
281 වන කාණ්ඩය - 2 වන කලාපය  
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அதிகொர அறிக்மக 
OFFICIAL REPORT 

 

(අශ ෝධිත පිටපත /பிமழ திருத்தப்படொதது /Uncorrected) 
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பிரதொன உள்ளடக்கம் 
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REPORTS 
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ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
Challenges and Responsibilities of Government  

PENAL CODE (AMENDMENT) BILL: 
Read a Second, and the Third time, and passed 

PRINCIPAL  CONTENTS 
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சொன்று (திருத்தம்) சட்டமூலம்:    

இரண்டொம், மூன்றொம் முமறகள் ைதிப்பிடப்பட்டு 

நிமறலவற்றப்பட்டது. 

பிமை (திருத்தம்) சட்டமூலம்:    

இரண்டொம், மூன்றொம் முமறகள் ைதிப்பிடப்பட்டு 

நிமறலவற்றப்பட்டது. 
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පූ.භා. 10.00  පාර්ලියම්න්තුමව රැස් විය.   
කථානායකතුමමා [ගරු මහින්ද යාපා අයේවර්නන මහයතා] 

මූලාසනාරූඪ විය. 
பொரொளுைன்றம் மு.ப. 10.00 ைைிக்குக் கூடியது.  

சபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்பொ அலபவர்தன] 

தமலமை வகித்தொர்கள். 

The Parliament met at 10.00 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. MAHINDA YAPA 

ABEYWARDANA] in the Chair. 

 
ලිපි යල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 
ගරු යජ න්ස ්න් ්රනාන්ු  මහයතා සමහයාමාර්ග අමාත සහය 
ආණ්ඩු පාර්ශයීයව්යේ ්රනාන සාංවිනායකතුමමා  
(ைொண்புைிகு ல ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து - தநடுஞ்சொமலகள் 

அமைச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின் முதற்லகொலொசொனும்) 

(The Hon. Johnston Fernando - Minister of Highways and 
Chief  Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, අග්රාමාතය සහ ුදේ  අමාතය, 

බුද්ධ ාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාතය  සහ 

නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාතයතුමා ශවුවශවන් මම 016  

වර්ෂය සඳහා ජාතික ආරක්ෂක අරුදෙල පිළිබඳ 

විගගකාධිපතිවරයාශේ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි. 

ශමම වාර්තාව රජශේ ුදේ  පිළිබඳ කාරක සභාව ශවත ශයොුද 

කළ යුතුයතයි මම ශයෝජනා කරමි.    
 
්රශයීයන්ය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 0168 වර්ෂය සඳහා ශ්රී ලංකා වනවන් හුදොශව වාර්ක ක කාර්ය සාධන 

වාර්තාව;  

 0169 වර්ෂය සඳහා ආරක්ෂක අමාතයාං ශේ කාර්ය සාධන වාර්තාව; 

 0169 වර්ෂය සඳහා අධිකරග ශසේවා ශකොමිෂන් සභාශව වාර්ක ක කාර්ය 

සාධන වාර්තාව; 

 0169 වර්ෂය සඳහා ශවරළ සංරක්ෂග සහ ශවරළ සම්පත් 

කළමගාකරග ශෙපාර්තශම්න්තුශව වාර්ක ක කාර්ය සාධන වාර්තාව; 
සහ 

 0169 වර්ෂය සඳහා ශබෞද්ධ කටයුතු පිළිබඳ ශෙපාර්තශම්න්තුශව කාර්ය 

සාධන වාර්තාව,- [අග්රාමාතය, ුදේ  අමාතය, බුද්ධ ාසන, ආගමික හා 
සංසක්ෘතික කටයුතු අමාතය සහ නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස 
අමාතයතුමා ශවුවවට ගරු ශජොන්සට්න් ්රනාන්ු  මහතා  

 
සභායම්සය මත තිබිය යුතුමයයි නියය ග කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

0169 වර්ෂය සඳහා ශමෝටර් රථ ්රවාහන ශෙපාර්තශම්න්තුශව කාර්ය සාධන 
වාර්තාව,- [ගරු ගාමිණී ශලොකුශේ මහතා  

 
සභායම්සය මත තිබිය යුතුමයයි නියය ග කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

 0169 වර්ෂය සඳහා වනජීම සංරක්ෂග ශෙපාර්තශම්න්තුශව කාර්ය සාධන 
වාර්තාව,- [වනජීම හා වන සංරක්ෂග අමාතයතුමා ශවුවවට ගරු  ශජොන්සට්න් 
්රනාන්ු  මහතා  

 
සභායම්සය මත තිබිය යුතුමයයි නියය ග කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

 0169 වර්ෂය සඳහා ශේෂ කර්මාන්ත ශෙපාර්තශම්න්තුශව වාර්ක ක කාර්ය 
සාධන වාර්තාව,- [කර්මාන්ත අමාතයතුමා ශවුවවට ගරු ශජොන්සට්න් 
්රනාන්ු  මහතා   

 
සභායම්සය මත තිබිය යුතුමයයි නියය ග කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු යජ න්ස ්න් ්රනාන්ු  මහයතා   
(ைொண்புைிகு ல ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි, කෘක කර්ම අමාතයතුමා ශවුවශවන් 

මම 0168 වර්ෂය සඳහා ශහක්ටර් ශකොබ්බෑකඩුව ශගොවි කටයුතු 

පර්ශේෂග හා පුහුණු කිරීශම් ආයතනශේ වාර්ක ක වාර්තාව 

ඉදිරිපත් කරමි.  

ශමම වාර්තාව කෘක කර්ම කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං  ය 

උපශද් ක කාරක සභාව ශවත ශයොුද කළ යුතුයතයි මම ශයෝජනා 

කරමි.  
 
්රශයීයන්ය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 0169 වර්ෂය සඳහා ජාතික උද්භිෙ උෙයාන ශෙපාර්තශම්න්තුශව  වාර්ක ක 
කාර්ය සාධන වාර්තාව.- [ගරු ්රසන්න රගතුංග මහතා.  
 
සභායම්සය මත තිබිය යුතුමයයි නියය ග කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව 

அரசொங்க நிதி பற்றிய குழுவின் அறிக்மக 
PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 

 
ගරු අනුර ප්රියදර්ශයීයන යාපා මහයතා 
(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொபொ)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)  
ගරු කථානායකතුමනි, රජශේ ුදේ  පිළිබඳ කාරක සභාව 

ශවත ශයොුද කරන ලෙ පහත සඳහන් නිශයෝග සහ නියම  

සම්බන්ධශයන් එකී කාරක සභාශව වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

 (i)  2011 අංක 68 ෙරන වරාය සහ වනවන් ශතොටුපල 
සංවර්ධන බු  පනත යටශත් නිශයෝග; 

 (ii)  1989 අංක 63 ෙරන නිෂප්ාෙන බු  (වි ශ ේෂ 
විධිවිධාන) පනත යටශත් නියම; 

 (iii) 2003 අංක 05 ෙරන ුදේ  පනත යටශත් නියමය; 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

 (iv) 2008 අංක 64 ෙරන ක්රශමෝපාය සංවර්ධන වයාපෘති 
පනත යටශත් නිශවෙනය සහ නියම; 

 (v) 2007 අංක 48 ෙරන විශ ේෂ ශවළඳ භාණ්ඩ බු  
පනත යටශත් නියම; සහ 

 (vi) 1962 අංක 69 ෙරන ආොයම් සංරක්ෂග පනත 
යටශත් ශයෝජනාව.  

 
සභායම්සය මත තිබිය යුතුමයයි නියය ග කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

 
අමාතාාංශයීය උය ේපය ශයීයක කාරක සභා 

වාර්තා 
அமைச்சுசொர் ஆலலொசமனக் குழு 

அறிக்மககள் 
MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEE 

REPORTS 
 

ගරු එම්.යූ.එම්. අලි සේරි මහයතා සඅධිකරණ අමාතතුමමා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி - நீதி அமைச்சர்) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry - Minister of Justice) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධිකරග කටයුතු පිළිබඳ 

අමාතයාං  ය උපශද් ක කාරක සභාව ශවත ශයොුද කරන ලෙ 

පහත සඳහන් සංශ ෝධන පනත් ශකටුම්පත් සම්බන්ධශයන් එකී 

කාරක සභාශව වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

  (i)   ෙණ්ඩ නීති සංග්රහය;  

 (ii)  සාක්ක ; සහ   

 (iii)  ඇප   
 
සභායම්සය මත තිබිය යුතුමයයි නියය ග කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
 

යප් සම් 
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු සුසිල් ය්ර මජයන්ත මහයතා සඅනාපන ්රතිසාංසක්රණ  
විවෘත විශයීය්වවිදාල හයා ු රස්ථ අනාපන ්රවර්නන රාජ 
අමාතතුමමා   
(ைொண்புைிகு சுசில் பிலரை யந்த - கல்விச் சீர்திருத்தங்கள், 

திறந்த பல்கமலக்கழகங்கள் ைற்றும் ததொமலக்கல்வி 

லைம்பொட்டு இரொ ொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Susil Premajayantha - State Minister of Education 
Reforms, Open Universities and Distance Learning 
Promotion) 

ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ශපත්සම් ශෙක 

පිළිගන්වමි. 

(1) ශමොරටුව, කටුබතද්ෙ, ශද්වාල පාර, අංක 35/ 4 සී ෙරන 
ස්ථානශයහි පදිංචි එම්.ශේ. සිරිශසෝම මහතාශගන් ලතබුණු 
ශපත්සම; සහ 

(2) බත්තරුද් ල, උතුරු තලංගම, වනරු ශගෙර මාවත, අංක 
550/බී ෙරන ස්ථානශයහි පදිංචි  ම.එච්.එස්. ගීතානි ශපශර්රා 
මහත්මියශගන් ලතබුණු ශපත්සම. 

ගරු  ු මින්ද දිසානායක මහයතා සසූර්යබල  සු ාං හයා ජල විු ලි 
ජනන වාපෘති සාංවර්නන රාජ අමාතතුමමා   
(ைொண்புைிகு துைிந்த  திசொநொயக்க - சூொிய சக்தி, கொற்று ைற்றும் 

நீர் ைின்னுற்பத்திக் கருத்திட்ட இரொ ொங்க அமைச்சர்)  

The Hon. Duminda Dissanayake -State Minister of Solar 
Power, Wind and Hydro Power Generation Projects 
Development) 

ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ශපත්සම් ශෙක 

පිළිගන්වමි. 

(1) වත්තල, පරග කන්ෙ වත්ත, අංක 58 ෙරන ස්ථානශයහි 
පදිංචි බී.එස්. චන්ද්රසිරි ශපශර්රා මහතාශගන් ලතබුණු 
ශපත්සම; සහ  

(2) කතකිරාව, උසාවි පාර, අංක  9/3 ෙරන ස්ථානශයහි පදිංචි 
ශක්. කුස්  ෙයාරත්න මහතාශගන් ලතබුණු ශපත්සම.  

 

ගරු ඉන්දික අනුරු න යහය ර්  මහයතා සග්රාමීය ය නිවාස හයා 
ඉදිකිරීම් හයා යග ඩනැගිලි ද්රව කර්මාන්ත ්රවර්නන රාජ 
අමාතතුමමා    
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த லஹரத் - கிரொைிய வீடமைப்பு 

ைற்றும் நிர்ைொைத்துமற ைற்றும் கட்டிடப்தபொருள் 

மகத்ததொழில் இரொ ொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. Indika Anuruddha Herath - State Minister of 
Rural Housing and Construction and Building Material 
Industries) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ශපත්සම් ශෙක 

පිළිගන්වමි. 

(1) මීගුදව, පිටිපන, අලුත්කුරුව, අංක 6101 ෙරන ස්ථානශයහි 
පදිංචි ඩී.ශේ.එස්.එෆ.් ්රනාන්ු  මහතාශගන් ලතබුණු 
ශපත්සම; සහ  

(2) දූනාගහ, නත ශෙනහිර ප් ලියපිටිය, අංක 9 /ඒ ෙරන 
ස්ථානශයහි පදිංචි ජී.එම්. ඉන්දික ශගොඩශවල මහතාශගන් 
ලතබුණු ශපත්සම.  

 
ගරු විජිත යහය ර්  මහයතා 
(ைொண்புைிகு வி ித லஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ශපත්සම් ශෙක 

පිළිගන්වමි. 

(1) පානු ර, වලාන, ශපොු ජන මාවත, අංක  7 බී ෙරන 
ස්ථානශයහි පදිංචි  ඩී.එච්. ගමශේ මහතාශගන් ලතබුණු 
ශපත්සම; සහ  

(2) ප් ශලශවල, පනාව් ලන්ෙ, අංක 4 /0 ෙරන ස්ථානශයහි 
පදිංචි ආර්.එස්.එස්.එච්.එම්.එච්.ඩී. ශහේරත් මහතාශගන් 
ලතබුණු ශපත්සම. 

 

ගරු ය්ර මලාල් ජයයස කර මහයතා 
(ைொண்புைிகு பிலரைலொல்  யலசக்கர)  

The Hon. Premalal Jayasekara)  
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ශපත්සම් පහ 

පිළිගන්වමි. 

(1) උඩ කරවිට, කරවිට, අක්කර 051 යන ලිපිනශයහි පදිංචි 
ශේ.ශක්. වික්ටර් මහතාශගන්  ලතබුණු ශපත්සම; 

(2) කහවත්ත, ශගොඩකුඹුර, ඇන්ොන යන ලිපිනශයහි  පදිංචි 
පී.ශක්. ජයසුන්ෙර මහතාශගන් ලතබුණු ශපත්සම;  

(3) ශපොතුපිටිය, කලවාන පාර යන ලිපිනශයහි පදිංචි එස්.ඒ. 
මරවික්රම මහතාශගන් ලතබුණු ශපත්සම; 

(4) නිවිතිගල, ශෙොඩම්පාවත්ත, අංක 663/ඒ ෙරන ස්ථානශයහි 
පදිංචි යූ.ඩී. අසංක නාම්  මහතාශගන් ලතබුණු ශපත්සම; 
සහ 

(5) කහවත්ත, ෙකුණු පනාපිටිය යන ලිපිනශයහි පදිංචි යූ.ඒ. 
වසන්ත කුමාර මහතාශගන් ලතබුණු ශපත්සම. 
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[ගරු අුවර ප්රියෙර් න යාපා මහතා  



2021 ජනවාරි 1  

ගරු බු ධික පතිරණ මහයතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரை)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ශපත්සම් ශෙක 

පිළිගන්වමි. 

 

(1) මාතර, වතවහමන්දූව, ශපොකුගශහේන "සම්පත්" යන 
ලිපිනශයහි පදිංචි බී.එච්.ඩබ්ලිව. සි් වා මහතාශගන් 
ලතබුණු ශපත්සම; සහ 

(2) තිහශගොඩ, හතුදග, ශකොහිලවත්ත යන ලිපිනශයහි පදිංචි 
එන්.පී.ජී. නිම්  කරුගාරත්න මහතාශගන් ලතබුණු 
ශපත්සම. 

 
ඉදිරිප්  කරන ලද යප් සම්  මහයජන යප් සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාව  පැවරිය යුතුම යයි නියය ග කරන  ලදී. 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 
Petitions. 
 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළෙට ගරු අග්රාමාතයතුමාශගන් අසුව ලබන ්ර ්න 

 
 

ගරු අග්රාමාතතුමමා  යය මු ක  ්රශයීයන් 
ைொண்புைிகு பிரதை அமைச்சொிடம் விடுக்கும் 

வினொக்கள் 
QUESTIONS POSED TO HON. PRIME MINISTER 

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහයතා 
(ைொண்புைிகு பொட்டளி சம்பிக ரைவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ගරු කථානායකතුමනි, මම ගරු අගමතතිතුමාශගන් ශමම 

්ර ්නය අහනවා. 

0168 ශෙසතම්බර් පළුදවතනි ො සිට 0169  සතේතතම්බර් 31 

ෙක්වා වූ කාලය සඳහාත්, 0169 ශෙසතම්බර් 16 ො සිට 0101 

සතේතතම්බර් 31 ෙක්වා වූ කාලය සඳහාත් ශවන් ශවන් ව ශයන් 

පහත සඳහන් බු  මූලයන්ශගන් ඒකාබද්ධ අරුදෙලට ලතබුණු ුදේ  

පිළිබඳව ගරු අග්රාමාතයතුමා හා ුදේ  අමාතයතුමා ශම් ගරු 

සභාවට ශතොරතුරු ඉදිරිපත් කරන ශලස ෙ, 

 i.  වතට් VAT එක (ආනයන හා ශද්ශීය ශලස ශවන් 
ශවන්ව) 

 ii. ආනයන බු  (Custom Duty) 

 iii. පත්  (PAL) බු  

 iv. ශසස් (CESS) බු  

 v. එක්සයිස් (Excise) බු  (ඉන්ධන, රථවාහන, 
ු ම්ශකොළ හා මත්පතන්, ශවනත් ශලස ශවන් 
ශවන්ව) 

 vi. ආොයම් බු  (ආයතන හා පුද්ගල ශලස ශවන් 
ශවන්ව) 

 vii. ඊඑස්සී (ESC) බු  

 viii. එන්බීටී (NBT) බු  

 ix. ශේයි (PAYE) බු  

ඉහත සඳහන් බු  ආොයම් 0168 ශෙසතම්බර් 16 ො හා 0169 

සතේතතම්බර් 31 කාලය සඳහා ෙ, 0169 ශෙසතම්බර් 16 ො සිට 0101 

සතේතතම්බර් 31 කාලය සඳහා එක් එක් මාසය ගත්කල මාසිකව 

කවර අගයන් ගන්ශන්ෙ යන වගෙ,  

0169 ශෙසතම්බර් 16 ො සිට 0101 සතේතතම්බර් 31 ෙක්වා 
කාලය තුළ මාසිකව ආණ්ඩුශව වියෙම් කවශර්ෙ යන වගෙ, සහ  

එකී කාලය තුළ ආොයම් වියෙම් හිෙය පියවා ගත් ආකාරය 
පිළිබඳව ගරු අග්රාමාතයතුමා ශම් සභාවට ශතොරතුරු ලබා ශෙන 
ශලස ඉ් ලමි. 

 

ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහයතා සඅග්රාමාත  මුදල් අමාත  
බු නශයීයාසන  ආගමික හයා සාංසක්ෘතික ක යුතුම අමාත සහය 
නාගරික සාංවර්නන හයා නිවාස අමාතතුමමා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த ரொ பக்ஷ - பிரதை அமைச்சரும் நிதி 

அமைச்சரும் புத்தசொசன, சைய ைற்றும் கலொசொர அலுவல்கள் 

அமைச்சரும் நகர அபிவிருத்தி ைற்றும் வீடமைப்பு 

அமைச்சரும்) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa - Prime Minister, Minister of 
Finance,  Minister of Buddhasasana, Religious and Cultural 
Affairs and Minister of Urban Development and Housing) 

ගරු කථානායකතුමනි, 0165 වසශර් සිට ශ්රී ලංකාව ආර්කක 

වර්ධන ශවගය අඛණ්ඩ අඩු මමක් ශපන්ුවම් කිරීම ශහේතුශවන් 

ආර්කකශයහි සමස්ත ඉ් ලුම ඉහළ නතංමම් තුළින් ආර්කකය 

පුනර්ජීවනය කිරීම සඳහා අපශේ නව රජය විසින් 0169 වසශර් 

අග භාගශේදී සහ 0101 වසර ආරම්භශේදී සරල, විනිවිෙභාවශයන් 

යුතු සහ කාර්යක්ෂම බු  පද්ධතියක් හඳුන්වා දී තිශබන අතර, 

ආර්කක ශසේවා ගාස්තු, ජාතිය ශගොඩනතඟීශම් බද්ෙ සහ ගය ආපසු 

ශගමශම් අය බද්ෙ ඉවත් කිරීශමන්  බු  වුහය සරල කර ඇත.  

ඒ වාශේම, පුද්ගලික සහ සංස්ථාපිත ආොයම් බු  වුහයන්ෙ 

සංශ ෝධනය කර තිශබනවා. එකතු කළ අගය මත බු  (වතට්) 

අුවපාතය සියයට 65 සිට සියයට 8 ෙක්වා පහත ෙමා ඇත.  

ගරු කථානායකතුමනි, 0101 මාර්තු මාස දී ඇති වූ ශකොවිඩ්-

69 වසංගතශේ බලපෑශමන් ශ්රී ලංකාවට මිදීමට ශනොහතකි වූ අතර, 

ජීවශනෝපාය හා වයාපාර සඳහා සහාය ශවමින් ඒවා පවත්වා 

ගතනීමට ශමන්ම, සතපයුම් ජාල ක්රියාකාරිත්වය මනාව පවත්වා 

ගතනීම තහවුරු කරමින්, වවෙය හා ශසෞඛය අං  ආවරගය වන 

පරිදි බහුවිධ ්රශව යකින් යුක්තව ඊට ූරර්ව ්රතිචාර ෙක්වා 

තිශබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, පතවතති ශකොවිඩ් වසංගතය නිසා 0101 

වර්ෂශේ මාර්තු අවසානශේදී ලංකාව ූරර්ග අවනළු ෙමා ඉන් පසු 

මතයි මස වන විට ක්රම ක්රම ශයන් එය ඉවත් කළෙ, ඔක්ශතෝබර් මස 

අග භාගශේදී මිුවවන්ශගොඩ සහ පෑලියශගොඩ ්රධාන ශපොකුරු 

හඳුනා ගත් පසු ්රාශද්ශීය ව ශයන් සීමා කිරීම් ක්රියාත්මක වුගා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අවනළු ෙතමීම හා සමූහ නිශරෝධායන 
ක්රියා  ශහේතුශවන් සතපයුම් ොම ශකශරහි ෙත බ බාධා එ් ල වූ අතර, 

එහි ්රතිලලයක් ශලස ලංකාව ඇතුළු ශලෝකශේ සෑම ආර්කකයක්ම 

ෙත බ කතලඹීමට ලක් වුගා. ශමම තත්ත්වය ශෙවන ශලෝක 

සංග්රාමශයන් පසු ශමශතක් පතවති ෙරුණුතම අවපාතයට ශහේතු වුව 

ඇතතයි අශේක්ෂා කරන අතර, 0101 වසශර්  ශලෝක ආර්කකය 

සියයට 4.4කින් කඩා වතශටුව ඇතතයි ජාතයන්තර මූලය අරුදෙශ්  

0101 ඔක්ශතෝබර් මස "ශලෝක ආර්කක ඉදිරි ෙතක්ම" මඟින් 

අවධාරගය කර තිශබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, 0101 වසර ආරම්භශේදී ආර්කකය 

සියයට 4.5 ඉක්මවන වර්ධනයක් වාර්තා කරුව ඇතතයි අශේක්ෂා 

කළත්, ශකොවිඩ්-69 වසංගතශයහි බලපෑමත් සමඟින් 0165 සිට 

0169 වසර ෙක්වා කාල පරිච්ශේෙය තුළදී පතවති මන්ෙගාමී 

වර්ධනය ශහේතුශවන් 0101 වසශර් පළුද කාර්තු ශෙක සඳහා ඍග 

ආර්කක වර්ධනයක් වාර්තා ශවලා තිශබනවා.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, දිග උත්තරයක් තිශබනවා. ඒ සිය් ල 

කියවන්නෙ? 

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහයතා 
(ைொண்புைிகு பொட்டளி சம்பிக ரைவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ගරු අගමතතිතුමනි, ඉලක්කම් ටික කියන්න. 

 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහයතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த ரொ பக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් උත්තරය කියවාශගන යනශකොට, 

ඉලක්කම් ටික හම්බශවනවා.  

ශකශසේ වුවෙ, ශකොවිඩ්-69 වසංගතයෙ සාර්ථකව පාලනය 

කරමින් 0101 තුන්වන කාර්තුශවදී සියයට 6.5ක ධනාත්මක 

වර්ධනයක් අත්පත් කර ගතනීමට අපශේ රජයට හතකි ශවලා 

තිශබනවා. 

ශමවතනි බහුවිධ ශහේතු නිසා රාජය මූලය ශමශහයුම් 0101 

වසශර් ජනවාරි මස සිට සතේතතම්බර් මස ෙක්වා කාල පරිච්ශේෙය 

තුළදී මිශ්ර කාර්ය සාධනයක් ශපන්ුවම් කර ඇත. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ අුවව 0168 ශෙසතම්බර් සිට 0169 

සතේතතම්බර් මස ෙක්වා ෙ, 0169 ශෙසතම්බර් මස සිට 0101 

සතේතතම්බර් මස ෙක්වා ෙ ශවන් ශවන් ව ශයන් හා ඒ කාල 

පරිච්ශේෙ තුළ එක් එක් මාසයට අොළව වතට් එක, ආනයන බු , 

පත්  බු , ශසස් බු , එක්සයිස් බු , ආොයම් බු , ESC බු , NBT එක 

සහ PAYE බු  යන බු  වර්ගවල අගය ශවන් ශවන් ව ශයන් 

ඇුදණුම 16හි ෙක්වා තිශබනවා. මම එම ඇුදණුම සභාගත* 
කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, 0101 අශගෝස්තු මාසශේ පාර්ලිශම්න්තු 

මතතිවරගය අවසන් මශමන් පසුව 0101 අවසන් මාස හතර සඳහා 

වියෙම් ෙතරීමට නව අතුරු සම්මත ගිණුමක් පාර්ලිශම්න්තුවට 

ඉදිරිපත් කළා. එම අතුරු සම්මත ගිණුම 0101 වසශර් අශගෝස්තු 

08වතනි දින අුවමත කරන ලදී.  

ගරු කථානායකතුමනි, 0101 වසර සඳහා වූ වියෙම් 

ශනොවතම්බර් මස පාර්ලිශම්න්තුව ශවත ඉදිරිපත් කරන ලෙ  අය 

වතය මඟින් සම්මත කරන ලෙ අතර, එම වියෙම් අතර  0169 වසරට 

අොළ රුපිය්  බිලියන 043ක් වූ හිෙ බි් පත් ශගමම් ෙ අන්තර්ගත 

ශව.  ඒ  අුවව 0169 ශෙසතම්බර් සිට 0101 සතේතතම්බර් ෙක්වා 

කාලය තුළ මාසික වියෙම පිළිබඳ විස්තර සවිස්තරාත්මකව 

ඇුදණුම 10 ශලස සභාගත* කරමි.  

 ගරු  කථානායකතුමනි, 0169 ශෙසතම්බර් සිට 0101 
සතේතතම්බර් ෙක්වා කාලය තුළ ආොයම් වියෙම් ්රධාන සංවර්ධන 

ක්ශෂේත්රවල ්රතිපත්ති හා උපායමාර්ග ක්රියාත්මක කිරීමට 

තාක්ෂණික උපකරග හා විශ ේක ත අව යතා   මත පමගක් විශද්  

ගය ලබා ගතනීශම් රජශේ ්රතිපත්තිය සාක්ෂාත් කරමින්  ශමම අය 

වතය හිෙය ්රධාන  ව ශයන් ශද්ශීය ගය ගතනීම්  මඟින් 

මූලයයනය කර ඇති බව මම ශමම සභාවට කියන්න කතමතතියි.  

ඒ අුවව එම කාලය තුළ ආොයම් වියෙම් හිෙය  පියවා ගත් 

ආකාරය ඇුදණුම 13 ශලස  සභාගත* කරමි.  

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහයතා 
(ைொண்புைிகு பொட்டளி சம்பிக ரைவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ගරු අගමතතිතුමනි, ඔබතුමාශගන් පතහතදිලි කිරීම් කිහිපයක් 

කර ගන්න අව යයි. පිළිතුරට අොළ ඇුදණුම් ඔබතුමා සභාගත 

කරපු නිසා ඒ අොළ ඉලක්කම් පිළිබඳ අපට ෙතන් අවශබෝධයක් 

නතහත. අපි ඒක බලලායි කථා කරන්න ඕනෑ. නුදත්, ඔබතුමාශේ 

්රකා යට අුවවත් ඉතාම පතහතදිලි වන ශද් තමයි නව 

ජනාධිපතිතුමා බලයට පත් වුගාට පසු 0169 ශෙසතම්බර් 16වතනි ො 

සිට VAT ඇතුළු අශනකුත් බු  ආොයම් සතලකිය යුතු ශලස අඩු 

කළාය කියන එක. ඒ අවස්ථාශව  ආර්කකය ශගොඩ නංවා ගතනීම 

සඳහා fiscal stimulus package  එකක් හතටියටයි එය ඉදිරිපත් 

කශළේ. නුදත්, ඒ ඉදිරිපත් කරපු  පතශක්ජශේ අශේක්ක ත අරුදණු 

ඉටු වුගාෙ? ශමොකෙ,  ශකොවිඩ්-69 එන්න කලින්, පළුදවතනි මාස 

තුශන් ඍග 6. ක වර්ධන ශවගයක් තමයි තිශබන්ශන්.  

ඊට අමතරව, අය වතය හිෙය පියමම කියන කාරගශේදී, 

අන්තර් ජාතික ව ශයන් නව ලිබර්  ්රතිපත්ති පිළිගන්නා සියලු  

ජාතයන්තර ආයතන කියන්ශන් රාජය ආොයම ඉතාම අපහසුතාවට 

පත් ශවලා තිශබන අවස්ථාවක බු  සහන ලබා දීම නිසා රජශේ 

වියෙම් බරපතළ විධිශේ ්ර ්නාර්ථයකට ුදහුග පානවා  කියන 

එකයි. ඒ නිසා ශම් පිළිබඳව යම් දූරෙර්ශී අධයයනයකින් පසුවෙ ඒ 

අශේක්ක ත ්රතිලල බලාශපොශරොත්තුශවන් ශම් බු  සහනය ු න්ශන්? 

ඒ වාශේම එය වතරදිලා තිශබන නිසා ඒක නිවතරදි කර ගන්න 

ගන්නා ක්රියා මාර්ගය ශමොකක්ෙ කියාත් මම ෙතන ගන්න කතමතතියි.  

ශෙවන කාරගය, ඔබතුමා ්රකා  කළා, අය වතය හිෙය ශද්ශීය 

ගය ගතනීම් මඟින් මූලයයනය කර ගත් බව. අපට ලතබී තිශබන 

වාර්තා අුවව, ශද්ශීය බතංකුවලින් -මහ බතංකුව ඇතුළු අශනකුත් 

බතංකුවලින්,- ලබා ගත් ුදළු ගය ්රමාගය රුපිය්  බිලියන 

6,593ක්.  

ඒශකන් මහ බතංකුව ලබා දී තිශබන ගය ්රමාගය රුපිය්  

බිලියන  5 ක්. ශවන වචනවලින් කියනවා නම්, 0101 වර්ෂශේ 

අච්චු ගහලා තිශබනවා කියලා වාර්තාගත වන ුදේ  ්රමාගය 

රුපිය්  බිලියන  5 ක්. ශම් මඟින් බඩු මිල ඉහළ යෑම, 

උද්ධමනයට ඇති වන බලපෑම ආදිය පිළිබඳ අධයයනයක් 

ඔබතුමන්ලා කරලා තිශබනවාෙ? ඒ වාශේම 0106 ආොයම් වියෙම් 

පියවන්න යන්ශන්ත් ශම් ආකාරයටමෙ කියන එකත් ෙතනගන්න 

කතමතතියි. 

ඊට අමතරව, ඔබතුමා කිවවා, "ජනශ් ඛන හා සංඛයා ශ් ඛන 

ශෙපාර්තශම්න්තුශව වර්ධන ශවගය ෙතන් නිකුත්ශවලා තිශබනවා.  

එය පළුදවතනි මාස තුශන් සියයට ඍග 6. යි; ශෙවතනි මාස තුශන් 

ඍග 6 .0යි; තුන්වතනි මාස තුශන් ධන 6.5යි" කියලා. ශම් සිය් ල 

එකතු කළාම පළුදවතනි මාස 9 තුළ ලංකාශව ආර්කක වර්ධන 

ශවගය සියයට ඍග 5.3යි. එතශකොට, ශ්රී ලංකා මහ බතංකුව ්රකා  

කළා, 0101 වර්ෂශේ,-  

 
ගරු මන්ත්රීවරයයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

ශලෝකශේ හතම රටකම එශහම තමයි.  

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහයතා 
(ைொண்புைிகு பொட்டளி சம்பிக ரைவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

නතහත, නතහත, ඔබතුමා  ඉන්නශකෝ. මහ බතංකුශව සංඛයා 

ශ් ඛන ගතන මම ශම් කියන්ශන්. ශ්රී ලංකා මහ බතංකුව ්රකා  

කළා, 0101 වර්ෂශේ ආර්කක වර්ධන ශවගය සියයට ඍග 3.9යි 

කියලා. නුදත්, පළුදවතනි මාස නවශේ ආර්කක වර්ධන ශවගය 

සියයට ඍග 5.3යි. ඉතින්, ශම් සංඛයා ශ් ඛන පිළිබඳ  

167 168 

[ගරු මහින්ෙ රාජපක්ෂ මහතා  

————————— 
*  පුසත්කාලයේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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අවි ්වාසනීය තත්ත්වය ශවනස් කිරීම සඳහා නිවතරදි සංඛයා 

ශ් ඛන ලබා දීමට ුදේ  ඇමතිතුමා හතටියට, ඒ වාශේම 

අග්රාමාතයතුමා හතටියට ඔබතුමා ගන්නා පියවර ශමොකක්ෙ කියන 

එකත් මම ෙතනගන්න කතමතතියි. 

 
ගරු අජි්  නිවාඩ් කේරාල් මහයතා සමුදල් හයා ්රාග්ධනනන 
යවය ඳ යප    සහය රාජ වවසාය ්රතිසාංසක්රණ රාජ 
අමාතතුමමා   
(ைொண்புைிகு அ ித் நிவொட் கப்ரொல் - நிதி, மூலதனச் சந்மத 

ைற்றும் அரச ததொழில்முயற்சி ைறுசீரமைப்பு இரொ ொங்க 

அமைச்சர்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal - State Minister of Money 
and Capital Market and State Enterprise Reforms) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අග්රාමාතය  සහ ුදේ  අමාතයතුමා 

ශවුවශවන්  මම ඒ ්ර ්නයට උත්තර ලබා දීමට බලාශපොශරොත්තු 

ශවනවා.  

ගරු පාඨලී චම්පික රගවක මන්ත්රීතුමා ුදලින්ම කිවවා, 0169දී 

බු  ආොයම සෑශහන ්රමාගයකින් අඩුශවලා තිශබනවා, fiscal 

stimulus package එකක් නිසා එම package එක හරහා අරුදණු 

ඉෂ්ට ශනොශවන්නටත් ඇතියි කියලා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ශමතතනදී අප කිව යුතු කාරගය 

ශමයයි. පසුගිය රජය 0169 වසර ශවුවශවන් රුපිය්  බිලියන 

0,011ක ආොයමක් බලාශපොශරොත්තු වුගා. ඒ වුගාට අපට ශපනී 

ගියා, ඒ ආොයම රුපිය්  බිලියන 0,011ක් කියලා පුශරෝකථනය 

කළාට ඒ ආොයම ලබාගන්නට ඒ අයට බතරි වූ බව. ශමොකෙ, 

ආර්කකය සංශකෝචනය ශවමින් පතවතුගා. අවුරුු  5ක් තිස්ශසේ 

දිගින් දිගටම ආර්කකය සංශකෝචනය ශවච්ච නිසා, බු  ්රමාගය ඒ 

අයට රැස් කරගන්න බතරි වුගා. රැස් කරගන්න පුළුවන් වුශණ්, 

රුපිය්  බිලියන 6,811ක් පමගයි, ගරු කථානායකතුමනි. එයින්ම 

ශපනී ගියා, එම ්රතිපත්තිය අසාර්ථක ්රතිපත්තියක් කියා.  

අලුත් ජනාධිපතිතුමා පත් වුගාම එතුමාට සිු  වුගා ශම් පිළිබඳ 

ශහොඳ අධයයනයක් කරලා, ඇයි ශම් තත්ත්වය ඇති වුශණ්, ශම් 

තත්ත්වශයන් අප ශකොශහොමෙ එළියට එන්ශන් කියන ්ර ්නයට 

උත්තරය ලබාගතනීමට. ඒ තීරගය ගනිද්දී එතුමා සතලකි් ලට 

ගත්ශත් කුමක්ෙ?  

බු  ්රති තය වත බ කළ ගමන්ම බු  එකතු වන්ශන් නතහත. 

ආොයමක් තිබුශගොත් තමයි ආොයම් බද්ෙක් එන්ශන්. යම්කිසි 

ආර්කකමය ක්රියාොමයක් සිු  වන්ශන් නතතිනම්, ඒ ක්රියාොමය 

හරහා එන බද්ෙ රජයට ලතශබන්ශන් නතහත. එම නිසා එතුමා 

තීරගය කළා, ශම් තත්ත්වය ශවනස් කිරීමට නම්, stimulus 

package එකක් ශෙන්නට ඕනෑ; ආර්කකයට යම්කිසි 

උත්ශත්ජනයක් ලබා ශෙන්නට ඕනෑ කියා. එම නිසා තමයි බු  අඩු 

කශළේ. අශේ ගරු අගමතතිතුමා කිවවා වාශේ, එම සංඛයා ශ් ඛන 

ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කර තිශබනවා. යම් යම් ආකාරයට ඒ බු  

්රමාගය අඩු කරලා තිශබන බව එම සං ඛයා ශ් ඛනවලින් ශපනී 

යයි. ඒ අඩු කිරීම කශළේ නතවත වරක් ආර්කකය පග ගතන්මමට.  

එතතනදී මම පිළිගන්නවා  එක් ශෙයක්. ආර්කකශේ පග 

ගතන්මම සිු  වන ගමන්ම, අපට ශකොවිඩ්-69 වසංගතයට ුදහුග 

පාන්නටත් සිු  වුගා. ඒ නිසා  ශලෝකයම lockdown එකකට ගියා. 

ුදළු ශලෝකයම අවනළු ෙතම්මා. එතශකොට යම්කිසි පාඩුවක් සිු  වුගා 

තමයි. ඒ නිසා තමයි එතුමා කිවවා  වාශේම ආර්කක වර්ධන ශවගය 

ඍග සියයට 6 කට අඩු වුශණ්. ශෙවතනි කාර්තුශවදී ආර්කක 

වර්ධන ශවගය සෘග සියයට 6 ක් වුගා. ඒ කාර්තුශවදී දින 91න්, 

දින   ක් ම රට lock down ශවලා තිබුශණ්. නුදත් ඒ තත්ත්වය 

වුගත් මා හිතන්ශන් සෑශහන ශහොඳ තත්ත්වයක් කියායි. ඒ, 

කෘක කර්ම අං ශයන් අපට යම්කිසි ්රගතියක් ලබාගන්න පුළුවන් වූ 

නිසායි. සෘග සියයට 6 ක්ව තිබුණු ආර්කක වර්ධන ශවගය 

lockdown එක ඉවත් කරපු ගමන්ම යහපත් අතට හතශරනවා අපි 

ෙතක්කා. යහ පාලන රජය කාලශේ තිබුගාට වඩා ආර්කක 

වර්ධනයක් 0101 වර්ෂශේ තුන්වතනි කාර්තුශව ඇති වුගා. ඒ නිසා 

තමයි සියයට 6.3ක ධන වර්ධන ශවගයක් ඇති වුශණ්. ඒ ධන 

වර්ධන ශවගය  ඇති වන්නට මූලික ශහේතුව වුශණ් stimulus 

package එක තිබීමයි. මහ බතංකුව අෙ පුශරෝකථනය කර 

තිශබනවා 0101 වසර ශවුවශවන් සියයට ඍග 3.9ක ආර්කක 

වර්ධන ශවගයක්. එම අගය ඍග වුගත් ඒ තත්ත්වයට ආර්කකය 

පවත්වාශගන යන්න පුළුවන් මම ගතන අපි සන්ශතෝෂ විය යුතුයි. 

ුදළු ශලෝකශේම ආර්කකය අෙ තිශබන්ශන් සෘග තත්ත්වයකයි. 

ුදළු ශලෝකයම සෘග 5ක පමග ආර්කක අවපාතයකට වතටිලා 

තිශබනවා. එවතනි වාතාවරගයක් යටශත් අපට ශමවතනි 

තත්ත්වයක් ලබාගතනීමට පුළුවන් මම ගතන අපි සන්ශතෝෂ විය 

යුතුයි. ගරු පාඨලී චම්පික රගවක මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා අහපු 

තුන්වන ්ර ්නයටයි මා ෙතන් උත්තර ු න්ශන්.  

ඔබතුමා අහපු ශෙවන ්ර ්නයට අොළ කාරගය තමයි අය වතය 

හිෙය ශද්ශීය ගයගතනීම්වලින් මූලයනය කරගත්තාය කියන එක. 

ගරු කථානායකතුමනි, පසුගිය රජය හතම ක්ශෂේත්රයකින්ම පිට 

රටින් ුදේ  ලබාගත්තා. මම මීට ඉස්සරත් ශම් ගරු 

පාර්ලිශම්න්තුවට කිවවා වාශේ 0168 අශ්රේ්  මාසශේ ඉඳලා 0169 

ජුනි මාසය ෙක්වා වූ මාස 65ක කාලශේදී පසුගිය රජය 

ඇශමරිකාුව ශඩොලර් බිලියන  .9ක් ස්වවරී බතඳුම්කර හරහා 

ගයට ගත්තා. ස්වවරී බතඳුම්කර හරහා සියයට 7.8ක ශපොලී 

අුවපාතයකට ඇශමරිකාුව ශඩොලර් බිලියන  .9ක් ගත්තා. ඊට 

ශපර පතවතති රජය කාලශේ, ඒ කියන්ශන් මහින්ෙ රාජපක්ෂ 

ජනාධිපතිතුමාශේ කාලශේ ුදළු අවුරුු  නවයටම ගත්ශත් 

ඇශමරිකාුව ශඩොලර් බිලියන 5.5ක් පමගයි. ගරු 

කථානායකතුමනි, පසුගිය රජය අශේ රටට උහුලන්න බතරි වන 

තරමටම පිට රටින් ුදේ  ලබාගත්තා. අපට හිතාගන්න පුළුවන් 

එහි බලපෑම. එම නිසා තමයි ්රතිපත්තියක් හතටියට ශම් තත්ත්වය 

reverse කිරීමට, ශවනස් කිරීමට කටයුතු කරන්න අපට සිු  වුශණ්. 

ඒ කටයුත්ත තමයි අප ෙතන් කරශගන යන්ශන්. අපි ෙතන් ශද්ශීය 

පාර් ්වවලින් ගය ගතනීමට කටයුතු කරනවා. විශද්ශීය 

පාර් ්වවලින් ගය ගතනීම අපි අඩු කරලා තිශබනවා. ශමොකෙ, 

එශහම කශළේ නතත්නම් අප තවු රටත් ගය උවනලකට යනවා. ඒ 

තත්ත්වය තමයි අෙ තිශබන්ශන්. ඒ ආකාරයට කටයුතු කරද්දී 

සමහර විට මහ බතංකුව ආදි ශද්ශීය පාර් ්වයන්ශගන් ගය 

ලබාගන්න අපට සිු  ශවයි. ඒ තත්ත්වය තව ටික කලකට පස්ශසේ 

ශවනස් වන බව මම ෙන්නවා. එම ශවනස වුගාම ඔය ්ර ්නය මතු 

වන්ශන් නතහත.  

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහයතා 
(ைொண்புைிகு பொட்டளி சம்பிக ரைவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට මම කියන්න ඕනෑ, යහ 

පාලන ආණ්ඩුව ලබාගත් විශද්  ගයවලින් සියයට 74ක් වතය 

වුශණ් ඊට කලින් ලබාගත් විශද්  ගය පියමමට බව. විශද්  ගය 

අධික ශපොලියට ලබාගතනීශම් අර්බුෙය නිසා අෙ ශම් රශට් වි ාල 

අර්බුෙයක් ඇති ශවලා තිශබන බව, ඉතා වි ාල ව ශයන් විශද්  

ගය ශගමශම් ්ර ්නයකට ශම් රට ුදහුග දී තිශබන බව ඔබතුමා 

ෙන්නවා. 0163 වර්ෂශේදී ඇති වුශණ්, විශද්  ගය ව ශයන් 

ඇශමරිකාුව ශඩොලර් බිලියන 0ක් ශගමම පිළිබඳ ්ර ්නයයි. 0106 

වන ශකොට එය ශඩොලර් බිලියන 8ක් ශවලා තිශබනවා. මශේ 

පුශරෝකථනය අුවව 0103 වර්ෂය වන ශකොට එය ශඩොලර් බිලියන 

61ක් වනවා; පස්වනගයකින් වත බ වනවා. එම නිසා විශද්  ගය 

පිළිබඳ කාරගය, යහ පාලන ආණ්ඩුවටම ශෙෝ ෂාශරෝපග කරන්න 

පුළුවන් කාරගයක් ශනොශවයි. විශද්  ගය අරශගන ආශයෝජන 

 එන්ශන් නතති, ුදේ  ආොයම් උපෙවන්ශන් නතති තතන්වල 

ආශයෝජනය කිරීම නිසා ඒක ඇති ශවලා තිශබන්ශන්. ඔබතුමා 

්ර ්නයට පිළිතුරු ු න්නා. නුදත් පතහතදිලි කශළේ නතහත, ඇයි, 

රුපිය්  බිලියන  51කට අධික ්රමාගයක් මහ බතංකුශවන් ස් ලි 

169 170 



පාර්ලිශම්න්තුව 

අච්චු ගහලා තිශබන්ශන්  කියලා. 0169 වර්ෂශේ ස් ලි අච්චු 

ගහලා තිශබන්ශන්, රුපිය්  බිලියන හතරක් පමගයි. ඒක නිසා ඒ 

කාරගය තුළින් ආර්කක වර්ධනයක් ලබා ගත්තාෙ කියන කාරගය 

පතහතදිලි කරන්න කියලා ඉ් ලනවා.  

 
ගරු යජ න්ස ්න් ්රනාන්ු  මහයතා   
(ைொண்புைிகு ல ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාශේ අවධානයට ශයොුද 

කරනවා, ස්ථාවර නිශයෝග 38(7) ශකශරහි. 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ යටශත් අතුරු ්ර ්න ශෙකක් අහන්න පුළුවන්. පළුදවතනි 

අතුරු ්ර ්නයට දීලා තිශබනවා, ්ර ්න හතරකට විතර උත්තර.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහයතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිශයෝගවල එශහම තිබුගාට 

අගමතතිතුමා උත්තර ශෙන්න කතමතති නම් ්ර ්න අහන්න පුළුවන්.  

උශද් අහන ්ර ්නය රටටම වතෙගත් ්ර ්නයක්. ශම් වාශේ 

වතෙගත් ්ර ්නවලට ස්ථාවර නිශයෝග ශපන්වලා අකු්  ශහළන එක 

වතරැදියි. ශම්ක වතෙගත් ්ර ්නයක්; I think  you will agree with 

me that this is a very important question. ආණ්ඩුව වතට් බු  

සහන දීලා පළුදවතනි මාසශේම මිලියන 811ක් නතති කර ගත්තා.   

 
ගරු යජ න්ස ්න් ්රනාන්ු  මහයතා   
(ைொண்புைிகு ல ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ශජොන්ස්ටන් ්රනාන්ු  අමාතයතුමා. [බාධා කිරීම්  

 
ගරු යජ න්ස ්න් ්රනාන්ු  මහයතා   
(ைொண்புைிகு ல ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

Sir, I am on my feet.  

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇ් ල මන්ත්රීතුමාත් 

කථාවක් පවත්වන්න පටන් ශගන තිශබනවා. ගරු 

කථානායකතුමනි, පක්ෂ නායක රැස්මශම්දී -පාර්ලිශම්න්තු කටයුතු 

පිළිබඳ කාරක සභාශවදී- ගත්ත තීන්ු වක් ඔබතුමාශේ අවධානයට 

මා ශයොුද කරනවා. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇ් ල හිටපු ඇමතිතුමාම -

විපක්ෂශේ ්රධාන සංවිධායකතුමාම- තමයි ඔබතුමාට කිවශව, 

Standing Orders හරිහතටි ක්රියාත්මක කරන්න  කියලා. ඒ 

සම්බන්ධශයන් පාර්ලිශම්න්තුශව මහ ශ් කම්තුමාටත් අවවාෙ 

කළා. එතුමා අතුරු ්ර ්න 61ක් අහන එක ශනොශවයි ්ර ්නය. 

අගමතතිතුමා උත්තර ශෙන එකත් ශනොශවයි ්ර ්නය. ගරු 

කථානායකතුමනි, Standing Orders අුවව අපි කටයුතු කරනවා 

නම් අපි ඒ විධියට යුද. එශහම නතත්නම් ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ශගන 

යන්න බතහතයි කියලා එතුමාම තමයි එො අවවාෙ කශළේ. ඒ නිසා ඒ 

විධියට යුද. ලක්ෂ්මන් කිරිඇ් ල මන්ත්රීතුමා, ශද් පාලනය 

කරන්න හෙන්න එපා. ඔබතුමා ඉතාම  වතරැදියි; ශෙබි බ පිළිශවතක් 

අුවගමනය කරන්න එපා. ඔබතුමාත් ෙතන් කථාවක් පවත්වන්න 

හෙනවා. ආර්කකය ගතන කියනවා. ශම් ශමොන විහිළුවක්ෙ ?  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහයතා  
(ைொண்புைி கு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, - 
 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes, Hon. Kiriella? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහයතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අතුරු ්ර ්න ශෙකයි අහන්න පුළුවන් කියලා මා පිළිගත්තා. 

නුදත් ජාතියටම වතෙගත් ්ර ්නයක් ඇහුවාම වතටව්  බිනන්න එපා. 

ඒකයි මම කියන්ශන්. 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක ඔබතුමන්ලා තීන්ු  කරන්න ඕනෑ කාරගයක්. [බාධා 

කිරීම්  ශෙවන අතුරු ්ර ්නයට උත්තර දීලා අවසන් කරන්න. 
 

ගරු යජ න්ස ්න් ්රනාන්ු  මහයතා   
(ைொண்புைிகு ல ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාශේ පළුදවන අතුරු 

්ර ්නශයන්ම ්ර ්න ශෙකක් ඇහුවා. පළුදවන ්ර ්නය සහ ශෙවන 

්ර ්නය කියලා එතුමා ඇහුවා. ඒකයි මා ස්ථාවර නිශයෝගය 

ඔබතුමාශේ අවධානයට  ශයොුද කශළේ, ශවන ශෙයකට ශනොශවයි. 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුශව සම්්රොය කඩාශගන, විනා  කරශගන 

අශගෞරව කරශගන ගිශයොත් ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ශමොකෙ 

ශවන්ශන්? ගරු පාඨලී චම්පික රගවක මන්ත්රීතුමාත් එයට කතමති 

වුගා. එතුමාත් කිවවා, එයට එකෙයි කියලා. ඒ හතර ශවනත් 

්ර ්නයක් නතහත.  

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහය මහයතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිශයෝග 38 (7) හි ශමශසේ 

සඳහන් වනවා: 

"අග්රාමාතයවරයා විසින් යම් ්ර ්නයකට පිළිතුරු ලබා දීශමන් අනතුරුව 

්ර ්නය අසන ලෙ මන්ත්රීවරයා විසින් අතුරු ්ර ්න ශෙකක් අසුව ලතබිය 

හතකි ය. ්ර ්නය අසුව ලබන මන්ත්රීවරයාශේ අවසරය ඇතිව, 

පාර්ලිශම්න්තුශව ශවනත් ඕනෑම මන්ත්රීවරයකුට එම අතුරු ්ර ්නවලින් 

එකක් ශහෝ ඊට වත බ ගගනක් අසුව ලතබි හතකි ය." 

ඒ අුවව අතුරු ්ර ්න අහන්න පුළුවන්. ඒ ගතන ්ර ්නයක් 

නතහත. ඊට වත බ ්රමාගයක් අහන්න පුළුවන්, අවසර ඇතිව. [බාධා 

කිරීම්  

 
ගරු යජ න්ස ්න් ්රනාන්ු  මහයතා   
(ைொண்புைிகு ல ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ 

මන්ත්රීතුමා ගතන මම කනගාටු ශවනවා. මම කිවශවත් ඒකම තමයි. 

එතුමා ස්ථාවර නිශයෝගය ගතන සඳහන් කිරීම ගතන මම 

ස්තුතිවන්ත ශවනවා. හතබතයි, අතුරු ්ර ්න ශෙකයි අහන්න පුළුවන්. 

ඒ මන්ත්රීතුමා අතුරු ්ර ්න අහන්ශන් නතත්නම්, ශවනත් 

මන්ත්රීවරයකුට ඒ ්ර ්න ශෙක අහන්න අවස්ථාව ශෙන්න පුළුවන්. 

නුදත්, අතුරු ්ර ්න ශෙකට වඩා වත බශයන් අහන්න බතහත. ඔබතුමා 

ඒක වතරදියටයි ශත්රුම් අරශගන තිශබන්ශන්.  
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ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහය මහයතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

අවසර ඇතිව පුළුවන් ශන්, ගරු ඇමතිතුමා? 

 
ගරු යජ න්ස ්න් ්රනාන්ු  මහයතා   
(ைொண்புைிகு ல ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ඔව, අවසර ඇතිව පුළුවන්.  

 
ගරු චමින්ද වි යේසිරි මහයතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த வில சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුමනි, ශම් කාරගය විවාෙයට ලක් ශවච්ච 

නිසායි මම අහන්ශන්.  ගරු  ආණ්ඩු පක්ෂශේ ්රධාන 

සංවිධායකතුමා කියන කාරගයට අපි විරුද්ධ නතහත. හතබතයි ගරු 

කථානායකතුමනි, ශමතතන සිද්ධ වුණු ශද් ශවනත් තතනකට ශගන 

යන්න හෙන්න එපා. ශමතතනදී අතුරු ්ර ්න ශෙකක් ඇහුවා. ඊට 

පස්ශසේ පතහතදිලි කර ගතනීමක් පිළිබඳවයි ඇහුශව. ඒ පතහතදිලි 

කිරීම පිළිබඳව විවාෙ කරන්න අව ය නතහත, ගරු 

කථානායකතුමනි. අතුරු ්ර ්න ශෙකක් ඇහුවා. නුදත් 

ශනොශත්රුණු ශෙයක් පතහතදිලි කර ගතනීම පිළිබඳවයි ඊට පස්ශසේ 

ඇහුශව. 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා කියන ශද් මට ශත්ශරනවා. [බාධා 

කිරීම්  

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහයතා 
(ைொண்புைிகு பொட்டளி சம்பிக ரைவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ගරු කථානායකතුමනි,  පතහතදිලි කර ගතනීම සඳහා මම ගරු 

අග්රාමාතයතුමාශගන් ්ර ්න ශෙකක් ඇහුවා. ඒකට ගරු ුදේ  රාජය 

ඇමතිතුමා පිළිතුරු ු න්නා. ඊට පස්ශසේ මම එතුමාශගන් තවත් 

පතහතදිලි කර ගතනීමක් ගතන ඇසුවා. එතුමා කතමතතියි නම් ඒ 

සම්බන්ධශයන් පතහතදිලි කිරීමක් කරන්න. ඒ ගතන අශේ ්ර ්නයක් 

නතහත. ස්ථාවර නිශයෝග කඩන්න ශහෝ ශම් සභාශව වතඩ කටයුතු 

අවු්  කරන්න අශේ කිසිම උත්සාහයක් නතහත. කතමතති නම් 

උත්තර ශෙන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු යජ න්ස ්න් ්රනාන්ු  මහයතා   
(ைொண்புைிகு ல ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

අපි කතමති නතහත. 

 
ගරු අජි්  නිවාඩ් කේරාල් මහයතා   
(ைொண்புைிகு அ ித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථානායකතුමනි, අමතර ්ර ්නයකට අපි ඉඩ 

ශනොශෙනවා නම් එම ්ර ්නය හතන්සාඩ් වාර්තාශවන් ඉවත් 

කරන්න කියලා මම ඉ් ලීමක් කරනවා. නතත්නම්, අපි උත්තර 

ශනොු න්නා වාශේ ශවනවා.  

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි, ශබොශහොම ස්තුතියි. මීළෙට, ගරු අුවර දිසානායක 

මන්ත්රීතුමා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහයතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩු පක්ෂශේ ්රධාන 

සංවිධායකතුමා කිවවා, ස්ථාවර නිශයෝග අුවව සභාව ශගන යන 

එක වතෙගත් කියලා. මමත් හිතන්ශන් එය වතෙගත් බවයි. ඒ නිසා 

අග්රාමාතයතුමාශගන් අසුව ලබන ශම් සියලු  ්ර ්නවලට ස්ථාවර 

නිශයෝග අුවව එතුමාම උත්තර ශෙයි කියලා මම බලාශපොශරොත්තු 

වනවා. ඒක ශහොඳයි ශන්ෙ? 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අග්රාමාතයතුමාශගන් මා අසුව 

ලබන ්ර ්නය ශමයයි. 

ෙකුණු ආසියාුව කලාපශේ ශවගශයන්ම වර්ධනය වන නාවුක 

ගමනාගමන ශක්න්ද්රයක් වන ශකොළ  වරාය, බටහිර පතත්ශතන් 

යුශරෝපය, පර්සියාුව ග් ෆ් ්රශද් ය සහ නත ශෙනහිර අප්රිකාවත් 

නත ශෙනහිර ශෙසින් ශවගශයන් වර්ධනය ශවමින් ඇති ආසියාුව 

කලාපයත් සම්බන්ධ කරන අති ය වතෙගත් පිහිටීමක් වරාය සතුව 

පවතිනවා. අපනයන හා ්රතිඅපනයන කටයුතු ශවුවශවන් වූ බහලු 

ලක්ෂ 51කට වත බ සංඛයාවකට අොළ ශමශහයුම් කටයුතුවලට 

ශකොළ  වරාය ශම් වනවිට ොයකත්වය සපයනවා. ශමවතනි 

අති ය සුවිශ ේෂී වටිනාකමක පිහිටි ශකොළ  වරාශේ ෙකුණු වරාය 

ජතටිය ෙතනටමත් වසර 35කට ලංකාවට අහිමි ම ති බියදී තවත් 

වතෙගත්ම ශකොටසක් වන නත ශෙනහිර ජතටිය තවත් විශද්ශීය 

සමාගමක් ශවත පතවරීමට ආණ්ඩුව සූොනම් වන බවට පසුගිය ො 

මාධය විසින් වාර්තා කර තිබුගා. 

01.  ශකොළ  වරාය අශේ රශට් සංවර්ධනශේදී උපාය මාර්ගික 
ව ශයන් වතෙගත්ම ශක්න්ද්රයක් බව පිළිගුව ලබන්ශන්ෙ? 

02.  පවතින ආණ්ඩු විසින් ශකොළ  වරාශේ නත ශෙනහිර ජතටිය 
සම්බන්ධ  කවර ශහෝ ගිවිසුමකට, කවර ශහෝ පාර් ව් සමෙ 
එළ  තිශබ්ෙ? එශසේ නම්, එම ගිවිසුම සභාගත කිරීමට 
කටයුතු කරන්ශන්ෙ? 

03.  වර්තමාන ආණ්ඩුව විසින් නත ශෙනහිර ජතටිශේ ඉදිරි 
ශමශහයුම් කටයුතු පිළිබඳව ගුව ලබන තීරගය කුමක්ෙ? 

04.  නත ශෙනහිර ජතටිශේ කළමනාකරගය ශහෝ ුදළු අයිතිය 
ශහෝ අයිතිශයන් ශකොටසක් ශහෝ විශද්ශීය සමාගමකට 
පතවරීමට තීරගය කර තිශබ්ෙ? එශසේ නම්, එම රට සහ එම 
සමාගම කවශර්ෙ? ඒ සඳහා ගුව ලතබ ඇති පියවර හා තීන්ු  
තීරග කවශර්ෙ? 

05.  ශ්රී ලංකා වරාය අධිකාරිය විසින් ශම් වන විටත් සංවර්ධනය 
කර තිශබන නතශෙනහිර ජතටිය වරාය අධිකාරිය යටශත්ම 
පවත්වාශගන ඉදිරියට යෑමට ඇති බාධා කවශර්ෙ? 

06.  ශමම නතශෙනහිර ජතටිශේ සියයට 611ක ූරර්ග අයිතිය හා 
කළමනාකරගය ශ්රී ලංකා වරාය අධිකාරිය යටශත් 
පවත්වා ගන්නා බවට සහතිකයක් ශමම පාර්ලිශම්න්තුවට 
ලබා දිය හතකිෙ? 

 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහයතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த ரொ பக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
ගරු කථානායකතුමනි, 0115 වර්ෂශේ සිට 0165 වර්ෂය ෙක්වා 

මම ජනාධිපතිවරයා ව ශයන් කටයුතු කළ සමශේ බහලුම් ලක්ෂ 

70ක් පමග ක්රියාත්මක කළ හතකි බහලුම් අංගන 13කින් 

සමන්විත ශකොළ  ෙකුණු වරාය සංවර්ධන වයාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කරන ලදී.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ශමම වයාපෘති සතලතස්මට අුවව පළුද බහලු ශමශහයුම් 

අංගනය - CICT - විධිමත් ්රසම්පාෙන ක්රියාවලියක් අුවගමනය 

කරමින් රාජය හා ශපෞද්ගලික හවු්  වයාපාරයක් ශලස වසර 35ක 

කාලයක් සඳහා ගිවිසුම්ගතව ශමශහයුම් සිු  කරුව ලතශබ්.  

ඉතිරි බහලු ශමශහයුම් අංගන ශෙක නතශෙනහිර බහලු 

පර්යන්තය - ECT -  සහ බටහිර බහලු පර්යන්තය - WCT-   

ක්රියාත්මක තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා වර්තමාන රජය විසින් 

ක බනම් ක්රියාමාර්ග ක්රියාත්මක කරුව ලබනවා.  

ශකොළ  වරාය අප රශට් සංවර්ධනය සඳහා ඉතා වතෙගත් 

ශක්න්ද්රස්ථානයක් බව අප කවුරුත් ෙන්නා කරුගකි. පතවති 

යහපාලන රජය විසින් ශකොළ  වරාශේ නතශෙනහිර ජතටිය 

සම්බන්ධව පහත සඳහන් පාර් ්ව සමෙ ගිවිසුම්වලට එළඹී තිශබ්.  

2017.04.26 දිනතති ගිවිසුම - වරාය හා නාවික අමාතයාං ය 

සම්බන්ධ කර ශනොශගන එවකට පතවති සංවර්ධන උපායමාර්ග හා 

ජාතයන්තර ශවශළඳ අමාතයාං ය විසින් ඉන්දියන් රජය සමෙ 

ඇති කර ගත් ගිවිසුම. 

2019.05.28 දිනතති ගිවිසුම - ශ්රී ලංකා රජය, ඉන්දියන් රජය 

සහ ජපන් රජය එකෙත්වශයන් යුතුව ඇති කර ගත් ගිවිසුම. 

එම ගිවිසුම් ශෙශකහි පිටපත් ඇුදණුම 16 ශලස සභාගත* 
කරමි. 

 ගරු කථානායකතුමනි, ජය බහලු පර්යන්තය අදියර 5 
වයාපෘතිය ්රමාෙමම ශහේතුශවන් එම වයාපෘතිය සඳහා ්රසම්පාෙනය 

කරන ලෙ නතශව සිට ශගොඩබිම ෙක්වා ශමශහයුම් සිු  කරන 

ශෙො කර තුන නිකරුශණ් තබා ශනොශගන, නතශෙනහිර බහලු 

අංගනශේ සතලසුම්ගත ශමශහයුම් කිරීමට අව ය ්රමාගශේ 

ශෙො කර ශනොවූව ෙ, ශකොළ  වරාය ෙතනට ුදහුග පා ඇති නාවික 

තෙබෙශයන් ුදෙවා ගතනීම සඳහා අප රජය විසින් ඒවා නතශෙනහිර 

බහලු පර්යන්තශේ සවිශකොට ශමශහයුම් ආරම්භ කරන ලදී. 

ගරු කථානායකතුමනි, අප රජය විසින් ශමම නතශෙනහිර 

ජතටිශේ කළමනාකරගය ශහෝ ුදළු අයිතිය ශහෝ අයිතිශයන් 

ශකොටසක් ශහෝ විශද්  සමාගමකට පතවරීමට තීරගය කර 

ශනොමතත.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහයතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ගරු කථානායකතුමනි, මම ශවන් ශවන්ව ්ර ්න  ක් අසා 

තිබුගත්, එය එකතුවක් ව ශයන් අරශගන ගරු අගමතතිතුමා 

උත්තරයක් ලබා ු න්නා.  

ගරු අගමතතිතුමනි, ඔබතුමා ්රකා  කළා, හිටපු ආණ්ඩුව 

ඉන්දියාවත්, ජපානයත් සමෙ එකෙතා ගිවිසුමක් ඇති කරශගන 

තිශබන බව. ඇත්ත කථාව ගත්ශතොත්, ඒක MoC එකක්.                  

ඒක නි ්චිත ගිවිසුමක් ශනොශවයි, අවශබෝධතාවක් පිළිබඳ 

එකෙතාවකටයි ඒ ඇවිත් තිබුශණ්. ඒ එකෙතාව අුවව, ඉන්දියාුව 

සමාගමක්, ජපන් සමාගමක් හා ශ්රී ලංකා වරාය අධිකාරිය එකතු ම 

ඒකාබද්ධ සමාගමක් ශගොඩනෙලා, ඒ ඒකාබද්ධ සමාගමට 

ජපානශයන් සියයට එකක වාශේ අඩු ශපොලියට ගය ුදෙලක් 

ලබාදීලා, ඒ හරහා ශම් ජතටිය සංවර්ධනය කරනවා කියලා 

ශයෝජනා කර තිබුගා. ඒක තමයි එො එකෙතාව වුශණ්. නුදත් 

ඒකත් වතරැදියි. ශමොකෙ, ශ්රී ලංකා වරාය අධිකාරිශේ සියලු පතවතත්ම 

රඳා පවතින්ශන් ශම් නත ශෙනහිර ජතටිය මතයි, ගරු 

කථානායකතුමනි.  

ඒ ගිවිසුම නම් තිබුශණ්, ඒ මත නම් ඔබතුමන්ලාත් යන්ශන්,  - 

ඒ මත යා යුතුයි කියන එක එක මා පිළිගන්ශන් නතහත-  සිු විය 

යුත්ශත් ඉන්දියාවත්, ජපානයත්, ශ්රී ලංකා වරාය අධිකාරියත් අතර 

වන එකෙතාශවන් සමාගමක් හෙලා, ඒ සමාගමට ගය ුදෙලක් 

අරශගන නත ශෙනහිර ජතටිය සංවර්ධනය කිරීමයි. ෙතන් 

ඔබතුමන්ලාශේ ශයෝජනාව එය ශනොශවයි. ශම්ක, එම ගිවිසුම 

ශනොවන බව ශපන්ුවම් කරන්ශන් ශමන්න ශම් කාරගය නිසායි. 

ගරු ශරෝහිත අශබ්වනගවර්ධන ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ කතබිනට් 

පත්රිකාව අුවව අපට පතහතදිලියි, නත ශෙනහිර ජතටිශේ 

හිමිකාරිත්වශයන් සියයට 49ක්  වරාය අධිකාරිය තබාශගන, 

සියයට 56ක් ඉන්දියාුව සමාගමට -ඒ සමාගම කුමක්ෙ කියා මා 

ෙන්ශන් නතහත-  ලබාශෙන්න ශපොශරොන්ු  ම තිශබන බව. ගරු 

කථානායකතුමනි, එය පතරණි ගිවිසුම ශනොශවයි. එශහම නම්, 

පතරණි ගිවිසුම ශවුවවට නව ගිවිසුමක් තමයි ශම් ඇවි් ලා 

තිශබන්ශන්. පතරණි ගිවිසුශම් ජපානය හිටියා; ගය ුදෙලක් ලබා 

ගතනීශම් අශේක්ෂාව තිබුගා. නුදත් ශම්ශක් එශහම නතහත. මම 

කියන්ශන් ඒ පතරණි ගිවිසුම ශහොඳයි කියන එක ශනොශවයි. 

ඔබතුමන්ලා ශම් කියන්න හෙන්ශන් පතරණි ගිවිසුම මත ඉස්සරහට 

යනවා කියලා ශන්. හතබතයි, ශම් ශයෝජනා කර තිශබන්ශන් පතරණි 

ගිවිසුම  ශනොශවයි. මා කියන්ශන් පතරණි ගිවිසුම මත යන්න කියන 
එක ශනොශවයි. හතබතයි, ෙතන් තර්කයක් ශගොඩනගන්න හෙනවා, 

පතරණි ගිවිසුමක් තිශබන නිසා අපට ඒ අුවව යන්න ශවලා 

තිශබනවා කියලා. නුදත්, ශම් යන්ශන් ඒ පතරණි ගිවිසුම මත 

ශනොශවයි.  

ගරු අගමතතිතුමනි,   නත ශෙනහිර ජතටිශේ සියයට සියයක 

හිමිකාරිත්වය සහ එහි කළමනාකාරිත්වය  ශ්රී ලංකා වරාය 

අධිකාරිය සතුව තබා ශගනෙ ශම් සංවර්ධනය කරන්ශන් කියන එක 

පිළිබඳව නි ්චිත පිළිතුරක් ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ලබාදිය යුතුයි 

කියා මා හිතනවා. ඒක තමයි මට ෙතනගන්න ඕනෑ.  පතරණි ගිවිසුම 

මත සිටිමින් නව ගිවිසුමට යනවාය කියන එක තර්කයක් 

ශනොශවයි. ශමොකෙ, ශම්  නව ගිවිසුමම, පතරණි ගිවිසුමට ශවනස් 

ගිවිසුමක්; පතරණි එකෙතාවට ශවනස් ගිවිසුමක්. ඇත්තටම 

ගත්ශතොත්, ඒ පතරණි ගිවිසුම එකෙතාවක්. ශමතතනදී 

තුදන්නාන්ශසේලා ශයෝජනා කර තිශබන්ශන්, ඉන්දියාශව "අොනි" 

කියන සමාගම සමෙ නව ගිවිසුමකට එළතඹීමක්. ශම්ක පතරණි 

එකෙතාවට ශවනස් ගිවිසුමක් කියලා මා කියන්ශන් ඒ නිසායි. 

එවතනි එළතඹීමක් නතහත කියලා ඔබතුමන්ලා ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට 

කියනවා නම්, මා එය පිළිගන්න ලෑස්තියි.  

එවතනි සූොනමක් තිශබනවාෙ, නතද්ෙ? 

 
ගරු යර හිත අයේගුණවර්නන මහයතා සවරාය හයා නාවික 
අමාතතුමමා  
(ைொண்புைிகு லரொஹித அலபகுைவர்தன - துமறமுகங்கள் 

ைற்றும் கப்பற்றுமற அமைச்சர்) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana - Minister of Ports 
and Shipping) 

ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිශයෝග 38(3) යටශත් ගරු 

අගමතතිතුමාශේ අවසරය මත, ්ර ්නය ඇසූ ගරු අුවර කුමාර 

දිසානායක මතතිතුමාශේත් අවසරය මත මම  පිළිතුරක් ශෙන්නම්. 

ගරු අුවර දිසානායක මන්ත්රීතුමනි, එශහම ශහොඳයි ශන්ෙ?  

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ගරු අගමතතිතුමාශගන් අසන ලෙ 

්ර ්නවලට ලබා ු න් පිළිතුරට පසුව අලුතින් ඉදිරිපත් කළ ්ර ්නය 

ශෙස බලුද. පසුගිය රජය විසින් ඇති කරගත් අවශබෝධතා 

ගිවිසුමක් පිළිබඳව ඔබතුමා කිවවා. ඒ ගිවිසුම අපි එපමග ගගන් 

ශනොගත යුතුයි කියන මට්ටමින් තමයි ඔබතුමා කරුණු ඉදිරිපත් 

කශළේ. එතතනදී රාජය තාන්ත්රික ගිවිසුම් ශෙකක් අත්සන් කළා,  ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. ඉන් එක ගිවිසුමක් මලික් සමරවික්රම ඇමතිවරයා 
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————————— 
*  පුසත්කාලයේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

[ගරු මහින්ෙ රාජපක්ෂ  මහතා  
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විසින් අත්සන් කළා. වරාය විෂයය භාර ඇමතිවරයාටවත්, ශ්රී ලංකා 

වරාය අධිකාරියටවත්, එහි කිසි ශකශනකුටවත් ශනොෙන්වා තමයි 

ඒ ගිවිසුම අත්සන් කරන්ශන්. ඉන්දියාුව රජය, ජපාන රජය සහ ශ්රී 

ලංකා රජය අතර  තමයි ශෙවතනි ගිවිසුම අත්සන් කරශනේ. ලංකා 

ශද් පාලන ඉතිහාසශේ රාජය තාන්ත්රිකව අත්සන් තබන ලෙ 

ගිවිසුම්වලට, අත්සන් කරන දිනය සහ අවසන් වන දිනය හතටියට 

දින වකවාුවවක් ශවන් කර තිශබනවා. ඒ කාලය ඇතුළත එම 

ගිවිසුම ක්රියාත්මක වන්ශන් නතත්නම් ඒ ගිවිසුම අශහෝසි ශවනවා. 

නුදත් ශම් ගිවිසුම ලංකා ශද් පාලන ඉතිහාසශේ දින වකවාුවවක් 

ශනොමතතිව අත්සන් කළ එකම ගිවිසුම බවට පත්ශවනවා, ගරු 

අුවර කුමාර දිසානායක මන්ත්රීතුමනි. ඒක මම පතහතදිලිව කියන්න 

ඕනෑ.  

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශේ පළුදවතනි ්ර ්නශයන් අහනවා, 

රශට් සංවර්ධනශේදී ශමම වරාය අපට ඉතා වාසිොයක වරායක් බව 

අප පිළිගන්නවාෙ කියලා. ශමතතන මිලියන 7ක බහලුම් කටයුතු 

කරනවාය කියන එක ඔබතුමාත් පිළිගන්නවා ශන්. ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, එශහම නම් ශබොශහොම පතහතදිලිව අපට ශම් කාරගය 

පිළිගන්න ශවනවා. 0115ට ශපර, ඒ කියන්ශන් මහින්ෙ රාජපක්ෂ 

මතතිතුමා ජනාධිපතිවරයා මමට ශපර ශකොළ  වරාශේ  කරන්න 

පුළුවන් වුශණ් ශබොශහොම අඩු බහලු ශමශහයුම් ්රමාගයක්. අපට 

තිබුශණ් JCT පර්යන්තය සහ SAGT පර්යන්තය විතරයි. JCT 

පර්යන්තශේ ගතඹුර මීටර 63යි. ශපො බ  ශනෞකාවකට විතරයි එන්න 

පුළුවන්කම තිබුශණ්. හතබතයි එො මහින්ෙ රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 

ශඩොලර් මිලියන 411ක් වියෙම් කරලා, කිශලෝමීටර 5යි, මීටර 

011ක් දිග දිය කඩනයක් හෙපු එශක් ්රතිලලයක් ශලස තමයි අෙ 

අුවර කුමාර දිසානායක මන්ත්රීතුමාට කථා කරන්න, නත ශෙනහිර 

පර්යන්තයක් අපට ොයාෙ වුශණ්. අුවර කුමාර දිසානායක 

මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා කියූ, මිලියන හතක බහලු ශමශහයුම් 

කරන්න පුළුවන් වුශණ්, ඒ ජයග්රහගය ලතබුශණ් මහින්ෙ රාජපක්ෂ 

හිටපු ජනාධිපතිතුමා ලබා දීපු නාවුක ශක්න්ද්රස්ථානය නිසා බව 

මම ඔබතුමාට මතක් කරන්න ඕනෑ.  

ඔබතුමා කිවවා, CICT පර්යන්තය ගතන.  ඔබතුමා ඒ ගතන 

මතක් කළ නිසා මම ශම් කාරගය කියන්න ඕනෑ. CICT 

පර්යන්තයට ශ්රී ලංකා රජය කිසිශසේත්ම එක රුපියලක්වත් වියෙම් 

කශළේ නතහත. එො මහින්ෙ රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා, ඒ 

කියන්ශන් අශේ රජය කාලශේ ශඩොලර් මිලියන 511ක් වියෙම් 

කරලා, අපි හෙපු දිය කඩනය ආශ්රිතව හෙපු ඒ පර්යන්තය නිසා 

තමයි අෙ ලංකාවට ්රධාන ශනෞකා  - mother vessels -  එන්ශන්. 

ඒ ශනෞකා එන නිසා තමයි එය වරාශේ ශක්න්ද්රස්ථානයක් බවට 

පත් ශවන්ශන්. එශහම ශනොවුගා නම්, ශම් වරාය අපට JCT 

පර්යන්තයට පමගක් සීමා කරලා තියන්න තිබුගා. 

ඔබතුමා කියනවා, ECT පර්යන්තශේ ශම් වන විට තිශබන 

තත්ත්වය. ශමන්න ශම් කාරගය මම ගරු මන්ත්රීතුමාශේ 

අවධානය ට ශයොුද කරනවා. ECT පර්යන්තශේ දිග මීටර 6,301යි. 

ශම් වන විට අපි ඒශක් හෙලා තිශබන්ශන් මීටර 441යි. හතබතයි, 

යශන් ත්රෝපකරග ශමොකුත් නතහත. ඒ පර්යන්තය හෙලා අවසන් 

කරන්න නම් ශඩොලර් මිලියන 591ක් යනවා කියලා මීට අවුරුු  

හතරකට ශපර ඇස්තශම්න්තු කර තිශබනවා. අශේ ඉලක්ක අුවව 

0100 වනශකොට ඒ පර්යන්තය හෙලා අවසන් කරන්න ශවනවා.  ඒ 

පර්යන්තශේ ඉතිරි වතඩකටයුතු ටික අවසන් කරන එක 

නතවතුශගොත්, අශේ නාවුක ශක්න්ද්රස්ථා නශේ වයාපාර ටික 

ශවනත් ස්ථානවලට ගලාශගන යෑශම් අභිශයෝගයක් අපට 

තිශබනවා. ශම් පර්යන්තශේ වතඩ අවසන් කර ශනොමතති බව මම 

ශබොශහොම ශගෞරවශයන් ඔබතුමාට ෙතුවම් ශෙනවා, ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. ශඩොලර් මිලියන 511ක ආශයෝජකයන්ට තමයි ශම් 

සඳහා අපි අඬ ගහලා තිශබන්ශන්. අශේ ්රතිපත්තිය තමයි රජයක් 

හතටියට ශම් කටයුතු ක බනමින් කිරීම. 

මීට ඉස්සර ශවලා, අශේ පාඨලී චම්පික රගවක මන්ත්රීතුමාත් 

්ර ්නයක් ඇහුවා. පාඨලී චම්පික රගවක මන්ත්රීතුමා ඇහුශව ගය 

ගතන ්ර ්නයක්. අපට ගය බරක්  තිශබන්ශන්. එක ්ර ්නයකින් 

ගය ගතන අහන ගමන්, අශනක් පතත්ශතන් ගය ගන්න  කියනවා 

නම්,  අපි ක්රියාත්මක කරන්ශන් ශකොයි ්රතිපත්තියෙ  කියලා 

ජනතාවශගන්  අහනවා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශේ ්රතිපත්තිය කිසිම 

ගයක් ලබා ශනොගතනීමයි. අපි ආශයෝජකයකුට කථා කරනවා. 

ශම් ජතටිශේ අයිතිය ශ්රී ලංකා රජශයන් පිටත කිසිශසේත් ශෙන්ශන් 

නතහත කියන සහතිකය විෂය භාර අමාතයතුමා හතටියට මම ලබා 

ශෙනවා. ආශයෝජකශයකුට එන්න පුළුවන්. ආශයෝජකශයකුට 

ශඩොලර් මිලියන  11ක් වියෙම් කරන්න පුළුවන්. ඔහු වියෙම් කරන 

ුදෙල ඔහු හම්බ කර ගන්න ඕනෑ. ඒක තමයි ශලෝකශේ ආර්කක 

ක්රමශවෙය. ක්රමශවෙය ඒක තමයි. නුදත් ඒ ආශයෝජකයා ඉදිරිපත් 

ශවනශකොට - [බාධා කිරීමක්  මම තුදන්නාන්ශසේට පතහතදිලි 

කරන්නම්, ගරු මන්ත්රීතුමනි. [බාධා කිරීම්  අහශගන ඉන්න. 

සාමානයශයන් ශම්වා කියනශකොට විසයි. මා මිත්ර ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා කියනවා සියයට 6 ්රති තයට ජපානශයන් 

ගය ගන්න තිබුගා කියලා. [බාධා කිරීම්  ඔබතුමා ශම් ගිවිසුම 

අුවව කිවවා. [බාධා කිරීමක්  එකෙතාව ශනොශවයි, ඔබතුමා 

කිවවා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, මශේ තර්කය ශම්කයි. ලලිත් 

ඇතුළත්ුදෙලි ශ්රීමතාගන් විසින් එො 6987 JCT එකට ගය ලබා 

ගන්නවා. එො ශයන් එශක් මිල සත 6 යි. අෙ වන විට ශයන් එශක් 
මිල රුපිය්  6.87යි. ගය ලබා ගන්නවා. ඒ ගය 0144 තමයි 

ශගවලා අවසන් වන්ශන්. එතශකොට ශලෝකශේ ආර්කකයත් එක්ක 

අඩුම ව ශයන් ශයන් එක රුපිය්  3.01කට විතර යයි කියලා අපි 

අුවමාන කරනවා. පරම්පරා තුනකට ගය අරශගන තිශබනවා. 

හතබතයි, එතුමා ගත්ත ගයවලින් ගත්ත ශෙො කර ටික යකඩවලට 

කපලා විකුගලා ඉවරයි. එශහම නම් අපට උපශෙස් ශෙන්ශන්ත් 

ශම් ආර්කක මර්මස්ථානය ඉදිරියට ශගනයන්න ශම් විධියට 

පරම්පරා හතරකට, පහකට ගය ගන්නෙ කියලා අහනවා. 

අවසාන ව ශයන් ඔබතුමාට පිළිතුරක් ශෙනවා. ඔබතුමා 

අහනවා ශම් පර්යන්තය අපටම කරශගන යෑමට ශනොහතකි මමට 

තිශබන බාධා කවශර්ෙ කියලා. 0165 ඔබතුමාශේ ූරර්ග 

සහශයෝගය ඇතිව හොගත්තා වූ යහ පාලන ආණ්ඩුව ගත්තා වූ 

ක්රියාමාර්ග නිසා අපට ශම් වරාය ශගනයන්න බතරිකමක් 

තිශබනවාය කියන එකත් පතහතදිලිව මතක් කරන්න ඕනෑ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහයතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පුරුු  අවසන් වාකයය එච්චර ්රමාෙ 

වුශණ් ඇයි කියලායි මම බලාශගන හිටිශේ.  ගරු 

කථානායකතුමනි, කිශලෝමීටර 5.0ක දියකඩනය හෙනශකොට 

ආසියාුව සංවර්ධන බතංකුශවන් ශඩොලර් මිලියන 411ක ගයක් 

ගත්තා මට මතකයි. මට මතක විධියට ඒ ශවලාශව වරාය 

ඇමතිවරයා විධියට කටයුතු කශළේ මහින්ෙ රාජපක්ෂ වර්තමාන 

අගමතතිතුමා. අගමතතිතුමා ශම්ක අහශගන ඇති කියලා මම 

හිතනවා. ඒ ශවලාශව එම දිය කඩනය හතදීම ශහේතු ශකො ටශගන 

තමයි අපට නත ශෙනහිර පර්යන්තයක්, බටහිර පර්යන්තයක් ඒ 

වාශේම ෙකුණු පර්යන්තයක් ශගොඩනතඟීමට ඉඩ ලතශබන්ශන්. ගරු 

අගමතතිතුමාට මතක ඇති, ඒ ශවලාශව ආසියාුව සංවර්ධන 

බතංකුව කිවවා, ශමම පර්යන්ත තුනම රාජය සහ ශපෞද්ගලික 

අං ය ඒකාබද්ධ ශලස ශගො ඩනෙනවා නම් තමයි ශම් ගය ුදෙල 

ශෙන්ශන් කියලා. ඒ ශවලාශව  එම විෂය භාර අමාතයවරයා ශලස 

ඔබතුමා කිවවා, "ෙකුණු පර්යන්තයත්, බටහිර පර්යන්තයත් 

සම්බන්ධව අපට එවතනි ශපෞද්ගලික-රාජය ඒකාබද්ධතාවකට 

යන්න පුළුවන්. නුදත් නතශෙනහිර පර්යන්තය ශ්රී ලංකා වරාය 

අධිකාරිය සතුව තබාශගන තමයි සංවර්ධනය කරන්ශන්." කියලා. 

ඒ නිසා එො ආසියාුව සංවර්ධන බතංකුශවන් ශඩොලර් මිලියන 

411ක ගය ුදෙල අරශගන දිය කඩනය හෙන ශකොටත් තිබුණු 

එකෙතාව තමයි නතශෙනහිර පර්යන්තය සියයට 611ක් ශ්රී ලංකා 

වරාය අධිකාරිය සතුව පවත්වාශගන සංවර්ධනය කරනවාය කියන 

එක. ඒ අුවව ඒ ශමොශහොශත් වරාය අමාතයවරයා හතටියට 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

තුදන්නාන්ශසේශේ යම් මතදිහත්මමක් හරහා ලබා ගත් ජයග්රහග 

ඒවා. එො තිබුශණ් එශහමයි. ගරු කථානායකතුමනි, නත ශෙනහිර 

පර්යන්තය තමයි -  [බාධා කිරීමක්  ශමතතන ශගොඩක්  කථා කිවවා. 

6979 පනත, 6987 ගය, ඊට පසුව ජපානය එක්ක ගිවිසුම්, 

දියකඩනය, මරත්වය, ශ්රෞඪත්ත්වය වතනි ඒවා ගතන ශනොශවයි මම 

අහන්ශන්. [බාධා කිරීමක්   

මම අවසන් ව ශයන් හරිම සරලව අහන්ශන් ශමයයි. 

ආසියාුව සංවර්ධන බතංකුශවන් ගය ුදෙල ලබා ගතනීශම්දී ඒ 

ශවලාශව වරාය අමාතයවරයා හතටියට මහින්ෙ රාජපක්ෂ මතතිතුමා 

නත ශෙනහිර පර්යන්තය සියයට 611ක් ශ්රී වරාය අධිකාරිශේ 

අයිතිය සතුව සංවර්ධනය කරනවාය කියන එකට එකෙ වුගා. ඒ 

අුවව තමයි ගිවිසුම් අත්සන් කශළේ. ගරු කථානායකතුමනි, අපට 

ශම්වා අලුත් කථා ශනොශවයි. ශම් විකිණීශම් ක්රියාවලිය ආපු 

ඉතිහාසයක් තිබුගා. අපි ෙන්නවා, ජනතාකරගය කියලා එක 

කාලයක ඒක ආව බව. ඊළෙට, ්රතිවුහගතකරගය කියලා එකක් 

ආවා. ෙතන් අලුත්ම නාමකරගය ආශයෝජනය කියන එක. 

ඉන්දියාුවශවක් එනවාලු ශඩොලර් මිලියන  11ක් ශෙන්න. ඒ 

ඉන්දියාශව අශන්පිඬු සිටාශගෝෙ ෙන්ශන් නතහත. [බාධා කිරීම්  

ශපොඩ්ඩක් ඒක ශහොයා ගන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්  ඔබතුමා 

හිටිශේ නතහත  ශන්, මතතිතුමනි ඒ කාලශේ. ඔබතුමා ඒ කාලශේ 

රනි් ශේ පතත්ශතන් ඡන්ෙය ඉ් ලුවා ශන්ෙ? [බාධා කිරීම්  කවුෙ, 

ශම් ශමොනරාගල - [බාධා කිරීම්  අශන්, ඔබතුමා එක්ක මට 

හතේශපන්න ශෙයක් නතහත. ශම්, කවුෙ ශම්? [බාධා කිරීම්  ඔබතුමා 

එක්ක මට ශගොඩක් කථා කරන්න ශෙයක් නතහත. මට මතකයි 

පළාත් සභා - [බාධා කිරීම්  පළාත් සභාශවත් සිටියා ඒ කාලශේ 

යූඇන්පීශයන් ඉ් ලලා, ශමොනරාගලින්. මට ඒ තරම් ශගොඩක් - 

[බාධා කිරීම්  ඒ ඇති, ඒ ඇති. ඔබතුමාට ඒ ඇති. ශපො බ අය, ශපො බ 

අය විධියට ඉන්න. [බාධා කිරීම්    

ගරු කථානායකතුමනි, සාමානයශයන් ගං වතුරක් ගහනශකොට 

එහි ඉන්න අහරකුක්ශකෝ, නයි පතටව, ශපෝ  ශකෝම්බ ශගොඩ 

ශවනවා. ඒ වාශේ එකක් පාර්ලිශම්න්තුවටත් ශවලා තිශබනවා. 

පසුගිය අශගෝස්තු 15වතනි ො පාර්ලිශම්න්තුවට ගං වතුරක් ගතහුවා 

ශන්. එම නිසා ශපෝ  ශකෝම්බ, නයි පතටව, ගතරඬි පතටව ශගොඩ 

ශවලා ඇවි් ලා තිශබනවා. එම නිසා මා ශගොඩක් පතටශලන්න 

යන්ශන් නතහත.  

මා ගරු  අගමතතිතුමාශගන් තමයි ශම්  අහන්ශන්. ශ්රී ලංකා 

වරාය අධිකාරිශේ ඉංජිශන්රුවන් සහ විධායක නිලධාරින් හෙපු 

වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර තිශබනවා. ගරු  අගමතතිතුමනි, එවතනි 

වාර්තාවක් ඔබතුමාටත් ඉදිරිපත් කර තිශබන බව මම  ෙන්නවා. 

එම වාර්තාශව ඔවුන් ඉතා ශහොිනන්  ශපන්ුවම් කරනවා, "ෙතන් අපි 

නත  ශෙනහිර පර්යන්තශේ මීටර 441ක් හෙලා තිශබනවා.  අපිට  

මීටර 6,301ක් ෙක්වා හෙන්න ඕනෑකම තිශබනවා. නුදත් තව මීටර 

011ක් හො ගත්ශතොත්, මීටර 311 දිග නතව ශෙකක් ශමම 

පර්යන්තයට ශගන ආ හතකියි. මීටර 64.05ට වඩා ගතඹුර තිශබන, 

මීටර 311 දිග නතව ශෙකක ශමශහයුම් කටයුතු අපට කරන්න 

පුළුවන්. එම ශමශහයුම් කටයුතු කරශගන ගිශයොත්, ශ්රී ලංකා වරාය 

අධිකාරියට  ලතශබන ආොයම හරහා ශමම නත ශෙනහිර පර්යන්තය 

සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා භාණ්ඩාගාරශයන් 

 තයකවත් ගය අව ය ශනොවන බව ඉතා පතහතදිලිව එම විධායක 

නිලධාරින් සහ ඉංජිශන්රුවන්ශේ සංගමය පතහතදිලි කර  

තිශබනවා. එම නිසා මම ගරු අගමතතිතුමාශගන් ඉ් ලා  සිටින්ශන් 

ශමයයි. ගරු අගමතතිතුමනි, ඔබතුමාට  මතක ඇති,  හම්බන්ශතොට 

වරාය  ශෙනශකොට ඔබතුමා ඒ ශවලාශව කිවවා, "හම්බන්ශතොට 

වරාය ගත්තාට කමක් නතහත. ගන්න අය  බලාශගනයි. බලයට 

ආවාම  ආපසු  ගන්නවා" කියලා. එො මම ශම්ක කියන ශකොට ගරු 

නාම්   රජපක්ෂ ඇමතිතුමාත් කිවවා, " ඔව. ආපසු ගන්නවා" 

කියලා. ඒ නිසා මම එම දිනය එනතුරු බලාශගන ඉන්නවා.  

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශේ ්ර ්නය අහන්න. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහයතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 
මම ශමශහම අහන්ශන් අහපු ්ර ්නයට උත්තරය ලතබුශණ් 

නතති නිසා තමයි. මා නතවත නතවත අහන්ශන්, ශමම ආශයෝජන 

ුදවාශවන් නත   ශෙනහිර පර්යන්තශේ සියයට 49ක ශකොටස් එම 

සමාගමට පවරා ශෙනවාෙ,  එහි සභාපතිවරයා, අධයක්ෂ මණ්ඩලය 

විසින් එහි කළමනාකරගය  එම සමාගම ශවත ලබා දීම සඳහා 

කටයුතු කරනවාෙ කියලා ගරු අගමතතිතුමාශගන් ෙතන ගන්න  

ඕනෑ නිසායි.  

 

ගරු යර හිත අයේගුණවර්නන මහයතා 
(ைொண்புைிகுலரொஹிதஅலபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගමතතිතුමාශේ අවසරය මත මම 

පිළිතුරු ලබා ශෙන්නම්.  

 

අුවර කුමාර දිසානායක මන්ත්රීතුමා කිවවා, ්ර ්නවලට පිළිතුරු 

ශනොලතබුණු නිසා ශමශහම අහනවා කියලා. ඔබතුමාශේ  හිශත් 

තිශබන පිළිතුර නම් අගමතතිතුමා ශනොදීපු බව මා ෙන්නවා. 

ඔබතුමාශේ  හිශත් තිශබන විධියට එම ්ර ්නයටම හරියන විධියට, 

බනිස් ශග බයට හරියන ශකශස්  ශග බයක් ශෙනවා වාශේ මට 

පිළිතුරක් ශෙන්න බතහත. එම නිසා මම ශෙන්ශන් ඇත්ත ඇති  

සතටිශයන් ශෙන පිළිතුර. ගරු මන්ත්රීතුමා කිවවා, ඇශමරිකාුව 

ශඩොලර්  මිලියන 411ක් ලබාශගන දියකඩනය  හෙන ශවලාශව 

මහින්ෙ රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාශේ උපශෙස් යටශත්  මම 

වරාය විෂය භාර කතබිනට් ඇමතිවරයා හතටියට නත ශෙනහිර 

පර්යන්තය ක්රියාත්මක  කළා කියලා. ඔව. එහි කිසිම ගතටලුවක් 

නතහත. නත  ශෙනහිර පර්යන්තශේ මීටර 441 හතු ශවත්  ගරු මහින්ෙ 

රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා දීපු උපශෙස් පරිදි තමයි.   

අර මම කියපු ්ර ්නයයි එතතනදී පතන නතුණශණ්. එම 

පර්යන්තයට අව ය  ශෙො කර තුන අපි ඇගවුම් කරලායි තිබුශණ්. 

ගරු අුවර දිසානායක මන්ත්රීතුමනි, 0165 ජනවාරි 18 වතනි ො 

බලයට පතමිණි, ඔබතුමාශේත් සහශයෝගශයන් හො ගත් යහ පාලන 

ආණ්ඩුව එම ශෙො කර තුන ශගන්මම cancel  කළාය කියන එක 

මම නතවත වතාවක් ඔබතුමාට කියනවා. ඒ ශෙො කර තුන 

ශගන්මම එශහමම අශහෝසි කළා. එශසේ අශහෝසි කළාට පසු නතවත 

අශේ රජයක් එනතුරු ඒ කියන නත ශෙනහිර පර්යන්තයට රළ 

වදිනවා, රළ යනවා.  එො ශඩොලර් මිලියන 3 1ක් රටට අහිමි කළා. 

 ඔබතුමා ඒ ආණ්ඩුව ඇතුළත සිටියා. එශහම ඉන්න ශකොට ෙතන්  

අහන ශම් ්ර ්නයම ඔබතුමාට රනි්  වික්රමසිංහ මතතිතුමාශගන් 

අහන්න තිබුගා. ෙතන් අශේ පතත්ශත් සිටියත්, එො වමත්රීපාල 

සිරිශසේන හිටපු ජනාධිපතිතුමාශගන් ගිහි් ලා අහන්න තිබුගා. 

නත ශෙනහිර පර්යන්තශේ වතඩ කටයුතු කිසිම තතනකට ශනොදී 

සියයට සියයක් අප විසින්ම කරන්නයි මහින්ෙ රාජපක්ෂ හිටපු 

ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු අශේ රජශේ සතලසුම තිබුශණ්. ඒ සතලසුම 

විනා  වුශණ් ගතළශපන්ශන් නතති ශජෝඩු ටිකක් 0165දී කසාෙ 

බන්ො ගත් නිසායි. ඒ යහ පාලන ආණ්ඩුව නිසා තමයි ශම්ක 

වුශණ්. ඒ විතරක් ශනොශවයි, මශේ මිත්ර අුවර කුමාර දිසානායක 

මන්ත්රීතුමනි.  

හම්බන්ශතොට වරාය වික්කා. පාර්ලිශම්න්තුවට, එශහම 

නතත්නම් ශම් කථානායක පුටුව ඉස්සරහා එකම එක ශකොළ 

කෑ් ලක් ශහෝ ඉදිරිපත් කරලා ඒ ගතන ශම් මන්ත්රීවරු ෙතුවවත් 

කළාෙ? ශඩොලර් මිලියන 973කට විකිණුවා. එො ඒ ශඩොලර් මිලියන 

973 ගන්න ශකොට ඔබතුමන්ලාට කියන්න තිබුගා, කරුගාකරලා 
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ශම් ශඩොලර් මිලියන 973 වියෙම් කරලා නත ශෙනහිර පර්යන්තය 

හෙන්න කියලා. නුදත් කිසි ශකශනක් ඒ ගතන කථා කශළේ නතහත. 

