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அதிகொர அறிக்மக 

OFFICIAL REPORT

(අශ ෝධිත පිටපත /ெிமழ திருத்தப்ெடொதது /Uncorrected) 
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පූ. භා. 10.00  පාර්ලිප්පන්ුරව රැසන විය.   

නිපයෝජය කාානායකුරවා ගගු රාිත්  ියයලලාපිියය වහතා  
මූලාසනාරූඪ විය. 

ெொரொளுைன்றம் மு. ெ. 10.00 ைணிக்குக் கூடியது.  

 ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு ரன்ஜித் 

சியம்ெலொெிடிய] தமலமை வகித்தொர்கள். 

The Parliament met at 10.00 a.m.,  
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. RANJITH 

SIYAMBALAPITIYA] in the Chair. 

 
ලිපි පල්ඛනාදිය පිළිගැන්මව 

சைர்ப்ெிக்கப்ெட்ட ெத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
2020 වර්ෂ  සඳහා පරිපාලන අභි ාචන විනි ්ච  අධිකාාරශේ කාාර්  

සාධන වාර්තාව.- [අග්රාමාතය,  රර්ිකකා ්රතිප්තති හා සලලුම්  ්රි ා්තමකා 

කිරීශ්  අමාතය,  ුද්ධධ ාසන,  රමිකකා හා සසස්කාතතිකා කාටුතතුම අමාතය සහ 

නාමරිකා සසවර්ධන හා නිවාස අමාතයතුමමා ශවුවවට මු  ශන ්සස්ට්ස 

්රනා්සු  මහතා  
 

සභාප්පසය වත තිබිය යුුරයයි නිපයෝග කරන ලදී. 
செொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගු දිපන්ෂන ගුණවර්ධන වහතා සවධයාපන වවාතය සහ 
පාර්ලිප්පන්ුරපේ සභානායකුරවා  
(ைொண்புைிகு திகனஷ் குணவர்தன - கல்வி அமைச்சரும் 

ெொரொளுைன்றச் சமெ முதல்வரும்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Education 
and the Leader of the House of Parliament) 

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  205,,  205  සහ 205  වර්ෂ 

සඳහා නාතිකා වයාපාර කාෙමනාකාාරී්තව ර තනශේ වාර්කකා 

වාර්තා මම ඉදිරිප්ත කාරික. 

ශමම වාර්තා අධයාපන කාටුතතුම පිබඳබඳ අමාතයාස    

උපශ්ධ කා කාාරකා සභාව  ශවත ශ  මු කාෙ ුතතුම  ලයි මම ශ ෝනනා 

කාරික. 
 

ප්රශ්නනය විවසන ලදින්  සභා ස්පවත විය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු මා.බී. ර් නායක වහතා සවන ජීම හා වන සාරක්ෂණ 
වවාතයුරවා  
(ைொண்புைிகு சீ.ெி. ரத்நொயக்க - வனசீவரொசிகள் ைற்றும் வனப் 

ெொதுகொப்பு அமைச்சர்) 

(The Hon. C.B. Rathnayake -  Minister of Wildlife and 
Forest Conservation)  

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  රනශේ ගිණු්  පිබඳබඳ කාාරකා 

සභාව පාර්ලිශ් ්සතුමවට ඉදිරිප්ත කාරන ලෙ වාර්තාශේ වනජීවී හා 

වන සසරක්ෂණ අමාතයාස   ස් බ්සධ කාු ණු පිබඳබඳ 

පාර්ලිශ් ්සතුමශේ ස්ාාවර නිශ ෝම 559 (4) ්රකාාරව නිරීක්ෂණ සහ 

මුව ලලබූ ්රි ාමාර්ම පිබඳබඳ වාර්තාව මම ඉදිරිප්ත කාරික. 

ශමම වාර්තාව රනශේ ගිණු්  පිබඳබඳ කාාරකා සභාව ශවත 

ශ  මු කාෙ ුතතුම  ලයි මම ශ ෝනනා කාරික. 
 
ප්රශ්නනය විවසන ලදින්  සභා ස්පවත විය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
2020 වර්ෂ  සඳහා ශ්ධශී   ශවෙකා්  ්රවර්ධන,  ග්රාමීය   හා රුතර්ශේෙ 

ශරෝහල් සසවර්ධන සහ ්රනා ශස ්ය රානය අමාතයාස ශේ කාාර්  සාධන 

වාර්තාව.- [ශස ්ය අමාතයතුමමා ශවුවවට මු  ශන ්සස්ට්ස ්රනා්සු  

මහතා  
 

සභාප්පසය වත තිබිය යුුරයයි නිපයෝග කරන ලදී. 
செொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

ගු පජොන්සන න් ප්රනාන් ස වහතා සවහාවාර්ග වවාතය සහ 
ආණ්ඩු පාර්ශ්නවපේ ප්රධාන සාවිධායකුරවා  
(ைொண்புைிகு கஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து - தநடுஞ்சொமலகள் 

அமைச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின் முதற்ககொலொசொனும்) 

(The Hon. Johnston  Fernando - Minister of Highways and 
Chief  Government Whip) 
මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  නනමාධය අමාතයතුමමා 

ශවුවශව්ස මම 2058 වර්ෂ  සඳහා ශ්රී ලසකාා වතව්තප්ත මඩලයලශේ 

වාර්කකා වාර්තාව සහ ගිණු්  ්රකාා න  ඉදිරිප්ත කාරික. 

ශමම වාර්තාව නනමාධය කාටුතතුම පිබඳබඳ අමාතයාස    

උපශ්ධ කා කාාරකා සභාව ශවත ශ  මු කාෙ ුතතුම  ලයි මම ශ ෝනනා 

කාරික. 
 

ප්රශ්නනය විවසන ලදින්  සභා ස්පවත විය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු පජොන්සන න් ප්රනාන් ස වහතා   
(ைொண்புைிகு கஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  කාර්මා්සත අමාතයතුමමා 

ශවුවශව්ස මම පහත සඳහ්ස වාර්තා සහ ගිණු්  ඉදිරිප්ත කාරික. 

(i) 2017/2018 වර්ෂ  සඳහා ලසකාා ශල්ල්සඩ් (ශප ්ධමලිකා) 
සමාමශ්  වාර්කකා වාර්තාව; සහ 

(ii) 2017/2018 සහ 2058/2059 වර්ෂ සඳහා මා්සතායි ශසෝල්ට් 
ලිිකටඩ් ර තනශේ වාර්කකා වාර්තා සහ ගිණු් . 

ශමම වාර්තා සහ ගිණු්  කාර්මා්සත කාටුතතුම පිබඳබඳ 

අමාතයාස    උපශ්ධ කා කාාරකා සභාව ශවත ශ  මු කාෙ ුතතුම 

 ලයි මම ශ ෝනනා කාරික. 
 

ප්රශ්නනය විවසන ලදින්  සභා ස්පවත විය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු එ්ප.යූ.එ්ප. වලි සබ්රි වහතා සවධිකරණ වවාතයුරවා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி - நீதி அமைச்சர்) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry - Minister of Justice) 
Hon. Deputy Speaker, I present the Report on the 

submission of observations and steps taken in terms of 
the Standing Order 119(4) of the Parliament with regard 
to the matters mentioned on the Ministry of Justice in the 
Report of the Committee on Public Accounts, which was 
presented to Parliament. 

I move that this Report be referred to the Committee 
on Public Accounts. 

 

ප්රශ්නනය විවසන ලදින්  සභා ස්පවත විය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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පාර්ලිශ් ්සතුමව 

The Reparations, Policies and Guidelines formulated by the Office 
for Reparations in Compliance with Section 2(a) read with Section 
11(1)(g) of the Office for Reparations Act, No. 34 of 2018 and 
approved by the Cabinet of Ministers.- [The Hon. M.U.M. Ali 
Sabry] 

 
සභාප්පසය වත තිබිය යුුරයයි නිපයෝග කරන ලදී. 
செொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
 

රජපේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව 

அரசொங்க நிதி ெற்றிய குழுவின் அறிக்மக 

PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 
 

ගු වනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා වහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர ெிொியதர்ஷன யொெொ)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)  
මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  රනශේ මුෙල් පිබඳබඳ කාාරකා 

සභාව ශවත ශ  මු කාරන ලෙ- 

(i) පෝත සභා (මු්ධෙර මාස්තුම මාු  කිරීශ් ) (සසශ ෝධන) 
පන්ත ශකාටු් පත; සහ 

(ii)  2008 අසකා 54 ෙරන ක්රශමෝපා  සසවර්ධන වයාපතති පනත 
 ටශ්ත නි ම  

ස් බ්සධශ ්ස එකී කාාරකා සභාශේ වාර්තාව මම ඉදිරිප්ත 

කාරික. 
 
සභාප්පසය වත තිබිය යුුරයයි නිපයෝග කරන ලදී. 
செொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගු රනිල් වික්රවියාහ වහතා 
(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  විශ  ෂ කාාරණාවක් කි ්සන 

මට ශප ඩි ශවලාවක් ශේසන. IMF වයවස්ාාශේ 4 වන වම්සති  

 ටශ්ත,  එම අධයක්ෂ මඩලයල  ලසකාාව එක්කා සාකා්ඡාා කාරලා   

වාර්තාව තුම්සවලනි සතිශේ නිකු්ත කාරනවා.   නිසා මම මු  

සභානා කාතුමමාශම්ස ඉල්ලා සිටිනවා,   කා පාර්ලිශ් ්සතුමවට 

ඉදිරිප්ත කාරලා අශේ සාමාජිකා ්සට ලබා ශේසන කි ලා. 

එතශකා ට විශ  ෂශ ්සම රන ශේ මුෙල් පිබඳබඳ කාාරකා සභාවට්ත   

මලන අවධාන  ශ  මු කාර්සන වතළුව්ස. අශේ සභානා කාතුමමා 

එකාඟ න් ,  අපිට   මලන කාාා කාර්සන වතළුව්ස. මම මු  

සභානා කාතුමමාට ස්තුමති කාර්සන ඕනෑ. ශම කාෙ,  මීය ට ශපර පලවලති 

විවාෙ කාට එතුමමා  අපිට ෙවස් තුමනක් ු ්සනා,  මු  නිශ ෝනය 

කාාානා කාතුමමනි. විශ  ෂශ ්සම මාර්තුම මාසශේ අපිට දින ක් 

ශෙනවා න්  ශ්  මලන සාකා්ඡාා කාර්සන වතළුව්ස.  කා මම 

ශ ෝනනාවක් හලටි ට එතුමමා ඇතුමළු පාර්ලිශ් ්සතුමවට ඉදිරිප්ත 

කාරනවා. ශමතලනදී අපි වාර්තාව මලන කාාා කාරමු. කාවුෙ වම කිව 

ුත්තශ්ත කි ලා ශහ  ලා වලයක් නලහල; ශ්  රඩලඩුවෙ,  පුමගි  

රඩලඩුවෙ,  ඊට ඉස්ශසල්ලා තිුදණු රඩලඩුෙ,  මහශස්ස රජ්ජුු ශවෝෙ 

 කාට වම කි ්සන ඕනෑ කි න එකා වලයක් නලහල. ෙල්ස තිශබන 

වාර්තාව අරශමන,  අශේ අෙහස් අුවව සමහර  වා ස් බ්සධශ ්ස 
 ් කිසි එකාඟ්තව කාට එ්සන වතළුව්සෙ කි ලා එතලනදී අපි 

සාකා්ඡාා කාරමු.   නිසා මම සභානා කාතුමමාට ශ ෝනනා කාරනවා,  

අපිට මාර්තුම මාසශේ පෙමුවන සති  ශ්  සඳහා ශේසන කි ලා. 

ශපබරවාරි මාසශේ දින  ශෙනවා න් ,  ඊට පස්ශස  මාර්තුම මාසශේදී 

අපිට ශ්  මු  සභාශේදී   මලන සාකා්ඡාා කාර්සන වතළුව්ස. 

එතලනදී,  අෙ තිශබන ශ්  ්ර ්න  මලන අශේ ස්ාාවර  ශම කාක්ෙ,  

කාර්සන ඕනෑ ශම කාක්ෙ කි ලා විසඳුමක් ශකා ශහ්ස ශහෝ ශේසන 

ඕනෑ. එහිදී අපි එකාඟ වන කාු ණු ශම නවාෙ කි ලා 

නනාධිපතිතුමමාට,  මුෙල් ඇමතිතුමමාට ෙලුව්  ශෙමු.  

 
ගු දිපන්ෂන ගුණවර්ධන වහතා 
(ைொண்புைிகு திகனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  මීය ෙඟ පක්ෂ නා කා 

රැස්වීශ් දී ශ්  පිබඳබඳ සාකා්ඡාා කාර තීරණ කාට එෙශේසන් . 

 
ගු ලක්ෂනවන් කිරිුල්ල වහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I rise to a point of Order.  
  
මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  සමගි නන බලශේමශේ අපි 

ඊෙඟ පාර්ලිශ් ්සතුම වාරශේදී ෙවස් ශෙකාකා විවාෙ ක් ඉල්ලා 

තිශබනවා,  රශට් වර්තමාන ත්ත්තව  පිබඳබඳ සාකා්ඡාා කාර්සන.  

පක්ෂ නා කා රැස්වීශ්   කා minute කාරලා්ත තිශබනවා. ලබන 

රැස්වී්  වාරශේ   ෙවස් ශෙකා අපට ලබා ශේසන.   ශම කාෙ,  අපට 

රශට් වර්තමාන ත්ත්තව  මලන කාාා කාර්සන ඕනෑ. මු  

නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  අශේ රශට් මුෙල් බල  තිශබ්සශ්ස 

පාර්ලිශ් ්සතුමවට. හලබලයි,  මුෙල් ඇමතිතුමමා රශට් මුෙල් ත්ත්තව  

ස් බ්සධශ ්ස ශ්  පාර්ලිශ් ්සතුමවට කිසිම ්රකාා  ක් කාර්සශ්ස 

නලහල. එතුමමා ප්තතරවලට කාාා කාරනවා; voice-cuts ශෙනවා.  

පාර්ලිශ් ්සතුමවට තමයි මුෙල් බල  තිශබ්සශ්ස. නමු්ත අපි 

ේසශ්ස නලහල,  ශම නවා ශවනවා ෙ කි ලා; we do not know 

what is happening.    

පුමගි  ෙවසකා මු  උෙ  ම් ම්සපිල ඇමතිතුමමා කි වත ශෙයි්ස 

ශ්  රඩලඩුශේ තර්කා  ස් පූර්ණශ ්සම බිඳ වලටුණා. එතුමමා 

කිේවා,  ශකා විඩ් වසසමත  නිසා ශන ශවයි අශේ රශට් ශ්  රර්ිකකා 

අර්ුදෙ  ඇති ශවලා තිශබ්සශ්ස කි ලා. මුෙල් බල  තිශබ්සශ්ස 

පාර්ලිශ් ්සතුමවටයි.   නිසා අපි පාර්ලිශ් ්සතුමශේදී ශ් කා මලන 

සාකා්ඡාා කාර්සන ඕනෑ. මුෙල් ඇමතිතුමමාව්ත,  ශවන කිසිම 

ශකාශනකුව්ත රශට් මුෙල් ත්ත්තව  මලන පාර්ලිශ් ්සතුමවට 

වචන ක්ව්ත කි ලා නලහල.  

 
ගු නිපයෝජය කාානායකුරවා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මු  ම්සත්රීතුමමා,  අපි ශ්  මලන ඊෙඟ පක්ෂ නා කා රැස්වීශ් දී  

කාාා කාරමු.  

 
ගු පජොන්සන න් ප්රනාන් ස වහතා   
(ைொண்புைிகு கஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

Sir, I rise to a point of Order. 

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  ලක්ෂ්ම්ස කිරිඇල්ල 

මලතිතුමමා ෙවස් ශෙකාකා විවාෙ ක් මලන කාාා කාො.   වාශ ම,  

එතුමමා අශේ මුෙල් ඇමතිතුමමාට්ත ශචෝෙනා කාො. එතුමමා ෙල්ස රශට් 

ත්ත්තව  මලන අහනවා.  

මු  ම්සත්රීතුමමනි,  රර්ිකකා  වලටිලා  කි ා තබතුමම්සලා 

නනවාරි පෙමුවලනිො live ගිහිල්ලා කි ්සන සූොනික්ස හිටි ා ශ්ස. 

මතකාෙ? තමු්සනා්සශස ලාශ  රර්ිකකා විශ  ෂඥශ ෝ තමයි 

තමු්සනා්සශස ලාට කිේශේ,  "අශේ රට බසශකා ශල ්ත ශවනවා; 

රර්ිකකා  වලශටනවා" කි ලා නනවාරි පෙමුවලනිො live ඇවිල්ලා 

කි ්සන.කි ලා. එශහම ශ්සෙ? නිකා්  තාවකාාලිකා ස්සශතෝෂ ක් 

ලබ්සශ්ස නලතිව ශ්ධ පාලන  කාර්ධදී ශප ඩ්යක් මීය ට වයා ු ර 
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බලලා ්රි ා කාර්සන. අපි ශ්  රශට් රර්ිකකා  වලශට්සන ශේසශ්ස 

නලහල.    වාශ ම මුෙල් ඇමතිවර ා ඉතාම ෙක්ෂ ශලස එතුමමාශ  

අමාතයාස   ශමශහ වනවා කි න එකා්ත අපි පලහලදිලිව කි නවා. 

  
ගු රනිල් වික්රවියාහ වහතා 
(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  ඇ්තත ව ශ ්සම 

විපක්ෂශේ ්රධාන සසවිධා කා මු  ලක්ෂ්ම්ස කිරිඇල්ල 

මලතිතුමමාශ  ශ ෝනනාව මලන මශ  විු ්ධධ්තව ක් නලහල.  ්ත 

මම ඉස්ශසල්ලාම අහ්සශ්ස IMF එශක් වාර්තාව මලන. ශම කාෙ,  

එහි රඩලඩුශේ ස්ාාවර යි,  IMF එශක් ස්ාාවර යි ශෙකාම 

තිශබනවා.    මලන අපි හලම ශකානාටම සාකා්ඡාා කාර්සන 

අවස්ාාව ශේසන.  පක්ෂ ශේෙශ ්ස ශව්ස ශව්සශ්ස නලතුමව කාාා 

කාරලා අපි එකාඟ ශවන කාු ණු තිශබනවාෙ,  නල්ධෙ කි ලා බල්සන 

අව යයි.   නිසා  කාට ශවනම දින ක් ශේසන කි ා මම 

ඉල්ලනවා. 

 
ගු නිපයෝජය කාානායකුරවා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මු  සභානා කාතුමමා  කාට පිබඳතුමරක් ු ්සනා,  මු  ම්සත්රීතුමමනි. 

  

ප්රශ්නනවල  වාිකක පිළිුරු 
வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
 
 
 

ආනයනය කළ "නැපනෝ රජා" දියර පපොපහොර : 
විසනතර 

இறக்குைதி தசய்யப்ெட்ட "நகனொ ரஜொ" திரவப் 

ெசமள: விெரம் 
 IMPORTED "NANO RAJA" LIQUID FERTILIZER: DETAILS  

     
   

  2/2022  

1.  ගු ගයන්ත කුණාතිලක වහතා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

කාතකකාර්ම අමාතයතුමමාශම්ස ඇසූ ්ර ්න  - (5): 

(අ) (i) ශ්  වනවිට ශ්රී ලසකාාවට රන න  කාර ඇති,  
යූරි ා සහ නලශනෝ තාක්ෂණ  භාවිත කාර 
නිපෙවන ලෙ “නලශනෝ රනා” දි ර ශප ශහ ර 
්රමාණ  ශකා පමණෙ; 

 (ii) රන න  කිරීම සඳහා  සලලුම්  කාර ඇති මුළු 
“නලශනෝ රනා” දි ර ශප ශහ ර ්රමාණ  
ශකා පමණෙ; 

 (iii) එම ශප ශහ ර ්රමාණශේ වටිනාකාම ශකා පමණෙ; 

  ්සන එතුමමා ශමම සභාවට ේසව්සශ්සෙ? 

(ර) (i) 2022 වර්ෂශේ මහ කා්සනශේ භාවිත කිරීම සඳහා 
ශම වී්ස අතර ශබො දී ඇති  “නලශනෝ රනා” දි ර 
ශප ශහ ර  ්රමාණ  සහ ශ්රී ලසකාාශේ නිෂප්ාෙන  
කාරන ලෙ  දි ර ශප ශහ ර ්රමාණ  ශව්ස ශව්ස 
ව ශ ්ස ශකා පමණෙ; 

 (ii) ඉ්සදි ාශව්ස රන න  කාරන ලෙ “නලශනෝ රනා” 
දි ර ශප ශහ ර භාවිත කිරීශ් දී කාතකකාර්ම 

ශෙපාර්තශ් ්සතුමව විසි්ස ලබා දී ඇති නිර්ශ්ධ  
කාවශර්ෙ; 

  ්සන්ත එතුමමා ශමම සභාවට ේසව්සශ්සෙ? 

(ඇ) ශන එශස  න් ,     ම්සෙ?   

 

கைத்ததொழில் அமைச்சமரக் ககட்ட வினொ:  

(அ) (i) இன்றளவில் இலங்மகக்கு இறக்குைதி 

தசய்யப்ெட்டுள்ள, யூொியொ ைற்றும் நகனொ 

ததொழில்நுட்ெத்மதப் ெயன்ெடுத்தித் 

தயொொிக்கப்ெட்ட "நகனொ ரஜொ" திரவப் 

ெசமளயின் அளவு எவ்வளவு என்ெமதயும்; 

 (ii) இறக்குைதி தசய்வதற்குத் திட்டைிடப்ெட்டுள்ள 

தைொத்த "நகனொ ரஜொ" திரவப் ெசமளயின் அளவு 

எவ்வளவு என்ெமதயும்; 

 (iii) கைற்கூறப்ெட்ட ெசமளக்குொிய தெறுைதி 

எவ்வளவு என்ெமதயும்; 

 அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ? 

(ஆ) (i) 2022ஆம் ஆண்டின் தெரும்கெொகத்தில் 

ெயன்ெடுத்துவதற்கொக விவசொயிகளுக்கு 

ைத்தியில் ெகிர்ந்தளிக்கப்ெட்டுள்ள "நகனொ ரஜொ" 

திரவப் ெசமளயின் அளவு ைற்றும் இலங்மகயில் 

தயொொிக்கப்ெட்ட திரவப் ெசமளயின் அளவு 

தவவ்கவறொக  எவ்வளவு என்ெமதயும்; 

 (ii) இந்தியொவிலிருந்து இறக்குைதி தசய்யப்ெட்ட 

"நகனொ ரஜொ" திரவப் ெசமளமயப் 

ெயன்ெடுத்துவது ததொடர்ெில் கைத்ததொழில் 

திமணக்களத்தினொல் வழங்கப்ெட்டுள்ள 

விதப்புமரகள் யொமவ என்ெமதயும்; 

 அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ? 

(இ) இன்கறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of  Agriculture: 

(a) Will he inform this House -  

 (i) the quantity of “Nano Raja” liquid fertilizer 
manufactured with urea using nano 
technology that has been imported to Sri 
Lanka thus far; 

 (ii) the total quantity of “Nano Raja” liquid 
fertilizer that has been planned to be 
imported; and 

 (iii) the value of that quantity of fertilizer? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) the quantity of “Nano Raja” fertilizer that 
has been distributed among the farmers for 
usage during the Maha Season of 2022 as 
well as the quantity that has been produced 
in Sri Lanka, separately; and 

 (ii) the recommendations prescribed by the 
Department of Agriculture for using the 
“Nano Raja” liquid fertilizer imported from 
India? 

