහ
ටරු හස. ශ්රීතයන් භවතහ
ரண்தைறகு
ரண்தைறகு
ரண்தைறகு
ரண்தைறகு
ரண்தைறகு
ரண்தைறகு
ரண்தைறகு
ரண்தைறகு
ரண்தைறகு
ரண்தைறகு
ரண்தைறகு
ரண்தைறகு
ரண்தைறகு
ரண்தைறகு
ரண்தைறகு

.தற. ஜகத் தைஷ்தகுர
றர்ன தகரத்னரன
(றருற) றரூதர ரஜதக்ஷ
துரெப் றகஜகசக்க
றஜ யரக்க
கரறணற ஜறக்கற ததகர
அத றசரரக்க
அசன ஜரதகரடகக
கதேர் யலம்
ஸ். றகணர
(றருற) னர அதுககரன
ரசறநற ஜகசக
த ரரக்கர
ரரரத் தஸ்ரக்க
சற. சறநல ன்

The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara
The Hon. Nirmala Kotalawala
The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa
The Hon. Duleep Wijesekera
The Hon. Wijaya Dahanayake
The Hon. Gamini Jayawickrama Perera
The Hon. Anura Dissanayake
The Hon. Achala Jagodage
The Hon. Kabir Hashim
The Hon. S. Vino
The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale
The Hon. Dayasiri Jayasekara
The Hon. Manusha Nanayakkara
The Hon. Tharanath Basnayaka
The Hon. S. Shritharan

VII
"බී" වහථළලර කළරක වභළල : අතිනර්ක වළමළජිකයන්
றகனக்குழு "தற" : கனறக உரப்தறணர்கள்

STANDING COMMITTEE "B" : ADDITIONAL MEMBERS

කථළනළයකතුමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
“රංෙහ ලහන්ත ශජෝප් ශොශවොයුයන්ශේ ංටභඹ
(ංශලෝධන)” ඳනත් ශෙටුම්ඳත රෙහ ඵළලීභ පිි “බී” සථහය
ෙහයෙ බහශ බහඳති ලශඹන් නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙ ව
ෙහයෙ බහඳති ටරු චන්දිභ වීය කශෙොඩි භවතහ, 139 ළනි සථහය
නිශඹෝටඹ ඹටශත් භවින්න් ඳත් ෙයන රද ඵ දන්නු
ෙළභළත්ශතමි.
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තද, හභ ඳනත් ශෙටුම්ඳත රෙහ ඵළලීභ පිි “බී” සථහය
ෙහයෙ බහට භතු ඳශ න භන්ත්රීන් තිශර්ෙ හභහජිෙඹන්
ලශඹන් භවින්න් නම් ෙයන රද ඵ දන්නු ෙළභළත්ශතමි. හභ
නහභ ශල්ඛනඹ භභ වභළගත* ෙයමි.
*වභළනම්වය මත තබන ද නළම නල්ඛනය:
சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றல் :
List of names tabled:

ටරු මිල්ශයෝි  ්රනහන්දු භවතහ
ටරු ඒ. හල්. හම්. තහවුල්රහ භවතහ
ටරු ශයජිශනෝල්ඩ් කුශර් භවතහ
ටරු ශජොන්සටන් ්රනහන්දු භවතහ
ටරු යත් කුභහය ගුේයත්න භවතහ
ටරු හම්. ශජෝලප් භි ෙල් ශඳශර්යහ භවතහ
ටරු (වදය) ජඹරත් ජඹර්ධන භවතහ
ටරු ර්ජුන යේතුංට භවතහ
ටරු ෂි හල් ෙහන්ම් භවතහ
ටරු න්ල කති අනන්දන් භවතහ
ටරු ශභොවහන් ප්රිඹදර්ලන ද න්ල්හ භවතහ
ටරු නිශයෝන් ශඳශර්යහ භවතහ
ටරු ඈයහන් වික්රභයත්න භවතහ
ටරු ඉ. යනඳන් භවතහ
ටරු ශලවහන් ශේභන්ංව භවතහ
ரண்தைறகு றல்கரய் தர்ணரந்து
ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர
ரண்தைறகு தஜறகணரல்ட் குக
ரண்தைறகு கஜரன்ஸ்டன் தர்ணரந்து
ரண்தைறகு சத் குர குத்ண
ரண்தைறகு ம். கஜரசப் கக்கல் ததகர
ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ஜனத் ஜர்ண
ரண்தைறகு அர்ஜளண துங்க
ரண்தைறகு கதமரல் கரசறம்
ரண்தைறகு சறசக்ற ஆணந்ன்
ரண்தைறகு தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர
ரண்தைறகு றகரன் ததகர
ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண
ரண்தைறகு ஈ. சதன்
ரண்தைறகு தசயரன் கசசறங்க

The Hon. Milroy Fernando
The Hon. A.L.M. Athaullah
The Hon. Reginold Cooray
The Hon. Johnston Fernando
The Hon. Sarath Kumara Gunaratne
The Hon. M. Joseph Michael Perera
The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana
The Hon. Arjuna Ranatunga
The Hon. Faizal Cassim
The Hon. Sivasakthi Ananthan
The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva
The Hon. Niroshan Perera
The Hon. Eran Wickramaratne
The Hon. E. Saravanapavan
The Hon. Shehan Semasinghe
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The Hon. Hemal Gunasekera
The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana
The Hon. Niroshan Perera
The Hon. Ranjan Ramanayake
The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama

කථළනළයකතුමළ

IX

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
“චන්දිභ වීය කශෙොඩි ඳදනභ (ංසථහටත කිරීශම්)” ඳනත්
ශෙටුම්ඳත රෙහ ඵළලීභ පිි “ඒ” සථහය ෙහයෙ බහශ
බහඳති ලශඹන් නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳති ටරු මුරුශේසු
චන්ද්රකුභහර් භවතහ, 139 ළනි සථහය නිශඹෝටඹ ඹටශත් භවින්න්
ඳත් ෙයන රද ඵ දන්නු ෙළභළත්ශතමි.

තද, හභ ඳනත් ශෙටුම්ඳත රෙහ ඵළලීභ පිි “ඒ” සථහය
ෙහයෙ බහට භතු ඳශ න භන්ත්රීන් තිශර්ෙ හභහජිෙඹන්
ලශඹන් භවින්න් නම් ෙයන රද ඵ දන්නු ෙළභළත්ශතමි. හභ
නහභ ශල්ඛනඹ භභ වභළගත* ෙයමි.
*වභළනම්වය මත තබන ද නළම නල්ඛනය:
சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றல் :
List of names tabled:

ටරු චන්දිභ වීය කශෙොඩි භවතහ.
ටරු ඳවිරහශීවී න්නිඅයච්චි භවත්මිඹ
ටරු භි න්ද ඹහඳහ ශේර්ධන භවතහ
ටරු හච්.අර්. මිරඳහර භවතහ
ටරු රලිත් දිහනහඹෙ භවතහ
ටරු ශඳොන්. ශල්යහහ භවතහ
ටරු ටඹන්ත ෙරුේහතිරෙ භවතහ
ටරු දිලිප් ශදඅයච්චි භවතහ
ටරු න්ල කති අනන්දන් භවතහ
ටරු ටියහන් රස භවතහ
ටරු ශවේභහල් ගුේශේෙය භවතහ
ටරු (වදය) යශම්ස ඳතියේ භවතහ
ටරු නිශයෝන් ශඳශර්යහ භවතහ
ටරු යන්ජන් යහභනහඹෙ භවතහ
ටරු ශ්රිඹහනි විශිවික්රභ භවත්මිඹ
ரண்தைறகு சந்ற வீக்தகரடி
ரண்தைறகு (றருற) தறத்ரகற ன்ணறஆச்சற
ரண்தைறகு யறந் ரப்தர அகதர்ண
ரண்தைறகு ச்.ஆர். றத்தரன
ரண்தைறகு னரத் றசரரக்க
ரண்தைறகு ததரன். தசல்ரசர
ரண்தைறகு கந் கருரறனக்க
ரண்தைறகு றரப் தஆச்சற
ரண்தைறகு சறசக்ற ஆணந்ன்
ரண்தைறகு டிரன் அனஸ்
ரண்தைறகு கயரல் குகசக்க
ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) கஷ் தற
ரண்தைறகு றகரன் ததகர
ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க
ரண்தைறகு (றருற) ஸ்ரீரற றகஜறக்கற

The Hon. Chandima Weerakkody
The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi
The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena
The Hon. H.R. Mithrapala
The Hon. Lalith Dissanayake
The Hon. Pon Selvarasa
The Hon. Gayantha Karunatileka
The Hon. Dilip Wedaarachchi
The Hon. Sivasakthi Ananthan
The Hon. Tiran Allas

ඒ" වහථළලර කළරක වභළල : අතිනර්ක වළමළජිකයන්
றகனக்குழு "" : கனறக உரப்தறணர்கள்

STANDING COMMITTEE "A" : ADDITIONAL MEMBERS

කථළනළයකතුමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
“නිභල් න්රිඳහර ද න්ල්හ ඳදනභ (ංසථහටත කිරීශම්)” ඳනත්
ශෙටුම්ඳත රෙහ ඵළලීභ පිි “ඒ” සථහය ෙහයෙ බහශ
බහඳති ලශඹන් නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙ ව ෙහයෙ බහඳති ටරු
චන්දිභ වීය කශෙොඩි භවතහ, 139 ළනි සථහය නිශඹෝටඹ ඹටශත්
භවින්න් ඳත් ෙයන රද ඵ දන්නු ෙළභළත්ශතමි.

තද, හභ ඳනත් ශෙටුම්ඳත රෙහ ඵළලීභ පිි “ඒ” සථහය
ෙහයෙ බහට භතු ඳශ න භන්ත්රීන් තිශර්ෙ හභහජිෙඹන්
ලශඹන් භවින්න් නම් ෙයන රද ඵ දන්නු ෙළභළත්ශතමි. හභ
නහභ ශල්ඛනඹ භභ වභළගත* ෙයමි.
*වභළනම්වය මත තබන ද නළම නල්ඛනය:
சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றல் :
List of names tabled:

ටරු
ටරු
ටරු
ටරු
ටරු
ටරු
ටරු
ටරු
ටරු
ටරු
ටරු
ටරු
ටරු
ටරු
ටරු

ේලි . ඩී. ශි. ශශනවියත්න භවතහ
ජනෙ ඵණ් හය ශතන්නශෙෝන් භවතහ
ෆීලි කස ශඳශර්යහ භවතහ
දඹහශ්රිත තිශේයහ භවතහ
සුනිල් වඳුන්ශනත්ති භවතහ
ශල්ම් ව  කෙරනහදන් භවතහ
චන්ද්රහනි ඵණ් හය ජඹන්ංව භවත්මිඹ
පී. රිඹශන්රන් භවතහ
න්ත ලුවිවහශර් භවතහ
(වදය) ශයෝවේ පුසඳ කුභහය භවතහ
රුන්දිෙ ්රනහන්දු භවතහ
වරින් ්රනහන්දු භවතහ
(වදය) සුදර්ිනනී ්රනහන්දුපුල්ශල් භවත්මිඹ
ඈයහන් වික්රභයත්න භවතහ
තිරංට සුභතිඳහර භවතහ

ரண்தைறகு டதறள்ம.டி.கஜ. தசணறத்ண
ரண்தைறகு ஜணக தண்டர தன்ணககரன்
ரண்தைறகு தேரக்ஸ் ததகர
ரண்தைறகு ரசறநற றகசர
ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற
ரண்தைறகு தசல்ம் அகடக்கனரன்
ரண்தைறகு (றருற) சந்றரற தண்டர ஜசறங்க
ரண்தைறகு தர. அரறகத்றன்
ரண்தைறகு சந் அரேறயரக
ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) கரய தைஷ்தகுர
ரண்தைறகு அருந்றக்க தர்ணரந்து
ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து
ரண்தைறகு
(கத்ற கனரறற) (றருற) சுர்றணற
தர்ணரந்துதைள்கப
ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண
ரண்தைறகு றனங்க சுறதரன

ඳහර්ලිශම්න්තු

1087
[ටරු ෙථහනහඹෙතුභහ]

The Hon. W.D.J. Senewiratne
The Hon. Janaka Bandara Tennakoon
The Hon. Felix Perera
The Hon. Dayasritha Thissera
The Hon. Sunil Handunnetti
The Hon. Selvam Adaikkalanathan
The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe
The Hon. P. Ariyanethran
The Hon. Wasantha Aluwihare
The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara
The Hon. Arundika Fernando
The Hon. Harin Fernando
The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshini Fernandopulle
The Hon. Eran Wickramaratne
The Hon. Thilanga Sumathipala

විගණකළධිඳතිලරයළනේ ලළර්තළල

கக்கரய்ரபர் அறதறறணது அநறக்கக
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ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ වජවම්ඳළදන ශළ
ජළඳලශන අමළතතුමළ වශ ණණ්ඩු ඳළර්හලනේ ප්රධළන
වාංවිධළයකතුමළ

(ரண்தைறகு
றகணஷ்
குர்ண
லர்ங்கல்,
டிகரனகப்தை
அகச்சரும்
அசரங்கத்
ப்தறன்
முற்ககரனரசரதம்)

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply
and Drainage and Chief Government Whip)
ටරු ෙථහනහඹෙතුභනි, මුඳෙහය වහ බයන්තය ශශ
භහතයතුභහ ශනුශන් 2009 ර්ඹ වහ මුඳෙහය ශතොට
ශශ ංසථහශ හර්ෂිෙ හර්තහ ව ගිණුම් භභ ඈදිරිඳත් ෙයමි.

ශභභ හර්තහ මුඳෙහය වහ බයන්තය ශශ ෙටයුතු
පිළිඵ ඊඳශීලෙ ෙහයෙ බහට ශඹොමු ෙශ යුතු ඹළි  භභ
ශඹෝජනහ ෙයමි.

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

AUDITOR-GENERAL'S REPORT
කථළනළයකතුමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
ශ්රී රංෙහ ්රජහතහන්්රිෙ භහජහදී ජනයජශත අණ්ඩුක්රභ
යසථහශ 154(6) යසථහ ්රෙහය 2011 ර්ඹ වහ
විටේෙහධිඳතියශඹොශේ හර්ෂිෙ හර්තහ භභ ඈදිරිඳත් ෙයමි.

ගරු නිමල් සිරිඳළ ද සිල්ලළ මශතළ වලළරිමළර්ග ශළ ජ
වම්ඳත් කෂමනළකරණ අමළතතුමළ වශ ඳළර්ලිනම්න්තුනේ
වභළනළයකතුමළ
(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப
முகரகத்து அகச்சரும் தரரளுன்நச் சகத முல்ரும்)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation
and Water Resources Management and Leader of the
House of Parliament)
ටරු ෙථහනහඹෙතුභනි, "හකී හර්තහ මුද්රේඹ ෙශ යුතුඹ" ි 
භභ ශඹෝජනහ ෙයමි.

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

ලළර්තළල මුද්රණය කෂ ුතතුයි  නිනයෝග කරන දී.
அநறக்கக அச்சறடப்தடக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Ordered that the Report be printed.

ලිිළ නල්ඛනළදිය ිළිතගෆන්වීම

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள்
PAPERS PRESENTED
(1)

2011 ංෙ 52 දයන විර්ජන ඳනශත් 6(1) ළනි ටන්තිඹ ඹටශත්
ජහතිෙ ඹළඹ ශදඳහර්තශම්න්තුශ ළඹ ය ර් ංෙ240 ඹටශත්
ඹළඹ වහඹ ශේහ ව වදින් ලය ටකීම් යහඳිතිඹ භඟින් න්දු
ෙයන රද ඳරිපයෙ ශන් කිරීභ - 2012; ව

(2)

2011 ර්ඹ වහ ජහතිෙ ධයහඳන ශෙොමින් බහශ හර්ෂිෙ
හර්තහ.- [ ග්රහභහතයතුභහ ව බුීධ ලහන වහ අටමිෙ ෙටයුතු
භහතය ශනුශන් ටරු දිශන්ස ගුේර්ධන භවතහ]

වභළනම්වය මත තිබිය ුතතුයි  නිනයෝග කරන දී.
சதரதேடத்றல் இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

ගරු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමනේ මශතළ වක්රීඩළ අමළතතුමළ
(ரண்தைறகு
யறந்ரணந்
றகபரட்டுத்துகந அகச்சர்)

அரேத்ககக

-

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage - Minister of
Sports )
ටරු ෙථහනහඹෙතුභනි, 2008 ව 2009 ර් වහ සුටතදහ
ජහතිෙ ක්රී හ ංකීර්ේ ධිෙහරිශත හර්ෂිෙ හර්තහ භභ ඈදිරිඳත්
ෙයමි.

ශභභ හර්තහ ක්රී හ ෙටයුතු පිළිඵ ඊඳශීලෙ ෙහයෙ බහට
ශඹොමු ෙශ යුතු ඹළි  භභ ශඹෝජනහ ෙයමි.

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

උඳනද්ක කළරක වභළ ලළර්තළ

ஆகனரசகணக் குழு அநறக்கககள்
CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS
ගරු වන්ත අගියලන්න මශතළ වඉදිීම ම්, ඉාංජිනන්රු
නවේලළ, නිලළව ශළ නඳොදු ඳශසුකම් නිනයෝජ අමළතතුමළ
(ரண்தைறகு னசந் அனகறன்ண - றர்ர, ததரநறறல்
கசககள், வீடகப்தை, ததரதுசறகள் தறற அகச்சர்)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of
Construction, Engineering Services, Housing and Common
Amenities)
ටරු ෙථහනහඹෙතුභනි, ඈදිකිරීම්, ඈංජිශන්රු ශේහ, නිහ වහ
ශඳොදු ඳවසුෙම් ෙටයුතු පිළිඵ ඊඳශීලෙ ෙහයෙ බහශ
බහඳතිතුභහ ශනුශන්, 2009 ර්ඹ වහ ශ්රී රංෙහ ජහතිෙ
නිහ ංර්ධන ධිෙහරිශත හර්ෂිෙ හර්තහ ම්ඵන්ධශඹන්
ඈදිකිරීම්, ඈංජිශන්රු ශේහ, නිහ වහ ශඳොදු ඳවසුෙම් ෙටයුතු
පිළිඵ ඊඳශීලෙ ෙහයෙ බහශ හර්තහ භභ ඈදිරිඳත් ෙයමි.

වභළනම්වය මත තිබිය ුතතුයි  නිනයෝග කරන දී.
சதரதேடத்றல் இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

2012 ශනොළම්ඵර් 06

1089

නඳත්වම්

தக்கள்
PETITIONS
ගරු එවහ. බී. නළවින්න මශතළ වඳළරිනභෝගික සුබ වළධනය
ිළිතබ අමළතතුමළ
(ரண்தைறகு
அகச்சர்)

ஸ்.தற.

ரறன்ண

-

தகர்கரர்

னன்தைரற

(The Hon. S.B. Nawinne - Minister of Consumer Welfare)
ටරු ෙථහනහඹෙතුභනි, භභ ෙටුශඳොත ඳහනෙඩු ඳදිංචි
හන්.හම්.ශ ක. නයත්න භවතහශටන් රළබුේ ශඳත්භ ක
පිළිටන්මි.

ගරු කුමළර නලල්ගම මශතළ වප්රලළශන අමළතතුමළ

(ரண்தைறகு குர தல்க - கதரக்குத்து அகச்சர்)

(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport)
ටරු ෙථහනහඹෙතුභනි, භභ ශදො න්ශටො , නෆි න්න,
ෙළටටවශවේන ඳදිංචි ඩී.ඩී. පිඹන්ත භවතහශටන් රළබුණු ශඳත්භ ක
පිළිටන්මි.

ගරු වන්ත අගියලන්න මශතළ

(ரண்தைறகு னசந் அனகறன்ண )

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
ටරු ෙථහනහඹෙතුභනි, භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් ශදෙ
පිළිටන්මි.

(1)

ෙ ත, ශටෝනශවේන, විශලේ ෙහර්ඹ ඵරෙහඹ
ඳසුමරසථහනඹ, නිර නිහ, ංෙ හල් 2 දයන සථහනශඹි 
ඳදිංචි ේලි .ජී. විභරශේන භවතහශටන් රළබුණු ශඳත්භ;
ව

(2)

ශෙොශම 10, භහලිටහත්ත, ශඳොලිස නිහ, ංෙ
288/97/1/2 දයන සථහනශඹි  ඳදිංචි බී.ඩී. චන්ද්රන්රි
භවතහශටන් රළබුණු ශඳත්භ.

ගරු එම්.නක්.ඒ.ඩී.එවහ. ගුණලර්ධන මශතළ වබුද්ධ ළවන ශළ
ණගමික ක ුතතු නිනයෝජ අමළතතුමළ
(ரண்தைறகு ம்.கக..டி.ஸ். குர்ண - ததபத் சரசண,
 அரேல்கள் தறற அகச்சர்)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana - Deputy Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs)
ටරු ෙථහනහඹෙතුභනි, භභ නුශේශටො , ඳහශටො , ඳශමු
වයසවීදිඹ, ංෙ 18/1ඒ දයන සථහනශඹි  ඳදිංචි පී.ඒ.ය.
ඈරන්ශඳරුභ භවතහශටන් රළබුණු ශඳත්භ ක පිළිටන්මි.

ගරු තිවහව අත්තනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)
ටරු ෙථහනහඹෙතුභනි, භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් වත
පිළිටන්මි.

(1)

ආල්ර, කුමල්ශර, ඵදුල්ර ඳහය, ංෙ 287 දයන
සථහනශඹි  ඳදිංචි අර්.හම්. නිභරහ ෙහන්ති යත්නහඹෙ
භවත්මිඹශටන් රළබුණු ශඳත්භ;

(2)

වපුතශල්, වපුතශල්ටභ, "ම්ඳත" නිශි  ඳදිංචි
ඩී.හම්.හල්. දිහනහඹෙ භවතහශටන් රළබුණු ශඳත්භ;

(3)

ගිනිටත්ශවේන, මතරහ ඳදිංචි ජී.හම්.ඩී. ටරප්ඳත්ති
ශභනවිඹශටන් රළබුණු ශඳත්භ;

(4)

භවනුය, දිස්රි ක ශල්ෙම් ෙහර්ඹහරශඹි  ශේඹ ෙයන
ශ ක.ජී.හස.අර්. කුභහය භවතහ ආතුළු පිරිශටන් රළබුණු
ශඳත්භ;

1090

(5)

ඵරන්ශටො , තුමශටො , ශ්රී සුධර්ලන භවහ විවහයශඹි  ඳදිංචි
පජය ඵරන්ශටො පිඹනන්ද ි මිශටන් රළබුණු ශඳත්භ;

(6)

ඊඩුටම්ශඳොශ, පියවුම්වර පිටුඳ, ංෙ 181 - ඉ දයන
සථහනශඹි  ඳදිංචි හම්. ේලි . මුේන්ංව භවතහශටන්
රළබුණු ශඳත්භ; ව

(7)

ඵමුේහශෙොටු, දමලිඹීද, "න්තුන්තඹ" නිශි  ඳදිංචි
ඩී.අර්.බී. යහජගුරු භවතහශටන් රළබුණු ශඳත්භ.

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ටරු ෙථහනහඹෙතුභනි, භභ ශඵලිත්ත, තංටල්ර ඳහය,
න්ටිනභළු ඵටි ය, "මුතුභහර" නිශි  ඳදිංචි හම්.පී. සුනිල්
භවතහශටන් රළබුණු ශඳත්භ ක පිළිටන්මි.

කථළනළයකතුමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
ටරු දිලිප් ශදඅයච්චි භවතහ - ඳළමිේ නළත.

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ
(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ටරු ෙථහනහඹෙතුභනි, භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් නඹ
පිළිටන්මි.
(1) ඳසශටො , මිදිටවශවේන ඳදිංචි ඒ.වී. ගුේන්ංව භවතහශටන්
රළබුණු ශඳත්භ;
(2) ෙනංශ ක, ෙනංශ ක ෙ වීදිඹ, භවශවේන ඳදිංචි ය.ජී.
ශනෝභහ ෙහන්ති භවත්මිඹශටන් රළබුණු ශඳත්භ;
(3) ටහල්ර, ඈවශ කීඹිඹ, භහනිශටත්ත, ංෙ 76 දයන
සථහනශඹි  ඳදිංචි සී.ශ ක. භණ් රත්ත භවතහ ආතුළු
පිරිශටන් රළබුණු ශඳත්භ;
(4) ටහල්ර, ඵල්රශෙටු, නහශරටභ, ළලිශප්ලිඹ ඳදිංචි
බී. ේලි . ජිත් ්රනහන්දු භවතහශටන් රළබුණු ශඳත්භ;
(5) ෙළෙනදුය, ඳයහවළය, ඳල්ලිඹගුරුත්ත ඳදිංචි හල්. ේලි .
සීලින් භවත්මිඹශටන් රළබුණු ශඳත්භ;
(6) ළලිටභ, ළලිපිටිඹ, වල්රර වන්දිඹ, පු කටනිනශවේන
ඳදිංචි බී.පී. රඳන්ංව භවතහශටන් රළබුණු ශඳත්භ;
(7) බිබුරශර, ෙයශටො -ඊඹන්ශටො , "පිඹශන" නිශි 
ඳදිංචි හම්.බී. ශජෝතිඳහර ගුේර්ධන භවතහශටන් රළබුණු
ශඳත්භ;
(8) කිරිල්රර, වීයන්ංව ත්ත, ශදන ඳටුභට, ංෙ 33ඒ දයන
සථහනශඹි  ඳදිංචි ඒ.ඒ. තිර ක කුභහය භවතහශටන් රළබුණු
ශඳත්භ; ව
(9) ඳල්ශරශර, මිි දු භහත, "භන්ත" නිශි  ඳදිංචි
අර්.ඒ.හස. යේන්ංව භවතහශටන් රළබුණු ශඳත්භ.

ගරු ලි .ජී. ඳද්මසිරි මශතළ

(ரண்தைறகு க.ஜல. தத்சறரற)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)
ටරු ෙථහනහඹෙතුභනි, භභ ශෙොටිඹහකුඹුය, ඳල්ශල්ඳළල්පිට,
ංෙ ඉ 33 දයන සථහනශඹි  ඳදිංචි පී.හම්. අරිඹදහ භවතහශටන්
රළබුණු ශඳත්භ ක පිළිටන්මි.

ඉදිරිඳත් කරන ද නඳත්වම් මශජන නඳත්වම් ිළිතබ කළරක
වභළල ඳෆලරිය ුතතු යි  නිනයෝග කරන දී.

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்ககபப் ததரதுதக் குழுவுக்குச் சரட்டக்
கட்டகபறடப்தட்டது.
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

ඳහර්ලිශම්න්තු
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රැවහවීම
தரரளுன்ந அரேல்கள் தற்நற குழுக்
கூட்டம்

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY
BUSINESS
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கர/சலர கர றத்றரன றருத்ககனகள்:
எதுக்கலடு
RENOVATION OF GA/SEEVALI MAHA VIDYALAYA:
ALLOCATION
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2. ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ
(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ධයහඳන භහතයතුභහශටන් ආස ්රලසනඹ - (3):

කථළනළයකතුමළ

()

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
ඉශත දින ඳළළති ඳහර්ලිශම්න්තු ෙටයුතු පිළිඵ ෙහයෙ බහ
රැසවීශම්දී හශඹි රණයේඹ ඳරිදි ත සුළු ශභොශවොතකින් හභ ෙහයෙ
බහශ රැසවීභ ක භහශේ නිර ෙහභයශතදී ඳළළත්වීභට නිඹමිත
ඵළවින් හඹට ඳළමිේ වබහගි න ශර ටරු යෝෙ භන්ත්රීන් න්ඹලු
ශදනහටභ ශභි න් දළනුම් දීභට ෙළභළත්ශතමි.

ටහල්ර දිස්රි කෙශත, ආල්පිටිඹ ෙරහඳ ධයහඳන
ෙහර්ඹහරඹට ඹත්, ආත්ෙඳුය ටහ/සීලී භවහ විදයහරශත
ඳන්ති ෙහභය වතය ක ි ත ශටො නළගිල්ශල් වරඹ ව
බිත්ති දියහඳත් වී ඵරන් තත්ත්ඹට ඳත් ආති ඵළවින් හභ
විදුවශල් න්සු දරුදළරිඹන් වට දළඩි නහයක්ෂිත තත්ත්ඹ ක
ඹටශත් ධයහඳන ෙටයුතු ෙය ශටන ඹෆභට න්දු ආති ඵ
හතුභහ දන්ශනි ද?

(අ)

(i)

හභ ශටො නළගිල්ර ෙඩිනමින්
කිරීභට ළරසුම් ෙය තිශේද;

(ii)

හශේ නම්, ඒ වහ ශන් ෙය ආති ්රතිඳහදන මුදර
ශෙොඳභේද;

(iii)

ලුත්ළඩිඹහ ෙටයුතු අයම්බ ෙයන්ශන් නම්, හභ
දිනඹ ෙශර්ද;

ෙරුේහෙය, නිලසලේද න්න. ශම් සථහශ දී ටරු නිශඹෝජය
ෙථහනහඹෙතුභහ මුරසුනට ඳළමිශේනහ ආති.

අනතුරුල කථළනළයකතුමළ මූළවනනයන් ඉලත් වුනයන්,
නිනයෝජ කථළනළයකතුමළ [ගරු චන්දිම වීරක්නකොඩි මශතළ]
මූළවනළරූඪ විය.
அன்தறநகு,
சதரரகர்
அர்கள்
அகனக, தறறச் சதரரகர் அர்கள்
வீக்தகரடி] கனக கறத்ரர்கள்.

அக்கறரசணத்றணறன்ர

[ரண்தைறகு

சந்ற

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY
SPEAKER [THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY] took the
Chair.

ප්රහනල ලළිකක ිළිතතුරු

றணரக்களுக்கு ரய்மூன றகடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
නිනයෝජ කථළනළයකතුමළ

ඹන්න හතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනි ද?
(ආ) ශනොහශේ නම්, ඒ භන්ද?

கல்ற அகச்சகக் ககட்ட றணர:
( அ) கரர ரட்டத்றன் ல்தறட்டி னக் கல்றக்
கரரறரனத்றற்குரற த்கந்து கர/சலர கர
றத்றரனத்றன்
ரன்கு
குப்தகநககபக்
தகரண்ட கட்டிடத்றன் கூகமம் சுர்களும் றகவும்
கசகடந்
றகனக்குள்பரகறமள்பரல்
இவ்றத்றரனத்றல் கல்ற தறரேம்
ர
ரறகள் றகவும் தரதுகரப்தற்ந றகனறன் கலழ்
கல்ற கற்க கரறட்டுள்பதன்தக அர் அநறரர?
( ஆ) (i)

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
්රලසන ංෙ 1-1307/'11- (3), ටරු යවි ෙරුේහනහඹෙ භවතහ

கற்தடி கட்டிடத்றன் றருத் ககனககப
துரறரக
கற்தகரள்ற்கு
றட்டறடப்தட்டுள்பர ன்தகமம்;

( ii) ஆதணறல்,
அற்கு
எதுக்கப்தட்டுள்ப
றறத்தரகக வ்பதன்தகமம்;
( iii) றருத் ககனகள் ஆம்தறக்கப்தடுரறன் அத்
றகற ரதன்தகமம்

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, භභ හභ ්රලසනඹ වනහ.

( இ) இன்கநல், ன்?

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

asked the Minister of Education:

(ரண்தைறகு றகணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, මුදල් වහ ක්රභ ම්ඳහදන
භහතයතුභහ ශනුශන් හභ ්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ භහඹෙ
ෙහරඹ ක ඈල්රහ න්ටිනහ.

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ීම ම නිනයෝග කරන දී.

றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

ලුත්ළඩිඹහ

(a)

Is he aware that as a result of the run-down roof
and walls of a building that houses four
classrooms in Ga/Seevali Maha Vidyalaya,
Ethkandura belonging to the Elpitiya Zonal
Education Office of Galle District, the students of
the aforesaid school have to carry out their
educational activities under a highly insecure
condition?
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(b)

(c)

Will he inform this House (i)

whether plans have been made to repair the
aforesaid building promptly;

(ii)

if so, the financial allocation set aside for
the purpose; and

(iii)

the date, if renovation activities are to be
started?

If not, why?

ගරු ගළමිණී විජිත් විජයමුණි ද නවොි වළ මශතළ ව අධළඳන
නිනයෝජ අමළතතුමළ
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜமுணற  தசரய்சர - கல்ற
தறற அகச்சர்)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa - Deputy
Minister of Education)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, ධයහඳන භහතයතුභහ
ශනුශන් භහ හභ ්රලසනඹට පිළිතුය ශදනහ. පිළිතුය ශභශේි .

()
(අ)

ඔ .
(i)

නළත. ළරසුම් ෙය ආතත් හඹ ඈටු කිරීභට සුදුසු
හතහයේඹ ක නළති ඵ දකුණු ඳශහත් ධයහඳන
ශල්ෙම්ශේ ලිපිඹ භඟින් දන්හ ආත.

(ii)

ආසතශම්න්තු මුදර රුපිඹල් මිලිඹන වතයකි.

(iii)

ඳවත වන් ශවේතු නිහ දහශ ශනොශ .
දකුණු ඳශහත් ධයහඳන ශල්ෙම්ශේ ලිපිඹ නු
ශභභ ශටො නළඟිල්ර ලුත්ළඩිඹහ 2012 ශර්
ළරළසභට ආතුශත් ෙය තිබ නමුත් "හ ක ටභෙට
හ ක ළ  ක" ඹටශත් ක්රී හ පිටිඹ ංර්ධනඹ න
ඵළවින් හභ ශටො නළඟිල්ර ෙ හ ඈත් ෙයන ඵළ
විදුවල්ඳති වින්න් දුයෙථනශඹන් ෙයන රද දළන්වීභ
ඳරිදි ළරළසශභන් ඈත් ෙයන රදි. ලයතහඹ
ඳරිදි හභ ශටො නළඟිල්ර ඈත් ෙයන්ශන් නම්, ඒ
ශනුට 80'x20' ශටො නළඟිල්ර ක 2013 යට
රඵහ දීභට ශප් කහ ෙයන ඵ දන්හ ආත.

(ආ) දහශ ශනොශ .

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ
(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, භශේ ඳශමුන තුරු
්රලසනඹ ශභශේි . ටරු නිශඹෝජය ආභතිතුභහ වන් ෙය
තිශඵනහ, ඒ ශටො නළඟිල්ර ශනුට 2013 ශර්දී ලුත්
ශටො නළඟිල්ර ක රඵහ දීභට ශප් කහ ෙයනහඹ කිඹහ. භභ දළන
ටන්න ෙළභළතිි , ඒ වහ ්රතිඳහදන ශන් ෙයන්න සදහනම් ෙය
තිශඵනහද කිඹහ.

ගරු ගළමිණී විජිත් විජයමුණි ද නවොි වළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜமுணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, ඒ ම්ඵන්ධශඹන් කිඹන්න
පුළුන් ශන්ශන් ඹ ළශඹන් ඳසු තභි .

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ

ශඵොශවොභ නහය කෂිත තත්ත්ශඹනුි  තිශඵන්ශන්. ශම්
දරුන්ශේ අය කහ ශනුශන් ශභොෙ කද ශම් ඳහර යශටන
තිශඵන ක්රිඹහ භහර්ටඹ? භහතයහංලඹ ඒ ශනුශන් ශභොන විධිශත
භළදිවත් වීභ කද ශන්ශන් කිඹහ භහ වනහ.

ගරු ගළමිණී විජිත් විජයමුණි ද නවොි වළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜமுணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, යශට් භසත ඳහල්ර
ඵලි ශටො නළඟිලි ඈත් කිරීභ වහ ශප් භහතයහංලඹ ලය
චක්ර ශල්ඛන ශඹොමු ෙය තිශඵනහ. ඒ ම්ඵන්ධශඹන්
විදුවල්ඳතියඹහ ට කි යුතුි ; ශෙොට්ධහ ධයහඳන ධය ක ට
කි යුතුි ; ෙරහඳ ධය ක ට කි යුතුි . හශභන්භ, ශම්
ශටො නළඟිල්ර ෙ හ ඈත් කිරීභට විදුවල්ඳතියඹහ රණන්දු ෙය
තිශඵන ඵ ෙරහඳ ෙහර්ඹහරඹට දන්හ තිශඵනහ.

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ
(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, භශේ තුන් න තුරු
්රලසනඹ ශභඹි . ටරු නිශඹෝජය භහතයතුභහශේ පිළිතුශයන්
කි ශ ඵලි ශටො නළඟිලි ම්ඵන්ධශඹන් ෙරහඳ ධයහඳන
ධය කයඹහ ශවෝ ශෙොට්ධහ ධයහඳන ධය කයඹහ ශවෝ
විදුවල්ඳතියඹහ ටකීභ ටත යුතුඹ කිඹහි . නමුත් පි දන්නහ,
භවය විට ඵලි ශටො නළඟිල්ර ක ෙ හ ඈත් ෙයන්නත් පුළුන්
ඵ. භවය විට ්රතිංසෙයේඹ ෙයන්නත් පුළුන්.
්රතිංසෙයේඹ ෙයන ශත ක හළනි ශටො නළඟිලිර දරුන්
ඈශටනීභ රඵමින් ඈන්නහ. ්රතිඳහදන ශන් ශන්ශනත් නළති
නිරධහරින් තිශදශනකුට ශම් ටකීභ ඳළරීභ ශෙොඳභේ
හධහයේද? ළඵළවින්භ න්දු ෙශ යුතු තිශඵන්ශන් ඒහට
්රතිඳහදන ශන් කිරීශම් ෙහර යහමු ෙස කිරීභ ව ්රමුඛතහ රඵහ
දීභි . හශවභ නළති නිරධහරින් ඳහර්ලස තුනෙට ශම් ෙටයුත්ත
ඳළරීභ හධහයේද? ශභොෙ කද ටත යුතු ක්රිඹහ භහර්ටඹ?

ගරු ගළමිණී විජිත් විජයමුණි ද නවොි වළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜமுணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, ෙහ ශතත් ටකීම්
ඳළරීභ ක ශනොශි . ඒ ෙහර්ඹ හධනඹ ඒ බිශම් නළත්නම් ඒ
ශෙොට්ධහශත, ෙරහඳශත න්දු න අෙහයඹි  භභ ඔඵතුභහට
කි ශ . හළනි ශටො නළඟිලි ම්ඵන්ධශඹන් රණන්දු, රණයේ
ධයහඳන භහතයහංලඹ ඈතහ ඳළවළදිලි යශටනි  තිශඵන්ශන්.
ඒෙ විදුවල්ඳතියඹහශේ ටකීභ ක. ඒ විදුවල්ඳතියඹහ තභි 
ඳශමු ට කිඹන්න ඕනෆ. ඉට ඳසු නුපිළිශළින් න්ඹලු ශදනහභ
ට කි යුතුි . ඳත් ට කි යුතුි . ඒ ටළන කින් ශේදඹ ක නළවළ.
නමුත් ශභළනි ඵලි ශටො නළඟිලි ඒ ශෙොට්ධහශත ඈංජිශන්රුහ
ඳරී කහ ෙයරහ ඒහ ඈත් කිරීභට, ඒහි න් දරුන් ඈත් කිරීභට
 කිෙ ක්රිඹහ භහර්ට ටත යුතුි . ඳහර ක ෙයනහ කිඹන්ශන්
තමුන්නහන්ශේරහ පි ශභතළන ෙථහ ෙයනහ හශේ ශනොශි ,
භවහ ඵයඳතශ ෙහයේහ ක. දරුන් ශදන්ශන ක තුන්ශදශන ක
ම්භහ ශෙශනකුට තහත්තහ ශෙශනකුට ඵරහ ටන්න ඵළවළ. නමුත්
ගුරුරිඹ ඳන්ති ෙහභයශත දරුන් වතළිව ක-ඳනව ක ඵරහ ටන්න
ඕනෆ; විදුවල්ඳතිතුභහ දරුන් දහව ක, ශදදහව ක, තුන්දහව ක ඵරහ
ටන්න ඕනෆ. ඔවුන්ට ශරොකු ටකීභකුි  ඳළශයන්ශන්.

(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, ශභඹ ඔඵතුභහ නිශඹෝජනඹ
ෙයන දිස්රි කෙඹටත් දහශ ෙහයේඹ ක. ශම් ශභොශවොශත් දකුණු
ඳශහශත් ෙහරගුේ තත්ත්ඹ ඹවඳත් නළවළ. ඒ ශටො නළඟිල්ර
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නිනයෝජ කථළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
්රලසන ංෙ 4-2217/'12-(2), ටරු ජිත් ශ්රේභදහ භවතහ.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

ගරු වජිත් නප්රේමදළව මශතළ

අධළඳන අමළතළාංය අයත් නනොලන
නගොඩනෆඟිලි ශළ ලළශන : කුලිය/බද්ද

(ரண்தைறகு சஜறத் தறகரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, භහ හභ ්රලසනඹ වනහ.

ගරු වන්ත අගියලන්න මශතළ
(ரண்தைறகு னசந் அனகறன்ண)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, ඈදිකිරීම්, ඈංජිශන්රු ශේහ,
නිහ වහ ශඳොදු ඳවසුෙම් භහතයතුභහ ශනුශන් භභ හභ
්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ ති ශදෙෙ ෙහරඹ ක ඈල්රහ න්ටිනහ.

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ීම ම නිනයෝග කරන දී.

றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.
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8. ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ධයහඳන භහතයතුභහශටන් ආස ්රලසනඹ - (3) :

()

නිනයෝජ කථළනළයකතුමළ

(i)

ධයහඳන භහතයහංලඹට ඹත් ශනොන
ශටො නළගිලි කුලිඹට ශවෝ ඵීදට ටළනීභ දවහ
ළඹ ෙයන රද මුළු මුදර ශෙොඳභේද;

(ii)

හභ කුලිඹට ශවෝ ඵීදට ටත් ශටො නළගිලිර හ ක
ර්ට ඩිඹ ක දවහ න මිර ශෙොඳභේද;

(iii)

හභ ශටො නළගිලි ඵීදට ටත් ෙහර සීභහ ෙශර්ද;

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
්රලසන ංෙ 6-2304/'12-(2), ටරු කිර වියහි ෙහරිඹම්
භවතහ.

ගරු අීම විරළජ් කළරියලවම් මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

ඹන්න 2010 ව 2011 ර් වහ ශන් ශන් ලශඹන්
හතුභහ වන් ෙයන්ශනි ද?
(අ)

(i)

භහතයහංලඹට දහශ කින්දු අඹතනඹෙට ඹත්
ශනොන හවන කුලිඹට ශවෝ ඵීදට ටළනීභ වහ
ළඹ ෙයන රද ම්පර්ේ මුදල් ්රභහේඹ
ශෙොඳභේද;

(ii)

භහතයහංලඹට
ශෙොඳභේද;

(iii)

පිටතින් රඵහ ටන්නහ ශනකුත් ශේහන්
ෙශර්ද;

(iv)

ඈවත වන් ෙයන රද පිටතින් රඵහ ටන්නහ
ශේහ වහ ළඹ ෙයන රද මුදර ශෙොඳභේද;

(v)

පිටතින් ශේඹ රඵහටළනීශම් ඳදනභ භත ශේඹ
රඵහ ශටන ආති පුීටරඹන්ශේ ංඛයහ
ශෙොඳභේද;

(vi)

ෙහර්ඹ භණ් රශත න්ටින මුළු හභහජිෙඹන්
ංඛයහ ශෙොඳභේද;

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, භහ හභ ්රලසනඹ වනහ.

ගරු ගළමිණී විජිත් විජයමුණි ද නවොි වළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜமுணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, ධයහඳන භහතයතුභහ
ශනුශන් භභ හභ ්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ ති ශදෙෙ
ෙහරඹ ක ඈල්රහ න්ටිනහ.

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ීම ම නිනයෝග කරන දී.

றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

නිනයෝජ කථළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
්රලසන ංෙ 7-2383/'12-(3), ටරු ශනෝභහ ටභශේ භවත්මිඹ.

ගරු අනනෝමළ ගමනේ මශත්මිය

ඹත්

(ආ) ශනොහශේ නම්, ඒ භන්ද?
கல்ற அகச்சகக் ககட்ட றணர:

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, භහ හභ ්රලසනඹ වනහ.

(அ) 2010 ற்ரம் 2011 ஆண்டுகபறல்,
(i )

கல்ற அகச்சுக்கு உரறத்ற்ந கட்டிடங்ககப
ரடககக்கு அல்னது குத்ககக்கு டுப்தணரல்
ற்தடும் தரத்ச் தசனறணத்கமம்;

(ii )

ரடககக்கு
ததற்ரக்தகரண்ட
சதுஅடிக்கரண
ரதன்தகமம்;

(iii )

இக்கட்டிடங்கபறன் குத்ககக் கரனம் வ்பவு
ன்தகமம்

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, ශෞඛය භහතයතුභහ
ශනුශන් භභ හභ ්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ ති ශදෙෙ
ෙහරඹ ක ඈල්රහ න්ටිනහ.

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ීම ම නිනයෝග කරන දී.

றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

ංඛයහ

ඹන්නත් ධයහඳන භහතයහංලඹට දහශ ඈවත වන්
ර් වහ ශන් ශන් ලශඹන් හතුභහ වන්
ෙයන්ශනි ද?

(ரண்தைறகு (றருற) அகணரர ககக)

(ரண்தைறகு றகணஷ் குர்ண)

හවන

அல்னது
குத்ககக்கு
கட்டிடங்கபறன்
ஏர்
ரடககப்
ததரற

அர் தவ்கநரகக் குநறப்தறடுரர?
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(ஆ) கல்ற அகச்சு தரடர்தரக கற்தடி ருடங்கபறல்,
(i )

அகச்சுடன்
தரடர்தைகட
ரது
றரணங்களுக்குச்
தசரந்றல்னர
ரகணங்ககப
ரடககக்கு
அல்னது
குத்ககக்குப் ததற்ரக்தகரள்ற்கு ற்தட்ட
தரத்ச் தசனறணம் வ்பவு ன்தகமம்;

(ii)

தசரந்ரகவுள்ப
ரகணங்கபறன்
ண்றக்கக ரது ன்தகமம்;

தரத்

(iii)

கண
தபறப
ன்தகமம்;

ரக

(iv)

கற்கூநப்தட்ட
தபறப
கசககளுக்கு
ற்தட்ட தசனறணம் ரதன்தகமம்;

(iii)
(i)

රුපිඹල් ර ක 22කි.

(ii)

හවන ංඛයහ 112ි .

(iii)

1.

අය කෙ ශේහ.

2.

ඳවිරතහ ශේහ

3.

විදුලි ශෝඳහන ශේහ

அர் தவ்கநரகக் குநறப்தறடுரர?

4.

ඳළිශඵෝධනහලෙ ශේහ

இன்கநல், ன்?

5.

හයු මීෙයේ ශේහ

6.

න ත්තු ශේහ

(v)

(අ)

தபறப
அடிப்தகடறல்
எப்தந்ம்
தசய்ப்தட்ட தர்கபறன் ண்றக்கக ரது
ன்தகமம்;

(vi)

(இ)

கசககள்

தரத்ப் தறரட்கபறன் ண்றக்கக ரது
ன்தகமம்

asked the Minister of Education:
(a)

(b)

(iv)

ආමුණුභ 02ි  ද කහ ආත. ආමුණුම් වභළගත*
ෙයමි.

(v)

05 ි .

Will he state for the years 2010 and 2011
separately (i)

the total cost for renting or leasing of
buildings which are not owned by the
Ministry of Education;

(ii)

the rate per square feet of rented or leased
buildings; and

(iii)

the leasing period of the buildings?

Will he also state in relation to the Ministry of
Education for the aforesaid years separately (i)

(c)

ඩි 26,441.20 ක ව ංෙ 6 ටඵ හශ භහන්ෙ
කුලිඹ රුපිඹල් 310000කි. (රුපිඹල් තුන් ර ක
ද දවි ) හනම් ර්ට ඩිඹෙ අන්න ටඹ
රුපිඹල් 11.75කි. ර්ට ඩි 16,560 ක ව ංෙ 8
ටඵ හශ භහන්ෙ කුලිඹ රුපිඹල් 2,65,000කි.
(ශදර ක වළටඳන් දවි ) හනම් ර්ට ඩිඹෙ
අන්න ටඹ රුපිඹල් 16.00කි. නමුත් දළනට
ඈදිශමින් ඳත්නහ ශවෝභහටභ ශඳශ ශඳොත්
ටඵ හ ංකීර්ේශත ඈදිකිරීම් ෙටයුතු න් ව
විට ඈවත විඹදම් දළරීභට න්දු ශනොශ .
1993 ර්ශත න්ට ශම් ද කහ භහන්ෙ කුලී ඳදනභ
භත හර්ෂිෙ කුලිඹට ශටන ආත.

the total money spent on hiring or leasing of
vehicles which do not belong to any of the
Ministry related entities;

(ii)

the total number of vehicles owned;

(iii)

the other outsourced services;

(iv)

the cost incurred in the outsourced services
mentioned;

(v)

the number of people who have been
contracted on outsourced basis; and

(vi)

the total staff strength?

If not, why?

(vi)

2010 ර්ශත ෙහර්ඹ භණ් රශත
හභහජිෙි න් ංඛයහ 995කි.

මුළු

2011 ර්ශත ෙහර්ඹ භණ් රශත
හභහජිෙි න් ංඛයහ 984කි.

මුළු

(ආ) දහශ ශනොශ .

*වභළනම්වය මත තබන ද ඇමුණුම්:

சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட இகப்தைகள் :
Annexes tabled:

ඇමුණුම 01
ඔරුශටො ත්ත ංෙ 06 ව ංෙ 08 ටඵ හ වහ ධයහඳන
භහතයහංලඹ වින්න් අවහය ශෙොභහරිස ශත ශටහ ආති ඵදු මුදර ි ත
කුලිඹ ඳවත වන් ඳරිදි ශ .

ලර්ය

2010

ගරු ගළමිණී විජිත් විජයමුණි ද නවොි වළ මශතළ

අාංක 06 ගබඩළල
වශළ නගව මුද
රුිළයල්

අාංක 08 ගබඩළල
වශළ නගව මුද
රුිළයල්

ගබඩළ 02ම
වශළ එකතුල
රුිළයල්

4,187,423.68
(රුපිඹල් වතළිස
හ ක ර ක
සවත් දවස
වහයන්ඹ
වින්තුනි  ලත
වළට ටි )

3,299, 460.20
(රුපිඹල් තිස
ශදර ක
නනභදවස
වහයන්ඹ වළටි 
ලත විසි .

7,486,883.80
(රුපිඹල්
වළත්තෆ වතය
ර ක සවඹ
දවස ටන්ඹ
සතුනි  ලත
සි )

3,266,304.48.
(රුපිඹල්
තිසශදර ක
වළටවඹ දවස
තුන්න්ඹ වතයි 
ලත වතළිස
ටි )

2,791,086.39
(රුපිඹල්
වින්වත් ර ක
නහ ක දවස
සවඹි  ලත
තිස නභඹි )

6,057,390.87
රුපිඹල් වළට
ර ක
ඳනසවත්
දවස තුන්න්ඹ
නුි  ලත
සවති .)

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜமுணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, ධයහඳන භහතයතුභහ
ශනුශන් භහ හභ ්රලස නඹට පිළිතුය ශදනහ.
()

(i)

ආමුණුභ 01 ි  ද කහ ආත.

(ii)

අවහය ශෙොභහරිස වින්න් දන්හ ආති ඳරිදි
යජශත ත කශේරුෙරුශේ ත කශේරු භත ර්ට

2011
ළප්තළම්ඵර්
ද කහ

ඳහර්ලිශම්න්තු

1099
[ටරු ටරු ටහමිණී විජිත් විජඹමුි ද ශොි හ භවතහ]

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

ශඳොත් ටඵ හ වහ ධයහඳන ්රෙහලන ශදඳහර්තශම්න්තු වින්න් ශටනු
රඵන කුලී පිළිඵ විසතය
ගබඩළල
1.

ඩීන්ස ඳහය ටඵ හ
ංෙ 180/1වහ 180/2
ඩීන්ස ඳහය ටඵ හ,
ශෙොශම 10.

2.

3.

මළසික කුලිය
රුපිඹල්
475,000.00
(රුපිඹල්
වහය
ර ක
වළත්තෆ ඳන් දවි ) (ඵදු
යි ත)

ඔරුශටො ත්ත
ටඵ හ (ංෙ 3
ටඵ හ)
අවහය
ශදඳහර්තශම්න්තුශ
ටඵ හ ංකීර්ේඹ ,
ඔරුශටො ත්ත.

රුපිඹල් 365,000.00
(රුපිඹල් තුන් ර ක වළටඳන්
දවි ) (ඵදු යි ත)

ඕල්ෙට් ටඵ හ,
341/1, ඕල්ෙට්
ටඵ හ, ශෙොශම 01

රුපිඹල් 304, 442.50
(රුපිඹල් තුන් ර ක වහය
දවස වහයන්ඹ වතළිස ශදෙි 
ලත ඳනවි .)

01

02

අය කෙ
ශේහ

ඳවිරතහ
ශේහ

03

විදුලි
ශෝඳහන
ශේහ

04

ඳළිශඵෝධන
නහලෙ
ශේහ

05

හයු
මීෙයේ
ශේහ

06

න ත්තු
ශේහ

හෙතු

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
තිශඵනහ, ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි. භශේ ඳශමුළනි
තුරු ්රලසනඹ ශභඹි .

ටරු නිශඹෝජය ආභතිතුභනි, ඔඵතුභහශේ භහතයහංලශත
ආතළම් ෙටයුතු ශඳෞීටලිෙ ංලඹට දීශභන් - outsource ෙය
තිශඵන ළ පිළිශශ තුළින්- ඹම් මුදල් ්රභහේඹ ක පිටතට
ඹනහ. ඈතින් ඔඵතුභන්රහට මුදල් ි  ඹ ක තිශඵන නිහ මීට
ළඩිඹ ෙහර්ඹ කභතහකින් ශම් ෙටයුතු ෙයන්න ඵළරිද, ඒ වහ
ධහනඹ ශඹොමු ෙයන්න ඵළරිද කිඹන හෙ භහ ඔඵතුභහශටන්
වනහ.

ගරු ගළමිණී විජිත් විජයමුණි ද නවොි වළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜமுணற  தசரய்சர)

ඇමුණුම 02
ිළ තින්
බළ ගන්නළ
අනනකුත්
නවේලළ

1100

2010 ලර්ය වශළ
ලෆය කරන ද මුද
6,368, 510.40
(රුපිඹල් වළටතුන්
ර ක වළට ට දවස
ඳන්න්ඹ දවඹි  ලත
වතළිවි 
3,874,562.76
(රුපිඹල් තිස ට
ර ක වළත්තෆවතය
දවස ඳන්න්ඹ වළට
ශදෙි  ලත වළත්තෆ
වඹි )
7,93,659.93 රුපිඹල්
වත් ර ක නතුන්
දවස වඹන්ඹ ඳනස
නභඹි  ලත
නතුනි .)
98,448.00 (රුපිඹල්
න ට දවස වහයන්ඹ
වතළිස ටි .)
677,428.72 (රුපිඹල්
වඹ ර ක වළත්තෆවත්
දවස වහයන්ඹ වින්
ටි  ලත
වළත්තෆශදෙි .)
9,830,891.37
(රුපිඹල් න ට
ර ක තිස දවස ටන්ඹ
නහෙි  ලත තිස
වති )
21,643,501.18
(රුපිඹල් ශදශෙෝටි
දවඹ ර ක
වතළිසතුන් දවස
ඳන්න්ඹ හෙි  ලත දව
ටි .)

2011 ලර්ය වශළ ලෆය
කරන ද මුද ව2011
ඔක්නතෝබර් දක්ලළ
7,296,816.80 (රුපිඹල්
වළත්තෆ ශදර ක නවඹ
දවස ටන්ඹ දවඹි 
ලත සි )
4,166,197.80 (රුපිඹල්
වතළිස හ කර ක
වළටවඹ දවස හෙන්ඹ
න වති  ලත සි )

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, ශඳෞීටලිෙ ංලශත
ෙහර්ඹ කභතහ කිඹන හෙ හ කත් ජහතිෙ ඳ කඹ ්රතිඳත්තිඹ ක
වළටිඹට පිළිටත් ශදඹ ක. ඈතින් ශඳෞීටලිෙ ංලශත
ෙහර්ඹ කභතහ ළඩිි  කිඹරහ පි විලසහ ෙයනහ. ඒ නිහ ඒ
ෙටයුතු නින් යුරින් ඈටු ෙය ටළනීභ වහි  ශඳෞීටලිෙ ංලඹට
ඳයහ තිශඵන්ශන්.

නිනයෝජ කථළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ශදන තුරු ්රලසනඹ.

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ශඵොශවොභ තුටුි , ටරු නිශඹෝජය ආභතිතුභහ දළන් හ කත්
ජහතිෙ ඳ කඹට ඔ කශෙෝභ ශවො ළ ටිෙ -[ඵහධහ කිරීභ ක]

ගරු ගළමිණී විජිත් විජයමුණි ද නවොි වළ මශතළ
3,60, 171. 65 (රුපිඹල්
තුන් ර ක වළට දවස
හෙන්ඹ වළත්තෆ හෙි 
ලත වළට ඳවි .)
74,312.00 (රුපිඹල්
වළත්තෆ වතය දවස
තුන්න්ඹ ශදොශවි )
1,047,165.52 (රුපිඹල්
ද ර ක වතළිස වත්
දවස හෙන්ඹ වළට ඳවි 
ලත ඳේස ශදෙි )
6618,691.33 (රුපිඹල්
වළට වඹ ර ක දවට
දවස වඹන්ඹ න හෙි 
ලත තිස තුනි .)
19,563,355.10 (රුපිඹල්
හ කශෙෝටි නඳන්
ර ක වළටතුන් දවස
තුන්න්ඹ ඳේස ඳවි  ලත
දවඹි .)

නිනයෝජ කථළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ටරු භන්ත්රීතුභනි, තුරු ්රලසන වන්න තිශඵනහද?

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜமுணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
නළති, නළති. විිත අර්ථිෙඹශන් -[ඵහධහ කිරීභ ක] ශවේ
ටළුතත් ඒෙ ෙයන්න හඳහඹළ?

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ඒෙ ශනොශි  භහ ආුතශ . [ඵහධහ කිරීභ ක]

නිනයෝජ කථළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
Order, please! ටරු භන්ත්රීතුභහ ශදන තුරු ්රලසනඹ වන්න.

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ටරු නිශඹෝජය ආභතිතුභනි, ශම් යශට් අර්ථිෙඹට වළභ ශවො
ශදඹ කභ ෙය තිශඵන්ශන් හ කත් ජහතිෙ ඳ කඹ විතයි .

ගරු ගළමිණී විජිත් විජයමුණි ද නවොි වළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜமுணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
හශවභි , හශවභි .
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ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
හශවනම් හ කත් ජහතිෙ ඳ ක යජශත හෙට ි ටපු ධයහඳන
ආභති ආති ෙශ ශවො ධයහඳන ක්රභඹ ඳළත්තෙට දභහ ද
නන්නත්තහය ෙය තිශඵන්ශන් ආි ? ධයහඳනඹ ම්ඵන්ධශඹන්
FUTA හෙ ඈල්රන න්ඹඹට 6 ෙරුේහෙය ශම් ඹ ළඹ තුළින්ත්
ශන් ෙයනහද කිඹන හෙ ම්ඵන්ධශඹන් ඳ දළනුත් ෙයන්න.

ගරු ගළමිණී විජිත් විජයමුණි ද නවොි වළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜமுணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, හතුභහ භව ඵමහ හශේ
ශඵල්ර නභ නභහ ශභොනහ කිඹනහද කිඹහ භභ දන්ශන් නළවළ. ශම්
වන තුරු ්රලසන, මුල් ්රලසනඹට දහශ නළවළ. දහශ නළති තුරු
්රලසන වන්ශන්.

නිනයෝජ කථළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
තුන්න තුරු ්රලසනඹ.
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නිනයෝජ කථළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
්රලසන ංෙ 9-1645/'11 -(3), ටරු බුීධිෙ ඳතියේ භවතහ.

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ
(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, භහ හභ ්රලසනඹ වනහ.

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றகணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත්
බහ භහතයතුභහ ශනුශන් භහ හභ ්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ
ති ශදෙෙ ෙහරඹ ක ඈල්රහ න්ටිනහ.

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ීම ම නිනයෝග කරන දී.

றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ධයහඳනඹ ම්ඵන්ධශඹන් තුරු ්රලසන ආුතහභ දහශ
නළවළි  කිඹනහ. හශවනම් වන්න තිශඵන්ශන් -[ඵහධහ කිරීභ ක]

ගරු ගළමිණී විජිත් විජයමුණි ද නවොි වළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜமுணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
ඔඵතුභහ ි ටපු ආභතියඹකු ටළන කිඹනහ. ි ටපු ආභතියඹකු
ටළන වන්න හඳහ. ඔඵතුභහට ඕනෆ නම් ආභතිෙභ ක ශදන්නම්,
හන්න.[ඵහධහ කිරීභ ක]

නිනයෝජ කථළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
Order, please! ටරු යවි ෙරුේහනහඹෙ භන්ත්රීතුභහ, තුන්න
තුරු ්රලසනඹ වන්න.

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ටරු නිශඹෝජය ආභතිතුභනි, දළන් විදුවල්ඳතිරුන්
colonelරහ, field marshalරහ ෙයශටන ඹනහ. භහ ෙහරුිෙ
වනහ ධයහඳන භහතයහංලඹත් අය කෙ භහතයහංලඹ ඹටතට
ටන්න ඹනහද කිඹරහ.

ගරු ගළමිණී විජිත් විජයමුණි ද නවොි වළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜமுணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
හශවභ හෙ ක නළවළ, ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි.

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
හශවභ හෙ ක නළවළ? හශවනම් ශම් colonelරහ -

ගරු ගළමිණී විජිත් විජයමුණි ද නවොි වළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜமுணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
හීශනන් ශඳනිරහද?

නිනයෝජ කථළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
්රලසන ංෙ 10-2219/'12-(2), ටරු ජිත් ශ්රේභදහ භවතහ.

ගරු වජිත් නප්රේමදළව මශතළ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறகரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, භහ හභ ්රලසනඹ වනහ.

ගරු වන්ත අගියලන්න මශතළ
(ரண்தைறகு னசந் அனகறன்ண)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, ඈදිකිරීම්, ඈංජිශන්රු ශේහ,
නිහ වහ ශඳොදු ඳවසුෙම් භහතයතුභහ ශනුශන් භහ හභ
්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ ති ශදෙෙ ෙහරඹ ක ඈල්රහ න්ටිනහ.

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ීම ම නිනයෝග කරන දී.

றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

ඳළවල් ශළ ලෘත්තීය මළර්නගෝඳනද්න ඒකක : කළර්ය
භළරය
தரடசரகன ற்ரம் தரறல்றகரட்டி றமக
அனகுகள் : கடககள்

SCHOOL COUNSELLING AND CAREER GUIDANCE UNITS :
ROLE

2307/'12

11. ගරු අීම විරළජ් කළරියලවම් මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
ධයහඳන භහතයතුභහශටන් ආස ්රලසනඹ - (3) :

()

(අ)

ඳහල් ඊඳශීලන වහ ිත්රණඹ භහර්ශටෝඳශීලන ඒෙෙ
භගින් ඳහල් ඳීධතිඹ තුශ ඈටු ෙයන ෙහර්ඹබහයඹ ෙශර්ද
ඹන්න හතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනි ද?
(i)

විධිභත් අෙහයශත ඊඳශීලන ව ිත්රණඹ
භහර්ශටෝඳශීලන ඒෙෙඹ ක ඳත්හශටන ඹනු
රඵන යජශත ඳහල් ංඛයහ ශෙොඳභේද;

ඳහර්ලිශම්න්තු
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[ටරු කිර වියහි ෙහරිඹම් භවතහ]

(ii)

හභ ඳහල්ර ශේඹ ෙයන විධිභත් පුුතණු ක
රළබ ඊඳශීලෙරුන් ංඛයහ ශෙොඳභේද;

ිත්රණඹ භහර්ශටෝඳශීලනඹ.
ිත්රණඹ භහර්ශටෝඳශීලන ළ ටවශන් දී න්දු ෙයනු
රඵන්ශන් නහටත ළ ශරෝෙඹට පිවිසීභ වහ න්සුන්ට
ඳහර තුළින් ශෙශයන මලිෙ ඳවසුෙම් ළඳයීභි .
ශතොයතුරු රඵහ දීභ, භ ශඳන්වීභ, වළකිඹහ වහ නිපුේතහ
ර්ධනඹ, භශනෝ විදයහත්භෙ ඳරී කේ ශේහ මීට
ආතුශත්ඹ.

ඹන්න දිස්රි ක භට්ටමින්, ශන් ශන් ලශඹන් හතුභහ
වන් ෙයන්ශනි ද?
(ආ) ශනොහශේ නම්, ඒ භන්ද?
கல்ற அகச்சகக் ககட்ட றணர:
(அ)

தரடசரகன றமக ற்ரம் தரறல் றகரட்டி
றமக
அனகுகள்
ஊடரக
தரடசரகன
கட்டகப்தறதள்
றகநகற்நப்தடும்
கடகப்ததரரப்தை ரது ன்தக அர் இச் சகதறல்
அநறறப்தரர?

(ஆ) (i )

முகநசரர்ந் றத்றல் றமக ற்ரம் தரறல்
றகரட்டி
றமக
அனதகரன்கநப்
கதறரும்
அச
தரடசரகனகபறன்
ண்றக்கக வ்பவு ன்தகமம்;

(ii )

භශනෝ භහජීඹ භළදිවත්වීභ - වදින් අඳදහ
සථහරදී ෙයනු රඵන භළදිවත් වීභ.

(අ)

(i)

(ii)ට පිළිතුරු ආමුණුභ භඟින් ද කහ
ආත. ආමුණුභ වභළගත * ෙයමි.

(ආ) දහශ ශනොශ .

*වභළනම්වය මත තබන ද ඇමුණුම:

சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட இகப்தை :
Annex tabled:

ඇමුණුම

அந்ப்
தரடசரகனகபறல்
தறரற்ரம்
முகநசரர்ந் தறற்சறததற்ந ஆகனரசகர்கபறன்
ண்றக்கக ரட்ட ட்டத்றல் தவ்கநரக
வ்பவு ன்தகமம்

அர் குநறப்தறடுரர?
(இ)

இன்கநல், ன்?

asked the Minister of Education:
(a)

Will he inform this House of the role played by the
School Counselling and Career Guidance Units in
the school system?

(b)

Will he state, separately at district level -

(c)

(i)

the number of government schools in which
a formal Counselling and Career Guidance
Unit is run; and

(ii)

the number of counsellors with a formal
training who are serving in the aforesaid
schools ?

If not, why ?

ගරු අීම විරළජ් කළරියලවම් මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

ගරු ගළමිණී විජිත් විජයමුණි ද නවොි වළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜமுணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, ධයහඳන භහතයතුභහ
ශනුශන් භහ හභ ්රලසනඹට පිළිතුය ශදනහ.
()

ඳහල් ඊඳශීලනඹ ඹටශත් ඳවත වන් ංල 03 ඳහල්
තුශ ක්රිඹහත්භෙ ශ .
(1)
(2)

පුීටර ඊඳශීලනඹ - ඳහල් න්සුන්ට ඵරඳහන
ඹම් ඹම් ටළටලු වටත සථහරදී.
ධයහඳන භහර්ශටෝඳශීලනඹ - ඈශටනුම්
ටළටලුරදී ශභන්භ විඹ ශතෝයහ ටළනීශම් දී,
විබහටරට ශඳනී න්ටීශම් දී ෙයනු රඵන භ
ශඳන්වීභ.

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
ටරු නිශඹෝජය ආභතිතුභනි, (අ)(i) පිළිතුයට නු
ඳත්හශටන ඹනු රඵන ඳහල් ංඛයහ ශෙොඳභේද කිඹරහ, ඒ
්රභහේඹ ඳභේ ක කිඹන්න පුළුන්ද?

ගරු ගළමිණී විජිත් විජයමුණි ද නවොි වළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜமுணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
දිට රළි සතු ක තිශඵනහ. මුළු යශට්භ රළි සතු.

ගරු අීම විරළජ් කළරියලවම් මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
ඒ ඳහල් ංඛයහ විතය ක කිඹන්න. භභ වරහ තිශඵන්ශන්
ඳහල් ංඛයහ ශෙොඳභේද කිඹරහි .
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ගරු ගළමිණී විජිත් විජයමුණි ද නවොි වළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜமுணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
ඳහල්
ංඛයහ
741ි .
විධිභත්
පුුතණු
රද
ඊඳශීලෙරුන්ශේ ංඛයහ 6,168ි . ආමුණුශම් ශන් ශන්
ලශඹන් ඒ විසතය තිශඵනහ.

නිනයෝජ කථළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
තුරු ්රලසන තිශඵනහද?