තුදන්නාන්ශසේලාශේ එක්  ශකශනකුවත් කථා කශළේ නතහත, කට 

වහශගන හිටියා.  

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා CICT එක ගතන කිවවා. CICT 

එශක් සියයට 85ක් අයිතිය ඒ අයට තිශබනවා, සියයට 65ක් 

අයිතිය අපට තිශබනවා, අවුරුු  35ක් යන ශතක්.  ශම් වන විට 

ශඩොලර් මිලියන 371ක ආොයමක් අපි ලබා තිශබනවා. 

තුදන්නාන්ශසේලා එකතු ශවලා දීපු හම්බන්ශතොට වරාශේ වාර්ක ක 

ආොයම ශඩොලර් ලක්ෂයයි. නාවික හුදොව ඇතු ළට ගත්ශත්ත් 

ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ මතතිතුමා ජනාධිපති වුගාට පස්ශසේයි. රටක 

ආර්කක මර්මස්ථානයක වි ාල ව ශයන් ත්රිවිධ හුදොව ඉන්න 

ඕනෑ. නුදත්, නාවික හුදොව ඇතුළට ගත්ශත් ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ 

මතතිතුමා ජනාධිපති වුගාට පස්ශසේයි කියන එකත් මම මතක් 

කරන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම ගරු මිත්ර මන්ත්රීතුමනි, ECT එක විතරක් 

ශනොශවයි හෙන්න තිශබන්ශන්. තුදන්නාන්ශසේ කිවවා, වරාය 

අධිකාරිශේ ඉංජිශන්රුවන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලෙ වාර්තාව 

ගතන. මට එය ශගනත් ලා ු න්නා. අශේ ආොයමින් හෙන්න පුළුවන් 

කියනවා. 

ගරු අුවර දිසානායක මන්ත්රීතුමනි, ශටො ක කඩයක් කළත් 

සම්ූරර්ග ආොයමින් වතඩක් කරන්න පුළුවන්ෙ? ආොයමට පස්ශසේ 

වියෙම පියවන්න ඕනෑ. වියෙමින් පස්ශසේ ලාභය ගන්න ඕනෑ. 

ලාභශයන් තමයි ඒ වයාපාරය දියුණු කරන්න ඕනෑ. හතබතයි, ශම් 

ඉලක්කයට හෙනවා නම්, ECT පර්යන්තය හෙලා ඉවර 

ශවනශකොට 0135 ශවනවා. එතශකොට සියලු  නතව සමාගම් ටික 

ගිහි් ලා ඉවරයි. ඊට පස්ශසේ තුදන්නාන්ශසේලාටයි, අපටයි ගිහි් ලා 

ඒ පර්යන්තවලට ශවලා මාළු බාන්න තමයි ශවන්ශන්. 0100 

ශවනශකොට ශම් පර්යන්තශේ වතඩ අවසන් කරන්න ශවනවා. ඒ 

වාශේම රජයක් හතටියට මම කියනවා, -WCT-බටහිර 

පර්යන්තශේ වතඩ අපි ශම් අවුරුද්ශද්ම ආරම්භ කරන බව.   

ඒ විතරක් ශනොශවයි, උතුරු පර්යන්තයත්, තව පර්යන්ත 3කුත් 

හතශෙනවා. බටහිර පර්යන්තශේ ශෙවතනි අදියර එනවා. මීටර් 

6411ක පර්යන්ත ශෙකක් එනවා. ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ 

ජනපතිතුමාශේ  හා මහින්ෙ රාජපක්ෂ අගමතතිතුමාශේ කාලශේ අපි 

පර්යන්ත  ක උරුමයක් ජනතාවට ලබා ශෙනවා. අපි ඒ 

අභිශයෝගය භාර ගන්නවා. හතබතයි, රශට් ජනතාව ගය 

කරන්ශන්ත් නතතුව,  රශට් පරම්පරාව ගය කරන්ශන්ත් නතතුව, 

රශට් කිසිම සම්පතක් විකුගන්ශන්ත් නතතුව අපි අශේ වගකීම ඉටු 

කරනවාය කියන එක ඔබතුමාට ශබොශහොම පතහතදිලිව ෙතුවම් 

ශෙනවා. 
 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු (වවෙය) උපු්  ගලේපත්ති මන්ත්රීතුමා. 
 

ගරු සවවද  ේපුල් ගල්පප් ති මහයතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අග්රාමාතයතුමනි, ශකොවිඩ්-69 

වසංගතය,- [බාධා කිරීම්  
 

ගරු යර හිත අයේගුණවර්නන මහයතා 
(ைொண்புைிகுலரொஹிதஅலபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

ගරු කථානායකතුමනි,- 
 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔව, ගරු ශරෝහිත අශබ්වනගවර්ධන අමාතයතුමා. 

ගරු යර හිත අයේගුණවර්නන මහයතා 
(ைொண்புைிகுலரொஹிதஅலபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

ගරු කථානායකතුමනි, මා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලෙ කතබිනට් 

පත්රිකාශව ශම් පිළිබඳව සඳහන් කරලා තිශබනවා. අපි ශම් 

සම්බන්ධශයන් Cabinet Committee එකක් පත් කරලා 

තිශබනවා. ඒ වාශේම Technical Committee එකක් පත් කරලා 

තිශබනවා. ඒ අය වාර්තා ඉදිරිපත් කරනවා. එම වාර්තා 

හම්බවුගාට පස්ශසේ ඒවා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශව තුදන්නාන්ශසේලා 

ඉදිරියට  ශගශනනවා.  
 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු (වවෙය) උපු්  ගලේපත්ති මන්ත්රීතුමනි, ෙතන් 

ඔබතුමාශේ ්ර ්නය ඉදිරිපත් කරන්න. 
 

ගරු සවවද  ේපුල් ගල්පප් ති මහයතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අග්රාමාතයතුමාශගන් මා විසින් 

අසුව ලබන ්ර ්නය ශමයයි. 

ශකොවිඩ්-69 වසංගතය ශම් වන විට ශලෝකය පුරා ශීඝ්රශයන් 

පතතිර යමින් පවතිනවා. ශ්රී ලංකාවෙ ශමම වසංගතයට 

අභිශයෝගාත්මකව ුදහුග ශෙමින් සිටිනවා. ශමම තත්ත්වය යටශත් 

ශකොවිඩ්-69 වසංගතය පාලනය කිරීම සඳහා රජය විසින් ගුව 

ලබන එක් එක් පියවර  කවශර්ෙ? 

එශමන්ම ශමම ශරෝගය වතළතක්මම සඳහා ශලෝකශේ ෙතනට 

භාවිත කරන එන්නත් වර්ග ශ්රී ලංකාවට ශගන්මම සඳහා කටයුතු 

කරමින් පවතීෙ? එශසේ නම්,  
 

 1.  ඒ කුමන කාල වකවාුවවක් තුළෙ, කිනම් එන්නත් වර්ගයෙ, 
කුමන පෙනමක් යටශත්ෙ? 

 2.  එය ශ්රී ලංකාවට ශගන්මශමන් පසුව එන්නත ලබා දීම 
සඳහා සතලසුම් කර ඇති වතඩ පිළිශවළ කුමක්ෙ?  

යන්නත් සම්බන්ධශයන් ශමම ගරු සභාව ෙතුවවත් කරන 

ශලස ගරු අග්රාමාතයතුමාශගන් ඉ් ලා සිටිනවා. 

 
ගරු පවිත්රාය වි වන්නිආරචිික මහය් මිය සයසෞඛ 
අමාතතුමමිය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) பவித்ரொலதவி வன்னிஆரச்சி - சுகொதொர 

அமைச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of 
Health) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අග්රාමාතයතුමා ශවුවශවන් මම 

එම ්ර ්නයට පිළිතුර ශෙනවා. 

ශකොවිඩ් 69 වසංගතශේ ආරම්භයත් සමෙම අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා විසින් ශසෞඛය අමාතයවරයාශේ සභාපතිත්වශයන් 

යුතුව කාර්ය සාධක බලකායක් පිහිටුවුව ලතබූ අතර, යුෙ 

හුදොපතිතුමාශේ නායකත්වශයන් ශමශහයුම් මධයස්ථානයක් 

පිහිටුවා ශකොවිඩ්-69 වසංගතයට එශරහිව ගුව ලබන සියලු 

ක්රියාකාරකම් මනා සංවිධානයකින් සහ සමාශයෝජනයකින් යුතුව 

ඉටු කිරීමට අපශේ රජය කටයුතු කරශගන යනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, එශලසම ශකොවිඩ්-69 ශරෝගය 

පාලනය සඳහා සමස්ත ජනතාවශේම ොයකත්වය ලබා ගතනීශම් 

ක්රශමෝපායක් ක්රියාත්මක කරන අතර, ශමම ක්රියාවලිශේ මූලික 

කාර්ය භාරය ශසෞඛය අමාතයාං ය විසින් ඉටු කරන අතර,  

ආරක්ෂක අං , රාජය බුද්ධි ශසේවා, රජශේ ශවනත් ආයතන, 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ශපෞද්ගලික ශසෞඛය සහ ශසෞඛය ශනොවන ශසේවා සපයන ආයතන, 

රාජය ශනොවන සංවිධාන සහ සිවි්  සංවිධාන වතනි අං වල 

ොයකත්වය ෙ ලබාශගන ශමම කාර්ය භාරය සාර්ථකව ඉටු 

කරශගන යුව ලබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙතනටමත් ශරෝග ආශවක්ෂගය, 

පාලනය සහ ්රතිකාර සඳහා අප රජය විසින්,  

• සියලු දිස්ත්රික්ක ආවරග  වන පරිදි අවොනම් ජන 
ශකොට්ඨාසවලට ්රුදඛතාව ලබාශෙමින් රට පුරා අහඹු PCR 
පරීක්ෂග සිු  කරනවා. 

• ශකොවිඩ් -69 ශරෝග ලක්ෂගවලට ශමන්ම, සමාන ශරෝග 
ලක්ෂග සහිත ශරෝගින් සඳහා අහඹු PCR පරීක්ෂග සිු  
කිරීම. 

• රජශේ ්රධාන ශරෝහ් වල බාහිර ශරෝගි අං ය ශවත 
පතමිශගන සහ ශරෝහ් වලට ඇතුළු වන ශකොවිඩ්-69 
ශරෝගයට සමාන ශරෝග ලක්ෂග පවතින ශරෝගින්ශගන් 
අහඹු ශලස PCR පරීක්ෂග සිු  කිරීම. 

• නීතිවි ශරෝධී ශලස රට තුළට පතමිණීමට ඉඩ ඇති ුදහුු බඩ 
්රශද් වල සියලු වර්ගශේ ශරෝහ්  තුළදී අහඹු ශලස PCR 
පරීක්ෂග සිු  කිරීම. 

• ශකොවිඩ්-69ට  සමාන ශරෝග ලක්ෂග සහිතව ශහෝ ශකොවිඩ්
-69 ශරෝගය වතළඳී ඇතතයි අුවමාන කළ හතකි ශරෝග 
ලක්ෂග සහිතව ජීවත් ම මිය යන අයශේ PCR පරීක්ෂග 
සිු  කිරීම. 

• ශකොවිඩ්-69 ශරෝගය පතතිරීශම් අවොනම ඇති වෘත්තීය 
කාණ්ඩවල/ආයතනවල කාර්ය මණ්ඩල  ශතෝරාශගන ඒ 
අය සඳහා PCR පරීක්ෂග සිු  කිරීම. 

• විශද් වල සිට පතමිශගන සියලුශෙනා PCR පරීක්ෂාව 
සඳහා ශයොුද කිරීම හා එම සියලුශෙනා දින 64ක් 
නිශරෝධායනය කර නතවත PCR පරීක්ෂග සිු  කිරීම. 

• PCR පරීක්ෂග සිු  කරන රසායනාගාර ්රමාගය වත බ 
කිරීම සහ එහි ධාරිතාව වත බ කිරීම. එමඟින් දිනකට PCR 
පරීක්ෂග 65,111ක් ෙක්වා වත බ කර ඇත.  

• අධි අවොනම් සහිත කාණ්ඩවල ශරෝගින් හඳුනා ගතනීම 
සඳහා ්රතිශද්හ ජනක ක බනම් පරික්ෂාව ෙ හඳුන්වා දීම. 

• ශරෝගියකු හඳුනා ගත් විට ඔහුශේ සියලු  සමීප ආශ්රිතයන් 
දින 64ක කාලයක් තම නිවශසේ නි ශරෝධායනයට ශයොුද 
කිරීම සහ ශරෝගය හඳුනා ගතනීම සඳහා නිසි කලට PCR 
පරීක්ෂග සිු  කිරීම. 

• ශකොවිඩ්-69 ශරෝගය පතතිරීම වතළතක්මම සඳහා ජනතාවශේ 
ොයකත්වය ලබා ගතනීශම් අශේක්ෂාශවන් ජනමාධය සහ 
සමාජ මාධය ජාල භාවිත කරමින් ජනතාව ෙතුවවත් කිරීම.  

• ශවන් වූ ඇඳන් 66,811කට අධික ්රමාගයකින් යුත් 
ශරෝහ්  ශහෝ අතරමතදි ්රතිකාර මධයස්ථාන 76ක් රට පුරා 
ස්ථාපිත කිරීම. 

• ශරෝහ්  පද්ධතිය වත බදියුණු කිරීම සහ ශකොවිඩ්-69 
ශරෝගින් සඳහා ශවන් වූ ෙත බ සත්කාර ඇඳන් සංඛයාව 
අව යතාව අුවව ක්රමාුවූලලව වත බ කිරීම යන ක්රියාමාර්ග  
ශගන තිශබන බව කියන්න කතමතතියි. 

ගරු කථානායකතුමනි, ශ්රී ලංකාව තුළ නව එන්නත් හඳුන්වා 

දීම සඳහා පිළිගත් ක්රමශවෙයක් පවතී. ශමය අංක 6947/0  සහ 

0165 ශෙසතම්බර් මස 09 වතනි දින අතිවිශ ේෂ ගතසට් පත්රය මඟින් 

්රකාිතත ශ්රී ලංකාශව ජාතික ්රති ක්තිකරග ්රතිපත්තිය මඟින් 

ආවරගය ශව. ඒ අුවව නව එන්නත් රටට හඳුන්වා දීම හා අුවමත 

කිරීම ශසෞඛය ශසේවා අධයක්ෂ ජනරා්  සභාපතිත්වය ෙරන ශබෝ 

වන ශරෝග පිළිබඳ උපශද් ක කමිටුව විසින් සිු  කරුව ලබයි.  

ශම් වනවිට එම කමිටුව විසින් පත් කරන ලෙ වි ශ ේෂඥ 

කමිටුවක් විසින් ශම් ෙක්වා නිපෙවා ඇති සියලු ශකොවිඩ් එන්නත් 

අධයයනය කරමින් සිටිනවා. මීට අමතරව, එම වතඩ පිළිශවළ 

පහසු කිරීම සඳහා ශසෞඛය අමාතයාං ශේ ශ් කම්ශේ 

සභාපතිත්වශයන් යුතුව උපශද් ක කමිටුවක් පත් කර ඇති අතර, 

උපකමිටු කීපයක් හරහා එන්නත් පිළිබඳව ශමන්ම, එන්නත් 

ගබඩා කරුව ලබන ශීත ොමය ඇග ම, අව යතා හඳුනා ගතනීම, 

වියෙම් ඇස්තශම්න්තුව සහ ්රතිපාෙන හඳුනා ගතනීම සිු  කරමින් 

පවතිනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ශ්රී ලංකාවට ගතළශපන එන්නත ශහෝ 

එන්නත් වර්ග හඳුනා ගතනීම ඉතා සතලකිශ්  ලන් යුතුව සිු  කළ 

යුතු අතර, ඒ සඳහා එන්නත් පිළිබඳ පර්ශේෂග වාර්තා, එන්නශත් 

සලලතාව, එහි අතුරු ආබාධ, එන්නත ගබඩා කළ යුතු 

උෂ්ගත්වය, එම එන්නත සඳහා පිළිගත් ඖෂධ නියාමන ආයතන 

මඟින් ලබා දී ඇති අුවමතතිය ආදී කරුණු ගගනාවක්ම මනාව 

අධයයනය කිරීම අතයව යයි. බහුතර එන්නත් සඳහා ශමම සියලු 

ශතොරතුරු ්රකා යට පත් කරලා නතහත.  

ගරු කථානායකතුමනි, ශම් අතර ශසෞඛය අමාතයාං ය විසින් 

COVAX පහසුකම සහ සාර්ථක ශකොවිඩ්-69 එන්නත ලබා ගතනීම 

සඳහා ජිනීවා එන්නත් සන්ධානය වන "එන්නත් සඳහා 

්රති ක්තිකරගය පිළිබඳ ශගෝලීය පෙනම" - GAVI - ශවතින් 

0101.17.01 දින ඉ් ලීමක් කර ඇති අතර, ඔවුන් විසින් COVAX 

පහසුකම ලතබීම සඳහා ශයෝගයතාව තහවුරු කර තිශබනවා. ඒ 

අුවව COVAX වතඩසටහන සමෙ ගිවිසුම් අත්සන් කරන රටක් 

ශලස ජනගහනශයන් සියයට 01කට එන්නත ලබා දීමට හතකි බව 

තහවුරු කර තිශබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ශබෝ වන ශරෝග පිළිබඳ උප ශද් ක 

කමිටුව විසින් එන්නතක් ශහෝ එන්නත් කීපයක් පිළිබඳව නිර්ශද්  

ලබා ු න් වහාම එම එන්නත ශහෝ එන්නත් ශ්රී ලංකාවට ශගන 

ඒමට අප රජය ක බනමින්  කටයුතු කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, එන්නත ලබා දීම සඳහා වන ඉලක්ක 

කණ්ඩායම්, එන්නත ලබා දීම සිු  කරුව ලබන ස්ථාන, ශීත ොමය 

පවත්වාශගන යෑම, ශීත ොමය ඇතුළු එන්නත පිළිබඳ ශවනත් 

කරුණු නියාමනය කිරීම, එන්නත ලබා ු න් පසු අතුරු ආබාධ 

හඳුනා ගතනීම ආදී පතති ගගනාවක් ඇතුළත් Vaccine 

Deployment Plan එක ශබෝ වන ශරෝග පිළිබඳ උපශද් ක කමිටුව 

විසින් ශම් වනවිට සකස් කරමින් පවතින අතර, එන්නත ලබා ගත් 

වහාම එය ජනතාවට ලබා දීමට අපශේ රජය කටයුතු කරනවා.  

ශම් සම්බන්ධශයන් ගරු මන්ත්රීතුමාට අතුරු ්ර ්න තිශබනවාෙ 

ෙන්ශන් නතහත, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
 

ගරු සවවද  ේපුල් ගල්පප් ති මහයතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

ගරු ශසෞඛය අමාතයතුමියනි, ශලෝක ශසෞඛය සංවිධානය අඩු 

ආොයම් ලබන සහ මධය ආොයම් ලබන රටවලට ශකොශරෝනා 

එන්නත සමව ලබා දීම සඳහා එම රටවල ජනගහනශයන් සියයට 

01කට ශනොමිශ්  එන්නත ලබා දීශම් COVAX පහසුකම හඳුන්වා 

දී තිශබනවා. එම COVAX පහසුකම සඳහා ශලෝක ශසෞඛය 

සංවිධානය සමෙ ශ්රී ලංකා රජය ශම් වන විට ගිවිසුම්ගත ම තිශබ්ෙ? 

ගිවිසුම්ගත ම තිශබ් නම් ඉතිරි සියයට 81ක් වන ජනගහනයට 

ශකොශරෝනා එන්නත ලබා දීමට ුදේ  ්රතිපාෙන ශවන් කර 

තිශබනවාෙ?   

183 184 

[ගරු පවිත්රාශද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය  
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ගරු පවිත්රාය වී වන්නිආරචිික මහය් මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) பவித்ரொலதவி வன்னிஆரச்சி) 

(The Hon. (Mrs.)  Pavithradevi Wanniarachchi)  

ගරු කථානායකතුමනි, COVAX පහසුකම යටශත් ශලෝක 

ශසෞඛය සංවිධානය ශම් රශට් ජනතාවශගන් සියයට 01ක් 

ආවරගය වන පරිදි ශමම එන්නත ශමම වසශර්දී ලබා දීමට එකෙ 

ම තිශබනවා. ඒ වාශේම ඒ සඳහා අව ය නීතිමය කටයුතු, ඒ සඳහා 

රජයක් විධියට කළ යුතු සියලු ෙතුවම් දීම් සහ ඒ සම්බන්ධීකරග 

ගිවිසුම්ගතමම් ශම් දිනවල සිු  ශවමින් පවතිනවා. මා කලින් 

සඳහන් කළ ආකාරයටම පසුගිය අවුරුද්ශද් හත්වන මාසශේ සිටම 

ශලෝක ශසෞඛය සංවිධානයට ඒ අව ය ලිය කියවිලි ඉදිරිපත් කිරීම් 

සහ අොළ ගිවිසුම්ගතමම් අප විසින් සිු  කරුව ලතබුවා. ඒ අුවව 

තමයි අශේ රශට් ජනතාවශගන් සියයට 01ක් ආවරගය වන පරිදි 

ශම් එන්නත ලබා දීමට ශලෝක ශසෞඛය සංවිධානය හරහා 

COVAX පෙනම එකෙ ම තිශබන්ශන්. ඊට අමතරව අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා විසින් ක්රියා මාර්ගයක් ගුව ලතබුවා. ශම් එන්නත 

ලබාගතනීශම්දී අපි සමස්ත රජයක් විධියට කටයුතු කළ යුතුයි. 

ශමහිදී Whole-of-Government Approach එකක් තිශබන්න 

ඕනෑ. එම නිසා අව ය රටව්  සහ රාජයයන් සමෙ සාකච්ඡා 

කිරීමට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එතුමාශේ විශ ේෂ නිශයෝජිතයකු 

විධියට ලලිත් මරතුංග මහතා පත් කර තිශබනවා. ඒ අුවව එතුමා 

ශම් එන්නත ලබාගතනීම සඳහා රටව්  ගගනාවක් සමෙ ශම් වන 

විට රාජය තාන්ත්රික මට්ටමින් සාකච්ඡා ආරම්භ කරලා අව ය 

කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. 
 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළෙට, ගරු නලින් ්රනාන්ු  මන්ත්රීතුමා ්ර ්නය ඉදිරිපත් 

කරන්න. 
 

ගරු නලින් ්රනාන්ු  මහයතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பர்னொந்து)  

(The Hon. Nalin Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි, මශේ ්ර ්නය ශමශසේයි.  

2019 වසශර් අශ්රේ්  06වන දින -පාස්කු ඉරිො- එ් ල වූ 

්රහාරය සම්බන්ධශයන් බුද්ධි අං  මඟින් ශතොරතුරු ලබා දී 

තිබියදීත්, එය වළක්වාගතනීමට පසුගිය යහ පාලන රජයට 

ශනොහතකි විය. එම ්රහාරය සිු  ම වසරකුත් මාස 8ක් ශගම ඇති 

බතවින්, එම සිද්ධිශේ චූදිතයන් අත් අඩංවනවට ශගන ඔවුන්ට 

එශරහිව නීතිය ක්රියාත්මක කිරීම ක බනම් කළ යුතුව ඇත. 

1. තුන්සියයකට ආසන්න පිරිසකට මරු කතඳවමින්, පන්සිය 
ගගනකට වත බ පිරිසකට තුවාල සිු  කරමින් එ් ල වූ ශමම 
්රහාරයට සම්බන්ධව පසුගිය රජය පත් කළ පාර්ලිශම්න්තු  
විශ ේෂ කාරක සභාශව පරීක්ෂග වාර්තාව පිළිබඳ ශමම 
රජය සෑහීමකට පත් ශවනවාෙ?  

2. ශමම ්රහාරය සම්බන්ධව පතවතත්ශවන පරීක්ෂග 
කටයුතුවල වර්තමාන තත්ත්වය  කුමක්ෙ?  

3. පාස්කු ඉරිො ්රහාරය සම්බන්ධශයන් පසුගිය යහ පාලන 
ආණ්ඩු කාලය තුළ සිු  වූ පරීක්ෂගවලින් යම් යම් ශනොමෙ 
යතමම් සිු  වූ බවට මාධයවල වාර්තා පළ වූ අතර වර්තමාන 
පරීක්ෂගවලින් පසුව ශමම ්රහාරයට වගකිව යුතු 
වතරැදිකරුවන්ට එශරහිව ගුව ලබන පියවර කවශර්ෙ?   

 
ගරු සආචාර්ය  සර්  වීරයස කර මහයතා සමහයජන ආරක්ෂක 
අමාතතුමමා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரலசகர - தபொதுைக்கள் 

பொதுகொப்பு  அமைச்சர்)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera - Minister of Public 
Security)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අග්රාමාතයතුමා ශවුවශවන් ඒ 

්ර ්නයට පිළිතුර දීමට මට අවසර ශෙන්න.  

තුසියයකට ආසන්න පිරිසකශේ ජීවිත අහිමි කර, පන්සිය 

ගගනකට වත බ පිරිසකට තුවාල සිු  කරමින් 0169 වසශර් අශ්රේ්  

06වන දින පාස්කු ඉරිො ්රහාරය එ් ල වුගා. එම ්රහාරය සිු  ම 

අවුරුු  ශෙකකට ආසන්න කාලයක් ගත ම ඇති අතර ශම් 

සම්බන්ධශයන් පුළු්  පරීක්ෂග අප රජය විසින් පවත්වාශගන 

යුව ලබනවා.  

පාස්කු ්රහාරය සම්බන්ධව පසුගිය යහ පාලන සමශේ පතවතති 

පාර්ලිශම්න්තු  විශ ේෂ කාරක සභා පරීක්ෂග වාර්තාශව ශහළි 

ශනොවූ කරුණු කිහිපයක් ජනාධිපති පරීක්ෂග ශකොමිෂන් සභාශව 

විමර් න කටයුතු මගින් අනාවරග  කරශගන තිශබන ශහයින්, ඒ 

 අුවව පතවතති රජය පත් කළ පාර්ලිශම්න්තු විශ ේෂ කාරක සභාශව 

පරීක්ෂග සභා වාර්තාව සම්බන්ධශයන් අපශේ රජයට සෑහීමකට 

පත් විය ශනොහතකියි.   

ශම් සම්බන්ධව පත් කරන ලෙ ජනාධිපති පරීක්ෂග ශකොමිෂන් 

සභාශව විමර් න කටයුතු 0106 ජනවාරි මස 36වන දින අවසන් 

මමට නියමිත බතවින් ඉන් පසු ඒ සම්බන්ධ වත බ විස්තර 

ෙතනගතනීමට හතකියාව තිශබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, 0169 අශ්රේ්  මස 06වන දින ස්ථාන 

අටකට එ් ල කරන ලෙ ශබෝම්බ ්රහාර සම්බන්ධශයන් අපරාධ 

පරීක්ෂග ශෙපාර්තශම්න්තුව සහ ත්රස්ත මර්ෙන හා විමර් න 

ශකොට්ඨාසය විසින් විමර් න සිු  කර 6979 අංක 48 ෙරන 

ත්රස්තවාෙය වතළතක්මශම් (තාවකාලික විධිවිධාන) පනත, 0117 

අංක 5  ෙරන සිවි්  හා ශද් පාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 

ජාතයන්තර සම්ුදති පනත, 69   අංක 68 ෙරන පීඩාකාරී ආයුධ 

පනත, 69 9 අංක 33 ෙරන පුපුරග ද්රවය ආඥා පනත හා ෙණ්ඩ 

නීති සංග්රහය යටශත් ශමම ්රහාරයට ඍජුවම හා වක්රාකාරව 

සම්බන්ධ වූ සතකකරුවන් තිස්ශෙශෙශනකුට විරුද්ධව නඩු පතවරීම 

සඳහා උද්ධෘත සකස් කර නීතිපතිතුමා ශවත ශයොුද කර තිශබන 

නුදත් ජනාධිපති පරීක්ෂග ශකොමිෂන් සභාශව විමර් න කටයුතු 

අවසන් වූ වහාම එම වාර්තාව ශහෝ සාක්ක  පසුබිම් කරශගන නීති 

කෘතය  සිු  කිරීමට අශේක්ෂා කරනවා.  

එශසේම ශමම ්රධාන සිද්ධි අට සම්බන්ධ ශබෝම්බකරුවන් සහ 

ඔවුන්ශේ ඥාතින් ශමන්ම ඉහත සතකකරුවන්ශේ වත්කම් හා 

ශද්පළ සම්බන්ධශයන් 0166 අංක 41න් සංශ ෝධිත 011  අංක 15 

ෙරන ුදේ  විශුද්ධිකරගය වතළතක්මශම් පනත යන අග පනත්වල 

්රතිපාෙන අුවව විමර් න කටයුතු සිු  කරමින් පවතිනවා. ගරු 

කථානායකතුමනි, ජනාධිපති පරීක්ෂග ශකොමිෂන් සභාශව 

විමර් න කටයුතු අවසන් වූ වහාම ශපොලිස් විමර් නවලින් සහ 

ශකොමිෂන් සභාව ඉදිරිශේ ශහළිෙරවු කරගන්නා ලෙ සියලු සාක්ක  

අධයයනය කිරීශමන් අනතුරුව නීතිපතිතුමා විසින් ලබාශෙන ලෙ 

වනතික උපශෙස් හා නිශයෝග මත එම ්රහාරවලට ඍජුව හා 

වක්රව සම්බන්ධ සියලු පාර් ්ව  සඳහා වනතික ක්රියා මාර්ග 

ගතනීමට බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. 

     
ගරු නලින් ්රනාන්ු  මහයතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பர்னொந்து)  

(The Hon. Nalin Fernando) 

ගරු අමාතයතුමනි, අශ්රේ්  06වන ො -පාස්කු ඉරිො- එම 

්රහාරය සිු  වුශණ් යහ පාලන රජය ශගන ගිය ආරක්ෂක වතඩ 

පිළිශවශළහි තිබුණු අඩු පාඩු නිසා බව ඔබතුමා ෙන්නවා. මමත්, 

කශතෝලික ප රශද් යකින් පතමිණි මන්ත්රීවරශයක්. එම ්රහාරශයන් 

කශතෝලික ජනතාව 311කට අධික පිරිසක් මරගයට පත් වුගා. 

තවත් වි ාල පිරිසක් ආබාධිත තත්ත්වයට පත් වුගා.තවත් වි ාල 

පිරිසකට තුවාල සිු  වුගා. ඒ කටයුත්තට වග කිව යුත්ශත් යහ 

පාලන රජයයි. අශේ ආණ්ඩුව පත් වුගාට පසුවත් අපි ජනතාවට 

ශපොශරොන්ු වක් ු න්නා, ඒ ්රහාරය සම්බන්ධශයන් සාධාරග 

පරීක්ෂගයක් කරලා වග කිව යුත්තන්ට නිසි ෙඬුවම් ලබා ශෙනවා 

කියලා.  

185 186 



පාර්ලිශම්න්තුව 

පසුගිය දිනවල අපට අහන්න ෙකින්න ලතබුගා, ශම් පරීක්ෂග 

කටයුතු පිළිබඳ තමාට පතහතදීමක් නතහත කියා කාදින්  හිමිපාගන් 

වහන්ශසේ ්රකා  කර තිබුණු බව. උන්වහන්ශසේ එශහම කියන්න 

ශහේතුවක් තිබුගා. යහ පාලන ආණ්ඩුව ඒ පාස්කු ්රහාරය සිු  වූ 

ශවලාශව එය විහිළුවකට ගත්තා අපට මතකයි. ඒ වාශේම ඒ සඳහා 

විශ ේෂ කාරක සභාවක් පාර්ලිශම්න්තුශවන් පත් කරලා, එයට 

ුදස්ලිම් මන්ත්රීවරුන්ශේ සහ ඇමතිවරුන්ශේ වත බ ොයකත්වයක් 

ලබා දීලා, පාස්කු ඉරිො ්රහාරය සාධාරණීකරගය කරන්න කටයුතු 

කළා. [බාධා කිරීම්  ඉන්න, ඉන්න. [බාධා කිරීම්  ඉන්න, 

ශපොඩ්ඩක්. ශම්ක ගමක ශකෝ ශලෝ ශෙන්ශනකුශේ රණ්ඩුවක් 

ශනොශවයි. [බාධා කිරීම්  ඇයි, අනික් අය කථා කරන ශකොට 

අහශගන සිටිශේ නතද්ෙ?  
 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ඒවාට මතදිහත් වන්ශන් නතතිව 

අතුරු ්ර ්නය ඉක්මනින් අහන්න.  
 

ගරු නලින් ්රනාන්ු  මහයතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பர்னொந்து)  

(The Hon. Nalin Fernando) 

තුදන්නාන්ශසේලා බාධා ශනොකර මට ශපොඩ්ඩක් අවස්ථාව 

ශෙන්න. [බාධා කිරීම්  මට අවස්ථාව ශෙන්න.  

එවතනි වාතාවරගයක් පවතිද්දී කාදින්  හිමිපාගන් 

වහන්ශසේට ශපො බ සතකයක් මතු ශවනවා.  ඒ කාලශේ සින්ු  කියන 

ශපොලිස්පතිවරශයක් සිටියා; ඔලිම්පික් ගිය ආරක්ෂක 

ශ් කම්වරශයක් සිටියා. 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශේ අතුරු ්ර ්නය අහන්න. 
 

ගරු නලින් ්රනාන්ු  මහයතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பர்னொந்து)  

(The Hon. Nalin Fernando) 

ඉන්න, ගරු කථානායකතුමනි. [බාධා කිරීම්  ශපොඩ්ඩක් ඉන්න. 

[බාධා කිරීම්  
 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එශහම ඉන්න පුළුවන් කාලයක් නතහත, ගරු මන්ත්රීතුමා. 
 

ගරු නලින් ්රනාන්ු  මහයතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பர்னொந்து)  

(The Hon. Nalin Fernando) 

එශහම තත්ත්වයක් තිබියදී උන්වහන්ශසේටත් හිශතනවා, ශම් 

පරීක්ෂග අශේ රජයක් යටශත්ත් ඒ වාශේ තත්ත්වයකට පත් ශවයි 

ෙ කියලා. කාදින්  හිමිපාගන්ට සෑහීමකට පත් ශවන්න පුළුවන්, 

කශතෝලික ජනතාවට සෑහීමකට පත් ශවන්න පුළුවන්, ශම් රශට් 

ජනතාවට සෑහීමකට පත් ශවන්න පුළුවන් පරීක්ෂගයක් කරලා 

වග කිව යුත්තන්ට සාධාරගයක් ඉෂ්ට කරන්න කටයුතු කරනවා ෙ 

කියන එකයි මම ඇමතිතුමාශගන් අහන්ශන්.  
 

ගරු සආචාර්ය  සර්  වීරයස කර මහයතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரலசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

ගරු කථානායකතුමනි, අතිගරු කාදින් තුමාටත් ශම් 

සම්බන්ධශයන් පතහතදිලි කිරීමක් කළා. පාස්කු ඉරිො ්රහාරශේදී 

ශබෝම්බ සිද්ධි 8ක්  වුගා. අශේ ශපොලිස් ශෙපාර්තශම්න්තුව විසින් 

සියලු පරීක්ෂග කටයුතු නිම කරලා මුවෂය ාාතන, ශද්පළ අහිමි 

කිරීම, තුවාල කිරීම සම්බන්ධශයන් ඒ ත්රස්තවාදී ක්රියාවට ඍජුව 

සහ වක්රව සම්බන්ධ ශවච්ච පුද්ගලයන් තිස්ශෙශෙශනකුට විරුද්ධව 

නඩු පතවරීම සඳහා නීතිපති ශවත ලිපි ශගොුව අටක් ශයොුද කරලා 

තිශබනවා. එශසේ කර තිශබන්ශන් ශපොලීසිය විසින් කරන ලෙ 

විමර් න කටයුතු නිසායි. ඒ ලිපි ශගොුව අටම ෙතන් නීතිපතිට දීලා 

හමාරයි. නුදත් ෙතන් නීතිපතිතුමා ජනාධිපති ශකොමිසශම් 

වාර්තාවත් ලතශබනකම් බලාශගන ඉන්නවා. ශමොකෙ, ජනාධිපති 

ශකොමිසශම් අලුත් සාක්ක  තිශබනවා. ඒ අලුත් සාක්ක  අුවවත් නඩු 

පවරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ජනාධිපති ශකොමිසශම් වාර්තාව සහ 

නිර්ශද්  ජනවාරි මාසශේ 36වතනි දින ලතබුගාට පස්ශසේ 

නීතිපතිතුමා අනිවාර්යශයන්ම ඒ පුද්ගලයන්ට විරුද්ධව කටයුතු 

කරනවා. ඊට අමතරව තවත් 04  ශෙශනක් ඉන්නවා. ඒ 

කියන්ශන්, ඒ තිස්ශෙශෙනාට අමතරව තවත් 04  ශෙශනක් රැඳවුම් 

නිශයෝග මත රිමාන්ඩ් බාරශේ තියාශගන ඉන්නවා. ඔවුන් තමයි 

ශම් පුහුණුමම් කරලා තිශබශනේ; අවි ආයුධ ශගනත් ලා 

තිශබන්ශන්; මද්රසා පාස්  වාශේ පාස් වලින් අන්තවාෙය පතුරලා 

තිශබන්ශන්. ඒ අයට විරුද්ධවත් ෙතන් විමර් න කටයුතු කරශගන 

යනවා. ඒ කටයුතු කරශගන යන අතශර් තමයි ෙතන් ශම් ශද්ව්  

සිද්ධ ශවන්ශන්. නුදත්, පාස්කු ඉරිො ්රහාරයට ඍජුව සහ වක්රව 

සම්බන්ධ ශවච්ච පුද්ගලයන් තිස්ශෙශෙශනකුට විරුද්ධව ෙතනටමත් 

නීතිපති ශවත ලිපි ශගොුව අටක් ශයොුද ශකොට හමාරයි. 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමා,  ශෙවතනි අතුරු ්ර ්නය ශකටිශයන් අහන්න. 

          
ගරු නලින් ්රනාන්ු  මහයතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பர்னொந்து)  

(The Hon. Nalin Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි, මශේ ශෙවතනි අතරු ්ර ්නය ශමයයි. 

ගරු අමාතයතුමා ෙන්නවා, පසුගිය කාලශේ සමහර අවස්ථාවල 

යම් යම් සිු මම්  වුණු බව. නතවතත්  බුු  පිළිමවලට ්රහාර සිු  කරන 

සිු මම් වුගා. ඒ වාශේම, ශපො බ ශපො බ සිු මම්  වුගා. 

 
ගරු මන්ත්රීවරයයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

හාුදු රුවරු මරන ඒවා! 

 
ගරු නලින් ්රනාන්ු  මහයතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பர்னொந்து)  

(The Hon. Nalin Fernando) 

ඒ ගතනත් ෙතන් පරීක්ෂග කරනවා. ඔබතුමා මට ශම් ්ර ්නය 

අහන්න ඉ ඩ ශෙන්න. 

ගරු අමාතයතුමනි, ශම් රටට එශරහිව එවතනි බලශවග 

නතවතත් ක්රියාත්මක වන බව අපට ශපනී යනවා. ශම් රටට 

විරුද්ධව විශ ේෂශයන්ම එක්සත් ජාතීන්ශේ මානව හිමිකම් 

කවුන්සිලයට විවිධ පතමිණිලි, ශයෝජනා නතවතත් ඉදිරිපත් කරමින් 

ත්රස්තවාදී සංවිධානයට අව ය ඒ පහසුකම් සපයා ගන්න කටයුතු 

කරන බව අපට ශපනී යනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ශම් සිු  වන ශපො බ 

ශපො බ සිු මම්වලට ශහේතුවක් තිශබනවා ෙ, ඒවා ගතන පරීක්ෂග 

පවත්වනවා ෙ, අපට විරුද්ධව එක්සත් ජාතීන්ශේ මානව හිමිකම් 

කවුන්සිලයට කරන ඒ පතමිණිලිවලට ත්රස්තවාදි සංවිධානවල, 

ලංකාශව ශම් අන්තවාදී ශකොටස්වල සම්බන්ධයක් තිශබනවාෙ 

කියලා ඔබතුමන්ලා ශසොයා බතලුවා ෙ කියා මම ඔබතුමාශගන් 

අහනවා. 
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ගරු සආචාර්ය  සර්  වීරයස කර මහයතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரலசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, පසුගිය රජය කාලශේ පාස්කු ඉරිො ්රහාරය 

වතනි ඉතා ෙතවතන්ත ්රහාරයක් එ් ල වුශණ්, බුද්ධි අං ය 

අකර්මගය කර තිබුණු නිසායි. නුදත් ශම් රජය බලයට පත් 

වුගාට පස්ශසේ බුද්ධි අං ය  ක්තිමත් කිරීම නිසා ෙතන් අපට ඒ 

ශතොරතුරු ලතශබමින් පවතිනවා. ඒ නිසා අපට ඉදිරිශේදී ඒ වාශේ 

්රහාර වළක්වා ගන්න හතකියාව තිශබනවා. පසුගිය රජය, බුද්ධි 

අං ශේ නිලධාරින් හිශර් ෙතම්මා. එම නිලධාරින්ශේ චිත්ත වධර්ය 

සම්ූරර්ගශයන් පහත ෙතම්මා. එම නිසා බුද්ධි අං වලින් ශතොරතුරු 

ආශව නතහත. ඒ නිසා තමයි ඒ වාශේ ්රහාරයක් එ් ල වුශණ්. ෙතන් 

අශේ බුද්ධි අං   ක්තිමත් කරලා තිශබනවා. ෙතන් අපට 

අනිවාර්යශයන්ම පුළුවන්, එවතනි ්රහාර සහ තර්ජන එ් ල ශවන්න 

කලින් වළක්වා ගන්න.  

එක්සත් ජාතීන්ශේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය එො අපට 

විරුද්ධව ශචෝෙනා අටක් ශගනාවා. ඒ ශචෝෙනා අටම අසතය 

ශචෝෙනා. ඒ ශචෝෙනා අටම හිටපු විශද්  ඇමති මංගල සමරමර 

මහතා කිසිු  ශහවි් ලක් බතලි් ලක් නතතුව අගය කරමින් 

පිළිශගන, ඒවාට සමඅුවග්රාහකත්වය ෙතක්වූවා. ඒක නිසා තමයි 

31/6 ශයෝජනාවලිශේ ඒ නිර්ශද්  සිය් ල කිසිම වාෙයක් නතතුව, 

කිසිම ඡන්ෙයක් නතතුව ක්රියාත්මක කරන්න වුශණ්.  

ශලෝකශේ කිසිම රටක විශද්  ඇමතිවරශයක් තමන්ශේ හුදො 

යුෙ අපරාධ කළා කියලා පිළිශගනත් නතහත, තමන්ශේ රජයට 

විරුද්ධව තිශබන ශයෝජනාවකට සමඅුවග්රාහකත්වය දීලාත් නතහත. 

ඒ ශද්ව්  සිු  වුශණ්, යහ පාලන රජය යටශත්. ඒ සියලු ශචෝෙනා 

සාවෙය බව ශමවර මාර්තු මාසශේ ජිනීවා ුවවර පතවත්ශවන 

එක්සත් ජාතීන්ශේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලශේදී අපි සනාථ 

කරනවා.  

 
්රශයීයන්වල  වාිකක පිළිතුමරු 

வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
සව්ාධීන රූපවාහිනී මාන ජාලය  විසත්ර 

சுயொதீன ததொமலக்கொட்சி ஊடக வமலயமைப்பு: 

விபரம் 
INDEPENDENT TELEVISION NETWORK: DETAILS 

 

23/2020 

1 . ගරු යහය ෂා විතානයග්ධන මහයතා 
(ைொண்புைிகு லஹசொ விதொனலக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ජනමාධය අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ්ර ්නය - (6): 

(අ) 0165 වර්ෂශේ සිට ශම් ෙක්වා ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධය 
ජාලයට අයත් එක් එක් ආයතනවල වාර්ක ක ආොයම සහ 
වාර්ක ක වියෙම එක් එක් වර්ෂය අුවව ශවන් ශවන් 
ව ශයන් ශකොපමගෙ යන්න එතුමා ශමම සභාවට 
ෙන්වන්ශන්ෙ? 

(ආ) 0165 වර්ෂශේ සිට ශම් ෙක්වා ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධය 
ජාලයට බඳවාගත් ශසේවකයන් සංඛයාව, ඔවුන්ශේ නම්,  
ලිපිනයන්, අධයාපන සුු සුකම් සහ  තනතුරු නාම ශවන් 
ශවන් ව ශයන් කවශර්ෙ යන්නත් එතුමා සඳහන් 
කරන්ශන්ෙ? 

(ඇ) 0165 වර්ෂශේ සිට ශම් ෙක්වා ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධය 
ජාලය තුළ -  

 (i) නිෙහස් මාධය කලාවක් ඇති කිරීම සඳහා ගුව ලතබූ 
ක්රියා මාර්ග; 

 (ii) ශචෝෙනාවලට ලක්වූවන්ට එශරහිව ශගන ඇති 
පියවර; 

 කවශර්ෙ යන්නත් එතුමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ?   

(ඈ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ෙ? 

 

தவகுசன ஊடக அமைச்சமரக் லகட்ட வினொ: 

(அ) 2015 ஆம் ஆண்டு முதல் இதுவமரயில் சுயொதீன 

ததொமலக்கொட்சி ஊடக வமலயமைப்புக்குொிய 

ஒவ்தவொரு நிறுவனத்தினதும் வருடொந்த வருைொனம், 

வருடொந்த தசலவு ஒவ்தவொரு வருடத்திற்கும் ஏற்ப 

தவவ்லவறொக யொததன்பமத அவர் இச்சமபக்கு  

அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) 2015 ஆம் ஆண்டு முதல் இதுவமரயில் சுயொதீன 

ததொமலக்கொட்சி ஊடக வமலயமைப்புக்கு ஆட்லசர்க் 

கப்பட்டுள்ள ஊழியர்களின் எண்ைிக்மக,  தபயர்கள், 

முகவொிகள், கல்வித் தமகமைகள் ைற்றும் பதவிப் 

தபயர்கள் என்பனவற்மற தவவ்லவறொக அவர் 

குறிப்பிடுவொரொ? 

(இ) 2015 ஆம் ஆண்டு முதல் இதுவமரயில் சுயொதீன 

ததொமலக்கொட்சி ஊடக வமலயமைப்பினுள் - 

 ( i )  சுதந்திரைொனலதொர் ஊடகக் கலொசொரத்மத 

ஏற்படுத்துவதற்கொக லைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ள 

நடவடிக்மககள்; 

 (ii) குற்றச்சொட்டுகளுக்கு இலக்கொனவர்களுக்கு 

எதிரொக லைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ள நடவடிக் 

மககள் யொமவ; 

 என்பமத லைலும் அவர்  இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஈ) இன்லறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Mass Media: 

(a) Will he inform this House, separately, as per each 
year from 2015 upto now, the annual income and 
the annual expenditure of each institution coming 
under the purview of the Independent Television 
Network Ltd.? 

(b) Will he state separately, the number of employees 
recruited to Independent Television Network Ltd. 
since 2015 to date, their names, addresses, 
educational qualifications and designations? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) the measures that were taken to establish a 
free media culture; and 

 (ii) the measures that have been taken against 
the individuals who were subjected to 
allegations in the Independent Television 
Network Ltd, since 2015 to date? 

(d) If not, why? 

 
ගරු යකයහයළිය රඹුක්වැල්ල මහයතා සජනමාන 
අමාතතුමමා  
(ைொண்புைிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல - தவகுசன ஊடக 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella - Minister of Mass 
Media)  

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ශහේෂා විතානශේ මන්ත්රීතුමා ඉතා 

සංකීර්ග ්ර ්න ගගනාවක් අසා තිශබනවා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, (අ) 

්ර ්නයට පිළිතුර ආයතන සිය් ලම සමස්තයක් හතටියට අරශගන 

මට උත්තර ශෙන්න පුළුවන්ෙ? 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගරු යහය ෂා විතානයග්ධන මහයතා 
(ைொண்புைிகு லஹசொ விதொனலக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ශහොඳයි, ඔබතුමා පිළිතුර ලබා ශෙන්න. 

 
ගරු යකයහයළිය රඹුක්වැල්ල  මහයතා  
(ைொண்புைிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

ගරු කථානායකතුමනි, එම ්ර ්නයට පිළිතුර ශමශසේයි.  

(අ)  0165 වර්ෂශේ සිට ශම් ෙක්වා ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධය 
ජාලයට අයත් එක් එක් ආයතනවල වාර්ක ක ආොයම සහ 
වාර්ක ක වියෙම එක් එක් වර්ෂය අුවව ශවන් ශවන් 
ව ශයන් ඇුදණුම 16හි* ෙක්වා ඇත. 

 2010 වසශර් සමස්ත ලාභය රුපිය්  මිලියන 495.30යි. 
0166 වසශර් සමස්ත ලාභය රුපිය්  මිලියන  80යි. 0160 
වසශර් සමස්ත ලාභය රුපිය්  මිලියන 799යි. 0164 වසශර් 
සමස්ත ලාභය රුපිය්  මිලියන 847.04යි. 0165 වසශර් 
සමස්ත ලාභය රුපිය්  මිලියන  38යි. 0165 වසශර් ලාභය 
රුපිය්  මිලියන 587යි. 016  වසශර් පාඩුව රුපිය්  
මිලියන  9යි. 0167 වසශර් පාඩුව රුපිය්  මිලියන 
087.05යි. 0168 වසශර් පාඩුව රුපිය්  මිලියන  00යි. 0169 
වසශර් පාඩුව 597යි. 0101 වසශර් පාඩුව රුපිය්  මිලියන 
347යි.  

(ආ)  0165 වර්ෂශේ සිට ශම් ෙක්වා ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධය 
ජාලයට බඳවා ගත් ශසේවක සංඛයාව, ඔවුන්ශේ නම්, 
ලිපිනයන්, අධයාපන සුු සුකම් හා තනතුරු නාම 
සම්බන්ධව ඇුදණුම 10හි* ෙක්වා ඇත.   

(ඇ)  (i)  නිෙහස් මාධය කලාවක් ඇති කිරීම සඳහා ගුව ලතබූ 
ක්රියාමාර්ග ඇුදණුම 13හි* ෙක්වා ඇත. 

 (ii)  ශචෝෙනාවලට ලක්වූවන්ට එශරහිව ශගන ඇති 
පියවර ඇුදණුම 14හි* ෙක්වා ඇත. 

(ඈ) අොළ ශනොශව. 

ඇුදණුම් 16, 10, 13 සහ 14 සභාගත* කරමි. 

මම  ශමම කාරගයත් කියන්න කතමතියි. ශම් වනවිට ස්වාධීන 

රූපවාහිනී ආයතනශේ ඔබතුමන්ලාත් සහභාගි ශවන වාර්තා 

වතඩසටහන් සහ විවාෙ වතඩසටහන් ගගනාවක් අලුතින් නිර්මාගය 

ශවලා තිශබනවා. විවිධ ශද් පාලන පක්ෂ  සහ සියලු කණ්ඩායම්  

ඒවාට සහභාගි ශවනවා.  ශමශතක් ක්  ශනොතිබුණු සම්්රොයක් 

ශම් වන විට එහි පවත්වාශගන යනවා.  

ශචෝෙනාවලට ලක්වූවන්ට නීතයුවූලලව රශට් පවතින නීතිය 

අුවව කටයුතු කරනවා. ඒ සම්බන්ධ  වාර්තාවක් ශමහි අුදගා 

තිශබනවා. විවිධ අයට තිබුණු ශචෝෙනා සහ ඒ ශචෝෙනා  ඉදිරිපත් 

ශවලා තිශබන අධිකරගය සහ අධිකරගය ගන්නා වූ තීන්ු ව අුවව 

ක්රියාත්මක වුණු ආකාරය ශමහි සඳහන් කරලා තිශබනවා.  

ගරු මන්ත්රිතුමනි,  ස්වාධීන රූපවාහිනී ආයතනය 0165 

අවසාන කාලය වන විට රුපිය්  මිලියන 811ක ලාභයක් ලබපු 

ආයතනයක් බව ශමහිදී සඳහන් කරන්න ඕනෑ. රුපිය්  බිලියන 

0.7ක ස්කර තතන්පතු තිබුගා. රුපිය්  මිලියන 811ක studios 

ශෙකක් හතු වා. ඒ වාශේම 0164 අග භාගශේදී රුපිය්  ලක්ෂයකට 

සමාන ුදෙලක් පාරිශතෝක ක දීමනා ව ශයන්  94 ශෙශනකුට 

ශෙන්න පුළුවන් වුගා. අවාසනාවකට ශම් වන විටත් අපි රුපිය්  

මිලියන 511ක් ගයයි. පසුගිය අවුරුු  5 ඇතුළත භාණ්ඩාගාරශයන් 

ුදේ  ගන්න සිද්ධ ශවලා තිශබනවා; fixed deposits තිබුණු 

සිය් ලම ආපහු අරශගන තිශබනවා; consultantsලා 63 ශෙශනක් 

ොලා තිශබනවා; සභාපතිවරු 7 ශෙශනක් පත් කරලා තිශබනවා. 

ුදළු ආයතනයක් අවුරුු  හතරහමාරක් ඇතුළත ශම් ආකාරශයන් 

විනා  කළ හතක්ශක් ශකශසේෙ කියලා ශපොතක් ලියන්නට පුළුවන්.  

 
ගරු යහය ෂා විතානයග්ධන මහයතා 
(ைொண்புைிகு லஹசொ விதொனலக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු කථානායකතුමනි, 0165 වර්ෂය ගතන මම ශම් ්ර ්නය 

ඇහුශව යහ පාලන ආණ්ඩුව සුද්ෙ කරන්න ශනොශවයි. ඔබතුමා ඒ 

කියපු තතන මමත් ඉන්නවා. ශම් රශට් ජාතික රූපවාහිනී නාලිකා  

ශෙකක් තිශබනවා. ලංකාශව පළුදශවනිම රූපාවාහිනී නාලිකාව 

වන ස්වාධීන රූපවාහිනිය අපි ෙන්නා කාලශේ ඉඳලා, චිරාත් 

කාලයක් තිස්ශසේ ශද් පාලනඥයශන් ේ අව යතා මත එක් එක් 

ආණ්ඩු පාවිච්චි කළා. අෙ ශම් ශමොශහොශත් ශම් ෙක්වා ඒක සිද්ධ 

ශවනවා. ශම් සිු මම ශකොච්චර ු රට නරක තතනකට යනවාෙ 

කිවශවොත්, ඔබතුමාට මම කියන්න කතමතියි, යහ පාලන 

ආණ්ඩුශව ඔය ුදේ , ලාභය අලාභය වාශේම ITN එශක් තිබුණු 

ratings අෙ තිශබන තතනයි, එො තිබුණු  තතනයි පිළිබඳ ශපො බ 

ගතළපීමක් කරන්නය කියලා. ශම් වන විට රූපවාහිනී ratingsවල 

ITN එක තිශබන තතන ගතනත් කියන්න කියලා මම කියන්න 

කතමතියි. ඒ ගතන මම ඔබතුමාශගන් ෙතන ගන්න කතමතියි. ඒ නිසා 

වර්තමානශේ ඔබතුමා අමාතයවරයා විධියට අෙ ශහෝ ශම් 

ආයතනය  නව දි ාවකට ශගන යන්න පුළුවන් නම් එය වතෙගත්.  

ජාතික රූපවාහිනිය යම් මට්ටමක සාධනීය තතනක තිශබනවා. 

ඔබතුමා ශමොන විධියට කිවවත් ITN එක නන්නත්තාර ශවන්නම 

ශහේතුව සියයට සියයක්ම ආණ්ඩුශව ශහොරගෑව ශවලා තිශබන 

එකයි. ඔබතුමා කිවවාට, ඒ ආයතනශේ රූපවාහිනී 

වතඩසටහනකටවත් විපක්ෂශේ කවුරුවත් එන්ශන් නතහත. 

ආණ්ඩුශව අයම ඇවි් ලා කරපුවා, කියපුවා කියන තතනට පත් 

ශවලා තිශබනවා.  ජාතික රූපවාහිනියට මිනිසුන්ශේ යම් 

ශගෞරවයක් තිශබනවා. ගරු කථානායකතුමනි,  ශම් මාධය 

තමන්ශේ ශද් පාලන වයාපෘති  බවට පත් කර ගතනීම හරහා රටට 

මහා ධනයක් අහිමි ශවනවා. අෙ ශවනශකොට මාධය මර්ෙනයකට 

යෑම ශම් නාලිකා හරහා වාසි සහගත තත්තක්වයකට හරවා ශගන 

තිශබනවා කියලා අපට ශපශනනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒකට 

ශහොඳ උොහරගයක් මම කියන්නම්. අෙ ශම් ගතන සමාජශේ කථා 

ශවනවා.  ඔබතුමා පසුගිය ෙවස්වල ශම් ගතන නිවතරදි කිරීමක් 

කළා.  

Facebook නතර කිරීම සම්බන්ධව, ලියාපදිංචි කිරීම 

සම්බන්ධව කථාවක් තිබුගා. ඒ පිළිබඳව ඔබතුමා යම් කිසි 

පතහතදිලි කිරීමක් කළා. නුදත්  ඊශේ ශපශර්ො වනශකොට 

ඔබතුමන්ලා උනන්ු  ශවලා ETI Finance Limited එශක් 

අධයක්ෂවරු ටික ශෙශනකු අත් අඩංවනවට ගත්තා, අපි ෙතක්කා. ඒ 

අත්අඩංවනවට ගතනීම සතබතවින්ම ශම් රශට් තතන්පතුකරුවන්ශේ 

ආරක්ෂාව ශවුවශවන් ගත් ක්රියාමාර්ගයක් නම්, ඒක ශහොඳයි. 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමා ්ර ්නය අහන්න. 

 
ගරු යහය ෂා විතානයග්ධන මහයතා 
(ைொண்புைிகு லஹசொ விதொனலக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

්ර ්නය අහනවා.   

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කතශ්  යන්ශන් නතතුව ්ර ්නය අහන්න. 
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————————— 
*  පුසත්කාලයේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගරු යහය ෂා විතානයග්ධන මහයතා 
(ைொண்புைிகு லஹசொ விதொனலக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ශහේතුව ඒකෙ, නතත්නම් ස්වර්ගවාහිනියත් ඔය කියන නයාය 

පත්රය තුළ තමන්ශේ ග්රහගයට ගන්න බතරි මම හරහා 

අධයක්ෂවරුන්ට දීපු hit එකක්ෙ කියන එක මා ගරු 

ඇමතිතුමාශගන් පතහතදිලි කර ගන්න කතමතතියි.  

 
ගරු යකයහයළිය රඹුක්වැල්ල  මහයතා  
(ைொண்புைிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ratings ගතන කථා කළා. 0165 

ශවනක්  අංක එකට ratings තිබුශණ් අශේ. ඔය කියන විධියට 

ආණ්ඩුශව ශහොරගෑව ශහෝ නතතුව ශහෝ, රශට් ජනතාව පිළිගත් 

ආකාරයට අංක එකට තිබුශණ් අශේ නාළිකාව. අවාසනාවකට 

පසුව අට වතනි ස්ථානයට වතටිලා තිබුගා. නුදත් අපි භාර ගත්තාට 

පසුව ෙතන් ශම් වන විට තුන-හතර ස්ථානයට ඇවි් ලා තිශබනවා. 

ඒ, පළුදවන ්ර ්නයට පිළිතුර.  

ශෙවන ්ර ්නයට පිළිතුර ශම්කයි. ඔබතුමා කියපු ආකාරයට 

එො ස්වාධීන රූපවාහිනී ආයතනය තුළ කිසිම තතනක්, කිසිම 

අවස්ථාවක් විපක්ෂයට ශනොදී තිබුගත්, ශම් වනශකොට වතඩසටහන් 

ගගනාවක් ක්රියාත්මක ශවනවා. අශේ මෂ ෂ නානායක්කාර 

මන්ත්රීතුමාත් ෙන්නවා, විශ ේෂශයන්ම ජනතා විුදක්ති ශපරුදශණ් 

සභිකයන් සහභාගි වුණු එවතනි වතඩසටහන් ගගනාවක් තිශබන 

බව. ඒශක් මදි බවක්, අඩු බවක් තිශබනවා නම්, ඒ සඳහා අපට 

අවස්ථාව ශෙන්න පුළුවන්. ඒශක් කිසි ගතටලුවක් නතහත. ඒකට තව 

වතඩ පිළිශවළ ගගනාවක් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඒ ගතන අපට 

කිසිම තර්කයක් නතහත.  

ඊළෙ කාරගය තමයි, ETI Finance Limited එක සම්බන්ධ 

කාරගය. ඒකට අශේ සම්බන්ධයක් නතහත. ඒක නීතිපති 

ශෙපාර්තශම්න්තුශවන් ලබා දීලා තිශබන උපශෙස් අුවව ක්රියාත්මක 

වන වතඩ පිළිශවළක්. අපි ඔබතුමන්ලා වාශේ, සමහර අය වාශේ 

නීතියට අත ශපොවන්න යන්ශන් නතති නිසා ඒ කටයුතු ස්වාධීනව 

සිු  ශවනවා. 
 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි. ශෙවන අතුරු ්ර ්නය අහන්න. 
 

ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහයතා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொைொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ශහේෂා විතානශේ මන්ත්රීතුමා 

ශවුවවට මා ශෙවන අතුරු ්ර ්නය අහනවා.  6973 අංක 5 ෙරන ශ්රී 

ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩල පනත සංශ ෝධනය කිරීම ඊශේ කතබිනට් 

මණ්ඩලය අුවමත කරලා තිශබනවා. ඒ යටශත් පුවත් පත්වලට 

අමතරව ුදද්රිත මාධය හා නව මාධය ආවරගය වන විධියට, ඒ 

කියන්ශන් ශවබ් අඩවි ආවරගය වන විධියට අලුත් පනතක් 

නිර්මාගය කරන්න. ඉතිහාසශේ කථා වුශණ් සහ සාකච්ඡාවට 

බඳුන් වුශණ්, ස්වයං නියාමන කමිටුවක් පත් කරන්නයි. ස්වයං 

නියාමනයක්  පිළිබඳව තමයි සාකච්ඡාව ඇති වුශණ්. නුදත් ශම්  

පනත සංශ ෝධනය කරන්ශන් අශනකුත් මාධය ආයතන සහ  ශවබ් 

අඩවි, ඒ වාශේම අශනකුත් සමාජ මාධය ජාල කළමනාකරගය 

කිරීම, එශහම නතත්නම් මර්ෙනය කිරීම සඳහාෙ කියලා මා ගරු 

ඇමතිතුමාශගන් ෙතන ගන්න කතමතතියි.  
 

ගරු යකයහයළිය රඹුක්වැල්ල  මහයතා  
(ைொண்புைிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

ගරු කථානායකතුමනි, එවතනි ්ර ්නයක් ුද්  ්ර ්නශයන් 

අහලා තිබුශණ් නතහත. එම ්ර ්නශේ එවතනි ශෙයක්  අහලා තිබුශණ් 

නතහත.  ගරු මන්ත්රීතුමනි, නුදත් ඔබතුමා අහපු නිසාත්, ඔබතුමාට 

ඒ සඳහා  පිළිතුරක් දිය හතකි නිසාත් මා පිළිතුරු ලබා ශෙන්නම්.  

ගරු කථානායකතුමනි, මට මතක විධියට 6973දී ශගනාපු 

පනතක් තමයි ශ්රී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩල පනත. එො සිට ශම් 

ෙක්වා කාල පරාසය තුළ මාධය සහ සන්නිශවෙන ක්රමශවෙවල 

වි ාල ශවනස්මමක් තිශබනවා. එය ඇතුළත් ශනොමම් 

සම්බන්ධශයන් තමයි අශේ අෙහස් ඉදිරිපත් ශවලා තිශබන්ශන්. මා 

හිතන විධියට කාලයකට ශපර පුවත්පත් මණ්ඩලයට දීලා තිබුණු 

 ක්තිය  සම්බන්ධශයන් විවිධ මත තිශබනවා. ඒක සම්ූරර්ගශයන් 

ඉවත් කරන්න කියලාත්  ශපළක් අය ඉ් ලීමක් කරනවා. ශම් 

කථාව කිවවාට සමා ශවන්න ඕනෑ. 'ව්  බූරු' නිෙහස කියන එක 

පාවිච්චි ශවමින් තිශබනවා. හතබතයි, මිලියන 06ක් පුරවතසියන්ශේ 

අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්ශන් කවුෙ කියන ්ර ්නයත් ශමතතනදී 

මතු ශවනවා. ඕනෑම ශකශනකුට ඕනෑම ශෙයක් ඉතාම අශීලාචාර 

විධියට ලියන්න පුළුවන්.  ඒ සම්බන්ධශයන්  ගිහි් ලා කරුණු 

ඉදිරිපත් කළාම එය සිවි්  උසාවියට නියම කිරීමත්,  සිවි්  

උසාවිශේ ගත ශවන කාල පරිච්ශේෙයත් එක්ක ඒ ගුව ශෙුවව 

කිරීමට ඔවුන්ට තිශබන ශනොහතකියාවත් සතලකි් ලට ශගන,  

පුරවතසියන් 06 ලක්ෂයකශේ අයිතීන් සුරැකීශම්, ආරක්ෂා කිරීශම් 

වගකීම අප සියලුශෙනාටම තිශබනවා. ඔබට, මට හතම ශෙනාටම ඒ 

ශවුවශවන් වගකීමක් තිශබනවා. ඒ නිසා  විශ ේෂශයන්ම මාධය 

නිෙහස සහ මාධය  ක්තිය රැක ගන්නා අතරතුර, පුරවතසියාශේ 

නිෙහසත් ආරක්ෂා කළ යුතුයි කියන තතන මා අමාතයවරයා 

හතටියට ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි සෑම අවස්ථාවකම මාධයයත් එක්ක 

ඒක පාර් ්විකව තීන්ු  ගන්ශන් නතහත. ශබොශහෝ ු රට පුළු්  

සංවාෙයක් තුළින් ඉදිරිශේ දී ශම් සම්බන්ධ සංශ ෝධන පනත් 

ශකටුම්පත් ශගශනන්න බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  

 
 

2015-2019 දක්වා ආනයනය ක  ු ම්රිය මැදිරි  
එන්ජින් සහය බලයේග කට් ල   විසත්ර  

2015-2019 வமர இறக்குைதி தசய்யப்பட்ட 
புமகயிரதப் தபட்டிகள், புமகயிரத எஞ்சின்கள் 
ைற்றும் இயக்குவலுத் ததொகுதிகள்: விபரம்  

RAILWAY CARRIAGES, ENGINES AND POWER SETS 
IMPORTED FROM 2015-2019: DETAILS  

 

109/2020 

2 . ගරු බු ධික පතිරණ මහයතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரை)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
්රවාහන අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ්ර ්නය- (0): 

(අ) (i) 2015.01.01 දින සිට 0169.60.36 ෙක්වා වූ කාලය 
තුළ ආනයනය කරන ලෙ ු ම්රිය මතදිරි, ු ම්රිය 
එන්ජින් සහ බලශවග කට්ටල සංඛයාව;  

 (ii) ඒ සඳහා වතය කළ ුදෙල; 

 ශවන් ශවන් ව ශයන් ශකොපමගෙ යන්න එතුමා ශමම 
සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ? 

(ආ) ශමශලස ආනයනය කළ ඉහත ු ම්රිය මතදිරි, ු ම්රිය 
එන්ජින් සහ බලශවග කට්ටලවලින් ඇතතම් ඒවා ශ්රී 
ලංකාශව ධාවනයට ුවසුු සු බව එතුමා ෙන්ශන්ෙ? 

(ඇ) (i) එශසේ නම්, ඉහත ු ම්රිය මතදිරි, ු ම්රිය එන්ජින් සහ 
බලශවග කට්ටල ශමරටට ආනයනය කිරීශම් 
ක්රියාොමය ශවුවශවන් පත් කරන ලෙ ශටන්ඩර් හා 
තාක්ෂණික කමිටුවල සාමාජිකයන්ශේ නම් හා 
තනතුරු;  

 (ii) ඔවුන්ට එශරහිව ගත් ක්රියාමාර්ග;    

 ශවන් ශවන් ව ශයන් කවශර්ෙ යන්න එතුමා සඳහන් 
කරන්ශන්ෙ? 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

(ඈ) (i) ශ්රී ලංකාව තුළ ු ම්රිය මතදිරි නිෂප්ාෙනය ආරම්භ 
කරන දිනය කවශර්ෙ; 

 (ii) ඒ අුවව, රජයට ඉතිරිකර ගත හතකි ුදෙල 
ශකොපමගෙ;    

 යන්නත් එතුමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ? 

(ඉ)  ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ෙ?   

 

லபொக்குவரத்து அமைச்சமரக் லகட்ட வினொ: 

(அ) (i) 2015.01.01 ஆம் திகதி ததொடக்கம் 2019.12.31 

ஆம் திகதி வமர இறக்குைதி தசய்யப்பட்ட 

புமகயிரதப் தபட்டிகள், புமகயிரத எஞ்சின்கள் 

ைற்றும் இயக்குவலுத் ததொகுதிகளின் 

எண்ைிக்மக; 

 (ii) அதற்கொக தசலவிடப்பட்ட ததொமக; 

 தவவ்லவறொக எவ்வளதவன்பமத அவர் இச்சமபக்கு 

அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இவ்வொறு இறக்குைதி தசய்யப்பட்ட புமகயிரதப் 

தபட்டிகள், புமகயிரத எஞ்சின்கள் ைற்றும் இயக்கு 

வலுத் ததொகுதிகளில் சில இலங்மகயில் ஓட்டத்தில் 

ஈடுபடுத்த தபொருத்தைற்றமவ என்பமத 

அவர்அறிவொரொ? 

(இ) (i) ஆதைனின், புமகயிரதப் தபட்டிகள், புமகயிரத 

எஞ்சின்கள் ைற்றும் இயக்குவலுத் ததொகுதிகள் 

என்பவற்மற இந்நொட்டுக்கு இறக்குைதி 

தசய்வதற்கொன தசயற்பொடு சொர்பொக 

நியைிக்கப்பட்ட லகள்விப்பத்திர ைற்றும் 

ததொழில்நுட்பக் குழுக்களின் அங்கத்தவர்களின் 

தபயர்கள் ைற்றும் பதவிகள்; 

 (ii) அவர்களுக்கு எதிரொக லைற்தகொள்ளப்பட்ட 

நடவடிக்மககள்; 

 தவவ்லவறொக யொமவதயன்பமதயும் அவர் 

குறிப்பிடுவொரொ? 

(ஈ) (i) இலங்மகயில் புமகயிரதப் தபட்டிகள் தயொொிப்பு 

ஆரம்பிக்கப்படும் திகதி யொததன்பமதயும்; 

 (ii) அதன் பிரகொரம், அரசொங்கத்தினொல் லசைித்துக் 

தகொள்ளக்கூடிய ததொமக எவ்வளவு; 

 என்பமதயும் லைலும்  அவர் இச்சமபக்கு 

அறிவிப்பொரொ? 

(உ) இன்லறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Transport: 

(a) Will he inform this House separately -  

 (i) the number of railway carriages, 
locomotives and multiple-unit trains - 
power sets - that were imported during the 
period from 01.01.2015 to 31.12.2019; and 

 (ii) what amounts of money were spent for this 
purpose?  

(b) Is he aware that some of the railway carriages, 
locomotives and multiple-unit trains - power sets - 
so imported are unsuitable for running in Sri 
Lanka? 

(c) If so, will he state separately - 

 (i) the names and designations of the members 
of the tender committees and technical 
evaluation committees appointed pertaining 
to the process of importing the aforesaid 
railway carriages, locomotives and multiple
-unit trains - power sets; and  

 (ii) what action was taken against them?  

(d) Will he also inform this House - 

 (i) on which date the fabrication of railway 
carriages will be commenced in Sri Lanka; 
and  

 (ii) how much money the Government will be 
able to save from it? 

(e) If not, why?  
 
ගරු ගාමිණී යල කුයග්ධන මහයතා ස්රවාහයන අමාතතුමමා  
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குலக - லபொக்குவரத்து அமைச்சர்) 

(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of Transport)  

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම ්ර ්නයට පිළිතුර ශෙනවා.  

(අ) (i) ු ම්රිය මතදිරි ආනයනය කර නතත. 

  ු ම්රිය එන්ජින් 61ක් ආනයනය කර ඇත. 

  බලශවග කට්ටල 65ක් ආනයනය කර ඇත. 

 (ii) ු ම්රිය එන්ජින් 61 සඳහා - රුපිය්  බිලියන 9.3 

  බලශවග කට්ටල 65 සඳහා - රුපිය්  බිලියන 30.7 

(ආ) ධාවනයට ුවසුු සු තත්ත්වශේ කිසිු  ු ම්රිය එන්ජිමක් ශහෝ 
බලශවග කට්ටලයක් ආනයනය කර ශනොමතත. 

(ඇ) (i) අොළ ශනොශව. 

 (ii) අොළ ශනොශව. 

(ඈ) (i) ශම් වන විට ු ම්රිය මතදිරිවල ්රධාන අලුත්වත බයා 
කටයුතු - major repairs - ශ්රී ලංකාව තුළ සිු  කරන 
අතර, නියුද වතඩසටහනක් ශලස මතදිරි 
නිෂප්ාෙනය 0106 වසශර්දී ආරම්භ කිරීමට කටයුතු 
ශයොො ඇත. 

 (ii) එක් මතදිරියක් ආනයනයට වතය වන ුදෙලින් 
රුපිය්  මිලියන 08ත්, 38ත් අතර ්රමාගයක් 
ඉතිරිකරගත හතකි බවට තක්ශසේරු කර ඇත. 

(ඉ) අොළ ශනොශව. 

 

ගරු බු ධික පතිරණ මහයතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரை)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු කථානායකතුමනි, මශේ පළුදවතනි අතුරු ්ර ්නය 

ශමයයි.    

ගරු ඇමතිතුමා සඳහන් කළා, යහ පාලන ආණ්ඩු කාලශේ 

ශගන්වූ ු ම්රිය එන්ජින් සහ  බලශවග කට්ටල නියමාකාරශයන් 

ධාවනය ශවනවා කියලා. නුදත් අශේ වකවාුවශවම මතු වූ 

කාරගයක් තමයි ශගන ආ ඒ සමහර ු ම්රිය එන්ජින්, මතදිරි අශේ 

ු ම්රිය මාර්ගවලට ගතළශපන්ශන් නතහතයි කියන කාරගය. 

ඔබතුමා කියනවා නම් ඒවා ගතළශපනවා කියලා, අපි ඒක 

පිළිගන්නම්. හතබතයි, ශම්ක ඉතිහාසය පුරාම ශවන ශෙයක්.  

විශ ේෂඥ කමිටු ගිහි් ලා ශතෝරාශගන එන සමහර ු ම්රිය මතදිරි, 

එන්ජින් සහ බලශවග කට්ටල  ගතළශපන්ශන් නතහත කියලා පසුව 

කියා තිශබනවා. එතශකොට ශම් ඉතිහාසශේ ශවච්ච වතරැද්ෙ 

ආශයත් ශනොශවන්න අමාතයාං ය යම්කිසි ක්රමශවෙයක් 

ක්රියාත්මක කර තිශබනවාෙ කියන කාරගය මම ඔබතුමාශගන් 

ෙතන ගන්න කතමතතියි. 
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ගරු ගාමිණී යල කුයග්ධන මහයතා  
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குலக) 

(The Hon. Gamini Lokuge)  

ෙතනට එශහම තත්ත්වයක් ඇති ශවලා නතහත. මම ශම් ්ර ්නයට 

පිළිතුරු ශෙන්න ු ම්රිය ශෙපාර්තශම්න්තුශවන් කරුණු එකතු 

කරනශකොට එශහම තත්ත්වයක්  ගතන ෙතනගන්නට ලතබුශණ් 

නතහත. 

 

ගරු බු ධික පතිරණ මහයතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரை)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ඔබතුමා එශහම කියනවා නම්, අපි ඒක  පිළිගන්නම්.  

ගරු කථානායකතුමනි, මශේ ශෙවන අතුරු ්ර ්නය ශමයයි. 

ශපොශළොන්නරුශව සිට ශකොළ ට වතලි ශගන ඒම සඳහා පමගක්ම 

විශ ේෂ ු ම්රියක් ශයොෙවනවාය, එම ු ම්රිය හරහා විශ ේෂ වතලි 

ශතොග ශගශනන්න කටයුතු කරනවාය, ඒවා ඉතා අඩු මිලකට 

්රවාහනය කරනවාය, ඒ අවස්ථාව ශෙන්ශන් රජශේ 

ශද් පාලඥයකුශේ හිතවශතකුටය  කියලා එක පතත්තකින් මාධය 

වාර්තා පළ ශවනවා. 

 
ගරු ගාමිණී යල කුයග්ධන මහයතා  
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குலக) 

(The Hon. Gamini Lokuge)  

මම ඒ ගතන පතහතදිලි කරන්නම්.  
 

ගරු බු ධික පතිරණ මහයතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரை)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු ඇමතිතුමනි,  අපි  මාලිගාවත්තට, ශෙමටශගොඩට ගිහින්  

බතලුශවොත් ු ම්රිය මතදිරි වි ාල ්රමාගයක් පරිහරගශයන් ඉවත් 

කරලා දිරමින් තිශබනවා. ශම්වා ගරු කථානායකතුමා සහ මා 

නිශයෝජනය කරන ්රශද් වල  පාලම්  හෙන්න පාවිච්චි කරන්න 

ශෙන්න පුළුවන් නම්, ඒක ශලොකු හයියක්. ඔබතුමා ෙන්නවා, 

දිගිලිඔයට, නි් වලා ගෙට ශම් ු ම්රිය මතදිරි අරශගන ඒවාශයන් 

පටු පාලම් හෙලා ෙමන්න පුළුවන් කියලා.  ඒ නිසා වතලි ශගන එන 

ු ම්රිය පිළිබඳවත්, ඒ වාශේම මා සඳහන් කළ ශමන්න ශම් 

කාරගය පිළිබඳවත් සතලකි් ලට ශගන යම්කිසි උපකාරයක් 

කරන්න පුළුවන්ෙ කියලා අශේ පළාත් ශවුවශවන් මම ෙතන ගන්න 

කතමතතියි. අශේ ගරු කථානායකතුමාට ශම් ්ර ්නය අහන්න බතහත 

ශන්. එතුමා ශවුවශවන් මම අහන්නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමා අතුරු ්ර ්න තුනක් ඇහුවා. 

 

ගරු ගාමිණී යල කුයග්ධන මහයතා  
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குலக) 

(The Hon. Gamini Lokuge)  

අපි අලුතින්ම  ු ම්රිය ශෙපාර්තශම්න්තුශව බඩු ්රවාහන 

අං යක් ආරම්භ කරලා තිශබනවා. ු ම්රිශයන් බඩු ්රවාහනය 

කිරීමට අපි උනන්ු  කරනවා. එය  අපට අමතර ආොයමක්. 

ශපෞද්ගලික අං ශේ කිහිපශපොළක් ඉ් ලා තිශබනවා, වතලි 

්රවාහනය කරන්නට.  වතලි ්රවාහනය කරන්න අපි අවසර දීලා 

තිශබනවා. හතබතයි, අපි ශනොශවයි ඒ බලපත්ර ගන්ශන්. වතලි 

ශගශනන අය. එක පාර් ්වයක් ෙතනට වතලි ශගන යනවා.[බාධා 

කිරීමක්  තවත් විවෘතව තිශබනවා. තව ඕනෑ ශකශනකුට අපට 

ශෙන්න පුළුවන්.  වතලි ්රවාහනශේදී ු ම්රිය ශෙපාර්තශම්න්තුශවන් 

්ර ්නයක් මතු වුගා, වතලි පටවලා එන ගත්  කුලියම empty යන 

ු ම්රියටත් අය කරන්න ඕනෑ කියලා. නුදත් මම මතදිහත් ශවලා 

කිවවා "නතහත, empty යන ු ම්රියට සියයට 51ක් අය කරන්න, 

වතලි ශගශනන ු ම්රියට සියයට සියයක් අය කරන්න" කියලා. ඒ 

අුවව ෙතන් ඒ කටයුතු ශකරී ශගන යනවා.   ඒ විධිශේ උනන්ු වක් 

්රවාහන ශසේවය සම්බන්ධශයන් ඇති ශනොකශළොත් පාඩුවක්. ශහට 

ප්රීමා සමාගශම් පිටිත් ශකොළ ට ශගශනන්න අව ය පළුදශවනි 

trial run එක කරනවා. ඒ එක්කම ශම් ශමොශහොත ශවනශකොට 

හතම ොම මඩකලපුවට ශත්  අරශගන ු ම්රියක් යනවා. අශනක් 

පළාත්වලටත් ශත්  ශගනයන්න කටයුතු කරශගන යනවා. අශේ  

අමාතයාං ශේ ශම් ගතන සාකච්ඡාවක් කරනවා. අපි බලනවා, ශම් 

වර්ෂශේදී මගී ්රවාහනයට වඩා වත බ ආොයමක් බඩු ්රවාහනශයන් 

ලබා ගන්නට. නුදත් ඒක කරන්ශන් මගී ්රවාහනයට අවහිරයක් 

ශනොශවන්නයි. අපි සශතොස ආයතනය එක්කත් කථා කරනවා.  

සශතොස ආයතනශේ බඩු ්රවාහනශේ දීත්  ඒ සඳහා ු ම්රිය පාවිච්චි 

කරන්නට බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  ඒ වාශේම මිහින්තශ්  අලුත් 

ගම්මානයක් ඇති කරනශකොට ඒකට අව ය ඔක්ශකෝම ්රවාහන 

කටයුතු ු ම්රිශයන් කරනවා. ඒ එක්කම ග්  අුණරු බලාගාරයට 

ග්  අුණරු ශගශනනශකොට  ඒවා ු ම්රිශයන් ්රවාහනය කිරීමටත් 

අපි ෙතන් සාකච්ඡා කරශගන යනවා. ු ම්රිශේ තිශබන 

ආම්පන්නවලින් ඒ කටයුත්ත කරන්න පුළුවන්.  ු ම්රිය මාර්ගවල 

යම් යම් අඩුපාඩු තිශබනවා නම්, ඒවා නිවතරදි කරන්නත් අපි 

කටයුතු කරශගන යනවා. 
 

 
  ක්රිකට් රීඩාව දියුු කිරීම  රී ලාංකා ක්රිකට් 

ආයතනයේ දායක් වය 
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3 .  ගරු තුමෂාර ඉඳුනිල් අමරයස න මහයතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரலசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

තරුග හා ක රීඩා අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ්ර ්නය - (3): 

(අ) 0165 වර්ෂශේ සිට ශම් ෙක්වා ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනශේ 
ශසේවය කළ/කරන එක් එක් නිලධාරියාශේ ලිපිනය සහ 
නිලධාරියාට මාසිකව ශගවන ලෙ වතටුේ, දීමනා හා ශවනත් 
වර්රසාෙ ශවන් ශවන් ව ශයන් කවශර්ෙ යන්න එතුමා 
ශමම සභාව ට ෙන්වන්ශන්ෙ? 

(ආ) එම කාලසීමාව තුළ ඔවුන් ලතබූ වතටුේ හා ශවනත් 
වර්රසාෙවලට සාශේක්ෂව, ශ්රී ලංකාශව ක්රිකට් රීඩාව දියුණු 
කිරීමට ඔවුන්ශේ පාලන කාලය තුළ සමත් ම නතති බව 
එතුමා පිළිගන්ශන්ෙ? 

(ඇ) ශ්රී ලංකාශව ක්රිකට් රීඩාව තවු රටත් වත බ දියුණු කිරීමට 
අමාතයාං ය ගුව ලබන ක්රියාමාර්ග කවශර්ෙ යන්නත් 
එතුමා ශමම සභාවට ෙන්ව න්ශන්ෙ? 

(ඈ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ෙ? 

 

 இமளஞர் ைற்றும் விமளயொட்டுத்துமற அமைச்சமரக் 

லகட்ட வினொ: 

(அ) 2015 ஆண்டு ததொடக்கம் இற்மறவமர இலங்மக 

கிொிக்கட் நிறுவனத்தில் கடமையொற்றிய/கடமையொற்று 

கின்ற ஒவ்தவொரு உத்திலயொகத்தொினதும் முகவொி, 

ைொதொந்தம் தசலுத்தப்படும் சம்பளம், தகொடுப்பனவுகள் 

ைற்றும் பிற சலுமககள் தனித்தனிலய யொமவ 

என்பமத அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இக்கொலத்தில் இவர்கள் தபற்றுக்தகொண்ட சம்பளம் 

ைற்றும் பிற சலுமககளுடன் ஒப்பிடும் லபொது, 

இலங்மகயின் கிொிக்கட் விமளயொட்மட லைம்படுத்த 

அவர்களது நிர்வொக கொலத்தில் தவறிவிட்டனர் 

என்பமத அவர் ஏற்றுக்தகொள்வொரொ? 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

(இ) இலங்மகயில் கிொிக்கட் விமளயொட்மட லைலும் 

வளர்ச்சியமடயச் தசய்வதற்கு அமைச்சு லைற் 

தகொள்ளும் நடவடிக்மககள் யொமவ என்பமதயும் 

அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

(ஈ) இன்லறல், ஏன்? 

 
asked  the  Minister of  Youth and  Sports: 

(a) Will he inform this House of the address of each 
officer and salary, allowances and other privileges 
paid monthly to each officer served/ serving in Sri 
Lanka Cricket from the year 2015 up to now?  

(b) Will he admit that they have failed to uplift the 
game of cricket in Sri Lanka during their period in 
relation to the salaries and other benefits received 
by them during the said period?  

(c) Will he also inform this House as to what 
measures will be taken by the Ministry to further 
develop cricket in Sri Lanka?  

(d) If not, why? 
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහයතා සතරුණ හයා රීඩා අමාතතුමමා  
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொ பக்ஷ - இமளஞர் ைற்றும் 

விமளயொட்டுத்துமற அமைச்சர்) 

(The Hon. Namal Rajapaksa - Minister of Youth and Sports) 

ගරු කථානායකතුමනි, දීර්ා පිළිතුරක් තිශබන නිසා ශම් ගරු 

සභාශව කාලය ඉතිරි කරගතනීම සඳහා මම එම ්ර ්නයට පිළිතුර 

සභාගත* කරනවා. ඔබතුමාට අතුරු ්ර න් තිශබනවා නම් අහන්න 
පුළුවන්, ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

 
* සභායම්සය මත තබන ලද පිළිතුමර  
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 

 

(අ) ඔව. 

 2015 වර්ෂශේ සිට ශම් ෙක්වා ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනශේ ශසේවය 

කළ/කරන ලෙ එක් එක් නිලධාරියාශේ ලිපිනය ඇුදණුම - 16* 
ව ශයන් ෙ 

 2015 වර්ෂශේ එම එක් එක් නිලධාරියාට මාසිකව ශගවන ලෙ 

වතටුේ, දීමනා හා ශවනත් වර්රසාෙ ශවන් ශවන් ව ශයන් 
ඇුදණුම - 10* ව ශයන් ෙ 

 2016 වර්ෂශේ එම එක් එක් නිලධාරියාට මාසිකව ශගවන ලෙ 

වතටුේ, දීමනා හා ශවනත් වර්රසාෙ ශවන් ශවන් ව ශයන් 
ඇුදණුම - 13* ව ශයන් ෙ 

 2017 වර්ෂශේ එම එක් එක් නිලධාරියාට මාසිකව ශගවන ලෙ 

වතටුේ, දීමනා හා ශවනත් වර්රසාෙ ශවන් ශවන් ව ශයන් 
ඇුදණුම - 14* ව ශයන් ෙ  

 2018 වර්ෂශේ එම එක් එක් නිලධාරියාට මාසිකව ශගවන ලෙ 

වතටුේ, දීමනා හා ශවනත් වර්රසාෙ ශවන් ශවන් ව ශයන් 
ඇුදණුම - 15* ව ශයන් ෙ 

 2019 වර්ෂශේ එම එක් එක් නිලධාරියාට මාසිකව ශගවන ලෙ 

වතටුේ, දීමනා හා ශවනත් වර්රසාෙ ශවන් ශවන් ව ශයන් 
ඇුදණුම - 1 * ව ශයන් ෙ 

 2020 වර්ෂශේ එම එක් එක් නිලධාරියාට මාසිකව ශගවන ලෙ 

වතටුේ, දීමනා හා ශවනත් වර්රසාෙ ශවන් ශවන් ව ශයන් 
ඇුදණුම - 17* ව ශයන් ෙ 

 2016 වර්ෂශේ සිට  ශම් ෙක්වා උපශද් න ශසේවා ශවුවශවන් 

නිලධාරින්ට ශගවන ලෙ දීමනා ඇුදණුම - 18* ව ශයන් ෙ 

 2017 වර්ෂශේ සිට ශම් ෙක්වා ශසේවය කළ විශෙසග්තව සිටින 

නිලධාරින්ශේ වතටුේ ශවන් ශවන්ව ඇුදණුම - 19* ව ශයන් ෙ 
ඉදිරිපත් කරමි. 

(ආ) ක්රිකට් රීඩාව තාක්ෂණික, යටිතල පහසුකම්, සම්පත් සහ ෙක්ෂතා යන 
සෑම අතින්ම ශ්රී ලංකා ක්රිකට් රීඩාව දියුණු කිරීමට ශ්රී ලංකා ක්රිකට් 
ආයතනය කටයුතු කර ඇති බතවින් ශමම ්රකා ය පිළිගත ශනොහතක. 

(ඇ) ක්රිකට් රීඩාව ශකෞ ලයයින් පාස්  මට්ටමින් තාක්ෂණිකව 
හඳුනාගතනීම. 

 කනිෂ්ඨ රීඩකයින් සංවර්ධනය කිරීම. 

 ක්රිකට් රීඩා යටිතල පහසුකම් වත බදියුණු කිරීම. 

 කනිෂ්ඨ රීඩකයන් සඳහා ජාතයන්තර අත්ෙතකීම් බහුල කිරීම. 

 ක්රිකට් රීඩා කරන පාස්  ගගන 6,111 ෙක්වා ඉහළ ෙතමීම. 

 රීඩා පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීම. 

 ජාතයන්තර ක්රිකට් රීඩා තරෙ ශ්රී ලංකාශව පතවතත්මම.  

 කනිෂ්ඨ රීඩකයන්ශේ ෙත්ත පද්ධතියක් පවත්වාශගන යාම. 

(ඈ) පතන ශනොනඟී. 
 

ගරු තුමෂාර ඉඳුනිල් අමරයස න මහයතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரலசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ශබොශහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි.  

 ශලොකු ආන්ශෙෝලනයක් එක්ක, ශකොශරෝනා අර්බුෙය පතවතති 

පසුගිය වකවාුවශව  LPL ක්රිකට් තරගාවලිය පවත්වා නිමාවට 

පත්වුගා. ඔබතුමා ්රකා  කර තිබුගා, ශම් LPL ක්රිකට් 

තරගාවලියට ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනශයන්  ත පහකවත් 

වියෙමක් ගන්ශන් නතහත, ශම්කට ඒ ආකාරශයන්ම අරුදේ  සපයා 

ගන්නවා කියලා. ශපොශරොන්ු  වුණු ුදෙල හතටියට ඇශමරිකාුව 

ශඩොලර් 6,775,111ක ුදෙල, අනි්  ශමෝහන් කියන මහත්මශයකුට 

අයිති IPG කියන ආයතනය හරහා ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනයට 

ලතබුගාෙ, ශම්ශකන් අශේ රටට ලාභයක් ලතබුගාෙ, පාඩුවක් 

වුගාෙ, ඒ පිළිබඳ තත්ත්වය ශමොකක්ෙ කියලා පතහතදිලි කරන්න 

පුළුවන්ෙ  ගරු ඇමතිතුමනි?  

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහයතා  
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொ பக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ගරු කථානායකතුමනි, LPL තරගාවලිය අශේ තරුග 

රීඩකයන්ට අවකා ය ලබාශෙන්න සංවිධානය කළ එකක්. ඒ 

වාශේම, එම තරගාවලිය සංවිධාන කිරීශම් ූරර්ග වගකීම ශ්රී ලංකා 

ක්රිකට් ආයතනයට පතවරිලා තිශබනවා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, රීඩා 

අමාතයාං ය විධියට අපි කරන්ශන් ශරවනලාසි ලබාදීම සහ 

monitor කිරීම පමගයි. ශමොකෙ, ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනය 

කියන්ශන් ස්වාධීනව කටයුතු කළ යුතු ආයතනයක්. ගරු 

කථානායකතුමනි, එශසේ ස්වාධීනව කටයුතු කළ යුතු ආයතනවලට 

ශද් පාලන ව ශයන් ඇඟිලි ගතසීම සාධාරගයි කියා මම 

හිතන්ශන් නතහත.  

මට වගකීශමන් කියන්න පුළුවන් ආණ්ඩුශව ශහෝ ශ්රී ලංකා 

ක්රිකට් ආයතනශේ ුදේ වලින් LPL තරගාවලිය සංවිධානය කශළේ 

නතති බව. ගිවිසුම් ්රකාරව ශම් වන විට ඒ සියලු ුදේ  ශගවා 

තිශබනවා කියලා තමයි ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනය අපට ෙතුවම් 

දීලා තිශබන්ශන්.  ඔබතුමාට දීර්ා ව ශයන්  විස්තර ෙතනගතනීමට 

අව ය නම්, ඒ පිළිබඳවත් ්ර ්නයක් අහන්න. මම උත්තර ලබා 

ශෙන්නම්.  ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම වගකීශමන් කියනවා, අපි 

199 200 

[ගරු තුෂාර ඉඳුනි්  අමරශසේන මහතා  

————————— 
*  පුසත්කාලයේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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අමාතයාං ය විධියට විනිවිෙභාවයකින් යුතුව ඒ කටයුත්ත 

අධීක්ෂගය කළ බව. ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනයත් ඒ විධියටම 

කටයුතු කළා.  

 
ගරු තුමෂාර ඉඳුනිල් අමරයස න මහයතා 
( ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரலசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මශේ ශෙවන අතුරු ්ර ්නය ශමයයි, ගරු ඇමතිතුමනි.  

ඔබතුමා මීට කලිුවත් වගකීශමන් ්රකා  කළා, ශමම 

තරගාවලියට අශේ ුදේ  කිසිවක් භාවිත කරන්ශන් නතති බව. 

හතබතයි, ෂතන්ග්රි-ලා ශහෝටලශේ නවාතතන් ගතනීම හා ආහාරපාන 

ශවුවශවන් ශගවපු ුදේ  පිළිබඳ විස්තර ඇතුළත් බිලක් මා ශවත 

ලතබී තිශබනවා. ඒ බිල අුවව, ශ්රී ලංකා ක්රිකට් බලධාරින්ට රුපිය්  

65,719,389ක් ෙ, ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනශේ රියතු රන් කියා 

හඳුන්වන කණ්ඩායමකට රුපිය්  5,5 3,110.05ක ුදෙලක් ෙ, ශ්රී 

ලංකා යුෙ හුදොශව අයශේ ආහාර සඳහා රුපිය්  6,345,645ක 

ුදෙලක් ෙ, පිටතින් එන කණ්ඩායම්වලට ආහාරපාන සතප ම සඳහා 

රුපිය්  6,881,511 පමග ුදෙලක් ෙ, [බාධා කිරීමක්  මට කියන්න 

ශෙන්නශකෝ.  

ඊළෙට උපාලි මුවකුලරත්න කියලා පුද්ගලයකුට,- [බාධා 

කිරීමක්  ගරු කථානායකතුමනි, ශම් විධියට බාධා කශළොත් අපට 

කථා කරන්න තිශබන කාලයම තමයි අඩුශවන්ශන්. 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඇමතිතුමාට බාධා කරන්න එපා. 