(c) If not, why? 
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පාර්ලිශ් ්සතුමව 

ගු ශ්ෂීන්ද්ර රාජපක්ෂ වහතා සකාබනික පපොපහොර 
නිෂනපාදන  ප්රවර්ධන හා සැපයු්ප නියාවන සහ ම හා ධානය  
කාබනික ආහාර  එළවලු  පලුරු  මිරිසන  ලූනු හා වර්තාපල් 
වගා ප්රවර්ධන  බීජ නිෂනපාදන හා සසසන තාක්ෂණ කෂිකකර්ව 
රාජය වවාතයුරවා    
(ைொண்புைிகு ஷஷீந்திர ரொஜெக்ஷ - கசதனப் ெசமள உற்ெத்தி 

கைம்ெொடு ைற்றும் விநிகயொக ஒழுங்குறுத்துமக ைற்றும் தநல், 

தொனிய வமககள், கசதன உணவுகள், ைரக்கறிகள், 

ெழவமககள், ைிளகொய், தவங்கொயம் ைற்றும் 

உருமளக்கிழங்குச் தசய்மக கைம்ெொடு, விமத உற்ெத்திகள் 

ைற்றும் உயர் ததொழில்நுட்ெ கைத்ததொழில் இரொஜொங்க 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Shasheendra Rajapaksa - State Minister of 
Promoting the Production and Regulating the Supply of 
Organic Fertilizer and Paddy and Grains, Organic Foods, 
Vegetables, Fruits, Chillies, Onion and Potato Cultivation 
Promoting,  Seed Production and Advanced Technology 
Agriculture) 
මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  කාතකකාර්ම අමාතයතුමමා 

ශවුවශව්ස මා එම ්ර ්න ට පිබඳතුමර ලබා ශෙනවා. 

(අ) (i) 2022.01.31 දින වන විට රන න  කාර ඇති 
්රමාණ  ීටටර් 5,,, 22 කි. 

 (ii) අමාතය මඩලයල තීරණ  අුවව රන න  කිරීම 
සඳහා සලලුම්  කාර තිබූ මුළු ශප ශහ ර ්රමාණ  
ීටටර් 2, 52,, 000කි. 

 (iii) ු පි ල් 8,  2 , ,00, 000.00 (ිකලි න 8 2 .,)කි. 

(ර) (i) ශම වී්ස අතර ශබො දී ඇති "නලශනෝ රනා" දි ර 
ශප ශහ ර ්රමාණ  - ීටටර 5,,, 22 කි. 

   ශ්ධශී  නිෂප්ාෙකා ්ස විසි්ස නිෂප්ාෙන  කාරන ලෙ 
දි ර ශප ශහ ර 2025/22 මහ කා්සන  සඳහා 
්රස් පාෙන  කාර වී වමා කාරන ශම වී්ස අතර 
ශබො හරිුව ලලබූ ්රමාණ  කාාබනිකා  දි ර 
ශප ශහ ර ීටටර  , 20,,  8 .82,කි. ර තන 2 ක් 
මඟි්ස අපි ිකලදී ශමන තිශබනවා. ජනව දි ර 
ශප ශහ ර ීටටර 5, 9,8,  52. ,කි. ර තන 8කි්ස 
අපි ිකලදී අරශමන තිශබනවා. 

 (ii) * නලශනෝ නයිට්රන්ස ශප ශහ ර ීටටර 5.2,ක් 
ශහක්ශට ාර කාට - පලෙ සිටුවා දින 54-
5 කාට පුමව 

  * නලශනෝ නයිට්රන්ස ශප ශහ ර ීටටර 5.2,ක් 
ශහක්ශට ාර කාට - පලෙ සිටුවා දින 28කාට 
පුමව 

  * නලශනෝ නයිට්රන්ස ශප ශහ ර ීටටර 5.2,ක් 
ශහක්ශට ාර කාට - පලෙ සිටුවා දින 42කාට 
පුමව 

  වමාවට එක් කිරීමට ඉහත පරිදි අවස්ාා තුමනකාදී 
ශම වී්ස ශවත ශප ශහ ර ලබා දීමට කාටුතතුම කාෙ 
ුතතුම බව කාතකකාර්ම ශෙපාර්තශ් ්සතුමව විසි්ස 
නිර්ශ්ධ  කාර ඇත. 

(ඇ) අොෙ ශන ශේ. 

 
ගු ගයන්ත කුණාතිලක වහතා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  මශ  පෙමුවන අතුමු  

්ර ්න  ශම යි. 

මම ඇහුවා,  නලශනෝ දි ර ශප ශහ ර භාවිතශේදී කාතකකාර්ම 

ශෙපාර්තශ් ්සතුමව ලබා දීවත නිර්ශ්ධ  ශම නවාෙ කි ලා. මු  රානය 

ඇමතිතුමමා කිේවා,  නලශනෝ නයි ට්රන්ස දි ර ශප ශහ ර ීටටර් 5.2, 

බලගි්ස තුම්ස වතාවකාදී,  -පලෙ සිටුවා දින 54කාට පුමව,  දින 28කාට 

පුමව හා දින 42කාට පුමව වාශ - වමාවට එක් කිරීමට ශම වී්සට 

නිර්ශ්ධ  ලබා ු ්සනා කි ලා. අපි ේසනවා,  සාමානයශ ්ස 

කාතකකාර්ම ශෙපාර්තශ් ්සතුමව  ්  නිර්ශ්ධ  ක් ලබා ශෙන විට 

පිබඳම්ත,  විෙයා්තමකා ්රි ාවලි කාට අුවව වලය කාරන බව. ක්ශෂ ර 

පරීක්ෂණ,  මබයා පරීක්ෂණ කාරලා තමයි කුමන වමාවකාටෙ,  

කුමන ශප ශහ ර වර්ම ෙ,  කුමන ්රමාණ ක්ෙ කි ලා නිර්ශ්ධ  

ශේසශ්ස. හලබලයි,  මු  රානය ඇමතිතුමමනි,  ෙල්ස ශ්  නිර්ශ්ධ  ශෙන 

ශකා ට ශම වී්ස අුවමමන  කාෙ ුතතුම ශස ්ය උපශෙස් ශම නවාෙ 

කි ලා තබතුමමාශ  පිබඳතුමශර් සඳහ්ස වුශඩල නලහල. ශම කාෙ අපි 

ෙලක්කාා,  දිමටම වාර්තා වුණා,    දි ර ශප ශහ ර කාෑ්ස වතවතරවත 

අවස්ාා.   වාශ ම  වා අ්තවල මෑවුණාම පලු ෙල් මා.   

ශප ශහ ර ශ ු වාට පස්ශස ,  මශ් ම ඉ්සන බල්ශලෝ ටිකා කුඹුරට 

බහිනවා.   වාශ ම ඌශර ්ත එනවා. ශ් වා භාවිතශේදී 

තබතුමම්සලා දී තිශබන නිර්ශ්ධ  ශම නවාෙ? 

 
ගු  ශ්ෂීන්ද්ර රාජපක්ෂ වහතා  
(ைொண்புைிகு ஷஷீந்திர ரொஜெக்ஷ) 

(The Hon. Shasheendra Rajapaksa) 

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  මු  ම ්සත කාු ණාතිලකා 

ම්සත්රීතුමමාශ  ්ර ්නශේ ශස ්ය උපශෙස් පිබඳබඳව අහලා නලහල. 

 කා අසා තිුදණා න්  මීය ට වයා සවිස්තර උ්තතර ක් ලබා ශෙනවා. 

නමු්ත,  මම විශ  ෂශ ්සම කිව ුතතුමයි,  ත  cans වතවතරන එකා සිු  

වුශඩල නලශනෝ නයිට්රන්ස ශප ශහ ර ස් බ්සධශ ්ස ශන වන බව. 

 කා සිු  වුශඩල ශ්ධශී  නිෂප්ාෙකා ්සශ  දි ර ශප ශහ ර 

ස් බ්සධශ ්ස. නමු්ත,  අපි පෙමුශවනි කා්සනශේදී ශ්ධශී  

නිෂ්පාෙන දි ර ශප ශහ ර ිකල දී මලනීශ්  ක්රමාුවූලල වලය 

පිබඳශවෙක් ්රි ා්තමකා කාරලා,  අශේ කාතපනිස නිලධාරි්ස හරහා   

නිෂ්පාෙකා ්ස ලවාම  ශම වී්ස ෙලුවව්ත කිරීශ්  වලය පිබඳශවෙක් 

්රි ා්තමකා කාො. මු  ම්සත්රීතුමමනි,    බව තබතුමමා්ත ේසනවා 

ඇති. මම කි ්සශ්ස නලහල  කා සි  ට සි  ක් සාර්ාකා වුණා 

කි ලා. අසාර්ාකා ශව්ඡච තල්ස තිශබනවා. නමු්ත,    කාටුත්තත 

අතරතුමර විවිධ අකාටුතතුමකා්  සි්ධධ වුණා. අපට එ  නි ාමන  

කිරීශ් දී මලටලුවක් රවා. සමහර නිෂ්පාෙකාශ ෝ -අප ශවත 

ලි ාපදිසචි ශන වුණු අ -   අතරතුමර වාසි ලබා ම්තතා. තබතුමමා්ත 

ශහ ඳි්සම ේසනවා ශ්ස,  කාළු පාට පස් දීලා තිුදණා කි ලා ශමෝනි 

ශප ශෙ ශේ මහවත සි්ධධි,  cans ශප ශෙ ශේ මහවත සි්ධධි මාධය 

හරහා  ්   ්  අවස්ාාවලදී ෙකි්සන ලලුදණු බව. අපි අශේ 

කාතකකාර්ම නිලධාරි්ස වාශ ම AI මහ්තවු ්ස  වා   පිබඳබඳ 

කාු ණු එකි්ස එකා අරශමන ශම වී්ස සමඟ සාකා්ඡාා කාරනශකා ට 

ෙලනම්සන ලලුදණා,  කාතකකාර්ම ශෙපාර්තශ් ්සතුමව විසි්ස නාතිකා 

ශප ශහ ර ශල්කා්  කාාර් ාලශේ ලි ාපදිසචි ශන කාෙ වි ාල 

පිරිසක්,  අප නිර්ශ්ධ  ශන කාෙ ශප ශහ ර ශම වී්ස අතර ඉතාම 

වසචනිකා ශලස ශබො හරි්සන ශ්  අතරතුමර  කාටුතතුම කාර තිුදණු 

බව. නමු්ත,  ශමවර අපි   නි ාමන  නිවලරැදිව කාර්සන කාටුතතුම 

කාරනවා.   

 
ගු ගයන්ත කුණාතිලක වහතා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)   

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  මම එතුමමාට ස්තුමතිව්සත 

ශවනවා,   ්  වරෙක් ශව්ඡච බව පිබඳමලනීම මලන. මු  රානය 

ඇමතිතුමමනි,  මා අසා තිශබන ්ර ්න ට අොෙ පිබඳතුමශර්දී කාතකකාර්ම 

ශෙපාර්තශ් ්සතුමශේ නිර්ශ්ධ වල ශස ්ය පල්තත ඉතා වලෙම්ත. 

නමු්ත,  ශ්  පිබඳතුමශර් එශහම එකාක් නලහල.  

 
ගු  ශ්ෂීන්ද්ර රාජපක්ෂ වහතා  
(ைொண்புைிகு ஷஷீந்திர ரொஜெக்ஷ) 

(The Hon. Shasheendra Rajapaksa) 

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  එතුමමා   පිබඳබඳව අහලා 

නලහල. මු  ම්සත්රීතුමමනි,  තබතුමමා අහලා තිුද ශඩල ීටටර් ්රමාණ  

මලන විතරයි. මම ර තන සස්යාව්ත කිේවා. අපි ර තන 2 කි්ස 

කාාබනිකා දි ර ශප ශහ ර  ලබා ම්තතා; ර තන 8කි්ස ජනව 

දි ර ශප ශහ ර  ලබා ම්තතා.   අ ශ  - එම ර තනවල- 

599 600 
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නිෂ්පාෙනවල ්රිකති  අුවව  වාශේ ශ ෙවු් වල  ශප ඩි ශප ඩි 

ශවනස්කා්  සිු  වුණා. ශමවර එම කාටුතතුම නි ාමන  කිරීශ් දී  වා 

එකා range එකාක් තුමෙට ම්සන අපි සාකා්ඡාා කාො. "අපි" 

කි ්සශ්ස,  කාතකකාර්ම ශෙපාර්තශ් ්සතුමව. "අපි" කිේවාට,  මට න්  

එහි කිසි ස් බ්සධ ක් නලහල. මම   පිබඳබඳව කාටුතතුම කාර්සශ්ස 

නලහල.   සි ලු නිෂ්පාෙකාශ ෝ කාතකකාර්ම ශෙපාර්තශ් ්සතුමශේ 

විශ  ෂඥ ්ස නිර්ශ්ධ  කාරවත තලනට රවා. ශමවර අපට වතළුව්ස,  

ශස ්ය ත්ත්තව ්ස පිබඳබඳව ශම වී්ස නිවලරැදිව ෙලුවව්ත කාර්සන. 

  ෙලුවව්ත කිරීශ් දී දිස්ත්රික්කා 2,ට අොෙව දිස්ත්රික් 

ශල්කා් තුමම්සලාශ  ්රධාන්තවශ ්ස ශවනමම ශප ශහ ර ශ ෙවු්  

කාිකටු පිහිටුවලා සි ලු ශම වි සසවිධාන්ත එක්කා බ්ධධ ශවලා 

කාටුතතුම කිරීශ්  වමකීම   කාිකටුවලට භාර ශේසන අපි 

බලාශප ශර ්තතුම ශවනවා.  

 
ගු ගයන්ත කුණාතිලක වහතා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  මශ  ශෙවලනි අතුමු  

්ර ්න ්ත අහනවා. 

ශ් කා අලු්තම අ්ත ෙලකීමක්,  මු  රානය ඇමතිතුමමනි. ශප ශහ ර 

ශ  ෙන දින මණන සහ ්රමාණ මලන ෙලුවව්ත කාරලා විතරයි 

ශම වී්සට අ්ත පත්රිකාාවක් ු ්සශ්ස. ශස ්ය උපශෙස් ලබා දීලා 

නලහල. අතීතශේ ශම විී ්සට තම්සශ  වමාව්ස ශබ්රා ම්සන සිු  

වුශඩල,  වන සතුම්සශම්ස. ෙල්ස ුමන් ්සශමුව්ත වමාව්ස ශබ්රා 

ම්සන සිු  ශවලා තිශබනවා. හරි ාකාාරව පරීක්ෂණ කාර්සශ්ස 

නලතිවයි ශ්  අ්ත ෙලකීම ලබ්සශ්ස. ඉ්සදි ාශේ වාණින 

ර තන කාට පරීක්ෂණ සඳහා ලසකාාශේ මහ කා්සනශේ වමා 

කාරන ශහක්ශට ාර ලක්ෂ 8කාට අොෙව ඉය ලබා දීමකු්ත ශ්  

මඟි්ස සිු  වී තිශබනවා ශ්සෙ,  මු  රානය ඇමතිතුමමනි? තබතුමමා   

කාාරණ  පිබඳම්සනවාෙ?      

 
ගු  ශ්ෂීන්ද්ර රාජපක්ෂ වහතා  
(ைொண்புைிகு ஷஷீந்திர ரொஜெக்ஷ) 

(The Hon. Shasheendra Rajapaksa) 

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  ිකලි න  ,ක් 

සාමාජිකා්තව  ලබවත ශලෝකාශේ වි ාලතම සමුපකාාර  සසවිධාන  

තමයි IFFCO කි ්සශ්ස. 

අපි රටවල් මණනාවකි්ස ඉල්ීට්  කාො,  -ශමහිදී අතිමු  

නනාධිපතිතුමමා්ත මූලිකා්තව  ම්තතා.- කාාබනිකා වමාවට  නශකා ට 

ඇති වන ්ර ්නවලට විසඳු්  ලබා ශේසන වතළුව්ස රකාාර මලන 

අපව ෙලුවව්ත කාර්සන කි ලා. මු  නි ශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  

අප   සඳහායි උ්තසාහ ම්තශ්ත. එහිදී චීන  අපට ශ ෝනනාවක් 

කාො.   ශ ෝනනාවට එකාඟ ශවලා අප ශමන ර ශප ශහ ර 

ස් බ්සධශ ්ස අකාටුත්තතක් සිු  වුණා.   නිසා අපි   කාටුත්තත 

නතර කාො. ඊෙඟට අපි ඉල්ීටමක් කාො,  ඉ්සදි ාශව්ස.   අුවව 

තමයි,  නලශනෝ නයිට්රන්ස දි ර ශප ශහ ර ශම්සව්සන අපට 

හලකි ාව ලලුදශඩල.  ලසකාාශේ්ත   විධි ටම නලශනෝ තාක්ෂණ  

භාවිත කාරික්ස ශප ශහ ර නිෂ්පාෙන  කාර්සන අප ෙලනට්ත 

කාටුතතුම කාරික්ස තිශබනවා.   පිබඳබඳ ශස  ාමලනී්  කාර 

තිශබනවා. නමු්ත,    සඳහා වි ාල රශ ෝනන ක් කාර්සන සිු  වන 

හි්සො තමයි අපට තවම එම කාටුත්තත කාර්සන බලරි වුශඩල. 

ඉ්සදි ාව ශ්  අති්ස අපට වයා ඉදිරි ට ගිහි්ස තිශබන නිසා තමයි 

අප ඉ්සදි ාශව්ස   ශප ශහ ර ශම්සවූශේ. එශහම නලතිව 

ඉ්සදි ාවට අශේ රශට් ශම වි බි්  පරීක්ෂණාමාර ක් කාරම්සන 

අවස්ාාව ලබා ු ්සනා ශන ශවයි. කාතකකාර්ම ශෙපාර්තශ් ්සතුමශේ 

අධයක්ෂ නනරාල්තුමමා ශ්  පිබඳබඳව ස් පූර්ණ වමකීම භාරශමන 

තිශබනවා. එතුමමා ශ්  පිබඳබඳව ශහ ඳ අවශබෝධ කි්ස ඉ්සනවා.   

විතරක් ශන ශවයි. ඉ්සදි ාුව කාතකකාර්ම ශෙපාර්තශ් ්සතුමව්ත,  

එරට කාතකකාර්ම විෂ   අ ්ත අමාතයාස  ්ත සමඟ මනා 

ස් බ්සධතාවක් ඉ්සදි ාුව මහ ශකා මසාරිස්තුමමා අපට හෙලා 

ු ්සනා. අපි සාකා්ඡාා වට මණනාවක් පලවල්තවූවා. අපි  වාට 

ස් බ්සධ ව්සශ්ස නලහල. ශම කාෙ අපි   විෂ   මලන ේසශ්ස 

නලහල. අපි තීරණ ම්සනවා විතරයි.   නි ර්ශ්ධ   මත තමයි   

ශප ශහ ර ලසකාාවට ශම්සව්සන තීරණ  කාශෙ . එශහම නලතිව,  

එක් එක් ශකානාශ  අව යතාවලට,  ඕනෑ එපාකා් වලට   

ශප ශහ ර ශමනා වා ශන ශවයි. 

 
 

දියර කිරි නිෂනපාදනය වැඩිදියුු කිරීව: සැලසු්ප 

திரவப் ெொல் உற்ெத்திமய கைம்ெடுத்தல்: திட்டம் 

வகுத்தல் 
ENHANCEMENT OF LIQUID MILK PRODUCTION: PLANS   

 

31/2022 

2.  ගු බුද්ධික පතිරණ වහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

කාතකකාර්ම අමාතයතුමමාශම්ස ඇසූ ්ර ්න  - (5): 

(අ) (i) නනතාවශ  ශපෝෂණ ත්ත්තව  ඉහෙ නලසවීමට 
කිරි රහාර වලෙම්ත බව්ත; 

 (ii) ශ්රී ලසකාාවට අව ය දි ර කිරි ්රමාණ  නිෂප්ාෙන  
කිරීම සඳහා ශ්  වනශතක්  ්රි ා්තමකා කාරන ලෙ 
සලලුම්  අසාර්ාකා වී ඇති බව්ත; 

 (iii) දි ර කිරි සඳහා පවතින ඉල්ලුමට සරිලන පරිදි 
සලපුතම ්රමාණව්ත ශන වන බව්ත; 

 එතුමමා පිබඳම්සශ්සෙ? 

(ර) (i) දි ර කිරි නිෂප්ාෙන  ඉහෙ නලසවීම සඳහා කිරි 
මවයි්ස රන න  කිරීමට පි වර ශමන තිශබ්ෙ; 

 (ii) එශස  න් ,  රන න  කාරුව ලබන කිරි මවයි්ස 
සස්යාව ශකා පමණෙ; 

 (iii)   සඳහා වල  කාරුව ලබන මුෙල ශකා පමණෙ;  

  ්සන එතුමමා සඳහ්ස කාර්සශ්සෙ? 

(ඇ)  (i) ශ්රී ලසකාාශේ කිරි ශම වී්ස සස්යාව ඉහෙ නලසවීම 
සඳහා සලලුම්  සකාස් කාර තිශබ්ෙ; 

  (ii) එශස  න් ,  එම සලලුම්  කාවශර්ෙ; 

  ්සන්ත එතුමමා සඳහ්ස කාර්සශ්සෙ? 

(ඈ) ශන  එශස  න් ,    ම්සෙ?   

 

கைத்ததொழில் அமைச்சமரக் ககட்ட வினொ:  

(அ) (i) ைக்களின் கெொசொக்கு ைட்டத்மத 

அதிகொிப்ெதற்குப் ெொல் உணவுகள் 

முக்கியைொனமவ என்ெமதயும்; 

 (ii) இலங்மகக்குத் கதமவயொன திரவப் ெொலின் 

அளமவ உற்ெத்தி தசய்ய இதுவமர 

நமடமுமறப்ெடுத்தப்ெட்டிருந்த திட்டங்கள் 

கதொல்வியமடந்துள்ளன என்ெமதயும்; 

 (iii) திரவப்ெொலுக்கு நிலவும் ககள்விக்கு நிகரொன 

வமகயில், நிரம்ெல் கெொதுைொனதொக இல்மல 

என்ெமதயும்; 

 அவர் ஏற்றுக்தகொள்வொரொ? 

(ஆ) (i) திரவப் ெொல் உற்ெத்திமய அதிகொிப்ெதற்கொக 

கறமவ ைொடுகமள இறக்குைதி தசய்ய 

நடவடிக்மக எடுக்கப்ெட்டுள்ளதொ என்ெமதயும்; 
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 (ii) அவ்வொறொயின், இறக்குைதி தசய்யப்ெடும் 

கறமவ ைொடுகளின் எண்ணிக்மக யொது 

என்ெமதயும்; 

 (iii) அதற்தகனச் தசலவிடப்ெடும் ததொமக யொது 

என்ெமதயும்; 

 அவர் குறிப்ெிடுவொரொ? 

(இ) (i) இலங்மகயில் ெொற்ெண்மணயொளர்களின் 

எண்ணிக்மகமய அதிகொிக்கத் திட்டம் 

வகுக்கப்ெட்டுள்ளதொ என்ெமதயும்; 

 (ii) அவ்வொறொயின், அத்திட்டம் யொது என்ெமதயும்; 

 அவர் குறிப்ெிடுவொரொ? 

(ஈ) இன்கறல் ஏன்? 

 

asked the Minister of Agriculture: 

(a) Will he admit that - 

 (i) milk food is important to enhance the 
nutrition of people; 

 (ii) the plans that have been put in place so far 
to produce the liquid milk required by Sri 
Lanka have failed; and 

 (iii) the supply of liquid milk does not meet the 
demand for it? 

(b) Will he state - 

 (i) whether steps have been taken to import 
milk cows in order to enhance the 
production of liquid milk; 

 (ii) if so, the number of milk cows that will be 
imported; and 

 (iii) the amount of money that will be spent on 
it? 

(c) Will he also state - 

 (i) whether plans have been made to increase 
the number of milk farmers in Sri Lanka; 
and 

 (ii) if so, the aforesaid plans? 