ගරු අීම විරළජ් කළරියලවම් මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
තිශඵනහ, ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි.
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ගරු අීම විරළජ් කළරියලවම් මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, ශම් ්රලසනඹ පි වරිඹට
ශඵෝධ ෙය ටන්න ඕනෆ. සුදුසුෙම් රත් විදුවල්ඳතිරු විබහට
pass ශරහ waiting list හශ ක ඈන්නහ. ඒ ශටොල්රන්ට ඳහල්ර
විදුවල්ඳතිරුන් ලශඹන් ඳත් ශන්න ඈ ශදන්ශන් නළවළ. 2009
ශනොළම්ඵර් 13 ළනිදහත් ශම් හශේ ඳත්වීම් දුන්නහ. භභ කි ශ ,
සුදුසුෙම් තිශඵන ඹට විදුවල්ඳති තනතුරු ශදන්ශන් නළතු, ළ
ඵරන විදුවල්ඳතිරුන්ට නළත ඳත් වීම් ශදන්න ෙටයුතු ෙයනහ
කිඹන හෙි . ළ ඵරන විදුවල්ඳතිරුන්ශටන් ඵුතතයඹෙට
සුදුසුෙම් නළවළ. ය තුනෙ ෙහරඹ ක ළ ඵළලුහ කිඹරහ
නිර්ශීලඹ ක ඕනෆ කිඹහ ළ ඵරන විදුවල්ඳතිරුන්ට නීතිඹ ක
දහරහ තිබුේහ. ශම් තහශ ඒෙත් ඈත් ෙයරහ. ඒෙත් ඈත් ෙයරහ
ශරොේ ටවන නු ඳභේ ක ඳත්වීම් ශදන්න රණයේඹ ෙය
තිශඵනහ. හතශෙොට ශම් ඵහ ටළනීශම් ඳරිඳහටිඹ තත් ලිි ල්
ෙය තිශඵනහ.

නිනයෝජ කථළනළයකතුමළ
නිනයෝජ කථළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ඳශමුන තුරු ්රලසනඹ.

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ටරු භන්ත්රීතුභහ, තුරු ්රලසනඹ ආුතහද?

ගරු අීම විරළජ් කළරියලවම් මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

ගරු අීම විරළජ් කළරියලවම් මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
භභ නිශඹෝජය ධයහඳන භහතයතුභහශටන් වන්න ෙළභළතිි ,
ළ ඵරන විදුවල්ඳතිරුන් ඳත් කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන්. දළන් ඒ
ෙටයුතු ෙයමින් ඹනහ. 2009 ශනොළම්ඵර් 13 න දහ ඳත්වීම්
දුන්න, නිඹභ සුදුසුෙම් තිශඵන ඹටත් තභ ඳහල් බහයදීරහ
නළවළ. හශේ තිබිඹදී නළත තහ ක ළ ඵරන විදුවල්ඳතිරුන්ට
ඳත්වීම් ශදන්න ම්මුඛ ඳරී කේ ඳත්නහ, ෙරහඳ ෙහර්ඹහර
වින්න්. ශභඹ හධහයේි  ශන්ද? ආි  ඔඵතුභන්රහ දිගින් දිටටභ
ශම් ෙටයුත්ත ෙයන්ශන් කිඹරහ භභ වන්න ෙළභළතිි .

ගරු ගළමිණී විජිත් විජයමුණි ද නවොි වළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜமுணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
ටරු
නිශඹෝජය
ෙථහනහඹෙතුභනි,
ශම්
යශට්
විදුවල්ඳතිරුන්ශේ ලයතහ 16,000ෙට  හ ළඩි නහ.
හි න් 8,000ෙ පුයප්ඳහඩු ඳභේි  ම්පර්ේ ශරහ තිශඵන්ශන්. ඒ
8,000න්
4,000 ක ළ ඵරන විදුවල්ඳතිරු. ළ ඵරන
විදුවල්ඳතියශඹ ක කිඹන්ශන් ළ ෙයමින් න්ටි විදුවල්ඳති විරහභ
ඹන ශෙොට, භහරු ශන ශෙොට, ඊසවීභ ක රඵන ශෙොට ශවෝ මිඹ
ගිඹ විට ඒ ඳහශල් ටකීභ බහය ශටන ෙටයුතු ෙශ වළකි, ඒ ඳහර
තුළින් ශතෝයහ ඳත් ෙය ටත් ශඹකුටි . පි දිගින් දිටටභ ශම් ටළන
කිඹරහ තිශඵනහ ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි. ඔවුන් සීරය
ෙයන්න ඊඳහධිඹ නළත්නම් ඩිප්ශරෝභහ ව ඒ ලය මලිෙ
සුදුසුෙම් නිහර්ඹි . ඒ සුදුසුෙම් ම්පර්ේ ෙශ ඹට ඳභේි 
විදුවල්ඳතිරුන් වළටිඹට -[ඵහධහ කිරීභ ක] ශම් ඹ ළ ඵරන
විදුවල්ඳතිරුන් ශනොශි  ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, ළ
ෙයන විදුවල්ඳතිරුන්.

යුීධඹ ෙහරශත තිදුසෙය ්රශීලර, ගිරි දුර්ට, න දුර්ට
ශටහ ශටන ඒ ඹ ළ ෙය තිශඵනහ. ඒ ඹ වුරුදු 8, 10, 15 ඒ
බිශම්,  කශේරශත, ඳහශල් ළ ෙශහ. ඒ නිහ විජඹ කුභහයඹහ
කුශ ිට ෙශ ශී ඒ ඹට ෙයන්න ඵළවළ.

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
හශවභි .

නිනයෝජ කථළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ටරු නිශඹෝජය ආභතිතුභහ, ඒෙ තභි  තුරු ්රලසනඹ.

ගරු ගළමිණී විජිත් විජයමුණි ද නවොි වළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜமுணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, පිරි ක විදුවල්ඳති ඳත් වීම්
රඵහ ඈන්නහ. ඒ ඹ වළංගිරහ, packet ශරහ, ට කීභ ක බහය
ටන්ශන් නළවළ, ළ ෙයන්ශන් නළවළ. නමුත් විදුවල්ඳති ඳඩිඹ
ටන්නහ. ඳහරෙ ට කීභ ක බහය ටන්න ඈදිරිඳත් න්ශන් නළති
විදුවල්ඳතිරු ශෙවිශටන් මී වය ක කුඹුයට ද කෙනහ හශේ
ඵශරන් විදුවල්ඳති පුටුශ හඩි ෙයන්නද? හශවභ ෙයන්න
ඵළවළ. ලහසරඥාහනඹ රඵහ ටළනීශම්දී ශඵොශවොභ භටන්ලිටු විධිඹට
ඒෙ ටන්න ඕනෆ.

ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, ඒ ඹ ටකීභ බහය ටන්ශන්
නළත්නම් කුභ කද ඳට ෙයන්න න්ීධ ශන්ශන්? සුදුසුෙම්
තිශඵන, ළ ෙයන ශෙශනකුට පි ඳහර බහය දිඹ යුතුි . ටරු
භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභන්රහ ශීලඳහරන ශෙෝේඹකින් ශම් දිවහ
ඵරන්න හඳහ. ළ ඵරන විදුවල්ඳතිරු තය ශිවීපී, යහන්පී අදී
වළභ ඳ කඹෙභ ඹ ඈන්නහ.

ගරු අීම විරළජ් කළරියලවම් මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, ඒ ශීභ තභි  භහත් කිඹන්න
ඊත්හව ෙයන්ශන්. ශීලඳහරන ශෙෝේඹකින් ඵරන්ශන් නළති
සුදුසුෙම් තිශඵන ඹට ඒ ඳත් වීම් ශදන්න කිඹරහ තභි  ඳත්
ඈල්රන්ශන්.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

ගරු ගළමිණී විජිත් විජයමුණි ද නවොි වළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜமுணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, තයඹ ලශඹන්භ සුදුසුෙම්
තිශඵන ඹට තභි  ශම් සථහ රඵහ ශදන්ශන්. සුදුසුෙම් නළති
කින් ශෙශනකුට ශදන්ශන් නළවළ.

ගරු අීම විරළජ් කළරියලවම් මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, ඳසු ගිඹ ෙහරඹ පුයහභ
ශීලඳහරන ඳ කඹ ඵරහ තභි  ශම් ඳත් වීම් දුන්ශන්. ඳහල් ටිෙ
විනහල වුශණ්, ධයහඳන ඳීධතිඹභ විනහල වුශණ් ඒ නිහි . ටරු
නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, දළන්ත් ශීලඳහරන ශෙෝේශඹන්
ඵරන්ශන් නළති ඳත් වීම් ශදන්න කිඹහි  භභ ඈල්ලීභ ක
ෙයන්ශන්.

නිනයෝජ කථළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ටරු නිශඹෝජය ආභතිතුභහ, පිළිතුය දුන්නහද?

ගරු ගළමිණී විජිත් විජයමුණි ද නවොි වළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜமுணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
ඔ . ශභොෙ ක වරි ්රලසනඹ ක තිශඵනහ නම් කිඹන්න. ත
්රලසනඹ ක තිශඵනහද?
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ඳත් කිඹන්ශන්, ශම් ඳත් වීම් දීශම්දී ශීලඳහරන ශෙෝේශඹන්
ඵරන්ශන් නළති ශදන්න කිඹහි . ශභතුභහ ආුතහ, ළ බහය
ටන්න කිඹහ විදුවල්ඳතිරුන්ට ඵශරන් ඳත් වීම් ශදන්නද කිඹරහ.
ඵශරන් ශදන්න කිඹනහ ශනොශි . සුදුසුෙම් තිශඵන
විදුවල්ඳතිරුන් ළ බහය ටන්න ඳහල්රට ගිඹහභ ටවරහ
ඳන්නනහ. ඒ ඹට ඳත්වීභ බහය ටන්න ඈ ශදන්ශන් නළවළ, ශම්
ශීලඳහරන භහෆිඹහ වින්න්. ඒශ ක හනඹ තභි  ටරු නිශඹෝජය
ෙථහනහඹෙතුභනි, ශම් යශට් ඳහල් ඳීධතිඹ ෙ හ ළටීභ. ශභශේ
ෙයන්න හඳහ කිඹහි  පි ඈල්රන්ශන්. හභ නිහ භහ හතුභහට
කිඹනහ ශම් ම්ඵන්ධශඹන් වරිඹහෙහය ඊත්තයඹ ක ශදන්න කිඹහ.

ගරු ගළමිණී විජිත් විජයමුණි ද නවොි වළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜமுணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, ඳහර ක කිඹන්ශන්,
දරුන් 2,000 ක-3,000 ක, හශවභ නළත්නම් 7,000 ක-8,000 ක,
හශවභ නළත්නම් 500 ක, 300 ක, 200 ක ඈශටන ටන්නහ
සථහනඹ ක. ඒ දරුන්ශේ ටකීභ දයන ඒ දරුන්ශේ
ශදභවුපිඹන්ට, ඒ හශේභ ඳහරට ශුබ ඳතන්නන්ට, ඳහරට
ධහය ඊඳෙහය ෙයන ඹට භවහ ඵයඳතශ ව භහජ
ම්ඵන්ධතහ ක තිශඵනහ. විදුවල්ඳති කිඹන්ශන් ශම් ෆභ
දරුකුශේභ ධයහඳනඹ පිළිඵ ඳභේ ක ශනොශි , ඔවුන්ශේ
ජීවිත අය කහ පිළිඵත් ටකීභ දයන පුීටරශඹ ක. ඈතින්
හළනි ට කීභ ක බහය ටන්න භවය ඹ සදහනම් නළවළ. දළන්
ඵරන්න. දළන් ඔඵතුභන්රහශේ නහඹෙඹහ ශල්න්ශඹන් නහඹෙත්ඹ
ත් වරිනහද? නළවළ ශන්ද, ජිත් ශ්රේභදහ භන්ත්රීතුභනි? හශවභ
ත් වරින්ශන් නළවළ, දීරහ ඵළරි නිහ.

ගරු අීම විරළජ් කළරියලවම් මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, භට පිළිතුය වම්ඵ වුශණ්
නළවළ.

නිනයෝජ කථළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ටරු නිශඹෝජය ආභතිතුභනි, ටරු භන්ත්රීතුභනි, ශභඹ විහදඹ ක
ෙයන සථහ ක ශනොශි .

ගරු අීම විරළජ් කළරියලවම් මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, භට පිළිතුය වම්ඵ වුශණ්
නළවළ. ඔඵතුභහ වශටන ි ටිඹහ නම් ශත්ශයන්න ආති, භට පිළිතුය
වම්ඵ වුශණ් නළවළ.

නිනයෝජ කථළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ටරු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහ තුන්ළනි තුරු ්රලසනඹ වන්න.

ගරු අීම විරළජ් කළරියලවම් මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, ටරු නිශඹෝජය ආභතිතුභහ
කි හ ශම් දිවහ ශීලඳහරන ශෙෝේශඹන් ඵරන්න හඳහ කිඹහ.

නිනයෝජ කථළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ටරු නිශඹෝජය ආභතිතුභනි, පිළිතුය දුන්නහද?

ගරු ගළමිණී විජිත් විජයමුණි ද නවොි වළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜமுணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
හශවභි .

ගරු අීම විරළජ් කළරියලවම් මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, ඒ පිළිතුශයන් ෆහීභෙට
ඳත් න්ශන් නළවළ.

නිනයෝජ කථළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
්රලසන ංෙ 12 -1882/'11- (2), ටරු බුීධිෙ ඳතියේ භවතහ.

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ
(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, භහ හභ ්රලසනඹ වනහ.
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(ii )

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

ததற்கநரர உற்தத்றகள் லது
ரறககப
சுத்ற றற்தகண தசய்ன் மூனம் றரற்ந
ககறல் தரரற இனரதத்க ன் அசரங்கம்
ஈட்டிது ன்தகமம்

(ரண்தைறகு றகணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, අර්ථිෙ ංර්ධන
භහතයතුභහ ශනුශන් භහ හභ ්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ
තිඹ ක ෙල් ඈල්රනහ.

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ීම ම නිනයෝග කරන දී.

றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

ාංකළ ඛනිජ නතල් නීතිගත වාංවහථළල : ළභ / අළභ
இனங்கக ததற்கநரரக் கூட்டுத்ரதணம் : இனரத
ட்டம்
CEYLON PETROLEUM CORPORATION : PROFIT / LOSS

அர் இச்சகதக்குத் தரறறப்தரர?
(இ) இப்தைக் கரப்தேட்டு (he dging) முகநககட்டின்
கரரக தபறரட்டு ங்கறகளுக்கு இனங்கக
ததற்கநரரக்
கூட்டுத்ரதணத்ரல்
ற்கதரது
தசரேத்கண்டிமள்ப
தரகககமம்
அர்
கூரரர?
(ஈ)

இன்கநல், ன்?

asked the Minister of Petroleum Industries:
(a)

1934/’11
13. ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

Will he state (i)

the profit or loss of Ceylon Petroleum
Corporation (CPC) for the years 2010 and
2011 separately; and

(ii)

the reasons for the profit or loss?

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ඛනිජ ශතල් ෙර්භහන්ත භහතයතුභහශටන් ආස ්රලසනඹ - (2):

()

(i)

2010 ව 2011 ර්රදී රංෙහ ඛනිජ ශතල්
නීතිටත ංසථහ රඵහ ආති රහබඹ ශවෝ රහබඹ
ශන් ශන් ලශඹන් ශෙොඳභේද;

(ii)

හභ රහබඹ ශවෝ රහබඹ රළබීභට ශවේතු ෙශර්ද
ඹන්න හතුභහ වන් ෙයන්ශනි ද?

(i)

ඛනිජ ශතල් නිසඳහදන අනඹනඹ කිරීශම්
සථහශ න්ට ඒහ න් ලශඹන් බහවිත කිරීභ
ද කහ ඒ භත ඳළනශන න්ඹලුභ ඵදු ව ටහසතු
හෙතු කිරීශභන් ඳසු රළශඵන භසත රහබඹ ශවෝ
රහබඹ ෙශර්ද;

(ii)

ඵදු හෙතු ෙය ඛනිජ ශතල් නිසඳහදන විකිණීභ
භඟින් යජඹ වින්න් ශභතයම් විලහර හධහයේ
රහබඹ ක ඊඳඹහ ටළනීභට ශවේතු ෙශර්ද;

(අ)

ඹන්න හතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනි ද?
(ආ) ශවජින් ංචහ ශවේතුශන් රංෙහ ඛනිජ ශතල් නීතිටත
ංසථහට ශම් න විට විශීය ඹ ඵළංකුරට ශටවීභට න්දුවී
ආති මුදල් ්රභහේඹ ශෙොඳභේද ඹන්න හතුභහ වන්
ෙයන්ශනි ද?

(அ) (i)

(ii )

ககட்ட

2010ஆம் ஆண்டு ற்ரம் 2011ஆம் ஆண்டு
முல் இற்கந கறரேம் இனங்கக ததற்
கநரரக்
கூட்டுத்ரதணத்றற்கு
(C P C )
ற்தட்ட
இனரதம்
அல்னது
ட்டத்க
தவ்கநரகவும்;
இனரதம் அல்னது ட்டத்றற்கரண கரத்க
மம்

அர் கூரரர?
(ஆ) (i )

(c)

Will he inform this House (i)

the total profit or loss after adding back all
the taxes and fees imposed from the point
of importing to final using of the petroleum
products; and

(ii)

as to why such a huge unreasonable profit
earned by the Government by selling
petroleum products being added back the
taxes?

(iii)

Will he state the amounts to be paid at the
moment by Ceylon Petroleum Corporation
to the foreign banks on the hedging scam?

If not, why?

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රේමජයන්ත මශතළ වඛනිජ නතල්
කර්මළන්ත අමළතතුමළ

(ரண்தைறகு .டி. சுசறல் தறகஜந் - ததற்கநரரக் ககத்
தரறல்கள் அகச்சர்)

(ඇ) ශනො හශේ නම්, ඒ භන්ද?
ததற்கநரரக் ககத்தரறல்கள் அகச்சகக்
றணர:

(b)

ததற்கநரர
உற்தத்றகபறன்
இநக்குறற
ரருந்து இரறரக அக உதகரகறக்கப்தடும்
கறரேம் றறக்கப்தட்ட சகன றரண
ரறகள் ற்ரம் கட்டங்ககபமம் உள்படக்
கற தறன் ற்தட்ட தரத் இனரதம் அல்னது
ட்டம்; ற்ரம்

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of Petroleum
Industries)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, භහ හභ ්රලසනඹට පිළිතුය
ශදනහ.

()

(i)

ර්ඹ
2010

රහබඹ
(රුපිඹල් බිලිඹන)
26.92

2011

94.51

(ii) * විදුලිඵර ඊත්ඳහදනඹ වහ ඳඹනු රඵන දළවි
ශතල් ඈතහ ඈවශ වනහධහය මිරෙට විදුලිඵර
භණ් රඹට ව විදුලිඵර නිසඳහදනඹ ෙයන
භහටම්රට ළඳයීභට න්දු වීභ ව ශරෝෙ
ශශශ ශඳොශශි  ඈන්ධන මිර ටේන්ර න්දු
න ශනසෙම්රට හශප් ක ශීය ඹ
ඈන්ධන මිර ටේන් ංශලෝධනඹ ශනොවීභ.

ඳහර්ලිශම්න්තු

1111
[ටරු ඒ.ඩී. සුන්ල් ශ්රේභජඹන්ත භවතහ]

* ඛණ්  රඵන මුච්චිත රහබඹ ශවේතුශන්,
ශශශ ශඳොශ ශඳොලී නුඳහතඹ භත, ශතල්
අනඹනඹ කිරීභ වහ ලය මරය ම්ඳත්
යහජය හිජ ඵළංකුලින් රඵහ ටළනීභට න්දු
තිබීභ.
ඳසු ගිඹ ර් 02 තුශ විදුලිඵර ඊත්ඳහදනඹ ව
ටභනහටභන ෙටයුතු වහ ශඹොදහ ටනු රඵන
ඛනිජ ශතල් නිසඳහදනර ඈල්ලුභ ය ඝ්ර ශර ඈවශ
ඹෆභ. ්රධහන ඛනිජ ශතල් ර්ට තුන න ශඳ්රල්,
ඩීල් ව භූමිශතල්ර භසත විකුණුම් ්රභහේඹ
න්ඹඹට 16.6කින් ළඩි ව තය, දළවි ශතල් ඈල්ලුභ
න්ඹඹට 2.4කින් ඈවශ ශටොස තිබීභ.

(අ)

(i)
2010

2011

(රුිළයල් මිලියන

(රුිළයල් මිලියන

හර්තහටත මුළු
රහබඹ

(26,923)

(94,508)

+ ඵදු වහ ශනත්
ටහසතු

39,388

41,622

ශුීධ රහබඹ/(රහබඹ)
ඵදු ටළශපීශභන් ඳසු

12,465

41,622

(ii)
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ෙයනහද, නළීද කිඹරහ. ඒ හශේභ Exchange Control
Department හෙ යහස ශ ොරර් මිලිඹන 200 ක ම්ඵන්ධ
සටෆන් ර්ඩ් චහර්ටඩ් ඵළංකුට විරුීධ නඩු ක ඳයරහ
තිශඵනහ. ඔඵතුභන්රහ ශෙොශවොභද ශම්ෙ භථඹෙට ඳත්
ෙයන්න වදන්ශන්?

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රේමජයන්ත මශතළ

(ரண்தைறகு . டி. சுசறல் தறகஜந்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, භට ශභි දී පිළිතුරු දිඹ
වළ කශ ක ඛනිජ ශතල් නීතිටත ංසථහ ම්ඵන්ධ ව ශවජින්
පිළිඵ ව ගිවිසුම් ෙ කිරීශභන් ඵළංකු වින්න් ඳයන රද නඩු වහ
හි  තිශඵන තත්ත්ඹ ම්ඵන්ධශඹන් ඳභේි . ටරු යවි
ෙරුේහනහඹෙ භන්ත්රීතුභහ වන විධිඹට ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ඹම්
හෙච්නහ ක ෙයරහ - negotiate ෙයරහ - විඳුභෙට ඒශම් ෙහර්ඹ
බහයඹ දහශ නීති ඊඳශදස නු භව ඵළංකු වින්න් ෙයශටන
ඹෆභට නිඹමිත තිශඵනහ.

ඒෙට රංෙහ ඛනිජ ශතල් නීතිටත ංසථහ ශභශත ක භළදිවත්
ශරහ නළවළ.

නිනයෝජ කථළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ශදළනි තුරු ්රලසනඹ.

හධහයේ රහබඹ ක ශනොභළත.

(ආ) රංෙහ ඛනිජ ශතල් නීතිටත ංසථහ හදිරි න්ටි ඵළංකු රංෙහ ඛනිජ ශතල් නීතිටත ංසථහට ආශභරිෙන් ශ ොරර්
මිලිඹන 1.339,042.14ෙ මුදර ක රළබී ආත.
නඩුශ ටිනහෙභ ආශභරිෙන් ශ ොරර් මිලිඹන 192කි. හඹ
ශටවීභට න්දු නළත.
රංෙහ ඛනිජ ශතල් නීතිටත ංසථහ හදිරි සටෆන් ර්ඩ්
චහර්ටඩ් ඵළංකු - හ කත් යහජධහනිශත යෝඹහචනහධිෙයේ
රණන්දුට හශයි  රංෙහ ඛනිජ ශතල් නීතිටත ංසථහ
වින්න් හ කත් යහජධහනිශත ශරේසධහධිෙයේඹ ශත
ආඳෆර ක ඈදිරිඳත් ෙය ආත. මුළු මුදර බිලිඹන 162කි.
ශ ොි  ඵළංකු හදිරි -රංෙහ ඛනිජ ශතල් නීතිටත
ංසථහ ශනොශි - යජඹ, භෆතෙදී දුන් ශේරුම්ෙයේ
රණන්දු නු ශ ොරර් මිලිඹන 60.3ි . හභ රණන්දු
නිශේධනඹ කිරීභ වහ යෝඹහචනඹට ලය ෙටයුතු
ෙයමින් න්ටී. ඒ නු ශභශත ක ශවජින් ටනුශදනු නිහ
කින්දු මුදර ක ශටහ නළත. හන යෝඹහචනහධිෙයේ
රණන්දු රළශඵන ශත ක ශටවීභ ක න්දු න්ශන් නළත.
(ඇ) ඳළන ශනොනඟී.

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, භශේ ඳශමුශනි තුරු
්රලසනඹ ශභඹි .

ටරු ආභතිතුභනි, ශම් ශවජින් සදු ම්ඵන්ධශඹන්
යෝඹහචනඹට ර ක ශරහ, ඒශෙන් ශ ොි  ඵළංකු ඳළයදිරහ
තිශඵනහ. ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ශටන්න තිශඵනහද, නළීද කිඹන
හෙ ඔඵතුභහ ඈදිරිශත තිශඵන්ශන්. ඒ හශේභ සටෆන් ර්ඩ් චහර්ටඩ්
ඵළංකුශ යහස ශ ොරර් මිලිඹන 162 ක. ඔඵතුභන්රහ සටෆන් ර්ඩ්
චහර්ටඩ් ඵළංකුත් හ කෙ හෙච්නහ ෙයනහ ලු, ශම් මුදර ඩු

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, භශේ ශදළනි තුරු ්රලසනඹ
ශභඹි .

ටරු ආභතිතුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ, වුරුදු තුනෙට
ඈසශල්රහ හ කත් ජහතිෙ ඳ කශත පි ශම් ම්ඵන්ධශඹන්
ඊහවි ගිඹ ඵ. හදහ ඔඵතුභන්රහ ආවළ හ, "ආි  විඳ කඹ
ශම්හට ආඟිලි ටවන්ශන්?" කිඹරහ. ද ශෙෝටි 45,800 ක, ඵදු
ශටන ජනතහශේ ල්ලි සුීදන්ශේ ඵළංකුරට ශටනහ. හදහ
පි ඊහවි ගිඹ සථහශ දී ඒ නඩු රණන්දුට හෙ ශරහ ෙටයුතු
ෙශහ නම්, ශම් ශෙෝටි 45,800 ඈතුරු ෙය ටන්න තිබුේහ ශන්ද?
හශවභ නම් ඒ මුදර ද ධයහඳනඹට ශන් ෙයන්න තිබුේහ
ශන්ද? ශම් FUTA හෙ ඈල්රන න්ඹඹට 6 ශන් කිරීභට ඒ මුදර
ශඹොදහ ටන්න තිබුේහ ශන්ද?

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රේමජයන්ත මශතළ

(ரண்தைறகு . டி. சுசறல் தறகஜந்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, ශෙෝටි 45,000 ක ඹනු
භනඃෙල්පිත ටේනඹ ෙය තිශඵන ටේනකි. රංෙහ ඛනිජ ශතල්
නීතිටත ංසථහට හශයි  න්ටි ඵළංකු ශටොනු ෙයන රද
ආශභරිෙන් ශ ොරර් මිලිඹන 192ෙ ටිනහෙභ ටත්ශතොත් ඔඵතුභහ
කිඹන මුළු ටේශනන් බහටඹෙට අන්න ංඛයහ ක හතළනභ
තිශඵනහ.

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
නළවළ, නළවළ. ශ ොි ස ඵළංකුි , න්ටි ඵළංකුි , ශෙොභර්ල්
ඵළංකුි  තුනභ හෙතු ෙශහභ ශෙෝටි 45,800ි .
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ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රේමජයන්ත මශතළ

(ரண்தைறகு . டி. சுசறல் தறகஜந்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)
න්ටි ඵළංකුශ
ආශභරිෙන් ශ ොරර් මිලිඹන 192ි .
ශේරුම්ෙයේ භණ් රශඹන්, ංසථහශ හන්ඹට රණන්දු රඵහ
දුන්නහ. ංසථහට නීති ටහසතුත් -legal charges- න්ටි ඵළංකුශන්
ශටවීභට නිඹභ ෙයනු රළබුහ. ආශභරිෙන් ශ ොරර් මිලිඹන 192
ඔඵතුභහ කිඹපු ශෙෝටි 45,800 ටේනින් ඈත් ෙයන්න ඕනෆ.
[ඵහධහ කිරීභ ක] භහ හඹ ඳළවළදිලි ෙයරහ ශදන්නම්. සටෆන් ර්ඩ්
චහර්ටඩ් ඵළංකුශ ශ ොරර් මිලිඹන 162 දළන් යෝඹහචනහධිෙයේඹ
ෙයහ ගිි ල්රහ තිශඵනහ. කින්දු ශටවීභ ක ෙයරහ නළවළ. ශටනහද
නළීද කිඹන ෙහයේඹ යෝඹහචනහධිෙයේශඹන් රණන්දු ශන්ශන්
ඳසු තභි . ඒ නිහ ඔඵතුභහ කිඹපු අෙහයඹට ඹම් negotiation
හෙ ක ෙයනහ නම් දහශ ංල වින්න් ඒ ෙටයුත්ත කිරීභට
නිඹමිත තිශඵනහ.

ශ ොි ස ඵළංකුශ ශ ොරර් මිලිඹන 60.2ි . ඒ රණන්දු nullify
ෙය ටළනීභ වහ -ඒ ශේරුම්ෙයේ භණ් රශඹන් රණන්දු දුන්ශන්
ශදෙට හෙි  ලශඹනුි . ඒ රණන්දු nullify ෙය ටළනීභ වහදළනට නීතිඳතිතුභහ වින්න් ලය ෙටයුතු ෙයශටන ඹනහ. ඒ නිහ
කින්දු මුදර ක ශම් න තුරු ශවජින් ටනුශදනුශ ්රතිපරඹ ක
වළටිඹට ංසථහ ශවෝ යජඹ වින්න් කින්භ ඵළංකුෙට ශවෝ
අඹතනඹෙට ශටහ නළවළ. න්ටි ඵළංකු නඩුශ රණන්දු ංසථහට
ඳ ක රළබුණු නිහ හි  නීති ටහසතු වළටිඹට ශ ොරර් මිලිඹන
1.3ෙ මුදර ක ශටවීභට හභ ඵළංකුට න්දු ශරහ තිශඵනහ.

නිනයෝජ කථළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
තුන්ළනි තුරු ්රලසනඹ.

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ඔඵතුභහශේ භහතයහංලඹ ශම් ෙහයේඹ භතෙ තිඹහ ටන්න
ලයි . ද ඳහරිශබෝගිෙඹහ ලීටයඹෙට රුපිඹල් 35 ක 40 ක
ළඩිශඹන් ශටන්ශන් ශම් ශවජින් සදු නිහ; ඵහර ශතල්
ශටන්වීභ නිහ; දේ න්දුන නිහ ව අණ්ඩුශ ෙළු ෙ
යහඳහයඹ ක ශටනි ඹන නිහ.

භහ ශදළනි තුරු ්රලසනශඹන් ආස ඳරිදි, ඒ ඵදු මුදල් ටිෙ
හෙතු ෙශශොත් ඒ රහබඹ න්ඹඹට 50කින් ඩු ශනහ. භහජ
ශේඹ ක ෙයනහඹ කිඹන අණ්ඩු ක ඔඵතුභහශේ භහතයහංලඹ
තුළින් ශම් හශේ ෙළු ෙ යහඳහයඹ ක ශටනි ඹන්ශන් ආි ?
ෙරුේහෙයරහ ඒ මිර ඩු ෙයරහ ද ජන ජීවිතඹට ඊදවු ෙයන්න.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රේමජයන්ත මශතළ

(ரண்தைறகு . டி. சுசறல் தறகஜந்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)
ඔඵතුභහ වන ්රලසනඹ භට ශත්ශයනහ.

ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, ඛනිජ ශතල් ෙර්භහන්ත
භහතයහංලඹ ෙළු ෙ යහඳහයඹ ක ශටන ඹන්ශන් නළවළ. ශභොෙද
භහතයහංලඹෙට ඹ ළඹ ශල්ඛනශඹන් මුදල් ශන් න්ශන් ඒ
භහතයහංලශත ඳරිඳහරන ෙටයුතු වහ ඳභේි . ශම් යහඳහය
ශටන ඹන්ශන් ඕනෆභ භහතයහංලඹ ක ඹටශත් තිශඵන ධිෙහරිඹ ක,
හ කශෙෝ භණ් රඹ ක නළත්නම් ංසථහ ක. ඒ ංසථහශ තිශඵන
ඳහරනහධිෙහරිඹ වින්න් ශශ ශඳොශ ව නිකුත් ෙටයුතු භත,
ලයතහන් භත ඒ ටනුශදනු කිරීම් ෙයනහ.
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දළන් ශභි දී ඈතහභ ඳළවළදිලි ඔඵතුභහශේ ධහනඹට භභ ශම්
ෙරුේ ශඹොමු ෙයනහ. ඔඵතුභහට ශභඹ ඈතහභ ශරශවන්ශඹන්
ටේනඹ ෙයන්න පුළුන්. ළස රළශඵන තුරු ශම් වුරුීශී
ඳශමුළනි භහ 10භ විදුලි ඵරඹ න්ඹඹට 85 ක නිසඳහදනඹ ෙශශේ
දළවි ශතල්ලින්. ශභි  හභහනය ්රතිලතඹ න්ඹඹට 45 ක, 50 ක
ඳභේ නහ. ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, හතශෙොට පි ඒ
ෙහර සීභහශන් හෙ ද ක ටත්ශතොත් ඛනිජ ශතල් නීතිටත
ංසථහ දළවි ශතල්ලින් නිසඳහදනඹ ෙයන විදුලි ඵරඹ ඒ
දෙට ශටොන් 2,400 ක විදුලි ඵර  කශේරඹට -විදුලිඵර
භණ් රඹට ව ශඳෞීටලිෙ ංලඹට- ඳඹනහ.
ටරු යවි ෙරුේහනහඹෙ භන්ත්රීතුභනි, ඒෙ ලීටර්ලින්
ටත්ශතොත් ලීටර් මිලිඹන 2.4 ක ශනහ. හතශෙොට ශම් හෙ
ලීටයඹ ක නිසඳහදනඹ කිරීශම් පිරිළඹ- [ඵහධහ කිරීභ ක] අනඹනඹ
ෙයන ශතල්රට ඉට  හ ළඩිි . රුපිඹල් 110 ක විතය නහ.
[ඵහධහ කිරීභ ක] භභ ඳළවළදිලි ෙශහට ඳසශේ කිඹන්න. [ඵහධහ
කිරීභ ක] ඈන්න ශෙෝ. ඒෙ භභ ඳළවළදිලි ෙයරහ ශදන්නම්.
හතශෙොට හෙ ශතල් ලීටයඹෙට දළවි ශතල් නිසඳහදන පිරිළඹත්,
විදුලිඵර  කශේරඹට විකුේන මිරත් තය ශන රුපිඹල් 36 ක
ශනහ. ඒ කිඹන්ශන් රුපිඹල් 101 ක න දළවි ශතල් ලීටයඹෙ
පිරිළඹ විදුලි ඵර  කශේරඹට ශදන්ශන් රුපිඹල් 65ට. හශවභ ශදන
නිහ තභි  විදුලි ඒෙෙඹෙ හභහනය පිරිළඹ රුපිඹල් 16ෙට
ටේන් වදරහ තිශඵන්ශන්. නළත්නම් ඒෙ ඉටත්  හ ළඩි නහ.
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, දෙට ලීටර් මිලිඹන 2.4 ක
ඳඹන ශෙොට, හෙ ලීටයඹෙට න ඳහඩු රුපිඹල් 36 නම්, ඛනිජ
ශතල් නීතිටත ංසථහට දෙට රුපිඹල් මිලිඹන 75ෙ
රහබඹ ක හනහ, විදුලිඵර  කශේරඹට වනහධහය මිරට ශතල්
ළඳයීභ නිහ.
ඉශ ට හශේ ඳඹන ශතල්රටත් ඳට රළශඵන්න තිශඵන
ේඹ ඈතහ විලහර ්රභහේඹ ක. ඒ ේඹ ශනොරළශඵන ශෙොටි  ඛනිජ
ශතල් නීතිටත ංසථහ ඵළංකුට ගිි ල්රහ ේඹට මුදල් යශටන
ේඹය ලිපි නිකුත් ෙයන්ශන්. ඒෙ භශේ පිළිතුශයි  වන් ෙය
තිශඵනහ.
ශන ක ෙහයේඹ ශභඹි . ද ශරෝෙශත ශඵොය ශතල් ඵළයල්
හෙෙ මිර ටත්ශතොත් ආශභරිෙන් ශ ොරර් 110ි . පිරිඳවදු ෙයපු
ශතල් ඵළයරඹ ක ආශභරිෙන් ශ ොරර් 121ි , 125ි . ද
"DailyFT" හෙ ටත්ශතොත් ශම් විසතයඹ තිශඵනහ. ශම් පිරිළඹ
වදරහ ටේන් ඵළලුශොත් ඈතිවහශත ඈරහභ හභහනයශඹන් ඵදු
වළටිඹට ඹ ෙයපු මුදර ක තිශඵනහ. ඵදු ලශඹන් රුපිඹල් 25 ක
ෙලින් ඹ ෙශහ. දළන් ඉට  හ රුපිඹල් 12.50 ක ළඩිපුය ඹ
ෙයනහ. හඹත් ශඳ්රල්රට විතයි  ඹ ශෙශයන්ශන්. ඒෙත් ඵදු
මුදර ක වළටිඹට හන ලශඹන් ඹන්ශන් යජශත භව
බහණ් හටහයඹටි . ඒ මුදල් ඹන්ශන්ත් යහජය ශේශත වහ ශනකුත්
ශේහන් වහ ශේහන් ඳඹන්නි . ඒ නිහ ඛනිජ ශතල්
නීතිටත ංසථහ ශම් තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ තිශඵන්ශන් ඳසු ගිඹ
ෙහරඹ තුශදී විදුලිඵර  කශේරඹට වනහධහය මිරට ශතල් රඵහ දීභ
නිහි .විශලේශඹන්භ ඛනිජ ශතල් නීතිටත ංසථහශ රහබශඹන්
න්ඹඹට 60ෙට ශවේතු හඹි .

නිනයෝජ කථළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
්රලසන ංෙ 14 - 2220/'12 - (2), ටරු ජිත් ශ්රේභදහ භවතහ.

ගරු වජිත් නප්රේමදළව මශතළ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறகரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, භහ හභ ්රලසනඹ වනහ.

ඳහර්ලිශම්න්තු
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ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றகணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, ඈදිකිරීම්, ඈංජිශන්රු ශේහ,
නිහ වහ ශඳොදු ඳවසුෙම් භහතයතුභහ ශනුශන් භභ හභ
්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ ති ශදෙ ක ෙල් ඈල්රනහ.

உரற ககககபறன்நற தன ருடங்கபரக
சறரர் தகல்க தரரறப்தை றகனங்ககப
கதறருகறன்ந
றருரகறகள்
சம்தந்ரக
கற்தகரள்பப்தடும் றர்கரன டடிக்கககள்
ரகதன்தகமம்

அர் குநறப்தறடுரர?
(ஆ) இன்கநல், ன்?

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ීම ම නිනයෝග කරන දී.

றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

asked the Minister of Child Development and
Women’s Affairs:
(a)

ෂමළ දිලළ සුරැකුම් මධවහථළන ඳළලිකළලන් : සුදුසුකම්
சறரர் தகல்க தரரறப்தை றகன றருரகறகள் :
ககககள்

WARDENS OF DAYCARE CENTRES : QUALIFICATIONS

2347/’12
15. ගරු අීම විරළජ් කළරියලවම් මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
ශභහ ංර්ධන වහ ෙහන්තහ ෙටයුතු භහතයතුභහශටන් ආස
්රලසනඹ- (2):

()

(i)

ශභහ දිහ සුරැකුම් භධයසථහන ඳහලිෙහන් වින්න්
පුයහලිඹ යුතු, යජඹ පිළිටත් සුදුසුෙම් යහමු ක
තිශේද;

(ii)

හශේ නම්, හභ සුදුසුෙම් වඳුන්හ ශදනු රළබ
අඹතනඹ ෙශර්ද;

(iii)

(iv)

ර් 2010 නවිට දහශ සුදුසුෙම් ි ත ශභහ
දිහ සුරැකුම් භධයසථහන ඳත්හශටන ඹනු රළබ
ඳහලිෙහන් ංඛයහ ශෙොඳභේද;
නිඹමිත සුදුසුෙම් ශනොභළති ර් ටේනහ ක
තිසශේ ශභහ දිහ සුරැකුම් භධයසථහන
ඳත්හශටන
ඹනු
රඵන
ඳහලිෙහන්
ම්ඵන්ධශඹන් ටනු රඵන ඈදිරි ක්රිඹහභහර්ටඹන්
ෙශර්ද;

ඹන්න හතුභහ වන් ෙයන්ශනි ද?
(අ ) ශනොහශේ නම්, ඒ භන්ද?

(b)

ගරු තිවහව කරල්ලියද්ද මශතළ වෂමළ වාංලර්ධන ශළ
කළන්තළ ක ුතතු අමළතතුමළ
(ரண்தைறகு றஸ்ம கல்ரத் - சறரர் அதறறருத்ற, கபறர்
அரேல்கள் அகச்சர்)

(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child
Development and Women’s Affairs)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, භභ හභ ්රලසනඹට පිළිතුය
වභළගත* ෙයනහ.

* වභළනම්වය මත තබන ද ිළිතතුර:
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :

* Answer tabled:
()

சறரர் அதறறருத்ற, கபறர் அரேல்கள் அகச்சகக்
ககட்ட றணர:
(அ) (i )

(ii )
(iii )

சறரர் தகல்க தரரறப்தை றகனங்கபறன்
றருரகறகள்
றகநவு
தசய்
கண்டி,
அசரங்கத்றணரல் அங்கலகரறக்கப்தட்ட கதம்
ககககள் உள்பர ன்தகமம்;

Will he state(i) whether there is a set of qualifications
recognized by the Government that should
be fulfilled by the wardens of daycare
centres for children;
(ii) if so, the name of the institution which
introduced
the
above
mentioned
qualifications;
(iii) the number of wardens with the required
qualifications who run daycare centres for
children as at the year 2010; and
(iv) the courses of action that will be taken in
future with regard to the wardens who have
been running daycare centres for children
for several years without having required
qualifications ?
If not, why?

(අ)

(i)

ඔ .

(ii)

ශභහ ශල්ෙම් ෙහර්ඹහරඹ.

(iii)

1274.

(iv)

ශඹෝජිත මුල් ශභහවිඹ රැෙයේඹ වහ ංර්ධනඹ පිළිඵ
ඳනත වහ ශම් ම්ඵන්ධ ෙරුණු ආතුශත් කිරීභට
ශඹෝජනහ ඈදිරිඳත් ෙය ආත. හශභන්භ ශම් ම්ඵන්ධ
ඳශහත් ඳරිහ ශදඳහර්තශම්න්තු භ ද හෙච්නහ ෙය ඈදිරි
ක්රිඹහභහර්ට ටළනීභට ෙටයුතු ෙයමි.

ඳළන ශනොනඟී.

ஆதணறல்,
இத்கககககப
அநறமுகப்
தடுத்ற றரணம் ரதன்தகமம்;

නිනයෝජ කථළනළයකතුමළ

2010 ஆம் ஆண்டபறல் சம்தந்ப்தட்ட ககக
களுடன் கூடிரக சறரர் தகல்க தரரறப்தை
றகனங்ககப கதறந் றருரகறகபறன்
ண்றக்கக ரதன்தகமம்;

(The Deputy Speaker)
තුරු ්රලසන නළත.

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

ශදන ටඹ.
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(iv )

මළර්ග නිර්මළණ වශ වාංලර්ධන වමළගම : ලත්කම්

வீற றர்ர ற்ரம் அதறறருத்றக் கம்தணற: தசரத்துக்கள்
ROAD CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT COMPANY :
ASSETS

அர் குநறப்தறடுரர?
(ஆ) (i )

கதகு கம்தணறக்கு ங்கப்தட்ட ததரநறகள்
ற்ரம் உதகங்கபறன் முழுப் ததரற
ரகதன்தகமம்;

(ii )

அப்ததரறக்கரண எப்தந்தரன்ர தசய்ப்
தட்டுள்பர ன்தகமம்;

(iii )

ஆதணறல், அவ் உடன்தடிக்ககக சதரதேடத்றல்
சர்ப்தறப்தரர ன்தகமம்;

(iv )

அவ்வுடன்தடிக்ககக்கறங்க ததற்ரக்தகரண்ட
ததரறக்கரக
அசரங்கத்றற்குச்
தசரேத்
கண்டி
தகரடுப்தணறகண
தசரேத்றத்
லர்ப்தற்கு உரற கரனககந ரதன்
தகமம்;

(v )

கற்தடி தகரடுப்தணவுகபறல் ற்கதரது தசரேத்ற
மள்ப தத்தரகக ற்ரம் தசரேத் கண்டி
தத்தரகக தவ்கநரக ரதன்தகமம்

2115/’11
3. ගරු නජෝන් අමරතුාංග මශතළවගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ
නලනුල
(ரண்தைறகு கஜரன்
ஜகசக சரர்தரக)

அதுங்க

-

ரண்தைறகு

ரசறநற

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Dayasiri
Jayasekara)
යහඹ වහ භවහභහර්ට භහතයතුභහශටන් ආස ්රලසනඹ- (2):

()

(i)

භහර්ට නිර්භහේ ව ංර්ධන භහටභ තු තිබී
සීභහි ත භට නළගුභ භහර්ට ඈදිකිරීම් ඊඳෙයේ
භහටභට රඵහ දුන් ඊඳෙයේ, ඈ ම්, ශටො නළඟිලි
ශවෝ ශනත් ම්ඳත් ෙශර්ද;

(ii)

ඒහ පිි ටි සථහන ෙශර්ද;

(iii)

රඵහ දී ආති ශටො නළඟිලිර ර්ට ඳභ
ර හේඹ
ශෙොඳභේද;

(iv)

ඊඳෙයේ ව ඹන්තර රඵහදීශම් දී හදිනට ත කශේරු
ෙයන රද මිර ටේන් ෙශර්ද;

உதகங்கள்
ற்ரம்
ததரநறககப
ங்குககறல்
அத்றணத்ன்ர
றப்தேடு
தசய்ப்தட்ட றகனகள் ரக ன்தகமம்

அர் குநறப்தறடுரர?
(இ) இன்கநல், ன்?

ඹන්න හතුභහ වන් ෙයන්ශනි ද?
(අ)

(i)

භට නළගුභ භහටභට රඵහ දුන් ඹන්තර ව
ඊඳෙයේර භසත ටිනහෙභ ශෙොඳභේද;

(ii)

හභ ටිනහෙම් වහ ගිවිසුභෙට හශළඹී තිශේද;

(iii)

හශේ නම්, හභ ගිවිසුභ බහටත ෙයන්ශන්ද;

(iv)

හභ ගිවිසුභ නු රඵහටත් ටිනහෙම් ශනුශන්
යජඹට ෙශ යුතු ශටවීම් න් කිරීභට නිඹමිත
ෙහර සීභහ ෙශර්ද;

(v)

asked the Minister of Ports and Highways:
(a)

හභ ශටවීම්ලින් දළනට ශටහ ආති මුදර ව
ශටවිඹ යුතු මුදර ශන් ශන් ලශඹන්
ශෙොඳභේද;

ඹන්නත් හතුභහ වන් ෙයන්ශනි ද?

(b)

(ආ) ශනොහශේ නම්, ඒ භන්ද?

துகநமுகங்கள், தடுஞ்சரகனகள் அகச்சகக் ககட்ட
றணர:
(அ) (i )

வீற றர்ர ற்ரம் அதறறருத்றக் கம்தணறக்குச்
தசரந்ரகறருந்து
கரக்கப்தட்ட
கதகு வீற றர்ர உதகக் கம்தணறக்கு
ங்கப்தட்ட
உதகங்கள்,
கரறகள்,
கட்டிடங்கள் அல்னது கர பங்கள் ரக
ன்தகமம்;

(ii )

அக
அகந்துள்ப
தன்தகமம்;

இடங்கள்

(iii )

ங்கப்தட்டுள்ப கட்டிடங்கபறன்
ரக ன்தகமம்;

ரக
தப்தபவு

(c)

Will he state (i)

the equipment, lands, buildings and other
resources which were owned by the Road
Construction and Development Company
and handed over to Maga Neguma Road
Construction Equipment Company Limited;

(ii)

their locations;

(iii)

the area of the buildings handed over; and

(iv)

the prices assessed as of that date in
handing over the equipment and
machinery ?

Will he also state(i)

the total value of the machinery and
equipment handed over to the Maga
Neguma Road Construction Equipment
Company Limited;

(ii)

whether an agreement was reached for the
aforesaid value;

(iii)

if so, whether that agreement will be tabled;

(iv)

the deadline for the completion of payments
to the Government for the value obtained as
per the said agreement; and

(v)

separately, the amount already paid and the
amount due to be paid out of the aforesaid
payments ?

If not, why?

ඳහර්ලිශම්න්තු
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ගරු නිර්ම නකොතළල මශතළ වලරළය ශළ මශළමළර්ග
නිනයෝජ අමළතතුමළ
(ரண்தைறகு றர்ன தகரத்னரன
தடுஞ்சரகனகள் தறற அகச்சர்)

-

துகநமுகங்கள்,

(The Hon. Nirmala Kotalawala - Deputy Minister of Ports
and Highways)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, යහඹ වහ භවහභහර්ට
භහතයතුභහ ශනුශන් භහ හභ ්රලසනඹට පිළිතුය වභළගත*
ෙයනහ.

* වභළනම්වය මත තබන ද ිළිතතුර:
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :

* Answer tabled:
()

(අ)

(ආ)

(i)

භහර්ට නිර්භහේ ව ංර්ධන භහටභ තු තිබී සීභහි ත
භට නළඟුභ භහර්ට ඈදිකිරීම් ඊඳෙයේ භහටභට
ඹන්ශරෝඳෙයේ, ඈ ම්, ශටො නළඟිලි ශවෝ ශනත් ම්ඳත්
කින් ක රඵහ දී ශනොභළත.

(ii)

දහශ ශනොශ .

(iii)

දහශ ශනොශ .

(iv)

දහශ ශනොශ .

(i)

දහශ ශනොශ .

(ii)

දහශ ශනොශ .

(iii)

දහශ ශනොශ .

(iv)

දහශ ශනොශ .

(v)

දහශ ශනොශ .

භහර්ට නිර්භහේ ව ංර්ධන භහටභ තු තිබ ඹන්ශරෝඳෙයේ වහ
හවනලින් ඈතහ ළඩි ශෙොට ක ඇයෙරු වින්න් ශන්ශීන් ෙයන
රදී.
ඈතහ සුළු ්රභහේඹ ක භහර්ට ංර්ධන ධිෙහරිඹ වින්න් ඳයහ ටන්නහ
රද තය, හශේ ඳයහ ටත් ත්ෙම් භට නළගුභ අඹතනඹට කුලී ඳදනභ
භත නිදවස ෙය ආත. හඵළවින් හඹ භහර්ට ංර්ධන ධිෙහරිඹ තු
ත්ෙභ ක මි භහර්ට නිර්භහේ ව ංර්ධන භහටභ තු ත්ෙභ ක
ශනොශ .

නිනයෝජ කථළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
්රලසන ංෙ 5 - 2291/'12 -(3), ටරු සුනිල් වඳුන්ශනත්ති
භවතහ.

ගරු නජෝන් අමරතුාංග මශතළ

(ரண்தைறகு கஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, ටරු සුනිල් වඳුන්ශනත්ති
භවතහ ශනුශන් භභ හභ ්රලසනඹ වනහ.

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றகணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත්
බහ භහතයතුභහ ශනුශන්, හභ ්රලසනඹට පිළිතුය රඵහ දීභ වහ
භභ ති ශදෙ ක ෙල් ඈල්රනහ.

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ීම ම නිනයෝග කරන දී.

றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.
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නඳෞද්ගලිකල දෆනුම් දීනමන් ඇස ප්රහනය
ணற அநறறத்ல் மூன றணர

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

ක්රිහ වමූශ ලළඳළරය බදු නදන ද ඉඩම
கறநறஷ் குழுவுக்கு குத்ககக்கு றடப்தட்ட கரற
LAND LEASED TO KRRISH GROUP

ගරු රනිල්
නළයකතුමළ

වික්රමසිාංශ

මශතළ

වවිරුද්ධ

ඳළර්හලනේ

(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க - றர்க்கட்சற முல்ர்)

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

Mr. Deputy Speaker, the media reported that a fouracre plot of land in Fort had been leased to the Krrish
Group of India for commercial purposes under a lease
payment of Rs. 5 billion for 99 years by the Urban
Development Authority.
It must be noted that the Transworks House property,
the former Public Works Department Building, includes a
building with archaeological value. Already, the Krrish
Group has put notices and billboards up in the City and
they are calling for money to be invested in this venture.
A Joint Memorandum submitted to Cabinet states that
134 perches leased by the Central Bank and another 137
perches leased by the People’s Leasing Property
Development Limited, a subsidiary of People’s Bank
were cancelled by the UDA to make it available to the
Krrish Group. In accordance with the Cabinet decision,
the investors, namely the Krrish Group, had agreed to pay
20 per cent of the lease premium of Rs. 5 billion, that is
Rs. 1 billion, within 7 days of setting up the Sri Lankan
company. The Krrish Group had also agreed to pay the
balance 80 per cent, that is Rs. 4 billion, on signing the
lease agreement. We also note that the proposed project
will cost US Dollars 450 million to 500 million in
addition to the lease rental of Rs. 5 billion.
We request the Hon. Minister to inform the House: As
per the Cabinet Paper, was the 20 per cent lease payment
of Rs. 1 billion remitted to the account of the Sri Lankan
Government? Was the 80 per cent, that is Rs.4 billion, of
the balance payment remitted on signing of the
agreement? How was the Krrish Group selected? What
were the criteria for awarding the development project?
There have been public criticisms that a prime
property in Colombo is given on a 99-year lease without
advertising through the media. It appears that publicity
has been confined only to a website advertisement. The
Cabinet Paper does not refer to the process of inviting
proposals and makes no mention of media publicity.
Fort is primarily a commercial and administrative
zone with only a few houses such as the President’s
House.
The Krrish Group proposal appears to be primarily
residential. Has the project been approved by changing
the classification of the zone? Who are the beneficial
owners of the Krrish Group? What is their business and
relevant experience to undertake the said project? What is
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the capital structure of the parent company and subsidiary
undertaking the project? Who are the Directors?

ඳළර්ලිනම්න්තුනේ රැවහවීම්

We request the information and agreements between
the UDA, the BOI and the Krrish Group and its
subsidiaries to be tabled in the House.

SITTINGS OF THE PARLIAMENT

Is the Central Bank still involved in the project? If so,
under what provisions in the law? What are the names,
designations and places of work of the persons or officers
who evaluated and negotiated this project?
They have also stated - I think you must be having
information - that they are planning to develop a second
property in Hambantota.
Thank you.
ගරු නිමල් සිරිඳළ ද සිල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, හභ ්රලසනඹට පිළිතුය රඵන
න්කුයහදහ හතුභහට රඵහ ශදනහ.

ගරු රනිල් වික්රමසිාංශ මශතළ

(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, ශම් ෙරුණු ධිෙහරිශත
තිශඵනහ. ශම් මුදල් ටිෙ ශට හද නළීද, Krrish Group හෙ
කිඹන්ශන් ෙවුද කිඹන හෙ විතයි  ලය. වළභ තළනභ ල්ලි
ඈල්රහ billboards දභහ තිශඵනහ.

தரரளுன்ந அர்வு
I

ගරු නිමල් සිරිඳළ ද සිල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ
ඈදිරිඳත් ෙයනහ.
"සථහය නිශඹෝට 7 ි  විධිවිධහනර ව 2010.07.09 දින ඳහර්ලිශම්න්තු
වින්න් ම්භත ෙයන රද ශඹෝජනහශ කුභ ක වන් තිබුේ ද, ද දින රැසවීම්
ඳළළත්ශන ෙහර ශ රහ .බහ. 1.00 න්ට .බහ. 7.00 ද කහ විඹ යුතුඹ. .බහ.
3.30ට සථහය නිශඹෝට 7(5) ක්රිඹහත්භෙ විඹ යුතු ඹ."

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

II
ගරු නිමල් සිරිඳළ ද සිල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ
ඈදිරිඳත් ෙයනහ:
"ද දින වින්ය ඹෆශම්දී ශභභ ඳහර්ලිශම්න්තු 2012 ශනොළම්ඵර් භ 08
ළනි බ්රවසඳතින්දහ .බහ. 12.50 න ශත ක ෙල් තළබිඹ යුතු ඹ."

ගරු නිමල් සිරිඳළ ද සිල්ලළ මශතළ

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය.

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)
න්කුයහදහ න ශත ක දස ශදෙ ක ඈන්න.

නිනයෝජ කථළනළයකතුමළ

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

ගරු රනිල් වික්රමසිාංශ මශතළ

(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)
භට ෙභ ක නළවළ. පුළුන් නම් ද පිළිතුය ශදන්න.

නිනයෝජ කථළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
්රධහන ෙටයුතු අයම්බශත දී ශඹෝජනහ. ටරු බහනහඹෙතුභහ.

ඳළර්ලිනම්න්තුනේ ක ුතතු

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ශම් සථහශ දී ඳ ක නහඹෙ රැසවීභ ක ඳළළත්වීභට රණයේඹ
ෙය තිශඵන ඵළවින් බහශ ෙටයුතු විනහඩි 20ෙට ත් ි ටුනහ.

රැවහවීම ඊ අනුකල තළලකළලිකල අත් හිටුලන දින්, අ. භළ.
2.25 නෆලත ඳලත්ලන දී.
அன்தடி, அர்வு தற.த. 2.25 ற க இகடறரத்ப்தட்டு
லண்டுந் தரடங்கறற்ர.
Sitting accordingly suspended till 2.25 p.m. and then resumed.

දිවි නෆගුම ඳනත් නකටුම්ඳත
றறதகு சட்டமூனம்
DIVINEGUMA BILL

தரரளுன்ந அரேல்

BUSINESS OF THE PARLIAMENT
ගරු නිමල් සිරිඳළ ද සිල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ
ඈදිරිඳත් ෙයනහ:
"නයහඹ ඳරශත ්රධහන ෙටයුතුර ංෙ 2 දයන විඹඹ පිළිඵ ළ ද දින
රැසවීශම්දී ංෙ 23 දයන සථහය නිශඹෝටශඹි  විධිවිධහනඹන්ශටන් නිදවස විඹ
යුතු ඹ."

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

නදලන ලර ීමයවීනම් නිනයෝගය ීමයලන දී.

இண்டரம் றப்தறற்கரண கட்டகப ரசறக்கப்தட்டது.
Order for Second Reading read.

[. බහ. 2.27]

ගරු බෆසිල් නරෝශණ රළජඳක්ෂ මශතළ වණර්ිකක වාංලර්ධන
අමළතතුමළ

(ரண்தைறகு ததஸில் கரய ரஜதக்ஷ - ததரருபரர
அதறறருத்ற அகச்சர்)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa - Minister of Economic
Development)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, "දිවි නළගුභ ඳනත්
ශෙටුම්ඳත දළන් ශදන ය කිඹවිඹ යුතුඹ"ි  භහ ශඹෝජනහ
ෙයනහ.

1123

ඳහර්ලිශම්න්තු

[ටරු ඵළන්ල් ශයෝවේ යහජඳක්ෂ භවතහ]

ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, දිවි නළගුභ ඳනත් ශෙටුම්ඳත
ඓතිවහන්ෙ ඳනත් ශෙටුම්ඳත ක. හඹ ඓතිවහන්ෙ න ශවේතු
ටේනහ ක තිශඵනහ. ශම් යශට් ඈදිරිඳත් ව ශභළනි ඳනත්
කීඳඹ ක භහ ශම් සථහශ දී න්ි ඳත් ෙයන්න ඕනෆ.
සී. ේලි . ේලි . ෙන්නන්ටය භළතිතුභහ ඈදිරිඳත් ෙයපු නිදවස
ධයහඳන ඳනත, 1956 ඵණ් හයනහඹෙ යජශත ටරු පිලිප්
ගුේර්ධන ආභතිතුභහ ශටොවි ජනතහ ශනුශන් ඈදිරිඳත් ෙයපු
කුඹුරු ඳනත, ටරු ටී.බී. ඈරංටයත්න භළතිතුභහ ෙම්ෙරු ජනතහ
ශනුශන් ඈදිරිඳත් ෙයපු ශේෙ ර්ථහධෙ යමුදල් ඳනත, ඒ
හශේභ බ්රිතහනය ධියහජයහදින් වින්න් ඈදිරිඳත් ෙයපු මුඩු ඈ ම්
ඳනත ළනි ඳනත්ලින් ි මි ෙයපු ශම් යශට් ජනතහශේ ඈ ම්
නළත ජනතහ න්තෙ ෙයමින් ටරු න්රිභහ ඵණ් හයනහඹෙ
භළතිිඹශේ යජඹ ඹටශත් ටරු ශෙොේඵෆෙඩු ආභතිතුභහ ඈදිරිඳත්
ෙයපු ඈ ම් ්රතිංසෙයේ ඳනත ළනි ඳනත ක තභි  ද පි ශම්
ඈදිරිඳත් ෙයන්ශන්. ශභඹ ශම් යශට් ඵුතතය ජනතහශේ ටභන් භ
ශභන්භ යශට් ටභන් භ ද ශනස ෙයන ඓතිවහන්ෙ ඳනත්
ශෙටුම්ඳත ක නු ආති. දිවි නළගුභ ඳනත ශම් යශට් ජනතහශේ විශලේශඹන්භ දිළිඳු ජනතහශේ- ජීන තත්ත්ඹ ශනස ෙයන
ඓතිවහන්ෙ ඳනත ක. ඒ හශේභ දිළිඳුෙමින් ශතොය ශ්රී රංෙහ ක
බිි  කිරීභට ශම් ඳනත ශවේතුෙහයෙ ශනහ. ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳත
ඈදිරිඳත් කිරීශම් ඓතිවහන්ෙ සථහ භට රඵහ දීභ ටළන තිටරු
භි න්ද යහජඳ ක ජනහධිඳතිතුභහ ආතුළු හතුභහශේ යජශත න්ඹලු
ශදනහට භශේ සතුතිඹ වහ ශටෞයඹ පුද ෙයන ඵ ශම් සථහශ
වන් ෙයනහ.
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, දිවිනළගුභ ඳනත් ශෙටුම්ඳත
ඓතිවහන්ෙ න තත් ෙරුේ ක තභි , ශම් යශට් ඳනත්
ශෙටුම්ඳත ක ම්භත කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන්, ධිෙයේඹට ශදය ක
ශඹොමු ශච්ච හෙභ ඳනත් ශෙටුම්ඳත ශභඹ වීභ. ඒ හශේභ ශම්
යශට් ඳතින ඳශහත් බහ ක්රභඹ තුශ, ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳත
න්ඹලුභ ඳශහත් බහරට ශඹොමු ෙයරහ, නළත ධිෙයේඹට
ශටොස ඳහර්ලිශම්න්තුට ඳළමිි ඳශමුළනි ඳනත් ශෙටුම්ඳත ඵට
ශභඹ ඳත් ශනහ. ඒ නිහ ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳශත් ඈතිවහඹ
ටළනත් ශෙටිශඹන් වන් ෙශ යුතු තිශඵනහ.
දිවි නළගුභ ඳනත් ශෙටුම්ඳත ඈදිරිඳත් ෙයන්න ශප් කහ
ෙයන ෙරුේ පිළිඵ ඳශමුශන්භ වන් වුශණ්, 2005 දී
තිටරු ජනහධිඳතිතුභහ ශම් යශට් ජනතහ ඈදිරිශත තඵපු භි න්ද
චින්තන කිඹන ලුත් ශ්රී රංෙහ ක වහ ඈදිරිඳත් ෙයපු ඒ
ශඹෝජනහලිශත. හි  "භිීධි නිරධහරින්ශේ ටළටලු විඳීභ"
ඹටශත් ශම් විධිඹට වන් ශනහ:
"භිීධි නිරධහරීන් වහ ෙශභනහෙරුන්ශේ විරහභ ළටුප් ආතුළු
ශනකුත් ්රලසන ශොඹහ ඵළලීභට ශෙොමිභ ක ඳත් ෙයමි."

ඉශ ට, 2010 භි න්ද චින්තන ඈදිරි දළ කශභත් ශභශරභ
වන් ෙශහ:
"භිීධි ඳවුල්ර අර්ථිෙඹ ල කතිභත් කිරීභ වහ වහ ජීශනෝඳහඹ
ෙටයුතු ර්ධනඹ කිරීභ ඳවසු න ඳරිදි භිීධි ධිෙහරිශත ශේෙඹන්
විරහභ ළටුප්රට ි මිෙම් කිඹන යහජය ශේෙඹන් ඵට ඳත් කිරීභ වහ
ලය ශේහ යසථහ ක ෙස ෙයනු රළශේ."