 
ගරු තුමෂාර ඉඳුනිල් අමරයස න මහයතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரலசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

උපාලි මුවකුලරත්න කියලා පුද්ගලයකුට රුපිය්  678,04 ක 

ුදෙලක් ෙ, බටහිර ඉන්දීය ශකොශෙව රීඩකයකු වන ඇන්රි රශස්  

කියන පුද්ගලයාට ආහාරපාන සඳහා  රුපිය්  71,380ක් ෙ  වියෙම් 

කර තිශබනවා. ඒක නම් කමක් නතහත. ආගන්තුක සත්කාර කිරීම 

අශේ යුතුකමක් ශන්. අශනක් වියෙම් සඳහා රුපිය්  6 ,611ක් ෙ 

ව ශයන් සමස්ත එකතුව රුපිය්  46,7 8,498ක් ශලස සඳහන් 

වන ෂතන්ග්රි-ලා ශහෝටලශේ බිලක් මට ලතබී තිශබනවා. හතබතයි, ශම් 

ුදේ  ශගවලා තිශබන්ශන් ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනශයන්.  මට 

ශමතතනදී එක ්ර ්නයක් මතුශවනවා, ගරු ඇමතිතුමනි.  ශමච්චර 

ුදෙලක් ශම් රියතු රන්ට ආහාරපාන සඳහා පමගක් වියෙම් ශවලා 

තිශබනවා. ඔවුන්ශේ වතටුේ, දීමනා ශවුවශවන් ශනොශවයි ඒ ුදේ  

වතය කර තිශබන්ශන්. රියතු රන් ඒ තරම්  සිටියාෙ? ශම් LPL ක්රිකට් 

තරගාවලිය ශවනත් ආයතනයකට විකුගලා ඒශක්, -  [බාධා 

කිරීමක්  

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔය කාරගා ඔබතුමා අහලා තිශබන ්ර ්නයට අොළ නතහත 

ශන්, ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

 
ගරු තුමෂාර ඉඳුනිල් අමරයස න මහයතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரலசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

නතහත. මට ්ර ්නය පතහතදිලි කර ගන්න අව යයි, ගරු 

කථානායකතුමනි. ශවනත් ආයතන 5කට ශම් කණ්ඩායම්වල 

අයිතිය පතවරුවා ශන්. ශම් කණ්ඩායම්වල ආහාරපාන දීමනා සහ ඒ 

පිළිබඳ වගකීම ඒ කණ්ඩායම්වලට තිබියදී, ශම් විධියට බිලක් 

ශගවන්ශන් කවුෙ? ශමොකක්ෙ ශම් ශවලා තිශබන්ශන්?  

 ගරු ඇමතිතුමනි, ඌව පළාත් සභාශවන් රුපිය්  ලක්ෂ 

511කට අධික ුදෙලක් ශම් LPL ක්රිකට් තරගාවලිය සඳහා නිකුත් 

කර තිශබනවා කියලාත් ආරංචියක් තිශබනවා. එක ශහෝටලයක 

බිලක් සඳහා ශලොකු ුදෙලක් ශගවා තිශබනවා. ශමච්චර රියතු රන් 

්රමාගයක් හිටියාෙ? ශම් බි්  ආවරගය කරන්ශන් කවුෙ කියලා 

අපි ෙතන ගන්න කතමතියි.  

 

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහයතා  
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொ பக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු කථානායකතුමනි, අශේ තුෂාර ඉඳුනි්  මන්ත්රීතුමා ක්රිකට් 

සම්බන්ධ  ්ර ්නය අහන ශකොට මම අවංකව සතුටු වුගා.  ෙතන් 

ඊළෙට ෙකුණු අප්රිකාුව සංචාරය තිශබනවා. ඒශක්  selections  

පිළිබඳ ශලොකු සමාජ කතිකාවක් තිශබනවා. ඔබතුමා අවංකව 

ක්රිකට් ගතන අහයි කියලා මම හිතුශව, ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

බලනශකොට ඔබතුමා බිලක් ගතන ශන් ඇහුශව. ඔබතුමා ඒ බිල මට 

ශෙන්න. එහි සතයතාව මම ඉස්ශස් ලාම බලන්න ඕනෑ. ශමොකෙ, 

ඔබතුමන්ලාශේ අයත් ඩුබායිවල මතරියට් ශහෝටලශේ ශඩොලර් 

මිලියන 68ක බිලක් පාර්ලි ශම්න්තුවට ශගනතත් ඔය වාශේම 

කිශයවවා. ඔබතුමා කියවපු බිල මට ශෙන්න. මම එහි සතයතාව  

ශසොයා බලලා   පිළිතුරක් ශෙන්නම්. හතබතයි, අපි වගකීශමන්  

කියනවා, ශම් තරගාවලිශයන් ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනයට 

ලාභයක් මිස  කිසිම පාඩුවක් සිු  වුශණ් නතහත කියලා. 

 
 

රජයේ  සහයල් ගබඩා  විසත්ර  
அரச அொிசி களஞ்சியப்படுத்தும் நிமலயங்கள்: விபரம்   
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4 .  ගරු චමින්ද වි යේසිරි මහයතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த வில சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ශවළඳ අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ්ර ්නය - (6):  

(අ) (i) ශ්රී ලංකාශව පිහිටා ඇති රජය සතු සහ්  ගබඩා 
කිරීශම් මධයස්ථාන සංඛයාව ශකොපමගෙ; 

 (ii) එම මධයස්ථාන පිහිටි ස්ථාන කවශර්ෙ; 

 (iii) 0165 සිට ශම් ෙක්වා එම එක් එක් මධයස්ථානශේ 
ගබඩා කරුව ලතබූ සහ්  ්රමාගය ශවන් ශවන් 
ව ශයන්  ශකොපමගෙ; 

 (iv) එම මධයස්ථාන අතරින් කිසිු  ්රශයෝජනයකට 
ශනොශගන අත්හතර ෙමා ඇති මධයස්ථාන සංඛයාව 
ශකොපමගෙ; 

 (v) ඒවාශේ නම් කවශර්ෙ; 

 (vi) එම මධයස්ථාන නතවත විවෘත කිරීමට 
අමාතයාං ය ගුව ලබන පියවර කවශර්ෙ; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ?  

(ආ)  ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ෙ?   
 

வர்த்தக அமைச்சமரக் லகட்ட வினொ:  

(அ) (i) இலங்மகயில் அமைந்துள்ள அரசொங்கத்திற்கு 

உொித்தொன அொிசி களஞ்சியப்படுத்தும் நிமலயங் 

களின் எண்ைிக்மக யொததன்பமதயும்; 

 (ii) லைற்படி நிமலயங்கள் அமைந்துள்ள இடங்கள் 

யொமவதயன்பமதயும்; 

 (iii) 2015 முதல் இதுவமரயில் லைற்படி ஒவ்தவொரு 

நிமலயத்திலும் களஞ்சியப் படுத்தப்பட்டுள்ள 

அொிசியின் அளவு தவவ்லவொறொக எவ்வள 

தவன்பதயும்; 
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 (iv) லைற்படி நிமலயங்களில் எந்தவிதப் பயன்பொடு 

ைின்றி மகவிடப்பட்டுள்ள நிமலயங்களின் 

எண்ைிக்மக யொததன்பமதயும்; 

 (v) அவற்றின் தபயர்கள் யொமவதயன்பமதயும்; 

 (vi) லைற்படி நிமலயங்கமள ைீளத் திறப்பதற்கு 

அமைச்சு லைற்தகொள்ளவுள்ள நடவடிக்மககள் 

யொமவ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ?  

(ஆ) இன்லறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Trade: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of State-owned rice storage 
centres in Sri Lanka; 

 (ii) the places where the aforesaid facilities 
have been established; 

 (iii) separately, the quantity of rice that has been 
stored in each centre from 2015 to date; 

 (iv) out of the aforesaid centres, the number of 
centres that have been abandoned without 
using for any purpose;  

 (v) the names of those centres; and  

 (vi) the steps that will be taken by the Ministry 
to reopen those centres? 

(b) If not, why? 

 

ගරු සආචාර්ය  බන්ු ල ගුණවර්නන මහයතා සයවය ඳ 
අමාතතුමමා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன - வர்த்தக 

அமைச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana - Minister of  Trade) 

ගරු කථානායකතුමනි, එම ්ර ්නයට පිළිතුර ශමශසේයි.  

(අ) (i) ශවශළඳ අමාතයාං ය යටශත් පවතින ආහාර 
ශකොමසාරිස් ශෙපාර්තශම්න්තුව යටශත් සහ්  
ගබඩා 669ක් ඇත.  

 (ii) එම මධයස්ථාන පිහිටි ස්ථාන ඇුදණුම 16හි ෙක්වා 
ඇත. 

 (iii) ආහාර ශකොමසාරිස් ශෙපාර්තශම්න්තුව විසින් 
ෙතනට ශමම ගබඩාවල සහ්  ගබඩා ක ර ශනොමතති 
අතර දිස්ත්රික් ශ් කම්වරුන් සහ්  ගබඩා කිරීමටෙ 
ම අශලවි මණ්ඩලය මඟින් ම ගබඩා කිරීමටෙ ශමම 
ගබඩා ශයොො ශගන ඇත.  විස්තර ඇුදණුම 10හි 
ෙක්වා ඇත. 

  ඇුදණුම් 16 සහ 10 සභාගත* කරමි. 

 (iv) ශෙකයි.  

 (v) 01.  වවුනියාව අංක 10 ගබඩාව 

  02.   ප් ශලකතශ්  ගබඩාව 

 (vi) 01. වවුනියාව ගබඩාව යුද්ධය පතවතති සමශේ 
විනා  ම ඇත. එය අලුත්වත බයා කිරිමට 
ශනොහතකි තත්ත්වයට පත් ම තිශබන                
නිසා අලුතින් ගබඩාවක් ඉදිකිරීමට 
බලාශපොශරොත්තු ශව.  

  02. ප් ශලකතශ්  ගබඩාව ආහාර ශකොමසාරිස් 
ශෙපාර්තශම්න්තුව යටශත් පතවතති කාලශේ 
අබලන් තත්ත්වශේ පතවතියෙ ශම් වන විට 
සිවි්  ආරක්ෂග ශෙපාර්තශම්න්තුව විසින් 
ගබඩාශව අලුත්වත බයා කටයුතු සිු ශකොට එම 
ශෙපාර්තශම්න්තුශව පරිහරගය සඳහා භාවිත 
කරුව ලබයි. ශමම ඉඩමෙ ශ්රී ලංකා මහවතලි 
අධිකාරිය සතු ශද්පළකි.  

(ආ) පතන ශනොනඟී. 

 

ගරු චමින්ද වි යේසිරි මහයතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த வில சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 ගරු කථානායකතුමනි, එම ්ර ්නයට පිළිතුර ලබා දීම 

පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ගබඩා එකසිය ගගනක් තිශබන බව 

ඔබතුමා කිවවා. එයින් ශෙකක් තමයි ්රශයෝජනයට ශනොශගන 

අතහතර තිශබන්ශන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ම අශලවි මණ්ඩලශේ ගරු 

සභාපතිතුමා හතටියට හුදො නිලධාරිශයක් - විශ්රාම ගිය ශම්ජර් 

ජනරා්  ශකශනක් - පත්ම සිටිනවා. අපි එතුමාට ගරු කරනවා. 

එතුමා පසුගිය කාලශේ කිවවා, තුදන්නාන්ශසේ කියපු ඔය ගබඩා 

එකසිය ගගශන්ම ම, හා්   පිශරන්න තිශබනවා කියලා.  ගරු 

ඇමතිතුමනි,  ඒ කියමන තුළින් ඒ නිලය සහ ඒ ඇඳුම හෑ් ලුවට 

පත් මම  විතරයි සිු  වුශණ්. එතුමා ඒ කිවශව ඒ හා්  ගබඩා තුළ 

තිශබන හා්  ගතනෙ, එශහම නතත්නම් ඩබ්ලි සිරිශසේන 

මහත්මයාශේ හා්  ගබඩා ගතනෙ? අෙ රශට් හා්  පිළිබඳ ්ර ්නයක් 

තිශබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි, එක ්ර ්නයයි.  

 
ගරු චමින්ද වි යේසිරි මහයතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த வில சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 ගරු කථානායකතුමනි, මට ්ර ්නය අහන්න ඉඩ ශෙන්නශකෝ. 

වත බ ශවලාවක් ගන්ශන් නතහත. ඔබතුමා ඊශේත් එශහමයි. 

ඔබතුමාශේ අර 'පාටිය' ගතන මම කිවශව හෙවතින්. ඒශක් තරහා 

තියාශගන මශගන් පළිගන්න එපා. 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
කිසිම තරහක් නතහත.   

 
ගරු චමින්ද වි යේසිරි මහයතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த வில சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
 ඔබතුමා ඊශේත් මට ඉඩ ු න්ශන් නතහත. ගරු 

කථානායකතුමනි, හතම ොම එශහම කරන්න එපා.   

ගරු ඇමතිතුමනි, "ගතසට් ඇමති" කියලා ඔබතුමාත් හාසයයට 

ලක් කර තිශබනවා. අර නිලධාරිතුමාත් අපහසුතාවට පත් ශවලා 

තිශබනවා. ඒ කියපු හා්  ශකොශහේෙ තිශබන්ශන්?  
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[ගරු චමින්ෙ වි ශේසිරි මහතා  

————————— 
*  පුසත්කාලයේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගරු සආචාර්ය  බන්ු ල ගුණවර්නන මහයතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

   බ්රිතානය යටත් විජිත යුගශේ පටන් තිබුණු ගබඩා වි ාල 

්රමාගයක් ආහාර ශකොමසාරිස් ශෙපාර්තශම්න්තුව සතුව 

තිශබනවා. ශම් ගබඩාවල හා්  ගබඩා කරන්ශන් අස්වතන්න 

කතශපන, පෑශගන කාලයට මිස අස්වතන්න නතති කාලයට 

ශනොශවයි. ම අශලවි මණ්ඩලය ෙතනට අශපන් ගබඩා ඉ් ලා 

තිශබනවා; දිසාපතිවරුත් ගබඩා ඉ් ලා තිශබනවා. ඒවාශේ 

තිශබන හා්  ශතොග පිළිබඳ ්ර න්යක් ඇහුශවොත් ඒ ්රමාග මට 

කියන්න පුළුවන්. ඔබතුමා එවතනි ්ර ්නයක් අහලා තිබුශණ් නතහත.  

නුදත් මම වගකීශමන් යුතුව කියනවා, පසුගිය කාල 

පරිච්ශේෙශේ කෘක කර්ම අමාතයාං යට ඇති ශවච්ච තත්ත්වය 

තුදන්නාන්ශසේලාශේ රජය යටශත් තමයි ඇති වුශණ් කියන එක. 

නුදත් ඉතිහාසශේ කවරොකවත් ශනොගත් ්රමාගයකින් අශේ රජය 

නිසි ශලස සහ්  ශතොග මිලදී ගත්තා. එශසේ මිලදී ගත් ශතොග ගබඩා 

කර තබන්නත්, පාවිච්චි කළ හතකි සියලු ගබඩා ශයොො ගතනීම 

සඳහා අව ය කටයුතු කරනවා. ශම් වනවිට ගබඩා රාිතයක් 

අලුත්වත බයා කරමින් තිශබනවා. ඒ වාශේම එළවලු, පලතුරු 

ගබඩා කිරීම සඳහා ෙඹු් ශ්  ඉදිකරන ශීතාගාර ගබඩාව සෑදීශම් 

කටයුත්ශත් කණු විතරයි ඉදිකර තිබුශණ්. ශම් වන විට එය 

හොශගන වතඩ කටයුතු නිම කරශගන යනවා. පසුගිය කාලය තුළදී 

කිසිවකට ශම් ගබඩා පාවිච්චි ශනොකළ නිසා මම නාරාශහේන්පිට 

තිබුණු ගබඩා සංකීර්ගය විශ ේක ත ආර්කක මධයස්ථානයක් බවට 

පත් කළා. ඒ වාශේම ශවයන්ශගොඩ තිබුණු ගබඩා සංකීර්ගශේ 

ශකොටසක් විශ ේක ත ආර්කක මධයස්ථානයක් බවට පත් කළා. 

වතලිසර තිබුණු ගබඩා සංකීර්ගශේ ශකොටසක් විශ ේක ත ආර්කක 

මධයස්ථානයක් බවට පත් කළා. ඒ වාශේම ආහාර 

ශකොමසාරිස්තුමිය යටශත් පවතින ආහාර ශෙපාර්තශම්න්තුශව 

ගබඩා සිය් ලම වඩාත්ම ලලොයක ශලස ශම් වර්ෂය අවසාන 

වනවිට උපශයෝජනය කරගන්නත්, ඒ තුළින් රජයට වි ාල 

ආොයමක් ලබා ගන්නත්, බු   කුලිය ශනොශගවා අඩු කුලී ශගවා 

පවත්වාශගන යන ගබඩා නිවතරැදි කරගතනීමත් සඳහා මම එතුමියට 

උපශෙස් දීලා තිශබනවා.  

 
ගරු චමින්ද වි යේසිරි මහයතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த வில சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුමනි, ශෙවතනි අතුරු ්ර ්නය ගරු (ආචාර්ය) 

හර්ෂ ෙ සි් වා මන්ත්රීතුමා අහනවා. 

 

ගරු සආචාර්ය  හයර්ෂ ද සිල්වා මහයතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

ගරු කථානායකතුමනි, අශේ මිත්ර ගරු (ආචාර්ය) බන්ු ල 

වනගවර්ධන ඇමතිතුමාශගන් මම ශෙවතනි අතුරු ්ර ්නය අහනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, එළවලු ගබඩා කිරීම සඳහා උෂ්ගත්වය හා 

ශතතමනය පාලනය කරමින් ඉදිකරන ලංකාශව පළුදවතනි ගබඩා 

සංකීර්ගශේ කණු විතරයි ඉදිකර තිබුශණ්. ඔබතුමා එහි කටයුතු 

අවසන් කරන්න බලාශපොශරොත්තු ශවනවා කිවවා. ඇත්ත 

ව ශයන්ම මම ඔබතුමාට ශබොශහොම ස්තුතිවන්ත ශවනවා. 

"්රභාස්වර" කියන එම වතඩසටහන ආර්කක ්රතිසංස්කරග හා 

ශපොු  සතප ම් අමාතයාං ය හරහා අපි තමයි පටන් ගත්ශත්. 

ශමොකෙ, සියයට 41ක් විතර අස්වතන්න අපශත් යන නිසා එම 

කටයුත්ත අවසන් කරන්නම ඕනෑ, ගරු ඇමතිතුමනි. ශනොවතම්බර් 

මාසශේ ඔබතුමන්ලාශේ පාලනය පතමිණියාට පසුව ශම් වතඩ 

කටයුතු සම්ූරර්ගශයන්ම අඩාල ශවලා නතවතුගා. ඔබ ෙන්නවා, 

ෙඹු් ශ්  අක්කර තුනක ඒ ඉඩම අපි කිසිම ශගමමක් නතතුව UDA 

එශකන් ලබා ගත් ඉඩමක් බව. ශම් වතඩ කටයුත්තට අව ය භාණ්ඩ  

ඔක්ශකෝම ශගනත් ලා තිශබනවා. ෙඹු් ශ්  නගරශේ තිශබන 

warehouse එකක සියලු  ශද් තතන්පත් කර තිශබනවා. මට ආරංචි 

වුගා, ඔබතුමා ගිහින් ඒ ගතන ශසොයා බලා තිබුණු බව. අපි ඒ 

පිළිබඳව  ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ඇමතිතුමා කිවවා මාර්තු මාසශේ 

36 වතනි ො ශවනශකොට එහි කටයුතු අවසන් කරනවා කියලා. එය 

එශසේ කරන්න කියලා මම ඔබතුමාශගන් කාරුණිකව ඉ් ලනවා. 

 
ගරු සආචාර්ය  බන්ු ල ගුණවර්නන මහයතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

කවුරු කළත් ශහොඳ ශෙයක් කරලා තිශබන එක ශහොඳයි. 

ඔබතුමා මහන්සි ශවලා ශීතාගාර ගබඩා සංකීර්ගයක් ඇති කිරීමට 

ක්රියා කිරීම ශහොඳයි. එහි කටයුතු නතර ශවලා තිබුගා. එහි කණු 

විතරයි ඉදිකර තිබුශණ්. ඒ නිසා මම ෙඹු් ලට ගිහි් ලා ඉතුරු වතඩ 

කටයුතු සම්ූරර්ග කිරීමට දින වකවාුව නියම කළා, ලබන සිංහල 

අවුරුද්ෙට ශපර එහි වතඩ කටයුතු නිම කරන්න අව යයි කියලා. 

ඔබතුමාත් ෙන්නවා, ඉන්දියාුව රජය ඒ සඳහා විශ ේෂ අුවග්රහයක් 

ෙක්වා තිශබනවා; මූලය ්රතිපාෙන ලබා දීලා තිශබනවා; 

තාක්ෂණික උපශෙස් ලබා ශෙනවා. පසු ගිය සතිශේත් ඉන්දියාුව 

මහ  ශකොමසාරිස් කාර්යාලය සමෙ එහි කටයුතු නිම කිරීම පිළිබඳව 

සාකච්ඡා පතවතත්වූවා. ඒක රටට වතෙගත්. ඒ නිසා අපි එහි වතඩ 

කටයුතු ශම් අවුරුද්ෙ තුළ නිම කරනවා. 

 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර ්න අංක 5 -543/0101- (6), ගරු සමන්ප්රිය ශහේරත් මහතා. 

 

ගරු සමන්ප්රිය යහය ර්  මහයතා 
(ைொண்புைிகு சைன்பிொிய லஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

ගරු කථානායකතුමනි, මම එම ්ර ්නය අහනවා. 

 

ගරු සමහයාචාර්ය  ජී.එල්. පීරිස ් මහයතා සඅනාපන 
අමාතතුමමා  
(ைொண்புைிகு (லபரொசிொியர்)   ீ.எல். பீொிஸ் - கல்வி அமைச்சர்) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම ්ර න්යට පිළිතුරු දීම සඳහා මා 

මාසයක කාලයක් ඉ් ලා සිටිනවා.  

 
්රශයීයන්ය මතුම දිනකදී ඉදිරිප්  කිරීම  නියය ග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 
 

 ජාතික පාසල් හයා ප ා්  සභා පාසල්  කුරුණෑගල 
දිස්ත්රික්කය 

 லதசிய ைற்றும் ைொகொைப் பொடசொமலகள்: குருநொகல் 

ைொவட்டம்  
NATIONAL SCHOOLS AND PROVINCIAL SCHOOLS: 

KURUNEGALA DISTRICT  
 

552/2020 

6 . ගරු අයශයීය ක් අයේසිාංහය මහයතා  
(ைொண்புைிகு அலசொக் அலபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

අධයාපන අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ්ර ්නය- (6): 

(අ) (i) කුරුගෑගල දිස්ත්රික්කය තුළ පිහිටා ඇති ජාතික 
පාස්  හා පළාත් සභා පාස්  සංඛයාව 
ශකොපමගෙ; 

 (ii) එම එක් එක් ජාතික පාස්  සහ පළාත් සභා 
පාස් වල ශසේවය කරන වනරුවරුන් සංඛයාව ශවන් 
ශවන් ව ශයන් ශකොපමගෙ; 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

 (iii) එම එක් එක් පාසශ්  ශම් වනවිට පවතින වනරු 
පුරේපාඩු සංඛයාව ශවන් ශවන් ව ශයන් 
ශකොපමගෙ; 

 (iv) එම වනරු පුරේපාඩු පිරමම සඳහා අමාතයාං ය ගුව 
ලබන ක්රියාමාර්ග කවශර්ෙ; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ?   

(ආ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ෙ? 

 

கல்வி அமைச்சமரக் லகட்ட வினொ: 

(அ) (i) குருநொகல் ைொவட்டத்தில் அமைந்துள்ள லதசிய 

ைற்றும் ைொகொை பொடசொமலகளின்  

எண்ைிக்மக எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (ii) லைற்படி ஒவ்தவொரு லதசிய ைற்றும் ைொகொை 

பொடசொமலகளில் லசமவயொற்றும் ஆசிொியர் 

களின் எண்ைிக்மக தனித்தனிலய யொததன்ப 

மதயும்; 

 (iii) லைற்படி ஒவ்தவொரு பொடசொமலயிலும் தற்சையம் 

நிலவும் ஆசிொியர் தவற்றிடங்களின் எண்ைிக்மக 

தனித்தனிலய யொததன்பமதயும்; 

 (iv) லைற்படி ஆசிொியர் தவற்றிடங்கமள நிரப்பு 

வதற்கு அமைச்சு லைற்தகொள்ளும் நடவடிக் 

மககள் யொமவ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்லறல், ஏன்? 

 

 asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of National Schools and 
provincial schools situated in Kurunegala 
District; 

 (ii) the number of teachers serving in each of 
those National Schools and provincial 
schools, separately; 

 (iii) the number of vacancies for teachers that 
exists by now in each of the said schools, 
separately; and 

 (iv) the measures taken by the Ministry to fill 
those vacancies? 

(b) If not, why?     

 
ගරු සමහයාචාර්ය  ජී.එල්. පීරිස ්මහයතා 
(ைொண்புைிகு (லபரொசிொியர்)  ீ.எல். பீொிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම ්ර ්නයට පිළිතුර ශමශසේයි. 

(අ) (i) කුරුගෑගල දිස්ත්රික්කය තුළ පිහිටා ඇති ජාතික 
පාස්  සංඛයාව 31ක් වන අතර පළාත් සභා පාස්  
සංඛයාව 845කි. 

 (ii) කුරුගෑගල දිස්ත්රික්කශේ ජාතික පාස් වල සිටින 
වනරුවරුන් සංඛයාව 3,413ක් වන අතර පළාත් සභා 
පාස් වල සිටින වනරුවරුන් සංඛයාව 65,990කි. 

 (iii) ජාතික පාස් වල ශම් වනවිට පවතින වනරු 
පුරේපාඩු සංඛයාව පිළිබඳ සම්ූරර්ග ශතොරතුරු 

ඇුදණුම 16 යටශත් ගරු මන්ත්රීතුමාට ඉදිරිපත් 
කරනවා. පළාත් සභා පාස් වල පවතින වනරු 
පුරේපාඩු සංඛයාව පිළිබඳ ශතොරතුරු ඇුදණුම 10 
යටශත් සම්ූරර්ග ව ශයන් ගරු මන්ත්රීතුමාට 
ඉදිරිපත් කරනවා.  

 (iv) ඔව. ජාතික හා පළාත් පාස් වල පවතින වනරු 
පුරේපාඩු පිරමම සඳහා පහත සඳහන් ක්රියාමාර්ග 
ගුව ලතශබ්.  

  ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ කියන්ශන් ශවන ශවනම 
සාමානය ශපළ, උසස් ශපළ සඳහා විශ ේෂශයන්ම 
අශේ අවධානය ශයොුද කරනවා. ිතෂය 
උපශද් කයන් හිෙකම අශේ අධයාපන පද්ධතිශේ 
ෙතනට තිශබන ශලොකු අඩුපාඩුවක්. ඒ වාශේම 
විශද්  භාෂා ඉගතන්මම පිළිබඳව වර්ගීකරගය 
කරලා එයට වතඩ පිළිශවළක් අපි සකස් කරලා 
තිශබනවා.  

  * ්රාථමික හා අශපොස (සාශපළ) වනරු පුරේපාඩු 
3,730ක් 0106 ජනවාරි මාසශේදී වනරු 
ශසේවයට බ ඳවා ගතනීමට නියමිත 016 /0168 
අධයයන වර්ෂශේ ිතක්ෂග විෙයා 
 බේශලෝමාධාරින් මඟින් පිරමමට 
අශේක්ක තය.  එය එක විසඳුමක්.  

  * 0167/0169 අධයයන වර්ෂශේ ිතක්ෂග විෙයා 
 බේශලෝමාධාරින් 4,053ක් 0106 වර්ෂශේ 
අවසානශේදී බඳවා ගතනීමට නියමිතය.  

   ඒශකන් ශලොකු ්රගතියක් බලාශපොශරොත්තු 
ශවන්න පුළුවන්.  

  * උපාධිධාරින් රැකියාගත කිරීශම් 
වතඩපිළිශවළ යටශත් බඳවා ගත් උපාධිධාරින්  
ශ්රී ලංකා වනරු ශසේවයට බඳවා ගතනීම 
සම්බන්ධශයන් ්රතිපත්තිමය තීරගයක් ලබා 
ගතනීමට  ඉදිරිපත් කරන ලෙ  අමාතය 
මණ්ඩල  පත්රිකා අංක: 01/6713/341/114 
ව ශයන් අංකගත ශකරුණු  0101.19.31 
දිනතති සංශද් ය සඳහා අංක: අංමප 
01/6533/318/139 හා 0101.61.0  දිනතති 
අමාතය මණ්ඩල තීරගය ලබා දී ඇත.  

  "0101.61.0  දිනතති අමාතය මණ්ඩල තීරගය 
ලබා දී ඇත" යුවශවන් ශමහි  සඳහන් ශවනවා.  

  එම තීරගය අුවව, උපාධිධාරි පුහුණු වතඩසටහන 
යටශත් බඳවාශගන ෙතනට පුහුණුව අවසන් කරුව 
ලතබ ඇති  සහ ඉදිරිශේදී පුහුණුව අවසන් කිරීමට 
නියමිතව ඇති උපාධිධාරින් අතුරින් සුු සුකම් 
සපුරාලුව ලබන උපාධිධාරින් ශකටි කාලීන 
පුහුණුවකින් පසුව ජාතික හා පළාත් පාස් වල 
පවතින එක් එක් විෂයට අොළව හඳුනාගුව ලතබූ 
වනරු අව යතාව සපුරාලීම සඳහා  ශම් අවස්ථාවට  
පමගක් සීමා වන පරිදි  ශ්රී ලංකා වනරු ශසේවා 
වයවස්ථාශව විධිවිධානවලින් පරිබාහිරව බඳවා 
ගතනීමට  සුු සු බව  අමාතය මණ්ඩලය තීරගය 
කර ඇත.  ශමය විශ ේෂ අවස්ථාවක්.   

  ශම් සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම සඳහා  අධයාපන 
අමාතයාං ය, පළාත් අධයාපන බලධාරින්,  
ඒකාබද්ධ ශසේවා අධයක්ෂ ජනරා්  හා අොළ 
අශනකුත් බලධාරින් විමසමින් සුු සු වතඩ 
පිළිශවළක් අමාතය මණ්ඩලය ශවත ශයෝජනා 
කරන ශලස ඉහත තීරගය මඟින් රාජය ශසේවා 
ශකොමිෂන් සභාශවන් ඉ් ලා ඇත.  

  ඒ අුවව කටයුතු කිරීම සඳහා අධයාපන 
අමාතයාං ශේ ශයෝජනාවලිය 0101.66.31 
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[ගරු අශ ෝක් අශබ්සිංහ මහතා  
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දිනතතිව රාජය ශසේවා ශකොමිෂන් සභාව ශවත 
ශයොුද  කරන ලදී.   

  අපි  එය  රාජය ශසේවා ශකොමිෂන්  සභාවට ශයොුද 
කර තිශබනවා.  

  * ිතෂය උපශද් න කාර්ය සඳහා උපාධිධාරින් 
බඳවා ගතනීමට අංක: අමප/67/1 53/740/119 
හා  0167.15.36 දිනතති අමාතය මණ්ඩල 
තීරගය ්රකාරව අයු ම්පත් කතඳවා, තරග 
විභාගයක් පවත්වා, සාමානය සම්ුදඛ 
පරීක්ෂගය හා ්රාශයෝගික පරීක්ෂගය 
පවත්වා  අවසන්ව ඇති අතර, ජාතික පාස්  
සඳහා  ිතෂය උපශද් න වනරු පත්මම් ්රොනය 
ඉදිරිශේදී  සිු  කිරීමට නියමිතය.  

  * ජාතික පාස් වල පවතින විශද්  භාෂා වනරු  
පුරේපාඩු 709ක් පිරමම සඳහා සුු ස්සන් බඳවා 
ගතනීමට රාජය ශසේවා ශකොමිෂන් සභාශව 
අුවමතතිය ලබාශගන ඇති අතර ඒ සඳහා 
අයු ම්පත් කතඳමමට අොළ ගතසට් නිශවෙනය  
ශකටුම්පත් කර විභාග ශකොමසාරිස් ජනරා්  
ශවත  ශයොුද කර ඇත. ඒ සඳහා අුවමතතිය 
ලෙ පසු අයු ම්පත් කතඳවා, ලිඛිත විභාගය, 
සම්ුදඛ පරීක්ෂගය හා ්රාශයෝගික 
පරීක්ෂගය පතවතත්මශමන් අනතුරුව ශතෝරා 
ගන්නා අයශගන් අොළ පුරේපාඩු පුරවුව 
ලත ශබ්.  

  * පළාත් පාස් වල පවතින වි ශ ේෂ අධයාපන 
වනරු පුරේපාඩු සඳහා අධයාපනශවදී 
උපාධාධාරින් බඳවා ගතනීමට අොළ සම්ුදඛ 
පරීක්ෂගය හා ්රාශයෝගික පරීක්ෂගය ශම්  
වන විට පවත්වා අවසන් කර ඇති  අතර 
ශතෝරාගත් අයු ම්කරුවන් 07ශෙශනකු සඳහා 
ඉදිරිශේදී පත්මම් ලබා දීමට නියමිතය.  

  * පුරේපාඩු පිරමම සඳහා වූ සතලසුම ඇුදණුම් 
13 මඟින් ෙක්වා ඇත.  

  ගරු කථානායකතුමනි, මා ඇුදණුම් 16, 10 සහ 13  
සභාගත* කරනවා. 

(ආ)  අොළ ශනොශව.  

 
ගරු අයශයීය ක් අයේසිාංහය මහයතා  
(ைொண்புைிகு அலசொக் அலபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ගරු කථානායකතුමනි, විස්තරාත්මක උත්තරයක් දීම 

සම්බන්ධශයන් අධයාපන අමාතයතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා.  

මශේ අතුරු ්ර ්න ශෙක විපක්ෂ නායකතුමා අසනවා.  

 

ගරු සජි්  ය්ර මදාස මහයතා සවිරු න පාර්ශයීයව්යේ 
නායකතුමමා   
(ைொண்புைிகு ச ித் பிலரைதொஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 
ගරු අමාතයතුමාශේ අවසරය පරිදි ඉදිරි දින කිහිපය තුළ 

පාස්  විවෘත කරන්න ඔබතුමන්ලා තීන්ු  කර තිශබනවා.  නුදත් 

පාස්  ක්ශෂේත්රශයන්, අධයාපන ක්ශෂේත්රශයන් මතසිවිලි ගගනාවක් 

නත  ශෙනවා. විශ ේෂශයන්ම ඔබතුමා ශපොශරොන්ු  වුණු ආකාරයට 

පාස්  පද්ධතියට අව ය අත් ශසෝෙන  ශබ්සම් කට්ටල, sanitizers 

වාශේම ශසෞඛයාරක්ෂග උපකරග සඳහා ුදේ  ශවන් ශවලා 

තිශබන බව ශමම ගරු සභාශවදී කියතවුගා. නුදත් ඒක තවම 

ක්රියාත්මක ශවලා  නතහත.  විශ ේෂශයන්ම පාසශ්  වගකීම භාර දී  

තිශබන විු හ් පතිවරුන්ශේ මතසිවි් ල ඒකයි. පාසල තුළ 

ශසෞඛයාරක්ෂග වතඩසටහන  ක්තිමත්ව ක්රියාත්මක කරන්න 

ුදේ  ශවන් කළ බව කියනවා. නුදත්, ඒක ක්රියාත්මක ශවලා 

නතහත. ඒ වාශේම මම ඔබතුමාට කියන්න කතමතතියි, 0101 මාර්තු 

මාසශේ ශකොවිඩ්-69 වසංගතය මර්ෙනය කරන්නට ජනාධිපතිතුමා 

ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායක් බිහි කළ බව.  එතතනදී තීන්ු  

වුගා, අධයාපන ක්ශෂේත්රය ශවුවශවන් ශවනම ම වතඩසටහනක් 

ක්රියාත්මක කරන්න.  මම ශම් කථා කරන්ශන් 0101 මාර්තු 

මාසශේ වුණු ශෙයක් ගතනයි. තවම ඒ වතඩසටහන එළි ෙතක්විලාත් 

නතහත.  

ඒ වාශේම lockdown කළ ්රශද් වල දූ ෙරුවන්ට අධයාපනය 

ලබා ශෙන නිසි ක්රමශවෙයකුත් නතහත. ඒ සම්බන්ධ ශලොකු ගතටලු 

තිශබනවා.  විශ ේෂශයන් පරිගගක පහසුකම් පිළිබඳ ්ර ්න, data 

්ර ්න එක්ක online  ක්රමයට "Zoom" හරහා  අධයාපනය ලබා 

ශෙනවාය කියන එක ඇත්තටම අඩු ආොයම්ලාභි පවු් වලට  

මිථයාවක් ශවලා තිශබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමාශේ ්ර ්නය අහන්න.  

 

ගරු සජි්  ය්ර මදාස මහයතා  
(ைொண்புைிகு ச ித் பிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, විු හ් පතිවරුන් නෙන මතසිවි් ල සහ 

lockdown කළ ්රශද් වල ්ර ්නය සම්බන්ධශයුවත්, ජනාධිපති 

කාර්ය සාධක බලකාය මඟින් ශවනමම ක්රියාත්මක කරන්න 

බලාශපොශරොත්තු වුණු අධයාපන වතඩසටහනට ශමොකක්ෙ වුශණ් 

කියන එකටත් පිළිතුරක් ලබා ශෙන්න. 

 
ගරු සමහයාචාර්ය  ජී.එල්. පීරිස ්මහයතා 
(ைொண்புைிகு (லபரொசிொியர்)  ீ.எல். பீொிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු විරුද්ධ පාර් ්වශේ නායකතුමා  

අහපු ්ර ්නයට මම පිළිතුර ශෙන්නම්. ශම් සතිශේ සිට දිගටම, 

66වතනි ො ෙක්වා අපි නිරන්තරශයන් වනරු ශෙවනරු සාකච්ඡා 

පවත්වාශගන යනවා. අපි ඒ අව ය මූලය ්රතිපාෙන යවා 

තිශබනවා. ඒ විතරක් ශනොශවයි, ඒ සම්ූරර්ග වතඩ පිළිශවළ අපි 

්රකා යට පත් කර තිශබනවා.  ඊශේ පත්තරවල සම්ූරර්ග පිටුවක් 

අරශගන අශේ නිර්ශද්  පතහතදිලි කරලා ්රකා යට පත් කර 

තිශබනවා.   

මම ශෙමාපියන්ට පතහතදිලිව ආරාධනා කර තිශබනවා, 

පාසලින් පාසලට ගිහි් ලා විු හ් පතිවරයා, ආචාර්ය මණ්ඩලය 

හුද ශවලා ඒ වතඩ පිළිශවළ තුළ ශමොනවාහරි අඩු පාඩු තිශබනවා 

නම් ඒ පිළිබඳව ෙන්වන්න කියලා.  එතශකොට ඒවා නිවතරදි කිරීමට 

අපි සූොනම්. ගරු විරුද්ධ පාර් ්වශේ නායකතුමනි, ඒ වතඩ 

පිළිශවළ අෙ පටන් ගන්නවා. අපි ඒක ්රකා යට පත් කළා. 

ඔබතුමා ඊශේ පත්තරවලින් එය ෙකින්න ඇති. අෙ සිට සති 

අන්තයත් ඇතුළුව එන සඳුො ෙක්වා ඒ ශෙමාපියන් පාස් වලට 

පතමිග වනරුවරුන් සමෙ ්රවාහන පහසුකම් ගතන, පාසල විවෘත 

කිරීමට ශපර අරශගන තිශබන ක්රියාමාර්ග ගතන සාකච්ඡා කරනවා.  

ඒ සඳහා විධිමත් සතලසුමක් පමගක් ශනොශවයි, විවිධ මට්ටම්වලින් 

අධීක්ෂග වතඩ පිළිශවළකුත් අපි සකස් කර තිශබනවා. ශම්ක 

අහම්ශබන් කරන වතඩක් ශනොශවයි ගරු විරුද්ධ පාර් ්වශේ 

නායකතුමනි. අපි ශම් පාස්   විවෘත කරන්න ඕනෑ.  මට හතම ො ම 

ශම් සම්බන්ධශයන් ශෙමාපියන්ශගන් ු රකථන ඇමතුම් කීයක් 

ලතශබනවාෙ,  ලියුම් කීයක් එනවාෙ කියා ඔබතුමන්ලා ෙන්ශන් 

නතහත. "දිගින් දිගටම ශම් පාස්  වහලා තියන්න එපා. අශේ ෙරුවන් 
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————————— 
*  පුසත්කාලයේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුව 

වි ාල පීඩනයකට ලක් ශවනවා. ශම් පාස්  විවෘත කරන්න" 

කියලායි ඒ අය කියන්ශන්.  අහම්ශබන් ශනොශවයි, යම් කිසි වතඩ 

පිළිශවළක් සහිතව කරන්න කියලායි කියන්ශන්. ඉතින් ඒක තමයි 

අපි  කරශගන යන්ශන්. පසුගිය ඉරිො  ශම් රශට් ්රධාන වවෙය 

විශ ේෂඥයන් පිරිසක් මශේ ආරාධනාව පිළිශගන මා සමෙ 

සාකච්ඡා කළා. අශේ අමාතයාං ශේ ශ් කම්තුමාත් එතතන හිටියා.   

ඒ අයශේ විශ ේෂඥ උපශෙස් ලබා ශගන ඒ අුවවයි අපි ශම් 

සතලතස්ම හෙලා තිශයන්ශන්.  

ඊළෙට, ඔබතුමා කථා කළා,  ු රස්ත අධයාපනය ගතන. ු රස්ත 

අධයාපනය ශම් ්ර ්නයට සම්ූරර්ග විසඳුමක් ශනොශවයි. මම ළෙදී 

සීගිරිශේ පන්සලකට ගියා. ඒ පන්සශ්  හාුදු රුශවෝ සමෙත් ශම් 

සම්බන්ධව සාකච්ඡා කළා. ගරු විරුද්ධ පාර් ්වශේ නායකතුමනි, 

ශම් ්ර ්නයට ුදල වනරු පුරේපාඩු ශනොපිරමමයි.  අපි වනරු පුරේපාඩු 

පුරවන්න ඕනෑ. උපාධිධාරින් 54,111ක් අපි බඳවා ශගන 

තිශබනවා. ඒ  අයශගන් අති බහුතරය පරිපාලන රක්ෂාවට වඩා 

කතමතති පාස් වලට ගිහි් ලා උගන්වන්නයි. ඒ නිසා තමයි අපි 

රාජය ශසේවා ශකොමිෂන් සභාශව අුවමතතිය ඉ් ලුශව ශම් 

අවස්ථාශවදී ඒ පත්මම් ලබා ශෙන්න. 

ඒ විතරක් ශනොශවයි. ඔබතුමාට මම තවත් වතෙගත් ශෙයක් 

කියන්නම්. අපි විෙයා පීඨ  බේශලෝමාධාරින්  පත් කරනවා, 

පුරේපාඩු තිශබන ්රාශද්ශීය ශ් කම් ශකොට්ඨාසවල පාස් වලට, 

ශගෙර සිට පාසලට යන්න පුළුවන් වන විධියට. එතශකොට 

ශද් පාලනඥයන් හුද ශවලා ඒ අය ශකොළ ට, මහුවවරට 

මාරුමම් ඉ් ලන්ශන් නතහත. ශම් වතඩ පිළිශවල දියත්  කරනවා, 

ෙරුවන්ශේ ්රශයෝජනය සඳහා.  

ඒ එක්කම, "ඊ-තක්සලාව" තිශබනවා, "වනරු ශගෙර" 

තිශබනවා. හතබතයි, ඒවායින් ශම් ්ර ්නය සම්ූරර්ගශයන් 

විස  ශඳන්ශන් නතහත. අපි පාස් වලට වනරුවරුන් පත් කරශගන 

යනවා. ඒක ක්ෂණිකව අෙ ශහට කරන්න පුළුවන් වතඩක් 

ශනොශවයි. හතබතයි, සතලතස්මක් අුවව කරශගන යනවා. තව මාස 

හයකින් අශේ අධයාපන ක්ශෂේත්රය ගතන විමර් නයක් කරලා 

බතලුශවොත්, අපට සෑශහන ්රගතියක්  ලබා ගන්න පුළුවන් ශවලා 

තිශබන බව ට ඔබතුමාට, ශම් ගරු සභාවට සහතික කරන්න මට 

පුළුවන් ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු සජි්  ය්ර මදාස මහයතා  
(ைொண்புைிகு ச ித் பிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මශේ ශෙවතනි අතුරු ්ර ්නය ශමයයි.  

ගරු අමාතයතුමනි, මම කිසිශසේත්ම අෙහස් කරන්ශන් නතහත, 

පාස්  පද්ධතිය වසා තබන්න ඕනෑ කියලා. ඒ කාරගාව ශනොශවයි 

මම ශම් කියන්ශන්. එශහම අෙහසක් ඉදිරිපත් කරන්න එපා, 

ඇමතිතුමනි.   පාස්  පද්ධතිය විවෘත ශවනවාට අපිත් කතමතතියි. 

නිසි ්රතිපාෙන, පහසුකම්, ශසෞඛය ආරක්ෂග වතඩසටහන් -ඒ 

කියන්ශන් අත් ශසෝෙන්න තිශබන ශබ්සම් ටික, sanitizers ටික 

ලබාශෙන එක- ගතනයි මම ඇහුශව.  

ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකාශයන් ශපොශරොන්ු  වුණු අලුත් 

වතඩ පිළිශවළ ඉදිරිපත් කශළේ 0101 මාර්තු මාසශේ. අෙ ශවනක්  

එශහම වතඩසටහනක් නතහත. ඒ වාශේම lock down කළ 

්රශද් වල ෙරුවන් ගතනයි මම ඇහුශව. මම කතමතතියි, ඔබතුමා 

ශෙන උත්තර පිළිගන්න. හතබතයි, ඔබතුමාට බතරිශවලා තිශබනවා 

ශන්ෙ, ශම් වන විටත් ශම් රශට් හතළිස්තුන් ලක්ෂයක්, 

හතළිස්හතර ලක්ෂයක් පාස්  දූ ෙරුවන්ට නිල ඇඳුම ලබා 

ශෙන්න? එශහම තත්ත්වයක් ශන් අශේ රශට් තිශබන්ශන්. නිල 

ඇඳුම ලබා දීම රගසිංහ ශ්රේමොස මතතිතුමා නිෙහස් අධයාපන 

සංක් පයට එකතු කරපු නව වතඩසටහනක්. 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි, ඔබතුමාශේ ්ර ්නය අහන්න. 

 
ගරු සජි්  ය්ර මදාස මහයතා  
(ைொண்புைிகு ச ித் பிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
එවතනි තත්ත්වයක් තිබියදී ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 

ශකොශහොමෙ අපට කියන්ශන් ඔබතුමා වි ්වාස කරන්න කියලා? 

හතළිස්තුන් ලක්ෂයක්, හතළිස්හතර ලක්ෂයක් ෙරුවන්ට නිල 

ඇඳුමවත් ලබා  ශෙන්න බතරි අධයාපන අමාතයාං ය ශකොශහොමෙ 

කියන්ශන්, අපි අරක කරලා තිශබනවා,  ශම්ක කරලා තිශබනවා,  

නිශවෙන ඉදිරිපත් කරලා තිශබනවා කියලා? 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමා වතරදි සම්්රොයක් ශම් ශගනියන්ශන්. 

 
ගරු සජි්  ය්ර මදාස මහයතා  
(ைொண்புைிகு ச ித் பிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
අමාතයතුමනි, ඔබතුමා මට කියන්න, නිල ඇඳුම් වවුචරය ශහෝ 

නිල ඇඳුම ශහෝ ලබා ශෙන්ශන් කවොෙ කියලා. 

 
ගරු සමහයාචාර්ය  ජී.එල්. පීරිස ්මහයතා 
(ைொண்புைிகு (லபரொசிொியர்)  ீ.எல். பீொிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
ඔබතුමා මා වි ්වාස කරනවාෙ, නතද්ෙ කියන එක ශනොශවයි 

්ර ්නය. ශම් රශට් ජනතාවට ශම් වතඩ පිළිශවළ තුළින් ශසතක් 

සතලශසනවාෙ, නතද්ෙ කියන එකයි වතෙගත්. පාස්  නිල ඇඳුම් 

පිළිබඳ තත්ත්වය ගතන කිවශවොත්, දිස්ත්රික්ක 5කට,  කට අව ය 

ශරදි අපි යවලා තිශබනවා. අශනක් දිස්ත්රික්කවල ඒ කටයුතුත් අපි 

කරශගන යනවා. ශම්වා එකින් එක කරන්න ඕනෑ ශන්. ඔබතුමාට 

විශවචනය කරන්න ශ් සියි. හතබතයි, ශම් වතඩ පිළිශවළ 

ක්රියාත්මක කිරීම ශබොශහොම වයාූලල, සංකීර්ග තත්ත්වයක්. ශම් 

රශට් ිතෂය ිතෂයාවන් සඳහා පළුදවතනි ශශ්රේණිශේ සිට 66වතනි 

ශශ්රේණිය ෙක්වා අව ය සියලු ශපළ ශපොත් අශේ අමාතයාං ශේ 

website එක හරහා ලබා ගන්න පුළුවන්. දියුණු වුණු රටවලත් 

එවතනි තත්ත්වයක් තවම නතහත ගරු විරුද්ධ පාර් ්වශේ 

නායකතුමනි. ශම්වා අහම්ශබන් සිු  වන ශද්ව්  ශනොශවයි. මනා 

සතලසුම් ඇතිව, අශේ නිලධාරින්ශේ සම්ූරර්ග ඇප කතපමම ඇතිව 

තමයි අපි ශම් ජයග්රහග ලබාශගන තිශබන්ශන්.  

ශපළ ශපොත් ගතන කිවශවොත්, ජනවාරි 66වතනි ො ළමයි 

පාස් වලට එනශකොට ඒ ළමයින්ට අව ය සියලු  ශපළ ශපොත් අපි 

පාස් වලට යවලා තිශබනවා. ඒ ශපළ ශපොත් ශෙන්ශන් ගිය 

අවරුද්ශද් හිටපු පන්තියට අොළව ශනොශවයි. ශම් අවුරුද්ශද් ඒ 

ළමයි ඉහළ පන්තියට යනවා, එශහම යනශකොට ඔවුන්ට අව ය 

ශපළ ශපොත් තමයි ශම්  ලබා ශෙන්ශන්, ගරු විරුද්ධ පාර් ්වශේ 

නායකතුමනි. ශම්වා ශ් සි පහසු වතඩ ශනොශවයි.   

ශම් රශට් ජනතාව, ශෙමවුපියන් ශම් වතඩ පිළිශවළ ගතන 

තෘේතිමත් ශවනවාෙ, නතද්ෙ කියන එක තමයි අවසාන ව ශයන් 

මට වතෙගත්. ශවන ශෙයක් මට අොළ නතහත. 

 
ගරු සජි්  ය්ර මදාස මහයතා  
(ைொண்புைிகு ச ித் பிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ඇමතිතුමනි,- 
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ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විරුද්ධ පාර් ්වශේ නායකතුමනි, ඔබතුමා කාලය 

වත බශයන් ගන්නවා. ෙතන්  මධයාහ්න 60ත් පහුශවලා. 
 

ගරු යජ න්ස ්න් ්රනාන්ු  මහයතා 
(ைொண்புைிகு ல ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු සජි්  ය්ර මදාස මහයතා  
(ைொண்புைிகு ச ித் பிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මට අවස්ථාව ශෙන්න. 
 

ගරු යජ න්ස ්න් ්රනාන්ු  මහයතා   
(ைொண்புைிகு ல ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි, ශම් සභාශව සම්්රොයයක් තිශබනවා. 
ශමොකක්ෙ ශම් විහිළුව? ්ර ්න අහනවා, අහනවා. ෙතන් ශවලාව 
මධයාහ්න 60යි. අෙ ෙවසට නියමිත ආණ්ඩුශව වතඩ කටයුතු 
තිශබනවා; පනත් ශකටුම්පත් ඉදිරිපත් කරන්න තිශබනවා. 
ශමොකක්ෙ ශම් විහිළුව? ගරු විරුද්ධ පාර් ්වශේ නායකතුමනි, 
පාර්ලිශම්න්තුවට, ශම් සභාශව වතඩ කටයුතුවලට මීට වඩා ගරු 
කරන්න; බාධා කරන්න එපා. ඔබතුමා වගකිව යුතු විරුද්ධ පාර් ව් 
නායකවරයකු විධියට වතඩ කටයුතු කරන්න කියලා ඉතාම 
ශගෞරවශයන් ඉ් ලනවා. 

 

ගරු සජි්  ය්ර මදාස මහයතා  
(ைொண்புைிகு ச ித் பிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථානායකතුමනි, මම අහපු ්ර ්නය point of Order 

එකට වත බය වතෙගත් ්ර ්නයක්. 
 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක ශවන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා ඔබතුමාට වුවමනා තරම් 

අවස්ථා තිශබනවා. 
 

ගරු සජි්  ය්ර මදාස මහයතා  
(ைொண்புைிகு ச ித் பிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශම් රශට් හතළිස්තුන් ලක්ෂයක්, හතළිස්හතර ලක්ෂයක් 

පාස්  දූ ෙරුවන්ට හතම ොම නිල ඇඳුම ලතබුශණ් අොළ වර්ෂයට 
කලින් වසශර්දී. එතශකොට නිල ඇඳුම් ලබා ශෙන්ශන් නතතුව තමයි 
ශමො පාර තුදන්නාන්ශසේ පාස්  විවෘත කරලා වතඩ කරන්න 
යන්ශන්. කවොෙ නිල ඇඳුම ශෙන්ශන්? 

 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමාට අව ය නම් ශම් සඳහා ශවනම විවාෙයක් ගන්න 

පුළුවන්. 
 

ගරු යජ න්ස ්න් ්රනාන්ු  මහයතා   
(ைொண்புைிகு ல ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

එතුමා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශව හතසිශරන්ශන් පිස්ශසක්  
 

[මූලාසනයේ අණ පරිදි ඉව්  කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

වාශගයි. ඒකයි ඇත්ත කථාව. කිසිම ශත්රුමක් නතහත.  

ගරු සජි්  ය්ර මදාස මහයතා  
(ைொண்புைிகு ச ித் பிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අමාතයතුමා උත්තර ශෙන්න 

ඕනෑ. 
 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතුමා ෙතන් උත්තර ශෙන්නයි හෙන්ශන්. 
 

ගරු යජ න්ස ්න් ්රනාන්ු  මහයතා   
(ைொண்புைிகு ல ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙතන් ශවලාව මධයාහ්න 60යි. 

පාර්ලිශම්න්තුශව වතඩ කටයුතුවලට එන්නත් ඉස්ශස් ලා ෙවශසන් 

වරුවක් ඉවරයි. ශමොකක්ෙ, ශම්ශක් ශත්රුම? ගිය වර ශමශහම 

වතඩ කටයුතු කශළේ නතහත. 
 

ගරු සජි්  ය්ර මදාස මහයතා  
(ைொண்புைிகு ச ித் பிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු ශජොන්ස්ටන් ්රනාන්ු  ඇමතිතුමා මට පිස්ශසක්  
 
[මූලාසනයේ අණ පරිදි ඉව්  කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කියලා ෙතන් කිවවා. මම ඒක වාර්තාගත කරනවා. මම ෙන්නවා, 

හතළිස්තුන් ලක්ෂයක් දූ ෙරුවන්ශේ නිල ඇඳුම ගතන ්ර ්නය 

කරනශකොට, ඒ නිල ඇඳුම ලබා ශනොු න්ශන් ඇයි කියන එක ගතන 

කථා කරනශකොට එතුමා මා ඒ විධියට හතටියට ෙකිනවා ඇති. ඒක 

්ර ්නයක් නතහත. කරුගාකරලා මට කියන්න, පාස්  නිල ඇඳුම් 

ලබා ශෙන්ශන් කවොෙ? 

 
ගරු යජ න්ස ්න් ්රනාන්ු  මහයතා   
(ைொண்புைிகு ல ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

Sir, I am on a point of Order. 

ගරු විරුද්ධ පාර් ්වශේ නායකතුමාට මම කියපු ඒ වචනය  

ඉ් ලා අස්කර ගන්නවා. 

 
ගරු සජි්  ය්ර මදාස මහයතා  
(ைொண்புைிகு ச ித் பிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශමොකක්ෙ?  

 

ගරු යජ න්ස ්න් ්රනාන්ු  මහයතා   
(ைொண்புைிகு ல ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ඔබතුමාට "පිස්ශසක්"  

 
[මූලාසනයේ අණ පරිදි ඉව්  කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කියපු එක මම ඉ් ලා අස් කරගන්නවා. හතබතයි, රනි්  වික්රමසිංහ 
මහත්මයා ඔබතුමාට කිවශව “bloody fool”  

 
[මූලාසනයේ අණ පරිදි ඉව්  කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කියලා. [බාධා කිරීම්  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශම් කථාව ශමතතනින් නතර කරුද. 

 
ගරු සජි්  ය්ර මදාස මහයතා  
(ைொண்புைிகு ச ித் பிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, I rise to a point of Order.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මට වගකීශමන් කියන්න, 

මාතර දිස්ත්රික්කශේ පාස් වල දූ ෙරුවන්ට නිල ඇඳුම් ලතබී 

තිශබනවාෙ කියලා? නතහත. 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නතහත. 

 
ගරු සජි්  ය්ර මදාස මහයතා  
(ைொண்புைிகு ச ித் பிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මට කනගාටුයි ශමය කියන්න. ගරු අධයාපන අමාතයතුමනි, 

ඔබතුමා කියනවා දිස්ත්රික්ක 5,  කට නිල ඇඳුම් ලබාදීශම් 

කටයුත්ත ක්රියාත්මක කර තිශබනවා කියලා. ඒ කථාව වතරැදියි. 

ඒක ක්රියාත්මක ශවලා නතහත. ඒක අර ්රතිපාෙන යතවවා කියනවා 

වාශේ අසතය කථාවක්, මහාචාර්යතුමා. එශහම අසතය කියන්න 

එපා. පාස්  ළුදන් හතළිස්තුන් ලක්ෂයකට, හතළිස්හතර 

ලක්ෂයකට නිල ඇඳුම් දීමනාව ලබා ශනොදී තමයි ඔබතුමන්ලා 

තීන්ු  කරන්ශන්, පාස්  විවෘත කරන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හරි. ෙතන් ඔබතුමාට ඕනෑ ශද් කිවවා ශන්.  

 
ගරු සජි්  ය්ර මදාස මහයතා  
(ைொண்புைிகு ச ித் பிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මා කියන්ශන්, ඒක නිල ඇඳුම් ලබා ශෙන කටයුත්තත් ශම් 

එක්කම කරන්න කියලායි.  

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ කථාව ෙතන්   නතර කරුද.  

 
ගරු සජි්  ය්ර මදාස මහයතා  
(ைொண்புைிகு ச ித் பிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒ ්රතිපාෙන යවන්න.  

 
ගරු සමහයාචාර්ය  ජී.එල්. පීරිස ්මහයතා 
(ைொண்புைிகு (லபரொசிொியர்)  ீ.எல். பீொிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
ගරු කථානායකතුමනි, ශච්තනාන්විතව මම ශම් ගරු සභාවට 

කිසිම අසතයයක් ්රකා  කරලා නතහත. මම ශම් පාර්ලිශම්න්තුශව 

අවුරුු  05ක් ඉඳලා තිශබනවා. මම කිසි ෙවසක අසතයයක් ්රකා  

කරලා නතහත. පාස්  විවෘත කරන්න ඉස්සර ශවලා නිල ඇඳුම් ලබා 

ශෙන්ශන් ශකොශහොමෙ? ඒවා අධයාපන අමාතයාං ශයන් යවා 

තිශබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, බටහිර රටවල -එංගලන්තය, 

්රං ය ආදි රටවල- පාස්  විවෘත කරන්න බතරි තත්ත්වයක් 

තිශබනවා. ශම්ක ඉතාම අමාරු වතඩක්.  

ගරු සජි්  ය්ර මදාස මහයතා  
(ைொண்புைிகு ச ித் பிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශමොන දිස්ත්රික්කවලටෙ යවා තිශබන්ශන්? 

 
ගරු සමහයාචාර්ය  ජී.එල්. පීරිස ්මහයතා 
(ைொண்புைிகு (லபரொசிொியர்)  ீ.எல். பீொிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
හතම ශෙයම ඍගාත්මක ශලස බලා ශකොශහේ ශහෝ අඩු පාඩුවක් 

ශසොයා ඒක විශවචනය කරන්න කාටත් පුළුවන්.  

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ඊළෙ ්ර ්නයට යුද. අපට උෙය වරුශව බතරි ශවනවා, 

්ර ්න  ටික අවසාන කරගන්න.  

 
ගරු සමහයාචාර්ය  ජී.එල්. පීරිස ්මහයතා 
(ைொண்புைிகு (லபரொசிொியர்)  ீ.எல். பீொிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
අපි පාස්  විවෘත කරනවා. අපි හරි ශද් කරනවා. අපි 

ශෙමාපියන්ශේ අශේක්ෂා සාක්ෂාත් කරනවා. 

 
ගරු සජි්  ය්ර මදාස මහයතා  
(ைொண்புைிகு ச ித் பிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාට ශයෝජනාවක් කරනවා. 

ඒ ශයෝජනාව ශම්කයි. දිවා ආහාරය සඳහා පාර්ලිශම්න්තුව 

suspend කරන ශවලාශව ඔබතුමා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශව ශසේවය 

කරන කාර්ය මණ්ඩලශේ අයශගන් කිහිපශෙශනකු ශගන්වා 

අහන්න, තමන්ශේ ු වා ෙරුවාට නිල ඇඳුම ලතබුගාෙ නතද්ෙ 

කියලා? 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හරි, මම අහන්නම්. 

 
ගරු සජි්  ය්ර මදාස මහයතා  
(ைொண்புைிகு ச ித் பிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒක අහන්නශකෝ. 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි. 

 
ගරු සමහයාචාර්ය  ජී.එල්. පීරිස ්මහයතා 
(ைொண்புைிகு (லபரொசிொியர்)  ீ.எல். பீொிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
ශකොශහොමෙ ලතශබන්ශන්, පාසල විවෘත කරන්න ඉස්ශස් ලා? 

පාසල විවෘත කරන්න ඉස්ශස් ලා ළමයාට ඒ නිල ඇඳුම ලබා 

ශෙන්ශන් ශකොශහොමෙ? ඉස්ශස් ලා පාසල විවෘත කරන්න ඕනෑ 

ශන්, ළමයාට නිල ඇඳුම ලබා ශෙන්න. [බාධා කිරීමක්  

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තවත් ්ර ්න ශෙකක් අහන්න තිශබනවා. 
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ගරු සජි්  ය්ර මදාස මහයතා  
(ைொண்புைிகு ச ித் பிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
පාස්  විවෘත ශවනවා  ශන්, ජනවාරිශේ. 

 
ගරු සමහයාචාර්ය  ජී.එල්. පීරිස ්මහයතා 
(ைொண்புைிகு (லபரொசிொியர்)  ீ.எல். பீொிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාසල විවෘත කරන්න ඉස්ශස් ලා 

ළමයාට නිල ඇඳුම ලබා ශෙන්ශන් ශකොශහොමෙ? ඒක කරන්න 

පුළුවන් ශෙයක්ෙ? 

 
ගරු සජි්  ය්ර මදාස මහයතා  
(ைொண்புைிகு ச ித் பிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, සාමානයශයන් ශම් වසරට අොළ නිල 

ඇඳුම් ගිය අවුරුද්ශද්යි ශෙන්න ඕනෑ. එතුමා ඒකවත් ෙන්ශන් 

නතහත.  

 
 

අලේව ු ම්රිය  සථ්ානයේ සාංවර්නන ක යුතුම  ්රමාදය 
அளவ்வ புமகயிரத நிமலயத்தின் அபிவிருத்திப் 

பைிகள்: தொைதம் 
DEVELOPMENT ACTIVITIES OF ALAWWA RAILWAY 

STATION: DELAY   
 

561/2020 

7. ගරු ශයීයාන්ත බණ්ඩාර මහයතා 
(ைொண்புைிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

්රවාහන අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ්ර ්නය  - (6): 

(අ)  අලවව ු ම්රිය ස්ථානශේ සංවර්ධනයට අොළ ඉදි කිරීම් වසර 
ගගනාවක් තිස්ශසේ ්රමාෙ ම ඇති බව එතුමා පිළිගන්ශන්ෙ?   

(ආ) (i) අලවව ු ම්රිය ස්ථානශේ සංවර්ධනයට අොළ ඉදි 
කිරීම් සඳහා ශවන් කර ඇති ුදෙල ශකොපමගෙ; 

 (ii) එම ඉදි කිරීම් කටයුතු සිු  කරුව ලබන ආයතනශේ 
නම කවශර්ෙ;   

 (iii) එම ඉදි කිරීම් ක බනමින් අවසන් කිරීමට පියවර 
ගන්ශන්ෙ; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ? 

(ඇ)  ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ෙ?   

 

லபொக்குவரத்து அமைச்சமரக் லகட்ட வினொ: 

(அ) அளவ்வ புமகயிரத நிமலயத்தின் அபிவிருத்திக்கொன 

நிர்ைொைப் பைிகள் பல வருடங்களொக 

தொைதைமடந்துள்ளததன்பமத அவர் 

ஏற்றுக்தகொள்வொரொ? 

(ஆ) (i) அளவ்வ புமகயிரத நிமலயத்தின் 

அபிவிருத்திக்குொிய நிர்ைொைப் பைிகளுக்கொக 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிதி எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (ii) லைற்படி நிர்ைொைப் பைிகமள லைற்தகொள்ளும் 

நிறுவனத்தின் தபயர் யொததன்பமதயும்; 

 (iii) லைற்படி நிர்ைொைப் பைிகமள துொிதைொக 

நிமறவு தசய்வதற்கு நடவடிக்மக எடுக்கப்படுைொ 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்லறல், ஏன்? 

asked the Minister of Transport: 

(a) Will he admit that constructions relevant to the 
development of Alawwa Railway Station have 
been delayed for several years? 

(b) Will he inform this House of - 

 (i) the amount allocated for the constructions 
relevant to the development of Alawwa 
Railway Station; 

 (ii) the name of the institution that carries out 
the said constructions; and 

 (iii) whether steps will be taken to complete 
those constructions speedily? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ගාමිණී යල කුයග්ධන මහයතා  
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குலக) 

(The Hon. Gamini Lokuge)  

ගරු කථානායකතුමනි, එම ්ර ්නයට පිළිතුර ශමශසේයි. 

(අ) 0168 වසශර්දී අවම ලංසුව ඉදිරිපත් කළ ආයතනශේ ලංසු 
වලංවනතාව සඳහන් ශනොමම නිසා එම ශටන්ඩරය අවලංවන 
මශමන් ඉදි කිරීම් කටයුතු ්රමාෙමමක් සිු ව ඇත.  

 2019 වර්ෂශේදී යළි ශටන්ඩර් කතඳවා ලංසු ඉදිරිපත් කරන 
ලෙ එකම සමාගම වන ජයවංස කන්ස්ට්රක්ෂන් පුද්ගලික 
සමාගමට ශකොන්ත්රාත්තුව ්රොනය කර ඇත. 

 ශම් වන විට අොළ ආයතනය සමෙ ශකොන් ත්රාත් ගිවිසුම 
අත්සන් කිරීමට සියලු කටයුතු සූොනම්ව පවතින අතර, 
පවත්නා ශකොවිඩ්- 69 වසංගතය ශහේතුශවන් ආයතනශේ 
නිලධාරින් ශනොපතමිණීම මත තවු රටත් කටයුතු ්රමාෙ ම 
ඇත. 

(ආ) (i)   රුපිය්  මිලියන 06.   

 (ii)   ජයවංස කන්ස්ට්රක්ෂන් (පුද්ගලික) සමාගම - 
Jayawansa Construction (Pvt.) Ltd. 

 (iii)  ඔව. ඉදි කිරීම් ඉතා ක බනමින් අවසන් කිරීමට 
පියවර ගුව ලතශබ්. 

(ඇ) අොළ  ශනොශව. 

 
ගරු ශයීයාන්ත බණ්ඩාර මහයතා 
(ைொண்புைிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ගරු කථානායකතුමනි, පිළිතුර ලබා දීම සම්බන්ධශයන් මම 

ගරු ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. විශ ේෂශයන්ම අලවව ු ම්රිය 

ස්ථානශේ ශගොඩනතඟිලි හතදීම ආරම්භ කරලා සෑශහන කාලයක් -

වසර හතරක් විතර- වනවා. ඒවා න ටබුන් හතටියටයි ෙතනට 

තිශබන්ශන්. එය නගරයට වි ාල ්ර ්නයක් බවට පත් ශවලා 

තිශබනවා. ඒ නිසා එම කාරගය ශකශරහි ඔබතුමාශේ විශ ේෂ  

අවධානය ශයොුද කරන්න කියා මම ශගෞරවශයන් ඉ් ලා සිටිනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ශවලාව ඉතිරි කරගන්න ඕනෑ නිසා 

මම එක් අතුරු ්ර ්නයක් පමගයි අහන්ශන්. විශ ේෂශයන්ම 

්රවාහන අමාතයාං යට ශමය අොළ නිසා මම ශම් ්ර ්නය අහනවා.  

අශේ රශට් ත්රිශරෝෙ රථ වි ාල ්රමාගයක් තිශබන බව අපි 

ෙන්නවා. ඒවා මඟින් වි ාල සමාජ ශසේවාවක් සිු  වනවා. ත්රිශරෝෙ 

රථ රියතු රන් එක් ශකශනකු ශෙශෙශනකු අතින් යම් අඩු පාඩුවක් 

වුගත්, සමස්ත ත්රිශරෝෙ රථ සහ එම ත්රිශරෝෙ රථ රියතු රන් හරහා 

අශේ රශට් ්රවාහන පද්ධතියට වි ාල ශසේවාවක් සිු  වනවා.   
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමනි, ත්රිශරෝෙ රථ රියතු රන්ට ෙතන් ්රබල 
්ර ්නයක් තිශබනවා. අපි කවුරුත් ෙන්නවා, ඒ අයට දීලා තිශබන 
ශවග සීමාව පතයට කිශලෝමීටර් 41ක් බව. සාමානයශයන් ත්රිශරෝෙ 

රථයක් පතයට කිශලෝමීටර් 41ක ශවගයට වඩා ධාවනය වන බව 
කවුරුත් ෙන්නවා. ඊට වඩා වත බ ශවගයකින් ත්රිශරෝෙ රථ ධාවනය 
කළාම අෙ ශපොලීසිය නීතිය ක්රියාත්මක කරනවා. අශේ රශට් හතම 
ත්රිශරෝෙ රථ රියතු ශරක්ම ඉ් ලා සිටිනවා, ශවග සීමාව අවම 
ව ශයන් පතයට කිශලෝමීටර් 51 ෙක්වාවත් වත බ කරලා ශෙන්න 
කියලා. ශම් කාරගය ශකශරහි මා ගරු අමාතයතුමාශේ විශ ේෂ 
අවධානය ශයොුද කරවනවා. ශම් ්ර ්නය, රශට්ම තිශබන ්රධාන 
්ර ්නයක් හතටියට සතලකි් ලට ශගන, ශමහි ්රාශයෝගික තත්ත්වය 
ගතනත් ක් පනා කර බලා, ත්රිශරෝෙ රථවලට පනවා තිශබන ශවග 

සීමාව පතයට කිශලෝමීටර් 41 සිට 51 ෙක්වා වත බ කර ශෙන්න 
අව ය කටයුතු කරන්න කියලා මම ගරු ඇමතිතුමාශගන් ඉ් ලා 
සිටිනවා. එය ක්රියාත්මක කරන්න පුළුවන්ෙ කියන ්ර ්නය මම 
ඔබතුමාශගන් අහන්න කතමතතියි. 

 
ගරු ගාමිණී යල කුයග්ධන මහයතා  
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குலக) 

(The Hon. Gamini Lokuge)  

මට එම ්ර ්නයට එක පාරටම සෘජු උත්තරයක් ශෙන්න බතහත. 

ජාතික ගමනාගමන ශකොමිෂන් සභාවට ශයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරලා, එහි නිර්ශද්  අරශගන, ඒ පිළිබඳ කටයුතු කරන්න පුළුවන් 

ශවයි. 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර ්න අංක 8 -7 6/0101- (6), ගරු ව බශව්  සුශර්ෂ් මහතා. 
[සභා ගර්භය තුළ නතත.  

ෙතන් ශෙවන වටය.  

 
 

බු ල්ල ඩියප ව නවතා ඇති බස ්යස වා  යළි ආරම්භ 
කිරීම 
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761/2020 

8 . ගරු බු ධික පතිරණ මහයතා සගරු වඩියේල් සුයර්ෂ ් මහයතා 
යවනුව    
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரை - ைொண்புைிகு  வடிலவல் சுலரஷ் 

சொர்பொக )  

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Vadivel 
Suresh) 

්රවාහන අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ්ර ්නය  - (6): 

(අ) (i) බු ් ල  බශපෝව  මඟින් බු ් ල සිට ශෙශමෝෙර 
හරහා ශවවත් හින්න ෙක්වා, බු ් ල සිට මඩු් සිම, 
කුරුවිශගෝ ල හරහා ශකොකාගල ෙක්වා, බු ් ල 
සිට ශරොකතතන්න ෙක්වා සහ බු ් ල සිට ශරොසට් 
ෙක්වා ධාවනය කරන ලෙ බස් රථ ශම් වන විට 
ධාවනය නවතා ඇති බවත්;  

 (ii) ශම් ශහේතුශවන් වතු ආශ්රිත ්රශද් වල පාස්  ළුදන් 
සහ විවිධ අව යතා සඳහා බු ් ල නගරයට 
පතමි ශගන ජනතාව ෙත බ අපහසුතාවට පත්ව ඇති 
බවත්; 

 එතුමා ෙන්ශන්ෙ? 

(ආ) (i) එම බස් රථ ශසේවා  නතවත ධාවනය කරමම සඳහා 
ගුව ලබන පියවර කවශර්ෙ; 

 (ii) එම ශසේවා නතවත ආරම්භ කිරීමට අශේක්ක ත දිනය 
කවශර්ෙ; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ? 

(ඇ) ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ෙ?  

 
லபொக்குவரத்து அமைச்சமரக் லகட்ட வினொ: 

(அ) (i) பதுமள டிப்லபொவினொல் லசமவயில் ஈடுபடுத்தப் 

பட்டிருந்த பதுமளயிலிருந்து ததலைொதர ஊடொக 

லவதவல்ஹின்ன வமர, பதுமளயிலிருந்து 

ைடுல்சீமை குருவிதகொல்ல ஊடொக தகொக்கொகல 

வமர, பதுமளயிலிருந்து தரொக்கததன்ன வமர 

ைற்றும் பதுமளயிலிருந்து தரொசட் வமரயுைொன 

பஸ் லசமவகள் தற்லபொது நிறுத்தப்பட்டுள்ளன 

என்பமதயும்; 

 (ii) இதன் கொரைைொக லதொட்டப்புறப் பிரலதசங் 

களில் பொடசொமல ைொைவர்கள் ைற்றும் 

பல்லவறு லதமவகளுக்கொக பதுமள நகருக்குச் 

தசல்லும் ைக்கள் பொொிய அதசௌகொியங்களுக்கு 

ஆளொகியுள்ளனர் என்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) (i) லைற்படி பஸ் லசமவகமள ைீண்டும் ஆரம்பிப் 

பதற்கு எடுக்கப்படும் நடவடிக்மக யொது 

என்பமதயும்; 

 (ii) அச்லசமவகமள ைீண்டும் ஆரம்பிக்க எதிர் 

பொர்க்கும் திகதி யொததன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்லறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Transport: 

(a) Is he aware that- 

 (i) operation of buses from Badulla to 
Wewelhinna via Demodara, from Badulla 
to Kokagala via Madulsima, Kuruwigolla, 
from Badulla to Rokatenna and from 
Badulla to Rosette, which were operated by 
the Badulla Depot, has been stopped at 
present; and 

 (ii) as a result, school children in the estate 
areas and people going to Badulla Town for 
various needs have been greatly 
inconvenienced? 

(b) Will he inform this House-  

 (i) the steps that will be taken to recommence 
operation of the aforesaid bus services; and 

 (ii) the date on which the aforesaid bus services 
are expected to be recommenced? 

(c) If not, why? 
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ගරු ගාමිණී යල කුයග්ධන මහයතා  
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குலக) 

(The Hon. Gamini Lokuge)  

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම ්ර ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 

 
* සභායම්සය මත තබන ලද පිළිතුමර  
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ඔව. 

 (ii) ඔව. 

(ආ) (i) ෙතනට පවත්නා ශකොවිඩ්- 69 වසංගත  තත්ත්වය ශහේතුශවන් 
රියතු රන්ශේ හා ශකොන්ශෙොසත්රවරුන්ශේ පතමිණීශම් 
ගතටලුවක් පතන නතඟී ඇති අතර, ශමම තත්ත්වය සාමානය 
තත්ත්වයට පත් වූ වහාම අොළ බස ්රථ නිසි පරිදි ධාවනයට 
කටයුතු ශයශද්. 

 (ii) 2021 වර්ෂශේදී ආරම්භ කිරීමට අශේක්ක ත ය. 

(ඇ) අොළ ශනොශව. 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පාර්ලිශම්න්තුශව ස්ථාවර නිශයෝග 07(0) යටශත් ්ර ්නය, ගරු 

(ූරජය) අතුරලිශේ රතන ස්වාමීන් වහන්ශසේ. 

 
 
යපෞ ගලිකව දැනුම් දීයමන් ඇසූ ්රශයීයන්ය 

தனி அறிவித்தல் மூல வினொ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
  රජය  ඇති අභියය ග සහය වගකීම්    
அரசொங்கத்திற்கிருக்கும் சவொல்களும் 

தபொறுப்புக்களும் 
 CHALLENGES AND RESPONSIBILITIES OF GOVERNMENT  

 

ගරු සපූජ  අතුමරලියේ රතන හිමි 
(ைொண்புைிகு (வை.) அத்துரலிலய ரதன லதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙ මට ශම් අවස්ථාව ලබා දීම ගතන 

මම ඔබතුමාට අති යින්ම ස්තුතිවන්ත වනවා. විවිධ අභිශයෝග, 

ු ෂ්කරතා, කුමන්ත්රග මතෙ පාර්ලිශම්න්තුවට ඒමට ලතබීම අප 

ජාතික අරගළය ශපරට ශගන යෑමට ලතබුණු අවස්ථාවක් ශලස මම 

ක් පනා කරනවා. මාධය බලය ශනොමතතිව වුවෙ, ශකොශරෝනා 

වයිරස් තත්ත්වය යටශත් ඡන්ෙය ලබා ු න් සියලු ජනතාවට ස්තුතිය 

පළ කිරීශම් අවස්ථාවක් හතටියටත් මම ශම් අවස්ථාව ුදලින්ම 

ශයොොගන්නවා, ගරු කථානායකතුමනි. 

අෙ ුදළුමහත් ශලෝකශේම ආර්කක, පාරිසරික, සංස්කෘතික, 

ආධයාත්මික යන සෑම ක්ශෂේත්රයකම බරපතළ අර්බුෙයක් පතන 

නතඟිලා තිශබනවා. අෙ ශලෝකශේ ශබොශහෝ විෙයාඥයන් ්රකා  

කරන ආකාරයට ශමම ශකොශරෝනා වයිරස් තත්ත්වය මිනිසා 

ශසොබා ෙහමට එශරහිව යන සංවර්ධන ගමන් ම ශේ ්රතිලලයක් බව 

කියතශවනවා. ශකොශරෝනා වයිරසය යුව, වතරැදි ජීවන ්රතිපත්තිය 

නිසා මුවෂය වර්ගයාට ලබා ු න් පණිවුඩයක්.  

ශම් තත්ත්වයට ුදහුග දීමට ඇත්ශත් ආධයාත්මික විසඳුමක්. 

ශසොබා ෙහම විනා  කරනවා ශවුවවට ශසොබා ෙහම සමෙ 

සහජීවනශයන් ගමන් කිරීමට ලබා ු න් සංඥාවක් හතටියට අප 

ශමය වටහා ගත යුතුයි. ශකොශරෝනා වයිරසය ශලෝකශේ පතතිර 

ඇත්ශත් නාගරික ්රශද් වලයි. ශකොශරෝනා වයිරසයට විෙයාත්මක 

පිළිතුරු ලතශබුව ඇතතයි අප සිතුව ෙ මීට සතබෑ විසඳුම ලතශබන්ශන් 

අවුරුු  651 තුළ ගමන් කළ තරගකාරි බලය මත පෙනම් වූ ශම් 

ජීවන ක්රමය ශසොබා ෙහමට එකෙ, සමබර ජීවන ක්රමයකට 

පරිවර්තනය කරගතනීශමන් පමගයි. අශේ රට වතනි ශබොශහෝ 

රටවල පසුගිය කාල ශේ රෙ ෙක්වන්නට සිු  වූශේ ශලෝක 

බලවතුන්ශේ ආර්කක, ශද් පාලන උපාය මාර්ගයි. විවෘත 

ආර්කකය, ශවළඳ ශපොළ ආර්කකය, නව නිෙහස් ආර්කකය යන 

සෑම වචනයකින්ම සිු  වුශණ් ශලෝක බලවතුන් සාො නිම කළ 

ජීවන ක්රමශේ ඉත්තන් බවට අප පත් මමයි. 

සුළු ජාතීන්ශේ නිෙහස නමින් කරන ලෙ අරගළ ශලෝක 

බලවතුන්ශේම ආයුධ විකුගා ගතනීශම් කුමන්ත්රගයක් බව අෙ 

විවිධ වාර්තාවලින් ශහළෙරව ශවලා තිශබනවා. ශගෝඨාභය 

රාජපක්ෂ මතතිතුමා ජනාධිපතිවරගය සඳහා පතමිග ලබාගත් 

ජයග්රහගශේ වගකීම අප මත පතටවූවක් ශලස මා ක් පනා 

කරනවා. ගරු කථානායකතුමනි, අප ලබාගත් ජයග්රහගශේ 

භාරකරු ඔහු වුව ෙ, එහි හිමිකාරිත්වයක් අපටත් තිශබනවා. 

ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ මතතිතුමාශේ ජයග්රහගය ශගෝඨාභය 

මහතාශේම ජයග්රහගයක් ශනොශවයි.  එය මතවාදී ජයග්රහගයකි. 

එය අන්තවාෙයට එශරහිව, නව ලිබර් වාෙයට එශරහිව ලබන ලෙ 

ජයග්රහගයක්. එබතවින් ශම් ලබා ගත් ජයග්රහගය සාර්ථක කර 

ගතනීම සඳහා අරගළ කිරීමට, බලපෑම් කිරීමට අපට අයිතියක් 

තිශබනවා.  

2015දී ආර්කක ෙර් නය ශලස ඉදිරිපත් කශළේ සමාජ ශවශළඳ 

ශපොළ ආර්කකයක්; නව ලිබර් වාෙශයන් නිෙහස් වූ ආර්කක 

ක්රමයක්. නුදත්, ඒ ගතන පසුගිය වසර පහ තුළ කිසිම සාකච්ඡාවක් 

තිබුශණ් නතහත. ඒ වාශේම ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ මතතිතුමාශේ 

ආර්කක ක්රමය හඳුන්වා ු න්ශන් "ස්වයංශපෝක ත ජනතා 

ආර්කකයක්" කියලායි. ජනතා ආර්කකය පිළිබඳව මම ෙන්නා 

හතටියට නම් ආණ්ඩු පක්ෂය තුළ කිසිම සාකච්ඡාවක් ශමශතක් 

ශවලාත් නතහත, එශහම කරන බවක් ශපශනන්නත් නතහත. ජනතා 

ආර්කකයක් යන්ශනහි නිර්වචනය ඉදිරිපත් කරලා ශම් වතඩසටහන් 

ඉදිරියට ශගන යනවා නම් ශහොඳයි කියලා ශම් අවස්ථාශවදී මා 

්රකා  කරන්න කතමතතියි. එහි ගතඹුර, බරපතළකම පිළිබඳව ශපොු  

ජන ශපරුදශණ් මන්ත්රීවරුන්ට අවශබෝධයක් ලබා ශෙනවා නම් 

ශහොඳයි කියලාත් මම කියන්න කතමතතියි. ආණ්ඩු පක්ෂශේ 

රැස්මම්වලදී ජනාධිපතිතුමාශේ ්රතිපත්ති ්රකා ය පිළිබඳව 

සංවාෙයක් ඇති කළ යුතු යතයි මම ශයෝජනා ඉදිරිපත් කළ ෙ, ඒ 

පිළිබඳව කිසිු  උනන්ු වක් ශම් ආණ්ඩුවට ශනොතිබුණු බවත් මම 

කියන්න ඕනෑ. ශම් ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කළ අය වතය තුළ එම 

ෙතක්ශම් තිබුණු සාරය නිරූපගය වන්ශන් නතති බවත් කියන්න 

ඕනෑ. ශලෝක ආර්කකශේ ඇති ්රවගතාත්, ශකොශරෝනා වසංගත 

තත්ත්වය යටශත්ත් අපශේ ආර්කක මෙ පිළිබඳව අලුත් 

කතිකාවතක් අව ය ශවලා තිශබනවා. ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් 

කළ ස්වයංශපෝක ත ජනතා ආර්කකයක්ය යන්න වචනශේ 

පරිසමාේත අර්ථශයන්ම අපි යථාර්ථයක් කර ගතනීම සඳහා 

මතවාදීව සහ ක්රියාකාරිත්වශයන් වතඩ කළ යුතුයි, සටන් කළ 

යුතුයි. ගරු කථානායකතුමනි, අෙ තිශබන ශම් ශලෝක තත්ත්වය 

යටශත් අශේ ආර්කකය හතසිරවිය යුත්ශත් ශකොශරෝනා සමගාමී 

ආර්කකයක් විධියටයි කියලා මම ශම් අවස්ථාශවදී ්රකා  කර 

සිටින්න කතමතතියි.  

ෙතන් අපට නතඟී සිටිය හතක්ශක් අශේ මහ ශපොශළොව මත 

පමගයි. සංචාරකශයෝ ශේනවාෙ, ශලඩ තව වත බ කර ගන්නවාෙ 

කියන එක ගතන ශනොශවයි අපි කථා කළ යුත්ශත්. අපට නතඟිටිය 

හතක්ශක්, එශමන්ම අශේ ්රුදඛතාව ඇත්ශත් අශේ මහ ශපොශළොව 

මත පමගයි. අප සතුව රත්තරන් මහ ශපොශළොවක් තිශබනවා. ශම් 

රට ආ ්චර්යවත් නිර්මාගයක්. සෑම මිනිශහකුටම කිශලෝමීටර් 

67ක ුදහුු  අයිතියක් තිශබනවා. අප සතුව ශයෝධ ුදහුු  සම්පතක් 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

තිශබනවා. මධය කඳුකරශයන් ගලා බසින ගංගා ධාරාව අපට බීමට 

ජලයත්, ශගොවි බිමට ජලයත්, විු ලියත් ලබා ශෙනවා. ශම් 

ආ ්චර්යවත් ශසොබාෙහශම් පිහිටීම මත ශම් පුංචි ශ්රී ලංකාව 

ශලෝකශේ ආෙර් වත් රට බවට පත් කර ගතනීශම් හතකියාව අපට 

තිශබනවා. ශම් පුංචි රට බලවත් ිතෂ්ටාචාරයකට උරුමකම් 

කියනවා. නිෙහස් චින්තනයකට මෙ පාෙන ශබෞද්ධ ෙර් නය වතනි 

ෙර් නයකින් අප ශපෝෂගය ශවලා තිශබනවා. අප ජාතියක් ශලස 

ශකතරම් අභිශයෝගවලට හා කඩා වතටීම්වලට ලක් වුවෙ අශේ 

උරුමයන්ශේ ශ ේෂයන් තවමත් ඉතිරිව පවතිනවා.  

යටත්විජිතයක සිරකරුවන් ම සිටි අප නිෙහස ලබා ගත්තා. 

නුදත්, අශේ රටට අව ය ස්ථාවර ජාතික සම්ුදතියක් ශගොඩනෙන 

 ක්තිමත් නායකත්වයක් අපට ශගොඩනෙන්න බතරි වුගා. වරින්වර 

නායකශයෝ ඇවි් ලා ශහොඳ ශද්ව්  කළා තමයි. නුදත්, ස්ථාවර 

system එකක් අශේ රට තුළ නිෙහසින් පසුව අපට තහවුරු කරන්න 

බතරි වුගා. ෙතනට අපට නතඟී සිටිය හතක්ශක් අශේ මහ ශපොශළොව 

මතයි. වගා බිම් අක්කර ලක්ෂ  1ක් අප සතුව තිශබනවා. එශහත් 

අශේ කෘක  කර්මාන්තයට ොයක වන ජනතා සහභාගිත්වය සියයට 

0 ක් වුවත්, එහි ආර්කක ොයකත්වය සියයට 3ක් තරම් බරපතළ 

තත්ත්වයක තිශබන්ශන්. අර ආණ්ඩුව ශහොඳයි, ශම් විපක්ෂය 

ශහොඳයි, අර යුගය ශහොඳයි, ශම් යුගය ශද් ශ්රේමීය කියලා කයිවාරු 

කතන්ෙර කිවවාට, ග්රාමීය ජනතාව අන්ත ු ගී බශව සිටින බව අපි 

ශම් අවස්ථාශවදී කියන්න ඕනෑ. එම නිසා අර පතත්ශත් අයටයි, ශම් 

පතත්ශත් අයටයි කියලා කිසි ශකශනකුට කියන්න බතහත, පම්ශපෝරි 

කයිවාරු ගහන්න බතහත, ශම් රට හරි තතනට ඔසවා තතබුවා කියලා. 

සාමානයයක් ව ශයන් ගත්තාට පස්ශසේ රසායනික ශපොශහොර 

ඇතුළු වසවිස ශගන්මම සඳහා වසරකට රුපිය්  බිලියන 611ක 

පමග ුදෙලක් අපි වතය කරනවා. අප ශගන්වන ශපොශහොරවලින් 

සියයට  1ක් යූරියා. ගස්වල ශකොළවලින් තමයි යූරියා සකස් 

කරන්ශන්. ශම් තරම් ගහශකොළ තිශබන රටක ශම් තරම් යූරියා 

ශගන්වන්න අපි ෙෙලන්ශන් ඇයි? අප රටට අව ය ශපොශහොර ටික 

කිසිම වසවිසක් නතතිව අප රට තුළ නිෂ්පාෙනය කරන්න පුළුවන් 

බව මම වගකීශමන් යුතුව කියනවා. ශම් ආණ්ඩුව ශකොශරෝනා 

වයිරස තත්ත්වය යටශත් කරන්න ඕනෑ ඒකයි. අපි අහන්ශන් ඒක 

කර තිශබනවාෙ කියලායි. එයට ගතවන්ශන් එක් වසරයි. 

ආණ්ඩුවට ශමය කරන්න බතරි නම්, අපට ඒ වගකීම ශෙන්න. අපට 

ඇමතිකම්  එපා. අපට ඒ වගකීම ශෙන්න, ස්වාධීන බලශවගයක් 

හතටියට. අපි ආණ්ඩුවට ඒ වතශඩ් කරලා ශපන්වන්නම්. බාධා 

කරන්ශන් නතතුව, අව ය යටිතල පහසුකම් ශෙන්න. ඒ ශපොශහොර 

ටික අපට හෙලා ශෙන්න පුළුවන් බව අපි ආණ්ඩුවට කියනවා. 

අව ය මෘු  ගය අපට ලබා ශෙන්න. අපි රටට රුපිය්  බිලියන 

611ක් ඉතුරු කරලා ශෙන්නම්. ශසේනා ෙළඹුවා වතනි කෘමීන් 

මර්ෙනය කිරීමට මහා ශලොකු ෙතෙලි් ලක් කරනවා. අපි කියනවා, 

ශම් සියලු  කෘමි උවු රු මර්ෙනය කරන්න විෙයාත්මක ක්රම 

තිශබනවා කියලා. ඒක කරන්න පුළුවන්. අශේ රශට් කිරි  

නිෂ්පාෙකයන් තවමත් ඇත්ශත් ලක්ෂ 65ක් තරම්. ඇතතම් ශමෝඩ 

උපශද් කයන්ශේ උපශෙස් මත ශීත රටවල කිරි ගවයන් වි ාල 

ුදෙලක් දීලා ශගනාවා. ආණ්ඩු ශෙකම ඒක කළා. ඒ ගවශයෝ මතරිලා 

ගියා; ධනය නාස්ති කිරීමක් විතරයි සිද්ධ වුශණ්. අශේ රශට් කිරි  

නිෂ්පාෙකයන් තවමත් ු ේපත්. විශ ේෂශයන් උතුරු - නත ශෙනහිර 

හාර පන්සියයක ගව පට්ටි ඉන්න  ශගොමන් ඉන්නවා. කිරි ගවයන් 

හෙන ඒ අහිංසක ශගොමන්ට කිසි ෙවසක බිම් අෙලක් දීලා නතහත. 

ශකොයි ආණ්ඩුවක්වත් ඒක කරලා නතහත. අන්න ඒක කරන්න 

තමයි අපි ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ මතතිතුමා ජයග්රහගය කරා 

ශගනාශව.  

අපි රශට් ඉන්න ගවයන්ට අව ය ශපෝෂගය කළමනාකරගය 

කළශහොත් ශම් ඇදී යන ුදෙල අපට රට තුළ නතර කරගන්න 

පුළුවන්. අපි වසරකට බිලියන 51ක කිරි පිටි ශගන්වනවා. ශම් 

බිලියන 51 රට ඇතුශළේ නවත්වා ගන්ශන්  ශකොශහොමෙ කියන 

එකයි අශේ ආර්කක ෙර් නය ශවන්න ඕනෑ. ශමොකක්ෙ ඒකට 

තිශබන වතඩ පිළිශවළ කියන එකයි අපි අහන්න ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි, අශේ අතීත රජවරු කිසි ෙවසක මධය 

කඳුකරයට අත තිබ්ශබ් නතහත. ඒ අපට තිබුණු බතරිකමක් නිසා 

ශනොශවයි. රුවන්වතලි සෑය හතු වා නම්, ශයෝධ ශගොඩනතඟිලි 

හතු වා නම් අපට මධය කඳුකරයට යන්න තිබුගා. අශේ ුදතුන් 

මිත්ශතෝ මධය කඳුකරය පග ශමන් ආරක්ෂා කළා. වියළි 

තතනිතලා ්රශද් වල වතව තනලා ශතත් බිම් බවට පත් කළා. 

අතීතශේ ජල කළමනාකරගශේ විිතෂ්ටයන් බවට අපි පත් වුගා. 

මහ වතව ෙතනට තිශබන්ශන් 57යි. සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන් 

වතව 01,111කට වඩා කතලෑ වතදිලා තිශබනවා. ඒ සියලු වතව 

විනා  කශළේ බ්රිතානය පාලන සමශේ.  

අශේ ිතෂ්ඨාචාරය පතවතතිශේ තතනිතලා ්රශද් වල. අශේ රට 

ුදළුමනින්ම බ්රිතානයයන් අත් කර ගතනීශමන් පසු අශේ වතසි 

වනාන්තර සහිත මධය කඳුකරය ශත්, රබර් වතනි වාණිජ වගා  

සඳහා ශයොුද කරුව ලතබුවා. ඒ වාණිජ වගාවලට 69 1න් පස්ශසේ -

හරිත විේලවශයන් පස්ශසේ- ඇති තරම් රසායනික ශපොශහොර 

ගහන්න හතු වා. අෙ "කලා වතශවන් ගත්තු දිය ශෙෝතක්" කියලා 

කියන්න බතහත. අෙ හතම ගංගාවක්ම දූෂගය ශවලා; මහා වතව 

දූෂගය ශවලා; මිනිස්සු ශලඩ ශවලා. ශමන්න ශම්ශකන් ගතලශවන 

ආර්කක ක්රමයක් ජාතියට හෙලා දීම අෙ අව ය ශවලා තිශබනවා. 

විශ ේෂශයන්ම මධය කඳුකරය විනා  කිරීම නිසා ශසෝො පාළුව, 

නාය යෑම් නිතරම සිු  ශවනවා. කිසිම වගවිභාගයක් නතතුව 

පයිනස්, ඇශක්ක යා වතනි ගස් වගා කළා. ඒ නිසා අශේ මධය 

කඳුකරය  පග ශමන් රැක ගන්නා වතඩ පිළිශවළක් අෙ අපට 

අව යයි. අක්කර ලක්ෂයක් තිශබනවා. බ්රිතානයයන්ශේ කාලශේ 

ඇට ශත් වගා කරපු ශම් අක්කර ලක්ෂය එහාට මාරු කරනවා; 

ශමහාට මාරු කරනවා. ශම් අක්කර ලක්ෂයම අපි ලලොයි 

වනවියන් බවට පත් කළ යුතුයි. අන්න ඒ සඳහා තමයි  අපි 

ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ මතතිතුමා ශමතතනට ශගනාශව. 

ඉන්දියාශව අග්රාමාතයවරයා -ශමෝදි- සිකීම් ශද් යම 

සම්ූරර්ගශයන්ම වස විශසන් ශතොර තත්ත්වයට පත් කළා. 

ශමොකෙ ගංගා ධාරා ගලා බසින්ශන් එශහන් නිසා. ඇයි, අපට 

එශහම කරන්න බතරි? 6977න් පසුව හතම ොම අපි ෙතක්ශක් 

සිංගේූරරු, ශටෝකිශයෝ සිහින. ඒ සිහින ජයග්රහගය කශළේ නම් 

අපට ඉතුරු වන්ශන් ශකොන්රීට් වනාන්තර පමගයි. ්රභාකරන් 

සහ විශේමර නිසා තමයි ශම් ලිබර්  සිහිනයට යන්න බතරි වුශණ්. 