(d) If not, why?   
 

ගු ඩී.බී. පහේර්  වහතා සපශු ස්පප්   පගොවිපපොළ 

ප්රවර්ධන හා කිරි හා බි් තර ආ්රිත කර්වාන්ත රාජය 
වවාතයුරවා  
(ைொண்புைிகு டீ.ெி. கஹரத் - கொல்நமட வளங்கள், 

ெண்மணகள் கைம்ெொடு, ெொல் ைற்றும் முட்மட சொர்ந்த 

மகத்ததொழில் இரொஜொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. D.B. Herath - State Minister of Livestock, Farm 
Promotion and Dairy and Egg Related Industries) 
මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  කාතකකාර්ම අමාතයතුමමා 

ශවුවශව්ස මා එම ්ර ්න ට පිබඳතුමර ලබා  ශෙනවා. 

(අ) (i) පිබඳමනී.   

 (ii) ශන පිබඳමනී. 

  ශ්රී ලසකාාශේ නනශල්්න හා සස්යාශල්්න 
ශෙපාර්තශ් ්සතුමශේ ේතතවලට අුවව 205  

වර්ෂශේ සිට 2020 ෙක්වා නාතිකා කිරි නිෂප්ාෙන  
ීටටර ිකලි න ,   සිට ිකලි න 495 ෙක්වා වලඩි වී 
ඇත. 

 (iii) පිබඳමනී. 

(ර)  (i) තේ. 

 (ii) මහා පරිමාණ කිරි ශම විශප ෙ වයාපාරිකා ්ස 
සඳහා සතුම්ස ,, 000ක් පමණ 2022 වර්ෂශේදී 
රන න  කිරීමට සලලුම්  කාර ඇත. 

 (iii) කිරි මවයි්ස රන න  රන  විසි්ස ශන කාරන 
අතර,  ශප ්ධමලිකා වයවසා කා ්ස විසි්ස 
රන න  කාරුව ලලශබ්.   සඳහා රන  විසි්ස 
පහුමකා්  සලප ම පමණක් සිු  ශකා ශර්. 

(ඇ) (i)   තිශබ්. 

        (ii)  කිරි ශම වී්ස මණන සස්යා්තමකාව ඉහෙ නලසවීම 
පමණක් ශන  ව,  පවතින කිරි ශම විශප ෙවල 
ඵලො තාව ඉහෙ නලසවීම තුමබඳ්ස නාතිකා කිරි 
නිෂප්ාෙන  ඉහෙ නලසවීම මූලිකා කාර ම්ත වයාපතති 
සඳහා ශ්  වසශර් වලඩි අවධාන ක් ශ  මු වන 
අතර,  නව ශම වී්ස සඳහා අවස්ාා සලලශසන 
වයාපතති ෙ ්රි ා්තමකා ශකාශර්. 

    අුවව පහත සඳහ්ස වයාපතති සලලුම්  කාර ඇත. 

  (1)  කුයා හා මධය පරිමාණ කිරි ශම වි ශප ෙ 
සසවර්ධන  මඟි්ස ශම විශප ෙ නිෂප්ාෙන 
ධාරිතාව වලඩි කිරීම.    ටශ්ත කිරි ම්සනා 
මවයි්ස ,-50 හා 55-2, ෙක්වා සිටින 
ශම විශප ෙවල ඵලො තාව ඉහෙ නලසවීම 
සඳහා අව ය ශ ෙවු්  ලබා දීම සහ කිරි 
නිෂප්ාෙන ම් මාන සසවර්ධන  කිරීම,  මව 
රහාර ්රචලිත කිරීම සඳහා තතණ වමාව,  
TMR සහ සයිශල්ජ් නිෂප්ාෙකා ්ස 
වයවසා කා මට්ටික්ස ඇති කිරීම පු 
ජවෙය ශකා ට්ාාස ,,  තුමෙ ්රි ා්තමකා 
ශකාශර්.   සඳහා ශව්ස කාර ඇති මුෙල 
ු පි ල් ිකලි න 5, 520කි. 

  (2) දි ර කිරි පරිශභෝනන  ්රචලිත කිරීම සඳහා 
වන වයාපතති  (ු පි ල් ිකලි න 2,)  

  කිරි නිෂප්ාෙනශේ සිට පාරිශභෝගිකා ා ෙක්වා 
කිරි ්රවාහන  සඳහා කාඩින්   ්සරණ ක් 
සලකාසීම,  පාරිශභෝගිකා ්සහට දි ර කිරි ලබා 
මලනීශ්  අවස්ාා ුමලබ කිරීම. 

  (3) මව හා එළු අභිනනන ශම විපෙ ස්ාාපන  
කිරීශ්  වයාපතති  (ු පි ල් ිකලි න 2,) 

   ශ්   ටශ්ත උසස් රරශේ මව ්ස හිඟකාමට 
පිබඳතුමරක් ශලස අභිනනන  මඟි්ස වලඩි කිරි 
නිෂප්ාෙන ක් සහිත හා ශ්ධ ගුණිකා 
කාලාපවලට මලෙශපන සතුම්ස ඇති කිරීම. 

  (4) මහා පරිමාණ ශප ්ධමලිකා කිරි ශම වි 
වයවසා කා ්ස සඳහා කිරි මවයි්ස 
රන න ට පහුමකා්  සලලසීම හා සතුම්ස 
සඳහා අව ය තතණ හා ශපෝෂය  ාකා වමා 
කිරීමට ඉය්  ලබා දීම තුමබඳ්ස මහා පරිමාණ 
කිරි මව ශම විපෙ ඇති කිරීම. 

  (5) ස්ත්තව රහාර නිෂප්ාෙන  දිරිමල්සවීම. 

   සයිශල්ජ් ඇතුමළු මව රහාර නිෂප්ාෙනශේ 
නව තාක්ෂණ ්ස හඳු්සවා දීම. 

  (6) නාතිකා පු ස් ප්ත සසවර්ධන මඩලයලශේ 
ශම විශප ෙ සසවර්ධන . 
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   ස්ත්තව රහාර සඳහා සයිශල්ජ් නිෂප්ාෙන ,  
ශපෝෂය තතණ වමාව,  ස්ත්තව අභිනනන 
වලයසටහන 

  (7) ජීවශනෝපා  සසවර්ධන වලයසටහ්ස  ටශ්ත 
කිරි නිෂප්ාෙන  ඉහෙ නලසවීම සඳහා 
්රාශ්ධශී  ශල්කා්  ශකා ට්ාාස මට්ටික්ස 
වලයසටහ්ස ්රි ා්තමකා කිරීම. 

  (8) පෝත නි ච්ිත සසවර්ධන ්රොන  ටශ්ත කිරි 
නිෂප්ාෙන  ඉහෙ නලසවීම සඳහා වලයසටහ්ස 
පෝත මට්ටික්ස ්රි ා්තමකා කිරීම. 

(ඈ) අොෙ ශන ශේ. 

  
ගු බුද්ධික පතිරණ වහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  මශ  පෙමුවලනි අතුමු  

්ර ්න  ශම යි.  

මු  රානය ඇමතිතුමමනි,  පුමගි  ෙවස්වල රන නිකා කිරි 

පිටිවල වි ාල හිඟ ක් තිුදණා.  කා තබතුමමා්ත ේසනවා. 

රන නිකා කිරි පිටි පිබඳබඳව මශ  මත  ශම කාක්ෙ කි ා ශ්  මු  

සභාශේ සිටින තබතුමමා ඇතුමළු කාවුු ්ත ේසනවා. නමු්ත ශ්  රශට් 

ඇති කාර තිශබන ඇබ්බලහි ක් සහ ශ්  හිඟ  නිසා අ් මලා,  එශහම 

නල්තන්  පවුශල් අශනක් අ  කිරි පිටි ම්සන අෙ ශපෝලි් වල 

ඉ්සනවා.   විධි ට රශට් කිරි පිටි ශපෝලි්  ඇති වුණා. එශහම 

ත්ත්තව ක් තුමෙ තමයි ශ්  දි ර කිරි වලඩිවතර නිෂ්පාෙන  කිරීම,  

 වා ුමපිරි ශවශෙඳ සලල් නාල ට එනවාට අමතරව අර,  චූ්ස පා්ස 

වාහනශ ්ස පා්ස ටිකා එනවා වාශ ,  කිරි ටිකා්ත ශමෙරට 

ශමශන්සන වතළුව්ස ක්රමශේෙ ක් හලදීම අව ය  වුශඩල.  මු  රානය 

ඇමතිතුමමනි,  තබතුමම්සලා ශකා ්ඡචර මව ්ස දීලා කිරි නිෂ්පාෙන  

කාේත වලයක් නලහල,  ඇතල්  රන නිකා කිරි පිටි සමාම්  කිරි පිටි 

පවු යර් එකා ශමශනනවා. කිරි පිටි පවුයර් එකා ශමනලල්ලා දි  

කාරලා,  'දි ර කිරි' කි ලා ුමපිරි ශවශෙඳ සලල්වල pack කාරලා 
විකුණනවා. ශ් ශකා්ස පහර වදි්සශ්ස අහිසසකා කිරි ශම වි ාටයි.   

විතරක් ශන ශවයි,    පවුයර් එකා අරශමන ශ ෝමට් වර්ම්ත 

හෙනවා.   

  ශ්  රන නිකා කිරි පිටි පිබඳබඳව අපට බරපතෙ අවි ව්ාස ක් 
තිශබනවා. ශ්  පාර්ලිශ් ්සතුමවට මම ඉදිරිප්ත කාරවත වාර්තාවක් 

තිශබනවා. මු  රානය ඇමතිතුමමනි,   කා බලලුශව ්ත තබතුමමාට 

තව්ත වලටශහ වි ශ් ශක් බරපතලකාම.  ශක් තිශබනවා,  රන නිකා 

කිරි පිටිවල ්රිකති  පිබඳබඳව.   ස්සෙර්භ  තුමෙ,  එම රන නිකා 

කිරි පිටිවලි්ස ශ ෝමට් හෙලා ශප ඩි ෙු ව්සට කාවනවා න් ,    කිරි 

පිටි ටිකා දි  කාරලා දි ර කිරි හෙනවා න් ,  එකා පල්තතකි්ස අශේ 

ශස ්ය අනතුමශර්. අශනක් පල්තශත්ස,  අශේ කිරි ශම වි ා 

අනතුමශර්.   ස් බ්සධශ ්ස  අමාතයාස  ට කාර්සන වතළුව්ස 

මලදිහ්ත වීම ශම කාක්ෙ? 

 
ගු  ඩී. බී. පහේර්  වහතා  
(ைொண்புைிகு டீ.ெி. கஹரத்)  

(The Hon. D.B. Herath) 
මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  මු  ම්සත්රීතුමමා ඉදිරිප්ත 

කාෙ කිරි පිටි භාවිත  පිබඳබඳ කාාරණාව මලන කාාා කාශෙ ්ත,   

ඇ්තතටම එම ත්ත්තව   මලටලු සහමතයි.   වාශේ  ශපෝෂණ 

ගුණ  අඩුයි කි ලා ජවෙයවු  අපට උපශෙස් දීලා තිශබනවා. මු  

නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  ලසකාාශේ පු ජවෙය කාාර් ාල 

,, ක් තිශබනවා. අපි නි මු වයාපතති ක් හලටි ට ශ්  වසර තුමෙ 

දි ර කිරි ්රචලිත කිරීම උශෙසා අවධාන  ශ  මු කාර තිශබනවා.  

අවම ව ශ ්ස සෑම පු ජවෙය කාාර් ාල කාටම එකා බලගි්ස 

නලවු්  කිරි ්රවාහන  කාරන වාහන ,, ක් ලබා දීලා නනතාවට 

දි ර කිරි ලබා දීම ුමලබ කිරීශ්  වයාපතති කාට අවධාන  ශ  මු 

කාර තිශබනවා. ඊට අමතරව ශප ්ධමලිකා වයවසා කා ්ස කිහිප 

ශෙශනක්  අප්ත එක්කා එකාඟ ශවලා තිශබනවා,  නලවු්  කිරි ්රචලිත 

කිරීශ්  වලය පිබඳශවෙට වයාපාරිකා මට්ටික්ස එකාතුම ශව්සන.   

අ ට දිරි දීමනා ලබා දීලා,    අ   උශෙයෝගිම්ත කාර්සන අපි 

කාටුතතුම කාරනවා.  

 
ගු බුද්ධික පතිරණ වහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  පිටි කිරි පිබඳබඳ ්ර ්න  මතුම 

කාරවත අවස්ාාශේ දී මම ශ්  කාාරණ ්ත කි ්සන ඕනෑ. පිටි කිරි 

රන න  කාරන ඇතල්  සමාම්  විසි්ස කාරශමන  න  

කාටුත්තතක් මලන අපට වාර්තා වුණා. රන  ශම වී්සශම්ස දි ර 

කිරි ිකලදී ම්සනා ක්රම ක් තිශබනවා ශ්ස. රන  ශහෝ ශප ්ධමලිකා 

අස   ශම වී්සශම්ස  දි ර කිරි ිකලදී ම්සනා තල්සවලට ගිහිල්ලා,   

අපි එම ශම වී්සශම්ස දි ර කිරි ිකලදී ම්සනවාට වයා වලඩි මුෙලක් 

දීලා බහු නාතිකා ශකා ් පලනි අශේ කිරි ශම වි ාශ  කිරි ටිකා 

අරශමන   කිරි ටිකා කාාුවවලට හලනවා.  

 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරවා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මු  ම්සත්රීතුමමා,  ශකාටිශ ්ස ්ර ්න  අහ්සන.   

 

ගු බුද්ධික පතිරණ වහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
මම ්ර ්න  ශකාටි කාර්සන් ,  මු  නිශ ෝනය 

කාාානා කාතුමමනි.  

එශහම කාොම,    ශම ල්ල්සට අර පිටි කිරිවලි්ස දි ර කිරි 

හෙලා විකුණ්සන වතළුව්ස ශවනවා. ශ් වා ශවශෙඳ උපක්රම; බහු 

නාතිකා සමාම් වල උපක්රම.   නිසා තබතුමම්සලා කිරි නිෂ්පාෙන  

කිරීම,  ශම වි ාට ිකලක් ලබා දීම,   වා  ශවශෙඳ ශප ෙට ශමන  ම 

කි න කාාරණාවලට අවධාන  ශ  මු කාරනවාට අමතරව ශම්සන 

ශ්  කි වත කාාරණාවලට වලට බලඳීමට්ත කාටුතතුම කාර්සන ඕනෑ. 

අශේ ශවෙඳ ඇමතිතුමමා ශ්  ශවලාශේ සභාශේ ඉ්සනවා. 

පාරිශභෝගිකා කාටුතතුම පිබඳබඳ අධිකාාරි  අ ්ත,    විෂ  භාර 

ඇමතිතුමමා්ත සභාශේ ඉ්සනවා. මු  ඇමතිතුමමනි,  මශ  ශ්  

වාර්තාව පාරිශභෝගිකා කාටුතතුම පිබඳබඳ අධිකාාරිශේ තිශබනවා. ශ්  

වාර්තාව ්රමාණව්ත නලහල කි ා හිශතනවා න්  තව්ත කාු ණු 

ඇතුමේත කාරලා එ  ඉදිරි ට අරශමන ගිහි්ස ශහෝ ශ්  ස් බ්සධව 

කාටුතතුම කාර්සන ඕනෑ. ශ්ධශී ව කිරි නිෂ්පාෙන  කාරන රානය 

ර තන ක් තිශබනවා.   වාශ ම ශප ්ධමලිකා ර තන 

මණනාවක් තිශබනවා.   අ ට අව ය පහුමකා්  ටිකා ලබා දීලා   

නිෂ්පාෙන කාටුතතුම වලඩි කාරන ක්රම ක් හේසන ඕනෑ. කිරි 

නිෂ්පාෙන  කාොට වලයක් නලහල,  රනශේ ර තන ට්ත,  ලසකාාශේ 

පිටි කිරි සහ දි ර කිරි හෙන ශ්ධශී  සමාම් වලට්ත කිරි ටිකා 

ලලශබන ක්රමශේෙ ක් හේසශ්ස නලතිව.  ශ්  වන විට ෙෙ 

ව ශ ්ස ශම වී්සට දි ර කිරි ීටටර කාට ු පි ල් 500්ත,  550්ත 

අතර මුෙලක් ලලශබනවා. සමහර තල්සවල ඊට වයා්ත ලබා 

ශෙනවා. ු පි ල් 540ක් ලබා ශෙන තලුව්ත තිශබනවා.  ශම වී්සට 

සාධාරණ මුෙලක් ලබා ශෙනවා වාශ ම,  -ශපෝෂණ  ශවුවශව්ස- 

දි ර කිරි ටිකා   ර තනවලට එන ක්රමශේෙ  හේසන ශවශෙඳ 

අමාතයාස ශේ සහ තබතුමමාශ  රානය අමාතයාස ශේ  තිශබන 

 කාාබ්ධධ වලය පිබඳශවෙ ශම කාක්ෙ,  මු  රානය ඇමතිතුමමා?   

 

ගු  ඩී. බී. පහේර්  වහතා  
(ைொண்புைிகு டீ.ெி. கஹரத்)  

(The Hon. D.B. Herath) 
මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  මු  ම්සත්රීතුමමා කි වත 

අ්තෙලකීම අපට තිශබනවා. මීය ට අවුු ු  හතරකාට විතර එහා 

කාාලශේ  කිරි ශම වී්සශම්ස කිරි ිකලදී ශමන කාාුවවලට හලලුවා. 
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පාර්ලිශ් ්සතුමව 

බහු නාතිකා සමාම්  සහ එවකාට තිුදණු පාලන    තුමබඳ්ස 

බලාශප ශර ්තතුම වුශඩල ශ්  රශට් කිරි ශම වි ා අජධර් ව්ත 

කිරීම සහ ශ්ධශී  කිරි නිෂ්පාෙන  අයාෙ කිරීමයි. අපි ශ්  

කාාරණාව ශහ ඳි්ස ශ්තු ්  ශමන තිශබනවා. වර්තමානශේ අශේ 

රඩලඩුව  ටශ්ත ලසකාාශේ කිසිම තලනකා,  කිරි නිෂ්පාෙන  කාරන 

ශම වී්සශ  කිරි අශෙවි  ස් බ්සධව කිසිම ්ර ්න ක් පලන 

නලඟිලා නලහල. රානය ර තන සහ ශප ්ධමලිකා අස   

ශම වී්සශම්ස කිරි ිකල දී ම්සන අවලසි සි ලු වලය පිබඳශවෙවල් 

්රි ා්තමකා කාරලා තිශබනවා පමණක් ශන ශවයි,  ශවශෙඳ 

අමාතයාස  ්ත සමඟ  කාාබ්ධධ ශවලා කිරි පාරිශභෝගිකා ්සශ  

අව යතා ඉටු කාර්සන අව ය වලය පිබඳශවෙ පවා ශ්  වන විට 

සකාස් කාර තිශබනවා. ශවශෙඳ අමාතයතුමමා ශ්  කාටුත්තශ්තදී 

නිර්සතරශ ්ස අපි්ත එක්කා ස් බ්සධීකාරණ  ශවනවා; අපට 

උපශෙස් ශෙනවා. රටට අව ය කිරි නිෂ්පාෙන  කිරීම සහ 

පාරිශභෝගිකා අව යතා ස් පූර්ණ කිරීම සඳහා එතුමමා අශේ මලදිහ්ත 

වීම අශේක්ෂා කාරනවා.  

 
ගු බුද්ධික පතිරණ වහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
මු  රානය අමාතයතුමමනි, මම තබතුමමාශම්ස තව්ත ්ර ්න ක් 

ශන ශවයි ශ්  අහ්සශ්ස.  මම මතුම කාරවත එක් කාාරණාවකාට  

තබතුමමාශම්ස පිබඳතුමරක් ලලුදශඩල නලහල. මම කිේවා ශ්ස, පිටි කිරි 

ශමනලල්ලා දි  කාරලා ශ ෝමට් හෙනවා, පිටි කිරි දි  කාරලා දි ර 

කිරි ශලස විකුණනවා කි ලා. ශ් වාශේ ්රිකති  පිබඳබඳ 

අධීක්ෂණ  කාර්සන ඕනෑ. කායා පනින  කාකා ශ  ොශමන ශහෝ 

නල්තන්  ශවන්ත ක්රම ක් මඟි්ස ශ් වාශේ සා් පල අරශමන   

පරීක්ෂණ කාරන ක්රමශේෙ  ශම කාක්ෙ? තබතුමමා  කාට පිබඳතුමරක් 

ු ්සශ්ස නලහල, මු  රානය ඇමතිතුමමනි.    

 
ගු  ඩී. බී. පහේර්  වහතා  
(ைொண்புைிகு டீ.ெி. கஹரத்)  

(The Hon. D.B. Herath) 
මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  රහාරවල ශස ්ය 

ත්ත්තව  පිබඳබඳව නිතරම ශස  ා බලනවා. රහාර පනත ශස ්ය 

ශෙපාර්තශ් ්සතුමවට අොෙ පනතක්.   අුවව ශ්  කාාරණ  

ස් බ්සධව ශස ්ය ශෙපාර්තශ් ්සතුමශේ අවධාන  ශ  මු 

කාරව්සන් ,  තබතුමමා කි වත කාාරණ  සතය ෙ කි ලා බල්සන. 

අශේ කාර්තවය  තමයි දි ර කිරි ්රචලිත කිරීම සහ දි ර කිරි ුමලභ 

කිරීම.   තුමෙ අපි උ්තසාහ කාරනවා පිටි දි  කාරලා පාරිශභෝගිකා 

ද්රවය හෙන එකා අවම කාර්සන,  එශහම නල්තන්  සීමා කාර්සන.   

සඳහා කාරුව ලබන අශේ මලදිහ්ත වීම සාර්ාකා ශවයි කි ලා අපි 

වි ්වාස කාරනවා. 

 
ගු නිපයෝජය කාානායකුරවා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
 ්ර ්න අසකා , -244/2022- (5),  මු  ශහ ෂා විතානශ  මහතා - 

[සභා මර්භ  තුමෙ නලත.  
 

ග්රාමීය ය ප්රාග්ධනධන බැාකුව: විසනතර 
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4.  ගු චමින්ද වි පේියරි වහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ශවෙඳ අමාතයතුමමාශම්ස ඇසූ ්ර ්න - (5): 

(අ) (i) ග්රාමීය   ්රා ධන බලසකුව නික්ස බලසකුවක් 
ස්ාාපන  කාර තිශබ්ෙ; 

 (ii) එශස  න් ,  එම බලසකුශේ  ා්ා සස්යාව 
ශකා පමණෙ; 

 (iii) එම බලසකුශේ අධයක්ෂ මඩලයල සාමාජිකා ්සශ  
න්  කාවශර්ෙ; 

  ්සන එතුමමා ශමම සභාවට ේසව්සශ්සෙ? 

(ර) (i) ශ්  ෙක්වා ඉහත බලසකුශේ  ා්ාවලි්ස ණ  ලබා දී 
ඇති වත්ධමල ්ස සස්යාව ශකා පමණෙ; 

 (ii)  තවු්සශ  න්  කාවශර්ෙ; 

 (iii) එම බලසකුව නිසි පරිදි නි ාමන  කිරීම සඳහා මුව 
ලබන ්රි ාමාර්ම කාවශර්ෙ; 

   ්සන්ත එතුමමා ශමම සභාවට ේසව්සශ්සෙ? 

(ඇ)  ශන එශස  න් ,    ම්සෙ?  