ඒ හශේභ 2011, 2012 යර තිටරු ජනහධිඳතිතුභහ ශම්
ටරු බහට ඈදිරිඳත් ෙයපු ඹ ළඹ ශඹෝජනහ තුළිනුත් ශම්
පිළිඵ රණයේඹ ඈදිරිඳත් ෙශහ. ශභභ ශඹෝජනහ මුලින්භ
ෙළබිනට් භණ් රඹට ඈදිරිඳත් වුශණ්, 2011.08.17ළනිදහ.
හදහ නුභත ෙයරහ නීති ශෙටුම්ඳත් ම්ඳහදෙ ශත ශඹොමු
ෙශහට ඳසු විවිධ ංලත් හ කෙ, ිත්රණඹ මිති ව ශනකුත්
ංවිධහනත් හ කෙ, ජනතහ නිශඹෝජිති න් හ කෙ හෙච්නහ ෙයරහ
වරිඹටභ භහ 11ෙට ඳසු නළත ෙළබිනට් නු ෙහයෙ බහට
ගිි න් 2012.07.24 න දහ ෙළබිනට් භණ් රඹ ශභභ ශඹෝජනහ
නුභත ෙශහ. ඒ නු ශභඹ 2012.07.30න දහ ටළට් ඳරශත ඳශ
ෙයරහ ඒ හ කෙභ අර්ථිෙ ංර්ධන ෙටයුතු පිළිඵ ඊඳශීලෙ
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ෙහයෙ බහශ දී න්ඹලු ඳ ක නිශඹෝජනඹ ෙයන ටරු
භන්ත්රීරුන්ශේ හෙ ත්ඹ ආතු 31න දහ නුභත ෙයරහ පි
ශම් ඳනත 2012.08.10න දහ ඳහර්ලිශම්න්තුට ඈදිරිඳත් ෙශහ. ශම්
ඹ ඊහවිඹට ගිි න් හි  නීතයනුකරබහඹ පිළිඵ රණන්දු ක රඵහ
ටත්තහ. ඒ නු පි ඳහර්ලිශම්න්තුශ නයහඹ ඳරශඹන් ඈත් ෙය
ශටන ළප්තළම්ඵර් භහශත 18න දහ රණන්දු රළබුේහට ඳසු 19න
දහ තිටරු ජනහධිඳතිතුභහ ශම් යශට් දළනට පිි ටුහ ආති ඳශහත්
බහ ශත හඹ ශඹොමු ෙශහ. න්ඹලු ඳශහත් බහරට ශඹොමු ෙශහට
ඳසු හකින් හෙ ඳශහත් බහ ශම් ඳනත වහ නුභතිඹ දුන්නහ.
2012 ළප්තළම්ඵර් භහශත 25න දහ ඵසනහි ය ඳශහත්
බහශ දී නන්ද න්ඹඹට 72කින් නුභත වුේහ. ඒ හශේභ ඹම
ඳශහත් බහ 26න දහ න්ඹඹට 93ෙ නන්ද ංඛයහ ක ය ශටන ඒ
ඳනත ම්භත ෙශහ. ඒ හශේභ උ ඳශහත් බහත් න්ඹඹට
80ෙට අන්න නන්ද ්රභහේඹකින් හඹ නුභත ෙශහ. ඒ හශේභ
10න භහශත 2න දහ නළශ නි ය ඳශහත් බහ ශම් ඳනත ළඩි
නන්ද 6 කින් ම්භත ෙශහ. ශම් සථහශ දී භභ විශලේශඹන්භ
වන් ෙයන්න ඕනෆ, මුසලිම් ශෙොන්ග්රස ඳ කශත නහඹෙත්ඹ
ව හි  භන්ත්රීරු ඒ ඳනත ම්භත කිරීභට දීපු වශඹෝටඹ.
ඒ හශේභ භධයභ ඳශහත් බහශ ත් හදිනභ ළඩි නන්ද 19කින්
ම්භත වුණු තය, 3 ළනි දහ තත් ඳශහත් බහ තුනෙ - දකුණු
ඳශහත් බහශ ළඩි නන්ද 21කින්, ඵයටමු ඳශහත් බහශ ළඩි
නන්ද 15කින් ව ඊතුරුභළද ඳශහත් බහශ නන්ද 18 ක ව 11 ක
ලශඹන් ශඵදී ළඩි නන්ද 7කින්- හෙච්නන්දශඹන් ම්භත වුේහ.
ඒ නු තමුන්නහන්ශේරහ දන්නහ ආති, ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳත
නළත
ධිෙයේඹට ඈදිරිඳත් ෙශ ඵ. නළතත් හඹ
ධිෙයේඹට ගිි න් ද දින ඒ රණන්දු ශම් බහ වමුශ ටරු
ෙථහනහඹෙතුභහ ඈදිරිඳත් ෙශහ. ඒ විධිඹට ශම් ම්ඵන්ධශඹන්
වළභ  කශේරඹ ක තුශභ ෆශවන විහදඹ ක ආති වුේහ. ධිෙයේඹ
තුශත්, ජනතහ තුශත්, ඳශහත් බහ තුශත්, ශම් පිළිඵ ශවො
විහදඹ ක ආති වුේහ. ආත්ශතන්භ භහතයයඹහ වළටිඹට ඒ
ම්ඵන්ධශඹන් භභ තුටු ශනහ, ශම් ම්ඵන්ධශඹන් වළභ
ශෙශනකුශේභ දවස රඵහ ටළනීභට වළකි වීභ ටළන. ඒ වළභ
දවෙටභ ශප් යජඹ වළභ සථහශ දීභ ටරු ෙයනහ. ඈදිරි
විහද ෙහරශතදීත් විඳ කඹ හශේභ අණ්ඩු ඳ කඹ ඈදිරිඳත්
ෙයන ශඹෝජනහ වහ ංශලෝධන පිළිඵත් ෙහයෙ බහ
සථහශ දී රෙහ ඵරන්න ඵරහශඳොශයොත්තු න ඵ ශභි දී
වන් ෙයන තයභ ශම් ඳනශත් මලිෙ යමුණු ටළනත් වන්
ෙයන්න ඕනෆ.
ශ්රී රංෙහශ ර්තභහන ංර්ධන ක්රිඹහදහභශත ්රතිරහබ ෆභ
ජන ශෙොටෙටභ හධහයේ ශඵදි ඹහභට ළරළසවීභ වහ යශට්
දිළිඳුෙමින් පී හ විඳින්නහ ව භවජනතහ ංර්ධන ක්රිඹහ දහභඹට
ම්ඵන්ධ ෙය ටළනීභ තභි  ශභභ ඳනශත් මලිෙ යමුේ ශරහ
තිශඵන්ශන්. ඒ හශේභ දිළිඳුෙභ දහෙහලිෙ ඊරුභඹ ක ශනොන
ඵ අදර්ලශඹන් ශඳන්හ දීභ, ඒ ඵ ඔප්පු කිරීභ තභි  ශම් ඳනත
භගින් පි ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්ශන්. විශලේශඹන්භ ඳයහධීන
භහනන්ෙ තත්ත්ශඹන් න්ටි ශප් ජනතහ වුරුදු 30 ක තිසශේ
පී හ විඳි රසතහදශඹන් මුදහ ශටන, ඒ කුරිරු යුීධශඹන් මුදහ
ශටන, ඒ ඳයහධීන භහනන්ෙත්ඹ ශනස ෙයරහ ඒ තුළින් පි ශම්
ජනතහ තුශ ඹම්කින් ජඹග්රහහී භන ක වදන්න ක්රිඹහ ෙශහ.
ඒ හශේභ ද ඳයහධීන තත්ඹෙ ජීත් න ශම් දිළිඳු
ජනතහශේ භහනන්ෙත්ඹ ශනස ෙය,
හදහ ඳ රසතහදී
යුීධඹ දිනුහ හශේ භ අර්ථිෙ යුීධශඹනුත් ජඹ ටළනීභ තභි 
ශභභ ඳනත් ශෙටුම්ඳශත් මලිෙ යමුේ න්ශන්. ඒ තුළින්
දිළිඳුෙමින් ශතොය යට ක ඵට ශම් යට ඳත් කිරීභි  ශප් හෙභ
ඳයභහර්ථඹ. ඒ වහ න ශප් ඈර කෙ ෙණ් හඹභ ෙවුද? ඳ
දන්නහ, යෝභහනත් පුයළන්ශඹ ක ශරන්න් ශටෞයහන්විත ජීත්
වීභට ්රභහේත් තයම් අදහඹභ ශනොභළති ඹ ඩු අදහඹම් රහීනන්
ශර ඳ රෙනහ. පුීටරශඹකුට ජීත්වීභ වහ ලය ෙයන
මලිෙ ලයතහන් යහිනඹ ක ඈසට ෙය ටළනීභට ්රභහේත්
අදහඹභ ක ශනොභළති ඹ දිළිඳු ඹ ලශඹන් රෙනහ.
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Human dignity ඹි  කිඹන්නට පුළුන් -ශටෞයහන්විත
භනුයශඹ ක ශර ජීවිත්වීභ වහ ලය ෙයන ්රධහන
ලයතහඹන් කිි ඳඹ ක තිශඵනහ. ඒ වහ වු ලයතහඹන්
ම්පර්ේ කිරීභි  -Lack of access to the basic human needs.ශභභ ඳනත් ශෙටුම්ඳශතන් ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන්. ශභන්න
ශම් ඈර කෙ ටත ෙණ් හඹභ, ශභන්න ශම් ඩු අදහඹම් රහීන ්රජහ
ආභරණභි , ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳතශන් ම්පර්ේශඹන්භ දවස
ෙයන්ශන්.
හභ නිහ ශම්ෙ ග්රහමීඹ ංර්ධන ෙටයුත්ත ක ශනොශි . ශම්ෙ
ඳළවළදිලි පුීටරඹහ වහ ඳවුර ඈර කෙ ෙය ශටන, ශම් ඩු
අදහඹම් රහීනන් ඈර කෙ ෙය ශටන ඹන ළ පිළිශශ ක. ඒ
හශේභ ශම් ඹ රංෙහශ ශෙොච්චය ඈන්නහ ද, කිඹහ පි
ෙල්ඳනහ ෙය ඵරමු.
ඳ දන්නහ, ජන ශල්ඛන
වහ
ංඛයහ ශල්ඛන ශදඳහර්තශම්න්තුශන් වළභ භහඹෙට ය ක මලිෙ
ලයතහන් ඈටු ෙය ටළනීභට හෙ ශඹකුට ලය භ විඹදභ
ටේන් ඵරනහ. ඒ නු ශම් ශර් ළප්තළම්ඵර් භහශත
රුපිඹල් 3545  ක ශර හඹ නීශ දනඹ ෙය තිශඵනහ. ඒ නු
ඉට  හ ඩු අදහඹභ ක රඵන ඹ දුප්ඳතුන් ශර ර්ගීෙයේඹ
ෙයන්නට පුළුන්. හඹ ඳළවළදිලි ංඛයහ ක නිහ හඹ දරිද්රතහශත
ශර්ඛහ ශර නම් ෙයන්නට පුළුන්. හඹ poverty line කිඹහ
කිඹනහ. ශ්රී රංෙහශ දරිද්රතහ -ශම් ශර්ඛහශන් ඳවශ අදහඹභ
රඵන- ජනටවනඹ මුළු ජනටවනශඹන් ්රතිලතඹ ක ශර
ළරකුශොත් 1990-1991 ර්ශත න්ඹඹට 21.01  ක වුේහ.
1995, 1996 ෙහරශත ශභභ ටඹ න්ඹඹට 28.8 ක ද කහ ඈවශ
ගිඹහ. නළතත් 2002 දී ශභඹ න්ඹඹට 22.7 ක ද කහ ඩු වුේහ.
2006 දී න්ඹඹට 15.2 ක වුේහ. ශම් යජඹ ඹටශත් 2009, 2010 න
ශෙොට න්ඹඹට 8.9 ද කහ ඳවශ ඵළවළරහ තිශඵනහ. ශප් ඈර කෙ
ෙණ් හඹභ න්ශන් ශභන්න ශම් ෙණ් හඹභි . ශභඹ ද
ජනටවනශත ්රතිලතඹ ක ශර න්ඹඹට 8.9 වුේහට ටේන් වදහ
ඵළලුශොත් හභ ංඛයහ ර ක 18 ක ඳභේ නහ. ශම් දිවිනළගුභ
ඳනත් ශෙටුම්ඳත වයවහ පි ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් ශභභ ඩු
අදහඹම්රහීන ර ක 18ෙ ඳභේ පිරි ්රජහ ක ශර ංවිධහනඹ
ෙය ඔවුන් යශට් ංර්ධන ක්රිඹහදහභඹට ම්ඵන්ධ ෙය ඔවුන්ශේ
අර්ථිෙඹ ල කතිභත් කිරීභි .
ඒ හශේභ දිළිඳුෙභත් හ කෙ ඇඳිරහ තිශඵන තත් ළදටත්
ෙහයේඹ ක තභි  ශඳෝේඹ පිළිඵ ටළටලු. ශම් ශඳෝේඹ
පිළිඵ ටළටලු ළඩිශඹන්භ ශඳශනන්න තිශඵන්ශන් ශප් භහජඹ
තුශ ජීත් න ඩු අදහඹම්රහීන, හශවභ නළත්නම් දිළිඳුෙභත්
හ කෙ ජීත් න ජනතහ තුශි . ශම් යශට් ඳභේ ක ශනොශි ,
ශරෝෙශත වළභ යටෙභ දිළිඳුෙභත් හ කෙ ඇඳිරහ තිශඵනහ
ශඳෝේඹ පිළිඵ ටළටලු. ඒ නිහ ශම් දිළිඳුෙභ පිටු දළකීභට
ෙටයුතු ෙයන ටභන් ශඳෝේඹ පිළිඵ ටළටලුටත් විඳුභ ක
ශවීභ ශභි  යමුේ ශනහ. ශම් වහ විඳුම් ශොඹන්න
ඹහශම්දී, ශම් ඈර කෙඹ වහ ඹහශම්දී ඳට තිශඵන ්රධහන
ඵහධහන් ම්ඵන්ධශඹන් ඳ න්ඹලු ශදනහශේ ධහනඹ ශඹොමු
වුේහ, ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳත ෙස කිරීශම්දී. ටරු නිශඹෝජය
ෙථහනහඹෙතුභනි, ශම් දිළිඳුෙභට ඵරඳහ ආති ශවේතූන් තය, පි
්රධහන ෙරුණු ඳව ක වඳුනහ ටත්තහ. ඳශමුළනි හෙ ්රහේධන ි  ඹ;
ශදළනි හෙ දළනුභ වහ නිපුේතහ ශනොභළති වීභ; තුන්ළනි හෙ
ශශශ ශඳොශ ඳඹහ ටළනීභ; වතයළනි හෙ ංවිධහනහත්භෙ
ඵ; ඳසළනි හෙ ඳයහදීන භහනන්ෙත්ඹ. ඒ ඹ වළභ තිසශේභ
තමුන්ට කින් ක ෙය ටන්න ඵළවළ කිඹන භහනන්ෙත්ඹකින් යුතු
ජනතහ ක ඵට ඳත් ශරහ ඈන්නහ. පි ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳතින්
වින්න ඊත්හව ෙයන්ශන් ශභන්න ශම් ටළටලුි .
ශභභ ඳනත් ශෙටුම්ඳත ෙස කිරීශම්දී ඳ ඳදනම් ෙය ටත්
ශත්භහ ශභොෙ කද? පි ශත්භහ ෙය ටත්ශත්,"වබහගිත්
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ංර්ධනඹ" -Participatory Development- කිඹන හෙි .
හඵළවින් ශම් යජඹ දිවි නළගුභ ංර්ධන ශදඳහර්තශම්න්තු ෙස
කිරීශම්දී හඹ භවජන වබහගිත්ඹ ි ත ංර්ධන ළ ටවන්
ක්රිඹහත්භෙ ෙයන ශදඳහර්තශම්න්තු ක ඵට ඳත් ෙශ යුතුි  කිඹහ
ටවහ ශටන තභි  ශම් ඳනත ෙස ෙශශේ. ශදඳහර්තශම්න්තු
ඳවසුෙහයෙි න්ශේ ෙහර්ඹ තභි  න්ඹ ටකීභ වළටිඹට ඈසට
ෙයන්ශන්. හශවභ නළතු ංර්ධනඹ ශෙොශම ය ත ෙහභයර
ඈන් ෙයන්න ශනොශි  ශප් යමුේ. පි ංර්ධනඹට බහජනඹ
න ශම් ්රජහ ම්ඵන්ධ ෙයරහ, ඔවුන් මුර ඈරහභ ශභඹට
වබහගී ෙයහ ශටනි  -ළරසුම් කිරීශම් ඈරහ, ක්රිඹහත්භෙ කිරීභ
ද කහභ ්රජහ ම්ඵන්ධ ෙය ශටනි - ශම් ළ පිළිශශ දිඹත්
ෙයන්න ශම් ඳනත ෙස ෙයරහ තිශඵන්ශන්. ශදඳහර්තශම්න්තු
පිටු ඳසශේ ඈරහ ඳවසුෙහයෙි න් වළටිඹට ෙටයුතු ෙයන්න.
ඒ නිහ ශම් ඳදනමින් පි ශම් ඳනත ෙස ෙයන ශෙොට
ංවිධහන ුවඹන් තුන ක ආති ෙශහ. ඒ ංවිධහන ුවඹන්
තුශනන් හෙ ක න්ශන්, දිවි නළගුභ ්රජහ මර ංවිධහනි . ශන ක
හෙ තභි  දිවි නළගුභ ්රජහ මර ඵළංකු. ශන ක හෙ තභි  භභ
ෙලින් කිඹපු දිවි නළගුභ ංර්ධන ශදඳහර්තශම්න්තු. දිවි නළගුභ
්රජහ මර ංවිධහනත්, දිවි නළගුභ ්රජහ මර ඵළංකුත් න්ඹල්ර කභ ඒ
ජනතහ වින්න් සශ ච්නහශන් බිි  ෙයන ්රජහට ඹත් සහධීන
ංවිධහන ජහර ශදෙ ක. ඒෙ යජඹට ශවෝ නිරධහරින්ට ි ති ශන
හෙ ක ශනොශි . ඒශ කදී ්රජහ කිඹන්ශන් ෙවුද? ්රජහ ඹන ඳදඹ
බහවිතහ ෙයන්ශන්, ්රජහ වළඟීභකින් යුත්, හෙට ළ ෙශ වළකි
භවජනතහකින් ළදුම්රත් මවඹෙටි . හෙට ළ ෙයන්න ඵළරි
ඹ ඈන්න පුළුන්. නමුත් හෙට ළ ෙයන්න පුළුන් ෙණ් හඹම්
ඒෙයහින ෙයරහ ඒ ඹ ්රජහ ක වළටිඹට ෙටයුතු ෙයනහ. ශම්ෙ
ශ්රී රංෙහ භහජඹට, ශප් යටට ලුත් ශදඹ ක ශනොශි . ශප් ඇත
රණතශත ඈරහ ශම් හශේ ්රජහ ංවිධහන යහිනඹ ක ඳට තිබුේහ.
ශම්ෙ ඳට ශවොට ුතරු ශරහ තිබුේහ. තභන්ට තනි තනි
ෙයටත ශනොවළකි ශඵොශවෝ ශීල් ශභශේ කු හ ෙණ් හඹභ ක
ශර ශවෝ ්රජහ ක ශර හෙතු වී ෙය ටත්තු සථහ තිශඵනහ.
ඇත රණතශත තිබිච්ච භි රහ මිති, ග්රහභ ංර්ධන මිති, දළනට
ටම්ර ශඵොශවොභ හර්ථෙ යජශත භළදිවත් වීභ ක නළතු ෙයන
භයේහධහය මිති ශම්හට ශවො ඊදහවයේි .
ඒ හශේභ කු හ ෙණ් හඹම් වළටිඹට - ඊදහවයේඹ ක විධිඹට
ශඳොඩි කුඹුරු ඹහඹ ක ටත්ශතොත්, හි  ශටොවීන් ඳස ශදශන ක
න්ටිනහ නම්, ඒ ඹට තනි තනිශඹන් ශම් කුඹුරු ෙය ශටන ඹන්න
ඵළවළ, ආශ ශ ලි සුීධ ඳවිර ෙය ටන්නට ඵළවළ. ශභොෙ කද
ෙයන්ශන්? ශම් ශටොවීන් ඳස ශදනහ හෙතු ශරහ ්රජහ ක ශර;
කු හ ෙණ් හඹභ ක ශර ගිි ල්රහ, ආශ ඳහදනහ. හෙ දෙ හෙ
ශටොවිශඹකුශේ කුඹුශර් නිඹය ටවනහ. ශන ක දශේ ශන ක
කුඹුයට ගිි ල්රහ නිඹය ටවනහ. ඉශ ට අශඹත් ඔ කශෙොභ
ශටොවීන් හෙතුශරහ ය කුඹුශර් නිඹය ඵඳිනහ. ඉශ ට ශන ක
කුඹුශර් පුයනහ. ශභන්න ශම්ෙ තභි  ශප් ඇත ඈතිවහඹ
තුළින් ශම්ෙට ටන්න පුළුන් ශවොභ ඊදහවයේඹ. ද පි ශම් බිි 
ෙයන්නට ඹන ්රජහ ංවිධහනත් ඒ ්රජහ වින්න්භ ආති ෙයන
ංවිධහනඹන් ශනහ.
ඉශ ට, ශම් දිවි නළඟුභ ංර්ධන ශදඳහර්තශම්න්තුශ
ඳයභහර්ථ ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳශත් වන් ෙය තිශඵනහ. ශම්
ඳනත් ශෙටුම්ඳත කිශඹ ශොත් තමුන්නහන්ශේරහට ශත්ශයනහ
ආති, පි ශභඹ ඈදිරිඳත් ෙයරහ තිශඵන්ශන් ශභොන
ඳයභහර්ථශඹන්ද කිඹරහ. වළන්හඩ් හර්තහට ආතුශත් වීභ වහ
ශම් දිවි නළඟුභ ංර්ධන ශදඳහර්තශම්න්තුශ ඳයභහර්ථ පිළිඵ
භහ කිඹන්නට ෙළභළතිි . දිවි නළඟුභ ඳනත් ශෙටුම්ඳශත් ඒ
ඳයභහර්ථ ශභශේ ද කහ තිශඵනහ.
()

දිළිඳුඵ තුයන් කිරීභ ව භහජ හධහයේත්ඹ වතිෙ ෙයනු රඵන
භහජඹ ක බිි  කිරීභ වහ ලය විඹ වළකි ංර්ධන ෙටයුතු
ක්රිඹහත්භෙ කිරීභ;

ඳහර්ලිශම්න්තු
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[ටරු ඵළන්ල් ශයෝවේ යහජඳක්ෂ භවතහ]
(අ)

පුීටර, ඳවුර ව ෙණ් හඹම් ශ කන්ද්ර ෙය ටත් ජීශනෝඳහඹ අර්ථිෙ
ංර්ධන ක්රිඹහෙහයෙම් ්රර්ධනඹ කිරීභ;

(ආ)

හ ක හ ක පුීටරඹහ ව ඳවුර ශනුශන් අවහය සුය කෂිතතහ වතිෙ
කිරීභ;

අවහය සුය කෂිතතහ කිඹන හෙ ශම් ඵඩු ශඵදහ වළරීභ හශේ
හෙ ක ශනොශි . අවහය සුය කෂිතතහඹට ර්ථ ෙථනඹ ක
තිශඵනහ. ළභ විටභ ඒ ඹට ඊසුරහ ටන්නට පුළුන් මිරෙට ඒ
ලය න්ඹලු අවහය ඳඹහ ටන්නට පුළුන් විඹ යුතුි .
ඉශ ට, හි  තදුයටත් ශභශේ ද කහ තිශඵනහ,
(ඇ)

ජහතිෙ ංර්ධනඹ ශ ටත් කිරීභ වහ ජනතහ ඒෙයහය  කිරීභ වහ
විඵර ටළන්වීභ;

(ඈ)

ජනතහශේ ජීශනෝඳහඹ ංර්ධනඹ ඈවශ නළංවීශම් ෙහර්ඹ වහ
 කෂුද්ර මුරය ඳවසුෙම් ළඳයීභ;

(ඉ)

ජනතහශේ ජීශනෝඳහඹ ංර්ධනඹ වහ ලය විඹ වළකි ශබෞතිෙ
වහ භහජ ඹටිතර ඳවසුෙම් ංර්ධනඹ කිරීභ;

(ඊ)

ජනතහශේ අර්ීරෙ වහ භහජ ංර්ධනඹට ලය විඹ වළකි ධයඹන
ව ඳර්ශතේ ෙටයුතු න්දු කිරීභ;

(උ)

ජනතහශේ ජීන තත්ත්ඹ න හන්ටුවීභ වහ භහන ්රහේධනඹ
ංර්ධනඹ කිරීභ; ව

(හ)

භහජ අය කේඹ ක ලය පුීටරඹන් වහ භහජ අය කේ
ජහරඹ ක නිර්භහේඹ කිරීභ.

භභ කි හ හශේ ශභභ ෙහර්ඹඹ කිරීශම්දී ශදඳහර්තශම්න්තුශ
ෙහර්ඹඹන් වළටිඹට පි ඳළවළදිලි වන් ෙයරහ තිශඵනහ, ශම්
ෙටයුතු ෙස ෙයන අෙහයඹ. ශභි දී භභ ඒ ෙහර්ඹඹනුත් කිඹවිඹ
යුතුි . ඒහ වන් න්ශන් ශභශේි :
()

පුීටරඹන්ශේ, ඳවුල්ර ව ෙණ් හඹම්ර අදහඹම් ඊත්ඳහදනඹ
ඈවශ නංන යහඳිති ළරසුම් කිරීභ ව ඒ යහඳිති වහ ඳවසුෙම්
ළරසීභ;

(අ)

දිවි නළගුභ ්රතිරහීනන්ශේ රැකිඹහ සථ හ ළඩි කිරීභ වහ වහඹ වීභ;

(ආ)

ශරවිෙයේ ෙටයුතු ළඩි දියුණු කිරීභ;

(ඇ)

ජීශනෝඳහඹ ංර්ධනඹ පිළිඵ ්රජහශේ දළනුභ ර්ධනඹ කිරීභ;

(ඈ)

ඳරිය ි තෙහමී ජීන යටහ ක වහ භවජනතහ ඊනන්දු ෙයවීභ;

(ඉ)

පුීටර, ඳවුර වහ ෙණ් හඹම් ශ කන්ද්රෙයටත් ංර්ධන යහඳිති
්රර්ධනඹ වහ ලයන ම්ඳත් ව ශේ හ ඳඹනු රඵන අඹතන
භ ම්ඵන්ධීෙයේඹ ඳත්හ ශටන ඹහභ;

(ඊ)

ජනතහ තය ඈතිරි කිරීශම් පුරුදු ර්ධනඹ කිරීභ;

(උ)

ම්ඳත් ව ශේහ ශත ්රශ ල වීශම් දී දිවි නළගුභ ්රතිරහීනන් මුුතේ
ශදන ඵහධෙ ඈත් කිරීභ;

(හ)

්රජහශේ ශුබන්ීධිඹ වහ ි තෙය න, යු කතිටරුෙ භහජීඹ
ඳරියඹ ක ආති ෙයන්නහ ව ළ ටවන් දිඹත් කිරීභ;

(ඒ)

දිවි නළගුභ ්රතිරහීනන්ශේ අර්ථිෙ දියුණු වහ න යහඳිති ව
ළ ටවන් ළරසුම් කිරීශම් දී ව ෙශභනහෙයේඹ කිරීශම්දී දිවි
නළගුභ ්රතිරහීනන්ශේ වබහගිත්ඹ රඵහ ටළනීභ;

(ඔ)

ඹම් යජශත ශදඳහර්තශම්න්තු ක, ංසථහ ක, ඳශහත් ඳහරන
අඹතනඹ ක, ශඳෞීටලිෙ ංලශත ංවිධහනඹ ක ශවෝ යහජය ශනොන
ංවිධහනඹ ක වින්න් දිවි නළගුභ ්රතිරහීනන්වට ඳඹන ශේ හ වහ
ඳවසුෙම් ළරළසවීභ; ව

(ඕ)

ඈතිරි කිරීශම් පුරුදු ර්ධනඹ කිරීභ ව ේඹ ්රදහනඹ කිරීභ වහ
අඹතනිෙ යහමු ක නිර්භහේඹ කිරීභට වහඹ වීභ.

ශදඳහර්තශම්න්තු ක ශරට ශභශේ ඳරිර්තනඹ න්ශන්
දළනට ධිෙහරි තුන ක ශර ෙටයුතු ෙයන අඹතන තුන ක. පි
දන්නහ, ධිෙහරිඹ ක කිඹන්ශන් ශදඳහර්තශම්න්තුෙට  හ
ශනොශඹ ක අෙහයශත ඵළඳීම්ලින් ශතොය, ශදඳහර්තශම්න්තුර
තිශඵන ඹම්කින් සීභහලින් ඵහි ය ක්රිඹහ ෙශ වළකි අඹතන ඵ.
ඒ ඒ ඳනත්ලින් ඳහරනඹ ශමින් තිබුණු හළනි අඹතන තුන ක
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හෙ ඳහයටභ යහජය ශදඳහර්තශම්න්තු ක න ශෙොට විශලේශඹන්භ ශභශර ජනතහ භ විලහර ශර ම්ඵන්ධ
ශමින් ෙටයුතු ෙයන භිීධි ධිෙහරිඹ ළනි ධිෙහරි හෙ
ඳහයටභ ශදඳහර්තශම්න්තු ක වීශභන්- ආති න ටළටලු තයභ ක
ශවෝ භ වයහ ටළනීභට, පි භවජන වබහගිත්ඹ ි ත
ක්රිඹහත්භෙ ෙශ යුතු ංර්ධන ළ ටවන් ක්රිඹහත්භෙ ෙයන
ශදඳහර්තශම්න්තු ක වහ, භවජන දවස රඵහ ටළනීභ ඳවසු
ෙයවීභට ඈතහ ්රජහතන්රහදී ජනතහහදී ංවිධහන ුවඹ ක පි
ශම් ඳනත තුළින් බිි  ෙයරහ තිශඵනහ. හඹ තභි  දිවි නළඟුභ
ජහතිෙ බහ.
පි වළභ ශරහශ භ භහතය භණ් රඹ වින්න් ටනු රඵන
යජශත ්රතිඳත්තිරට නුකර, භහතයයඹහශේ විධහන වහ
ඳහරනඹට ඹටත්, භහතයහංලශත ශල්ෙම්යඹහශේ ශභශවඹ වීභ
භත දිවිනළගුභ ංර්ධන ළ ටවන්රට ්රතිඳත්ති වහ
ෙශභනහෙයේඹට
දහශ
ෙරුණු
ම්ඵන්ධශඹන්
ශදඳහර්තශම්න්තුට වහඹ දීභට ශභභ ජහතිෙ බහ ඳත් ෙයරහ
තිශඵනහ. හඹට නිරධහරින් පිරිකුත්, ඒ හශේභ ඵහි ය භවජන
නිශඹෝජිති නුත්, දිවිනළගුභ රහයෝන්, ඒ හශේභ විවිධ වළකිඹහන්
තිශඵන පුීටරඹන් නම් ෙයරහ තිශඵනහ. ආත්තටභ ඔවුන්
ශදඳහර්තශම්න්තුශන් පිට ඈරහ ඳරිඳහරන ෙටයුතුරට භළදිවත්
ශනොවී, ඒ පිළිඵ ශදඳහර්තශම්න්තුෙට ෙශ ශනොවළකි භවය
ශීල් ජනතහ වහ ම්ඵන්ධ ෙයන ජනතහහදී ළ පිළිශශ ක
වළටිඹට ෙයන්න පි ශඹෝජනහ ෙයරහ තිශඵනහ.
ශභභ ංවිධහන ුවශත ඉශ ට හන්ශන් දිවිනළගුභ ්රජහමර
ංවිධහන. ශම්ෙ තභි  ජනතහශටන් ළදුම් රත් ්රධහනභ
සශ ච්නහ ංවිධහනඹ. ශම්ශ ක මුලින්භ තිශඵන්ශන් කු හ
ෙණ් හඹම්. භවය විට හඹ 5 ශදශන ක ශන්න පුළුන්. භවය
විට ඉට ළඩි ංඛයහ ක ශන්න පුළුන්. ඉශ ට දිවිනළගුභ
්රජහමර ංවිධහනඹ හනහ. ඒෙ හභහනයශඹන් ග්රහභ නිරධහරි
භෙට ශවෝ ශදෙෙට හෙ ක ඵළගින්, හශවභ නළත්නම් හෙ ග්රහභ
නිරධහරි භ ක විලහර නම් ඒෙ තුශ ශදෙ ක ඵළගින් ශේ කු හ
්රජහමර ංවිධහනඹ ක පිි ටුනහ. ශභොෙද, ඒෙ තභි 
ම්පර්ේශඹන්භ ජනතහ වින්න්භ ඳහරනඹ ෙයන ංවිධහනඹ
ශන්ශන්.
"ජීශනෝඳහඹ ෙටයුතු ංර්ධනඹට ලය න්ඹලු ෙටයුතු
්රජහ තුළින් ක්රිඹහත්භෙ න්ශන් දිවිනළගුභ ්රජහමර ංවිධහන
වයවහි . හි  ්රශඹෝජන ශර ්රජහශේ නින් දහඹෙත්ඹ යශට්
ංර්ධනඹට රඵහ ටළනීභ, තභන් වින්න්භ තභන් වහ ක්රිඹහත්භෙ
න ළ ටවන්ර ි තිඹ ්රතිරහයෝන් තටභ රළබීභ, ්රජහ තුශ
ක්රිඹහත්භෙ ළ ටවන් වහ ේඹ අශඹෝජන ළ ටවන් තභන්
වින්න්භ ධී කේඹ කිරීභ, ්රජහ ශර තභන්ශේභ මරය වහ
ංවිධහන ල කතිඹ ආති ෙය ටළනීභ, ඳයහධීන භහනන්ෙත්ශඹන්
ශතොය ශදඳි න් නළඟී න්ටින ්රජහ ක ආති කිරීභ" තභි  ශම්
ංවිධහන තුළින් පි ඵරහශඳොශයොත්තු න ්රධහනභ ශී.
ඉශ ට ශභභ ්රජහ ංවිධහනත්, ශදඳහර්තශම්න්තුත් තය
ම්ඵන්ධඹ. ඒෙ ඳළවළදිලි ෙයන්න ඕනෆ. ශභොෙද, ශම්
ශදඳහර්තශම්න්තු වින්න්, යජඹ වින්න්, ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු වින්න්
හභ අඹතනරට ඹම් ඹම් මරය ඳවසුෙම් ශදන්න
ඵරහශඳොශයොත්තු න නිහ ඒෙට ඹම් කින් ධී කේඹ ක ලයි .
ශදඳහර්තශම්න්තුශ ෙහර්ඹ බහයඹ න්ශන් ්රජහමර ංවිධහනරට
ලය භ ශඳන්වීභ, ධී කේඹ වහ නිඹහභනඹ, ශබෞතිෙ වහ
මරය ම්ඳත් රඵහ දීභ, ලය ම්ඳත් ඒෙයහය ෙයේඹ,
ධයඹනඹ කිරීභ, ්රජහට විහ ටත ශනොවළකි ටළටලු විහ
ටළනීභට ඵහි ය ඊද ලය විට ඒහ රඵහ දීභ, ජනතහශේ
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අෙල්ඳ වහ දළනුභ ර්ධනඹ කිරීභ. ශම් වහ විලහර ඳශපුරුීද ක
තිශඵන, ශප් භිීධි ධිෙහරිශත දළනට ශේඹ ෙයන, වුරුදු
ටේනහ ක ශම් යශට් ජනතහ දිළිඳු ඵවින් නළඟිට්ටන්න විලහර
ෙහර්ඹ බහයඹ ක ඈටු ෙයපු ශදඳහර්තශම්න්තුට නුයු කත 26,000 ක
ඳභේ ව භිීධි නිරධහරින් ෙළඳ ශරහ ළ ෙයන ඵ ශභි දී
වන් ෙයන්න ඕනෆ.
ඒ හශේභ මීට ඈවළින් බිි  ෙයනහ, දිවි නළගුභ ්රහශීය ඹ
ංවිධහන. දළන් ශම් ටළනත් පි වන් ෙයන්න ඕනෆ. ශභඹ
ශ්රී රංෙහ භිීධි ධිෙහරිශත ්රහශීය ඹ ංවිධහනඹට  හ ජනතහ
න්තෙ ෙයරහ තිශඵනහ. ශ්රී රංෙහ භිීධි ධිෙහරිඹ ඳනත
ඹටශත් තිශඵන්ශන් ශභන්න ශම් විධිඹටි . 1995 ංෙ 30 දයන
ශ්රී රංෙහ භිීධි ධිෙහරිඹ ඳනශත් 7 (1) ටන්තිඹ ඹටශත් ශභශේ
වන් නහ:
"හ ක හ ක ්රහශීය ඹ ශල්ෙම් ශෙොට්ධහඹ ක තුශ මින් භතු
්රහශීය ඹ ෙමිටු ඹනුශන් වන් ෙයනු රඵන ්රහශීය ඹ
භිීධි ෙමිටු ක පිි ටු නු රළබිඹ යුතු තය හි  බහඳති
ලශඹන් ඳත් ෙයනු රඵන්ශන් හභ ්රහශීය ඹ ශල්ෙම්
ශෙොට්ධහශත ්රහශීය ඹ ශල්ෙම්ශටන්ද, ..."
ශ්රී රංෙහ භිීධි ධිෙහරිඹ ඳනත ඹටශත් දළනට ්රහශීය ඹ
ෙමිටුශ
බහඳතිෙභ දයන්ශන් හභ ්රශීලශත ්රහශීය ඹ
ශල්ෙම්යඹහි . මිට ඳසශේ ටම් භට්ටමින් හන ්රජහ මර
ංවිධහනර බහඳති, ශල්ෙම් තරින් ශතෝයහ ටන්නහ ශෙශන ක
තභි  හභ බහඳති ධුයඹට ඳත් න්ශන්. ඒ හශේභි  දිස්රි ක
ංවිධහනඹත්. දළන් ්රහශීය ඹ ෙමිටු වහ ්රජහ මර ංවිධහනඹ
භඟින් තභි  වළභ හශ කභ ෙහර්ඹ බහයඹන් ඈසට න්ශන්. දිස්රි ක
ෙමිටුට හන ශෙොට හභ ෙහර්ඹඹන් ඈසට න්ශන් නළවළ. ශභොෙද,
කු හ ්රජහ ෙණ් හඹම් ව ටම් භට්ටශම් තිශඵන ්රජහ මර
ංවිධහනරට ඊඩින් ්රහශීය ඹ ෙමිටු තිශඵනහ. ඒ තුළින්
නහමිෙ ළ ෙයන හභ ශඹෝජනහ පිළිඵ හෙච්නහ කිරීභට විනහ
හතළනින් හවහට භවහ දළළන්ත ංවිධහනඹ ක පි බිි  ෙයරහ නළවළ.
හතශෙොට ඒ තුළින් ්රජහ තුශභ තිශඵන ංවිධහනඹ ක භධයටත
ෙයන්ශන් නළතු ටම් භට්ටමින් වහ ්රහශීය ඹ භට්ටමින් ශභභ
ංවිධහන තඵහ ටන්න පි ඈ රසහ තිශඵනහ.
ඒ විතය ක ශනොශි . ශ්රී රංෙහ භිීධි ධිෙහරිඹ ඳනත
ඹටශත් දළනට දිස්රි ක ෙමිටුශ බහඳති වළටිඹට නිහර්ඹශඹන්භ
ඳත් න්ශන් ඳරිඳහරන දිස්රි කෙ වහ ඳත් ෙයනු රඵන දිස්රි ක
ශල්ෙම්රුන් තභි . නි ක න්ඹලු ශදනහභ නිරධහරින් වළටිඹටි 
ෙටයුතු ෙයන්ශන්. ශම් න ඳනත් ශෙටුම්ඳත තුළින් ්රහශීය ඹ
ංවිධහනඹ වහ ඳත් ෙය තිශඵන්ශන් ්රජහ මර ංවිධහනලින්
ඳත් න ඹි . ඒ හශේභ දිවි නළගුභ ජහතිෙ ම්ශම්රනඹටත් ඳත්
න්ශන් ශභභ දිස්රි ක ංවිධහනර නිශඹෝජිතඹන් වළටිඹට මි ක
නිරධහරින් වළටිඹට ශනොශි . ඈසය තිබුණු විධිඹට ෙටයුතු
ෙයරහ ජහතිෙ ම්ශම්රනඹට දිස්රි ක බහඳතිරුන් ශටන්නුහ
නම් ඒෙ වරිඹට දිහඳති ම්ශම්රනඹ ක නහ. හතශෙොට
දිහඳතිරු තභි  හභ ම්ශම්රනඹට හන්ශන්. දළන් හශවභ
ශනොශි . නමුත් ශම් ඹටශත් ්රහශීය ඹ ංවිධහනලින් දිස්රි ක
ංවිධහනඹට ආවිත්, හතළනින් තභි  දිවි නළගුභ ජහතිෙ
ම්ශම්රනඹට හන්ශන්. නමුත් ජහතිෙ ම්ශම්රනඹට ශඵොශවෝ විට
තිශඵන්ශන් ඊඳශීලහත්භෙ ෙහර්ඹඹ ක. ශභොෙද, ශම් ්රජහ මර
ංවිධහනර ්රධහන ර කේඹ ක තභි  තමුන්ශේ ්රජහ තුශ ඹම්
කින් සීභහෙට මි ක ජහතිෙ භට්ටභට හන්ශන් නළති හෙ. භහ
ි තන වළටිඹට ජනතහටභ ශඵදී ඹන ශභළනි ඵරඹ ශඵදීභ ක
කින්භ ඳනතකින් න්ීධ ශරහ නළවළ. භහ ි තන වළටිඹට ජනතහට
ඵරඹ ශඵදන්න ඕනෆඹ කිඹනහ නම් ශම්ෙ තභි  නිඹභ ඵරඹ
ශඵදීභ; ජනතහට තමුන්ශේ ංර්ධනශත ි තිඹ රඵහ දීභ.
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ඉශ ංවිධහන ජහරඹ, දිවි නළගුභ ්රජහ මර ඵළංකු. ශම් ඳනත්
ශෙටුම්ඳශත් විප්රවීඹභ ෙරුේ තභි  ශභභ ෙහයේඹ.
විශලේශඹන්භ ්රජහ තු ංවිධහනඹ ක වළටිඹට ඳ ශම් ඵළංකු බිි 
ෙයන්ශන්. භභ කිඹන්න ඕනෆ දළනට ශම් න්ඹලු ෙටයුතු
ශෙශයන්ශන් ශෙොශඹින්, නළත්නම් භිීධි ධිෙහරිශඹන් ඵ.
නමුත් මීට ඳසශේ ශම් ්රජහ මර ඵළංකු ඳීධතිඹභ ජනතහ න්තෙ
ශනහ. ඒ ෙහයේඹ භභ ඳළවළදිලි කිඹන්න ඕනෆ. විශලේශඹන්භ
ශප් දිශඳුෙභ නළති කිරීශම්දී ්රධහනභ ්රලසනඹ ක වළටිඹට
තිශඵන්ශන් ්රහේධනඹ ශවොඹහ ටන්න ඵළරිෙභි . ශභි දී සකීඹ
්රතිරහීනන් තය  කෂුද්ර මරය ෙටයුතු ්රර්ධනඹ කිරීභ වහ දිවි
නළගුභ ්රජහ මර ංවිධහන හෙ ක ශවෝ ඉට ළඩි ටේන ක ඵර
්රශීලඹ ක අයේඹ කිරීශභන් පිි ටුනහ.
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, " කෂුද්ර මරය" ඹන්නට
ඳනශත් වන් න ර්ථ නිරඳේඹ ශභොෙ කද? ශම්  කෂුද්ර මරය
කිඹන්ශන් ශභොෙ කද කිඹන හෙ භභ ශභි දී කිඹන්න ඕනෆ. දිවි
නළගුභ ඳනත් ශෙටුම්ඳශත් හඹ ශභන්න ශම් අෙහයඹට ර්ථ
නිරඳේඹ ෙය තිශඵනහ.
" කෂුද්ර මරය" ඹන්ශනන්, නයහෙහයඹකින් මරය ශේහ ඊඳඹහ ටළනීශම්
කින්දු භහර්ටඹ ක ශනොභළති ශේශත ශඹශදන්නන්ට ශවෝ ඩු අදහඹම්
පුීටරඹන්ට ශවෝ ෙණ් හඹම්රට ඳඹන්නහ වු මරය ශේහ ර්ටඹ ක
දවස ශ ."

21ළනි ලත ර්ඹ ඊදහ න විටභ ංර්ධන ඊඳහඹ ක වළටිඹට
ශම්  කෂුද්ර මරය ම්ඳහදනඹ ඈවළින්භ පිළිටළනීභෙට ර ක වුේහ. ඒ
නිහභ 2005 ර්ඹ සුළු ඳරිභහේ ේඹ පිළිඵ ජහතයන්තය ර්ඹ
- International Year of Microcredit- ලශඹන් නම් ෙශහ.  කෂුද්ර
මරයෙයේඹ ඹනුශන් දවස ෙශශේ ඩු අදහඹම්රහීන ්රජහ
ඈර කෙ ෙය ටනිමින් කු හ ේඹ, ඈතිරි කිරීම්, ය කේ, ශටවීම් ක්රභ
වහ නිකුත් මරය ශේහන් ළඳයීභ කිඹරහ හදහ ඒ ජහතයන්තය
ර්ඹ අයම්බශතදී ෙශ ්රෙහලනශත වන් ශනහ. ශම්  කෂුද්ර
මුරයෙයේඹ ෙහ ශනුශන්ද කිඹන හෙ හභ ්රෙහලනශත වන්
ශනහ. විශලේශඹන්භ ඩු අදහඹම්රහීන ්රජහ ශත මුරය ශේහ
්රදහනඹ කිරීභ  කෂුද්ර මරයෙයේඹ පිළිඵ නිර්චනඹ තුළින්
ශඵෝධ ෙය ශදන්න පුළුන්. හනම්, දළනට විධිභත් මරය
අඹතනලින් ඳවසුෙම් රඵහටත ශනොවළකි වහ විධිභත් මරය
ංලශත ග්රවේඹට වසුවී ආති ්රජහ, ගිනි ශඳොලීෙරුන්ට ුත
ශරහ ඈන්න ්රජහ, ඩු අදහඹම්රහීන ්රජහශේ මරය ලයතහ
ශනුශන් ෙස ෙයන රද විවිධ මරය ශේහ ඊඳෙයේ  කෂුද්ර
මරයෙයේ ක්රිඹහලිඹ ශර වදුන්නු රඵනහ.
පි ශම්ශ ක ඳයභහර්ථ කීඳඹ ක ටළන ෙල්ඳනහ ෙයමු.
ඳශමුශන්භ ඈර කෙ ෙණ් හඹභ. භභ ෙලින් කි හ හශේ ඒ ඹ
තභි  දුප්ඳත් ්රජහ. ඒ ඹ ශම් යශට් ජනටවනශත පියමි ශත
ඳල්ශරවහභ- at the bottom of the pyramid- ඈන්න ඹි .  කෂුද්ර
මරයෙයේශතදී ඈර කෙ ෙය ශටන ඈන්ශන් පියමි ශත ඈන්න
න්න ඒ ඳල්ශරවහභ ශෙොටි . ශම්ශ ක මලිෙභ ඳයභහර්ථඹ
න්ශන් දුප්ඳත්ෙභ දුයලීභි . ශභි දී විවිධ ක්රභශ ද තිශඵනහ.
ශේහ ඳවසුෙම් ඳඹනහ. ඳශමුශනිභ ෙහයේඹ තභි  ඈතිරි
කිරීභ. ඒ හශේභ ේඹ ළඳයීභ. ඉශ ට ය කේඹ ව නිකුත්
මරය ශේහ ළඳයීභ. ඈතිරි කිරීභ ටළන කිඹන ශෙොට භවරු
ි තනහ දුප්ඳත් ඹ ඈතිරි ෙයන්ශන් ශෙොශවොභද කිඹරහ. ඳ
දන්නහ දුප්ඳත් ඹ ළඩි ශදශන ක ශප් යශට් ෙහලීන අදහඹම් seasonal income - රඵන ඹ ඵ. ඳ වී ශටොවිතළන ෙයනහ නම්
වුරුීදෙට ශදඳහයි  සළන්න රළශඵන්ශන්. ඒ ඹට
වුරුීදෙට ශදඳහයි  හෙය මුදල් රළශඵන්ශන්. හතශෙොට ඒ
ෙට්ටිඹ ෙයන්ශන් ඒ මුදල් රළශඵන ෙහරඹට ළඩිශඹන් විඹදම්
ෙයන හෙි . ඉට ඳසශේ ශඳොශවොය ටිෙ ටන්න, බිත්තය වී ටිෙ
ටන්න, ශටොඹම් ෙඳන්න හශේ ළ රට ඒ ඹ ගිනි
ශඳොලීෙරුන් ශ ට ඹනහ.
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පි ශම් ළ පිළිශශ ඹටශත් ඵරන්ශන් ෙහලීන රළශඵන
අදහඹම්ලින් ය පුයහ වදනිෙ විඹදම් පිඹහ ටළනීභට ුතරු පුරුදු
කිරීභ, ගිනී ශඳොලීෙරුන්ශටන් ටළශවීභට ඊදවු ඊඳෙහය කිරීභ,
නලය විඹදම් ශ කහ ටළනීභ, භහජශත යෝභහනත් ශර
ජීත් වීභට ඔවුන් ශඳොශමහ ටළනීභි . ඒ හශේභ ඈතිරි කිරීභට
ඳසශේ ත ළදටත් ෙහයේඹ ක තභි   කෂුද්ර ේඹ නළත්නම් සුළු
ඳරිභහේශත ේඹ ඳවසුෙම් ළඳයීභ. විධිභත් මරය ක්රභඹට ්රශ ල
වීභට ඳවසු ඩු අදහඹම්රහීන යහඹෙි න්ට ඔවුන්ශේ අදහඹම්
තත්ත්ඹ ඈවශ නංහ ටළනීභට ඊඳෙහය න ෙහර්ඹඹන් වහ
ඳඹන කු හ ඳරිභහේශත ේඹ මුදල් පි ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳශත්දී
" කෂුද්ර ේඹ" ලශඹන් වඳුන්නහ. ආඳ සුරැකුම් යි ත අදහඹභ
ඊඳදන ෙට්ටිඹට තභි  පි ළඩිශඹන් ේඹ ශදන්ශන්. අඳසු
ශටවීභ නභයය ලි පිළිශශ ක ආති කිරීභ, ෙහටත් ඳවසුශන්
ශත්රුම් ටත වළකි ශෙොන්ශීන් ඹටශත් රඵහ දීභ, ඈර කෙටත
්රජහට ඳඹන කු හ ේඹ වළටිඹට ශම්හ දීභ න්දු ෙයනහ. මීට
භතය භවය ශරහට වදනිෙ ඳරිශබෝජනඹට ව නිහ
ලුත්ළඩිඹහ කිරීම් හශේ ඒහටත් පි ශම්  කෂුද්ර මරය ේඹ
ඳවසුෙම් ඳඹනහ. පි දළනටත් ශ්රී රංෙහ භිීධි ධිෙහරිඹ
වයවහ ශම් ේඹ ඳවසුෙම් ඳඹනහ. ශම්ෙ මීට  හ ශ ටත් වහ
ක්රභහනුකර ඳඹන්න පි ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. ත ළදටත්
ශදඹ ක තභි , microinsurance කිඹන හෙ. ශම්ෙ ඈතහභ ළදටත්
ෙටයුත්ත ක ශර පි ශ්රී රංෙහ භිීධි ධිෙහරිඹ තුශත් ළරකුහ.
ඒ කිඹන්ශන් සහබහවිෙ ශවෝ මිනිසුන් වින්න් න්දු ෙයන
ෙරශෙෝරහවර හශේ නිහර්ඹශඹන්භ පිට මුුතේ ශදන්න න
ඹම් ඹම් ෙරුණුරදී ඹම් කින් කු හ හරිෙ රැස ෙයරහ හළනි
දහනම්රට මුුතේ ශදන්න හ කතයහ විධිශත microinsurance
හෙ ක දළනට පි ක්රිඹහත්භෙ ෙයනහ.
නිහර්ඹඹ ඈතිරි කිරිම් තුළින් දළනට භිීධි ශෙොභහරිස
ජනයහල් ශදඳහර්තශම්න්තු භහජ ය කේ යමුදර ක්රිඹහත්භෙ
ෙයනහ. ඒ ඹටශත් දළනට දරු ඊඳත ක වහ පි රුපිඹල් 5,000 ක
ශටනහ. විහවඹෙදී රුපිඹල් 3,000 ක ශටනහ. ශයෝවල් ටත
න වළභ දිනෙටභ රුපිඹල් 200 ටේශන් ඊඳරිභ දින 30 ක ද කහ
මුදර ක පි ශටනහ. ඒ හශේභ භයේඹ ක වුශේොත් ඒ
්රතිරහීනන්ට රුපිඹල් 10,000 ක ශටනහ. ඒ හශේභ "භිීධි
න්ප්ශදොය ිනයත්" ළ ටවන ඹටශත් භහන්ෙ රුපිඹල් දහව ක
ඵළඟින් ර් ශදෙ ක ද කහ රඵහ ශදන භහජ ය කේඹ ක
තිශඵනහ. පි ඵරහශඳොශයොත්තු නහ, ඒෙ ත පුළුල් ෙයරහ
ඊඳශත් න්ට භයේඹ ද කහ ශම් ඹට ආති න්නහ ව වදින්
ලයතහන් වහ භහජ ය කේ ක්රභඹ පුළුල් ෙයරහ දියුණු
ෙයන්න. පි දන්නහ, ශම්  කෂුද්ර මරයෙයේඹ තුශ තත්
ශේහන් යහිනඹ ක ඳඹන්න පුළුන් ඵ. ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳතින්
ඒහට ඈ රසහ තිශඵනහ. ශම් ශේහ ඳඹන්ශන් සශ ච්නහ
ංවිධහනරට ව ජනතහ ංවිධහනරටි . නළතු ශම් ශේහන්
රළශඵන්ශන් ආභතියඹහට ශවෝ ශදඳහර්තශම්න්තුට ශනොශි .
මරය තයභළදිෙයේඹ, භහජ තයභළදිෙයේඹ, යහඳහය
ංර්ධන ශේහ -business development-, භහජ ශේහ -social
services- ළනි ශීල්රටත් ශම් ශේහන් රඵහ ටළනීශම්
ලයතහ තිශඵනහ. දළන් ශම් හශේ  කෂුද්ර මරය ශේහන්
ෙයන ංවිධහන ශටො  ක තිශඵනහ. පි දන්නහ, විවිධ මිති
භහටම් ංවිධහන හභ ෙටයුතු ෙයනහ. ඒ හශේභ ශරෝෙශත
මඳෙහය ඵළංකු තිශඵනහ.
ේඹ ශදන මිති තිශඵනහ. ඒ හශේභ යහජය ශනොන
ංවිධහන -NGOs- භඟින් ශභළනි ශීල් ෙයනහ. ග්රහමීඹ ඵළංකු,
්රජහ ඵළංකු ළනි භව ඵළංකුශ ලිඹහ ඳදිංචි ශනොවුණු ංවිධහන
20,000 ක විතය ශභළනි ෙටයුතු විවිධ භට්ටශභන් ෙයනහ. නමුත්
ශප්  හ පුළුල්භ ංවිධහනඹ ඵට ක්රභත් ඵකින් යුත්, ඒ
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හශේභ යජශත ට කීභකින් යුත් ඵළංකු ඳීධතිඹ ක පි  කෂුද්ර
මරය ඵළංකු ඳීධතිඹ තුළින් ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. ශභඹ යහජය
නුග්රවඹ ඹටශත් විධිභත් අෙිතිඹ ක තුශ ්රජහශේ පර්ේ
වබහගිත්ඹ ආතු, ඔවුන්ශේභ දියුණු වහ සථහපිත ෙයන
 කෂුද්ර මරය අඹතන ුවඹ ක.
ශම්  කෂුද්ර මර ධර්භ ඈතහභ ඳළවළදිලිි . ේඹ ශදන අඹතනඹ
ේඹ රඵහ ටළනීශම්දී ටනුශදනුෙරු ශෙශයි  පර්ේ විලසහඹ
තඵනහ. ඒ හශේභ ටනුශදනුෙරුන් තභ මුදල් තළන්ඳත්
කිරීශම්දී ේඹ ශදන අඹතනඹ ශෙශයි  පර්ේ විලසහඹ තඵනහ.
ශභභ ශනයෝනය විලසහඹ භති  ්රජහ මර ඵළංකු ඳීධතිඹ
ක්රිඹහත්භෙ න්ශන්. ඒ නු හෙහ කශෙනහට; තභතභන් තය ේඹ ටන්න හ කශෙනහත්, ේඹ ශදන අඹතනඹත් තයශනයෝනය විලසහඹකින් තභි  පි ේඹ ශදන්ශන්. නළතු
ආඳෙය ශවෝ ශනත් ශදඹ ක භත ශනොශි .
හි දී භභ තත් ෙහයේඹ ක වන් ෙයන්න ඕනෆ. ශභොෙ කද?
දිවි නළගුභ ංර්ධන ශදඳහර්තශම්න්තු වහ ශම් දිවි නළගුභ ්රජහමර
ඵළංකු තය තිශඵන ම්ඵන්ධඹ ටළනත් ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳශත්
වන් නහ.
"දිවි නළගුභ ශදඳහර්තශම්න්තු ශභභ දිවි නළගුභ ්රජහමර ඵළංකු
වහ වනතිෙ ටකීභ බහය ටනී. ඒ නු ඵළංකුශ මුදල්
පිළිඵ තළන්ඳත්ෙරුන්ට වනතිෙ තවවුරු ක රළශේ. ඵළංකු
හි  ්රතිරහයෝන්ට ඹත් වුද, මුදල් ෙශභනහෙයේඹට ලය
වහඹ ශදඳහර්තශම්න්තු රඵහ ශදි . ඵළංකු ක ශර ඳත්හ
ශටන ඹෆශම්දී ලය න විනිවිදබහඹ අය කහ ෙය දීභ වහ
ශදඳහර්තශම්න්තු වින්න් ්රජහමර ඵළංකු ධී කේඹ වහ
නිඹහභනඹ න්දු ෙයි . මුදල් භහතයහංලඹ භව ඵළංකු නිශඹෝජනඹ
න ෙශභනහෙයේ භණ් රඹ ක ලය ්රතිඳත්තිභඹ ශභශවඹවීභ
න්දු ෙයි ."
ශම් ඵළංකු ඳහරනශඹන් ශතොය නහ කිඹරහ විවිධ විශ චන
තිබුේහ. භභ ඳළවළදිලි කිඹනහ, දළනට තිශඵන භිීධි
ඵළංකුටත් කින්භ නීතිභඹ ුවඹ ක නළවළ. වනතිෙ ඵරඹ ක
නළවළ. ඒ හශේභ කින්භ ෙශභනහෙයේ භණ් රඹ ක නළවළ. ශප්
භිීධි ධිෙහරිඹ තුශ ඳත් ෙය ටත් මුදල් භණ් රඹ ඳභේි 
තිශඵන්ශන්. මීට ඳසශේ ශම් වහත් මුදල් භහතයහංලඹ, ඒ
හශේභ භව ඵළංකු භන්විත භණ් රඹකින් ශම් ්රතිඳත්ති රණන්දු
ෙයනහ. නමුත් ඒ සශ ච්නහ ංවිධහනශත ඳහරනඹ
ම්පර්ේශඹන්භ ජනතහ න්තෙ ශදඹ ක.
ඒ හශේභ ශභි දී රංෙහශ තිශඵන ශම් තත්ත්ඹ ටළන
ෙල්ඳනහ ෙයන ශෙොට පි දළෙපු ඳට තිශඵන හන්භ තත්ත්ඹ
තභි , අදහඹභ ඩු වහට -දුප්ඳත්වහට- ශප් ශම් ඩු
අදහඹම්රහයෝ ්රජහ ඊටත් -බුීධිභත්- පිරි ක. ඒ නිහ
යහඹෙත්ඹ -යහඳහරිෙ වළකිඹහ-, ඒ හශේභ මරය ඳහරනඹ
පිළිඵ වළකිඹහ, ඒ හශේභ ගිණුම් තඵහ ටළනීශම් ෙරුණු පිළිඵ
ඔවුන් තුශ දළනුභ ශවො ඊස භට්ටභකින් ඳළරණභ ඳට ශම් ්රජහ
 කෂුද්ර මරයෙයේ ක්රිඹහලිඹට ම්ඵන්ධ ෙය ටන්න ශරොකු
වධර්ඹඹ ක, ල කතිඹ ක හශේභ ශඳරමවීභ ක ව ඵ ශභි දී
වන් ෙයන්න ඕනෆ.
ශප් ටම්ර තිශඵන භවය ්රජහ ංවිධහනර මරය ඳහරනඹ
ටළන ඵළලුශොත් ඔවුන් හඹ ඈතහභ ශවොට ෙයනහ. භභ ෙලින්
වන් ෙයපු විධිඹට යට පුයහ විි දිරහ තිශඵන "භයේහධහය මිති"
හඹට ශවො ඊදහවයේඹ ක.
ඉශ ට ශභභ ඵළංකු යශට් තිශඵන හභහනය හිජ
ඵළංකුකින් ශනස න්ශන් ශෙොශවොභද කිඹන හෙ වන්
ෙයන්න ඕනෆ.
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දිවි නළඟුභ ්රජහමර ඵළංකු හි  ්රතිරහීනන්ට ඹත් ව ඔවුන්ශේ
ම්ඳත් ඒෙයහය  ෙයන ඵළංකු ක. ශම් භ ටනුශදනු ෙයන්ශන්
දිවි නළගුභ ්රතිරහීනන් වහ ්රජහමර ංවිධහන හභහජිෙි න් ඳභේි .
ඵළංකුලින් ේඹ අධහය රඵහ ටන්ශන්ද හභ ඵළංකුශ
හභහජිෙශඹෝි . ඒ හශේභ හිජ ඵළංකුලින් ්රතිරහබ රඵහ
ටළනීභට ඳවසු ජනතහ ශති  ශම් ඵළංකු විිත ශරහ
තිශඵන්ශන්. හිජ ඵළංකුර තිශඵන නීති රීති ශම් ඵළංකු තුශ
ක්රිඹහත්භෙ ශන්ශන් නළවළ. ශම්ෙ ක්රිඹහත්භෙ න්ශන් තමුන්ශේ
හභහජිෙි න් තයි . ඕනෆභ ශෙශනකුට හිජ ඵළංකුෙ
ගිණුභ ක විිත ෙයන්න පුළුන්. හෙ ගිණුභ ක ශනොශි  භවරු
ගිණුම් හශෙොශව, ශදොශව විිත ෙයන සථහ තිශඵනහ. නමුත්
ශම් ඵළංකුශ හභහජිෙි න්ට ඳභේි  ශභි  ගිණුම් විිත ෙයන්න
පුළුන් න්ශන්.
ඉ ශ ට, ශදඳහර්තශම්න්තුශන් ශම් ඵළංකුරට ශදන
වශඹෝටඹ ශභොෙ කද? ්රජහමර ඵළංකු ලිඹහ ඳදිංචි කිරීභ, ඈතිරි
කිරීම් ්රර්ධනඹ කිරීභට ඊදවු වීභ, කු හ ේඹ ළඳයීශම් ඈ ්රසථහ
ආති කිරීභ, කු හ නිසඳහදෙි න්ට ඳඹන ශනත් ඳවසුෙම්, දිවි
නළගුභ ්රතිරහීනන්ශේ නිසඳහදන වහ ටඵ හ කිරීභ වහ ශශවි කිරීභට
ඊදවු කිරීභ, ඒ හශේභ ්රජහමර ඵළංකු නිරධහරින් පුුතණු කිරීභ,
්රතිරහීනන්ට ලය යහඳහය කිරීභ ළනි ශීරට ලය පුුතණු
කිරීම් කිරීභ ෙයනහ.
ශම් ඳනශත් ුවඹ ටළන වන් ෙශහ. දිවි නළගුභ ංර්ධන
ශදඳහර්තශම්න්තු තිශඵනහ. දිවි නළගුභ ්රජහමර ංවිධහන
තිශඵනහ. ඒ හශේභ දිවි නළගුභ ්රජහමර ඵළංකු ඳීධතිඹ ක
තිශඵනහ. ශම් තුළින් පි ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්ශන් ශම් යශට්
ඈතහභ දුප්ඳත් ජනතහ ර ක 18 ක දියුණු කිරීභි .
ශභි දී භභ ඈතහ ශෙටිශඹන් ඳසු ගිඹ ෙහරශත තිබුේ
භවරුන්ශේ විශ චන කිි ඳඹෙට ඊත්තය දිඹ යුතු තිශඵනහ.
ඳශමු ශනිභ ෙහයේඹ තභි  භිීධි රහීනන්ට භිීධිඹ නළති
ශි  කිඹන බඹ. ශභභ ඳනත් ශෙටුම්ඳශත් 43 () ව (උ)
ටන්තිර ඒ පිළිඵ ඳළවළදිලි වන් ශනහ. දිවි නළගුභ
ඳනත් ශෙටුම්ඳශත් 43 () ටන්තිශත ශභශේ වන් ශනහ.
"දිළිඳුබහඹ තුයන්කිරීශම් ළ ටවන් ව ශනත් යජශත ළ ටවන්
ක්රිඹහත්භෙ කිරීශම් දී, ඈත් ෙයන රද 1995 ංෙ 30 දයන භිීධි ංර්ධන
ධිෙහරිඹ ඳනත ඹටශත් ශෙොභහරිස ජනයහල්යඹහ වින්න් ෙයශටන ඹන රද
න්ඹලු ෙහර්ඹ ශම් ඳනත ඹටශත් ෙයනු රළබ වහ ෙයශටන ඹනු රළබිඹ යුතු ෙහර්ඹ
ශර රෙනු රළබිඹ යුතුඹ;"

දළන් භිීධි ශෙොභහරිසතුමිඹ භිීධිඹ වහ ඹම් කින්
දීභනහ ක ශදනහ නම් ඒ න්ඹලු ශීල් ඒ අෙහයඹටභ ශෙශයන්න
ඕනෆ. ඒ හශේභ දිවි නළගුභ ඳනත් ශෙටුම්ඳශත් 43 න
ටන්තිශත (උ) ටන්තිශත ශම්ශේ වන් ශනහ,
"ඹම් ලිඛිත නීතිඹෙට නුකර ශවෝ නයහෙහයඹකින් භිීධි ධිෙහරිඹ
භගින් භිීධි ශෙොභහරිස ජනයහල්යඹහශටන් ඹම් ශුබහධන ්රතිරහබඹ ක
වහ ඈල්ලුම්ෙය ආති ශවෝ ඹම් ශුබහධන ්රතිරහබඹ ක රඵමින් න්ටින ෆභ
තළනළත්ශතකුභ, ශම් ඳනශත් ඳටවළනි කුභ ක වන් වුද, ශම් ඳනශත්
නිඹභඹන්ට නු ්රතිරහබ රඵහටළනීභ වහ ඈල්ලුම් කිරීභට ශවෝ ඛණ් 
්රතිරහබ රළබීභට සුදුසුෙම් රළබිඹ යුතු ඹ."

ඒ කිඹනශන් කින්භ අෙහයඹකින්, කින්භ ශෙශනකුශේ
්රතිරහබ ශම් ඳනත ක්රිඹහත්භෙ න දිනශත න්ට ඒ ඹට ි මි
ශන්ශන් නළවළ. ඒ වහ ශඳොරමනහ මිෙ.
ඉ ශ ට, ශේෙි න් ටළන තත් විශ චනඹ ක ෙශහ. භභ
ශභි දී විශලේශඹන්භ වන් ෙයන්නට ඕනෆ ශම් භිීධි
නිරධහරින් පිළිඵ දව අශ ශෙොශවොභද කිඹරහ. හදහ ඔවුන්
ශම් ශේඹට නුයු කත ෙයරහ, 2001 ෙහරශත තිබුේ හ කත්
ජහතිෙ ඳ ක අණ්ඩුශ , ඒ හශේභ 2005 ජනහධිඳතියේශත
හ කත් ජහතිෙ ඳ කශත හ කතයහ භන්ත්රීයශඹ ක, -ඳසශේ
නහඹෙඹහ ශි ද දන්ශන් නළවළ- කි හ භිීධි නිරධහරින් භව
ඳහයට ආරහ දහරහ වභ ටවනහ කිඹරහ. ශවෝභහටභ රැසවීශම්දී ටරු

1134

ඵන්දුර ගුේර්ධන ආභතිතුභහ මරහනශත ඈන්න ශෙොට තභි 
ඒෙ කි ශ . ඒ ෙහරඹ තුශ, ඒ යජඹ ෙහරශත ශඹෝජනහ ක අහ
භිීධි ධිෙහරිඹ වරහ 27,000 ක ඳභේ භිීධි නිරධහරින්
ශටදය ඹන්න.
ඒ නිහ ශභොවුන්ට රැකිඹහ පිළිඵ ඹම්කින් බිඹ ක ආති වුේහ.
ඒ නු තභි , 2005 ජනහධිඳතියේශත දී ඒ ඹ ශම් පිළිඵ
ඈල්ලීම් ෙයමින් ඊීශ ෝේඹ ෙයන්න ඳටන් ටත්ශත්. ඒ හශේභ
ශම් ඹ වුරුදු ටේනහ ක තිසශේ ශම් යශට් දුගී දුප්ඳත්
ජනතහශේ ජීන තත්ත්ඹ ඊස ෙයන්න, තභන්ශේ මුළු ජීවිත
ෙහරඹභ ෙළඳ ෙශහ. වළඵළි , ඒ ඹ ශවට නිීදහ විරහභ ඹනහ.
දළනුත් ුත  ක ශදශන ක විරහභ ඹමින් න්ටිනහ. ශම් ඳනත ්රභහද වීභ
නිහභ භිීධි නිරධහරින් 300 ක ඳභේ විරහභ ළටුප් නළති
ශටදය ගිඹහ. ඈතින් ශම් ඹ ශටදය ඹනහ, ර්ථ හධෙ යමුදර
වළශයන්න ශනත් කින්භ ශදඹ ක රළශඵන්ශන් නළවළ. ඒ ඹශේ
ඈල්ලීභ ක තිබුේහ, ශනකුත් යජශත ශේෙි න්ට හශේ විරභ
ළටුප් ආතුළු යජශත ශේෙි න්ට තිශඵන ය්රහද ආති ෙයන්න
කිඹරහ. න්න ඒ වහ සථහ ක ශදන හෙ තභි  පි ශම්
ඳනතින් යමුණු ෙශ තත් ළදටත් ෙහයේඹ ක වුශණ්.
ඒ නිහ පි ශභි දී ෙරුණු වතය ක වන් ෙයන්න ඕනෆ.
ඳශමුළනි ෙහයේඹ තභි  ශම් ඳනත ක්රිඹහත්භෙ ශච්ච දශේ
ඈරහ ශම් ඈන්න ශේෙශඹ ක ඒ ඹශේ ෙළභළත්ත නු, ඒ ඹ
භිීධි ධිෙහරිඹට ශවෝ ද කෂිේ රංෙහ ධිෙහරිඹට ශවෝ ඵළඳුණු
දශේ ඈරහභ යහජය ශේෙි න් ශර රෙරහ ඔවුන්ට විරහභ
ළටුඳ ි මි කිරීභ. විශලේශඹන්භ ඒෙ ලය ශනහ. ශභොෙද,
ශම් ඹශටන් භවය ශදශනකුට ත වුරුදු ශදෙෙට, තුනෙට
 හ ශේහ ෙහරඹ නළවළ. ඹම් විධිඹකින් ලුත් ශේෙඹකු
වළටිඹට ඵළඳුශේොත් ඔුතට විරහභ ළටුප් ි මි යජශත ශේහශ නීති
රීති නු ඔුතශේ ෙහරඹ ම්පර්ේ න්ශන් නළවළ. ඒ නිහ ඔුත
ඵළඳුණු දශේ ඈරහ ඒ ෙහරඹ තුශ විරහභ ළටුඳ ි මි නහ.
හතශෙොට ත ශෙොටෙට පුළුන්, තභන් ෙළභළති නම් ශම්ෙ
ශදඳහර්තශම්න්තු ක ෙයපු දශේ ඈරහ විරහභ ළටුඳ ි මි ෙය
ටන්න. ඳයේ ෙහරඹට ඔුතශේ ශේෙ ර්ථහධෙ යමුදර වහ
න්ඹඹට න්ඹඹ කභ තභන්ශේ දහඹෙත්ඹත්, යජශත දහඹෙත්ඹත්
කිඹන ශදෙභ ය ශටන ඒ මුදර ඵළංකුෙ දභන්න පුළුන්. වුරුදු
දවඹට ළඩි ශේහ ෙහරඹ ක තිශඵන ශේෙි න්ට ඒ ක්රිඹහ
ෙරහඳඹ නුටභනඹ ෙයන්න පුළුන්. ශභි  තුන්ළනි ෙහයේඹ
වළටිඹට ශම් හෙ කත් ඕනෆ නළවළි  කිඹරහ ශදඳහර්තශම්න්තුට
ඵළශන්ශන් නළවළ, භභ ශභතළනින් විරහභ ඹනහ කිඹරහ
සශ ච්නහශන් විරහභ ඹන්න පුළුන්ෙභ තිශඵනහ. යජඹ ඒ
වහ න්දි මුදර ක රණන්දු ෙයරහ ශටනහ. නමුත් ශම් ශප්
වුභනහට ඹන හෙ ක ශනොන නිහ, ඔවුන්ට පි විශලේ න්දි
ක්රභඹ ක ෙස ෙයන්න ඕනෆ. වතයළනි ක්රභඹ ශම්ෙි . ශම්ෙ
ඳනශත් නළති වුේත් ඒ ශේෙ භවත්රුන්ශේ ඈල්ලීභ ක ශර
ඕනෆ නම්, ඹම්කින් නිරධහරිශඹ ක ශදඳහර්තශම්න්තුට ඵළඳුශේොත්
ඔුත තදුයටත් ශදඳහර්තශම්න්තු විරහභ ළටුප් ක්රභඹට ඵළශන්න
ෙළභළති නළත්නම්, ශේෙ ර්ථහධෙ යමුදරට දහඹෙ ශරහ
විරහභ ඹන ශත ක ඈන්න ඔුතට පුළුන්ෙභ රළශඵනහ. ඈතින් ශම්
ක්රභඹ ඹටශත් ශේෙඹකුට දිඹ වළකි ක්රභ වතය ඹටශත්භ
ඔවුන්ශේ අය කහ රහ තිශඵනහ. ඒ නු ශේඹ තවළය
ගිඹ දට ඔවුන් අය කහ ශන්න පුළුන්ෙභ රළශඵනහ.
ඳශමුළනි හෙ විරහභ ළටුප් ි ත ශේඹට ඵළඳුේ දශේ ඈරහ,
ශදනු ශදඳහර්තශම්න්තු පිි ශට  දශේ ඈරහ ලුත්
ශේෙඹකු වළටිඹට ඵළශන්න, තුන්ශනු ඕනෆභ නම් ඳයේ
ඒහ ඔ කශෙොභ ය ශටන, න්දිත් ය ශටන ශටදය ඹන්න
පුළුන්. වතය ශනු ශේෙ ර්ථහධෙ යමුදර ශනුශන්
දළන් ෙයන ක්රභඹභ නුටභනඹ ෙයන්න පුළුන්.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(The Hon. Anura Dissanayake)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ඔඵතුභහ ඒෙ ඳළවළදිලි ෙශශොත් ශවොි .