ශකශසේ ශහෝ එය අශේ වාසනාවක්. තවමත් අපට ශහොිනන් හුස්ම 

ගන්න පුළුවන්. ඒ කාර්මීකරගය සිු  වූශේ නම්, අපට බීජිං, ෂතංහයි 

වතනි වායු දූගශයන් දූක තම රටක් බවට පත් ශවන්න තිබුගා. ශම් 

ඊනියා සංවර්ධනය සිු  වූශේ නම් අනාගත පරපුරට හුස්ම ගතනීශම් 

අයිතියවත්, බීමට ජලය ලබා ගතනීශම් අයිතියවත් නතති ශවලා 

යනවා. තවමත් අපට බීමට පිරිසිු  ජලය ලබාගන්න පුළුවන්. ඒ 

සංවර්ධනය සිු වූශේ නම් අපට ශම් සිය් ලම අහිමි ශවන්න ඉඩ 

තිබුගා. නුදත් එය අපට වළක්වා ගන්න පුළුවන් වුගා. එශහත් අෙ 

ශම් විෂම සංවර්ධනශේ ශම් වසවිස සහිත ශගොවිතතන නිසා අෙ ුදළු 

රටම වාට්ටුවක් බවට පත් ශවලා තිශබනවා. ශපෞද්ගලික ශරෝහ්  

හතු පිශපන්නා වාශේ පිශපන්න පටන් අරශගන තිශබනවා. ශම්ක 

වළක්වලා අෙ අශේ අරුදග, නිශරෝගී ජාතියක් බිහි කර ගතනීමයි. 

ශමොකක්ෙ ඒ සඳහා තිශබන වතඩ පිළිශවළ?  

මම විශ ේෂශයන් ශම් අවස්ථාශව ශම් කාරගය කියන්න 

කතමතතියි. 0118 බීජිං නගරශේ තිබුගා, විශ ේෂ වවෙය සුදළුවක්. 

ඒ සුදළුශවදී ශද්ශීය ශවෙකමයි, බටහිර ශවෙකමයි  අන්තර් 

සම්බන්ධ කළා - integrated medicine. යුනානි, සිද්ධ, ආයුර්ශවෙ 

කියන ශම් කිසිම එකකට අෙ අපට තවමත් වවෙය සංග්රහයක් හො 

ගන්න පුළුවන්කමක් ලතබුශණ් නතහත. ඇයි ඒ? අපි ඒ ගතන නඩු 
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කියලා තිශබනවා. නඩුවලින් තීන්ු  දීලා තිශබනවා. ඒ තීන්ු  තවම 

අපි ක්රියාත්මක කරලා නතහත. ශකොශරෝනා වයිරස් එකට පතණියෙ 

ශෙන්ශන්, අරකෙ ශෙන්ශන්, මිනිය වළොනවාෙ, නතද්ෙ කියලා අපි 

තවමත් සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නවා. මිනී වළ ෙමනවාෙ, නතද්ෙ 

කියන එක කියන්න ඕනෑ ඇමතිතුමා ශනොශවයි. ඒක තාක්ෂණික 

කමිටුවක් විසින් තීරගය කරන්න ඕනෑ. ෙතන් ශම් ශකොශරෝනා 

වසංගතයට අවුරුද්ෙක් පිශරන්න ඇවි් ලා තිශබනවා. ඒ තාක්ෂග 

කමිටුව විසින් නිවතරැදි උත්තරයක් ශෙන්ශන් නතත්ශත් ඇයි? ඒ 

උත්තරයට අපි හිස නවන්න සූොනම්. ඒ නිසා ශමවතනි අනව ය 

වාෙ විවාෙවලට යන්ශන් නතතුව, ශම් රට වතටී තිශබන ්රපාතශයන් 

ශගොඩගන්නා වතඩ පිළිශවළක් සඳහා අෙ  ජාතියට සංවාෙයක්  

අව යශවලා තිශබනවා.   

විශ ේෂශයන්ම මතතිවරග වයාපාරය තුළ ඇහුණු ්රධානම 

 බ්ෙය, ්රධානම හඬ ශමොකක්ෙ? "එක රටක් - එක නීතියක්" කියන 

හඬ. හතටහත්ලක්ෂයකශේ ඒ බලාශපොශරොත්තු ඉටු කිරීම අශේ වග 

කීමක්. ශම් ්ර ්නය අපි නිසි ශලස කළමනාකරගය කර ගත්ශත් 

නතත්නම්, රට යළිත් ත්රස්තවාෙශේ ශගොු රක් බවට පත්ශවනවා. 

ඉස්ලාම් අන්තවාෙශේ ස්වභාවය ොර් නිකව අපි ශත්රුම් ගන්න 

ඕනෑ. එශමන්ම එය ශලෝක ශද් පාලන සංෙර්භය තුළ ශත්රුම් 

ගන්න ඕනෑ. ශලෝක බලවතුන්ශේ විවිධ උපායන්වලට අපි හසු විය 

යුතු නතහත. ්රඥා සම්පන්න ශලස ශම් ්ර ්නයට පිළිතුරක් අප 

ශසොයා ගත යුතුයි. ශලෝකශේ ුදස්ලිම් රටව්  අතරින් බහුතරයක් 

ුදස්ලිම් ජනතාව ජීවත්වන රටවල අශනක් කිසිු  ආගමකට ඉඩක් 

නතහත. සමහර රටව්  secular; සමහර රටව්  Islamic States; 

සමහර රටව්  මධයස්ථයි. අශේ රශට් ුදස්ලිම් ජනතාව ශකොයි 

පතත්තටෙ ශම් ත් ලු ශවමින් යන්ශන්? අෙ ඇඳුශමන්, කෑශමන්, 

බීශමන් ඔවුන් බංේලාශද් යට වඩා අන්තවාෙයට ත් ලුශවලා 
තිශබනවා. එය සහරාන්ට ලඝු කරන්න එපා. යම් ඉස්ලාම් 

භක්තිකයකු ආගම අතහතර ශවනත් ආගමකට ගිශයොත් ඔහු වහාම 

මරා ෙතමිය යුතු යතයි කුරාගශේ සඳහන්ශවලා තිශබනවා. එය 

ශනොශවයි වතෙගත් කාරගය. ශම් කුරාග වගන්තිය 61වන 

ශශ්රේණිශේ ශපළ ශපොතට ඇතුළත් කරන තුරු අපි අන්ධයින් වාශේ 

සිටිශේ ඇයි? 61වන ශශ්රේණිශේ ශපළ ශපොතට ශම් වගන්තිය ගිශේ 

ශකොශහොමෙ? ශම් ්ර ්නයට උත්තර ශෙන්න ඕනෑ. ඉස්ලාම් 

අන්තවාෙය ශපෝෂගය වන මූලය වන්ශන් ඉස්ලාම් ආගමික පාස් . 

මද්රසා පාස්  කියන්ශන් ඉරිො ඉස්ශකෝල නම් අපට කිසි ්ර ්නයක් 

නතහත. මද්රසා පාස්  කියන්ශන් ඉරිො ඉස්ශකෝල ශනොශවයි. ඒවා 

තවත් ඉස්ශකෝල වගයක්. ඒවා නීති විශරෝධීයි. එය තිබිය යුත්ශත් 

අධයාපන අමාතයාං ය යටශත්යි. අෙ ෙක්වා අපි ඒ සම්බන්ධශයන් 

තීරගයක් අරශගන නතහත. ලංකාශව ෙතනට පවත්නා අධයාපන 

නීතියට පිටින් ශම් මද්රසා පාස්  පවත්වාශගන යනවා. ශම් මද්රසා 

පාස්  කියන්ශන් ඉරිො ඉස්ශකෝල ශනොශවයි. ුදස්ලිම් අය ඉරිො 

ඉස්ශකෝල පතවතත්මම සම්බන්ධශයන් අශේ කිසිු  විශරෝධයක් 

ශනොමතති බව ශම් අවස්ථාශවදී මා කියන්න කතමතතියි.  

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, ඔබ වහන්ශසේට නියමිත කාලය 

අවසානයි. 
 

ගරු සපූජ  අතුමරලියේ රතන හිමි 
(ைொண்புைிகு (வை.) அத்துரலிலய ரதன லதரர்) 

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

මා අවසන් කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි. විශ ේෂශයන්ම 

ශහෝ බය පන්ති ශේ සිට 5වන පන්තිය ෙක්වා ෙරුවන් වත බවියට 

පත්ශවනවා. ඒ ෙරුවකු වත බවියට පත් වුශගොත් ඉස්ලාම් නීතිය 

අුවව කසාෙ බිනන්න පුළුවන්. කාති උසාවිවලින් ශමය අුවමත 

කරනවා. "එක රටක් - එක නීතියක්" කියලා කිවශව, ශමන්න 

ශම්වා නවත්වන්න ඕනෑය කියන එකයි. අපි තමයි ජනතාවට කථා 

කරලා කිවශව, ශමන්න ශම් අන්තවාදී නීති හකුළා ෙතමීම සඳහා අපි 

සටන් කරනවා  කියලා. ආණ්ඩුව ෙතන් එය ක්රියාවට නතඟිය යුතුයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපි ශබොශහොම ු ෂ්කර තත්ත්ව  යටශත් 

තමයි මතතිවරගයට ඉදිරිපත් වුශණ්. පසුගිය මතතිවරගශේදී 

ජාතික මට්ටශම් සංවිධාන ගගනාවක් එකතු වුගා. අපට 

මාධයවලින් කිසිම  ක්තියක් තිබුශණ් නතහත. ඒ සිය් ල මතෙ අපට 

ලබා ගන්න පුළුවන් වුණු ජයග්රහගය තුළ මන්ත්රීවරයකු ව ශයන් 

පත්ශවලා අෙ ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට එන්න පුළුවන් වුගා.  

ජනතාවශේ ඒ බලාශපොශරොත්තුව අපි ඉෂ්ට කරන බවත් අවසාන 

ව ශයන් මා කියන්න කතමතතියි.  මශේ කථාශව තව කිව යුතු 

අෙහස් තිබුගත්,  කාලය ඉක්ම ගිය නිසා මශේ  කරුණු ඉදිරිපත් 

කිරීම ශම් අවස්ථාශවදී අවසන් කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  

හතමශෙනාටම ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ආණ්ඩු පක්ෂශේ ්රධාන සංවිධායකතුමනි, ශම්  ්ර ්නයට ෙතන් 

පිළිතුරක් ශෙනවාෙ? 

 
ගරු යජ න්ස ්න් ්රනාන්ු  මහයතා   
(ைொண்புைிகு ல ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි, ඉදිරිශේදී අපි පිළිතුරක් ලබා ශෙනවා.  

      
ගරු සී.වී. විග්ධනයන්ෂව්රන් මහයතා 
(ைொண்புைிகு க.வி. விக்லனஸ்வரன்) 
(The Hon. C.V. Wigneswaran) 

Hon. Speaker, - 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Yes, Hon. Wigneswaran? 

 
ගරු සී.වී. විග්ධනයන්ෂව්රන් මහයතා 
(ைொண்புைிகு க.வி. விக்லனஸ்வரன்) 
(The Hon. C.V. Wigneswaran) 

Sir, I am scheduled to speak as the eighth speaker in 
the afternoon. The matter I want to raise is that none of 
the corrections that I wish to propose to the Penal Code 
(Amendment) Bill and the Evidence (Amendment) Bill 
could be made because by then, all the corrections would 
have already been made.    

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
You can take that up in the evening.  

      
ගරු සී.වී. විග්ධනයන්ෂව්රන් මහයතා 
(ைொண்புைிகு க.வி. விக்லனஸ்வரன்) 
(The Hon. C.V. Wigneswaran) 
Sir, then everybody will be speaking about those and I 

will have to speak about them at the end of the Debate. If 
that be so, let me have the chance of speaking first after 
lunch.  

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Now, there is no time. You can speak in the afternoon.   
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගරු සී.වී. විග්ධනයන්ෂව්රන් මහයතා 
(ைொண்புைிகு க.வி. விக்லனஸ்வரன்) 
(The Hon. C.V. Wigneswaran) 
I mentioned that to the Hon. Minister also. All those 

corrections would be of no use if, at the end of Debate, 
they are not going to proceed with those.     

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
We can organize for you to speak in the afternoon. 

There is no problem.  

 
ගරු සී.වී. විග්ධනයන්ෂව්රන් මහයතා 
(ைொண்புைிகு க.வி. விக்லனஸ்வரன்) 
(The Hon. C.V. Wigneswaran) 
Okay.  

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රධාන වතඩකටයුතු ආරම්භශේ දී ශයෝජනා. 

 

 
පාර්ලියම්න්තුමයේ ක යුතුම 
பொரொளுைன்ற அலுவல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 
ගරු යජ න්ස ්න් ්රනාන්ු  මහයතා   
(ைொண்புைிகு ல ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි, සභානායකතුමා ශවුවශවන් මා පහත 

සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:  

"නයාය පත්රශේ ්රධාන කටයුතුවල අංක 4 ෙරන විෂයය පිළිබඳ වතඩ  අෙ 

දින රැස්මශම්දී 07 ෙරන පාර්ලිශම්න්තුශව ස්ථාවර නිශයෝගශයහි 

විධිවිධානයන්ශගන් නිෙහස් විය යුතු ය." 

 
්රශයීයන්ය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රධාන වතඩකටයුතු.  නයාය පත්රශේ විෂයය අංක 6, 0, 3 සහ 4. 

 

 
දණ්ඩ නීති සාංග්රහයය සසාංයශයීය නන  පන්  

යකුමම්පත 
தண்டமனச் சட்டக்லகொமவ (திருத்தம்) 

சட்டமூலம்  
PENAL CODE (AMENDMENT) BILL  

 
යද වන වර කියවීයම් නියය ගය කියවන ලදී. 
இரண்டொம் ைதிப்பிற்கொன கட்டமள வொசிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 

ගරු එම්.යූ.එම්. අලි සේරි මහයතා සඅධිකරණ අමාතතුමමා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி - நீதி அமைச்சர்) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry - Minister of Justice) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙ දින නයාය පත්රශේ දිනට නියමිත 

කටයුතුවලට අොළ විෂයය අංක 6, 0 සහ 3 මා ඉදිරිපත් කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, දිවා ආහාර විශවකශයන් පසු මශේ 

කථාව කරන්න බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.   

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි.  

ශමම අවස්ථාශව දිවා ආහාරය සඳහා පස්වරු 6.31 ෙක්වා 

සභාශව වතඩ කටයුතු තාවකාලිකව අත් හිටුවනවා.  
 
රැස්වීම ඊ  අනුකූලව තාවකාලිකව අ්  හිුමවන ලදින්  නියය ජ 

කාරක සභාපතිතුමමා [ගරු අාංගජන් රාමනාදන් මහයතා]යග්ධන 
සභාපති් වයයන් අ.භා 1.30  නැවත පව් වන ලදී. 

அதன்படி, அைர்வு பி.ப.1.30 ைைிவமர இமடநிறுத்தப்பட்டு 

ைீண்டுந் ததொடங்கிற்று. குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள் 

[ைொண்புைிகு அங்க ன் இரொைநொதன் ] தமலமை வகித்தொர்கள்.   
Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed, 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. ANGAJAN 
RAMANATHAN] in the Chair. 

 
ගරු නියය ජ කාරක සභාපතිතුමමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Ali Sabry, please. You have 18 minutes.  

 
ගරු එම්.යූ.එම්. අලි සේරි මහයතා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
I have 20 minutes, Sir.  

 
ගරු නියය ජ කාරක සභාපතිතුමමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
It has been reduced to 17 minutes, Hon. Minister. 

 
[අ.භා. 6.31  

 

ගරු එම්.යූ.එම්. අලි සේරි මහයතා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, "පනත් ශකටුම්පත ෙතන් 

ශෙවන වර කියවිය යුතුය"යි මා ශයෝජනා කරනවා. 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙණ්ඩ නීති සංග්රහය, 

සාක්ක  ආඥාපනත සහ ඇප පනතට ශගන එන ලෙ යම් යම් 

සංශ ෝධන සාකච්ඡාවට භාජන ශවලා, අෙ දින ඒ පනත් 

ශකටුම්පත්වල  ශෙවන වර කියතමම ඉදිරිපත් කරමින් ඒ පිළිබඳ 

කරුණු කීපයක් සඳහන් කරන්න මම බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  

අපි රජයක් ව ශයන් පත්වූවාට පසුව, ඉතා ඉක්මනින්ම ශම් 

රශට් නීතිශේ සිු  විය යුතු යාවත්කාලීන කිරීම් කරන්න විශ ේෂ 

වතඩ පිළිශවළක් ක්රියාත්මක කරමින් සිටිනවා. ඒ අුවව, අපරාධ, 

සිවි්  සහ වාණිජ නීතිය පිළිබඳ  සංශ ෝධන සමාශලෝචනය කිරීම 

සඳහා කමිටු 3ක් පත් කර, ඔවුන්ශගන් ලතශබන වාර්තා අුවව විවිධ 

විවිධ අග පනත් සම්බන්ධශයන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා අපි 

කටයුතු කරශගන යනවා. ඉක්මනින් කර ගත හතකි සංශ ෝධන -

ඉංග්රීසි භාෂාශවන් කියනවා නම් low-hanging fruits- තමයි අපි 

ශම් කරශගන යන්ශන්. සංශ ෝධන රාිතයක් පිළිබඳව කතිකාවක් 
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ඇති කරශගන තිශබනවා. ඒ සම්බන්ධශයන් අපි කිසිු  

පතකිළීමකින් ශතොරව වතඩ කටයුතු කරශගන යනවා. ඊට පස්ශසේ 

අපි සම්ූරර්ග අධිකරගය ක්ශෂේත්රය පරිගගකගත කිරීම, 

digitalize කිරීම සඳහා අව ය මූලික කටයුතුෙ  කරශගන යනවා. 

අොළ කටයුතු  සඳහා ුදේ  ශවන් කරශගනත් තිශබනවා.  

ඒ හා සමානවම, අලුත්කශඩ් උසාවි සංකීර්ගය 

සම්ූරර්ගශයන්ම ශවනස් ආකාරයට  ශගොඩනෙන්න, House of 

Justice project එකක් අපි ක්රියාත්මක කරනවා.   කුලුුව 4කින් 

යුක්තව එය ඉදිකරන්න තමයි සතලසුම් කර තිශබන්ශන්. ඒ සඳහා 

රුපිය්  බිලියන 6 .5ක් වතය කරනවා.  ඒක ඉතා ඉක්මනින්ම සිු  

ශවනවා. ලබන 05වතනි ො ඒ සඳහා ුද්  ග්  තතබීමට ගරු 

අග්රාමාතයතුමා අලුත්කශඩ් උසාවි සංකීර්ගය ශවත පතමිශගනවා.  

නීතිය යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා ඉතා කතපමශමන්, ඕනෑකමින් අපි 

වතඩ කටයුතු කරශගන යනවා. ගරු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමනි, ශම් සිය් ශලන්ම අපි බලාශපොශරොත්තු වන්ශන් 

නීතිශේ පාලනයක් ඇති කර, ඉතාම ඉක්මනින් රශට් සාමය, 

සමගිය ඇති කර, සියලුශෙනාටම සම  අවස්ථා ලතශබන ආකාරයට 

කටයුතු කිරීමයි.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ශවනස් විධියට ශම් 

සම්බන්ධශයන් අෙහසක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මම ශම් ශවලාව 

උපශයෝගි කර ගන්නවා. අශේ රටට නිෙහස ලතබිලා අවුරුු  73ක් 

ගත ශවලා තිශබනවා. අවුරුු  73ක් ගත වුව ෙ, ශ්රී ලාංකිකයන් ශලස 

එකිශනකාට ගරු කරමින්, අශනයෝනය සංස්කෘතිවලට හා 

අයිතිවාසිකම්වලට ඉඩශෙමින්, විවිධත්වශයන් ඒකීයත්වය - unity 

in diversity - කරා ළොමමට අප සමත් ම ඇත් ෙ යන්න පිළිබඳව 

අප විසින් ක් පනා කළ යුතුව තිශබනවා. ශලෝකශේ විවිධ රටව්  

අතීතශේ ආගම්, ජාති, භාෂා හා ්රාශද්ශීය ව ශයන් ශබදී ශවන් ම 

සිටි නුදත්, පසුව ඒවායින් ඔවුන් පාඩම් ඉශගනශගන 

එකිශනකාශේ අයිතිවාසිකම් පිළිගනිමින් රටක් ව ශයන් එක්ව 

ඉදිරියට යන ආකාරය විවිධ රටවලින් අපට ෙතක ගත හතකියි. 

එශහත්, අවුරුු  73ක් ගත වූ තතන ෙ අප අතර තිශබන ශවනස්කම් 

අඩු ශවනවා ශවුවවට, තවු රටත් එය වත බ ශවමින් පවතින 

ආකාරයට කදිම නිෙසුන ශමම පාර්ලිශම්න්තුව ශනොවන්ශන් ෙ 

යන්න ශමම සභාවට පතමිණි නවක මන්ත්රීවරයකු හා ඇමතිවරයකු 

ශලස සභාශව සමහර විවාෙ ශෙස බලා සිටින විට මට නතවත නතවත 

සිහියට නතශෙනවා.  

විවිධ ආගම් ඇෙහූ පමණින්, විවිධ ජාතිවලට අයිති වූ පමණින්, 

විවිධ භාෂා කථා කළ පමණින් අපි සතුරන් ශනොවන බව වටහා ගත 

යුතුව ඇත. අපශේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශව හා ජාතික ගීශේ 

පෙනම වතටී ඇත්ශත් ෙ අපශේ විවිධත්වයට ගරු කරමින් සෑම ශ්රී 

ලාංකිකශයක්ම එක හා සමානව සතලකිය යුතුය යන පෙනම මතය. 

භාෂගශේ නිෙහස අපට ලතබී ඇත්ශත් එකී පෙනම මත සිටශගනය. 

්රං  ජාතික කතුවරශයකු වූ "ශවෝ් ශටයා" පතවසූ ආකාරයට, අපි 

එකිශනකා කියන ශෙය පිළිගත යුතු නතත. එශහත් අෙහස් ්රකා  

කිරීමට අපට ඇති අයිතිය අපි දිවි හිමිශයන් සුරැකිය යුතුය - "I  do 

not agree with what you say, but I will defend to the death 

your right to say it."   

අප අතීතය දිහා යළි හතරී බලනශකොට අපි සියලුශෙනාටම 

වතරු ණු තතන් රාිතයක් ඇති බව ශපශන්. සෑම ජාතියකටම අයිති 

තතනතත්තන්, සෑම ආගමක්ම අෙහන තතනතත්තන් අතීතශේ විවිධ 

අවස්ථාවලදී විවිධ ්රචණ්ඩත්ව සමාජය ශවත ුදො හතර ඇත. 6958 

ශකෝලාහලය, 6978 ශකෝලාහලය, 6981දී යාපනශේ පුස්තකාලය 

ගිනි තතබීම, 6983 ජූලි කලබලය, 6976 කතරැ් ල, 88-89 කතරැ් ල, 

අරන්තලා භික්ෂු ාාතනය, ෙළො මාළිගාවට එ් ල වූ ්රහාරය, මහ 

බතංකු ්රහාරය, කතබිතිශගෝ ලෑව ්රහාරය, කාත්තන්කු බය හා 

එරාවූර් ුදස්ලිම් ප් ලිවල සිු වූ ාාතන ශමන්ම සොම් හුශසේන් 

ගම්මානයට එ් ල වූ ්රහාරය සහ මෑතකදී සහරාන් ඇතුළු 

ත්රස්තවාදීන් විසින් එ් ල කළ ම්ශ් ච්ඡ ්රහාරය අශේ ඉතිහාසශේ 

කළු පත් ලම් බවට කිසිු  සතකයක් ශනොමතත.      

ඒ උන්මත්තක ම්ශ් ච්ඡ ත්රස්තවාදී ක්රියාකාරකම් 

ශහේතුශකොටශගන අපි ඒ සම්ූරර්ග සමාජයම ශකොන් කර, ශවන් 

කර ෙමා එක් පතත්තකට ත් ලු කර ශම් ්ර ්නයට විසඳුම් ශසොයා 

ගතනීමට උත්සාහ කරන්ශන් නම්, මම වි ්වාස කරන ආකාරයට 

අපි වතරදි ්රශව යක් ලබාශගන තිශබනවා. ශෙවතනි ශලෝක 

යුද්ධශයන් පසුව ුදළු ශලෝකය විසින්ම ජපානය ශකොන් කර 

තිබුගා. අප රට නිශයෝජනය කරමින් ශලොවතුරා බුු රජාගන් 

වහන්ශසේශේ බුු  ෙහශම් අගය ශලොවට වටහා ශෙමින් "වවරශයන් 

වවරය ශනොසන්සි ශඳේ - අවවරශයන්ම වවරය සන්සි ශඳේ" 

යුවශවන් ශෙසූ ඒ බුද්ධ වචනය ජපානශේ පුනරුෙශේ හතරවුම් 

ලක්ෂයය වූ බව අපි ඉතිහාසය ශෙස බලා ශත්රුම් ගත යුතුව ඇත. 

එශහත් එවන් ආෙරය, කරුගාව, වමත්රිය හා ෙයාව මත පෙනම් වූ 

වනගෙම් අෙ අප සමාජය සතුව පවතින්ශන් ෙ?  ශනොඑශසේ නම් අපි 

එකිශනකා ශවන්ශකොටශගන ශබදී ශවන් ම කුළ්  කා ගතනීමට 

තවු රටත් කටයුතු කරමින් සිටින්ශන් ෙ යන්න පිළිබඳව අප 

තවු රටත් සලකා බතලිය යුතුව ඇත.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මා ශගෞරවශයන් ්රකා  

කර සිටින්ශන් ශමයයි. ජාතීන් අතර සාමය, සමගිය හා 

සශහෝෙරත්වශේ බතඳීම් ඇති කිරීම සඳහා අපි ශම් ගරු සභාව 

ශතෝතතන්නක් කර ගත යුතුවා මිසක, එය ජාතීන් අතර වවරය, 

අනාෙරය, සතකය හා ු රස්තභාවය වත බ කිරීමට කටයුතු කරන 

තතනක් බවට පත් කර ගන්ශන් නම් අශේ අනාගතය එතරම් 

සුබොයක ශනොවුව ඇත. එම නිසා, අපි අතීතශයන් පාඩම් ඉශගන 

ගන්නා විට අප ෙතනගත යුතු එක් ශෙයක් ඇත. එනම්, අෙහස් ්රකා  

කිරීම යටපත්ශකොට, භාෂගශේ නිෙහස අහිමිශකොට, ්ර ්නවලට 

විසඳුම් ලබා දිය ශනොහතකි බවයි. 

අේපාපි් ශ්  අමිර්තලිංගම් මහතා ඇතුළු ද්රවිඩ එක්සත් විුදක්ති 

ශපරුදග පාර්ලිශම්න්තු ්රජාතන්ත්රවාෙශයන් ඉවත්ව ගිය කළ ද්රවිඩ 

ජනතාව සරග ශසොයා ගිශේ ්රභාකරන් ඇතුළු විනා කාරී 

එ් ටීටීඊ සංවිධානය ශවතය. 6983 ජූලි කලබලයට සම්බන්ධවූවන් 

නිෙත් ශ්  හතසිශරද්දි නතගී ආ ජනතා විුදක්ති ශපරුදශණ් ්රගතිය 

ආපසු හරවන්නට එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව ඔවුන් තහනමට 

ලක් කළ විට ඔවුන් යටිබිම්ගත ම ආයුධ සන්නද්ධ අරගළයක 

ශයදී ශම් රටට ඇති කළ මහා විනා ය අපට අමතක නතත.  

ලංකාශව සහ ෙකුණු ආසියාශව විිතෂ්ටතම පුස්තකාලයක් 

ශලස නම් ෙරා සිටි, ශපොත්පත් 91,111කට අධික සංඛයාවක් තිබුණු 

යාපනය පුස්තකාලය 6981 වර්ෂශේදී ගිනි තතබූ කළ එය බලා සිටි 

යාපනය වි ්වවිෙයාලශේ එවකට ශසේවය කළ ආචාර්ය ුවේමාන් 

නතමතති අය ශෙමළ භාෂාශවන් ලියන ලෙ පෙවතලක සිංහල 

පරිවර්තනය උපුටා ෙතක්මම සුු සු යතයි මට හිශත්. නිලාර් එන්. 

කාසිම් විසින් පරිවර්තනය කරන ලෙ එම පෙවතශ්  ශමශසේ සඳහන් 

ශව: 
 "බුු න් ාාතනය කිරීම - එම්.ඒ. ුවේමාන් 

 ශපර දින මශේ සිහිශනක 

 බුු හු ශව බ වතදී මියතු ගහ 

 සිවි්  ඇඳුමින් සතු ණු 

 බල ශසනග 

 උන් වහන්ශසේ ාාතනය කළහ 

 තිබිග බිම ඔත් ශ්  විලක් මත 

 ශ්රී ශද්හය 

 යාපනය ශපොත් වනලට ඇතුළුවන 

 ප බශපළ ළෙම 
 

 රැශේ අඳුශර්ම-ඇමතිවරු ආහ 

 'ශම් නම අශේ ලයිස්තුශව ලියා නතත 

 ඉතින් ශමොන එශහකට 

 මරා ෙතුදශව ඔශහොම?' 

 කිපී වනවනළහ 

 'නෑ සර් 

 වතරද්ෙක් ශනශමයි ශම් 

 උන් වහන්ශසේශේ ්රාගය ශනොසිඳ 

 මතස්ශසකුවත් මරන්නට ශනොහතකි ශවයි 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

 අන්න ඒ නිසාමයි..' 

 පිළිවෙන් ශෙති 

 'හතරි හතරී 

 සෙවන්න ඔය ශද්හය 

 එශසේ කී ඇමතිවරු 

 සතෙවුගහ 

 සිවි්  නිලධාරීහු 

 ඇෙශගන ගියහ ඇතුළට 

 බුු න්ශේ ශ්රී ශද්හය 

 ශපොත් අුවෙහසකින් සෙවූහ එය 

 අනතුරුව 

 සිොශලෝවාෙ සූත්රය-ේ වන්නාහුය 

 ෙතම අළු විය 

 ශ්රී ශද්හය 

 ධම්ම පෙයෙ භාෂ්ම ම ඇත. 

ත්රස්තවාදී ම්ශ් ච්ඡ ක්රියාකාරකම්වල ශයශෙන තිරිසුවන්ට 

ජාතියක් ශහෝ ජන්මයක් තිබිය ශනොහතක. ඔවුන් ජාතයාලය ශලස 

ශහෝ ආගශම් නාමශයන් ශහෝ ශපනී සිටින්ශන් සිය තිරිසන් අරුදණු 

ඉටු කර ගතනීමට මිසක සතබෑ ශලසම එකී ජාතීන් ශහෝ ආගම් 

නිශයෝජනය කරමින් ශනොවන බව අප වටහා ගත යුතුව ඇත. 6983 

මහා ජූලි කලබලය එ් ටීටීඊ සංවිධානයට ලබා ු න් ශලොකුම 

ඔක්සිජන් සතපයුම වූවා ශසේම සහරාන් ඇතුළු උන්මත්තක 

ම්ශ් ච්ඡ ත්රස්තවාදී සාහසිකයන්ට ඔක්සිජන් සතපයූශව අලුත්ගම, 

දිගන වතනි ස්ථානවල පතවති ජාතිවාදී ගතටුම් බවට කිසිු  විවාෙයක් 

තිබිය ශනොහතක. ශමයින් තවු රටත් මනාව පසක් කරන්ශන්, එො 

බුු රජාගන් වහන්ශසේ ශද් නා කළ, "වවරශයන් වවරය 

ශනොසන්සි ශඳේ. අවවරශයන්ම වවරය සන්සි ශඳේ" යන බුද්ධ 

වචනය අෙටත් ශම් මහ ශපොළව මත සනාතන යථාර්ථයක් වන බව 

ශනොවන්ශන්ෙ? 

අෙ ඇතතම් ශකොටස් හා ඇතතම් මාධය සාමය, සමගිය ශවුවවට 

වවරය, ශබදීම, සතකය හා අසතය ්රචාරය කරමින් යන ගමශන් 

අවසානය ශකබඳු ෙ යන්න පිළිබඳව අපට ඉතා භයක් ඇත. අපි 

ශමම තත්ත්වශයන් මිදී, ශබදීම, වවරය, සතකය ශබෝ කරනවා 

ශවුවවට ආෙරය, කරුගාව, ෙයාව, වමත්රිය ශබෝ කරන්නට 

කාලය එළත  ඇත. ශනොඑශසේ නම්, ජාතියක් ව ශයන් අපි යළි 

පසුතතශවුව ඇත.  

ශෙවන ශලෝක යුෙ සමශේ හිට්ලර් යටශත් යම් යම් ජාතීන් 

ඉලක්ක ශකොට ශගන ගිය ම්ශ් ච්ඡ වර්ගවාදී ්රකා  සහ අශේ 

රශට් ඇතතම් මාධය අෙ ශගන යන ්රකා වල එතරම් ශවනසක් 

ශනොමතත. එකී ජනතාව ශබෙන නයාය පත්රවල සතබෑ ස්වරූපය 

හඳුනා ශනොගත් යම් යම් සමාජ ශකොටස් අොළ පහරදීම් තමන් 

ශවත ශහෝ තමාශේ සමාජය ශවත ශයොුද ශනොවන ශතක්, එයින් 

අමන්ොනන්ෙයට පත් ම ඇති බව අපට වතටශහේ. ඒ අය ශනොමෙ 

ශගොස් ඇති බවට වූ ශහොඳම කියතමම ශෙවන ශලෝක යුෙ සමශේ 

ජර්මනිශේ ජීවත් වූ ක්රිස්තියානි ූරජක මාර්ටින් නීශමොලර්ශේ පහත 

සඳහන් ්රකා ය බව අප ශත්රුම් ගත යුතුව ඇත. ඔහු ශමශසේ 

සඳහන් කර තිශබනවා: 

"්රථමශයන් ඔවුන් ශකොමියුනිසට්්වාදීන් ශසොයා පතමිණිශේය. මම 

ශකොමියුනිස්ට්වාදිශයකු ශනොවන නිසා මම නිහඬව සිටිශයමි. 

පසුව ඔවුන් සමාජවාදීන් ශසොයා පතමි ණිශේය. මා සමාජවාදිශයකු 

ශනොවන නිසා මම නිහඬව සිටිශයමි. 

ඉන් පසුව ඔවුන් වෘත්තීය සමිති ක්රියාකාරීන් ශසොයා පතමිණිශේය. 

මම වෘත්තීය සමිති ක්රියාකාරිශයකු ශනොවන නිසා මම නිහඬව සිටිශයමි. 

ඉන් පසු ඔවුන් යුශෙවවන් ශසොයා පතමිණිශේය. මම  යුශෙවශවකු 

ශනොවන නිසා එවර ෙ මම නිහඬව සිටිශයමි. 

ඉන් පසු ඔවුන් මා ශසොයා පතමිණිශේය. එවිට මා ශවුවශවන් කථා 

කිරීමට කිසිශවකු ඉතිරි ම සිටිශේ නතත." 

පාස්කු ්රහාරයට සම්බන්ධ ත්රස්තවාදින් හා ඊට ආධාර, අුවබල 

ලබා ු න් සියලුශෙනා පිළිබඳව විමර් නය ශකොට ෙඬුවම් ලබා දිය 

යුතුය. ඒ පිළිබඳව කිසිම ්ර ්නයක් ශනොමතත. ඔවුන් කිසිශවකුශේ 

තරාතිරම ශනොබලා, නීතිශයන් ගතලම යෑමට ඉඩ ලබා ශනොදීමට 

රජයක් ව ශයන් අපි කටයුතු කරන්ශනුද. ඒ පිළිබඳ විවාෙයක් 

ශනොමතත. ඒ හා සමානවම, ඊට සම්බන්ධ ශනොවූ, ඒ සඳහා කිසිු  

ආකාරයකින් ොයක ශනොවූ කිසිශවකුට ශහෝ කිසිු  නිර්ශද්ෂී 

පුද්ගලශයකුට ෙඬුවම් ශනොකිරීමටත් අප වගබලා ගත යුතුව ඇත. 

මා ශපර සඳහන් කළ ආකාරයට, 83 ජූලි කලබලයට කිසිශසේත් 

සම්බන්ධ ශනොවූ නව සමසමාජ පක්ෂය, ශකොමියුනිස්ට් පක්ෂය හා 

ජනතා විුදක්ති ශපරුදග තහනම් කළ, ශනොමෙ ගිය ඉතිහාසයක් 

අපට ඇත. වතරදි පුද්ගලයන් හ ාශගොස් ඇත්ත ව ශයන්ම ඊට 

සම්බන්ධ සමාජ ශකොටස් තවු රටත් සමාජශේ සතෙම සිට යළිත් 

වරක් යම් ්රචණ්ඩත්වයක් ුදො හරිුව ලතබුවශහොත් එය ශමරට 

සමාජ ස්ථරයට ෙරා ගත ශනොහතකි මහා වි ාල ශේෙවාචකයක් වුව 

ඇත. එම නිසා පරීක්ෂග අපක්ෂපාතීව, යුහුසුලුව, ක බනම්ව හා 

ූරර්ව නිගමනවලින්  ශතොරව සිු  කිරීම සඳහා වගකිව යුතු රජයක් 

ව ශයන් අප කටයුතු කරුව ඇත.  

ුදස්ලිම් සමාජය තුළ යම් යම් අන්තවාදී ශකොටස් ත්රස්තවාෙය 

ශවත නතඹුරු ම ්රචණ්ඩත්වය ුදොහරිුව ලතබූ බවට කිසිු  විවාෙයක් 

නතත. ඊට සම්බන්ධ සියලු ශතොරතුරු ලබාශගන, එවන් ශෙයක් 

ඉදිරිශේ දී සිු  ශනොමමට වගබලා ගතනීමට අපි සමස්ත ුදස්ලිම් 

්රජාව දිනාගත යුතුව ඇත. 

මක්නිසාෙයත් එකී ශතොරතුරු හා ඊට සම්බන්ධ කරුණු 

ලබාගතනීම සඳහාත්, එකී සමාජ චින්තනය ශවනස් කිරීම සඳහාත්, 

ඒ අෙහස්වලින් යම් යම් ශකොටස් ුදො ශගන ්රධාන ්රවාහයට ඔවුන් 

ඇතුළත් කිරීම සඳහාත් ඔවුන් සමෙ එක්ව වතඩ කිරීම අති ය 

වතෙගත් බව දියුණු රටව්  වන මහා බ්රිතානය, සිංගේූරරුව, 

ජර්මනිය වතනි රටවලින් අපට පාඩම් ඉශගන ගත හතකිය. 

එම නිසා ශම් අවි ්වාසයට, ශම් සතකයට, ශම් බියට, ශම් 

අශනයෝනය අනවශබෝධයට අවසන් තිතක් තතබීමට සෑම ශ්රී 

ලාංකිකශයකුටම තමන්ශේ යතයි කිව හතකි ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාවක් සතදීශම් වි ාල වගකීමක් ශම් රජයට හා මශේ 

අමාතයාං යට පතවරී තිශබනවා. අපි එම කාර්යය ශනොපතකිළ ඉටු 

කරනවා.  

ශමොශහොතකට කලින් කථා කරපු ගරු  ූරජය අතුරලිශේ රතන 

ස්වාමීන් වහන්ශසේ ්රකා  කර සිටියා, සමහර නීති ශවනස් විය 

යුතුයි කියලා. අනිවාර්යශයන්ම එශහම සිු  විය යුතුයි. අපි එය 

පිළිගන්නවා. විශ ේෂශයන්ම බාල වයස්කාර ුදස්ලිම් විවාහ 

නතවතත්විය යුතුයි. මම ෙතනටමත් ුදස්ලිම් විවාහ නීතිය ශවනස් 

කිරීම සඳහා අව ය නීති සම්පාෙනය කිරීමට සහ අවුරුු  68ක අවම 

විවාහ වයසක් ඇති කිරීම සඳහා කටයුතු කරමින් සිටිනවා. ඒ 

පිළිබඳ කිසිු  විවාෙයක් නතහත. ඒවා කළ යුතු ශද්ව් ; කළ යුතුයි. 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නීතිය යාවත්කාලීන 

කිරීශමන් අපි බලාශපොශරොත්තු වන්ශන් ශම් රශට් සාමය ඇති 

කිරීමටයි; මිනිසුන්ට එකට ජීවත් විය හතකි පරිසරයක් ඇති 

කිරීමටයි; ජනතාව අතර අශනයෝනය අවශබෝධයක් ඇති කිරීමටයි. 

ඒ   අශනයෝනය අවශබෝධය ඇති කිරීශම්දී අපි මිනිසුන්ට ගරු කළ 

යුතුයි, ඔවුන්ශේ අෙහස් ්රකා  කිරීශම් හතකියාවට ගරු කළ යුතුයි.    

 
Sir, I will take a  few minutes to quote from Nelson 

Mandela’s beautiful book “Dare Not Linger - The 
Presidential Years”.  I was impressed by his thinking, as 
to how one should lead. I will quote from page 65 of his 
book, where he says:  

“ 'One should never forget that the main aim in a debate, inside 
and outside the organization, in political rallies, in Parliament and 
other government structures, is that we should emerge from that 
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debate, however sharp our differences might have been, closer and 
more united and confident than ever before. The removal of 
differences and mutual suspicion within one’s 
organization….should always be our guiding principle. 

 'This is comparatively easy when we try, to the best of our ability, 
never to question the integrity of another comrade or a member of 
another political organization who has a different point of view from 
ours.  

'During my political career, I have discovered that in all 
communities, African, coloured, Indian and white, and in all 
political organizations without exception, there are good men and 
women who fervently wish to go on with their lives, who yearn  for 
peace and stability, who want a decent income, good houses and to 
send their children to the best schools, who respect and want to 
maintain the social fabric of society.  

'Good leaders fully appreciate that the removal of tensions in 
society, of whatever nature, puts creative thinkers on centre stage by 
creating an ideal environment for men and women  of vision to 
influence society. Extremists, on the other hand, thrive on tension 
and mutual suspicion. Clear thinking and good planning was never 
their weapon.' ” 

So, therefore, it is very important that we understand 
that, even 73 years after Independence, we are not 
enemies. Merely because we speak different languages, 
merely because we come from different sides and merely 
because we have different opinions on a question, we are 
not enemies of each other. Therefore, it is time that we 
start talking to each other, resolve our differences and 
come up with a new Constitution which is inclusive and 
which could be a foundation for a great Sri Lanka where 
each one of us could thrive. That is the task we have to 
carry out and I am confident that we have appointed a 
very skillful committee to look into the preliminary 
drafting of our new Constitution. They are working hard; 
they are speaking to so many people. Probably, I will 
have a working meeting with them next week or so. So, I 
hope in years to come, we should be able to forget about 
the past, admit that we, all communities and all sides, 
have made mistakes and move on and learn from South 
Africa. There is a lot to learn from them. When I read this 
book by Nelson Mandela, I remember that in one place he 
says, “I want to liberate the oppressor and the oppressed, 
both". That is what he says. Therefore, there is no point in 
our trying to hurl insults at each other. It is time that we 
move on and build this country to its real potential.  

ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ඉතා ශගෞරවශයන්  ඔබතුමන්ලාශේ 

අෙහස් ඉ් ලා සිටිනවා. ශමම පනත් ශකටුම්පත සම්බන්ධශයන් 

විශ ේෂ ශෙයක් සඳහන් කිරීමට අව ය නතහත. ශමය නීතිය 

යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා අපි කරන වයායාමයක පළුදශවනි 

අදියර විතරයි. නුදත්, අපි ෙතවතන්ත වයායාමයක් කරන්න 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ෙතනට මම පනත් ශකටුම්පත් 37කට, 

ඊට අොළ කතබිනට් අුවමතතිය පවා ලබා දීලා තිශබනවා. කතබිනට් 

මණ්ඩලය තුළ විවිධ අවධිවලදී ඒවා සාකච්ඡා ශවමින් පවතිනවා. 

තවත් පනත් 61ක් යළි සලකා බතලීම සඳහා ශවනම විශ ේෂඥ 

කමිටු පවත්වා තිශබනවා. ඔවුන් ඒ සම්බන්ධශයන් අධයයනය කර 

මට වාර්තා ලබා ශෙනවා. ඒ වාර්තා උපශයෝගි කරශගන අපි නීතිය 

යාවත්කාලීන කරනවා. උොහරගයක් හතටියට කියනවා නම්, 

ුදස්ලිම් විවාහ නීතිය,  Rent Act, ඒ හා සමානවම සහාධිපතය,- 

 
ගරු නියය ජ කාරක සභාපතිතුමමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister, your time is up. Please wind up now.  

ගරු එම්.යූ.එම්. අලි සේරි මහයතා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
මම ඔබ සියලුශෙනාශගන්ම ඉතා ශගෞරවශයන් ඉ් ලා 

සිටින්ශන් ශමම පනත් ශකටුම්පත් සංශ ෝධනය කර ගතනීමට අපට 

සහශයෝගය ලබා ශෙන්න කියලායි.  
 

්රශයීයන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 

ගරු නියය ජ කාරක සභාපතිතුමමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. Lakshman Kiriella. You 
have 13 minutes.  
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහයතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු අධිකරග 

ඇමතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලෙ පනත් ශකටුම්පත්වලට අශේ 

විරුද්ධත්වයක් නතහත. ඒ සඳහා අශේ සම්ූරර්ග සහ ශයෝගය 

ශෙනවා. එතුමා කථාව අවසන් කශළේ, අලුත් ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාවක් ගතන කියලා. එතුමා කිවවා, ඒ සම්බන්ධශයන් නීතිඥ 

මහත්වරුන්ශගන් සමන්විත කණ්ඩායමක් රජය විසින් පත් කරලා 

තිශබනවා කියලා. හතබතයි, ඒ ඔක්ශකෝම රජශේ හිතවතුන්. මම 

අහනවා රජශේ හිතවතුන් පමගක් පත් කරලා, සියලුශෙනාටම 

පිළිගත හතකි ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවක් හෙන්න පුළුවන්ෙ කියලා. 

මා ඉතිහාසය ගතන කියන්නම්. 6947දී ශසෝ් බරි ස්වාමිවරයා 

වයවස්ථාවක් හෙන්න අශේ රටට ආවා. ශසෝ් බරි ස්වාමිවරයා ශම් 

රශට් ති බුණු සියලු ශද් පාලන පක්ෂ, සියලු ජාත ී නී් එක්ක 

සාකච්ඡා කළා. ඉන් පසු සියලුශෙනාටම පිළිගත හතකි වයවස්ථාවක් 

හතු වා. සුළු ජාතීන්ශේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්න 09 වතනි 

වයවස්ථාව ඉදිරිපත් කළා. ඒ වයවස්ථාව, නිෙහස් වයවස්ථාව අන්න 

ඒ විධියටයි හතු ශව. නිෙහස ලතබුගාට පසුව අපි ශෙවතාවක් 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා හතු වා. ඒ සිරිමාශවෝ බණ්ඩාරනායක 

මතතිනියශේ ජනරජ වයවස්ථාව සහ ශේ.ආර්. ජයවර්ධන 

මතතිතුමාශේ ජනාධිපති ක්රමශේ වයවස්ථාව. ඒ අවස්ථා ශෙශක්දීම 

ශම් රශට් ඉන්න සුළු ජාතීන්, විශ ේෂශයන්ම ද්රවිඩ ශද් පාලන 

පක්ෂ සහභාගි වුශණ් නතහත. ඒ වයවස්ථා ශෙක ගතන විශවචන 

ආශව ඒ නිසායි. ඒ නිසා මා අධිකරග ඇමතිතුමාට කියනවා, සියලු 

ජාතීන්ට පිළිගත හතකි ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවක් හෙන්න නම්, 

සියලු ජාතීන් නිශයෝජනය වන ආකාරයට කමිටුවක් හෙලා 

වයවස්ථාවක් නිර්මාගය කරන්න කියලා. මා ඔබතුමාට කියනවා, 

අශේ යහපාලන ආණ්ඩුශව ශමොන අඩුපාඩුකම් තිබුගත්, අශේ 

ආණ්ඩුව බලයට පත් වුගාට පසුව ගරු අග්රාමාතයතුමාශේ උපශෙස් 

පරිදි මා සභානායක හතටියට පාර්ලිශම්න්තුවට ශයෝජනාවක් 

ශගනාවා. ඒ අුවව ුදළු පාර්ලිශම්න්තුවම ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සම්පාෙක මණ්ඩලයක් -Constitutional Assembly- බවට 

පරිවර්තනය වුගා. එො එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිටිශේ මන්ත්රීවරු 

41යි. නුදත් ුදළු පාර්ලිශම්න්තුවම එො ඒකට කතමතති වුගා. අපි 

ුදළු පාර්ලිශම්න්තුශවන්ම කමිටු 01ක් හතු වා. බන්ු ල වනගවර්ධන 

මතතිතුමා ුදේ  කමිටුශව සභාපති හතටියට කටයුතු කළා. ඒ කමිටු 

01න් වාර්තා 01ක් ු න්නා. පාර්ලිශම්න්තුශව ඉන්න සියලු පක්ෂ ඒ 

සංවාෙයට එක්කාසු වුගා. අපි දින 75ක් රැස් වුගා. අන්තිමට අතුරු 

වාර්තාවක් -Interim Report- හතු වා. ඒක පාර්ලිශම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කළා. ශමශහයුම් කමිටුව ඇතුළත සියයට 91ක 

එකෙතාවක් තිබුගා. අන්න එශහමයි වයවස්ථා හෙන්න ඕනෑ. 

ආණ්ඩුවට හිතවත් නීතිඥ මහත්වරු විතරක් පත් කළාම 

ඔබතුමාශේ පරමාර්ථය ඉෂ්ට ශවන්ශන් නතහත. [බාධා කිරීමක්   

No, no, do not disturb me. I have only ten minutes. You 

can reply later. Please.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගරු එම්.යූ.එම්. අලි සේරි මහයතා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
That is not correct. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහයතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Do not disturb me. I did not disturb you.  
 

ගරු එම්.යූ.එම්. අලි සේරි මහයතා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
Just give me one minute. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහයතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

No, I cannot because I do not want my flow to be 
interrupted.  

එතශකොට ගරු අග්රාමාතයතුමාශේ ්රධානත්වශයන් දින 70ක් 

අපි රැස් වුගා. සියයට 91ක එකෙතාවක් තිබුගා. පාර්ලිශම්න්තුශව 

සියලු පක්ෂ ආවා. අපි Interim Report එකක් පාර්ලිශම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කළා. අපි අලුත් ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවක් අභියස තමයි 

සිටිශේ. We were on the verge of a new Constitution. 
2018දී අශේ ආණ්ඩුව විසුරුවා හතරියා. මා අධිකරග ඇමතිතුමාට 

කියනවා, සියලු ජාතීන්ට පිළිගත හතකි ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවක් 

හතු ශවොත් අශේ ්ර ්න ඔක්ශකෝම ඉවරයි කියලා. අෙ ජාතයන්තර 

්ර ්න පවා ඇති ශවන්ශන් ශම් රශට් සියලු ජාතීන්ට පිළිගත හතකි 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවක් ශම් රශට් නතති නිසායි. ඒක ශත්රුම් 

ගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමන්ට හිතවත් නීතිඥ මහත්වරු පත් කරලා 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවක් හෙනවා කියන්ශන්, විහිළුවක්. අර පරග 

වතශඩ්ටම ආශයත් බහින්නයි යන්ශන්. අපි සියලුශෙනාම හිතනවා, 

ජාතයන්තර ්රජාව දිනා ගන්න නම් පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජනය 

කරන සියලුශෙනාම ඒකරාිත ශවලා වයවස්ථාවක් හෙන්න ඕනෑ 

කියලා. එවතනි වයවස්ථාවක් තමයි සාර්ථක වන්ශන්. ඒ වාශේම මා 

කියන්න ඕනෑ, ශශ්රේෂ්ඨාධිකරගය ශෙන නඩු තීන්ු  ගතන. 

ශශ්රේෂ්ඨාධිකරගය නඩු තීන්ු  ශෙනවා. සමහර විත්තිකරුවන් 

එ් ලුම්ගහට නියම කරනවා, හිර ෙඬුවම් ශෙනවා. ෙතන් ශම් 

ශගෝ ලන් ශමොකක්ෙ කරන්ශන්? ශශ්රේෂ්ඨාධිකරගශයන් 

වතරදිකරුවන් කරපු අය ජනාධිපති ශකොමිසමට යනවා. ගිහි් ලා 
කියනවා, ශම්ක ශද් පාලන පළිගතනීමක් කියලා. එතශකොට 

ජනාධිපති ශකොමිසමට බලය තිශබනවාෙ, ශශ්රේෂ්ඨාධිකරගය ු න් 

නඩු තීන්ු  ගතන ශහොයන්න, ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි? 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒක විහිළුවක්. ජනාධිපති 

පරීක්ෂග ශකොමිෂන් සභාවට බලයක් නතහත, ශශ්රේෂ්ඨාධිකරගය 

ු න් නඩු තීන්ු  ගතන ශසොයන්න. ශම් ශමොකක්ෙ කරන්න හෙන්ශන්? 

ජනාධිපති පරීක්ෂග ශකොමිෂන් සභාශවන්  නීති විශරෝධී නිර්ශද්  

ගන්නවා, ශම්වා ශද් පාලන පළිගතනීම් කියලා. ඒ නිර්ශද්  

ශෙන්ශන් ජනාධිපති සමාවක් ගන්නට ජනාධිපතිතුමාට බලපෑමක් 

කරන්නයි. ඉතින්, ඇත්ත ව ශයන්ම ෙතන් අධිකරගය විනා  

කරලා තිශබන්ශන්. අෙනීතිය ගතන කථා කරනවා; සාධාරගත්වය 

ගතන කථා කරනවා.  නුදත් මිනීමතරුම් නඩුවලට, බරපතළ 

නඩුවලට ශශ්රේෂ්ඨාධිකරගශයන් වතරදිකාරශයෝ ශවච්ච අය 

ශද් පාලන පළිගතනීම් පිළිබඳ ශසොයා බතලීශම් ජනාධිපති 

පරීක්ෂග ශකොමිසමට ගිහි් ලා කියනවා, මට ශද් පාලන 

පළිගතනීමක් ශවලා තිශබනවා කියලා. මම ඔබතුමාට කියන්න 

කතමතතියි, නීතිපතිවරයා කරපු ්රකා යක් ගතන. Sir, I would like 

to quote from a news item which appeared in "News 1st" 

website on 23rd June, 2020.    

“The Attorney-General strongly emphasized, a Commission of 
Inquiry is not a judicial tribunal and it is a fact-finding body functioning 
under the authority of the Executive.  

In the circumstances, any attempt by the CoI to directly or 
indirectly inquire into or investigate matters pertaining to the role of the 
Attorney-General in prosecuting cases pending before the relevant 
judicial fora would be tantamount to an interference with the judiciary, 
said the Attorney-General. ” 

ජනාධිපති පරීක්ෂග ශකොමිසමට බලයක් නතහත, 

ශශ්රේෂ්ඨාධිකරගය ශෙන තීන්ු  ගතන නිර්ශද්  ශෙන්න. ඒ නීති 

විශරෝධී නිර්ශද්  ලබා ගන්ශන් ජනාධිපතිතුමාට බලපෑමක් 

කරන්නයි, ශමන්න ශම් අයට සමාව ශෙන්න කියලා. ඇත්ත 

ව ශයන්ම ෙතන් අධිකරගය විනා  කරලා. ඒ නිසා මම ගරු 

ශශ්රේෂ්ඨාධිකරගශයන් ඉ් ලීමක් කරනවා, ශම් ජනාධිපති 

පරීක්ෂග ශකොමිෂන් සභාශව කට්ටිය ශගනත් ලා   'ශමොකක්ෙ ශම් 

කරන වතශඩ්'  කියලා අහන්න කියලා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ජනාධිපති පරීක්ෂග 

ශකොමිෂන් සභා වාර්තා ගගනාවක් තිබුගා. ඒ එක වාර්තාවක්වත් 

පාර්ලිශම්න්තුශව නතහත. ගරු වමත්රීපාල සිරිශසේන මතතිතුමා 

ජනාධිපති පරීක්ෂග ශකොමිෂන් සභා පත් කළා. වර්තමාන 

ජනාධිපතිතුමාත් ජනාධිපති පරීක්ෂග ශකොමිෂන් සභා පත් කළා. 

නුදත් පාර්ලිශම්න්තු පුස්තකාලයට ගියාම ඒ එක වාර්තාවක්වත් 

නතහත. It is a public document; ඒක ්රසිද්ධ ලියවි් ලක්. ඒක 

පාර්ලිශම්න්තුවට ලබා ශෙන්න ඕනෑ. පාර්ලිශම්න්තුශව අය ඒ ගතන 

කථා කළා, ජනාධිපති ශ් කම් කාර්යාලයට. ඒ අය කියනවා, ඒවා 

ශෙන්න බතහත කියලා. එශහම කරන්න බතහත ශන්. ශමොනවාෙ 

ඒවාශේ හංගන්න තිශබන්ශන්? ඒ නිසා මම ඔබතුමාශගන් 

ඉ් ලීමක් කරනවා, ජනාධිපති පරීක්ෂග ශකොමිෂන් සභා වාර්තා 

අපට ලබා ශෙන්න කටයුතු කරන්න කියලා.  

අෙ අලුත්කශඩ් උසාවිය වහලා. නීතිඥ මහත්වරු 0,111ක් 

පමග එහි කටයුතු කරනවා. අෙ තරුග නීතිඥ මහත්වරුන්ට 

ජීවත් ශවන්න මාර්ගයක් නතහත. ඒ අයට ්ර ්න තිශබනවා. මම ගරු 

අධිකරග ඇමතිතුමාශගන් ඉ් ලීමක් කරනවා, ඒ අයත් එක්ක 

සාකච්ඡා කරලා සහනයක් ලබා ශෙන්න කටයුතු කරන්න කියලා. 

අශේ තරුග නීතිඥ මහත්වරුන්ට ඒ අයශේ ශගව්  කුලී ්ර ්න 

තිශබනවා; නිවාස ්ර ්න තිශබනවා; leasing  ්ර ්න තිශබනවා. 

ඔවුන්ට සහනයක් ලබා ශෙන්න කටයුතු කරන්නය කියලා මම 

ඔබතුමාශගන් ඉ් ලීමක් කරනවා.  

අෙ දින  නයාය පත්රශේ හතරශවනි අයිතමය - the fourth 

Item in today’s Order Paper - ශමොකක්ෙ? ඒ තමයි, ශ්රී ලංකා 

වරාය අධිකාරිය අතයව ය ශසේවාවක් කිරීම; the Ports 

Authority to be made an essential public service. ඇයි, ශ්රී 
ලංකා වරාය අධිකාරිය අතයව ය ශසේවාවක් කරන්ශන්? මම ඒ 

ගතන අහන්න කතමතතියි. නුදත් ශමම අවස්ථාශවදී ගරු 

සභානායකතුමාත්, ආණ්ඩු පාර් ්වශේ සංවිධායකතුමාත්  ගරු සභා 

ගතශබ් නතහත.  ශම් හතරශවනි Item එක ශගනත් ලා, ශ්රී ලංකා 

වරාය අධිකාරිය අතයව ය ශසේවාවක් බවට පත් කරන්ශන් 

නතශගනහිර පර්යන්තය ඉන්දියාවට පතවරීමට විරුද්ධව වෘත්තීය 

සමිති කරන අරගළ නවත්වන්නයි; වෘත්තීය සමිති අයිතිවාසිකම් 

කේපාු  කිරීමටයි.  

ඒ වෘත්තීය සමිතිශේ අය ඇවි් ලා මා හුද වුගා. ඒ අය මට 

කියා තිශබනවා, ඉන්දියාශවන් මිලියන  11ක් ගන්නවා, ඒ ුදෙල 

අවුරුු  තුශනන් ශම් තුළින් හම්බ කරන්න පුළුවන් කියලා.  

''අවුරුු  තුශනන්  ශම් ුදෙල හම්බ කරන්න පුළුවන්, එම නිසා ඇයි  

අපි ශම්ක ශෙන්ශන්''  කියලා වෘත්තීය සමිති අපට ෙන්වා 

තිශබනවා.  

ගරු අධිකරග ඇමතිතුමා උොර පරමාර්ථ ඇතිව අෙ   කථා  

කළා. මම එකක් කියන්න ඕනෑ. එතුමාශේ ශච්තනාව අවංකයි. 

මම ඒක නතහත කියන්ශන් නතහත. නුදත් මම අහනවා, ආණ්ඩුවට 

235 236 



2021 ජනවාරි 1  

හිතවත් නීතිඥ මහත්වරු කණ්ඩායමක් පත් කරලා ුදළු රටටම 

ගතළශපන වයවස්ථාවක් හෙන්න පුළුවන්ෙ කියලා. යහ පාලන 

ආණ්ඩුව කාලශේ ුදළු පාර්ලිශම්න්තුවම ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

මණ්ඩලයක් - Constitutional Assembly  -  බවට පත් කරලා 

කරපු වතඩ ශකොටස තමයි මම හිතන්ශන් අශේ රශට් අනාගතයට 

ගතළශපන්ශන්. මම අධිකරග ඇමතිතුමාට කියනවා, එතුමාශේ 

වචන ක්රියාශවන් ඔේපු කරලා ශපන්වන්න කියලා. ඔව, ඒවා උොර 

වචන. නුදත්, ක්රියාශවන් ආණ්ඩුවට හිතවත් කණ්ඩායමක් 

පත්කරලා වයවස්ථාවක් හෙන එක ුදලාවක් කියන කාරගය මම 

මතක් කරනවා.  

ශම් අවස්ථාශව මම ශම් කාරගයත් කියන්න ඕනෑ.  විසිවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධන පනත් ශකටුම්පත සම්මත වුගා. 

ඇත්ත ව ශයන්ම විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධන පනත් 

ශකටුම්පත පාර්ලිශම්න්තුශවන් අුවමත කරපු ෙවශසේ ආණ්ඩුවට 

තුශනන් ශෙකක බලයක් ලතබුශණ් නතහත. ශම් පතත්ශත් 

මන්ත්රීවරුන්ශේ ඡන්ෙය අරශගන තමයි එය සම්මත කශළේ. ුදස්ලිම් 

මන්ත්රීවරුන් අටශෙශනකු සහ ද්රවිඩ මන්ත්රීවරයකු ඒකට පක්ෂව 

ඡන්ෙය ු න්නා. ඒ සියලුශෙනාම ුදස්ලිම් ජනතාව විතරක් 

ශනොශවයි, රටත් පාවා ු න්නා. ශමොකෙ, වයවස්ථාවක් ශවනස් 

කරන්න හරි අමාරුයි.  ඔබතුමන්ලා කිවවා, ඔබතුමන්ලා සිංහල 

ශබෞද්ධ ආණ්ඩුවක් කියලා. නුදත්, විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධන පනත් ශකටුම්පත සම්මත කර ගත්ශත් ුදස්ලිම් 

මන්ත්රීවරුන් අටශෙශනකුශේ සහ ද්රවිඩ මන්ත්රීවරශයකුශේ ඡන්ෙ 

අරශගන!  ශම්ක විහිළුවක් ශන්. සිංහල ශබෞද්ධ ආණ්ඩුවක් කියලා 

ුදස්ලිම් මන්ත්රීවරුන් අටශෙශනකුශේ ඡන්ෙය අරශගන, ද්රවිඩ 

මන්ත්රීවරශයකු ශේ ඡන්ෙය අරශගන විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධන පනත් ශකටුම්පත සම්මත  කළා. ශම්ක තමයි ශම් 

ආණ්ඩුශව ශෙබි බ පිළිශවත. එම නිසා මම අධිකරග ඇමතිතුමාට 

කියනවා, එතුමා ුදස්ලිම් ජාතිකශයකු ශවලාත් එතුමාට තවම 

ුදස්ලිම් ජාතිකයන්ට යුක්තිය ඉෂ්ට කරන්න බතරි වුණු බව. තවම 

බතරිවුගා. ඒ නිසා මම ඔබතුමා ගතන කනගාටු ශවනවා. ඔබතුමා 

අවංකයි. මම websitesවල ෙතක්කා, ඔබතුමා අනන්ත වාරයක් 

කියලා තිශබනවා, ශම් ආණ්ඩුව කරන වතශඩ් වතරදියි; ඒ මෘතශද්හ 

භූමොන කරන්න ඉඩ ශනොදීම වතරදියි කියලා.  

ඉස්සර අශේ රට ්රසිද්ධ වුශණ් ද්රවිඩ ජනතාව සමෙ තිබුණු 

්ර ්නය නිසා. අෙ ශමොකක්ෙ ශවලා තිශබන්ශන්? ුදස්ලිම් ජනතාව 

එක්ක තිශබන ්ර ්නය අෙ ජාතයන්තරයට ගිහි් ලා. කාශගන්වත් 

අහන්ශන් නතතිව  ුදස්ලිම් ජාතිකයන්ශේ මෘත ශද්හ ආොහනය 

කිරීශම් ්ර ්නය ජාතයන්තරයට අරශගන ගියා. කාශගන්වත් 

අහන්ශන් නතතිව මාලදිවයින් ජනාධිපතිතුමාට කථා කරලා ඇහුවා, 

ශම් මෘත ශද්හ ඒ රටට ශගන යන්න පුළුවන්ෙ කියලා. ශම් ගතන 

ලතේජා නතද්ෙ? 
 

ගරු නියය ජ කාරක සභාපතිතුමමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up. Your time is up.      
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහයතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශම්, අශේ රශට් උපන් මිනිස්සු. අන්න ඒ නිසා  ශ්රී ලාංකීය 

ජාතියක් නිර්මාගය කරන්න නම්, ශම් පාර්ලිශම්න්තුශව සිටින 

සියලු පක්ෂ එකතු කරලා ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවක් හෙන ක්රමයකට 

යන්න කියන ඉ් ලීම අධිකරග ඇමතිතුමාට ඉදිරිපත් කරමින් 

මශේ වචන ස්ව් පය අවසන් කරනවා. 
 

ගරු නියය ජ කාරක සභාපතිතුමමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Madhura Withanage. You have five 

minutes.  

[අ.භා. 0.11  

 
ගරු මධුර විතානයග්ධන මහයතා 
(ைொண்புைிகு ைதுர விதொனலக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, පසුගිය දිනවල අපි 

ෙතක්කා, සමහර නඩු තීන්ු වලදී අධිකරගයට අපහාස කරනවා 

කියලා ඇප දීම් පිළිබඳව යම් යම් ගතටලු ඇති වුණු අන්ෙම. ඒ 

වාශේම අධිකරගය විසින් ඇප ු න්නාට පසුව ඒවා ශද් පාලන 

ඇප කියලා කියන්න උත්සාහ කළා. නුදත්, අපි ෙතනගන්න ඕනෑ 

කරුග තමයි යශමකුට නඩුවකින් තීන්ු වක් ශෙන ශතක් ඇප ලබා 

දිය යුතු බව. ඒක සාමානය කාරගාවක්. ඇප ලබා දීශම් රීතිය 

ඒකයි. පසුගිය කාලශේ ශබොශහෝ අවස්ථාවලදී අධිකරගය  ශලොකු 

පීඩාවකට පත්ශවච්ච බවක් අපි ෙතක්කා. අධිකරගයට හත  ශෙනවා 

නම්, ඇප ලබා ශනොදී ඉන්න පුළුවන්. නුදත්, රිමාන්ඩ් කිරීම 

ෙඬුවමක් විධියට ක්රියාත්මක ශවන්න බතහත. ශමොකෙ, රිමාන්ඩ් 

කිරීම කියන්ශන් ෙඬුවමක් ශනොශවයි. පසුගිය යහ පාලන ආණ්ඩුව 

කාලශේදී කිසිම ශචෝෙනාවක් නතතිව, ඉතාම ලේජා සහගත විධියට 

නීතිය නවලා, විනිසුරුවන්ට බලපෑම් කරලා, මූලික නීති විධිවිධාන 

අුද අුදශව ශකශලසූ ආකාරය අපි ෙතක්කා. විශ ේෂශයන්ම නීති 

ශපොශත් නතති නීති-රීති ශගනාවා. ඒ වාශේම විනිසුරුවන් 

blackmail කළා. ඒ වාශේම ඇප ශෙනවාෙ, නතද්ෙ කියලා තීරගය 

කශළේ අරලියගහ මන්දිරශයන්. අරලියගහ මන්දිරශයන් තමයි නඩු 

තීන්ු  ලිවශව. මම හිතන්ශන් ඒවා අශේ මන්ත්රීතුමාට අමතක 

ශවලා ඇති. ඒ වාශේම ශකොශරෝනා වසංගතයත් එක්ක ඇති වූ 

ශලොකු ගතටලුවක් අපි ෙතක්කා. ශම් කාරගයට අොළ අශේ ගරු 

ඇමතිතුමන්ලා ශෙශෙනාම ශම් අවස්ථාශව ගරු සභා ගතශබ්  

ඉන්නවා. එතුමන්ලාට මම ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ශමොකෙ, 

බන්ධනාගාරවල සිටිය යුතු ්රමාගයට වඩා හතර වනගයක් 

රැඳවියන් බන්ධනාගාරගත කරලා තිබුගා. ඒවා ශලොකු සමාජ 

්ර ්න බවට පත්වුගා. නුදත්, ශම් රජය ඒ ගතන අවධානය ශයොුද 

කරලා ඒකට ශහොඳ විසඳුමක් විධියට ඇප පනශත් යම් යම් 

සංශ ෝධන කරලා තිශබනවා.   

විශ ේෂශයන්ම මශහස්ත්රාත්තුමා ඉදිරිශේ නඩුවක් විභාග 

කරන්න කලින් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමක් පමගයි ශවන්ශන්. 

හතබතයි, කරුණු ඉදිරිපත් කිරීශම්දී  සමහර ශවලාවට සමහර 

විමර් න අවසන් ශවලා නතහත කියලා නිලධාරින් කියනවා. එශහම 

නතත්නම්, යම් යම් බලපෑම් තිශබනවා කියලා කියනවා. ගරු 

ඇමතිතුමනි, මශහස්ත්රාත්තුමා ඉදිරිශේ ඒ විධියට කරුණු ඉදිරිපත් 

කිරීශම්දී, ශමොනවාෙ ඒ බලපෑම් කියන එක පතහතදිලිව 

මශහස්ත්රාත්තුමාට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා, එශහම නතත්නම් 

විමර් න ශමොනවාෙ  යන්න කියන්න කියලා එම නිලධාරින්ට 

උපශෙස් ශෙන්න ඕනෑ. ශමොකෙ, සමහර ශවලාවට නිකම් කට 

වචනයට, "විමර් න තිශබනවා" යුවශවන් කියන්නන් වාශ්  

කියලා අසරග මිනිසුන් අසාධාරග විධියට රිමාන්ඩ් 

බන්ධනාගාරගත කරනවා.  

ඇප පනශත් අවධානය ශයොුද කළ යුතු තවත් ගතටලු රාිතයක් 

තිශබනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. පුරාවිෙයා ආඥා පනත ආදි පනත් 

යටශත් නඩුවක් ෙතම්මාට පසුව ඇප ශෙන්ශන් නතහත. සමහර 

ශවලාවට නිලධාරින් ඒ ්රශද් වල ජනතාවට ශලොකු පීඩනයක් 

එ් ල කරනවා. වතටක අත්තක් කතපුවත්, පස් පිඩත් ලක් කතපුවත් 

පුරාවිෙයා ආඥා පනත ආදි පනත් යටශත් නඩු ෙතම්මාට පසුව දින 

නියමයක් ශනොමතතිව රිමාන්ඩ් කරනවා. ඒ නිසා එවතනි පනත් 

යටශත් නඩු ෙතමීම පිළිබඳ අපි විශ ේෂශයන් අවධානය ශයොුද 

කරන්න ඕනෑ. ඇප ගන්න බතරි නිසා ම අවසානශේ සමහර මිනිස්සු 

තමන් කරපු නතති ශද්වලට වතරැද්ෙ පිළිගන්නවා.  

පසුගිය කාලශේ යහ පාලන ආණ්ඩුව ඉතාම අවිචාරවත් ශලස 

ජනතාව පීඩනයට පත් කරන්න, ශද් පාලන අධිකාරිය පීඩනයට 

පත් කරන්න, සාමානය සිවි්  ජනතාව පීඩනයට පත් කරන්න, 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

රාජය නිලධාරින් පීඩනයට පත් කරන්න, හුදො සහ ශපොලිස් 

නිලධාරින් පීඩනයට පත් කරන්න ශම් පනත් සිය් ල පාවිච්චි 

කරනවා අපි ෙතක්කා. ශමන්න ශම් විධියට තමන්ශේ ශද් පාලන 

වුවමනාව ශවුවශවන් අග පනත් -විශ ේෂශයන් ඇප පනත- 

පාවිච්චි කිරීම ශනොකළ යුතු ශෙයක් කියලායි මා හිතන්ශන්.  

අෙ සජිත් ශ්රේමොස  මන්ත්රීතුමා කථා කරනවා මම ෙතක්කා, 

ස්වාමීන් වහන්ශසේලා ශෙනමකශේ ාාතන ශලොකු ්ර ්නයක් 

විධියට අරශගන. හතබතයි, සජිත් ශ්රේමොස මහත්මයාට අමතක 

ශවන්න ඇති, එතුමාශේ පියාගන් විසින්  
 
[මූලාසනයේ අණ පරිදි ඉව්  කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ධර්මචක්රය ෙමලා ශගොඩක් ස්වාමීන් වහන්ශසේලා පග පිටින් 

ආොහනය කළ එක. මා හිතන්ශන්, ඒවා ශගොඩක් ු රට අමතක 

ශවලා කියලායි. ෙතන් අපට සිද්ධ ශවලා තිශබනවා ඒවා මතක් කර 

ශෙන්න. මම ශම් ශවලාශව ගරු ඇමතිතුමාට ශගොඩක් ස්තුතිවන්ත 

ශවනවා, රශට් සුබසිද්ධිය ශවුවශවන් අග පනත්වලට යම් යම් 

සංශ ෝධන ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධශයන්.  

ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නියය ජ කාරක සභාපතිතුමමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. M.A. Sumanthiran. You 
have ten minutes.  

 
[2.05 p.m.] 
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහයතා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Thank you, Hon. Deputy Chairman of Committees, 
for this opportunity to speak today.    

I wish to right away commend the Hon. Minister of 
Justice for the statesmanlike speech he delivered when he 
introduced these Bills about an inclusive country, a 
country in which all citizens, from whatever background 
they come, feel and know that they are equals in this 
country. And to that end, to all efforts that he makes as a 
responsible Minister, as the Minister of Justice of the 
country, we would like to extend our fullest cooperation 
and our wishes that he succeeds in that endeavour.  

Now, I would now like to quote from what the visiting 
Indian Minister of External Affairs, Dr. Subrahmanyam 
Jaishankar, who is in the country today said a little while 
ago at the Joint Press Conference held in Colombo. 

“Our support for the reconciliation process in Sri Lanka is 
longstanding, as indeed for an inclusive political outlook that 
encourages ethnic harmony. It is in Sri Lanka’s own interest that the 
expectations of the Tamil people for equality, justice, peace and 
dignity within a united Sri Lanka are fulfilled. That applies equally 
to the commitments made by the Sri Lankan Government on 
meaningful devolution, including the 13th Amendment to the 
Constitution. The progress and prosperity of Sri Lanka will surely 
be advanced as a consequence.” 

I wish to thank the visiting Minister of External 
Affairs of India, on behalf of the Tamil National 
Alliance, for those comments and I also wish to thank the 
President who had, reportedly, given that assurance to the 
visiting Minister. Also I quote what our Minister of 
Foreign stated: "The President firmly stated his 
commitment to the well-being, progress and opportunities 
to all our citizens - Sinhala, Tamil, Muslim and all." And 
if that indeed be the vision of the Government, our 
support for all your processes to achieve that end will 
continue to remain.  

Sir, we have, before us, some Bills. Hon. Minister, 
you have sought to amend the Evidence Ordinance and 
the Penal Code to change the archaic language and to 
bring them in line with the affairs that are presently 
prevailing. These were laws that were enacted during the 
British Regime and naturally, the King or the Queen, the 
Governor et cetera still remain in our statute books and 
you have thought it fit to change it. But, Hon. Minister, 
you must be well aware that these are not the only pieces 
of legislation that have all these archaic language; there 
are a plenty more.  

I also wish to put on record another fact which, 
perhaps, a lot of people are not conscious of. That is, a  
lot of the body of law of our country still remains English 
Common Law; we do not have Statute Law. For instance, 
in relation to the entire Administrative Law of our 
country where courts exercise writ jurisdiction, there are 
no statutes and there is nothing written. Everything is 
English Common Law even to this day. Laws on a lot of 
commercial matters like insurance, bills of lading et 
cetera are all English Common Law. The law for the time 
being in England is the law here and that is what the Civil 
Law Ordinance states. That is not a bad thing, but we 
must be conscious that that is the case.  

Another one is the contempt of court. We do not have 
substantive law as statute on contempt of law. It is the 
law for the time being in England that applies to 
contempt, and scandalizing the court is no more an 
offence of contempt of court in England; that has been 
abolished. So, we keep in line with the developments in 
England as regards the law; we keep in line with the 
development of the law as it prevails today in South 
Africa because our common law is Roman-Dutch Law 
and the judgments of the South African courts are also 
relevant to that extent and with regard to the Penal Code, 
the Code of Criminal Procedure, the Civil Procedure 
Code and the Evidence Ordinance, we keep in touch with 
the developments in India because those laws in India are 
almost identical to the statutes that we have. Therefore, 
this fact that we are connected to the region and we are 
connected to our colonial masters even though we say 
that we have become a Republic and discontinued that 
legal connection, the colonial tradition is not true. The 
body of law, most of it, in our country is still the English 
law and the Roman-Dutch Law. I think that needs to be 
emphasized and attempts like this, although they are 
salutary, do not actually remove us from the fact that we 
are a common law country with a British legal tradition 
and the Roman-Dutch Law as our common law. 
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I also want to, before my time runs out, refer to the 
other Bill. That is, the Bail (Amendment) Bill. We 
welcome the fact that you are increasing the fines in those 
Schedules. But with regard to bail, I wish to support the 
Hon. Member who preceded me and who referred to 
certain statutes which deny bail and which state that if 
there is a prosecution under those, there is no bail, 
particularly the Antiquities Ordinance. He mentioned that 
and I know, as a matter of fact, that in several areas, even 
if accidentally some stone is damaged, the persons are 
brought before court and they have absolutely no chance 
of defending themselves. If they want to defend 
themselves, they have to be in remand.  

 
ගරු නියය ජ කාරක සභාපතිතුමමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have two more minutes. 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහයතා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Thank you, Sir.  

So, therefore, together with my Hon. Friend, I wish to 
urge you to look at some of these statutes where bail is 
denied and to make it the norm to grant bail and the 
judicial discretion to be retained.  

Since time is running out, I want to refer to the Tamil 
political prisoners' issue. I want to cite just one example 
of a person called Edward Sam Sivalingam who was 
arrested on 4th August, 2006. He was my client; I 
appeared for him in a Fundamental Rights case in the 
Supreme Court, which was dismissed because he 
possessed a travel identity card issued by the LTTE. In 
those days, if you were in the LTTE-controlled areas and 
you had to travel out, you had to have that card. 
Otherwise, they would not let you travel out. Because of 
that, he was identified as an LTTEer, which is wrong.  

Sir, there is this book called “The Judicial Mind in Sri 
Lanka”. For lack of time, I table* the cover page and page 
242 of that book. 

Jayantha de Almeida Gunerate, Kishali Pinto-
Jayawardena and Gehan Gunatilleke wrote this book in 
2014 and they have referred to this case. It appears in 
page 242, which I tabled. That person, after ten years of 
detention under the PTA, was indicted in 2016, but the 
case is still going on. Nothing has happened in the case 
because the two police officers who were involved in 
recording the so-called confession are dead. I remember 
the time when if the police officer was dead, they were 
released.  If that was the only evidence, the persons were 
released. 

 
ගරු නියය ජ කාරක සභාපතිතුමමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහයතා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

I am winding up. Thank you.  

So, that is one case that I know of. I am sure there are 
several other cases like that. As a father of three children, 
he was a church worker who was supposed to have 
introduced one person to another person who was 
supposed to be a driver who transported some explosives 
and there is no evidence against him. The confession 
cannot be proved, but he is still languishing in prison. So, 
this is the fate of the majority of those whom we call 
Tamil political prisoners. You have been releasing many 
people. - [Interruption.] Please give me one moment, Sir, 
and I will conclude.  

I wish to commend the Hon. Lohan Rathwaththe 
seated next to you, Hon. Minister. He told me that about 
10,000 persons have been released from prison. I applaud 
you, Hon. State Minister, for that. But, look at the plight 
of these people who have been there for 15, 16, 20 and 25 
years without a trial and with no evidence. I urge the Hon. 
Minister to please look into this. Your time in the 
Government might be short-lived. So, while you are 
there, please look at this and grant us also relief.  

Thank you very much.  
 
ගරු නියය ජ කාරක සභාපතිතුමමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Jayantha Weerasinghe, 

PC. You have 12 minutes. 

 
[2.16 p.m.] 

 

ගරු සජනාධිපති නීතිඥ  ජයන්ත වීරසිාංහය මහයතා 
(ைொண்புைிகு (சனொதிபதி சட்டத்தரைி)  யந்த வீரசிங்க)  

(The Hon. Jayantha Weerasinghe, PC) 

First of all, thank you, Hon. Sumanthiran, for 

complimenting the Hon. Minister of Justice because that is 

exactly how I am going to start my speech, but, of course, in 

a different language. ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මම 

්රථමශයන්ම අශේ උගත් ගරු අධිකරග ඇමතිතුමාට සුබ පතනවා. 

ඒ වාශේම මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා, එතුමා කළ කථාව 

සම්බන්ධව. එතුමා කළ කථාශවදී ශගෞතම බුු න්වහන්ශසේශේ 

ශද් නාවලට ශෙවරක් අවධානය ශයොුද කළා. එශසේම අප 

සියලුශෙනාම ජාති, ආගම් ශේෙ අතහතර එක ජාතියක් හතටියට එකා 

වාශේ යන්න ඕනෑය කියලා එතුමා ශගනා අෙහසට මම 

සම්ූරර්ගශයන් එකෙ ශවනවා. ඒකට ශබොශහොම ස්තුතියි කියලා 

මම ුදලින්ම එතුමාට ්රකා  කරනවා.  

අෙ ශෙවතනි වර කියතමමට ඉදිරිපත් කර තිශබන ශමම පනත් 

ශකටුම්පත්  තුශනහි ඇතුළත් වචනවල ශපො බ ශවනස්කම් වගයක් 

තිශබනවා. අෙ වනවිට අශේ රටට නිෙහස හම්බශවලා අවුරුු  73යි; 

මහ රැජින  අයින් කරලා අවුරුු  49යි. නුදත් අෙ ශවනකම්, ශම් 

ගරු ඇමතිතුමා ශම් ශවනස්කම් කරනකම්, නීති ශපොශත් මහ රැජින 
එශහමම සිටියා. ඒ නිසා ගරු අධිකරග ඇමතිතුමනි, ශම්වා 

සිය් ල ශවනස් කරලා යාවත්කාලීන කිරීම සම්බන්ධව ඔබතුමාට 

ශබොශහොම ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ඒ එක්කම බන්ධනාගාර 

කළමනාකරග හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන කටයුතු රාජය 

අමාතයතුමාත් -තරුග අමාතයතුමාත්- සිටින නිසා මම ශබොශහොම 
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————————— 
*  පුසත්කාලයේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුව 

සන්ශතෝෂශයන් කියනවා, ෙතනට 61,111ක් නිෙහස් කළා කියලා 

එතුමා අෙ මට පතවසුවාය කියන කාරගය. ඒක ශලොකු ශෙයක්. 

ඒකට ශබොශහොම ස්තුතියි.  

ගරු බන්ධනාගාර රාජය ඇමතිතුමනි, මශේ client ශකශනක් 

සිටියා. ඔහු එංගලන්තශේ  හිර ශගෙර ඉඳලා ලංකාවට ආවාට පසුව 

ඔහුට විරුද්ධව නඩුවක් ශගොුව කර තිබුගා. එම නඩුවට මම ශපනී 

සිටිනශකොට, එංගලන්තශේ හිර ශගව් වල තත්ත්වය ඔහු මට 

කිවවා. ඔහු කිවවා, “සර්, එශහේ  හිර ශගව්  තිශබන්ශන් මිනිසුන් 

හෙන්න.” කියලා. හිර ශගෙරට ගිය හතටිශේම ඉස්ශස් ලාම 

අහනවාලු, ශමොනවාෙ කියවන ශපොත් කියලා. ගිය හතටිශේ 

ඉස්ශස් ලාම අහන්ශන්, කියවන ශපොත් ශමොනවාෙ කියලායි. 

ඊළෙට, හොරන්න කතමතති පාඨමාලා ශමොනවාෙ කියලා අහනවාලු. 

ඒ හතම කාමරයකටම TV  එකක් තිශබනවාලු. මම කියන්ශන් 

නතහත, ශමශහේ හිර  ශගව් වලටත් TV ශෙන්න කියලා. මම එශහම 

කියනවා ශනොශවයි. මම ශම් කියන්ශන් ඒ රශට් හිර ශගව් වල 

මිනිසුන්ට සලකන විධිය ගතන. ඔහු මට කිවවා,“සර්, හතම 

ශවලාශවම ශකශනක් ඇවි් ලා අශපන් අහනවා, ශමොනවාෙ ඕනෑ 

කරන ශපොත්, ශමොනවාෙ, කරන පාඨමාලා?” කියලා. ශමශහේ 

ශමොකක්ෙ කරන්ශන්? ශමශහේ ගිය හතටිශේම කියන්ශන්, “මූ  

ෙමපන්, වඩු පාටියට; මූ ෙමපන් laundry පාටියට; මූ  ෙමපන් 

අහව්  පාටියට” කියලායි. එතශකොට අවුරුු  ගගනක් එතතනටම 

ඉවර ශවනවා.  

මම බන්ධනාගාර අමාතයාං ය භාර නව රාජය ඇමතිතුමාට 

ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ශමොකෙ, එතුමා වි ාල වතඩ පිළිශවළක් 

ශයොො තිශබනවා. බන්ධනාගාරවලට මිනිසුන් යවා, බන්ධනාගාර 

පුරවා මිනිසුන් හිරකර තබන්න ශනොශවයි, එතුමා කටයුතු 

කරන්ශන්. එතුමා අෙ මට කිවශව මිනිසුන් පුනරුත්ථාපනය - 

rehabilitate - කරන ස්ථාන හතටියට බන්ධනාගාර පත් කරනවා 

කියලායි. මම හිතන විධියට ඒක ඉතාම කාශලෝචිත, ශබොශහොම 

ශහොඳ පියවරක්. 

ශම් ගරු අධිකරග ඇමතිතුමාත් ඉතාම ශකටි කාලයක් 

ඇතුළත වි ාල වතඩ ශකොටසක් කළා. අවුරුු  40ක් තිස්ශසේ කිසිම 

ආණ්ඩුවකට කරන්න බතරි වුණු විනි ්චයකාරවරුන් වත බ කිරීශම් 

කටයුත්ත එතුමා කළා. ඒ වාශේම අධිකරග විනි ්චයකාරවරුන් 

සංඛයාව තවත් වත බ කරන්න එතුමා කටයුතු කරනවා. ඒ අුවව 

නීතිශේ තිශබන ්රමාෙ වතළතක්විය හතකියි. ඒ විතරක් ශනොශවයි, 

එතුමා ෙතනටමත් කමිටු පිහිටුවා තිශබනවා. Criminal Law, සිවි්  

නීතිය, වාණිජ නීතිය කියන ඔය හතම නීතියක්ම හෙන්න අලුත් 

කමිටු පත් කර තිශබනවා. මට ඒක ශකළින්ම කියන්න පුළුවන්, ඒ  

Criminal Law කමිටුශව මම ඉන්න නිසා. අශේ උගත් ගරු මධුර 

විතානශේ මන්ත්රීතුමා කිවවා වාශේ, ඒ වාශේම ගරු සුමන්තිරන් 

මන්ත්රීතුමාත් කිවවා වාශේ ඇප නීතිය - ඒක වතශටන්ශන්ත් මම 

සිටින කමිටුවට- අපි පුළුවන්තරම් මිනිසුන්ට සහන ශෙන්න පුළුවන් 

විධියට, මිනිසුන් එළියට ගන්න පුළුවන් විධියට හෙනවා. හතබතයි, 

අපි එකක් තෙ කරනවා. ඒ තෙ කරන්ශන් ශහශරොයින් සම්බන්ධ 

නීතිය. ශකශනකුට ආශයත් ශම් රශට් ඒ ජාවාරශම් ශයශෙන්න බතරි 

ශවන්න එම නීතිය තෙ කරනවා. නුදත් ඇප නීතිය ශබොශහොම 

ලිහි්  කරලා මිනිසුන්ට පහසුශවන් ඇප ගන්න පුළුවන් විධියට 

කටයුතු කරනවා. ෙතන් අර මන්ත්රීතුමා කියපු කථාව ඇත්ත.  

පුරාවිෙයා ආඥාපනතට අුවව - Antiquities Act එකට අුවව - නඩු 

වතටුශගොත් ඇප නතහත. එතශකොට ඒ පුද්ගලයා අවුරුු  ගගනක් 

ඇතුශළේ ඉන්න ඕනෑ. ඒක ශබොශහොම අසාධාරගයි. ඒකට යම් කිසි 

කාල සීමාවක් තිබිය යුතුයි. අවුරුද්ෙකට වඩා මිනිශහක් රිමාන්ඩ් 

එශක් තබා ගන්න බතහත. උපරිම අවුරුු  ශෙකයි. නුදත් මිනිසුන් 

අවුරුු  4ක්, 5ක් එශහම ම ඇතුශළේ ඉන්නවා. ඒක වතරදියි. එම 

නිසා ඒ සියලු  ශද්ව්  ශවනස් කරන්න පුළුවන් විධියට නීති 

හෙන්න ෙතන් ගරු අධිකරග ඇමතිතුමා කමිටු පත් කරලා 

තිශබනවා. ඒ අුවව ෙතන් කටයුතු ශකරීශගන යනවා.  

ෙතන් මම  තව කාරගාවක් කියන්න ඕනෑ. අශේ ගරු ලක්ෂ්මන් 

කිරිඇ් ල මතතිතුමා නින්ශෙන් නතඟිටලා වාශේ අෙහස් වගයක් 

්රකා  කළා. එතුමාට අමතක ශවලාෙ ෙන්ශන් නතහත, 0165දී 

රාජපක්ෂ පවුශ්  අය සහ හිතවාදීන් අත්අඩංවනවට ගන්නශකොට 

ශකොශහොමෙ ගත්ශත් කියලා. ඒ නඩු හතු ශව අරලියගහ මන්දිරශේ; 

නඩුව ඇහුශවත් අරලියගහ මන්දිරශේ. ශයෝක ත රාජපක්ෂ රිමාන්ඩ් 

කශළේ මහ රෑ. බතසි්  රාජපක්ෂ රිමාන්ඩ් කශළේ මහ රෑ. ශයෝක ත 

ශවුවශවන් මම ඇප ඉ් ලනශකොට, ඇප ඉ් ලන්න නතඟිටින්නත් 

කලින් බන්ධනාගාර වෑන් එක ඇවිත් තිබුගා. ශමොකක්ෙ ඒශකන් 

දීපු පණිවුඩය? ඒශකන් දීපු පණිවුඩය තමයි, ඔතතන ඉඳන් 

ශමොනවා කිවවත් යන්ශන් වතලිකඩ කියන එක. ඒකයි එො දීපු 

පණිවුඩය. ඒ විධියට කටයුතු කරලා අෙ නතවත ඉපදිලා වාශේ  

නීතිය පාවිච්චි කරන හතටි අපට කියන්න එන්න එපා. එො එන්ජීඕ 

නඩයකට ඕනෑ කරන විධියටයි නීතිය හතසිශරවශව. නුදත් අෙ 

බලන්න. අලුතින් පත් කරපු විනි ්චයකාරවරුන් අතශර් අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාශේ නඩුව අහපු විනි ්චයකාරවරුන් කිහිපශෙශනක් 

ඉන්නවා. ඒ අයට උසස්මම් ශනොදී හිටිශේ නතහත. ඒ අයට උසස්මම් 

ු න්නා. නුදත් පසුගිය ආණ්ඩුව තිශබනශකොට ශකොශහොමෙ කශළේ? 

ශයෝක ත රාජපක්ෂට ඇප දීපු ගරු විනි ්චයකාරතුමාට උසස්මම් 

ශනොදී එතුමාට ශපන්ෂන් යන්න සිද්ධ වුගා. ශමොකක්ෙ 

පාපකර්මය?  ශයෝක තට ඇප දීම. 

 එො ඒ විධියට වතඩ කරලා අෙ අපට කියන්න ලෑස්ති ශවන්න 

එපා,  ශම් නීති හසුරුවන්න ඕනෑ ශකොයි ආකාරයටෙ කියලා.  ඒක 

ගරු අධිකරග ඇමතිතුමා ශබොශහොම ලස්සනට කරශගන යනවා. 

ඒ වාශේම, අලුත් ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව හෙන කටයුත්ශත්දීත් එම 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව හෙන්න ඉතාම  සුු සු පුද්ගලශයකු තමයි 

්රධානියා හතටියට ොලා තිශබන්ශන් කියලා මම හිතනවා. ඒ තමයි 

ජනාධිපති නීතිඥ  ශරොශම්ෂ් ෙ සි් වා මහතා. එතුමා ආණ්ඩුවට 

හිතවත් ශකශනකු කියලා කියනශකොට මම කනගාටු වුගා. එතුමා 

ගතන එශහම කියන්න තියා හිතන්නවත් බතහත. ඒ තරම් එතුමා 

මධයස්ථයි.   ුදළු ලංකාවම, ුදළු අලුත්කශඩ්ම ගරු  කරන  නීතිඥ 

මහත්මශයක් තමයි ඒ සඳහා පත් කශළේ. ගරු අධිකරග 

ඇමතිතුමනි, ඒ සඳහා එතුමා පත් කළාට ශබොශහොම ස්තුතියි. ඊට 

වඩා ශහොඳ ශවන ශකශනකු ඒ සඳහා පත් කරන්න බතහත.  එම 

නිසා  තමන්ශේ  ශද් පාලන වාසි සඳහා එක එක කථා කියන එක 

වතරැදියි.  ඒවා ගතන ටිකක් අධයයනය කරලා ක් පනා කරලා 

බලන්න.  

ගරු අධිකරග ඇමතිතුමා පත් කර තිශබන ශම් කමිටුවලින් 

ෙතනටමත් වි ාල වතඩ ශකොටසක් කර ශගන යනවා. සියලු නීති 

ක්ශෂේත්ර  අලුත් කරශගන, යාවත්කාලීන කරශගන යනවා.  

විශ ේෂශයන්ම ඇප පනත. ගරු අධිකරග ඇමතිතුමනි, එහි 

නම් සෑශහන ශවනස්කමක් ශවන්න ඕනෑ. එම ඇප පනශත්  පටන් 

ගන්න තතන කියන්ශන්, "රීතිය ඇප දීමයි. ඇප ශනොදීම 

වයතිශර්කයකි" කියලා. නුදත් එය ක්රියාත්මක ශකශරනශකොට 

ශකශරන්ශන්  ඇශනක් පතත්තට. ඇප ශනොදීම තමයි රීතිය හතටියට 

ෙතනට ක්රියාත්මක ශවන්ශන්. එම නිසා ඒවා ශවනස් ශවන්නට 

ඕනෑ.  ඒ සිය් ල ශවනස් කරන්න අපි ්රතිපාෙන හෙනවා. ඒ අුවව 

ෙතනට  ශම් රජශයන් කර තිශබන  වතඩ ශකොටස ඉතා ්ර ංසනීයයි. 

්රධාන ව ශයන් එහි ශගෞරවය හිමි ශවන්න ඕනෑ ගරු අධිකරග 

ඇමතිතුමාටයි.  ශම් වතඩ ශකොටස ශකළවර ශවනශකොට  නීතිශේ 

තිශයන අඩුපාඩු හුෙක්  හොගන්න පුළුවන් ශවයි කියා මා හිතනවා. 

එශහම කරලා සතමටම ශබොශහොම සාධාරග ශලස ජීවත් ශවන්න 

පුළුවන් සමාජයක් හෙන්න පුළුවන් නීති පද්ධතියක් සකසන්න 

පුළුවන් ශවයි. සුළු ජාතීන්, මහ ජාතීන් කියන වචනය අමතක 

කරන්න මම කතමතතියි. ඒ සිය් ලටම වඩා ශ්රී ලාංකීය ජාතියක් 

හතටියට අපි සලකනවා නම්  එය වඩාත් සුු සුයි කියලා  මම 

හිතනවා. 
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ගරු අධිකරග ඇමතිතුමා කරශගන යන ශමම වතඩපිළිශවළට 

මාශේ ශුභාිතංසනය පිරි නමමින්,  පුළුවන් ඉක්මනට තව අධිකරග 

වත බ කරන්න, විනි ්චයකාරවරු වත බ කරන්න, ඇපෑ්  අධිකරග 

වත බ කරන්න, පුළුවන් නම් Provincial Courts of Appeal කියන 

එී්වා ශගශනන්න කියා  මා එතුමාශගන් ඉ් ලා සිටිනවා. ගරු 

අධිකරග ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට කිවවා ඒක කරන්න 

පුළුවන්කම තිශබනවා කියලා. ඒකට අලුතින් බි්  බං හෙන්න 

ඕනෑත් නතහත; අලුතින් පිරිස ගන්න ඕනෑත්  නතහත. ෙතනටමත් Civil 

Appellate Courts  තිශබනවා. එම කටයුත්ත කරන්න,  ඔබතුමා 

ශම්  කරශගන යන වතඩපිළිශවශළේ එක  අ බයක්වත් පස්සට ගන්න 

එපා.   