 
வர்த்தக அமைச்சமரக் ககட்ட வினொ:  

(அ) (i) கிரொைிய மூலதன வங்கி என்ற தெயொில் 

வங்கிதயொன்று நிறுவப்ெட்டுள்ளதொ 

என்ெமதயும்; 

 (ii) ஆதைனின், அந்த வங்கிக்குொிய கிமளகளின் 

எண்ணிக்மக எத்தமன என்ெமதயும்; 

 (iii) கைற்ெடி வங்கியின் ெணிப்ெொளர் சமெ 

உறுப்ெினர்களின் தெயர்கள் யொமவ 

என்ெமதயும்; 

 அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ? 

(ஆ) (i) இதுவமர கைற்ெடி வங்கிக் கிமளகளினொல் 

கடன் வழங்கப்ெட்டுள்ள நெர்களின் 

எண்ணிக்மக எத்தமன என்ெமதயும்; 

 (ii) அவர்களின் தெயர்கள் யொமவ என்ெமதயும்; 

 (iii) இவ்வங்கிமய உொிய முமறயில் 

ஒழுங்குறுத்துவதற்கொக கைற்தகொள்ளப்ெடும் 

நடவடிக்மககள் யொமவ என்ெமதயும்; 

 அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ? 

(இ) இன்கறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Trade: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i) whether a bank named Rural Capital Bank 
has been established; 

 (ii) if so, the number of branches that bank has; 
and 

 (iii) the names of the Board of Directors of that 
bank? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) the number of persons who have obtained 
loans from the branches of the said bank up 
to now; 

 (ii) their names; and 

 (iii) the measures that will be taken to regulate 
that bank properly? 

(c) If not, why? 
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ගු ලසන්ත වලගියවන්න වහතා සසමුපකාර පසේවා  වපළවි 
සාවර්ධන හා පාරිපභෝගික ආරක්ෂණ  රාජය වවාතයුරවා  
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியவன்ன - கூட்டுறவுச் கசமவகள், 

சந்மதப்ெடுத்தல் அெிவிருத்தி ைற்றும் நுகர்கவொர் ெொதுகொப்பு 

இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - State Minister of Co-
operative Services, Marketing Development and Consumer 
Protection) 
මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  ශවශෙඳ අමාතයතුමමා 

ශවුවශව්ස මා එම ්ර ්න ට පිබඳතුමර ලබා ශෙනවා. 

(අ)  (i)  නලත. 

 (ii)  ඉහත (අ) (i) අුවව අොෙ ශන ශේ. 

 (iii) ඉහත (අ) (i) අුවව අොෙ ශන ශේ. 

(ර)  (i)  ඉහත (අ) (i) අුවව අොෙ ශන ශේ. 

 (ii)  ඉහත (අ) (i) අුවව අොෙ ශන ශේ. 

 (iii)  ඉහත (අ) (i) අුවව අොෙ ශන ශේ. 

(ඇ)  පලන ශන නඟී.  

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  මු  චික්සෙ විශජ්සිරි 

ම්සත්රීතුමමා ශ්  ්ර ්නශ ්ස අහලා තිශබ්සශ්ස ග්රාමීය   ්රා ධන 

බලසකුවක් පිබඳබඳවයි. තවම එවලනි බලසකුවක් ස්ාාපිත කාරලා 

නලහල. විශ  ෂශ ්සම "ශස භාමයශේ ෙලක්ම" ්රතිප්තති ්රකාා ශේ 

තිශබනවා,  අශේ රශට් තිශබන සමුපකාාර බලසකු  කා රාශි කාරලා 

බලසකුවක් ස්ාාපිත කාෙ ුතතුමයි කි ලා.   වාශ ම අශේ 

අමාතයාස   මලසට් නිශේෙන කාට   වමකීම භාර දීලා තිශබනවා. 

ශමවලනි බලසකුවක් ස්ාාපිත කිරීම ස් බ්සධ කාටුතතුම ශ්  වනවිට 

අවස්ස අදි ශර් තිශබ්සශ්ස.   සඳහා ශකාටු් පතක් හෙලා අව ය 

මූලිකා කාටුතතුම කාරලා තිශබ්සශ්ස. තවම   බලසකුව රර් භ කාරලා 

නලහල. ශ්  ස් බ්සධව සමුපකාාර සිකතිවල විවිධ අෙහස්,   ශ ෝනනා 

තිශබනවා.   නිසා   අ ශ  අෙහස්,  ශ ෝනනා්ත අරශමන ශ්  

බලසකුව ස්ාාපිත කිරීමට කාටුතතුම කාරනවා. තවම ශමවලනි බලසකුවක් 

ස්ාාපිත කාරලා නලහල.  

 
ගු චමින්ද වි පේියරි වහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  මම පෙමුවලනි අතුමු  

්ර ්න  අහ්සන් . 

 මු  රානය ඇමතිතුමමනි,  තබතුමමා කි වත කාාරණ  හරි.  එශහම 

බලසකු නලහල.  හලබලයි,  ශ්  රශට් එශහම ශබෝර්ඩ් මහවත බලසකු 

තිශබනවා. මම කි ්සශ්ස  කායි.  වා නීතයුවූලල බලසකු 

ශන ශවයි,  මු  රානය ඇමතිතුමමනි.  ,  වයාන බලසකු; ශහ ර බලසකු. 

 වාට ස් බ්සධ ශවලා ඉ්සශ්ස පාර්ලිශ් ්සතුම ම්සත්රීවු ්සශ  

අ . පාර්ලිශ් ්සතුම ම්සත්රීවු ්සශ  ඥාතිවු  තමයි  වා කාර්සශ්ස. 

විශ  ෂශ ්සම තබතුමම්සලාශ  ත  පල්තශ්ත ඉ්සන,  වලඩිශ ්සම 

කාෑමහන ම්සත්රීවරශ කුශ  බලසකුවක් මලන මම ශ්  කි ්සශ්ස,  

මු  රානය ඇමතිතුමමා. වයාන විධි ට,  "බලසකුව" කි න නාම  

පාවි්ඡචි කාරලා ශ්  රශට් අහිසසකා ිකනිුම්සශම්ස සල්ලි වසචා කාරන 

බලසකුවක් තිශබනවා.  

 
ගු ලසන්ත වලගියවන්න වහතා 
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

 මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  "සමුපකාාර" කි ලා 

තිශබනවා න්  විතරයි අපට ස් බ්සධ ශව්සන වතළුව්ස. "බලසකුව" 

කි ලා තිශබනවා න්    මලන මහ බලසකුශව්ස අහ්සන ඕනෑ. 

එශහම  වා ශවශෙඳ අමාතයාස  ට ශහෝ අපට අයිති නලහල.   

ගු චමින්ද වි පේියරි වහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මු  රානය ඇමතිතුමමනි,  ශෙවලනි අතුමු  ්ර ්නශ ුව්ත මම 

අහ්සශ්ස   වාශ ම කාාරණ ක්. තබතුමමා ශ්  මලන ශස  ලා 
බල්සන,  මම විස්තර ටිකා ශේසන් . බලසකු  ා්ා මණනාවක් 
ොශමන වයාන ශලස මුෙල් එකාතුම කාර මනිික්ස සිටිනවා. අපි 
ේසනවා "සමුපකාාර බලසකුව" කි ලා නම ෙල් ම්ත "බලසකුව" කි න 
නාම  තවම  කාට දීලා නලහල කි ලා. ශම කාෙ,  තවම  කාට මුෙල් 
මඩලයලශේ අුවමලති  ලලබිලා නලහල. නමු්ත,  " ග්රාමීය   සමුපකාාර  
බලසකුව" කි න නාම  ොශමන තිශබනවා.  කා නීතයුවූලල 
නලහල,  මු  රානය ඇමතිතුමමනි. තබතුමමා පිබඳම්සනවා ශ්ස,  " ග්රාමීය   
සමුපකාාර බලසකුව" කි ලා බලසකුවක් නලහල කි ලා.  

  වාට බලසකු කි න නාම  ශේසන බලහල. ශහ තුමව,   වාට 
මුෙල් මඩලයලශේ අුවමලති  නලහල,  මු  නිශ ෝනය 
කාාානා කාතුමමනි. එත   ශකා ට මුෙල් මඩලයලශේ අුවමලති  නලති 

ශම්සන ශ්  කි න වයාන බලසකු දිවයින වතරා තිශබනවා. මම ේසන 
විධි ට  ා්ා 5 5ක් තිශ නවා.   මණන හරිෙ ේසශ්ස          
නලහල. ශ් වාශේ අයිතිකාාරශ ෝ,  ශ් වාශේ කාෙමනාකාු ශවෝ 
ශ්ධ පාලන ට අයිති කි න කාඳවුරකා ඉ්සශ්ස. මු  නිශ ෝනය 
කාාානා කාතුමමනි,  ශමශහම බලසකු තිශබනවා කි ලා ෙල්ස රානය 
ඇමතිතුමමා පිබඳම්තතා; ග්රාමීය   සමුපකාාර බලසකු. හලබලයි මුෙල් 
මුවශෙුව සි්ධධ වුණ්ත  වාට බලසකු නාම  පාවි්ඡචි කාර්සන බලහල. 
ශ් වා ෙල්ස දීර්ඝ කාාල ක් තිස්ශස  පලවතශමන එනවා. එශහම 
පලවතශමන එ්සශ්ස ඉහෙ ශපශෙ  ශ්ධ පාලනඥ ්සශ  උෙවු,  

හිතව්තකා්  මත.  මම   න්  කි ්සන බ  නලහල. ත  පල්තශ්ත 
වලඩිශ ්සම කාෑ මහන තිසකුට්ටිරර්ඡචි ම්සත්රීතුමමාශ  බලසකුව 
තමයි,  ග්රාමීය   සමුපකාාර සිකති බලසකුව.   බලසකුව වලරදියි; 
නීතයුවූලල නලහල. හලබලයි තිසකුට්ටි රර්ඡචි ම්සත්රීතුමමාශ  ශ්  
ශහ ර බලසකුව පව්තවාශමන  ්සන රඩලඩුව ඇයි අවසර ලබා දීලා 
තිශබ්සශ්ස? 

 
ගු ලසන්ත වලගියවන්න වහතා 
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

  පිබඳබඳව අපි ශස  ා බලීටමක් කාර්සන් . විශ  ෂශ ්සම 

 කා පෝත සභාව  ටශ්ත තමයි පාලන  ශවනවා ඇ්තශ්ත. 

ශර්ඛී  අමාතයාස    ටශ්ත ශමවලනි ශම නම රකාාර කාව්ත 

බලසකුවක් නලහල. නමු්ත   කි න බලසකුවට සමුපකාාර කි න නම 

තිශබනවා න්  අපි මලදිහ්ත ශව්සන් . එශහම නල්තන්  අපි 

සි ලුශෙනාම එක්කාහු ශවලා ශ්  පිබඳබඳව මහ බලසකුව ෙලුවව්ත 

කාරමු.  කා තමයි කාෙ ුතතුම ව්සශ්ස. 

 
 

වයල වාරි වයාපෂතිය: විසනතර 
வடகைல் நீர்ப்ெொசனக் கருத்திட்டம்: விெரம் 
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5. ගු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර වහතා 

ைொண்புைிகு சொந்த ெண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

වාරිමාර්ම අමාතයතුමමාශම්ස ඇසූ ්ර ්න  - (5): 

(අ) (i)  ව ෙ පොත සඳහා වාරි නල  ලබා දීශ්  
අරමුණි්ස  ව ෙ වාරි වයාපතති  රර් භ කාර ඇති 
බව ේසශ්සෙ; 

 (ii)  එම වයාපතති  සඳහා ඇස්තශ් ්සතුමමත මුෙල 
ශකා පමණෙ; 

 (iii) එම මුෙල සප ා මුව ලබන මූලාශ්ර  කාවශර්ෙ; 

 (iv)  එම වයාපතති  ශප ල්පිතිමම,  සි ෙල්සමමුව 
වලවට නල  ලබා මලනීමට හලකි  වන පරිදි සලලුම්  
සකාස් කාර තිශබ්ෙ; 
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පාර්ලිශ් ්සතුමව 

 (v) එශස  න් ,    සඳහා අව ය අතිශර්කා ්රතිපාෙන 
ශව්ස කාර තිශබ්ෙ; 

  ්සන එතුමමා ශමම සභාවට ේසව්සශ්සෙ? 

(ර)  ශන එශස  න් ,     ම්සෙ? 

 
நீர்ப்ெொசன அமைச்சமரக் ககட்ட வினொ:  

(அ)    (i) வடகைல் ைொகொணத்திற்கு நீர்ப்ெொசன வசதிமய 

வழங்கும் கநொக்கத்துடன் வடகைல் நீர்ப்ெொசனக் 

கருத்திட்டம் ஆரம்ெிக்கப்ெட்டுள்ளமத அறிவொரொ 

என்ெமதயும்; 

 (ii) கைற்ெடி கருத்திட்டத்திற்கொக ைதிப்பீடு 

தசய்யப்ெட்டுள்ள நிதித்ததொமக யொததன் 

ெமதயும்; 

 (iii) கைற்ெடி நிதி திரட்டப்ெடும் மூலொதொரம் யொததன் 

ெமதயும்; 

 (iv) கைற்ெடி கருத்திட்டம் தெொல்ெித்திகை, சியம்ெலன் 

கமுவ வொவிக்கு நீமரப் தெற்றுக்தகொள்ளக் 

கூடியவொறு திட்டைிடப்ெட்டுள்ளதொ என் 

ெமதயும்; 

 (v) ஆதைனில், இதற்குத் கதமவயொன கைலதிக நிதி 

ஒதுக்கீடு தசய்யப்ெட்டுள்ளதொ என்ெமதயும்; 

 அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ? 

(ஆ) இன்கறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Irrigation: 

(a)  Will he inform this House – 

 (i)  whether he is aware that the North-Western 
Irrigation Project has been commenced with 
the intention of providing irrigation water to 
the North-Western Province; 

 (ii)  the estimated cost of the aforesaid project; 

 (iii)  the source of funding for that project; 

 (iv)  whether the aforesaid project has been 
planned so that water can be supplied 
through that project to the 
Siyambalangamuwa Tank in Polpithigama; 
and 

 (v)  if so, whether the additional provisions 
required for that have been allocated? 

 (b)  If not, why? 

 
ගු චවල් රාජපක්ෂ වහතා සවාරිවාර්ග වවාතය  රාජය 
ආරක්ෂක හා ආපදා කළවනාකරණ රාජය වවාතය සහ 
සනවපද්ශ් ක යුුර රාජය වවාතයුරවා  
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜெக்ஷ - நீர்ப்ெொசன அமைச்சரும் அரச 

ெொதுகொப்பு ைற்றும் அனர்த்த முகொமைத்துவ இரொஜொங்க 

அமைச்சரும் உள்நொட்டலுவல்கள் இரொஜொங்க அமைச்சரும்) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa - Minister of Irrigation, State 
Minister of  National Security and  Disaster Management 
and State Minister of  Home Affairs) 

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  එම ්ර ්න ට පිබඳතුමර 

ශමශස යි.  

(අ) (i)   තේ. 

 (ii)  ු පි ල් ිකලි න ,5, 8, යි. 

       (ශබෝවතල්සන නලා ශේ සිට වෑමලඩිල්ල 
මහකිතුමල සහ මහ කිු ල නලා  හරහා කාු ු වලව,  
මලඩි ාව සහ  ාපහුව ෙක්වා ඉදිවන කි.මීය . 90.,කා 
උමස මාර්ම සහිත ඇල මාර්ම ) 

 (iii)  රසි ාුව සසවර්ධන බලසකුව සහ ශ්රී ලසකාා රන  

  (iv) ශමම වයාපතති  මඟි්ස කුු ණෑමල දිස්ත්රික්කාශේ 
මහා වාරි මාර්ම  කාට (ශ්ධවහූව,  වෑමලඩිල්ල,  
හක්වටුනාත ,  පාළුකායවල,  අතරමල්ල,  
අෙශකා ෙවලව,  මලඩි ාව  න නලා ) සහ 
ශප ල්පිතිමම,  ඇහලටුවලව,  මහව  න ්රාශ්ධශී  
ශල්කා්  ශකා ට්ාාසවල එල්ලසමා ප්ධධති 2,කා 
පවතින ුමළු වාරිමාර්ම ,,0කාට ශෙකා්සන ම වමා 
තීව්රතාව 5.8ක් ෙක්වා වලඩි කිරීම සඳහා මහවලලි 
ම ශේ අතිරික්ත නල  ඝන මීය ටර ිකලි න 500ක් 
සහ නාල්සොත  නලා ශේ වා්ස ෙමන නල  ඝන 
මීය ටර් ිකලි න ,0ක් ශලස වාර්කකාව ඝන මීය ටර් 
ිකලි න 5,0කා නල ්රමාණ ක් ලබා ශ්ධ. 

  ශමම වලයසටහනට සි ෙලා්සමමුව නලා   අ ්ත 
ශන වන අතර,  එම ්රශ්ධ ශේ නනතාවශ  ඉල්ීටම 
මත,  ඉදිරිශේදී ශවන්ත නල ්රභව කි්ස වලඩිවතර 
නල  ව ෙ ඇෙ ශවත ලබා මලනීශ්  අරමුණ 
ඇතිව,  සි ෙලා්සමමුව නලා   ශවත ව ෙ 
ඇශේස නල  නිකු්ත කිරීම සඳහා මහකිතුමල 
නලා ශේ සලඳල් බල් ශ්  ශෙ රටුවක් ඉදිකිරීමට 
සලලුම්  කාර ඇත.  

 (v)  එම ඉදිකිරී්  සඳහා අව ය මුෙල ෙලනට ඉදිකිරී්  
රර් භ කාර ඇති මහකිතුමල,  මහකිු ල නලා  
ඉදිකිරී්  ශකා ්සරා්ත පලශක්න ට ඇතුමේත කාර 
ඇත.  

(ර)  අොෙ ශන ශේ. 

 
ගු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර වහතා 
(ைொண்புைிகு சொந்த ெண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

පිබඳතුමර ලබා ු ්සනාට ස්තුමතියි,  මු  ඇමතිතුමමනි. මශ  

පෙමුවන අතුමු  ්ර ්න  ශම යි.  

ව ෙ පොශ්ත ශම වි නනතාවශ  දීර්ඝ කාාීටන ඉල්ීටමක් තමයි 

ශ්  ව ෙ ඇශේස නල  ලබා ශේසන කි න එකා. ශ්  වයාපතති  

සඳහා විෂ  භාර අමාතයවර ා විධි ට මු  ඇමතිතුමමා ඉහෙ 

නා කා්තව ක් ලබා ශෙනවා. මු  ඇමතිතුමමනි,  ශ්  වයාපතති   

නිර්මාණ  කාර්ධදී ඇ්තතටම ශ්  සි ෙලා්සමමුව නලා  ට නල  

ශමන  ම ස් බ්සධ  මලටලුවක් මතුම වුණා. ශ්  ස් බ්සධව මීය ට 

කාලි්ස කාටුතතුම කාෙ මු  ජමත්රීපාල සිරිශස න මලතිතුමමා එක්කා්ත,   

  ඉසජිශ්සු  මහ්තවු  එක්කා්ත අපි ස් බ්සධ ශවලා කාටුතතුම 

කාො. ඊට පස්ශස  මු  අග්රාමාතයතුමමා,  අශේ ශන ්සස්ට්ස ්රනා්සු  

මලතිතුමමා ඇතුමළු සි ලුශෙනා මලදිහ්ත ශවලා,  මු  ඇමතිතුමමාශ ්ත 

ස් බ්සධීකාරණ  තුමෙ සි ෙලා්සමමුව වලවට වතුමර අරශමන,    

එල්ලසමා ප්ධධති   ක්තිම්ත කිරීමට කාටුතතුම කාරනවා. ඇ්තතටම 

ශ ෝනනා ශවලා තිශබන මහකිතුමල නලා ශේ සලඳලිශේලි ශෙශකා්ස 

එකාක් ශප තුමවිල ශෙසට්ත,  අශනක් එකා සි ෙලා්සමමුව ශෙසට්ත 

තමයි තිශබ්සශ්ස. නමු්ත ශ්  ස් බ්සධ  තී්සු  තීරණ ම්තත්ත 

තවම   ්රි ා්තමකා වීම මලන විවිධ මත පෙ කාරනවා,  මු  

අමාතයතුමමනි.   නිසා මම තබතුමමාශම්ස ඉතාම ශම රවශ ්ස 

ඉල්ලා සිටිනවා,  ශ්  පිබඳබඳව වලඩි මලදිහ්තවීමක් කාර්සන කි ලා. 

විශ  ෂශ ්සම සි ෙලා්සමමුව නලා  ට   සලඳලිශේලි ශෙශකා්ස 

එකාක් ලබා මලනීම තුමබඳ්ස එල්ලසමා ප්ධධති  හරහා වි ාල කුඹුු  

්රමාණ කාට නල  ලබා ශේසන හලකි ාව ලලශබනවා.   සඳහා 

තබතුමමා කාටුතතුම කාරනවාෙ කි ලා මා අ්සන කාලමලතියි. 
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[මු   ා්සත බඩලයාර  මහතා  
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ගු චවල් රාජපක්ෂ වහතා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜெக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  මු  ම්සත්රීතුමමාශ  

ශ ෝනනාව අුවව අපි   ්රශ්ධ  ට ගිහිල්ලා,  නිලධාරි්ස සහ ශම වි 

නනතාව්ත එක්කා එකාතුමශවලා සාකා්ඡාා කාරලා ්ර ්න  විසඳා 

මලනීමට කාටුතතුම කාරනවා. 

 
ගු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර වහතා 
(ைொண்புைிகு சொந்த ெண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

මු  අමාතයතුමමනි,  ඇ්තශත්සම තබතුමමාම මලදිහ්තශවලා ව ෙ 

ඇෙ වයාපතති  වාශ ම ෙලු ු  ත  නලා   ඉදිකාර්සන  ෑශ් දී   

තබතුමමා වි ාල ්ර ්න මණනාවකාට්ත මුහුණ ු ්සනා. ෙලු ු  ත  

නලා  ්ත,  ව ෙ ඇෙ නලා  ්ත ඉදිකිරීම තුමබඳ්ස කුු ණෑමල 

දිස්ත්රික්කාශේ  ාපහුව,  නිකාවලරටි ,  මල්මමුව කි න මලතිවරණ 

ශකා ට්ාාසවල ශම වි බි්  ශත්ත කාර්සන අපට හලකි ාව 

ලලශබනවා. නමු්ත,  කුු ණෑමල දිස්ත්රික්කා  තුමෙ තව මලතිවරණ 

ශකා ට්ාාස 54ක් තිශබනවා.   වාශ ම,  මලතිවරණ ශකා ට්ාාස 

 කාට වාරි නල ්ර ්න  තිශබනවා. මු  ඇමතිතුමමනි,  මම ශ්  

කාාරණ  අමාතයාස    උපශ්ධ කා කාාරකා සභාවට්ත ඉදිරිප්ත 

කාො.   වාශ ම ්රාශ්ධශී  ස් බ්සධීකාරණ කාිකටුවට්ත,  දිස්ත්රික් 

ස් බ්සධීකාරණ කාිකටුවට්ත ඉදිරිප්ත කාරලා වාර්තාවක් මඟි්ස 

අමාතයාස   සහ නිලධාරි්ස ෙලුවව්ත කාරලා තිශබනවා. මු  

නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමා්ත ේසනවා,  කුු ණෑමල දිස්ත්රික්කා ්ත,  

කාෑමල්ල දිස්ත්රික්කා ්ත අතරි්ස මාත  හරහා වි ාල නල කාඳක් මහ 

මුහුෙට  න බව. එම නිසා මාතශේ නල  ව ෙට ලබා මලනීම සඳහා 

මාත -ෙෙශෙණි  වාරි වයාපතති ක් සකාස් කාරලා තිශබනවා. 2050

-205, රඩලඩුව කාාලශේදී නිලධාරි්ස විසි්ස   ස් බ්සධ   කායතා 

වාර්තාවකු්ත හෙලා තිශබනවා. විශ  ෂශ ්සම   පිබඳබඳව 

තබතුමමාශ  අවධාන  ශ  මු කාර්සන කි ලා මම ශම රවශ ්ස 

ඉල්ලනවා වාශ ම,    පිබඳබඳව කාඩිනික්ස කාටුතතුම කාරලා ලබන 

වර්ෂශේ අ  වල  තුමෙට ශහෝ ශමම ශ ෝනනාව ඇතුමේත කාර්සන 

කාටුතතුම කාරනවාෙ කි න කාාරණ  මම තබතුමමාශම්ස ෙලනම්සන 

කාලමලතියි. 