(ரண்தைறகு அத றமரரக்க)

ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි,
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(ரண்தைறகு அத றமரரக்க)

නිනයෝජ කථළනළයකතුමළ

ගරු බෆසිල් නරෝශණ රළජඳක්ෂ මශතළ

(The Deputy Speaker)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)
භභ කි හ ඳනශත් නළති ශෙොට ආතුශත් ෙයනහ කිඹරහ.

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

ඔ , කිඹන්න.

(ரண்தைறகு ததஸில் கரய ரஜதக்ஷ)

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ
ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ටරු ආභතිතුභනි, ඕෙ තභි  ශේෙඹන්ශේ ඳළත්ශතන් ඳළන
නළඟී තිශඵන ්රධහන ්රලසනඹ. ඒ කිඹන්ශන් ඔවුන්ට සථහ
වතය ක තිශඵනහ. ඒ සථහ වතශයන් තභන්ට ෙළභළති
සථහ ක ශතෝයහ ටළනීභ වහ සථහ ශදනහ.

ගරු බෆසිල් නරෝශණ රළජඳක්ෂ මශතළ

(ரண்தைறகு ததஸில் கரய ரஜதக்ஷ)

(ரண்தைறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ෙහයෙ බහ සථහශ දී ඒෙ ඳනතට ආතුශත් ෙශශොත්
ශේෙඹන්ශේ ි තිහන්ෙම් අය කහ ශනහ.

ගරු බෆසිල් නරෝශණ රළජඳක්ෂ මශතළ

(ரண்தைறகு ததஸில் கரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)
ඒ ඹ ඔ කශෙොභ ටන් ෙශශේ ශඳන්න් හෙ ටන්නි .
ෙවුරුත් ඉපීහෂස හශ ක ඈන්ශන් නළවළ. පි ඒෙ දහනහ.

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

දළනට තිශඵන්ශන් තුනි . වතය ළනි හෙත් ශදනහ.

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(The Hon. Anura Dissanayake)
සථහ ශතෝයහටන්න හෙ ටළනි .

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු බෆසිල් නරෝශණ රළජඳක්ෂ මශතළ

(ரண்தைறகு அத றமரரக்க)

හතශෙොට ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳතට ඒෙ ආතුශත් ශරහ නළවළ.

ගරු බෆසිල් නරෝශණ රළජඳක්ෂ මශතළ

(ரண்தைறகு ததஸில் கரய ரஜதக்ஷ)

(ரண்தைறகு அத றமரரக்க)

(ரண்தைறகு ததஸில் கரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)
දළනට ශභි  සථහ තුන ක තිශඵනහ. පි වතයළනි හෙත්
ආතුළු ෙයනහ.

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)
නළවළ, තිශඵනහ.

ගරු විජිත නශේරත් මශතළ

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(The Hon. Vijitha Herath)
කීශනි ටන්තිඹද ටරු ආභතිතුභහ?

(ரண்தைறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
නළවළ. ඳනත් ශෙටුම්ඳතට ආතුශත් ශරහ නළවළ, ඒ
ශටොල්රන්ට ශේෙ ර්ථහධෙ යමුදරි , හතළන් න්ට විරහභ
ළටුඳි . හශවභ නළත්නම් ඳටන් ටත්ත දශේ න්ට විරහභ ළටුඳ.
හශවභ නළත්නම් ශේෙ ර්ථහධෙ යමුදර ි ත
ශදඳහර්තශම්න්තු නිරධහරිඹකු ඵට ඳත්ශන හෙ. හශවභ
නළත්නම් විරහභ ඹන හෙ.

ගරු බෆසිල් නරෝශණ රළජඳක්ෂ මශතළ

(ரண்தைறகு ததஸில் கரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)
තුන්ළනි හෙ දළනට නළවළ. ඒෙ ආතුශත් ෙයනහ.

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
න්න ඒෙි . හතශෙොට ඳනත් ශෙටුම්ඳශත් ඒෙ නළති
ෙහයෙ බහ සථහශ දී ඔඵතුභහ ඒ වහ ංශලෝධනඹ ක
ආතුශත් ෙයනහද?

ගරු බෆසිල් නරෝශණ රළජඳක්ෂ මශතළ

(ரண்தைறகு ததஸில் கரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)
ඔ .

(ரண்தைறகு றஜற கயத்)

ගරු බෆසිල් නරෝශණ රළජඳක්ෂ මශතළ

(ரண்தைறகு ததஸில் கரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)
43 (ඈ) (i) ව (ii). ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, භිීධි
රහයෝන්ශේ ගිණුම් පිළිඵ භභ ඳළවළදිලි ෙශහ. ඒ හශේභ තත්
හෙ ෙහයේඹ ක ටළන, හනම් යමුදල් ටළන කිඹන්න තිශඵනහ.
දළනට තිශඵන කින්භ යමුදර ක ශභොනභ අෙහයඹකින්ත් ශනස
න්ශන් නළවළ. ශභභ ඳනත් ශෙටුම්ඳශත් 44 ළනි ටන්තිශත පි
ඳළවළදිලි කිඹනහ, ශභන්න ශම් විධිඹට:

"ඈත් ෙයන රද 1995 ංෙ 30 දයන ඳනත ඹටශත් පිි ටුන
රද ශ්රී රංෙහ භිීධි ංර්ධන ධිෙහරිඹ, ඈත් ෙයන රද 1996
ංෙ 18 දයන ඳනත ඹටශත් පිි ටුන රද ශ්රී රංෙහ ද කෂිේ
ංර්ධන ධිෙහරිඹ, ඈත් ෙයන රද 2005 ංෙ 26 දයන ඳනත
ඹටශත් පිි ටුන රද ශ්රී රංෙහ ඊ යට ංර්ධන ධිෙහරිඹ වින්න්
ශවෝ ඒ ඹටශත් කින්ඹම් ඳයභහර්ථඹ ක වහ පිි ටුන රද යමුදල්
ව බහය, ඒ යමුදල් ව බහය පිි ටුනු රළබුශ ඹම් ඳයභහර්ථ ව
ෙහර්ඹඹන් ශනුශන් ද ඒ ඳයභහර්ථ, ෙහර්ඹ ව ඒ ්රතිරහීනන්
ම්ඵන්ධශඹන් කින්දු ශනසකිරීභ ක න්දුශනොන ඵට වතිෙ
ෙයමින් ශදඳහර්තශම්න්තු වින්න් ඳහරනඹ ෙයනු රළබිඹ යුතු ඹ."
හශවභ නම් ශභි  කින්භ ්රතිරහයෝඹකු ශනස ෙයන්නත් ඵළවළ;
ෙහර්ඹඹ ශනස ෙයන්නත් ඵළවළ; යමුදර ශනස ෙයන්නත්
ඵළවළ. ඒහ ඒ අෙහයඹටභ ඳතිනහ. දළනටත් ශ්රී රංෙහ භිීධි
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ංර්ධන ධිෙහරිඹ ශවෝ ශ්රී රංෙහ ද කෂිේ ංර්ධන ධිෙහරිඹ
ශවෝ ශ්රී රංෙහ ඊ යට ංර්ධන ධිෙහරිඹ, හශවභත් නළත්නම්
භිීධි වන ශෙොභහරිසයඹහශේ ඹටශත්, ශදඳහර්තශම්න්තු
ඹටශත් තිශඵන ඒහ ඒ අෙහයඹටභ -ඒ විධිඹටභ- තිශඵනහ.
ඊදහවයේඹ ක විධිඹට ිනයත් යමුදර ටනිමු. ිනයත් යමුදශල්
්රතිරහයෝන් ඈන්නහ. ඒ ිනයත් යමුදර ඒශෙන් ශනස ෙයන්න
ඵළවළ. හඹ ඒ විධිඹටභ ඒ අෙහයඹටභ ශෙශයන්න ඕනෆ. ඒ හශේභ
ශම් ඹටශත් බහය තිශඵනහ. දළනට තිශඵනහ trust ඔප්පුකින්
ලිඹරහ. හඹ ඒ විධිඹටභ ඹන්න ඕනෆ කිඹන වතිෙඹ දීරහ
තිශඵනහ. ඒහ කින්භ විධිඹකින් ශනස ෙයන්න ඵළරි ඵ ශම්
ඳනත් ශෙටුම්ඳශත් වන් ශනහ. දළනටත් ශම් න්ඹල්ර බහය
තිශඵන්ශන් ආභතියඹහටි . වළඵළි  ආභතියඹහ දළන් ඒ
න්ඹල්ර කභ ශදඳහර්තශම්න්තුට ඳයනහ; ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශ
ඳහරනඹට ඳයනහ. ඒ හශේභ ශභඹ විටේන ශදඳහර්තශම්න්තු
ඹටතට ටළශනනහ. පි ශභඹ ආතුශත් ෙශශේ ආි ?
ශදඳහර්තශම්න්තු නීතිඹ ටළන තමුන්නහන්ශේරහ දන්නහ.
ශදඳහර්තශම්න්තුෙට හන ශෙොට හඹ නිහර්ඹශඹන්භ ඒෙහඵීධ
යමුදරට ඹනහ. ඒ වන්දහ තභි  පි ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳශත් ශභඹ
වන් ෙශශේ. හශවභ වුශේොත් ඒ ඹට ශම් ආති ෙයපු
ෙහයේශඹන් පිට ඳනින්න පුළුන්. ඒ යමුදල් ඳට ි ති නළවළ.
ඒහ ි ති ඒ ජනතහටි , ඒ හභහජිෙඹන්ටි . ඒ වන්දහ තභි  පි
ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳත භඟින් ඒ හභහජිෙඹන්ශේ ි තිඹ රැෙ දීරහ
තිශඵන්ශන්. දළනට ඒ ඹ වුරුදු ටේන ක තිසශේ නිහර්ඹ ඈතිරි
කිරීම් තුළින්, ඒ හශේභ විවිධ ඳරිතයහට තුළින්, විවිධ ෙහර්ඹ
බහයඹන් ඈසට කිරීභ තුළින් විලහර යමුදල් ්රභහේඹ ක රැස
ෙයශටන තිශඵනහ, විවිධ ෙහර්ඹඹ වහ. ඒහ ශනස න්ශන්
නළති ඒ අෙහයඹටභ ඒ යමුණු ක්රිඹහත්භෙ කිරීභ වහභ ඳතින
ඵ තභි  ශභි  වන් ෙයරහ තිශඵන්ශන්.
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, ඒ හශේභ තත් ෙහයේඹ ක
විධිඹට වනහ, භිීධි ඵළංකුර තළන්ඳත් වහ අශඹෝජනර
ශන ක ශවෝ වහනිඹ ක ශනහද කිඹරහ. ඒෙ වරිඹට ම්ඳත්
ඵළංකුශ ි තිඹ ජඹර්ධනරහශටන් ශඳශර්යහරහට භහරු වුේහභ
ශප් ටරු ජඹරත් ජඹර්ධන භන්ත්රීතුභහශේ ගිණුශම් ි තිඹ
ශනස ශනහද කිඹරහ වනහ හශේ හෙ ක. ඒ ගිණුම් ඒ
අෙහයඹටභි  තිශඵන්ශන්. ේඹ ක තිශඵනහ නම් ඒ විධිඹටභ[ඵහධහ කිරීභ ක]

ගරු වවලද ජයත් ජයලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ஜனத் ஜர்ண)

(The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana)
භශේ ල්ලි නළවළ.

ගරු බෆසිල් නරෝශණ රළජඳක්ෂ මශතළ

(ரண்தைறகு ததஸில் கரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)
ල්ලි නළති නම් හඹ හශවභභ තභි . ඒ ෙහයේත් ශම් ඳනත්
ශෙටුම්ඳශත් තිශඵනහ. ඳනත් ශෙටුම්ඳශත් 43. (ඊ) ඊඳටන්තිඹ
ඹටශත් ශභශේ වන් ශනහ:
"නිඹමිත දිනට ශඳයහතු භ ව දිනශත දී ඵරහත්භෙ ඳළළති න්ඹලු භිීධි
ඵළංකු මිති ව භිීධි ඵළංකු ම්ශම්රන නිඹමිත දිනශත න්ට පිළිශලින්
දිවි නළගුභ ්රජහ මර ඵළංකු ව දිවි නළගුභ ්රජහ මර ඵළංකු මිති ශර
රෙනු රළබිඹ යුතු ඹ;"

ශම් ටන්තිඹ ඹටශත් ඒ ඵළංකුර නභ ශනස නහ මි ක
වහ හි  ඳහරනඹ ඒ ටශම් දිවි නළගුභ ්රජහ මර ඵළංකු මිති වහ ්රජහ
මර ඵළංකුරට ඳළශයනහ මි ක, හි  ගිණුම්ි මින්ට ශවෝ
කින්ශකුට කින්භ අෙහයඹකින්ත් ශන ක ශන්ශන් නළවළ.
හඹට භතය ශභශත ක ෙල් නීතිඹ ක ශනොතිබිච්ච, තමුන්ට නඩු
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ඳයන්නත් ඵළවළ; විරුීධ නඩු ඳයන්නත් ඵළරි තිබුණු ඒ ඩු
ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳත තුළින් ම්පර්ේ ෙයරහ තිශඵනහ. හදහ
භිීධි ඵළංකු පිළිඵ ශේද ශදෙි  වන් තිශඵන්ශන්. නමුත්
ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳත තුශ ්රජහ මර ඵළංකු පිළිඵ පිටු වඹෙ
ඳභේ ම්පර්ේ විසතයඹ ක, නීතිභඹ යහමු ක පි ෙස ෙයරහ
තිශඵනහ.
ඉශ ට භිීධි ඵළංකු, ඵළංකු ඳනතින් ඈත් ෙයරහ තිබීභ
ටළන වන් ෙශහ. හඹ ඵළංකු ඳනතින් ඈත් ෙශහට භව ඵළංකුශ
ඳහරනශඹන් ශතොය ශන්ශන් නළවළ. ද භිීධි ඵළංකුශ
ඳහරනඹට භව ඵළංකු ම්ඵන්ධඹ ක නළවළ. භහ කි  විධිඹට
කින්භ ෙශභනහෙයේ අඹතනඹ ක පිටින් ශභශවඹ න්ශන් නළවළ.
ශභොෙද, ඒෙට මරය නීතිභඹ යහමු ක ශනොභළති වීභ නිහ. දළනටත්
භිීධි ඳනශත් ඳළවළදිලිභ කිඹරහ තිශඵනහ, "ශම්ෙ ඵළංකු
ඳනතින් නිදවස" කිඹරහ. ඒ ටන්තිඹභි  පි ශභයත් දහරහ
තිශඵන්ශන්. නමුත් ශභය ඒ ඵළංකු හිජ ඵළංකු ඳනශත් ඒ
ටන්තිශඹන් ි න් වුේහට, හිජ ඵළංකු ඳනශත් හිජ
ඵළංකුෙට තිශඵන ශෙොන්ශීන්ලින් ඈත් වුේහට, භව ඵළංකුශ
ඳහරනශඹන් ඈත් ශන්ශන් නළවළ. භව ඵළංකු ඳනතින් ඈත්
ශච්ච ශුද්ර මර ංවිධහන ශම් යශට් 20,000 ක ඳභේ තිශඵනහ.
දළනට මඳෙහය ඳනත ඹටශත් තිශඵන ග්රහමීඹ ඵළංකුත් භව
ඵළංකු ඹටශත් නළවළ. ඒ හශේභ ශටොවි ඵළංකු නළවළ. ධීය
ශදඳහර්තශම්න්තු ඹටශත් තිශඵන දිඹය ඵළංකු නළවළ. නමුත් ඒ
ඒ ශදඳහර්තශම්න්තු වින්න් ඒහ ඳහරනඹ ෙයනහ. හිජ
ඵළංකුෙ නීතිශඹන් විතයි  ඈත් ෙයන්ශන්. පි ශම්ශෙදී
නිහර්ඹශඹන්භ හිජ ඵළංකු නීති රීතිලින් ි න් ෙශහට, මරය
ෙශභනහෙහය භණ් රඹ ක දහරහ ශප් ග්රහමීඹ ඵළංකු ව ශනකුත්
ඵළංකු ඳහරනඹ ෙයනහ හශේ ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳතින්
විශලේශඹන්භ ශම් ෙටයුත්ත ෙයරහ තිශඵනහ.
ඉශ ට ඈදිරිඳත් ෙයපු ෙහයේ ක තභි , යවයබහඹ කිඹන
හෙ. ආි , ශම් යවයබහඹ කිඹන ටන්තිඹ ක ඳනත්
ශෙටුම්ඳතට ආතුළු ෙයරහ තිශඵන්ශන් කිඹන හෙ. ඒෙ ලුතින්
ආති ෙයපු ටන්තිඹ ක ශනොශි . ශම්ෙ ශප් භිීධි ඳනශතත්
තිශඵනහ. ඒ විතය ක ශනොශි , 2011 ංෙ 42 දයන මුදල් යහඳය
ඳනශත් තිශඵනහ.
ඒ හශේභ 88 ංෙ 30 දයන ඵළංකු ඳනශත් තිශඵනහ.
තමුන්නහන්ශේරහ දන්නහ, ශම් යශට් භව ඳරිභහේ යහඳහරිෙශඹෝ
ේඹ ටන්න ඒහ, ඒහ ශවළිදයවු ෙයන්න ෙහටත් ඵළවළ කිඹහ,
තමුන්නහන්ශේරහ දන්නහ. වම්ඵන්ශතොට "ළනසුභ" ශවෝටරශත
ටනුශදනු ක ටළන ඳත්තශර් දළමුහට ඒ ඳත්තශර්ටි  ඒ ඵළංකුටි 
විරුීධ නඩු ගිඹහ. ඒ හශේභ ශරොකු ඹ ෙයන ඒහ ඔ කශෙොභ
න් ෙයනහ. ආි , ශම් ටශම් ි ංෙ දුප්ඳත් ඹශේ ශතොයතුරු
ශවළිදයවු ෙයන්න පි ඈ ශදන්ශන්? පි ශම්ෙ රන්ශන්
ශභන්න ශම් ශවේතු නිි . ශම් ඵළංකු විතය ක ශනොශි . පි
ජනතහශේ ශඳෞීටලිෙ ශතොයතුරු ටන්නහ. ඹම් ශෙශන ක
භිීධිඹ රඵහ ටන්නහ හශේභ ශභි  ්රතිරහබඹ ටන්න ඔුතශේ
අර්ථිෙ තත්ත්ඹ ඔුත කිඹන්න ඕනෆ. ඔුත කිඹනහ, භට
ළන්කිළිඹ ක නළවළ; භට තිශඹන්ශන් ඵි න්ෙරඹ ක විතයි ; භශේ
අදහඹභ ශභච්චයි  කිඹහ. ඵළරි ශරහත් ශටදය ගිි න් ශම්ෙ ෙථහ
ෙයනශෙොට ඒ ශතොයතුරු දරුශ ක වශටන ි ටිඹහ නම්, ඒ
ශතොයතුරු ශවළිදයවු ෙශහ නම්, ඒෙ ඈසශෙෝරශත ගිි න්
ඳන්තිශත ශභි  තය කි ශොත්, ඔඹහට තහත්තහට තිශඹන්ශන් පුස
ඵි න්ෙරඹ ක, ශටදය ළන්කිළිඹ ක නළවළ කි ශොත් ශභොෙද
න්ශන්? ඔඹ ශතොයතුරු කිඹන්න ඵළවළ. ඒහ ශඳෞීටලිෙ
ශතොයතුරු. පි ජන වහ ංඛයහ ශල්ඛන ශදඳහර්තශම්න්තුශන්
ශතොයතුරු ටන්නහ. හතළනින් ටන්නහ ශතොයතුරු ශඳොදු ලශඹන්
හළිඹට දභනහ මි ක ශඳෞීටලිෙ ශතොයතුරු හළිඹට දභන්න
ඵළවළ. ඒ ශදඳහර්තශම්න්තුට ශෙශන කශේ අටභ ටළන කිඹන්න
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ඵළවළ; ජහතිඹ ටළන කිඹන්න ඵළවළ; ඹ ටළන කිඹන්න ඵළවළ.
නමුත් ඒ ඹශේ ශතොයතුරු ම්පර්ේ ෙයරහ ශම් ටශම් ශභතයම්
්රභහේඹ ක වල් ජහතිඹට ි ති ඹ ඈන්නහ; වල් අටභට
ි ති ඹ ඈන්නහ කිඹහ ංඛයහත්භෙ ශතොයතුරු රඵහ ටන්න
පුළුන්. ඒ හශේභ දළනටත් භිීධි ධිෙහරිශත ශම් ටන්තිඹ ඒ
අෙහයඹට තිශඹනහ. ඕනෆ නම් භභ කිඹන්නම්. "ධිෙහරිඹ"
කිඹන චනඹ ශනුට "ශදඳහර්තශම්න්තු" කිඹන චනඹ
ඳභේි  දභහ තිශඵන්ශන්. ඒ නිහ ශම්ෙ ි ංෙ දුප්ඳත්
ජනතහශේ ශඳෞීටලිෙත්ඹ අය කහ වීභ ක. හශවභ නළතුභිීධි යහඳහයශඹන් ශෙොච්චය ේඹ දුන්නහද, කී ශදශන කට
දුන්නහද, ඒහ ශඹොදහ ශටන තිශඹන්ශන් ශභොෙටද, ඒ
භිීධිරහීනන්ශේ අදහඹම් සීභහ ශෙොච්චයද, ශම් ටශම්
භිීධිරහීනන් කී ශදශන කට ශදනහද, දිවි නළගුභරහීනන් ශෙොච්චය
ඈන්නහද- ළනි ශතොයතුරු ශම් ඊත්තරීතය බහට ඳභේ ක
ශනොශි , භවජනතහට වළකිඹහ තිශඵනහ. ශභි දී යවයබහඹ
යකින්ශන් ශම් ජනතහ ශනුශන්. ශම් භව ඳරිභහේ
යහඳහරිෙඹන්ට තිශඹන අය කහ, ශන ක ඹට තිශඵන
අය කහ හශේභ ශම් ි ංෙ දුප්ඳත් දවට ර කඹ ක
ජනතහශේ ශඳෞීටලිෙ ශතොයතුරු හළිඹට දළමීභට ශනොවළකි න
වළටිඹටි  පි ශම් ඳනතට ශම්ෙ ආතුශත් ෙය තිශඵන්ශන්.
විශලේශඹන්භ ෙහයෙ බහ සථහශ දී ඒ හශේභ විහදඹ
හනශතදී තමුන්නහන්ශේරහ න න ්රලසනරට පිළිතුරු ශදන්න
ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. බ්රිතහනය ධියහජයහදීන්ශේ ෙහරශත
ශප් යශට් ජනතහ තුශ ඳයහධීන භහනන්ෙත්ඹ ක ආති කිරීභ
වහ අයම්බ ෙයන රද, ශප් සඹංශඳෝෂිත අර්ථිෙඹ නළති
කිරීශම් ළ පිළිශශ ඹටශත් ඒ සඹංශඳෝෂිත අර්ථිෙඹ නළති
ෙශහට ඳසු ශප් ඳයහධීන භහනන්ෙත්ඹ ඒ විධිඹටභ ඳත්හශටන
ඹන්න ඔවුන් ෙයපු ශදඹ ක තභි  පිට අවහය වනහධහයඹ දීභ.
ඒෙ ශදන ශරෝෙ භව යුීධ ෙහරශතදී ඵජිරිලින් ඳටන් ශටන
ඳසු ඒෙ වල් වනහධහයඹ ඵට ඳත් ෙශහ.
ඉ ශ ට නිදවන්න් ඳසු ඒෙ ත දුයටත් ක්රිඹහත්භෙ ෙශහ.
වළභයජඹ කභ ඊත්හව ෙශශේ ඒ තුළින් දුප්ඳත් ජනතහ
නන්නි . ඉටඳසු කඳන් ශඳොත වදුන්හ දුන්නහ. ඉටඳසු
මරය වනහධහයඹ dole හෙ- වඳුන්හ දුන්නහ. ඉටඳසු ජනවිඹ
වඳුන්හ දුන්නහ. නමුත් ්රථභ තහට ඒ ඹ ශම් වනහධහය
ංෙල්ඳශඹන් මුදහ, ඔවුන් ල කතිභත් ජනතහ ක ෙයන, ඔවුන් ඒ
දිළිඳුෙමින් මුදහ ටන්නහ ළ පිළිශශ ක ක්රිඹහත්භෙ ෙශශේ
භිීධි යහඳහයඹ භඟින්ඹ කිඹන හෙ ශම් සථහශ දී භිීධි
යහඳහයඹ ශනුශන් භහ වන් ෙයනහ. ඒ හශේභ ශම් යශට්
ි ටපු දිළිඳු ජනතහ ශනත් යජඹඹන්ශටන් ටත්තු ළදටත්
ංර්ධන ක්රිඹහදහභඹන් නිහ විශලේශඹන්භ තිටරු ජනහධිඳති
භි න්ද යහජඳ ක භළතිතුභහශේ යජඹ ෙහරශත ශම් යශට් දිළිඳුෙභ
වරි  කින් ඩු ෙයන්නට පුළුන් වුේහ. ඒ නු න්ඹඹට 8.9
ද කහ ඩු ෙය ටත්තු දිළිඳු ජනතහශේ ්රතිලතඹ ම්පර්ේශඹන්භ
නළති ෙය දළමීභට වහ ශ ටශඹන් ඈවශට නගින දරිද්රතහ නළති ෙය
දළමීභට ෙටයුතු ෙශ යුතු ශනහ. පි ඒ ල කතිභත් ෙයන,
විඵර ටන්න ඹ හතළනින් නතය ශන්ශන් නළතු, හතළනින්
තත් ඔහ තඵන්නට, ශම් යශට් ඒෙපුීටර අදහඹභ ළඩි
ශනශෙොට ඒ වහ භහනභ ඔවුන්ශේ අදහඹභ ළඩි ශනොෙශශොත්
ශම් භහජ ශදෙ තශර් තිශඵන ඳයතයඹ ළඩි ශරහ හි න්
භහජඹට ි තෙය ඵරඳෆභ ක ආති ෙයන්න පුළුන්. ඒ නිහ ඒ
දරිද්රතහ ශර්ඛහශන් ඳවශ න්ටින ඹලුන්, දරිද්රතහ ශර්ඛහශන්
ඈවශට ටන්නහ හශේභ, හතළනින් ඊ ට හන ඹ තදුයටත්
ල කතිභත් ඹ ඵට ඳත් ෙයන්නි  පි ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳත
ශටනහශ . ඒ නිහ භභ ඈතහ ෙරුේහශන් කිඹනහ, ශම්ෙ කින්භ
ශෙශනකුට වහනිඹ ක ෙයන්න, කින්භ අඹතනඹෙට තිශඵන ඵරඹ
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ඊදුයහ ටන්න, හශවභ නළත්නම් ශන දවකින් ෙයන හෙ ක
ශනොශි  කිඹන හෙ. ශභඹ ුතශද ක ඔඵ, ඳ න්ඹලු ශදනහභ
ඳ ක ශේදඹකින් ශතොය ශම් ඊත්තරීතය බහට ඳත් ෙය හපු
ජනතහ තරින් ඩු අදහඹම් රඵන දුප්ඳත්භ ජනතහ ශනුශන්
ශටනහපු ඳනත් ශෙටුම්ඳත ක. විශලේශඹන්භ ඊතුශර් ජනතහ
ශනුශන් ව ටළටුම්ෙහරී තත්ත්ඹන්ට මුුතේ දුන් නි ක
්රශීලර න්ටින ජනතහ ශනුශන් භභ ශම් සථහශ දී
ඈල්ලීභ ක ෙයනහ, ඒ හශේභ වළභ ශීලඳහරන ඳ කඹකින්භ
ඈල්රනහ, ඳ ක ශේදඹකින් ශතොය ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳතට
වශඹෝටඹ ශදන්නඹ කිඹහ. ඒ නිහ හන ලශඹන් "ඈසුරුභත්
නිවන ක, න්රිභත් භ බිභ ක, දිවි නළගුභට විඹ ශදන්න, ඔඵශේ
වඹ ශභඹට ශදන්න" කිඹහ ඈල්රමින් භභ නිවඬ ශනහ.

ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී.

றணர டுத்றம்தப்ததற்நது.
Question proposed.

[.බහ. 3.49]

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, දිවි නළගුභ ඳනත්
ශෙටුම්ඳත ශදන ය කිඹවීශභන් ඳසු ටරු භහතයතුභහ වින්න්
ඒ ඳනත් ශෙටුම්ඳත පිළිඵත් හි  යමුණු පිළිඵත් ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තුශ දී දීර් ෙථහ ක ෙශහ. ඒ ඳනත් ශෙටුම්ඳත
පිළිඵත්, හි   ංගු දෆ පිළිඵත් ශප් ඳහර්ලසශඹන් ෙරුණු
කිි ඳඹ ක ඈදිරිඳත් කිරීභට සථහ රඵහ දීභ පිළිඵ ඔඵතුභහට
ශඵශවවින්භ සතුතින්ත ශනහ.

පි ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු තුශ නීති ම්ඳහදනඹ කිරීශම්දී ඳට
තිශඵන යමුණු, ඳට තිශඵන ඳයභහර්ථඹන් මුදුන්ඳත් ෙය ටත
යුතුි . ඒ පිළිඵ ්රලසනඹ ක නළවළ. වළඵළි  පි ෙස ෙයන ශම්
නීති තුළින් ශප් යමුණු, ශප් ඳයභහර්ථඹන් මුදුන්ඳත් ෙය
ටළනීභ වහ තභතභන්ට ඕනෆ විධිඹට, ඕන තළනෙට ඹන්න නීති
ම්ඳහදනඹ කිරීශම් ි තිඹ ක ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට නළවළ.
ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු වින්න්භ ම්භත ෙය ටන්නහ රද
අණ්ඩුක්රභ යසථහ භඟින් ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට සීභහන්
ඳනරහ තිශඵනහ. මුදල් ඵරඹ තිශඵන්ශන් ශෙොතළනද, හඹ
වළන්ය විඹ යුත්ශත් ශෙොශවොභද, යහජය අඹතනඹෙ ්රධහනින් ඳත්
විඹ යුත්ශත් ශෙොශවොභද, හඹ හධහයේ න්ශන් ශෙශේද,
ජනතහ ංවිධහනඹ ෙයන මිති ශටො නළඟිඹ යුත්ශත් ශෙශේද,
ඒහ ංවිධහනඹ විඹ යුත්ශත් ශෙශේද කිඹන ෙරුණු පිළිඵ
ලය න සීභහ භහි ම් අණ්ඩුක්රභ යසථහ වින්න් රකුණු ෙය දී
තිශඵනහ. ශභතළන ළදටත්ෙභ තිශඵන්ශන්, ශම් අණ්ඩුක්රභ
යසථහ පි පිළිටන්නහද, නළීද කිඹන හෙ ශනොශි . ශම්
අණ්ඩුක්රභ යසථහ තභි  දළන් ශම් යශට් ක්රිඹහත්භෙ න්ශන්.
ඒ පිළිඵ තිශඵන ශඵොශවෝ විශ චන, හි  තිශඵන ළයදි, හඹ ශම්
යශට් ජනතහ ඳයභහධිඳතය නිළයදි ශර නිශඹෝජනඹ ශනොෙයන
ඵ, ඒ අණ්ඩුක්රභ යසථහ ශප් යශට් මලිෙ මිනිස
ි තිහන්ෙම් අය කහ කිරීභට භත් ශනොවී තිශඵන ඵ, හභ
අණ්ඩුක්රභ යසථහ ශප් යශට් ජනඹහශේ ්රජහතන්රහදී
ි තිහන්ෙම් අය කහ ෙයන්න භත් ශනොවී තිශඵන ඵ ඳ
පිළිටන්නහ. හශවත් ශම් යහජය දුන්ශන් අණ්ඩුක්රභ යසථහ
භති . ඒ නිහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශ නීති ම්ඳහදනඹ ෙශ යුතු
න්ශන් තභන්ට තිශඵන ඵරඹ, තභන්ශේ තිශඵන
භශනෝබහඹන්, තභන්ශේ තිශඵන ධිෙහරි හධෙඹන්
ළරකිල්රට ර ක ශෙොට ශටන ශනොශි . නීති ම්ඳහදනඹ කිරීභ
වහ ෙස ශෙොට තිශඵන අණ්ඩුක්රභ යසථහශ සීභහ
භහි ම්රට පි ඹටත් විඹ යුතුි . හඹ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශ පි
ෙවුරුත් පිළිටත යුතු ෙරුේ ක.
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ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, මලිෙ ශර ටත්ශතොත්
අණ්ඩුක්රභ යසථහත් හ කෙ ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳශත් මලිෙ
වයඹන් තුන ක ටළශටනහ. ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි,
හෙ ක තභි  ශම් ඳනත ක්රිඹහත්භෙ කිරීභ වහ ෙස ශෙොට
තිශඵන අඹතන ුවඹ අණ්ඩුක්රභ යසථහත් හ කෙ
ටළශටනහ කිඹන හෙ. ඒ හශේභ ශම් ඳනශත් යෝරහඹන්
ම්පර්ේ ෙය ටළනීභ වහ ෙස ශෙොට තිශඵන මිති ුවඹන් ්රජහ මර මිති, ්රහශීය ඹ මිති- අණ්ඩුක්රභ යසථහ වහ
ටළශටනහ. ඒ හශේභ ශම් ඳනත වයවහ ශටො නළශ න
ශදඳහර්තශම්න්තු ආතුශශේ ඳරිවයේඹ න මුදල් ම්ඵන්ධශඹනුත්
අණ්ඩුක්රභ යසථහත් හ කෙ ටළටීභ ක තිශඵනහ. ශප් යශට්
ශදඳහර්තශම්න්තු ක වදනහ. ඒ ශදඳහර්තශම්න්තු වදන
අඹතනිෙ ුවඹ -ධය ක ජනයහල්යඹහ, ඳශහත් ධය කරුෙස න විධිඹ අණ්ඩුක්රභ යසථහට ඳටවළනිි . ඒ හශේභ
හි  මුදල් ංයේඹ -ශෙොවහටද විඹදම් ෙයන්ශන්, ශෙොශවොභද
විඹදම් ෙයන්ශන්, ෙය යමුණු වහ ද විඹදම් ෙයන්ශන් කිඹන
ෙරුේ- අණ්ඩුක්රභ යසථහත් හ කෙ ටළශටනහ. පි නීති
ම්ඳහදනඹ ෙශ යුත්ශත් ශප් න්තළඟි, ශප් ඵරහශඳොශයොත්තු, ශප්
යමුණු ඈටු ෙය ටළනීභ ශනුශන් තභි . හශවත් ඳට ඳයහ දී
තිශඵන යසථහට නුරපී න ඳරිදි නීති ම්ඳහදනඹ විඹ යුතුි .

ගරු (ණචළර්ය මර්වින් සිල්ලළ මශතළ වමශජන වම්බන්ධතළ
ශළ මශජන ක ුතතු අමළතතුමළ
(ரண்தைறகு (கனரறற) கர்றன் சறல்ர - க்கள் தரடர்தை,
க்கள் அரேல்கள் அகச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva - Minister of Public Relations
and Public Affairs)
Sir, I rise to a point of Order. නුය දිහනහඹෙ භන්ත්රීතුභනි,
තමුන්නහන්ශේ ෙථහ ෙයන්ශන් ධිෙයේ නිශඹෝටඹට දහශ
ෙථහ කද, නළත්නම් තමුන්නහන්ශේශේ සහධීන ෙථහ කද?

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, භහ හතුභහට පිළිතුරු ශදන්න
ඵළඳී නළවළ. භහ කින්ශේත්භ හතුභහට -[ඵහධහ කිරීභ ක] ටරු
ආභතිතුභනි, භහ ඔඵතුභහට කිඹනහ, ෙරුේහෙය හඩි ශන්න
කිඹරහ. ටරු ඵළන්ල් යහජඳ ක භහතයයඹහ ඳළඹ හෙවභහයෙට
අන්න ෙහරඹ ක ෙථහ ෙශහ. පි ෙවුරුත් ඒ ෙථහට න් දී
ශටන ි ටිඹහ. ටරු භර්වින් න්ල්හ ආභතිතුභනි, හතුභහ ෙථහ ෙයන
ශෙොට ඔඵතුභහ නිදහ ශටන ි ටිඹහ භභ දළ කෙහ. දළන් පි ෙථහ
ෙයන ශෙොට විතය ක ඔඵතුභහ නළඟිටරහ ෙථහ ෙයන හෙ හධහයේ
නළවළ. [ඵහධහ කිරීභ ක] ඒ ශදෙභ. ධිෙයේඹ ව භශේ භතඹ
කිඹන ශදෙභ ඒෙහඵීධ ෙයමින් භභ ෙථහ ෙයන්ශන්.

ටරු
නිශඹෝජය
ෙථහනහඹෙතුභනි,
හි 
තිශඵන
යසථහනුකරබහඹ -යසථහ ක හ කෙ ටළශටනහද, හෙට
ඹනහද කිඹන ෙරුේ- ර්ථ නිරඳේඹ කිරීශම් ඵරඹ ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තු වින්න්භ ම්ඳහදනඹ ෙයරහ තිශඵන යසථහ ක
භඟින් ධිෙයේඹට ඳයහ දී තිශඵනහ. ඒ නිහ ධිෙයේඹ වින්න්
ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳත යසථහට නුරපීද, නළීද කිඹරහ කිඹන
ර්ථ ෙථනඹ පි පිළිටත යුතු තිශඵනහ. ඒ පිළිඵ ඳට
ඵළඳීභ ක තිශඵනහ. ඒ පිළිඵ නිර්චනඹ තිශඵන්ශන්
ධිෙයේඹ වයවහභ තභි . ශභොෙද ධිෙයේඹට පි ඒ ඵරඹ
ඳයහ දී තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභ ක] භභ ඔඵතුභහත් හ කෙ
ඳළටශරන්න සදහනම් නළවළ. ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි,
ශභි   ංගු ශීල් ටළන ෙථහ ෙයන්න ගිශඹොත් ඳශමුළනි
්රලසනඹ තභි  -

ගරු (ණචළර්ය මර්වින් සිල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு (கனரறற) கர்றன் சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

Sir, I rise to a point of Order.
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නිනයෝජ කථළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ශභොෙ කද point of Order හෙ?

ගරු (ණචළර්ය මර්වින් සිල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு (கனரறற) கர்றன் சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, භභ ෙථහ ෙයන ශෙොට ශම්
භි  ක හෙ ළ ෙයන්ශන් නළවළ. හ කශෙෝ ශම්ෙ ෙහර්මිෙ
ශදෝඹ ක. ෙරුේහෙයරහ ශම් ටළන ඵරන්න.

නිනයෝජ කථළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ශභොෙ කද point of Order හෙ?

ගරු (ණචළර්ය මර්වින් සිල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு (கனரறற) கர்றன் சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)
භට ඕනෆ ශ රහට ශම් භි  ක හෙ ළ ෙයන්ශන් නළත්නම්
ඉට ඳසශේ ළ
ෙයරහ භට ශභොෙටද? ඒශෙන්, ටරු
භන්ත්රීතුභහශේ ශ රහත් ඹනහ; භශේ ශ රහත් ඹනහ; භට
ඕනෆ ශී කිඹන්නත් නළවළ.

නිනයෝජ කථළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ටරු ආභතිතුභනි, ශභොෙ කද ඔඵතුභහශේ point of Order හෙ?

ගරු (ණචළර්ය මර්වින් සිල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு (கனரறற) கர்றன் சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)
ටරු භන්ත්රීතුභනි, භභ ඔඵතුභහශේ ශ රහ ටන්ශන් නළවළ. භභ
හශවභ ෙයන්ශන් නළවළ. පි ශඵොශවොභ මිරි .

ශම්හ ඔඵතුභන්රහශේ දර්ලනඹ භත විඹ යුතු ශීල් කිඹහි 
භහ කිඹන්ශන්. ශ්රී රංෙහ නිදවස ඳ කශත න්ධහනශත ඳත්
ඔඵතුභන්රහත් හෙට ි ටිශත. ශඳොඩි මිනිවහට ඹභ ක ශනශෙොට
තමුන්නහන්ශේරහ න්ශතෝ න්නට ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීම්]
තමුන්නහන්ශේශේ ෙථහශන් භට ශත්රුශණ්, ඊශී
ටරු
ෙථහනහඹෙතුභහ වින්න්
කිඹපු ධිෙයේ නිශඹෝටඹ
ම්ඵන්ධශඹන් ෙථහ ෙයනහඹ කිඹහි .
ටරු නිශඹෝජය
ෙථහනහඹෙතුභනි, ශභතුභහ ෙයන්ශන් බහ ශනොභ ඹළවීභ ක.

නිනයෝජ කථළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ටරු නුය කුභහය දිහනහඹෙ භන්ත්රීතුභහ ෙථහ ෙයන්න.

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ටරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට ඳළරී
තිශඵන ඵරතර තය ්රධහන ඵරතරඹ ක ඵට ඳත් ශන්ශන්
නීති ම්ඳහදනඹි . ඳ හකිශනෙහට තිශඵන න්තළඟි ව
වුභනහන් භත ශනොශි , රඵහ දී තිශඵන යසථහනුකර සීභහ
යහමු තය ඒ නීති ම්ඳහදනඹ විඹ යුතුි . ඒෙි  ශප් දව.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

නිනයෝජ කථළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of
Committees will now take the Chair.
අනතුරුල නිනයෝජ කථළනළයකතුමළ මූළවනනයන් ඉලත්
වුනයන්, නිනයෝජ කළරක වභළඳතිතුමළ [ගරු මුරුනේසු චන්ද්රකුමළර්
මශතළ] මුළවනළරූඪ විය.

அன் தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்ர
அகனக, குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் [ரண்தைறகு
முருககசு சந்றகுரர் ] கனக கறத்ரர்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR.
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU
CHANDRAKUMAR] took the Chair.

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, ඳශමුශෙොටභ භිීධි
ංර්ධන ධිෙහරිඹටත්, ද කෂිේ ංර්ධන ධිෙහරිඹටත්,
ඊ යට ංර්ධන ධිෙහරිඹටත් දහශ ශේෙ භවත්භ
භවත්මීන්ශේ ඈල්ලීභ ක තිබුේහ, තභන්ශේ ශේහ පිළිඵ
සථහයත්ඹ රඵහ ශදන්නටඹ කිඹහ. ඔවුන් ධිෙහරිඹෙ
ශේෙඹන් වළටිඹට න්ටි නිහ, ශනකුත් යහජය ශේෙඹන්ට
තිබුණු ි තිහන්ෙම් ඔවුන්ට රළබී තිබුශණ් නළවළ. හභ නිහ
ශේෙ ි තිහන්ෙම් ශර ෙල්ඳනහ ෙශශොත්, ඔවුන්ශේ
ඳළත්ශතන් හළනි ඈල්ලීභ ක හන හෙ තිලඹ හධහයේි . ඒ
හශේභ හභ ඈල්ලීභ ම්පර්ේ ෙශ යුතුි . නමුත් ටරු නිශඹෝජය
ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, ටරු භහතයතුභහ ෙශ ෙථහ ඵව නු
ශනොශි , ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳත නු ශේෙඹන්ශේ මලිෙ
ි තිහන්ෙම් හධහයේ ශර ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳශතන් අය කහ
වී නළවළ.

ඒ ශභොෙද? ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳශත් 43න ටන්තිශත(ඈ)(i)
ව (ii) ඊඳ ටන්ති නු ශේෙඹන්ට රළශඵන ි තිහන්ෙම්
ශභොනහද? ශම් ඈන්න ශේෙ ශේවිෙහන් ශම් ඳනත්
ශෙටුම්ඳත ම්භත ව දශේ න්ට ශදඳහර්තශම්න්තුශ නිරධහරින්
ඵට ඳත් ශනහ. වළඵළි  1995 ශවෝ ඒ අන්න දිනඹෙ
ශේහට ඵළඳුණු දිනශත න්ට ඔවුන් ශදඳහර්තශම්න්තුශ නිරධහරින්
ශර රෙනහ. හඹට හෙ ශනොන ඹට සශ ච්නහශන්
විරහභ ඹන්නට පුළුන්. ඒ තභි  ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳශත් තිශඵන
ඳළවළදිලිභ ටන්ති ශදෙ. ඉට  හ භතය ශභොකුත් නළවළ. ශම්
ඹ ඳත්වීභ රළබ දිනශත න්ට ශදඳහර්තශම්න්තුශ ශේෙඹන් ඵට
ඳත් ශනහ. හඹට හෙ න්ශන් නළත්නම් විරහභ ඹන්නට
පුළුන්. වළඵළි  ඒෙ
තිලඹ හධහයේි . ශම් ශේෙ
ශේවිෙහන්ට -[ඵහධහ කිරීභ ක] ඳනත් ශෙටුම්ඳත ටළනි  භහ
කිඹන්ශන්. [ඵහධහ කිරීභ ක] නළවළ.

ගරු බෆසිල් නරෝශණ රළජඳක්ෂ මශතළ

(ரண்தைறகு ததஸில் கரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)
හදහ ඈරහ ඳනත් ශෙටුම්ඳතට හනහ නම් ඒෙට නීතිඹ දහන්න
ඕනෆ නළවළ.

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
භහ වන්ශන් හශවභ ශනොශි . ඒ ශේෙඹන්ශේ
ි තිහන්ෙම් වරිඹට අය කහ න්නට නම් -[ඵහධහ කිරීභ ක] ශම්
ශේහශ
ත වුරුදු 10 ක ඈන්න පුළුන් ඹ ශම්
ශදඳහර්තශම්න්තුශ ශේෙඹන් වළටිඹට රුදු 10 ක න්ටිශඹොත්
ඔවුන්ට විරහභ ළටුඳ ි මි ශනහ. ඒ හශේභ ශම් ඳනත්
ශෙටුම්ඳත ම්භත වුේ දශේ න්ට ඔවුන් ශදඳහර්තශම්න්තුශ
ශේෙඹන් වළටිඹට ළරකුශොත් ඉට ශඳය ඔවුන්ට ි මි ර්ථ
හධෙ යමුදරත් ඔවුන්ට ි මි ශනහ. භවය ඹශේ ර්ථහධෙ
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මුදර රුපිඹල් ර ක ඳවශශො, ර ක දවවත ඵට ඳත් වී
තිශඵනහ. වළඵළි  ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳත නු. [ඵහධහ කිරීභ ක]
ඔඵතුභහශේ ්රෙහලඹ නු භහ කිඹන්ශන් නළවළ. ශම් ඳනත්
ශෙටුම්ඳත නුි  භහ කිඹන්ශන්. ඳනත් ශෙටුම්ඳශත්
ශෙොතළනෙත් නළවළ-

ගරු බෆසිල් නරෝශණ රළජඳක්ෂ මශතළ

(ரண்தைறகு ததஸில் கரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)
ශේහ ර්ථහධෙ යමුදර ඳනශත් ඒ ටන්තිඹ ඳළවළදිලි
තිශඵනහ.

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
නළවළ.

ගරු බෆසිල් නරෝශණ රළජඳක්ෂ මශතළ

(ரண்தைறகு ததஸில் கரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)
ඔඹ ඳනත් ශෙටුම්ඳශත් ශනොශි . ශේහ ර්ථහධෙ යමුදර
ඳනශත් ඳළවළදිලි තිශඵනහ, ඹම් නිරධහරිශඹ ක දළනට EPF
හෙ රඵන ංසථහෙ ඈරහ ශදඳහර්තශම්න්තුෙට භහරු වුේහභ
ඔුතට ය EPF හශ ක ඔ කශෙොභ හනහ; ඉශ ට ඔුතට ශම්
ශදඳහර්තශම්න්තුශ විරහභ ළටුඳත් වම්බු ශනහ කිඹහ.

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
දළන් ්රලසනඹ හන්ශන් හශවභ ශනොශි . ශභතළන ්රලසනඹ
හන්ශන්, ශේෙ ර්ථ හධෙ යමුදරට සහමි ඳහර්ලසඹ වින්න් යජශඹන්- න්ඹඹට 12කුත්, ශේෙඹහ වින්න් න්ඹඹට 8කුත්
ම්ඵන්ධ ෙය තිශඵනහ. හතශෙොට ඔුත වුරුදු ඳවශශොෙට
දවඹෙට අන්න ෙහරඹ ක තුශ ශේඹ කිරීභ ශවේතුශෙොට ශටන
ඔුතශේ ශේෙ ර්ථ හධෙ යමුදශල් ටිනහෙභ වළටිඹට
රුපිඹල් ර ක දවඹ න්ට ඳවශශො ද කහ මුදර ක හෙතු වී
තිශඵනහ. හතශෙොට ඔුතට ත වුරුදු 10 ක ශේශත නියත
න්නට පුළුන් නම්, ඳනත් ශෙටුම්ඳත ම්භත ව දශේ න්ට ඒ
ශදඳහර්තශම්න්තුශ ශේෙශඹ ක ඵට ඳත්ශරහ විරහභ ළටුඳි 
ශභශත ක ි මි ර්ථ හධෙ යමුදරි  ශදෙභ යශටන ශම්ශෙන්
ඈත් වීශම් වළකිඹහ තිශඵනහ. වරිද?

වළඵළි  ඒෙ ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳශත් නළවළ. ඒෙි  භභ
කිඹන්ශන්. ටරු ආභතිතුභනි, ශේෙඹන්ශේ ඒ ි තිහන්ෙභ
අය කහ ශනහඹ කිඹරහ ඔඵතුභහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශ දී
ඳළවළදිලි ශර වතිෙඹ ක ශදනහ නම් ශවොටභ ්රභහේත්.

ගරු බෆසිල් නරෝශණ රළජඳක්ෂ මශතළ

(ரண்தைறகு ததஸில் கரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)
භභ ශනොශි , ඒ වතිෙඹ ෙම්ෙරු ශෙොභහරිසතුභහශටන්,[ඵහධහ කිරීභ ක]

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
වළඵළි  ඒ ශේෙඹන්ශේ ඒ ි තිහන්ෙභ ඒ විධිඹට අය කහ
ශන්න ඕනෆ. හඳභේි .

ගරු බෆසිල් නරෝශණ රළජඳක්ෂ මශතළ

(ரண்தைறகு ததஸில் கரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)
ඒෙ තිශඵනහ.
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ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ඒත් ඒෙ ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳශත් නළවළ. භවය ිත්රණඹ
මිතිරට ශරේසධහධිෙයේඹට ඹන්න න්දු වුශණ් ඒ ශනුශන්.

ඉශ ෙරුේ ශභන්න ශභඹි . දළන් ශම් අඹතන ූවඹ
ශදඳහර්තශම්න්තු ක ඵට ඳත් ශනහ. ටරු ආභතිතුභනි, වළභ
ශදඳහර්තශම්න්තුෙභ අඹතන ්රධහනීන් ඳත් කිරීශම් ක්රභශ දඹ ක
තිශඵනහ. ඊදහවයේඹ ක වළටිඹට ටත්ශතොත් ශප් යශට්
ශදඳහර්තශම්න්තුෙ ධය ක ජනයහල්යඹහ ඳත් කිරීශම් ඵරඹ
තිශඵන්ශන් ෙළබිනට් භණ් රඹ තු.
වළඵළි  දළන් ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳශත් 8.(2) ටන්තිඹ නු,
ශදඳහර්තශම්න්තුෙ ්රධහනිඹකුට භහන ෙරහඳ ්රධහනීන් ඳත්
කිරීශම් ඵරඹ මුළුභනින්භ භහතයයඹහශේ තට යශටන
තිශඵනහ. හඹ ශප්
යශට්
තිශඵන
කින්දු යහජය
ශදඳහර්තශම්න්තුෙ නළති තත්ත්ඹ ක. ටරු ධීය ආභතිතුභනි,
ධීය ශදඳහර්තශම්න්තුට නිරධහරින් ඳත් කිරීශම් ඒ ි තිඹ
ඔඵතුභහට නළවළ. වළඵළි , ශම් ලුතින් වදන ශදඳහර්තශම්න්තුශ
ඈවශ න්ට ඳවශ ද කහ නිරධහරින් ඳත් කිරීශම් ඵරඹ භහතයයඹහ
තට යශටන තිශඵනහ. ශරේසධහධිෙයේශඹන් ඒ පිළිඵ ළදටත්
රණන්දු ක දීරහ තිශඵනහ.
ශරේසධහධිෙයේඹ කිඹන්ශන් ශභොෙ කද? ශභභ ්රධහනීන් ඳත්
කිරීශම් ඵරඹ ෙළබිනට් භණ් රඹට ටන්න කිඹරහ තිශඵනහ.
තමුන්නහන්ශේරහ ෙළබිනට් භණ් රශත ඈන්න ආභතිරුශන්. ආි 
ෙළබිනට් භණ් රඹ ළෙද? තනි භහතයයඹකු තට ශම් ඵරඹ
ටන්ශන් ෙළබිනට් භණ් රඹ ළෙ නිහද? ශරේසධහධිෙයේඹ
ශඳන්හ ශදන්ශන් ශන ශභොනත් ශනොශි , ශම් ඵරඹ ෙළබිනට්
භණ් රඹට ටන්න කිඹන හෙි . [ඵහධහ කිරීභ ක]
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ශත ඳයහ තිශඵන ජනතහ ඳයභහධිඳතය ඊල්රං නඹ නහ නම්,
ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශ භන්ත්රීරු හඹ ශරේසධහධිෙයේඹ වමුශ
්රලසන කිරීභ හධහයේ ශදඹ ක.
ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳතට නු ශම් අඹතන ුවඹ ෙස ෙය
තිශඵන්ශන් ඵරඹට ඳත් න ඕනෆභ භහතයයඹකුට රින් ශේ
වළන්යවිඹ වළකි, රින් ශේ රණන්දු රණයේ ටත වළකි, රින් ශේ හශවට
ශභශවට දළමිඹ වළකි නිරධහරි භණ් රඹකින් භන්විත
අඹතනඹ ක වළශදන විධිඹටි . ඒ අඹතනඹ වරිඹට තභන්ශේ
ඳ කශත ලහඛහ මිති ජහරඹ ක හශටි . තභන්ශේ ඳ කශත ලහඛහ
මිති ජහරඹෙ බහඳතියඹහ තභන්ට ඳත් ෙයන්න පුළුන්; ි න්
ෙයන්න පුළුන්. ඒෙ ශනභ ්රලසනඹ ක. වළඵළි  ශම්ෙ ශම් යශට්
වදන්න ඹන ශදඳහර්තශම්න්තු ක. යශට් ශදඳහර්තශම්න්තුෙට
නිරධහරින් ඳත් කිරීශම්දී, යශට් තිශඵන මලිෙ යසථහට
නුකර න ඳරිදි ඳත් ෙශ යුතුි .
තමුන්නහන්ශේරහ ශභභ ඳනත් ශෙටුම්ඳත ශටනහශ
ශභොෙටද? තමුන්නහන්ශේරහ ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳත ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තුට ඈදිරිඳත් ෙශශේ ඒ පිළිඵ කින්දු වළඟීභ ක
නළතිි . ඒ නිරධහරින් ඳත් කිරීශම් මුළු ඵරඹ තනි
භහතයයඹකුශේ තට ශ කන්ද්ර ෙය ටත්තු ඳනත් ශෙටුම්ඳත ක
ශම්ෙ. ඒෙටද ඳට ත ඊසන්න කි ශ ? ශම් යශට්
්රජහතන්රහදඹ, ජනතහ ඳයභහධිඳතය ශප් කහ ෙයන ජනතහ ඒ
පිළිඵ ධිෙයේඹට ඹන හෙ ළයදිද? ඒ පිළිඵ
ශරේසධහධිෙයේඹ නිර්චනඹ ක ශදන හෙ ළයදිද? ඒ නිහ ශම්
ඳනත් ශෙටුම්ඳශත් ඳශමුළනි ඳයභහර්ථඹ තනි ධිෙහයඹ ක ි ත
ශදඳහර්තශම්න්තු ක, තභන්ට ඕනෆ ඳරිදි රින් ශේ,-[ඵහධහ කිරීභ ක]

ගරු (ණචළර්ය මර්වින් සිල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு (கனரறற) கர்றன் சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)
ශභොෙ කද ළයදිි  කිඹරහ තිශඵන්ශන්?

ගරු බෆසිල් නරෝශණ රළජඳක්ෂ මශතළ

(ரண்தைறகு ததஸில் கரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)
ටරු භන්ත්රීතුභනි,-[ඵහධහ කිරීභ ක]

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ඔඵතුභහ ඳසු පිළිතුරු ශදන්න. භශේ ෙහරඹ ඹනහ. ඔඵතුභහ
ඈදිරිඳත් ෙයන රද ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳත ටළනි  භහ කිඹන්ශන්.

ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, දළන් ශභභ
ශදඳහර්තශම්න්තුශ
අඹතන ්රධහනීන් ඳත් කිරීශම් ඵරඹ
භහතයයඹහ තට යශටන තිශඵනහ. ඒ ම්ඵන්ධශඹන්
ශරේසධහධිෙයේඹ වින්න් රඵහ දී තිශඵන රණයේඹ ශභොෙ කද? ශභභ
ටන්තිඹ ඳහර්ලිශම්න්තුශ යර ඵුතතයශඹන් ම්භත ෙය ටන්න
නම් ඒ නිරධහරින් ඳත් කිරීශම් ඵරඹ ෙළබිනට් භණ් රඹට ශදන්න
කිඹන හෙි  කිඹන්ශන්. ෙළබිනට් භණ් රඹට ශම් නිරධහරින් ඳත්
කිරීශම් ඵරඹ ශදන්න කිඹනහ. ෙළබිනට් භණ් රඹට ශදන්ශන්
නළති ශම් නිරධහරින් ඳත් කිරීශම් ඵරඹ තනි භහතයයඹකු තට
ටන්නහ නම් ෙරුේහෙය ජනභත විචහයේඹෙට ඹන්න කිඹන
හෙි  කිඹන්ශන්. හශවභ කිඹන්ශන් ශභොෙද? ඒ ඵරඹ ෙළබිනට්
භණ් රඹට ශනොශදනහ නම්, හඹ ශප් යශට් අණ්ඩුක්රභ
යසථහශ තුන්න යසථහ ඊල්රං නඹ කිරීභ ක න නිහ.
හඹ ජනතහ ඳයභහධිඳතය, ජනතහ තු තිශඵන ඵරඹ
මුළුභනින්භ ඊල්රං නඹ කිරීභ ක. ඒ ෙරුේ ධිෙයේඹ ක වමුශ
්රලසන කිරීභ හධහයේ ශනොශ ද? ශභභ අඹතනඹට ්රධහනීන් ඳත්
කිරීශම්දී අණ්ඩුක්රභ යසථහශ තුන්න යසථහශන් ජනතහ

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
භහ ඔඵතුභහට කිඹන්නම්, ළයදිි  කිඹහ තිශඵන සථහ. [ඵහධහ
කිරීභ ක] නළවළ, ශරේසධහධිෙයේඹට ගිඹ හෙ ළයදිි  කිඹන්ශන්
නළවළ, දීපු රණන්දු ළයදිි  කිඹනහ.

ගරු (ණචළර්ය මර්වින් සිල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு (கனரறற) கர்றன் சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)
ෙවුද කිඹන්ශන්?

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
භභ ඒ ටළන ඳසු කිඹන්නම්. ඕහ ඔ කශෙෝභ හෙතු ෙයශටන
කිඹන්නම්.

ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, ඒ විතය ක ශනොශි .
ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳත ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට ශටනහපු ක්රභශ දඹ
ශභොෙ කද? ඳහර්ලිශම්න්තුට ඳනත් ශෙටුම්ඳත ක ඈදිරිඳත් කිරීශම්
හභහනය ම්්රදහඹ ක, ක්රභශ දඹ ක තිශඵනහ. වළඵළි  ශම් ඳනත්
ශෙටුම්ඳත ශටනහශ ශභොෙ ක නුද? ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳත
ඳහර්ලිශම්න්තුට ඈදිරිඳත් ෙශශේ ශටෝසතු භහශත 10 ළනිදහ.
වළඵළි , ශටෝසතු භහශත 10 ළනිදහ න්ට 27 ළනිදහ න තුරු
ඊහවි නිහඩු. ශප් යශට් ධිෙයේ ඳීධතිඹට ශටෝසතු භහශත
10 ළනිදහ න්ට 27 ළනිදහ න තුරු නිහඩු තිබුේහ. ධිෙයේඹ
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[ටරු නුය දිහනහඹෙ භවතහ]

නිහඩු දින ඵරරහ, වරිඹටභ න්කුයහදහ දිනඹෙ ඳහර්ලිශම්න්තුට ශම්
ඳනත් ශෙටුම්ඳත ඈදිරිඳත් ෙශහ. ඒ ශභොෙද? ඒ භහශත 27
ළනිදහ තභි  ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳත් පිළිඵ ශඳත්ම් ඊහවිශත
විබහටඹට ටත්ශත්. ඒ නිහ වරි ඳළවළදිලිි , ශභතළන ඹම්
ඊභනහ ක තිබුණු ඵ. ශම්ෙ ශත්රුම් ටන්න ඕනෆ.
හෙ ඳළත්තකින් ධිෙයේඹ භ වයහ ඹෆශම් වුභනහ ක
ශඳයදළරි ෙයශටනි  ශභභ ඳහර්ලිශම්න්තුට ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳත
ඈදිරිඳත් ෙශශේ. ඒ නු තභි  ශරේසධහධිෙයේශත ඒ ම්ඵන්ධ
නඩු ක ශටොනු ශන්ශන්; 27 න දහ ඒ නඩු විබහටඹට ටන්ශන්.
ඒ නඩුශ හ ක ෙරුේ ක තභි  ශම් ශදඳහර්තශම්න්තුට නිරධහරින්
ඳත් කිරීභ පිළිඵ ෙරුේ.
ශදශනි ෙරුේ ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, ශභි 
වන් න මිති ජහරඹ පිළිඵි . දිවි නළගුභ ඳනශත් මිති
ජහරඹ පිළිඵ ටන්තිඹ ඵරන්න. ඒ මිති ජහරඹ කින්ශේත්භ
සහධීන නළවළ. "සහධීන ඵර ටළන්වීභ වහ ශම් මිති ජහරඹ
වදනහඹ" කිඹරහ ශම් දළන් කි හට, ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳශත්
තිශඵන ටන්ති නු ඈතහ ඳළවළදිලිි , ඒ මිති ජහරඹට සහධීන
ඵරඹ ක ි ත ර්ධනඹ න්නට ඈ ශදන්ශන් නළවළ කිඹරහ.
ඵරවත්ෙහරී භළදිවත්වීභ වයවහ තභන්ට නුටත, වුභනහ ඳරිදි
වළන්ශයන මිති ජහරඹෙටි  ශදොයටු විිත ෙය ශටන තිශඵන්ශන්.
ඒ නිහ ශරේධ
ස හධිෙයේඹ කිඹන්ශන්, ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳශත්
14න ටන්තිඹ අණ්ඩුක්රභ යසථහට ඳටවළනිි  කිඹරහ. ඒ
නිහ තභි  කිඹන්ශන්, ''දිවි නළගුභ ්රජහ මර ංවිධහන ධී කේඹ
කිරීශම් ව නිඹහභනඹ කිරීශම් ඵරඹ තු දිවි නළගුභ ්රහශීය ඹ
ංවිධහනර දවස විභමින් - න්න ඒ විධිඹට දවස විභමින්
- කටයුතු කරන්න අධ්යක්ෂ නනරල්වරරාලට ලයා ෙනන්න''
කිඹරහ. දළන් ටරු භහතයතුභහ කි ශ ජනතහ ඵර ටන්නහ
කිඹරහි . ජනතහ ඵර ටන්නහ නම් ඒෙ තභි   හත් ළඩිශඹන්
ශෙශයන්න ඕනෆ.
වළඵළි  ශභතළනදී ශෙශයන්ශන් ජනතහ ඵර ටන්න හෙ
ශනොශි , තභන් වින්න් ඳත් ෙයනු රඵන ධය ක ජනයහල්යඹහ
ව ධය කරුන්ශේ අධිඳතයඹට ඔවුන් ඹට ෙයරහ තිශඵන
හෙ. ඔවුන්ට ළඵෆ සහධීනත්ඹ ශදන්ශන් නළවළ. ළඵළවින්භ
ජනතහට සහධීන ඵරඹ ශදන්ශන් නළවළ. ළඵළවින්භ ඔවුන්ට
රණන්දු රණයේරට හශළඹීශම් ඵරඹ දීභ ශනුට, ධය ක
ජනයහල්යඹහශේ භළදිවත්වීභ හඹට ආතුළු ෙයරහ තිශඵනහ. ඒ
නිහ මිති ජහරඹ ෙස ෙයරහ තිශඵන්ශන්ත් තභහ වින්න්භ ඳත්
ෙයන රද ධය කරුන්ශේ ව ෙරහඳ ධය කරුන්ශේ
ශභශවයුභට ඹටත් න ඳරිදිි . ඒ නිහ ශරේසධහධිෙයේඹ
කිඹන්ශන් ශභොෙ කද?
ආත්තටභ ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳශත් යමුේ ජනතහ ඵර
ටළන්වීභ නම්, ආත්ත වුභනහ ශරහ තිශඵන්ශන් ජනතහ
ඈදිරිඹට ටළනීභ නම්, ජනතහශේ වළකිඹහ, ඔවුන්ශේ දවස වහ
ශඹෝජනහ ළරකිල්රට ටළනීභ නම්, ෙශ යුතු න්ශන් ඳනත්
ශෙටුම්ඳශත් ඒ ටන්තිඹ ංශලෝධනඹ කිරීභි . හශේ
ංශලෝධනඹ ෙයන්ශන් නළත්නම් ඳහර්ලිශම්න්තුශ තුශනන්
ශදෙෙ නන්දඹකින් ම්භත ෙයන්න කිඹනහ. ඒෙ කිඹන්න
ශරහ තිශඵන්ශන් ආි ? ශභි  ආත්ත යමුේ ජනතහ ඵර
ටළන්වීභ ශනොන නිහ. ඒ නිහ ශම් මිති ජහරඹ, ඒ මිති ජහරඹට
දහශ නිරධහරි භණ් රඹ, ඒ නිරධහරි භණ් රඹත් හ කෙ ෙස
ශන ඹන්රේඹ, ුතදු තභන්ශේ ශීලඳහරන ඳයභහර්ථ ඈටු ෙය
ටළනීභ ශනුශන් ෙස ෙයන ත ඹන්රේඹ ක. ශෙටිශඹන්
කි ශොත් අණ්ඩුශන් පිට අණ්ඩු ක! ශම්ෙ තභි  ආත්ත දව.
අණ්ඩුශන් පිට අණ්ඩු ක! භභ දන්ශන් නළවළ, ශම් ෙළබිනට්
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භණ් රඹ, ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීරු, ශම් අණ්ඩු ඳහර්ලසශත
භන්ත්රීරු අණ්ඩුශන් පිට අණ්ඩු ක වදන්න ඈ ශදනහද
කිඹරහ. නමුත් ශම් ෙයන්න වදන්ශන් ඒෙ. ශනත් ශීලඳහරන
වුභනහ භත ඳදනම්, ශම් තිශඵන්ශන් ඒ ළරළසභ.
ඉශ ට ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, -

ගරු (ණචළර්ය මර්වින් සිල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு (கனரறற) கர்றன் சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

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

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

What is your point of Order?
ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ශභතුභහට ෙහශටන්ද ශෙොශඹ ක රළබිරහ point of Order
ශටශනනහ. හඩි ශන්නශෙෝ ශෙොශඹ ශත් තිඹහශටන. ඔඹ
ශෙොශඹ ඵරහශටන වරිඹට කිඹන්න.

ගරු (ණචළර්ය මර්වින් සිල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு (கனரறற) கர்றன் சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)
නළවළ, භට ෙහශටන්ත් ශෙොශඹ ක රළබිරහ නළවළ. හශවභ
නළවළ. භහ හශවභ ෙයන්ශන් නළවළ. භන්ත්රීතුභහට ෙථහ ෙයන්න
භභ ත විනහඩි 10 ක ශදනහ.

භභ වන්ශන් ටරු භන්ත්රීතුභනි, ළඵෆ න්තින්භ ඔඵතුභහ ෙයන
ෙථහශන් ඳටත් ්රශඹෝජනඹ ක පර ක තිශඵනහ නම්, ඔඹ
ෙථහට න් දීභ ඈතහභ සුදුසුි . පි හඹට විරුීධ න්ශන් නළවළ.
නමුත්-

නිනයෝජ කළරක වභළඳතිතුමළ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)
Point of Order හෙ කිඹන්න ටරු ආභතිතුභහ.