නව බන්ධනාගාර කළමනාකරග රාජය ඇමතිතුමා ඉන්නවා.  

එතුමා පත් ශවලා ශම් ආකාරයට කටයුතු කිරීම  ශබොශහොම 

සන්ශතෝෂයට කාරගයක්. ශම් අුවව  අපට  ශබොශහොම ඉදිරියට  

යන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. මූලාසනාරූඪත් ගරු 

මන්ත්රීතුමනි,  මට ශමම ගරු සභාව  ඇමතීමට  අවස්ථාව ලබා දීම 

ගතන ඔබතුමාට  ස්තුතිවන්ත ශවනවා.  

 
ගරු නියය ජ කාරක සභාපතිතුමමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. C.V. Wigneswaran. You 

have three minutes. 

 
[2.27 p.m.] 

       
ගරු සී.වී. විග්ධනයන්ෂව්රන් මහයතා 
(ைொண்புைிகு க.வி. விக்லனஸ்வரன்) 
(The Hon. C.V. Wigneswaran) 

Sir, in my suggestions yesterday at the Ministerial 
Consultative Committee Meeting, I had occasion to refer 
to the 1972 Constitution, the Administration of Justice 
Law and the current 1978 Constitution. As a law lecturer, 
I had thought that the matters referred to in these 
Amendment Bills may have already been dealt with. I 
was able to find a lot of important matters to be 
considered by the Hon. Members of this august Assembly 
before we pass these Bills.  

With regard to these Bills, Sir, the crux of the 
Amendments contemplated are to change the reference to 
British institutions including references to proctors and 
advocates which were inserted into our statutes - the 
Penal Code and the Evidence Ordinance - during the 
British times and enhancement of fines as per the Bail 
Act. 

Sir, let me deal with the Penal Code and the Evidence 
Ordinance first. I find the Amendments contemplated by 
this Government with regard to lawyers have already 
been dealt with in the 1972 Constitution, the 
Administration of Justice Law and in the current 1978 
Constitution. Section 36(3) of the Administration of 
Justice Law states, I quote:  

“Every reference in any other existing written law to an advocate or 
proctor shall be read and construed as a reference to an attorney-at-
law.” 

So, you would see that it has already been taken into 
consideration.  

Then, Article 168(1) of the current 1978 Constitution 
states, I quote: 

“Unless Parliament otherwise provides, all laws, written laws and 
unwritten laws, in force immediately before the commencement of 
the Constitution, shall, mutatis mutandis and except as otherwise 
expressly provided in the Constitution, continue in force.” 

Then, the next Article, 169, states, I quote: 

“Unless Parliament otherwise provides - (1) any provisions of the 
Administration of Justice Law, No. 44 of 1973, which are 
inconsistent with the provisions of the Constitution, shall, to the 
extent of such inconsistency, be deemed to be repealed;” 

That means, there are Sections of the Administration 
of Justice Law still in force and that is what I meant 
earlier. Thus, it would be seen that the provisions of the 
Administration of Justice Law do still stand and are valid. 
So, under the circumstances, the Amendments in respect 
of attorneys-at-law seem redundant, not only redundant, 
but they also could create confusion.  

As regards the reference to British institutions 
including the Queen, it had been dealt with through 
Articles 12 to 15 of the 1972 Constitution. Article 12(1) 
states, I quote: 

“Unless the National State Assembly otherwise provides, all laws, 
written and unwritten, in force immediately before the 
commencement of the Constitution, except such as are specified in 
Schedule ‘A’ shall, mutatis mutandis, and except as otherwise 
expressly provided in the Constitution, continue in force. The laws 
so continuing in force are referred to in the Constitution as ‘existing 
law’.”  

Therefore, it appears that matters relating to British 
institutions have already been taken care of. Thus, these 
Amendment Bills may not be necessary.  

As for the Bail (Amendment) Bill, it would be prudent 
to add a clause which specifies that the increased fines 
would be applicable to offences committed after its 
enactment. In this connection, it is necessary to read 
Article 13(6) of the Constitution. I am not going to read 
that out. Hence, subject to the addition necessary to 
protect the rights of prisoners under the Bail Act, the 
other two Amendments may be dispensed with or 
reviewed upon because it would be wrong to continue 
with these in a specific manner when there is already a 
general law pertaining to those. When there is a general 
law and a specific law on these matters, it may be argued, 
since there are specific laws in regard to certain acts and 
not with regard to others, that the other ones may not 
come into force. So, this is for the consideration of the 
Hon. Minister.  

Thank you.  

 
ගරු එම්.යූ.එම්. අලි සේරි මහයතා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
Hon. Wigneswaran, if you could please give me that 

note, I will go through that. I am thankful for your 
suggestions.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගරු නියය ජ කාරක සභාපතිතුමමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Mohan Priyadarshana De 

Silva. You have 10 minutes.  

Order, please! Before he starts, will an Hon. Member 
propose the Hon. Harshana Rajakaruna to the Chair?  
 

ගරු (ආචාර්ය) සර්  වීරයස කර මහයතා සමහයජන ආරක්ෂක 

අමාතතුමමා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரலசகர - தபொதுைக்கள் 

பொதுகொப்பு  அமைச்சர்)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera - Minister of Public 
Security)   
Sir, I propose that the Hon. Harshana Rajakaruna do 

now take the Chair.  
 
්රශයීයන්ය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුමරුව ගරු නියය ජ කාරක සභාපතිතුමමා මූලාසනයයන් 

ඉව්  වූයයන්  ගරු හයර්ෂණ රාජකරුණා මහයතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலலவ, ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொ கருைொ 

அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
left the Chair, and THE HON. HARSHANA RAJAKARUNA took the 
Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Mohan Priyadarshana De Silva, please 
commence your speech.  
 

[අ.භා. 0.30  
 

ගරු යම හයාන් ප්රියදර්ශයීයන ද සිල්වා මහයතා සයප යහය ර 
නිෂ්පාදන හයා සැපයුම්  රසායනික යප යහය ර හයා කෘමි 
නාශයීයක භාවිත නියාමන රාජ අමාතතුමමා   
(ைொண்புைிகு தைொஹொன் பிொியதர்ஷன த சில்வொ  - உர 

உற்பத்தி ைற்றும் வழங்கல்கள், இரசொயன உரங்கள் ைற்றும் 

கிருைிநொசினிப் பொவமன ஒழுங்குறுத்துமக இரொ ொங்க 

அமைச்சர்)  

{The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva - State Minister 
of Production and Supply of Fertilizer and Regulation of 
Chemical Fertilizer and Insecticide Use)   
මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශේ රශට් යුක්තිය පසිඳලන්න 

ඍජුවම බලපාන පනත් තුනකට සංශ ෝධන එකතු කරන 

ශමොශහොතක, ශමම ගරු සභාව ඇමතීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම 

පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ශමහිදී වි ශ ේෂශයන්ම මම 

අධිකරග ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. 6970දී අශේ රට ජන 

රජයක් බවට පත් වුගත්, එො සිට අපි සම්ූරර්ගශයන්ම බ්රිතානය 

කිරීටශයන් නිෙහස් වුගත්, සාක්ක  ආඥා පනශත්ත්, ෙණ්ඩ නීති 

සංග්රහශේත් අපි තවම මහ රැජින  ගතන කථා කරනවා. ඒ 

සම්බන්ධශයන් උනන්ු වක් ෙක්වලා, ඒ ශවුවවට අලුතින් වචන 

එකතු කිරීම පිළිබඳව අපි ගරු අධිකරග ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත 

ශවනවා.  

අෙ සංශ ෝධන ඉදිරිපත් ශවන්ශන් අධිකරගයට සම්බන්ධ 

පනත් කිහිපයකට නිසා විපක්ෂශේ සමහර මන්ත්රීතුමන්ලා අෙ ශම් 

ගරු සභාශවදී කිවවා, ශම් ආණ්ඩුව බලයට පත් ශවලා  අධිකරගය 

විනා යට පත් කර තිශබනවා කියලා. ඒ ගතන දීර්ාව කථා 

කරන්න ඕනෑ නතහත. අපි ෙන්නවා, පසුගිය යහ පාලන ආණ්ඩුව 

එතුමන්ලාශේ ක්රියාකාරකම් තුළින් ශම් රශට් අධිකරගශේ  

ස්වාධීනත්වයට ශකොතරම් මරු පහරක් එ් ල කළාෙ කියලා. ශම් 

රශට් සියලු  ජනතාව ඒවා  ෙන්නවා.    

අශේ අධිකරග පද්ධතිය  ක්තිමත් කරන්න ගරු ඇමතිතුමා 

ශම් වන විට  වතඩ පිළිශවළ ගගනාවක් ක්රියාත්මක කරමින් 

සිටිනවා. එතුමා ශම් අවුරුද්ශද් අලුතින් අධිකරග සංකීර්ගයක් 

ශගොඩ නෙන්න ඒ කටයුතු කරශගන යනවා. එතුමා ශකොළඹින් පිට 

අධිකරගවලට ගිහි් ලා එම අධිකරගවල අඩුපාඩුකම් ගතන 

ශහොයා බලා, ඒවා ක බනමින් විසඳන්න අව ය කටයුතු කරනවා. ඒ 

පිළිබඳව මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ගා් ල අධිකරග 

සංකීර්ගශේ ඉදිකිරීම් කටයුතු පසුගිය යහ පාලන ආණ්ඩුව 

කාලශේ නතවතිලායි තිබුශණ්. ඒක එශහට ශගන යනවා, ශමශහට 

ශගන යනවා කියලා කිවවාට කිසිම වතඩක් ශකරුශණ් නතහත. 

නුදත්, අශේ ගරු රශම්ෂ් පතිරග ඇමතිතුමා මතදිහත් ශවලා ඒ 

සම්බන්ධශයන් කටයුතු කළ නිසා අෙ වනවිට ගා් ල අධිකරග 

සංකීර්ගශේ වතඩ කටයුතු නතවත ආරම්භ කර තිශබනවා. 0100 

වනවිට එය විවෘත කරන්න පුළුවන් ශවයි. ගා් ල අධිකරගශේ 

ශසේවය කළ නීතිඥවරයකු හතටියට මශේ ශගෞරවනීය ස්තුතිය   ඒ 

ශවුවශවන් එතුමාට පුෙ කරනවා.  

ගරු අධිකරග ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාශේ අවධානයට ශයොුද 

කරන්න ඕනෑ තවත් කාරගයක් තිශබනවා. ඔබතුමා  ශලොකු 

මහන්සියක් ගන්නවා ශම් නඩු ්රමාෙ මම්, ශගොඩ ගතසීම් 

වළක්වන්න. ඇත්තටම අපි උත්සාහ කරන්න ඕනෑ, උසාවියට 

මිනිස්සු යන එක නවත්වන්නයි. ඒකට සමථ මණ්ඩල ක්රමය ශහොඳ 

එකක්. ඔබතුමා ශම් වන ශකොටත් ශම් රශට් ඉඩම් සහ ුදේ  ගතටලු  

ශයොුද කිරීම සඳහා ශවනම සමථ මණ්ඩලයක් ඇති කරලා, ඒකට 

ශවනම  ක්තියක් ලබා ශෙන්න කටයුතු කර තිශබනවා. තවමත් 

දිස්ත්රික්ක ගගනාවකට විතරයි ඒක වයාේත කරලා තිශබන්ශන්.  

පුළුවන් තරම් ඉක්මනට එය රට පුරාම ක්රියාත්මක කරන්න කියලා 

අපි ඔබතුමාශගන් ශබොශහොම ශගෞරවශයන් ඉ් ලා සිටිනවා. 

ඊළෙට, යහ පාලන ආණ්ඩුව ගය සහන මණ්ඩලය සඳහා 

සංශ ෝධනයක් ශගනාවා. කලින් ශකොළ  හා තොසන්න 

්රශද් වල විතරයි ගය සහන මණ්ඩලය ක්රියාත්මක කශළේ. ෙතන් 

ශවනත් පළාත්වලට ගය සහන මණ්ඩලය වයාේත කර තිශබනවා.  

ඇත්තටම ඒක එො හිටපු අධිකරග අමාතයතුමිය කළ ශහොඳ 

වතඩක්. නුදත්, ගරු ඇමතිතුමනි, තවම ඒක හරියට ක්රියාත්මක 

ශවන්ශන් නතහත. උොහරගයක් විධියට, ෙකුණු පළාශත් ගය 

සහන මණ්ඩලය ගා් ලට ගත්තත්, එය පවත්වා ශගන යන්න 

තතනක් නතති නිසා මම හික්කඩුව ්රාශද්ශීය ශ් කම් කාර්යාලශේ 

තතනක් ු න්නා.  නුදත්, අෙ වනතුරු අපි පත් කළ නිලධාරින්ට ඒක 

නිසියාකාරව කර ශගන යන්න බතරි ශවලා තිශබනවා. මම 

ඔබතුමාශගන් ඉතාම ශගෞරවශයන් ඉ් ලීමක් කරනවා, 

කරුගාකර ශම් ගය සහන මණ්ඩල ක්රමය වඩා  ක්තිමත් 

කරන්න ඔබතුමාශේ අවධානය ශයොුද කරන්න කියලා. ඒක 

ක්රියාත්මක වුශගොත් උසාවියට යන මිනිසුන්ශේ ගගන අඩු 

කරන්න පුළුවන්. 

අශනක් අතට, අපි ශම් රශට් යහ පාලනය ගතන කථා කරනවා; 

නීති යථාවත් කරන්න ඕනෑය කියා කථා කරනවා. නුදත්, 

උසාවිවල විනි ්චයකාරවරුන් වාශේම උසාවිවල වතඩ කරන 

අශනක් ශසේවකයන් පිළිබඳව අශේ අවධානය ශයොුද ශවලා 

තිශබනවා මදියි කියන එක මම කියන්න ඕනෑ. ශම්ක ඍජුවම 

ඔබතුමාශේ විෂයය යටතට වතශටන කාරගයක් ශනොශවයි. එම 

කාර්යය අධිකරග ශසේවා ශකොමිසම යටතටයි වතශටන්ශන්. ගරු 

ඇමතිතුමනි, මම හිතන විධියට ශම් වනවිට ඔබතුමාටත් අධිකරග 

ශසේවක සංගමය විසින් ඉ් ලීම් ඉදිරිපත් කර තිශබනවා.  
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ශමතතනට අයිති ශවනවා, අධිකරග පවු්  උපශද් කවරු, 

අධිකරග ලිපිකරු ශසේවය, අධිකරග ලඝු ශ් ඛක ශසේවය, 

අධිකරග භාෂා පරිවර්තක ශසේවය, අධිකරග යතුරුලියන ශසේවය 

සහ අධිකරග ශපොත් බතඳුම්කර ශසේවය. ශම් සියලු අං වල 

නිලධාරින් උසාවිවල වතඩ කටයුතු නිසියාකාරශයන් කරශගන 

යන්න ශලොකු මහන්සියක් ෙරනවා; ශලොකු සහශයෝගයක් ලබා 

ශෙනවා. ශමොකෙ, විනි ්චයකාරතුමන්ලාට තනියම ශම් සා වි ාල 

ක්රියාවලියක් කරන්න බතහත. නුදත්,  ශම් උෙවියට සාධාරගය ඉෂ්ට 

වනවාෙ කියන එක පිළිබඳ ්ර ්නයක් තිශබනවා, ගරු  ඇමතිතුමනි. 

ශමොකෙ, ශම් සියලුශෙනාම අධිකරග ශසේවා සංගමය යටශත් 

ඉන්ශන්. සමහර ශවලාවට යම් යම් විනි ්චයකාරවරුන්ශගන් 

අසාධාරගයක් වුගාම ශම් අය පතමිණිලි කරන්න ඕනෑ අධිකරග 

ශසේවා සංගමයටයි. හතබතයි, අධිකරග ශසේවා  සංගමශයන් ශම් 

අයශේ ්ර ්නවලට  නිසියාකාරව උත්තර ලතශබන්ශන් නතහත කියා 

ශචෝෙනාවක් තිශබනවා. ඒ අයශේ ශචෝෙනාව අධිකරග ශසේවා 

සංගමයට ශයොුද කළාම ඒවා කුණු බක්කියට ෙමනවා කියන එකයි 

ශම් උෙවිය කියන්ශන්. ඒ නිසා මා ඒ කාරගය විශ ේෂශයන් 

ඔබතුමාශේ අවධානයට ශයොුද කරනවා. පුළුවන් නම් අශේ අග්ර 

විනි ්චයකාරතුමා එක්ක කථා කරලා ශම් ගතටලුව විසඳා ශෙන්න, 

ගරු ඇමතිතුමනි.  

ශම්ක උපශ් ඛනගත ශසේවාවක්. හතබතයි, උපශ් ඛනගත 

ශසේවාවක් වුගාට, ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවට අුවව සකස් කළ 

වයාවස්ථාව ශවනස් කරලා, කතබිනට් මණ්ඩලයත් ෙතුවවත් 

ශනොකර සම්ූරර්ගශයන්ම අධිකරග ශසේවා ශකොමිෂන් සභාව 

ශවනත්  ශසේවා වයවස්ථාවක් හො තිශබනවා. ශම් ශසේවා වයවස්ථාව 

අුවව අධිකරග ශසේවකයන්ශේ වතටුේ වර්ධක තුනක් නවත්වලායි 

තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ඒ උෙවිය ඉතාම කලකිරීශමන් ඉන්ශන්. මම 

එය ඔබතුමාශේ අවධානයට ශයොුද කරනවා. කරුගාකර  ශම් 

්ර ්නයටත් ඔබතුමා උත්තරයක් ශහොයන්න.  

අධිකරග ශසේවශේ නිලධාරින් අවුරුු  හතශරන් හතරට මාරු 

ශවන්න ඕනෑ. හතබතයි, උසාවිවල වතඩ කරන ශසේවකයන් අවුරුු  

හතශරන් හතරට මාරු වුගත් අධිකරග ශසේවා ශකොමිසශම් වතඩ 

කරන ශසේවකයන් අවුරුු  හතශරන් හතරට මාරු කරන්ශන් නතහත. 

ඒක බරපතළ කාරගයක්. එහි තිබුණු ශපොු  බව නතති ශවලා 

තිශබනවා. මට ෙතන ගන්න ලතබී තිශබන ආකාරයට -ශම්වා 

උසාවිශේදී ඒ ශසේවකයන් එක්ක කථා කරන ශකොට ඒ උෙවිය 

කියන කාරගා- ඒ අයශේ වතටුේ වර්ධක වත බ කරන්න, උසස්මම් 

ලබා ශෙන්න විභාග පවත්වනවා. එශහම විභාග පවත්වනශකොට 

අධිකරග ශසේවා ශකොමිෂන් සභාශව ශසේවකයන්ට වත බපුර වාසි 

ලබා ගන්න පුළුවන් විධියට කටයුතු ශයශෙනවාය කියලා ඔවුන් 

කියනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, කරුගාකරලා ඔබතුමා ඒ ගතනත් 

අවධානය ශයොුද කරන්න. මතතිවරග ශකොමිෂන් සභාශව එශහම 

නතත්නම් ශකොමිෂන් සභා ශසේවකයන්ට සියයට 05ක දීමනාවක් 

ලතශබනවා. ඒ සියයට 05 දීමනාව මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

අධිකරග ශසේවකයන්ට ලතශබන්ශන් නතහත. අධිකරග 

ශසේවකයන්ට ලතශබන්ශන් නතති වුගත්, -පුු මයට කාරගය 

ශම්කයි- අධිකරග ශසේවා ශකොමිසශම් ශසේවකයන්ට සියයට 05 

දීමනාව ලතශබනවා. ඇත්තටම අධිකරග ශසේවකයන් ඉතාම වි ාල 

වතඩ ශකොටසක් කරනවා. අපි ෙන්නවා, මශහස්ත්රාත් අධිකරග, දිසා 

අධිකරග එශහම නතත්නම් මහාධිකරග ශසේවකයන් අතිවි ාල 

වතඩ ශකොටසක් කරන බව. ඇත්තටම ඒ අයට සියයට 05 දීමනාව 

ශනොදී අධිකරග ශසේවා ශකොමිෂන් සභාශව ශසේවකයන්ට පමගක් 

එම දීමනාව ලබා දීම ඉතාම අගතිොයක කාරගයක්. එම නිසා ශම් 

සියලු කාරගා පිළිබඳව ඔබතුමාශේ අවධානය ශයොුද කරන්න 

කියා මා ඉතාම ශගෞර වශයන් කියනවා. ශමොකෙ, ඒ උෙවියට 

තමන්ශේ ු ක කියන්න තතනක් නතහත. ඇත්තටම ඕනෑම 

මුවස්සශයකුට අධිකරගයට ගිහි් ලා ු ක කියන්න පුළුවන්. නුදත් 

ගරු ඇමතිතුමනි, උසාවි ශසේවකයන්ට තමන්ශේ ු ක කියන්න 

තතනක් නතහත. එම නිසා ශම් සියලු කාරගා පිළිබඳව අපි අවධානය 

ශයොුද කරන්න ඕනෑ. එශහම කශළොත් විතරයි ඔබතුමා අශේක්ෂා 

කරන විධියට, එශහම නතත්නම් අපි කවුරුත් අශේක්ෂා කරන 

විධියට ශම් රශට් නීතිය හරියාකාරව ක්රියාත්මක කරන්න පුළුවන් 

ශවන්ශන්; මිනිස්සුන්ට සාධාරගයක් ඉටු කරන්න පුළුවන් 

ශවන්ශන්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අෙ ඉතාම  ලලොයි ආකාරයට, 

ඉතාම  ක්තිමත් ආකාරයට අශේ රශට් අධිකරග පද්ධතිය 

ශමශහයවමින් සිටින බව අපට ශපශනනවා. ඔබතුමා අධිකරග 

ඇමතිකම භාර ගතනීම නිසා ආර්කක ව ශයන් අෙ ඔබතුමාට 

ශලොකු පාඩුවක් ශවලා තිශබනවා. ඔබතුමා ශහොිනන් රැකියාව 

කරශගන ගියා. ඔබතුමාට විවිධ ශචෝෙනා එ් ල කරන බව අපට 

ශපශනනවා. ශමොන ශචෝෙනා එ් ල වුගත්, ඔබතුමා ඉතාම 

සද්භාවශයන් වතඩ කටයුතු කරලා ශම් රශට් ජනතාවශේ 

සුබසිද්ධියට වාශේම නීතිශේ ්රගමනයට කටයුතු කරන්නය කියන 

ඉ් ලීමත් ඉතාම ශගෞරවශයන් කරමින්, ඔබතුමාට තව තවත් 

 ක්තිය ලතශබ්වා කියා ්රාර්ථනා කරමින් මශේ අෙහස් ෙතක්මම 

අවසන් කරනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු (ආචාර්ය) හරිනි අමරසූරිය මන්ත්රීතුමිය. ඔබතුමියට 

විනා බ  ක කාලයක් තිශබනවා. 
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ගරු සආචාර්ය  හයරිනි අමරසූරිය යමයනවිය 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) (தசல்வி) ஹொினி அைரசூொிய)  

(The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya) 
මට ශම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ශබොශහොම 

ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

Sir, I too would like to start by congratulating the 
Hon. Minister of Justice, the Hon. Ali Sabry, for the 
excellent speech he made when he presented the Bills. I 
only hope that his position in the Government would not 
be jeopardized by the sentiments he expressed because I 
am not sure that a majority of his Colleagues would 
appreciate and even understand what he said.  

නීතිය යාවත්කාලීන කිරීම අතයව ය කාරගයක් කියන එක 

අපි පිළිගන්නවා. ඒ වාශේම ඒක ශහොඳ ශෙයක්. නුදත්, රටක 

නීතිය ක්රියාත්මක මම තමයි ඉතාම වතෙගත් කාරගය ශවන්ශන්. 

නීතිය ක්රියාත්මක මශම්දී ්රජාව තුළ, සමාජය තුළ, මිනිසුන් අතර 

නීතිය පිළිබඳව වි ්වසනීය බව තහවුරු කිරීම අති යින්ම වතෙගත් 

කරුගක්. නීතිය පිළිබඳ වි ්වසනීයභාවය වර්ධනය කිරීමට නම්, 

නීතිශේ යුක්තිසහගත බව සහ නීතිශේ සාධාරගත්වය ගතන 

ජනතාව අතර වි ්වාසයක් ශගොඩනතඟී තිශබන්නට ඕනෑ. ගරු 

ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පිළිගන්නවා ඇති ශම් වන විට එම වි ්වාසය 

කඩා වතටී තිශබන බව. එම කඩා වතටීම  නවත්වා ගතනීමට අපි 

අනිවාර්යශයන්ම මතදිහත් විය යුතුයි. 

අෙ නීතිය ක්රියාත්මක ශවන්ශන් කා ශවුවශවන්ෙ කියන එකයි 

වි ාල ්ර ්නයක් බවට පත්ශවලා තිශබන්ශන්. කාශේ 

අව යතාවක් සඳහාෙ, කාශේ සාධාරගත්වය ශවුවශවන්ෙ නීතිය 

ක්රියාත්මක ශවන්ශන් කියන එක ගතන ශම් ශවනශකොට සමාජය 

තුළ වි ාල කථා බහක් ඇතිශවමින් පවතිනවා. ශම් රජය බලයට 

 එන  විට 'එක රටක්-එක නීතියක්' කියන සටන් පාඨය ඉස්සරහට 

ෙතම්මත්,  ඇත්තටම එක රටක්- එක නීතියක් කියන එම සටන් 

පාඨය හරියට ශත්රුම් අරශගනෙ ශම් ශවනශකොට ක්රියාත්මක 

ශවන්ශන් කියන ්ර ්නය තමයි අපට තිශබන්ශන්. එක රටක්, එක 

නීතියක් කියන්ශන් තමන්ශේ ජාතිය, ආගම, කුලය, පන්තිය ශහෝ 

249 250 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ශවනත් කාරගා නිසා එක බල කණ්ඩායමක් ශමොකක් ශහෝ 

බලයක් පාවිච්චි කරලා තවත් ්රජාවක් තලන්න ශපළන්න තිශබන 

අයිතියක් ශනොශවයි; බහුතර මතය ක්රියාත්මක කිරීමත් ශනොශවයි. 

්රජාතන්ත්රවාදී රාුදවක් තුළ බහුතරය කියන එක වතෙගත් වුගාට, 

බශලන් විවිධ ්රජාවන් මත බහුතර මතය ක්රියාත්මක කිරීම 

ශනොශවයි කළ යුත්ශත්. එක රටක්-එක නීතියක් කියන සටන් 

පාඨය එන්න ඕනෑ එතතනින් ශනොශවයි. එක රටක්-එක නීතියක් 

තුළ සමානාත්මතාව තහවුරු වන්ශන් ශකොශහොමෙ? විවිධ 

කණ්ඩායම්වල අනනයතාවට ගරු කරමින් ඒ විවිධ මත ඉවසමින් 

කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමාශේ කථාශවන් කියතවුගා, 

අපි විවිධත්වය අගය කරනවා කියලා. සමහර ශවලාවට 

පාර්ලිශම්න්තුශව හතසිශරන විධිය තුළින්ම ඒ ගතන ්ර ්න මතු 

ශවනවා. ඒ විවිධත්වයට, විරුද්ධ මතවලට ශම් රජය ශකොපමග 

ු රට ගරු කරනවාෙ කියන කාරගය ශකශසේ ශවතත් ඇහුම්කන් 

ශෙන්නවත් සූොනමක් තිශබනවාෙ? නීතිය ක්රියාත්මකමමත් ඉතා 

වතෙගත්   කියන එකට ඔබතුමාත් එකෙ ශවනවා. නීතිය හෙන එක, 

නීතිය යාවත්කාලීන කරන එක විතරක් ශනොව නීතිය ක්රියාත්මක 

මශමන් සහ නීතිය එක්ක ගතටීශමන් තමයි අපට නීතිශේ අත්ෙතකීම් 

ලතශබන්ශන්.  

Hon. Presiding Member, I also want to say this. What 
is happening right now is a very dangerous situation 
where we are creating states of exception for certain 
categories of people. Those who are considered 
undesirable seem not to be subject to the same kinds of 
protection or rights that are available to all. I think from 
where this kind of mentality comes about is something 
that we need to pay attention to because it can be very 
contradictory to the very sentiments you expressed.  

Sir, please give me a few more seconds to mention 
this because the Hon. State Minister, the Hon. Lohan 
Ratwatte, is here. I know there is a discussion going on 
now about women and children - mothers and their 
children - in prisons. I ask you to please look at this issue 
sensitively. It is not only perfect or ideal mothers who 
should have access to their children, but all mothers have 
a right to be with their children and all children have a 
right to be with their mothers. So, when we intervene in 
these instances, I think we need to take the best interests 
of the child as well as the well-being of the mother into 
consideration. Also, separating especially young children 
from their mothers at an early age can be detrimental. So, 
I request  you to look at this issue sensitively with the best 
interests of all parties in mind.  

Thank you very much.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු අුවර ප්රියෙර් න යාපා මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනා බ 61ක 

කාලයක් තිශබනවා. 
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ගරු අනුර ප්රියදර්ශයීයන යාපා මහයතා 
(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொபொ)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)  
මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා ශම් අවස්ථාශව අශේ 

අධිකරග ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. එතුමා අශේ දීර්ා 

කාලීන මිත්රශයක්. විශ ේෂශයන්ම ශම් පනත්වලට ්රධාන 

සංශ ෝධන ගගනාවක් ඉදිරිපත් කරන්නට පුළුවන්මම ගතනත් 

එතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. 6970 වසශර්දී අශේ රට ජනරජයක් 

බවට පත් වුගාට පසුවත්, එො සිට ශම් ෙක්වා තවමත් සමහර 

පතරණි නීති ශපොත්වල රැජිනශේ නාමය ආදී කරුණු අප තබාශගන 

තිශබනවා. එී්වා දීර්ා කාලයක සිට තිබුගා වුගත්, ඒවා ශවනස් 

කිරීම සඳහා අව ය සංශ ෝධන එතුමා ඉදිරිපත් කර තිශබනවා.  ඒ 

පිළිබඳ එතුමාට මශේ සුබ පතතුම් පළ කරන්න කතමතතියි.  

එතුමා ඉතා ශහොඳ කථාවක් කළා. ඕනෑම රටක් ඉදිරියට යන්න 

නම්, ඒ රශට් ඉන්න සියලුශෙනාශේම සහාය ලතබිය යුතුයි. අපි 

ශවනස්කම් සහිත විවිධ මත ෙතරුවත්, එකට ජීවත් මශම් වුවමනාව, 

එකට වතඩ කිරීශම් වුවමනාව, එකට ගුවශෙුව කිරීශම් වුවමනාව 

සහ සශහෝෙරත්වය නිර්මාගය කශළොත්, එය ඕනෑම රටක 

දියුණුවට වතෙගත් ශවයි කියා මා හිතනවා. දියුණු වුණු හතම රටක් 

දිහාම බතලුශවොත් මානව හිමිකම් වාශේම, සමාන අයිතිවාසිකම් -

ශම් සිය් ලම- ගතන ශලොකු අවධානයක් ශයොුද කර තිශබන නිසා, 

අපිත් ඒ සම්බන්ධශයන් ක්රියා කළ යුතුයි කියා ්රකා  කරන්නට 

කතමතතියි.  

මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් ශවලාශව මම ශවනම 

පතත්තකට ශයොුද ශවන්න කතමතතියි. අවංක, සාධාරග අධිකරග 

පද්ධතියක් ලංකාශව පවතින බව අපි ෙන්නවා. නුදත්, අධිකරග 

පද්ධතිය ක්රියාත්මක ශවන්ශන් අපරාධ පරීක්ෂග මතයි. ඒ 

ආයතනය එතුමාට අයිති ශනොවුගත්, ශ්රී ලංකා ශපොලීසිශේ තිශබන 

විවිධ අං වලින් තමයි අපරාධ පරීක්ෂග ක්රියාත්මක ශවන්ශන්. 

පසුගිය කාලශේ අප ලතබූ අත් ෙතකීම් තිශබනවා. එක්තරා විධියකට 

යම් යම් අයට වාසි සහගත වන ශලසත්, යම් යම් අයට අවාසි 

සහගත වන ශලසත් පරීක්ෂග ක්රියාත්මක මශම් වකවාුවවක් 

තිබුගා. එය ඉතාම නරකයි. අප ෙන්නවා අපට ඕනෑ තරම් නීති 

හෙන්න පුළුවන්, නීතිවල ෙඩ වත බ කරන්න පුළුවන්, නීතිවල 

ෙණ්ඩන ක්රියාත්මක කිරීම් වත බ කරන්න පුළුවන් බව. නුදත්, ඒ 

පිළිබඳ පරීක්ෂග පවත්වන අං  තවමත් ඉන්ශන් ඉබි ගමනින් 

නම්, 68වන  තවර්ෂශේ නම් ගරු අධිකරග ඇමතිතුමනි, අපට 

ඕනෑ කරන ශෙය ඒ තුළින් ඉටු වන්ශන් නතහත. අපි ෙන්නවා, 

ශපොලීසිශේ තවමත් ඉතා පතරණි පරීක්ෂග ක්රම බව තිශබන බව. 

සමහර ශවලාවට බිය වතද්දීමකින් තමයි   සාක්ක යක් අරගන්ශන්. 

නුදත්, අෙ ශලෝකය ශවනස්ශවලා නිසා එී් සඳහා අව ය  මූලික 

අංග අධිකරග පද්ධතිය තුළින් නිර්මාගය කළ යුතුයි කියන 

එකත් ඇමතිතුමාට මම මතක් කරනවා. ශමොකෙ, එශහම 

ශනොවුශගොත් ඇත්තටම තවමත් සිු  වන්ශන් පරග ශද්ව් මයි. 

ශම් පරීක්ෂග පතවතත්මශම්දී තවමත් ඒශගෝ ලන්ට පුහුණුව නතති 

බව මම ශහොඳටම ෙන්නවා. ඒ නිසා පරීක්ෂගය පටන් ගන්ශන් 

ශකොතතනෙ, අවසන් කරන්ශන් ශකොතතනෙ කියලා කවුරුවත් 

ෙන්ශන් නතහත. සමහර ශවලාවට පතමිණි් ලක් ොපු පුද්ගලශයකු 

අධිකරගයට යන ශකොට ඒ පුද්ගලයාට වි ාල අසාධාරගයක් සිු  

ශවලා තිශබනවා. ශමොකෙ, අධිකරග විනි ්චයකාරවරුන්ට 

පරීක්ෂග කරන්න බතහත ශන්. ශම්කත් අධිකරගශේම ශකොටසක් 

හතටියට සලකන නිසායි මම ශම් කාරගය කිවශව. ඒකට ශහේතුව 

ශමයයි. අපි තිස් අවුරුු  යුද්ධයකට මතදි වුණු අය නිසා අශේ 

ශපොලීසියටත් පසුගිය කාලශේ අධිකරග ක්රියාවලිය මෙ හතරලා 

යුද්ධ කරන්න සිු  වුගා. අධිකරගශේ වතඩ කරපු නිසා මම 

ෙන්නවා,  ඒ නඩු ශමශහයවපු ශපොලීසිශේ අයට විශ ේෂශයන් ෙණ්ඩ 

නීති සංග්රහය, අධිකරගවල අනිකුත් නීතිරීති, අග පනත් පිළිබඳව 

වි ාල ෙතුවමක් තිශබන බව. ඔවුන් එක්ක තර්ක කිරීම සමහර විට 

හුෙක් අමාරුයි. ඒ නිසා නීතිඥවරුන්ටත් ඒකට හතඩ ගතශහන්න 

සිු  වුගා. අෙ වනශකොට ඒ තත්ත්වය හුෙක් පසු බතහතලා 

තිශබනවා. අෙ ඇත්ත ව ශයන්ම අපරාධ යුක්ති විනි ්චයට අව ය  

පරීක්ෂග මට්ටශම්දීත් අපි ඉතාම පහළ තතනකයි ඉන්ශන්.  

ශෙවතනි කාරගය ශමයයි. "යුෂ්මතා 9.31ට අධිකරගය 

ඉදිරිශේ ශපනී සිටිය යුතුය" කියන පරග සිතාසියක් තවමත් එවන 

බව අපි ෙන්නවා. මශහස්ත්රාත් අධිකරගවල නඩුව විභාගයට 
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ගන්න ශකනාටත්, නඩුවක් කතඳවන ශකනාටත්, "බී" වාර්තාශව 

ඉන්න ශකනාටත් කාටත් එය එක ශසේ අොළයි. ශම් කවුරුත් උශද්ම 

ඇවිත්  හතන්ෙෑශව 4.11, 5.11 වනතුරු උසාවිශේ ඉන්නවා. ඒ නිසා 

ඔවුන්ශේ එදින වතඩ සම්ූරර්ගශයන් අඩාල ශවනවා.  ඒ නිසා මම 

ඒ සම්බන්ධව ශයෝජනාවක්  කරන්න කතමතතියි. එක් එක් අයට 

යම්කිසි ආකාරයකට නිසි ශවලාවක් ලබා දීලා, ඒ ශවලාවට 

අධිකරගයට පතමිශගන්න කියලා කිවශවොත් -ඒ විධියට අපි ක්රමය 

ශවනස් කශළොත් - එය අධිකරගයටත් පහසුයි. ඒ අුවව වි ාල 

පිරිසක් අධිකරගයට එන්න ඕනෑත් නතහත. එතශකොට නඩුව 

ශමොකක්ෙ, සාක්ක ය ශමොකක්ෙ, සාක්ක කරු කවුෙ කියලා අපි 

ෙන්නවා. අෙ වාශේ කාලයක මම හිතන්ශන් ශකශනකුට ඒ 

ආකාරයට පතය හයක්, හතක් තමන්ශේ කාලය ගත කරන්න බතහත.  

ඊළෙට, තව ආචීර්ග ක් පික මතයක් තිශබනවා. ඒ තමයි, 

අධිකරගය තුළදී හදිසිශේ කතස්සක් හට ගත්තත්, ශටලිශෆෝන් එක 

නාෙ වුගත් ෙඩ  ගතසීම. ශම්ක ඒ තරම් ශහොඳ වතඩක් ශනොශවයි. 

ශමොකෙ, හදිසිශේ   සිු  වන ශද්ව්  සම්බන්ධශයන් යම් ආකාරයක 

වතඩ පිළිශවළක් තිශබන්න ඕනෑ. 

ඊළෙට, මම තවත් කාරගයක් කියන්න කතමතියි.  ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා සභාව ගතන අපට අත්ෙතකීම් තිශබනවා. අපි විසිවතනි 
ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනශයන් ශම් ක්රමශවෙය ශවනස් 

කළා. ලංකාශව ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාවක් හෙලා, ඒශකන් 

ජනාධිපතිවරයාශේ ක්රමශවෙය ශවනස් කරන්න ක්රියා කිරීශමන් සිු  

වුශණ් යහපතට වඩා අයහපතක්. විශ ේෂශයන්ම අධිකරග 

ක්ශෂේත්රශේ ඉහළ අධිකරගවලට විනි ්චයකාරවරුන් පත් කිරීශම්දී 

එවකට තිබුණු ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාව ක්රියා කරපු ආකාරය 

පිළිබඳව මම ශහොඳටම ෙන්නවා. ඒ අයශේ ශජයෂ්ඨත්වය 

සම්ූරර්ගශයන්ම ශනොතකා හතරියා. ඒ අය කරපු ශසේවාව ශනොතකා 

හතරියා. සමහර අයශේ කතපමම ශනොතකා හතරියා. ඒ අය ඉවත් 

කරලා, ශවනත් අය පත් කරන්න ශයු ගා. මම ඒ පත් කිරීම්වලට 

ශෙොසක් කියනවා ශනොශවයි. ඒ පුද්ගලයන්ට ශෙොසක් කියනවා 

ශනොශවයි. නුදත් ඒ නිසා වි ාල ්ර ්නයක් ඇති වුගා. 

විශ ේෂශයන්ම අධිකරග ක්ශෂේත්රවල දීර්ා කාලයක් වතඩ කරලා, 

ශජයෂ්ඨත්වයට පත් වුණු අයට විවිධ කරුණු ඉදිරිපත් කරලා, 

ඔවුන් කපා හරිුව ලතබුවාය කියන කාරගය අපි ශහොඳටම ෙන්නවා. 

එවකට හිටපු ජනාධිපතිතුමාටත් ඒ සම්බන්ධශයන් කරන්න ශෙයක් 

තිබුශණ් නතහත. ශමොකෙ, ඒ ක්රමය අුවව එතුමාශේ ශයෝජනාව 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාවට ්රතික්ශෂේප කරන්නත් පුළුවන්; 

අුවමත කරන්නත් පුළුවන්. ශම් තත්ත්වය අපි ෙතක්කා. ඒ නිසා 

අධිකරග ක්රියාවලියක් ශහොඳට ක්රියාත්මක කරන්න නම් 

ශජයෂ්ඨත්වය අපි ඉදිරියට ගන්ශන් නතහත. ශවනත් රටව් වල 

විනි ්චයකාරවරුන් පත් කිරීශම්දී මීටත් වඩා ශහොඳ ක්රම පාවිච්චි 

කරන බව අපි ෙන්නවා. ඒ අය දීපු නඩු තීන්ු  ගතන, ඔවුන් වතඩ 

කරපු කාලය ගතන, ඔවුන්ශේ අලුත් අෙහස් ගතන, නීතිශේ ඉදිරි 

ගමන ශවුවශවන් ක්රියා කරපු ශසේවාව කියන ශම් සිය් ලම 

සලකලා තමයි එවතනි තනතුරකට පත් කරන්ශන්. ඒ නිසා එවතනි 

ශද්ව්  අශේ නීතිශේ ඉදිරි ගමනට අව ය වනවා. 

විශ ේෂශයන්ම නඩු ්රමාෙය කියන කාරගය ගතන අපි                 

කවෙත් කථා කරනවා. ශමය  ශලෝකය පුරාම තිශබන ශෙයක්. අශේ 

රශට් නම් ශම්ක සාමානයශයන්, ්ර ්නයක්. ශම් ්ර ්නය                 

විසඳන්න ඕනෑ. ශම් සම්බන්ධශයන් ඉහළ අධිකරගවල 

විශ ේෂශයන්ම අභියාචනාධිකරගය සහ ශශ්රේෂ්ඨාධිකරගශේ 

විනි ්චයකාරවරුන්ශේ සංඛයාව වත බ කරන්න පසුගිය                

වතාශව අපට පුළුවන් වුගා. අනිකුත් අධිකරගවලත් 

විනි ්චයකාරතුමන්ලාශේ සංඛයාව වත බ කරලා, වත බපුර උසාවි 

පතවතත්මශමන් ශම් අධිකරගවල තිශබන නඩු ්රමාෙය වළක්වන්න 

පුළුවන් කියා මම හිතනවා.  

සමහර ශවලාවට ශවනත් ආයතනවලින් වාර්තා කතඳමශම්දී 

වි ාල කාලයක් ගත වනවා. ඒ පිළිබඳව ෙතනට තිශබන ක්රමශවෙ  

ශවනස් කිරීශම් කාලය අපට ඇවි් ලා තිශබනවා.  

ඊ ළෙට මම කියන්න කතමතතියි, ශම් ක්රමශවෙ  සිය් ලම එකතු 

ශවලා තමයි අශේ රශට් අධිකරග ක්රියාවලිය ඇති වන්ශන් කියන 

කාරගය. ශබොශහෝ ශවලාවට අපි අධිකරගවලට ගියාම අපට 

ෙකින්න ලතශබනවා, අධිකරගවල තත්ත්වය ඉතා නරක බව. අඩු 

ගගශන් ඒවා ්රතිසංස්කරගය කරන්නත් වි ාල වියෙමක් ෙරන්න 

වනවා. හතම අධිකරගයකටම වාශේ වි ාල ව ශයන් ෙඩ ුදේ  

ලතශබන බව අපි ෙන්නවා. ගරු අධිකරග ඇමතිතුමාට අපි 

ශයෝජනා කරන්න කතමතතියි, අඩු ව ශයන් ඒ අය කරන ෙඩ 

ුදේ වලින් සියයට 61ක් ශහෝ 01ක් ඒ අධිකරගය තුළම රඳවා, ඒ 

අධිකරගශේ අව යතා දියුණු කිරීමට ක්රියා කරන්න කියලා. 

එමඟින් අපට ඒ අධිකරගවල දියුණුවක් ඇති කරන්න පුළුවන්. ඒ 

කටයුත්ත විනි ්චයකාරතුමන්ලා යටශත්ම ක්රියාත්මක  කශළොත් 

කිසිම අවස්ථාවක ්ර ්නයක් ඇතිවන්ශන් නතහතයි කියලා මම 

ක් පනා කරනවා.  

මට කලින් කථා කළ මන්ත්රීතුමන්ලා ශබොශහෝ ශෙශනක් ඇප 

පනත ගතන කථා කළා. ඇප පනත හො තිශබන්ශන් එක 

අෙහසකින්. නුදත්, ඇප ශනොලතබී ඇතුළට යනශකොට ඒක 

ක්රියාත්මක වන්ශන් තවත් විධියකට. ශම්ක හරි අූරරු ඇප 

පනතක්. එම නිසා ඇප ගන්න ගිය ශවලාවට නීතිඥ මහත්වරුන්ට 

ශලොකු ්ර ්නයක් මතුවනවා. ශමොකෙ,  ශපොලීසිය කරන සමහර 

ඉ් ලීම් අුවව නිකම් නිරපරාශද් පුද්ගලයන් රිමාන්ඩ් කර 

තිශබනවා. රිමාන්ඩ් කිරීම අතයව ය සාධකයක් ශනොශවයි. මට 

මතකයි, ශම් පාර්ලිශම්න්තුශවත් ශබොශහෝ අවස්ථාවල කථා 

කරනවා, රිමාන්ඩ්මම ශලොකු ශෙයක් කියලා. කවුරුහරි රිමාන්ඩ් 

කරනවා නම්, ශම් පාර්ලිශම්න්තුශව සමහරු rejoice වුගා. ඒ 

කියන්ශන් අති යින් ්රශමෝෙජනක තත්ත්වයට, එශහම නතත්නම් 

ආහ්ලාෙයට පත් වුගා. එශහම මන්ත්රීවරු ශලෝකශේ තවත් නතහත. 

රිමාන්ඩ් කිරීම ශහොඳ ශෙයක් ශනොශවයි. ඒක නිසා අපි 

සියලුශෙනාම ශත්රුම් ගන්න ඕනෑ, අපි නිවතරදි ශලස නඩුවක් 

සම්බන්ධ පරීක්ෂග කරලා නිවතරදි ශලස පුද්ගලයකුට නඩුවක් 

ෙමනවා මිසක් නිවතරදි පුද්ගලයන්ට නඩු ෙමන එක වතරදියි කියන 

කාරගය. එශහම වුගාම අධිකරග ක්රමයත්, පරීක්ෂග ක්රමයත් 

පිළිබඳව මිනිසුන් තුළ ශලොකු පිළිකුලක් ඇති වනවා. ශබොශහොම 

ස්තුතියි. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනා බ 7ක 

කාලයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 0.57  
 

ගරු ඉරාන් වික්රමර් න මහයතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, ස්තුතියි.  

මශේ කථාව පටන් ගන්න ඕනෑ විශ ේෂශයන්ම අෙ අලි සබ්රි 

ඇමතිතුමා කළ කථාව අගයමින්. මම හිතන විධියට අපි ජාතීන් 

අතර සමඟිය ඇති කරන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම අපි එකුදතු ශ්රී 

ලංකාවක් ශගොඩ නෙන්නත් ඕනෑ. නවක මන්ත්රීවරයකු හතටියට 

පසුගිය මාසවල එතුමා ලතබූ අත්ෙතකීම් ගතනත් එතුමා සඳහන් 

කළා. ශම්ක එක් රජයක් පිළිබඳව තිශබන ්ර ්නයක් ශනොශවයි. 

එක එක රජයන්වල වතරදි තිශබනවා. රටක් පාලනය වන්න ඕනෑ 

ෙහමින් මිසක් ආගමික නායකයන්ශගන් ශනොශවයි. So, let us not 

insult each other. ෙතන් ශම් ශහොඳ වචනත් අපි ක්රියාවට නංවන්න 

අව යයි. 

අෙ අපි සාක්ක  (සංශ ෝධන) පනත් ශකටුම්පත ගතනත් කථා 

කරනවා. ශමම පනත් ශකටුම්පතින් ශගන එන සංශ ෝධනවලට 

ලක්ෂ්මන් කිරිඇ් ල මතතිතුමා අප ශවුවශවන් එකෙත්වය පළ 

253 254 



පාර්ලිශම්න්තුව 

කර තිශබනවා. ශමොකෙ, ය්  පතන ගිය වචන එශහම නතත්නම් 

ශයු ම් සමකාලීන තත්ත්වයට ගතලශපන ආකාරයට ශවනස්මම් 

කරන්නයි ශම් පනත් ශකටුම්පත ශගශනන්ශන්.  

ෙණ්ඩ නීති සංග්රහය (සංශ ෝධන) පනත් ශකටුම්පත 

සම්බන්ධශයුවත් ඒකමයි සිු වන්ශන්. එනම්, ය්  පතන ගිය වචන 

එශහම නතත්නම් ශයු ම් කාලීන තත්ත්වයට පත් කිරීමක් තමයි ඒ 

මඟින්ෙ  සිු  වන්ශන්.  

ඇප (සංශ ෝධන) පනත් ශකටුම්පතත් අෙ ඉදිරිපත් කර 

තිශබනවා. ශම් ඇප (සංශ ෝධන) පනත් ශකටුම්පශත් 

වගන්තිවලින් කර තිශබන්ශන් නි ්චිතව ෙක්වා ඇති වතරදි 

සම්බන්ධශයන් පනවා ඇති ෙඩ ුදෙශ්  ්රමාගය ශවනස් කිරීමයි. 

ශම් පනත් ශකටුම්පත් තුනටම අශේ විශරෝධතාවක් නතහතයි කියලා 

අෙ මම ්රකා  කරනවා. නුදත්, ඇප (සංශ ෝධන) පනත් 

ශකටුම්පත ගතන යමක් සඳහන් කරන්න මම කතමතතියි.  

පුද්ගලශයකු අත්අඩංවනවට ගත්තාම ඔහුට ඇප දී නිෙහස් කිරීම 

සාමානය ශෙයක්. Bail is the rule and refusal is the exception. 

The principle is, you detain for investigation or otherwise, 

you release on bail. That is the general principle across the 

world. පරීක්ෂග පවත්වන තුරු අත්අඩංවනශව තතබීම ශහෝ 

නතත්නම් ඒ පුද්ගලයා ඇප මත නිෙහස් කළ යුතුයි. In the Corona 

context, it is ironic that you are releasing so many people, 

keeping in some. Naturally, we come to the conclusion that 

you are trying to victimize them; some of these people are 

contracting the Corona virus. ශකොශරෝනා පතතිරීම නිසා අෙ වන 

විට ඇප මත බන්ධනාගාරවල සිටින වි ාල සංඛයාවක් නිෙහස් 

කරනවා. නුදත්, පළි ගතනීම් ශවුවශවන් සමහරු අත්අඩංවනශව තබා 

ශගන ඉන්නවා. ඒ අුවව, ඔවුන්ට ශකොශරෝනා වතළශෙයිෙ කියන 

සතකයක් අපට තිශබනවා. 

මම විශ ේෂශයන්ම ශමතතනදී නතවතත් ශම් කාරගය සඳහන් 

කරන්න ඕනෑ. පසුගිය කාලශේ අපරාධ විමර් න 

ශෙපාර්තශම්න්තුශව ්රධානියා ශලස හිටපු  ානි අශබ්ශසේකර 

මතතිතුමා ගතන මම ශමතතනදී සඳහන් කරන්නම ඕනෑ. ඔහු 698  

වර්ෂශේ ශපොලීසියට බතිනලා, 6999 වර්ෂශේදී CID එකට ූරර්ග 

කාලීනව වතඩ කරන්න පටන් ගත්තා. එතුමා සම්බන්ධශයන් මට 

මතක් ශවන එක case එකක් තමයි, kidnappersලා විසින් 

එයිට්කින් ස්ශපන්ස් සමාගශම් සභාපති ජී.සී. වික්රමසිංහ මතතිතුමා  

ගුව ලතබූ අවස්ථාව.  ානි අශබ්ශසේකර තමයි ඒ සිද්ධිය විමර් නය 

කරලා ඔහු නිෙහස් කර ගත්ශත්. ජී.සී. වික්රමසිංහ මතතිතුමා, කිමාලි 

වික්රමසිංහ ්රනාන්ු ශේ පියා. එ් ටීටීඊ එශක් Black Tigersලා 

011 දී Kelanitissa Power Station එක block කරශගන හිටපු 

සිද්ධිශේ පරීක්ෂගත් lead කශළේ  ානි අශබ්ශසේකර. එතතනදී 

අ් ලා ගත්තු සියලුශෙනාම අධිකරගවලට ඉදිරිපත් කරලා, 

ඔවුන්ට අධිකරගශයන් ෙඬුවම් දීලා තිශබනවා. Shani refused to 

turn a blind eye when politicians, police officers and military 

personnel were involved in such cases. They were just 

individuals, whatever field they may have been in. We are 

just individuals, whatever the field we are in. There is no 

clean field. ශබොශහෝ ශවලාවට කියනවා, පාර්ලිශම්න්තුශව ඉන්න 

005ශෙනාම එකයි කියලා. නුදත් එකයි ශනොශවයි, ශම් 005ශෙනාම 

ශවනස්. හුදොශව ඉන්න සියලුශෙනාත් එකයි ශනොශවයි. ඒ අයත් 

ශවනස්. ශපොලීසිශේත් එශහමයි. නුදත් ඒ සිද්ධිවලට අොළ 

පුද්ගලයන් අපි අ් ලන්නට ඕනෑ. අනිවාර්යශයන්ම අ් ලන්නට 

ඕනෑ.  

Twice during his Presidency - I am referring to the 
then President Mahinda Rajapaksa - when a close friend 

of his was murdered, the murder of Presidential Adviser 
Bharatha Lakshman Premachandra, in 2011 and when 
businessman Mohamed Shiyam was murdered in 2013, 
the then IGP N.K. Illangakoon assigned the 
investigations to Shani. He received special promotions, 
recognition from courts and so forth at that time. 

Then, we had a situation where the position of the 
Director, CID was vacant and the name of SSP Mevan 
Silva was proposed. I do not know, maybe, it was with 
the tacit agreement of the former President or the former 
Prime Minister that those names were  proposed. But, the 
Constitutional Council appointed Shani Abeysekara even 
though the political authority did not necessarily propose 
those names.  

Then, we had a situation in September, 2017 where 
the investigations started on the Bond Scam. Shani 
Abeysekara stunned the entire country by arranging the 
pre-dawn arrest of Arjuna Aloysius and Kasun Palisena 
of Perpetual Treasuries Limited on a Sunday, on the 
Independence Day. I do not think the then President, the 
Prime Minister, the then IGP or even his DIG knew about 
it. He did not care whether these politicians were angered 
or not; the people who were suspected of the Bond 
transaction were arrested.  

The reason for me to speak on these things is purely 
as matter of justice. I do not have any relationship with 
any of these individuals and that is why I am making this 
case, that we must stand up for justice. We must stand up 
when we are not threatened because otherwise, one day, 
this situation can actually change.  

I can go on citing incidents like these, but since time 
is running out, I would like to conclude with this. There 
were some references to Constitution making today 
saying that the Government has appointed an expert 
committee to go into that and so on and so forth. The 
principle of Constitution making is that Constitutions are 
made by people and not by lawyers. I want to repeat that, 
Constitutions are made by people and not by lawyers. 
That is the principle, whether it be the Soulbury 
Constitution or the Constitution-making process in 1972 
in the Constituent Assembly led by Dr. Colvin R. de 
Silva at the Navarangahala under Prime Minister (Mrs.) 
Sirimavo Dias Bandaranaike. The Hon. Members had 
differences of opinion; some of them walked out. But, 
there were processes - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please conclude. 
 
ගරු ඉරාන් වික්රමර් න මහයතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

I will conclude Sir.  

I am saying again that Constitutions must be made by 
people. Lawyers will take up the principles and draft the 
principles.  

Thank you again for the time you gave me, Sir.     
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. A.L.M. Athaullah. You 
have seven minutes. 

[අ.භා. 3.14  
 

ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාේල්ලා මහයතා 
(ைொண்புைிகு ஏ.எல்.எம். அதொஉல்லொ) 

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

Thank you. මශේ ශවලාව අඩු කරලා.  

මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, අධිකරග අමාතයතුමා විසින් 

පනත් කිහිපයක් සංශ ෝධනය කරන්න කටයුතු කර තිශබන ශම් 

ශවලාශව  කථා කරන්න අවස්ථාවක් ලතබීම ගතන මම සතුටු 

ශවනවා. ශම් අවස්ථාශව අශේ සිත් තුළ ්ර ්නයක් තිශබනවා; 

නීතිය සම්බන්ධව ්ර ්නයක් තිශබනවා. හතබතයි ශද් පාලන 

ව ශයන් අපට වි ව්ාසයක් තිශබනවා. ශකොවිඩ් ආසාෙනය ම මිය 

යන ුදස්ලිම් ජනතාවශේ ශද්හ -මළ සිරුරු- භූමොනය කරනවා ෙ, 

ආොහනය කරනවා ෙ කියන ්ර ්නය මතු වුගා. ශකොවිඩ්- 69 අලුත් 

වයිරසයක් හතටියට අශේ ශලෝකය පුරාම පතතිරුණු නිසා අශේ 

විද්වතුන්, අශේ expertsලා, අශේ scientistsලා ඒ සම්බන්ධශයන් 

හරියාකාර මෙ ශපන්මමක් සඳහා ශවලාව ගත්තා. ශකොශරෝනා 

වයිරසය නිසා මිනිසුන් මතරුගාම, ඒ වයිරස් එක ඒ bodiesවලින් 

අයින් ශවනවාෙ, ඒ වයිරස් එක භූගත ජලයත් එක්ක සම්බන්ධ 

ශවනවාෙ කියන ්ර ්න ඇති ශවලා තිබුගා. ඒ නිසා අශේ අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාත්, ඒ වාශේම අශේ ගරු අගමතතිතුමා ඇතුළු පක්ෂ 

නායකවරුත් කිවවා,  අපි ඒ විද්වතුන්ශේ committee report එක 

බලුද. ශද් පාලන ව ශයන් බලන්ශන් නතතුව අපි ඒකට ගරු 

කරුද කියලා. ඒ අුවව, කිසි ්ර ්නයක් නතතුව ඒ විද්වතුන් ශකොවිඩ්

- 69 නිසා මිය යන ුදස්ලිම් ජනතාවශේ මළ සිරුරු භූමොනය 

කරන්න guideline එක ෙතන් එවලා තිශබනවා. අශේ හිටපු 

ජනාධිපතිතුමා, ෙතන් ඉන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ඒ වාශේම 

පක්ෂ නායකවරු, ශජයෂ්ඨ lawyersලා ඇතුළු සියලුශෙනාම ෙතන් 

ඒක පිළිගන්නවා. ඊටත් වඩා, විශ ේෂශයන්ම අශේ සිංහල සශහෝෙර 

ජනතාව ඒක පිළිගන්නා බව මම කියන්න ඕනෑ.  

මට නීති ්ර ්නයක් අහන්න තිශබනවා. ඒ ගතන කථා කරන්න 

ශහොඳ අවස්ථාව ශම් අවස්ථාවයි කියලා මම හිතනවා. 

ශම් අවස්ථාශව ශම් ගරු සභාශව අධිකරග ඇමතිතුමා 

ඉන්නවා; ශජයෂ්ඨ lawyersලා ඉන්නවා; President's Counselsලා 

ඉන්නවා. අශේ Quarantine and Prevention of Diseases 

Ordinance එශක් Chapter 222 අුවව මළ සිරුරු ආොහනය 

කිරීමටත්, භූමොනය කිරීමටත් අවස්ථාව පතහතදිලිව ජනතාවට දීලා 

තිශබනවා. ඒක අශේ ආඥා පනතක්. ඒ ආඥා පනශත් එශහම 
තිශයද්දී, පාර්ලිශම්න්තු රැස්මම් පතවතත්වුශණ් නතති කාලශේ, පනත් 

ශකටුම්පතක් පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්ශන් නතතුව, ගතසට් 

පත්රිකාවකින් බලයක් ඇති කරලා තිශබනවා. මා අහන්ශන්, ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුශව සියලු මන්ත්රීවරුන්ශේ වර්රසාෙ, නීතිශේ 

ආධිපතයය ගතන තිශබන වි ්වාසය කඩ කරලාෙ, අප සියලුශෙනාම 

රවට්ටලා ෙ ශම් Gazette Notification එක පළ කරලා තිශබන්ශන් 

කියලායි. ඒ සතකය මට එනවා. මම වතරදි ශවන්න පුළුවන්. එශහම 

නම්, කරුගාකරලා මා නිවතරැදි කරන්න.  

මම කියන්ශන්, අපි පනතක් හදිසිශේ ශවනස් කරන්න නීති 

සම්පාෙනය කරනවා නම්, එය හදිසි පනත් ශකටුම්පතක් හතටියට 

ශගශනන්න ඕනෑ කියලායි. හතබතයි, පාර්ලිශම්න්තු රැස්මම් 

පතවතත්වුශණ් නතති කාලශේ ශම් Gazette Notification එක නිකුත් 

කරලා තිශබන නිසා, අශේ Order Paper එකට ඇතුළත් කරලා, 

ඒක පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා pass කශළේ නතහත. ඒ නිසා 

මම හිතනවා, ශම් Gazette Notification එක වහාම අවලංවන 

කරන්න ඕනෑ කියලා. ඒක නීතියට පටහතනිවයි තිශබන්ශන්. 

පාර්ලිශම්න්තුශව සම්්රොයට පටහතනිවයි තිශබන්ශන්. ශම් නිසා 

රශට් ජනතාව, රශට් මන්ත්රීවරුන්, පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන්, 

අධිකරගය ඇතුළු සියලුශෙනාම mislead කරලා තිශබනවා කියා 

මම හිතනවා. අධිකරගය mislead කරලා තිශබනවා, 

පාර්ලිශම්න්තුව mislead කරලා තිශබනවා.  

ශම් ගරු සභාශව ෙතන් lawyersලා කිහිපශෙශනක් ඉන්නවා. 

ගරු ශසෞඛය ඇමතිතුමිය අශේ ශහොඳම මිතුරියක්. එතුමියශගන් මා 

ඉ් ලා සිටිනවා, එශහම නතත්නම් අධිකරග ඇමතිතුමාශගන් මා 

ඉ් ලා සිටිනවා, නීතියට විරුද්ධව ශගන ආ ශම් Gazette 

Notification එක අවලංවන කරන්න කියලා. එශහම අවලංවන 

කරන්ශන් නතත්නම්, Private Members' Bill එකක් හතටියට 

COVID-19 Bill එකක් මා ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් 

කරනවා. එතශකොට ශම් සම්බන්ධව අපට කරන්න පුළුවන් 

ශමොකක්ෙ කියලා ශසොයන්න සියලු ජාතීන් ඇතුළත් වන විධියට 

experts' committee එකක් පත් කරලා, අපට ශම් ්ර ්නය 

විසඳන්න පුළුවන් කියලා මා හිතනවා.  

විශ ේෂශයන්ම අශේ අධිකරග ඇමතිතුමා, අශේ ශද් පාලන 

නායකශයෝ ශම් ගතන කථා කළා. විශ ේෂශයන්ම Opposition 

එශක් නායකතුමා ඇතුළු මන්ත්රීවරු සියලුශෙනාම ුදස්ලිම් ජනතාව 

ශවුවශවන් ශහොඳහතටි කථා කළා. හතබතයි මම ඒ තුළින් ෙතක්ශක්, 

ඊළෙ මතතිවරගශේදී ඡන්ෙ බලාශපොශරොත්තුශවන් කරන 

රෙපෑමක් විතරයි. එය ඒ මිනිසුන් ශවුවශවන් වතඩ කිරීමක් 

ශනොශවයි. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශව සියලු මන්ත්රීවරුන්ට අයිතිය 

තිශයද්දී අපට පනත් ශකටුම්පතක් ශගනත් ලා ඒ ගතසට් එක 

ශවනස් කරන්න බතරි ඇයි? ඒ ශවුවශවන් කටයුතු කරන්න කියලා 

සියලු මන්ත්රීවරුන්ශගන් මම ඉ් ලා සිටිනවා. ගරු අධිකරග 

ඇමතිතුමනි, විශ ේෂශයන්ම ඔබතුමා ශම් සම්බන්ධශයන් ඉතා 

පතහතදිලිව කටයුතු කරන්න කියා ඉ් ලා සිටිමින් මා නිහඬ 

ශවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු හරින් ්රනාන්ු  මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනා බ 64ක 

කාලයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 3.61  
 

ගරු හයරින් ්රනාන්ු  මහයතා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ශගොඩක් ආඩම්බර 

ශවනවා, ඔබතුමා ුදලසුශන් ඉන්න ශකොට රටට වතෙගත් වන 

ශෙයක් ගතන කථා කරන්න අවස්ථාවක් ලතබීම ගතන.  

ුදලසුන ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි, පසුගිය කාලශේ ශම් 

රශට් ශපෝ  ශග බ අකුරුවලින් පුවත් පත්වල තිබුශණ්, "එක රටක් 

- එක නීතියක්" කියලායි. හතබතයි, අවාසනාවකට, "එක රටක් - 

එක නීතියක්" කියන ශම් කාලය ගතන මට නම් ෙතශනන්ශන්, 

වතස්ස ෙවසට අප ත්රීමලර් එශක් යනවා වාශේ හතඟීමක්. ශමොකෙ, 

ශකොයි ශවලාශව ශමොන වශළේ වතශටයි ෙ, ශකොයි ශවලාශව ත්රීමලර් 

එක නවතියි ෙ, ශකොයි ශවලාශව අප ශතශමයි ෙ කියලා ෙන්ශන් 

නතහත. ඒ ආකාරයට, හරියට තීන්ු වක් ශනොශෙන, sure නතතුව 

බලාශගන ඉන්න අවධියක එක රටක එක නීතියක් ගතන නම් පුංචි 

්ර ්නයක් තිශබනවා. ශම් කාලශේ ජනාධිපති සමාව ශෙන රැ් ලක් 

පටන්ශගන තිශබනවා, ුදලසුන ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඒ 

රැ් ල එන්ශන් ශමොන ශපෝ  පතශළේ කන්නෙ කියන එකත් අපි 

ශහොඳට ෙන්නවා. ශමොන ශපෝ  පතශළේ කන්න ෙ ශම් ෙෙලන්ශන්; 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ෙතකන්ශන් කියන එක අපට ශහොඳට ශත්ශරනවා. ුදලසුන 

ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම අෙ කථා කරන්ශන් අශේ පතත්ශත් 

ඉඳලා ශනොශවයි, ශම් ආණ්ඩුවට ඡන්ෙය ු න්ුව හතටනවලක්ෂය 

පතත්ශත් ඉඳශගනයි. ශම් ආණ්ඩුවට ඡන්ෙය දීපු හතටනවලක්ෂය අෙ 

අුදතු කථා කියනවා. ෙකුණු අප්රිකාශවදී අශේ ක්රිකට් කණ්ඩායම 

ඊශේ ශෙවතනි ශටස්ට් තරෙයත් පරාජයට පත් වුගා. කුස්  

ශමන් බස් කියන්ශන් අශේ  රශට් ඉන්න ෙක්ෂ ක්රිකට් රීඩකශයක්. 

ෙකුණු අප්රිකාශව පතවතති ශටස්ට් තරෙ ශෙශක් දී ඔහු තුන්පාරක් 

බින්ු වට out ශවලා තිබුගා.  Social mediaවල තිබුගා,  කුස්  

ශමන් බස් ශවුවවට ශම්කටත් විශ්රාමලත් හුදො නිලධාරිශයක් ොයි ෙ 

කියලා. ශමොකෙ, එශහමයි ශම් ගමන යන්ශන්. ුදලසුන ශහොබවන 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් රශට් මිනිස්සු හිතුශව ශම් ආණ්ඩුව පත්ශවලා 

අවුරුද්ෙක් යනශකොට, නීතිය ශකොශහොමෙ කියලා ඇහුවාම "අති 

විිතෂ්ටයි සර්" කියයි කියලායි, හරියට අර ශලමන් පෆ් 

advertisement එශක් වාශේ. ශමොකෙ, system change එක ශන් 

ආශව. හතබතයි, අෙ ශම් ලංකාශව තිශබනවා අුදතු නීති රාිතයක්. 

එකක් තමයි, රාජපක්ෂ නීතිය. ශෙවතන්න, ගජමිතුරු නීතිය. 

තුන්වතන්න, ශකොවිඩ්-69 නීතිය. හතරවතන්න, ු ේපතුන්ශේ නීතිය. 

පස්වතන්න, යුක්ශර්න් ජාතිකයන්ට ශෙන නීතිය. අධිකරග 

ඇමතිතුමා ෙන්නවා ෙ ෙන්ශන් නතහත, "සර් ශනවඩාශලෝ" කියලා 

කියන්ශන් ශමොකටෙ කියලා. ශමොකක්ෙ "සර් ශනවඩාශලෝ" 

කියන්ශන්? ෙන්නවා නම් කවුරුහරි කියන්න බලන්න, "සර් 

ශනවඩාශලෝ" කියන්ශන් ශමොකක්ෙ කියලා. ශම් ෙවස්වල ආණ්ඩු 

පක්ෂශේ ඔබතුමන්ලා ඒක ෙතනගන්නම ඕනෑ. යුක්ශර්න් 

භාෂාශවන් "සර් ශනවඩාශලෝ" කියන්ශන් "සර් ශෆේ් " කියන 

එකයි. ඒක යුක්ශර්න් කට්ටිය ෙන්නවා ඇති. ුදලසුන ශහොබවන 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ ආපු පළුදවතනි flight එශක් 68 ශෙශනකුට 

මාස 3ක මසා තිශබනවා. ඒ 68 ශෙනාම ශක් ශලෝ. ඕනෑ නම්, ඒ 

නම් ටිකත් එක්ක පස්ශසේ කියන්නම්. [බාධා කිරීමක්  ඔව, ඔව. 

ෙන්නවා කියන්ශන්, අපිත් ශහොයනවා ශකොශහේෙ ඉන්ශන් කියලා. 

අපිත් ශහොයනවා. ශම්ක විහිළුවක් ශනොශවයි. ුදලසුන ශහොබවන 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු සුසි්  ශ්රේමජයන්ත මන්ත්රීතුමා එශහම 

කියපු එක ගතන මම සතුටු ශවනවා. අෙ අශේ රටට ශම් තත්ත්වය 

අත් ශවන්න ශහේතුවක් තිශබනවා. ඒ ශහේතුව තමයි, ශද් පාලනශේ, 

්රාශද්ශීය සභාවකවත් හිටපු නතති ශකශනක් ජනාධිපතිමම. 

System change එකට ආවාට, system එක ශත්ශරන්ශන් නතහත.   

එස්.බී. දිසානායක  මන්ත්රීතුමා ආණ්ඩු පක්ෂශේ ශකොශන් 

ඉන්නවා. අුවර ප්රියෙර් න යාපා මන්ත්රීතුමා ආණ්ඩු පක්ෂශේ 

ශකොශන් ඉන්නවා. ශද් පාලනය කරපු මහ ඇමතිතුමා එළිශේ 

ඉන්නවා. සුසි්  ශ්රේමජයන්ත මන්ත්රීතුමා නම් ශෂේේ එකක් ොලා 

ශකොශහොම හරි ඇතුළට ආවා. එතුමා ලාවට ශෙවතනි ශපළට රිංගා 

ගත්තා. නුදත්, යථාර්ථය ශමොකක්ෙ? අෙ රට පාලනය කරන්ශන් 

කවුෙ? "සර්"ට සාපයක් ශවලා තිශබනවා, ුදලසුන ශහොබවන ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. සර්ශේ සාපයට අපි කියන්ශන් "ස-සාශේ" කියලා. ස-

සාශේට 5 ශෙශනක් මම අෙ නම් කරන්නම්. ඒ 5 ශෙනාශගන් 

එක්ශකශනක් තමයි, රටක මාධයයක් කරන "antigen man". 

ශෙක, උෙයංග මරතුංග. තුන, නි ් ංක ශසේනාධිපති. හතර, ධම්මික. 

පහ කවුෙ කියලා මම කියන්ශන් නතහත. අුවරාධපුරය පතත්ශත් කවුෙ 

ශකශනක් ඉන්නවා. ුදලසුන ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි, එී් 

පුද්ගලශයෝ පස්ශෙනා නිසා තමයි ශද් පාලනය කරන, ශම් 

ආණ්ඩුවට හතටනවලක්ෂයක් ඡන්ෙය දීපු මිනිස්සු අෙ fail ශවන්න 

පටන් ශගන තිශබන්ශන්. ්රාශද්ශීය සභාවකවත් හිටපු නතති 

ශකශනක් ජනාධිපති ශවලායි රශට් ආණ්ඩුව කරන්ශන්. ශම් 

පස්ශෙනා තමයි ආණ්ඩුව හසුරුවන්ශන්.  

සිංහලයකු හතටියට මාත් ශහොඳ පරිේපුවක් කෑවා, පාස්කු ඉරිො 

සිු වූ ත්රස්තවාදී ්රහාරය නිසා. හතබතයි, ඒ නිර්මාගය කාශේෙ, තිර 

රචනය කාශේෙ, සංස්කරගය කාශේෙ? ශම් සිය් ල සංස්කරගය 

කශළේ මාධය නාලිකා ශෙකක්. Agendas ශෙකක් තිබුණු 

ශෙශෙශනක් තමයි ශම්ක කශළේ. අෙ ධම්මිකශේ පතණිය reality 

showsවල පිකාශසෝ වුගා නම්, ඒ channel එක තමයි ලංකාශව 

ඉන්න ශබොරුශව පිකාශසෝ. ධම්මිකශේ පතණිය එච්චරටම market 

කළා. ගරු කථානායකතුමාත් ඒ පතණිය එතුමාශේ නිල කාමරයට 

ශගනත් ලා බිවවා. ලංකාශව මිනිස්සු ශපළපාළි ගිහි් ලා ශම් 

පතණිය අරශගන බිවවා. එශහම එශක් නන්ෙශසේන ජනාධිපති ශවන 

එක අහන්න ශෙයක් ශනොශවයි. එක නාලිකාවකට පුළුවන් නම් 

ශම් වාශේ වි ාල ්රමාගයකට පතණිය ශපොවන්න, නන්ෙශසේන 

මහත්මයා අෙ ඉන්න තතනට එශහම ශේන්නත් පුළුවන්. මම අලි 

සබ්රි මතතිතුමාට ගරු කරනවා. හතබතයි, අලි සබ්රි ඇමතිතුමාශේ 

pressure එක මාර විධියට වත බ ශකශරවවා ශන්. ඇයි ඒ? "අලි 

සබ්රි කියන්ශන් ශපොරක්; අලි සබ්රි තමයි ශම්කට කර ගහන්ශන්." 

කියන එක ු න්නා. නීතිය "අති විිතෂ්ටයි" කරනවා  කිවවා. නම ී  ත් 

travel bubble එක ඇතුශළේ ඉන්න ඕනෑ උෙයංග මරතුංග කියන 

මිනිහා mask එකක් ොන්ශන් නතතිව press conferences තියනවා. 

වි් සන් කරු කියන ෙක්ෂ නළුවා mask එකක් ොන්ශන් නතතිව 

රුපිය්  5111 ගන්න ශපෝලිශම් ගියාම අ් ලාශගන ගිහින්  

රිමාන්ඩ් කරලා, උසාවියට ඉදිරිපත් කරලා ඇප දීලා එළියට 

ොනවා! ශනොෙකින් "එක රටක්-එක නීතියක්" කියලා කියන එකට. 

ලේජයි.  

ුදලසුන ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශකොන්ෙ ශකළින් 

තබාශගන ශද් පාලනය කරනවා නම්, ඇත්ත කියන්න පුළුවන් 

ශවන්න ඕනෑ. අපට ගහපු ශලොකුම ගතහි් ල ශමොකක්ෙ? ඒ තමයි 

මහ බතංකු  ශකෝ ලය. ඒ පාඩුව, රුපිය්  බිලියන 61යි කිවවා. 

ෙතන් එක ශෂොට් එකයි, සීනිවලින් ගතහුවා, රුපිය්  බිලියන 61ක්. 
Rapid Antigen Test kits ශගනාවා. Antigenවලින් කීයෙ? ෙතන් 

ශහොඳම වතශඩ් ශමොකක්ෙ? අරුන්දික ්රනාන්ු ත් ඇමතිතුමාත් 

කියනවා, නාම්  රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාත් කියනවා, "repatriation  

programme එශක් ශහොරකමක් ශවලා" කියලා. ඉතින් අශේෙ 

ආණ්ඩුව? අපිෙ ආණ්ඩුශව ඉන්ශන්?  

ලංකාවට එන්න බතරිව  4,111ක් මිනිසුන් පිට රට අන්ත ු ක් 

විිනනවා. එන සුමාශන් එන්ශන් 6,711යි. හිතලා බලන්න. 

ුදලසුන ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි, "SLT Mobitel" කියන 

ශ්රී ලංකා ශටලිශකොම් සමාගශම් සන්නාම නාමය ශවනස් කරන්න 

රුපිය්  බිලියන 0ක් වියෙම් කරනවා. ඊශේ ඉඳන් ඒ කියන 

නාළිකාවල ්රචාරය වන advertisements බලන්න. වත බශයන්ම ඒ 

advertisements යන්ශන් ඒ නාළිකාවල. ඒවා ශනොශවයිෙ, අුද 

අුදශව වන ශහොරකම්? ශමොනවාෙ ශම් කථා කරන්ශන්? මහ 

බතංකුශව ශහොරකම ශවුවශවන්, ඒශක් deposit එශක් Rs. 10 

billion ශකළින්ම fuse කළා. ඒ  සංචිතයක් තිබුගා.  

අෙ බලන්න. ශද් පාලන පළිගතනීම් ෙ, ශමොකක්ෙ ශකොමිසමක් 

හෙලා තිශබනවා. වින්සන්ට් ශ්රේමලා්  සි් වා කියන පතමිණිලිකරු 

ඒ ශකොමිසමට කරන ලෙ පතමිණි් ශ්  වගඋත්තරකරුවන් ශලසට 

නම් කර තිශබන්ශන්, රන්ජන් රාමනායක, පද්මිණී  රගවක,  ානි 

අශබ්ශසේකර කියන තිශෙනා. අපි රන්ජන් රාමනායක මන්ත්රීතුමා 

අයින් කරුද ශකෝ. එතුමා ශද් පාලනඥශයක් ශන්. එතුමාට 

විරුද්ධව ඔබතුමන්ලා ගන්න ඕනෑ action එකක් ගන්න. මශේ 

මිත්රයා ගතන මම කථා කරන්ශන් නතහත. පද්මිණී රගවක 

කියන්ශන් මම ෙන්නා ශකශනක් ශනොශවයි, ශම් රශට් හිටපු 

විනි ්චයකාරවරියක්. Judgesලා තුන්ශෙශනකුශගන් සමන්විත 

Trial-at-Bar එශකන් තීන්ු වක් ු න්නා. ඊට පස්ශසේ judgesලා පස් 

ශෙශනක් ඒ තීන්ු ව අුවමත කළා. ඒශකන් ශමොකක්ෙ කියන්ශන්? 

අෙ කියනවා නම්, අධිකරගයට බලපෑම් ශනොකරනවා කියලා, 

ශමන්න බලපෑම් කරන ක්රමය. අංක 69 9/0101 ෙරන 

පතමිණි් ලට ශකොමිෂන් සභාව ශෙන ලෙ තීරගය මම සභාගත* 
කරනවා.  
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[ගරු හරින් ්රනාන්ු  මහතා  

————————— 
*  පුසත්කාලයේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ඔබතුමන්ලා ශම් වාර්තාව අරශගන වචනශයන් වචනය 

කියවන්න. අෙ අධිකරගයට ශකළින්ම බලපෑම් කරලා, 

විනිසුරුවරුන්ට කියනවා, "හරියට හිටපන්. නතත්නම්, පද්මිණී 

රගවකට ශවච්ච ශද් තමයි ශවන්ශන්" කියලා. පද්මිණී රගවක 

මහත්මිය රන්ජන් රාමනායක මන්ත්රීතුමා එක්ක කථා කශළේ, 

තීන්ු ව ු න්නාට පස්ශසේ.  තීන්ු ව ශෙන්න ඉස්ශස් ලා කථා කරලා 

නතහත. තීන්ු ව ශෙන්න කලින් රන්ජන් රාමනායක කථා කරලා 

තිබුගා නම්, අන්න එතතන වරෙක් තිශබනවා. 

 ානි අශබ්ශසේකර තමයි, Interpol එකට කියලා උෙයංග 

මරතුංග ඩුබායි සිට ශබොශහොම අමාරුශවන් යහ පාලන රජය 

කාලශේ ලංකාවට ශගනාශව. ඊට පස්ශසේ ශමොකෙ වුශණ්? CID 

එශක් තුන් ශෙශනක් උසාවියට ගිහි් ලා ශකළින්ම කථා කරලා 

කිවවා, "නතහත ශමතුමාට විරුද්ධව කිසිම සාක්ක යක් නතහත" 

කියලා. ුදලසුන ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමොකක්ෙ ශම් 

ශද් පාලනය?  ානි අශබ්ශසේකර ෙතන් ඉන්ශන් ජාතික ශරෝහශ් . 

හතම ොම try කරනවා, එතුමා ශකොශහොම හරි හිශර්ට යවන්න. 

එතතන ඉන්න ශෙොස්තර මහත්වරු එතුමාශේ condition එක අුවව 

එතුමා ශරෝහශලන් යවන්න උත්සාහ කරන්ශන් නතහත.  

ුදලසුන ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් රට අෙ  ශමතුමන්ලා 

ජයග්රහගය කරන්න හෙන්ශන් ජාතිවාෙශයන්. මම හිට ගන්ශන්, 

ජාතිකවාෙය පතත්ශත්. මම ජාතිවාෙයත් එක්ක හිට ගන්ශන් නතහත. 

අලි සබ්රි මතතිතුමා අධිකරග ඇමති කරලා තිශබනවා. අෙ එතුමා 

පිටින් තමයි ඔක්ශකෝම යන්ශන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 

ුදස්ලිම් ජාතිකයකු නිසා ඔබතුමන්ලාම පත් කරපු ආණ්ඩුව, 

ඔබතුමාට වට කරශගන ගහනවා. අපි ගහන්ශන් නතහත. ශමොකෙ, 

අපි ළෙ තිශබන්ශන් ජාතිකවාෙය. ුදලසුශන් ඉන්න ගරු හර්ෂග 

රාජකරුගා මන්ත්රීතුමනි, මම ඔබතුමාශගන් අහනවා, ඔබතුමාශේ 

ජාතිය ශමොකක්ෙ? ශ්රී ලාංකික. ඔබතුමාශේ ආගම ශමොකක්ෙ? 

බුද්ධාගම. මශේ ජාතිය ශමොකක්ෙ? ශ්රී ලාංකික. ආගම ශමොකක්ෙ? 

ශරෝමාුව කශතෝලික. ගරු අලි සබ්රි ඇමතිතුමනි, ඔශබ් ජාතිය 

ශමොකක්ෙ? ශ්රී ලාංකික. ුදස්ලිම්. හතබතයි අපි ජාතිකවාෙය  ශවුවවට 

ජාතිවාෙය ගන්න හෙනවා. බුද්ධාගම කියන්ශන්, ධර්මයක්. ුදස්ලිම් 

මිනිහාටත් ඒ ධර්මය පසු පස යන්න පුළුවන්, කශතෝලික 

මිනිහාටත් ඒ ධර්මය පසු පස යන්න පුළුවන්, හින්ු  මිනිහාටත් ඒ 

ධර්මය පසු පස යන්න පුළුවන්, ඕනෑ ශකශනකුට ඒ ධර්මය පසු 

පස යන්න පුළුවන්. හතබතයි, ශද් පාලන නයාය පත්රයක් ක්රියාත්මක 

මම තුළ තමන්ශේ බඩ ශගෝස්තරය නිසා ජාතිවාෙය අවුස්සමින් 

තිශබනවා. 

හිජාස් හිස්බු් ලා ගතන මම භය නතතුව කථා  කරනවා. හතබතයි, 

ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මන්ත්රීතුමා ඒ ගතන කථා කළාම එතුමාට 

social mediaවලින් වට කරලා ගතහුවා. හිජාස් හිස්බු් ලා 

කියන්ශන්, ග් කිස්ස St. Thomas’ College එශක් ඉතා ශහොඳ, 

කීර්තිමත් ිතෂයශයක්. ඔහු Head Prefect බවටත් පත් වුගා. ඔහු 

Thomian ශකශනක්. ඔහු Sri Lanka Men’s Water Polo Team 

එශක් සිටියා. ඔහු  St. Thomas’ Water Polo Team එශක් 

captaincy කළා. ශමතතන Thomiansලා ඉන්නවා. ඒ කිසි  

ශකශනක් හිස්බු් ලා ගතන කථා කරන්ශන් නතහත. ශමොකෙ, ුදස්ලිම් 

නිසා.  ලේජා වන්න ඕනෑ. ක්රිකට් රීඩාශවදී ෆර්විස් මහරුෆ් 

පන්ු වට පහර ශෙනශකොට, විකට් එකක් ගන්නශකොට අපි කරගම් 

ගහනවා. ුදත්තයියා ුදරලිෙරන් විකට් 811ක් ගත්තාම අපි 

රතිඤ්ඤා පත්තු කළා. හතබතයි, ුදත්තයියා ුදරලිෙරන්වත්, ෆර්විස් 

මහරුෆ්වත් ලංකාශව Captain කරන්න පුළුවන්ෙ? ජීවිශත්ට බතහත. 

ඒ ඇයි? ජාතිවාදී මානසිකත්වයක ජීවත්ශවන මිනිස්සු නිසා 

කවොවත් අපට එතතනට යන්න බතහත.  හිජාස් හිස්බු් ලාට තිශබන 

ශචෝෙනාව ශමොකක්ෙ? පුත්තලම් පතත්ශත් පාසලකට ගිහි් ලා 

එතුමා ශමොනවාෙ ශද් නා කළාය කියන එක. හතබතයි,  ඒ පාසශ්  

principalශගන්වත්, වනරු වරශයකුශගන්වත්, ළමශයකුශගන්වත් 

සාක්ක  අරශගන නතහත. Qatar Fund එකක් ගතන කියනවා. 

Qatarවල Princeශේ funds ශලෝකශේ හතම රටකම තිශබනවා. 

ශම්වා ගතන කථා කරන්ශන් නතති එක ගතන හරිම කනගාටුයි. 

ශසෞදි අරාබිය විතරයි Qatar funds නතවතත්තුශව. හතබතයි, ඊශේ 

ශපශර්ො ඒ ශගෝ ලන්ශේ diplomatic relations පටන් ගත්තාට 

පස්ශසේ ඒකත් යථා තත්ත්වයට පත් ශවලා තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, එතුමා 8ශවනි ොට උසාවියට 

ශගශනනවා. අපට ආරංචියක් තිශබනවා 8වතනි ොට  එතුමාට 

විරුද්ධව අලුත් ශචෝෙනාවක් ොනවා කියලා. Prevention of 

Terrorism Act - PTA - එක යටශත් තමයි එතුමා  ඇතුළට 

ගත්ශත්, ජනාධිපතිශේ අත්සනින්. ඇයි ඒ? පාස්කු ්රහාරයට 

සම්බන්ධයි කියලා ශකොටු කරන්න මිනිශහක් ශහොයා ගන්න ඕනෑ 

නිසා. අහක යන මශේ මතරුණු තාත්තාත් අ් ලා ගත්තා වාශේ 

තමයි හිජාස් හිස්බු් ලා, බදියුදීන්ලා ශම් ඔක්ශකෝම ශකොටු කරලා, 

"ඔන්න ශම් ුදස්ලිම් මිනිස්සු තමයි ශම්ක කශළේ" කියලා කියන්නයි 

හෙන්ශන්. එශහම ශපන්වන්න හෙනවා. ශමොන තරම් ලේජයි ෙ? 

ශම් ශද් පාලනය ශකොයිතරම් බඩශගෝස්තරවාදී ෙ? ුදේ වලට යන 

එකක්ෙ?  

මම පුංචි කථාවක් කියන්නම්.  ෙවසක් ො වින්ස්ටන් චර්චි් ට 

එංගලන්තශේ  BBC එශකන් interview එකක් තිබිලා තිශබනවා. 

වින්ස්ටන් චර්චි්  ටතක්සිශේ යන ගමන් BBC ආයතනය ඉස්සරහා 

බතහතලා taxi driverශගන් ඇහුවා ලු, "මම විනා බ 41කින් එන්නම්. 

ඔබට මම එනශතක් ඉන්න පුළුවන්ෙ?" කියලා. එතශකොට ඒ 

මුවස්සයා කිවවාලු, "බතහත, බතහත, වින්ස්ටන් චර්චි්  කථාවක් 

කරනවා. ඒක බලන්න යන්න ඕනෑ" කියලා. Taxi driver 

ෙතනශගන හිටිශේ නතහත, ශම් වින්ස්ටන් චර්චි්  තමයි ටතක්සිශේ 

ගිශේ කියලා. ඉතින් වින්ස්ටන් චර්චි් ට හරිම සතුටු හිතුගා ලු,  

මශේ කථාව අහන්න තමයි ශම් මුවස්සයා  යන්ශන් කියලා.  ඒ 

නිසා, "හා එශහනම් කමක් නෑ" කියලා taxi driverට පවුම් 61ක් 

ු න්නා ලු. Taxi driver  කිවවා ලු, “Let Churchill go to hell. I 

will stay for you because of the money” කියලා. බලන්න, ඒ 

ශමොශහොශත් ුදෙලට මිනිසුන් ශවනස් ශවන හතටි. ලංකාශවත් 

තමන්ශේ බඩට ශමොනවා හරි හම්බ ශවනවා නම් ඕනෑ ශකශනක් 

කට වහගන්නා තත්ත්වයක් තමයි තිශබන්ශන්.  

අපි ෙතක්කා ශන්,  ශම් රූපවාහිනී නාලිකා.   ඒවා කාටවත් 

ආෙශර්ටෙ ශම් වතඩ කරන්ශන්. එක පතත්තකින් advertisements. 

ෙතන් එංගලන්තශේ cricket team එශක් antigen tests කරනවා, 

PCR කරනවා. ඒ ඔක්ශකෝම negative. අර,  එංගලන්ත ක්රිකට් 

රීඩක ශමොයින් අලි COVID -19 positive ලු. ඉතින් අපි ශමශතක් 

ක්  කියපු කථා  ශබොරුෙ?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have two more minutes. 
 
ගරු හයරින් ්රනාන්ු  මහයතා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 
ඔබතුමා ලබා ශෙන ශවලාවත් එක්කෙ? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔව. 

 
ගරු හයරින් ්රනාන්ු  මහයතා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 
මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශගොඩක් කරුණු කියන්න 

තිබුගත් මශේ මූලිකම, - 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහයතා  
(ைொண்புைிகு மு ிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, මශේ ශවලාශවුවත් ශකොටසක් 

එතුමාට ශෙන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශහොඳයි. 

 
ගරු හයරින් ්රනාන්ු  මහයතා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 
මට ශම් ශවලාශව ජනාධිපතිතුමාශගන් පුංචි ශෙයක්  ඉ් ලන්න  

තිශබනවා. ශම් රට දිනවන්න  ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාට 

තමයි baton එක ු න්ශන්. හතබතයි, baton එක එතුමාශේ අශත් 

තියලා ශර්ස් එක ු වන හතටි  ලංකාශව අපි සියලුශෙනාම බලාශගන 

ඉන්නවා. පළුදශවනි අවුරුද්ශද්  පළුදශවනි වටය ු වනශකොට 'සර්' 

අන්තිමයා.  ශර්ස් එශක් ු වන ශකොට  සර් ශෆේ්  වුගා. ගරු නලින් 

බණ්ඩාර මන්ත්රීතුමා කිවවා වාශේ, ශපො බ 'කබ්ශබෝ' ශසට් එකක් 

තියා ශගන ඒ ශගෝ ලන් ශෆෝම්  කරලා ශටෝක් දීලා හරියන්ශන් 

නතහත. ශද් පාලනය ෙන්න, ශද් පාලනය කරපු, රශට් මිනිස්සු 

පිළිගත් පුද්ගලයන් කිහිප ශෙශනක් ඉන්නවා.  ශෙවතනි වටය 

ු වන්න ඒ මිනිසුන්වත් ළං කරගන්න. ශෙවතනි වටශේ දීත් තනි 

මතයට කටයුතු කරමින්, කවරුවත් ළංකර ගන්ශන් නතතිව තමන්ට 

ඕනෑ විධියට කරන්න ගිශයොත්, ශෆේ්  ශවන්ශන් රට. ඔබතුමා 

ශනොශවයි, රට ශෆේ්  ශවනවා.  මම කිවවා වාශේම 'සර්ශේ සාපය' 

ශවලා තිශබන්ශන්, අර මම ුදලින් කියපු පස් ශෙනා. ශම් රටට 

සාපය වතදිලා තිශබන්ශන් ඒ මිනිස්සු පස් ශෙනා  නිසා කියන එකත් 

මතක තියා ගන්න. ඒ, විෙයාවට වඩා මිථයාව පිළිගන්නා නිසායි. 

අෙ විෙයාවත් එක්ක ශම් රට ශලෝකය ඉදිරියට යා යුතුව තිශබන 

ශකොට,  මිථයාව පිළිගන්නවා.  රූපවාහිනී නාලිකාවකින් කියනවා 

නම් ශම් පතණිය තමයි හරි කියලා, ඒ මිනිහා ඒශකන් 

බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන් ශමොකක්ෙ? ඒ මිනිහා බලාශපොශරොත්තු 

ශවනවා, "මට තිශබනවා හයියක්, උ ලා කාටත් වඩා. ඒ මශේ 

නාලිකාව" කියලා. මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ අපට ශම් 

තත්ත්වය උද්ගත ශවලා තිශබන්ශන් ශම් ්ර ්න නිසායි.  

අෙ ලංකාශව සිවි්  පරිපාලනශේ ෙක්ෂශයෝ නතද්ෙ? ෙක්ෂ 

ශ් කම්ලා නතද්ෙ? මශේ අමාතයාං ශේ හිටපු ශ් කම් ශකශනක් 

විශ්රාම යන්නට තව අවුරුු  තුනක් තිබියදී පසුගිය ො එතුමා ඉ් ලා 

අස් වුගා; විශ්රාම ගත්තා. ශකොන්ෙ ශකළින් තියාශගන කිවවා, "ශම් 

වාශේ ආණ්ඩුවක් එක්ක වතඩ කරන්න බතහත" කියලා. ෙතන් ඒ 

මිනිහාට වාසියක් තිශබයිෙ? අපිත් එක්කෙ ඉන්ශන්? ආශයත් අපි 

ගාවට එන්න පුළුවන්ෙ? නුදත් එශහම ශකොන්ෙ ශකළින් තියාශගන 

වතඩ කරන රජශේ ශසේවකයන්  ශම් රට තුළ ඉන්නවා. තව මාස 

හතරක්, පහක් යනශකොට ප බ ශගවාගන්න බතහතයි කියන එක 

රජශේ ශසේවකයන්ට ශපශනනවා. ශම් ආණ්ඩුව යන ක්රමය අුවව, 

සමහරවිට නිධානයක් හාරලා හරි - මම ශම් කියන කතාව ශකොශහේ 

හරි ශහොඳට ලියලා තියාගන්න. ලංකාවටම කන්න ශෙන්න පුළුවන් 

නිධානයක් තිශබනවා කියලා කථාවකුත් තිශබනවා. ඒකත් 

කියන්ශන් ශම් මිථයාව පස්ශසන් යන ආණ්ඩුව.  ඔබතුමන්ලා 

ශනොශවයි, කට්ටියක් කියලා තිශබනවා ශලොක්කාට. ශලොක්කා 

ඒකත් ශහොයනවා කියලා ෙතන ගත්තා. මට ශෂොට් එකක් වදියි 

ශකොයි ශවලාවක හරි. ඒකට කමක් නතහත. ෙතන් ඒ කියපු 

පස්ශෙනාශගන් එක්ශකශනක් එක එක මිනිසුන්ට අභිශයෝග කර 

කර යනවා  "කට වහපන්, නතත්නම් ශෙනවා" කියලා. කට 

වහශගන බය ශවන්න කිසිම ශහේතුවක් නතහත. මම අෙ කියනවා, 

ලංකාශව ශම් සාපයට මූලිකවම ශහේතු ශවච්ච කරුණු කිහිපයක් 

තිශබන බව. මම ඒවා කියන්නම්. මම අෙ බය නතතුව කියනවා, ඒ 

සාපයට ශහේතු ශවච්ච මූලිකම කරුග තමයි, සර්ශේ පාස්කු 

කුමන්ත්රගය. ඒ පාපය අනිවාර්යශයන් ශම් රශට් ප බසන් ශෙනවා. 