 
ගු චවල් රාජපක්ෂ වහතා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜெக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

  පිබඳබඳව අධය න  කාරලා අව ය කාටුතතුම කාර්සන් . 

 
ගු නිපයෝජය කාානායකුරවා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
්ර ්න අසකා   -55 4/2022- (5),  මු  නම්ත කුමාර 

ුමිකරාරර්ඡචි මහතා. 

 
ගු ජග්  කුවාර සුමිාආරචිික වහතා 
(ைொண்புைிகு ஜகத் குைொர சுைித்ரொரச்சி)  

(The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  මා එම ්ර ්න  අහනවා. 

 
ගු පජොන්සන න් ප්රනාන් ස වහතා   
(ைொண்புைிகு கஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  මුෙල් අමාතයතුමමා 

ශවුවශව්ස මා එම ්ර ්න ට පිබඳතුමර ලබා දීම සඳහා සති ශෙකාකා 

කාාල ක් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 
ප්රශ්නනය වුර දිනකදී ඉදිරිප්  කිරීව  නිපයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்ெிக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Question ordered to stand down. 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරවා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

්ර ්න අසකා   -558 /2022- (5),  මු  නලි්ස බඩලයාර න මහ 

මහතා. 

 
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයවහ වහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் ெண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  මා එම ්ර ්න  අහනවා. 

 
ගු පජොන්සන න් ප්රනාන් ස වහතා   
(ைொண்புைிகு கஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  එම ්ර ්න ට පිබඳතුමර දීම 

සඳහා මම සති ශෙකාකා කාාල ක් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 
ප්රශ්නනය වුර දිනකදී ඉදිරිප්  කිරීව  නිපයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்ெிக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ක්රික ක රීඩාපේ ප්රවර්ධනය: පවන් කළ මුදල 
கிொிக்தகட் விமளயொட்மட கைம்ெடுத்தல்: ஒதுக்கிய 

நிதி 
PROMOTION OF CRICKET: MONEY ALLOCATED 

 

1307/2022 

8. ගු පවොහවඩ් මුස්පමිල් වහතා 
(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

තු ණ හා කා ර යා අමාතයතුමමාශම්ස ඇසූ ්ර ්න  - (5):  

(අ) (i) 2019 සහ 2020 වර්ෂවල ශ්රී ලසකාාශේ ්රිකාට් 
ක්රීයාව දිුතණු කිරීම සඳහා ශව්ස කාරන ලෙ මුෙල; 

 (ii) එම මුෙලි්ස පාසල් ්රිකාට් ක්රීයාව දිුතණු කිරීම 
සඳහා ශව්ස කාරන ලෙ මුෙල; 

 එක් එක් වර්ෂ  අුවව ශව්ස ශව්ස ව ශ ්ස ශකා පමණෙ 
 ්සන එතුමමා ශමම සභාවට ේසව්සශ්සෙ? 

(ර) (i) ශ්රී ලසකාා ්රිකාට් ර තන  හා ඊට අුවබ්ධධ 
අශනකු්ත සසම් වල පරිපාලන හා සසවර්ධන 
කාටුතතුම ස් බ්සධශ ්ස අමාතයාස   
මලදිහ්තවීමක් සිු  කාර්සශ්සෙ; 

 (ii) එශස  න් ,    සඳහා මලදිහ්තවන රකාාර  කාවශර්ෙ; 

  ්සන්ත එතුමමා ශමම සභාවට ේසව්සශ්සෙ?  

(ඇ) ශන එශස  න් ,     ම්සෙ? 

 

இமளஞர் ைற்றும் விமளயொட்டுத்துமற அமைச்சமரக் 

ககட்ட வினொ:  

(அ) (i) 2019 ைற்றும் 2020ஆம் ஆண்டுகளில் 

இலங்மகயில் கிொிக்தகட் விமளயொட்மட 

கைம்ெடுத்துவதற்கொக ஒதுக்கப்ெட்ட நிதி; 

 (ii) அந்த நிதியில் ெொடசொமல கிொிக்தகட் 

விமளயொட்மட கைம்ெடுத்துவதற்கொக ஒதுக்கப் 

ெட்ட நிதி;  

 எவ்வளதவன்ெமத ஒவ்தவொரு வருடத்தின் அடிப் 

ெமடயில் தவவ்கவறொக அவர் இச்சமெக்கு 

அறிவிப்ெொரொ? 
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පාර්ලිශ් ්සතුමව 

(ஆ) (i) இலங்மக கிொிக்தகட் நிறுவனம் ைற்றும் 

அதனுடன் இமணந்த ஏமனய கழகங்களின் 

நிர்வொக ைற்றும் அெிவிருத்தி நடவடிக்மககளில் 

அமைச்சு தமலயிடுகின்றதொ என்ெமதயும்; 

 (ii) ஆதைனில், அவற்றில் எவ்வொறு 

தமலயிடுகின்றது என்ெமதயும்; 

 அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ? 

(இ) இன்கறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Youth and Sports:  

(a) Will he inform this House, separately as for each 
year - 

 (i) the amount of funds allocated for the 
development of cricket in Sri Lanka in the 
years 2019 and 2020; and 

 (ii) the amount of money allocated, out of the 
aforesaid amount, for the development of 
cricket in schools? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether the Ministry would intervene with 
pertinence to the administrative and 
development affairs of the Sri Lanka 
Cricket and the other associations affiliated 
to it; and 

 (ii) if so,  the manner in which such 
involvement would be made? 

(c) If not, why? 
 
ගු නාවල් රාජපක්ෂ වහතා සතුණ හා රීඩා වවාතය  
සාවර්ධන ස්පබන්ධීකරණ සහ වධීක්ෂණ වවාතය සහ 
ඩිිත ල් තාක්ෂණ හා වයවසාය සාවර්ධන රාජය 
වවාතයුරවා  
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜெக்ஷ - இமளஞர் ைற்றும் விமளயொட் 

டுத்துமற அமைச்சரும் அெிவிருத்தி ஒருங்கிமணப்பு 

கைற்ெொர்மவ அமைச்சரும் டிஜிட்டல் ததொழில்நுட்ெம் ைற்றும் 

ததொழில்முயற்சி அெிவிருத்தி இரொஜொங்க அமைச்சரும்) 

(The Hon. Namal Rajapaksa - Minister of Youth and Sports, 
Minister of Development Coordination and Monitoring and 
State Minister of Digital Technology and Enterprise 
Development) 
මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  දීර්ඝ උ්තතර ක් 

තිශබ්සශ්ස. උ්තතර  සභාමත කාොට කාමක් නල්ධෙ? මම අතුමු  

්ර ්නවලට උ්තතර ශේසන් . 
 

ගු පවොහවඩ් මුස්පමිල් වහතා 
(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

කාමක් නලහල. සභාමත කාර්සන,  මු  ඇමතිතුමමනි. 
 

ගු නාවල් රාජපක්ෂ වහතා  
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜெக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  එම ්ර ්න ට පිබඳතුමර මම 

සභාගත* කාරනවා. 
 

* සභාප්පසය වත තබන ලද පිළිුරර: 
* செொபீடத்தில் மவக்கப்ெட்ட விமட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) 2019 වසශර් ශව්ස කාරන ලෙ මුෙල - ු පි ල් 
4,255,420,849 

  2020 වසශර් ශව්ස කාරන ලෙ මුෙල - ු පි ල් 
5,695,990,688 

 (ii) 2019 වසශර් ශව්ස කාරන ලෙ මුෙල - ු පි ල් 50,, ,, , ,50 

  2020 වසශර් ශව්ස කාරන ලෙ මුෙල -ු පි ල් 555, 4 4, 2,, 

(ර) (i) තේ. තු ණ හා ක්රීයා අමාතයාස   මඟි්ස පරිපාලන හා 
සසවර්ධන කාටුතතුම සඳහා මලදිහ්ත ව්සශ්ස,  ක්රීයා පනත 
 ටශ්ත නාතිකා සසමම ක් ශලස ලි ාපදිසචි වී ඇති ශ්රී ලසකාා 
්රිකාට් ර තනශේ කාටුතතුම සඳහා පමණක් වන අතර,  ශ්රී 
ලසකාා ්රිකාට් ර තන ට අුවබ්ධධ අශනකු්ත සසම් වල 
පරිපාලන හා සසවර්ධන කාටුතතුම සිු  කාර්සශ්ස "ශ්රී ලසකාා 
්රිකාට්" ර තන  මඟි්ස  . 

 (ii)  ශමම අමාතයාස   ශ්රී ලසකාා ්රිකාට් ර තනශේ පරිපාලන 
හා සසවර්ධන කාටුතතුම සඳහා පහත පරිදි මලදිහ්ත වීම සිු  
කාරයි. 

(a) ශ්රී ලසකාා ්රිකාට් ර තන  නාතිකා ක්රීයා සසමම ක් 
ශලස ලි ාපදිසචි කාර ඇති අතර,  59 , අසකා 2, ෙරන 
ක්රීයා පනත හා එහි සසශ ෝධන සහ ක්රීයා නිශ ෝම 
පරිදි අොෙ අවසා්ාව්සහිදී මලදිහ්ත වීම. 

(b) ශ්රී ලසකාා ්රිකාට් ර තනශේ ශප ු  වයාපාර පිබඳබඳ 
කාාරකා සභා රැසව්ී් වලට අොෙ කාටුතතුම සිු  කිරීම. 

(c) ශ්රී ලසකාා ්රිකාට් විධා කා කාිකටුව සඳහා අමාතයාස  
නිශ ෝජිත කු ප්ත කිරීම. 

(d) ශ්රී ලසකාා ්රිකාට්හි තාක්ෂණිකා උපශ්ධ කා කාිකටු,  
්රස් පාෙන කාිකටු ඇතුමළු ශසුම කාිකටු සඳහා 
අමාතයාස  නිශ ෝජිත ්ස ප්ත කිරීම. 

(e) විවිධ තරමාවලි,  ශූරතාවලි සහ ස් ම්සරණ රදි  
සඳහා ක්රීයකා,  ක්රීඩිකාාව්ස සහ නිලධාරි්ස සහභාගි 
වීමට අොෙව මු  අමාතයතුමමාශ  අුවමලති  ලබා 
දීම. 

(f) විවිධ තනතුමු  සඳහා ශම්සවුව ලබන විශ්ධශී  
නිලධාරි්සට අව ය වීසා ලබා මලනීමට අොෙව 
නිර්ශ්ධ   ලබා දීම. 

(ඇ) අොෙ ශන ශේ. 

 
ගු පවොහවඩ් මුස්පමිල් වහතා 
(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

මු  ඇමතිතුමමනි,  මශ  පෙමුවලනි අතුමු  ්ර ්න  ශම යි.  

්රිකාට් ක්රීයාව තමයි අශේ රශට් නනරි ම ක්රීයාව. මා මුලි්සම 
තබතුමමාට්ත ස්තුමතිව්සත ශවනවා. ශම කාෙ,  පුමගි  කාාලශේ ්රිකාට් 
ස් පූර්ණශ ්සම ඉවරයි කි ලා කිේව්ත,  තබතුමමා මලදිහ්තශවලා 
වි ාල ශවනසක් කාරලා  බඳ ශම යනඟලා තිශබන නිසා. 
විශ  ෂශ ්සම පාසල් ප්ධධති  ඇතුමශෙ  තමයි අශේ රශට් නනරි ම 
ක්රීයාව වන ්රිකාට් ක්රීයාවට අව ය ක්රීයකා ්ස බිහි ශව්සශ්ස. 

එතශකා ට,    පාසල් ප්ධධති  ඇතුමෙත ක්රීයාවට අව ය කාරන 
මලදිහ්තවීම කාශෙ ්ත තමයි,  මෑතකාදී අපි මුහුණ ු ්ස අර්ුදෙ ට 
මුහුණ ශන දී ශහ ඳ ක්රීයකා ්ස බිහි කාරම්සන අවස්ාාව 
ලලශබ්සශ්ස. එතලනදී විශ  ෂශ ්සම පාසල් වතහුණුකාු ව්ස මුහුණ 
ශෙන වි ාල මලටලුවක් තිශබනවා. තවු්සට පුමගි  කාාලශේ 
ු පි ල් ,, 000කා වාශ  දීමනාවක් තමයි ලලුදශඩල.   වාශ ම 
ශහ ඳ umpiresලා අව යයි. පාසල් ප්ධධති  තුමෙ සිටින   
umpiresලාට්ත ු පි ල් ,, ,00කා වාශ  දීමනාවක් තමයි පුමගි  
කාාලශේ හ් බ ශවලා තිශබ්සශ්ස. මම තබතුමමාශම්ස ශ්  
කාාරණාව අහනවා. ශහ ඳ coach ශකාශනක් හිටිශ  ්ත තමයි,  
කුසලතාව වර්ධන  කාරශමන   ක්රීයකා ා ඉස්සරහට ම්සන 
වතළුව්සකාම තිශබ්සශ්ස.   අුවව,  ්රිකාට් ක්රීයාව තුමබඳ්ස 
අනාමතශේ අශේ රශට් තු  නිර්මාණ  කිරීම සඳහා පාසල් 
ප්ධධතිශේ ්රිකාට් ක්රීයාව  ක්තිම්ත කිරීමට තමු්සනා්සශස  සතුමව 
තිශබන වලය පිබඳශවෙ ශම කාක්ෙ? 

 

ගු නාවල් රාජපක්ෂ වහතා  
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜெக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  ඕනෑම ක්රීයාවකා අනාමත  

තී්සු  ව්සශ්ස පාසල් මට්ටික්ස   ක්රීයාව ්රවර්ධන  කිරීමට සහ 

වයාේත කිරීමට ම්සනා වූ උ්තසාහ  පෙන් ශකා ටශමනයි. අශේ 
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[මු  ශම හමඩ් මුස් ිකල් මහතා  
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රශට් ෙහතුම්සවන රඩලඩුක්රම වයවස්ාා සසශ ෝධන ්ත එක්කා 

පෝත සභාවට විශ  ෂ බල ක් සහ වමකීමක් තිශබනවා,  ක්රීයාව 

සසවර්ධන  කාර්සන. එතලනි්ස එහාට ගි ාම  ක්රීයකාශ ක් නාතිකා 

සසචිත ට එනතුමු ,  අවුු ු  59ක් වනකාල්   ක්රීයකා ා ඉ්සශ්ස 

පාසල්ත එක්කා.   නිසා අපි අමාතයාස  ක් විධි ට පාසල් ක්රීයාව 

සසවර්ධන  කාර්සන විශ  ෂ අවධාන ක් ශ  මු කාර තිශබනවා.   

සඳහා වලය පිබඳශවෙක් ්රි ා්තමකා කාර තිශබනවා.   වාශ ම ග්රාම 

නිලධාරි වස්  මට්ටික්ස ෙක්ෂ ක්රීයකා ක්රීඩිකා ී ාව්ස හඳුනා මලනීමට 

වලය පිබඳශවෙක් සකාස් කාර තිශබනවා. තබතුමමාට මතකා ඇති එො 
ති ුදණු GS level meet එකා.   කි ්සශ්ස,  ග්රාම ශස වා මට්ටික්ස 

තිුදණු meet එකා.   තලන ඉඳලා පට්ස ම්සන වලයසටහන ශ්  වන 

විට අපි රර් භ කාරලා තිශබනවා. පාසල් ්රිකාට් ක්රීයාව 

ස් බ්සධශ ්ස වි ාල ර්සශෙෝලනා්තමකා කාාල සීමාවක් අපට 

තිුදණා. මශහ ල න වර්ධන මලතිතුමම්ස Coach Consultant  විධි ට  

පුමගි  කාාල සීමාශේ මලදිහ්ත ශවලා හෙවත structure එකා අුවව 

පාසල් ්රිකාට් ක්රීයාව අපි ස් පූර්ණශ ්ස restructure කාරලා 

තිශබනවා.   අුවව,  5,්ස පහෙ සසචිත දිස්ත්රික්කා මට්ටික්ස සහ 

පෝත මට්ටික්ස ශම යනඟ්සන අව ය වලය පිබඳශවෙ ්රි ා්තමකා 

කාර තිශබනවා. 5,්ස පහෙ ක්රීයා සසචිත ටිකා්ත ශම යනඟ්සන ශ්  

වන විට කාටුතතුම කාරශමන  නවා.  

පාසල් ්රිකාට් සසමමශේ සභාපතිතුමමා්ත ඉතාම ෙක්ෂ විධි ට   

සසමම  එක්කා්ත,  ්රිකාට් පාලකා මඩලයල ්ත එක්කා එකාතුම ශවලා 

ශ්  වලය කාටුතතුම මනා කාෙමනාකාාරි්තව කි්ස ්රි ා්තමකා 

කාරශමන  නවා.   අුවව,  ්රිකාට් පාලකා මඩලයල  විසි්ස ශ්  වන 

ශකා ට්ත වි ාල මුෙල් ්රමාණ ක් ශ  ො තිශබනවා,  පාසල්වල side 

wickets හේසන,  matting ලබා ශේසන සහ turf wickets ලබා 

ශේසන.  වා පාසල් ්රිකාට් ක්රීයකා ්සට ලබා ශේසන අව ය වලය 

පිබඳශවෙ ශ්  වන ශකා ට්ත ්රි ා්තමකා කාරනවා.   වාශ ම 

bowling machines  අව ය පාසල්වලට ලබා ශේසන්ත අපි 

කාටුතතුම කාරනවා. මශහ ල න වර්ධන මලතිතුමමා තමයි,  Coach 

Consultant විධි ට සමස්ත ්රිකාට් ක්රීයාශේම පාසල් මට්ටශ්  

ඉඳලා පෝත මට්ටම ෙක්වා්ත,  LPL තරමාවලි  ෙක්වා්ත,  අශනක් 

පල්තශත්ස නාතිකා සසචිත,  A සසචිත සහ කාා්සතා ්රිකාට්වල 

coaching structure එකා හේසශ්ස.   අුවව විශ  ෂශ ්සම පාසල් 

්රිකාට් වතහුණුකාු ව්සශ  standard එකා වලඩි කාර්සන්ත,    

වාශ ම   අ ට analytical knowledge ලබා ශේසන්ත එතුමමා 

බලාශප ශර ්තතුම ශවනවා. ශම කාෙ,  වතහුණුකාු ශවක් ක්රීයකා ්ස 

වතහුණුවී්  කාරවනවා වාශ ම,    වතහුණුකාු වාට වතළුව්සකාම 

තිශබ්සන ඕනෑ තම්සශ  ක්රීයකා ාශ  ෙක්ෂතාව සහ weakness 

හඳුනාශමන  කා address කාර්සන.   වාශ ම තමයි,  තරම කා 

ශසල්ල්  කාරනශකා ට opponent කාඩලයා ශ්  ඉ්සන අ ශ  

ෙක්ෂතාව සහ   ක්රීයකා ්සශ  ු ර්වලතා හඳුනාශමන,   කාට 

හරි න විධි ට match එකා සලලුම්  කාර්සන අව ය analytical 

knowledge   අපි ලබා ශේසන ඕනෑ.   සඳහා විශ  ෂ වලය 

පිබඳශවෙක් ෙල්ස ්රි ා්තමකා කාරනවා.  කා පාසල් ්රිකාට්වල 

විතරක් ශන ශවයි,  අපි නාතිකා සසචිතශේ වතහුණුකාු ව්ස ෙක්වා 

game එකාක් read කාර්සන ඇති   හලකි ාව පිබඳබඳව අධය න  

කිරීමට්ත අව ය සලලලස්ම ශ්  වන විට මශහ ල න වර්ධන 

මලතිතුමමා හෙලා තිශබනවා.  

තව්ත පල්තතකි්ස,  අපි 5,්ස පහෙ ක්රීයා කාරන පාසල්  ,0කාට 

්රිකාට් ක්රීයා උපකාරණ ලබා ශේසන්ත කාටුතතුම කාො. ශ්  වන විට 

බස්නාහිර පොශ්ත පාසල්වලට අපි   උපකාරණ ලබාදීලා අවස්ස. 

ලසකාාශේම   පාසල්  ,0ට ක්රීයා උපකාරණ ටිකා ලබා ශේසන ඉදිරි 

සති කීප  ඇතුමෙත අපි බලාශප ශර ්තතුම ශවනවා.  

 
ගු පවොහවඩ් මුස්පමිල් වහතා 
(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

මශ  ශෙවලනි අතුමු  ්ර ්න  ශම යි,  මු  ඇමතිතුමමනි.  

පාසල්වල ක්රීයා පිටි සසවර්ධන  කිරීම සඳහා අවධාන  ශ  මු 
කාෙ ුතතුමයි. ශම කාෙ,  අශනක් ක්රීයා වාශ ම ්රිකාට් ක්රීයාශේදී්ත එ  
අති යි්සම වලෙම්ත.   සඳහා තබතුමමාශ  අවධාන  ශ  මුශවලා 
තිශබනවා ෙ?   වාශ ම,  මම කාලි්ස අහවත ්ර ්න  මලන්ත නලවත 
අහ්සන ඕනෑ. Coachesලාශ ්ත,  umpiresලාශ ්ත ශමවී්  

පිබඳබඳව  ් කිසි ්රි ා මාර්ම ක් ම්සන තබතුමමා සූොන්  ශවනවා 

ෙ? 

 
ගු නාවල් රාජපක්ෂ වහතා  
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜெக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

විශ  ෂශ ්සම පාසල්වල  ටිතල පහුමකා්  හේසන අශේ 
රානය අමාතයාස ශ ුව්ත පුමගි  අවුු ්ධශ්ධ පාසල් 500කාට ලක්ෂ 
,2 මාශ්ස මුෙල් ශව්ස කාරලා තිශබනවා.   වාශ ම මු  
ම්සත්රීතුමමනි,  පාසල්වලට matting ලබා ශේසන්ත,  bowling 

machines ලබා ශේසන්ත,  turf wickets හඳු්සවා ශේසන්ත අපි 

කාටුතතුම කාරලා තිශබනවා. මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  ඉදිරි 

කාාලසීමාව තුමෙ එ  තව්ත වර්ධන  කාර්සන අපි බලාශප ශර ්තතුම 

ශවනවා.  

වතහුණුකාු ව්සශ  ශමවී්  ස් බ්සධශ ුව්ත ශ්  වන විට අශේ 

අවධාන  ශ  මු ශවලා තිශබනවා. ශම කාෙ,  school structure 

එශක් අපට සමහර පාසල්වල මලටලුවක් ශව්සශ්ස නලහල. ශම කාෙ,  

  පාසල්වල old boys’ associations සහ පාසල් සසම්  ඉතාම  

 ක්තිම්ත නිසා. හලබලයි,  ග්රාමීය   පාසල්වලට අපි වලය පිබඳශවෙක් 

හෙනවා. විශ  ෂශ ්සම අපි 5,්ස පහෙ සසචිතවලට හඳුනා 

ම්තතාම,  දිස්ත්රික්කාශේ ඉ්සන ෙක්ෂම ක්රීයකාශ ෝ   5,්ස පහෙ 

සසචිත ්ත එක්කා එකාතුම ශවනවා,  මු  ම්සත්රීතුමමනි.  අවුු ු  50කා 

සලලලස්මක් අපි හේසන ඕනෑ. 59්ස පහෙ ශලෝකා කුසලාන 

තරමාවලි ශෙස බල්ධදී,  ශමවර තමයි අපි  ් කිසි වර්ධන ක් 

ෙලක්ශක්. අපි වි ්වාස කාරනවා,  ඊෙඟ අවුු ු  කීප  තුමෙ අවුු ු  

59්ස පහෙ ශලෝකා කුසලාන  න ග්රහණ  කාර්සන වතළුව්ස වලය 

පිබඳශවෙක් ශ්  5,්ස පහෙ structure එකා්ත එක්කා හලශෙයි කි ලා. 