ගරු (ණචළර්ය මර්වින් සිල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு (கனரறற) கர்றன் சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)
Point of Order හෙ ක තිශඵනහ, ශම්ශ ක. ටරු ආභතිතුභහ
ෙයපු ෙථහ වහ ම්ඵන්ධ භන්ත්රීතුභහ ෙථහ ෙයනහ නම්, හි 
ඩු ඳහඩු ක තිශඵනහ නම්, වරිටසහ ටන්න ශදඹ ක තිශඵනහ
නම් ඳට ෙභ ක නළවළ. දළන් භන්ත්රීතුභහ-

නිනයෝජ කළරක වභළඳතිතුමළ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

I am sorry. That is not a point of Order. Hon. Anura
Dissanayake, you carry on.
ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, හ ක ෙරුේ ක තභි 
ශම් වදන්න ඹන ශදඳහර්තශම්න්තුශ නිරධහරින් ඳත් කිරීභ. ඒෙ
ළයදිි .
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ශන ක ෙරුේ තභි  ශම් මිති ජහරඹ. ඒෙත් ළයදිි .
තුන්න ෙරුේ තභි  ශම් වදන්න ඹන අඹතනඹ තුශ ළරියන
මුදල්. ශම් යශට් මුදල් පිළිඵ ඵරඹ තිශඵන්ශන් ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තුට. මුදල් පිළිඵ ඵරඹ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට
හන්ශන් නිෙම් ශනොශි . ඒ පි භන්ත්රීරුන් න නිහ ශනොශි .
හඹට ්රධහන මරධර්භඹ ක තිශඵනහ. ජනතහශේ මුදල් තභි  ඵදු
වයවහ භවහ බහණ් හටහයඹට හෙතු ෙය ටන්ශන්. ඒ මුදල් ජනතහ
වින්න් ඵරහ ටත යුතුි . නමුත් න්ඹලු ජනතහට ඒ මුදල් ඵරහ ටන්න
ඵළවළ. ඒ නිහ ඳහර්ලිශම්න්තුශ න්ටින ජනතහ නිශඹෝජිතඹන් ඒ
මුදල් ඵරහ ටන්නහ. ශම් ංෙල්ඳඹ භත තභි  ඳහර්ලිශම්න්තුට
මුදල් ඵරතර හන්ශන්. ශප් යශට් ළරියන මුදල්, යහජය
බහණ් හටහයඹ තු මුදල්, යජඹට ්රදහන වයවහ රළශඵන මුදල්, විවිධ
ශදඳහර්තශම්න්තුරට විවිධ අධහය ඊඳෙහය වයවහ රළශඵන මුදල්
න්ඹල්ර ජනතහශේ මුදල්. ජනතහශේ ඒ මුදල් ධී කේඹ කිරීභ,
ජනතහශේ ඒ මුදල් ඹම් ෙටයුතුරට ශන් කිරීභ, ෙය
ෙහර්ඹඹ ක වහද ඒ මුදල් ශඹොදන්ශන් කිඹන ඵරඹ තිශඵන්ශන්
ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට. ආි  ඒ? ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු නිශඹෝජනඹ
ෙයන්ශන් ජනතහශේ නිශඹෝජිතඹන් න නිහ. ජනතහශේ
නිශඹෝජිතඹන්ට තභි  ජනතහශේ මුදල් ඳරිඳහරනඹ කිරීශම්
ඵරඹ රඵහ දීරහ තිශඵන්ශන්. වළඵළි  ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳතින්
ශභොෙ කද ෙයන්ශන්?
ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳත භඟින් ජනතහශේ මුදල්, ජනතහ
ඳයභහධිඳතය නිශඹෝජනඹ ෙයනහ ඹළි  තමුන්නහන්ශේරහ කිඹන
ඳහර්ලිශම්න්තුශන් හළිඹට ටන්නහ. ශම් බහ ජනතහශේ මුදල්
ඳහරනඹ කිරීශම් ඵරඹ ඳහර්ලිශම්න්තුශන් හළිඹට ටන්න
ශදන්ශන් ආි ? පි තමුන්නහන්ශේරහශටන් වන්ශන් ඒෙි .
ශභොෙ කද වුභනහ? ෙල්ඳනහ ෙයරහ ඵරන්න. ඩුභ තයමින්
්රතිඳත්ති ම්ඳහදනඹ කිරීශම් ඵරඹ තිශඵන ෙළබිනට්
භණ් රඹටත් ශම්ෙ ඹන්ශන් නළවළ. හතශෙොට තමුන්නහන්ශේරහ
ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශන් හශවභ ඵරඹ ක ශදනහද? ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තු තු තිශඵන මුදල් ඵරඹට තමුන්නහන්ශේරහ
ශභොෙද ෙයන්ශන්? ශභොෙ ක වරි ශවේතු ක භත ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තුට තිශඵන මුදල් ඵරඹ හ කතයහ භහතයයඹකුශේ
තට ළවළ ටන්න ශදනහ.
ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, ඒෙ තභි  ශම් ඳනත්
ශෙටුම්ඳශත් 35ළනි ටන්තිශඹන් කිඹන්ශන්. ශභොෙ කද ඒ
ටන්තිශඹන් කිඹන්ශන්? ශදඳහර්තශම්න්තුශ යමුදල් ඹටශත් ඒ
ටන්තිශත ශභශවභ කිඹහ තිශඵනහ:
"()

අණ්ඩු වින්න් ෙලින් ෙර ඳඹනු රළබිඹ වළකි ඹම් මුදල් ්රභ හේඹන්;

(අ)

ශදඳහර්තශම්න්තුට රළශඵන න්ඹලු ්රදහනඹන් ව ඳරිතයහටඹන්;"

ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන භහතයහංලඹට තිශඵන
්රදහනඹන් වහ ඳරිතයහටඹන්ලින් ඕනෆ විධිඹට ෙටයුතු ෙයන්න
පුළුන්ද? හශවභ ෙයන්න ඵළවළ. සුනහමි නඩු ක දහපු ෙබීර් වහෂීම්
භන්ත්රීතුභහ ඈන්නහ ශන්. ඒ නඩු දහන්න ශවේතු වුණු සුනහමි
යමුදර ක තිබුේහ ශන්. න්න ඒ යමුදරට දහශ ගිණුම් නම් ඒ
විධිඹට ෙටයුතු ෙයන්න වදපු ගිණුම්. ඒ කිඹන්ශන්
ඳහර්ලිශම්න්තුට ඹටත් ශනොෙය මුදල් ඵරඹ ශනභ තිඹහ
ටන්නහ. ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳතින් වදන්ශන්ත් ඒ ඵරඹ. හදහ
ශනභ සුනහමි යමුදර ක වළදුහ ශේ ළ  ක ශම්ෙ. ශම්ෙ ෙළු
ෙ
මුදරහලිරහශේ ළ  ක. යශට් ජනඹහශේ මුදල් තනි
භහතයයශඹ ක තට ි තු ි තූ ශත් ඳරිවයේඹ ෙයන්න ඵරඹ
ශදනහ. ඒෙට තමුන්නහන්ශේරහ ත ඊසනහද? ඩුභ තයමින්
ෙළබිනට් භණ් රශත නුභළතිඹට ශේන්ශන්ත් නළවළ. ඒ හශේභ
භළතියේඹ ක ශරහෙ වුේත් ඒ මුදල් ඕනෆ ඳරිදි ඳරිය රනඹ
ෙයන්න පුළුන්. හතශෙොට ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට ඳයහ තිශඵන
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මුදල්
ඵරඹ
තනි
භහතයයශඹ ක
තට ඳයන්න
තමුන්නහන්ශේරහ හෙ
ශනහද? ඒ පිළිඵ තභි 
ශරේසධහධිෙයේඹ ළදටත් රණයේඹ ක රඵහ දුන්ශන්. ඒෙ තභි  35
(1)(අ), (ආ) ව (ඇ) ඹන ටන්තිර වන් ෙය ආති මුදල් වහ
ත්ෙම් ඒෙහඵීධ යමුදශල් තළන්ඳත් ෙය ඳහර්ලිශම්න්තු වහ
ශන් ෙය ටන්න කිඹන හෙ. ආි , ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු ළෙද?
භභ වන්ශන් ශම්ෙි . ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු ඕනෆ නළීද? ඒ හන
මුදල් ඒෙහඵීධ යමුදරට ගිි ල්රහ, යහජය බහණ් හටහයඹට
ගිි ල්රහ, තමුන්නහන්ශේරහ ඳහර්ලිශම්න්තුශ විවිධ ඳරිපයෙ
ආසතශම්න්තු ශවෝ ඹ ළඹ ශල්ඛන ශවෝ ශභනහ ශවෝ වයවහ
ශන් ෙය ටන්නහ. ්රලසනඹ ක නළවළශන්. ආි  ශවොය ගිණුම්
ඳත්හශටන ඹන්න වදන්ශන්? ආි , භව ජනඹහශේ මුදල් ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තුට ඹටත් ෙයන්ශන් නළති, විවිධ සථහර මුදල්
ශන් කිරීභට ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට ඵරඹ ශනොදී තනි පුීටරශඹ ක
තට ි තු ි තූ ශත් මුදල් ඳරිය රනඹ කිරීභට ඵරඹ ශදන්ශන්?
ඒෙ හධහයේද? ඒෙ කින්ශේත් හධහයේ නළවළ.
ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, ඒ නිහ හභ ටන්තිඹ
පිළිඵත් ශරේධ
ස හධිෙයේඹ රඵහ දීරහ තිශඵන්ශන් ළදටත්
රණයේඹ ක. ශරේධ
ස හධිෙයේශඹන් කිඹන්ශන් ශභොෙ කද? "ශම්ෙ
ළරැදිි , ශම්ෙ අණ්ඩුක්රභ යසථහට ඳටවළනිි . ඒ නිහ ශම්
ඳනශත් ්රධහන ධහයහන් තුන -ශම් ඳනත් ශෙටුම්ඳශත් අඹතන
ුවඹ, මිති ුවඹ, මුදල් ංයේඹ ඹන ශම් ෙරුණු කිි ඳඹඅණ්ඩුක්රභ යසථහට ඳටවළනිි ." කිඹරහ. ෙල්ඳනහ ෙයරහ
ඵරන්න. අණ්ඩුක්රභ යසථහට ඳටවළනි ඳනත් ශෙටුම්ඳත ක
ඈදිරිඳත් ෙශහ. ඉට ඳසශේ භව ඵළංකුශ ධී කේඹ. ටරු
නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, ඒෙ නිෙම්භ හන ෙරුේ ක
ශනොශි . ශභොෙද, ශම් ඵළංකුර තිශඵන්ශන් භව ජනඹහශේ
ල්ලි. භව ජනඹහශේ ල්ලි ි තු ි තූ ඳරිදි, තභ තභන්ට ඕනෆ ඳරිදි
ඳරිය රනඹ ෙයන්න ඵළවළ. ඒ නිහ තභි  ඒෙ භව ඵළංකුශ
නිඹහභනඹට ඹටත් ෙයරහ තිශඵන්ශන්. ශභොෙද, භව ජනඹහශේ
මුදල් පිළිඵ යජඹෙට ඵළඳීභ ක තිශඵන්නට ඕනෆ. ඒහ ි තු ි තූ
අෙහයඹට, ඕනෆභ ඵළංකුෙට, ඕනෆභ මරය අඹතනඹෙට
ඳහරනඹ ෙයන්න ඵළවළ. ඒ නිහ තභි  ඒෙ භව ඵළංකුශ
නිඹහභනඹට ඹටත් ෙයරහ තිශඵන්ශන්. වළඵළි , ශභභ ඵළංකු ජහරඹ
භව ඵළංකු නිඹහභනශඹන් ි න් ෙයනහ. ඉට ඳසශේ කිඹනහ, ඒ
ක්රභඹ භිීධි ඵළංකුරත් තිබුේහ කිඹරහ. ඔ , භිීධි
ඵළංකුරත් තිබුේහ තභි .
ඳසු ගිඹ දිනර භිීධි ධිෙහරිඹ COPE හෙට ශටන්නුහ.
COPE හෙට ශටන්රහ භිීධි ධිෙහරිඹට ශඳන්රහ දුන්ශන්
ශභොෙ කද? හභ ඵළංකු නිඹහභනඹ කිරීශම් ඵරඹ භව ඵළංකුට නළති
හෙ ළරැදිි  කිඹරහ කි හ. භිීධි ධිෙහරිඹ ඒෙ පිළිටත්තහ.
පිළිටත්තහ විතය ක ශනොශි , ඒ ක්රභඹ ශනස ෙයන්නත් හෙ
වුේහ. භිීධි ඵළංකු භව ඵළංකුශ නිඹහභනඹට ඹටශත් ශනොවී
තිශඵන ඵ ආත්ත කිඹරහ ඒෙ ළරැදි ඵ භිීධි ධිෙහරිඹ
පිළිටත්තහ. ඳහර්ලිශම්න්තුශ පි ෙවුරුත් ඵරඹ දීරහ තිශඵන, ටරු
ඩි ගුේශේෙය භළතිතුභහශේ බහඳතිත්ශඹන් තිශඵන COPE
හශෙත් ඒෙ පිළිටත්තහ. භිීධි ධිෙහරිශත ඵළංකු භව ඵළංකුශ
නිඹහභනඹට ඹටත් ශරහ නළති හෙ ළරැදිි  කිඹරහ පිළිටත්තහ.
ඒෙ ඈ කභනින්භ ශනස ෙයනහ කිඹරහ කි හ. හශේ ළරැදිි 
කිඹරහ පිළිටත්ත හෙ තභි  ලුත් නීතිඹකින් ශේන්ශන්. ශම්
ක්රභඹ භිීධි ඵළංකුර තිබුණු නිහ ශම්ෙටත් ශේනහ
කිඹරහශන් ආභතිතුභහ කි ශ . භිීධිශත ශම් ක්රභඹ තිබුණු හෙ
ළරැදිි . ඒෙ ළරැදි ඵ පිළියශටන තිශඵනහ. ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තුශ COPE බහ ඒ ශනුශන් නිර්ශීල දීරහ
තිශඵනහ. ඳහර්ලිශම්න්තු COPE බහශ දී භිීධි ධිෙහරිඹ ඒ
පිළිඵ හෙ ශරහ තිශඵනහ. ළරැදි ඵ පිළිටත්, ළරැදි ඵට
රණයේඹ ෙයරහ තිශඵන ශෙොන්ශීන්ඹ නළත ශම් ඳනත්
ශෙටුම්ඳතට ආතුශත් ෙයනහ.
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හභ නිහ ශභොෙ කද ශභි  යමුේ? භව ඵළංකුට ඹටත් ශනොවී,
හි  නිඹහභනඹට ඹටත් ශනොවී මුදල් ඳරිවයේඹ ෙයනහඹ
කිඹන්ශන් ශභොෙ කද ශම්? වරිඹට  කවිතිශේ ඵළංකු හශටි ;
දඬුම් මුදරහලිශේ ඵළංකු හශටි , භව ජනඹහශේ මුදල් පිළිඵ
කින්දු ඵළඳීභ ක නළති විධිඹට, කින්දු ට කීභ ක නළති විධිඹට ශම්හ
ශභශවඹවීභ. ශභභ ඳහර්ලිශම්න්තු නුභළතිඹ ශදනහද,  කවිති
ඵළංකුරට, ශභභ ඳහර්ලිශම්න්තු නුභළතිඹ ශදනහද, දඬුම්
මුදරහලිශේ ඵළංකුරට කිඹහ පි වනහ. දළන් තමුන්නහන්ශේරහ
ත ඊසන්න කිඹන්ශන් ඒෙටද? ශභභ ඳහර්ලිශම්න්තුශ
නුභළතිඹ යශටන  කවිති ර්ටශත ඵළංකු, දඬුම් මුදරහලි
ර්ටශත ඵළංකු වදන්න තමුන්නහන්ශේරහ ඈ ශදනහද? ඔඹ
ඵළංකුර තිශඵන්ශන් භව ජනඹහශේ ල්ලි. ඒහ ෙහශේත්
ශඳෞීටලිෙ ශීශඳොශර ල්ලි ශනොශි . ඒහ භව ජනඹහශේ
ල්ලි. භව ජනඹහශේ ල්ලි නිඹහභනඹට ර ක න්න ඕනෆ, භව
ඵළංකුශන්. ඒෙ තිලඹ හධහයේ ඈල්ලීභ ක.
ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, ටරු ආභතිතුභහ කි හ
හශේභ ශභභ ඳනත් ශෙටුම්ඳත ඓතිවහන්ෙ ඳනත් ශෙටුම්ඳත ක.
ඒෙ වරි. ආි ? ශරේසධහධිෙයේඹට ශදය ක ගිඹහ. ඒෙත් ආත්ත. ඒ
හශේභ රංෙහශ ඳශමුන තහට ශභභ ඳනත් ශෙටුම්ඳශත්
ටන්ති 47 ක තිශඵනහ. හභ ටන්ති 47න් ටන්ති12ෙට තුශනන්
ශදශ ක නුභළතිඹ ටන්න කිඹහ කිඹනහ. ඒ කිඹන්ශන් ශභොෙ කද?
තුශනන් ශදශ ක නුභළතිඹ ටන්න කිඹරහ කිඹන්ශන් ශභොෙ කද?
ශභභ ඳනත් ශෙටුම්ඳශත් ඒ ටන්ති 12 දළනට තිශඵන අණ්ඩුක්රභ
යසථහට හෙ නම් යර ඵුතතයශඹන් ම්භත ෙය ටන්න
කිඹනහ.
වළඵළි  ශරේසධහධිෙයේඹ කිඹන්ශන් ශභොෙ කද? ශභභ ඳනත්
ශෙටුම්ඳශත් ටන්ති 12 ක දළනට තිශඵන අණ්ඩුක්රභ යසථහ
ඊල්රං නඹ ෙයරහ තිශඵනහ, හභ ටන්ති 12ට තුශනන් ශදශ ක
නුභළතිඹ ටන්න කිඹනහ. ත හෙ ටන්තිඹ ක ඊල්රං නඹ
ෙයරහ තිශඵනහ. හතශෙොට ටන්ති 13 ක ඊල්රං නඹ ෙයරහ
තිශඵනහ. හභ ටන්තිඹ ජනභත විචහයේඹකින් ම්භත ෙශ
යුතුි  කිඹනහ. ශල්රම්ද ෙථහ? ඓතිවහන්ෙ ඳනත්
ශෙටුම්ඳත ක තභි  ශප් යශට් ඳහර්ලිශම්න්තුට ඈදිරිඳත් ෙය
තිශඵන්ශන්. ශප් යශට් ඳහර්ලිශම්න්තුට ඈදිරිඳත් ෙය තිශඵන
ටන්ති 47කින් භන්විත ඳනත් ශෙටුම්ඳශත් ටන්ති 13 කභ
අණ්ඩුක්රභ යසථහ ඊල්රං නඹ ෙයනහ. හභ ඳනත්
ශෙටුම්ඳශත් ටන්ති 12 ක වහ තුශනන් ශදශ ක නුභළතිඹ
ටන්න කිඹනහ. ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, ත හෙ
ටන්තිඹ ක ජනභත විචහයේඹෙට ර ක ෙයන්න කිඹනහ. දළන්
ශභොෙ කද ශම්? තමුන්නහන්ශේරහට තුශනන් ශදශ ක ඵරඹ ක තිබුණු
ඳළිඹට අණ්ඩුක්රභ යසථහට ඳටවළනි ඳනත් ශෙටුම්ඳත ම්භත
ෙය ටන්න ශදනහද; ම්භත ෙශ යුතුද? ශභභ ඳහර්ලිශම්න්තුශ
ම්භත ෙශ යුතු න්ශන් ශභභ ඳහර්ලිශම්න්තු වින්න්භ ෙන
රද අණ්ඩුක්රභ යසථහට නුරපී ංශලෝධන ශන්. හශවභ
නළත්නම්, තමුන්නහන්ශේරහ ශභභ අණ්ඩුක්රභ යසථහ
පිළිටන්ශන් නළත්නම් -
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දළනට තිශඵන අණ්ඩුක්රභ යසථහ නුභත ෙයන්ශන්
නළත්නම්; පිළිටන්ශන් නළත්නම් අණ්ඩුක්රභ යසථහ ශනස
ෙයන්න. අණ්ඩුක්රභ යසථහ ශනස ෙයරහ ශටශනන්නශෙෝ.
ශභභ අණ්ඩුක්රභ යසථහට ශවොය ඳහයල් වදන්ශන් ශභොෙටද?
අණ්ඩුක්රභ යසථහට ශවොශයන් හන ශදොයල් විිත ෙයන්ශන්
ආි ? හභ නිහ ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, ශභභ ඳනත්
ශෙටුම්ඳත ශප් යශට් භෆත භතු වී තිශඵන විලහරභ ශීලඳහරන
ංහදඹට මුර පුයරහ තිශඵනහ. විශලේශඹන්භ ශභභ ඳනත්
ශෙටුම්ඳත
අණ්ඩුක්රභ
යසථහට
ඳටවළනිි 
කිඹහ
ශරේසධහධියේඹ ශදන රණයේඹ, හතුමිඹ ශනයඳහ දළමීභ ද කහ ද
තල්ලු ශරහ තිශඵනහ. ශභභ ඳනත් ශෙටුම්ඳත තභි  හභ
න්ීධිශත මරඹ. [ඵහධහ කිරීභ ක] ඔ . භභ කිඹන්නම්. ශම්
තිශඵන්ශන් ද "ද" ඳරඹි .

නිනයෝජ කළරක වභළඳතිතුමළ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)
ටරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහශේ ෙථහ න් ෙයන්න.

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ශම් "ද" ඳරශත ශභොෙ කද කිඹන්ශන්?
"ශදෝහයෝශඹෝටඹ ශේන්ශන් දිවි නළගුභට විරුීධ ව නිි 
ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රී රුන්දිෙ ්රනහන්දු"

හතශෙොට ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීයශඹ ක කිඹනහ, -

ගරු වවලද රළජිත නවේනළරත්න මශතළ වීවලර ශළ ජජ
වම්ඳත් වාංලර්ධන අමළතතුමළ
(ரண்தைறகு
கத்ற கனரறற
ரஜற கசணரத்ண கடற்தநரறல், லக பமூனங்கள் அதறறருத்ற அகச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Fisheries
and Aquatic Resources Development)
නයහඹ ඳරශත නළවළ.

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
නයහඹ ඳරශත නළවළ. වළඵළි  ශම් "ද" ඳරශත තිශඵනහ.
ශදෝහයෝශඹෝටඹට ශභභ ෙහයේඹ වන් ෙශශොත් ඔඵතුභන්රහ
ශවලුශන් නටනහ හශටි  ශන්. දිවි නළගුභට විරුීධ ව නිහ
ශදෝහයෝශඹෝටඹ ශටනහහඹ කිඹරහ වන් ෙයන්ශන් නළවළ ශන්,
යහජිත ශේනහයත්න ආභතිතුභනි. ඒහ පි දන්නහ ශන්. ඒ තයභට
ඔඵතුභන්රහ න්ධඵහර නළවළ. ඒහ ශේයහ ටන්නහ. වළඵළි  ශම්
"ද" ඳරශත තිශඵන්ශන් ශභශවභි . හශවභ වන් ෙයි ද,
නයහඹ ඳරශත? ශම් "ද" ඳරශත ආත්ත ශීලඳහරන ර්ථඹ කිඹහ
තිශඵනහ. ඒ ශභොෙ කද?
"ශදෝහයෝශඹෝටඹ ශේන්ශන් දිවි නළගුභට විරුීධ ව නිි 
ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රී රුන්දිෙ ්රනහන්දු

නිනයෝජ කළරක වභළඳතිතුමළ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)
Order, please! ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹ ක තිශඵනහ.

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
භහ න් ෙයනහ, ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි.

'ශරේසධහධිෙයේශත ට විනිසුරුරිඹට ශදෝහයෝශඹෝටඹ ක ශටනහහ.
ෙවුරු ශභොනහ කීත් ආත්ත වංටන්න ශදඹ ක නළවළ. ශභභ දිවි නළගුභ
ශදඳහර්තශම්න්තු ක කිරීශම් ජහතිෙ යහඳහයඹට හඹහශේ ඵරඳෆම් නිි  යජඹට
හඹහ ි න් ෙයන්න ඕන ශරහ තිශඹන්ශන' "

හතුභහ ඳරඹට කිඹපු ෙථහ ඈතහ ඳළවළදිලිි  ශන්. හෙ
පුීටරඹකුශේ ඳවුරෙ මරය ඵරඹ, භහජ ඵරඹ, ධිෙහරි ඵරඹ
ශටො නළඟීභ වහ ෙස ෙයන රද ශභභ ඳනත් ශෙටුම්ඳතට
හශයි  ශරේසධහධිෙයේ විනිසුරුරිඹ වින්න් රඵහ ශදන රද
රණයේඹ තභි  ශදෝහයෝශඹෝටඹට ශවේතු ඳහදෙ වුශණ් කිඹහ ඈතහ
ඳළවළදිලිි . ශඵොශවොභ සතුතිි .

1153

2012 ශනොළම්ඵර් 06

ගරු අරුන්දික ප්රනළන්දු මශතළ

(ரண்தைறகு அருந்றக்க தர்ணரந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

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

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

What is your point of Order?
ගරු අරුන්දික ප්රනළන්දු මශතළ

(ரண்தைறகு அருந்றக்க தர்ணரந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)
ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, භශේ නභ වන්
ෙයමින් ටරු නුය දිහනහඹෙ භන්ත්රීතුභහ ්රෙහලඹ ක ෙශහ. භහ
ෙයපු නළති ්රෙහලඹ ක තභි  ඔඹ ඳරශත ඳශ ෙය තිශඵන්ශන්.
[ඵහධහ කිරීභ ක] වළඵළි  තමුන්නහන්ශේ -

And whereas a period of time of approximately 2 hours have been
allocated for each Head of Expenditure since the Heads of Expenditure
of several Ministries have to be discussed on a single day as
approximately 8 hours have been allocated per day for the Committee
stage programme of the budget thereby limiting the period of time for
the discussion of the Heads of Expenditure within each Ministry;
That this Parliament resolves that a Select Committee of Parliament
be appointed to enable the Members to meet and discuss during the
period from the commencement of the Second Reading of the
Appropriation Bill (2013), i.e. from 09.11.2012 to 17.11.2012, the
Heads of Expenditure of the 22 Ministries and the Secretariat for special
purposes in the Annexure which were decided at the Committee on
Parliamentary Business with the concurrence of the Chief Government
Whip and the Chief Opposition Whip.
2.

3.

නිනයෝජ කළරක වභළඳතිතුමළ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order.
එකල්හි නේළල අ.භළ. 3.30 ඳසු කර තිබුනණන්, ක ුතතු
අත්හිටුලළ විලළදය කල් තබන දී.
அப்கதரது தற. த. 3.30
றக்குப் தறந்றறட்டகரல்
அரேல்கள் இகடறரத்ப்தட்டு, றரம் எத்றகக்கப்தட்டது.
It being past 3.30 p.m., Business was interrupted, and the Debate
stood adjourned.

නිනයෝජ කළරක වභළඳතිතුමළ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Now, Hon. Minister you can move Item No. 2.

2013 ලර්නේ අයලෆය ඇවහතනම්න්තුනලන්
නතෝරළගත් අමළතළාංල
ලෆය ්ෂර්යන් ිළිතබ වළකා ඡළ ීම ම වශළ
ලන විනේ කළරක වභළල

2013ஆம் ஆண்டுக்கரண வு தசனவுத்றட்ட
றப்தேடுகபறரருந்து தரறவுதசய்ப்தட்ட
அகச்சுக்கபறன் தசனவுத் கனப்தைக்கள்
தற்நறக் கனந்துகரடுற்கரண தரறகுழு
SELECT COMMITTEE TO DISCUSS THE HEADS
OF EXPENDITURE OF THE MINISTRIES SELECTED
FROM THE BUDGET ESTIMATES OF THE YEAR
2013
ගරු නිමල් සිරිඳළ ද සිල්ලළ මශතළ
(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

I move,
"Whereas the period of time allocated to the Committee stage
programme for the Budget Estimates of the year 2013 is 16 days;
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4.

(a)

The Committee and its Chairman shall be nominated by Mr.
Speaker.

(b)

Notwithstanding the provisions of Standing Order 95, the
Committee shall consist of not more than twenty one (21)
Members selected from both the Government and the
Opposition.

The Committee shall have power to,(a)

fix its quorum; and

(b)

send for persons, papers and records, order any person to
attend before Parliament or before such Committee.

The Committee shall present its report to the Parliament on or
before the day on which the Committee stage debate on the
votes of the said selected Ministries commences.

Annexure:
Ministry of Buddha Sasana and Religious Affairs
Secretariat for Special purposes
Minister of Good Governance and Infrastructure
Minister of Human Resources
Minister of Rural Affairs
Minister of Food Security
Minister of Urban Affairs
Minister of Social Welfare
Minister of Consumer Welfare
Minister of National Resources
Minister of Scientific Affairs
Minister of International Monetary Co-operation
Ministry of Parliamentary Affairs
Ministry of Postal Services
Ministry of Social Services
Ministry of Civil Aviation
Ministry of Disaster Management
Ministry of State Resources and Enterprise Development
Ministry of Private Transport Services
Ministry of Public Relations and Public Affairs
Ministry of Technology and Research
Ministry of Public Management Reforms
Ministry of Productivity Promotion
Ministry of National Heritage
Ministry of Labour and Labour Relations
Ministry of Plantation Industries
Ministry of Lands and Land Development
Ministry of Mass Media and Information
Ministry of Minor Export Crop Promotion
Ministry of Coconut Development and Janatha Estate Development
Ministry of Co-operatives and Internal Trade
Ministry of Telecommunication and Information Technology
Ministry of Culture and the Arts"

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

ඳහර්ලිශම්න්තු
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නළතශවොත් යටින් පිටුවල් කිරීශම් නිඹභඹ ශවේතු ශන් න්ය බහයඹට ටනු රඵන
තළනළත්තන් ශනත් යටලින් ඈල්රහ න්ටින විට හභ තළනළත්තන් හභ යටරට
බහය දීභ යජශත ටකීභ ක ඵළවින්ද,
යජඹ වින්න් යහජන්තෙ ෙයන රද රසතහදීන් තු ත්ෙම් පිළිඵ
ජනතහට නහයේඹ කිරීභ යජශත ටවීභ ක (Accountability) ඵළවින් ද,

ගරු නිමල් සිරිඳළ ද සිල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)
ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, "ඳහර්ලිශම්න්තු දළන්
ෙල් තළබිඹ යුතුඹ" ි  භහ ශඹෝජනහ ෙයනහ.

ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී.

றணர டுத்றம்தப்ததற்நது.
Question proposed.

නීතිනේ ණධිඳතය ක්රියළත්මක ීම ම

சட்டத்றன் ஆட்சறக றகனரட்டுல்
IMPLEMENTATION OF RULE OF LAW

ගරු මාංග වමරවීර මශතළ

(ரண்தைறகு ங்கப சவீ)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

Hon. Deputy Chairman of Committees, actually I am
wondering whether I can table the Motion due to lack of
time? Do I have to read the whole thing?
නිනයෝජ කළරක වභළඳතිතුමළ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Yes, Hon. Member, you have to read it.
[.බහ. 4.20]

ගරු මාංග වමරවීර මශතළ

(ரண்தைறகு ங்கப சவீ)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, ද දින බහ ෙල්
තඵන සථහශ දී භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඈදිරිඳත්
ෙයනහ:
"යජශත ත්  ංගුශ තඵහ ශටන ආති න්යෙරුන් යහ තඵහ ටළනීභ
ශෙශයි  අණ්ඩුක්රභ යසථහශ 12(1) යසථහශ වතිෙ ෙය ආති නීතිඹ
ඈදිරිශත භහන ශර ළරකුම් රළබීභට ආති ි තිඹ තවවුරු ෙය ආති ශවි න්ද,
ශ්රී රංෙහ තුශ ව ඈන් පිටතදී ශ්රී රංෙහශි  නීතිඹ නු ඳයහධ, ළරැදි
ව විශලේශඹන්භ රස තහදඹ පිළිඵ ළරැදි න්දු ෙය ආති තළනළත්තන්ට
හශයි  නීතිඹ භහන ශර ක්රිඹහත්භෙ කිරීභ යජඹ තු ටකීභ ඵළවින්ද,
න්තර්ජහතිෙ ශඳොලීන්ඹ (Interpol) වින්න් ශයන්තු නිකුත්ශෙොට ආති
ළෙෙරුන් ව ඈන්දිඹහ තුශදී, ශනත් යටරදී න්දු ෙයන රද ළරැදි
පිළිඵ ළෙ ෙයනු රඵන තළනළත්තන්ට නීතිඹ ක්රිඹහත්භෙ කිරීභ පිි දහශ
යටරට බහයදීභ ව ඔවුන් ශ්රී රංෙහ තුශ ඳයහධ යද ක න්දු ආත්නම් ඒ
පිළිඵ නීතිඹ ක්රිඹහත්භෙ ෙශ යුතු ඵළවින්ද,
රසතහදඹ පිළිඵ "හර් ක" (SAARC) ංවිධහනඹ වින්න් ත්න් ෙයනු
රළබ ගිවිසුභ ්රෙහය ශභළනි තළනළත්තන් යටින් ඈත් කිරීශම් නිඹභඹ ක ශවෝ
යටින් පිට කිරීශම් නිඹභඹ ක (Extradite) ආති ඵළවින්, දහශ යටරට පිටුවල්
කිරීභ යජශත ටකීභ ක ඵළවින්ද,
අණ්ඩුක්රභ යසථහශ 12(7) යසථහ ඹටශත් අටහමිෙ වහ විටහමිෙ
ඳනශත් ශවෝ 1967 ංෙ 14 දයන ඈන්දු - රංෙහ ගිවිසුභ (ක්රිඹහත්භෙ කිරීශම්)
ඳනශත් ශවෝ හකී ඳනත් ශනුට අශීල කිරීභ වහ ඳනනු රඵන ශනත්
නීතිඹ ක ශවෝ විධිවිධහන ඹටශත් ෙයනු රඵන ඈත් කිරීශම් නිඹභඹ ක

ඵන්ධනහටහයටත ෙයනු රළබන්ට දහශ අණ්ඩුක්රභ යසථහ ව
ශනත් නීති ව ශයගුරහන් ක්රිඹහත්භෙ කිරීභ භහන ව හධහයේ ශර
ක්රිඹහත්භෙ කිරීභ යජඹ තු ටකීභ ක ඵළවින්ද,
ශ්රී රංෙහ තුශ නීතිශත අධිඳතය (Rule of Law) ක්රිඹහත්භෙ කිරීභ
තවවුරු කිරීභ වහ ලය පිඹය යජඹ වින්න් ටත යුතු ඵ ශභභ ටරු බහට
ශඹෝජනහ ෙය න්ටිමි."

ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, 1976 දී ආශභරිෙහනු
විප්රශත ්රධහන ශීලඳහරන නයහඹහචහර්ඹයඹකු වළටිඹට
රෙන ශටොම් ශප්න්ේ නළභළත්තහ හදහ කිඹහ න්ටිශත ිනසට
ම්ඳන්න ්රජහතන්රහදී යටෙ නීතිශත අදිඳතය තවවුරු ෙශ යුතු
ඵත්, නීතිශත අධිඳතය තවවුරු ෙශ යුතු තළනෙ ඔටුනු ඳළශවිඹ
වළ කශ ක නීතිඹට මි යශජකුට ශනොන ඵටත්ඹ. හදහ හතුභහ ඈතහ
ළදටත් ්රෙහලඹ ක ෙශහ. ඒෙ හදහට ශභන්භ දටත් ඈතහභත්භ
රංගුි . නමුත් ද හනහෙට හශේ අන්ඹහශ ඳළයිභ
්රජහතන්රහදී යට වළටිඹට ළරශෙන ශ්රී රංෙහ තුශ යහජකීඹ
ඊසේශඹන් ශඳශශන ඳහරෙඹන් නීතිශත ඔටුන්න ඳළවළය ටළනීභට
ෙයන ඊත්හවඹ නිහභ නීතිශත අධිඳතය ය ඝ්රශඹන් පිරිශවමින්
ඳතිනහ. ද ශම් තත්ත්ඹ ශෙොි තයම් ඵයඳතශද කිඹශතොත්
ව ශම් නීතිශත ශවේළල්ර, හශවභ නළත්නම් නීතිශත
හටෙඹ වින්න් ශම් යශට් ශරේසධහධිෙයේශත ශඵල්ර ඳහ
මිරිෙන්නට ෙටයුතු ෙයමින් න්ටිනහ. ආත්ත ලශඹන්භ ශම්
ම්ඵන්ධශඹන් තියණී ගුේශේෙය භවත්මිඹශේ censor
ශනොෙයපු article හෙ ක ඳසු ගිඹ ඈරිදහ ඳශ ශරහ තිශඵනහ, භභ
දළ කෙහ. ද ශම් යශට් නීතිඹ ක්රිඹහත්භෙ ෙයන වළටි හි  රසනට
කිඹරහ තිබුේහ.

Tisaranee Gunasekara's uncensored article in the
"Colombo Telegraph" of last Sunday, 4th November,
2012 states,
I quote:
"....... this fundamental law of Rajapaksa rule: those who support
the Siblings will thrive, even if they wallow in crime; those who oppose
the Siblings will suffer, even if they commit no wrong"

ශම් යහජඳ ක මර ධර්භඹ නු ද ශප් යශට් ශයන්තු පිට
න්ටින ඹ ශෙොශවොභද වළන්ශයන්ශන්? ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ
බහඳතිතුභනි, භභ ඊදහවයේඹ ක කිඹන්නම්. ශභි  හෙ
ශෙශයෙ ඈන්නහ යජඹට ෙශඩ් ඹන සුධර්භන් යදලිඹශටො
ළනි ජන භහධයශ දීන්. ඒ ඹට ශයන්තු නිකුත් ෙයරහ තිශඹීදි
අය කෙ ශල්ෙම්යඹහ හ කෙ ශඳනී ඈන්න පුළුන්; ඊත්රට
වබහගි ශන්න පුළුන්; ඔවුන්ට රඳහි නිශත ශඳනී ඈන්න
පුළුන්. නි ක ශෙශශර් ඈන්ශන් ශ කපී ළනි ඹි . ශ ක.
ඳත්භනහදන් ළනි මුළු ජහතයන්තය ්රජහභ ඈල්රන, භවහ ඵයඳතශ
ඳයහධෙහයඹන්ටත් ඒ අෙහයඹටභ ශම් යජශත ඈවශභ ඹත්
හ කෙ ළජශමමින් ෙටයුතු ෙයන්න යහජඳ ක නීති මරධර්භඹන්
ඹටශත් ඈ දීරහ තිශඵනහ. ෙවුද ශම් ශ කපී කිඹන්ශන්? න්මුටම්
කුභහයන් ධර්භලිංටම් ශනොශවොත් ශල්යහ ඳත්භනහදන්
ශනොශවොත් කුභයන් ඳත්භනහදන්. ආත්ත ලශඹන්භ කි ශොත් ඳසු
ගිඹ වුරුදු 15 තුශදී ඔුත ශඵොරු නම් 23 ක බහවිත ෙයමින්, විවිධ
අෙහයශඹන් ශස ශහශටන, විවිධ යටර ි ටිඹහ. ඒ විතය ක
ශනොශි , යුශයෝඳශත ඈන්ටර්ශඳෝල් ංවිධහනඹ වින්න් ශභොුත
ජහතයන්තය ඳයහධෙහයශඹ ක වළටිඹට නම් ෙය තිබුේහ. ඔුතට
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විරුීධ හදහ ශභන්භ දත් warrant නිකුත් ෙය තිශඵනහ. ඔුතශේ
Interpol warrant හශ ක පිටඳත භභ ශම් සථහශ දී වළන්හඩ්
හර්තහට ආතුළු කිරීභ වහ වභළගත* ෙයනහ.
Interpol ංවිධහනඹ විතය ක ශනොශි , 2001 දී යනිල්
වික්රභන්ංව ටභළතියඹහ හ කත් ජහතිෙ ඳ ක අණ්ඩු තිශඵන
ශෙොට ෙශ ඈල්ලීභකින් ඳසශේ ශජෝර්ි බුස ජනහධිඳතියඹහශේ
යජඹ වින්න් CIA අඹතනඹට ශභොුත ඳසු ඳ ඹන්න කිඹරහ
ඊඳශදස දීරහ තිබුේහ. යුශයෝඳශත MI5 අඹතනඹ ශභොුත ඳසු ඳ
ගිඹහ. ඒ හශේභ ශප් ල්ළන් මිර යට න ඈන්දිඹහශ
ඵරධහරින් වින්න් 1991 දී යජී ටහන්ධි හතනඹටත්, ඈන්දිඹහශ
රසතහදී ඳනත - Prevention of Terrorism Act and the
Explosives Act - the violation of these two Acts - ඹටශත්ත්
ශයන්තු නිකුත් ෙයරහ තිබුේහ. ශභන්න ශභළනි ඳසුබිභ ක තුශ
තභි  ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, ඔුතට ශම් ය්රහද
දීරහ තිශඵන්ශන්.
ඳසු ගිඹ ඔ කශතෝඵර් භහශත 17ළනි දහ වුණු න්ීධිඹ ක නිහ
ඳ ශඵොශවොභ පුදුභ වුේහ. හෙ ඳහයටභ යජඹ ශභොෙ කද කි ශ ?
ශම් මුළු ශරෝෙඹභ ශවොඹන ශ කපී ටළන යහජය අය කෙ ්රෙහලෙ
කිඹනහ, "ඔුතට කින්භ ඳළමිිල්ර ක නළවළ, ඔුතට විරුීධ කින්භ
ශචෝදනහ ක නළවළ, ඒ නිහ ඳ ඔුත නිදවස ෙයනහ" කිඹරහ.
ශරෝෙශත වළභ තළනභ ශම් තයම් ශවොඹපු මිනිවහ නිදවස ෙශශේ
ආි ?
ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, ්රබහෙයන්ශේ වුරුදු
12ෙ ි ංෙ පුතහ මු මුශ භයපු අණ්ඩු ශම් තයම් -

ගරු මන්ත්රීලරනයක්

(ரண்தைறகு உரப்தறணர் எருர்)

(An Hon. Member)
ආි  දුෙද?

ගරු මාංග වමරවීර මශතළ

(ரண்தைறகு ங்கப சவீ)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
ඔ . ි ංෙශඹ ක භළරුහභ දුෙි  තභි . [ඵහධහ කිරීම්] යජී
ටහන්ධි ටභළතියඹහ භයපු, යේන්ංව ශ්රේභදහ ජනහධිඳතියඹහ
භයන්න රංෙහට වි අයුධ දීපු, ර කසභන් ෙදිර්ටහභර් භයන්න
රංෙහට වි අයුධ ඳඹපු, ඒ හශේභ 1998 දී Central Bank
හෙට ටවන්න ශඵෝම්ඵ වදන්න ශෙොශමට වි අයුධ හපු, යේ
විරුන් ද දවස ටේන ක ේඵටහතඹන් ඵට ඳත් ෙයපු
ශ කපීශේ ශත් ළරැීද ක නළති ලු. නමුත් භභ කිඹනහ- [ඵහධහ
කිරීභ ක] ඔ . ්රබහෙයන්ශේ වුරුදු ශදොශශවේ පුතහ භයපු හෙ
ඈතහභ ම්ශල්ච්න ක්රිඹහ ක. ඒ ි ංෙ ශෙොල්රහ ශභොනහ
ෙයන්නද? තහත්තහශේ ඳ රට පුතහරහ - [ඵහධහ කිරීභ ක] ෙයන්න
ඕනෆ නම් ශභතළන ඈන්නහ. ශම් ඹශේ පුතහරටත් දෙ
තහත්තරහශේ ඳ රට හශවභ නම් ඒ හශේභ ශටන්න ශි .
ඕහ භතෙ තිඹහටන්න. පි ඒහ ටළන ශෙළින්භ කිඹන්න ඕනෆ.

ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, ශ කපී කිඹන්ශන්
මිනීභරුශ ක. ශභොුත VIPsරහ භළරුහ කිඹරහ කිඹන්ශන් භභ
ශනොශි . ශභන්න, භහ ශ තිශඵනහ-
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ගරු ගළමිණී විජිත් විජයමුණි ද නවොි වළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜமுணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, භට රීති ්රලසනඹ ක
වන්න තිශඵනහ.

ගරු මාංග වමරවීර මශතළ

(ரண்தைறகு ங்கப சவீ)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
ෙරුේහෙයරහ භට ඈ
ශදන්න. භට ටිෙ
තිශඵන්ශන්.

ශරහි 

නිනයෝජ කළරක වභළඳතිතුමළ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

There is a point of Order being raised by the Hon.
Wijith Wijayamuni De Zoysa.
ගරු මාංග වමරවීර මශතළ

(ரண்தைறகு ங்கப சவீ)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

Sir, there is no point of Order.
නිනයෝජ කළරක වභළඳතිතුමළ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Wijayamuni De Zoysa, what is your point of
Order?
ගරු ගළමිණී විජිත් විජයමුණි ද නවොි වළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜமுணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, ශම් ටරු බහ
නිශඹෝජනඹ ශනොෙයන විවිධ ඹශේ නම් කිඹරහ, ශම් බහශ
ඊත්තය ශදන්න ඵළරි ඹශේ - [ඵහධහ කිරීභ ක]

නිනයෝජ කළරක වභළඳතිතුමළ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)
That is not a point of Order. ටරු නිශඹෝජය ආභතිතුභනි,
ෙරුේහෙයරහ හඩි ශන්න.

ගරු ගළමිණී විජිත් විජයමුණි ද නවොි වළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜமுணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
ශම්ෙ point of Order හෙ ක තභි . ශම් ටරු බහ
නිශඹෝජනඹ ෙයන ඹශේ - [ඵහධහ කිරීභ ක]

නිනයෝජ කළරක වභළඳතිතුමළ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Mangala Samaraweera, you carry on with your
speech.
ගරු මාංග වමරවීර මශතළ

—————————
* පුවහතකළනේ තබළ ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.

(ரண்தைறகு ங்கப சவீ)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
1989 අපු ශජයසධශඹ ක ද ඳහර්ලිශම්න්තුශ
නළවළ. I do not want to give my time.

රීති දන්ශන්
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[ටරු භංටර භයවීය භවතහ ]

භහ ඳයේ ශේ  විරට ගිි ල්රහ ඵළලුහ. 2009 ශටෝසතු
07 GMT ඊශී 3.59ට දහපු ්රිත්තිඹ ඵරන්න. පි ශනොශි 
දළම්ශම්, ජනහධිඳති ශල්ෙම් ෙහර්ඹහරඹ. ඒශ ක ශභශවභ කිඹනහ:
"The new LTTE leader KP arrested."

ඉට ඳසශේ කිඹනහ:
" ....KP was accused of arms smuggling and of conspiring the
assassinations of VVIPs including former Prime Minister Rajiv
Gandhi ....."

ශම් ජනහධිඳතිතුභහශේභ ශල්ෙම් ෙහර්ඹහරඹ හදහ නිකුත් ෙයපු
website හශ ක තිබුණු ්රෙහලඹ. ඒ හශේභ ශටෝධහබඹ යහජඳ ක
භවත්තඹහශේ website හශ ක 2009 ශටෝසතු 7 ළනිදහ තිබුශණ්
ශභොෙ කද?

On the Defence Ministry website, it is stated, I quote:
"The suspect is known to be responsible for cross-border terrorist
activities of Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE).”

ශම් තයම් ඵයඳතශ ඳයහධෙහයශඹ ක කිඹරහ අණ්ඩුභ ත්
 ංගුට ටත්ත ශෙශන ක තභි  ශ කපී. ශ කපී ත්  ංගුට ටත්ත
දශේ තමුන්නහන්ශේරහශේ ශතොයතුරු ශදඳහර්තශම්න්තුශ Department of Government Information හශ ක - තිබුණු ඒහත්
ඕනෆ නම් කිඹන්න පුළුන්. ඒ ඔ කශෙොභ තිශඵනහ.
ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, ශම් ශරහශ පි පුදුභ
ශන්ශන් ශම්ෙි . විශලේශඹන්භ හෙ ඳළත්තකින් ශම් යශට් භහන
ි රණන් ඊල්රං නඹ කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන්, ශම් යශට්
්රජහතන්රහදී ි රණන් නළති කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන් ශප් මිර
යටල් ඳට ශදෝහශයෝඳේඹ ෙයන ශෙොට ඒ ඹට හල්ටීටීඉ
ි තහදීන්, ශෙොටි, යහ ශම්හ කිඹරහ ශල්ඵල් ටවනහ. නමුත්
නි ක ඳළත්ශතන් ශම් ඵයඳතශ හල්ටීටීඉ රසතහදී නහඹෙඹහ
ඈල්ලුහභ ඔුත ශනොදී රංෙහශ තිඹහ ශටන ශඵොශවොභ ඳරිසමින්
අය කහ ෙය ටන්නහ. අය කහ ෙය ටන්නහ විතය ක ශනොශි ,
ඊතුරු නළශ නි ය ඳශහශත් NGOsර ළ ෙයන්නත් ඈ දීරහ
තිශඵනහ. නි ක න්ඹලුභ NGOs තවනම් ෙයන ශෙොට ශ කපීට ඒ
ි තිඹ දීරහ තිශඵනහ. ශ කපීට ශවො ශවො නිහ දීරහ
තිශඵනහ. ඕනෆභ තළනෙ ඹන්න පුළුන්. ඳත්තශර් article හෙෙ
තිබුේහ භභ දළ කෙහ, ශප් අය කෙ ශල්ෙම්තුභහ ශ කපී වමු
වුේහභ ඈමරහලු ඵදහ ටන්ශන් කිඹරහ. ශභොෙ කද ශම් තිශඵන පුදුභ
අදයඹ? ශම් යව ශභොෙ කද කිඹරහ භහ වනහ. ටරු නිශඹෝජය
ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, ශභතළනදී පි භතෙ තිඹහ ටන්න ඕනෆ
ෙහයේඹ ක තිශඵනහ. තමුන්නහන්ශේරහ 2001 දී ශවො
අදර්ලඹ ක - [ඵහධහ කිරීම්] හතශෙොට භහ ි ටිශත නි ක ඳළත්ශත්.
නමුත් ශම් අණ්ඩු ශවො අදර්ලඹ ක දුන්නහ. ශම්ෙ තිශඵනහ,
ි න්දු පුත් ඳශත්.

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුහඳකුමළර මශතළ වනඳොල් වාංලර්ධන ශළ
ජනතළ ලතු වාංලර්ධන අමළතතුමළ
(ரண்தைறகு .தே. ஜகத் தைஷ்தகுர - தங்கு அதறறருத்ற,
க்கள் கரட்ட அதறறருத்ற அகச்சர்)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara - Minister of Coconut
Development and Janata Estate Development)

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

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Jagath Pushpakumara, what is your point of
Order?
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ගරු මාංග වමරවීර මශතළ

(ரண்தைறகு ங்கப சவீ)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

If it is a real point of Order - [Interruption.]
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුහඳකුමළර මශතළ

(ரண்தைறகு .தே. ஜகத் தைஷ்தகுர)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)
අය කෙ ශල්ෙම්තුභහ පිරිමිශඹ ක ඈම ටත්තහ කි හ. හශවභ
ෙයන්ශන් නළවළ. පිරිමි ඈඹින්ශන් තමුන්නහන්ශේරහ ඈන්න
ඳ කශත -

නිනයෝජ කළරක වභළඳතිතුමළ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

I am sorry. That is not a point of Order. Hon. Mangala
Samaraweera, you carry on.
ගරු මාංග වමරවීර මශතළ

(ரண்தைறகு ங்கப சவீ)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, භභ ඈඹින ඹ භභ ඈම
ටන්නම්. ඒෙ හතුභහශේ ළ  ක ශනොශි . භභ රසතහදීන්
ඈඹින්ශන් නළවළ.

ගරු මන්ත්රීලරනයක්

(ரண்தைறகு உரப்தறணர் எருர்)

(An Hon. Member)
ඉර්යහ, ඉර්යහ.

ගරු මාංග වමරවීර මශතළ

(ரண்தைறகு ங்கப சவீ)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, ඒ ෙහරශත භභ ඈඹින්න
ඵළවළි  කිඹපු නිහ තභි  ඔඹ තභ ඉර්යහ තිශඵන්ශන්.

ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, 2001 ශර් හභ
හෙච්නහ ඳත්හ ශටන ඹන ශෙොට ශම් ශ කපී හභ හෙච්නහ
වහ හල්ටීටීඉ හශෙන් නම් ෙශහ. නමුත් ඒ ශරහශ යනිල්
වික්රභන්ංව ටභළතියඹහ ශභොෙ කද ෙශශේ? භභ ශනොශි  ශම්ෙ
කිඹන්ශන්. 2003 ඔ කශතෝඵර් භහශත 15 ළනිදහ ි න්දු ඳත්තශර්
ඒ ටළන කිඹනහ. ශම් හශේ ජහතයන්තය ඳයහධෙහයශඹ ක හභ
හෙච්නහට ආතුළු ෙය ටත්ශතොත් ශප් මිර යටල් හ කෙ
තිශඵන ඵතහ නළති ශි  කිඹන ෙහයේඹ ඊ ශ කපී 2003
හභ හෙච්නහට ඵහ ටන්න හෙ ්රති කශේඳ ෙශහ. ටරු
නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, ශභන්න ශම් විධිඹට තභි  ට
කි යුතු නහඹෙඹන් ෙටයුතු ෙයන්ශන්.
විශලේශඹන්භ ශඵොශවෝ ඹ වන්ශන් ශම් භනුසඹහශටන්
තිශඵන හන්ඹ ශභොෙ කද කිඹරහි . වළඵළි  ශම් හන්ඹ ශභොෙ කද
කිඹරහ ශම් ඹශේභ statements කිශඹ ශොත් ශවොඹහ ටන්න
පුළුන්.
විශලේශඹන්භ 2009 ශටෝසතු භහශත 07 ළනිදහ ජහතිෙ
අය කහ පිළිඵ භහධය භධයසථහනශඹන් නිකුත් ෙයපු
statement හශ ක ශභශවභ හෙ ක කිඹනහ.

It states, I quote:
“Following the death of LTTE leader, Velupillai Prabhakaran, the
LTTE 's international network cracked two months ago and Tiger
factions fought each other to grab million of dollars in LTTE bank
accounts overseas”.
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අණ්ඩු ශ කපී කිඹන භනුසඹහ ත්  ංගුට ටන්නශෙොටත්
කි හ, ජහතයන්තය ලශඹන් හල්ටීටීඉ හශ ක න්ඹලුභ bank
accounts ම්ඵන්ධශඹන් විසතය ශභොුත ශ තිශඵනහ කිඹරහ.
ශභොෙද ්රබහෙයන්ශේ inner circle හශෙන් ඈතිරි වුශණ් ශම්
පුීටරඹහ විතයි . ජහතයන්තය ම්ඵන්ධතහ ශල්ෙම් වළටිඹට
හල්ටීටීඉ හශ ක න්ඹලුභ ගිණුම් ම්ඵන්ධශඹන්, හල්ටීටීඉ හශ ක
ත්ෙම් ම්ඵන්ධශඹන්, හල්ටීටීඉ හශ ක business ම්ඵන්ධශඹන්,
හල්ටීටීඉ හශ ක නළ යහඳහය ම්ඵන්ධශඹන් ශතොයතුරු න්ඹල්රභ
තිබුශණ් ශභොුත ශ ි .
"Jane’s Intelligence Review" කිඹන ශරෝෙඹභ පිළිටත්
ජහතයන්තය අය කෙ  යහශත් කිඹනහ, විශලේශඹන්භ 2007
නශෙොට වුරුීදෙට හල්ටීටීඉ හෙ හෙතු ෙයපු යහස ශ ොරර්
මිලිඹන 200ෙට, 300ෙ මුදල්රට ශ කපී ට කිඹනහ කිඹරහ.
වුරුීදෙට යහස ශ ොරර් මිලිඹන 200 ක, 300 ක! ශම්හ
කිඹන්ශන් පි ශනොශි ; රංෙහශ  යහ ක ශනොශි ; "Jane’s
Intelligence Review" හෙි  ශම්හ කිඹන්ශන්.
ශභතළනදි ඳට ත ෙහයේහ ක ි තන්න නහ. යුීධඹ ඈය
වුණු ටභන්, විශලේශඹන්භ ශ කපී ත්  ංගුට ටත්තහට ඳසශේ
පි දළ කෙහ, රංෙහ ෙළු ල්ලි ටරහ ඹන භධයසථහනඹ ක ඵට
ඳත් වුණු ඵ. ද රංෙහ කිඹන්ශන් මුළු ශරෝෙශතභ ෙළු ල්ලි
සුදු ෙයන භධයසථහනඹ ක කිඹන හෙ ශඵොශවෝ ශදනහ
පිළිටන්නහ. ඒෙ ශරෝෙශත ්රන්ීධ යව ක. භභ දන්නහ, ජී.හල්.
පීරිස ආභතිතුභහ ආශභරිෙහට ගිඹහභ ආශභරිෙහශ
යහජය
ශදඳහර්තශම්න්තුශන්
රංෙහශ
money-laun deri ng
ම්ඵන්ධශඹන්
තිශඵන
ශචෝදනහ
ටළන
ශඳෞීටලිෙ
හතුභහශටනුත් ආුතහඹ කිඹහ. ද ශරෝෙශත න්ඹලුභ
ජහහයම්ෙහයඹන් රංෙහට ආවිල්රහ ෙළු ල්ලි සුදු ෙය ටන්න
වදනහ කිඹන හෙ යව ක ශනොශි .
ඒ විතය ක ශනොශි . ශෙොශම ශෙොටස ශශ ශඳොශශේ
බහඳති තිර ක ෙරුේහයත්න භළතිතුභහභ කි හ, ද Colombo
Stock Exchange හෙ ෙළු ල්ලි සුදු ෙයන භහෆිඹහ ක වින්න්
ක්රිඹහත්භෙ ෙයනහ කිඹරහ. ඒ හශේභ ශප් විඳ ක නහඹෙතුභහ
ගිඹ තිශත ෙයපු ්රෙහලඹ හශේ ආත්ත ලශඹන්භ කිඹනහ නම්,
ද ශෙොශම ශෙොටස ශශශඳොශ ෙළු ල්ලි සුදු ෙයන
ෙළන්ශනෝ ක ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. ශරොන් රිඹ ක ි ත
ෙළන්ශනෝ ක ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ.
ද ශම්ශ ක ල්ලි තිශඵන්ශන් ෙහටද? භශේ ඳයේ මිරශඹ ක
ඈන්නහ, ඔුතට තිබුශණ් advertising agency හෙ ක. දළන් කිඹ
කිඹ ඹනහ බිලිඹනඹහ කිඹරහ. නමුත් මිරරුනි භභ ට කීශභන්
කිඹනහ, ශම් බිලිඹනරහ බිලිඹන් ශව ශ ඒ ඹශේ ල්ලිලින්
ශනොශි  කිඹන හෙ. ඒ ඹ ශන ඹශේ වුභනහ තභි  ශම්
ඈසට ෙයන්ශන්.
හන ලශඹන් භභ ශම්ෙ කිඹන්න ඕනෆ. ශෙොටස ශශ
ශඳොශශේ ්රධහන භහටම් විසශේ ශප් ශම් භන්ත්රීරුන් න්න
පුළුන්, නහවිෙ වමුදහශ නිරධහරින් න්න පුළුන්, ඒ ඹශේ
නම් තිශඵනහ. ඔවුන්ට ශම් ල්ලි ශෙොශවන්ද? ඒ ඹ
ල්ලිෙහයශඹෝ ශනොශි .
දළන් ඊදහවයේඹ ක විධිඹට Panasian Power PLC හශ ක
හර්තහ ඵළලුශොත්, ශන් භභ දන්ශන් නළවළ, ්රධහන භහටම්
විසශේ ශෙොටසෙරුන් වළටිඹට හල්.හන්. යහජඳ ක, ි .ශ ක.
යහජඳ ක කිඹන නම් වන් නහ. භභ ශම් ශල්ඛනඹ table*
ෙයනහ.

—————————
* පුවහතකළනේ තබළ ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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නහවිෙ වමුදහශ යසහ ක ෙයමින් ශෙොටස ශශ ශඳොශශේ
ඳශමුළනි භහටම් විසට ආතුළු න්ශන් ශෙොශවොභද? ඒ විතය ක
ශනොශි . Ascot Holdings PLC කිඹන හශ කත් 2011, 2012
හර්තහශ ශම් ම්ඵන්ධ කිඹනහ.
භභ
දළ කෙහ,
තමුන්නහන්ශේරහ
ශප්
ග්රවිනිලසචඹෙහයතුමිඹශේ ත්ෙම් ටළන ශොඹනහ. හශවභ නම්
ශම්හත් ශොඹන්න ඕනෆ. ඒ විතය ක ශනොශි , භභ හන
ලශඹන් තත් ෙහයේඹ ක කිඹන්නට ඕනෆ. ශෙොශම රසනට
වදනහට භහත් ෙළභළතිි . භහි  ඒෙ ඳටන් ටත්ශත්. [ඵහධහ කිරීම්]
නමුත් ඕෙ ශභෝවනඹ ෙය ෙය, ශඳන් ශඳන්හ ටවන ඒහට
තභි  පි ෙළභළති. [ඵහධහ කිරීභ ක]
ඳසු ගිඹ දෙ ක්රිස මවඹ ශම් යටට ශටනහහ. ක්රිස මවඹ ක්රිස ශෙොම්ඳළනිඹ- කිඹන්ශන් ශභොෙ කද? ඒෙ ශල්
ශෙොම්ඳළනිඹ ක. ඈන්දිඹහශ යජශත ඹ භට කි හ, ඒෙ ශඵොලිවුඩ්
නටයශත ඈන්න නළුන් රංෙහශ ඈවශ ශඳශශේ ඹත් හ කෙ
හෙතු ශරහ ෙළු ල්ලි සුදු ෙයන යහඳහයඹ ක කිඹරහ.
ශඵොලිවුඩ්ර ල්භන් ඛහන් -භභ ටකීශභන් කිඹනහ.- ෙවුරුත්
දන්ශන් නළවළ private jet හෙකින් ශ දී ශම් යටට අහ. ශම්
යශට් ්රධහන ශඳශශේ පිඹ පුතු භහටභ ක හ කෙ lunch ටත්තහ. ඈන්
ඳසු තභි  ක්රිස මවඹ ගිවිසුභ ත්න් ෙශශේ.

නිනයෝජ කළරක වභළඳතිතුමළ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, please wind up now.
ගරු මාංග වමරවීර මශතළ

(ரண்தைறகு ங்கப சவீ)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
ක්රිස භහටශම් ඈන්න ශරෝඩ් බිලිශභෝරිඹහ ටළන කිඹන්ශන්
ශභොෙ කද? A review of the book titled “Bottled for Business”
states, I quote :
“Lord Bilimoria tells a good story...... his business has never made
a profit in 20 years and went into a pre-packed administration owing
£75m. This book therefore provides advice on how to be a legal
corporate crook, never own anything apart from the brand and live the
high life off other people's money.”

භභ ශම් ඔ කශෙොභ හනශතදී ශචෝදනහ ෙයනහ, හල්ටීටීඉ
ංවිධහනශත ල්ලි තභි  විවිධ පුීටරි න් ආවිල්රහ ද ශම්
රංෙහශ සුදු ෙයන්ශන් කිඹරහ. හශේ ශනොශ නම් ෙරුේහෙයරහ
ශම් යජඹ ෙරුේහ ම්භහන්ශටන් ටත්ත න්ඹලු ශතොයතුරු ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තුශ බහටත ෙයරහ, හල්ටීටීඉ ංවිධහනශත න්ඹලුභ
ත්ෙම් ඳහර්ලිශම්න්තුශ Consolidated Fund හෙට බහය
ෙයන්න කිඹහ ඈල්රහ න්ටිමින් භශේ චන සල්ඳඹ න්
ෙයනහ.

නිනයෝජ කළරක වභළඳතිතුමළ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The Hon. Akila Viraj Kariyawasam will now second
the Motion.
[.බහ. 4.43]

ගරු අීම විරළජ් කළරියලවම් මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, භංටර භයවීය
භන්ත්රීතුභහ ශටනහ බහ ෙල් තළබීශම් ශඹෝජනහ සථිය ෙයමින්
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[ටරු කිර වියහි ෙහරිඹම් භවතහ]

භභ ශම් ම්ඵන්ධශඹන් චන සල්ඳඹ ක ෙථහ කිරීභට
ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. භභ දළ කෙහ යජශත ්රෙහලෙශඹ ක [ඵහධහ කිරීභ ක] ෙරුේහ ෙයරහ ළදටත් විධිඹට වශටන ඈන්න.

ගරු මන්ත්රීලරනයක්

(ரண்தைறகு உரப்தறணர் எருர்)

(An Hon. Member)
ඔඵතුභහ ෙථහ ෙයන්න. [ඵහධහ කිරීම්]

ගරු අීම විරළජ් කළරියලවම් මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
ආත්තද? ඒ නිහ ශන්න ආති තුන් ශදශන ක ගිශත. තුන්
ශදශන කභ දහරහ ගිශත.

ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, යජශත ්රෙහලෙශඹ ක
කිඹරහ තිශඵනහ භභ දළ කෙහ, ශභච්චය මිනී භයපු ංගුලිභහර
දභනඹ ෙයරහ ඹව භ ට ටන්න පුළුන් වුේහ නම් ශ කපීට
භහ ක ශදන්න ඵළරි ආි  කිඹරහ. ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ
බහඳතිතුභනි, හදහ බුදු භශත ංගුලිභහර දභනඹ ශරහ යවත්
වුේහ. ශ කපී යවත් ශරහ නළවළ. නිෙ හදහ ඈරහ ද න විට ශම්
යට, ශම් ශරෝෙඹභ න්විල් භහජඹ ක ඵට ඳත් ශරහි 
තිශඵන්ශන්. නීතිඹ වහ හභඹ ක්රිඹහත්භෙ ශනහ. භහන ි මිෙම්
සථහපිත ශරහ තිශඵනහ. යශට් ජනතහශේ ි රණන් තවවුරු
ශරහ තිශඵනහ. හශවභ තත්ත්ඹ ක තිශඵන්ශන්. ශම් යටර
නීතිඹ ක තිශඵනහ; අණ්ඩුක්රභ යසථහ ක තිශඵනහ. ඒහ
ඊල්රං නඹ ෙයමින් හෙ හ කශෙනහට ඕනෆ විධිඹට ෙටයුතු
ෙයන්න ගිඹ නිහ තභි  ශම් යට දිගින් දිටටභ ශම් ්රලසනරට
මුුතේ ඳහරහ තිශඵන්ශන් ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි. ඒ
හශේභ ංගුලිභහර පිරිත කිඹරහත් හෙ ක තිශඵනහ ශන්. හශවභ
නම් දළන් ශම් අණ්ඩු කිඹන විධිඹට ශවට නිීදහ න විට ශ කපී
පිරිත කිඹරහ හෙකුත් දහන්න ශි .
ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, විශීල යටෙට ගිි න්
ශ කපී ල්රන් හීදී, ශප් යවස ඔත්තු ශේශත තිබුේ ල කතිඹ,
තිබුේ ම්ඵන්ධෙම් ව ද කතහන් පිළිඵ භහධය ංදර්ලන
ඳළළත්වහ. හතශෙොට පිත් තුටු වුේහ. යට ක විධිඹට, ජහතිඹ ක
විධිඹට පි තුටු වුේහ ශ කපී ම්ඵන්ධශඹන් ශඵොශවෝ ශීල්
නහයේඹ ෙය ටනී කිඹරහ. භට භතෙි  ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශ භ
2010.10.20න දින අණ්ඩු ඳ කශත ්රධහන ංවිධහඹෙ දිශන්ස
ගුේර්ධන භළතිතුභහ ්රෙහල ෙශහ, "ශ කපීශටන් රඵහ ටන්නහ
ශතොයතුරු භත විභර්ලන ෙටයුතු ඈදිරිඹට ශටන ශටොස විභර්ලනඹ
ෙශ ඳසු ඔුතට ලය දඬුම් ශදන්න යජඹ ෙටයුතු ෙයනහ"
කිඹරහ. ඒ හශේභ 2009.10.09න දින "දිනමිේ" පුත් ඳතට
ම්මුඛ හෙච්නහ ක ශදමින් අය කෙ භහතයහංලශත ශල්ෙම්
ශටෝධහබඹ යහජඳ ක භළතිතුභහ ්රෙහල ෙයනහ, "ශ කපී ශවළි
ෙයන ශතොයතුරු නු ත්  ංගුට ටත යුතු නහඹෙශඹෝ
ඈදිරිශතදී ශවළි ෙයනහ" කිඹරහ.
ශන්! තභ නම් ඒ නහඹෙශඹෝ ටළන කින්භ වන ක නළවළ.
ඒ නහඹෙශඹෝ ටළන, හල්ටීටීඉ හෙත් හ කෙ ම්ඵන්ධ ශරහ ි ටපු
නහඹෙශඹෝ ටළන පි දළන ටන්න ෙළභළතිි . ෙරුේහෙයරහ ඒ ඹ
ටළන ශම් යටට ශවළි ෙයන්න.
ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, ඉට භතය හල්ටීටීඉ
ංවිධහනඹට භවහ ඳරිභහේශඹන් අධහය ඊඳෙහය ෙශ ශදස විශදස
පුීටරඹන් වහ ංවිධහන රැ ක පිළිඵ ශතොයතුරු ශ කපීශටන්
ශවළිශමින් ඳතින ඵ ජහතිෙ අය කහ පිළිඵ භහධය ්රෙහලෙ
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ශෙශවළිඹ යඹු කළල්ර භවතහත් ්රෙහල ෙය තිශඵනහ. ආි ,
ශම්? ශ කපීශටන් -කුභයන් ඳීභනහදන්ශටන්- හල්ටීටීඉ ජහරඹ
පිළිඵ ශභතයම් ශීල් ශවළි ෙය ශටන තිශඵනහ නම්, ශභඹහ
සුළු ඳටු භනුසශඹ ක ශනොශි . ්රබහෙයන්ශේ හතනශඹන් ඳසු
හල්ටීටීඉ හශ ක ළ ඵරන නහඹෙඹහ විධිඹට ඳත් ෙයපු පුීටරඹහ
තභි  ශ කපී කිඹන්ශන්. ඔුත නිෙම්භ නිෙම් පුීටරශඹ ක
ශනොශි . හල්ටීටීඉ හශ ක ඈවශභ තරශත න්ටි භනුසඹහ. හඹහ
ශටනළල්රහ ශම් විධිඹට න්ඹලු ඳවසුෙම් ශදමින්, න්ඹලුභ රැෙයේ
රමින් හල්ටීටීඉ ංවිධහන ජහරඹ වසුයපු නහඹෙඹහ
ම්ඵන්ධශඹන් නීතිඹට පිටින් යජඹට ලය, ලය අෙහයඹට
ෙටයුතු ෙයන්ශන් ආි  කිඹරහ පි වනහ.
ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, 2009.08.15ශනි දින
"රංෙහදීඳ" ඳරඹ භශේ ශ තිශඵනහ. ශම් ඳරශත තිශඵන
විධිඹට අය කෙ භහතයහංලශත ශජයසධ ්රෙහලෙශඹ ක කිඹරහ
තිශඵනහ "ශ කපී ල්රහ ටන්න ශෙොට හඹහශේ තිඹෙ අදහඹභ
ශ ොරර් මිලිඹන 300 ක ඳභේ" කිඹරහ. ඔුත ල්රහ ටන්න ශෙොට
තිඹෙ අදහඹභ ශ ොරර් මිලිඹන 300 ක නම් හභහනයශඹන්
ටේන් වදරහ ඵළලුහභ ශ කපීශේ තිඹෙ අදහඹභ රුපිඹල් ශෙෝටි
4000 ක ශනහ. රුපිඹල් ශෙෝටි 4000 වතශයන් ළඩි ෙශහභ
භහඹෙ අදහඹභ රුපිඹල් ශෙෝටි 16,000ි . ි තන්න, ශඳොඩි
ශල්රභ ක ද කිඹරහ. ශභොන තයම් විලහර මුදර ක ද? ශම් mobile
telephone හශ ක calculator හශෙන් ටවරහත් ඒ ටේන වදහ
ටන්න ඵළවළ. ඈතින් ශම්ෙ නිධහනඹ ක. හෙ පුීටරඹකුට, හෙ
ඳවුරෙට ශම්ෙ නිධහනඹ ක. හශවභ නළත්නම් ශ කපීශටන් වසු ෙය
ටත් ම්ඵන්ධෙම්, ශ කපීශටන් ඹ ෙය ටත් මුදල්, ඔුතශේ ත්ෙම්
පිළිඵ ශවළි ෙයන්න කිඹරහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු දිගින් දිටටභ
ඈල්රීදී ඒහ ්රෙහලඹට ඳත් ෙයන්න ඵළරි ආි  කිඹරහ භභ ශම්
අණ්ඩුශන් වනහ. හශවභ නම් ශභතළන යව ක තිශඵනහ.
ශභතළන ්රලසනඹ ක තිශඵනහ. ශභතළන ශභොෙ ක වරි වුර ක
තිශඵනහ. ශම් ඹ ගිි ල්රහ ශ කපී ඵදහ ටන්ශන්, ශ කපීට
රෙන්ශන්, අය කහ දීරහ ශ කපී ජහතිෙ සතු ක ඵට ද ඳත්
ෙය ශටන ඈන්ශන් ෙහට වරි ශ කපී ම්ඵන්ධශඹන් විලහර
ටිනහෙභ ක තිශඵන නිහි . භභ කිඹන්ශන් හෙ ශදඹි . ද ශම්
යශට් මිනිසසුන්ට ජීත් ශන්න ඵළවළ. ද යශට් මිනිසසුන්ට
ෙන්න ශඵොන්න ඵළවළ. ය විලසවිදයහර අචහර්ඹරු ෙකුල්
ශටශනෙම් ඳහ ටභන් ගිි ල්රහ ධයහඳනඹට මුදල් ළඩි ෙයන්න
කිඹීදී, ඳහල් නදවස ටේනින් ඳහල් හ කදවස ඳන්න්ඹඹෙට,
හ කදවසවඹන්ඹඹෙට toilet හෙ ක, තුය ටිෙ ක නළති තිශඵීදී,
ශෞඛය භහතයහංලශත මුදල් ටිෙ ශයෝවල්රට ශන් ෙය ටන්න
ඵළරි තිශඵීදී, ශෙොශම භව ශයෝවශල්භ ආන් 1000ෙ ඩු ක
තිශඵීදී, ජනතහට න්ලින්ජයශත ඈරහ වළභ හෙ කභ පිටින්
ශේන්න කිඹරහ ශම් යජඹ කිඹීදී ඒ ි ංෙ මිනිසසුන්ශේ ජීවිත
ශටො ටන්න ශම් මුදල් ශඹොදන්න ඵළරි ආි , ශම් මුදල් ඒ
ි ංෙ මිනිසසුන්ශේ ජීවිත ශනුශන් ශඹොදන්න ඵළරි ආි 
කිඹරහ භභ වනහ. ඒ නිහ ශ කපීශටන් ඹ ෙය ටන්න තම
ලතශත ඈරහ -ශෙෝටි බිලිඹන ටේන ක ශන්න පුළුන්- ඒ මුදල්
ෙහශේ වරි ශඳෞීටලිෙ ඳහවිච්චිඹට ටන්නහ නම් ඒහ වටවනහ
කිඹරහ භභ කිඹනහ. ඒහට ලහඳ ශනහ. ශම් ශනුශන් ෙථහ
ෙයන මිනිසසු තභන්ශේ තනතුරු රැෙ ටන්න, තභන්ශේ ඵරඹ
රැෙ ටන්න, තභන්ට
ෙශඩ් ඹන්න ඕනෆට
දළ ළුහට,
ෙෆටළුතහට, විරුීධ වුේහට බුීධ ධර්භඹ ආත්ත නම් ඒහ ලහඳ
ශනහ, වටවනහ කිඹරහ භභ ශම් සථහශ කිඹනහ.
ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, ශ කපී කිඹන්ශන් නම්
23කින් ශඳනී ි ටපු ශෙශන ක; විවිධ යටර, විවිධ නම්ලින්,
විවිධ passports ඳහවිච්චි ෙයමින් ශඳනී ි ටපු හල්ටීටීඉ
නහඹෙශඹ ක. ශම් ශ කපී තභි , ඳසු ගිඹ ෙහරශත න්ඹලුභ නවීන
ඳන්නශත වි අයුධ ශම් යටට ශේන්න ෙටයුතු ෙශශේ . ඒහ
ළරසුම් ෙශශේ ඔුති . ඵළංකු ගිණුම් ඳත්හ ශටන ගිශත ඔුති . ඒ
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ඵළංකු ගිණුම්ර cheques issue ෙශශේ ඔුති . ඒ නිහ පි කිඹනහ,
ශ කපී කිඹන්ශන් නිෙම්භ නිෙම් පුීටරශඹ ක ශනොශි  කිඹහ.
ශ කපී ඌජු ම්ඵන්ධෙම් ඳළළත්වුශ ්රබහෙයන් හ කෙ විතයි . ඒ
න්ඹලුභ deals, න්ඹලුභ ඳවය දීම්, න්ඹලුභ පුපුයහ වළරීම්, න්ඹලුභ
යහජය විශයෝධී ෙටයුතුර ්රධහන ඊරුභ කෙහයඹහ ඔුති  කිඹරහ භභ
කිඹනහ. දළන් ෙයට ත දභහ ශටන ි ටිඹහට, ශවො මිරශඹ ක ෙය
ටත්තහට, ල්ලිර, ෙවණුර තණ්වහට ශම් ඹ ඔ කශෙොභ
ශඳනී න්ටිඹහට, ඒ මිනිසසු තභි  ශප් යශට් වමුදහශ
ශෙොල්රන්ශේ ජීවිත නළති ෙශශේ. හල්ටීටීඉ ංවිධහනශඹන් තභි 
ශප් යශට් ශඵොශවෝ ශීල් විනහල ෙශශේ. යුීධඹ ශනුශන් දු ක
විපු, යුීධඹ ශනුශන් ජීවිත පජහ ෙයපු තරුේශඹෝ ඩි වඹ ක
ඹට ඈ ශටන ද ශම් අණ්ඩු ශටන ඹන ක්රිඹහ භහර්ටඹට ලහඳ
ෙයි . ඒ නිහ ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ශම් යශට් ධහනඹ ශඹොමු
ශන්න ඕනෆ කිඹරහ පි කිඹනහ.
ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, ශ කපී ම්ඵන්ධශඹන්
කින්භ ශචෝදනහ ක නළවළි  කිඹරහ දළන් කිඹනහ. ශරෝෙශත යවස
ඔත්තු ශේහ, ආශභරිෙහශ CIA ංවිධහනඹ, බ්රිතහනයශත යවස
ඔත්තු ශේඹ දිගින් දිටටභ ඔුත ලුුතඵඳිමින් ගිඹහ. හෙ ය ක ඔුත
නහභලිංටම් ශර ශඳනී න්ටිඹහ. යජී ටහන්ධි හතනඹට ශ කපී
ම්ඵන්ධ ඵට ්රංලශත ඈන්ටර්ශඳෝල් හෙ ඔුතශේ විසතයඹ ක
ි ත පින්තූයඹකුත් නිකුත් ෙයරහ තිබුේහ. ශ කපී කිඹන්ශන් ශම්
ශරෝෙඹටභ ලය පුීටරශඹ ක. ශ කපී කිඹන්ශන් මිනීභරුශ ක.
ශ කපී ඹම් ඊඳක්රභය ලී ශදඹකින් වරි ශප් අණ්ඩුට නතු ෙය
ටත්තහ නම්, ඔුතශටන් ශම් යටට ටත්ත හන්ඹ ශභොෙ කද, ශම්
අණ්ඩුට ටත්ත හන්ඹ ශභොෙ කද කිඹරහ භභ වනහ. [ඵහධහ
කිරීම්] පුීටරඹකුට ශදශදනකුට හන්ඹ ක ය ශටන ඳට ළ  ක
නළවළ. ශම් ම්ඵන්ධශඹන් වරි ඳළවළදිලි විසතයඹ ක ඳට ඕනෆ.
ඊතුය නළශ නි ය මුුතශීදී ශ්රී රංෙහ වමුදහ ල්රහ ටත් ේනි
ශනෞෙහ ශ කපී වින්න් ශභශවඹව හෙ ක ඵ ඔප්පු වුේහ. ේනි
ශනෞෙහශ ශභොනහද තිබුශණ්? නවීන ඳන්නශත වි අයුධ
තිබුශණ්. නවීන ඳන්නශත මිි ර තිබුශණ්. ළවළල්ලු ගුන් ඹහනහ
තිබුශණ්. හශවභ නම් ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, ශම්
න්ඹලුශීරට නහඹෙත්ඹ දුන්ශන් ශ කපී ශවත් කුභයන්
ඳත්භනහදන්.

නිනයෝජ කළරක වභළඳතිතුමළ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Hon. Member, please wind up now.
ගරු අීම විරළජ් කළරියලවම් මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, බහ ෙල් තඵන
සථහශ ශම් ශඹෝජනහ ශටනහහභ, ඒෙට විරුීධ අණ්ඩු
ඳ කශත භළති ආභතිරුන් ෙථහ ෙයන හෙ ටළන, ඒෙට විරුීධ
ඵහධහ ෙයන හෙ ටළන භභ රිජහ ශනහ. තමුන්නහන්ශේරහශේ
විදඹ හ කෂිඹට තට්ටු ෙයරහ ඵරන්න ශම්ෙ වරිද, ළරැදිද,
ශ කපීශටන් ටත්තු ශෙෝටි මිලිඹන, බිලිඹන ටේනෙ මුදල්රට
ශභොෙද වුශණ් කිඹරහ. හශවභ නම් භභ කිඹනහ ශ කපී ුත වුේහ
නම්,-[ඵහධහ කිරීභ ක] ටරු යහජිත ශේනහයත්න ආභතිතුභනි,
තමුන්නහන්ශේ නිෙම් ෙශඩ් ඹන්න හඳහ. තමුන්නහන්ශේරහ හෙ
ෙහරඹෙ ඳ හ කෙ, හෙ ෙහරඹෙ අණ්ඩු හ කෙ. හෙ ෙහරඹෙ
භි න්ද යහජඳ ක භවත්තඹහට ඵිනහ. හෙ ෙහරඹෙ ඳට
ඵිනහ. ශභොෙ කද ශම් ්රතිඳත්තිඹ? ඒ නිහ තමුන්නහන්ශේ
ෙරුේහෙයරහ හඩි ශන්න. තමුන්නහන්ශේශේ දර්ලන
ඔ කශෙෝභ, ඔඹ ඔ කශෙෝභ නයහඹ චනඹට විතයි . නමුත් පි
හශවභ නළවළ. පි ්රතිඳත්තිඹ ක ශනුශන් ඈන්න මිනිසසු. ඒ
නිහ තභි  පි ශභශවභ ඈන්ශන්. [ඵහධහ කිරීභ ක] තමුන්නහන්ශේ
හඩි ශන්න. ගිි ල්රහ ධීය භහතයහංලශත ශෙශයන ශවොයෙම්
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ටළන, ධීය භහතයහංලශත පිල්ලි ටළි ලි ටළන ඳරී කේඹ ක
ඳත්න්න කිඹරහ භභ තමුන්නහන්ශේට කිඹනහ. භභ මීට  හ
ෙථහ ෙයන්න ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් නළවළ.
[.බහ. 4.53]

ගරු ඳවිත්රළනද්වී ලන්නිණරා ික මශත්මිය වතළක්ණ ශළ
ඳර්නේණ අමළතතුමිය
(ரண்தைறகு (றருற)
தறத்ரகற
தரறல்தட்த, ஆரய்ச்சற அகச்சர்)

ன்ணறஆச்சற

-

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of
Technology and Research)
ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, භභ ශඵොශවොභ
න්ශතෝ ශනහ ද ශම් සථහශ දී අණ්ඩු ඳ කඹ
ශනුශන් ශම් ශඹෝජනහ ම්ඵන්ධශඹන් චන සල්ඳඹ ක
්රෙහල ෙයන්න රළබීභ ටළන. පි - තමුන්නහන්ශේරහ න්ඹලු ශදනහ
ශභොන ෙතන්දය කි ත් ද ශම් යට පිළිටත් ශී තභි , තිටරු
ජනහධිඳතිතුභහශේ ්රමුඛත්ශඹන් තිශඵන ශම් යජඹ ඳහවිච්චි
ෙයන රද ඊඳක්රභ, යුද ඊඳක්රභ, යුීධශඹන් ඳසශේ ඳහවිච්චි ෙයන
රද ඊඳක්රභ හර්ථෙ වුේහඹ කිඹන හෙ. විශලේශඹන්, ශරෝෙශත
යුද විශලේඥාඹන් විධිඹට ි ටපු විලහයදඹන්, රංෙහශ යුද
විශලේඥාඹන් විධිඹට ද ඔඹ ෙෆ ටවන විලහයදඹන් හදහ ෙෆ ටවරහ
කි ශ ශභොනහද කිඹරහ ඳට භතෙි . 2001-2004 හ කත්
ජහතිෙ ඳ ක යජඹ තිබුණු ෙහරශත ඒ ඹ ෙෆ ටවරහ කි ශ , ජන
හර්ගිෙ ර්බුද ම්ඵන්ධශඹන් තිශඵන යුීධ ෙදහත් ඈය
ෙයන්න ඵළවළ කිඹරහි . වළඵළි  හදහ යුද විලහයදඹන් "ශම් යුීධඹ
ඈය ෙයන්න ඵළවළ" කිඹන ශෙොට, තිටරු ජනහධිඳතිතුභහ ඈතහභ
ල කතිභත්,
ඈතහභ
විලසහන්ත,
-තභන්ට
තභන්
විලසහන්ත- තභන්ශේ ජීවිතඹ පජහ කිරීභට ඳහ සදහනම්
රණන්දු ක ටත්තහ, "භභ ශම් යුීධඹ ඈය ෙයනහ." කිඹරහ. ඒ
හශේභ යුීධඹ ඈය ෙයරහ ශරෝෙඹට ශඳන්නුහ. හශවභ නම්
ශම් යජශත යුද ඊඳක්රභ, ශම් යජඹ යුීධශඹන් ඳසශේ ටත්තු ක්රිඹහ
භහර්ට ළරැදිි  කිඹරහ ෙහටත් කිඹන්න ඵළවළ. ඒ ඵ ඔඵතුභන්රහ
දන්නහ. හඹ ශම් යශට් ජනතහ ශවොඳින්භ දන්නහ.

ටරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ බුීධි ංල ටළන ෙථහ ෙශහ; බුීධි
ංලශත ශතොයතුරු ටළන ෙථහ ෙශහ. ටරු භංටර භයවීය භළතිතුභහ
බුීධි ංලඹ ටළන ෙථහ ෙශහ. ඳට භතෙි  2001-2004 යනිල්
වික්රභන්ංව භළතිතුභහශේ -තමුන්නහන්ශේරහශේ- අණ්ඩු ෙහරශත
බුීධි ංලරට ශභොෙද ෙශශේ කිඹරහ. තුරුගිරිශත මිශල්නිඹම්
න්ටි හශ ක ි ටපු බුීධි ංල ඊහවිඹට ශටන ගිි ල්රහ, ඒ ඹ
ෙවුරුන්ද ඹන්න ශවළි ෙයරහ, ඉට ඳසශේ LTTE හෙ රහ ඒ
බුීධි ංල හභහජිෙඹන් භළශය හ.
ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, ශප් යශට් බුීධි ංලඹ
ශ කපීශේ ්රලසනඹ ම්ඵන්ධශඹන් ශභොන තයම් ටකීභකින්
ෙටයුතු ෙශහද කිඹන හෙ ශම් ටරු බහ ඈදිරිශත භහ ශවළි
ෙයන්නට ලයි . තය ලශඹන්භ ශරෝෙශත ෙවුරුත්භ ශ කපී
ඈන්න තළන කත් දළනශටන න්ටිශත නළවළ. ශ කපී ඈන්න තළන ක
තමුන්නහන්ශේරහ දළනශටන න්ටිශතත් නළවළ. ්රබහෙයන් ඈය
ෙශහට ඳසශේ ශ කපී කිඹන පුීටරඹහ BBC භහධය ජහරඹ වයවහ
කි හ, "භභ LTTE හශ ක ටකීභ බහයටත්තහ. භභි  නහඹෙඹහ."
කිඹරහ. ඒ නිහි , ශම් යශට් යහජය නහඹෙඹහ විධිඹට ඈන්න
ජනහධිඳතිතුභහශේ ඊඳශදස පිට අය කෙ භහතයහංලඹට න්ීධ
වුශණ් ඉශ නහඹෙඹහ තභන්ශේ ශටොදුය ක ඵට ඳත් ෙයටන්න.
හඹ යුද ඊඳක්රභඹ ක. හඹ යුීධශඹන් ඳසශේ නුටභනඹ ෙශ යුතු
ඊඳක්රභඹ ක. ඒ ඊඳක්රභඹ ඈතහභ හර්ථෙ ක්රිඹහත්භෙ ශච්ච
ි න්දහ තභි  ශ කපී ්රශඹෝජනඹට යශටන ද කිලිශනොච්චිශත
පුනරුත්ථහඳන ෙටයුතු ෙයන්ශන්; ශ කපී ්රශඹෝජනඹට යශටන
ශදභශ
ඹසශඳෝයහ ද ශප් යශට් හන්ඹට වයහශටන
තිශඵන්ශන්.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[ටරු ඳවිරහශීවී න්නිඅයච්චි භවත්මිඹ]

ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, පි දන්නහ, හදහ
හ කත් ජහතිෙ ඳ ක නයහඹ භ තභි  දත් තිශඵන්ශන් කිඹන හෙ.
ශ කපී ල්රහටළනීභ ශඵොශවොභ භහරු ෙහර්ඹඹ ක. ශ කපී
ල්රහටන්න මුළු ශරෝෙඹභ ද රීදී, මුළු ශරෝෙඹටභ
ල්රහටන්න ඵළරි ි ටපු ශ කපී ශප් බුීධි ංලරට ල්රහටන්න
පුළුන් වුේහ. ්රබහෙයන් භළරුහට ඳසශේ, "භභි  LTTE හශ ක
ඉශ නහඹෙඹහ" කිඹරහ BBC භහධය ජහරඹ වයවහ කිඹපු ශ කපී
ශප් බුීධි ංල ල්රහටත්තහ. ඔුත ශප් යශට් තිශඵන ශඳොඩි
ගුන්විදුලිඹෙට ආවිල්රහ හශවභ කි හ ශනොශි .
යජි ටහන්ධි හතනඹට ඔුත ළයදිෙහයශඹකු ශන්න පුළුන්;
ශනත් ශදඹෙට ළයදිෙහයශඹකු ශන්න පුළුන්. පි LTTE
හශ ක ශෙොච්චය ඹ පුනරුත්ථහඳනඹ ෙශහද? ශප් ඳ කශත ඊඳ
බහඳති, ෙරුේහම්භහන් භළතිතුභහ LTTE හශ ක ි ටපු
නහඹෙශඹ ක තභි . LTTE හශ ක ඈන්න ෙහරශත ඔවුන් ළයදි
ෙශහ තභි . ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, ළයදිෙරුන්
විධිඹට න්ටිඹ LTTE හශ ක 12,000 ක පි පුනරුත්ථහඳනඹ ෙශශේ,
12,000ෙට පි නිදව දුන්ශන්, ෙරුේහම්භහන් ශප් ආභති
ශෙශනකු ෙශශේ, ඒ හශේභ පිල්ශරඹහන් භව ආභති ඵට ඳත්
ෙශශේ ශම් යජශත ඊඳක්රභ නු. ඒහ තිටරු ජනහධිඳතිතුභහ
යුීධඹ ඈය ෙයන්න ටත්ත ඊඳක්රභ. ඒහ ශේනහධිනහඹෙඹහ
විධිඹට යුීධඹ ඈය ෙයන්න ටත්ත ඊඳක්රභ. මුළු ශරෝෙඹභ ඵෆ
කිඹපු ශී, මුළු ශරෝෙශතභ යුද විශලේඥාශඹෝ ඵෆ කිඹපු ශී පි
ෙයරහ ශඳන්නරහ ශම් යටට නිදව ශටනහහ නම්, ශම් යශට්
යුීධඹ ඈය ෙශහ නම් තමුන්නහන්ශේරහ කිඹන ශීල් ෙයන්න
පි රෆසති නළවළ. තමුන්නහන්ශේරහට ඕනෆ නළත යුීධඹ
වදන්නද? තමුන්නහන්ශේරහට ලය යුීධඹ නළත වදන්නද? ශම්
්රලසනඹ ඳට ශවොට ශත්ශයනහ.
ද TNA හෙට රිදිරහ තිශඵනහ, පි ශ කපී ඳහවිච්චි ෙය
කිලිශනොච්චිශත ළ ෙයන ශෙොට. ද TNA හෙට රිදිරහ
තිශඵනහ, ශ කපී ඳහවිච්චි ෙය ශදභශ ඹසශඳෝයහ අණ්ඩුශ
හන්ඹට වදහ ටන්න ශෙොට. ද TNA හශ ක ඵරඹ විනහල ශමින්
ඳතිනහ. ශප් ටරු නහභල් යහජඳ ක භළතිතුභන්රහ ගිි ල්රහ ඒ
ඳශහශත්,- [ඵහධහ කිරීම්] භංටර භයවීය ටරු භන්ත්රීතුභනි,
ඔඵතුභහට ශරහ ශදන්න භට ඵළවළ. භහ ඔඵතුභහට disturb ෙශශේ
නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්]
ද පි ඒ ෙටයුතු ෙය ශටන ඹන ශෙොට TNA හෙට රිදිරහ
තිශඵනහ. ල්රන්න ඵළවළ කිඹපු ශ කපී ල්රහ ශටන අපු ශප්
යශට් බුීධි ංලරට,- [ඵහධහ කිරීභ ක]

ගරු මාංග වමරවීර මශතළ

(ரண்தைறகு ங்கப சவீ)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
LTTE හශ ක ත්ෙම්රට ශභොෙද වුශණ් කිඹන්න?

ගරු ඳවිත්රළනද්වි ලන්නිණරා ික මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றருற) தறத்ரகற ன்ணறஆச்சற)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)
ඔඵතුභහ රිදහ ටන්න හඳහ. ඔඵතුභහ TNA හශ ක වුභනහි 
ඈසට ෙයන්ශන්. ඔඵතුභහ ද TNA හෙ ශනුශන් ෙථහ
ෙයන්ශන්; TNA හශ ක වුභනහ ඈසට ෙයන්ශන්. TNA හෙටි 
ශම්ශෙන් රිදිරහ තිශඵන්ශන්. ඒෙ තභි  ඔඵතුභහ වයවහ හන්ශන්.

ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, හදහ යුීධඹ ෙයන ශෙොට
හ කත් ජහතිෙ ඳ කඹ කි ශ ශභොෙ කද? ටරු යවි ෙරුේහනහඹෙ
භන්ත්රීතුභන්රහ කි ශ ශභොෙ කද? වමුදහ කිලිශනොච්චිඹට ඹන
ශෙොට භළදච්චිඹට ඹනහ කි හ. හශේ කිඹපු හ කත් ජහතිෙ
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ඳ කඹට, ශම් යශට් සවරීබහඹ වහ සහධීනත්ඹ ඳහහ දුන්නු
හ කත් ජහතිෙ ඳ කඹට පි කිඹන්න ඕනෆ, ශ්රී රංෙහ ජනයජශත
තිටරු ජනහධිඳතිතුභහශේ, ශප් යජශත යුද ඊඳක්රභ වහ හතළනින්
ඳසශේ ටන්නහ ක්රිඹහ භහර්ට ටළන ෙථහ ෙයන්න ඔඵතුභන්රහට
ි තිඹ ක නළවළ කිඹරහ. පි ශප් යශට් බුීධි ංලඹට ශටෞයඹ පුද
ෙයනහ. ශ කපී ල්රහ ශටන ආවිල්රහ, ද ශම් යශට් හන්ඹට
ශ කපී ඳහවිච්චි කිරීභට රළබීභ ටළන ශම් යශට් බුීධි ංලරට ඳ
ටරු ෙයනහ. තමුන්නහන්ශේරහ Millennium City හශ ක න්ටිඹ
බුීධි ංලඹ ඳහහ දීරහ LTTE හෙ රහ භළශය හ හශේ පි
ෙයන්ශන් නළවළ. පි හශවභ භළශය ශ නළවළ. ටරු භංටර
භයවීය ි ටපු ආභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ඳ ශටො  ක ටරු ෙයන ි ටපු
භහතයයශඹ ක. [ඵහධහ කිරීභ ක] නළවළ, භට ෙථහ ෙයන්න
ශදන්න. ඔඵතුභහ ඳ ශටො  ක ටරු ෙයපු ි ටපු භහතයයශඹ ක.
වළඵළි  ද ඳ ඔඵතුභහ ටළනෙනටහටු ශනහ. ද TNA හශ ක
වුභනහි  ඔඵතුභහ ඈසට ෙයන්ශන්. TNA හෙට රිදුශන් ශ කපී
ළ ෙයන ශෙොට. ඒ රිදිල්ර තභි  ඔඵතුභහ වයවහ ශභතළනට
ආවිල්රහ තිශඵන්ශන්.
ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි,
අණ්ඩුක්රභ
යසථහශන් ශප් වහ යශට් අය කහ, යශට් ඳයභහධිඳතයශත
අය කහ බහය දීරහ තිශඵන්ශන් ශප් යජශත තිටරු
ජනහධිඳතිතුභහට. හතුභහශේ යජඹ ශම් ටන්නහ ක්රිඹහ භහර්ට වළභ
හෙ කභ බුීධිභත් කිඹන හෙ ශරෝෙඹට ඔප්පු ෙයරහ තිශඵනහ;
ශරෝෙඹට ශඳන්හ දීරහ තිශඵනහ. ඒෙ වරිි  කිඹරහ යශට්
ජනතහ නුභත ෙයරහ තිශඵනහ. ශම් යශට් නළත යුීධඹ ක
ආති ශන්න පි ඈ තිඹන්ශන් නළවළ. ශ කපීරහ පි ශප් හන්ඹට
ශඹොදහ ටන්නහ තභි . TNA හෙට හශවභ ඹම් කින් ලයතහ ක
තිශඵනහ නම් ඒෙ ඈටු ෙය ටන්න පි ඈ තිඹන්ශන්ත් නළවළ.
ශම් යශට් ශීලඳහරන සථහයඹ රැෙ ටන්න, ශම් යශට් ඹළි
යුීධඹ ක ආති ශනොශන තත්ත්ඹට ශම් යට ශටශනන්න ෙටයුතු
කිරීශම් ටකීභ යජඹ ක විධිඹට පි බහය ශටන ෙටයුතු ෙයරහ, ඒෙ
ශරෝෙඹට ශඳන්හ දීරහ තිශඵන ශරහශ ශ කපී වයවහ ඳ යටට
ටත වළකි ඊඳරිභ හන්ඹ යජඹ ක විධිඹට ඳ ටන්නහ. ඒ
ම්ඵන්ධශඹන් ෙටයුතු ෙයන බුීධි ංලඹට ශප් ශටෞයඹ පුද
ෙයමින් භහ නිවඬ ශනහ. ශඵොශවොභ සතුතිි .

[5.01 p.m.]
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

I thank you Hon. Deputy Chairman of Committees for
affording me time to participate in this Adjournment
Motion.
The Hon. Minister of Technology and Research who
spoke before me referred to 12,000 LTTE cadres who had
been rehabilitated and been released. As I begin this
speech, I must congratulate the Government for what
they have done with those 12,000 LTTE cadres. We have
said this before also in this House. I myself have said it
twice before. That is an act that we have readily
acknowledged as a good forward-looking action of the
Government. Even those who were involved in the last
battle, once they had surrendered after the fighting was
over, were given rehabilitation for a period of about two
years. We have even previously commended the type of
rehabilitation that was afforded to them. It was a very
good programme and this is yet another opportunity to
place on record the TNA's stand with regard to the
rehabilitation and release of those persons.
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Having said that, one of our other concerns have been,
whilst the Government has done the right thing with
regard to those who surrendered, not just 100 or 200 but
12,000 of them, there are still many who are in prisons
under the Prevention of Terrorism Act for several years;
some for more than 10 years not accused of actually
bearing arms and fighting the State but for having helped
the LTTE by giving a parcel of food, by selling two
coconuts somewhere, by not giving information to the
police and for a variety of such offences which have not
even been taken to court. Some, whose cases are
pending for several years are in remand for several years.
There are others who are convicted for 38 to 50 years,
but all for helping the LTTE. This does not seem right.
This is of concern and this is an opportune moment for us
to place before the Government and ask the question, when you have done the right thing and when you have
boldly released even those who fought in the final battle
which is a creditable thing - why are you not able to deal
with these persons who were merely helpers? Sometimes
they had no choice in the matter. Sometimes, they were
forced to cut a trench somewhere. That kind of person is
still languishing in prison. I appeal to the Government
today in the context of this Motion to think about those
persons in prison. There is absolutely no justification for
continuing to keep them in prison when you have released
12,000 combatants. It is because those persons are
continuing to be held in prisons that we lost two lives that
of Nimalaruban and Dilrukshan a few months ago. I am
not in any way justifying the conduct of those prisoners in
taking the jailers hostage.
That was wrong. But, the point that I am making is,
even that happened because they have been languishing in
prison for so long totally unjustifiably and we lost two
valuable lives. With regard to the persons mentioned in
the Motion, that is one of the things that the Government
must address its mind to.
The Hon. Minister who spoke before me referred to
the TNA and said that TNA is getting excited because KP
is being used for development work in Kilinochchi. The
TNA need not get excited about that at all. Even in the
recently-concluded Eastern Provincial Council Election,
11 out of 12 Tamils who were elected were from the
TNA. Our people have constantly and consistently
reposed their faith in us. Therefore, there is nothing for us
to get excited about and we will continue to do so. But,
one thing that the Government must take into account is
the fact that they must also respect the democratic verdict
of the Tamil people. They must learn to deal with the
people who are elected by the people and they must not
make deals with persons who are accused of crimes all
over the world and who are wanted by the Interpol and
various other forces around the world. - [Interruption.]
No. You have not rehabilitated. That is the other point.
You have put into place a very good rehabilitation
programme for the 12,000 persons and I have looked at
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that manual. It is a very good programme but others
including the Hon. Deputy Minister seated there have not
been subject to rehabilitation. Why have they been
exempted from rehabilitation? He would have been
benefited through a rehabilitation process. He would have
been a better man for that. But, why have you not given
him what you have given to those 12,000 people? That is
the question. You subject them to rehabilitation and if
they are rehabilitated, then that is a different matter. But,
these are persons who have money in their hands. It is
natural for people to ask questions why so many 800 or
900 people are languishing in prisons for 10 years and
more whilst this kind of person who has access to large
sums of money is being released without any charges.
Naturally, questions will be asked. So, the Government
must be careful. You do not want to work with elected
representatives of the people and that is a bad sign. Even
if you do not like the TNA, you must recognize the fact
that Tamil people continue to elect the TNA. So, you
must work with them.
Now, for the Northern Provincial Council, two names
are being promoted. Unfortunately, both those persons
are wanted criminals in India. Both those persons that the
Government thinks of putting forward as candidates for
chief ministership from the UPFA, are wanted criminals
in India. Why do you want to foist such criminals as
leaders of the Tamil people? The people elect whom they
choose; the people elect the right people. So, why do you
not work with the elected representatives rather than
bringing persons with criminal records not just in the
country but internationally and foist them as the leaders
for the Tamil people? The Government must cease to
practice this and I support the Motion that has been
moved by the Hon. Member from Matara.
Thank you.
[.බහ. 5.09]

ගරු නරෝහිත අනේගුණලර්ධන මශතළ වලරළය ශළ මශළමළර්ග
නිනයෝජ අමළතතුමළ
(ரண்தைறகு கரயற அகதகுர்ண - துகநமுகங்கள்,
தடுஞ்சரகனகள் தறற அகச்சர்)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Deputy Minister of
Ports and Highways)
ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, බහ ෙල් තඵන
සථහශ දී ටරු භංටර භයවීය භන්ත්රීතුභහ වින්න් ශටශනන රද
ශඹෝජනහ- [ඵහධහ කිරීම්] හතුභහ ඹනහ. ටරු භන්ත්රීතුභනි, ශම්
පිළිතුරු ටිෙ වශටන ඹන්න. තමුන්නහන්ශේට පිළිතුරු ශදන්න
තිශඵනහ. හතුභහ ශම් ටරු බහශන් ගිඹ ශවේතුත් භභ
කිඹන්නම්, ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි. [ඵහධහ කිරීම්]

නිනයෝජ කළරක වභළඳතිතුමළ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)
ඔඵතුභහට තත් විනහඩි 10 ක තිශඵනහ.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

ගරු නරෝහිත අනේගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு கரயற அகதகுர்ண)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)
ශම් ශඹෝජනහ ඈදිරිඳත් ෙශ ටරු භන්ත්රීතුභහ බහශන්
පිටශන්නට ෙලින් ඒ ශඹෝජනහ සථිය ෙයපු භන්ත්රීතුභහත් ශම්
බහ ටළශඵන් පිට වුේහ. ඒ කිර වියහි භන්ත්රීතුභහ. ශම් හ කත්
ජහතිෙ ඳ කශත තුන් න ශඵදීශම් විහදඹ, ෙල් තඵන සථහශ
ශටනහ ශම් විහදඹි . භංටර භයවීය භන්ත්රීතුභහ ශම් ශඹෝජනහ
ඈදිරිඳත් ෙශහභ ඒෙ සථිය ෙශශේ ටරු කිර වියහි භන්ත්රීතුභහ
කිඹරහ විරුීධ ඳහර්ලසශත නහඹෙතුභහ දන්නහ නම් හතුභහට ත්
ශන ඈයේභ ටළන ඳට ෙනටහටුට ඳත් ශන්න න්ීධ ශනහ.

ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, ද ටරු භංටර භයවීය
භන්ත්රීතුභහ ශම් බහට ශඹෝජනහ ඈදිරිඳත් ෙශ අෙහයඹත් හ කෙ
ඵරනශෙොට, හතුභහ ෙථහ ෙශ අෙහයඹත් හ කෙ ඵරනශෙොට,
හතුභහශේ ෙථහශ ආතුශත් ශරහ තිබුශණ් යහජඳ ක ීනතිෙහ,
යහජඳ ක වයඹ, යහජඳ කරුන්ට තිශඵන ශක්රෝධඹ. පුදුභ
විධිඹට ශක්රෝධඹ, වයඹ, ඉර්යහ ශඳයදළරි ෙය ටත්තහ ව
ෙථහ ක හතුභහශේ ශඹෝජනහත් හ කෙ හළිඹට අ ඵ පි දළ කෙහ.
ද්රවි න්ධහනශත සුභන්තියන් භන්ත්රීතුභහ ෙථහ ෙශ අෙහයඹ
පි දළ කෙහ. හතුභහශේ ෙථහ පි ව ශටන ි ටිඹහ. හතුභහශේ
ෙථහ තුශ ශීලඳහරන වයඹ ක, ශීලඳහරන කුවෙෙභ ක
න්තර්ටත ශරහ තිබුශණ් නළවළ. නමුත් ශම් ශඹෝජනහ ඈදිරිඳත්
ෙශ භන්ත්රීතුභහ ෙථහ ඳටන් ටත්ශත් යහජඳ කරුන්ශටන්. හතුභහ
ඳටන් ටත්ශත් යහජඳ ක ඳවුර ටළන. හතුභහ ඳටන් ටත්ශත්
යහජඳ ක ඳවුරට භහන ෙයන්න තිශඵන ශවො ශරහ ක ශම්ෙ
කිඹහ. ඒ නිහ භභ භංටර භයවීය භන්ත්රීතුභහට කිඹනහ, භංටර
භයවීය භන්ත්රීතුභහ ශම් ශී ශනොෙශහ නම් ඔුත භවහනහභ
භයවීයශේ පුතහ ශනොශි  කිඹහ. ඔුත හතුභහශේ පුතහ. ඒ නිහ ඔුත
ඈතිවහශත ශම් ශී ෙයරහ තිශඵනහ. ඈතිවහශත ඳයම්ඳයහ
ඳහහ දීශම් ක්රභඹ වඳුන්හ දී තිශඵනහ. ඒ ඳහහ දීශම් ්රතිපරඹ ක
තභි  ද ශම් ශඹෝජනහත් හ කෙ ඈදිරිඳත් වුශණ්.
දළන් හතුභහ ශ කපී ටළන ෙථහ ෙශහ. ශප් මුයලිදයන් නිශඹෝජය
ආභතිතුභහ ටළන ෙථහ ෙශහ. ඉශ ට ඳශහත් බහශ ි ටපු
පිල්ශරඹහන් භව ආභතිතුභහ ටළන ෙථහ ෙශහ. ඈතිවහශත ජනතහ
විමු කති ශඳයමුේ ශම් යශට් තවනම් ෙයපු ශීලඳහරන ඳ කඹ ක
ඵට ඳරිර්තනඹ වුේහ. හශවභ ඳරිර්තනඹ වුේහට ඳසු ජනතහ
විමු කති ශඳයමුශණ් ඹම් ඹම් ශෙොටස වින්න් යශට් ශනොශඹකුත්
තළන්ර ර්බුදෙහරී තත්ත්ඹන් - 71 ෙළරැල්ර, 88 ව 89 ීනේ
ෙහරඹන්- ආති ෙශ ඵ දකින්න තිශඵනහ. ශප් යශට් ජීවිත
60,000 ක
බිලි ටත්තහ. ඒ, ජනතහ විමු කති ශඳයමුශණ්
හභහජිෙශඹ ක ශන්න පුළුන්; හශවභ නළත්නම් ශප් යශට්
වීශයෝදහය යේවිරුශ ක ශන්න පුළුන්; අණ්ඩුශ ග්රහභ නිරධහරි
භවත්භශඹ ක ශන්න පුළුන්; යජශත ශේෙශඹ ක ශන්න
පුළුන්. ඒ ශභොන ශී ෙශත් හනශතදී ජනතහ විමු කති
ශඳයමුේ ශම් යශට් ශීලඳහරන ඳ කඹ ක ශර නළත
පිළිටන්නශෙොට, ඔවුන් ශීලඳහරන ්රහවඹට හෙතු ශනශෙොට,
ශීලඳහරන ්රහවඹට හෙතු ෙය ටත්තහට ඳසු හදහ හභහජිෙශඹ ක
ශරහ ි ටපු ඒ ඳ කශත හ ක ශෙශන ක නළත ශටනල්රහ
හල්රන්නද, ඔුත භයන්නද හශවභ නළත්නම් ඔවුන්ශටන් ඳලි
යටන්නද හතුභහ කිඹන්ශන් කිඹහ භභ භංටර භයවීය
භන්ත්රීතුභහශටන් වනහ.
භංටර භයවීය භන්ත්රීතුභහට භතෙ ශන්න ආති, හදහ
භි න්ද යහජඳ ක භළතිතුභහ ශප් ශප් කෙඹහ වළටිඹට 2005 දී
ජනහධිඳතියේඹට ඈදිරිඳත් ශනශෙොට, හදහ තවනම් ෙයපු
ශීලඳහරන ඳ කඹ ක වුණු ජනතහ විමු කති ශඳයමුශණ් නුය
කුභහය දිහනහඹෙරහ, විජිත ශවේයත් භන්ත්රීතුභන්රහ හශේ ඹ
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හෙතු ෙය ශටන තභි  ශම් යටට ලය ෙයන ශීලඳහරන
නහඹෙඹහ වළදුශ කිඹන හෙ. ඒෙ ද භතෙ ශරහ තිශඵනහ,
භංටර භයවීය භන්ත්රීතුභහට. ඒෙ භතෙ ශරහ තභි  කිඹන්ශන්
ශම් ශම් ශීල් ෙයන්න ඕනෆඹ කිඹහ.
ර්තභහන විරුීධ ඳහර්ලසශත නහඹෙතුභහ හදහ ශම් යශට්
ටභළතියඹහ වළටිඹට 2001 න්ට 2004 ද කහ ඳළති අණ්ඩු
ෙහරශත ශභන්න ශම් ශම් ශීල් ෙශහඹ කිඹහ ශඵොශවොභ
අදයශඹන් භංටර භයවීය භන්ත්රීතුභහ ෙථහ ෙශහ. භංටර භයවීය
භන්ත්රීතුභහ තභි  ඳශමුශන්භ ශ්රී රංෙහ නිදවස ඳ කශත තරුේ
ෙණ් හඹශම් භන්ත්රීරුන්ට ඈටළන්නුශ ''ළ ඵළරි මිසටර් බීන්''
කිඹරහ ශෂොශටෝ හෙ ටවන්නඹ කිඹහ. හඹහ තභි  මුලින්භ ඒෙ
ආරහ දුන්ශන්. ටභළතියඹහට ටවන ශඳෝසටයඹ ශභන්න
ශභශවභි  කිඹහ ඒෙ ඳින විධිඹ, ඒෙ ටවන විධිඹ, ඒෙ රන
විධිඹ කිඹහ දුන්ශන් හදහ භංටර භයවීය භන්ත්රීතුභහි . ද භව
ශරොකුට විරුීධ ඳහර්ලසශත නහඹෙයඹහ ටළන ෙථහ ෙයනහ.
වළඵළි  ද ශ කපී ටළන ෙථහ ෙයනශෙොට භංටර භයවීය
භන්ත්රීතුභහට ඒහ භතෙ ශරහ තිශඵනහ.
ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, ද ශම් යශට්
රසතහදඹ ක නළවළ. ද ශම් යශට් හල්ටීටීඉඹ තු කකු ඊසන්ශන්
නළවළ. ද ශම් යශට් ජීවිත වහනි ශන්ශන් නළවළ. ද හල්ටීටීඉඹ
තිඹහ ද්රවි , න්ංවර, මුසලිම් ෙහශේත් ජීවිත වහනි ශන්ශන් නළවළ.
වළඵළි  හශවභ වහනි වුේ ශරහශ ජීවිත දවස ටේනින් බිලි
ටත්තු ශරහශ , වීශයෝදහය යේවිරුන් භයේ ශරහශ , ඵස
යථරට ශඵෝම්ඵ තිඹන ශරහශ තභි , 2002 ශඳඵයහරි 22
ළනි දහ යනිල් වික්රභන්ංව භවතහ ගිි ල්රහ ශ ළුපිල්ශල් ්රබහෙයන්
හ කෙ ගිවිසුභ ක ත්න් ෙශශේ. හදහ ්රබහෙයන්ශේ අයුධඹ බිභ
තිඹරහ තිබුශණ් නළවළ. ්රබහෙයන්ශේ අයුධඹ තිබුශණ් ඈශන්.
්රබහෙයන්ශේ ශට් ි ටපු ඔ කශෙොභ ඹශේ අයුධ තිබුශණ් ශත්.
හශවභ ශනොශි  ද. ශ කපීරහ ද යජඹත් හ කෙ ්රජහතන්රහදී
හෙතු ශනහ. ද යුීධඹ න් ෙයන්න ශප් විනහඹටමර්ති
මුයලිදයන් නිශඹෝජය ආභතිතුභහශේ වශඹෝටඹ ඳට ලය
වුේහ; පිල්ශරඹහන් භව ආභතිතුභහශේ වශඹෝටඹ ඳට ලය
වුේහ. ඒ න්ඹල්රභ රඵහ ශටන තභි  ඔවුන් ද ්රජහතන්රහදඹ
භ හෙතු ෙයශටන තිශඵන්ශන්. ඳට ද්රවි න්ධහනශත
භන්ත්රීරුන් නළවළ. ශ්රී යංටහ භන්ත්රීතුභහ ශම් බහශ ඈන්නහ.
හතුභහ ශප් න්ධහනශත භන්ත්රීතුශභ ක. හතුභහත් ශම්හ
දළනටන්න ඕනෆ. ද පි 12,000 ක පුනරුත්ථහඳනඹ ෙයරහ,
නළත ඔවුන්ට රැකිඹහ රඵහ ශදනශෙොට හල්ටීටීඉ ංවිධහනශත
ි ටපු ශරෂසටිනන්ට් ෙර්නල් ශෙශන ක ද ්රජහතන්රහදී ඒ ටභ
අය කහ ෙය ටන්න අය කෙශඹ ක වළටිඹට න්විල් අය කෙ
ඵරෙහඹට හෙතු ශරහ තිශඵනහ. ශදොසතයරු ඈන්නහ.
හල්ටීටීඉ නහඹෙඹහ ෙශ ම්ශල්ච්න ක්රිඹහ භත ඒෙට ම්ඵන්ධ වුණු
ඔ කශෙොභ භයන්න කිඹරහද ද භංටර භයවීය කිඹන්ශන්?
නළවළ, ද භංටර භයවීයට ජීත් ශන්න ලයි .
ද භංටර භයවීයට ජීත් ශන්න ක්රභශ දඹ ක නළවළ.
තිශඵන හෙභ ක්රභශ දඹ තභි  ජහතයන්තයශත තිශඵන
හල්ටීටීඉඹත් හ කෙ ටනුශදනු ෙයන හෙ. ජහතයන්තයශත
හල්ටීටීඉඹත් හ කෙ ටනුශදනු ෙශහභ තභි  භංටර භයවීයට භධු
භඹ ටත ෙයන්න පුළුන් ශන්ශන්. භංටර භයවීයට භධු භඹ
ටත ෙයන්න ල්ලි ඕනෆ. පි දන්නහ, භංටර භයවීය ශප්
ඳළත්ශත් ඈන්නශෙොට මීයරහ හ කෙ ශෙොශවොභද භධු භඹ ටත
ෙශශේ කිඹන හෙ. හශවභ භධු භඹ ටත ෙයන්න මුදල් ශොඹහ
ටන්න තභි  ද භංටර භයවීය භවත්භඹරහ හල්ටීටීඉ හෙට ෙශඩ්
ඹන්ශන්. ඒෙ ද ශවොට ඳළවළදිලි ශඳශනනහ. ද හතුභහ
කිඹනහ, අය කෙ ශල්ෙම් ශටෝධහබඹ යහජඳ ක භවතහ ශ කපී
දළ කෙහභ ඵදහ ශටන ඈම ටත්තහඹ කිඹරහ. භභ යහඹ වහ භවහභහර්ට
නිශඹෝජය ආභතියඹහ. භට ශභොනහද වන්න වම්ඵ ශන්ශන්?
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අය කෙ ශල්ෙම්තුභහ නම් ශ කපී ඈම ටන්නහ ශනොශි , ඉට
 හ යහජය නහඹෙශඹො අත් හතුභහ ෙවුරුත් ඈම ශටන නළවළ.
තට ත දීරහ ශඵොශවොභ ශවොඳින් හතුභහට ශටෞය දීරහ ෙථහ
ෙයනහ. වළඵළි  භභ ශෙොට්ධහ තය ආවිදිනශෙොට, යහශත
ඈන්න තරුේ ශෙොල්රන් භට වම්ඵ ශනහ. ඒ ඹ කිඹනහ,
"ර් හශේ ශනොශි ශන භංටර ආභතිතුභහ ඈන්න ෙහරශත;
පි දළ කෙහභ ඵදහශටන ඈම ශටන ශන් ෙථහ ෙයන්ශන්" කිඹරහ.
ඈතින් භංටර භයවීය ෙයන ශී භට ෙයන්න ඵළවළ. හළනි
ශීලඳහරන හතහයේඹෙ ි ටපු ශෙශන ක තභි  ද ශම් කින්
ශදඹ ක දන්ශන් නළති ශතොත්ත ඵශඵ ක හශේ ආවිල්රහ
"යහජඳ ක ීනතිෙහ" වළදිරහ ෙථහ ෙයන්ශන්. ඳහර්ලිශම්න්තුට
හන්ශනත් නළවළ. ශම් හශේ හෙ ක යශටන වඹ වභහයට විතය
ඳහර්ලිශම්න්තුට හනහ; අඳුත වත වභහයට විතය ඹනහ. දළන්
ශඹෝජනහ ඈදිරිඳත් ෙශ හ කශෙනහත් නළවළ. ශඹෝජනහ සථිය
ෙශ හ කශෙනහත් නළවළ. ශප් යශට් ඳළති යුීධඹ න්
ෙශහි න් ඳසු නළතත් ශම් යශට් හල්ටීටීඉඹ න හ න්ටුන්න
ජහතයන්තය ලශඹන් ඊත්හව ෙයනහ නම්, හශවභ ඊත්හව
ෙයන ශරහට ඒෙට ලය ්රතිවිරුීධ ළ පිළිශශ නිර්භහේඹ
ෙයන්නට හල්ටීටීඉඹ හ කෙ ම්ඵන්ධ ශරහ න්ටි මිනිසසු
්රජහතන්රහදඹට හෙතු ෙයමින් ශම් යට ඈදිරිඹට ශටන ඹහශම්
ටකීභ භි න්ද යහජඳ ක ජනහධිඳතිතුභහ ආතුළු ශප් යජඹ ඈටු
ෙයනහඹ කිඹන හෙ භත ක ෙයමින් භශේ චන සල්ඳඹ
න් ෙයනහ. සතුතිි .
[.බහ. 5.19]

ගරු ක්හමන් ීමරිඇල් මශතළ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, හ කත් ජහරණන්ශේ
භහන ි මිෙම් ෙවුන්න්රශත විලස ෙහලීන භහශරෝචන ළන්ඹ
ඉශත ශන ශෙොට ති ශදෙ ක තිසශේ ඳළළත් වුේහ. [ඵහධහ කිරීම්]
ඔ . ඒෙ ආත්ත. රංෙහශන් ආභතියශඹකුත් ඒෙට ගිඹහ.
රංෙහශන් භි න්ද භයන්ංව ආභතිතුභහ ඒෙට වබහගි වුේහ.
තමුන්නහන්ශේරහ ඒෙ දන්නහද කිඹරහ භභ දන්ශන් නළවළ. [ඵහධහ
කිරීම්] තමුන්නහන්ශේරහට භභ දළනුම් ශදන්න ෙළභළතිි , හි දී
යටල් 90 ක රංෙහ ටළන ෙථහ ෙයපු ඵ. යටල් 81 ක රංෙහට
විරුීධ ෙථහ ශෙරුහ. තමුන්නහන්ශේරහට ි නහ ශන්න
පුළුන්; ප්පුඩි ටවන්න පුළුන්. නමුත් ශම්ෙ ශත්රුම් ටන්න. ශම්
වුරුීශී භහර්තු භහශත ශප් ඈතිවහශත ඳශමුළනි තහට
හ කත් ජහරණන්ශේ භහන ි මිෙම් ෙවුන්න්රශතදී ඳට විරුීධ
ශඹෝජනහ ක ම්භත වුේහ. For the first time in the history of
our country, a resolution was passed against Sri Lanka in
March, 2012. තමුන්නහන්ශේරහ, විශලේශඹන් විශීල ෙටයුතු
භහතයතුභහ ශභොෙ කද ශභවහට ආවිල්රහ කි ශ ? ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තුට ආවිල්රහ කි හ, "රංෙහට විරුීධ
ශඹෝජනහ ක හන්ශන් නළවළ, ශඹෝජනහ ක අශොත් පි දිනනහ"
කිඹරහ. ත හ ක ශෙශන ක කි හ, "ඈන්දිඹහ න්ඹඹට න්ඹඹ ක
ඳත් හ කෙි  ඈන්ශන්" කිඹරහ. නමුත් ඒ කින් ක න්ීධ වුශණ්
නළවළ. ශම් වුරුීශී භහර්තු භහශත ශඹෝජනහ ම්භත වුේහ.

ඳසු ගිඹ ති ශදශ ක රංෙහ ම්ඵන්ධශඹන් යටල් 90 ක ෙථහ
ශෙරුහ. ඒ යටල් 90න් 81 කභ ශප් යටට විරුීධි  ෙථහ
ශෙරුශ . තමුන්නහන්ශේරහ ඒෙට ෙළභළතිද? ශප් යශට් අණ්ඩු
හනහ ඹනහ. ඒෙ ශ කන්න ඵළවළ. අණ්ඩු හනහ අණ්ඩු
ඹනහ. ශප් යටට විරුීධ යටල් 81 කභ ෙථහ ශෙරුහ.
විශලේශඹන් ශප් යශට් තිශඵන නීතිඹ, ශප් යශට් න්දු න
තුරුදවන් වීම්, භහන ි මිෙම් ඊල්රං නඹ කිරීම්, භහධය නිදව,
නීතිඥා භවත්රුන්ට ආති න තත්ත්ඹ, ග්රවිනිලසචඹෙහයතුමිඹට
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ආති ශරහ තිශඵන තත්ත්ඹ ටළන ෙථහ ශෙරුහ.
තමුන්නහන්ශේරහ
ශම්හ
ටළන
අ ම්ඵය
ශනහද?
තමුන්නහන්ශේරහ ශම්හ ටළන අ ම්ඵය ශනහ නම් ආත්ත
ලශඹන්භ ඒශෙන් ශඳශනනහ තමුන්නහන්ශේරහ ශප් යටට
ද කන අදයඹ ටළන.
ශප් ටරු භංටර භයවීය භන්ත්රීතුභහ ද බහ ෙල් තඵන
සථහශ ශ කපී ටළන ශම් ශඹෝජනහ ශටනහහ. ශ කපී කිඹන්ශන්
ශම් යශට් නීතිශත ්රතිමර්තිඹ ක. ඔුත INTERPOL හෙට
ලය ශරහ තිශඵනහ. ඈන්දිඹහශ යජි ටහන්ධි හතනඹට ඔුත
ලය ශරහ තිශඵනහ. ඳසු ගිඹ ති ශදශ ක ඒ ටළනත් හෙච්නහ
වුේහ. පි නීතිඹ ටරු ෙයනහ නම්, පි නීතිටරුෙ යට ක නම් ඒ
හශේ පුීටරශඹ ක යජශත නුග්රවඹ ආති ශෙොශවොභද ජීත්
ශන්ශන්? තමුන්නහන්ශේරහට ි නහ ශන්න පුළුන්. නමුත්
රඵන වුරුීශී භහර්තු භහශත රංෙහට විරුීධ ත
ශඹෝජනහ ක හන හෙ ශ කන්න ඵළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] ඒෙ
ආවිල්රහ. ශඳොඩ්  ක වශටන ඈන්න. [ඵහධහ කිරීම්] ඒෙ තභි  භභ
කිඹන්ශන්. තමුන්නහන්ශේරහ ශභවහට ශරහ ප්පුඩි ටටවහ
ඈන්නහ. භභ තමුන්නහන්ශේරහට හෙ ක කිඹන්නම්. ජහතයන්තය
නයහඹ ඳරඹ දන්න් ද ක්රිඹහත්භෙ ශනහ. ජහතයන්තය නයහඹ
ඳරඹ දන්න් ද ඒ ශටොල්රන්ට ඕනෆ ශී ඈසට ෙය ටන්නහ.
ඳට ඕනෆ ශී ශනොශි , ඒ ශටොල්රන්ට ඕනෆ ශී ඈසට ෙය
ටන්න දන්න් ද ඒ නයහඹ ඳරඹ ක්රිඹහත්භෙ ශනහ. ත්පුඩි
ටවරහ, විශයෝධතහ යහඳහය තිඹරහ ඒහ ශ කන්න ඵළවළ. න්න
ඒෙ ෙරුේහෙයරහ ශවොට ි ශත් තිඹහ ටන්න.
ද ශතල් ්රලසනඹ ක ආති ශරහ තිශඵන්ශන් ශභොෙද? ද
ශතල් ්රලසනඹ ආති ශරහ තිශඵන්ශන් ම්ඵහධෙ නිි . ඈයහනඹට
දහපු ම්ඵහධෙ ඳට ඵරඳහනහ. ශප් යශට් තිශඵන නීතිඹ,
ශප් යශට් භහන ි මිෙම් ඊල්රං නඹ කිරීම් ටළන ඳට තදින්
ශදෝහශයෝඳේ ආවිල්රහ තිශඵනහ.
ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, ශ කපීශේ ්රලසනඹ
ටත්තත් ඒෙි  න්ීධ ශරහ තිශඵන්ශන්. ශ කපී ටළන ඳළවළදිලි
විසතයඹ ක ශප් භංටර භයවීය ආභතිතුභහ කි හ.
ඳ තමුන්නහන්ශේරහට කිඹන්ශන්, තමුන්නහන්ශේරහ යට
ටළන ෙල්ඳනහ ෙයරහ ඈදිරි භහ ශදෙ තුන ආතුශත ශ්රී රංෙහට
හන ශම් ජහතයන්තය රැල්ර - [ඵහධහ කිරීම්] දළන් ඵරන්න, ඳසු ගිඹ
ති ශදශ ක තිබුණු හ කත් ජහරණන්ශේ භහන ි මිෙම්
ෙවුන්න්රශත -[ඵහධහ කිරීම්] ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි,
ශප් ශ්රී රංෙහ ම්ඵන්ධශඹන් නිර්ශීල 210 ක දීරහ තිශඵනහ.
ෙවුද දීරහ තිශඵන්ශන්? ඈන්දිඹහ. ඈන්දිඹහ තභි  ඒ ශෙොමිටිශත
බහඳති. හ කත් ජහරණන්ශේ ංවිධහනඹ වින්න් ඈන්දිඹහි ,
සඳහඤසඤඹි , ශඵනින් යහජයඹි  ඳත් ෙශහ, ශප් භි න්ද භයන්ංව
ආභතිතුභහ ඈදිරිඳත් ෙයපු හර්තහ විලසශල්ේඹ ෙයන්න. ඒ
හර්තහ පිළිටත්ශත් නළවළ. රංෙහ ම්ඵන්ධශඹන් නිර්ශීල
210 ක දීරහ තිශඵනහ. ඒ නිර්ශීල 210 ටළන ති ශදෙකින්
දළනුම් ශදන ඵ ටරු භි න්ද භයන්ංව ආභතිතුභහ කිඹහ
තිශඵනහ. ඈතින් ඒ හශේ යේ තත්ත්ඹෙටි  ඳත් ශරහ
තිශඵන්ශන්. ආි , තමුන්නහන්ශේරහ ඈන්දිඹහත් හ කෙ ශම්
්රලසනඹ ආති ෙය ශටන තිශඵන්ශන්? ශෙොටින්භ කිඹනහ නම්,
ශප් රංෙහ ටළන නිර්ශීල ඈදිරිඳත් ෙයන්න දීරහ තිශඵන්ශන්
ඈන්දිඹහට. ඳ යට ක වළටිඹට ඈන්දිඹහත් හ කෙ ශවො ි ත
ඳත්හ ටන්න හෙ ද ළදටත්, නළත්නම් ඈන්දිඹහත් හ කෙ
වළප්ශඳන හෙ ද ළදටත්? [ඵහධහ කිරීම්]
ටරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභනි, ශම් ශ කපීශේ ්රලසනඹ
ඵරන්න. ජහතයන්තය ංවිධහනරට ශ කපී ලය ශරහ

1175

ඳහර්ලිශම්න්තු

[ටරු ර කසභන් කිරිආල්ර භවතහ]

තිශඵනහ. ජහතයන්තයඹ ඈදිරිශත ඔුතට විරුීධ නඩු ටේනහ ක
ඳයහ තිශඵනහ. අණ්ඩුශ භ ආභතිරු කිඹපු ශීල් දළන් භභ
කිඹන්නම්.
2009 ර්ශත ශටෝසතු භහශත, ශම් අණ්ඩුශ
ආභතියශඹකු න ටරු ශෙශවළිඹ යඹු කළල්ර භහතයතුභහ
්රෙහල ෙය තිශඵනහ, "ශ්රී රංෙහ අය කෙ වමුදහ ව බුීධි ංලඹ
ඒෙහඵීධ ෙණ් හඹම් ශඳශර්දහ විශීල යටෙදී ත්  ංගුට
ශටන ශ්රී රංෙහට රැශටන විත් අය කෙ භහතයහංලඹ ඹටශත්
යහ තිශඵන හල්ටීටීඉශත ත්භන් නහඹෙඹහ ශර වඳුන්න
කුභයන් ඳීභනහදන් ශවත් ශ කපීට හශයි  නීතිභඹ ක්රිඹහ
භහර්ට ටන්නහ" කිඹරහ. 2009 ර්ශතදීි  ශම් ්රෙහලඹ ෙය
තිශඵන්ශන්. ශම් න විට වුරුදු කීඹ ක ද? වුරුදු වතය ක
ශනහ. ශභොෙද, යජඹට ි තත් නම් ශම් යශට් නීතිඹ ක්රිඹහත්භෙ
න්ශන් නළවළ. ඒෙශන් ආත්ත. යජඹත් හ කෙ ඹම් කින්
භනහඳඹ ක ආති වුේහභ ල්රස ශෙොමිභ, CID හෙ ඒ
පුීටරඹන් ඳසශේ හරනහ. [ඵහධහ කිරීම්] ක්රභශ දඹ ක
තිශඵන්නට ඕනෆ. ඕනෆභ පුීටරශඹකු ශම් යශට් නීතිඹ
ඊල්රං නඹ ෙශහ නම් - [ඵහධහ කිරීම්]

ගරු මන්ත්රීලරනයක්
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[5.30 p.m.]
ගරු මශළචළර්ය රළජීල විනජ්සිාංශ මශතළ

(ரண்தைறகு கதரசறரறர் ரஜல றகஜசறங்க)

(The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha)

Mr. Deputy Chairman of Committees, I welcome this
opportunity to speak on an Adjournment Motion that
seeks to strengthen the Rule of Law in Sri Lanka. This is
an admirable aim, and I will give the Mover of this
Motion the benefit of the doubt, and treat that as his
principal aim. It would be a pity if we allowed ourselves
to be distracted, in discussing this matter, by efforts to
make petty political points, as he seemed to do in his
speech, or rather his performance.
Unfortunately, much of the text of the Motion brought
before this House deals with the aftermath of terrorism,
and goes against one of the most important principles in
the administration of justice, graphically expressed by
Shakespeare in the lines “And earthly power doth then
show likest God’s When mercy seasons justice”.

තමුන්නහන්ශේරහ ප්පුඩි ටවන්න. න්නව ශන්න. නමුත්
යටට ශන වහනිඹ? ඒෙ ශච්ච දට තමුන්නහන්ශේරහට ට
කිඹන්නට ශ වි. ඒෙ භතෙ තිඹහ ටන්න. ශම් ජහතයන්තය
තත්ත්ඹ ආති ශරහ තිශඵන්ශන් ශම් යශට් නීතිඹ lawlessness - නිහඹ කිඹන හෙි  භශේ දව. ශ්රී රංෙහ යජඹ
ශනුශන් ගිඹ ආභතිරු ශඳොශයොන්දු ශරහ තිශඵනහ, ශම්
යශට් නීතිඹ නළති ෙයනහඹ, නීතිශත ඊත්තරීතයබහඹ අය කහ
ෙයනහඹ කිඹහ.

That was the principle the Government decided to
adopt in dealing with former combatants. In fact, whereas
earlier it had thought three of the seven categories into
which the former LTTE combatants were divided might
be prosecuted, it has released almost all of them. Just a
few in the category of the most committed remain in
custody, but most of them will soon be released. While
the majority of these were conscripts - the sympathy with
which we have dealt with them is understandable - the
Government also decided to send for rehabilitation rather
than prosecution, many of those detained on suspicion of
terrorism before the conflict concluded. So, while I agree
with the Hon. Member from the TNA about the need for
quicker resolution of their cases, I also say that what has
already been done should be recognized. That is why the
Task Force monitoring the implementation of the LLRC
Action Plan should have a website to set down what has
been achieved as well as a timeline for future action. But,
in such a context, to go on and on about extradition with
regard to a particular case smacks of cynicism. It betrays
an unwillingness to move forward and suggests a very
old-fashioned approach to justice.

2008 දී ටරු භි න්ද භයන්ංව භහතයතුභහ ශඳොශයොන්දු වුේහ,
දවවත්න අණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ ක්රිඹහත්භෙ
ෙයනහ කිඹහ. හතුභහ ශම් ටරු බහට හන්ශන් නළවළ. ශභොෙද,
හතුභහට ඊත්තය ශදන්නට ඵළවළ. 2008 දී ශඳොශයොන්දු වුේහ.
ශඳශර්දහ ඒෙ ටළන ආුතහ. හතුභහ ශඳොශයොන්දු වුේහ, "දවතුන්න
අණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ ක්රිඹහත්භෙ ෙයනහ"ඹ කිඹහ.
දවතුන්න අණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ ටළනත් හතුභහශටන්
ආුතහ. ශතොයතුරු දළන ටළනීශම් ි තිඹ ටළන ඒ දුන් ශඳොශයොන්දු
ඈසට ෙයන්ශන් නළති තත්ත්ඹ ක ආති ශරහ තිශඵනහ. නීතිඹ
තභි  ශම්ෙට ්රධහන ශවේතු. තමුන්නහන්ශේරහ ශම් යටට ඹම් කින්
අදයඹ ක තිශඵනහ නම්, ජහතයන්තයඹත් හ කෙ තිශඵන ්රලසනඹ
නළති ෙයන්න ෙටයුතු ෙයන්න. ශම් යශට් නීතිඹ නළති ෙය, ශම්
යශට් ිනසට භහජඹ ක ආති ෙයන්න ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීරුන්
වළටිඹට පි න්ඹලු ශදනහභ ඊත්හව ෙයමු.

Sadly, we still have elements amongst those in
authority with regard to the law, who see justice as
retribution, and incarceration as the way to deal, not just
with those guilty of minor as well as major offences, but
even with those under suspicion. As we found when
looking at protecting the rights of children, we still have
mindsets springing from the old British Poor Laws
system. In the old days, it was a crime to be poor and
incarceration was the remedy. Even recently, we had an
instance of a child being tried for reportedly stealing a
pigeon. That is not, Sir, what we mean by the Rule of
Law. What we mean is, equity as well as justice, mercy
and reform, not retribution.

(ரண்தைறகு உரப்தறணர் எருர்)

(An Hon. Member)
වන්තහන ත්ශත්  කෙය 50 ක ටත්ශත් ෙවුද?

ගරු ක්හමන් ීමරිඇල් මශතළ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
භභ කිඹන්නම්. භශටන් CID හෙ ්රලසන ෙශහ. ්රලසන ෙයරහ
ෙනටහටු ්රෙහල ෙයරහ ගිඹහ. CID හෙ භශටන් ්රලසන ෙශහ.
භභ නළවළි  කිඹන්ශන් නළවළ. 2007 දී ්රලසන ෙශශේ. [ඵහධහ කිරීම්]
නමුත් ඳ බඹ වුශණ් නළවළ. භවය බඹ ශච්ච ෙට්ටිඹ ඔඹ
ඳළත්තට ඳළන්නහ තභන් ෙශ ළයදිලින් වළංශටන්න. CID හෙ
භශටන් ්රලසන ෙශහ; භශේ ඳවුශල් ඹශටන් ්රලසන ෙශහ. ඳ බඹ
වුශණ් නළවළ.
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This has indeed been one of the main problems in
promoting prison reform, as we found when the Human
Rights Commission of Sri Lanka had a consultation on
the matter last month. At that meeting, it was suggested
we needed the following measures to limit the numbers
remanded, namely, (a) Legislative changes to expand the
number of bailable offences; (b) Guidelines to the police
to work in terms of bailable offences where possible and
recommend bail; (c) Guidelines to magistrates to allow
bail whenever possible; (d) Guidelines to magistrates to
ensure that records are kept of all those remanded, with
reminders when they should be produced again and
rulings that limit continuing remand for no good reason;
(e) Guidelines to magistrates not to allow postponements
except for good reason with the JSC maintaining records
of statistics of case completion by magistrates.

Inspector-General of Police in reviving a sense of
professionalism. Officers in the North and the East have
responded magnificently to the expectations imposed. At
almost all Divisional Secretariat Reconciliation meetings
I have attended in recent months, special mention has
been made of the good relations between the police and
the community. Whether this is true in other parts of the
country or not, I cannot say, but the change from a couple
of years ago is remarkable. I hope, however, that this
professionalism extends also to the areas the senior police
mentioned four years ago, namely investigation and
interrogation, because there are still too many cases of
significance where no leads have been found. This is not
good enough and it would be sad if inadequacies with
regard to a few cases took away the generally good
record, in particular in the North.

I have been writing about these matters to the
Judiciary since the beginning of this year, but their
responses tended to be cursory, and they did not see
themselves as responsible for finding solutions. I suppose
in every political dispensation, it is difficult to ensure
accountability in the Judiciary, but this must be done if
only by requesting them to make clear the procedures and
guidelines that are to be followed, and to make these
available to the public.