මතක තියාගන්න, ුදට්ටි ෙමලා මිනිසුන් රවට්ටපු සාපය ෙවසක ශම් 

රශට් ප බසන් ශෙනවා. මතක තියාගන්න, කතලණිශේ නයා 

ශපන්වපු  සාපය ෙවසක ශම් රශට් ප බසන් ශෙනවා. රක්ක ත 

වනාන්තර කපලා ඒවාට ශවන මිනිසුන් හිශර් ොපු සාපය ශම් රශට් 

ප බසන් ශෙනවාමයි. හිශර් මිනිස්සු මරපු සාපය අනිවාර්යශයන් 

ප බසන් ශෙනවා. ජාති-ආගම්, පන්ස් -ප් ලි කුරුව්  කරලා 

කරන සාපය අනිවාර්යශයන් ප බසන් ශෙනවා. ඒ නිසා ශකොච්චර 

try කළත් ශකොශහේදී හරි වරදිනවා. ඒක තමයි "සර් සාපය" කියලා 

අපි ශම් ශවලාශව කියන්ශන්. මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

ඕනෑ ශකශනකුට  ඕනෑ ශබොරුවක් කරන්න පුළුවන්. ුදේ වලට 

ඕනෑ ශෙයක් හංගන්න පුළුවන්. හතබතයි, සතයය හංගන්න 

ලතශබන්ශන් නතහත.   

මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ෙන්නවා නියමිත ශවලාව 

අවසන් බව.     

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have only one more minute. 
 
ගරු හයරින් ්රනාන්ු  මහයතා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

මම ඔබතුමන්ලාශගන් ඉ් ලීමක් කරනවා.   ානි අශබ්ශසේකර, 

හිජාස් හිස්බු් ලා යන අය ශපන්වලා ශම් රශට් බි් ශලෝ මවනවා 

ශවුවවට අලුත් ආරම්භයක් ගන්න.  වයවස්ථාවක් එක්ක අලුතින් 

ගමනක් යන්න ඕනෑ නම්, ඒක පිවිතුරු ශවන්න ශම් ඉන්න 

ශජයේෂ්ඨශයෝ ගන්න. ශද් පාලන ව ශයන් අපි 'සර්' කියන්න 

කතමතති මිනිස්සු ගන්න. ශකොශහේවත් යන පට්ට ශහොරු, නතව 

ගබඩා තියාශගන ෙතුවත් කිසිම ශටන්ඩරයක් නතතිව අවි ගබඩා 

කරන මිනිසුන් ුදහුෙ මතද්ශද් ොලා, ඒවා quarantine centres 

කරලා, ඒ sea marshalsලා  මාරු කරලා, ඒ weapons ටික 

තියාශගන ඒ කරපු track එක අපි ශහොඳට ෙන්නවා. පාස්කු ්රහාරය 

ශකොශහොමෙ වුශණ්, කවුෙ ISIS එක්ක සම්බන්ධ වුශණ්, අහක යන 

ඒවාට ගතහුශව කවුෙ කියලා අපි ෙන්නවා. ඒත්  බය නතතිව මම ශම් 

කාරගය කියනවා. මම කුරුසයක් ොශගන ඉන්ශන්. උඩ ශෙවි 

ශකශනක් ඉන්නවා. අනිවාර්යශයන්ම ෙවසක ශම් රශට්             

සතය ශහළිශවනවාමයි. කාට ශබොරු ශචෝෙනාවක් කළත් 

අනිවාර්යශයන්ම සතය ශහළිශවනවා. මම ඉස්සර හරියට ප් ලි 

 ගිශේත් නතහත. පාස්කු ්රහාරශයන් පසුව තමයි හරියට ප් ලි යන්න 

පටන් ගත්ශත්. ශමොකෙ, ශම් ශබොරුශවන් පස්ශසේ තමයි මම 

ශෙවියන් වි ්වාස කරන්න ගත්ශත්. ඒ නිසා මතක තියාගන්න,  ශම් 

සතය අවශබෝධ ශවනශකොට ශම් රශට්, "සර් ශනවඩාශලෝ." අර, 

'68ශෙනාට' කියන්න හරි වචනයක් ඉශගන ගන්න ඕනෑ ශන්.  මම 

කිවශව, අර 68 ශෙශනක් මාස 3කට මසා අරශගන ඉන්නවා 

කියලා. ඒ  උෙයංග මරතුංගශේ අලුත්ම බිස්නස් එක. ඒ අය ෙතක්ක 

ගමන් මම කියනවා, "සර් ශනවඩාශලෝ" කියලා. 

 
ගරු චාමර සම්ප්  දසනායක මහයතා 
(ைொண்புைிகு சொைர சம்பத் தசநொயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

ඒශකන් එක්ශකශනක් ගුද. 

 
ගරු හයරින් ්රනාන්ු  මහයතා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

එශහේට එවන්නම්. ්ර ්නයක් නතහත, හිටපු මහ ඇමති ශන්.  

මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, ලංකාවට ගණිකා වෘත්තිය 

ශගශනන, අශේ ලංකාව තරම්වත් ආර්කකයක් නතති රටක 

සංචාරකයන් ශගන්වලා ශම් කරන විනා යට, යාල වහලා,  

සීගිරිය, ශපොශළොන්නරුවට ශගනත් ලා ශම් කරන්න හෙන 
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විනා යට විරුද්ධව අඩුම ගගශන් ආණ්ඩු පක්ෂශේ සිටින 

ශද් පාලනඥයන්, මහජන නිශයෝජිතයන් විධියට  ඔබතුමන්ලා 

සිටගනියි කියලා වි ්වාසයක් මට තිශබනවා. අපට බනින්න, අප 

විශවචනය කරන්න, අපට ඕනෑ තරම් මඩ ගහන්න. ඒකට 

්ර ්නයක් නතහත. හතබතයි, ඔබතුමන්ලාශේ හෘෙ සාක්ක ය එක්ක 

ඔබතුමන්ලා ශද් පාලනය කරන්න. ඔබතුමන්ලා තමයි ගිහි් ලා 

එතුමාට ඡන්ෙය අරශගන ු න්ශන්. ගශම් මිනිස්සු අන්තිමට එයට 

ශචෝෙනා කරන්න එන්ශන් ඔබතුමන්ලා ළෙට. ඒ බවත් මතක් 

කරමින්, සියලුශෙනාටම ස්තුතිවන්ත ශවමින් මා නිහඬ ශවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සුසි්  ශ්රේමජයන්ත රාජය ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනා බ 

නවයක කාලයක් තිශබනවා. 

ඊට ්රථම කවුරුන් ශහෝ ගරු මන්ත්රීවරයකු මූලාසනය සඳහා 

ගරු අජිත් රාජපක්ෂ මහතාශේ නම ශයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු දියන්ෂ ් ගුණවර්නන මහයතා සවිය ශයීය අමාත සහය 
පාර්ලියම්න්තුමයේ සභානායකතුමමා  
(ைொண்புைிகு  திலனஷ் குைவர்தன - தவளிநொட்டு அலுவல்கள் 

அமைச்சரும் பொரொளுைன்றச் சமப முதல்வரும்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Foreign and 
the Leader of the House of Parliament) 
මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, "ගරු අජිත් රාජපක්ෂ මහතා 

ෙතන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ශයෝජනා කරනවා. 
 

්රශයීයන්ය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුමරුව ගරු හයර්ෂණ රාජකරුණා මහයතා මූලාසනයයන් ඉව්  

වුයයන්  ගරු අජි්  රාජපක්ෂ මහයතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொ கருைொ அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலலவ, ைொண்புைிகு அ ித் ரொ பக்ஷ 

அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.                   

Whereupon THE HON. HARSHANA RAJAKARUNA left the Chair, 
and  THE HON. AJITH RAJAPAKSE took the Chair.  

 
[අ.භා. 3.31  
 
ගරු සුසිල් ය්ර මජයන්ත මහයතා සඅනාපන ්රතිසාංසක්රණ  
විවෘත විශයීය්වවිදාල හයා ු රස්ථ අනාපන ්රවර්නන රාජ 
අමාතතුමමා   
(ைொண்புைிகு சுசில் பிலரை யந்த - கல்விச் சீர்திருத்தங்கள், 

திறந்த பல்கமலக்கழகங்கள் ைற்றும் ததொமலக்கல்வி 

லைம்பொட்டு இரொ ொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Susil Premajayantha - State Minister of Education 
Reforms, Open Universities and Distance Learning 
Promotion)   
මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි,  ෙණ්ඩ නීති සංග්රහය, සාක්ක  

ආඥාපනත සහ ඇප පනත යන ශම් පනත් තුශනහි පෙගත 

ශත්රුම්වල කාලාන්තරයක් තිස්ශසේ තිබූ තත්ත්වය ශවනස් කරලා 

කාලීනව ගතළශපන ශලස සකස් කර ගතනීම සඳහා ඉදිරිපත් කර 

ඇති සංශ ෝධන පනත් ශකටුම්පත් තුනක් ගතනයි  අෙ අපි විවාෙ 

කරන්ශන්.  ඊට පසුව තමයි ගරු අධිකරග ඇමතිතුමා සඳහන් 

කළා වාශේ අපරාධ නඩු විධාන සංග්රහය, සිවි්  නඩු විධාන 

සංග්රහය, සාක්ක  ආඥාපනත, ෙණ්ඩ නීති සංග්රහය  යන ශම් සිය් ල  

පිළිබඳව අව ය සංශ ෝධන සහිතව නතවත ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට 

ශගන එන්ශන්. 

ෙණ්ඩ නීති සංග්රහය කියන්ශන් ශමොකක්ෙ? සමහරු එක එක 

තතන්වලදී ශම් ගතන කථා කරනවා අපි ෙකිනවා. හතබතයි ශම් අය 

ෙණ්ඩ නීති සංග්රහශේ වගන්ති ෙන්ශන්ත් නතහත, ෙණ්ඩ නීති සංග්රහය 

ෙතකලාත් නතහත. මම ඒක අතට ගත්ශත් මීට අවුරුු  35කට කලින්. 

6985දී තමයි මම නීතිඥවරයකු ව ශයන් දිවුරුම් ු න්ශන්. මම 

අවුරුු  61ක් ශකොළ  මහාධිකරගශේ වතඩ කළා.  

ලංකාශව ශෙවතනි Trial-at-Bar එක ශවන ශමොකක්වත් 

ශනොශවයි, ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ශබෝම්බ ගහපු නඩුවට පත් කරපු 

එක. සමහර විට අෙ විපක්ෂශේ ඉන්න මන්ත්රීවරුත් ෙන්ශන් නතතිව 

ඇති, එො කවුෙ මිය ගිශේ කියලා. අලුත් මන්ත්රීතුමන්ලා ඒ ගතන 

ෙන්නවාෙ? ෙන්ශන් නතහත ශන්. ශකොතතනටෙ, ශබෝම්බ ගතහුශව? 

ඒක ෙන්ශන්ත් නතහත ශන්. ශබෝම්බ ගතහුශව Committee Room 

No. 2වල. ඒ ශවලාශව මූලාසනශේ හිටිශේ ශේ.ආර්. ජයවර්ධන 

මතතිතුමයි. එතතනදී මිය ගිශේ, ශෙනියාශේ කීර්ති අශබ්වික්රම  

මන්ත්රීතුමා සහ පාර්ලිශම්න්තුශව ශසේවකශයක්. ලලිත් 

ඇතුලත්ුදෙලි මතතිතුමා ඒශකන් බරපතළ තුවාල ලතබුවා. ඒ 

නඩුවට පත් කරපු එක තමයි ලංකාශව ශෙවතනි Trial-at-Bar එක.  

අෙ සමහරු Trial-at-Bar ගතන කථා කරනවා. අපි 

අත්ෙතකීශමන් ශම් කියන්ශන්. මම ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ආශව 

ඡන්ෙශයන්, 0111දී. හතබතයි, පාර්ලිශම්න්තුවට මම ඉස්සර ශවලාම 

අ ී ාශව ඒ නඩුවට කථා කරන්න කලින් පාර්ලිශම්න්තුශව 

සතකතස්ම, සතලතස්ම බලා ගන්න. එශහම නතතිව අපට විත්තිශේ 

නීතිඥයන් හතටියට කථා කරන්න බතහත. ශබෝම්බයක් ගතහුවා; 

ශෙශෙශනක් මිය ගියා. හතබතයි, විත්තිකරුවන් නිෙහස් වුගා ශන්. 

අශේ රශට් අපරාධ නීතිය සකස් ශවලා තිශබන්ශන් ශකොශහොමෙ? 

අශේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශව 63.(5) අුව වයවස්ථාව යටශත් 

තිශබන්ශන්, -මට ඕනෑ නම් ඒකත් කියන්න පුළුවන්. නුදත් 

ශවලාව නතහත- ඕනෑම වරෙකරුශවක් අවසානශේ අධිකරගයකින් 

වරෙකරු කර නශතක් නිර්ශෙෝක යි කියලායි. නිර්ශෙෝක භාවශේ ූරර්ව 

නිගමනය මත තමයි අප රශට් අපරාධ නීතිය අධිකරගයක 

ආරම්භ ශවන්ශන්. "වතරදිකරු" කියලා නිගමනය කශළොත් ෙඬුවම 

ශෙන්න විතර ශන්, තිශබන්ශන්.  

අශේ රශට් ෙණ්ඩ නීති සංග්රහය ශකොච්චර පතරණිෙ කියලා 

බලන්න. එය ක්රියාත්මක ශවන්ශන් 6885 ජනවාරි මාසශේ 

පළුදවතනි ොයි. ඒකට සංශ ෝධන ගගනාවක් සිු  ශවලා 

තිශබනවා. හතබතයි, අෙ ශගශනන සංශ ෝධන ඒවා ශනොශවයි. 

ෙණ්ඩ නීති සංග්රහය ශගශනනශකොට එහි 3 වන වගන්තිශයන්, 

එශතක් ශම් රශට් තිබුණු ශරෝම ලන්ශද්සි නීතිය යටශත් තිබුණු 

ෙණ්ඩ නීති සංග්රහය abolish කර තිබුගා. ඊළෙට, නත ශෙනහිර 

ඉන්දීය සමාගම යටශත්, ඉන්දියාව ඇතුළු රටව්  ගගනාවක 

අපරාධ නීතිය ක්රියාත්මක වුගා. ඒවාත් අයින් ශවනවා. එශහම 

නම්, අශේ රශට් තනිකරම පවතින්ශන්, ඉංග්රීසි නීතිය යටශත් 

තිශබන්නා වූ අපරාධ නීතිය. ශපොු  රාජය මණ්ඩලීය රටව්  හතම 

එකකම ක්රියාත්මක ශවන්ශන් ඒ නීතිය. ෙකුණු අප්රිකාව, අස් වතසි 

ඉන්දියාව,   ශහොංශකොං, සිංගේූරරුව ආදී හතම රටකම තිශබන්ශන් 
ඒ නීතියයි.  

ෙණ්ඩ නිති සංග්රහය (සංශ ෝධන) පනත් ශකටුම්පත බලන්න. 

ඒශක් සංශ ෝධන තිශබන්ශන් ශමශහමයි. ශෙවතනි වගන්තිශේ 
තිශබන "සිශලෝන්" කියන වචනය ශවුවවට "ශ්රී ලංකා" කියලා 
තිශබනවා. තුන්වතනි වගන්තිශේ, the word "Queen" is replaced 
by the word "Republic" කියලා තිශබනවා. ශම් විධියට තමයි 
තිශබන්ශන්. අශේ රට ජන රජයක් වුශණ්, 6970දී. වයවස්ථා 
සම්පාෙක මණ්ඩලයක් හෙලා, ශකෝ වින් ආර්. ෙ සි් වා මතතිතුමා 
වයවස්ථා සම්පාෙක ඇමති ශවලා, අවුරුු  ශෙකක් තිස්ශසේ මහජන 
අෙහස් අරශගන ශකටුම්පත් කරලා තමයි එො ජනරජ ආණ්ඩුක්රම 
වයවස්ථාව හෙලා 6970 මතයි 00වන ො සම්මත කශළේ. එය සම්මත 

කශළේ ශකොශහේදීෙ? පාර්ලිශම්න්තුශවදී ශනොශවයි, නව රෙහශ් දී. 
ඇයි? බ්රිතානයශේ කිරීටයත් එක්ක අශේ තිබුණු සියලු බතඳීම් අත් 
හතරියා. අපට එශතක් ක්  තිබුශණ් මහා බ්රිතානයශේ 
පාර්ලිශම්න්තුශව සම්මත කළ ශසෝ් බරි ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවයි.  
ශකෝ වින් ආර්. ෙ සි් වා මතතිතුමා, ආචාර්ය එන්.එම්. ශපශර්රා 
මතතිතුමා, ෆීලික්ස් ඩයස් බණ්ඩාරනායක මතතිතුමා වතනි අය තමයි 
එො පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කශළේ. කථානායකවරයා 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ව ශයන් කටයුතු කශළේ ස්ටතන්ලි තිලකරත්න මතතිතුමායි. අන්න, 
එො අශේ පාර්ලිශම්න්තුව. එතුමන්ලාට පුළුවන්කම තිබුගා, තර්ක 
විතර්ක මතද්ශද්, සියලු බතඳීම් අත් හතරලා, ජනතාවශගන් ලබා ගත් 

ඡන්ෙශයන් අශේම වූ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවක් හෙන්න. 6970 
ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව පෙනම් කරශගන තමයි ශේ.ආර්. ජයවර්ධන 
මතතිතුමා 6978 ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව සම්පාෙනය කශළේ. 6978 
ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව තමයි අෙ අපි ශම් අරශගන යන්ශන්.  

ඊළෙට මම කියන්ශන්, සාක්ක  ආඥා පනත ගතන.  ඒකත් අර 
විධියටම තමයි තිශබන්ශන්. ශම්ශක් එක තතනක තිශබනවා, "යුෙ 
්රකා  කිරීම, රැජිනට එශරහිව" කියලා. ෙතන් "රැජින"  කියන එක 
ශවනස් ශවනවා, “Republic” කියලා. ශම්වා තමයි ශවනස්කම්.  

ඊළෙට, Bail Act එශක්,  .0 වගන්තිශේ, රුපිය්  ෙහස 

පහශළොස්ෙහස ශවනවා. ඒ විධියට, Bail Act එශක් තිශබන ඒ 
ගගන් ශවනස් ශවනවා.  

සමහර අවස්ථාවල, අශේ රශට් ශම් අපරාධ නීතිය සමච්චලයට 
ලක් කරනවා අපි ෙකිනවා. බලන්න, අම්බලන්ශගොඩ ්රශද් ශේදී 
විශද්ිතක ස්වාමීන් වහන්ශසේ නමක් ාාතනය වුගා. ඒක සිු  වුශණ් 
ශකොශහොමෙ කියන එක තවම අබිරහසක්. පසුගිය සතිශේ තවත් 
ස්වාමීන් වහන්ශසේ නමක් අපවත් කරලා ආොහනයත් කර තිබුගා.  
අශේ රශට් අපරාධ නීතිය ක්රියාත්මක ශවලා තිශබන ආකාරය 
බලන්න. 6885 සිට ගත්ශතොත්, ශශ්රේෂ්ඨාධිකරගශයන් ලබා ු න් 

තීන්ු   නියම ආකාරශයන් ලබා දී තිශබනවා. අපි නීති ිතෂයයන් 
හතටියට ඒ නඩු විග්රහ කළා; සාකච්ඡා කළා. ඒ තීන්ු  ගාම්ීරරව දීලා 
තිශබනවා. ඒවා හරි  firm තීරග.  ඒවාශේ නීතිය සාකච්ඡා ශවලා 
තිශබනවා. අෙ ශබොශහෝ ශවලාවට ඒවා ශවන්ශන් නතහත. ඒ නිසා 
තමයි විවිධ ු රකථන ඇමතුම් ගනිමින් සිු  වුණු ශද්ව්  ගතන අපට 
අහන්න ශවන්ශන්. 

මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ අධිකරග ඇමතිතුමාටත්, 
අශේ ආණ්ඩුවටත් තිශබන ්රධාන වගකීමක් තමයි පීලි පතන 
තිශබන රශට් මූලික නීතිය, අපරාධ නීතිය, සිවි්  නීතිය, පරිපාටිය 
යන ශම් සිය් ල පිළිශවළකට සකස් කර ගතනීම. ඒ නිසා තමයි 

ශමවතනි සංශ ෝධන ශගනතත් ඊළෙ ටික ශපළ ගස්වාශගන 
තිශබන්ශන්. අලුත් ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවක් ශගශනන්න, අලුත් 
නීති සම්පාෙනය කරන්න, නීති යාවත්කාලීන කරන්න ශම්වා 
අව ය ශවනවා.  

1986 අංක 0  ෙරන විෂවර්ග, අබිං සහ අන්තරාොයක ඖෂධ 
වර්ග (සංශ ෝධන) පනශත් Schedule එශක් තිශබන්ශන් 
ශකොශහොමෙ? ගංජා - Cannabis sativa - කිශලෝග්රෑම් 5ට අඩු නම් 
ෙඩය රුපිය්  05,111යි. කිශලෝග්රෑම් 5ට වත බ නම් රුපිය්  
51,111යි. ශහශරොයින් - diacetylmorphine - ග්රෑම් ශෙකට අඩු නම්, 

ග්රෑම්6.999 නම් මශහස්ත්රාත් උසාවියට යනවා. මරග ෙඬුවම නතහත. 
ශහශරොයින් ග්රෑම් ශෙකක් වුශගොත් මහාධිකරගශයන් මරග 
ෙඬුවම ශෙනවා. බලන්න, ෙ ම 116න් ෙඬුවම ශවනස් ශවන්ශන්.  
'අයිස්' ගතන ශම් Schedule එශක් ශකොශහේවත් නතහත. ශම් නීති ෙතන් 
ය්  පතන ගිහින් තිශබන්ශන්. අෙට ගතළශපන්ශන් නතහත. ඒ නිසා 
ශම්වා යාවත්කාලීන කරන්න ඕනෑ. ඒ කර්තවයය ආරම්භ කිරීශම් 
පියවරක් හතටියට තමයි අෙ ශම් සංශ ෝධන ඉදිරිපත් ශවලා 
තිශබන්ශන්. විශ ේෂශයන්ම ශම් රශට් අපරාධ නීතිය යාවත්කාලීන 
ශවන්න ඕනෑ;  ක්තිමත් ශවන්න ඕනෑ.  

ඊළෙට ශතොරතුරු තාක්ෂගය ආශ්රිතව කෘත්රිම බුද්ධිය - 
artificial intelligence - ශයොො ගතනීශම් අව යතාව එනවා නම්, 
අපට තවත් ඉදිරියට යන්න ශවනවා. මම ගරු අධිකරග 
ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. නීති ්රතිසංස්කරගය කිරීශම්, 
අධිකරග ක්රියාවලිය  ක්තිමත් කිරීශම්, අධිකරගය ස්වාධීන 
කිරීශම් වතඩ පිළිශවළ එතුමා අෙ ආරම්භ කර තිශබන ඒක ගතන. 
අපි ඒ කටයුතු ඉදිරියට ශගන යනවා.   ශම් සංශ ෝධනවලට මශේ 
සම්ූරර්ග සහශයෝගය ලබා ශෙනවා. ස්තුතියි. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු උෙයන කිරිිනශගොඩ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනා බ 9ක 

කාලයක් තිශබනවා.  

 
[අ.භා. 3.41  
 

ගරු ේදයන කිරිඳියග ඩ මහයතා 
(ைொண்புைிகு உதயன சொைிந்த கிொிந்திதகொட)  

(The Hon. Udayana  Kirindigoda)  

මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශ්රී ලංකා නීති ඉතිහාසශේ 

කරන්න අතපසු වුණු විශ ේෂ වතඩ කටයුත්තකට ගරු අධිකරග 

අමාතයවරයා ්රුදඛ කාර්ය මණ්ඩලය අෙ අත ගසා තිශබනවා.  

6970 ජනරජ වයවස්ථාශවන් පසු කළ යුතු වූ ශවනස්කම් රැසක් 

අතපසු ම තිශබනවා. අෙ දින ශම් ගරු පාර්ලිශම්න්තුව තුළදී අපට 

ඒ සම්බන්ධශයන් අව ය සංශ ෝධන ශගන ඒමට අවස්ථාව ලතබී 

තිශබනවා.  

ශම් අවස්ථාව වනවිට අශේ ගරු අධිකරග ඇමතිතුමා  ශම් 

රශට් වඩාත් කථා බහට ලක් වන අමාතයවරයා බවට පත් ශවලා 

තිශබනවා. එතුමාත් සමෙ එකට නීති විෙයාලශේ සිටි 

සමකාලිකයකු විධියට එතුමාශේ ෙර් නය, ක්රියාකාරිත්වය පිළිබඳ 

අපි ු ටු ෙතක්මට වඩා, එතුමා අෙ ජාතිකවාදි ෙර් නයකින් යුක්තව 

තමන්ශේ කටයුත්ත රට ශවුවශවන් කරන්නට කතප වුණු 

නායකයකු බවට  පත් ශවලා ඉන්නවා. රටට ශසේවය කිරීශම් වි ාල 

වගකීමක් තමන් ශවත පවරාශගන, නීති ක්ශෂේත්රය තුළ ඉදිරියට 

යෑම සඳහා ශහොඳ මූලාරම්භයක් ගතනීම සම්බන්ධශයන්  එතුමාට 

අපශේ කෘතඥූරර්වක ස්තුතිය පුෙ කරනවා.  

මා ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට පතමිණි ුද්  කාල සීමාව තුළ 

එතුමාශගන් ඉ් ලා සිටියා, හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීශම් පනශත් 

තිශබන අවුරුු  03ක් පතරණි ගතටලු සම්බන්ධශයන් කටයුතු 

කරන්න කියලා. එතුමා ඒ සම්බන්ධශයන් අවධානය ශයොුද කර, 

විශ ේෂඥ කමිටුවක් පත් කරලා ෙතන් ඒ අව ය සංශ ෝධන කිරීමට 

සූොනම් ශවනවා. ශම්ක තමයි සිු විය යුත්ශත්.  

මට මතකයි, 6997 එක් ෙවසක පනත් ශකටුම්පත් 70ක් 

විවාෙයකින් ශතොරව සම්මත කර ගත් අවස්ථාශව, ඒ හිමිකම් ලියා 

පදිංචි කිරීශම් පනශත් තිබූ අඩුපාඩු රැසක් ශම් රශට් නීති පද්ධතිය 

උඩු යටිකුරු කරන්නට සමත් වුගාය කියන කාරගය. ඒ වාශේම 

නීතිය ගතන කථා කරද්දී, නඩු ක්  යෑම සම්බන්ධශයන් තමයි 

හතම ොම කථා කරන්ශන්. නඩු ක්  යෑම සම්බන්ධශයන් 

තිශබන්නා වූ ශචෝෙනා සියලු රජයන්ට ශපොු  ශවලා තිශබනවා. ශම් 

සම්බන්ධශයන් අපි අවධානය ශයොුද කළ යුතුයි, මූලාසනාරූඪත් 

ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශ්රී ලංකා නීති ක්ශෂේත්රය තුළ වි ාල ව ශයන් 

නඩු ක්  යෑමට බලපාන නඩු විෂය ශකොටසක් තමයි ශබු ම් නඩු 

කියන්ශන්. ශබු ම් නඩු පනත යටශත් ්රධාන ව ශයන් නඩු ක්  

යන එක ශහේතුවක් තමයි මතුවම් කටයුතු ්රමාෙමම. ගරු අධිකරග 

ඇමතිතුමා සිවි්  නීතිඥවරයකු ශනොවුගත් එතුමාට ශම් 

සම්බන්ධශයන් අලුතින් කියන්න අව ය නතහත. ශපෞද්ගලිකව අපි 

ෙන්නවා, සමහර නඩුවල මතුවම් වාර්තාවක් අධිකරගයට ශගන්වා 

ගන්න අවුරුු  පහක් යනතුරු හතකියාවක් නතහත කියලා. ශම්ක 

නීතිශේ පවතින ඉතාම ශලොකු ශෙෝෂයක්. ඒ නිසා ඔබතුමන්ශේ 

අවධානයට ශයොුද කරනවා නිසි කාලසීමාවක් තුළ  අධිකරගශේ 

ුද්  මතුවමත්, වික් ප මතුවම් ලබාදීම සඳහා අව ය සංශ ෝධන 

කළ යුතුයි කියා.  

ඒ වාශේම වර්තමාන නීතිශේ ෙකිනවා එකම 

ශකොමසාරිස්වරයා ශබු ම් නඩුවක පතමිණි් ලටත්, විත්තියටත් 

අොළ මතුවම් කටයුතු සිද්ධ කරනවාය කියන කාරගය. ඒ විධියට 

අධිකරගය ඉදිරිශේ ශගොුව කරන්ශන් පිඹුරුපත් ශෙකක්. ශම් 
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පිඹුරුපත් ද්විත්වශයන් -තමන් සකස් කරපු පිඹුරුපත් ද්විත්වශයන්

- කුමන පිඹුරු පතෙ නිවතරැදි කියලා සාක්ක  ලබාදීශම්දී යම්කිසි 

්ර ්නයක් මතු ශවනවා.  ඒ  නිසා ඒ සම්බන්ධ අව ය සංශ ෝධන 

ශගනත් ලා අව ය නිර්මිත ඇතුළු කළ යුතුයි කියා මා වි ව්ාස 

කරනවා.  

ඒ වාශේම නඩු ක්  යෑම සම්බන්ධශයන් විශද්  අත් ෙතකීම් 

ගතන කථා කරන්නට ඕනෑ. ඇශමරිකා එක්සත් ජනපෙශේ 

අධිකරගවල මූලික අධිකරග කටයුතු සිු  කරන්ශන් පරිගගක 

ආශ්රිතව ශසේවාොයකයන්ශේ කතඳමමකින් ශතොරවයි. ශම් 

සම්බන්ධව ශකොවිඩ් වසංගතය කාලශේ අපට ශලොකු අත්ෙතකීමක් 

ලතබුගා. විශ ේෂශයන් ඇප ලබා ගතනීශම්දී තාක්ෂගයත් සමෙ 

ුදසුශවලා කටයුතු කරන්නට හතකියාව ලතබුගා. ශම් 

සම්බන්ධශයන් ෙත බ අවධානයක් ශයොුද කරලා,  විභාග වන 

අවස්ථාව සහ කරුණු ෙතක්මශම් අවස්ථා හතරුණුශකොට අනික් 

අවස්ථාවලදී පරිගගක තාක්ෂගය තුළින් එශහම නතත්නම් 

අධිකරග ශරජිස්ට්රාර්වරයා මඟින් කටයුතු කරන්න පුළුවන් 

ක්රමශවෙයක් සකස් කරනවා නම්, මම හිතන්ශන් නඩු ක් යෑම  

අඩු කර ගන්න හතකියාව ලතශබන බවයි. අපි ෙකිනවා, අධිකරග 

විනි ්චයකාරවරයා එක් ලිපිකරුශවකුශේ ශසේවය හා සමාන 

ශසේවයක් කරන බව. අපි ශ් ඛනයක් සකස් කරලා ලබා ශෙනවා. 

ඒවාශේ අඩුපාඩු තිශබනවා නම් කථා කරනවා. ඒවා ඉන්පසු 

ශ් ඛනගත කරලා ලබා ශෙනවා. ශම් කටයුතු ඉක්මන් කිරීම සඳහා 

වන ක්රමශවෙයක් සකස් කළ යුතුයි කියා මා හිතනවා.  

සිවි්  නඩු විධාන සංග්රහශේ 068 වන වගන්තිය ශකශරහි 

අවධානය ශයොුද කරනවා. ඒ තුළින් විනි ්චිත ගයකරුශවකුශේ 

ශවතනශයන් ගය ුදේ  අය කර ගතනීම සඳහා හතකියාවක්  

පවතිනවා. නුදත් එය රුපිය්  511ක සීමාව ශනොඉක්මවන ුදෙලක් 

විධියටයි සඳහන් වන්ශන්. අෙ ශම් රශට් පවතින නඩුවල වටිනාකම් 

දිහා බතලුවාම ශම් ුදෙල සාධාරග වන්ශන් නතහත. ඒ වාශේම 

ආයතන සංග්රහය තුළත් ෙතක්ශවනවා, විශ ේෂශයන් සියයට 33ක 

්රමාගයක් ඔහුශේ යහපතට තබා ඉතුරු ුදෙල ලබා ගතනීශම් 

හතකියාව තිශබනවා කියලා. ශම් ශෙක සංසන්ෙනාත්මකව සලකා 

බලා ඒ අව ය සංශ ෝධනයක් කළ යුතුයි කියා මා ශයෝජනා 

කරනවා.  

නඩු ක්  යෑම ගත්තාම තිශබන වි ාල ්ර ්නය වාශේම 

ශචෝෙනාව වන්ශන් බතඳුම්කර නඩුශව විත්තිකරුවන් ලංකාවට 

ශේන්න බතරි ඇයි කියන එක. ඒ සම්බන්ධශයන් අව ය විශද්  

සිතාසි, කරුණු කාරගා  පවත්නා නීති තත්ත්වය තුළ ක්රියාත්මක 

කරනශකොට ්රාශයෝගිකව වි ාල කාලයක් යනවා. නුදත් ඒ සඳහා 

නිවතරැදි ක්රමශවෙයක්, කාර්යක්ෂම ක්රමශවෙයක් වාශේම 

නීතයුවූලල ක්රමශවෙයක් සකස් කරනවා නම් ශහොඳයි. අපරාධ නඩු 

ශමන්ම දික්කසාෙ නඩු වතනි පවු්  ්ර ්න අධිකරගවල ගතශනන 

අවස්ථාශවදී අසාධාරගයට පත්වන පාර් ්වවලට සාධාරගයක් 

ඉටු කරන්න පුළුවන්. සමහර ශවලාවට විශද්  සිතාසි ලබා ගන්න 

අවුරුු  ශෙකක තුනක කාලයක් අධිකරගයට පතමිණීමට අසරග 

ශසේවාොයකයන්ට සිද්ධ ශවනවා. ඒ නිසා ශම් සම්බන්ධශයන් 

විශ ේෂ අවධානයක් ශයොුද කළ යුතුයි.  

අධිකරග ක්ශෂේත්රශේ ශගොඩනතඟිලිවල පවත්නා වූ 

අඩුලුහුඬුකම් සම්බන්ධශයන් ගරු අධිකරග අමාතයවරයා වි ාල 

අවධානයක් ශයොුදකරලා කටයුතු කිරීම සම්බන්ධශයන් එතුමාට 

ස්තුතිය පුෙ කරනවා. 0161 වසශර් ශම් රශට් ශහොඳම අධිකරගය, 

නමනතම අධිකරගය, පරිගගක පහසුකම් සිය් ල සහිතව 

ආරම්භ කළ මහුවවර අධිකරග සංකීර්ගය ඔබතුමන්ශේ 

අවධානයට ශයොුද කරනවා. ශම් අවුරුු  61ක කාලය තුළ එහි 

වි ාල නඩත්තු කටයුතු සිු කිරීමට තිශබනවා. ඒ සම්බන්ධශයන් 

ඔබතුමාශේ අවධානය ශයොුද ශවලා තිශබන බව ශපශනනවා. 

මීට ූරර්වශයන් කථා කළ ගරු අුවර ප්රියෙර් න යාපා හිටපු 

අමාතයතුමා ශයෝජනා කළා, අය කරන ෙඩ ුදෙලින් යම් කිසි 

ශකොටසක් ඒ අොළ අධිකරගයට ලබා ගතනීමට හතකියාවක් 

ඇත්නම්, එම අධිකරගවල කටයුතු සඳහා ශයොො ගතනීශම් 

්රාශයෝගික පහසුවක් ඇති ශවනවා කියලා. ශම්ක මම අත් 

ෙතකීශමන් ෙන්නවා. ශමොකෙ, සමහර සුළු නඩත්තු කිරීම් සඳහා 

අවසර ලබා ගන්න අවුරුද්ෙකට වත බ කාලයක් තිස්ශසේ අධිකරග 

ශරජිස්ට්රාර්වරුන්ට කටයුතු කරන්නට සිද්ධ ශවනවා. ශම්ක 

ශහොිනන් අවධානය ශයොුද කළ යුතු තත්ත්වයක්.  

පසුගිය අවුරුු  පහක කාලය තුළ තමන්ශේ විරුද්ධවාදීන්, 

ශද් පාලන විරුද්ධවාදීන් ෙෙ ශගට යවන්න නීති සම්පාෙනය 

කශළේ අරලියගහ මන්දිරශේ බව අපට මතකයි. FCID වතනි 

නීතිවිශරෝධි ආයතන ඇති කරලා එම ආයතන තුළින් තමන්ශේ 

ශද් පාලන විරුද්ධවාදීන් ෙෙ ශගට යවන්නට, ඔවුන්ට වතරදි 

ශචෝෙනා ශගොුව කරන්නට කටයුතු කළ යුගයක් තමයි තිබුශණ්. ඒ 

වාශේම අපට මතකයි, ගරු විනි ච්යකාරවරුන්ට බලපෑම් කශළේ 

ශකොශහොමෙ කියලා. ඒ වාශේම දි් රුක්ක  ඩයස් වික්රමසිංහ වතනි 

චරිතවල පාශපොච්චාරග තුළින්  ශම් රශට් නීතිය ව්  වතදී තිබුණු 

හතටි අපි ෙතක්කා. යහපාලනය කියන ඊනියා වචනය තුළ හතංගිලා 

රශට් නීතිය විනා  කළ, රශට් නීතියට බලපෑම් කළ, රශට් නීතියට 

තිබුණු ශගෞරවය ශකශලසූ ආණ්ඩුවකින් ශම් නීති ක්ශෂේත්රයට 

ශවච්ච පාඩුව, පරිහානිය වළක්වා ඉස්සරහට යෑම සඳහා ගරු 

අධිකරග ඇමතිතුමාට වි ාල වගකීමක් පතවරුගා. ඒ සඳහා 

තුදන්නාන්ශසේලා අෙ කටයුතු කරනවා. ඒ කරන කටයුතු සඳහා 

අපශේ සම්ූරර්ග  ක්තිය සහ වධර්යය ලබා ශෙනවා. ඒ වාශේම 

අධිකරග ඇමතිතුමා කිවවා වාශේ පාර්ලිශම්න්තුව තුළ නීති 

සංශ ෝධනය කරනශකොට, ශම් රශට් විවාහ නීතිය එක නීතියක් 

යටතට ශගන ඒශම් කටයුත්ත හතකි ඉක්මනින් කරලා, ඒ  වගකීම 

ඉෂ්ට කරන ශමන් ඉ් ලා සිටිමින් මා නිහඬ ශවනවා.  

ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  බලාන් ශපශර්රා මන්ත්රීතුමා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට 

මිනිත්තු නවයක කාලයක් ලබා දී තිශබනවා.  

 
[අ.භා. 3.48  
 

ගරු ඩිලාන් යපයර්රා මහයතා 
(ைொண்புைிகு  டிலொன்  தபலரரொ) 

(The Hon. Dilan Perera) 
මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ අශේ අධිකරග ඇමතිතුමා 

ඉදිරිපත් කළ සංශ ෝධන පනත් ශකටුම්පත් පිළිබඳව 

ශෙපතත්ශතන්ම විරුද්ධත්වයක් ආශව නතහත. ඒ වාශේම ශහොඳට 

විවාෙය ශකරීශගන ගියා. නුදත්, මා මිත්ර ගරු හරින් ්රනාන්ු  

මන්ත්රීතුමා ඇවි් ලා ඒ කිරි කළයට ශගොම ටිකක් ෙතම්ශම් නතත්නම් 

තවත් ශහොඳයි.  

මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ඇප (සංශ ෝධන) පනත් 

ශකටුම්පත  ගතනත්, සාක්ක  (සංශ ෝධන) පනත් ශකටුම්පත ගතනත් 

කථා කරන්න හිතාශගන සිටියාට, මා මිත්ර ගරු හරින් ්රනාන්ු  

මන්ත්රීතුමාට පිළිතුරක් ු න්ශන් නතත්නම් ඒක ශලොකු අඩුවක්. 

එතුමා කිවවා ශම් රටට ශම් ්ර ්නය එන්න ්රධාන ශහේතුව වුශණ් 

්රාශද්ශීය සභාවකවත් හිටපු නතති ශකශනක් ජනාධිපති මම 

කියලා යි. එතුමාටම අමතකයි, එතුමන්ලා තමයි ්රාශද්ශීය 

සභාවකවත් හිටපු නතති ශකශනක් ශම් රශට් ජනාධිපති කරන්න  

ුදලින්ම ශවශහසුශණ් කියන එක. ්රාශද්ශීය සභාවකවත් හිටපු 

නතති සරත් ශෆොන්ශසේකා මතතිතුමා රට පුරා අරශගන ගිහි් ලා 

ජනාධිපති කරන්න ුදලින්ම ෙත කෑශව ඒ ශගෝ ලන් . ඒ නිසා 

ශමතතන තිශබන ්ර ්නය ්රාශද්ශීය සභාවකවත් හිටපු නතති 

ශකශනක් ජනාධිපති මම ශනොශවයි. ඒක ශනොශවයි ්ර ්නය.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ මතතිතුමා ජනාධිපති ශවලා ශම් රශට් 

system change එකක් කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ system 

change එක ශහොිනන් වතඩ කරනවා. ඒ systems වතඩ කරන නිසා 

තමයි ශකොවිඩ් පළුදවතනි රැ් ල අපට නිවතරැදිව පාලනය කරන්න 

පුළුවන් වුශණ්. ශකොවිඩ් ශෙවතනි රැ් ල ගතන WHO එක ශපශර්ො 

කිවශව ශමොකක්ෙ? ලංකාව ශකොවිඩ් ශෙවතනි රැ් ල පාලනය කිරීම 

සම්බන්ධශයන් ශලෝකශේ අශනක් රටවලට වඩා ශහොඳ තතනක 

සිටිනවා කියන කාරගය කිවවා. එතශකොට ශලෝකශේ අශනක් 

රටව්  ශකොශරෝනා පාලනය කිරීශම්දී ශෆේ්  ශවනශකොට, අශේ 

ජනාධිපතිතුමා එම කාරගය ශහොිනන් කරන එක පිළිබඳව පාස් 

කියලා තමයි WHO එක වාශේ සංවිධානත් කියන්ශන්. ඒ නිසා 

ශම් ශවලාශව විපක්ෂයට තිශබන ්ර ්නය තමයි, ශකොශරෝනා 

වසංගත තත්ත්වය පාලනය කරමින්, ශම් රශට් ආර්කකයත් විවර 

කරමින්, ශම් රශට් වසා තිශබන Airports යළි විවෘත කරමින්, 

ආර්කකය ක්රියාත්මක කරන්න ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 

ක්රියා කරන එක. රටම වසා, ශකොවිඩ් හතශෙන ශලඩුන් ෙහස් 

ගගනක් මතශරනවා නම් ඒ ශගෝ ලන්ට ්ර ්නයක් නතහත. ඒ 

ශගෝ ලන්ශේ පතත්ශතන් ඒ ශගෝ ලන්ශේ වත ඩ "ශෆේ් " ශවලා 

තිශබනවා. අශේ පතත්ශතන් අපි "පාස්" ශවලා තිශබනවා.  

ගරු හරින් ්රනාන්ු  මන්ත්රීතුමා කියනවා, ශම් ඔක්ශකෝටම 

සාපය ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ මතතිතුමා ජනාධිපති මමයි කියලා. 

එක්සත් ජාතික පක්ෂශේ සාපය පටන් ගත්ශත් ශකශහන්ෙ? ආර්. 

ශ්රේමොස මහත්මයා ජනාධිපති ශවලා සිටියදී ශෙෝෂාභිශයෝගය 

ශගනා ශවලාශව ඉන්දියාශව මලයාලි වනරුකම් කරන්නන් ශමහාට 

ශගනත් ලා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශව සභා ගතශබ් හතම පුටුවකම ඌරු 

ශත්  ගෑවා. හපුතශ්  සාමි ශකශනක් ශහලිශකොේටරයකින් 

අරශගන ගිහි් ලා අබ ඉස්සා; අබ මතුරලා ුදළු ලංකාවටම ඉස්සා. 

කාන්තාවන් තිස් ගගනක්, හතළිස් ගගනක් අරශගන ගිහි් ලා 

මන්තර කියලා කිරිකළවලින් නෑවවා. ඒවා මිථයාව ශනොශවයිෙ?  

ආර්. ශ්රේමොස මහත්මයා එක්සත් ජාතික පක්ෂයටත්, ශම් රටටත් 

කරපු අන්න ඒ  ාපය පාරා වළ් ලක් ශසේ කතරකිලා ආපු නිසා 

තමයි ඊට පස්ශසේ යූඑන්පී එකට කවොවත් ස්කරසාර ශලස 

ජයග්රහගය කරන්න බතරි වුශණ්. යූඑන්පී එක හතම ොම පතරදිලා 

පතරදිලා අවසානශේ  යාන්තම් වමත්රීපාල සිරිශසේන මහත්මයා 

අ් ලාශගන, 0165 වර්ෂශේ මහා මතතිවරගය දිනලා,  නතවත 

වරක් ප් ලම් බහින්න සිද්ධ වුශණ් ඒ  ශ්රේමොසශේ  මිතයාව   

සමෙ ආපු  ාපය නිසායි. ඒ  ාපය තමයි ආශව. ශගෝඨාභය 

රාජපක්ෂ මහත්මයා නිසා  ාපයක් ආශව නතහත. එතුමා 

ශකොශරෝනා වසංගතය පාලනය කළා. ශකොශරෝනා වසංගතශයන් 

මතරුණු ගගන ශෙසිය ගගනයි, ශකොශරෝනා වයිසරය ආසාෙනය 

ශවලා සුවපත් වුණු ගගන 31,111කට එහා  සංඛයාවක්. 

ඔබතුමන්ලා ඒ  සුවපත් වුණු ගගන කියන්ශන් නතහත.  

ශකොශරෝනා  වසංගතය පාලනය කරන අතරතුර අඩු 

ආොයම්ලාභින් ලක්ෂයකට රැකියා ශෙනවා. සෑම ගමකම කාපට් 

පාරව්  හෙනවා. කිශලෝමීටර් ලක්ෂයක් කාපට් පාරව්  හෙනවා.  

ශකොශරෝනා වසංගතය පාලනය කරමින් උපාධිධාරින් 56,111කට 

රැකියා ු න්නා. එතශකොට,  එක්සත් ජාතික පක්ෂය පතත්ශතන් නම් 

ඒ  ාපශයන් ශගොඩ එන්නම බතහත තමයි.  

ශවනම නායකයකු ශලස ශ්රේමොස මහත්මයාශේ පුතා 

ශගනාවා. මම හතම ොම කිවවා වාශේ රනි්  වික්රමසිංහ 

ශපරියශෙොශර්, ශෆේ්  වුණු සින්නශෙොශර් ජනාධිපතිවරගයට 

ඉදිරිපත් කළා. සින්නශෙොශර් ජනාධිපතිවරගය ශෆේ් ; 

පාර්ලිශම්න්තු මතතිවරගය ශෆේ් . පාර්ලිශම්න්තු මතතිවරගශයන් 

ආපු 5 ශෙශනක් ෙතන් විපක්ෂශයන් අයින් ශවලා ආණ්ඩුවට එකතු 

ශවලා තිශබනවා.  මාස ශෙකයි ගිශේ, මන්ත්රී ධුර 51 තියා ගන්නත් 

බතහත. එම නිසා ශ්රේමොස මහත්මයාශේ  මිථයාවල  ාපය තවම 

විිනන්ශන් යූඑන්පී එශක් අහිංසක පාක්ක කයන්. එතුමන්ලා අෙ 

ඒශකන් ශගොඩ එන්න බතරිව ශවන ශවන බයිලා කියනවා. එම 

නිසා  ාප ගතන කථා කරන්න ආශවොත්, ඒ ගතන ශවන කාට 

අයිතියක් තිබුගත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට නම්, වර්තමාන 

විරුද්ධ පාර් ්වශේ නායක සජිත් ශ්රේමොස මහත්මයා යටශත් 

තිශබන සමඟි ජන බලශවගයට නම් මිථයාව ගතන කථා කරන්න 

අයිතියක්  නතහත.  ශම් රශට් මිථයාව රජ කරවලා, මලයාලි 

වනරුකම්වලින්, ඒ මිථයාවලින් ුදළු රටම වනසපු නායකයා කවුෙ 

කියලා ඇහුශවොත්, ඒ තමයි ආර්. ශ්රේමොස කියලා ඕනෑම ශපො බ 

පන්තියක ළමශයකු වුගත් ෙන්නවා. ඒ ශ්රේමොසශේ  ාපය තමයි 

අශේ රටට ඒ ශවලාශව වතු ශණ්. 6994 ජනාධිපතිවරගශයන් 

චන්ද්රිකා  බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මතතිනිය ජයග්රහගය කළාට 

පස්ශසේ    යාන්තම් ඒ  ාපශයන් ශම් රට ුදෙවා ගන්න අපට පුළුවන් 

වුගා.  මහින්ෙ රාජපක්ෂ යුගය ශකොටියා පරාජය කරලා, එය තවත් 

ඉස්සරහට ශගන ගියා. හතබතයි  0165දී  නතවතත් ඒ  ාපය වතු ගා 

ශන්ෙ? අධිකරග අමාතයාං ය පතත්තක තියාශගන, ශපොලිස් 

ශෙපාර්තශම්න්තුව පතත්තක තියාශගන අරලියගහ මන්දිරශේ නඩු 

ඇහුවා. ශපොලීසිය පතත්තක තියාශගන අරලියගහ මන්දිරශේ 

කමිටුවක්  ෙමලා  ශපොලිස් පතමිණිලි  ෙතම්මා. හිටපු ශසොලිසිටර්  

ජනරා්  සුහෙ ගම්ලත් මහත්මයා කියනවා, "එතුමාට අරලියගහ 

මන්දිරයට එන්න කියලා  ශගෝඨාභයට නඩු ොපන්" කියලා කියපු 

බව.  දි් රුක්ක  ඩයස් කියනවා, "ශමොනවාහරි කරලා නි ් ංක 

ශසේනාධිපතිශේ නඩුවට ශගෝඨාභය පටලවපන්" කියලා කියපු බව. 

ශෙයියශන්! ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාට තිබුණු භය 

ශකොච්චරෙ කියනවා නම් ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ මතතිතුමා 

ජනාධිපති තරගයට එන එක නවත්වන්න අධිකරගයත් වහලා, 

ශපොලීසියත් වහලා, ශපොලීසිශයයි අධිකරගශයයි සියලු වගකීම 

අරලියගහ මන්දිරයට අරශගන ගියා. අධිකරගයට සහ 

ශපොලීසියට බලපෑම් කරමින් එශහමයි ශද් පාලනය පාවිච්චි 

කශළේ.  

අෙ ශම් විවාෙය පක්ෂ විපක්ෂ ශේෙයකින් ශතොරව ශහොඳ 

තලයකට ශගශනන්න අශේ වර්තමාන අධිකරග ඇමතිතුමා ඉතා 

විිතෂ්ට කථාවක් කරලා විවාෙය පටන් ගත්තා. එතතනින් එහාට  ශම් 

විවාෙය ශගනියන්න තිබුගා.  අෙ අව ය කර තිශබන්ශන් අරයාශේ 

 ාපය ශමයාශේ  ාපය ගතන කථා කරන එක ශනොශවයි. අෙ 

අව ය කර තිශබන්ශන් ුදළු ශලෝකයම ශකොශරෝනා වසංගතයට 

ුදහුග දී තිශබන ශවලාශව අන්න ඒ ශකොශරෝනා  ාපශයන්  

මිශෙන්න කටයුතු කරන එකයි.  

ුදස්ලිම් ජනතාවශේ මෘත  රීර භූමොනය ගතන මම ශමම 

පාර්ලිශම්න්තුශව භය නතතුව නතඟිටලා කිවවා.  පසුගිය ආණ්ඩුව 

කාලශේ අශේ ස්වාමීන් වහන්ශසේ නමක් අපවත් වුගාම උන් 

වහන්ශසේ ආොහනය කරන්න භූමියක් ු න්ශන් නතහත. ඒ ශවලාශව 

කට වහශගන හිටපු, අෙ ඔය විරුද්ධ පක්ෂශේ ඉන්න 

මන්ත්රීතුමන්ලා හිනාශවනශකොටත් අපි ඒ ශවලාශව කිවවා, ඒක 

උන්වහන්ශසේශේ අයිතිය කියලා. එො මශේ හිතට ආපු ශවෙනාව 

අෙ මට ුදස්ලිම් අම්මලා තාත්තලාශේ කඳුළුවලින් ශපශනනවා. 

ඔයශගෝ ලන් එො අශේ හාුදු රුවන්ශේ ශද්හය ආොහනය කරපු 

ශවලාශව  හිනා වුගාට අපි අෙ එශහම හිනා ශවන්ශන් නතහත. අපි 

තවමත් කියන්ශන් ශකොශරෝනා හතදිලා මිය යන ුදස්ලිම් ජනතාව 

ශසෞඛය බලධාරින්ශේ නීති රීත මත  භූමොන කරන්න හතකියාව 
තිශබනවා නම් අපි ඒකට ඉඩ ශෙන්න ඕනෑය කියන කාරගයයි. 

හතබතයි, ඒ කාරගය පතත්තකින් තියාශගන, ුදස්ලිම් ජනතාවශේ 

කඳුළු ටික අරශගන, ුදස්ලිම් අම්මලාශේ තාත්තලාශේ කඳුළු 

අරශගන ඒක විකුගාශගන කන ශද් පාලනයක් කරන්න යන්න 
එපා. ඒක මහා අිතක්ක ත, කාලකණ්ණි ශද් පාලනයක්. ුදස්ලිම් 

ජනතාවශේ ඡන්ෙ ටික බලාශගන ඒ කඳුළු විකුගන 

ශද් පාලනයකට යන්න එපා.  

අෙ හරින් ්රනාන්ු  මශේ මිත්ර මන්ත්රීතුමා එක පතත්තකින් 
" ාපය", " ාපය" කියන ගමන් අශනක් පතත්ශතන් "ශෙයියශන්!" 
කියනවා. එතුමා කශතෝලිකයකු නිසා ශෙයිශයෝ එතුමා බලා ගනියි.  
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හතබතයි, එතුමා තමයි අශේ රශට් කශතෝලික සභාශව නායකයා වන 

කාදින්  උන්නාන්ශසේටත් අපහාස කශළේ. මශේ තාත්තා 

කශතෝලික, මශේ අම්මා ශබෞද්ධ. ඒ නිසා ආගමික සහජීවනය 

ගතන අශේ ශගෙරදීම අපි ශහොඳට ෙතකලා තිශබනවා. අපි නත්තලත් 

සමරනවා; සිංහල අවුරුු ත් සමරනවා; පන්සලුත් යනවා; ප් ලිත්  

යනවා.  

සිංහල, ශෙමළ, ුදස්ලිම් ශේෙයක් ජනතාව අතර නතහත. හතබතයි, 

තමන්ට ඕනෑ වුගාම කාදින්  උන්නාන්ශසේට "කුමන්ත්රගකාරයා" 

කියලා බතගලා ශද් පාලන වාසි ගන්නත්, තමන්ට ඕනෑ වුගාම 

ුදස්ලිම් ජනතාවශේ කඳුළු ටික අරශගන විකුගලා ශද් පාලන 

වාසි ගන්නත් කටයුතු කරන්න එපා. තුදන්නාන්ශසේලා කියන 

විධියට ශ්රේමොස මහත්තයා කිරි කළවලින් කනයාවන් නාවන 

ශකොට ඒක මිථයාව ශනොශවයි; විෙයාව. ශ්රේමොස මහත්තයා 

පාර්ලිශම්න්තුශව පුටුවල ඌරු ශත්  ගාන ශකොට ඒක මිථයාව 

ශනොශවයි; විෙයාව. ශ්රේමොස මහත්තයා හපුතශ්  සාමි ශකශනක් 

අරශගන ගිහි් ලා ලංකාව පුරාම අබ ඉහින ශකොට ඒක මිථයාව 

ශනොශවයි; විෙයාව. හතබතයි, රතන සූත්රය ශද් නා කරලා පිරිත් පතන් 

ටිකක් ඉහින ශකොට ඒක මිථයාව ෙ? ඒ නිසා ශම් ශවලාශව ශබොර 

දිශේ මාළු බාන්න හෙන්න එපා. ෙතන් අව ය ශවලා තිශබන්ශන් 

සිංහල, ශෙමළ, ුදස්ලිම් කියලා ශබශෙන එක ශනොශවයි. ෙතන් 

අව ය ශවලා තිශබන්ශන් ශබෞද්ධ, ඉස්ලාම්, හින්ු  කියලා ශබශෙන 

එක ශනොශවයි. ශම් ශබෞද්ධ අශේත්, ුදස්ලිම් ඔශබ්ත්, ශෙමළ 

ඔශබ්ත් ශ්  රතු පාටයි.  එක් ශකනකුශේවත් ශ්  ුදස්ලිම් ශ් , 

ශෙමළ ශ් ,  සිංහල ශ්  කියලා වර්ග කරන්න බතහත. "O" 

positive, "O" negative විධියටයි ශ්  වර්ග ශකශරන්ශන්. ඒ නිසා 

පපුවට ගහමින්, උඩ පතන පතන කථා කරලා ශ්  රත් කරන්ශන් 

නතතිව තමන් "ශෆේ් " වුශණ් ශකොතතනෙ කියලා ක් පනා 

කරශගන, තමන්ශේ නායකයාශේ මිථයාව නිසා ශම් රටට ඒ  ාපය 

වතු ණු  කාලය මතක් කරශගන, ඒ වතරදි නතවත ශනොකරමින් 

ඉස්සරහට යන්න කටයුතු කරුද.  

බලන්න, අෙ පාර්ලිශම්න්තුව දිහා. ශම්ශගෝ ලන් අෙ  07.(0) 

ස්ථාවර නිශයෝගය අුද අුදශව ගණිකා වෘත්තිශේ ශයොෙවනවා.  

ලක්ෂ්මන් කිරිඇ් ල මතතිතුමා නි ් බ්ෙව සිටියාට එතුමාත් 

ෙන්නවා, මම කියන්ශන් ඇත්ත කියලා. ශම් මශේ පාර්ලිශම්න්තු 

ජීවිතශේ 07 වතනි අවුරුද්ෙ. ශෙයියශන්! ස්ථාවර නිශයෝග 07.(0) 

යටශත් ්ර ්නයක් අරශගන පාර්ලිශම්න්තුශව කාලය පතය 

ශෙකහමාරක්, තුනක් හතම ොම උශද්ට කාබාසිනියා කරපු විපක්ෂ 

නායකශයක් හිටිශේ ශමොන පාර්ලිශම්න්තුශවෙ? ඒ  ෙතන් විතරයි. 

ඇයි ඒ? ළිශඳේ ඉන්න ශගම්බා වාශේ ශලෝකය ගතන බලන්ශන් 

නතහත. ළිඳ ඇතුළ විතරයි බලන්ශන්. ශවන ශෙයක් ශත්ශරන්ශන් 

නතහත. තාත්තාශේ මිථයා පසුපසම තමයි ු වන්ශන්. ඒකශන් 

කිවශව අලි එළවන්න උවන්  ගහන්න ඕනෑ නතහත, අලි මන්තශර් 

කියන්න කියලා. අලි එළවන්න අලි මන්තශර් කියන්න කිවවාම 

ඒක විෙයාව ෙ? ඇත්තු හත්ශෙනකු මතරුවා.  ශකෝ, ෙළ?  

අපටත් කියන්න ශගොඩක් ශද්ව්  තිශබනවා.  හතබතයි, අෙ ෙවස 

තුළවත්  අශේ අධිකරග ඇමතිතුමා ඒ ු න්ුව ශහොඳ අවස්ථාශවන් 

්රශයෝජන අරශගන අපි ශෙශගෝ ලන්ටම එකතු ශවලා ශම් 

ශකොශරෝනා කියන  ාපය පරෙන කථා බහකට එන්න අවස්ථාව 

තිබුගා. මිනිස් ඉතිහාසශේ කවොවත්  මිනිහා වයිරසයකට පතරදිලා 

නතහත. හතම ො ම මිනිහා ජයග්රහගය කර තිශබනවා, වයිරසය 

පරො. ඒ නිසා අපි ශකොශරෝනා කියන වයිරසය පරෙන්න යන 

ශකොට, පටු, ශබොරු ශද් පාලන විෂ බීජ ශගනත් ලා, පට්ටප්  

ශබ්ග්  ඇෙ බාන එක නවත්වා, අධිකරග ඇමතිතුමා ශම් ඉදිරිපත් 

කර තිශබන සංශ ෝධනවලට අපි සියලුශෙනාම පක්ෂ, විපක්ෂ 

ශේෙශයන් ශතොරව එකතු ශවලා සහශයෝගය ෙක්වුද. ශම් 

අවුරුද්ශද්වත්, ශකොශරෝනා පරෙනතුරුවත් සිංහල, ශෙමළ, ුදස්ලිම් 

අපි ශබෞද්ධ, ඉස්ලාම්, හින්ු , කශතෝලික අපි එක අම්මා 

ශකනකුශේ ෙරුවන් වාශේ ශ්රී ලාංකිකයන් හතටියට එකට වතඩ 

කරුද කියා ශයෝජනා කරමින්, ශම් රටට අලුත් නායකත්වයක් දීලා,  

අලුත් ශද් පාලන සංස්කෘතියක් හෙන්නට ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ 

මතතිතුමා ෙරන උත්සාහයට සුබ පතමින් මම නිහඬ ශවනවා. 

ශබොශහොම ස්තුතියි. 

  
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු සාගර කාරියවසම් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 7ක 

කාලයක් තිශබනවා.  

[අ.භා. 4.10  
 

ගරු සාගර කාරියවසම් මහයතා 
(ைொண்புைிகு சொகர கொொியவசம்)  

(The Hon. Sagara Kariyawasam) 

මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපශේ නීති ශපොත්වල සිු  

කිරීමට අතයව යව තිබුණු ශවනස්කමක් සිු  කරන අවස්ථාශව 

වචන ස්ව් පයක් ්රකා  කරන්න ලතබීම සතුටක්. 

අශේ රශට් නීති ශපොශත් ශමවතනි ශවනස්කම් පමගක් 

ශනොශවයි කළ යුත්ශත්. සමස්ත නීති ක්රියා ොමයම ශවනස් කිරීශම් 

අව යතාව උද්ගත ශවලා තිශබනවා කියලායි මා හිතන්ශන්.  

මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශලනාඩ් වු් ෆ් කියන ඉංග්රීසි 

රචකයා "බතද්ශද්ගම" ශපොත ලියද්දී ලංකාශව අත්ෙතකීම් උඩ  

ලිවවා, ඉංග්රීසි නඩුකාරයා නඩු අහන ශකොට අහිංසක ු ේපත් 

ගතමියකු වන සිලිඳු ඇවි් ලා කිසි ශෙයක් ශත්ශරන්ශන් නතතුව 

පතත්තක තිබුණු බංකුවක වා බ ශවලා බලාශගන හිටපු යුගයක් 

ගතන. හතබතයි, ශලනාඩ් වු් ෆ ් "බතද්ශද්ගම" ලියපු කාලශේත්, අෙ 

කාලශේත් අශේ අධිකරග පද්ධතිශයන් ගතමියාට, අසරග, 

අහිංසක, ු ේපත් මුවස්සයාට නීතිශේ පිළිසරග ලබාගන්න 

තිශබන අවස්ථාව ෙත බ ශවනසකට භාජන ශවලා නතහත කියලායි මා 

හිතන්ශන්.  

මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, අ ශේ රශට් අඩු 

ආොයම්ලාභින්ට, එශහම නතත්නම් සමාජශේ පහළ මට්ටශම් 

ජනතාවට නීතිමය අයිතිය ලබාගතනීශම් ෙත බ ු ෂ්කරතාවක් අෙත් 

තිශබනවා. ඇත්තටම ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තමයි ශම් රශට් නීති 

හෙන ආයතනය. ශමහි සාමාජිකයන් හතටියට අපි ශම් රශට් නීති 

පද්ධතිය සම්බන්ධශයන් ලේජා ශවන්න ඕනෑ. ශමොකෙ, ශමශතක් 

ක්  බිහි වූ කිසිු  ආණ්ඩුවකට හතකි ශවලා නහත, ගශම් අහිංසක, 

ු ේපත් ජනතාවශේ අයිතිවාසිකම් රැකගන්න පුළුවන් ආකාරයට 

අව ය නීති සෑදීමට. නුදත් ්රථම වතාවට අපි ඒ සම්බන්ධශයන් 

අව ය මූලික පියවර ගනිමින් ඉන්නවා. 

ඒ වාශේම තවත් විශ ේෂ කාරගයක් කියන්න ඕනෑ. ශම් රටට 

යහ පාලනය ශගශනනවා කියලා පසුගිය කාලශේ ආපු ඒ ු ර්ොන්ත 

ආණ්ඩුව කරවපු අයශේ පාලන කාලය තුළ නීතිශේ පිළිසරග 

ලබාගන්න අයතදින ලෙ ශම් රශට් මිනිසුන් ශවුවශවන් එතුමන්ලා 

කිසිම ශෙයක් කශළේ නතහත. විපක්ෂශේ ඔබතුමන්ලා 

ඔබතුමන්ලාශේ පපුවට තට්ටු කරලා අහලා බතලුශවොත්, 'වසර 5ක 

කාලයක් තුළ අපි ශම් රශට් ු ේපත් අහිංසක මිනිසුන් ශවුවශවන්, 

ඔවුන්ශේ අයිතිවාසිකම් ශවුවශවන්, ඔවුන්ශේ නීතිමය 

අයිතිවාසිකම් ශවුවශවන් ශමොනවාෙ කශළේ' කියලා, 

ඔබතුමන්ලාටම ඔබතුමන්ලා ගතන ලේජා ශවන්න සිද්ධ ශවවි 

කියලායි මා හිතන්ශන්. ඔබතුමන්ලා යහ පාලනය ශගශනනවා 

කියලා ඇවි් ලා පසුගිය අවුරුු  5 ඇතුළත ශම් රශට් කශළේ, 

රාජපක්ෂවරුන්ට එශරහිව උසාවි හෙන එක, රාජපක්ෂවරුන්ට 

එශරහිව ශපොලීසි හෙන එක, රාජපක්ෂවරුන්ට එශරහිව නඩු 

පවරන එක විතරයි. ඒ මිස ඔබතුමන්ලා ශම් රට ශවුවශවන් 

ශමොකක්ෙ කශළේ කියන එක, ඔබතුමන්ලා ඔබතුමන්ලාශගන්ම 

අහගන්න ඕනෑ ්ර ්නයක්. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් රටට අව ය ශලස 

ජාතයන්තර ශවළඳාම සමෙ, ජාතයන්තර ගුව ශෙුව සමෙ 

සම්බන්ධ ශවලා ආශයෝජකයන් වත බශයන් ශගන්වාගතනීමට 

උත්සාහ කරන ශම් අවස්ථාශව අපි එයට අව ය වන ආකාරයට 

නීති රීති සම්පාෙනය කරනවා. නීති රීති සම්පාෙනය කිරීම විතරක් 

ශනොශවයි, අධිකරගවලට අව ය යටිතල පහසුකම් සකස් කිරීශම් 

වි ාල කර්තවයයත් අ ශේ රජය ෙතන් කරට අරශගන තිශබනවා. 

අධිකරගවල යටිතල පහසුකම් සකස් කිරීම වාශේම, ශම් ර ශට් 

නීති පද්ධතිය නව ශලොවට ගතළශපන ආකාරයට, ශලෝකය සමෙ 

ගුව ශෙුව කළ හතකි ආකාරයට, ශම් රශට් සිටින ු ේපත් අහිංසක 

ජනතාවශේ අයිතිවාසිකම් සුරැකිය හතකි ආකාරයට ශවනස් කිරීශම් 

කාර්යයටත් අපි අත ගහලා තිශබනවා. 

නිෙහස ලතබිලා ශබොශහෝ කාලයකට පසුව, ගරු අධිකරග 

ඇමතිවරයා ්රුදඛ අශේ රජය ශගන තිශබන ශම් ක්රියා ොමය 

සම්බන්ධශයන් අපට ආඩම්බරයට පත් විය හතකි තත්ත්වයක් අෙ 

තිශබනවා. ඒ වාශේම, ජනතාවාදි නීති පද්ධතියක්, ජනතාවට වත බ 

පහසුකම් ලබා ශෙන නීති පද්ධතියක්, අධිකරග පද්ධතියක් ශම් 

ර ශට් ඇති කිරීශම් අව යතාව තිශබනවා. ඒ අව යතාව ඉතා ෙත බව 

තිශබනවා, මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශමොකෙ, නීති පද්ධතිය 

සහ අධිකරග පද්ධතිය තිශබන්ශන් ශම් රශට් ු ේපත්, අහිංසක 

ජනතාව ශවුවශවන් නිසා. 

ශම් රශට් ජනතාව ශවුවශවන් ශසේවය කිරීම සඳහා තමයි 

අධිකරග පද්ධති තිශබන්ශන්. නීති පද්ධති තිශබන්ශන්ත්, ශම් 

රශට් ජනතාව ශවුවශවන්. නුදත්, අවාසනාවකට ශම් රශට් 

වි ාලතම අධිකරග සංකීර්ගය වන ශකොළ  අධිකරග 

සංකීර්ගයට අෙ ගිශයොත් අපට ෙකින්න ලතශබනවා,  නීතිමය 

අයිතිවාසිකම් ඉ් ලාශගන එන ජනතාවට අව ය කිසිු  පහසුකමක් 

එහි නතති බව. අඩු ගගශන් වතසිකිළි පහසුකමවත්, ශත් එකක් 

ශබොන්න තතනක්වත් නතහත. අපි උත්සුක ශවලා තිශබනවා, සියලු 

අධිකරගවල විනි ්චයකාරවරුන්ට, නීතිඥවරුන්ට පහසුකම් ලබා 

ශෙන්න. නුදත්, ශපොු  ජනතාවට පහසුකම් ලබාදීම සම්බන්ධශයන් 

අපි අව ය පියවර ශගන නතහත කියන එක තමයි මශේ හතඟීම. 

ශමම අධිකරග පද්ධතිය තිශබන්ශන් විනි ්චයකාරවරුන් 

ශවුවශවන්වත්, නීතිඥවරුන් ශවුවශවන්වත් ශනොශවයි. ශම් රශට් 

අධිකරග පද්ධතිය තිශබන්ශන්, ශම් රශට් නීති පද්ධතිය 

තිශබන්ශන්, ශම් රශට් නීතිය ක්රියාත්මක කරන්ශන් ශම් රශට් 

ජනතාව ශවුවශවන්; ශම් රශට් ජනතාවශේ අයිතිවාසිකම් 

ශවුවශවන්. එම නිසා, ඒවා ක්රියාත්මක විය යුත්ශත් ශම් රශට් 

ජනතාව ශවුවශවන් කියන එක අප තරශේ සිහියට ගන්න ඕනෑ 

කාරගයක්.  

මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් රශට් සමස්ත නීතිය 

ක්රියාත්මක කිරීශම් පිළිශවළ ශවනස් කරන්න ඕනෑ කාලය 

ඇවි් ලා තිශබනවා. 

ඒ විතරක් ශනොශවයි, ශම් රශට් නීතිඥවරුන් සහ ශම් රශට් 

විනිසුරුවරුන් තුළ  නීතිය සම්බන්ධශයන් ඇති චින්තනශේ වි ාල 

විේලවයක් ෙ කළ යුතු කාලය එළ  තිශබන බව කියමින්  මශේ 

කථාව නිමා කරනවා.  

ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 9ක 

කාලයක් ලතශබනවා. 

[අ.භා. 4.19  
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහයතා  
(ைொண்புைிகு ரஞ் ன் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශබොශහොම ස්තුතියි.  

අධිකරග විෂය ගතන කථා කරද්දී ඒ ගතන ශකටිශයන් අෙහස් 

ෙතක්මමක් කරන්න අවස්ථාව ලතබීම ගතන මම සතුටු ශවනවා. ගරු 

අධිකරග ඇමතිතුමාශේ කථාව මම අහශගන හිටියා. එතුමා 

බුු වනග ගතන, සතය ගතන ශහොඳ කථාවක් කළා. එතුමාට ඉදිරිශේදී 

ඒ ශද්ව්  ්රාශයෝගිකව ක්රියාත්මක කිරීම පිණිස මම සුබ පතනවා. 

මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ශකටිශයන් අෙහස් 

ෙක්වන්නම්. "එක රටක්-එක නීතියක්" කියන සටන් පාඨය තමයි 

ශම් ආණ්ඩුශව ෙතන් තිශබන ශලොකුම slogan එක. ජනාධිපති 

ශකොමිසමක් පත් කරලා, ශශ්රේෂ්ඨාධිකරගශේ තීන්ු  ගතන, ශම්වා 

ශද් පාලන පළිගතනීම් කියලා නිර්ශද්  ගන්නවා කියලා තමයි 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇ් ල මන්ත්රීතුමා ඇත්ශතන්ම ශම් ගරු 

සභාශව සඳහන් කශළේ. ඒ ගතන සමාජශේ කකකාවක් තිශබනවා, 

මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

මා සභාශව සිටින අතරතුරත්, නතති අතරතුරත් දිගටම කිවවා, 

මම ගරු විනිසුරුවරුන්ට දූරකථනශයන් කථා කළා කියලා. ශම් 

සභාශවන් ශනොව, ශම් කථාව අහශගන ඉන්න ජනතාවශගන් මා 

අහන්න කතමතතියි, එවකට නිශයෝජය ඇමතිවරයකු වූ මා වාශේ 

සුළු පුද්ගලශයකුට විනිසුරුවරයන් සහ විනිසුරුවරියන් ඒ වාශේ 

calls ු න්නා නම්, මා වාශේ ශපො බ පුද්ගලයකුට එශහම කථා කළා 

නම්, අගමතතිවරුන්ට, ජනාධිපතිවරුන්ට ශකොච්චර නම් calls 

ශෙන්න ඇති ෙ කියලා. ඒ ගතන නිකමට හිතලා බලන්න කියා ශම් 

කථාව අහශගන ඉන්න ජනතාවට මම කියනවා. 

ශම් ගරු සභාශව සිටි හිටපු ජනාධිපති ගරු වමත්රීපාල 

සිරිශසේන මතතිතුමා නතඟිටලා ගියා. එතුමා ජනාධිපති ධුරයට පත් 

වුගාට පසු 0165 ජනවාරි 61වතනි ො එතුමාශේ නිල නිවසට 

ඇවි් ලා ශමොහාන් පීරිස් හිටපු අගවිනිසුරුවරයා, "මට ශෙන්න 

අගවිනිසුරුකම. මම තුදන්නාන්ශසේට ඕනෑ තීන්ු  ශෙන්නම්" 

කියලා කියපු බව එතුමාම තමයි කිවශව. එශහනම් අපට 

උපක් පනය කරන්න පුළුවන්, අතීතශේ ශකොශහොම තීන්ු  ශෙන්න 

ඇතිෙ කියලා.  

මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, ෙතන් මම ශම් ගරු සභාශවන් 

්ර ්නයක් අහනවා . ත්රිපුද්ගල විනිසුරු මඬු් ලක් සහ පංච පුද්ගල 

විනිසුරු මඬු් ලක් විසින් -අට ශෙශනකු විසින් - ු න්ුව තීන්ු ව මම 

ශවනස් කළා කියලා එක්තරා නාලිකාවක් දිවා රෑ ශනොබලා 

විශවචනය කරනවා. ගරු අධිකරග ඇමතිතුමනි, ඒවා අපහාස 

ශනොශවයිෙ? මම කථා කළා  කියන්ශන් පද්මිණී එන්. රගවක 

වනගතිලකට පමගයි. ිතරාන් වනගරත්න, ශමොරායස්, ප්රියසාද් 

ශඩේ, විජිත් මල් ශගොඩ ඇතුළු විනිසුරුවරුන් අට ශෙශනකු තමයි 

කියා තිශබන්ශන් භාරත ලක්ෂ්මන් පාශර් ාාතනය කරුව ලතබුවා 

කියලා.  

ශපොශහොට්ටුශව ඉන්න මශේ ආෙරණීය සාමාජිකයන්ශගන් මම 

ෙතන් ්ර ්නයක් අහන්න කතමතියි. ආෙරණීය සාමාජිකයනි, 

අවංකවම ශම් ආණ්ඩුව පත් කශළේ කවුෙ? චන්ද්රිකා බණ්ඩාරනායක 

කුමාරතුංග කියන මශේ නතන්ෙණිය අගමතති අශේක්ෂක හතටියට 

ශයෝජනා කශළේ ලක්ෂ්මන් කදිර්ගාමර් මහත්තයායි. ඊට විරුද්ධව 

නතඟී හිටිශේ කවුෙ? භාරත ලක්ෂ්මන් ශ්රේමචන්ද්ර කියන නිර්ීරත 

ශද් පාලනඥයා. එතුමා තමයි මශේ නතන්ෙණිය වන  චන්ද්රිකා 

බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මතතිනිය එක්ක හතේපිලා මහින්ෙ 

රාජපක්ෂ මතතිතුමාට අගමතති අශේක්ෂකකම ලබා ු න්ශන්. ඊට 

පස්ශසේ ජනාධිපති අශේක්ෂකකම ලබා ු න්ශන් කවුෙ? භාරත 
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[ගරු සාගර කාරියවසම් මහතා  
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ලක්ෂ්මන් ශ්රේමචන්ද්ර මතතිතුමා. එතුමා තමයි දිවි හිමිශයන් කතප 

ශවලා, මහින්ෙ රාජපක්ෂ රජය බලයට ශගනාශව. ෙතන් 

තුදන්නාන්ශසේලා ශපනී ඉන්ශන් කවුරු ශවුවශවන්ෙ? 

තුදන්නාන්ශසේලාශේ රජය බලයට ශගනාපු තුදන්ශේ හිතවත්, 

පරශලොව සිට ශම් ගරු සභාව ශෙස බලාශගන ඉන්න භාරත 

ලක්ෂ්මන් ශ්රේමචන්ද්ර මතතිතුමා ශවුවශවන්ෙ? නතහත, එතුමා 

ාාතනය කරපු යූඑන්පීකාරයා ශවුවශවන්. එතුමා ාාතනය කරපු 

එක්සත් ජාතික පක්ෂශේ හිටපු ු මින්ෙ සි් වා මහත්තයාශේ ටීම 

නාලිකාශව ්රචාරයට කෑෙර  ශවලා -ශචෝෙනාවක් තිශබනවා, කුඩු 

ුදේ  කියලා- භාරත ලක්ෂ්මන් හතම ොම ශනොමරා මරනවා. භාරත 

ලක්ෂ්මන් ශ්රේමචන්ද්ර මතතිතුමා ශකොශහේ ශහෝ ඉඳශගන බලාශගන 

ඇති. භාරත ලක්ෂ්මන් ශ්රේමචන්ද්ර මතතිතුමා ශවුවශවන් ශපනී 

හිටියා කියලා මට ශම් ශලෝකශේ ලබා ගන්න කිසිම ශෙයක් නතහත. 

එතුමා මළා. මම අෙ ශපනී ඉන්ශන් සතයය ශවුවශවන්. "අපරාධය 

ශනොෙතන එය අපරාධයක් යතයි කියන්නා ශමෝඩශයකි. නුදත් 

අපරාධය ෙතනෙතන ුදේ වලට ඒ අපරාධකරු නිර්ශෙෝෂී කරන 

නීතිඥයා අපරාධකාරශයකි" කියලා කියනවා, ගරු අධිකරග 

ඇමතිතුමනි. [බාධා කිරීම්  ඒ කියන්ශන්, අපරාධය ෙන්ශන් නතතිව 
එය අපරාධයක් යතයි කියන්නා නීතිය ගතන ෙන්ශන් නතහත. ඔහු 

ශමෝඩශයක්. නුදත් අපරාධය ෙතනෙතන, ශකස් පතශළන නීති, තර්ක 

ඉදිරිපත් කරමින්, මතරුශව නතහත කියන නීතිඥයා 

අපරාධකාරශයක්.  

මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, ෙතන් හතශමෝම ු මින්ෙ සි් වා 

මහත්තයා ගතන කථා කරනවා. එතුමා මශේ මිත්රශයක්. එතුමා 

එක්ක ගිය කුඩු චමින්ෙ ගතන කථා කරන්ශන් නතත්ශත් ඇයි? 

අහිංසක කුඩු චමින්ෙ ශවුවශවන් කවුරුවත් ශපනී ඉන්ශන් 

නතත්ශත් ඇයි? ශමොකෙ, ඔහුට ටීම නාලිකාවක් නතහත. කුඩු චමින්ෙ 

හිශර් ඉන්නවා. ු මින්ෙ සි් වා මහත්තයා විතරක් නිෙහස් කරන්ශන් 

ඇයි? කුඩු චමින්ෙ නිෙහස් කරන්ශන් නතත්ශත් ඇයි? තව 

අපරාධකාරයන් ශගොඩක් ඉන්නවා.  

ගරු අධිකරග ඇමතිතුමනි, ශම් සියල ශෙනා ශමතතන වුශණ් 

ශමොකක්ෙ කියන කාරගය  ෙන්නවා. අපරාධකාරයන්, ශහොරු කවුෙ 

කියලා අපි කවුරුත් ෙන්නවා. නුදත් ශකස් පතශළන තර්ක ඉදිරිපත් 

කරලා, ශපො ශළොශව අත ගහලා, දිවුරලා, ශපොශරොන්ු  වනවා. 

උසාවිශේදී කරන්ශන්ත් ඒකයි. "මම ශම් කියන ශෙය සතයයක් 

බවටත්, අසතයයක් ශනොවන බවටත් දිවුරා ශපොශරොන්ු  ශවමි" 

කියලා කුරානයට අත ගහලා කියලා ශහෝ ශබෞද්ධාගමට අුවව 

කියලා ශහෝ ශේසුස් වහන්ශසේටත් කියලා ශහෝ පට්ටප්  ශබොරු 

කියනවා. ඒ වාශේ ශෙයක් පිශේ  ක්රස්ශතෝ කිවවා; බුු  

හාුදු රුශවෝත් කිවවා; ශේසුස් වහන්ශසේත් කිවවා. නුදත් මම කිවව 

ශෙයක් ෙතනට ශබොරු ශවලා නතහත කියා මම හිතනවා. ඉදිරිය ගතන 

මම ෙන්ශන් නතහත. මම ශම් ගරු සභාවට එන ශකොට "දිවයින" 

පත්තශර් ්රධාන මාධයශවදිශයක් මට කථා කළා. "ඔබතුමා ශබොරු 

කියන්ශන් කියලා අපි ඔබතුමාට හිනා වුගා. නුදත් ඔබතුමා ඇත්ත 

කියලා තිශබන්ශන්. ආගමික ස්ථානවල තිශබන අපචාර ගතන 

කිවව කථා ඇත්ත. ෙතන් ශවලා තිශබන ාාතනත් එක්ක රන්ජන් 

ඔයා කිවශව ඇත්ත කියා අපි පිළිගන්නවා" කියලා මට කිවවා. 

"ශබොශහොම ස්තුතියි, මාධයශවදීතුමා" කියලා මම එතුමාට කිවවා. 

මම අෙ කිවව ශද්ව්  තිත්තයි. හතම ොම මම කියන ශද්ව්  

තිත්තයි. නුදත් ඒවා ඇත්ත ශවලා තිශබනවා. ඒ ෙරුවා අපචාරයට 

ලක් ශවලා තමයි ඒ ාාතනය ශවලා තිශබන්ශන් කියලා ෙතන් එළි 

ශවලා තිශබනවා. මම ශමශතක් කිවව ශද්ව්  ශබොරු ශවලා නතහත, 

ගරු අධිකරග ඇමතිතුමනි. ඉදිරිශේදී මම 'පච' ශවයිෙ, 'පීචං' 

ශවයිෙ  කියන්න මම ෙන්ශන් නතහත. නුදත් මම හතම ොම ජනතාව 

ශවුවශවන් තිත්ත ඇත්ත කථා කළා. ශම් ශපොශහොට්ටුශව 

මන්ත්රීවරුන් ශපනී ඉශනේ කවුරු ශවුවශවන්ෙ? ඔවුන් ශපනී 

ඉන්ශන්  එතුමන්ලා බලයට ශගනාපු, ඒ පරශලොව ගිය පුද්ගලයා 

ශවුවශවන්ෙ? ඒ murder එක කරපු, organized crime එක කරපු 

ශකනා කවුෙ කියලා මශනෝ ගශන්සන්ශේ ශගෙරදී ශබොශහොම 

පතහතදිලිව කිවවා. තමි් නාඩුශවදී ශවොඩ්කා බිබී හිටියා. එතතනට 

ගියා, අුවර ශසේනානායක. ශම්ක කරන්න එපා  කිවවා. නුදත්, 

එශහමම ඇවි් ලා ශසෝලංගආරච්චිශේ ශනෝනාට පහරක් ගහලා ටී

-5 න් ශව බ තතබුශව කවුෙ? ෙතන් කාටෙ නඩු ෙමා තිශබන්ශන්? 

මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, ෙතන් ු මින්ෙ සි් වාට ශව බ තබා 

තිශබන්ශන් කවුෙ? භාරත ලක්ෂ්මන්ට ශව බ තබා මරා තිශබන්ශන් 

කවුෙ? ු මින්ෙ සි් වාට ශව බ තබා තිශබන්ශන් කවුෙ? රන්ජන් 

රාමනායක, පද්මිණී එන්. රගවක වනගතිලක,  ානි අශබ්ශසේකර. 

ශමන්න, ජනාධිපති ශකොමිසශමන් අපි තුන්ශෙනාට නඩු පවරන්න 

නිර්ශද්  කර තිශබනවා. අංක 69 9/0101 ෙරන පතමිණි් ලට 

ශකොමිෂන් සභාව ශෙන ලෙ තීරගය මම සභාගත* කරනවා.  

ශමොකක්ෙ ශහේතුව? සතයය කීම. සතයය කීම හිශර් යන්න 

ශහේතුවක්. මට ශම් කථාව කරන්නත් කලින්  නීතිඥ මහත්වරු 

කිවවා,"ඔශබ් නඩුව 60ශවනි ො. වත බය සද්ෙ බද්ෙ ෙමන්න එපා. 

අනිවාර්යශයන්ම හිශර් යනවා. ඒ ෙඬුවම වත බ කර ගන්න එපා" 

කියලා. මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, නුදත් ශම් ශලෝකශේ අපි 

ඉපශෙන ශවලාව, මතශරන ශවලාව, හිශර් යන ශවලාව තීරගය 

කරන්ශන් වෙවය; අපි ශගශනන ලෙ වෙවය. නුදත්, තිත්ත 

ඇත්ත කථා කරලා හිශර් ගියත් කමක් නතහත. ශබොරු-ශබ්ග්  අත් 

හරිමින් මිනිසුන්ශේ ස් ලි ශහොරා කමින් කුඩු, ගංජා, එතශනෝ්  

ශගනත් ලා මිනී මරලා එළිශේ ඉන්නවාට වඩා ඒක ශහොඳයි. මම 

ඒ ෙඬුවම සතුටින් භාර ගන්නවා.  

මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු අධිකරග ඇමතිතුමාට 

මම ශබොශහොම ගරු කරනවා. එතුමා ශහොඳට කථා කරනවා. 

නුදත්, මම හිතනවා, කථාව වාශේම ක්රියාවත් ශහොඳ වන්න ඕනෑය 

කියලා.  Prophet Muhammad කියා තිශබනවා, "ශබොරු සාක්ක  

ශනොකියව" කියලා. ඒ කියන්ශන් "හරාම්." ශහොශරක්, මිනී 

මරුශවක් තුදන්ශේ කකකත්වශයන් ශබ්රන එක හරාම්. ගරු 

අධිකරග ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට හෘෙය සාක්ක යට එකෙව 

කියන්න පුළුවන්ෙ, ඔබතුමා ශපනී සිටියාය කිවව ඒ නඩු 3 ට 

අොළ පුද්ගලයා නිර්ශෙෝෂී පුද්ගලශයක් කියලා? එශහම කියන්න 

බතහත. අපි කවුරුත් මතශරනවා. අපි කවුරුත් බයිබලයට, 

කුරාගයට කියන ශම් හතම ශද්ටම ගරු කරනවා. ශම්ක තමයි 

තිත්ත ඇත්ත. මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ හින්ො මම 

නතවත නතවතත් කියනවා, අපි ශම් සටන් කරන්ශන් ස්වාධීන, 

සුන්ෙර, ශපො බ එකාට, ශලොකු එකාට, හතශමෝටම සාධාරගව තීන්ු  

ලතශබන සාධාරග නීතියක් ක්රියාත්මක වන අධිකරගයක් 

බලාශපොශරොත්තුශවන් කියලා.  

මශේ මාමා, විජය කුමාරගතුංග ශලස්ටර් ශේම්ස් මහතා 

අධයක්ෂගය කළ බතද්ශද්ගම film එශක් සිලිඳුශේ චරිතය act 

කළා. ඒශක්දීත් වුශණ් ඒකමශන්. ඒ පුද්ගලයාට තුදන්ශේ 

අවනඩුව කියාගන්න බතහත, තුදන්ට වූ අයුක්තිය කියාගන්න බතහත. 

ඒ වාශේ අපි කවුරුත් හෘෙය සාක්ක යට එකෙව ෙන්නවා, කවුෙ මිනී 

මරුශවෝ, කවුෙ ශහොරු, කවුෙ එතශනෝ් කාරශයෝ, කවුෙ 

කුඩුකාරශයෝ, කවුෙ ගංජාකාරශයෝ කියලා. ඒ ශසේරම ෙන්නවා.  

 
ගරු යජ න්ස ්න් ්රනාන්ු  මහයතා   
(ைொண்புைிகு ல ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

කවුෙ නඩුකාරයන්ට කථා කශළේ? 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහයතා  
(ைொண்புைிகு ரஞ் ன் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ශජොන්ස්ටන් ්රනාන්ු  ඇමතිතුමා කියනවා, මම නඩුකාරයන්ට 

කථා කළා කියලා. ශජොන්ස්ටන් ්රනාන්ු  මතතිතුමනි, මම කථා 

කශළේ එක්ශකශනකුටයි. නුදත්, අටශෙශනක් ඒ තීන්ු ව දීලා 
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————————— 
*  පුසත්කාලයේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුව 

තිශබනවා. ශශ්රේෂ්ඨාධිකරග තීන්ු වක් තිශබනවා. ත්රිපුද්ගල 

විනි ්චය මණ්ඩලයක්, පංච පුද්ගල විනි ්චය මණ්ඩලයක් දීපු 

තීන්ු වක් තිශබනවා. ප්රියසාද් ශඩෆ්, විජිත් මල් ශගොඩ, ිතරාන් 

වනගරත්න, ශමොරායස්, පද්මිණී එන්. රගවක වනගතිලක කියන ඒ 

විනිසුරුවරුන් ශසේරම අහලා තිශබන්ශන් මශේ කථාවෙ? 

ශශ්රේෂ්ඨාධිකරග විනිසුරුවරු අහන්ශන් රන්ජන් රාමනායක කියන 

ශද්ෙ? 

 
ගරු යජ න්ස ්න් ්රනාන්ු  මහයතා   
(ைொண்புைிகு ல ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් සජිත් ශ්රේමොස මහතාශේ 

නිශයෝජනයයි. උසාවිවල සාධාරගත්වය ගතන ශමතුමා කථා 

කරනවා. උසාවිශේ නඩුකාරයන්ට කථා කරලා, CID 

Directorsලාට කථා කරලා, ශද් පාලන පළිගතනීම් කරලා මරු 

සාධාරණීකරගයක් තමයි කරන්න හෙන්ශන්. ශ්රේමොස මහත්තයා 

නිශයෝජනය කරන්ශන් ශම් වාශේ අය. අපි මතරිලා ඉපු ගා 

කියලාෙ හිතාශගන ඉන්ශන්? අපි හිශර් ෙමන්න කියලා telephone 

එශකන් කථා කරලා කිවවා. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහයතා  
(ைொண்புைிகு ரஞ் ன் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මම ඔබතුමාශේ නඩුව ගතන කථා කශළේ නතහත.  

 
ගරු යජ න්ස ්න් ්රනාන්ු  මහයතා   
(ைொண்புைிகு ல ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මම ගතනත් කථා කරලා තිබුශණ්. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහයතා  
(ைொண்புைிகு ரஞ் ன் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඔබතුමාට නඩුවක් තිබුගා ශන්? චන්දිම මරක්ශකො බ 

මන්ත්රීතුමා කිවවා, වාසුශද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමා කිවවා, 

රාජිත ශසේනාරත්න මන්ත්රීතුමා  කිවවා, මහින්ෙ මහත්තයා මරන්න 

හිටිශේ කියලා.  
[මූලාසනයේ අණ පරිදි ඉව්  කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

රාජිත ශසේනාරත්න මන්ත්රීතුමා  ෙතුවත් කිවවා. 

 
ගරු යජ න්ස ්න් ්රනාන්ු  මහයතා   
(ைொண்புைிகு ல ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

තුදන්නාන්ශසේ ඒ ආණ්ඩුශව ශපෝ  ගෑවාෙ? 

      
ගරු චාමර සම්ප්  දසනායක මහයතා 
(ைொண்புைிகு சொைர சம்பத் தசநொயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

Sir, I rise to a point of Order. 

රන්ජන් රාමනායක මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ශම් එක එක TV 

channelsවලට ගහන්න ඕනෑ නතහත. ශසෝමා එදිරිසිංහශේ 

නාලිකාශව,  ඔබතුමාශේ  
 

[මූලාසනයේ අණ පරිදි ඉව්  කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ශනෝනාශේ ෙරුශවෝ ටික ඊශේ අත් අඩංවනවට ගත්තා. ETI එශක්, 

අනියම් බිරිඳශේ - 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහයතා  
(ைொண்புைிகு ரஞ் ன் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඒ ශගෝ ලන් ශහොරකම් කරලා හිශර් ගියා. මම ශමොනවා 

කරන්නෙ? ඒකට මම සම්බන්ධ නතහත. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත 

කාලය අවසන්. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහයතා  
(ைொண்புைிகு ரஞ் ன் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ශසෝමා එදිරිසිංහශේ ෙරුවන් හිශර් ගිය එකට මම වග 

කියන්ශන් නතහත. ඒ ශගෝ ලන් වරෙක් කළා නම්, ETI එක වංචා 

කළා නම් ඒ ශගෝ ලන් හිශර් යයි. [බාධා කිරීම්  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒවා අව ය නතහත.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහයතා  
(ைொண்புைிகு ரஞ் ன் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මම ඒ ශවුවශවන් ශපනී සිටින්ශන් නතහත. [බාධා කිරීම්  මම ඒ 

ශවුවශවන් ශපනී සිටින්ශන් නතහත. [බාධා කිරීම්  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශේ කථාව අවසන් කරන්න. [බාධා 

කිරීම්   ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන්.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහයතා  
(ைொண்புைிகு ரஞ் ன் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි ශම් පාර්ලිශම්න්තුව 

පවත්වාශගන යන්න ලක්ෂ 8 ක් වතය කරනවා. [බාධා කිරීම්  අනං 

මනං සම්බන්ධ ගතන කථා කරන්න ශනොශවයි, ශම් පාර්ලිශම්න්තුව 

තිශබන්ශන්. ශම්ක ජනතාවශේ ුදෙලින් පවත්වාශගන යන 

පාර්ලිශම්න්තුවක්.  ශමතතනදී අපට අශේ මතය - [බාධා කිරීම්  ශම් 

කථාව YouTube එශකන් බලලා ජනතාව තීරගය කරයි, කවුෙ 

පාර්ලිශම්න්තු ශගශනන්න ඕනෑ කියලා. හතම වරෙකටම ෙඬුවමක් 

තිශබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න. ඔබතුමාශේ කාලය 

අවසන්.  

මීළෙට, ගරු  ශලොහාන් රත්වත්ශත් රාජය ඇමතිතුමා. 

ඔබතුමාට පිළිතුරු කථාව කරන්න අවස්ථාව තිශබනවා.  