වතහුණුකාු ව්සට පමණක් ශන ශවයි,  physical training කාරන 

trainersලාට්ත ශමවී්  කිරීම සහ අශනකු්ත කාාරණා පිබඳබඳව අපි 

විශ  ෂ අවධාන  ශ  මු කාරලා තිශබනවා.  

 
ගු නිපයෝජය කාානායකුරවා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශෙවන වට . 

 
 

රී ලාකා නව නිපැයු්පකුවන්පග්ධන පකොමිෂන් සභාව: 
ගිු්පකරණ පදෝෂ 

இலங்மக புத்தொக்குனர் ஆமணக்குழு: கணக்கீட்டுக் 

குமறெொடுகள் 
SRI LANKA INVENTORS' COMMISSION: ACCOUNTING 

DEFICIENCIES 

      

 244/2022 
 

3. ගු බුද්ධික පතිරණ වහතා සගු පහේෂා විතානපග්ධන වහතා 
පවනුව   
(ைொண்புைிகு புத்திக ெத்திரண - ைொண்புைிகு கஹசொ விதொனகக 

சொர்ெொக )  

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Hesha 
Withanage) 

අධයාපන අමාතයතුමමාශම්ස ඇසූ ්ර ්න  - (5): 

(අ) (i) ශ්රී ලසකාා නව නිපලුත් කාු ව්සශ  ශකා ිකෂ්ස 
සභාශේ විෂ  පා  හා කාාර්  පටිපාටි  ශව්ස 
ශව්ස ව ශ ්ස කාවශර්ෙ; 
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පාර්ලිශ් ්සතුමව 

  (ii) එම ශකා ිකෂ්ස සභාව ශ්  ෙක්වා එහි කාාර් භාර  
සාර්ාකාව ඉටුකාර තිශබ්ෙ; 

  ්සන එතුමමා ශමම සභාවට ේසව්සශ්සෙ? 

(ර)  (i) එම ශකා ිකෂ්ස සභාශේ කාටුතතුම ස් බ්සධශ ්ස 
විමණන විමුමමක් ඉදිරිප්ත කාර ඇති බව ේසශ්සෙ;  

 (ii) එම විමුමශම්ස ශප්සවා දී ඇති ගිණු් කාරණ ශෙෝෂ 
කාවශර්ෙ; 

 (iii) එම ගිණු් කාරණ ශෙෝෂ නිවලරදි කිරීම සඳහා මුව 

ලබන ්රි ාමාර්ම කාවශර්ෙ; 

  ්සන්ත එතුමමා ශමම සභාවට ේසව්සශ්සෙ? 

(ඇ) ශන එශස  න් ,     ම්සෙ?  

 
கல்வி அமைச்சமரக் ககட்ட வினொ:  

(அ)   (i) இலங்மக புத்தொக்குனர் ஆமணக்குழுவின் கநொக் 

தகல்மல ைற்றும் நமடமுமற என்ென தனித் 

தனிகய யொமவதயன்ெமதயும்; 

 (ii) கைற்ெடி ஆமணக்குழுவொனது இதுவமர தனது 

ெணிகமள தவற்றிகரைொக நிமறகவற்றியுள்ளதொ 

என்ெமதயும்; 

 அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ? 

(ஆ) (i) கைற்ெடி ஆமணக்குழுவின் தசயற்ெொடுகள் 

ததொடர்ெொக கணக்கொய்வு உசொவதலொன்று சைர்ப் 

ெிக்கப்ெட்டுள்ளததன்ெமத அறிவொரொ என்ெ 

மதயும்; 

 (ii) குறித்த கணக்கொய்வு உசொவலின்மூலம் சுட்டிக் 

கொட்டப்ெட்டுள்ள கணக்கீட்டுக் குமறெொடுகள் 

யொமவ என்ெமதயும்; 

 (iii) கைற்ெடி கணக்கீட்டுக் குமறெொடுகமளச் சீரொக்கு 

வதற்கு கைற்தகொள்ளப்ெடும் நடவடிக்மககள் 

யொமவ என்ெமதயும்; 

 அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ? 

(இ) இன்கறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of  Education:  
 
(a) Will he inform this House - 

 (i) the scope and the procedure of the Sri Lanka 
Inventors’ Commission, separately; and 

 (ii) whether the Commission successfully fulfilled 
its role so far? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether he knows the fact that an audit query 
has been submitted in regard to the activities of 
the aforesaid Commission; 

 (ii) the accounting deficiencies pointed out by the 
aforesaid audit query; and 

 (iii) the courses of action that will be taken to 
correct the aforesaid accounting deficiencies? 

(c) If not, why?  

ගු සවවදය  මාතා වරපලපපොළ වහ් මිය සනිුණණතා 
සාවර්ධන  වෂ් තීය වධයාපන  පර්පේෂණ හා නව නිපැයු්ප 
රාජය වවාතයුරමිය    
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) (திருைதி) சீதொ அரம்கெ 

தெொல - திறன்கள் அெிவிருத்தி, ததொழில் கல்வி, ஆரொய்ச்சி 

ைற்றும் புத்தொக்க இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Seetha Arambepola - State Minister 
of Skills Development, Vocational Education, Research and 
Innovation) 
මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  අධයාපන ඇමතිතුමමා 

ශවුවශව්ස මා එම ්ර ්න ට පිබඳතුමර  සභාගත* කාරනවා. 

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  ්ර ්නවලට උ්තතර ශේසන 

සූොන්  ශවලා ඉ්සන අපට,   වාට උ්තතර දීම සඳහා ්ර ්න අසා 

ඇති ම්සත්රීවු  සභා මර්භ ට ඇවිල්ලා ඉ්සනවා න්  ශහ ඳයි 

කි න කාාරණ  මම කි නවා. ශම කාෙ,  අසා ඇති ්ර ්නවලට 

පිබඳතුමු  ශේසන අපි සූොන්  ශවලා එ්සශ්ස ශබ ශහ ම 

කාලමල්තශත්ස.   නිසා ඊෙඟ ෙවශස  සිට ශහෝ එශස  කාටුතතුම කාරන 
ශලස ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
* සභාප්පසය වත තබන ලද පිළිුරර: 
* செொபீடத்தில் மவக்கப்ெட்ட விமட: 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) විෂ  පා  - ශ්ධශී  නව නිපලුත් වලට හා  වා නිෂ්පාෙන  
කිරීමට අුවග්රහ  ෙලක්වීම හා ජධර්   දීම හා  වාට 
ස් බ්සධ රුවෂසගිකා කාු ණු සඳහා විධිවිධාන සලලලසව්ීම. 

  1979 අසකා ,, ෙරන ශ්රී ලසකාා නව නිපලුත් කාු ව්සශ  
දිරිමල්සවීශ්  පනශ්ත 55 වන වම්සති  අුවව ශකා ිකසශ්  
ස් පිඩලයන  කාරන ලෙ කාාර් භාර  පහත පරිදි ශේ. 

  ශකා ිකසම විසි්ස නි ම කාරුව ලබන නි ම ්සට හා 
ශකා ්සශ්ධසී්සට  ට්තව,  නව නිපලුත්  සඳහා ශේට්සට් 
බලපර නිකු්ත කාෙ හලකි ෙලයි තීරණ  කිරීම පිණිස  වා 
පරීක්ෂා කිරීශම්ස පුම     නව නිපලුත් කාු ව්සට 
තාක්ෂණිකා රධාර ලබාදීම සහ ශේට්සට් අ ු ් පත 
පිබඳශ ෙ කිරීම  ශවුවශව්ස උපකාාර කිරීම. 

  ශේට්සට් බලපර නිකු්ත කාර ඇති නව නිපලුත්  ශහෝ 
ශේට්සට් අශේක්කත නව නිපලුත්  වලඩිදිුතණු කිරීම,  
පරිපූර්ණ කිරීම හා නිෂ්පාෙන  කිරීම සඳහා ශකා ිකසම 
විසි්ස නි ම කාරුව ලබන නි මවලට හා ශකා ්සශ්ධසිවලට 
 ට්තව මුෙල් රධාර ලබා දීම. 

  ශකා ිකසම විසි්ස නි ම කාරුව ලබන නි මවලට හා 
ශකා ්සශ්ධසිවලට  ට්තව නව නිපලුත් කාු ව්සශ  
ශේට්සට් බලපර සඳහා වූ ඉල්ලු් පර ශ්රී ලසකාාශේදී ශහෝ 
විශ්ධ  කාදී ශහෝ ඉදිරිප්ත කිරීශ්  දී තවු්ස නිශ ෝනන  
කිරීශම්ස සහ ශේට්සට් අයිති  පිබඳබඳ නඩුවලදී නව 
නිපලුත් කාු ව්සශ  රරක්කත ශේට්සට් අයිති  
උල්ලසඝන  කිරී් වලි්ස තවු්ස රරක්ෂා කිරීශම්ස තවු්සට 
නීති රධාර දීම. 

  නව නිපලුත්  සෑදීම සඳහා තවු්සශ  ශේට්සට් අයිති  
පමණක් ඇප ට තබා මනිික්ස තවු්සට දීර්ඝ කාාීටන ණ  
දීමට රඩලඩුශේ ණ  ශෙන ර තනවලට හලකි වන පරිදි,  ශ්රී 
ලසකාාවට වලයො කා නව නිපලුත්  පිබඳබඳව   ර තනවලට 
නිර්ශ්ධ  කිරීම,  දි  ුතතුම ණ  මුෙශල් ්රමාණ  ශකා ිකසම 
විසි්ස තීරණ  කාරුව ලබන පරිදි තවු්සශ  නව නිපලුත් වල 
වලෙම්තකාම හා  වාශේ අශෙවි  මත රඳා පලවති  ුතතුම  . 

  ශ්ධශී  නව නිපලුත්  ශ්රී ලසකාාශේ සහ විශ්ධ  ්සහි අශෙවි 
කිරීම සඳහා නව නිපලුත් කාු ව්සට උපකාාර කිරීම. 

  කාතකකාර්ම ,  රසා න විෙයාව,  ජවෙය විෙයාව,  නාතිකා 
රරක්ෂාව,  ඖෂධශේෙ ,  ශභ තිකා විෙයාව,  මහනන 
රරක්ෂාව හා ුමබසාධන ,  ශප ු  කාර්මා්සත,  ්රවාහන   න 
ක්ශෂ රවල සහ ශවන්ත එවලනි විෙයා්තමකා හා තාක්ෂණ 
විෙයා්තමකා ක්ශෂ රවල එක් එක් වර්ෂ ්සහි ශ්රී ලසකාාශේ දී 
ශේට්සට් බලපර ශෙන ලෙ නව නිපලුත්  සඳහා "නව 
නිපලුත්  පිබඳබඳ නනාධිපති ්රොන"  ුවශව්ස හඳු්සවුව 
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ලබන,  සෑශහන මුෙල් තයාම සහ පෙක්කා්  වාර්කකාව 
පිරිනලමීය ශම්ස ශ්රී ලසකාාශේ නව නිපලුත් කාු ව්සශ  නව 
නිපලුත්  ්රකාට කිරීම සඳහා තවු්සට ජධර්   දීම,  නාති  
පිබඳබඳව විශ  ෂ්තව ක් ශන ශකා ට ශ්රී ලසකාාශේ නව 
නිපලුත් කාු ව්ස සි ලු ශෙනාටම ශ්  ්රොන විවතතව තිබි  
ුතතුම  . 

  බල  ශෙන ලෙ නව නිපලුත් කාු ව්සට සහ පර්ශේෂකා ්සට 
සව්කී  අුවමත කාෙ නව නිපලුත්  සහ පර්ශේෂණ කාරශමන 
 ාම සඳහා ශහෝ  වා පරිපූර්ණ කිරීම සඳහා පර්ශේෂණ 
රසා නාමාර ශහෝ අ්තහො බලීටශ්  මධයසා්ාන පහුමකා්  
හා ශස වා ලබා මත හලකි වන පරිදි ශප ු  පර්ශේෂණ 
රසා නාමාර ක් සහ අ්තහො බලීට්  මධයසා්ාන ක් 
පිහිටුවීම හා පව්තවාශමන  ාම. 

  "නව නිපලුත්  සඳහා නනාධිපති ස් මාන ්රොන" තරමවල    
    විනි ්ච කාු ව්ස විසි්ස ශතෝරාමුව ලබන 
න ග්රාහකා ්සට මුෙල් තයාම හා පෙක්කා්  පිරිනලශමන 
"නිර්මාණා්තමකා පර්ශේෂණ තරම ක්" වාර්කකාව 
පලවල්තවීශම්ස ශ්රී ලසකාාශේ නනතාව අතර නව නිපලුත්  
කිරීම,  නිර්මාණශීීට්තව  වලඩි දිුතණු කිරීම,  ඊට ජධර්   
දීම සහ (ඊ) ශේෙශේ සඳහ්ස විෙයා්තමකා හා තාක්ෂණ 
විෙයා්තමකා ක්ශෂ රවල නව නිපලුත්  නිර්ිකත කිරීමට 
තවු්සට සහා  දීම. 

  නව නිපලුත්  සහ පර්ශේෂණ පිබඳබඳව්ත ශප ු ශේ විෙයාව 
පිබඳබඳව්ත ශත රතුමු  පෙ කිරීම සහ පතෙ කාර හලරීම. 

  නව නිපලුත් කාු ව්ස අතර අෙහස ් හුවමාු  කාර මලනීම 
සඳහා මාසිකා රැසව්ී්  නිතිපතා පලවල්තවීම. 

  නව නිපලුත්  සහ පර්ශේෂණ සඳහා පලවල්තශවන 
අ්සතර්නාතිකා තරමවලට සහභාගීවීමට ශ්රී ලාසකිකා නව 
නිපලුත් කාු ව්සට උපකාාරීවීම ශහෝ එවලනි තරමවලට 
තවු්ස නිර්ශ්ධ  කිරීම. 

  ශ්රී ලාසකිකා ශ  වන ්ස අතර නිර්මාණශීීට්තව      
වලඩිදිුතණු කිරීම සහ ඊට ජධර්   දීම සඳහා පාසල්වල,  
වි ්වවිෙයාලවල නිර්මාණා්තමකා සිකති සසවිධාන  කිරීම. 

 (ii) එම ශකා ිකෂ්ස සභාව ශ්  ෙක්වා එහි කාාර් භාර  සාර්ාකාව 
ඉටු කාරික්ස ඇත. 

(ර) (i) තේ. 

 (ii) එම විමණන විමුමශම්ස ශප්සවා දී ඇති ගිණු් කාරණ ශෙෝෂ 
පහත පරිදි ශේ. 

  2020 ශෙසල් බර් ,5 වන විට ධාරණ අම  ුනය වී ඇති 
නමු්ත ශමශහුත්  කාටුතතුම සඳහා භාවිත කාරුව ලබන 
ර තන  සතුම ව්තකා් වල වටිනාකාම ු පි ල් 
24, 5,,, 44,කි.   

  ශ්රී ලසකාා රානය අස  ගිණු් කාරණ ්රිකති අසකා , ්රකාාරව 
ර තන  විසි්ස ව්තකා් හි ජීව කාාල  ්රතිශ ෝධන  කාෙ 
ුතතුම වුව්ත එශස  කිරීමට අොෙ පි වර ශමන ශන තිුදණු අතර 
ශමම ශහ තුමව නිසා එම ව්තකා් වලට අොෙ ක්ෂ  කිරී්  
මණන  කාර ශන තිබීශම්ස ්රවර්තන වර්ෂශේ  ඌනතාව 
එම ්රමාණශ ්ස අඩුශව්ස ෙක්වා තිුදණි. 

  ර තන  විසි්ස බීශන ෂණාමාර සඳහා ලබාු ්ස 
 ්සශරෝපකාරණ සඳහා මණන  කාරන ලෙ ක්ෂ  වටිනාකාම 
ු පි ල් ,,  84, 9  ක් (ු පි ල් පනස ්හ්ත ලක්ෂ අසූ හතර 
ෙහස ්නවසි  හල්තතෑ හ ක්) ශලස ශලනරශේ ෙක්වා ඇති 
නමු්ත එහි වටිනාකාම ු පි ල් ,,  9 , 5 ,ක්  බව 
නිරීක්ෂණ  වි .   අුවව ක්ෂ  වටිනාකාම ු පි ල් 
55, 59 ක් අඩුශව්ස වාර්තාමත කාර තිුදණි. 

  COVID- 19 ණ  ්රතිපාෙන  ටශ්ත ු පි ල් 400, 000කා  
ණ  මුෙලක් 2020 අශ්ර ල් 09 දින ණ  ඉල්ලු් කාු ශවකුට 
ලබා දී ඇති අතර,  ්රවර්තන වර්ෂ  සඳහා ශමවි  ුතතුම 
වාරිකාවල මුළු වටිනාකාම ු පි ල් 5,8, 89 කි.   ඉ්ස ු පි ල් 
,,, ,, කා මුෙලක් ්රවර්තන වර්ෂ  තුමෙ ලලබී ඇති අතර,  ඉතිරි 
ු පි ල් 50,, , 0කා  මුෙල හිඟහිටි ශ  ෂ  ශේ. නමු්ත,  මූලය 
්රකාා න තුමෙ හිඟහිටි ශ  ෂ  ශලස හඳුනාශමන ඇති 
වටිනාකාම ු පි ල් 4,, 2 2කි.   අුවව  ්රවර්තන වර්ෂ  
සඳහා අ  වි  ුතතුම ශ  ෂ  ු පි ල්  2, 298ක් අඩුශව්ස 
සටහ්ස කාර ඇත. 

  ෙ ඇශසෝසිශේටඩ් නිේසශ්ේපර්ස ් තෆ ් සිශලෝ්ස ලිිකටඩ් 
ශවති්ස මුද්රණ  කාරවා ශමන තිබූ ශපෝසට්ර 8, 000ක් 
ශවුවශව්ස 2020 ශෙසල් බර් ,5 දිනට ශමවි  ුතතුමව තිබූ 
ු පි ල් 29, 000කා වටිනාකාම උපචිත වි ේ   ටතට 
ගිණු් මත වී ශන තිුදණි. 

 (iii) තේ. 

  එම ගිණු් කාරණ ශෙෝෂ නිවලරදි කිරීම සඳහා පහත සඳහ්ස 
්රි ාමාර්ම ශමන ඇත. 

  ධාරණ අම  ුනය වී ඇති නමු්ත ශමශහුත්  කාටුතතුම සඳහා 
භාවිත කාරුව ලබන ව්තකා් වල ජීවිත කාාල  සසශ ෝධන  
කාර සහ වටිනාකාම ්රතයාමණන  කිරීම සඳහා අමාතයාස  
නිශ ෝජිතශ කු සහිත කාිකටුවක් ප්ත කිරීමට තීරණ  කාර 
ඇත.   අුවව ශම  2025 වර්ෂ අවසාන ගිණු්   ්රකාා  ්සහි 
නිවලරදි කිරීමට කාටුතතුම කාරුව ඇත.  ර තන  විසි්ස  
බීශන ෂණාමාර සඳහා ලබාු ්ස  ්සශරෝපකාරණ සඳහා 
ක්ෂ  මණන  කිරීශ්  දී ශ  ො ශමන ඇ්තශ්ත එම  ්සර 
භාවිත ට ම්ත දින  ශහෝ ිකල දී ම්ත දින යි.    අුවව ශ්රී 
ලසකාා රානය අස  ගිණු් කාරණ ්රිකත අසකා 0  අුවව 
ව්තකාමක් ක්ෂ  කිරීම රර් භ ව්සශ්ස එ   පාවි්ඡචි ට 
ුමු ුම මට්ටමට ශමනා පුමව  . එබලවි්ස අවසාන ගිණු් වල 
ඇති universal milling හා hydraulic plant and bending 
machine  න  ්සර ශෙකා සඳහා පාවි්ඡචි ට ම්ත දින  
ක්ෂ  කිරී්  සඳහා ශ  ොශමන ඇති අතර අශනකු්ත  ්සර 
හා උපකාරණ ක්ෂ  කිරීම සඳහා ශ  ො ශමන ඇ්තශ්ත එම 
 ්සර ිකල දී ම්ත දිනශේ සිටයි. 

  නව නිපලුත්  ඇම ්  කාිකටුව මඟි්ස දී ඇති නිර්ශ්ධ  ්සට 
අුවව ශකා විඩ් -59 ණ  ්රොන   ටශ්ත ු පි ල් 800, 000කා 
ණ  මුෙලක් “Open-source Ventilator” නව නිපලුතම 
සඳහා නව නිපලුත් කාු ශවකුට ලබා දී ඇත.  

  එ ට අොෙ ්රවර්තන වර්ෂ  සඳහා එම ණ  මුෙලි්ස අ වි  
ුතතුම වාරිකාවල වටිනාකාම ු පි ල් 5,8, 89 කි.  ඉ්ස ු පි ල් 
,,, ,, කා මුෙලක් ්රවර්තන වර්ෂශේදී ලලබී ඇති අතර 
ු පි ල් 50,, , 0කා   මුෙලක් හිඟ ශ  ෂ ක් ශලස ශමහි දී 
ශප්සුව්  කාර ඇත. 

  නමු්ත පාලකා මඩලයල තීරණ අසකා 5009ට අුවව රනශේ 
ශරෝහල්වලට පරිතයාම කාරන නව නිපලුත්  සඳහා ලබා දී 
ඇති ණ  මුෙල් ්රොන ්ස බවට පරිවර්තන  කිරීම 
ශහ තුමශව්ස,  තහුශ  අශනකු්ත නව නිපලුත්  0,කාට අොෙ 
ණ  මුෙල් ්රොන ්ස බවට ප්ත කාරන ලදී. එම ්රොන ්සට 
අොෙ ණ  මුෙල් ශවුවශව්ස ශමවන ලෙ ු පි ල්  2, 298කා 
වාරිකා මුෙල් අොෙ ventilator  ්සර  සඳහා වූ ණ  මුෙශල් 
හිඟ වාරිකා සඳහා හිලේ කාරන ලදී. එබලවි්ස එම හිඟ හිටි 
මුෙල ු පි ල් 4,, 2 2 (ු පි ල් 50,, , 0 - ු පි ල්  2, 298) 
ශලස ගිණු් වල ෙක්වා ඇත. 

    අුවව අොෙ ගිණු්  ශෙෝෂ නිවලරදි කිරීමට කාටුතතුම කාර 
ඇත. 

(ඇ) අොෙ ශන ශේ. 

 
ගු නිපයෝජය කාානායකුරවා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මු  විපක්ෂ නා කාතුමමා,  තබතුමමා ඉතා ශකාටි ශේලාවක් 

ඉල්ලා සිටි ා. ඉතාම ශකාටිශ ්ස   අවස්ාාව ලබා ම්සන කි ා 

මම ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගු සිත්  පප්රේවදාස වහතා සවිුද්ධ පාර්ශ්නවපේ 
නායකුරවා   
(ைொண்புைிகு சஜித் ெிகரைதொஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa -Leader of the Opposition) 
ශබ ශහ ම ස්තුමතියි,  මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි.   

ශ්  පාර්ලිශ් ්සතුමශේ මු  නිශ ෝනය කාාානා කාවර ා 

හලටි ට තබතුමමාට මම ෙලුව්  ශේසන ඕනෑ කාාරණ ක් තිශබනවා. 

එන් ,  ස් ්රො ාුවූලලව විපක්ෂ නා කාවර ා ශවත ලබා ශෙන 

අවස්ාාව ඊශේ ලබා ශන දී,  මූලාසන  එ  බලහලර කාො.   