Sir, as our National Human Rights Action Plan makes
clear and as the Action Plan formulated with regard to the
Lessons Learnt and Reconciliation Commission also
indicates, we have a long way to go to reach an ideal
situation. But, the same is true of many other countries
too and not all of them have suffered as we did from
vicious terrorism. If we consider the situation now in
comparison to what we were suffering four years ago, we
have much to be thankful for. Systemic change is
essential, given the rapid decline of so many of our
institutions in the 30 years before that. But, in pursuing
such change, let us also remember the dark night from
which we have emerged and the much better situation we
are in today than we were four years ago.

I have written accordingly to the Presidential
Secretariat, noting that, while the independence of the
Judiciary must be sacrosanct in terms of the judgments
they deliver, they must be subject to rules of procedure
that are consistent and transparent. I can only hope then
that the present discussion, about ensuring norms of
conduct for the Judiciary, will establish principles through
a process of consultation and consensus rather than
confrontation.
There is another area I should mention, where I
believe, we can do more to strengthen the Rule of Law,
but where we are certainly not moving in the right
direction. When I was Secretary to the Ministry of
Disaster Management and Human Rights and chaired a
Committee on Police Training, some of the senior police
officials who were on that Committee accused me of
being negative about the police. Indeed, I was negative,
for I felt a serious lack of professionalism in the police in
general, unlike in the army, which contributed to the
breakdown of law and order we experienced when
terrorism lurked round any corner. But, I found that even
then the senior police officials were worried about the
decline in training and the shortening of courses because
of the increasing need for personnel.
They noted that it was not just training in human
rights, as I advocated, that was needed, but also training
in investigation, interrogation and prosecution.
In the last few months, however, I have seen a
remarkable transformation in the police, and it would be
churlish not to record the seminal contribution of the

Thank you.
නිනයෝජ කළරක වභළඳතිතුමළ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Vijitha Herath. Before
he starts his speech, will an Hon. Member propose the
Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama to take the Chair?
ගරු චන්ද්රසිරි ගජදීර මශතළ වපුනරුත්ථළඳන
බන්ධනළගළර ප්රතිවාංවහකරණ අමළතතුමළ

ශළ

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera
Rehabilitation and Prison Reforms)

of

(ரண்தைறகு
சந்றசறநற
கஜல
தைணர்ரழ்பறப்தை,
சறகநச்சரகனகள் ரசலகப்தை அகச்சர்)

-

Minister

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

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුරුල නිනයෝජ කළරක වභළඳතිතුමළ මූළවනනයන් ඉලත්
වුනයන්, ගරු ශ්රියළනි විනජ්වික්රම මශත්මිය මුළවනළරූඪ විය.

அன்தறநகு,
குழுக்கபறன்
தறறத்
றசரபர்
அர்கள்
அக்கறரசணத்றணறன்ர
அகனக,
ரண்தைறகு
(றருற)ஸ்ரீரற
றகஜறக்கற கனக கறத்ரர்கள்.

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took
the Chair.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමිය

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
ටරු භන්ත්රීතුභහ ෙථහ ෙයන්න.

[.බහ. 5.36]

ගරු විජිත නශේරත් මශතළ

(ரண்தைறகு றஜற கயத்)

(The Hon. Vijitha Herath)
මරහනහරඪ ටරු භන්ත්රීතුමිඹනි, ද දින ඈදිරිඳත් ෙය තිශඵන
ෙල් තළබීශම් ශඹෝජනහශ මලිෙ ඳදනභ වී තිශඵන්ශන් ශම් යශට්
නීතිශත අධිඳතය සථහපිත ෙයන්නඹ කිඹන හෙි . ශ කපී ශ හ,
ෙරුේහ ශ හ, පිල්ශරඹහන් ශ හ, පුීටරඹහ ෙවුද කිඹන හෙ
ශනොශි  ළදටත් ශන්ශන්. ශම් යශට් නීතිශත අධිඳතය සථහපිත
කිරීභ ශභි  මලිෙ වයඹ ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ.

විශලේශඹන්භ ශම් යශට් ඳළළති යුීධශඹන් ඳසශේ ආති වී
තිශඵන තත්ත්ඹ ටළන ඵරන ශෙොට ශම් යශට් ජනතහට තුටු
ශන්න පුළුන් තත්ත්ඹ ක නළවළ. හඹට මලිෙ ශවේතු ඵට ඳත්
ශරහ තිශඵන්ශන් නීතිඹ ල් ළදිරහ ෙළරෆ නීතිඹ යජ ෙය තිබීභි .
ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශන්භ නුභත ෙයන රද, ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු
වින්න්භ සථහපිත ෙයන රද අණ්ඩුක්රභ යසථහ ඳහ
ඊල්රං නඹ ෙයන තළනට ද ශම් යශට් ඳහරෙඹන්ශේ ඳළළත්භ
ඳත් ශරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ තභි  ශ කපී පිළිඵ ශඹෝජනහ ක
ශටනළල්රහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශ ලුතින් ෙථහ ෙයන්න න්ීධ
ශරහ තිශඵන්ශන්.
මරහනහරඪ ටරු භන්ත්රීතුමිඹනි, නීතිඹ ෙහටත් හෙ වහ
භහන ක්රිඹහත්භෙ ශන්න ඕනෆ ඵ පි ෙවුරුත් දන්නහ. ඒෙ
තභි  අණ්ඩුක්රභ යසථහශ මලිෙ ඳදනභ. නමුත් ඒ නීතිඹ ද
ක්රිඹහත්භෙ ශන්ශන් ඳහරෙි න්ශේ -අණ්ඩුශ - ශවන්චි ඹරහට
ඕනෆ ඕනෆ විධිඹටි . ඒ ශවන්චි ඹරහට හෙ නීතිඹකුත්, අණ්ඩුට
විරුීධ ශවෝ ශනස භත දයන ඹට තත් නීතිඹකුත් කිඹන
විධිඹටි  හඹ ක්රිඹහත්භෙ ශන්ශන්. ඒ නිහ තභි  ශම් ්රලසනඹ භතු
ශරහ තිශඵන්ශන්. ඒෙ ශෙොි  තයම් ඵයඳතශ තත්ත්ඹෙට
ගිි ල්රහ තිශඵනහද කිඹනහ නම්, ජරම්පිටිශත භශයරහ නීතිඹ
තභන්ශේ තට යශටන තිශඵන ඵ ද යශට් ෙවුරුත් දන්නහ.
ජරම්පිටිශත භශයරහ නීතිඹ තට යශටන ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්ශන්
ශන ශෙොශවේත් නුස භත ශනොශි . අණ්ඩුශ ්රධහන -මුල්පුටුර නුස භත තභි  ජරම්පිටිශත භශයරහශේ නීතිඹ ද යජ
ෙයරහ තිශඵන්ශන්. ඒ නිහ තභි  ද අණ්ඩු ශ කපී කිඹන
පුීටරඹහ -ජහතයන්තය ශෙොටි වි ජහහයම් ශභශවඹපු නහඹෙඹහුතයතල් ෙයමින් න්ටින්ශන්.
මරහනහරඪ ටරු භන්ත්රීතුමිඹනි, හදහ ශම් අණ්ඩුභ,
අය කෙ ංල වින්න්භ ශ කපී පිළිඵ ඈදිරිඳත් ෙයපු ශචෝදනහර
තිබුශණ් ශභොනහද? ඔුත තභි  හල්ටීටීඉ ංවිධහනශත ජහතයන්තය
ජහරඹ ශභශවඹපු ්රධහන ශදළනි නහඹෙඹහ. ඔුත තභි 
ජහතයන්තය නීති විශයෝධී වි ශශශ ශඳොශශන් රංෙහශ
ශඵදුම්හදී යහඳහයඹට වි අයුධ ළඳය ශෙොටි නහඹෙඹහ. ඔුත
තභි  ජහතයන්තය ටනු ශදනු වයවහ හල්ටීටීඉ ංවිධහනඹට මුදල්
ළඳය, ශ ොරර් ළඳය, ඳවුම් ළඳය ්රධහන ශඳශශේ ජහතයන්තය
රසතහදිඹහ. හශවභි  වළඳින්වශ .
ඒ විතය ක ශනොශි . ශ කපී ල්රහ ටත්ත ශරහශ
අණ්ඩුශ භ ශවොයේෆලින් කි ශ , "ඔුත තු භවහ
භහටම් තිබුේහ. ඔුතශේ ජහතයන්තය ගිණුම්ර
ධනසෙන්දඹ ක තිබුේහ. ඔුත තභි  හල්ටීටීඉ ංවිධහනශත
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ඵරඹ ම්පර්ේශඹන් ශභශවඹ වශ . ඔුත තු යත්යන් තිබුේහ"
කිඹහි . නමුත් ශම් න ශත ක ශම් යශට් ජනතහට, ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තුට ඒ ශවොඹහ ටත්ත නළ පිළිඵ, ඒ ශවොඹහ ටත්ත
ල්ලි පිළිඵ, ඒ ශවොඹහ ටත්ත යත්යන් පිළිඵ කින්දු
ශතොයතුය ක ඈදිරිඳත් ෙයරහ නළවළ; ශම් යශට් ජනතහට ශඳන්නුම්
ෙයරහ නළවළ. ශම් යශට් ජනතහ දළන ටන්න ෙළභළතිි , ශ කපී
ජහතයන්තය වි ශශශ ශඳොශශන් වි අයුධ මිරදී ටත්ශත්
ශෙොශවොභද, ආශභරිෙහ භඟින් ශභශවඹ න, යුශයෝඳඹ භඟින්
ශභශවඹ න ඒ නීති විශයෝධී වි ශශශ ශඳොශශන් වි අයුධ
මිරදී ටත්ශත් ශෙොශවොභද කිඹරහ.
ඒෙ දළන ටළනීභ ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තුශ , යශට් ජනතහශේ ි තිඹ ක.
ආි  ඒ? ඔුත ආතුළු ජහතයන්තය රසතහදින්ට ඒ නීති විශයෝධී
වි ශශශ ශඳොශශන් වි අයුධ ටන්න ඈ
රළබුශණ්
ශෙොශවොභද, ඒහ ළඳයුශ ෙවුද, ශභොන යටින්ද ළඳයුශ , ශභොන
යශට් නීති විශයෝධී භහටභ වින්න්ද, ශභොන යශට් නීති විශයෝධී
ශෙොල්ර ෙල්ලිඹ වින්න්ද කිඹන හෙ ශම් යශට් ජනතහ දළන
ටන්න ඕනෆ. හශවභ දළන ටත්ශතොත් තභි  ඒ යටල් ශෙොි 
අෙහයඹටද ශම්ෙට ඊදවු ෙශශේ කිඹන හෙ ශවළිදයවු ශන්ශන්.
නමුත් අණ්ඩු තභ ඒ ටළන ශවළිදයවු ෙයරහ නළවළ. ආශභරිෙහ
ශ හ, ෙවුරු ශවෝ කිඹන යුශයෝඳශත යට ක ශ හ, ඔඹ විරුීධ
ෙෆ ටවන යටල් ශෙොශවොභද නීති විශයෝධී වි ශශශ ශඳොශ
වයවහ, ශ කපී වයවහ ශප් යශට් රසතහදඹට ඊදවු ෙශශේ කිඹන
ශතොයතුරු ජනතහට දළන ටන්න තිශඵන ්රධහන හධෙඹ ක තභි 
ශ කපී වයවහ භතු ශච්ච ශතොයතුරු. ඒ ශතොයතුරු කින් ක ද
ශවළිදයවු ෙයරහ නළවළ.
මරහනහරඪ ටරු භන්ත්රීතුමිඹනි, ඒ නිහ පි අණ්ඩුට
නළත ධහයේඹ ෙය කිඹනහ, ශ කපී ජහතයන්තය වි ශශශ
ශඳොශශන් වි අයුධ මිරදී ටත්ශත් ශෙොශවොභද, ඒ වි අයුධ
ළඳය යටල් ශභොනහද, ඒ නීති විශයෝධී ජහතයන්තය වි
ටනුශදනු ඳත්හශටන ගිඹ ෙණ් හඹම් ශභොනහද, ඔුත තු
තිබුණු මුදල් ්රභහේඹ ශෙොච්චයද, ඔුත ඳත්හ ශටන ගිඹ ඵළංකු
ටනු ශදනුර තත්ත්ඹ ශභොෙ කද කිඹන ඒහ ශම් යශට් ජනතහට
දළන ටන්න ඈ රන්නඹ කිඹහ. ඒ ඈ ළරසීභ වයවහ තභි 
ශෙොි  තයම් ්රභහේඹ ක ඔුත තු ත්ෙම් තිබුේහද කිඹන හෙ
විතය ක ශනොශි , ඔුත ටනු ශදනු ෙයපු අඹතන, පුීටරඹන්,
යටල් පිළිඵ ශම් යශට් ජනතහට දළන ටන්න වළකිඹහ
රළශඵන්ශන්. ශ කපී වයවහ ශම් ශඵදුම්හදඹට ඊදවු ෙයපු යටල්
ශවළිදයවු ෙය ටන්න ඒෙ ඳට ළදටත් ශනහ; යටට ළදටත්
ශනහ. ඒ නිහ පි ධහයේඹ ෙයනහ වහභ ඒ පිළිඵ ශම්
යශට් ජනතහ දළනුත් ෙයන්නඹ කිඹරහ. නමුත් ද අණ්ඩු ඒෙ
ෙයන්ශන් නළවළ.
මරහනහරඪ ටරු භන්ත්රීතුමිඹනි, ටරු ඳවිරහශීවි ආභතිතුමිඹ
කිඹහපු විධිඹට යුීධශඹන් ඳසශේ ද අණ්ඩුශ ඊඳක්රභඹ
ශභොෙ කද? ශෙොටි නහඹෙි න් ුතයතල් ෙයන හෙද? ඒ නහඹෙි න්
ුතයතල් කිරීභ තුශ නහටතශත ආති න යුීධඹ ශ කන්න
පුළුන් කිඹරහ තමුන්නහන්ශේරහ ි තනහද? හතුමිඹ ආුතහ,
"අශඹත් යුීධඹ ආති ෙයන්නද වදන්ශන්?" කිඹරහ. ශ කපීරහ
හශේ නහඹෙි න්, හල්ටීටීඉ ංවිධහනඹට ජහතයන්තය ලශඹන්
ශනොශි , ශම් යශට් හල්ටීටීඉ ංවිධහනඹට නහඹෙත්ඹ දීපු
නහඹෙි න් ුතයතල් කිරීභ වයවහ හභහනය ශදභශ තරුේඹන් තුශ
ආති න වයඹ, ශෙෝඳඹ, පී නඹ ශභොෙ කද කිඹරහ හතුමිඹට
ශත්ශයන්ශන් නළවළ. ඒෙ තභි  නහටත යුීධඹෙට ඳහය
ෙඳන්ශන්. ඒෙ හතුමිඹට ශත්ශයන්ශන් නළවළ. ද ශ කපී ුතයතල්
ෙයරහ, ශ කපීට සුය ළඳ දීභ වයවහ, ශ කපී විතය ක ශනොශි 
රසතහදී නහඹෙි න්ට යදහන, ය්රහද දීභ වයවහ, ආභති
තනතුරු දීභ වයවහ ආති ෙයන්ශන් ශභොෙ කද? ඊතුශර්,
නළශ නි ය ශදභශ තරුේ තරුිඹන් තුශ විලසහඹ, වයඹ,
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ශක්රෝධඹ. ඒ වයඹ, ශක්රෝධඹ වින්න් තභි  නහටත යුීධඹ වහ
බීජ පුයන්ශන්. ඒෙ දළන් දළශනන්ශන් නළවළ. ඒෙ ළු ඹට ගිනි
පුපුරු හශේ තිශඵනහ. ඒෙ භනින්න නිර්ේහඹෙ නළවළ; මීටර්
නළවළ. ශ කපී ුතයතල් ෙශහභ, ශ කපීට ශටඹ ක ශදොය ක දීරහ ඒ
ළඳ දුන්නහභ ඔ කශෙෝභ වරි කිඹරහ ඔඵතුභන්රහ ි තනහ නම්
ඒෙ ළයදිි . හශවභ ශන්ශන් නළවළ. ඒ නිහ ඈතහ ට කීශභන්
කිඹනහ, ශම් ෙයන ක්රිඹහදහභඹ ආතුශශේ තභි  ඒ ශදභශ
තරුේඹන් තුශ වයඹ ආති ෙයන්ශන් කිඹන හෙ.
ආි  ඒ? ශම් යශට් යුීධඹ නිහ දවස ටේන ක පී හට ඳත්
වුේහ. මුළු යශට්භ ජනතහ පී හට ඳත් වුේහ. ළඩිශඹන්භ පී හට
ඳත් වුශණ් ඊතුශර් ව නළශ නි ය ශදභශ ජනතහි . ඒ ශදභශ
ජනතහශේ ්රලසනඹ තභ විහ නළවළ. ද න තුරු ත්  ංගුශ
ඈන්න ශදභශ තරුේඹන්ශේ නිදව පිළිඵ, දවස ටේන ක න
තරුේඹන්ශේ නිදව පිළිඵ ශම් අණ්ඩු නිළයදි භළදිවත්
ශරහ නළවළ. ෙමිටු හර්තහ වදනහ; ක්රිඹහෙහරී ළරළසභල් Action Plan- ආශභරිෙහට, ජිනීහරට ගිි ල්රහ ශදනහ. ඒ
ක්රිඹහෙහරී ළරළසභල්ලින් ශම් ත්  ංගුශ ඈන්න ශදභශ
තරුේඹන්ශේ නිදව රළශඵන්ශන් නළවළ. වුනිඹහශ ි ය ශටදය
ආතුශශේදී භයහ දභහපු දිල්රු කහන්, නිභරරඵන්රහ ටළන ද න
තුරු ඳ කඳහරණ ඳරී කේඹ ක ඳත්හ ළයදිෙරුන්ට දඬුම්
දීරහ නළවළ. යජඹ බහයශත, ඵන්ධනහටහයශත ි ටපු ශදභශ
තරුේඹන් ශදශදනකු ඈතහභ නිර්රිජිත විධිඹට ටවරහ භයරහ
දළම්භහ. හහට ඳ කඳහරණ ඳරී කේ නළවළ. ඒහ දකින ශෙොට
ශදභශ තරුේඹන් තුශ ආති න්ශන් වයඹ ක, ශක්රෝධඹ ක. ඒ
වයඹ, ශක්රෝධඹ ත වුරුදු 10කින්, 15කින් තභි  හළිඹට
හන්ශන්. ඒ නිහ ශම්ෙ වරිඹට ශත්රුම් ටන්න. ඔඵතුභන්රහ
ි තනහ නම් ශ කපී ුතයතල් ෙයරහ ්රලසනඹට ඊත්තයඹ වම්ඵ
වුේහඹ කිඹරහ ඒෙ මුශහ ක; ඒෙ රැටිල්ර ක; තභන් තභන්භ
යටහ ටළනීභ ක.
ද ඒ ශදභශ තරුේඹන් නිදවස ෙයන්ශන් නළත්ශත් ආි ?
ඩුභ ටේශන් ඒ ඹ පිළිඵ ශචෝදනහ ඈදිරිඳත් ෙයරහ, නඩු විබහට
ඳත්හ, ඒ නීතයනුකර ක්රිඹහ භහර්ටත් ටන්ශන් නළත්ශත් ආි ?
හදහ ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ඊඳහඹ ඹන ශරහශ ටරු නිභල් න්රිඳහර
ද න්ල්හ ආභතිතුභහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශ වතිෙ ෙයරහ කි හ
භහඹ ක ආතුශත ඊහවි වතය ක පිි ටුනහ කිඹරහ. ටරු
ධිෙයේ ආභතිතුභහත් ඳහර්ලිශම්න්තුශ
ඈන්නහ. භභ
හතුභහශටන් වනහ, ඒ ඊහවි වතය ශෙෝ, කිඹරහ. නුයහධපුයශත,
වුනිඹහශ , ඹහඳනශත භහඹ ක ආතුශත ධිෙයේ වතය ක
ඈ කභනින්භ පිි ටුහ ඒ ඹශේ න්ඹලු නඩු ෙටයුතු ශ ටත්
න් ෙයනහ කි හ.
ද නශත ක හෙ ඊහවිඹ කත් පිි ටුරහ නළවළ. ඒ නිහ
තභි ,-[ඵහධහ කිරීභ ක] ඔඵතුභහශේ ශරහශ දී ෙථහ ෙයන්න,
චන්ද්රන්රි ටජදීය ආභතිතුභනි. මරහනහරඪ ටරු භන්ත්රීතුමිඹනි, ද
ශම් ්රලසනඹ භනින්න මීටර් නළතිවුේහට, ශම් ්රලසනඹ ර්ධනඹ
ශරහ දිගින් දිටටභ ශඳෝේඹ ශරහ හනහ. ඒ ශදභශ
තරුේඹන්ට නිදව ශදන්ශන් නළත්ශත් ආි ? ඒ ශදභශ
තරුේඹන් නිදවස ෙය ටළනීභ වහ නඩු ෙටයුතු ඈදිරිඹට
ඳත්හශටන ඹන්ශන් නළත්ශත් ආි ? ඒ ඹට ශ කපීට හශේ නළ
නළවළ. ඒ ඹට ශ කපීට හශේ යත්තයන් ඵඩු නළවළ. ඒ ඹට ශ කපීට
හශේ ජහතයන්තය ඵළංකුර - සවිස ඵළංකුශ - ශ ොරර් නළවළ. ඒ
ඹට ශ කපීට හශේ ජහතයන්තය ම්ඵන්ධතහ ජහරඹ ක නළවළ. ඒ
ත් ංගුශ
න්ටින
ශදභශ
තරුේඹන්ට
තිශඵන්ශන්
කිලිශනොච්චිශත, මුරති ර තිශඵන භහනහ ශවිළි ෙශ පුංචි
ඳළල්ශෙොශට් විතයි . ද ඒ ඳළල්ශෙොශටත් නළවළ. තිශඵන්ශන් රෆලි
ටවපු බිත්ති වතය විතයි . නමුත් ඒ ඹ නිදවස ෙයන්ශන් නළවළ.
ඒ ඹට ල්ලි නළවළ. ඒ ඹට නළ නළවළ. ඒ ඹට ජහතයන්තය
ඵළංකුර භවහ ඳරිභහේශඹන් ල්ලි නළවළ. ඒ ඹ ජහතයන්තය වි
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ජහහයම්ර ශෙොටසෙරුන් ශනොශි . නහඹෙඹන්ශේ ළරැදි
ඊඳශදස භත ශඵදුම්හදඹට තල්ලු ශච්ච ඒ ශදභශ තරුේඹන්
නිදවස ෙයන්න ශම් අණ්ඩු ෙටයුතු ෙයන්ශන් නළවළ. ඒෙ තභි 
ද තිශඵන ඵයඳතශ ්රලසනඹ.
යුීධඹ හනි , දළනට වුරුදු තුන ක ටත වුේහ, දළන්
ඔ කශෙොභ ඈයි  කිඹරහ ෙවුරු වරි ි තනහ නම්, ඒෙ මුශහ ක.
ඒ මුශහශ ළශටන්න හඳහ. ශම්ෙ නහටතශත ආති න ඵයඳතශ
්රලසනඹෙ මර බීජඹ ක. ශම් බීජඹ ළපිරීභ මීට ඈවත
ඈතිවහශතදීත් න්ීධ ෙශහ. 1972 දී ආති ෙශ ්රමිතිෙයේඹ, 1956
දී යහජය බහහ න්ංවර බහහ කිරීභ වයවහ ඒ බීජඹ ළපුරුහ. ඒ
පුයපු බීජ තභි  ශඵදුම්හදී න්නීධ යහඳහය ඵට ඳත් වුශණ්.
මරහනහරඪ ටරු භන්ත්රීතුමිඹනි, ඒ නිහ පි ධහයේඹ
ෙයරහ කිඹනහ, ශම් යශට් නීතිඹ ෙහටත් හෙ වහ භහන
ක්රිඹහත්භෙ ශන්න ඕනෆ කිඹරහ. ඒෙ ජුරම්පිටිශත භශර්ශේ
නීතිඹ ශන්න ඵළවළ. ශ කපීට හෙ නීතිඹ ක, කිලිශනොච්චිශත,
මුරති ර ජීත් න භහනය ශදභශ තරුේඹන්ට ත නීතිඹ ක
ශන්න ඵළවළ. ඒ ළරැදි ෙළරෆ නීතිඹ ශනස ෙයරහ, යශට් නීතිශත
අධිඳතයඹ සථහපිත ෙයන්න. ළීදහට පුළුන් ශටොයෙහ ද භස
ෙයන්නත්, ද භස ශටොයෙහ ෙයන්නත්. ශම් අණ්ඩු ද
නුටභනඹ ෙයන ළීදහශේ ඒ නයහඹ, ශටොයෙහ ද භස ෙයන,
ද භස ශටොයෙහ ෙයන ඒ නයහඹ වරි ඹන්ශන් නළවළ, යශට් ශඳොදු
නීතිශත අධිඳතයඹ සථහපිත ෙයන්න නම්. ඒ නිහ පි අණ්ඩුට
ඵර ෙයරහ කිඹනහ, ළීදහශේ භූමිෙහ ය ඳහන්න හඳහ කිඹරහ.
ද භස ශටොයෙහ ෙයන, ශටොයෙහ ද භස ෙයන ළීදහශේ භූමිෙහ
නත්රහ ශම් යශට් නීතිශත අධිඳතයඹ ළභ ශදනහටභ භහන
ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්න වහභ භළදිවත් න්න කිඹරහ ධහයේඹ
ෙයමින් භහ නතිනහ.
[தற.த. 5.49]

ගරු විනළයගමූර්ති මුරලිදරන් මශතළ වනෆලත ඳදිාංිකීම නම්
නිනයෝජ අමළතතුමළ
(ரண்தைறகு றரகமூர்த்ற முபறன் - லள்குடிகற்ந தறற
அகச்சர்)

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran - Deputy Minister
of Resettlement)

தகப கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்ககப,
றப்தைக்குரற உரப்தறணர்
றஜறத் கயத் அர்கள்
உகரற்நறன்
தறன்தை
ணக்குக்
கறகடத்றருக்கறன்ந
ரய்ப்கத
முகநரகப்
தன்தடுத்னரதண
றகணக்கறன்கநன். அசுக்கு றரக கஜ.ற.தே. இணரல்
இண்டு
டககள்
தங்கரண
கறபர்ச்சறகள்
கற்தகரள்பப்தட்டண. அந்க் கரனத்றல் தங்கரறகள்
ன்ர அசரங்கம் அர்ககபத் கட தசய்றருந்து. அன்
தறற்தரடு அர்களுக்குப் ததரதுன்ணறப்தை ங்கறன்
கரத்றணரல்ரன் இன்ரம்கூட றப்தைக்குரற உரப்தறணர்
இங்கு உகரற்நக்கூடிரக இருக்கறன்நது.
இன்ர இங்கு தகரண்டு ப்தட்டுள்ப எத்றகப்தைப்
தறககறன் லரண றரத்றல் ரன் கக.தே. அர்ககபப்
தற்நறப் கதசுகறட ககு ஜணரறதற யறந் ரஜதக்ஷ
அர்கபறன் ததருந்ன்ககப் தற்நறத்ரன் கூடுனரகப்
கதச றரும்தைகறன்கநன். தணன்நரல், றடுகனப் தைரகள்
இக்கத்றன்
கதரரட்டம்
முடிவுக்கு
ந்ததரழுது
கறட்டத்ட்ட 12 ஆறம் கதரரபறகள் சகடந்றருந்ரர்கள்.
அந்க் கரனகட்டத்றல் க்கற கசறக் கட்சற, TNA கதரன்ந
அகணத்துக் கட்சறகளும் அர்களுக்குப் ததரதுன்ணறப்தை
ங்க கண்டும் ணக் ககட்டிருந்ண. அககதரல் ககு
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[ටරු විනහඹටමර්ති මුයලිදයන් භවතහ]

ஜணரறதற
அர்கபறடம்
ரங்களும்
ககட்டிருந்கரம்.
அற்கறங்க,
அர்கள்
அகணருக
இண்டு
ருடத்துக்குள்
தைணர்ரழ்வு
அபறக்கப்தட்டு
றடுறக்கப்தட்டிருக்கறன்நரர்கள். அன் அடிப்தகடறல்ரன்
இன்ர கக.தே. அர்களும் ததரதுன்ணறப்தை ங்கப்தட்டு
றடுறக்கப்தட்டிருக்கறன்நரர்.
1989ஆம் ஆண்டு இந்றப் தகடமடன் மத்ம் ற்தட்டு
அந்ப் தகட இங்கறருந்து தபறகநற கரனகட்டத்றல் அன்ர
அசுக்கு றரக TNA -தமிழ்த் ததசிய இராணுவம் என்ற ஓர்
ஆமக்குழுறணக
இந்ற அசரங்கம் அகத்றருந்து.
அறல் ஏர் அங்கத்ரக இருந்ர்ரன் இன்ர றழ்த்
கசறக் கூட்டகப்தறல் இருக்கறன்ந தகப சுகஷ்
தறகச்சந்றன்
அர்கள்.
அர்
உட்தட
தகனர
இக்கத்கச்
கசர்ந்
தசல்ம்
அகடக்கனரன்
கதரன்நர்கள் ல்னரம் அன்ர அசுக்கு றரக ஆமம்
தூக்கறப்
கதரரடிர்கள்ரம்.
அந்க்
கரனகட்டத்றல்
அசரங்கத்றணரல்
தங்கரறரக
ர்றக்கப்தட்ட
றடுகனப் தைரகபறன்
கனர் தறதரகதடன் அக
அசரங்கம் ஏர் இகசற எப்தந்த்க கற்தகரண்டு, எரு
மத்த்க
றர்கரக்குற்கரக
அர்களுக்கு
ரறத்துக்கும் கற்தட்ட ஆமங்ககப ங்கறறருந்து.
அரது,
ஆமத்க
றரறக்கு
ங்கற
அதெடரக
றரும்தறகச்
சரறக்கனரம்
ன்தநண்ற
அன்கந
ஜணரறதற தறகரச அர்கள் இந்க் கரரறத்கத்
ந்றகரதரரக கற்தகரண்டிருந்ரர். ஆணரல், அர்
உண்கறல் அறல் கரல்றகக கண்டரர்.
ணறதம், ற்கதரக ஜணரறதற ககு யறந்
ரஜதக்ஷ
அர்கள்
றரறககபமம்
ண்தர்கபரக்கற
அர்களுக்கு
ததரதுன்ணறப்கத
ங்கற
அதெடரக
அர்ககப
தல்னனரம்
ன்ந
ந்றகரதரத்க
உண்கறகன றரூதறத்துக் கரட்டிறருக்கறன்நரர் ன்ரரன்
கூந கண்டும். தணன்நரல் உனகத்றகன மத்ம் டந்
ரடுகபறல்
என்நரண
ஆப்கரணறஸ்ரணறகன
ககது
தசய்ப்தட்டர்கள்
இன்ர
சறகநக்கூடங்கபறகன
ரழ்கறன்நரர்கள்.
அககதரன்ர
ஈரக்கறகன
ககது
தசய்ப்தட்டர்கள்
சறகநக்கூடங்கபறகன
சறத்றக
தசய்ப்தடுகறன்நரர்கள். இன்ர அதரறக்க அசரங்கம் ணற
உரறககள் லநப்தடுது தற்நறப் கதசறக்தகரண்டிருக்கறன்நது.
ஆணரல்,
அக
அசரங்கம்ரன்
அதுகதரன்ந
டடிக்ககககப
கற்தகரண்டு
ருகறன்நது.
இந்
றகனறல், இண்டு ருடங்களுக்குள் ததரும்தரனரண றழ்
இகபஞர்கள்
தைணர்ரழ்பறக்கப்தட்டு
றடுறக்கப்தட்டிருப்தது உண்கறகன கற்கக்கூடி எரு
றடம்.
றழ்த் கசறக் கூட்டகப்தறணர் கத்துக்கு கம்
கங்ககபமம் ரர்த்கககபமம் ரற்ரரர்கள். தகப
உரப்தறணர் சுந்றன் அர்கள் னரர தரறரர்.
இப்ததரழுது அர் னரற்கநப் தற்நற உபநறறட்டுச்
தசன்நறருக்கறநரர். உண்கறகன ன்ணறப்தை ங்கப்தட்ட
தனர் றழ்த் கசறக் கூட்டகப்கதச் கசர்ந்ர்கள்
ன்ததுகூட அருக்குத் தரறரது. றழ் இகபஞர்கள் ற்ரம்
கண றர்களுக்குப் தைணர்ரழ்வு அபறக்க கண்டுதன்ர
அன்ர அர்கள் ரறட்டிருக்கறநரர்கள். ஆணரல், எரு
றரக
இருக்கறன்ந
கக.தே.க்கு
தைணர்ரழ்வு
அபறக்கப்தட்டிருப்தகறட்டு
இன்ர
றழ்த்
கசறக்
கூட்டகப்தறணர்
சந்கரப்தடரல்
ன்
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ருந்துகறன்நரர்கள்?
ன்தகறட்டு
றழ்
க்கள்
தைரறந்துதகரள்ப கண்டும். ஆகக, இன்ர ங்கபறன்
அசறல் இனரதங்களுக்கரக, சுககதரகங்களுக்கரகத் து
தகரள்ககககப ரற்ரகறன்நர்கபரக றழ்த் கசறக்
கூட்டகப்தறணர் இருந்து ருகறன்நரர்கள் ன்தக ரன்
இங்கு கூநறக்தகரள்ப கண்டும்.
சர்கசத்றணரல்
தங்கரறகள்
ணத்
கடதசய்ப்தட்டர்ககப, அர்கபறன் தகரள்ககககப
லங்கள் ற்ரக்தகரள்கறன்நலர்கபர? ன்ர தகப சுந்றன்
அர்கள் இங்கு ககள்ற ழுப்தறணரர். ஆணரல், இன்ர
தகப சம்தந்ன் அர்கள் ட்டுல்ன, றழ்த் கசறக்
கூட்டகப்தறல்
இருக்கறன்ந
கணர்களும்
அன்ர
தங்கரற ன்ர கட தசய்ப்தட்டிருந் றடுகனப்
தைரகபறன்
கனர்
தறதரகணறன்
தகரள்ககககப
ற்ரக்தகரண்டர்கபரகக
இருந்ரர்கள்.
அக
தகரள்ககககபத்ரன் இன்ரம் அர்கள் ககடப்தறடித்து
ருகறன்நரர்கள். ஆகக, றழ்ப் ததரதுக்கள் அகணரும்
இதுகதரன்ந றடங்ககபப் தைரறந்துதகரள்ப கண்டும்;
சகதறரருக்கறன்ந
உரப்தறணர்களும்
தைரறந்து
தகரள்ப
கண்டும் ன்ர ரன் ககட்டுக்தகரள்கறன்கநன்.
எரு குரகற கரனத்றற்குள் இடம்ததர்ந் அகணகமம்
லள்குடிகற்நறகரடு,
அகணத்துப்
கதரரபறகளுக்கும்
தைணர்ரழ்வு அபறத்து அர்ககபச் சுந்றரக டரட
றட்டிருப்தர் ககு ஜணரறதற யறந் ரஜதக்ஷ அர்கள்.
உண்கறகன ரன் இகணச் சறநந் எரு றடரக ண்ற
றக்கறன்கநன். றகநகற்ர அறகரம் தகரண்ட ககு
ஜணரறதற யறந் ரஜதக்ஷ அர்களுக்கு சட்டத்றன் மூனம்
ருக்கும்
ன்ணறப்தை
ங்கக்கூடி
அறகரம்
ங்கப்தட்டிருக்கறன்நது.
அந்ச்
சட்டத்கப்
தன்தடுத்றத்ரன்
அர்
அந்
ன்ணறப்கத
ங்கறறருக்கறன்நரர். சர்கசத்றல் இருக்கறன்ந றடுகனப்
தைரகபறன் கனகப்தைக்ககப முநறடிப்தற்கு அந்ப்
ததரதுன்ணறப்தை எரு ரய்ப்தரக இருக்கறன்நது; அறல்
ரங்கள்
தற்நறமம்
கண்டிருக்கறன்கநரம்
ன்தக
இச்சகதறல்
கூநறக்தகரண்டு,
ணது
உகக
முடிக்கறன்கநன். ன்நற. க்கம்.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමිය

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
සතුතිි , ටරු නිශඹෝජය භහතයතුභනි.

ඉශ ට ටරු භි න්දහනන්ද ලුත්ටභශේ භහතයතුභහ. ටරු
භහතයතුභනි, ඔඵතුභහට විනහඩි 08ෙ ෙහරඹ ක තිශඵනහ.
[.බහ. 5.55]

ගරු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමනේ මශතළ වක්රීඩළ අමළතතුමළ
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அரேத்ககக டுத்துகந அகச்சர்)

றகபரட்

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage - Minister of
Sports )
මරහනහරඪ ටරු භන්ත්රීතුමිඹනි, දලෙ තුනෙ ෙහරඹ ක ශම්
යශට් දරුණු යුීධඹ ක ඳළතිරහ, ඒ යුීධඹ නිහ ශම් යශට් ජීවිත
දවස ටේන ක විනහල ශරහ, ශම් යශට් අර්ථිෙඹ ඵයඳතශ ශර
විනහල ශරහ තිබුණු යුටඹෙ ඒ න්ඹල්ර න් ෙයමින් ශම් යටට
හභඹ ඊදහ ශරහ ය තුනෙ ෙහරඹ ක ටතශරහ තිශඵනහ. ශම්
යශට් ජනතහ ඈතහභත් තුටින් ජීත් න ෙහනු ක තභි  ශම්
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ඊදහශරහ තිශඵන්ශන් කිඹන හෙ පි ෙවුරුත් දන්නහ ශදඹ ක.
තිටරු ජනහධිඳතිතුභහශේ නහඹෙත්ශඹන් ශම් යජඹ, වීශයෝදහය
අය කෙ වමුදහ දළළන්ත ෙළඳ කිරීභ ක ෙයරහ ශම් යුීධඹ
න් ෙශහ, මරහනහරඪ ටරු භන්ත්රීතුමිඹනි.
භභ මුලින් කි  අෙහයඹට ශම් යුීධඹ හනශත ්රතිපරඹ
ශම් යටට හභඹ රළබීශම් ්රතිපරඹ නිහ ද ශම් යශට් ජීත් න
ජනතහශේ ජන ජීවිතඹ, ඔවුන්ශේ අර්ථිෙඹ න හ න්ටුහ ශටන
ශභොන තයම් තුටින් ටත ෙයනහද, යශට් දළළන්ත ංර්ධනඹ ක
ෙයහ ශම් යට ශභොනතයම් ඈදිරිඹට ඹනහද කිඹන හෙ ඳ ෙවුරුත්
දන්නහ ශදඹ ක. නළශ නි ය ඳශහශත් ජීත් න භන්ත්රීරිඹෙ
වළටිඹට ඔඵතුමිඹත් හඹ ඈතහභ ශවොඳින් දන්නහ. ශම් යුීධශත දුෙ
ඳට ළඩිඹ ඔඵතුමිඹ ශවොට දන්නහ. ශම් යුීධශඹන් ඔඵතුමිඹ
ඳට  හ ඵළට ෙෆ භන්ත්රීරිඹ ක. ඒ නිහ ශම් යුීධඹට ශඳය
තත්ත්ඹත්, යුීධඹට ඳසු රළබුණු හභශත ්රතිපරත් ඳට  හ
ඔඵතුමිඹ ශවොට දන්නහ, මරහනහරඪ ටරු භන්ත්රීතුමිඹනි.
භංටර භයවීය භන්ත්රීතුභහ වින්න්, ද දින බහ ෙල් තඵන
සථහශ ඈදිරිඳත් ෙයන රද ශභභ ශඹෝජනහ දිවහ ඵළලුහභ
ඒෙ ටිෙ ක ඵයඳතශි  කිඹරහ ඳට ි ශතනහ. වළඵළි  හතුභහ ශම්
ශඹෝජනහ ඈදිරිඳත් ෙශ අෙහයඹ දිවහ ඵළලුහභ හෙ ෙහයේඹ ක
ඳළවළදිලි ශනහ. අණ්ඩුත් හ කෙ දළඩි වයඹකින් තභි 
හතුභහ ෙථහ ෙශශේ. හතුභහ ශම් ශඹෝජනහ ඈදිරිඳත් ෙය
තිශඵන්ශන් ශම් යශට් ්රජහතන්රහදඹ සථහපිත ෙයන්නත්
හශවභත් නළත්නම් ශම් යශට් භහන ි මිෙම් ශනුශන්ත්
හශවභත් නළත්නම් ශම් යශට් ඈතහභ ශවො ශදඹ ක ටළන ි තරහත්
ශනොශි . ශම් අණ්ඩුත් හ කෙ තිශඵන වයඹකින් ඈදිරිඳත්
ෙශ ශඹෝජනහ ක වළටිඹට තභි  පි හඹ දළ කශ ක.
ඵරන්න මරහනහරඪ ටරු භන්ත්රීතුමිඹනි, හතුභහශේ මලිෙ
ධහනඹ ශ කපී. ජඹරත් ජඹර්ධන භන්ත්රීතුභහත් ර කසභන්
කිරිආල්ර භන්ත්රීතුභහත් ශම් සථහශ දී හ කත් ජහතිෙ ඳ කඹ
නිශඹෝජනඹ ෙයමින් ශම් ටරු බහශ ඈන්නහ. හතුභහශේ දළඩි
ධහනඹ ශඹොමු වුශණ් ශ කපීට. හතුභහශේ ව ශප් කිර වියහි
භන්ත්රීතුභහශේ ම්පර්ේ ෙථහශ හයහංලඹ ටත්තහභ ශ කපීශටන්
ශතොය ශරෝෙඹ ක ඔවුනට තිබුශණ් නළවළ. ශ කපී, ශ කපී, ශ කපී.
ජඹරත් ජඹර්ධන භන්ත්රීතුභහ දන්නහ, හතුභන්රහ ශ කපීත් හ කෙ
ශෙොඳභේ හෙච්නහ ෙශහද කිඹරහ; 2001-2004 අණ්ඩු ෙහරශත
ශ කපීත් හ කෙ හ කත් ජහතිෙ ඳ කඹ ශභොන තයම් හෙච්නහ
ෙශහද කිඹරහ. ශ කපී හල්ටීටීඉ හශ ක ඈන්න ශෙොට ශවොි , ශ කපී
අණ්ඩුට ඊදවු ෙයන ශෙොට ශවො නළවළ. ඒෙ වරිඹට නිෙම් ඔඹ
ශටොල්රන්ශේ ම්භහ, 'ම්භහ',
ශප් ම්භහ 'සුම්භහ' හශේ
ෙථහ ක. ඒෙ වරි හධහයේි  ශන්, ටරු භන්ත්රීතුභහ. ශ කපී
හල්ටීටීඉ ංවිධහනශත ඈන්න ශෙොට තමුන්නහන්ශේරහ හභ
හෙච්නහ ෙයන ශෙොට, තමුන්නහන්ශේරහ හභ ගිවිසුම් ටවන
ශෙොට, තමුන්නහන්ශේරහ හල්ටීටීඉ හෙට අයුධ ශදන ශෙොට
ශවොි . දළන් කිර වියහි භන්ත්රීතුභහ භවහ ශ දනහශන් ෙථහ
ෙශහ. වි අයුධ ශටනහශ , ගුන් ඹහනහ ශටනහශ , ශම් භවහ
මිි ර ශටනහශ ෙවුද කිඹරහ කි හ. ශම්හ න්ඹල්ර කභ
ශටනහශ ශ කපී ලු. හතුභහශේ ඳ කශඹන් හල්ටීටීඉ ංවිධහනඹට
දුන්න වි අයුධ රළි සතු හතුභහ දන්ශන් නළීද කිඹන්න භහ
දන්ශන් නළවළ. ශභොෙද, කිර වියහි භන්ත්රීතුභන්රහ ඒ ෙහරශත
ශෙොට ෙලිභ ටවශටන ි ටපු චූටි ශෙොල්ශරෝ. හතුභන්රහ ඒහ
දන්ශන් නළවළ. හතුභන්රහ කුරුඳුත්ශත්, විරුීධ ඳහර්ලසශත
නහඹෙතුභන්රහශේ ශටල් සශේ ශෙොට ෙලිම් ටවශටන ලියුම්
ෙ ෙ හ ි ටපු ශෙොල්ශරෝ. ඒ ශටොල්ශරෝ දන්ශන් නළවළ, හ කත්
ජහතිෙ ඳ කඹ ශභොනහද ෙශශේ කිඹරහ.
දළන් ඵරන්න, හශවභ කි හභ ශෙොශම දිස්රි කෙශත හ කත්
ජහතිෙ ඳ ක ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රී සුජී ශේනන්ංව භන්ත්රීතුභහ පුදුභ
විධිඹට ි නහ ශනහ. ශභොෙද, ඒෙ තභි  තයඹ. ඒහ දන්ශන්

1186

නළති කිර වියහි භන්ත්රීතුභන්රහ ද ෙථහ ෙයරහ කිඹනහ
මරහනහරඪ ටරු භන්ත්රීතුමිඹනි, "ඵරන්න, ශ කපී පිළිඵ ද
ඵයඳතශ ්රලසනඹ ක" කිඹරහ.
ද ශම් ශ කපී ටළන ඳභේ ක ෙථහ ෙයන්ශන් ආි ? හශවභ
නම් ශප් ටරු ෙරුේහ ම්භහන් නිශඹෝජය ආභතිතුභහ නළශ නි ය
ඳශහශත් හල්ටීටීඉ ංවිධහනශත ි ටපු න්නීධ නහඹෙඹහ. හ කත්
ජහතිෙ ඳ කශත භන්ත්රීරු ෙට ෙළශ නෙම් කිඹරහ තිශඵනහ,
"ෙරුේහ හල්ටීටීඉ හශෙන් ෙළඩුශ යහන්පී හෙ" කිඹරහ. සුජී
ශේනන්ංව භන්ත්රීතුභනි, තමුන්නහන්ශේත් කිඹරහ තිශඵනහ.
භශටත් හ කෙ රඳහි නි විහදරදී ඔඵතුභහ කිඹරහ තිශඵනහ,
"ෙරුේහ හල්ටීටීඉ හශෙන් ෙළඩුශ
යනිල් වික්රභන්ංව
භවත්තඹහ" කිඹරහ. ෙරුේහම්භහන් භන්ත්රීතුභහට - නළශ නි ය
න්නීධ නහඹෙඹහට- ්රජහතන්රහදී පිළිශතට හන්න පුළුන්
නම් ආි  ශ කපීට හන්න ඵළරි?

ගරු සුජීල නවේනසිාංශ මශතළ

(ரண்தைறகு சுஜல கசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
පි ඒෙ ෙළඩුශ -

ගරු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමනේ මශතළ

(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அரேத்ககக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ෙළඩුශ ටන්න. ශදෙට ෙ රහ ටන්න ඵළලුහ, ඉට ෙලින්
අණ්ඩු ෙළඩුේහ. ඒෙි  න්දු වුශණ් ටරු භන්ත්රීතුභනි.
තමුන්නහන්ශේරහශේ නහඹෙඹහට ෙ න හෙ දන්ශන් නළවළ. ඒ
ටළන හතුභහට දළනුභ ක නළවළ.

ඵරන්න, ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශ ්රජහතන්රහදී පිළිශතට අපු
කී ශදශන ක ඈන්නහද කිඹරහ. ජනතහ විමු කති ශඳයමුශණ්
භන්ත්රීරුන් ටිෙ ඵරන්න. භන්ත්රීරුන් 40 ක න්ටිඹහ. බහටඹ කභ
න්නීධ නහඹෙඹන්. 1988, 1989 ෙහරශත ඵළංකු ෙළඩුහ, ශඵලි
ෙළපුහ. ශභොනහද ශනොෙශශේ? භහර ෙළඩුහ. හනහෙට ද
ශම්හ කිඹනශෙොට හතුභන්රහ ශභතළන නළවළ. රළි සතු ටේන්
තිශඵනහ. භවරුන්ශේ ශත් ආඟිලි ඳහ නළවළ. ශඵෝම්ඵ ටවරහ,
භවය ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීරුන්ශේ ශත් ආඟිලි නළවළ. ද ඒ
ඹ ්රජහතන්රහදී පිළිශතට ආවිල්රහ තිශඵනහ. ඈතින් පි
ඒෙට වය ෙයන්නට ඕනෆද? නළවළ. ජනතහ විමු කති ශඳයමුේට
වි අයුධ බිභ තඵරහ ්රජහතන්රහදී පිළිශතට හන්න පුළුන්
නම්, ෙරුේහම්භහන් නිශඹෝජය ආභතිතුභහට ්රජහතන්රහදී
පිළිශතට හන්න පුළුන් නම්, පිල්ශරඹහන් භව ආභතිතුභහට
්රජහතන්රහදී පිළිශතට හන්න පුළුන් නම්, ආි  ශ කපීට හන්න
ඵළරි? ශ කපී හල්ටීටීඉ ංවිධහනඹට ෙශඩ් ඹනතහ ක ෙල්
තමුන්නහන්ශේරහට ශ කපී ශවොි . [ඵහධහ කිරීභ ක] ඔ . ඒෙ තභි 
ඔඵතුභන්රහට කිඹන්ශන්. ල්රහ ටත්තහ. ල්රහ ශටන පි ද
ඔුත ඳහවිච්චි ෙයනහ, ටරු භන්ත්රීතුභනි. ටරු භන්ත්රීතුභනි,
ඔඵතුභන්රහට චන්ද්රන්රි ටජදීය ආභතිතුභහශේ ෙථහශ දී කිඹි , ද
ශම් අණ්ඩු ඹටශත් හල්ටීටීඉ රසතහදීන් ශභොන තයම්
්රභහේඹ ක පුනරුත්ථහඳනඹ නහද කිඹරහ.
භභ චන්ද්රන්රි ටජදීය භහතයතුභහට සතුතින්ත ශනහ. භභ
හතුභහශේ බහයශත න්ටින හල්ටීටීඉ රසතහදීන් තය ක්රී හ
තයටහලිඹ ක ඳත්හ, ඒ ඊතුශර් හල්ටීටීඉ ංවිධහනඹ තශර්
ි ටපු රංෙහශ ද කතභ ක්රී ෙශඹෝ ඳස ශදශන ක ශතෝයහ ශටන
ක්රී හ භහතයහංලශත ජහතිෙ ංචිතඹට ඈදිරිඳත් ෙය තිශඵනහ.
ඔවුන් රඵන වුරුීශී ඈන්දිඹහශ හ ක තයටහලිඹට ශටන
ඹන්න ද පුුතණු ෙයනහ. ඔවුන්ට ෙයන්න පුළුන් ශඩි
තළබීශම් ක්රී හ. ඔවුන්ශේ ක්රී හ ශඩි තළබීභ. [ඵහධහ කිරීභ ක]
ටරු භන්ත්රීතුභහ, භභ ශතෝයහ ටත්ශත් හල්ටීටීඉ ංවිධහනශත ශවො
snipersරහ ටිෙ. [ඵහධහ කිරීභ ක] ශදන්න පුළුන්. ශඵෝම්ඵ ටළසීභ
ලිඹහ ඳදිංචි ක්රී හ ක විධිඹට තිබුේහ නම් භභ ඒත් ටන්නහ.
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[ටරු භි න්දහනන්ද ලුත්ටභශේ භවතහ]

ඒෙ ලිඹහ ඳදිංචි නළති නිහ ටන්න ඵළවළ. ටරු සුජී ශේනන්ංව
භන්ත්රීතුභනි ඔඵතුභහ දන්නහද, ඊතුරු ඳශහශත් ජහතිෙ පිි නුම්
තයටහලිඹ ඳළළත්වහඹ කිඹරහ. ඳශමුළනි සථහනඹට අශ
මුරති ර ි ටපු භයහ ශටන භළශයන මුුතදු ශඵශශ ක. පි ඔුත
ශෙොශම ශේනහ. ඔුත ශෙොශමට ශටනළල්රහ, ජහතිෙ ංචිතඹට
ශටනළල්රහ පි ඒ ක්රී ෙඹහ ජහතයන්තයඹට ශටන ඹන්න,
ඔලිම්පි ක තයට ද කහ ශටන ඹන්න ෙටයුතු ෙයනහ. ටරු නහභල්
යහජඳ ක භන්ත්රීතුභහ කිලිශනොච්චිඹට ගිි ල්රහ, ඹහඳනඹට ගිි ල්රහ
යුීධඹට වබහගි වුණු තරුේශඹෝ ද ශඳොලීන්ඹට ඵහ ශටන
තිශඵනහ. හල්ටීටීඉ ංවිධහනශත ි ටපු ලුතිනන්රු ද න්විල්
අය කෙ ඵරෙහශත ඈන්නහ. ජඹරත් ජඹර්ධන භන්ත්රීතුභනි,
පි ෙයන ජඹග්රවේ තභි  ශම්. හදහ ශම් යට ශදෙ ෙයන්න ටී56
හශේ වි අයුද තට ටත් හල්ටීටීඉ ශඵශහ අයුද බිභ තිඹරහ
යශට් ජහතිෙ ශෙොඩිඹ යශටන යට ශනුශන් ක්රී හ ෙයන්න ද
ඈදිරිඳත් ශරහ තිශඵනහ ටරු ජඹරත් ජඹර්ධන භන්ත්රීතුභනි.
ඳට ඒෙ පුළුන් වුේහ. භතෙ ෙයන්න හඳහ. ඒ තභි  ඳ රඵහ
ටත් ජඹග්රවේ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමිය

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
ටරු භහතයතුභනි, ඔඵතුභහට රඵහ දුන් ෙහරඹ හනි .

ගරු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමනේ මශතළ

(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அரேத்ககக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ඒ නිහ භභ ඈතහභත් ශටෞයශඹන් ඔඵතුභන්රහශටන් ඈල්රහ
න්ටිනහ, ෙරුේහෙයරහ,-

ශම් යශට් තිබුණු යුීධඹ න් ෙශහ ශේභ ශම් යශට්
අය කෙ ශල්ෙම්තුභහ ්රමුඛ ශප් වීශයෝදහය වමුදහ, ශප්
අය කෙ ංලර ්රධහනීන් ඒ තිබුණු යුීධශඹන් ඳසශත්
නළතත් ශම් යට තුශ යුීධඹ ක ආති ශනොශන්න දළළන්ත ළ
පිළිශශ ක ෙය ශටන ඹනහ. ඒ වහ පි විවිධ පුීටරශඹෝ
ඳහවිච්චි ෙයනහ. ඒ නිහ ඒහ ළරැදි විධිඹට ර්ථ ෙථනඹ
ෙයමින් හ කත් ජහතිෙ ඳ කඹ වළභදහභ හල්ටීටීඉ ංවිධහනඹට
වුභනහ විධිඹට ඔවුන්ට ෙශඩ් ගිඹ විධිඹට ත දුයටත් ඔවුන්
ශනුශන් ෙශඩ් ඹන්න හඳහ කිඹන හෙ හ කත් ජහතිෙ ඳ කඹට
භත ක ෙයමින් භභ නිවඬ ශනහ. ශඵොශවොභ සතුතිි .
[. බහ. 6.04]

ගරු වවලද ජයත් ජයලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ஜனத் ஜர்ண)

(The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana)
මරහනහරඪ ටරු භන්ත්රීතුමිඹනි, ටරු භි න්දහනන්ද
ලුත්ටභශේ ආභතිතුභහශේ ෙථහශන් ඳසශේ ෙථහ ෙයන්න භට
සථහ රළබීභ ටළන භහ ඈතහභත්භ තුටු ශනහ. පුනරුත්ථහඳන
වහ ඵන්ධනහටහය ්රතිංසෙයේ ආභතිතුභහත් ඈන්නහ, ධිෙයේ
ආභතිතුභහත් ඈන්නහ. භභ ධිෙයේ ආභතිතුභහශේ ධහනඹ
ශඹොමු ෙයන්න ෙළභළතිි , ශ කපීට විරුීධ භවහධිෙයේශත නඩු
දහනහ කිඹරහ තමුන්නහන්ශේරහ ෙශ ්රන්ීධ ්රෙහලඹ පිළිඵ.
භභ දන්ශන් නළවළ ද ඔඵතුභහට ෙථහ ෙයන්න සථහ
තිශඵනහද කිඹරහ. ෙරුේහෙයරහ කිඹන්න,-

ගරු රවුසහ ශකීම් මශතළ වඅධිකරණ අමළතතුමළ
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம் - லற அகச்சர்)

ගරු සුජීල නවේනසිාංශ මශතළ

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice)
භභ හශවභ ්රෙහලඹ ක ෙයරහ නළවළ.

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
ශ කපීශේ නළ රට ශභොෙද ෙශශේ?

ගරු වවලද ජයත් ජයලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு சுஜல கசணசறங்க)

ගරු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමනේ මශතළ

(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அரேத்ககக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
තමුන්නහන්ශේරහ නළ දළෙරහ තිශඵනහද? ටරු භංටර
භයවීය භන්ත්රීතුභහ ෙථහ ෙයරහ කි හ, ෙළු ල්ලි, ශ කපීශේ
ල්ලි කිඹරහ. ටරු භන්ත්රීතුභහ, ශ කපීශේ ල්ලිරට වරි ශන
ශභොනහට වරි හශවභ ෙයපු ශදඹ ක තිශඵනහ නම් ඔප්පු ෙයන්න.
භංටර භයවීය භන්ත්රීයඹහ කි හ, ශම් යශට් ෙළු ල්ලි ටළන. පි
කිඹනහ, ඒ විධිඹට ආවිල්රහ තිශඵනහ නම් ඔප්පු ෙයන්න
කිඹරහ. ශම් යටට ෙළු ල්ලි ශටනළල්රහ තිශඵනහ නම් ඔප්පු
ෙයන්න. කිරිආල්ර භන්ත්රීතුභහ ෙථහ ෙයන ශෙොට කි හ, ශම්
යශට් නීතිඹ ඇතට ගිි ල්රහ, භහන ි මිෙම් ඊල්රං නඹ ශරහ,
ශම් යශට් හධහයේඹ නළති ශරහ, ්රජහතන්රහදඹ නළති ශරහ
කිඹරහ.
පි
තමුන්නහන්ශේරහට
වළභදහභ
කිඹන්ශන්
්රජහතන්රහදඹ, නීතිඹ මුලින්භ හ කත් ජහතිෙ ඳ කඹ තුශ
ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්න කිඹහි . තමුන්නහන්ශේරහශේ ඳ කශත
්රජහතන්රහදඹ මුලින්ඹ ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්න.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමිය

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
ටරු ආභතිතුභනි, ඔඵතුභහට රඵහ දුන් ෙහරඹ හනි .

ගරු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමනේ මශතළ

(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அரேத்ககக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
න් ෙයන්නම්.
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(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ஜனத் ஜர்ண)

(The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana)
නළවළ, ශම්ෙ යජඹ ෙයපු ්රෙහලඹ ක. යජශත ආභතියශඹ ක
වළටිඹට ඔඵතුභහ ද කිඹන්න, ශ කපීට විරුීධ භවහධිෙයේශත
නඩු දහනහද කිඹරහ. ශ කපීශේ ධනඹ පිළිඵි  ද ඳට ්රලසනඹ
තිශඵන්ශන්. පුනරුත්ථහඳන වහ ඵන්ධනහටහය ්රතිංසෙයේ
ආභතිතුභනි, තමුන්නහන්ශේ දන්නහ නම් ෙරුේහෙයරහ
කිඹන්න, මුුතශී තිබුණු ශ කපීට ඹත් නළ ,- භභ ට කීශභන්
යුතු කිඹනහ, ශම් ්රෙහලඹ ෙශශේ ශම් අණ්ඩුශ භහධය
්රෙහලෙ, ජහතිෙ අය කහ පිළිඵ භහධය ඒෙෙශත ධය ක
ජනයහල්, ඒ හශේභ යජශත ආභතිරු. ශ කපීශේ ඵළංකු ගිණුම්
600 ක ටළන වන් ෙයරහ තිශඵනහ. නළ විලහර ්රභහේඹ ක
ටළන වන් ෙයරහ තිශඵනහ. ද ශම් අණ්ඩුශ ට කීභ ක,
යුතුෙභ ක තිශඵනහ, ශ කපී රැස ෙයපු භවහ ධනසෙන්ධඹ
පිළිඵ ්රෙහල ෙයන්න. ඒහ යහජ න්තෙ ෙයනහ කිඹරහ
කි හ. ඒහ යහජ න්තෙ ෙයරහ තිශඵනහද, ඒ ත්ෙම්ර
ටිනහෙභ කීඹද, ඒ ත්ෙම් ශම් යශට් ි ංෙ ජනතහට, ඊතුශර්
ජනතහට, ශම් යශට් භසත ජනතහට ඳහවිච්චි ෙයන්න දීරහ
තිශඵනහද, ඒහ ඒ ජනතහශේ ජනතහ යමුදල් ඵට ඳත් ෙයරහ
තිශඵනහද කිඹන හෙ ෙරුේහෙයරහ කිඹන්න කිඹරහ භභ ශම්
සථහශ දී ඔඵශටන් ඈල්ලීභ ක ෙයනහ.