279 280 

[ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
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ගරු යල හයාන් ර් ව් ය්  මහයතා සමැණික් හයා 
ස්වර්ණාභරණ ආශ්රිත කර්මාන්ත රාජ අමාත සහය 
බන්නනාගාර ක මනාකරණ හයා සිරකරුවන් 
පුනරු් ථාපන ක යුතුම රාජ අමාතතුමමා   
(ைொண்புைிகு தலொஹொன் ரத்வத்லத - இரத்தினக்கல், தங்க 

ஆபரைங்கள் சொர்ந்த மகத்ததொழில் இரொ ொங்க அமைச்சரும் 

சிமறச்சொமலகள் முகொமைத்துவம் ைற்றும் சிமறக்மகதிகள் 

புனர்வொழ்வளிப்பு அலுவல்கள் இரொ ொங்க அமைச்சரும்) 

(The Hon. Lohan Rathwaththe - State Minister of Gem and 
Jewellery Related Industries and State Minister of  Prison 
Management  and Prisoners'  Rehabilitation) 
මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු රන්රන් රාමනායක 

මන්ත්රීතුමාශේ කථාශවන් පස්ශසේ කථා කිරීමට ලතබීම ගතන මම 

ඉතාම සන්ශතෝෂ ශවනවා. එතුමා කිවවා, 60වතනි ො එතුමා හිශර්ට 

යනවා කියලා. හිශර්ට ආපු හතටිශේ එතුමා ඉතාම ශහොඳට මම බලා 

ගන්නවා.  

ශම්ක ඉතාම වතෙගත් විවාෙයක්. අලි සබ්රි මතතිතුමා පනත් 

තුනකට- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ගරු කථානායකතුමා මූලාසනයට 

පතමිශගනවා ඇති.  

 
අනතුමරුව ගරු අජි්  රාජපක්ෂ මහයතා මූලාසනයයන් ඉව්  

වූයයන්  කථානායකතුමමා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு அ ித் ரொ பக்ஷ அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலலவ, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்  

தமலமை வகித்தொர்கள்.    

Whereupon THE HON. AJITH RAJAPAKSE left the Chair, and 
THE HON. SPEAKER took the Chair. 

 

ගරු යල හයාන් ර් ව් ය්   මහයතා   
(ைொண்புைிகு தலொஹொன் ரத்வத்லத)  

(The Hon. Lohan Rathwaththe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම කියමින් සිටිශේ ශම් කාරගයයි. 

ඇත්ත ව ශයන්ම අෙ පතවතත්ශවන්ශන් ඉතාම වතෙගත් විවාෙයක්. 

අලි සබ්රි මතතිතුමා පරග පනත් තුනක් යාවත්කාලීන කරලා අෙ 

ඉදිරිපත් කරලා තිශබනවා. පක්ෂ, විපක්ෂ මන්ත්රීවරුන් ශම් සභාශව 

ඉතාම වතෙගත් කථා රාිතයක් කරනවා අපි අහශගන හිටියා. 

හතබතයි, වත්තලින් ු න්හිඳ බලන්න ගිය මුවස්සයා වින්සන් 

ඩයස්ශේ ු ව බතඳලා ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවි් ලා අෙ කිරි 

කලයට ශගොම බිංු  එකක් ශනොශවයි, ශගොම හතලියක්ම හතලුවා. ඒ 

ගතන අපට ලේජයි.  

ගරු අධිකරග ඇමතිතුමාට මා ස්තුතිවන්ත ශවනවා. එතුමා 

අධිකරග ඇමතිවරයා ව ශයන් කටයුතු කරන්න පටන් අරශගන 

ශම්  සුළු කාලය තුළ,  අෙ ශවන ශකොට පනත් 37ක් යාවත්කාලීන 

කරලා ශම් සභාවට ඉදිරිපත් කරලා තිශබනවා. ඒ ගතන අපි 

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. එම පනත් යාවත්කාලීන කිරීම 

තුළ,  බන්ධනාගාර කළමනාකරග රාජය ඇමතිවරයා හතටියට මට  

පහසුශවන් කටයුතු කරන්න හතකියාව ලතබිලා තිශබනවා. මම ශම් 

අමාතයාං ය භාර ගන්න ශකොට සිරකරුවන් 07,111ක් පමග  

හිටියා. අෙ ශවන ශකොට අපට ඒක 67,111 ගගනකට අඩු කර 

ගන්න පුළුවන් ශවලා තිශබනවා. අපි තුදන්නාන්ශසේට ඒ පිළිබඳව 

ස්තුතිය පුෙ කරනවා. තුදන්නාන්ශසේශේ අුවෙතුවම යටශත් අපි 

ශමවතනි ශද්ව්  රාිතයක් බන්ධනාගාරය තුළ කරලා තිශබනවා. 

තුදන්නාන්ශසේලාට  ඒ පිළිබඳව ෙතන ගතනීම සඳහා මම ඒ විස්තර 

ඉදිරිපත් කරන්නම්.  

ෙරුණු ගගශේ අපරාධකරුවන් රඳවා තතබීම  සඳහා බූස්ස 

බන්ධනාගාරය අධි ආරක්ක ත බන්ධනාගාරයක් බවට අපි 

පරිවර්තනය කරලා තිශබනවා. ඒ වාශේම අධි ආරක්ෂක සිර මතදිරි 

661ක් අපි අෙ ශවන ශකොට සකස් කරලා තිශබනවා. බූස්ස 

බන්ධනාගාරය තුළට ්රශව  ශවන ස්ථානය පරීක්ෂාව සඳහා 

විශ ේෂ කාර්ය බලකාශේ සහාය අපි ලබාශගන තිශබනවා. 

අවනගශකොළපතලතස්ස, වතලිකඩ, බූස්ස බන්ධනාගාර පරිශ්ර  සඳහා 

ු රකථන සංඥා බාධක යුෙ හුදොව මගින් අපි ස්ථාපිත කරලා 

තිශබනවා. ශකොවිඩ් - 69 වසංගත තත්ත්වය හුදශව රක්ක ත 

බන්ධනාගාරගත රැඳවියන් නිශරෝධායනය කිරීම සඳහා නව 

ශගොඩනතඟිලි හතරක් ප් ලන්ශසේන බන්ධනාගාර පරිශ්රශේ අෙ 

ඉදිකරමින් පවතිනවා. බන්ධනාගාර තෙබෙයට ශකටි කාලීන 

විසඳුමක් ව ශයන් ශපර සතකසූ ශගොඩනතඟිලි ස්ථාපිත කිරීශම් 

වයාපෘතියක් අෙ ශවන ශකොටත් අපි ආරම්භ කරලා තිශබනවා. 

බන්ධනාගාර ශෙපාර්තශම්න්තුශව නිලධාරින් හිෙයට පිළියමක් 

ව ශයන් නිලධාරින් 589ක් අෙ ශවන ශකොට අපි බඳවා ශගන 

තිශබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාශේ උපශෙස් අුවව ත්රිවිධ 

හුදොශව නිලධාරින් 511ක් බඳවා ගතනීමට අපි බලාශපොශරොත්තු 

ශවනවා.  

ගරු ඇමතිතුමාශේ මතදිහත් මශමන් බන්ධනාගාර 

නිලධාරින්ශේ මූලික වතටුප සියයට 41කින් වත බ කරන්න අව ය 

වතඩ පිළිශවළක් සකස් කර තිශබනවා.  

ඒ වාශේම, මත්ද්රවයවලට ඇබ්බතහිවූවන්ට 6984 අංක 63 ෙරන 

විෂ වර්ග, අබිං හා අන්තරායොයක ඖෂධ වර්ග (සංශ ෝධන) 

පනශත් 54වන වගන්තිය යටශත් නඩු පතවරීම ශවුවවට 78වන 

වගන්ති යටශත් නඩු පතවරීමට අව ය කටයුතු කරලා තිශබනවා. 

දීර්ා කාලීන සිර ෙඬුවම් විිනන බන්ධනාගාර රැඳවියන්ශේ 

සමාශලෝචන වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම විධිමත් කිරීම මඟින් 

ජීවිතාන්තය ෙක්වා සිර ෙඬුවම් ලතබූවන්ශේ ෙඬුවම නි ්චිත 

ෙඬුවමක් බවට පත් කිරීමට අව ය කටයුතු කරලා තිශබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! අෙ දිනට නියමිත සභාශව කටයුතු අවසන් කර 

ගතනීම සඳහා අව ය කාලය ලබාදීමට සභාව එකෙෙ? 

 
ගරු මන්ත්රීවරු  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 

 
ගරු යල හයාන් ර් ව් ය්   මහයතා   
(ைொண்புைிகு தலொஹொன் ரத்வத்லத)  

(The Hon. Lohan Rathwaththe) 
මහර බන්ධනාගාරශේ ඇති වූ කලහකාරී සිු මමට අොළව 

ස්වාධීන කමිටුවක් මඟින් විමර් නයක් සිු  කළ අතර එම කමිටු 

වාර්තාව ගරු අධිකරග අමාතයතුමා ශවත ලබා දී තිශබනවා. එම  

නිර්ශද්  අුවව අව ය ක්රියාමාර්ග ගන්න අපි ෙතනටමත් ලෑස්ති 

කරලා තිශබනවා. බන්ධනාගාර රැඳවියන්ශේ ශතොරතුරු ඉතා 

ක බනමින් හා නිවතරැදිව ලබා ගතනීම සඳහා පරිගගක ජාල 

ක්රමයක් අපි අෙ වනශකොටත් ස්ථාපිත කර තිශබනවා.  

ඉදිරි සතලසුම් හතටියට, දීර්ා කාලීන සතලසුමකට අුවව 

වතලිකඩ බන්ධනාගාර සංකීර්ගය කළුතර දිස්ත්රික්කශේ ශහොරග 

්රශද් යට ශගන යෑම සඳහා,  we have appointed a steering 

committee and we are working on it.  අධිකරග නිශයෝග 

මඟින් බන්ධනාගාරගත කරන මත්ද්රවයවලට ඇබ්බතහිවූවන් 

පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා මරවිල බන්ධනාගාරය රැඳවියන් 

0,111කට අව ය පහසුකම් සහිතව ශම් වනශකොට සකස් කරලා 

තිශබනවා.  

281 282 



පාර්ලිශම්න්තුව 

බන්ධනාගාර පරිපාලනය හා ආරක්ෂාව සඳහා නව තාක්ෂගය 

ශයොො ගතනීමට කටයුතු කරමින් පවතින අතර වතලිකඩ 

බන්ධනාගාර සංකීර්ගශේ CCTV කතමරා පද්ධතියක් සවිකිරීම 

සඳහා රුපිය්  මිලියන 47ක් ශවන් කර තිශබනවා. කළුතර, මහර, 

මීගුදව බන්ධනාගාරවල CCTV කතමරා පද්ධති සවි කිරීම සඳහා 

රුපිය්  මිලියන 67.8ක් ශවන්කර තිශබනවා. බන්ධනාගාර 

රැඳවියන්ට සිය ඥාතීන් බතලීම සඳහා ම බශයෝ තාක්ෂගය ඔස්ශසේ 

අවස්ථාව සලසා දීම අුණගශකොළපතලතස්ස බන්ධනාගාරය තුළ අෙ 

වනශකොටත් සිු  කරලා තිශබනවා. ඒ වාශේම බන්ධනාගාර 

රැඳවියන් බතලීමට පතමිශගන ඥාතීන්ට සිු වන විවිධ ු ෂ්කරතා මෙ 

හතරීම සඳහා pre-booked visit කියන තාක්ෂගය අෙ වනශකොට 

අපි ස්ථාපිත කරලා තිශබනවා. පුද්ගලයන් රක්ක ත 

බන්ධනාගාරගත කිරීම ශවුවවට වික් ප ක්රමයක් ව ශයන් නිවාස 

අඩස්සිශේ - under house arrest - තතබීශම් නව ක්රමශවෙ  හඳුන්වා 

දීමටෙ අපි සතලසුම් කර තිශබනවා.  

බන්ධනාගාර රැඳවියන් සඳහා ලබාශෙන ආහාරවල 

වනගාත්මකභාවය ශමන්ම ්රණීතභාවය රැක ගතනීම සඳහා 

සූපශවදීන්  1ශෙනකු බන්ධනාගාර ශෙපාර්තශම්න්තුවට බඳවා 

ගතනීම සඳහා අව ය කටයුතු අෙ වනවිටත් කරලා අවසානයි. 

බන්ධනාගාර නිලධාරින්ශේ ශසේවා ගතටලු විසඳා ශගෞරවනීය හා 

වනගාත්මක ශසේවයක් ලබා ගතනීම සඳහා නව ශසේවා වයවස්ථාවක් 

හඳුන්වා දීමට ශම් වනශකොටත් අධිකරග ඇමතිතුමා මඟින් 

කටයුතු කරලා තිශබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාශේ උපශෙස් 

අුවව මත්ද්රවයයන්ට ඇබ්බතහිවූවන් 8,111ක් පුනරුත්ථාපනය 

කිරීමට අව ය කටයුතු අපි ෙතනටමත් කරලා තිශබනවා. ්රජා පාෙක 

විශ ෝධන ක්රමය පුළු්  කිරීශම් අව යතාව ශමම රජය විසින් 

හඳුනාශගන තිශබනවා. ඒ අුවව ඉදිරි වසර කිහිපය තුළ ්රජා 

විශ ෝධන ආඥාලාභින් 41,111ක් පුනරුත්ථාපනය කිරීමට අපි 

සතලසුම් කර තිශබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, අෙ දින ශම් විවාෙයට සම්බන්ධ වුණු 

පක්ෂ, විපක්ෂ සියලු ගරු ඇමතිවරුන්ටත්, ගරු මන්ත්රීවරුන්ටත්,  

ගරු අධිකරග ඇමතිතුමා ශවුවශවන් ස්තුතිවන්ත ශවමින් මා 

නිහඬ ශවනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා.  4.36] 
 

ගරු එම්.යූ.එම්. අලි සේරි මහයතා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙ දින ශම් විවාෙයට සහභාගිශවලා 

ඉතාම වතෙගත් කරුණු රාිතයක් ඉදිරිපත් කළ පක්ෂ, විපක්ෂ 

සියලුශෙනාටම ුදලින්ම මා  ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ඉතාම වතෙගත් 

ශම් සාකච්ඡාව අවාසනාවකට වාශේ පුරුු  විධියටම නතවත 

ශවනත් තතනකට ශගන යන්නට යම් උත්සාහයක් ගත්තා. එය 

වතරැදියි.    

ඇත්ත ව ශයන්ම, අපි ආෙර් යක් ශවන්න ඕනෑ. ඒකයි මශේ 

කථාශවදී කිවශව.  

අපරාධ නීතිශේ ඉතා වතෙගත් සිද්ධාන්තයක් තිශබනවා. ඒ 

සිද්ධාන්තය තමයි, නිර්ශෙෝෂීත්වශේ ූරර්ව නිගමනය. යම් 

ශකශනක් චුදිතශයක් කියූ පමණින් ඔහු වතරදිකරුශවක් ශවන්ශන් 

නතහත. ඒ අයශේ කතමතත්ත ශම්ක තමයි, ගරු කථානායකතුමනි. 

රන්ජන් රාමනායක මන්ත්රීතුමා ශමොනවා ශහෝ ශෙයක් කියනවා. 

හතබතයි, ඒකට උත්තරයක් ශෙන්න කලින් එතුමා ශම් සභාශවන් 

පිටව යනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මීට අවුරුු  5කට විතර කලින්,    

්රසිද්ධ රූපවාහිනී නාළිකාවක එක්තරා සාකච්ඡාවකට රන්ජන් 

රාමනායක මන්ත්රීතුමා සහ තවත් කිහිප ශෙශනක් පතමිග තිබුගා. 

මට මතකයි, ඒ රූපවාහිනී සාකච්ඡාශවදී එතුමා කිවවා, "ශපො බ 

ළමයි ශම් වතඩසටහන බලාශගන ඉන්නවා නම් කරුගාකර 

එළියට එක්කශගන යන්න. 'ශම් විධියටයි  ශසේයා ෙතරිය ගත්ශත්; ඒ 

ෙරුවා දූෂගය කශළේ ශමශහමයි' කියලා මට කියන්න ඕනෑ." 

කියලා. ඒ වතඩසටහන දිහා බලාශගන ඉන්න බතහත, හිරිකිතයි. 

ෙවස් ශෙකක් යනශකොට ආරංචි වුගා,  ශසේයා ෙතරිය ාාතනය කර 

තිශබන්ශන්, රන්ජන් රාමනායක මතතිතුමා සඳහන් කළ ඒ 

පුද්ගලයා ශනොශවයි, ඒ පුද්ගලයාශේ සශහෝෙරයා කියලා. රන්ජන් 

රාමනායක මතතිතුමා කථා කශළේ ඒ සිු මම තමන් ෙතකපු විධියටයි. 

එතුමා ඒක සිද්ධ වුණු විධියත් ශපන්නලා, ඒ පුද්ගලයා චූදිතයා 

බවටත් පත් කරලා, වතරදිකරුවා බවටත් පත් කළා. එශහම නම් 

අපරාධ නීතියක් අව ය නතහත, උසාවි අව යත් නතහත, සාක්ක  

ශමශහයවන්න අව යත් නතහත. ඒ වාශේ ශද්ව්  කරන්න 

ශනොශවයි අපි ශමතතනට ඇවි් ලා ඉන්ශන්. අශේ රජය ඒවා 

කරන්ශන්ත් නතහත.  

එතුමා හතම ශවලාශවම අසතයයක් කියනවා, අපට නඩු 35ක් 

තිබුගා කියලා. ශකොශහේෙ, නඩු 35ක් තිබුශණ්? නඩු 3ක් තිබුගා. 

ඒවා අසතය ශහේතු මත පවරපු නඩු. ඒ සියලු නඩුවලින් අපි නිෙහස් 

වුගා. හතබතයි, එතුමන්ලා අරශගන ආවා, නීතියක්. ලක්ෂ්මන් 

කිරිඇ් ල මන්ත්රීතුමාත් ෙතන් ශම් සභාශව ඉන්නවා. ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමන්ලා යම් යම් පුද්ගලයන් ඉලක්ක කරශගන 

අලුත් නීතියක් ශගනාවා; විශ ේෂ මහාධිකරග පිහිටුවා ගත්තා; 

ශතෝරා ගත්ත මිනිසුන්ට විරුද්ධව නඩු ෙතම්මා. එශහම නඩු 

ෙතම්මාම, යම්කිසි නිශයෝගයකට, ශකටි නිශයෝගයකට විරුද්ධව 

අපට appeal කරන්න ක්රමයක් නතහත. අපි ෙන්ශන් නතහත, ඒ appeal 

එක කරන්න ඕනෑ සුප්රිම් උසාවියට ෙ කියලා. ඒ appeal එක 

කරන්න ඕනෑ අභියාචනයක් අරශගනෙ, නතද්ෙ කියලා අපි ෙන්ශන් 

නතහත. ඒ උසාවියටම appeal එක කරන්න ඕනෑ ෙ කියලාත් අපි 

ෙන්ශන් නතහත. Court of Appeal යන්න ඕනෑ ෙ කියලාත් අපි 

ෙන්ශන් නතහත. ඕනෑකමින්මයි එතුමන්ලා ඒ නීතිය ශගනාශව. ඒ 

නිසා එක simple order එකකට විරුද්ධව අභියාචනා 7ක්, 8ක් 

ඉදිරිපත් කරන්න අපට සිද්ධ වුගා, ඒ ශමොකක් ශහෝ එකක් හරියයි 

කියලා හිතාශගන. ඒ විධියට එතුමන්ලා නීතිය සම්ූරර්ගශයන්ම 

නතවවා. අපි නම් කවොවත් එ ශහම කරන්ශන් නතහත. 

ගරු ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා බලයට ඇවිත් 

මාසයක් යන්න කලින් ශපොලිස්පතිතුමාට නිශයෝගයක් ු න්නා, 

"මිනිසුන් නිරපරාශද් හිරභාරයට ගන්න එපා, ඇප ශෙන එක තමයි 

රීතිය, ඇප ්රතික්ශෂේප කරන එක වයතිශර්කයයි" කියලා. එතුමා 

ඒක ලිඛිතව ු න්නා. අපි බලයට ආශව කවුරුවත් හිශර් ෙමන්න 

ශනොශවයි; එක එක්ශකනාශේ arrears cover කරන්න ශනොශවයි. 

අපට සමහරු බණිනවා; එක එක කථා කියනවා. මම නම් ඒවා 

 ත පහකට ගගන් ගන්ශන් නතහත. අපි ඇවි් ලා ඉන්ශන් ඒ 

ශගෝ ලන් එක්ක තිශබන arrears cover කර ගන්න ශනොශවයි. 

අපි ආශව වතඩ කරන්නයි. වතඩ කරන්න බතරි නම් අපි ශගෙර 

යනවා. ශත්රුමක් නතති ශද්ව් වලට සහභාගි ශවන්න අපට කිසිම 

ඕනෑකමක් නතහත; අව යතාවකුත් නතහත.  

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇ් ල මතතිතුමා ඉතාම නිර්ෙය ශලස පහර 

ු න්නා, විද්වත් කමිටුවට. ඒක  වතරදියි. අපි ඒ විධියට එක 

එක්ශකනා ශතෝරාශගන විද්වත් කමිටුවක් පත් කශළේ නතහත. 

[බාධා කිරීමක්  කිවවා, ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඔබතුමා කිවවා,  අපට 

අව ය මිනිස්සු ටිකක්, lawyersලා ටිකක් පත් කරශගන ඉන්නවා 

කියලා. එශහම කියන්න එපා. ඒක වතරදියි. ජනාධිපති නීතිඥ  

ශරොශම්ෂ් ෙ සි් වා මහත්මයා තමයි ෆී් ඩ් මාර්ෂ්  සරත් 

ශෆොන්ශසේකා මතතිතුමා ශවුවශවුවත් ශපනී සිටිශේ. ිතරානි 

බණ්ඩාරනායක මතතිනියට විරුද්ධව තිබුණු ශෙෝෂාභිශයෝගයටත් 

එතුමා තමයි ශපනී සිටිශේ. ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 

ශවුවශවුවත් එතුමා ශපනී සිටියා. ඒක එතුමාශේ රස්සාව ශන්. 

එතුමා ශම් රශට් කීර්තිමත් නීතිඥවරශයක්. එතුමා තමන්ශේ 
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සම්ූරර්ග කාලය කතප කරලා තමයි ශම් ශද්ව්  කරන්ශන්. ඒ නිසා 

එශහම පහර ගහන්න ශහොඳ නතහත. අපි එශහම කශළේ නතහත.  

ආචාර්ය ඒ. සර්ශවෂ්වරන් මහත්මයා නව ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාව හෙන කමිටුශව සාමාජිකයකු විධියට appoint කළා. 

එතුමා ශෙමළ ජාතිකශයක්. එතුමා මට call කරලා කිවවා, "මට 

තිශබන්ශන් මහ ජාතියට තිශබන අෙහස් ශනොශවයි, ඊට වඩා 

ශවනස් අෙහස්" කියලා. මම කිවවා, "ඒක තමයි මට ඕනෑ, අපට 

ඕනෑ අෙහස් ශෙන්න එපා, කරුගාකර ඔබශේ ස්වාධීන අෙහස් 

ශෙන්න" කියලා. Hon. Justice Salam කියන්ශන් ලංකාශව සිටි 

කීර්තිමත් Court of Appeal President ශකශනක්. නීතිය පිළිබඳව 

ෙන්නා ඕනෑම ශකශනකුශගන් එතුමා ගතන අහලා බලන්න. 

ඔබතුමන්ලාශේ රජශයන් එතුමා පත් කළා Consul General 

විධියට, ශසෞදි අරාබිශේ. අපි ඒවා බතලුශව නතහත. අපි එශහම 

කරන්ශන් නතහත. ශම් රශට් සියලුශෙනාටම පිළිගත හතකි ශහොඳ 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවක් හතදීම තමයි අශේ අවසාන අරුදග. 

එශහම නතත්නම් ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවක් හෙලා වතඩක් නතහත. 

එශහම වුශගොත් අවුරුු  01කින් ආශයත් ඒක ශවනස් කරයි.  

මිනිසුන්ට ඒ විධියට පහර ගහන්න එපා. එශහම වුගාම, 

අමාරුශවන්, ස්ශවච්ඡාශවන් වතඩ කරන මිනිස්සු ඊට පස්ශසේ 

එන්ශන් නතහත. ශම් රශට් නීතිඥවරු 615ශෙශනකුට වත බ පිරිසක් 

මම පත් කර තිශබන කමිටු 67ක ස්ශවච්ඡාශවන් වතඩ කරනවා. 

එතුමන්ලාට වි ්වාසයක් තිශබනවා ශමතතන ශමොනවා ශහෝ 

ශවනවා කියලා. ඒ නිසා, ඔවුන් අපහසුතාවට පත් කරන්න එපා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඇප පනත පිළිබඳවත් අෙ ඉතා වතෙගත් 

කරුණු රාිතයක් ඉදිරිපත් වුගා. ශම් සාකච්ඡාශවදී එවතනි වතෙගත් 

කරුණු ඉදිරිපත් මම පිළිබඳව මම ඉතා සන්ශතෝෂ වනවා. ගරු 

කථානායකතුමනි, ඇප කියන්ශන් ෙඬුවමක් ශනොශවයි. ඇප 

ශෙනශකොට බලනවා, නඩුවට අව ය අවස්ථාශවදී ඔහු කතඳවා 

ගන්න පුළුවන්ෙ, බතරිෙ කියලා. හිශර් ෙමන එක, රිමාන්ඩ් කරන 

එක ගතන අපි තව ු රටත් හිතා බලන්න ඕනෑ. හිශර් ෙමපු ශකශනක් 

නිෙහස් වුශගොත්, ඔහු හිශර් ඉඳලා තිශබන්ශන් නිරපරාශද් ශන්. ඒ 

නිසා එවතනි ෙඬුවමක් ශෙන්න ශහොඳ නතහත. ෙඬුවම ලතශබන්ශන්, 

නඩු අහලා වතරදිකාරශයක් වුගාට පසුවයි. මිනිසුන් හිශර් ෙමලා 

්ර ්න විසඳන්න බතහත.  

2019 ඔක්ශතෝබර් මාසශේ 5වන ො විතර ශවනශකොට මට 

ශත්රුගා, ශකොවිඩ් වසංගතය නිසා බන්ධනාගාරවල ශලොකු 

්ර ්නයක් මතු ශවන්න එන බව. ඒ නිසා මම ශපොලිස්පතිතුමා 

කත ඳවලා ඒ ගතන කථා කළා. නීතිපතිතුමාශගන් ඉ් ලීමක් කළා,  

මිනිසුන් නිකම් හිශර් ෙමන්න එපා කියලා. අපි ඒකට ක්රමශවෙයක් 

සකස් කළා. ඒ අුවව අපට හතකියාව ලතබුගා, 61,111කට වත බ 

පිරිසක් නිෙහස් කර ශගව් වලට යවන්න. ඒ අය නිකම් ශත්රුමක් 

නතතිව හිශර් තියාගන්ශන් ශමොකටෙ? වයාපෘති භාර අශේ ගරු 

ඇමතිතුමා ඉතා උනන්ු ශවන් සහ ඕනෑකමකින් ඒ වතඩකටයුතු 

කරනවා.  

අපි කිසි ශෙයක් දිහා ශකටිකාලීනව විතරක් බලන්ශන් නතහත. 

අපි හතම ශෙයක් දිහාම බලන්ශන්, holistic විධියට. ශකටිකාලීන, 

මධයකාලීන හා දීර්ාකාලීනව. ඒ අපි ු න්ශන්, ශකටිකාලීන 

විසඳුමක්. ශම් සිය් ලටම අපි දීර්ාකාලීන විසඳුම් ලබා ශෙනවා. 

උොහරගයක් හතටියට Government Analyst’s Department එක 

ගනිුද. මම පත්ශවනශකොට එතතන නඩු 8,111ක් සම්බන්ධශයන් 
පරීක්ෂග කටයුී තු ශගොඩ ගතහිලා තිබුගා. ලංකාශව හිටපු ශහොඳම 

Government Analyst ශකශනක් Cabinet Paper එකකින් මම 

එතතනට පත් කළා, එතතන consultant ශකනකු විධියට. අපි ෙතන් 

එී් සඳහා ක්රමශවෙයක් ඉදිරිපත් කර තිශබනවා. ඒක තමයි, shifts 

ශෙකක් කරලා, මතයි මාසය ඉවර වනශකොට ඒ පරීක්ෂග 

ඔක්ශකෝම අවසන් කරන්න. ඊට පස්ශසේ මාසයකින් Government 

Analyst’s Report එක නිකුත් කිරීමට අපි කටයුතු කරනවා. UN 

එශක්, UNODC කියලා එකක් තිශබනවා. මම ඔවුන්ට කථා 

කරලා, ආධාර ලබාශගන තිශබනවා. අපි හතම අං යක් පිළිබඳවම 

විශ ේෂ උනන්ු වකින් කටයුතු කරනවා. අපි සම්ූරර්ග සිද්ධිය 

බලලායි කටයුතු කරන්ශන්.  

සමහරු හිතාශගන ඉන්නවා, මිනිසුන් හිශර් ෙමන එක මහා 

ශලොකු වතඩක් කියලා. අශේ වයාපෘති භාර ඇමතිතුමාත් එක්ක 

ඊශේත් මම ශම් ගතන සාකච්ඡා කළා. හතම ශවලාශවම ශපොලීසිශේ 

පතත්ත විතරක් ගන්න එපා. ශම් අයත් වි ාල ශසේවයක් කරනවා. 

මශහස්ත්රාත්වරශයක් මට කිවවා, එතුමා ඉදිරිපිට වුණු සිු මමක්. 

පුද්ගලශයක් ශපොලිස් ස්ථානාධිපතිවරශයක් එක්ක ්ර ්නයක් ඇති 

කරගත් අවස්ථාවක ඒ සිද්ධියට භාජන වුණු පුද්ගලයාටම කියලා 

පතනශඩෝ්  ශපති ශෙකක් ශගන්වා ශගන, කුඩු කරලා, ඊයම් 

ශකොළයක ෙමලා, ඒ කුඩු කියලා ශපන්වලා  ඒ මුවස්සයා සිරගත 

කරන්න හතු වා කියලා එතුමා කිවවා. ඒ වාර්තාව එන්නත් මාස 

නවයක් යනවා. ඒ ශවනතුරු ඒ මුවස්සයා සිරගත ශවලා ඉන්න 

ඕනෑ. අශේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශව 63.(5) අුවවයවස්ථාව යටශත් 

කියනවා, "වරෙකරු යතයි ඔේපු කරුව ලබන ශතක් සෑම 

තතනතත්තකු ම නිර්ශෙෝෂී යතයි ූරර්වාුවමාන කළ යුතුයි" කියලා. 

යම් සිද්ධියක් උඩු යටිකුරු කරලා ශපන්වන්න පුළුවන්. නුදත් 

එවතනි සිද්ධියකදී මිනිශහක් වතරදිකාරශයක් කරලා ෙඬුවම් ශෙන්න 

අපට බතහත. ඒකට නඩු අහන්න ඕනෑ. එශහම තමන්ට ඕනෑ විධියට 

වතඩ කරනවා නම් ශමොකටෙ, උසාවි; අධිකරග? ශම් ක්රමය නිර්ෙය 

ශලස විශවචනය කරන්න එපා. අපට කවුරුවත් ආරක්ෂා කරන්න 

ඕනෑත් නතහත; ශබ්රා ගන්න ඕනෑත් නතහත. නුදත්  ඒ සිය් ල 

නිවතරදි ශලස ශවන්නට ඕනෑ. 

පසුගිය දිනවල මහර බන්ධනාගාරශේ සිද්ධියක් වුගා. ඒ ගතන 

පරීක්ෂා කරන්න අපි කමිටුවක් පත් කළා. එහිදී සිු වුණු යම් යම් 

සිද්ධි අහුලාශගන එතුමන්ලා කෑ ගහනවා. ඇයි, ශම්? අපි ගිහි් ලා 
ඒ අයට ශව බ තතබුවාෙ? ්ර ්නයක් ඇති වුගාම, අපි ස්වාධීන 

පරීක්ෂගයක් කරනවා. ඒ අුවව, අඩු පාඩු තිශබනවා නම් 

විසඳනවා. අපි කිසි ශකශනක් ආරක්ෂා කරන්ශන් නතහත. අපි කිසි 

ශකශනකුට කිවශව නතහත, ශමශහම ශමශහම කරන්න කියලා. අපි 

නිවතරදි සංස්කෘතියකට යන්න ඕනෑ. පසුගිය ආණ්ඩුව වාශේ 

තමන්ශේ පක්ෂශේ නීතිඥවරු 3ශෙශනක් ෙමලා, "ශම්කට 

වාර්තාවක් ශෙන්න,"Bond ගුවශෙුවවක් සිද්ධ වුශණ් නතහත, යටින් 

footnotes ොන්න" කියලා අපි කියන්ශන් නතහත. අපි එශහම 

කරන්ශන් නතහත. ශම් ශද්ව්  දිහා අපි ශවනස් විධියට බලන්න 

ඕනෑ. 

ගරු කථානායකතුමනි, ශමවතනි විවාෙවලදී ඉතා වතෙගත් 

කරුණු රාිතයක් සාකච්ඡා වනවා. විශ ේෂශයන් නඩු 

සම්බන්ධශයන් ගත්තාම JSC එශක් role එක සහ  Ministry එශක් 

role එක ගතන ජනතාවට විතරක් ශනොශවයි, අශේ 

පාර්ලිශම්න්තුශව ඉන්න සමහර අයටත් ශත්ශරන්ශන් නතහත. අපි 

නඩුකාරශයෝ පත් කරන්ශන්ත් නතහත; නඩු අහන ඒවාට සම්බන්ධ 

ශවන්ශන්ත් නතහත. අපට පත් කරන්න පුළුවන් 'KKSලා' විතරයි. 

සියලු  ශද්ව්  කරන්ශන් අධිකරග ශසේවා ශකොමිසශමන්; JSC 
එශකන්.  

අධිකරග ශසේවා ශකොමිසශම් කාර්භාරය පිළිබඳව නිර්ෙය 

විශවචන ශනොශවයි, ඉතා ශහොඳ විශවචන - constructive 

criticism - අෙ ඉදිරිපත් වුගා. ගරු කථානායකතුමනි, මම 

ඔබතුමාට ශයෝජනා කරනවා, ශම් සාකච්ඡා වන කරුණු අොළ 

පාර් ්වයන්ට සන්නිශවෙනය ශවන්න ක්රමශවෙයක් සකස් කරන්න 

කියලා. අෙ හතන්සාඩ් වාර්තාශව තිශබන කරුණු පුළුවන් නම් 

අධිකරග ශසේවා ශකොමිෂන් සභාශව ශ් කම්වරයා ශවත යවන්න, 

ඒවා ගතන එතුමන්ලාශේ අවධානය ශයොුද කරන්න කියලා.  

එශහම ක්රමශවෙයක් සකස් කරන්න පුළුවන් නම් ඉතා ශහොඳයි.  

මම ඒ සම්බන්ධව ඔබතුමාශේ අවධානය ශයොුද කරවනවා. ඒ 

අෙහස් අරශගන තත්ත්වය වඩා වත බ දියුණු කර ගන්න ඔවුන්ට 

පුළුවන්.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

මම මීට වත බය ඔබතුමන්ලාශේ කාලය ගන්න බලාශපොශරොත්තු 

ශවන්ශන් නතහත. නුදත්, මම ඉතාම ශකටිශයන් ශම් කාරගයත් 

කියන්න ඕනෑ. ශම් පනත් ශකටුම්පත් සම්මත කර ගතනීම සඳහා 

එකෙමම ගතන විපක්ෂයටත් ස්තුතිවන්ත වනවා. අපි ශම් පටන් 

ගත්තා විතරයි. ඉතාම  ශකටි කාලයක් තුළදී පනත් 37ක් පිළිබඳ 

සලකා බලා කතබිනට් වාර්තා ඉදිරිපත් කරලා තිශබනවා. සියලු 

නීති ඉතාම ඉක්මනින් යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා, ශම් ක්රමශවෙයට 

ුදහුගදීම සඳහා four-pronged strategy එකක් අපට තිශබනවා. 

අපි විනි ්චයකාරවරු වත බ කරනවා. උසාවි ගගන වත බ කරනවා. 

නීතිය යාවත්කාලීන කරනවා. ඒකට නමන තාක්ෂගය ශයොෙවා 

ගන්නවා. මම ශම් සිය් ලටම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට හා 

අගමතතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවන්න ඕනෑ. ශමොකෙ, එතුමන්ලා මම 

ඉ් ලපු සම්ූරර්ග ුදෙල ලබා දීලා තිශබනවා. එතුමා Budget 

Speech එශකන් විතරක් රුපිය්  බිලියන 01ක් ලබා දීලා 

තිශබනවා. අපි සම්ූරර්ග Hulftsdorp එකම උඩු යටිකුරු කරනවා. 
Towers 4කින් යුක්තව "අධිකරග පියස" කියලා උසාවි කාමර 

50ක් විතර අලුතින් හතශෙනවා. ඒ අධිකරග පියස හතශෙනශකොට 

ශම් කියපු අඩුපාඩු සිය් ලක්ම වළක්වා ගන්න උත්සාහ කරනවා.  

ඒ කටයුතු  කටට  විතරක් සීමා කරලා නතහත, වචනයට විතරක් සීමා  

කරලා නතහත. ශම් ජනවාරි 05 ශවනි ො උශද් 66ට ගරු 

අග්රාමාතයතුමාශේ සුරතින් ුද් ග්  තබා  ශම් Hulftsdorp එශක් 
සම්ූරර්ග ක්රියා පටිපාටිය ශවනස් කිරීම සඳහා අපි කටයුතු 

කරනවා. අධිකරගශේ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කරශගන නීතිය 

යාවත්කාලීන කරලා සම්ූරර්ග ක්රියාොමය කශළොත් හතශමෝටම 

ශහොඳයි. පක්ෂ, විපක්ෂ කියා බලන්ශන් නතතිව අපට ඒ සඳහා 

සහශයෝගය ලබා ශෙන්න කියා ඉ් ලා සිටිමින්, නතවත වතාවක් 

ඔබතුමන්ලාට ස්තුතිවන්ත ශවමින් මශේ කථාව නවත්වනවා.  
 
්රශයීයන්ය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
පන්  යකුමම්පත ඊ  අනුකූලව යද වන වර කියවන ලදී.   
வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி,   சட்டமூலம் இரண்டொம் முமறயொக ைதிப்பிடப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

  
මතුම ප වන යය ජනාව සභා සම්මත විය.  
''පන්  යකුමම්පත පූර්ණ පාර්ලියම්න්තුම කාරක සභාවක  පැවරිය 
යුතුම ය.'' - [ගරු එම්.යූ.එම්. අලි සේරි මහයතා ] 
தீர்ைொனிக்கப்பட்டது. 

"சட்டமூலம் முழுப் பொரொளுைன்றக் குழுவுக்குச் சொட்டப்படுைொக." - 

[ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி] 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. M.U.M. Ali Sabry.] 
 

කාරක සභායවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගරු කථානායකතුමමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
குழுவில் ஆரொயப்பட்டது. 

[ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.] 

Considered in Committee. 
[THE HON. SPEAKER  in the Chair.] 

 

1සි  31 යතක්  වගන්ති පන්  යකුමම්පයතහි යක  සක් හයැටිය  
තිබිය යුතුම යයි නියය ග කරන ලදී. 

1ஆம் வொசகத்திலிருந்து 31ஆம் வொசகம் வமர சட்டமூலத்தின் 

பகுதியொக இருக்கலவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clauses 1 to 31 ordered to stand part of the Bill. 
 

්රඥ්පති වගන්තිය සහය නාමය පන්  යකුමම්පයතහි යක  සක් 
හයැටිය   තිබිය යුතුමයයි නියය ග කරන ලදී. 

පන්  යකුමම්පත  සාංයශයීය නන රහිතව වාර්තා කරන ලදී. 
சட்டைொகு வொசகமும் தமலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்க 

லவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது.  

       சட்டமூலம்  திருத்தைின்றி அறிக்மக தசய்யப்பட்டது.   

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill. 
Bill reported without Amendments. 

ගරු එම්.යූ.එම්. අලි සේරි මහයතා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 

ගරු කථානායකතුමනි, "පනත් ශකටුම්පත ෙතන් තුන්වන වර 

කියවිය යුතුය"යි මා ශයෝජනා කරනවා. 

 
්රශයීයන්ය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
පන්  යකුමම්පත ඊ  අනුකූලව තුමන් වන වර කියවා සම්මත 

කරන ලදී.  
வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் மூன்றொம்முமற ைதிப்பிடப்பட்டு நிமறலவற் 

றப்பட்டது. 
Question put, and agreed to.  
Bill accordingly read the Third time, and passed. 

 
 

සාක්ෂි සසාංයශයීය නන  පන්  යකුමම්පත 
சொன்று  (திருத்தம்) சட்டமூலம்    

EVIDENCE (AMENDMENT) BILL 

 
යද වන වර කියවීයම් නියය ගය කියවන ලදී. 
இரண்டொம் ைதிப்பிற்கொன கட்டமள வொசிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 
ගරු එම්.යූ.එම්. අලි සේරි මහයතා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පනත් ශකටුම්පත ෙතන් ශෙවන වර 

කියවිය යුතුය"යි මා ශයෝජනා කරනවා. 

 
්රශයීයන්ය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
පන්  යකුමම්පත ඊ  අනුකූලව යද වන වර කියවන ලදී.   
 

வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் இரண்டொம் முமறயொக ைதிப்பிடப்பட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
මතුම ප වන යය ජනාව සභා සම්මත විය.  
''පන්  යකුමම්පත පූර්ණ පාර්ලියම්න්තුම කාරක සභාවක  පැවරිය 

යුතුම ය.'' - [ගරු එම්.යූ.එම්. අලි සේරි මහයතා] 
 

தீர்ைொனிக்கப்பட்டது. 

"சட்டமூலம் முழுப் பொரொளுைன்றக் குழுவுக்குச் சொட்டப்படுைொக." - 

[ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி] 
 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. M.U.M. Ali Sabry] 

 
කාරක සභායවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගරු කථානායකතුමමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 

குழுவில் ஆரொயப்பட்டது. 

[ைொண்புைிகு  சபொநொயகர்  அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.] 
 

Considered in Committee. 
[THE HON. SPEAKER in the Chair.] 
 

1 සි  26 යතක් වගන්ති පන්  යකුමම්පයතහි යක  සක් හයැටිය  
තිබිය යුතුම යයි නියය ග කරන ලදී. 

1ஆம் வொசகத்திலிருந்து 26ஆம் வொசகம் வமர சட்டமூலத்தின் 

பகுதியொக இருக்கலவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clauses 1 to 26 ordered to stand part of the Bill. 

 
්රඥ්පති වගන්තිය සහය නාමය පන්  යකුමම්පයතහි යක  සක් 

හයැටිය   තිබිය යුතුමයයි නියය ග කරන ලදී. 
පන්  යකුමම්පත  සාංයශයීය නන රහිතව වාර්තා කරන ලදී. 
சட்டைொகு வொசகமும் தமலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்க 

லவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது.  

        சட்டமூலம் திருத்தைின்றி அறிக்மக தசய்யப்பட்டது.   

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill. 
        Bill reported without Amendments. 

287 288 

[ගරු එම්.යූ.එම්. අලි සබ්රි  මහතා  
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ගරු එම්.යූ.එම්. අලි සේරි මහයතා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පනත් ශකටුම්පත ෙතන් තුන්වන වර 

කියවිය යුතුය"යි මා ශයෝජනා කරනවා. 

 
්රශයීයන්ය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
පන්  යකුමම්පත ඊ  අනුකූලව තුමන් වන වර කියවා සම්මත 

කරන ලදී.  
வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் மூன்றொம்முமற ைதிப்பிடப்பட்டு நிமறலவற் 

றப்பட்டது. 

Question put, and agreed to.  
Bill accordingly read the Third time, and passed. 

 
 

ඇප සසාංයශයීය නන  පන්  යකුමම්පත 
பிமை (திருத்தம்) சட்டமூலம்    

BAIL (AMENDMENT) BILL 
 

යද වන වර කියවීයම් නියය ගය කියවන ලදී. 
இரண்டொம் ைதிப்பிற்கொன கட்டமள வொசிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 
ගරු එම්.යූ.එම්. අලි සේරි මහයතා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පනත් ශකටුම්පත ෙතන් ශෙවන වර 

කියවිය යුතුය"යි මා ශයෝජනා කරනවා. 

 
්රශයීයන්ය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
පන්  යකුමම්පත ඊ  අනුකූලව යද වන වර කියවන ලදී.   
வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் இரண்டொம் முமறயொக ைதிப்பிடப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
මතුම ප වන යය ජනාව සභා සම්මත විය.  
''පන්  යකුමම්පත පූර්ණ පාර්ලියම්න්තුම කාරක සභාවක  පැවරිය 

යුතුම ය.'' - [ගරු එම්.යූ.එම්. අලි සේරි මහයතා] 
தீர்ைொனிக்கப்பட்டது. 

"சட்டமூலம் முழுப் பொரொளுைன்றக் குழுவுக்குச் சொட்டப்படுைொக." - 

[ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி] 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. M.U.M. Ali Sabry] 

 
කාරක සභායවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගරු කථානායකතුමමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
குழுவில் ஆரொயப்பட்டது. 

[ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.] 

Considered in Committee. 
[THE HON. SPEAKER in the Chair.] 

 
1 සි  3 යතක්  වගන්ති පන්  යකුමම්පයතහි යක  සක් හයැටිය  

තිබිය යුතුම යයි නියය ග කරන ලදී. 
1ஆம் வொசகத்திலிருந்து 3ஆம் வொசகம் வமர சட்டமூலத்தின் 

பகுதியொக இருக்கலவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clauses 1 to 3 ordered to stand part of the Bill. 

 
්රඥ්පති වගන්තිය සහය නාමය පන්  යකුමම්පයතහි යක  සක් 

හයැටිය   තිබිය යුතුමයයි නියය ග කරන ලදී. 
පන්  යකුමම්පත  සාංයශයීය නන රහිතව වාර්තා කරන ලදී. 
சட்டைொகு வொசகமும் தமலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்க 

லவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது.  

 சட்டமூலம் திருத்தைின்றி அறிக்மக தசய்யப்பட்டது.   
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill. 

Bill reported  without Amendments. 

ගරු එම්.යූ.එම්. අලි සේරි මහයතා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පනත් ශකටුම්පත ෙතන් තුන්වන වර 

කියවිය යුතුය"යි මා ශයෝජනා කරනවා. 
 
්රශයීයන්ය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
පන්  යකුමම්පත ඊ  අනුකූලව තුමන් වන වර කියවා සම්මත 

කරන ලදී.  
வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் மூன்றொம்முமற ைதிப்பிடப்பட்டு நிமறலவற் 

றப்பட்டது. 

Question put, and agreed to.  
Bill accordingly read the Third time, and passed. 

 
 

අතවශයීය මහයජන යස වා පනත  යය ජනා සම්මතය 
அத்தியொவசிய தபொதுைக்கள் லசமவகள் சட்டம்: 

தீர்ைொனம் 
ESSENTIAL PUBLIC SERVICES ACT: RESOLUTION 

 
ගරු යජ න්ස ්න් ්රනාන්ු  මහයතා   
(ைொண்புைிகு ல ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි, අග්රාමාතය, ුදේ  අමාතය, බුද්ධ ාසන, 

ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාතය සහ නාගරික සංවර්ධන 

හා නිවාස අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා පහත සඳහන් ශයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

"6979 අංක  6 ෙරන අතයාව ය මහජන ශසේවා පනශත් 0 වගන්තිය 

්රකාරව  ජනාධිපතිවරයා ශවත පතවරී ඇති බලතල අුවව, 0101 ශෙසතම්බර් 31 

දිනතති අංක 0018/60 ෙරන අති විශ ේෂ ගතසට් පත්රශේ හා එහි උපශ් ඛනශයහි 

පළ කරුව ලතබ, 0106.16.15 දින ඉදිරිපත් කරන ලෙ ්රකා නය අුවමත කරුව 

ලතබිය යුතු යතයි ශමම පාර්ලිශම්න්තුව ශයෝජනා සම්මත කරයි." 

 
්රශයීයන්ය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහයතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ සම්බන්ධශයන් අශේ විරුද්ධත්වය 

්රකා  කරනවා. වරාය අධිකාරිය අතයව ය ශසේවාවක් ශලස නම් 

කිරීමට අව යතාවක් නතහත. ශමොකෙ, එතතන වතඩ වර්ජන 

ශමොනවත් නතහත. ඒ නිසා අශේ විරුද්ධත්වය ්රකා  කරනවා. 

නත ශෙනහිර පර්යන්තය ශවනත් රටකට විකුගන්න යනවා. 

වෘත්තීය සමිති විශරෝධතා එන එක නවත්වන්න තමයි ශමය 

අතයව ය ශසේවාවක් කරන්න යන්ශන්. නුදත් අෙට එශහම 

තත්ත්වයක් නතහත. අෙට එශහම අව යතාවක් නතහත, අතයව ය 

ශසේවාවක් ශලස නම් කරන්න. ශමොකෙ, එතතන  වතඩ වර්ජන 

ශමොනවත් නතහත. ඒ නිසා අශේ විරුද්ධත්වය ්රකා  කරනවා.  

 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි, අපි එය සටහන් කර ගන්නම්. 

 

ගරු යජ න්ස ්න් ්රනාන්ු  මහයතා   
(ைொண்புைிகு ல ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි, ශම් නත ශෙනහිර පර්යන්තය විකිණීම 

සම්බන්ධ ශෙයක් ශනොශවයි. ශකොවිඩ් ්ර ්නය ඇති වුගාම නතව 

35ක් විතර ආපසු හරවා යවා තිබුගා. ඒ නිසායි ශමය අතයව ය 

ශසේවාවක් කියලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ්රකා යට පත් කශළේ. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

එශහම නතතුව ශවනත් ්ර ්නයක් ශනොශවයි ශමතතන තිශබන්ශන්  

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇ් ල මන්ත්රීතුමනි. ශම් ශවලාශව ශද් පාලන 

වාසි ගන්න හෙන්න එපා. 

 
කල්තැබීම 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 
 
ගරු යජ න්ස ්න් ්රනාන්ු  මහයතා   
(ைொண்புைிகு ல ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිශම්න්තුව ෙතන් ක්  තතබිය 

යුතුය"යි මා ශයෝජනා කරනවා.  

 
්රශයීයන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභාව ක්  තතබීශම් ශයෝජනාව, ගරු නිශරෝෂන් ශපශර්රා 

මන්ත්රීතුමා.  

Order, please! ඊට  ශපර කවුරුන් ශහෝ ගරු මන්ත්රීවරශයක් 

ගරු සංජීව එදිරිමාන්න මන්ත්රීතුමාශේ නම මූලාසනය සඳහා 

ශයෝජනා කරන්න.   

 
ගරු යජ න්ස ්න් ්රනාන්ු  මහයතා   
(ைொண்புைிகு ல ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි, ශම් අවස්ථාශවදී "ගරු සංජීව 

එදිරිමාන්න මන්ත්රීතුමා මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ශයෝජනා 

කරනවා. 

 
්රශයීයන්ය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුමරුව ගරු කථානායකතුමමා මූලාසනයයන් ඉව්  වූයයන්, ගරු 

සාංජීව එදිරිමාන්න මහයතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் அக்கிரொசனத் 

தினின்று அகலலவ, ைொண்புைிகு சஞ் ீவ எதிொிைொன்ன அவர்கள் 

தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
SANJEEVA EDIRIMANNA took the Chair. 

 

 
සාංචාරක වාපාරය නැවත පණ ගැන්වීම 

சுற்றுலொக் மகத்ததொழிலுக்குப் புத்துயிரளிப்பதற்கொன 

திட்டம் 
REJUVENATION OF TOURISM INDUSTRY 

 

[අ.භා. 4.56  
 

ගරු නියර ෂන් යපයර්රා මහයතා  
(ைொண்புைிகு நிலரொஷன் தபலரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ සභාව ක්  තබන 

අවස්ථාශව මම පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:  

"පසුගිය වර්ෂය පුරා පතවති තත්ත්වය මත රශට් සංචාරක වයාපාරය 

ෙරුණු පසුබෑමකට ලක්විය. විශද්  සංචාරකයන්ට ශමරටට පතමිණීමට 

ශනොහතකි මම නිසා සංචාරක කර්මාන්තය මත ඍජුව සම්බන්ධ රැකියාවල 

නියුතු පිරිස ශමන්ම වක්ර ජීවශනෝපාය මාර්ගයන්වල නිරතව සිටින වි ාල 

පිරිසක් ශම් වන විට ෙත බ අපහසුතාවන්ට ලක්ව සිටියි. 

රජය විසින් පසුගිය දිනවල විශද්  සංචාරකයන් පිරිසක් අවිධිමත් 

ශලස ශමරටට ශගන්මම නිසා රශට් සංචාරක කර්මාන්තයට ශමන්ම 

ශසෞඛය තත්ත්වයන්ට ෙ ෙත බ අහිතකර බලපෑම් එ් ල ම ඇත. සංචාරක 

කර්මාන්තය ඉතා ඉක්මනින් නතවත පග ගතන්විය යුතු වුවෙ එය ශ්රී ලංකා 

සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය, සංචාරක ්රවර්ධන කාර්යාං ය සහ ශසෞඛය 

අං  එක්ව නිසි සතලසුමක් සහිතව සිු  කළ යුතු බව ශමම පාර්ලිශම්න්තුව 

ශයෝජනා කර සිටී." 

මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමම ශයෝජනාව ශම් සභාවට 

ශගශනන්ශන් විශ ේෂශයන්ම රජය විසින් යුක්ශර්නශේ ඉඳලා යම් 

සංචාරකයන් පිරිසක් ශම් රටට ශගන්වලා ඒ තුළින් ශම් රශට් 

ජනතාවශේ ශසෞඛයයට, ඒ වාශේම සංචාරක වයාපාරයට වි ාල 

හානියක්  සිද්ධ ශවලා තිශබන නිසායි. පසුගිය ෙවස්වල බතසි්  

රාජපක්ෂ හිටපු අමාතයතුමා කියනවා අපි  ෙතක්කා,  ශම් යුක්ශර්න් 

සංචාරකයන් ශම් රටට ශගනාශව pilot project එකක් හතටියට 

ශකොශරෝනා හතශෙනවාෙ නතද්ෙ කියලා බලන්නයි කියලා.  ඒ සඳහා 

යුක්ශර්නශයන් සංචාරකයන් ශම් රටට ශේන්න ඕනෑ නතහත. අපි 

ෙන්නවා, ශකොශහොමෙ ශකොශරෝනා හතෙශන්ශන් කියලා. නුදත් 

්ර ්නයක් ශවලා තිශබන්ශන් මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි,   

අවිධිමත් විධියට ශම් සංචාරකයන් ශගන්වා ගතනීමයි. 

විශ ේෂශයන්ම අපි ෙතක්කා, උෙයංග මරතුංග ශම් සිද්ධියට 

සම්බන්ධ බව. එතුමා තමයි ශම් වතඩසටහන ුදළුමනින්ම පාලනය 

කශළේ. එතුමා තමයි photosවල හිටිශේ. එතුමා තමයි ශම් 

කටයුත්ත කරලා තිශබන්ශන්. අපි සංචාරක අමාතයතුමාශේ 

අවධානයට ශම් කාරගය ශයොුද කරනවා.  

මම ඊශේත් ශම් කාරගය ශම් ගරු සභාශවදී ්රකා  කළා. 

විශ ේෂශයන්ම Sri Lanka Tourism Development Authority 

එශක් සභාපති කිමාලි ්රනාන්ු  මහත්මිය ඔබතුමාටම ලිපියක් 

එවනවා, ශම් පිළිබඳව අවධානය ශයොුද කරලා.  ඒක   ඔබතුමාශේ 

අවධානයට ඊශේ ශයොුද කරනශකොට ශම් රජශේ ඉන්න රාජය 

අමාතයවරයකු  වන නිම්  ලාන්සා මතතිතුමා කියනවා, ශම් කිමාලි 

්රනාන්ු  අශේ විපක්ෂයට ශතොරතුරු සපයන ශකශනක් කියලා.  

එතුමා ඒශකන් අෙහස් කශළේ  කිමාලි  ්රනාන්ු   විපක්ෂශේ කාර්ය 

භාරයක් කරනවා,  වත්මන් රජය අපහසුතාවට පත් කරන්න තමයි 

ශම් වාශේ ලිපියක් ඔබතුමාට එවලා තිශබන්ශන් කියන එකයි.  

තත්ත්වය එශහම නම්, කවුෙ  නිවතරදි? නිම්  ලාන්සා 

අමාතයවරයා කියන ඒ කාරගාව නිවතරදිෙ, නතත්නම් කිමාලි 

්රනාන්ු  නිවතරදිෙ?  විශ ේෂශයන්ම ශම්ක pilot project  එකක් 

වුගත්, ඔබතුමන්ලා මතක තියා ගන්න ශම් රශට් ජනතාවශේ 

ශසෞඛයයත් සමෙ  තමයි ඔබතුමන්ලා ශම් ශස් ලම් කරන්ශන්  

කියලා. ආශයමත් යුක්ශර්න් ශපොකුරක් ශම් රශට් ඇති ශවන්න ඉඩ 

ශෙන්න එපා.  යුක්ශර්න් ජාතිකශයකුශගන් තමයි ශකොවිඩ් ශෙවන 

රැ් ල පටන් ගත්ශත් කියලා යම් අුවමානයක් තිශබනවා. ඒ  

ගතනත් හරියට ශසොයලා බතලුශව නතහත. ඒ සංචාරකයන් කිහිප 

ශෙශනකුත්  ෙතන් ශවනශකොට positive ශවලා තිශබනවා.  

 
ගරු ්රසන්න රණතුමාංග මහයතා සසාංචාරක අමාතතුමමා     
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரைதுங்க - சுற்றுலொத்துமற அமைச்சர்) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga - Minister of  Tourism) 
ශෙන්ශනක්. 

 
ගරු නියර ෂන් යපයර්රා මහයතා  
(ைொண்புைிகு நிலரொஷன் தபலரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඇමතිතුමා කියනවා ශෙන්ශනක් කියලා.  ජනමාධය කියන්ශන් 

ශවන ගගනක්.  
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සංචාරක වයාපාරය විධිමත්ව ආරම්භ කිරීම ගතන අශේ කිසිු  

විරුද්ධතාවක් නතහත. ශමොකෙ, සංචාරක වයාපාරය අඩපගමම නිසා 

ශම් රශට් සාමානය ජනතාව වි ාල ව ශයන් පීඩා විිනනවා. ඒ 

සාමානය ජනතාව නතවත නොසිටුමමට අව යයි. නුදත් ඒකට නිසි 

ක්රමශවෙයක් තිශබන්න ඕනෑ,  මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ශම් සඳහා මූලිකත්වය අරශගන, 

ඔබතුමා පත් කරන නිලධාරින් තුළින් ශමය ශවනවා නම්, අපට 

කිසිම ්ර ්නයක් නතහත. ඔබතුමා ඡන්ෙ බලශයන් ඇවි් ලා ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශව මන්ත්රීවරයකු ව ශයන් කටයුතු කරනවා. 

ජනාධිපතිතුමා ඔබතුමා  අමාතය ධුරයට පත් කරලා තිශබනවා; 

ඔබතුමාට ඒ වගකීම දීලා තිශබනවා. ඒ ගතන අපට කිසිම ්ර ්නයක් 

නතහත. නුදත් බාහිර පුද්ගලයන් ඇවි් ලා, එතුමන්ලාශේ  යම් 

ඥාතිකමක් නිසා, නතත්නම් අරලියගහ මන්දිරශේ සතරිසරලා, නතති 

බලයක් ආරූඪත් කරශගන ශම් වාශේ වතඩ කරන්න ගියාම මම 

හිතන්ශන් වි ාල ්ර ්නයකට ුදහුග පාන්න සිද්ධ ශවනවා 

කියලායි.  

අපි ෙතක්කා, යාල සෆාරි ගිය රියතු රන්ට වුණු ්ර ්නය. ඉතින් 

නිවතරදි විධියට ශම් කටයුතු සම්බන්ධීකරගය කරලා ෙත බ නීති රීති 

යටශත් සංචාරක කර්මාන්තය ක්රියාත්මක කළා නම් ශහොඳයි. 

ශමොකෙ, ඒ වාශේ ශපො බ ශෙයක් තුළින් වුගත් ශකොශහොමෙ ශම් 

තරම් ු රට වතරශෙන්ශන් කියන එක තමයි අපට තිශබන ්ර ්නය.  

ඒ වාශේම ඔබතුමන්ලා ්රකා  කරලා තිශබනවා, ඉදිරිශේදී 

අ ශේ රශට් වනවන් ශතොටුශපොළව්  සංචාරකයන්ට විවෘත කරනවා  

කියලා. එශසේ විවෘත කිරීශම්දී සංචාරකයන්ට යම් යම් නීති 

පනවලා, ඒ සංචාරකයන් තුළින් ශම් රශට් තිශබන ශකොවිඩ් රැ් ලට 

අමතරව තවත් රැ් ලක් පටන් ශනොගන්ශන් ශකොශහොමෙ කියන 

කාරගය ගතන අපට ්ර ්න කරන්න සිද්ධ ශවනවා.  

අපි ෙතක්කා, උෙයංග මරතුංග mask එකක් නතතිව ඉන්නවා. 

ඔබතුමාට ඕනෑ නම් අපි ඒ photos ශපන්වන්නම්. ඒ photos සමාජ 

ජාලවල යනවා. ඊශේ ශපශර්ොත් අපි ෙතක්කා,  ඔබතුමන්ලාශේ 

රජය විසින් masks නතතිව යන සාමානය ජනතාව අ් ලලා හිශර්ට 

ොනවා; නතත්නම් නිශරෝධායනය කරනවා; නතත්නම් PCR tests 

කරනවා. ෙතන් ඔබතුමා කියලා තිබුගා, එතුමා ශමොන “bubble” 

එකකෙ ශමොකකශෙෝ ඉන්ශන් කියලා. නුදත්, ශමොන “bubble” 

එකක හිටියත් එතුමාට mask එකක් ොශගන යන්න බතරි ඇයි? ඒ 

යුක්ශර්න් සංචාරකයන් සෆාරි ජීේවල යනවා; poolවල ඉන්නවා; 

ශවරළට යනවා අපි ෙතක්කා. නුදත්, රශට් සාමානය ජනතාවට 

තිශබන කිසිම නීතියක් රීතියක් ඒ අයට අොළ වන්ශන් නතහත. 

කරුගාකර, ශම් පිළිබඳව අවධානය ශයොුද කර අශේ රශට් එක 

නීතියක් ක්රියාත්මක කරන්න. ශමොකෙ, ශකොවිඩ් කියන්ශන් 

සුද්ෙන්ට එක විධියකටත්, ලංකාශව මිනිසුන්ට ශවන විධියකටත් 

ශබෝවන ශරෝගයක් ශනොශවයි. අපි සියලුශෙනාටම එක විධියට ශම් 

ශරෝගය ශබෝ ශවනවා. ඒ නිසා අශේ රශට් ජනතාවශේ ශසෞඛය 

ආරක්ෂා කරමින් අපශේ සංචාරක කර්මාන්තය ඉදිරියට ශගන 

යන්න පුළුවන්  විධියට කටයුතු කරන්න.  

ඔබතුමා ෙන්නවා, රජයට සම්බන්ධ විවිධ පුද්ගලයන්ට ශම් 

ශද්ව් වලින් වර්රසාෙ එනවා; ශම්වායින්  ශකොශරෝනා 'ගරානාවක්' 

කරනවා කියලා ශචෝෙනා එ් ල ශවලා තිශබන බව. එම නිසා ශම් 

සංචාරක වයාපාරශේ ශයදී සිටින සියලුශෙනාට සාධාරග ශලස  

සංචාරක වයාපාරයට හවු්  වන්නට අවස්ථාවක් ශෙන්න කියා 

ඉ් ලා සිටිමින් මාශේ කථාව අවසන් කරනවා.  

[අ.භා. 4.59  
 

ගරු දිලි්ප යවදආරචිික මහයතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශේ නිශරෝෂන් ශපශර්රා 

මතතිතුමා සංචාරක වයාපාරය ගතන ශගන ආ සභාව ක්  තතබීශම් 

ශයෝජනාව අුවමත කරමින් මමත් ශම් ගතන වචන ස්ව් පයක් 

කියන්න කතමතතියි.  

විශ ේෂශයන්ම අශේ හම්බන්ශතොට දිස්ත්රික්කයට උොශවච්ච 

තත්ත්වය ගතන ශම් අවස්ථාශවදී කථා කළ යුතුයි. මම ගරු 

සංචාරක ඇමතිතුමාශගන් අහන්න කතමතතියි, සංචාරක ඇමති 

ඔබතුමාෙ, එශහම නතත්නම් උෙයංග මරතුංග ෙ කියලා. ඔහුට ශම් 

සංචාරකයන් ශගන්වන්න බලය ලබා ු න්ශන් කවුෙ, ශම් 

සංචාරකයන් ශගන්ුවශව ශකොශහොමෙ, ශමොන නීතියක් රීතියක් 

අුවව ෙ කියලා මම ඔබතුමාශගන් පළුදශවන්ම අහන්න කතමතතියි.  

ඇමතිවරයා හතටියට ඔබතුමා ශම් රටට සංචාරකයන් 

ශගන්වන්නට සංචාරක ක්ශෂේත්රශේ වතඩ පිළිශවළක් සකස් කර 

තිබියදී, ශම්ශගෝ ලන්ශේ ඕනෑ එපාකම් අුවව ශම් පිරිස මත්තල 

වනවන් ශතොටුශපොළට ශගන්වලා, හම්බන්ශතොට දිස්ත්රික්කශේ අශේ 

ජාතික සම්පත වන යාල ජාතික වශනෝෙයානශේ සිරි නර න්න 

රැශගන ගිහි් ලා තිශබනවා.  එක්ක ඒ ගිහි් ලා එනශකොට අශේ 

jeep driversලා 08 ශෙශනකු හුදොශවන් අත් අඩංවනවට අරශගන 

දින 64කට නිශරෝධායනය කරන්න ොලා තිශබනවා. ජීේ එකට 

රුපිය්  5,111ක් සහ  ්රාශද්ශීය සභාශව මන්ත්රීවරශයකුට රුපිය්  

0,111ක් දීලා තිශබනවා. සංචාරකයන් යාල සෆාරියක් යන්න 

එනශකොට, එක්ශකෝ ශහෝටලශයන් සෆාරියකට කථා කරනවා, 

නතත්නම් සංචාරකයන් ශගන්වන  ශකොම්පතනිශයන් කථා කරනවා. 

ෙතන් අලුත් නීතියක් හොශගන ්රාශද්ශීය සභාශවන් තමයි ජීේ 

08කට කථා කරලා තිශබන්ශන්. මතතිවරග කාලශේ ශකො බ ොපු, 

රැස්මම් තියපු, කාර්යාල ොපු හිතවත් අයට කථා කරලා 

ශද් පාලනීකරගය කිරීමක් තමයි ශම් කරලා තිශබන්ශන්. ඒ 

විශවචන ගතන ඔබතුමාත් ෙන්නවා ඇති. ඒ නිසා ශම් වාශේ ශද්ව්  

නතවත සිද්ධ වන්නට ඉඩ තියන්න එපා, ගරු ඇමතිතුමනි.  

තිස්සමහාරාමය කියන්ශන් අශේ හම්බන්ශතොට දිස්ත්රික්කශේ 

පිහිටි ූරජනීය නගරයක්. එම නගරශේ සංචාරක වයාපාරශේ 

ශයශෙන jeep driversලා 0,511කට 3,111කට කිට්ටු ශවන්න 

ඉන්නවා; ජීේ හත්සිය ගගනක් තිශබනවා; ජීේ සංගම් 5ක් 

තිශබනවා. එතශකොට ශම් සංගම් පශහන් ශද් පාලන ව ශයන් 

කණ්ඩායම් ශතෝරලා තමයි ඒ වතඩ කටයුතු කරලා තිශබන්ශන්. 

Jeep driversලා ුදකවාඩම් ොශගන යනශකොට සංචාරකයන් 

ුදකවාඩම් නතතිව යාල ඇවිෙලා, පට්ටනංගල කියන ශවරළ තීරයට 

ගිහි් ලා, ඒ ශවරළ තීරශේදී ශද්ශීය සංචාරකයන් සහ විශද්ශීය 

සංචාරකයන් ු රස්ථභාවය නතතිව එකට ුදගගතහිලා, එක 

වතසිකිළිය පාවිච්චි කරලා තමයි ඇවි් ලා තිශබන්ශන්.  

ඒක ෙතන් ශලොකු ්ර ්නයක්. එශහම නම් ඒ   ශද්ශීය 

සංචාරකයන් ශකොශහේෙ, කින්ෙ මන්ෙ කියලා ශසොයලා ඒ අය 

ගතනත් පරීක්ෂගයක් කරන්න. ඒ ශගෝ ලන් ෙ ශකොශරෝනා 

වසංගතයට ශගොු රු ශවලා ඇති කියලා මම වි ්වාස කරනවා. ඒ 

ආපු කණ්ඩායශම් හයශෙශනකුට ශකොශරෝනා ශරෝගය වතලඳී 

තිශබනවා. නුදත් ශෙශෙශනකු කියලා තමයි කියන්ශන්. 

පත්තරවල නම්  තිශබනවා, හයශෙශනක් කියලා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ අය හම්බන්ශතොට දිස්ත්රික්කයට ගියා. 

මාතර දිස්ත්රික්කශේ මිරිස්ස ශවරළට ගියා. ත් මසුන් බලන්න 

ගිහින් එතතනදීත් ශලොකු ්ර ්නයක් ඇති කරශගන තිශබනවා. ඒක 

ධීවර වරායක්. ඒ ධීවර වරාය බහු කාර්ය වරායක් වාශගයි. ෙකුණු 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

පළාශත් තිශබන ශහොඳම ධීවර වරාය, ශලොකුම ධීවර වරාය එයයි. 

ශබෝට්ටු 511ක් විතර එනවා. ශම් වරායට එක ශේට්ටුවකින් තමයි 

ඇතුළු ශවන්ශන්. එශහම නම් ඒ ශේට්ටුශවන් ඒ අය ඔක්ශකෝම 

ඇතුළු වන ශකොට ඒ ධීවරයන්ටත් අවොනමක් ඇති වනවා ශන්ෙ? 

ෙකුණු පළාතට ශකොශරෝනා වසංගතශේ තුන්වතනි රැ් ල ශගනාශව 

උෙයංග මරතුංග ඇතුළු පිරිසයි කියන එක මම ශම් අවස්ථාශව 

්රකා  කරනවා. ශකොශරෝනා හතදිච්ච කණ්ඩායමක් තමයි ඒ 

ශගනතවිත් තිශබන්ශන්.  

ඒ ශගෝ ලන් අතරින් කාන්තාවන් 68ශෙශනකුට මාස තුනකට 

මසා දීලා තිශබනවා. ඒ ශවන ශවන වයාපාර කරන්න ශවන්න ඇති. 

නුදත් අපට කනගාටු අශේ දිස්ත්රික්කය ගතනයි.   

 
ගරු මන්ත්රීවරයයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ශමොනවාෙ, ශවන ශවන වයාපාර? 

 
ගරු දිලි්ප යවදආරචිික මහයතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ශවන ශවන වයාපාර කරන්න ශන්, මාස තුනකට කාන්තාවන් 

ශගනත් ලා ඒ දිස්ත්රික්කශේ තියාශගන ඉන්ශන්, උෙයංග මරතුංග. 

ඒ ශගෝ ලන්ශේ අම්මාශේ අේපච්චිශේ බූෙලයක් ශනොශවයි ඒ. 

හම්බන්ශතොට දිස්ත්රික්කය අ ප කාශේත් ජනතා අයිතිය. ඒ විධියට 
මාස්ක් ශනොො ශකොශරෝනා ශරෝගින් යාල භූමිශේ සතරිසරපු නිසා 

යාල ඉන්න අශේ සතුන් ටිකටත් ඒ ශරෝගය ශබෝ වුගාෙ කියලා මට 

සතකයක් තිශබනවා. ඇත්ත කථාවයි මම කියන්ශන්. ශම් වසංගත 

ශරෝගශයන් ඒ ජනතාව ශබ්රාගන්න.  

අශේ බතසි්  රාජපක්ෂ මතතිතුමා ්රකා යක් කරලා තිශබනවා, 

ඒ යුක්ශර්න ජාතිකයන් ශගනාශව ලංකාශව කට්ටියට ඒ වයිරසය 
ශබෝ ශවනවාෙ කියලා test කරන්න කියලා. එශහම කියලා 

තිශබනවා. එවතනි ්රකා  කරලා තිශබනවා. එශහම test කරන්න ඒ 

අය ශගන එන්න ඕනෑ එතුමා උපන් පළාතට ෙ, උපන් දිස්ත්රික්කයට 

ෙ, උපන් ගමට ෙ? එය ජනාධිපතිතුමාශේ දිස්ත්රික්කය; 

අගමතතිතුමාශේ දිස්ත්රික්කය; එතුමාශේ දිස්ත්රික්කය. එතුමන්ලා 

උපන් ගමට තමයි test කරන්න එම විශද්ිතකයන් ශගන එන්ශන්. 

මත්තලට ශගනතවිත් තමයි test කරන්ශන්. එතුමන්ලාට ඡන්ෙය දීපු 

ශෙලක්ෂ අසුෙහස් ගගනක් වන  ජනතාව අතරට ශගනත් ලා තමයි 

test කරන්ශන්.  

ගරු අමාතයතුමනි, මම ඔබතුමාශගන් ඉ් ලීමක් කරනවා. 

සංචාරක අමාතයාං ය පිළිබඳ විවාෙය ශවලාශවත් මම ශම් ගතන 

කථා කළා. ඒ ජීේ රථ රියතු ශරෝ ගහට ශකොළට ශබශහවින් ආෙරය 

කරන පුද්ගලශයෝයි; සතා සිවුපාවාට ආෙරය කරන පුද්ගලශයෝයි; 

තිස්සමහාරාම ූරජා භූමිශේ ජීවත් වන පුද්ගලශයෝයි. ඒ අය රැකියා 

නතතිව ජලා ශයන් ශකො රුන් ටිකක් අ් ලාශගන, මඤ්ශඥොක්කා 

ෙණ්ඩක් හිටවාශගන,  ශහේනක් කරශගන තමයි ශම් අවුරුද්ශද්   

ජීවත් වුශණ්. එශසේ ජීවත් වුණු පුද්ගලයන් 08ශෙශනක් අෙ 

නිශරෝධායනයට ලක් කරලා තිශබනවා. ඔවුන්ශේ ෙරු පවු්  ජීවත් 

වන්ශන් ශබොශහොම අමාරුශවන්. අපි ඒ දිස්ත්රික්කශේ ජීවත් වන 

පුද්ගලශයෝ. ඒ අහිංසක රියතු රන් ශවුවශවන් ශමොකක් ශහෝ වතඩ 

පිළිශවළක් සකස් කරන්න. සකස් කරලා ඒ අයට අව ය නිෙහස 

ලබා ශෙන්න. අශේ දිස්ත්රික්කය ෙ ඇතුළුව ශම් රශට් සංචාරක 

වයාපාරය නො සිටුවන්න ඕනෑ. අපි සංචාරකයන් එනවාට කතමතති 

වුගා. අප හිතුශව යුශරෝපා රටවලින් ලංකාවට සංචාරකයන් 

පතමිශගනවා කියලායි. බලන ශකොට යුක්ශර්නය කියන රශටන් 

පමගයි ලංකාවට සංචාරකයන් පතමිශගන්ශන්.  

මම ශයෝජනා කළා, හම්බන්ශතොට දිස්ත්රික්කශේ මත්තල 

වනවන් ශතොටුපළට සංචාරකයන් ශගන්වලා, හම්බන්ශතොට 

දිස්ත්රික්කය, මාතර දිස්ත්රික්කය, ගා් ල දිස්ත්රික්කය ඇතුළත් ෙකුණු 

පළාශත් නිශරෝධායන කලාපයක් නම් කරලා, ඒ ශවරළ තීරශේ 

සංචාරකයන්ට ඉන්න ඉඩ දීලා, ශසෞඛය නීති-රීති අුවව අව ය 

වතඩ කටයුතු කරලා ඒ අය අශනක් ්රශද් වලට යවන්න කියලා. ඒ 

ශයෝජනාවට අුවව ඔබතුමන්ලා කටයුතු කරන්න කියා මම ඉ් ලා 

සිටිනවා. මම ශබශහවින් සන්ශතෝෂ ශවනවා, කඩා වතටිච්ච අශේ 

සංචාරක වයාපාරය දියුණු කරන්න කටයුතු කරනවා නම්. ඒ සඳහා 

ශහොඳ වතඩ පිළිශවළක් සකස් කරලා ශසෞඛය නීති-රීති අුවව එය 

ක්රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන්න කියා ශම් අවස්ථාශව ඉ් ලා 

සිටිමින්, මට ශම් අවස්ථාව ලබා දීම ගතන ස්තුතිය පුෙ කරනවා. 

ගරු නිශරෝෂන් ශපශර්රා මන්ත්රීතුමා ශගන ආ සභාව ක්  

තබන අවස්ථාශව ශයෝජනාව ස්කර කරමින් මම නිහඬ ශවනවා.  

 
[අ.භා. 5.1   
 

ගරු යේ.සී. අලවතුමවල මහයතා 
(ைொண்புைிகு ல .சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඉතාම වතෙගත් ශයෝජනාවක් 

සභාව ක්  තබන අවස්ථාශව අශේ ගරු නිශරෝෂන් ශපශර්රා 

මන්ත්රීතුමා ඉදිරිපත් කරලා තිශබන්ශන්. සංචාරක වයාපාරය 

සම්බන්ධශයන් කථා කිරීශම්දී අෙ නිරන්තරශයන් කථා වන 

කාරගයක් තමයි යුක්ශර්න සංචාරකයන් පිළිබඳ කාරගය.  

සංචාරක ඇමතිතුමාත් ශමතතන සිටින නිසා මා ශම් කාරගය 

මතක් කරන්න ඕනෑ. අපි අනිවාර්යශයන්ම සංචාරක වයාපාරය 

රැකගන්න ඕනෑ. මා වි ්වාස කරන විධියට, අෙ තිශබන 

ශකොශරෝනා උවු රත් එක්ක සංචාරක වයාපාරය රැකගතනීම 

සම්බන්ධශයන් අපට ශලොකු අභිශයෝගයක් තිශබනවා. හතබතයි, අප 

එම අභිශයෝගය ජයග්රහගය කරන්න ඕනෑ යුක්ශර්නශයන් 

සංචාරකයන් ශගන්වපු විධියට ශනොශවයි. ඒකට කියන්ශන් air 

bubble ෙ, travel bubble ෙ කියන්න මම ෙන්ශන් නතහත.  

 
ගරු මන්ත්රීවරයයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

Bio-bubble. 
 

ගරු යේ.සී. අලවතුමවල මහයතා 
(ைொண்புைிகு ல .சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ඔව, bio-bubble. ඒ ශමොන නමින් හතිනන්වූවත් අත්හො 

බලන්න  ශහෝ සංචාරකයන් ශගන්වපු ඒ ක්රමය නම් සංචාරක 

වයාපාරය ආපහු  ක්තිමත් කරන, දියුණු කරන ක්රමශවෙයක් 

කියලා මම වි ්වාස කරන්ශන් නතහත. ශමොකෙ, ඒ යුක්ශර්න 

සංචාරක කණ්ඩායම නිසාම ශම් වන ශකොට ්ර ්න ගගනාවක් මතු 

ශවලා තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම හම්බන්ශතොට යාල ්රශද් ශේ 

ජීේ රථ රියතු රන්ට  වූ  සිු  මම ශගන බලන්න. දීර්ා කාලයක් 

සංචාරක වයාපාරශේ ශයදී සිටි ඔවුන් ඉතාම අපහසු තත්ත්වයට 

පත් වුගා, ආොයම් මාර්ග ඇන හිටලා. යුක්ශර්න සංචාරකයන් 

අරශගන ගිහි් ලා ෙතන් ඒ අය හිටපු තතනිුවත් තව පහළට වතටිලා. 

ගශහන් වතටුණු මිනිහාට ශගොනා ඇන්නා වාශේ වතඩක් ඒ අයට 

ශවලා තිශබන්ශන්. ෙතන් ඔවුන් දින 64කට නිශරෝධායනය ශවලා. 

ඒ නිසා අපි වි ්වාස කරන්ශන් නතහත ශමවතනි ක්රම තුළින්, 

සංචාරක වයාපාරශේ ඉන්න අය රැකගන්න පුළුවන් කියලා . 

ගරු ඇමතිතුමාට මා මතක් කරන්න කතමතතියි, සංචාරක 

වයාපාරශයන් වි ාල පිරිසක් ජීවත් වනවා කියලා. අෙ ශලෝකය 

පුරාම සංචාරක වයාපාරය කඩා වතටිලායි තිශබන්ශන්. අපි ඒක 
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පිළිගන්නවා. ඒ, ශකොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය නිසායි. එතශකොට අප 

කළ යුතු ්රධාන කටයුත්තක් තමයි සංචාරක වයාපාරශයන් ආොයම් 

ලබපු පිරිස රැක බලාගන්නා ක්රමයක් හෙන එක. තුදන්නාන්ශසේලා 

අෙ වන විට ශහෝට්  සම්බන්ධශයන් යම් යම් සහන ක්රම 

ක්රියාත්මක කර තිශබනවා. අපි කියන්ශන් නතහත, "එශහම නතහත" 

කියලා . නුදත් සංචාරක වයාපාරශේ ශයදී සිටින වි ාල පිරිසක් 

ඉන්නවා. සංචාරක මග ශපන්වන්නන්, රියතු රන් වාශේම 

බතංකුවලින් ගය අරශගන ගෘහස්ථ සංචාරක වයාපාරශේ නිරත 

ශවලා ඒ කටයුතු කරන අයත් ඉන්නවා. එශහම නම්, අපි සංචාරක 

වයාපාර ශේ ශයු ණු ඒ අය රැකබලා ගන්න ඕනෑ. ශම් වසංගත 

තත්ත්වය ඉවත් වුගාම නතවත වතාවක් සංචාරක වයාපාරය අශේ 

රශට් ඉස්සරහට ශගන යන ශතක් අපි ඒ අය රැක බලාගන්න ඕනෑ. 

එශහම නතත්නම්, එම වයාපාරශේ ශයදී සිටි අය ආර්කක ව ශයන් 

කඩා වතශටනවා විතරක් ශනොශවයි, එම වයාපාරයට සම්බන්ධ 

ශවලා සිටි සියලුශෙනා එයින් ඉවත් ශවනවා. ෙතනටමත් ඔවුන් 

ශවන ශවන කාර්යයන්වලට ශයොුද ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා ඔබ 

අමාතයාං ශයන් කළ යුත්ශත් ඒ අයට යම් සහන වතඩසටහන් 

හඳුන්වා දීමයි. ෙතනට හඳුන්වා දී තිශබන ්රමාගයට වඩා සහන 

වතඩසටහන් හඳුන්වා දිය යුතුයි. පහළ මට්ටම ෙක්වාම, සංචාරක 

වයාපාරශයන් යතපුණු සාමානය පුද්ගලයන් - individualsලා - 
ෙක්වාම යම් ක්රමශවෙයක් සකස් කරන්න අව යයි. ශලෝකශේ 

අශනක් රටව්  ඒ විධියට කරලා තිශබනවා. එවතනි ක්රමශවෙයක් 

සකස් කරලා ඒ අයට යම් උපකාරයක්, සහන ක්රමයක් ඇති 

ක ශළොත් විතරයි, සංචාරක වයාපාරය තුළ රැඳී ඉන්න පිරිස අපට 

රැකගන්න පුළුවන් ශවන්ශන්.  

අපි සංචාරක වයාපාරය රැකගත යුතුමයි. එක පතත්තකින්, 

තුදන්නාන්ශසේලා අශේ රටට ්රධාන විශද්  විනිමය ලබා ශෙන 

විශද්  රැකියා ක්ශෂේත්රශේ සිටින අය බලාගන්ශන් නතහත. විශද්  

රැකියාවල නිරත ම සිටින ශ්රමිකයන් පවා න් ඉතාම අපහසු 

තත්ත්වයකට පත් කර තිශබනවා. ශ්රී ලංකා විශද්  ශසේවා නියුක්ති 

කාර්යාං ශේ තිශබන ුදේ  වියෙම් කරලා ඒ අය බලාගන්ශන් 

නතහත; ඒ අය අතරින් ශම් රටට එන්න කතමතති අය ශගන්වාගන්න 

අව ය වතඩ පිළිශවළක් ක්රියාත්මක කරන්ශන් නතහත.  නත් රටවල 

ශමශහම ශනොශවයි කරලා තිශබන්ශන්.  

අපට ආොයම් ලබා ශෙන මාර්ගයක් තමයි සංචාරක වයාපාරය. 

සංචාරක වයාපාරය පතත්ශතන් ගත්තාම, පසුගිය වසරවල -0168 

වර්ෂශේත්, ඒ වාශේම 0169 වර්ෂශේත්- ශහොඳම ගමනාන්තය 

ශලස "Lonely Planet" සෙරාව අශේ රට හඳුන්වා ු න්නා. එය 

අශේ රටට ඉතාම ශහොඳ ආකර්ෂගයක් ඇති වන, අශේ රශට් 

සංචාරක වයාපාරය නො සිටුමමට ශහේතු වන තත්ත්වයක්. ශම් 

ශකොශරෝනා තත්ත්වය නතත්නම් ඇත්තටම අශේ රට සංචාරක 

වයාපාරය අතින් ශහොඳ තත්ත්වයකට එනවා. අපි ෙතක්කා, 0168 

වර්ෂශේදී -අශේ සංචාරක වයාපාරය ඉහළටම ඇවි් ලා තිබුණු 

ශවලාශව- දින 56 ආණ්ඩුව පත් මශමන් ඇති වුණු රාජය වයාූලල 

තත්ත්වයත් එක්ක, සංචාරකයන් අශේ රශට් ශහෝට් වල කාමර 

ගගනාවකට අොළව කර තිබූ ශවන් කරවාගතනීම් cancel කළ 

ආකාරය. ඒ කාලශේ සංචාරකයන් පතමිශගන එක අවලංවන කළා, 

මාස තුනකට. ඒ වාශේම පාස්කු ඉරිො සිු  කළ ශබෝම්බ ්රහාරය 

නිසාත් අපට වි ාල අවාසියක් සිද්ධ වුගා. නුදත් මාස තුනක්-

හතරක් යනශකොට ආපහු සංචාරක වයාපාරය ඉස්සරහට ආවා. අපි 

0169 වර්ෂශේදී සංචාරකයන් මිලියන 0.5ක් බලාශපොශරොත්තු 

වුගා.   මිලියන 0.3 ෙක්වා වූ ්රගතියක් ලබමින් ඉස්සරහට යන්න 

අපට පුළුවන් වුගා. ඒ කියන්ශන්, ශම් ්ර ්න මධයශේ වුගත් 

සංචාරක වයාපාරය ඉස්සරහට අරශගන යන්න  ඉතාම ශහොඳ 

අවස්ථාවක් අපට තිශබනවා කියන එකයි.  

එම නිසා රජශේ වගකීම තමයි, විශ ේෂශයන්ම ශමවතනි 

අවස්ථාවක ශමම වසංගත තත්ත්වය තුළ ආොයම් අහිමි ශවලා 

ඉන්න සංචාරක වයාපාරයට අුවබද්ධ එශහම නතත්නම් එම 

සංචාරක වයාපාරශයන් ආොයම් උපයපු අය බලාගන්න වතඩ 

පිළිශවළක් සකස් කරන එක. යුක්ශර්නශයන් එකසිය ගගනක් 

ශගනත් ලා, එශහම නතත්නම් තව රටකින් එකසිය ගගනක්, 

ශෙසීයක් ශගනත් ලා ශම් ශවලාශව සංචාරක වයාපාරය නො 

සිටුවන්න පුළුවන් කියලා මා වි ්වාස කරන්ශන් නතහත. එම නිසා 

අපි පතහතදිලිවම රජයට කියනවා, රජය කළ යුත්ශත් සංචාරක 

වයාපාරශේ ශයදිලා ඉන්න අය රවට්ටන එක ශනොශවයි කියලා. 

අපි ෙතන් ශම්ක ආරම්භ කළා, ශම්ක ෙතන් ඉස්සරහට යනවා කියලා 

අශනකුත් අය වාශේ ඒ අය රවට්ටමින්, ඒ අයට ශනොශයකුත් 

බලාශපොශරොත්තු ශෙමින් එවතනි තත්ත්වයක් ඇති කරන එක 

ශනොශවයි රජශේ වගකීම. රජශේ වගකීම විය යුත්ශත්  සංචාරක 

වයාපාරශේ ශයදිලා ඉන්න එම පිරිස, ආොයම් අහිමි ශවලා තිශබන 

එම පිරිස යම් ක්රමශවෙයක් තුළ බලාශගන, ඒ අයශේ ආර්කකය 

ආරක්ෂා කර ගන්න ක්රමයක් සකස් කරන එකයි.  අපට ශම්ක 

අතයව ය කාරගාවක්. සංචාරක වයාපාරය කියන එක අශේ රශට් 

ඉදිරි අනාගතයට වි ාල ව ශයන් වතෙගත් වන වයාපාරයක්. එම 

වයාපාරය කඩා වතශටන්න ශෙන්ශන් නතතුව ඒශක් ශයදිලා ඉන්න 

උෙවිය ආරක්ෂා කර ගන්න වතඩ පිළිශවළක් ශයොෙන්න කියලා 

ගරු ඇමතිතුමාට ශයෝජනා කරමින් ඉතාම  කාශලෝචිත වූ ශමම 

ශයෝජනාව ශගනාපු නිශරෝෂන් ශපශර්රා මන්ත්රීතුමාටත්  ස්තුතිය 

පුෙ කරමින් මාශේ වචන ස්ව් පය අවසන් කරනවා.  

 
[අ.භා. 5.63     
 

ගරු ්රසන්න රණතුමාංග මහයතා සසාංචාරක අමාතතුමමා     
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரைதுங்க - சுற்றுலொத்துமற அமைச்சர்) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga - Minister of  Tourism) 
මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, වර්තමානශේ වි ාල ව ශයන් 

සාකච්ඡාවට භාජන ශවන "සංචාරකයන්ට රට විවෘත කිරීම" 

කියන කාරගය යටශත් ගරු නිශරෝෂන් ශපශර්රා මන්ත්රීතුමා  

ඉදිරිපත් කරපු ශමම ශයෝජනාව සම්බන්ධශයන් අෙහස් කිහිපයක් 

ඉදිරිපත් කරන්න මා බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. "පසුගිය වර්ෂය 

පුරා පතවති තත්ත්වය මත රශට් සංචාරක වයාපාරය ෙරුණු 

පසුබෑමකට ලක් විය. විශද්ශීය සංචාරකයන්ට ශමරටට පතමිණීමට 

ශනොහතකි මම නිසා සංචාරක වයාපාරයට ඍජුව සම්බන්ධ 

රැකියාවල නියුතු පිරිස ශමන්ම වක්ර ජීවශනෝපාය මාර්ගවල නිරතව 

සිටින වි ාල පිරිසක් ශම් වන විට ෙත බ අපහසුතාවට ලක්ව සිටියි" 

යුවශවන් එතුමාශේ ශයෝජනාශව සඳහන් ශවනවා. මූලාසනාරූඪත් 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ශම්කට එකෙයි. ශමොකෙ ුදලින්ම පාස්කු 

ඉරිො ්රහාරයත් එක්ක සංචාරක වයාපාරයට වි ාල මරු පහරක් 

එ් ල වුගා. හතබතයි ඒක එො බලපෑශව අශේ රටට විතරයි. එම 

නිසා සංචාරකයන් අශේ රටට එන එක අඩු වුගා. සංචාරකයන් 

වි ාල ්රමාගයක් එයින් මිය ගියා. එම තත්ත්වයත් එක්කම 

සංචාරක වයාපාරය කඩාශගන වතටුගා. මාස  ක්, 7ක් යනශකොට 

තිශයන ශද්ව්  විකුගාශගන ඒ මිනිස්සු ක්රමාුවූලලව නතවත ශම් 

වයාපාරයට ආවා.  නුදත් ඒ ශවලාශව සංචාරක වයාපාරයට 

රජශයන් ලබා ශෙනවා කියපු සහන ලබා ු න්ශන් නතහත. හතබතයි, ඒ 

මිනිස්සු තමන්ශේ තිශබන ශද්ව්  විකුගාශගන, නතවත ශම් 

වයාපාරයට ඇවි් ලා සිටියදී පසුගිය වසශර් මාර්තු මාසය 

ශවනශකොට  ුදළු ශලෝකයම ශම් ශකොවිඩ් - 69 වසංගතයට ුදහුග 

ශෙනශකොට අශේ රශට් සංචාරක ක්ශෂේත්රයටත් එය බලපෑවා. ඍජු 

හා වක්රව සංචාරක වයාපාරශයන් යතශපන්නන් මිලියන තුනක් 

ඉන්නවා. මාර්තු මාසශේ ඉඳන් අපි pilot project එක පටන් 

ගන්නතුරු එක සංචාරකයකුවත් ලංකාවට ශගනාශව නතහත. රශට් 

ආරක්ෂාව ශවුවශවන්, ශකොවිඩ් කමිටුශව තීන්ු  තීරග පරිදි 

ලංකාවට සංචාරකයන් ශගශනන්ශන් නතතුව අපි සංචාරකයන්ට 

රට වතහුවා. හතබතයි, පසුගිය අවුරුද්ශද් ජුනි ශවනශකොට අපි 

සංචාරක වයාපාරයට සම්බන්ධ කණ්ඩායම් ශගන්වාශගන, ඒ 

අයශේ ්ර ්න ගතන කථා කළා. අලවතුවල මන්ත්රීතුමා කිවවා, අපි 

ශහෝට් වලට සහන ු න්නා, ඒවාශයන් යතශපන අයට සහන 

ු න්නා කියලා. Guidesලා හා driversලා 3,511කට ශම් 

ශවනශකොට රුපිය්  65,111, 01,111 ගගශන් එකවර ශගමමක් 

කරන්න අපි කටයුතු කළා. Electricity bill  එක එම කාල සීමාශව 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ශගවන්ශන් නතතුව ඉන්න අපි අුවමතතිය දීලා ඒක ක්රියාත්මක 

වුගා. ජල බි් පත් ශගවන්ශන් නතතුව එම කටයුතු කරන්න 

ශහෝට් වලට අපි ඒ සහනය ලබා ු න්නා. එය තවු රටත් දීර්ා කර 

තිශබනවා. අපි එවතනි සහන ලබා ු න්නා. එවතනි සහන ලබා දීලා, 

ඒ අයව ශම් වයාපාරය තුළ රඳවාගන්න අපි උත්සාහ කළා. ශමොකෙ 

ශම් සංචාරක ක්ශෂේත්රශේ අත්ෙතකීම් බහුලව ඉන්න ශම් අය නතති 

වු ශගොත් අපට ඒක ඉස්සරහට ශලොකු පාඩුවක් ශවනවා. එම නිසා 

රජයක් හතටියට වගකිව යුතු ශලස එම කටයුත්තට අපි ුදහුග 

ු න්නා. ඒ වාශේම 0169 ජූලි මාසය ශවනශකොට අපි ක් පනා 

කළා,  සංචාරකයන්ට රට විවෘත කරන්න ඕනෑ කියලා. Health 

Ministry එකත් එක්ක එකතු ශවලා අපි ඒකට guideline එකක් 

හතු වා. එශහම හොශගන කටයුතු කරශගන යනශකොට ශකොවිඩ් - 

69 ශෙවතනි රැ් ල ආවා. එම නිසා  එම කටයුත්ත ්රමාෙ වුගා. ඒ 

අතරතුර අපි සංචාරක වයාපාරයට සම්බන්ධ අය ශගනත් ලා, රට 

විවෘත කරනශකොට අපි කටයුතු කරන්ශන් ශකොශහොමෙ කියන 

කාරගය ගතන ඒ අයත් එක්ක කථා කළා. අශේ  සංවිධාන පගස් 

ගගනක් තිබුගා. එම සංවිධාන පගස් ගගනම අපි ශගන්ුවවා. 

ශගන්වා ඒ අයශේ ශයෝජනා අරශගන ශවන ශවනම කථා කළා. 

ඒවා Health Ministry එශක් comments සඳහා ෙතම්මා. ඒ 

ශගෝ ලන් ඒවාට එකෙ වුශණ් නතහත. ඒ ශගෝ ලන් එකෙ 

ශනොවුණු නිසා සමහර ඒවා සංශ ෝධනයට ලක් කළා. අවසානශේදී 

අපි තීන්ු  කළා, එක පාරම සංචාරකයන්ට විවෘත කරන්ශන් නතතිව 

රශට් pilot project එකක් කරන්න ඕනෑ  කියලා. ඒ pilot project 

එක ශයෝජනා කරලා අපි වතඩ කටයුතු පටන් ගත්තා. ඒ pilot 

project එශක්දී  ඕනෑම රටකින්, ඕනෑම සංචාරකයකු charter 

flightsවලින් ලංකාවට ශගන එන්න agenciesවලට ඉඩ ු න්නා. 