වාශ ම ශ්  mikes පාලන  කාරන කාඩලයා ්  ෙ එ  බලහලර කාො. 

  නිසා මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  මුලි්සම මම ඉල්ීටමක් 
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පාර්ලිශ් ්සතුමව 

කාරනවා,  කාු ණාකාර පාර්ලිශ් ්සතුම ස් ්රො  පිබඳබඳව 

මූලාසනශේ සිටින අ ට්ත,    නිලධාරි්සට්ත   ෙලුවව්ත කිරීමක් 

කාශෙ ්ත ශහ ඳයි කි ලා.  

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමාට නලවත්ත ශබශහවි්ස 

ස්තුමතිව්සත ශවනවා,  මට ශ්  වතසචි ශේලාව ලබාදීම පිබඳබඳව. 

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  මශ  මතකාශේ හලටි ට 

තබතුමමා්ත,  මුෙල් අමාතයාස  ට අොෙ ඇමති යකර ක් ෙරවත 

වත්ධමලශ ක්. ඊශේ මම වර්තමානශේ රට මුහුණ ශෙන බරපතෙ 

මලටලු,  කාු ණු කාාරණා මණනාවක් පිබඳබඳව ්ර ්න ක් ඇහුවා. 

තබතුමමා්ත ෙලන ම්සන ඕනෑ,  ශ්  රශට් රන න සඳහා අෙට 

තිශබන සසචිත ්රමාණ  සති තුමනකාට පමණයි ්රමාණව්ත ව්සශ්ස 

කි න කාාරණ . ශමව්ස බරපතෙ ්ර ්න ක් අස්ධදී්ත අපට 

ශපශනනවා,  අේත ශ්  බරපතෙ ්ර ්න ට,  ශ්  මලටලුවට පිබඳතුමරක් 

ශ්  සභාශේ නලහල කි න එකා.   

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  මු  නිමල් සිරිපාල ෙ සිල්වා 

ඇමතිතුමමා්ත ශ්  සභාශේ සිටින ශම ශහ ශ්ත මම වලෙම්ත 

කාාරණ කාට ශ්  මු  සභාශේ අවධාන  ශ  මු කාරව්සන 

කාලමලතියි. තබතුමමා ේසනවා ඇති,  ලසකාාශේ තිශබන ශල කුම 

අරමුෙල ශස වකා අර්ාසාධකා අරමුෙල බව. එහි ට්රිලි න තුමනක් 

තිශබනවා. එහි ලාභ  බිලි න 2,0යි. ශ්  අරමුෙලට සි  ට 2,කා 

බ්ධෙක් මහලා වලය කාරන නනතාවශ ,  කා් කාු  නනතාවශ ,  

සාමානය නනතාවශ  මුෙල්වලට තට්ටු කාරන උ්තසාහ ක් අෙ 

මුෙල් ඇමතිවර ා ්රි ා්තමකා කාර්සන  නවා.   ශවන 

ශම නවාටව්ත ශන ශවයි,  තම්සශ  ශමෝල බාල ්සට වලය 

ලක්ෂ ක් කිරීම සඳහා. 

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  වලය කාරන නනතාවශ  

ට්රිලි න තුමනකා අරමුෙල්වල බිලි න 2,0කා ලාභ ට සි  ට 2,කා 

බ්ධෙක් මහලා බිලි න  ,කාට ශම කාක්ෙ කාර්සන හේසශ්ස? ශ්  

ස් බ්සධව මට කා් කාු  ඇමතිතුමමාශම්ස පලහලදිලි උ්තතර ක් 

අව යයි. ශ්  රශට් සාමානය නනතාව තම්සශ  අධිෂ්ාාන  හා 

ෙහඩි ,  මහ්සසි ,  ශ්රම  කාලප කිරීම තුමෙ උප ාම්ත මුෙල 

පික්ශප කාට් මහ්සනෙ ශ්  හේසශ්ස? ශහ රා කා්සනෙ හේසශ්ස? 

ශකා ල්ලකා්සනෙ හේසශ්ස? ශ් කා මහ ෙවල් අමු අමුශේ ශහ රා 

කාෑමක්. ශම ,  ශ්  රශට් වලය කාරන ලක්ෂ සස්යාත නනතාවශ  

සල්ලි ශහ රා කාෑමක්; මසා කාෑමක්.  නිමල් සිරිපාල ෙ සිල්වා 

ඇමතිතුමමනි,  තබතුමමා ශහ ඳ,  ්ර ස්ත කා් කාු  ඇමතිවර කු 

හලටි ට ශම කාක්ෙ  කි ්සශ්ස ශ්  මුෙල් මසා කාෑම මලන? 

ශම කාක්ෙ තබතුමමාශ  උ්තතර ? 

සාමානය නනතාවශ  සල්ලි පිල්ලි මහනශකා ට,  ශහ රා 

කානශකා ට,  ශකා ල්ල කානශකා ට,  තබතුමමා නිු පද්රව,  නිහවව 

සිටිනවාෙ? වලය කාරන නනතාවශ  බිලි න මණනාවක් සල්ලි 

උපශ ෝගි කාරශමන තම තම්සශ  ුමරතලු්සට ුමරතල් වයාපතති 

්රි ා්තමකා කිරීම සඳහා ශ්  කාර්සනා වූ මහා මුෙල් මසශකා ල්ල  

වහාම නතර කාර්සන කි ලා,  මම ශබ ශහ ම පලහලදිලිව,  

කාාු ණිකාව ඉල්ලා සිටිනවා. ශ් කා මහ ෙවල් අමු අමුශේ කාරන 

මසශකා ල්ල ක්. අමු අමුශේ කාරන මුෙල් මසා කාෑමක්. අමු අමුශේ 

ශ්  රශට් මහනන ශ්ධපෙ,  මහනන ස් පත කාාබාසිනි ා කිරීමක්. 

ශම  සිු  කාර්සශ්ස ශවන ශම නව්ත නිසා ශන ශවයි,  තම්සශ  

බයශමෝස්තරවාදී,  මන ිකතුමු  ශ්ධ පාලන  උශෙසා. 

 
ගු නිපයෝජය කාානායකුරවා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මු  නිමල් සිරිපාල ෙ සිල්වා අමාතයතුමමනි,  තබතුමමා ෙල්ස 

පිබඳතුමරක් ශෙනවාෙ? 

ගු නිවල් ියරිපාල ද ියල්වා වහතා සක්පකු වවාතයුරවා  
(ைொண்புைிகு நிைல் சிறிெொல த சில்வொ - ததொழில் அமைச்சர்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Labour) 

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  ශ්  පිබඳබඳ මශ  ස්ාාවර  

ශම කාක්ෙ කි ලා ෙලනටම්ත මම ්රකාා  කාරලා තිශබනවා. එ  අෙ 

වතව්ත ප්තවල්ත පෙශවලා තිශබනවා.  

 
ගු නිපයෝජය කාානායකුරවා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

කාාල  අව ය න්  මු  අමාතයතුමමාට වතළුව්ස ශහට පිබඳතුමරක් 

ශේසන. 

 
ගු නිවල් ියරිපාල ද ියල්වා වහතා  
(ைொண்புைிகு நிைல் சிறிெொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  ශම  මලසට් එශකා්ස රවත 

නිශ ෝම ක් විතරක් ශන ශවයි. මීය ට ශපර -විශ  ෂශ ්ස අශේ අ  

වල ට ශපර- ශ්ධශී  රො ්  ශෙපාර්තශ් ්සතුමව විසි්ස අර්ා 

නිරූපණ ක් දීලා තිශබනවා,  EPF,  ETFවල මුෙල්වලි්ස ශකාශරන 

රශ ෝනනවලි්ස ලලශබන මුෙල් ශ්ධශී  රො ්  බු  පනත  ටශ්ත 

රො මක් හලටි ට එන නිසා  කාට tax එකාක් ශමව්සන ඕනෑ 

කි ලා. 

නමු්ත,  අශේ අමාතයාස   පලහලදිලි,  ්රතිප්තතිම  තීරණ ක් 

අරශමන තිශබනවා,   කා වලරදියි කි ලා.   අර්ා නිරූපණ  

වලරදියි කි න කාාරණ  අපි Treasury එකාට ේසවා තිශබනවා. 

ශ්ධශී  රො ්  ශකා මසාරිස්තුමමාට්ත ේසවා තිශබනවා. අෙ ඊශේ 

ශන ශවයි,  මාස මණනක් තිස්ශස  අපි ශ්  මලන ේසවා තිශබනවා. 

  ශම ල්ල්ස interpretation එකාක් ශේසන ඕනෑ ශ් කා හරිෙ,  

වලරදිෙ කි ලා. We have protested; we have said that it is not 
liable and that their interpretation is wrong. That is our 
position.  

 
ගු සිත්  පප්රේවදාස වහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் ெிகரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි, -  

 
ගු නිපයෝජය කාානායකුරවා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ෙල්ස ශ්  කාාරණ  විවාෙ ක් කාර ම්සන එපා මු  විපක්ෂ 

නා කාතුමමා. ඉතාම ශකාටිශ ්ස තබතුමමාශ  කාාරණ  ඉදිරිප්ත 

කාර්සන. 

 
ගු සිත්  පප්රේවදාස වහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் ெிகரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  මම ඇ්තත ව ශ ්සම මු  

නිමල් සිරිපාල ෙ සිල්වා ඇමතිතුමමාට ස්තුමතිව්සත ශවනවා. එතුමමා 

ශබ ශහ ම පලහලදිලිව කිේවා,  එතුමමාශ  අමාතයාස   ශ් කාට 

විු ්ධධයි කි ලා. එතුමමාශ  අමාතයාස ශේ විශරෝධතා මලෙ  ්  

 ්  අ  හිතුමමත ට මලසට් එකාක් මහ්සශ්ස ශකා ශහ මෙ? මු  

ඇමතිතුමමනි,   කාට උ්තතර ක් ශේසන. ශකා ශහ මෙ,  තබතුමමාශ  

විශරෝධතාව මලෙ    මලසට් එකා  මහ්සශ්ස? තබතුමමා එ  අුවමත 

කාරනවාෙ? මුෙල් අමාතයාස   ශ්  වාශ  මලසට් එකාක් මහලා,  ශ්  

රශට් වලය කාරන නනතාවශ  සල්ලි ශකා ල්ලකාෑම සඳහා කාර්සන 

 න ශ්  වයාපතති ට තබතුමමා එකාඟෙ? 
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ගු නිවල් ියරිපාල ද ියල්වා වහතා  
(ைொண்புைிகு நிைல் சிறிெொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ශම  එකාඟ්තව  පිබඳබඳ ්ර ්න ක් ශන ශවයි. මම කිේශේ 

ශමතලන තිශබන නීතිම  ්ර ්න  මලන.   අවස්ාාශේ,  අශේ 

අමාතයාස   විසි්ස ේසවා තිශබනවා,  ශ්  විධි ට අර්ා නිරූපණ  

කිරීම-interpret කිරීම - වලරදියි කි ලා. නමු්ත,  අලුති්ස මලසට් 

එකාක් මහලා තිශබනවා න් ,    පිබඳබඳව ශවනම ම විවාෙ ක් 

කාර්සන ඕනෑ.   කා හරිෙ,  වලරදිෙ කි න කාාරණ  පිබඳබඳව ශවනම 

විවාෙ ක් කාර්සන ඕනෑ.  අපි කිේශේ  ශ්  බ්ධෙ ශමව්සන කි ලා 

ශ්ධශී  රො ්  ශකා මසාරිස්තුමමා විසි්ස අශප්ස ඉල්ලා තිශබනවා 

කි න කාාරණ යි. අපි  කා ්රතික්ශෂ ප කාර තිශබනවා,  ශමශතක් 

කාල්.  කායි අශේ ස්ාාවර .  

 

ගු රනිල් වික්රවියාහ වහතා 
(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
Hon. Deputy Speaker, this emanates from a ruling by 

the Commissioner General of Inland Revenue. Then, 
Hon. Minister, you have to follow it, unless you appeal 
against it. Therefore, the easier way for the Government is 
to consider bringing an Amendment, by which the income 
from the EPF and the ETF could be exempted from 
Income Tax. That would be the best thing for Parliament 
to do. Otherwise, what you can do is, you can go to court. 
If the court upholds that interpretation, you are stuck 
again. එම නිසා මම කි ්සශ්ස ශල්සිම ශ්ධ තමයි,  අපි ශ්  මලන 
පක්ෂ නා කා රැස්වීශ් දී ශහෝ අොෙ කාිකටුශේදී කාාා කාරලා,  ඊට 
පුම ශකාටු් පතක් ඉදිරිප්ත කාර්සන වතළුව්ස ශ්  අරමුෙල් ශෙකාම 
රො ්  බු වලි්ස නිෙහස් කාර්සන කි ලා.  

 
ගු ලක්ෂනවන් කිරිුල්ල වහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I rise to a point of Order. 

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  සමගි නනබලශේම  

ශවුවශව්ස අපි ශ්  ස් බ්සධශ ්ස විවාෙ ක් ඉල්ලනවා. ශම කාෙ,  

ශ් ශකා්ස ශෙවතාවක් tax අ  ශකාශරනවා.  කා නීතිශ ්ස තහන් . 

ඕනෑම අර්ාසාධකා අරමුෙල්ලාභිශ කුට අර්ාසාධකා මුෙල 

ලලුදණාම tax අ  කාරනවා. ඉ්සපුමව  කා රශ ෝනන   කාොම 

 ශකාුව්ත tax අ  කාරනවා. එම නිසා double taxation  පිබඳබඳ 

්ර ්න ක් ශමතලනදී මතුම වනවා.  කා වලරැදියි.   නිසා අපි ශ්  

ස් බ්සධශ ්ස විවාෙ ක් ඉල්ලනවා.  

 
ගු චමින්ද වි පේියරි වහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

Sir, I rise to a point of Order.  
                        
මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  ස්ාාවර නිශ ෝම 95(ඉ) 

 ටශ්ත,  විවාෙ ශව්ඡච කාාරණ ට ස් බ්සධ ශව්සනයි මම අවසර 

ඉල්ලුශේ.  

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  ශ් කා ුමබසාධන අරමුෙලක්. 

අරමුෙල්වලි්ස බු  අ  කාරලා,  මුෙල් ඇමතිවර ාශ  ශම ෙ හත 

පාවි්ඡචි කාරලා රට හෙනවා කි ්සන  ්  උ්තසාහ කා ශ ශෙනවා,  

රඩලඩු පක්ෂශේ ්රධාන සසවිධා කාතුමමා. අහිසසකා ිකනිුම්සශ  

මුෙල් ශහ රා කාාලා එශහම රට හේසන ශේසන එපා.  

 
ගු නිපයෝජය කාානායකුරවා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

එතලන රීති ්ර ්න ක් නලහල,  මු  ම්සත්රීතුමමා.  

ගු සආචාර්ය  බන් සල ගුණවර්ධන වහතා සපවපළඳ 
වවාතයුරවා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெந்துல குணவர்தன - வர்த்தக 

அமைச்சர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order.  

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  මහි්සෙ රානපක්ෂ ුතමශේ 

තිුදණ ශ්ධශී  රො ්  පනත ශන ශවයි ෙල්ස තිශබ්සශ්ස.   

කාාලශේ තිුදණු පනත තුමබඳ්ස සි ලු  බු  නිෙහස්  කාරලා තිුදශඩල. 

පුමගි   හ පාලන රන  විසි්ස තමයි ශ්  කි න රො ්  බු  පනත 

ස් මත කාශෙ .   පන ශ්ත තිශබන විධිවිධානවලට අුවව තමයි ශ්  

නි ම   කාර තිශබ්සශ්ස.  

 
ගු නිපයෝජය කාානායකුරවා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

  කාු ණ විවාෙ ක් කාර ශන ශමන ඉමු.  

 
ගු සආචාර්ය  බන් සල ගුණවර්ධන වහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

එතුමම්සලාශ  රනශ ්ස සි ලු  බු  සහන අශහෝසි කාො.  කා 

තමයි    පනශත්ස කාශෙ .   පනතට අුවව තමයි ශ්ධශී  රො ්  

බු  ශකා මසාරිස්වර ා ශ්  කාාරණ  කි ා තිශබ්සශ්ස. 

 
ගු නාවල් රාජපක්ෂ වහතා  
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜெக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

Sir, I rise to a point of Order.  

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  මු  බ්සු ල ගුණවර්ධන 

අමාතයතුමමා කි න කාාරණ  අුවව,  Inland Revenue Act, No. 24 

of 2017  ටශ්ත තමයි ශ්  කි න මලසට් පර  ඉදිරිප්ත කාර 

තිශබ්සශ්ස.   පනත 205 දී  හ පාලන රඩලඩුව තමයි ශමනාශේ.  

ෙල්ස ශමතුමම්සලා  කා මලන ේසශ්ස නලහල වාශ  කාාා කාරනවා. 

මු  ලක්ෂ්ම්ස කිරිඇල්ල ම්සත්රීතුමමා ශනයෂ්ා ම්සත්රීතුමශමක්. ශ්  

රශට් රර්ිකකා ත්ත්තව  පිබඳබඳව විස්තර ේසශ්ස නලහල කි ලා 

එතුමමා විවාෙ ක් ඉල්ලනවා. හලබලයි,  එතුමමා එබඳ ට ගිහිල්ලා 

කි නවා රර්ිකකා  කායා ශමන වලශටනවා කි ලා.   මලන ේසශ්ස 

නල්තන් ,  පාර්ලිශ් ්සතුමව ඇතුමශෙ  ේසශ්ස නලහල කි ලා,   එබඳශේ 

කි ්සශ්ස ශකා ශහ මෙ රර්ිකකා  කායා ශමන වලශටනවා කි ලා?   

 
ගු නිපයෝජය කාානායකුරවා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අපි   කාාරණ  ශමතලනි්ස නතර  කාරමු. 

 
ගු නාවල් රාජපක්ෂ වහතා  
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜெக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

විවාෙ ඕනෑ න්  අපට විවාෙ කාර්සන වතළුව්ස.  කා මලන 

්ර ්න ක් නලහල. නමු්ත,  එතුමම්සලා නනතාව ශන මඟ  වන ්රකාා   

ශ්  පාර්ලිශ් ්සතුමව ඇතුමශෙ  ශන කාර ඉ්සන ඕනෑ,  මු  නිශ ෝනය 

කාාානා කාතුමමනි. එතුමම්සලා ශමනාශේ නලති පනතක් විධි ට 

තමයි එතුමම්සලා ශ්  මලන කාාා කාර්සශ්ස. හරි ට  කා අපි 

ශමනාවා වාශමයි ශ්ස ශ් වා කි ්සශ්ස. 

 
ගු සිත්  පප්රේවදාස වහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் ெிகரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි, - 
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ගු නිපයෝජය කාානායකුරවා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 මු  විපක්ෂ නා කාතුමමනි,   ශ්  කාාරණ  මලන කාාා කිරීම 

ෙල්ස නිමා කාර්සන.  

 

ගු සිත්  පප්රේවදාස වහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் ெிகரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  ශ් කා හරි විහිළුවක්.  

 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරවා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

තබතුමමා ශ්  මලන කාාා කිරීම ෙල්ස නව්තව්සන. නල්තන්  

ශ් කා විවාෙ ක් බවට පරිවර්තන  ශවනවා. 

 
ගු සිත්  පප්රේවදාස වහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் ெிகரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශප ඩ්යක් ඉ්සනශකාෝ. එතුමම්සලා කාාා කාර්සශ්ස හරි ට 

හිටවත රඩලඩුව ශ්  මලසට් එකා මහලා තිශබනවා වාශමයි. ශ්  

සි  ට 2,කා බ්ධෙ මහලා තිශබ්සශ්ස,  ශ්  රඩලඩුව,  වලය කාරන 

නනතාවශ  සල්ලිවලි්ස,  ශප ු  නනතාවශ  සල්ලිවලි්ස.  ශ් කා 

ගි  රඩලඩුශව්ස කාරවත වලයක් කි ලා ශම නවාෙ ශ්  කි ්සශ්ස? 

ශම කාක්ෙ ශ්  කි න විහිළුව?  

 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරවා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශ්  මලන කාාා කිරීම ෙල්ස නිමා කාරමු. තබතුමම්සලා ශ්  සඳහා 

ශවනම විවාෙ ක් ඉල්ල්සන.   

 

ගු පජොන්සන න් ප්රනාන් ස වහතා   
(ைொண்புைிகு கஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරවා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

තේ,  මු  ඇමතිතුමමා. 
 
ගු පජොන්සන න් ප්රනාන් ස වහතා   
(ைொண்புைிகு கஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 
මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,    අශේ මු  බ්සු ල 

ගුණවර්ධන ඇමතිතුමමා්ත point of Order එකාක් නඟ්සන 

අවස්ාාව ඉල්ලුවා.  

 
ගු නිපයෝජය කාානායකුරවා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

එතුමමාට අවස්ාාව ු ්සනා.  

 

ගු පජොන්සන න් ප්රනාන් ස වහතා   
(ைொண்புைிகு கஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ශ්  කාු ණ කි ්සන රර් භ කාශෙ ,  විපක්ෂ නා කාතුමමා. මු  

බ්සු ල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමමා ශ්  මලන කාු ණු කිේශේ නල්තන්  

රන ට වි ාල අසාධාරණ ක් ශව්සශ්ස.   නිසා බ්සු ල 

ගුණවර්ධන ඇමතිතුමමාට්ත අවස්ාාව ලබා ශේසන කි ලා මා 

ඉතාම ශම රවශ ්ස තබතුමමාශම්ස ඉල්ලා සිටිනවා,  මු  නිශ ෝනය 

කාාානා කාතුමමනි. 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරවා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

එතුමමා පලහලදිලි කාො ශ්සෙ? 
 

ගු පජොන්සන න් ප්රනාන් ස වහතා   
(ைொண்புைிகு கஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

විපක්ෂ නා කාතුමමා්ත පලහලදිලි කාො ශ්ස. එතුමමා තුම්ස වරක් 

පලහලදිලි කාො. මු  ඇමතිතුමමාට ලලුදශඩල එකා වරයි.  කා 

අසාධාරණයි.  
 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරවා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මු  බ්සු ල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමමනි,    කාාරණ   කි ලා 

අවස්ස කාර්සන. 

 
ගු පජොන්සන න් ප්රනාන් ස වහතා   
(ைொண்புைிகு கஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

රඩලඩුවට අවස්ාාව තිශබ්සන ඕනෑ,    මලන පලහලදිලි 

කාර්සන. අෙ විපක්ෂශේ ඉ්සන තමු්සනා්සශස ලාම 

තමු්සනා්සශස ලාශ  රඩලඩුව කාාලශේ ශමනාවත පන්ත- [බාධා 
කිරීමක්    කාාලශේ විපක්ෂ නා කාතුමමා කාලබිනට් මඩලයලශේ 

නිොශමනයි ඉඳලා තිශබ්සශ්ස. 

 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරවා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මු  බ්සු ල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමමනි,  තබතුමමා කාු ණු 

පලහලදිලි කාරලා අවස්ස කාර්සන. 
 
ගු සආචාර්ය  බන් සල ගුණවර්ධන වහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  මුෙල් පිබඳබඳ ස් පූර්ණ 

බල  ශ්  මු  සභාවට පලවරී තිශබනවා. පුමගි  කාාල  තුමෙ ඇති 

ශව්ඡච ෙලවල්සත විශ්ධ  විනිම  අර්ුදෙ  තුමෙ පුමගි  රන  

නාතය්සතර මූලය අරමුෙල සමඟ ගිවිුමමකාට එෙඹුණා.   