මරහනහරඪ ටරු භන්ත්රීතුමිඹනි, ඒ හශේභ ජහතයන්තය
රසත ජහරඹ ටළන ශ කපී ශතොයතුරු ශවළි ෙයි  කිඹරහ යහජය
අය කෙ ශල්ෙම්යඹහ ඳළවළදිලි වන් ෙයරහ තිශඵනහ. ඒ
ශතොයතුරු ශභොනහද කිඹරහ දළන ටන්න ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශ
ඳට ි තිඹ ක තිශඵනහ. ශ කපී ත්  ංගුට ටළනීභ යට ක
වළටිඹට පි රඵපු ශරොකු ජඹග්රවේඹ ක කිඹරහ තත්
ආභතියශඹ ක කි හ. භභ 2011 ශදළම්ඵර් භහශත 01ළනිදහ
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ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශ වළන්හඩ්ටත ෙශහ, ශ කපීට විරුීධ තිශඵන
ජහතයන්තය ශයන්තු.
භහ ධිෙයේ ආභතිතුභහශටන් වනහ, ගිඹ වුරුීශී
ශදළම්ඵර් භහශත 01න දහ භහ ශභභ ඳහර්ලිශම්න්තුශ
වළන්හඩ්ටත ෙශ ජහතයන්තය ශඳොලීන්ශත විිත ශයන්තු
ම්ඵන්ධශඹන් ද න තුරු ඔඵතුභහශේ භහතයහංලඹ -ධිෙයේ
භහතයහංලඹ- ශටන තිශඵන පිඹය ශභොෙ කද කිඹරහ. ඒ
ම්ඵන්ධ යජඹ ශනුශන් ෙය තිශඵන්ශන් ශභොනහද කිඹහ
ෙරුේහෙයරහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට ශවළි ෙයන්න කිඹරහ භහ
ඈල්රහ න්ටිනහ. කින්භ පිඹය ක යශටන නළවළ. තමුන්නහන්ශේරහ
ශ කපීට විරුීධ නීතිඹ ක්රිඹහත්භෙ ශනොෙයන්ශන් ශ කපීශේ
ල්ලිරට, ශ කපීශේ නළ රට, ශ කපීශේ ශ ොරර්රට, ශ කපීශේ
ඵළංකු ගිණුම්රට වල් ශරහද, ය  ශරහද කිඹහ භහ වනහ.
රසතහදඹ ළශළ කවීශම් ඳනත ඹටශත් ද ශම් යශට් යහ ශටන
න්ටින ි ංෙ ද්රවි ළෙෙරුන්ට හෙ විධිඹෙට රෙන්නටත්,
ශ කපීට ත විධිඹෙට රෙන්නටත් තමුන්නහන්ශේරහ ක්රිඹහ
ෙයන්ශන් ආි  කිඹහ භහ තමුන්නහන්ශේරහශටන් ඳළවළදිලි
වනහ. ඈ කඵහල් තහස භවත්භඹහ ද ි න්දු පුත් ඳතට
ශභොනහද කිඹන්ශන්? ශ කපීට තිශඵන ජහතයන්තය ජහරඹ පිළිඵ
ඈ කඵහල් තහස භවත්භඹහ කිඹනහ, ශ කපී නමින් ආති නළ 5 ක
වහ ගිණුම් 600 ක යහජ න්තෙි  කිඹරහ.
මරහනහරඪ ටරු භන්ත්රීතුමිඹනි, ශප් විනහඹටමර්ති
මුයලිදයන් නිශඹෝජය ආභතියඹහ ද ලුත් ෙථහ ක කිඹනහ. ශම්
යජඹ ශ කපීට ශඳොදු භහ ක දුන්නහඹ කිඹහ මුයලිදයන් නිශඹෝජය
ආභතියඹහ ද ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශ දී ්රෙහල ෙශහ. ධිෙයේ
ආභතිතුභහශටන් භහ වනහ, පුනරුත්ථහඳන වහ ඵන්ධනහටහය
්රතිංසෙයේ ආභතිතුභහශටන් භහ වනහ, ශම් ්රෙහලශත තය,
තයතහ ශභොෙ කද කිඹරහ. ඔුතට ජනහධිඳති භහ ක දීරහ
තිශඵනහද? ජනහධිඳති භහ දුන්ශන් ෙවුද? ජනහධිඳති භහ
ශදන්නට ධිෙයේ ආභතියඹහ වළටිඹට ටරු යවුෂස වකීම්
ආභතියඹහ නිර්ශීල ෙය තිශඵනහද කිඹරහ භහ හතුභහශටන්
්රලසන ෙයනහ. ශ කපීට ශඳොදු භහ දීරහ තිශඵනහ නම්,
රසතහදඹ ළශළ කවීශම් ඳනත ඹටශත් තභත් ශෙොශම,
වුනිඹහ, නුයහධපුයඹ ව යශට් නිකුත් න්ය ෙවුරුර න්ටින,
රිභහන්ඩ් න්ය බහයශත තඵහ ශටන න්ටින ද්රවි න්යෙරුන්ට ශඳොදු
භහ රඵහ ශනොශදන්ශන්, ශ කපීට තිශඵන භවහ ධනසෙන්ධඹ
ඔවුන්ට නළති නිහද කිඹන හෙ භහ වනහ.
තත් ්රිත්ති ්රෙහලඹ ක තිශඵනහ, ශ කපීශේ නළ , ගිණුම්
න්ඹල්රභ යහජ න්තෙ ෙශහඹ කිඹරහ. යශට් ජනතහශේ මරය
ඳරිඳහරනඹ පිළිඵ ම්පර්ේ ි තිඹ තිශඵන්ශන් ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තුටි . හශවභ නම්, ඒහ යහජ න්තෙ ෙශහ නම්
තමුන්නහන්ශේරහ ඒහ ඳහර්ලිශම්න්තුට ශවළි ෙයනහද කිඹන
හෙ භහ වනහ. ශ කපී පුනරුත්ථහඳනඹ කිරීභ පිළිඵ ඳට
ටළටලු ක නළවළ. ශ කපීට භහ දීභ පිළිඵ ඳට ටළටලු ක
නළවළ. වළඵළි  ඒ වහ නුටභනඹ ෙයන මර ධර්භඹ ශභොෙ කද?
ඔඵතුභහශේ යජශත ආභතිරුන්භ කිඹනහ, ශ කපීට විරුීධ
භවහධිෙයේශත නඩු ඳයනහඹ කිඹරහ. ශෙොි  ධිෙයේශතද
නඩු ඳයහ තිශඵන්ශන්? චන්ද්රන්රි ටජදීය ආභතිතුභනි,
ඳහර්ලිශම්න්තුශ ්රලසන ෙයීදී ඔඵතුභහට ෙලින් ඵන්ධනහටහයඹ
බහය ි ටපු ආභතියඹහ කි හ, ශ කපී කිඹරහ න්යෙරුකු
රංෙහශ කින්භ ඵන්ධනහටහයඹෙ න්යටත ෙයරහ නළවළි  කිඹරහ.
හශවභ නම් ඔුත ඈන්ශන් ශෙොශවේද? දිය ශරෝෙශතද? ශෙොශවේද
ඈන්ශන්? යජ හශල්ද ඔුත ඈන්ශන්? ඔුතට ශනභ ළරකිලි ආි ?
ශභන්න ශභතළනි  ඳට ්රලසනඹ තිශඵන්ශන්. ි ංෙ මිනිසසු
රිභහන්ඩ්ටත ෙයරහ නය දු ක විඳිීදී, ඔවුන්ට වුරුදු ටේන්
යු කතිශත හධහයේඹ ඈටු ශනොශීදී ශ කපීට විතය ක ශභළනි
සුශඛෝඳශබෝගි ළරකිලි රළශඵන්ශන් ශෙොශවන්ද කිඹන හෙ භහ
වනහ. ශ්රී රංෙහශ
ශඳොලීන්ඹ ජහතයන්තය ශඳොලීන්ශත
හභහජිෙශඹ ක. විවිධ ජහතයන්තය ඳයහධ, භත් ද්රය, භත් කුඩු වහ
රසත ක්රිඹහන් පිළිඵ ජහතයන්තය ශඳොලීන්ශත අධහයඹ,
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ඊඳෙහයඹ පි ඈල්රනහ. ද ඵරන්න, ශම් ජහතයන්තය ශඳොලීන්ඹ
ශභොෙ කද කිඹන්ශන්? ජහතයන්තය ශඳොලීන්ඹ කිඹනහ, ශ කපී
පිළිඵ ශතොයතුරු රංෙහශ ශඳොලීන්ඹ වයවහ රඵහ ශදන්නඹ
කිඹරහ. භහ ගිඹ තිශත රංෙහශ ශඳොලිසඳතියඹහශටන් ලිඛිත
ඈල්ලීභ ක ෙශහ. "ශ්රී රංෙහශ ශඳොලීන්ඹ ජහතයන්තය ශඳොලීන්ශත
හභහජිෙත්ඹ දයනහ. විවිධ සථහර විවිධ ඳයහධෙරුන්,
ජහතයන්තය ඳයහධෙරුන් ල්රහ ටළනීභට, ශතොයතුරු රඵහ
ටළනීභ වහ ඔඵ ජහතයන්තය ශඳොලීන්ශත වශඹෝටඹ ඳතහ
තිශඵනහ. හශවභ නම් කුභයන් ඳත්භනහදන් ශවත් ශ කපී
පිළිඵ ශ්රී රංෙහශ ශඳොලීන්ඹ තු න්ඹලුභ ශතොයතුරු ජහතයන්තය
ශඳොලීන්ඹට රඵහ දීශම් දහචහයහත්භෙ ි තිඹ ක, ට කීභ ක
ශ්රී රංෙහශ ශඳොලිසඳතියඹහ වළටිඹට ඔඵට තිශඵනහ"ි  කිඹහ.
ශප් ශඳොලීන්ශත ශටෞයඹ, යෝභහනඹ අය කහ න්ශන්
න්න ඒ නුි . ශප් යශට් ශටෞයඹ, යෝභහනඹ අය කහ
න්ශන් ඒ නුි . ශම් නීතිඹ ශදවිධිඹෙට ක්රිඹහත්භෙ න්ශන්
ආි ? ශභොුතට තිශඵන සුපිරි ය්රහද ශභොනහද? ශප් අණ්ඩුක්රභ
යසථහ ඹටශත් ජනහධිඳතියඹහට ශනොශඹ ක ය්රහද
තිශඵනහ. ශභොන ඹම් ශවේතු ක නිහත් රංෙහශ ධිෙයේඹෙ
ජනහධිඳතියඹහට විරුීධ ක්රිඹහ භහර්ටඹ ක ටන්න ඵළවළ. ඒ
ය්රහදඹ තිශඵන්ශන් ශම් යශට් ජනහධිඳතියඹහට ඳභේි . ඒ වහ
භහන ය්රහදඹ ක ශ කපීට තිශඵනහද කිඹරහ භභ ධිෙයේ
ආභතිතුභහශටන් වනහ. ටරු ආභතිතුභනි, ෙරුේහෙයරහ
ඔඵතුභහශේ විදඹ හ කෂිඹට තට්ටු ෙයරහ ශම්ෙට ඊත්තය
ශදන්න. තමුන්නහන්ශේට ද ට කීශභන් පිට ඹන්න ඵළවළ.
තමුන්නහන්ශේ ශම් යජශත ධිෙයේ ෙටයුතු පිළිඵ ආභතියඹහ.
තමුන්නහන්ශේ ඈන්න ෙළබිනට් හශ කභ ආභතිරු භහධය වමු
ඳත්රහ, භවහධිෙයේඹ ශ කපීට විරුීධ නඩු ඳයනහ කිඹරහ
කිඹහ තිශඵනහ. ශ කපී රංෙහට ශටනළල්රහ දළන් වුරුදු කීඹ ක
ශනහද? ඔුත රංෙහශ තඵහ ශටන දළන් වුරුදු කීඹ ක ශනහද?
ටරු ආභතිතුභනි, ශ කපී රංෙහශ තිඹහශටන, සුය ළඳ දීරහ,
ුතයතල් ෙය ෙය යජ හශල් තඵහ ශටන රැෙ ඵරහ ටන්න, ශම්
තයම් ළඳ ම්ඳත් ශදන්න ශවේතු ශභොෙ කද කිඹන හෙ ඕනෆභ
පුංචි දරුශකුට ශත්ශයනහ. ශභොෙ කද ශවේතු? ශ කපීශේ ල්ලි;
ශ කපීශේ නළ . ශ කපීට තිශඵන මිලිඹන ටේන්, යුශයෝ ටේන්
ල්ලි තිශඵනහ. ඊතුරු නළශ නි ය ්රශීල පුනරුත්ථහඳනඹ
ෙයන්න, ශෙොටි රසතහදිශඹ ක වළටිඹට ශ කපී විනහල ෙයපු ශම්
යශට් ශඳොදු ජනතහශේ ශීඳශ, ශඳොදු ඳවසුෙම් නළත ය ක
සථහපිත ෙයන්න ඒ ල්ලි ශඹදුහ නම් ශවොි  ශන්ද? නිර
අෙහයශඹන් ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු දළනුත් ෙයරහ, යහජ න්තෙ
ෙයපු ඒ මුදල්ර, ඒ ශීඳශර ටිනහෙභ පිළිඵ ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තුශ
්රන්ීධ ්රෙහලඹ ක ෙයරහ ඒහ භවජන
සුඵන්ීධිඹ වහ නීතයනුකර ශඹදීභි  ෙශ යුත්ශත්. හශේ
නළති ශම් මුදල් ෙහශේ වරි හ කකුෙට ඹනහ නම්, ෙහශේ වරි
භහටම්ර තළන්ඳත් ශනහ නම්, ෙවුරු වරි පිල්ලි ටවනහ නම්
ඒෙ වටවන ඳයහධඹ ක කිඹන හෙ භභ නළත ය ක කිඹන්න
ඕනෆ.
මරහනහරඪ ටරු භන්ත්රීතුමිඹනි, ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශ
විඳ කශත ට කි යුතු භන්ත්රීයශඹ ක වළටිඹට, ඈදිරි ශඳශ
භන්ත්රීයශඹ ක වළටිඹට 2011 ශදළම්ඵර් භහශත ඳශමුළනි දහ
ශ කපීශේ ශයන්තු භභ ශම් ටරු බහශ දී වළන්හඩ්ටත ෙශහ.
භභ ශචන්නහි ි  ශඳොලිසඳතියඹහ වමු වුේහ. ජහතයන්තය
ශඳොලීන්ශත භළදිවත් වීභ භත දකුණු ඈන්දිඹහශ ශචන්නහි ි 
ධිෙයේඹකින් තභි  ශ කපීට විරුීධ ශම් විිත ශයන්තු
නිකුත් ෙයරහ තිශඵන්ශන්. ඒ පිළිඵත් ඳ ෙරුණු ඈදිරිඳත්
ෙශහ. ද තමුන්නහන්ශේරහ ඊත්හව ටන්ශන් ඈන්දිඹහත් භනහඳ
ෙය ශටන, ඈන්දිඹහත් හ කෙ තිශඵන ශප් යහජය තහන්්රිෙ
ම්ඵන්ධතහ ඳලුදු ෙයශටන ශ කපීශේ ල්ලි නිහ ඒ න්ඹල්රභ
ඳහහ ශදන්නද කිඹන හෙ තභි  ඳට තිශඵන ඵයඳතශ ්රලසනඹ.
ශම් නිහ ශම් අණ්ඩුට ඳභේ ක ශනොශි , ශම් යශට් භසත
ජනතහටභ ෙදහ වරි දෙ න්දි ශටන්න න්ීධ ශනහ.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[ටරු (වදය) ජඹරත් ජඹර්ධ භවතහ]
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ගරු වවලද ජයත් ජයලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ஜனத் ஜர்ண)

හදහ ෙභළත්ශතන් ශවෝ හල්ටීටීඉ රසතහදී ක්රිඹහරට
ම්ඵන්ධ වුණු තරුේ තරුිඹන් තුශ ද දළඩි වයඹ ක, දළඩි
ශක්රෝධඹ ක ආති ශමින් ඳතිනහ. ශ කපීට ශම් හශේ රෙන
ශෙොට ඔවුන්ට ශභොනහද රළශඵන්ශන් කිඹරහ ඔවුන් ි තනහ. ද
ඊතුශර් ි ංෙ ද්රවි තරුේඹන් "ශ කපීට කිරි, ඳට ෙළකිරි" කිඹහ
කිඹන්න ඳටන් යශටන තිශඵනහ.
ඳ වන්ශන් තමුන්නහන්ශේරහ ශම් තයම් ශ කපීට ඵඹ ආි 
කිඹරහි . ශ කපීට ශම් තයම් විශලේ ළරකිල්ර ක ද කනශ
ස න් ආි ?
ශම් යශට් යු කතිඹ, නීතිඹ, දහචහයඹ ක්රිඹහත්භෙ න්ශන් නළීද?
යශට් අණ්ඩුක්රභ යසථහට ඳරිඵහි ය ශ කපීට ළ ෙයන්න
පුළුන්ද? ශම් යශට් ජනහධිඳතියඹහ ශ කපීද? ශභන්න ශම්ෙ තභි 
භට වන්න තිශඵන ්රලසනඹ. ශ කපීට ජනහධිඳති ය්රහද
තිශඵනහද? ආි  තමුන්නහන්ශේරහට කිඹන්න ඵළරි ශ කපී
ඳරිවයේඹ ෙශ, ශ කපීට අදහඹම් රළශඵන ආශභරිෙහශ ,
හංටරන්තශත තිශඵන සුඳර් භහර්ෙට්, ඈන්ධන පියවුම්වල්, තත්
භහටම්, නළ , ඒ හශේභ සවිට්ර්රන්තශත ජහතයන්තය
ගිණුම්ර තිශඵන ශෙෝටි ටේන්, බිලිඹන ටේන් ල්ලිරට
ෙවුද ට කිඹන්ශන් කිඹරහ. ඒහ ෙවුරු වරි ද ටන්න ඵරහ ශටන,
ඒ නිහද ශම් ශ කපී අය කහ ෙයන්ශන් කිඹන ඵයඳතශ ළෙඹ,
විලසහඹ යශට් ජනතහ තුශ තිශඵනහ. තමුන්නහන්ශේරහ ශභොන
සුන්දය ෙථහ කි ත්, දයහජ ධර්භඹ ටළන ෙථහ ෙශත්, ශඵෝධි
ත් ටතිගුේ ටළන ෙථහ ෙශත් ශම් ඔ කශෙොභ න්තිශම්දී රඝු
න්ශන් ශ කපීශේ ල්ලිරටි  කිඹන හෙ ශම් යශට් ජනතහ ද
ඈතහ ශවොඳින් දන්නහ. න්න ඒ නිහ තභි -

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමිය

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
ටරු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹෙ ෙහරඹකුි 
තිශඵන්ශන්.

ගරු වවලද ජයත් ජයලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ஜனத் ஜர்ண)

(The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana)
න්න ඒ නිහ තභි  ශප් භංටර භයවීය භන්ත්රීතුභහ ශම්
ළදටත් ජහතිෙ ්රලසනඹ ද ශම් ඊත්තරීතය ඳහර්ලිශම්න්තු ඈදිරිඹට
ශටනහශ . ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු ඈදිරිඹට ශටනළල්රහ අණ්ඩුශ
ධහනඹ ශම් වහ ශඹොමු ෙයන්න ඳ ශභඹ සථහ ක ෙය
ටත්ශත් ඒ නිහි . ශභඹ ඵයඳතශ ජහතිෙ ්රලසනඹ ක. යශට්
තිශඵන්ශන් නීතිඹ නම්, යශට් නීතිඹ ක්රිඹහත්භෙ ශන්ශන් ශම්
අෙහයඹට නම්, යශට් ඈන්න හෙ පුයළන්ඹකුට ඳභේ ක සුපිරි
අෙහයඹට යශට් නීතිඹ ක්රිඹහත්භෙ නහ නම් යශට් නීතිඹ ල්
ළදිරහඹ කිඹන හෙ නිහර්ඹශඹන්භ ඳට කිඹන්න ශනහ. භහ
නළත ය ක පුන පුනහභ කිඹනහ, ය ි ංෙ ශදභශ මිනිසුන්
රසතහදඹ ළශළ කවීශම් ඳනත ඹටශත් තභත් ි ය ෙවුරුර
ඈන්න ඵ. න්ඹ දවස ටේන ක ඈන්න ඒ ි ංෙ ද්රවි මිනිසුන්
වහභ නිදවස ෙයන්න ඕනෆ. මුයලිදයන් නිශඹෝජය ආභතියඹහ
කිඹනහ ශ කපීට ශඳොදු භහ ක දුන්නහ කිඹරහ. පි නම් දන්ශන්
නළවළ, ශ කපීට ශඳොදු භහ ක ජනහධිඳතිතුභහ දීරහ තිශඵනහඹ
කිඹරහ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමිය

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
ටරු භන්ත්රීතුභහ, ෙහරඹ හනි .

(The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana)
හශවභ නම් ඒ භහ, ඒ ි තිඹ ි ංෙ මිනිසුන්ටත් රඵහ දිඹ
යුතු ඵ ්රෙහල ෙයමින් භහ නිවඬ නහ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමිය

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
ශඵොශවොභ සතුතිි . ඉ ශ ට ටරු යත් වීයශේෙය භන්ත්රීතුභහ.

[.බහ. 6.18]

ගරු ණචළර්ය වරත් වීරනවේකර මශතළ
(ரண்தைறகு கனரறற சத் வீகசக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara)
මරහනහරඪ ටරු භන්ත්රීතුමිඹනි, ඔඵතුමිඹි , භහි  හෙභ
අනශත. ඔඵතුමිඹ මරසුශන් න්ටින විට ෙථහ කිරීභට රළබීභ
ටළන තුටුි . රසතහදඹ පිළිඵ ළරැදි න්දු ෙය ආති ඹට නීතිඹ
භහන ශර ක්රිඹහ ෙයන ශරත්, ජහතයන්තය ගිවිසුම් නු යටින්
පිටුවල් කිරීභ - extradition - ටළන, රසතහදීන් තු ත්ෙම්
න්ඹල්රභ නහයේඹ කිරීභ යහජ න්තෙ කිරීභ ටළන ශතොයතුරු
ශවළි ෙයන ශරත් ටරු භංටර භයවීය භන්ත්රීතුභහ ශම්
ශඹෝජනහශන් ඈල්රහ න්ටිනහ.

්රථභශඹන්භ, රසතහදඹ ව රසතහදීන් ටළන ෙථහ ෙයන
ශෙොට වුරුදු 39 ක වමුදහශ න්ටි භට ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ඹම් කින්
ශදඹ ක කිඹන්නට ි තිඹ ක තිශඵනහඹ කිඹහ භහ න්තනහ. ටරු
භංටර භයවීය භන්ත්රීතුභහ නිශඹෝජනඹ ෙයන හ කත් ජහතිෙ
ඳ කඹ ඵරශත න්ටින විට හන් ව රසතහදීන්ට විරුීධ නීතිඹ
ක්රිඹහත්භෙ ෙශශේ ශෙොශවොභද කිඹහත්, ඳශේ යජඹ ඵරඹට අහට
ඳසශේ ඒ රසතහදීන්ට විරුීධ නීතිඹ ක්රිඹහත්භෙ ෙශශේ
ශෙොශවොභද කිඹහත් භංටර භයවීය භන්ත්රීතුභහට  හ භහ
දන්නහ. රසතහදඹ ඳළළති ෙහරශත න්ටි න්ඹලුභ අය කෙ
ශල්ෙම්තුභන්රහ ඹටශත්, න්ඹලුභ ජනහධිඳතිරුන් ඹටශත්
ශජයසධ වමුදහ නිරධහරිශඹකු වළටිඹට භහ ශේඹ ෙයපු නිහ භහ ඒ
ටළන දන්නහ.
මරහනහරඪ ටරු භන්ත්රීතුමිඹනි, පි දන්නහ, අය කෙ
ශල්ෙම්තුභහ හශේභ තිටරු ජනහධිඳතිතුභහ ශනොන්ටින්න
රසතහදඹ ෙදහත් ඳට තුයන් ෙයන්න ඵළරි ඵ. ශභොෙද, ශම්
රසතහදඹ වුරුදු 35 ක තිසශේ තිශඵන ශෙොටත් ජනහධිඳතිරුන්
න්ටිඹහ; අය කෙ ශල්ෙම්රුන් න්ටිඹහ. හ කත් ජහතිෙ ඳ කඹ
ඵරශත න්ටින විට රසතහදීන් මු මුශ තභන්ශේ හභහනය
නීතිඹ ඳහ ෙ ෙයන ශෙොට ඒ ශනුශන් කින් ශදඹ ක ෙයන්ශන්
නළති, ඔවුන්ට විරුීධ නීතිඹ ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්ශන් නළති, ද
ශම් රසතහදඹ පි තුයන් ෙශහට ඳසශේ ඒ ත්  ංගුට ටත්
රසතහදීන්ට ශෙොශවොභද නීතිඹ ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්ශන් කිඹරහ
ඳට ඊඳශදස දීභට ඹහභ භහ ි තන්ශන් ආත්ත ලශඹන්භ විි ළුට
ෙරුේ ක. ද ශම් ෙල් තළබීශම් ශඹෝජනහශ ම්පර්ේ ධහනඹ
ශඹොමු ශරහ තිශඵන්ශන් ශ කපීටි . ශ කපී ශම් යටට ශටනහශ
ශන ෙවුරුත් ශනොශි , ටරු අය කෙ ශල්ෙම්තුභහ ව
ඔුතශේ බුීධි ංලඹි .
වමුදහ නිරධහරිශඹකු න්ටි ශෙශනකු වළටිඹට ශම් ශභශවයුභ
තිවිශලේ වික්රභඹ ක වළටිඹට තභි  භහ දකින්ශන්. මීට ශඳය ශම්
හශේ වික්රභඹ ක ෙයරහ තිශඵන්ශන් Mossad ංවිධහනඹි . නමුත්
Mossad ංවිධහනඹ ෙයපු ඒ වික්රභඹ වහ ංන්දනඹ ෙයන ශෙොට

1193

2012 ශනොළම්ඵර් 06

ටරු අය කෙ ශල්ෙම්තුභහ ව බුීධි ංලඹ ෙයන රද ශම්
වික්රභඹ -මුළු භවත් Interpol හෙභ ඵරහශටන න්ටිීදී ඔවුන්ශේ
ආස මින් පිට යට ඈරහ ශ කපී ශප් යටට ශටනහපු හෙසුවිශලේෂි වික්රභඹ ක වළටිඹට තභි  භහ රෙන්ශන්. ඒ හශේ
ශදඹ ක කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන් ආත්ත ලශඹන්භ ටරු අය කෙ
ශල්ෙම්තුභහට ්රථභශඹන් පි සතුතින්ත ශනහ. ශම්
ශභශවයුභට ංශු භහරඹකින්ත් දහඹෙ ශන්ශන් නළති, ශම්
ශභශවයුභට ංශු භහරඹකින්ත් අය ර්හද ෙයන්ශන් නළති
භසත යුද ශභශවයුභභ භච්චරඹට වහ වහයඹට ර ක ෙයමින්
රසතහදීන්ට ඊ ශටඩි දුන් ඹ, ඳ ඈතහ ඳවසුශන් ත්
 ංගුට ටත්ත ඹට රෙන්ශන් ශෙොශවොභද, ඔවුන් පිටුවල්
ෙයන්ශන් නළීද කිඹරහ ්රලසන ආසීභ ඳටු ශීලඳහරන හන් රඵහ
ටළනීභ ක හශේභ ජහතයන්තය භහන ි මිෙම් ංවිධහනර නයහඹ
ඳරඹට නු ෙටයුතු කිරීභ ක වළටිඹටි  භහ දකින්ශන්.
ඒ නිහ ශභන් ව රසතහදින්ට -ත්  ංගුට ටත්
රසතහදින්ට- රෙන්ශන් ශෙොශවොභද කිඹරහ ඊඳශදස ශදන්න
හ කත් ජහතිෙ ඳ කඹට කින්භ දහචහයහත්භෙ ි තිඹ ක නළවළි 
කිඹන හෙ භභ ්රථභශඹන් කිඹන්න ඕනෆ.
මරහනහරඪ ටරු භන්ත්රීතුමිඹනි, ශදනු ටරු අය කෙ
ශල්ෙම්තුභහ ශ කපී ත්  ංගුට ටත්තහට ඳසශේ ඔුත
වසුරුන හෙත් ඈතහභ සුවිශලේෂී වික්රභඹ ක වළටිඹට තභි  භහ
දකින්ශන්. ශ කපී නින් ශර වසුරුහ, ඔුතශටන් ලය ෙයන
ශතොයතුරු න්ඹල්ර රඵහ ටන්න පුළුන් න්ශන් ඒ ම්ඵන්ධශඹන්
ති ද කඹකුට ඳභේි . ඒ ම්ඵන්ධශඹනුත් ටරු අය කෙ
ශල්ෙම්තුභහශේ ද කෙභ පිලිබිඹු ෙයරහ තිශඵනහ.
මරහනහරඪ ටරු භන්ත්රීතුමිඹනි, හල්ටීටීඉ ංවිධහනශත
ි ටිශත පිළිටත් නහඹෙඹන් ශදශදනකු ඳභේි  කිඹරහ පි
දන්නහ. ඒ, ශ කපී ව ්රබහෙයන්. ්රබහෙයන් හතනඹ වුේහට
ඳසශේ ශ කපී තභි  ඉශ ට ි ටපු නහඹෙඹහ. ඔුත ත්  ංගුට
යශටන ි යඵහයඹට දළම්භහ නම්, ඔුත තත් ශනල්න් භළන්ශ රහ
ශෙශන ක නහ. ශනල්න් භළන්ශ රහ ශෙශන ක ශරහ ශදභශ
ශඵදුම්හදඹට ඊ ශටඩි දීභ ක තභි  හතළනදී න්දු න්ශන්.
හතශෙොට
ඹසශඳෝයහ ව ශදභශ ශඵදුම්හදඹ තභත්
ක්රිඹහත්භෙ නහ. නමුත් ශ කපී ත්  ංගුට යශටන, ඉට
ඳසශේ ඔුත ශප් ඳළත්තට වසුරුහශටන, ඔුතශටන් න්ඹලුභ බුීධි
ශතොයතුරු ඳ රඵහ ටත්තහට ඳසශේ ශදභශ ශඵදුම්හදඹ දළන් ෙෆලි
ෙෆලිරට ෙළඩිරහ වභහයි  කිඹරහ පි දන්නහ. ඒ හශේභ Father
Emmanuelට ෙෆල්ර ක ගිි ල්රහ තිශඵනහ කිඹරහත් පි දන්නහ.
ඒ හශේභ රුද්රකුභහයන්ශේ Transnational Government of Tamil
Eelam කිඹන ෙෆල්රෙට ත ශෙොට ක ෙළඩිරහ ගිි ල්රහ
තිශඵනහ. දළන් හල්ටීටීඉ ශඵදුම්හදඹ ශම් හශේ නන්නත්තහය
ශරහ තිශඵනහ. ඒෙට ෙළභළති ඹ තභි , ඒෙට
ෙනසල්ශරන් ඳසු න ඹ තභි  ශම් හශේ ශඹෝජනහ
ශටශනන්ශන්.
මරහනහරඪ ටරු භන්ත්රීතුමිඹනි, ඒ හශේභ තභි  හල්ටීටීඉ
ංවිධහනඹට ඊදවු ෙයපු යටල්, ඒ භහධයඹන්, ඒ වම්ඵ වුණු මුදල්,
විඅයුධ ශම් න්ඹල්ර ක ටළනභ ශතොයතුරු බුීධි ංලශඹන් දළන
ශටන අය කෙ ශල්ෙම්තුභහ ජහතිෙ ලශඹන් හල්ටීටීඉ
ංවිධහනඹ තුයන් ෙශහට ඳසශේ ජහතයන්තය ලශඹන් හල්ටීටීඉ
ංවිධහනශත ශෙොඳු නහයටිඹ ම්පර්ේශඹන්භ බි දභහ තිශඵනහ.
ඒෙ ෙශශේ ශෙොශවොභද කිඹන ඒ ශතොයතුරු නහයේඹ ෙයන්න
ශම් ශ රහ ශනොශි . ජහතයන්තය ලශඹන් හල්ටීටීඉ හෙ
ම්පර්ේශඹන්භ විනහල ෙශහට ඳසශේ ඒ ලය ශතොයතුරු ටිෙ
රඵහ ශදන්න ඳට පුළුන්; ටරු අය කෙ ශල්ෙම්තුභහට පුළුන්;
ඒ බුීධි ංලඹට පුළුන්.
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මරහනහරඪ ටරු භන්ත්රීතුමිඹනි, ්රබහෙයන් කිඹන්ශන් ෙවුද
කිඹරහ පි දන්නහ. ආශභරිෙහ ආතුළු ශරෝෙශත යටල් 32 කභ
ශරෝෙශත තිශඵන දරුණුභ, ම්ශල්ච්නතභ රසතහදි ංවිධහනශත
නහඹෙඹහ වළටිඹට තභි  ්රබහෙයන් ටේන් ටන්ශන්. යජී
ටහන්ධි භළරුහ; ශප් යේන්ංව ශ්රේභදහ ජනහධිඳතිතුභහ හතනඹ
ෙශහ. ඒ හශේ හතන ෙයරහ ්රබහෙයන් මුළු ශරෝෙඹටභ ලය
වුණු දරුණු රසතහදිශඹ ක ශරහ න්ටිඹහ. නමුත් හ කත් ජහතිෙ
ඳ කඹ ඔුත භ ශභොනහද ෙශශේ? ඔුත ත්  ංගුට ටත්තහද?
හශවභ නළත්නම් ශම් ශඹෝජනහ ෙයන ඳරිදි ඔුත පිට යටෙට
පිටුවල් ෙශහද? නළවළ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමිය

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
ටරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට
තිශඵන්ශන්.

ත විනහඩිඹෙ ෙහරඹි 

ගරු ණචළර්ය වරත් වීරනවේකර මශතළ
(ரண்தைறகு கனரறற சத் வீகசக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara)
ඔුත භ හභ ගිවිසුභ ක ටවරහ, හල්ටීටීඉ ංවිධහනඹ ත
තත් ල කතිභත් ෙයන්න ආත්ත ලශඹන්භ පුළුන් තයම් ඔුතට
ඊදවු ශෙරුහ. මරහනහරඪ ටරු භන්ත්රීතුමිඹනි, හභ ගිවිසුභ
ෙහරශත භභ ඊතුශර් නහවිෙ අඥාහඳති ශරහ න්ටිඹහ. ්රබහෙයන්
න්ඹලුභ ශීලඳහරන හදිරිහදිෙරුන් හතනඹ ෙශ ඵ භහ
දන්නහ. යහජය අය කෙ ංලර, බුීධි ංලර න්ටි නිරධහරින්
ම්පර්ේශඹන්භ හතනඹ ෙශහ. බුීධි ශතොයතුරු ශදන ජනතහ
ම්පර්ේශඹන්භ හතනඹ ෙශහ. ඒ හශේභ තභි  containers
පිටින් ඵඩු ශටනහහ.
The most sophisticated communication equipment had been
brought to the country during the UNP regime.

ශඳෞීටලිෙ ඵළංකු අයම්බ ෙශහ. ශම් හශේ න්ඹලු ශදඹ කභ
ෙයන්න ඈ දුන් හ කත් ජහතිෙ ඳ කඹට කින්භ දහචහයහත්භෙ
ි තිඹ ක නළවළ, රසතහදින්ට විරුීධ නීතිඹ ක්රිඹහත්භෙ
ෙයන්න කිඹරහ ඳට කිඹන්න.
මරහනහරඪ ටරු භන්ත්රීතුමිඹනි, හන ලශඹන් භභ ත
ෙරුේ ක කිඹන්න ඕනෆ. භංටර භයවීය භන්ත්රීතුභහ කි හ,
්රබහෙයන්ශේ වුරුදු 12 දරුහ වමුදහ වින්න් භළරුහ කිඹරහ. ඒෙ
ඈතහභ දුසට, ඈතහභ ය රහචහය ්රෙහලඹ ක - statement හෙ කවළටිඹට තභි  භභ දකින්ශන්. මරහනහරඪ ටරු භන්ත්රීතුමිඹනි,
ශභොෙද ඒ හශේ නියහයුධ ඹ භයන්න කින්භ ලයතහ ක
ඳට, ශප් යජශත වමුදහරට නළවළ. ශභොෙද නහවිෙ වමුදහශ
ි ටපු නිහ භභ දන්නහ, හදහ සුශි ශේ ඳවුර -සුශි  කිඹන්ශන්
මුුතදු ශෙොටි ංවිධහනශත නහඹෙඹහ-

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමිය

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
ටරු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහශේ ෙහරඹ හනි .

ගරු ණචළර්ය වරත් වීරනවේකර මශතළ
(ரண்தைறகு கனரறற சத் வீகசக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara)
භට ත විනහඩිඹ ක ශදන්න.

හදහ සුශි ශේ බිරි ව දරු ශදශදනහ මුුතශී ඹනශෙොට
නහවිෙ වමුදහ වින්න් ල්රහ ටත්තහ. ඒ ශ රහශ ඔවුන් ඈතහභ

ඳහර්ලිශම්න්තු
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ශරශවන්ශඹන් භයන්න තිබුේහ. ශභොෙද ෙවුරුත් දන්ශන් නළවළ;
මුළු ශරෝෙඹභ දන්ශන් නළවළ; ඈන්දිඹහත් දන්ශන් නළවළ; යජඹත්
දන්ශන් නළවළ; ්රබහෙයනුත් දන්ශන් නළවළ. නමුත් ද සුශි ශේ
බිරිි , දරු ශදශදනහි  ඈතහභ ශවොඳින් යජශත අය කහ ඹටශත්
න්ටිනහ.
ඒ හශේ හතන න්දු ෙයන්ශන් නළති, නීතිරීතිරට නු
ෙටයුතු ෙයන ශප් වමුදහරට ඒ හශේ ඵළරෑරුම් ශචෝදනහ ක
කිරීභ භහ තයශත ශවශහ දකින ඵ ඳමින්, යජශත බුීධි ංලඹ
ලය ශරහට, ලය ශතොයතුරු රඵහ ශදි  කිඹහ ඳමින්
භශේ චන සල්ඳඹ භහප්ත ෙයනහ. ශඵොශවොභ සතුතිි .
[.බහ. 6.27]

ගරු චන්ද්රසිරි ගජදීර මශතළ වපුනරුත්ථළඳන
බන්ධනළගළර ප්රතිවාංවහකරණ අමළතතුමළ

ශළ

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera
Rehabilitation and Prison Reforms)

of

(ரண்தைறகு
சந்றசறநற
கஜல
தைணர்ரழ்பறப்தை,
சறகநச்சரகனகள் ரசலகப்தை அகச்சர்)

-

Minister

මරහනහරඪ ටරු භන්ත්රීතුමිඹනි, ඈතහභ වදින්ශත ශම්
ශඹෝජනහ ඈදිරිඳත් ෙයරහ ශ කපී ීනතිෙහ ක භළවීභ තභි  ෙශශේ.
පි ඳසු ගිඹ ෙහරඹ තුශ ශ කපී ඳභේ ක ශනොශි  හල්ටීටීඉ
ංවිධහනශත ි ටපු ි ජීපීරහ, ෙළප්ටන්රහ, ෙර්නල්රහ භහජටත
ෙයරහ ්රජහතන්රහදී ්රහවඹට හෙතු ෙයරහ තිශඵනහ කිඹරහ
භභ කිඹන්න ෙළභළතිි . ශම් ශඹෝජනහට ශම් භහතිෙහ වළදුශණ්
ශෙොශවොභද කිඹරහ භභ කිඹන්නට ඕනෆ. ශ කපී මුරතිවු ්රශීලඹට
ගිි න් ද මුරතිවු ්රශීලශත පුනරුත්ථහඳනඹ රඵරහ පිටශරහ
ඈන්න පිරිස භ ඳභේ ක ශනොශි  හභහනය න්විල් ජනතහත්
හ කෙත් භතඹ ක ශටන ඹනහ. ශභොෙ කද ඔුත ශටන ඹන භතඹ?
ඔුත ශටන ඹන භතඹ තභි , පුනරුත්ථහඳන භධයසථහනර ි ටපු
ශන ක ඹ ශටන ඹන භතඹ. ඔවුන් කිඹනහ, "ශම් අණ්ඩු
ඔවුන්ට ශවොට රෙනහ. ශම් අණ්ඩුට පි ඵංෙර් ආතුශශේ
භයහ දභන්න තිබුේහ. නමුත් අණ්ඩු ඒෙ ෙශශේ නළවළ.
පුනරුත්ථහඳන භධයසථහනරදී හර්ථෙ පුනරුත්ථහඳනඹ ක ඳට
රඵරහ දීරහ තිශඵනහ. පි භහජටත ෙයන ක්රිඹහලිශතදී ඳට
විශලේ ේඹ අධහය රඵහ දීරහ ශප් ජීශනෝඳහඹ ංර්ධනඹ ෙයන
ළ පිළිශශ ඈතහභ ශවොඳින් ශටනිි න් තිශඵනහ. ඒ නිහ ඹළිත්
ජහතිහදඹට ඹට ශන්න හඳහ. ඹළිත් ශඵදුම්හදඹ වහ අයුධ
ටන්න හඳහ" කිඹරහ. ශභන්න ශම් ෙහයේඹට විරුීධ ඵරශ ට ද
පුනරුත්ථහඳන ක්රිඹහලිශඹන් පිට ශරහ ගිඹ ව ඒ භතහදඹ
ඈසයවහට ශටන ඹන ඹට විරුීධ යෝශඹෝටඹ ක ඈදිරිඳත්
ෙයනහ. ශප් යජඹ ඈතහභ ඳළවළදිලි පි ජඹග්රවේඹ ෙශ හභඹ
අය කහ ෙය ටන්න, තරුේි න් තට ඹළි අයුධ ශනොටන්නහ
භහජඹ ක ශටො න න ව ්රජහතන්රහදඹ වතිෙ ෙයන
්රජහතන්රහදී ්රහවඹට ශම් තරුේි න් හෙතු ශන ක්රිඹහලිඹ
ඈතහභ හර්ථෙ ය ශටන ඹනහ. ඒ නිහ තභි  ශප් ක්රී හ
ආභතිතුභහ -ටරු භි න්දහනන්ද ලුත්ටභශේ ආභතිතුභහපුනරුත්ථහඳන භධයසථහනර ඈන්න තරුේශඹෝ ශටනළල්රහ ද
ජහතිෙ ක්රී හ ංචිතඹට හෙතු ෙයරහ තිශඵන්ශන්. ඒ හශේභ ශම්
න විට 1,500ෙ ඳභේ ්රභහේඹෙට ජීශනෝඳහඹ ංර්ධනඹ
ෙයන්න ේඹ ක්රිඹහලිඹ ක අයම්බ ෙයරහ තිශඵනහ. ඒ ඹට
ශවොඳින් ඊටන්රහ තිශඵනහ. ද ඒ ඹ විලසවිදයහර ධයහඳනඹ
රඵනහ. ද විවිධ  කශේරරට, විශලේශඹන් යජශත රැකිඹහරට
ඒ ඹ ම්ඵන්ධ ෙය ශටන තිශඵනහ. ඔවුන්ශේ කුරතහ දියුණු
ෙයන ළ පිළිශශ ක ජහතිෙ ලශඹන් යශටන ඹනහ. ඒ නිහ
ශම් ළ පිළිශශට වශඹෝටඹ ද කනහ මි ක ශම් ළ
පිළිශශ ෙ හෙප්ඳල් ෙයන්න, ශම් ඔසශේ ශනත් ඳටු යමුණු
ඈසට ෙය ටන්න ක්රිඹහ කිරීභ ළයදි වටති .
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මරහනහරඪ ටරු භන්ත්රීතුමිඹනි, ශප් ි තත් ටරු භංටර
භයවීය භන්ත්රීතුභහ ශම් ශඹෝජනහ ශටනහත්, භට හල්ර ෙයරහ
භවය ්රලසන ආුතශ ශප් ටරු ජඹරත් ජඹර්ධන භන්ත්රීතුභහි .
ඔඵතුභහ වපු කින් ක ශම් ශඹෝජනහශ නළවළ. ඒෙ භට දහශත්
නළවළ. ශභශවභ ්රලසනරට ඊත්තය ශදන්න -[ඵහධහ කිරීභ ක] භභ
කිඹන්නම්. ශම් න විට ශම් යශට් පුනරුත්ථහඳන භධයසථහනරට
ම්ඵන්ධ ශරහ ි ටපු, ශප් බහයඹට රළබුේ 11,032 ක භහජටත
ෙශහ විතය ක ශනොශි . ඳසු ගිඹ ෙහරශත -භහ තුනෙට ෙලින්1,600ෙ ඳභේ ්රභහේඹ ක ඵන්ධනහටහයටත න්ටිඹහ. ඒ ි ටපු
ඹශටන් දළන් ඈන්ශන් 371ි .
මරහනහරඪ ටරු භන්ත්රීතුමිඹනි, ලුත් ඵන්ධනහටහය
කිි ඳඹ ක අයම්බ ෙයරහ ශම් නඩු ෙඩිනම් ෙයනහද කිඹරහ ටරු
විජිත ශවේයත් භන්ත්රීතුභහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශ දී ආුතහ. පි ලුත්
ඵන්ධනහටහය ආති ෙශශේ නළවළ. තිශඵන ඵන්ධනහටහයරභ ඒ
නඩුරට විශලේත්ඹ ක ද කන්න ක්රිඹහ ෙශහ. ද භන්නහයභ,
නුයහධපුයඹ, වුනිඹහ කිඹන න්ඹලු සථහනර ශම් නඩු ෙඩිනම්
කිරීශම් ක්රිඹහලිඹ ශටන ගිඹ නිහ තභි  ද ඵන්ධනහටහයර
රැවිඹන් 371 ක ඳභේ ක න්ටින්ශන්. ශම්ෙ තභි  ශප් ක්රිඹහලිඹ.
ඳසු ගිඹ ෙහරශත යුීධඹට ම්ඵන්ධ ශරහ ි ටිඹහ කිඹරහ ශම්
ඹ භයහ දභන ශච්තනහ ක ශප් ශ නළවළ. යුීධශතදී ඹම් න්දු
වීම් වුේ හෙ ආත්ත. ඈන් ඳසු කින්දු භනුය හතනඹ ක න්දු
ශනොවීභට පි ට ඵරහ ශටන තිශඵනහ. ඒෙ ශනස තත්ත්ඹ ක.
ඒෙ ටරු සුභන්තියන් භන්ත්රීතුභහ කි හ.  නිඹහශ
ඵන්ධනහටහයශත ශච්ච න්දු වීභ පි නුභත ෙයන්ශන් නළවළ.
හතුභහ ඳළවළදිලි කි හ. ඹම් ඹම් ශවේතු නිහ හශවභ න්දුවීභ ක
ආති ශන්න පුළුන්. නමුත් ඒ භයේඹට ශවේතු තභ
නහයේඹ ශරහ නළවළ.

ගරු වවලද ජයත් ජයලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ஜனத் ஜர்ண)

(The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana)
ශෙෝ, ඳරී කේ?

ගරු චන්ද්රසිරි ගජදීර මශතළ

(ரண்தைறகு சந்றசறநற கஜல)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
ඳරී කේ න්දු ශමින් තිශඵනහ. ඒ නිහ මරහනහරඪ ටරු
භන්ත්රීතුමිඹනි, ශභඹ ශම් යශට් ආති ව මුල් සථහ ශනොශි .
ශම් හශේ න්නීධ ෙළයලිරට ම්ඵන්ධ ශච්ච, ශම් හශේ
අයුධ තට ටත්ත ශඵොශවෝ ශෙොටස පුනරුත්ථහඳනඹ ෙයනහ
ඳභේ ක ශනොශි , ඔවුන්ට ශම් යශට් ්රජහතන්රහදී
ශීලඳහරනඹට හන්න ඈ ෙ ත් රහ දී තිශඵනහ. භභ ශම්
ෙහයේඹත් කිඹන්න ෙළභළතිි . ශෝභංල භයන්ංව භළතිතුභහ
රංෙහට අපු ශරහශ ටරු ජඹරත් ජඹර්ධන භන්ත්රීතුභන්රහ
ශභොෙ කද කි ශ ? "ආි , ශෝභංල භයන්ංව භවත්තඹහට
විරුීධ නඩු දභන්ශන් නළත්ශත්, හඹත් ශම්ශ ක ළයදිෙහයශඹ ක."
කි හ.

ගරු වවලද ජයත් ජයලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ஜனத் ஜர்ண)

(The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana)
ශ කපීට ශඳොදු භහ ක දීරහ තිශඵනහද?

ගරු චන්ද්රසිරි ගජදීර මශතළ

(ரண்தைறகு சந்றசறநற கஜல)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
භට ඵහධහ ෙයන්න හඳහ. [ඵහධහ කිරීභ ක] භට ඵහධහ ෙයන්න
හඳහ. ඔඵතුභන්රහ කි ශ හශවභි . හදහ ශෝභංල භයන්ංව
භවත්තඹහ විශීල යටෙ ඈරහ රංෙහට අපු ශරහශ ,
ශෝභංල භයන්ංව භවත්තඹහ ත්  ංගුට ටන්ශන් නළත්ශත්
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ආි , ඔුතට විරුීධ නීතිභඹ ක්රිඹහ භහර්ට ටන්ශන් නළත්ශත් ආි 
කිඹරහ ආවළ ශ ආි ?
ද ඔුත ජනතහ විමු කති ශඳයමුේට නහඹෙත්ඹ ශදනහ. ඒ ඹ
්රජහතන්රහදී ්රහවඹට හෙතු ශරහ තිශඵනහ. ඒෙ තභි  ඳට
ලය න්ශන්. ශම් යශට් ංර්ධනඹ ශනුශන්, ශම් යශට් හභඹ
වතිෙ ෙයන්න නම්, පි ශම් යශට් හභඹ ශටො න රහ
්රජහතන්රහදීෙයේඹට යට ශඹොමු කිරීභ ලයි . ඒ නිහ පි
විවිධ ක්රිඹහ භහර්ට නුටභනඹ ෙයනහ. හෙභ සරඳඹ ශනොශි .
ඒ වහ විවිධ ක්රිඹහ භහර්ට නුටභනඹ ෙයනහ. ඒ ක්රිඹහ භහර්ටර
්රතිපරඹ ක විධිඹට ඊතුශර් ජහතිහදඹ ඳයහජඹ ෙයන්න ද ඳට
පුළුන්ෙභ රළබිරහ තිශඵනහ. විශීල යටර ඈශටන ශම් යශට්
ජහතිහදඹ වුළුන්න ක්රිඹහ ෙයන ඒ ජටත් ඵරශ ටරට
ඊත්තයඹ ක ශදන්න පි ෙටයුතු ෙයනහ. ඒ ශවේතු නිහ තභි  ද
තමුන්නහන්ශේරහ ශ කපී ටළන ෙථහ ෙයන්ශන්. ශ කපී ද ඊතුයට
ගිි න් භවය ළ ශෙොටස ෙයනහ. හශවභ නළත්නම්, ශම්
ශඹෝජනහ ශේන්න ශභච්චය ද ක ි ටිශත ආි ? ශ කපී
කිලිශනොච්චිඹට ගිශත නළත්නම් ශම් ශඹෝජනහ හන්ශන් නළවළ.
[ඵහධහ කිරීම්]ශ කපී කිලිශනොච්චිඹට ගිි ල්රහ [ඵහධහ කිරීම්] භභ
කිඹනහ,
ද
්රලසනඹ ක
තිශඵනහ.
පුනරුත්ථහඳන
භධයසථහනලින් පිට වුණු භවය තරුේඹන් ශ ට ගිි ල්රහ[ඵහධහ කිරීම්]

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමිය

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
ටරු භහතයතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹෙ ෙහරඹ ක
තිශඵනහ.

ගරු චන්ද්රසිරි ගජදීර මශතළ

(ரண்தைறகு சந்றசறநற கஜல)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
භවය විශීය ඹ ඵරශ ටර ඒජන්තශඹෝ ඒ තරුේශඹෝ ශ ට
ගිි ල්රහ කිඹනහ, "ශම් අණ්ඩුශ ශෙරුහශන් ළ  ක නළවළ,
පි අශඹත් වි ටන්න රළවළසති ශමු" කිඹරහ. න්න ඒෙ ඳයහජඹ
ශනහට විරුීධ භවය ඵරශ ට ඒෙ ර්ධනඹ ෙයන්න ද ශම්
අණ්ඩු ශටන ඹන හභ-
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ගරු චන්ද්රසිරි ගජදීර මශතළ

(ரண்தைறகு சந்றசறநற கஜல)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
ඒ නිහ වළභ විටභ ජහරණන් තය මිරත්ඹ ශටො න න්න
ෙළඳ ශච්ච ශීලඳහරන යහඳහයඹ ක වළටිඹට විදඹ හ කෂිඹට
හෙ  දත් පි වි අයුධ ටත්ත තරුේඹන්ට දඹහශන්,
අදයශඹන් රෙමින් ්රජහතන්රහදී ්රහවඹ ල කතිභත් ෙයන්න
ක්රිඹහ ෙයනහ.

ගරු වවලද ජයත් ජයලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ஜனத் ஜர்ண)

(The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana)
ශ කපීශේ ල්ලි-

ගරු චන්ද්රසිරි ගජදීර මශතළ

(ரண்தைறகு சந்றசறநற கஜல)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
ඒ නි ඳට ශ කපීද, ි ජීපීද, ෙර්නල්ද, ෙළප්ටන්ද, කිඹන හෙ
දහශ නළවළ. පුනරුත්ථහඳන භධයසථහනර ඈන්න -

ගරු වවලද ජයත් ජයලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ஜனத் ஜர்ண)

(The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana)
ඔඹහට වම්ඵ ශන්ශන් නළවළ, ශ කපීශේ ල්ලි.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමිය

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
ටරු ආභතිතුභනි, ඔඵතුභහට ශන් ෙය තිශඵන ෙහරඹ
හනි .

ගරු චන්ද්රසිරි ගජදීර මශතළ

(ரண்தைறகு சந்றசறநற கஜல)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
හල්ටීටීඉ ංවිධහනශත ි ටපු ෙර්නල්රහ ෙළප්ටන්රහ හශේභ,
ඉට  හ බඹහනෙ න්දුවීම් ශභශවඹපු ුත  ක ඹ ද ශම්
්රජහතන්රහදී ්රහවඹට හෙතු ශරහ තිශඵනහ. පි ඒ ටළන
තුටු ශන්න ඕනෆ.

ගරු වවලද ජයත් ජයලර්ධන මශතළ
ගරු මාංග වමරවීර මශතළ

(ரண்தைறகு ங்கப சவீ)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
ශෙොමියුනිසට්ෙහයඹකුට ගිඹ ෙර.

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ஜனத் ஜர்ண)

(The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana)
නීතයනුකර ශටශනන්න.

ගරු චන්ද්රසිරි ගජදීර මශතළ

(ரண்தைறகு சந்றசறநற கஜல)

ගරු චන්ද්රසිරි ගජදීර මශතළ

(ரண்தைறகு சந்றசறநற கஜல)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
භභ ශෙොමියුනිසට්හදිඹකු විධිඹට තභි  භහතයහංලශත ළ
ෙයන්ශන්. භට ජහතිහදඹ ක නළවළ. ඔඵතුභහත් ඳටන් ටත්ශත්
හශවභ තභි . ඳට ජහතිහදඹ ක නළවළ. ඒෙ පි පිළිටන්නහ. ශම්
යශට් ළඵෆ ංර්ධනඹ ඈසයවට ශටන ඹන්න, අර්ථිෙ
ක්රිඹහදහභඹ ව නළති ඵළරි මිනිසසුන්ශේ ්රලසන ඈසයවට ශටන
ඹන්න ජහරණන් තය හභඹ ඕනෆ. ජහරණන් තය හෙ තහ ශටො
න න තහ ක ෙල් යට ක ඈසයවට ශටන ඹන්න ඵළවළ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමිය

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
ටරු ආභතිතුභනි, ඔඵතුභහට ශන් ෙශ ෙහරඹ හනි .

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
ීශ ශඹන් ්රලසන දිවහ ශනොඵරහ, ඹථහර්ථහදී ශම්හ ටළන
ෙල්ඳනහ ෙයරහ, ඳටු සථහහදී ්රශඹෝජන ශනොශටන ෙටයුතු
ෙයන්න. ටරු ජඹරත් ජඹර්ධන භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ නම් නිතය
ඊතුයට ව නළශ නි යට ඹන ශෙශන ක. ඔඵතුභහ ශම් සථහශ
ශභශවභ ෙථහ ෙයන හෙ ටළනත් භභ ෙනටහටු ශනහ.

ගරු වවලද ජයත් ජයලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ஜனத் ஜர்ண)

(The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana)
නීතිඹට නු ශටනළල්රහ ළ ෙයන්න.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමිය

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
ටරු භහතයතුභනි, ෙථහ න් ෙයන්න.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

ගරු චන්ද්රසිරි ගජදීර මශතළ

(ரண்தைறகு சந்றசறநற கஜல)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
භට ශන් ෙය තිශඵන ෙහරඹ න් නිහ, භශේ ෙථහ
ශභි න් න් ෙයනහ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමිය

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
මීශ ට ටරු ශ්රී යංටහ භන්ත්රීතුභහ.
[தற .த. 6.36]

ගරු නජ්. ශ්රී රාංගළ මශතළ

(ரண்தைறகு தஜ. ஸ்ரீ நங்கர)

(The Hon. J. Sri Ranga)

தகப கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்ககப, இன்ர
லறத்துகநறல் தரரற தறச்சறகண ற்தட்டிருக்கும்ககபறல்
இச்சகதறல் தகரண்டு ந்துள்ப
எத்றகப்தை றரம்
தரடர்தறல் கக.தே அர்கள் முக்கறரணர? அருக்கு
சரேகககள் ங்கப்தடுகறநர? அல்னது ததரது ன்ணறப்தை
ங்கப்தட்டர? ன்தநல்னரம் றரறத்துக்தகரண்டிருப்தது
அசறர ன்ர ககட்க றரும்தைகறன்கநன். இன்கந
அசறல் றகனககள் ற்ரம்
ரட்டில் றனவுகறன்ந
தறச்சறகணகளுக்கு த்றறல் இவ்றரம் அசறம்ரணர
ன்ந ககள்ற ன் ணறல் ழுகறன்நது.
உண்கறகன
க்கு ரக்கபறத்து ம்கப் தரரளுன்நத்துக்கு அதப்தற
து க்களுக்கு ரங்கள் உரற முகநறல் இந்ச் சகதகப்
தன்தடுத்துகறன்கநரர ன்ந ககள்றகூட ன் ணறல்
ழுந்றருக்கறன்நது.
இன்ர இச்சகதறல் அச ப்தை உரப்தறணர்கள் சறனர்
இந் ரட்டுக்கு கக.தே அர்கள் வ்பவு முக்கறரணர்
ன்தது
தற்நற
உகரற்நறக
ரங்கள்
ககட்டுக்தகரண்டிருந்கரம். ரன் அகப்தற்நற
இங்கு
உகரற்ந றரும்தறல்கன. இன்ர கருர அம்ரன் ரண்தைறகு தறற அகச்சர் முபறன் அர்கள் ரங்கள்
இந் ககனத்றட்டங்ககப ற்கரகச் தசய்கறகநரம் ன்ர
குநறப்தறட்டிருந்ரர். இன்ர கக.தே அர்ககபப்தற்நற இந்ச்
சகதறல் கதசப்தடுகறநது; முபறன் அர்கள் இந்ச்
சகதறகன கதசறறருந்ரர். ஆணரல், இர்கள் இருருக்கும்
உற தசய்ர்கள் ன்ந சந்ககத்றல் தனர் இன்ரக
சறகநறல்
ரடிக்தகரண்டிருப்தது
ற்கரக?
2009ஆம்
ஆண்டில் இந் ரட்டில் மத்ம் முடிந்துறட்டது ன்ர அசு
கூநற தறன்ணரும் சந்ககத்றல் ககது தசய்ப்தட்டர்கள்
இன்ணமும் சறகநறல் இருக்கறன்நரர்கள். இந் றடம் லற
அகச்சர் ரண்தைறகு நவுப் யக்கலம் அர்களுக்கும் ன்நரகத்
தரறமம். இன்ர கறல் அர்கள்லது வ்ற க்குகளும்
தரடப்தடறல்கன.
ற்கரக இந் இட்கட கடம்?
ன்ர ரன் ககட்க றரும்தைகறன்கநன்.
ரண்தைறகு முபறன் அர்கள் ஸ்ரீனங்கர சுந்றக்
கட்சறறல்
இகந்து
தறறத்
கனர்
தறகப்
ததற்ரக்தகரண்டன்மூனம் அர் தசய் குற்நங்கள் ரவும்
கநக்கப்தட்டுறட்டண; அககதரல் தைரகளுக்கு உற
தசய்ரகக் குநறப்தறட்டு சறகநறல் கத்றருப்தர்ககப
ஸ்ரீனங்கர சுந்றக் கட்சறறல் இகத்துக்தகரள்ன்மூனம்
அர்களும் ரழ்ற்கு ற தசய்மங்கள்! ரம் ப்கதரது
சறகநறரருந்து
றடுறக்கப்தடுகரம்
ணத்
தரறர
றகனறல் சுரர் ந்து - தத்து ருடங்கபரக அர்கள்
சறகநறகனக ரடிக்தகரண்டிருக்கறன்நரர்கள்.
அவ்ரர இருக்ககறல், அர்கபறன் றடுகனக்கரக
ந்ற டடிக்ககமம் அசரங்கம் டுக்கறல்கன. இங்கு
ரண்தைறகு அகச்சர் தறத்றரகற ன்ணறஆச்சற அர்கள்
கதசறததரழுது,
ரரேம்
முடிவுக்குக்
தகரண்டு
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முடிரதன்நறருந் மத்த்க ககு ஜணரறதற அர்கள்
முடிவுக்குக் தகரண்டுந்கரடு, தறதரககணமம் அறத்து
றட்டரகக் கூநறணரர்.
இந்ச் சகதறகன கதசற தனர்
றடுகனப்
தைரகபறன்
கனர்
தறதரககண
எரு
தங்கரற ண ர்றத்ரர்கள். அந் ககறல், அகச்சர்
தறத்றரகற ன்ணறஆச்சற அர்களும் தறதரககண அசு
தகரன்நவுடகண இணப்தறச்சறகணமம் முடிவுக்கு ந்து
ன்நரர்.
அப்தடிரணரல்,
தறதரகணறன்
கதரரட்டம்
இணப்தறச்சறகணக்கரகத்ரன் உருரக்கப்தட்டது ன்தகண
ரண்தைறகு
அகச்சர்
தறத்றரகற
ன்ணறஆச்சற
அர்களும் ற்ரக்தகரள்கறநரர். இல்னரறட்டரல், தறதரக
கணக்
தகரன்நவுடன் இணப்தறச்சறகண முடிந்தன்ர
அரல் கூந முடிரது. இரற மத்த்றன்கதரது சகடந்
றடுகனப் தைர உரப்தறணர்களுக்கு தைணர்ரழ்பறத்து
அர்ககப க்கள் த்றறல் சுந்றரக ர றட்டிருப்தக
ரங்கள் கற்கறன்கநரம்; றழ்த் கசறக் கூட்டகப்தறன்
கசறப் தட்டில் உரப்தறணர் தகப சுந்றன் அர்களும்
அக கற்நறருந்ரர். ஆணரல், சறகநக்ககறகள் தற்நற
ரங்கள் லண்டும் லண்டும் கதசறக்தகரண்டுரன் இருக்
கறகநரம்.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමිය

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
ටරු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට ත විනහඩි හෙෙ ෙහරඹ ක
ඳභේි  තිශඵන්ශන්.

ගරු නජ්. ශ්රී රාංගළ මශතළ

(ரண்தைறகு தஜ. ஸ்ரீ நங்கர)

(The Hon. J. Sri Ranga)

இங்கு ரண்தைறகு அகச்சர் வுப் யக்கலம் அர்களும்
இருக்கறன்நரர். இந்ச் சந்ர்ப்தத்றல் ரங்கள் அரறடம்
றடுக்கறன்ந கண்டுககரள் ன்ணதன்நரல், வுதசய்து
அர்ககப
றடுகன தசய்ற்கரண டடிக்ககக
டுங்கள் ன்ரரன். கக.தே., கருர, தறள்கபரன்
கதரன்நர்கபறரேம் தரர்க்க ததரற பதறகள் கமம்
லங்கள்
சந்ககத்றல்
தறடித்து
கத்றருக்கறல்கன;
அர்களுக்கு கண்ரடி தகரடுத்ர்ககபமம் தசருப்தை
ரங்கறக் தகரடுத்ர்ககபமம் அர்களுக்கு bag தூக்கறர்
ககபமம்ரன் இன்ணமும் லங் கள் ககறகபரக சறகநறல்
கத்றருக்கறன்நலர்கள். அதறறருத்றககபப் தற்நறப் கதசுக
றடுத்து, றடுகனப் தைரககப மத்த்றல் தன்நகப்
தற்நறத்ரன்
தரடர்ந்தும்
இந்ச்
சகதறகன
கதசற
ருகறன்நரர்கள். இகப் தரர்க்கறன்நததரழுது அதரறக்கரறன்
ஜணரறதற கர்ல்ரன் ஞரதகத்துக்கு ருகறன்நது. எதரர
அர்கள் neck and neck ஆக இருப்தரகவும் அரல்
கர்ரல் தல்து கடிணம் ன்ரம் தசரல்னப்தடுகறன்நது.
வ்ரநரறதம், எதரர அர்கள் எரு தறக றட்டு றட்டரர்
ன்ரரன் ரன் றகணக்கறன்கநன்.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමිය

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
ටරු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට නිඹමිත ෙහරඹ හනි .

ගරු නජ්. ශ්රී රාංගළ මශතළ

(ரண்தைறகு தஜ. ஸ்ரீ நங்கர)

(The Hon. J. Sri Ranga)

அரது, இனங்கக அசறடம் அர் ஆகனரசகண
ககட்டிருந்ரல் உண்கறல் அசு அருக்கரண campaign 
டத்றறருக்கும். World Trade Centre  தறன்னரடன் அர்கள்
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ரக்குதுகதரல் கரட்டி அற்கு டுறகன தறன்னரடகண
றரத்ற எதரர அர்கள் தறன்னரடகணச் சுடுது கதரன
ந்தரரு றபம்தத்கமம் அர்கள் கதரடறல்கன.
எதரரவுக்கும் தரம்ணறக்கும் இகடறல் 3 றரங்கள்
அதரறக்கரறகன டந்ண. ஆணரல், அந் றரங்கபறகன
தறன்னரடகணப் தற்நறகர, கடரதறகப் தற்நறகர அர்கள்
கதசறல்கன. அந் ரட்கட ப்தடி அதறறருத்ற தசய்
தன்தகப் தற்நறத்ரன் கதசறணரர்கள். ஆணரல், து
ரட்டில் மத்ம் முடிந்து 3 ருடங்களுக்கு கனரகறமம் இந்
சகதறகன இன்ணமும்
றடுகனப் தைரகபறன் கரனத்றல்
ன்ண டந்தன்தகப் தற்நறத்ரன் கதசறக்தகரண்டிருக்
கறநரர்கள்.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමිය

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
ටරු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට නිඹමිත ෙහරඹ
ඔඵතුභහශේ ෙථහ න් ෙයන්න.

හනි .

ගරු නජ්. ශ්රී රාංගළ මශතළ

(ரண்தைறகு தஜ. ஸ்ரீ நங்கர)

(The Hon. J. Sri Ranga)

இது உண்கறல் இணங்களுக்கறகடறகன எற்ரககக்
தகரண்டுருர? ன்ர ககட்க றரும்தைகறன்கநன். இரறரக,
ககறகள் சம்தந்ப்தட்ட றடத்றகன ரண்தைறகு அகச்சர்
வுப் யக்கலம் அர்கள் ங்களுக்கு ல்னதரரு தறகனக்
தகரடுப்தரர் ன்ந றர்தரர்ப்தைடன் ணது உகக
முடிக்கறன்கநன். ன்நற.

[. බහ. 6.42]

ගරු රවුසහ ශකීම් මශතළ වඅධිකරණ අමළතතුමළ
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம் - லற அகச்சர்)

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice)
බිසමිල්රහි ර් යවසභහනිර් යහීම්!

මරහනහරඪ ටරු භන්ත්රීතුමිඹනි, ටරු භංටර භයවීය
භන්ත්රීතුභහ ශටන අ ෙල් තළබීශම් ශඹෝජනහට දහශ විහදශතදී
පිළිතුරු දීශම් ෙහර්ඹ බහයඹ භට ඳළරී තිශඵනහ. හතුභහශේ ඒ
ශඹෝජනහ න්ංවර බහහශන් තිබුණු ඵළවින් හඹට න්ංවර
බහහශන් පිළිතුරු දීභට භභ මලිෙ ලශඹන් දවස ෙයනහ.
මරහනහරඪ ටරු භන්ත්රීතුමිඹනි, යජඹ ත්  ංගුට ශටන
ආති න්යෙරුන් යහ තඵහ ටළනීභ ඳයහධ නීතිශත ්රතිඳහදන
නු ෙයනු රඵන තය, හකී යහ තළබීම්ර නීතයනුකරබහඹ
මලිෙ ි තිහන්ෙම් ශඳත්භ ක භඟින් ශරේසධහධිෙයේඹ ඈදිරිශත
්රලසන කිරීභට ෆභ තළනළත්තකුටභ ි තිඹ තිශඵන ඵ භහ
ධහයේඹ ෙශ යුතුි . ශනත් යටර ළරැදි න්දු ෙශ පුීටරඹන්
නළතත් හභ යටරට ශටන්හ ටළනීභ ශ්රී රංෙහශ ඊදර්ඳේ නීතිඹ
ඹටතට ළශටන තය, හළනි යටලින් ෙයනු රඵන ඈල්ලීම්
්රෙහය ව ධිෙයේ භඟින් න්දු ෙයනු රඵන නිශඹෝට ්රෙහය
ඊදර්ඳේ කිරීම් න්දු ෙයනු රඵන්ශන් 1977 ංෙ 8 දයන ඊදර්ඳන
ඳනශත් ්රතිඳහදනරට නුකරි . ඈන්දිඹහ ව ශ්රී රංෙහ තය
ඊදර්ඳේ ගිවිසුභ ක නළතත් ශඳොදු යහජය භණ් ලීඹ යට ක ලශඹන්
ඈන්දිඹහට තළනළත්තන් ඊදර්ඳේ කිරීශම් නිශඹෝට ධිෙයේඹ
ඈදිරිශත රඵහ ටළනීභට ෙහල තිශඵනහ. ශ්රී රංෙහ තුශ නීති
විශයෝධි න්ටින්නහ ව තළනළත්තන් ශශතොත් අටහමිෙ වහ විටහමිෙ
ඳනශත් විධිවිධහන ්රෙහය ඔවුන් පිටුවල් කිරීභ ධිෙයේ
නිශඹෝට භත න්දු ෙයනු රළශඵනහ. ත්  ංගුට ටළනීභ, යහ
තඵහටළනීම් ව යටින් පිටුවල් කිරීශම් ෙහර්ඹඹ නීතිශත
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්රතිඳහදනරට නුකර න්දු ෙයනු රඵන තය, හකී
නීතයනුකරබහඹ ධිෙයේඹ ඈදිරිශත ්රලසන කිරීශම් ි තිඹ
නීතිශඹන් රඵහ දී තිශඵනහ. යට තුශ ි මිෙම් ි තිහන්ෙම්
තවවුරු කිරීභට ලය වනතිෙ ්රතිඳහදන ක්රිඹහත්භෙ ෙයනු
රඵන තය, නීතිශත ඵරඹ තවවුරු කිරීභ වහ යජඹ ළභ විටභ
ෙළඳවී න්ටින ඵත් භහ ශභි දී ධහයේඹ ෙශ යුතුි .
මරහනහරඪ ටරු භන්ත්රීතුමිඹනි, භභ චන සල්ඳඹ ක ඈංරීන්
බහහශනුත් කීභට ය ඳතනහ.

The grant or denial of extradition is very much a part
of sovereign discretion of States. We must appreciate that
there is no duty to grant extradition. Extradition is
granted where substantial and procedural legal requisites
are satisfied in the larger interests of friendly
international relations, more often than not, requests
maybe in the context of suppressing or combating
transnational crimes. It is also the case that where
extradition is refused, it could in some instances lead to
an adverse political fallout on the bilateral relationship
between the requesting and requested States. My Friend,
the Hon. Mangala Samaraweera, certainly knows the
sensitivities involved in the diplomatic relations between
countries in such circumstances and this Motion is in a
sense somewhat mischievous in that it seeks to imply as
if we are reluctant to grant an extradition request in a
specified case. I hope I have made it clear in explaining
that though there is no bilateral extradition treaty between
India and Sri Lanka, there is room to make an application
through our courts for extradition of any individual as a
commonwealth country.
The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara also adverted to,
in his speech, the manner in which the operation to
capture KP was carried out and that is something that we
must certainly record here in this Debate. The arrest and
rendition of KP from a location in a third country with a
daring, precise, co-ordinated operation with intelligence
operatives in a third country is a remarkably successful
covert operation without a murmur about violating the
sovereignty of a third country unlike some other
operations, which has resulted in strained relations among
certain countries. However much a fugitive may be a
wanted man, you cannot violate the sovereignty and
territorial integrity of a third country. We have not
resorted to covert rendition operation using secret
locations and moving suspects for interrogation in a third
country. We have done this totally legally and without
violating the sovereignty of a third country. Having
brought KP here, we have interrogated him; we have
continued to investigate matters concerning very sensitive
information and have taken a responsible decision to ගරු මාංග වමරවීර මශතළ

(ரண்தைறகு ங்கப சவீ)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

Hon. Minister, what I really want to find out is
whether Mr. K. Padmanathan is a free man because the
Hon. Muralidaran, a little while ago, said that he has been
given a pardon.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

ගරු රවුසහ ශකීම් මශතළ

ගරු මාංග වමරවීර මශතළ

(The Hon. Rauff Hakeem)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்)

No, in the first place, to give somebody a pardon, he
must be convicted. There must be charges brought against
him. The Government has not decided to bring any
charges. We have not proceeded - [Interruption.] No. It is
quite apparent that there were no charges brought against
him.
ගරු මාංග වමරවීර මශතළ

(ரண்தைறகு ங்கப சவீ)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

If there are no charges, that means he is a free man. Is
he a free man?
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(ரண்தைறகு ங்கப சவீ)

We have nothing against rehabilitation. But, please
tell us what the status of K. Padmanathan is?
ගරු රවුසහ ශකීම් මශතළ

(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

KP was brought as a fugitive and then he was
interrogated. We have decided so far not to bring out any
charges. There are several others of similar nature who
have been rehabilitated and allowed to lead normal lives .
ගරු මාංග වමරවීර මශතළ

(ரண்தைறகு ங்கப சவீ)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

ගරු රවුසහ ශකීම් මශතළ

(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

So far, the Government has not charged him for any
matter but we have continued to -

Hon. Minister, but he is a man who has been arrested
on very serious charges. Now, we are being told that he
has no charges. Who decided that? Which court of law?
ගරු රවුසහ ශකීම් මශතළ

(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

ගරු මාංග වමරවීර මශතළ

(ரண்தைறகு ங்கப சவீ)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

After the rendition in Thailand or Malaysia, he was
brought back to Colombo and even according to the
information published on a website on 7th of August,
2009, which I quoted during my speech, we were all told
that he had been arrested on certain charges.
ගරු රවුසහ ශකීම් මශතළ

(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

Out of all those who surrendered and arrested, there
were many who have been rehabilitated.
So, there is nothing wrong in rehabilitating -

It is not a question of a court of law. It is up to the
Attorney-General to consider - [Interruption.] You must
understand. After interrogating a man, whether to
rehabilitate him or to charge him is a decision that has to
be taken by the Attorney-General. But, no such decision
has been taken.
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

ඳළර්ලිනම්න්තුල ඊ අනුකල අ. භළ. 6.50 , අද දින වභළ
වම්මුතිය අනුල 2012 නනොලෆම්බර් මව 08 ලන බ්රශවහඳතින්දළ අ.භළ.
12.50 ලන නතක් කල් ගිනේය.

அன்தடி தற. த. 6.50 றக்கு தரரளுன்நம், அணது
இன்கந லர்ரணத்றற்கறங்க 2012 ம்தர் 08, றரக்கறக
தற.த. 12.50 றக எத்றகக்கப்தட்டது.
Adjourned accordingly at 6.50 p.m. until 12.50 p.m. on
Thursday, 08th November, 2012 pursuant to the Resolution of
Parliament of this day.

වෆ.ුත.
ශභභ හර්තහශ හන මුද්රේඹ දවහ ස කීඹ නිළයදි ෙශ යුතු තළන් ද කනු රින් භන්ත්රීන් මින් පිටඳත ක ශටන නිළයදි ෙශ යුතු
අෙහයඹ හි  ඳළවළදිලි රකුණු ශෙොට, පිටඳත රළබී ශදතිඹ ක ශනොඈ කභහ ශෆන්වළඩ් ංසෙහයෙ ශත රළශඵන ශේ හවිඹ යුතුඹ.

குநறப்தை
உரப்தறணர் இரறப் தறப்தறற் தசய்றரும்தைம் தறக றருத்ங்ககபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அகணப் தறக
றருத்ப்தடர தறற கறகடத் இரு ரங்களுள் யன்சரட் தறப்தரசறரறருக்கு அதப்தைல் கண்டும்.
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දළයක මුදල් : ඳළර්ලිනම්න්තු විලළද ලළර්තළල ලළර්ෂික දළයක මි රු. 2178ීම. ිළ ඳතක් නගන්ලළ ගෆනීම
අල
නම් ගළවහතුල රු. 18.15ීම. තෆඳෆල් ගළවහතුල රු. 2.50ීම. නකොෂඹ 6, ීමරුෂඳන, ඳළමාංකඩ ඳළර, අාංක 102,
ිළයසිරි නගොඩනෆගිල්නල් රජනේ ප්රකළන කළර්යළාංනේ අධිකළ නලත වම ලර්යකම නනොලෆම්බර්
30 දළ ප්රථම දළයක මුදල් නගලළ ඉදිරි ලර්නේ දළයකත්ලය බළ නගන විලළද ලළර්තළ බළගත ශෆීමය.
නියමිත දිනනන් ඳසුල එලනු බන දළයක ඉල්ලුම් ඳත් භළර ගනු නනොෆනේ.
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