හතබතයි, ෙවසකට ශගශනන්න පුළුවන් 311යි  කිවවා. එතශකොට 

first come, first served basis එක අුවව කවුරු ශහෝ ඉ් ලුවා නම් 

අපි ඒ අවස්ථාව  ශෙන්න බලාශපොශරොත්තු ඇතිව කටයුතු කළා. ඒ 

ශවලාශව  ශම් සංචාරක ක්ශෂේත්රයට සම්බන්ධ Exotic Holidays, 

Deluxe Holiday, Ceylon My Dream කියන ආයතන තුන 

සම්බන්ධ ශවලා රුසියාුව කලාපශේ සංචාරකයන් ලංකාවට 

ශගශනන්න කටයුතු කරලා තිශබනවා.  උෙයංග මරතුංග මහත්තයා 

ශම්කට සම්බන්ධයි. ශමොකෙ, ශම් වයාපාරයට සම්බන්ධ සියයට 

99ක්ම ඉන්ශන් ශපෞද්ගලික අං ශේ. ශපෞද්ගලික අං ශේ ඕනෑම 

ශකනකුට අපි ඉඩ දීලා තිබුගා. එහිදී ඉහත සඳහන් කළ ආයතන 

තුන සම්බන්ධ ශවලා රුසියාුව කලාපශේ සංචාරකයන් ශගන්වද්දී 

එතුමාට තිශබන සම්බන්ධතා උඩ එතුමාත් ශම් ආයතන තුන 

එක්ක සම්බන්ධ ශවලා ඒ අය ශගශනන්න කටයුතු කරලා තිබුගා. 

Commercial flights and charter flights කියන්ශන් ශෙකක්. අපි 

commercial flights අරින්න කලින් - commercial flights 

ඇරියාම එන ්රමාගය වත බයි- ශවනම pilot project එකක් කළා. 

ඒ  අුවව සංචාරකශයෝ ශගශනනවා. පතය 70කට  කලින් ඒ 

ශගෝ ලන්නට PCR test එකක් කරනවා. ලංකාවට ආපු ගමන් 

PCR test එකක් කරනවා. ඒ ශෙකම කරපු, ශමශතක් ක්  ආපු 

සංචාරකයන්  11 ශෙනාශගන් ශෙශෙනායි  ශම් වන විට positive 

ශවලා තිශබන්ශන්.  

ඊළෙට, bio-bubble එකක් අුවව, විෙයාත්මක ක්රමශවෙයක් 

අුවව සංචාරකයන් ශගනත් ලා ඒ ශගෝ ලන් දින 64ක් 

ශහෝට් වල තියන්න බතහත. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා කිවවා 

වාශේ ශම් ශකොවිඩ්-69 වසංගතය හතශමෝටම බලපානවා. හතබතයි, 

new normal  එකට යන ශකොට සංචාරකයන්ට තිශබන නීතියම 

ක්රියාත්මක කරන්න බතහත, පිට රටින් ලංකාශව ශ්රමිකයන් 

ශගශනන ශකොට. ලංකාශව ශ්රමිකයන් ලංකාවට ආපු ගමන් PCR 

එකක් කරනවා. දින 7ත්, 61ත් අතර කරලා ඒශක් result එක 

ආවාම ඒ අයටත් දින 61කින් ශහෝ 64කින් ශගව් වලට යන්න 

පුළුවන්. ශමොකෙ, ඔවුන් එකතු වන්ශන්  අශේ සමාජයටයි. 

එතශකොට අපි පරිස්සම් ශවන්න ඕනෑ. හතබතයි, සංචාරකයන් 

එන්ශන් දින 61කට නතත්නම් දින 17කට.  ඒ දින 17 ශහෝ 61 තුළ 

ඒ අය ශහෝටලයක තනි කාමරයක තියාශගන ඉන්න බතහත. ඒ 

නිසා තමයි bio-bubble එකක් හෙන්ශන්. එතශකොට ඒ ශගෝ ලන් 

අශේ සමාජයත් එක්ක මිශ්ර මමක් සිද්ධ ශවන්ශන් නතහත.  

ෙතන් ඔබතුමන්ලා කථා කළා යාල සිද්ධිය ගතන. මම 

කියන්නම් එතතනදී සිද්ධ ශවච්ච ශද්. Bio-bubble එශක්දී 

ශවන්ශන් ශම් ශගෝ ලන් ශවනම කණ්ඩායමක් හතටියට යන 

එකයි. එතශකොට ඒ ශගෝ ලන්ට ඕනෑ විධියට ඉන්න පුළුවන්. 

ශහෝටලයට ගියාම swimming pool එශක් ඉන්න පුළුවන්. 

Swimming pool  එශක් ඉන්න ශකොට ුදව ආවරග ෙමා ශගන 

ඉන්න බතහත.  ඒ වාශේම   අපි ුදහුශද් area එකක් දීලා තිශබනවා. 

ුදහුෙට බහිද්දී ුදව ආවරග ෙමාශගන යන්න බතහත. ඒ වාශේම 

sauna එක ශවන්න පුළුවන්, bar එක ශවන්න පුළුවන්, ඒ 

ශගෝ ලන්ට පාවිච්චි කරන්න ඉඩ ශෙනවා. ඒ entertainment  එක 

නතත්නම් නිකම් කාමර අස්සට ශවලා ඉඳලා යන්න සංචාරකශයෝ 

එන්ශන් නතහත.  

ඊළෙට, ආශයෝජකශයෝ එනවා private jetsවල. පසුගිය 

කාලශේ එශහම ආවා. ෙවස් ශෙකයි තුනයි ඉන්ශන්. ශමශහේ ඒ 

ශගෝ ලන්ශේ factories තුන හතරක් තිශබනවා.  ඒවා බලලා 

අශනක් අතට යනවා. එතශකොට අපට කියන්න බතහත, දින හතක් 

ඇතුළට ශවලා ඉන්න කියලා. ඒ නිසා විෙයාත්මක පෙනම මත bio-

bubble එකක් හෙලා ශසෞඛය අං  කියන විධියට ඒ ශගෝ ලන්ට 

ඉඩ ශෙන්න ඕනෑ.   

ඊළෙට, ශම් රශට් අධයාපනයට එන අය ඉන්නවා. ඒ අයටත් 

ශම් විධියට කටයුතු කරන්න බතහත. ඒ නිසා ශම් සියලුශෙනාටම 

එක නීතියක් ක්රියාත්මක කරන්න බතහත. එක එක කණ්ඩායම 

හඳුනා ශගන ඒකට ගතළශපන ක්රමශවෙ හඳුනාශගන රටට, රශට් 

ජනතාවට ශම් ශරෝගය ශබෝ ශනොශවන්නත්, ශම් රශටන් ඒ අයට 

ශබෝ ශනොශවන්නත් ක්රමශවෙයක් හෙන්නයි අව යව තිශබන්ශන්. 

ඒ ක්රමශවෙය හෙන්න තමයි pilot project එකට ශවනම 

ක්රමශවෙයක් ු න්ශන්. මම ඒ කරුණු  සභාගත* කරනවා. 

ඔබතුමාශේ ශයෝජනාශව ශෙවන ශේෙශේ කියනවා, "රජය 

විසින් පසුගිය දිනවල සංචාරකයන් පිරිසක් අවිධිමත් ශලස 

ශමරටට ශගන්මම නිසා" කියලා. අපි අවිධිමත් විධියට ශගන්වූශව 

නතහත.  ඒ pilot project එශක් health guidelines ටික මම 

සභාගත* කරනවා. අපි ඒ අුවව කටයුතු කළා.  

යාල සිද්ධිය ගතන කිවශවොත්, ඒ ශගෝ ලන්  PPE kit එක 

ඇඳශගන ගියා නම් එශහම ශෙයක් සිු  වන්ශන් නතහත. ඒ අය 

එශහම ශනොකරපු නිසා තමයි එවතනි තත්ත්වයක් ඇති වුශණ්. 

එතතනදී අශේ අඩුපාඩුවක් සිු  වුගා. මම ඒක පිළිගන්නවා. අඩු 

පාඩුව තමයි, 08වතනි ො flight එක එනශකොට 0 වතනි ො 

ශවනකලුත් ශසෞඛය අං වලින් අොළ guidelines අපට දීලා 

තිබුශණ් නතති එක. අන්තිමට මම ශසෞඛය අමාතයාං යත් එක්ක 

කථා කරලා, අපි එකෙ වුණු කරුණුත් ඇතුළත් කරලා මශේ 

අත්සනින් යුතුව guidelines ටික හෙලා ු න්නා. එම නිසා අශේ 

පණිවුඩය පහළට යෑශම් ගතටලුවක් මතු වුගා. යාල ජීේ රියතු රන් 

mask ෙමාශගනයි ගිශේ. මම මශේ වාහනශේ යද්දී mask එක 

ොන්ශන් නතහත. මම ෙන්නවා, ඔබතුමන්ලාත් වාහනශේ යද්දීත් 

mask එක ගලවනවා. ඔබතුමන්ලාම ෙකින්න ඇති bio-bubble 

එශක් යනශකොට මීටරය පරතරය තබාශගන තමයි ගිශේ. හතබතයි, 

ඒ ශගෝ ශලෝ mask එක ගලවාශගනයි ගිශේ. ශමොකෙ, open air 

එශක් ගිශේ. ඒ අශේ driversලා ගමට ගියාම සිද්ධ ශවන්ශන් 

ශමොකක්ෙ? ඒ අයට සංචාරකයන්ශගන් ශකොවිඩ්-69 ශබෝ 

299 300 

[ගරු ්රසන්න රගතුංග මහතා  

————————— 
*  පුසත්කාලයේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ශනොශවන්න පුළුවන්. ශවනත් තතනකින් ශබෝ වුණු ශකශනක් 

හිටිශයොත් ඔහුට කියයි, සංචාරකයන් එක්ක ගිය නිසා තමයි ශබෝ 

වුශණ් කියලා. එශහම වුශගොත් ශම් වයාපාරය ශගනයන්න බතහත. 

එම නිසා අපට හුදොවට කියන්න සිද්ධ වුගා, ඒ අය health 

guidelines follow කරලා නතත්නම්, ඒ සම්බන්ධව කටයුතු 

කරන්න කියලා. හතබතයි, ඒක දින 64ක් quarantine කිරීමක් 

ශනොශවයි, මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි.  වතනි ො සංචාරයට 

යනශකොට ඒ 08ශෙනාට පුළුවන්, ඊළෙ guidesලා ටික අරශගන 

යන්න. ඔවුන්ට ලබාශෙන කාල සීමාව තුළම ඒ අය ඔවුන් එක්ක 

යන්න ඕනෑ. ගරු දිලිේ ශවෙආරච්චි මන්ත්රීතුමනි,  ශතෝරාගත් 

ක්රමශවෙයක් ගතන ඔබතුමා කිවවා. මම  ඒ කාරගාව ගතන ෙන්ශන් 

නතහත.  ශමොකෙ, එම ආයතන තුන තමයි ශම් කටයුතු සංවිධාන  

කරන්ශන්. [බාධා කිරීමක්  නතහත, නතහත.  මම කිවශව ලංකාවට 

සංචාරකයන් ශගන්වපු ශමම ආයතන තුන තමයි ඒ කටයුතු 

සම්බන්ධීකරගය කරන්ශන්. ඒ ගතන රජයට වග කීමක් නතහත. 

සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය කරන්ශන්  නියාමනය විතරයි. ඒ 

ශගෝ ලන් ඒ සම්බන්ධීකරග කටයුතු කරනවා.   කාටෙ ශෙන්ශන්, 

කවුෙ කරන්ශන් කියන එක අපට අොළ නතහත. ඒ ශගෝ ලන් අප 

ෙතුවවත් කරන්න ඕනෑ. එතතනදී යම් අඩු පාඩුවක් වුගා. සංචාරක 

සංවර්ධන අධිකාරිශේ සභාපති කිමාලි ්රනාන්ු  මහත්මියට ශම් 

ගතන වග කීමක් තිබුගා. ඒ නිසා තමයි එතුමිය අවසානශේ  මට 

ලියුමක් එවශව.  එතතන තිබුණු ්රධානම ගතටලුව වුශණ්, ශසෞඛය 

අං වලින් අොළ guidelines ශවලාවට ලබා ශනොදීමයි. ඒකටත් මම 

විසඳුමක් ු න්නා. මම ඒ වගකීම අරශගන, Ministry එශක් 

නිලධාරින් එක්ක කථා කරලා අොළ guidelines ටික නිකුත් කළා. 

ඊට පස්ශසේ ඒවා ක්රියාත්මක වුගා. හතබතයි, එතතනදීත් අපි වතඩ 

පවරලා තිබුගා.   

ගරු ශේ.සී. අලවතුවල මන්ත්රීතුමා කිවවා වශේ ශම් ක්රමශවෙය 

පහළට යන්න ඕනෑ. නුදත්, ශම්ක pilot project එකක්. එතශකොට 

bio-bubble එශකන් අපට හතම තතනටම එකම ශවලාවට යවන්න 

බතහත. පසුගිය අවුරුු  තුනක, හතරක කාල සීමාව තුළ ශම් රටට 

සංචාරකයන් ඇවි් ලා වත බශයන්ම visit කරපු තතන් ටික අරශගන, 

එම ස්ථානවල බලධාරිුවත් ශගන්වලා අපි සාකච්ඡාවක් පවත්වා 

කිවවා, "සංචාරකයන් ශමන්න ශම් pilot project එකට එනවා, අපි 

06වතනි ො ශම් රට සංචාරකයන් සඳහා විවෘත කරන්න 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා, අත්හො බතලීමක් හතටියට ඔබතුමන්ලා 

්රශද් ශේ ශසෞඛය අං ත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා, Health 

Ministry එකත් එක්ක කථා කරලා අපට ක්රමශවෙ හෙලා එවන්න" 

කියලා. මම ෙතක්කා, හාුදු රුවරු ගිහි් ලා එම සංචාරකයන් ෙළො 

මාළිගාවට ශගශනන්න එපා කියලා ෙළො මාළිගාශව නායක 

හාුදු රුවන්ශගන් ඉ් ලීමක් කළා. හාුදු රුවරු එපා කියනවා නම් 

අපි සූොනම් නතහත සාංචාරකයන් එතතනට යවන්න. හතබතයි, ෙළො 

මාළිගාශවන්ම කිවවා, අපට සංචාරකයන් ශගන්වලා ශෙන්න 

කියලා. එහි භාරකරු අපට ක්රමශවෙ ශෙකක් දීලා කිවවා, ශමන්න 

ශම් ක්රමශවෙ ශෙශකන් ඕනෑම ක්රමශවෙයකට අපි සූොනම් කියලා. 

ශහොඳම ක්රමශවෙ ශෙක ු න්ශන් ෙළො මාළිගාශවන්. 

සංචාරකයන් යාල යනශකොට, වන උෙයානවලට යනශකොට,  

තවත් ශනොශයක් ශනොශයක් ස්ථානවලට යනශකොට එම 

ආයතනවල ්රධානින් තමයි අපට ක්රමශවෙ හෙලා ශෙන්ශන්.  යාල 

සිද්ධිය වුශණ් guidelinesවලට අුවූලලව කටයුතු ශනොකළ නිසායි.  

අශපන්  අඩු පාඩුවක් සිු වුගා.  ගරු ඩී.ම. චානක රාජය 

ඇමතිතුමාට සහ ගරු නාම්  රාජපක්ෂ අමාතයතුමාට මම 

ස්තුතිවන්ත ශවනවා. මම ශම් කාරගාව සම්බන්ධශයන් ඒ අය 

ෙතුවවත් කළාම, ඔවුන් ශගව් වලට පවා ආහාර පාන ලබා දීලා 

අව ය පහසුකම් ටික ලබා ශෙන්න කටයුතු කළා. එක් පුද්ගලශයක් 

යම් ්රකා යක් කරලා තිබුගා.  එතුමා ඔබතුමන්ලාත් එක්ක හිටපු 

ශකශනක්; පසුගිය මතතිවරගශේ අපිත් එක්ක එකතුශවලා හිටපු 

ශකශනක්.   ඔහු ගතන ඔබතුමන්ලා ෙන්නවා.  අශනක් අය සියලු 

ශෙනාම ්රකා  නිකුත් කරලා තිබුගා,  "ශම්ක අපි ශනොෙතුවවත්ව 

ආශවගශීලිව සිු  වුණු වතඩක්, හතබතයි අපි ශනොෙතුවවත්ව අශේ 

ශගව් වලට ආහාර පාන ටික ලබා ු න්නා,  අපට ුදේ  ලබා දීලා 

තිශබනවා" කියලා.  ඒ අය ශහෝට් වලට ශයොුද කරලා, එම වියෙම් 

පවා ෙරන්න අපි කටයුතු කරනවා. මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි,  

අපි හරි ශද් කළා. ආණ්ඩුවක් හතටියට, රජයක් හතටියට අපි ඒ 

වගකීම ඉෂ්ට කරලා තිශබනවා. ශම් ක්රමශවෙ හඳුනාශගන pilot 

project එක අපි පටන් අරශගන තිශබනවා. කිමාලි ්රනාන්ු  

මහත්මිය මට ලියුමක් එවවා. එතතන වතරැද්ක් වුගා. එතුමිය 

මශගන් උපශෙස් ගත්තා නම් හරි. එතුමිය ශකොපි කරලා තිබුණු 

ඒවා පිළිබඳව එම ආයතනවල අය කලබල ශවලා ශම්ක ශලොකු 

්ර ්නයක් බවට පත් වුගා. හතබතයි, මම ෙවසක් ඇතුළත ඒ ගතටලුව 

විසඳා ු න්නා. ඒ වාශේ ්ර ්න ඇති ශවනශකොට අපි මතදිහත්මම 

කරනවා. නියාමනය කරනවා කියලා මම කිවශව ඒකයි.  

උෙයංග මරතුංග ගතන කියනවා නම්,  මම ෙන්නා තරමින් 

එතුමා bio-bubble එශක් ඉන්නවා.  එතුමා ශහෝටලයට ගිහි් ලා 

ශහෝටලශේ අශනක් අයත් එක්ක ගතවශසනවා. ඊළෙට, දින 5ත්, 

7ත් අතර second test එක කරන්න ශයෝජනා කරලා තිබුගා. 

සමහර අය විරුද්ධ ශවලා තිබුගා, දින 5ත්, 7ත් අතර second test 

එක කරන්න බතහත කියලා. එතශකොට අපි ශසෞඛය අං වලට කථා 

කරලා කිවවා, එශහම වුශගොත් ඒ ශගෝ ලන්ට එළියට යන්න 

ශෙන්න එපා, දින 61කින් පරීක්ෂගය කරලා එළියට යවන්න 

කියලා. ඊට වඩා දීර්ා කාලයක් සිටින අය ඉන්නවා නම්, ඒ 

ශගෝ ලන් සාමානය සමාජයට යන්න ශපර  එම පරීක්ෂගය 

කරන්න ඕනෑ, එශහම නතතිව සමාජයට යන්න ඉඩ ශෙන්න බතහත 

කියලා මම කිවවා.  ඒකට ඒ ශගෝ ලන් එකෙ ශවලා තිශබනවා.  

ඒ අය ලංකාවට ශගන්වනශකොට තිශබන අඩුපාඩු, ්රාශයෝගික 

ගතටලු හඳුනා ගතනීම තමයි ශම් pilot project එශකන් කශළේ. එය 

විධිමත්ව කළාය කියන කාරගය ශම් අවස්ථාශව දී මා ඔබතුමාට  

වගකීශමන් යුතුව පතහතදිලි කර ශෙන්න ඕනෑ.  

ඒ වාශේම ශම් වනවන් යානා මත්තල රාජපක්ෂ ජාතයන්තර 

වනවන් ශතොටුපළට ශගොඩබස්සවන්න සහන පතශක්ජයක් දීලා 

තිබුශණ් උෙයංග මරතුංගශේ වුවමනාවටයි කියලා කියන්න සමහර 

අය උත්සාහ කරනවා මම ෙතක්කා.  ඒක සම්ූරර්ග වතරැදියි.  එම 

Cabinet Papers මා ළෙ තිශබනවා.  මා ඒවා  සභාගත* කරනවා. 

අපි 0101 ශපබරවාරි මාසය වන විට වනවන් ශතොටුපළව්  

වහලා තිබුශණ් නතහත.  හතශමෝම ඉ් ලන්ශන් කටුනායක වනවන් 

ශතොටුපළට එන්න. හතබතයි, අපට මත්තල සහ රත්මලාන වනවන් 

ශතොටුපළවලට වනවන් යානා ශගොඩබස්සවන්න ඕනෑ නිසා, ුදලින්ම 

මම 0101 ශපබරවාරි මාසශේ 69වතනි ො කතබිනට් පත්රිකාවක්  

ඉදිරිපත් කළා. ඒ කතබිනට් පත්රිකාව ඉදිරිපත් කරමින් වර්ෂයක් 

සඳහා සහන පතශක්ජයක් ශෙන්න කියලා අප ඉ් ලා සිටියා. එය 

කතබිනට් මණ්ඩලය අුවමත කළා. ශපබරවාරි මාසය කියන්ශන්,  

ලබන මාසය ශන්. 0101 ශෙසතම්බර් 0 වතනි ො සිට 0106 ජනවාරි 

01වතනි ො ෙක්වා වන pilot project එක පටන් ගත්තා. ඊට පස්ශසේ 

0101 ශෙසතම්බර් මාසශේ 64වතනි ො ශෙවතනි කතබිනට් පත්රිකාව 

ඉදිරිපත් කරමින්  මම ඉ් ලීමක් කළා, පළුදව අුවමතතිය දීපු  

අවුරුද්ෙක කාලය තවත් අවුරුද්ෙකට දීර්ා කර ශෙන්න කියලා. 

ශම්ක ඒ වනවන් ශතොටුපළ ශෙක ්රවර්ධනය කරන්න හෙපු Cabinet 

Papers ශෙකක්. 0101 ශපබරවාරි මාසශේ තමයි එය              

පටන් ගත්ශත්. ශම් පිළිබඳව ඔබතුමන්ලාශේ අවධානය                  

ශයොුද කරවනවා. සමහර විට ශම්ක ශතොරතුරු අනාවරග                  

කර ශනොශගන - 

301 302 

————————— 
*  පුසත්කාලයේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙතන්  අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ්රසන්න රණතුමාංග මහයතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට තව විනා බ පහක් ශෙන්න.  

මට ශමය කියලා  අවසන් කරන්න ඕනෑ. ශමොකෙ, ශමය වතෙගත් 

කාරගාවක්.  

ශම් පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා ශනොෙතුවවත්ව කථා කළත් ශමහි 

ඇත්ත කථාව ශම්කයි. ශම් වාශේ අභිශයෝගවලට අපි ුදහුග දීලා 

තිශබනවා. මට මතකයි,  යුද්ධය පතවතති අවස්ථාශව ශතොේපිගලට 

ගහනශකොට එො විපක්ෂය කිවවා ශතොේපිගල කතලෑවක්, 

කතලෑවකට ගහන්න ඕනෑ ශකශනකුට පුළුවන් කියලා. ඊළෙට 

කිවවා,  කිලිශනොච්චියට කියලා මතෙවච්චියට යනවා කියලා. ඒ 

කාලශේ ඒ වාශේ විවිධ විශවචන තිබුගා. පළුදවතනිවරට 

ශකොශරෝනා  වසංගතය එනශකොට  අශනක් රටවලට වඩා අපි 

ු ර්වලයි කිවවා. හතබතයි, අපට වඩා ආර්කක ව ශයන් හා ශසෞඛය 

අං වලින් දියුණු රටව්  කඩාශගන වතශටන ශකොට අපි සාර්ථකව 

එයට ුදහුග ු න්නා. ඒ සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, 

අගමතතිතුමාත් නායකත්වය ු න්නා.  

සංචාරක වයාපාරය ආරම්භ කිරීම තුළින් ලක්ෂ 31ක් 

යතශපනවා. ශම් ලක්ෂ 31 කඩා වට්ටන්න ඕනෑ නම්, කරන්න 

තිශබන ශහොඳම ක්රමශවෙය තමයි ශමය විශවචනය කරන එක. 

එශසේ විශවචනය කරන්න ඔබතුමන්ලා පාවිච්චි කරන්ශන් 

"රටවිරුවන්". විශද්  ශ්රමිකයන් ලංකාවට ශගන්වන්ශන් නතහත,  

සංචාරකයන් ශගන්වනවා කියලා සමාජ මාධය තුළින් 

ඔබතුමන්ලාට සම්බන්ධ  කණ්ඩායම්  ්රචාරය කරනවා. ශ්රී ලංකා 

නිෙහස් පක්ෂයෙ, ශපොු  ජන ශපරුදගෙ, යූඑන්පී එකෙ, සමගි ජන 

බලශවගයෙ කියන එක ශනොශවයි, සියලු ශද් පාලන පක්ෂ 

නිශයෝජනය කරන ලක්ෂ 31ක් සිටිනවා. අපි රටක් විධියට හිතලා, 

රශට් ජනතාව ශවුවශවුවයි ශම් කටයුත්ත කරන්න ඕනෑ. එම නිසා 

ශම් ශයෝජනාව ශගන ආපු ගරු මන්ත්රීතුමාට  මම විශ ේෂශයන්ම 

ස්තුතිවන්ත ශවනවා.    

ගරු හරින් ්රනාන්ු  මන්ත්රීතුමා කියනවා මට ඇහුගා,  

යුක්ශර්නශයන් ගණිකාවන් ශගනත් ලා කියලා. මම ෙන්ශන් 

නතහත, ඒ අයශේ passport  එශක් ශකොශහේවත් වෘත්තිය විධියට 

"ගණිකා" කියලා ලියලා තිශබනවාෙ කියලා. එශහම නම් එතුමා ඒ 

ශගෝ ලන් එක්ක හතසිශරන්න ඕනෑ. ශමොකෙ, ගරු රන්ජන් 

රාමනායක මන්ත්රීතුමාම කිවවා, ගරු හරින් ්රනාන්ු  මන්ත්රීතුමා 

ශකොශක්න් ගහන  
[මූලාසනයේ අණ පරිදි ඉව්  කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

පුද්ගලශයක් කියලා. එශහම නම්, එතුමා ශකොශක්න් ගහලා 

ගතහතුවත් එක්ක බුදියලා ඇති.  
[මූලාසනයේ අණ පරිදි ඉව්  කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

එශහම නතත්නම් ශකොශහොමෙ කියන්ශන් ශම් ගණිකාශවෝ කියලා. 

ඇයි, ශම් විධියට ඔවුන් හෑ් ලු කරන්ශන්.  

මම වගකීශමන් කියනවා, සියලු රටව්  සම්බන්ධ කරශගන, 

සංචාරකයන් ශගන්මශම් ශම් වතඩ පිළිශවළ අපි ක්රියාත්මක කරන 

බව. යුක්ශර්නය ශවන්න පුළුවන්, ශවනත් රටක් ශවන්න පුළුවන්, 

ඒ ශමොන රටකින් ශහෝ  ,111කට වත බ පිරිසක් ශගන්වා ගත්ශතොත් 

ඒක ශම් ශවලාශව අශේ pilot project එකට වටිනවා. ශමොන 

අභිශයෝග තිබුගත්, වගකිව යුතු රජයක් හතටියට අපි ලබන 06වන 

ොට වනවන් ශතොටුශපොළ විවෘත කරනවා. අපි ශම් මාසශේ 14වන ො 

ජනාධිපතිතුමා සමෙ ඒ ගතන මූලික සාකච්ඡාවක් පතවතත්වූවා. ඒ 

සඳහා එතුමාශේ ආිතර්වාෙය අපට ලබා ු න්නා. අගමතතිතුමාටත් 

මම කථා  කළා. එතුමාශේ ආශීර්වාෙයත් ලබා ු න්නා. 

එතුමන්ලාශේත් අෙහස වුශණ්, සංචාරක වයාපාරශයන් යතශපන 

ශම් රශට් ලක්ෂ 31ක පිරිස ශවුවශවන් ශම් කටයුත්ත ඉක්මනට 

කරන්න ඕනෑ කියන එකයි. අපි 06වන ො ඒක කරනවා. ඒ සඳහා  

guidelines ඇතුළත් ශකටුම්පතක් හෙලා, 14වන ො අපි ශසෞඛය 

අමාතයාං යට යතවවා. ශසෞඛය අමාතයාං ශයන් තවම ඒ සඳහා 

අුවමතතිය ලතබුශණ් නතහත. මම ෙතුවත් ඒ සම්බන්ධශයන් ශසෞඛය 

ඇමතිතුමියට කථා කළා. එතතන යම් යම්  පරිපාලන ු ර්වලතා 

තිශබනවා. හතබතයි, අපි අෙ guidelines ගතසට් කශළේ නතත්නම් 

commercial flightsවලට canvass කරන්න බතහත. Inbound 

agencies ශම්ක canvass කරන ශකොට අශේ guidelines  ලබා 

ශෙන්න ඕනෑ. ශම් ්රමා ෙය නිසා සමහර විට වනවන් ශතොටුශපොළ 

විවෘත කිරීම ජනවාරි 03වන ො වාශේ දිනයක සිද්ධ ශවන්නත් 

පුළුවන්. හතබතයි, පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් අපි ශම් සියලු වනවන් 

ශතොටුශපොළව්  -මත්තල, කටුනායක- විවෘත කරන්න කටයුතු 

කරනවා. රාජය අමාතය ගරු ඩී.ම. චානක මතතිතුමා, සභාපතිතුමා 

ඇතුළු කණ්ඩායම ඒ ශවුවශවන් වි ාල කාර්ය භාරයක් කරනවා. 

රට විරුවන්ශේ ්ර ්නය සම්බන්ධශයන් ඔබතුමන්ලා අෙ 

අසතය කාරගා ගගනාවක් කිවවා. ශම් වනශකොට 71,111කට 

ආසන්න  පිරිසක් අපි ලංකාවට ශගන්වාශගන තිශබනවා. එයින් 

 1,111ක් අපි රජශේ වියෙමින් quarantine කර තිශබනවා. 

61,111ක විතර සංඛයාවක් තමයි ශහෝට් වල රඳවාශගන 

තිශබන්ශන්. ශහෝට් වල quarantine කිරීශම්දී ගතටලුවක් 

තිශබනවා. අපි ඒ ගතන කථා කළා. හතබතයි, ජනාධිපතිතුමා ඊශේ 

රැස්මමක් පවත්වලා, ඒ ්රමාගය වත බ කරන්න ශයෝජනා කළා. 

ශමශතක් ක්  මතෙ ශපරදිගට සතියකට ගිශේ වනවන් යානා ශෙකයි. 

ලබන සුමානශේ ඉඳලා  flight එකකට 051 ශෙශනක්, 081 

ශෙශනක් වන පරිදි වනවන් යානා පහකින් ලංකාවට ශම් පිරිස 

ශගන්වනවා. ඒ සියලු ශෙනාම රජශේ අුවග්රහය යටශත් 

quarantine කරනවා.  

ඔබතුමන්ලා ක් පනා කර බලන්න, ශම් රශට් බු   ශගවන 

අහිංසක ජනතාවශේ ුදෙලින්, රටවිරුවන්ට කරන සතලකීමක් 

හතටියට තමයි අපි ඒ අය quarantine කරන්ශන්.  ඒ ෙවස් 64ට එක් 

ශකශනකුට රුපිය්  05,111ක 31,111ක විතර ුදෙලක් වියෙම් 

වනවා.    1,111ක් ශම් වනශකොට quarantine කර තිශබනවා. ශම් 

සියලු  කටයුතු රජශේ අුවග්රහය යටශත් තමයි කරන්ශන්. එො මම 

ඒ සම්බන්ධශයන් කටයුතු කරන  ශකොට ශබොශහෝ ශෙශනක් 

ඉ් ලීම් කළා,  "අපට  රජශේ තතන්වලට යන්න බතහත, ඒ සඳහා 

ශහෝට් වල පහසුකම් හෙලා ශෙන්න, අපි ශගවන්න ලෑස්තියි" 

කියලා. ඒ අුවව, ශහෝට් වල ඒ සඳහා අවස්ථාව සලසා ු න්නා. 

ශහෝට් වලත් 61,111ක විතර පිරිසක් ඉන්නවා. මම කලින් කියපු 

flights පහට අමතරව, තමන් වියෙම් කරශගන ශහෝට් වල 

quarantine මමට කතමති අය cargo flightsවලින් ශගන්වන්න 

කටයුතු කර තිශබනවා. ශමශතක් ක්  ඒ එක flight එකකින්  51 

ශෙනායි ශගන්වන්න අවසර ලතබුශණ්. මීට පස්ශසේ 75 ශෙශනකු 

ශගන්වන්න පුළුවන්. මට මතක විධියට, ගිය අවුරුද්ශද් ජුනි මාසය 

වනවිට අශේ තානාපති කාර්යාලවල   1,111ක් පමග ලියාපදිංචි 

ශවලා හිටියා.  එම පිරිස ශම් වන විට 71,111 ෙක්වා වත බ ශවලා 

තිශබනවා. අලුතින් එකතු වන අය තමයි ශම් ඉන්ශන්. ඒ 

සංඛයාශ් ඛන  අරශගන ඉදිරි කාලශේදී ඒ සියලු ශෙනාම ශමරටට 

ශගන්වන්න කටයුතු කරන්න කියලා අපි උපශෙස් දී තිශබනවා. 

කිසිම අවස්ථාවක, ශ්රී ලාංකික ශ්රමිකයන්ට කිසිු  හානියක් ශනොවන 

විධියට ශම් කාර්යය කරන්න රජය කටයුතු කර තිශබනවා. ශම් 

වන ශකොට අපි ඒ සියලු වගකීම් ඉෂ්ට කර තිශබනවා. ශමතතනදී 

හුදොව stakeholdersලා ශලස මතදිහත් මම සම්බන්ධශයන් අපි 

එතුමන්ලාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 
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අපි commercial flights පටන් ගන්න ශකොට හුදොශවන්  සහ 

ශපොලීසිශයන් ඉ් ලීමක් කළා, ුද්  මාස තුන අපට අධීක්ෂගය 

කර ශෙන්න කියලා. අපි ශම් හතම ශෙයක්ම කරන්ශන් ඇයි?   වග 

කිව යුතු රජයක් හතටිය ට අපි ශම් රශට්  පුරවතසියාශේ ශසෞඛය 

තත්ත්වය සුරක්ක ත කළ යුතුයි. ශමච්චර ක්  අපි සංචාරකයන් 

ලංකාවට ශගන්වූශේ නතහත. එශහම ශනොකළත්,  තතන් තතන්වල 

ශම් ශරෝගය ශබෝ ශවන්න පටන් ගත්තා. ශම්ක ශලෝකය පුරාම 

පතතිරි තිශබන වසංගතයක්. ඒ නිසා ෙතන් අපි ශම් ශකොශරෝනා 

ශරෝගයත් එක්ක ජීවත් ශවන්න පුරුු  ශවන්න ඕනෑ; ඒක සාමානය 

තත්ත්වයට පත් කර ගන්න ඕනෑ.  

උෙයංග මරතුංග මහත්මයා mask එකක්වත් ෙමලා හිටිශේ 

නතහත කියලා සමහර අය කිවවා. මමත් මශේ වාහශන් යන ශකොට 

mask එක ෙමන්ශන් නතහත. මම ශගෙර ඉන්න ශකොට mask එක  

ෙමන්ශන් නතහත. ශපෞද්ගලික තතනකට ගිශයොත්, ඒ ස්ථානශේ 

ඉන්න පුද්ගලයන් ගතන මට වි ්වාසයක් තිබුශගොත් මම mask එක 

ෙමන්ශන් නතහත. ශමොකෙ, අපට යම් යම් අපහසුකම් තිශබනවා. 

ඔබතුමන්ලාටත් එශහම ඇති. හතබතයි, අපිත් ඒ ශෙයම කරලා, තව  

ශකශනක් mask එක ෙතම්ශම් නතහත කියලා විශවචන කරනවා. මම 

ෙන්නා තරමින් එතුමාත් bio-bubble එක තුළ ඉන්නවා. අශේ  

රශට් සංචාරක කර්මාන්තශයන් යතශපන තිස්ලක්ෂයක් ජනතාව 

ශවුවශවන් ශම් වතඩ පිළිශවළට සහශයෝගය ලබා ශෙන්න කියා 

විපක්ෂශයන් ඉ් ලා සිටිමින්, මා නිහඬ ශවනවා. ස්තුතියි.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාශේ කථාව 

විනා බ පහකින් පමග අවසන් කරන්න.  

 

[අ.භා. 5.3   
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහය මහයතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, සාමානයශයන් සභාව ක්  

තබන අවස්ථාශවදී ඉදිරිපත් කරන ශයෝජනාවට පිළිතුරු ශෙමින් ඒ 

විෂයට අොළ ශර්ඛීය අමාතයාං ශේ ඇමතිවරයා තමයි අවසන් 

කථාව කරන්න ඕනෑ. ශමොකෙ, ඊට ශපර කරන ලෙ සියලු 

කථාවලට එතුමා  තමයි උත්තර ශෙන්න ඕනෑ. මම ෙන්ශන් නතහත, 

ගරු ඇමතිතුමාට අෙ කලින් කථා කරන්ශන් ු න්ශන් ශමොන 

ආෙර් යක් අුවවෙ කියලා, මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි.  
 

ගරු ්රසන්න රණතුමාංග මහයතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ුදලින් පතහතදිලි කිරීමක් කශළේ. 
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහය මහයතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

සියලු කාරගා අවසානශේදී පතහතදිලි කළා නම් තමයි වඩාත් 

ශහොඳ, ගරු ඇමතිතුමනි. 

මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, සංචාරක වයාපාරය 

කියන්ශන්, වාර්ක කව අශේ රටට ශඩොලර් බිලියන 5ක,  ක පමග 

ආොයමක් ලබා ු න් ක්ශෂේත්රයක්. ශම් ක්ශෂේත්රශයන් ලක්ෂ 31කට 

වත බ පිරිසක් සෘජුව හා වක්රව ආොයම් ලබනවා.  අපි ෙන්නවා, අශේ 

රටට වත බ ව ශයන් සංචාරකයන් එන්ශන් චීනශයන් සහ 

ඉන්දියාශවන් බව. යුශරෝපා රටවලිුවත් යම් සංචාරකයන් 

්රමාගයක් එනවා. වර්තමාන ශකොවිඩ් අර්බුෙයත් එක්ක 

ඔබතුමන්ලා ශම් සංචාරක වයාපාරය ්රවර්ධනය කිරීම යුක්ශර්නය 

වාශේ රටකින් පටන් ගත්ශත් ඇයි? ඒක තමයි අපට තිශබන 

්ර ්නය.  

යුක්ශර්නශේ ඒකපුද්ගල ආොයම අශේ රශට් ඒකපුද්ගල 

ආොයමට වඩා අඩුයි. ඒක නිසා ඒ රටින් සංචාරකශයෝ ශගන්වන්න 

එපා කියලා මම කියන්ශන් නතහත. අපි ෙන්නවා, අෙ එංගලන්තය 

සහ යුශරෝපා රටව්  ආශ්රිතව අලුත් ශකොශරෝනා ්රශේෙ 

ඇතිශවමින් තිශබන බව. එවතනි අවස්ථාවක, යුක්ශර්නය වාශේ 

රටක් ශම්කට ශයොො ගතනීම ගතන අපට ්ර ්නයක් තිශබනවා. ශම් 

කටයුත්ත bio-bubble වුගාට ඒවා කඩාශගන එළියට ගිහි් ලා 

්ර ්න ඇතිශවලා තිශබන ආකාරය අපි ෙතක්කා ශන්. ඔබතුමන්ලාට 

ශම් සඳහා චීනය ශයොො ගන්න බතරි ඇයි? චීනය කියන්ශන් 

ශකොවිඩ් අර්බුෙය ෙතනට යම් විධියකින් පාලනය කළ රටක්. 

ශකොවිඩ් වසංගතය අඩුශවමින් යන සහ ශකොවිඩ් වසංගතය 

ශහොිනන්  මර්ෙනය කළ එවතනි තවත් රටව්  ගගනාවක් 

තිශබනවා. ශමතතනදී, සංචාරක වයාපාරයට එහා ගිය ජාවාරම්කාර 

ශපළතන්තියක් ඉස්සරහට ඇවි් ලා තිශබන බව තමයි අපට නම් 

ශපශනන්ශන්. අෙ ශම් සම්බන්ධශයන් තීන්ු  තීරග ගන්ශන් 

සංචාරක ඇමති ්රසන්න රගතුංග මතතිතුමාෙ, එශහම නතත්නම් 

කාලයක් හතංගිලා සිටි රතු වශරන්තුකාරශයක් වුණු උෙයංග 

මරතුංග ෙ කියන ්ර ්නය අෙ රශට් ජනතාවට තිශබනවා.                     

ශම් කටයුත්ශත්දී අඩුම ගගශන් සංචාරක මණ්ඩලශේ 

නිලධාරින්ශේවත් අුවමතතියකින් ශතොරව කටයුතු කරන 

ආකාරයක් අපි ෙතක්කා. මතති ඇමතිවරුන්ට එහා ගිය ගජ මිතුරු 

ශපළතන්තියක්, ජාවාරම්කරුවන්  පිරිසක් තමයි අෙ ශම් හතම 

තතනම කරගම් ගහන්ශන්. විශද් ගත ශ්රමිකයන් ශම් රටට 

ශගන්මශම්දීත් ශම් ජාවාරම්කාර ශපළතන්තිය තමයි ඒ කටයුතු 

කරන්ශන්.  

මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට තවත් වතෙගත් කාරගයක් 

තිශබනවා, කියන්න  ධම්මිකා ශපශර්රා මහත්මිය ඉතාලිශේ 

මිලාශනෝ නගරශේ ඉඳලා  මෑතකදී තමයි ලංකාවට ආශව. ඇයශේ 

වයස අවුරුු  49යි. ඇයශේ ස්වාමිපුරුෂයා තමයි ඉඳුනි්  

මහත්මයා. ඔවුන් ලංකාවට ආශව පසුගිය මාසශේ 68වන ො. ශම් 

ධම්මිකා ශපශර්රා මහත්මියට ශරෝග කීපයක් තිබුගා. හතබතයි, 

ශකොවිඩ් ශනොශවයි. ඇයට ්රතිකාර ගන්න වවෙයවරශයකු ළෙට 

ගිහි් ලා එන්න අවසර ඉ් ලුවා.  නුදත් අවසර  ු න්ශන් නතහත. 

ශම් අය ශමොකක්ෙ කිවශව? "අශේ ශහෝට් වල ්රතිකාර කරනවා, 

ඒ සඳහා වවෙයවරු ඉන්නවා" කිවවා. ඔවුන් ුවවර Suisse Hotel 

එකට අරශගන ගියා. අන්තිමට ශමොකක්ෙ වුශණ්? හරියටම  0106 

ජනවාරි පළුදවතනි ො ඒ ශහෝට්  කාමරශේදී ඇය මිය ගියා. ඇයට 

්රතිකාර ශකරුශණ් නතහත. ඒ විධියට, ඔවුන් ඉතා අසරග 

තත්ත්වයකට පත් වුගා.  

ඊශේ-ශපශර්ො මට මිත්රශයක් හම්බ වුගා. ඔහු රැකියාවට 

මාලදිවයිනට ගිහි් ලා සිටිශේ. මීට මාස කීපයකට කලින් ඔහුශේ 

පියා මතරුගා. "මට ආර්කක ්ර ්න තිශබනවා. මශේ පියා 

නතතිශවලා, ශබොශහොම අුවශවෙනීය තත්ත්වයක් තිශබන්ශන්. මට 

ශම් රටට එන්න අවසර ශෙන්න" කියලා ඔහු ඉ් ලුවා. ඒ සමෙම 

ඔහුශේ යාළුශවකුත් අවසර ඉ් ලා තිබුගා, ශමරටට එන්න. "මම 

කියන ගගනක් වියෙම් කරන්නම්, මට ලංකාවට එන්න අවසර 

ශෙන්න" කියලා ඒ යාළුවා ඉ් ලා තිබුගා. අර, 'කියන ගගනක් 

වියෙම් කරන්නම්' කියපු එක්ශකනාට පතය ශෙක තුනක් ඇතුළත 

්රතිචාර ලතබුගා. නුදත්, තමන්ශේ ු ක, නතතිබතරිකම්, අමාරුකම් 

කියපු මශේ මිත්රයාට ෙවස් හතරක්, පහක් යනශතක් ්රතිචාර 

ලතබුශණ් නතහත.  

අෙ  විශද් ගත රටවිරුශවකුට අශේ රටට එන්න අවස්ථාවක් 

නතහත. කියන කියන ශහෝට් වලට ගිහි් ලා වියෙම් කර ශගන 

ඉන්නවා නම්, රජශේ ගජ මිතුරන්ශේ package එකට යටත් නම්, -

අවනත නම්- ඒවාට ශගවනවා නම් ඒ අයට ්රුදඛතාව ලතශබනවා. 

නුදත්, නතතිබතරිකම්, අමාරුකම් තිශබන ශකනාට, ඩුබායිවලට, 

නතත්නම් මතෙ ශපරදිග රටවලට ගිහි් ලා වසරක් ශෙකක් වතඩ 

කරලා ලක්ෂ ශෙකක් තුනක් අමාරුශවන් හම්බ කරපු ශකනාට අෙ 

ලංකාවට එන්න විධියක් නතහත. ශම්කයි ඇත්ත තත්ත්වය, ගරු 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ඇමතිතුමනි. මම කියන්ශන්, ශම් ගතන ඔබතුමා ක්රමශවෙයක් 

හෙන්න; ඔබතුමාශේ අමාතයාං ශයන් ක්රමශවෙයක් හෙන්න 

කියලායි. කරන්න යන වතඩපිළිශවළ ඔබතුමා පතහතදිලි කළා. අපි 

ඒකට සුබ පතනවා. ශම් රශට් උවු රක් තිශබනවා. ශකොශරෝනා 

ශෙවන රැ් ල ඇති ශනොවුගා නම් ඔබතුමාට ශම් වතශඩ් ශබොශහොම 

සාර්ථකව කරන්න තිබුගා. ශකොශරෝනා ශෙවතනි රැ් ල 

යු ක්ශර්නශයන් ආපු පුද්ගලශයකුශගන් තමයි ආරම්භ වුශණ්. ඒක 

නිසා අශේ රට ඇතුළත ආරක්ෂාව තහවුරු ශවමින්  සංචාරක 

වයාපාරය ්රවර්ධන ශවන්න ඕනෑ. ඔබතුමාශේ උත්සාහය ශහොඳයි. 

ඔබතුමාට එහා ගිය ගජමිතුරන් කිහිප ශෙශනක් තීන්ු  - තීරග 

ගත්ශතොත් ඔබතුමාශේ උත්සාහය ගෙට කතූර ඉනි බවට පත් 

ශවනවා කියලා අපට වි ්වාසයක් තිශබනවා. ඔබතුමා ඒ කටයුතු 

කරන්න. ඔබතුමා  ශම් ගතන ෙන්න සතබෑ ෙක්ෂ විශ ේෂඥ 

කණ්ඩායමකුත් එක්ක කටයුතු කරන්න. වවෙය විෙයාව පිළිබඳව 

ෙන්න ෙක්ෂ නිලධාරින් අපට ඉන්නවා. ඔබතුමා ගිහි් ලා අනි්  

ජාසිංහ මහත්තයාශගන් උපශෙස් ගන්න. ඔබතුමාශේ කමිටුවට 

එතුමා ගන්න. එතුමා ශකොවිඩ් කමිටුවටත් නතහත. එතුමා ශහොඳ 

අත්ෙතකීම් තිශබන නිලධාරිශයක්. එතුමා ඔබතුමාටත් ශහොඳ 

උපශෙස් ශෙයි. එශහම කටයුතු කරලා අශේ රශට් සංචාරක 

වයාපාරය වත බදියුණු කරන්න, ්රවර්ධනය කරන්න, ලක්ෂ 31කට 

වත බ සංඛයාවකශේ ජීවිකාව සාර්ථක කර ගන්න සහශයෝගය 

ශෙන්න කියලා ඉ් ලමින් මා  නතර ශවනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි.  

 

[අ.භා. 5.40  
 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහයතා  
(ைொண்புைிகு மு ிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු නිශරෝෂන් ශපශර්රා 

මන්ත්රීතුමා සභාව ක්  තබන අවස්ථාශව ශම් ශයෝජනාව ශගන ඒම 

පිළිබඳව එතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා.  

මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, ්රසන්න රගතුංග ඇමතිතුමා 

මහ ඇමති ශවලා ඉන්න කාලශේ මාත් පළාත් සභාශව එතුමා 

එක්ක වතඩ කරලා තිශබනවා. එතුමාශේ ෙක්ෂතාව ගතන අපට 

වාෙයක් නතහත, වතඩ කරන්න පුළුවන් ඇමතිවරශයක්. ශමතතන 

තිශබන ්ර ්නය ඒක ශනොශවයි. එතුමා ඇමතිතුමා වුගාට තීන්ු  - 

තීරග ගන්ශන් එතුමා ශනොශවයි. ශමොනවා කිවවත් ශම් ආණ්ඩුශව 

ඉහළ ශපළතන්තියක් ඉන්නවා. අපි ඉස්සර කියනවා, kitchen 

Cabinet වාශේ කියලා. ඒ වාශේ කිහිප ශෙශනක් ජනාධිපති 

මන්දිරශේ ඉන්නවා. ජනාධිපති මන්දිරශේදී ගන්නා තීන්ු  - තීරග 

තමයි තුදන්නාන්ශසේලාට ක්රියාත්මක ශවන්ශන්. ශම් ආණ්ඩුශව 

ඉන්න ඇමතිවරුන්ශේ අ  ශඳෝනා තුළින් අපට ඒක ශපශනනවා. 

පුත්තලම දිස්ත්රික්කය නිශයෝජනය කරන අරුන්දික ්රනාන්ු  රාජය 

ඇමතිතුමා ඊශේ කිවවා, පිට රට ඉන්න අශේ ශ්රී ලාංකිකයන් 

ශගශනන එශක් වි ාල 'වයාපාරයක්'  තිශබනවා කියලා. අපි ඒ 

ගතන දිගින් දිගටම ශචෝෙනා කළා. තුදන්නාන්ශසේලා පිළිගත්ශත් 

නතහත. නුදත් ඊශේ රාජය ඇමතිතුමා එළිපිටම කිවවා. ශම්ක වි ාල 

මා කයාවක් කියලා කිවවා.  

නාම්  රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාත් ඒ හා සමානම ්රකා යක් කළා. 

ඒ නිසා අපි කරන ශචෝෙනා, විග්රහ  ශද් පාලන ශකෝගයකින් 

බලන්න එපා. අපි  ඒවා කරන්ශන් සද්භාවශයන්. අපි කියපු හතම 

ශෙයක්ම ෙතන් ශපොඩ්ඩ - ශපොඩ්ඩ, ශකශමන් - ශකශමන් ඔේපු 

ශවනවා. තුදන්නාන්ශසේලා එක පාරට පිළිගන්ශන් නතති වුගත් 

ෙතන් වටින් ශගො බන්  පිළිශගන එනවා. අෙ  සංචාරක වයාපාරය 

වතටිලා තිශබනවාය කියන එක අපි කවුරුත් පිළිගන්නා ශෙයක්. 

ලංකාශව විතරක් ශනොශවයි, ුදළු ශලෝකශේම සංචාරක 

කර්මාන්තය වතටිලා. සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කරන්න 

පළුදශවන්ම කරන්න ඕනෑ ශමයයි. සංචාරක  වයාපාරශේදී  

ශමරටට ශගන්වන පුද්ගලයන් ශකොශරෝනා  වයිරසය අඩු රටක 

පුද්ගලයන් ශවන්න ඕනෑ; risk එක අඩු ශවන්න ඕනෑ; ුදේ  වත බ 

පුර වියෙම් කරන්නත් ඕනෑ. ඒ ශෙකම වුශගොත් ශන්, සංචාරක 

කර්මාන්තය දියුණු කරන්න පුළුවන් වන්ශන්. අශේ රටට 

සංචාරකශයක් එද්දි ඒ රශට් ශකොශරෝනා වයිරසය අඩු ශවන්නත් 

ඕනෑ. ඒ වාශේම ඒ එන සංචාරකයන් ුදේ  වියෙම් කරන්නත් 

ඕනෑ. ඒ ශෙක ශවන්ශන් නතත්නම් ශකොශහොමෙ සංචාරක 

කර්මාන්තය දියුණු ශවන්ශන්?  

අෙ ශවන ශකොට යුක්ශර්න ජනගහනශයන් ලක්ෂ 66ක්  

ශකොශරෝනා ආසාදිතයන් හතටියට ඉන්නවා. ශකොශරෝනා වයිරසය 

හතදිලා 01,111ක් මතරිලා තිශබනවා. ඊළෙට, ඔවුන්ශේ ඒක 

පුද්ගල ආොයම ශඩොලර් 3,851යි. ඒ කියන්ශන් ලංකාවට වඩා 

අඩුයි. අශේ ඒක පුද්ගල ආොයම ශඩොලර් හාරෙහස් පනහක් පමග 

ශවනවා. හාරොහක් කියුද ශකෝ. යුක්ශර්නය අපට වඩා ආර්කක 

අතින් ඉතාම  පහළ රටක්. එශහම ආර්කක අතින් පහළ ඉන්න 

රටක සංචාරකයන් ශගනත් ලා ශකොශහොමෙ ශම් රට දියුණු 

කරන්න යන්ශන්? යුශරෝපීය රටව්  ශබොශහොමයක් යුක්ශර්න 

ජාතිකයන්ට ඒ රටට ඇතුළුමම තහනම් කරලා තිශබනවා. 

ශමොකෙ, යුක්ශර්නශේ 38ශෙශනකුශගන් එක් ශකශනක් 

ශකොශරෝනා ආසාදිතශයක් බවට අෙ හඳුනාශගන තිශබන නිසා. ඒ 

කියන්ශන් 38ශෙශනක් ගත්තාම ඒ 38ශෙනාශගන් එක් ශකශනක් 

ශකොශරෝනා ආසාදිතශයක්. එශහම අවොනමක් තිශබන රටකින් 

තමයි තුදන්නාන්ශසේලා සංචාරකයන් ශගන්වන්ශන්.  එශහම 

අවොනමක් ගන්නවා. නුදත් ඔවුන් ඇවි් ලා ුදේ  වියෙම් 

කරන්ශන්ත් නතහත. ෙතන් තුදන්නාන්ශසේලා ඔවුන්ට ලබා දීලා 

තිශබන ශහෝට්  අරශගන බලන්න. අපට වාර්තා ශවලා 

තිශබනවා, ශඩොලර් 051ට තිබුණු පතශක්ේ එක ශඩොලර් 611කට 

දීලා තිශබනවා කියලා. සියයට 51කට වඩා ඒක අඩු කරලා 

තිශබනවා. ශඩීාලර් 911කට තිබුණු සමහර packages ශඩොලර් 

ශෙසිය ගගනකට දීලා තිශබනවා. එතශකොට ඒ ශගෝ ශලෝ ුදේ  

වියෙම් කරන්ශන් ශකොශහේෙ? එවතනි සංචාරකයන් ශගනත් ලා ශම් 

රශට් සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කරන්න පුළුවන්ෙ? මා කිවවා 

වාශේම ඔබතුමන්ලාට ඇත්ත ව ශයන්ම සංචාරක කර්මාන්තය 

දියුණු කරන්න ඕනෑ නම්, ශකොශරෝනා  වයිරසය අඩු රටව්  

ශමොනවාෙ කියා හඳුනා ගන්න ඕනෑ. ඒ එක්කම ඒ එන 

සංචාරකයන් ුදේ  වියෙම් කරන්න පුළුවන් සංචාරකයන් 

ශවන්නත් ඕනෑ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශේ කථාව ෙතන් අවසන් කරන්න. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහයතා  
(ைொண்புைிகு மு ிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශම් කරුණු 

ශෙකම යුක්ශර්නශේ නතහත. ඔවුන් ුදේ  වියෙම් කරන්ශන්ත් නතහත. 

ශකොශරෝනා වයිරසය අතින් ඒ රට ඉතාම high risk රටක්. ඒ 

කරුණු ශෙකම නතති රටක ඉන්න සංචාරකයන් ශගන්වා 

තුදන්නාන්ශසේලා කියනවා, සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු 

කරන්නයි යන්ශන් කියලා. මට ශත්ශරන්ශන් නතහත  ඒ 

ශකොශහොමෙ කියලා. හම සුු  වුගාට හතම එක්ශකනාම ුදේ  

වියෙම් කරන්ශන් නතහත. අපි  සංචාරකයන්ට  'සුද්ශෙෝ' කියලා 

කියන්ශන් සුද්ශෙෝ වාශේ වියෙම් කරන නිසා ශන්. යුක්ශර්න 

ජාතිකයුවත් සුද්ශෙෝ තමයි. ඒක තමයි මා කිවශව, හම සුු  වුගාට 

හතම එක්ශකනාම ුදේ  වියෙම් කරන්ශන් නතහතයි කියලා. හිපිශයෝ 

ශගනත් ලා සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කරන්න බතහත. මා හිතන 

හතටියට හිපිශයෝ ශගනත් ලා සංචාරක කර්මාන්තය ශකශසේ 

ශවතත් උෙයංග මරතුංග මහත්මයා නම් දියුණු ශවයි. [බාධා 

කිරීමක්  
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මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, තව කාරගයක් කියලා මශේ 

කථාව අවසාන කරන්නම්. යුක්ශර්න සංචාරකයන් එන්න කලින්, 

ෙවස් 64ක් නිශරෝධායනය විය යුතු බවට තිබුණු නීතිය, 

තුදන්නාන්ශසේලා ඊට කලින් ෙවශසේ ෙවස් 7ක් බවට පත් කළා. 

තුදන්නාන්ශසේලා ෙන්නවා, ඒ සම්බන්ධශයන් යුක්ශර්නශේ 

පවතින නීතිය. විශද්ශීය රටකින් ශකශනක් යුක්ශර්නයට යනවා 

නම් අනිවාර්යශයන්ම ෙවස් 64ක් quarantine ශවන්න ඕනෑ. ඒක 

තමයි යුක්ශර්න නීතිය. නුදත් තුදන්නාන්ශසේලා යුක්ශර්න 

ජාතිකයකු ලංකාවට ආවාම ඒ නිශරෝධායන කාලය ෙවස් 7ක් 

කරනවා. ශමොකක්ෙ ශම්?   නුදත් ඇමතිතුමනි, අපි ඉන්ශන් 

අනිවාර්යශයන්ම සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කරන්න ඕනෑය 

කියන මතශේ. [බාධා කිරීමක්  
 

ගරු ්රසන්න රණතුමාංග මහයතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා හිතන හතටියට එතුමා ශම් 

ගරු සභාව ශනොමෙ යවනවා. මා ශම් සම්බන්ධශයන් තිශබන 

guidelines සභාගත කළා. ඒ pilot project එශක් සඳහන්ශවලා 

තිශබනවා, නිශරෝධායන කාලය දින 64ක් කියලා.  
 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහයතා  
(ைொண்புைிகு மு ிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

නුදත් ශම් වනවිට ඒක දින 7කට ශවනස් කරලා තිශබනවා. 
 

ගරු ්රසන්න රණතුමාංග මහයතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

නතහත, නතහත. මා විසින්මයි ඒක කශළේ. මා වග කීශමන් තමයි 

කියන්ශන්. ඒ දින 64 stage I hotelsවල ඉන්න ඕනෑ. පළුද  දින 

7න් පස්ශසේ ඒ ශගෝ ලන්ට තවත් stage I hotel එකකට යන්න 

පුළුවන්. ශම්ක ශත්රුම් ගන්න, ගරු මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමා කියන 

එක වතරැදියි. මා ෙතන් ශම් guidelines සභාගත කළා. Health 

Ministry එශකන් දීපු guidelines මා සභාගත කළා. ඒ ශගෝ ශලෝ 

දින 64ක් නිශරෝධායන වන්න ඕනෑ. Second PCR test එක 

negative ව ී  ගාම ඒ ශගෝ ලන්ට stage I hotel එකකට යන්න 

පුළුවන්. ඒ ශගෝ ශලෝ හම්බන්ශතොටම ඉන්ශන් නතහත. ඒ 

ශගෝ ලන්ට මහුවවරට යන්න ඕනෑ නම්, stage I hotel එකක් 

මහුවවරත් තිශබනවා. ඒකට යන්න පුළුවන්. ඒකට ශ්රී ලාංකිකයන් 

සම්බන්ධ ශවන්ශන් නතහත. ඒ ශගෝ ලන්ට අවස්ථාවක් දීලා 

තිශබනවා, එශහම යන්න. එශහමයි අපි කරන්ශන්, ගරු 

මන්ත්රීතුමා. 
 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහයතා  
(ைொண்புைிகு மு ிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියන guideline එශක් ඒ කාලය 

තිශබනවා ශවන්න පුළුවන්. නුදත් ඔවුන්ට ෙවස් 7ක නිශරෝධායන 

කාලයක් දීලා තිශබන බව තමයි ෙතනට වාර්තාශවලා තිශබන්ශන්. 

එශහම නම් ඒක නිවතරැදි කරන්න ශවනවා. ඒක තමයි මා කිවශව. 

ගරු ඇමතිතුමනි, තුදන්නාන්ශසේලා හඳුනා ගන්න ඕනෑ, ඇත්තටම 

සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කරන්න ඕනෑ නම් ශකොයි රටින්ෙ 

සංචාරකයන් ශගශනන්න ඕනෑ කියලා.  Risk එක අඩු රටව්  

ශමොනවාෙ, වත බශයන් ුදේ  වියෙම් කරන්න පුළුවන් සංචාරකයන් 

කවුෙ කියා හඳුනා ගන්න ඕනෑ. ඒ ශවුවශවන් තමයි 

තුදන්නාන්ශසේලාශේ උනන්ු ව ඇති ශවන්න ඕනෑ  කියන එක 

තමයි මශේ අෙහස. 
 

ගරු ්රසන්න රණතුමාංග මහයතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ෙතුවවත් කරන්න මා 

ශම් කාරගය කියන්නම්. ඕනෑම රටකින් සංචාරකයන් ශගශනන්න 

පුළුවන්. අපි යුක්ශර්න රටම කියලා කිවශව නතහත. හතබතයි, තවම 

අපට ශවනත් රටක් ඉදිරිපත් වුශණ් නතහත. ශමොකෙ, අශේ නීති රීති 

තෙ නිසා. අශේ නීති රීති තෙ නිසා සංචාරකයන් එන්න කතමති 

නතහත. ඒ ආයතන ්රධානින් එක්ක කථා කරලා අලුත් guideline 

එකක් 06 වන ො සිට ක්රියාත්මක කරන්න කටයුතු කරනවා. ඒ 

guideline එකත් මා සභාගත කළා. ඔබතුමන්ලා ඒවා අධයයනය 

කරලා ශමොනවා ශහෝ අෙහසක් තිශබනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහයතා  
(ைொண்புைிகு மு ிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි. අපි පතහතදිලි කශළේ, 

අනිවාර්යශයන්ම ශකොශරෝනා වසංගතයට අපි ුදහුග ශෙන්න 

ඕනෑය කියන එකයි. ශම් වසංගතයත් එක්ක ගමනක් යන්න 

ශවනවා. ඒ ගතන වාෙ විවාෙයක් නතහත. තුදන්නාන්ශසේලා කරන 

ශද් ්රශයෝජනවත් ශවන්න ඕනෑ. එය ශම් රශට් සංචාරක 

කර්මාන්තයට ්රශයෝජනවත් ශවන්න ඕනෑ, ශම් රශට් ආර්කකයට 

්රශයෝජනවත් ශවන්නත් ඕනෑ. එශහම නතතුව ඒ ගන්න තීන්ු  

ආපසු කරකවලා ගත්ශතොත් වතඩක් නතහත. ශකොශරෝනා ශෙවන 

රැ් ල යුක්ශර්න ජාතිකයකුශගන් ශබෝ වුගාය කියන කථාව ශම් 

වන විට අපිත් ෙන්නවා. එය සියලුශෙනාම පිළිගන්නා කාරගාවක්. 

ඒ නිසා තමයි අපි කියන්ශන් ශකොශරෝනා වයිරසය තිශබන high 

risk රටකින් සංචාරකයන් ශගශනන එශකන් risk එක වත බයි 

කියලා. ඒ risk එක විතරක් ශනොශවයි, ඔවුන් වියෙම් කරන ුදේ  

්රමාගයත් අඩුයි. එතශකොට තුදන්නාන්ශසේලා බලාශපොශරොත්තු 

වන ඒ කර්තවය ශෙකම ඉෂ්ට ශවන්ශන් නතහතයි කියන එක තමයි 

මා ශමහිදී මතු කශළේ. මා ෙන්ශන් නතහත, උෙයංග මරතුංග 

මහත්මයාශේ කර්තවය  ඉෂ්ට ශවයිෙ කියන එක. නුදත් ඔබතුමා 

මහන්සි ශවනවා. ඒ ගතන අපට ගතටලුවක් නතහත. නුදත් ඔබතුමාට 

නිෙහශසේ වතඩ කරන්න පුළුවන් පරිසරයක් ශම් ආණ්ඩුව තුළ 

නතහතයි කියන එක මතක් කරමින් මා නිහඬ ශවනවා.  

 

ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම. රාධාක්රිෂ්ගන් මන්ත්රීතුමා.  

 
[අ.භා. 5.56  

 

ගරු සආචාර්ය  වී. රානාක්රිෂණ්න් මහයතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) வீ. இரொதொகிருஷ்ைன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ  නිශරෝෂන් ශපශර්රා 

මන්ත්රීතුමා ශගන ආ සභාව ක්  තතබීශම් ශයෝජනාව 

සම්බන්ධශයන් මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ඒ පිළිබඳ  

මමත් වචන කීපයක් කථා කරන්න ඕනෑ. ශමොකෙ, ම ම 

නිශයෝජනය කරන්ශන් ුවවරඑළිය දිස්ත්රික්කය නිසා.  

මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, ුවවරඑළිය දිස්ත්රික්කය 

කියන්ශන් ශද්ශීය සහ වි ශද්ශීය සංචාරකයන් වත බපුර එන 

්රශද් යක්. ඒ පතමිශගන සංචාරකයන්ශගන්  ආොයම් මාර්ග 

උපයා ගත් ජනතාවට අෙ ඒ ආොයම් මාර්ග  අහිමි ශවලා 

තිශබනවා. මම හිතන විධියට ුවවරඑළිය දිස්ත්රික්කශේ විතරක් 

31,111කට වත බ ජනතාවක් ශම් නිසා අසරග ශවලා තිශබනවා. 

සංචාරක කර්මාන්තය නිසා යතපුණු ඒ ජනතාව අෙ කිසිම ශෙයක් 

කරන්න බතරි තත්ත්වයකට පත් ශවලා ඉන්නවා. ශමොකෙ, ෙතන් 

ශහෝට්  වහලා. ශහෝට් වල වතඩ කරපු ශසේවකයන්ට ුදලින් මාස 

3ක් නිවාඩු ු න්නා; ඊට පස්ශසේ මාස  ක් නිවාඩු ු න්නා. ෙතන් 

අවුරුද්ෙක් නිවාඩු දීලා ඒ අය ශගෙරටම ශවලා ඉන්නවා. ෙතන් ඒ 

ශගෝ ලන්ට රැකියාවක් නතහත.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ඊළෙට, guidesලා, ත්රී ම්  රථ රියතු රන්, එළවලු supply කරන 

උෙවිය වතනි විවිධ අය සංචාරක වයාපාරශයන් නිසා ආොයම් මාර්ග 

උපයා ගත්තා. ෙතන් ඒ අයටත් ආොයමක් ශනොලතශබන තත්ත්වයට 

පත් ශවලා තිශබනවා. ගරු ශේ.සී. අලවතුවල මන්ත්රීතුමා කියපු 

විධියට ඒ ශගෝ ලන්ට යම්කිසි සහනයක් ශෙන්න 

බලාශපොශරොත්තුවක් තිශබනවා නම්,  ශම් ශවලාශව ඒ සහනය 

ශෙන්න කියලා මම ඉ් ලීමක් කරනවා. ශමොකෙ, ුවවරඑළිය 

දිස්ත්රික්කශේ විතරක් 31,111කට වත බ ජනතාවක් ශම් පවතින 

තත්ත්වය නිසා අසරග ශවලා තිශබනවා.  

අශනක් කාරගය තමයි cottage system එක. සාමානයශයන් 

ෙතන් ුවවරඑළිය දිස්ත්රික්කශේ ශගයක් හෙනවා නම් කාමර ශෙකක් 

ශවනම හෙනවා, සංචාරකයන්ට ශෙන්න. හතබතයි, ෙතන් මාස 

ගගනාවක සිට ුවවරඑළිශේ නවතින්න local touristsලා 

එන්ශනත් නතහත; විශද්ශීය සංචාරකයන් එන්ශන්ත් නතහත. ඒ 

්රශද් වල උෙවිය ශද්පළ බතංකුවලට උකස් තියලා, ගය අරශගන 

කාමර හෙලා සංචාරකයන් එන්ශන් නතති නිසා ෙතන් නිකම් වහලා 

තිශබනවා. අෙ වන විට ඒ අයට ආොයම් ලතශබන මාර්ගයක් 

ශනොමතති තත්ත්වයක් තමයි තිශබන්ශන්.  ඒක නිසා ඒ ශගෝ ලන් 

ගතනත් අපි හිතලා බලන්න ඕනෑ.  

ුවවරඑළිශේ එළවලු වයාපාරය ගත්තත්  ඒ තත්ත්වයමයි.  

ුවවරඑළිශේ ෙතන් ම්  වවලා තිබුගාට, ඒවා විකුගා ගන්න 

කට්ටිය නතහත. ඒ ම්  පිට රට යවන්නත් බතහත. ශමොකෙ, flights 

නතහත. ශම් තත්ත්වය නිසා ුවවරඑළිය දිස්ත්රික්කශේ සංචාරක 

වයාපාරශයන් ආොයම් ලබන උෙවිය විතරක් ශනොශවයි, අශනක් 

ක්ශෂේත්රවලින් ආොයම් උපයන අයටත් අමාරු තත්ත්වයක් උො 

ශවලා තිශබනවා කියන එකත් මම ශම් අවස්ථාශවදී කියන්න ඕනෑ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ෙතන් කථාව අවසන් කරන්න ගරු මන්ත්රීතුමා. 

 
ගරු සආචාර්ය  වී. රානාක්රිෂණ්න් මහයතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) வீ. இரொதொகிருஷ்ைன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
මට තව විනා බ ශෙකක්, තුනක් ශෙන්න, මූලාසනාරූඪත් ගරු 

මන්ත්රීතුමනි.  

ුවවරඑළිය දිස්ත්රික්කය හරහා ෙතන් ශ්රී පාෙස්ථානය වන්ෙනා 

ගමන පටන් ශගන තිශබනවා. ෙවසකට 0,111කට විතර තමයි ශ්රී 

පාෙස්ථානයට එන්න කියලා තිශබන්ශන්. නුදත් ෙතන් ඊට වඩා 

එන්න පටන්ශගන තිශබනවා. ශකොවිඩ්-69 මර්ෙනය සඳහා සිටින 

නිලධාරිුවත්, ශසෞඛය අං යත් නිසියාකාරශයන් ශම් ශද්ව්  

කළමනාකරගය කළාට, ශම් කාරගා ගතනත් විශ ේෂ උනන්ු වක් 

ෙක්වන්න ඕනෑ. ශමොකෙ, ුවවරඑළිය දිස්ත්රික්කශේ හතටන් 

්රශද් ශේ ෙතන් ශකොවිඩ්-69 වසංගතය පතතිරීම වත බ ශවමින් 

පවතිනවා. වතු ආශ්රිතව ශකොවිඩ්-69 වසංගතය පතතිරීම වත බයි. 

ශමොකෙ, වතු ආශ්රිතව ළෙ ළෙ තමයි ලතයිම් කාමර තිශබන්ශන්. ඒ 

ගතනත් ශසොයා බලන්න කියලා මම ශම් අවස්ථාශවදී ඔබතුමාශගන් 

ඉ් ලා සිටිනවා.  

බණ්ඩාරශවල, ඇ් ල, බු ් ල වතනි ්රශද් වලට 

සංචාරකයන්ශේ පතමිණීම ෙතන් නතවතිලා තිශබනවා. ගරු 

ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අශේ රටට සංචාරකයන් ශගන්වා ගන්න එක 

ශහොඳයි. නුදත්, ඒ පිළිබඳව health sector එ කත් කථා කරශගන ඒ 

විධියට වතඩ කටයුතු කරන්න කියලා තමයි මම කියන්ශන්. 

நொன் இங்கு கூற விரும்புவது என்னதவன்றொல், 

நுவதரலியொ ைொவட்டத்தில் சுற்றுலொத்துமறமய நம்பி வொழ் 

கின்ற 30,000ற்கு லைற்பட்டவர்கள் இன்று தபரும் 

கஷ்டத்திற்குள்ளொகியிருக்கிறொர்கள் என்பமதத்தொன். லநரடி 

யொகலவொ அல்லது ைமறமுகைொகலவொ அவர்கள் ைிகவும் 

சிரைத்திற்குள்ளொகியிருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிமலமய  அங்கு 

அவதொனிக்கக்கூடியதொக இருக்கின்றது. ஆகலவ, அவர்களுக்கு 

நன்மை பயக்கக்கூடிய வமகயிலல ஏதொவது உதவிமய இந்த 

அரசொங்கம் தசய்ய லவண்டும். அவர்களுமடய லதமவகமளப் 

பூர்த்தி தசய்வதற்கொன நடவடிக்மககமள எதிர்கொலத்திலல 

சுகொதொரத் திமைக்களத்லதொடு இமைந்து எடுக்கலவண்டும் 

என்பமதயும் நொன் இந்த லநரத்திலல ததொிவித்துக் 

தகொள்கின்லறன்.   

වසරකට ලක්ෂ ගගනක් සංචාරකයන් ුවවරඑළිය 

දිස්ත්රික්කයට එනවා. ශෙසතම්බර් මාසශේ ලක්ෂ ශෙකක්, තුනක් 

විතර සංචාරකයන් ුවවරඑළියට එනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ෙතන් කථාව අවසන් කරන්න ගරු මන්ත්රීතුමා. 

 
ගරු සආචාර්ය  වී. රානාක්රිෂණ්න් මහයතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) வீ. இரொதொகிருஷ்ைன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
ශහොඳයි, මම අවසන් කරන්නම්.  

ළෙදී ෙවසක ගරු අගමතතිතුමාත් ුවවරඑළියට ඇවිත් ගියා. ඒ 

නිසා මම කියපු කාරගා සම්බන්ධවත් විශ ේෂ උනන්ු වක් 

ෙක්වන්න කියලා ඉ් ලා සිටිනවා. මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබාදීම සම්බන්ධශයන් ඔබතුමාට 

ස්තුතිවන්ත ශවමින් මශේ කථාව අවසන් කරනවා. සියලු 

ශෙනාටම ශබොශහොම ස්තුතියි. 

  
[අ.භා. 5.5   
 

ගරු  ඩී.වී. චානක මහයතා සගුවන් යස වා හයා අපනයන කලාප 
සාංවර්නන රාජ අමාතතුමමා   
(ைொண்புைிகு டி.வி.சொனக - விைொனச் லசமவகள் ைற்றும் 

ஏற்றுைதி வலயங்கள் அபிவிருத்தி இரொ ொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. D.V. Chanaka - State Minister of Aviation and 
Export Zones Development) 
මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් අවස්ථාව ලබා දීම 

පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.  කාලීන සහ රටට 

අතයව යම මාතෘකාවක් පිළිබඳව අෙ දින ක්  තතබීශම් ශයෝජනාව 

ශගන ඒම පිළිබඳව ගරු නිශරෝෂන් ශපශර්රා මන්ත්රීතුමාට මම 

ුදලින්ම ස්තුතිවන්ත වනවා. කඩා වතටුණු අශේ සංචාරක  

වයාපාරය නතවත වතාවක් ශගොඩ ගතනීමට අශේ සංචාරක අමාතය 

ගරු ්රසන්න රගතුංග මතතිතුමා වි ාල කාර්යභාරයක් කරනවා. ඒ 

ගතන අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත වන්නට ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, ෙතන් ්ර ්න කීපයක් ඉදිරිපත් 

වුගා. අශේ ගරු ශේ.සී. අලවතුවල මන්ත්රීතුමා කථාව ආරම්භ 

කරද්දිම කියපු ශෙයක් තමයි, "0168 හා 0169 වනශකොට 

ශලෝකශේ සංචාරය කරන්න සුු සුම රට ශලස අංක එකට තිබුණු 

රටට තමයි අෙ ශම් තත්ත්වය උො ශවලා තිශබන්ශන්" කියලා. අපි 

ඒක පිළිගන්නවා. හතබතයි, 0168 හා 0169 වර්ෂ තුළ විතරක් 

ශනොශවයි, 0160, 0163 හා 0164 වර්ෂවලත් ශලෝකශේ සංචාරය 

කරන්න සුු සුම රට ව ශයන් ශත්රුශණ් ලංකාව. “The New 

York Times” පුවත් පත ගත්තත්, “Lonely Planet”  සෙරාව 

ගත්තත්, ඒවා අුවව සංචාරය කරන්න  සුු සුම රට වුශණ් ලංකාව.   

0119 යුෙ ජයග්රහගයත් එක්ක සෑම වර්ෂයකම සියයට 01කින් 
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සංචාරකයන් ලංකාවට එන  එක වත බ වුගා; සංචාරකයන් ලංකාවට 

ගලා  එන එක ලක්ෂ 0, 3කින් වත බ වුගා. 0168 වනශතක් අපි ඒ 

තත්ත්වය පවත්වාශගන ආවා. හතබතයි, අවාසනාවකට 0169 පාස්කු 

්රහාරය එ් ල වුගා. පාස්කු ්රහාරය එ් ල වනශකොට සංචාරක 

වයාපාරශේ සියයට 01ක් තිබුණු වර්ධනය සියයට 41කින් 

ආපස්සට ගියා. ඒ වර්ධනය සියයට 01කින් අඩු වනශකොටම, අනික් 

පතත්ශතන් ශවන ො ආපු සංචාරකයන් ්රමාගයත් සියයට 01කින් 

අඩු වුගා. ලක්ෂ 3කට ආසන්න තරුග තරුණියන් ්රමාගයක් 

පාරට වතටුගා. සංචාරක වයාපාරශයන් ජීවත් ශවච්ච තරුග 

තරුණිශයෝ  0119න් පසුව පළුද වතාවට පාරට වතටුණු අවුරුද්ෙක් 

ඇති වුගා. හතබතයි, ඒ කඩා වතටුණු සංචාරක කර්මාන්තය අපි 

0101 වනශකොට ආරම්භ කළා. සංචාරක වයාපාරය ආරම්භ 

කරනශකොටම අපි කළ පළුද ශද් තමයි, සංචාරක වයාපාරයට 

අොළව පනවා තිබුණු බු  ටික අයින් කිරීම. එො සියයට 65ක් 

තිබුණු බද්ෙ ඉවත් කරලා, එය සියයට බිංු ව කරලා තමයි අපි  

සංචාරකයන්ට එන්න අවස්ථාව ලබා ු න්ශන්. ලංකාශව සංචාරක 

ක්ශෂේත්රශේ නියුතු ලක්ෂ 31ක ජනතාවට ඒ සහන යන විධියට 

තමයි අපි වතඩ ආරම්භ කශළේ. හතබතයි, අවාසනාවට ුදළු 

ශලෝකයටම බලපාමින් ශකොවිඩ් වසංගතය කඩා වතටුගා. මාර්තු 

මාසය වනශකොට ශකොවිඩ් වසංගතය අශේ රටටත් ආවා. ුදළු 

ශලෝකශේම වනවන් ශසේවා කටයුතු, සංචාරක වයාපාර කියන 

සිය් ල බිමට කඩා වතටුගා. සංචාරකයන් ශලෝකය පුරා කළ 

ගමනාන්ත නතවතුගා. ඒ නතවතුග සංචාරක වයාපාර ය මීට මාස 

කීපයකට කලින් සමහර රටව්  ආරම්භ කළා.  

අපිත් එක්ක තරග කරන මාලදිවයින වතනි රටව්  අෙ PCR 

පරීක්ෂග කරන්ශන් නතතුව, නිශරෝධායන වතඩ පිළිශවළක් නතතුව 

සංචාරකයන් ශගන්වනවා. ඉතිහාසශේ සිට ගත්තාම මීට ෙවස් 

තුනකට කලින් ෙවස තමයි මාලදිවයිනට සංචාරකයන් වත බශයන්ම 

ගිය ෙවස. ෙතන් එක ෙවසකට සංචාරකයන් 7,111ක් විතර 

මාලදිවයිනට යනවා. ඒ වාශේම අපිත් එක්ක තරග කරන ඩුබායි 

රටට අෙ PCR පරීක්ෂගය පමගක් කරශගන යන්න පුළුවන් 

තත්ත්වයක් තිශබනවා. අෙ අපට එවතනි රටව්  එක්ක තමයි 

සංචාරක වයාපාරශේදී තරග කරන්න ශවලා තිශබන්ශන්. එශහම 

වුගත්, අපි ශසෞඛය නිර්ශද්  එක්කයි වතඩ කරන්ශන්. ගරු ුදජිබුර් 

රහුමාන් මන්ත්රීතුමා කියනවා, "විශෙස් සංචාරකයන්ට සතියකින් 

එළියට යන්න පුළුවන්" කියලා. නතහත, ඒක සම්ූරර්ගශයන් වතරදි 

්රකා යක්. කිසිම සංචාරකශයකුට ෙවස් 64ක් යනශතක්  

නිශරෝධායන නීතිවලින් එළියට යන්න බතහත. හතබතයි, ශහොශට්  

එක මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒකත් bio-secure bubble එක 

ඇතුශළේ විතරයි. ඒ තීරගශේ කිසිම ශවනසක් නතහත. ඒ නිසා 

එතුමාශේ ්රකා ය සම්ූරර්ගශයන් අසතයයක්. අපි ඒ පටන් 

ගත්ශත් pilot project එකක්. හරිනම් විපක්ෂය කරන්න ඕනෑ, ඒ 

pilot project එකට සහශයෝගය ලබා ශෙන එකයි. අපි කවොවත් 

කිවශව නතහත, යුක්ශර්නශයන් විතරක් සංචාරකයන් ශේන්න 

කියලා. අපට ශසෞඛය අමාතයාං ශයන් අවසර ලබා ු න්ශන්, 

ෙවසට සංචාරකයන් 311ක් ශගන්වන්නයි. ෙවසකට සංචාරකයන් 

311ක් ඒ දින ගගනට ශේන්න පුළුවන් කියලා අවසර ලබා 

ු න්ශන්. අෙ අපි tour agentsලාට ආරාධනා කරලා තිශබනවා, ෙතන් 

සංචාරක වයාපාරය ආරම්භ කරන්න කියලා. හතබතයි, ඒ අය  ඒ 

රශට්දී, ෙවස් 4ක් ඇතුළත PCR පරීක්ෂගයක් කරලා තිශබන්න 

ඕනෑ; ඒ වාර්තාව negative ශවන්න ඕනත. එනම් ශකොශරෝනා 

ශරෝගිශයක් ශනොශවයි ඒ ර ටින් එන්ශන් කියලා සහතික ශවන්න 

ඕනෑ. ලංකාවට ආවාට පස්ශසේ ලංකා ව තුළදීත් අපි PCR 

පරීක්ෂගයක් කරනවා. ඒ ලතශබන වාර්තාව negative වුශගොත් 

විතරයි අපි ඒ කණ්ඩායම සංචාරය සඳහා යවන්ශන්. ඒකත් bio-

secure bubble එකක් ඇතුශළේ විතරයි. ඒ කණ්ඩායම සංචාරයට 

යද්දි අපි නිර්ශද්  ලබා දීලා තිශබනවා. Driversලාට ශවනම 

නිර්ශද්  ලබා දීලා තිශබනවා, guidesලාට ශවනම නිර්ශද්  ලබා 

දීලා තිශබනවා, hotelsවලට ශවනම නිර්ශද්  ලබා දීලා තිශබනවා. 

එවතනි නිර්ශද්  මාලාවක් එක්ක තමයි සංචාරය කරන්න අවසර 

ලබා දීලා තිශබන්ශන්.  

අෙ මන්ත්රීවරුන් කීපශෙශනක්ම කියනවා අපි ෙතක්කා, 

"යුක්ශර්නශයන් ශකොශරෝනා ශරෝගීන් තමයි අරශගන ආශව, 

යුක්ශර්නශයන් ශගන ආශව ශකොශරෝනා හතු ණු අය, එශහේ 

්රති තය ශමච්චරයි" කියලා. හතබතයි, ඔබතුමන්ලා බලන්න 

තිබුශණ් ඒ  ගතන ශනොශවයි. ලංකාවට ආ 511ශෙනා අතර 

ශකොශරෝනා ශරෝගින් කීශෙශනකු ඉන්නවා ෙ, ලංකාවට ආ flight 

එශක් ශකොශරෝනා ශරෝගින් කීශෙශනකු සිටියා ෙ කියලායි. 

පළුදශවන්ම PCR 5ක් positive ශවලා ආවා. අන්තිමට ශෙවන 

පරීක්ෂගය කළාම PCR 0යි positive ශවලා ආශව. 

යුක්ශර්නශයන් විතරක් ශනොශවයි, ශලෝකශේ ශමොන රටින් ආවත් 

PCR ්රතිලලවලින් සමහර අවස්ථාවල සියයට 71යි නිවතරැදි 
ශවන්ශන්. සමහර විට positive ඒවා negative ශවනවා. Negative 

ඒවා positive වන ශවලාව්  ෙ තිබුගා. හතබතයි, ඒ ආපු 

511ශෙනාශගන් ශෙන්ශනකු positive වන ශකොට ්රති තය කීයෙ 

කියලා බලන්න. ලංකාශව repatriation එන flightsවල 71න් 71 

ම positive ශවච්ච අවස්ථා තිබුගා. ඒ වාශේම සෑම වනවන් 

යානාවකම අවම ව ශයන් සියයට ශෙකක් තුනක් positive 

ශවනවා. ශම්ක තමයි විධිය. ශමොකෙ, ෙවස් 4ක් ඇතුළත PCR 

පරීක්ෂගයක් කළාට, ශමශහේට එන්න ෙවසකට කලින් 

ශකොශරෝනා ශරෝගිශයකු බවට පත් ශවලා තිශබනවා නම් ඒ 

පරීක්ෂගයට හසු වන්ශන් නතහත. ඒක හින්ො තමයි අපි ඒ අයට 

ලංකාශව දී පළුදශවනි PCR එක කරන්ශන්. ඒ වාශේම දින 7ක් 

ඇතුළත නතවත PCR එකක් කරන්ශන්, යම්කිසි ආකාරයකින් 

flight එක ඇතුශළදී ශකොශරෝනා ශරෝගිශයකු හුද ශවලා 

තිශබනවාෙ කියලා බලන්නයි. ශසෞඛය අං  එක්ක එකතු ශවලා 

ශම් සියලු ශද්ව්  අධයයනය කරලා තමයි අපි ශම් කටයුතු කරලා 

තිශබන්ශන්.  

අපි ෙතක්කා, යාල සිු මම. යාල සිු මම වුශණ් පහළට පණිවිඩය 

ගිහි් ලා තිබුශණ් නතති නිසායි. අපි රියතු රන්ට ක්රම ශෙකක් 

යටශත් නිර්ශද්  ලබා දීලා තිශබනවා. එක්ශකෝ bio-secure 

bubble එක ඇතුශළේ isolate ශවලා ඉන්න පුළුවන්. ඒක ඇතුශළේ 

ඉඳන් ඒ ශගෝ ලන්ට දිගටම hire යන්න පුළුවන්. එශහම 

නතත්නම්, ශසෞඛය නිර්ශද්  අුවව සම්ූරර්ග PPE එක අිනන්න 

ඕනෑ. ඒ සම්ූරර්ග ආවරග ොලා, mask එක ොලා, face shield 

එක ොලා, PPE එක ඇන්ශෙොත් ඒ ශගෝ ලන්ට ශගෙර යන්න 

ක්රමයක් තිශබනවා. එශහම නතත්නම් bubble එක ඇතුශළේ ඉඳලා 

ඒ ශගෝ ලන්ට හතකියාව තිශබනවා දිගටම රැකියාවට යන්න. 

හතබතයි, isolate ශවලා ඉන්න ඕනෑ. ශගෙර යන්න බතහත. ඒ 

වාශේම, ශසේවකයන්ට ශවනම නිර්ශද්  ලබා දී තිශබනවා. ඒ 

කාලය පුරාම hotel එශක් වතඩ කශළොත්, සතියක් නිශරෝධායනය 

කරලා PCR පරීක්ෂගය negative වුගාම විතරයි ශගෙර 

යවන්ශන්. ශමොකෙ, අපට ශම් ගතන හිතන්න ශවනවා. එක 

පතත්තකින්, සංචාරකයන් ශගන්වාගන්න ශවනවා; ලක්ෂ 31ක් 

ජනතාවශේ රැකියා සුරක්ක ත කරන්න ශවනවා. අශනක් 

පතත්ශතන්, අශේ රශට් ජනතාවශේ ශසෞඛය ආරක්ෂා කරගන්න 

ශවනවා. ඒ ශෙකම ගතන හිතලා තමයි අපි ශම් ශද් ආරම්භ කශළේ. 

ෙතන් අපි ෙවසකට 311ශෙනකු ශගන්වන්න අවසර ලබා දීලා 

තිශබනවා. ශම් මාසශේ 01, 06 වන විට අපි 0,111ක්, 0,511ක් 

ශගශනන්න අවසර ශෙනවා. හතබතයි, ඒ අවසරය ශෙනශකොට, වග 

කියන පුද්ගලයන් සියලුශෙනාට අපි ශසෞඛය නිර්ශද්  ලබා 

ශෙනවා. ශහොශට්  එකකට දීපු නිර්ශද්  කඩ කශළොත්, අපි ඒ 

permit එක පවා cancel කරනවා. Tour agent ශකශනකුට දීපු 

නිර්ශද්  කඩ කශළොත්, ඒ වගකීම අනිවාර්ශයන් ආපසු ගන්න 

ශවනවා. ඒ වගකීම අරශගන තමයි ශම් සංචාරක වයාපාරය දියුණු 

කරන්න ශවන්ශන්.  

අපි ෙන්නවා, ශකොශරෝනා වසංගතය අතරතුර ුදලින්ම 

සංචාරක වයාපාරය ආරම්භ කළ රටව්  අසාර්ථක වුගා කියලා. 

Maldivesවල සංචාරක වයාපාරය අසාර්ථක වුගා. පළුදශවනි 

flight එක ආවාම ඒශක් ශකොශරෝනා ශරෝගින් විතරයි හිටිශේ. 

හතබතයි, ඒ රටවල විපක්ෂය ශමශහම ෙතෙලුශව නතහත. ඒ රටවල 

313 314 



පාර්ලිශම්න්තුව 

විපක්ෂය කිවශව, "ඔව, ශකොශරෝනා ශරෝගින් තමයි ඒ හිටිශේ. අපි 

ඒ ශගෝ ලන් නිශරෝධායනය කරුද" කියලායි. හතබතයි, අශේ රශට් 

ශමොකෙ වුශණ්? ලංකාවට ආ 511ශෙනකු අතරින් ශකොශරෝනා 

ශරෝගින් ශෙශෙනකු ඉන්නශකොට වි ාල ව ශයන් කෑ ගහනවා. 

රජය පතත්ශතන් ශනොශවයි, ඔබතුමන්ලා ජනතාවශේ පතත්ශතන් 

ශම් ගතන හිතන්න. ලක්ෂ 31ක් ජනතාව සංචාරක වයාපාරශේ 

නියතළිලා ඉන්නවා. සංචාරකයන්ට අ  ශග බය විකුගන මුවස්සයා 

ගතන හිතන්න. තමන්ශේ ජීවිකාව ශගන යන්න ශහෝට් වල වතඩ 

කරන තරුග, තරුණියන් ගතන හිතන්න. ඒ ලක්ෂ 31 ගතන 

හිතන්න. ඔබතුමන්ලාට අපිත් එක්ක ්ර ්න තිශබන්න පුළුවන්, 

ආණ්ඩුවත් එක්ක ්ර ්න තිශබන්න පුළුවන්. හතබතයි, ආණ්ඩුව දිහා 

බලන ශකෝගශයන් ශම් ශෙස බලන්න එපා. ශම්  දිහා බලන්න, 

ජනතාවශේ ්ර ්න විසඳන ශකෝගශයන්. ශමය, රශට් ජනතාවට 

ආොයමක් එන, විශද්  විනිමය උපයන මාර්ගයක් කියන 

ශකෝගශයන් බලන්න. එතශකොට ඔබතුමන්ලාට ශපශනයි, ශම්ක 

හරි කියලා. එතශකොට ඔබතුමන්ලාට ශපශනයි, ශම් උත්සාහය 

ගන්ශන්, ශම්ක ශවන්න ඕනෑම හින්ොයි කියලා. ඒ හින්ො අපි 

විශ ේෂශයන්ම ජනමාධය ඇතුළු ශ්රී ලාංකිකයන්ශගන් -

සියලුශෙනාශගන්- ඉ් ලනවා, ශම් ශවුවශවන් අපට සහශයෝගය 

ලබා ශෙන්න කියලා. අප ශම් ශගශනන්ශන් ශකොශරෝනා ශරෝගින් 

ශනොශවයි; සංචාරකයන්. PCR එකක් කරලායි ඔවුන් 

ශගශනන්ශන්. නතවත වතාවක් PCR එකක් ලංකාශවදීත් කරනවා. 

දින 7දීත් PCR එකක් කරලා ශසෞඛය ආරක්ක ත විධියට තමයි අපි 

ශම් වතඩ පිළිශවළ කරන්ශන්. ඒ වගකීම අපි සියලුශෙනා එකතු 

ශවලා ගත්තාම ශම් රශට් සංචාරක වයාපාරය නතවත වතාවක් 

දියුණු කරන්න අපට පුළුවන්කම ලතශබනවා. ශමහිදී වි ාල 

වගකීමක් අරශගන, ඒ වාශේම අවොනමක් අරශගන කටයුතු කිරීම 

පිළිබඳ ගරු අමාතයතුමා ඇතුළු අශේ සියලු නිලධාරි මණ්ඩලයට 

මම නතවත වතාවක් ස්තුතිවන්ත ශවනවා.  

ශබොශහොම ස්තුතියි.  

 
එකල්හි යේලාව අ.භා.5.30 පසු කර තිබුයණන් මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමමා විසින් ්රශයීයන්ය යන විමසා පාර්ලියම්න්තුමව කල් තබන ලදී. 
පාර්ලියම්න්තුමව ඊ  අනුකූලව  අ.භා. 6.06   2021 ජනවාරි 7වන 

බ්රහයසප්තින්දා පූ.භා. 10.00 වන යතක් කල් ගියේය. 
 
அப்தபொழுது லநரம் பி.ப. 5.30 ைைிக்குப் பிந்திவிட்டமையொல் 

ைொண்புைிகு தமலமை தொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினொ 

விடுக்கொைலலலய பொரொளுைன்றத்மத ஒத்திமவத்தொர். 

இதன்படி, பி.ப. 6.06 ைைிக்கு, பொரொளுைன்றம் 2021 சனவொி 07,  

வியொழக்கிழமை மு.ப. 10.00 ைைி வமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 

 
And it being past 5.30 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER 

adjourned Parliament without Question put. 
Parliament adjourned accordingly at 6.06 p.m. until 10.00 a.m. on 

Thursday, 07th January, 2021. 
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[ගරු ඩී.ම. චානක මහතා  



 
 
 
 

සැ.යු. 
 

ශමම වාර්තාශව අවසාන ුදද්රගය සඳහා ස්වකීය කථාවල නිවතරදි කළ යුතු තතන් ෙක්වුව රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන 
 නිවතරදි කළ යුතු ආකාරය එහි පතහතදිලිව ලකුණු ශකොට, පිටපත ලතබී ශෙසතියක් ශනොඉක්මවා  

හයැන්සාඩ් සංසක්ාරක ශවත ලතශබන ශසේ එවිය යුතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தைது உமரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தைது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் லவண்டும். 
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හයැන්සාඩ් වාර්තා  
යක  ඹ 5  යප ල්යහය න්යග ඩ  කිරු පන පාර  අාංක 163 දරන සථ්ානයයහි පිහිටි 
රජයේ ්රවෘ් ති යදපාර්තයම්න්තුමයේ පිහිටි රජයේ ්රකාශයීයන කාර්යාාංශයීයයයන්  

මිල දී ගත හයැක. 
 

යමම හයැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk යවේ අඩවියයන්  
බාගත හයැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்லஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள  

அரசொங்க தகவல் திமைக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பைம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமையத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 

 
 
 
 
 
 
 

Hansard Reports can be purchased from the Government Publications Bureau  
at the Department of Government Information,   

No. 163, Kirulapone Avenue, Polhengoda, Colombo 5. 
 
 

This Hansard Report can be downloaded from 
www.parliament.lk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ශ්රී ලංකා රජශේ ුදද්රග ශෙපාර්තශම්න්තුශව ුදද්රගය කරන ලදී. 