අවස්ාාශේදී,  -2020 වර්ෂශේදී- රානය වි ේ  ෙෙ ශ්ධශී  

නිෂ්පාෙනශේ ්රති ත ක් ශලස සි  ට ,., ෙක්වා අඩු කාර්සන 

එකාඟ වුණා. වි ේ  අඩු කාර්සන තිශබ්සශ්ස ක්රම ශෙකායි. රො ම 

වලඩි කිරීම හා වි ෙම අඩු කිරීම. රො ම වලඩි කිරීම සඳහා සි ලු 

සහන අශහෝසි කාො. සි ලු සහන අශහෝසි කාරලා බු  ්රමාණ  

විතරක් වලඩි කාො. එශස  කිරීශ්  කාටුත්තත රර් භ කාශෙ ,  

නාතය්සතර මූලය අරමුෙශල් ගිවිුමමට අුවව. විපක්ෂ නා කාතුමමනි,  

එො කාලබිනට් මඩලයලශේ හිටවත සාමාජිකා කු ශලස තබතුමමා එ  

ෙලන ම්සන ඕනෑ. 

 
ගු නිපයෝජය කාානායකුරවා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අපි ශ්  විවාෙ  ශමතලනි්ස අවස්ස කාරමු.  
 
ගු ගයන්ත කුණාතිලක වහතා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරවා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මු  ම්සත්රීතුමමා,  ශම කාක්ෙ තබතුමමාශ  රීති ්ර ්න ? 
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ගු ගයන්ත කුණාතිලක වහතා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  ශ්  මු  සභාශේ කාරන 

විවාෙ ෙලක්කාාම අපට වතු ම හිශතනවා.  

 
ගු නිපයෝජය කාානායකුරවා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
තබතුමමාශ  රීති ්ර ්න  මතුම කාර්සන. 

 
ගු ගයන්ත කුණාතිලක වහතා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ශපශර්ො මහවත මලසට් එකා  හ පාලන රඩලඩුශේ එකාක් ලු. 

 ්ත,   හ පාලන රඩලඩුව හෙවත මධයම අධිශේගී මාර්ම  විවතත 

කාරන ශකා ට,   කා හෙලා තිශබ්සශ්ස ශමතුමම්සලා ලු!  ශ් කා වතු ම 

්ර ්න ක්.  

 
ගු නිපයෝජය කාානායකුරවා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

එ  රීති ්ර ්න ක් ශන ශවයි.  

  
ගු ලක්ෂනවන් කිරිුල්ල වහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I rise to a point of Order.  

නාමල් රානපක්ෂ ඇමතිතුමමා මශ  නම සඳහ්ස කාො. එතුමමා 

කිේවා,  අශේ රන  කාාලශේ ශමනාවත පනතක් ස් බ්සධශ ්ස. මම 

කාලමලතියි,    වම්සති  ෙලන ම්සන.   වම්සති  කි ව්සන,  ශම න 

වම්සති ෙ කි ලා ෙලන ම්සන. 

 
ගු නිපයෝජය කාානායකුරවා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ෙල්ස අපි ශ්  විවාෙ  නිමා කාරමු.  

  
ගු ලක්ෂනවන් කිරිුල්ල වහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නලහල,  නලහල. මම නාමල් රානපක්ෂ ඇමතිතුමමාශම්ස ඉල්ීටමක් 

කාරනවා,    වම්සති  කි ව්සන කි ලා.   වම්සති  කි ව්සන. 

එතුමමා   වම්සති  මලන ේසශ්ස නලහල.   කි වත තක්ශකා ම 

අසතය. 

 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරවා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

   කාාරණ  ෙල්ස අවස්ස කාරමු.  

අමාතයාස  නිශේෙන,  මු  ය ලස් ශ්ධවාන්සො ඇමතිතුමමා. 

 
ගු ලක්ෂනවන් කිරිුල්ල වහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරවා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

තබතුමමා ත  කාාරණ  නිමා කාර්සන,  මු  ම්සත්රීතුමමා. 

ගු ලක්ෂනවන් කිරිුල්ල වහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, please give me the mike.  
 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරවා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශහ ඳයි,  කි ්සන. 
 
ගු ලක්ෂනවන් කිරිුල්ල වහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නාමල් රානපක්ෂ ඇමතිතුමමා මශ  නම කිේවා.  
 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරවා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

හරි. තබතුමමා පලහලදිලි කිරීමක් කාො ශ්ස. 
 

ගු ලක්ෂනවන් කිරිුල්ල වහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එතුමමා වම්සති ක් මලන කිේවා. මා එතුමමාට කි නවා,  එම 

වම්සති  කි ව්සන කි ලා.  
 
ගු නාවල් රාජපක්ෂ වහතා  
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜெக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

මු  ම්සත්රීතුමමනි,  තබතුමමා වම්සති  ශස  ්සන කාලි්ස පනත 

ශස  ාශමන ඉ්සන. තබතුමමා පනත මලනව්ත ේසශ්ස නලතිව ශ්  

මු  සභාශේදී වම්සති ක් මලන කාාා කාරනවා. තබතුමමාට 

වම්සති  ඕනෑ න් ,  මු  බ්සු ල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමමා ශහට   

සි ලු වම්සති ශ්  මු  සභාවට ශමනලල්ලා සභාමත කාරාවි. 

තබතුමමා හිටවත ශනයෂ්ා අමාතයවරශ ක් ශ්ස. 

 
ගු ලක්ෂනවන් කිරිුල්ල වහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගු නිපයෝජය කාානායකුරවා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අපි තබතුමම්සලාට විශ  ෂ අවස්ාාවක් ු ්සනා,  ශ්  

ස් බ්සධශ ්ස කාාා කාර්සන. ශ්  කාු ණ මීය ට වයා එහාට ශමන 

 ්සන එපා. 
 

ගු ලක්ෂනවන් කිරිුල්ල වහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  ශම  පලහලදිලි කිරීමක්. 

අවසාන ව ශ ්ස ශ්  කි ්සශ්ස.  
 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරවා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 මු  ලක්ෂ්ම්ස කිරිඇල්ල ම්සත්රීතුමමා.  ෙල්ස   කාාරණ  

අවස්ස කාර්සන. 
 

ගු ලක්ෂනවන් කිරිුල්ල වහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නාමල් රානපක්ෂ ඇමතිතුමමා වම්සති ක් මලන කිේවා. එතුමමාට 

  වම්සති  කි ව්සන කිේවාම,  එතුමමා  කා ේසශ්ස නලහල. 
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ගු නිපයෝජය කාානායකුරවා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

එතුමමා පිබඳතුමරක් ු ්සනා. 

 
ගු ලක්ෂනවන් කිරිුල්ල වහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එතුමමා  කා ේසශ්ස නලහල. 

 
ගු නාවල් රාජපක්ෂ වහතා  
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜெக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  අවසාන ව ශ ්ස 

කි ්සශ්ස. මට   වම්සති  කි ව්සන වතළුව්ස. පනත ේසශ්ස 

නලති ශකානාට වම්සති  කි වා වලයක් තිශබනවාෙ? වම්සති  

අව ය න් ,  මු  බ්සු ල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමමා ශහට   සි ලු 

වම්සති ටිකා මු  සභාවට ඉදිරිප්ත කාරාවි.  

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  ශමතුමමා තමයි කිේශේ,   

ඕනෑ ශම ශනකුට ුත්ධධ කාර්සන වතළුව්ස කි ලා.   හි්සො ඕනෑ 

ශකාශනකුට වම්සති කි ව්සන කි ලා කි ්සන වතළුව්ස. මු  

ම්සත්රීතුමමා,  තබතුමමාශ  ව සට මු  කාරලායි මම ශම කු්ත 

ශන කි ා හිටිශේ. තබතුමමාට වම්සති ටිකා ශමනලවි්ත ශේසන් . 

[බාධා කිරීමක්  තබතුමමා පනත බලාශමන එ්සන. 

 
ගු නිපයෝජය කාානායකුරවා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අමාතයාස  නිශේෙන,   මු  ය ලස් ශ්ධවාන්සො ඇමතිතුමමා. 

 
 

 

ඉන්දීය පරෝලර් යාා රී ලාකා මුදු ස මාවාව  
වනවසරපයන් ුුරවී මව: ධීවර 

වවාතයුරවාපග්ධන ප්රකාශ්ය 
இந்திய இழுமவப் ெடகுகள் இலங்மகக் 

கடல் எல்மலக்குள் அத்துைீறி நுமழதல்: 

கடற்தறொழில் அமைச்சொினது கூற்று   
TRESPASS OF INDIAN TRAWLERS INTO SRI 

LANKAN TERRITORIAL WATERS: STATEMENT 
BY MINISTER OF FISHERIES 

 

ගු ඩග්ධනලසන පද්වානන්දා වහතා සධීවර වවාතයුරවා  
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் கதவொனந்தொ - கடற்தறொழில் அமைச்சர்) 

(The Hon. Douglas Devananda - Minister of Fisheries) 
தகௌரவ ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்ககள, கடகல 

வொழ்தவன்றும், வொழ்கவ கடதலன்றும், கடல் உமழப்கெ உடல் 

உமழப்ெின்  உயிர்ப்தென்றும், அதுகவ தம் நொளொந்த 

ஜீவகனொெொயம் என்ற நம்ெிக்மககயொடும், ெடககறி கடந்த 

27ஆம் திகதி கடற்தறொழிலுக்குச் தசன்ற நிமலயில் 

சடலங்களொகக் கமரதயொதுங்கிய எைது வடைரொட்சிக் கிழக்கின் 

வத்திரொயன் கடற்தறொழிலொளர்களுக்கு இந்த நொடொளுைன்றச் 

சமெயில் எனது ஆழ்ைன அஞ்சலி ைொியொமதமயச் 

தசலுத்துகின்கறன். கெொிழப்ெின் தெருந்துயகரொடு கண்ணீர் 

சிந்தும் அவர்களது குடும்ெத்தவர்களுக்கும் உறவுகளுக்கும் 

கலங்கிநிற்கும் சக கடற்தறொழிலொளர்களுக்கும் ஆறுதல் 

கூறுவகதொடு, இனியும் ஓர் இழப்ெின் துயர் இங்கு 

ஏற்ெட்டுவிடக்கூடொது என்ற எதிர்ெொர்ப்கெொடு, எல்மல தொண்டி 

வருகின்ற இந்திய இழுமவப் ெடகுகளின் அத்துைீறமல 

நிறுத்துகவொம் என்ற நம்ெிக்மககயொடு, நொன் இந்தக் கூற்மற 

நொடொளுைன்றச் சமெயிகல முன்மவக்கிகறன்.  

எைது கடல் எல்மலக்குள் இருக்கின்ற வளங்கள் யொவும் 

எைது ைக்களுக்கக தசொந்தம்! இந்திய இழுமவப் ெடகுகள் எைது 

கடல் எல்மலக்குள் அத்துைீறுகின்ற தசயல் இன்று கநற்றுள்ள 

ெிரச்சிமனயல்ல. அது நீண்ட கொலைொக - ததொன்றுததொட்டு 

இருந்துவருகின்ற ஒரு ெிரச்சிமனயொகும். இதற்கு முடிவுகட்டிட 

நொன் எடுத்து வருகின்ற முயற்சிகள் யொவும் தவறும் சுயலொெ 

அரசியல் கநொக்குமடயமவ அல்ல. இது என் உதிரத்திலும் 

உணர்விலும் ஒன்று கலந்துவிட்ட ெிரச்சிமனகளில் ஒன்றொகும்.  

நொன் கடற்தறொழில் அமைச்சரொகப் ெதவிகயற்ெதற்கு 

முன்னரும் கநொில் தசன்று, களத்தில் நின்று எைது கடற் 

தறொழிலொளர்களின் விவகொரங்கமளச் சொிவரக் மகயொண்டிருக் 

கின்கறன். கச்சதீவில் இருதரப்பு கடற்தறொழிலொளர்கமளயும் 

மவத்துப் ெல கலந்துமரயொடல்கமள நடத்தியிருக்கிகறன். 

ைொண்புைிகு ெிரதைர் ைஹிந்த ரொஜெக்ஷ அவர்களுடன்  

இந்தியொ தசன்றிருந்த சையம் இந்தியப் ெிரதைர், இந்திய 

தவளிவிவகொர அமைச்சர், இந்திய தவளிவிவகொரச் தசயலொளர் 

ஆகிகயொருடன் இது ததொடர்ெில் கலந்துமரயொடியதுடன், 

இதற்கொன தீர்வு ததொடர்ெில் ஓர் அறிக்மகமயயும் 

மகயளித்கதன். அமத இந்தியத் தரப்பு ஏற்றுக்தகொண்டது. 

எனினும், உலகலொளவிய தகொகரொனொத் ததொற்றுக் கொரணைொக 

தசயற்ெொடுகமள முன்தனடுப்ெதில் தொைதம் நிலவுகின்றது. 

அதுைட்டுைன்றி, இந்திய ைத்திய, ைொநில துமறசொர் 

நிபுணர்களுடனும் கலந்துமரயொடி வருகின்கறன். இது என் 

கடமை ைட்டுைல்ல, என் உள்ளொர்ந்த உணர்வும்கூட. இது 

குறித்து ஏமனகயொர்கெொல தெொறுப்ெற்ற முமறயில் 

ஏகனொதொகனொ என நொனும் கமதயளக்கொைல், குழம்ெிய 

குட்மடயில் ைீன்ெிடிக்கொைல், நொன்கு திட்டங்கமள 

முன்மவத்து, உறுதியுடன் தசயலொற்றி வருகின்கறன். இந்தப் 

ெிரச்சிமனயில் இரு நொடுகளும் ததொடர்புெடுவதொல், 

இரொஜதந்திர முமறயிலொன முன்தனடுப்புக்கள் ஒருபுறம் 

கைற்தகொள்ளப்ெட்டு வருகின்றன.  

இழுமவப் ெடகுகள்மூலைொன ததொழில்முமறயினொல் இரு 

நொட்டுக் கடல் வளங்களும் சுரண்டப்ெடுவதுடன், ைீன் 

இனப்தெருக்கமும் அழிவுற்று வருகின்றது. அகதகநரம், எைது 

கடற்தறொழிலொளர்களின் ததொழில் உெகரணங்கள், ெடகுகள் 

என்ெனவும் ெொதிக்கப்ெட்டு அழிவமடகின்றன. எனகவ, இது 

ததொடர்ெில் இரு நொட்டுக் கடற்தறொழிலொளர்களிடமும் 

விழிப்புணர்மவ ஏற்ெடுத்தும் தசயற்ெொடுகள் முன்தனடுக் 

கப்ெட்டு வருகின்றன. அத்துடன், எல்மலதொண்டி வருகின்ற 

இழுமவப் ெடகுகளுக்கு எதிரொகச் சட்ட நடவடிக்மககள் 

விமனத்திறனுடன் முன்தனடுக்கப்ெடுகின்றன. அகதகநரம், 

சட்ட நடவடிக்மககளினூடொக அரசுமடமையொக்கப்ெடுகின்ற 

ெடகுகளின்  இழுமவ வமல ைடிகள் அகற்றப்ெட்டு, அமவ 

நீதிைன்றத்தினூடொக எைது கடற்தறொழிலொளர்களுக்குப் 

தெற்றுக்தகொடுக்கப்ெடுகின்றன. தென்னம்தெொிய இரொட்சதப் 

ெடகுகமள எதிர்தகொண்டு, சிறிய ெடகுகளில் ததொழில்தசய்ய 

இயலொத எைது கடற்தறொழிலொளர்களுக்கு இது 

தன்னம்ெிக்மகமய ஏற்ெடுத்துவதொகவும், அவர்களது 

வொழ்வொதொரத்மத உயர்த்துவதொகவும் அமையும். இமவகய 

நொன் வகுத்திருக்கும் திட்டங்களொகும். "இமவ குறித்து 

உங்களது நீதிக்கொன குரல்கள் ஒலிக்கட்டும்! நியொயங்கள் 

தவல்லட்டும்!" என்றுதொன் எைது கடற்தறொழிலொளர்களிடம் 

நொன் ககட்டிருந்கதன். ஆனொலும், நீதிக்கொகக் குரல்தகொடுப் 

கெொொின் கூடொரத்தில் அநீதியின் குழப்ெக்கொரர்கள் புகுந்தனர். 

கண்ணியைொனவர்கள் புற்தறடுக்க, கருநொகங்கள் குடிபுகுந்தன. 

நீதியொன தீர்வு கநொக்கிய எைது கடற்தறொழிலொளர்களின் 
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குரல்வமளகமள தநொிப்ெதுகெொல், நீதியின் கூடொரத்தினுள் 

ஒட்டகங்களும், குள்ளநொிகளும் நுமழந்தன. ஆனொலும், 

நீதியின் குரலொக நிைிர்ந்த எங்களுமடய கடற் 

தறொழிலொளர்களின் தீர்வு கநொக்கிய ெயணத்மத திமசதிருப்ெ 

முயன்றவர்கள் கதொற்றுப்கெொனொர்கள். அறம் தவல்லும், அநீதி 

கதொற்கும் என்ெமதயும் இங்கு ததொிவித்துக்தகொள்கின்கறன்.  

அடுத்து, கடற்தறொழில் அமைச்சர் ஓர் இரவுக்கு 5,000 

ரூெொய் வீதம் உள்ளூர் இழுமவப் ெடகுகளிடைிருந்து 

தெறுவதொக தகௌரவ நொடொளுைன்ற உறுப்ெினர் சுைந்திரன் 

அவர்கள் 22.10.2021 அன்று நொடொளுைன்றத்தில் 

ததொிவித்திருந்தொர். அவர் நொடொளுைன்றச் சிறப்புொிமைமயப் 

ெயன்ெடுத்திகய இந்த அப்ெட்டைொன தெொய்யொன தகவமலத் 

ததொிவித்திருந்தொர். அவரது கூற்றில் உண்மை இருப்ெதொக 

அவர் கருதினொல், நீதிைன்றத்தினூடொக அமத அவர் நிரூெிக்க 

கவண்டும். நொடொளுைன்றத்துக்கு தவளியில் அவர் இக்கருத்மத 

தவளியிட்டிருந்தொல், நொன் அது ததொடர்ெில் சட்ட நடவடிக்மக 

எடுத்திருப்கென். இமத அவர் நன்கு அறிவொர். ஏற்தகனகவ, 

இத்தமகய கெொலியொன கருத்துக்கள் ததொடர்ெில் நொன் சட்ட 

நடவடிக்மககமள கைற்தகொண்டிருப்ெமதயும், அவற்றில் நொன் 

தவற்றி கண்டிருப்ெமதயும் அவர் அறியொைல் இல்மல. எனகவ, 

அவரது கூற்று உண்மை என்ெமத அவர் நிரூெிக்க 

முன்வரகவண்டும் எனக் ககட்டுக்தகொண்டு, நீதியின் குரலொக 

ஒலிக்கும் கடற்தறொழிலொளர்களுக்கு உறுதிைிக்க எைது 

யதொர்த்தபூர்வைொன வழிமுமறயில் நியொயங்கள் கிமடக்கும் 

என்ெமதத் ததொிவித்து விமடதெறுகின்கறன். நன்றி. 

வணக்கம். 

 
ගු චාල්සන නිර්වලනාදන් වහතා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
 

නැඟී ියියපේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරවා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මු  චාල්ස් නිර්මලනාේස ම්සත්රීතුමමා. 

 
ගු චාල්සන නිර්වලනාදන් වහතා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  ධීවර ඇමතිතුමමාශම්ස මට 

කාාරණ ක් අහ්සන තිශබනවා.  

தகௌரவ அமைச்சர் அவர்ககள, நொன் ஒன்றமர 

வருடத்துக்கு முன்பு இந்திய இழுமவப் ெடகுகளின் அத்துைீறிய 

தசயற்ெொடுகள் ததொடர்ெொக இந்தப் ெொரொளுைன்றத்தில் 

உங்களிடம் ககள்வி எழுப்ெியகெொது, "இன்னும் 2 ைொதங் 

களுக்குப் ெிறகு, இந்தப் ெிரச்சிமன இருக்கொது; அதற்குொிய 

தீர்மவப் தெற்றுத்தருகவன்" என்று கூறியிருந்தீர்கள். ஆனொல், 

இன்று 2022ஆம் ஆண்டு ைொசி ைொதம் ஆகிவிட்டது. கடலுக்குச் 

தசல்கின்றவர்கள் சடலங்களொகக் கமரதயொதுங்குகின்ற 

நிமலமைதொன் இன்று இருக்கிறது.  

தற்தெொழுது, நீங்கள் இங்கு முன்மவத்த கூற்றும் அன்று 

எனது ககள்விக்கு அளித்த ெதிலும் கிட்டத்தட்ட ஒகர 

ைொதிொியொக இருக்கிறது. தற்தெொழுது, வடக்கு ைீனவர்கள் 

ெயைின்றி ததொழிலுக்குச் தசல்ல முடியுைொ? அவர்கள் 

ததொழிலுக்குச் தசன்றொல், உயிர் ஆெத்து ஏற்ெடுைொ? அல்லது 

இது தைிழ் நொட்டு ைீனவர்களுக்கும் வடக்குத் தைிழ் 

ைீனவர்களுக்கும் இமடயில் முரண்ெொட்மடத் கதொற்றுவிப் 

ெதற்கொக ஏகதனும் இரொஜதந்திர சூழ்ச்சி முன்தனடுக்கப் 

ெடுகின்றதொ? என நொன் உங்களிடம் ககட்க விரும்புகிகறன்.   

 
ගු ඩග්ධනලසන පද්වානන්දා වහතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் கதவொனந்தொ)  
(The Hon. Douglas Devananda) 
நீங்கள் வழமைகெொல் ஓர் அரசியல் உள்கநொக் 

கத்கதொடுதொன் இந்தக் ககள்விகமள முன்மவத்திருக்கிறீர்கள். 

நீங்கள் கடந்த நல்லொட்சி அரசொங்கத்துக்கு ஐந்து வருடங்கள் 

முண்டுதகொடுத்தீர்கள். ஆனொல், அந்த முண்டொட்சியில் நீங்கள் 

எமதயும் தசய்யவில்மல. நீங்கள் எழுத்துமூலம் ெல 

உறுதிதைொழிகமளக் தகொடுத்தும், உங்களொல் எமதயும் தசய்ய 

முடியவில்மல. எங்களுமடய ஆட்சியில் கைதகு சனொதிெதி 

ககொட்டொெய ரொஜெக்ஷ அவர்களது தமலமைத்துவத்தின்கீழ் 

தகௌரவ ெிரதைர் ைஹிந்த ரொஜெக்ஷ அவர்களது வழிகொட்டலில் 

இந்தப் ெிரச்சிமனக்கு விமரவில் தீர்வு கொணுகவொம். 
 

 ගු නිපයෝජය කාානායකුරවා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මු  (රචාර් ) බ්සු ල ගුණවර්ධන මහතා.   

 
 

ලාකා කුුඳු සඳහා භූපගෝලීය දර්ශ්ක 
සහතිකය ලබා ගැනීව: පවපළඳ 
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ගු සආචාර්ය  බන් සල ගුණවර්ධන වහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  අපි රටක් ව ශ ්ස ඉතා 

වි ාල න ග්රහණ ක් ශ්  මාසශේදී ලබාශමන තිශබනවා. ුතශරෝපා 

සසමම  තුමෙ ශ්රී ලසකාා කුු ඳු සඳහා ගෝශමෝීට  ෙර් කා  -  

Geographical Indication for Ceylon Cinnamon  - ලබා 

මලනීම පිබඳබඳව ශ්  ්රකාා   කාර්සන අවස්ාාව ලබා දීම 

ස් බ්සධශ ්ස තබතුමමාට මම ශබශහවි්සම ස්තුමතිව්සත වනවා.  

ශ්රී ලසකාා අපන න සසවර්ධන මඩලයල  විසි්ස කුු ඳු 

කාර්මා්සතශේ නි ලීට සිටින සි ලුම පාර් ්ව කාු ව්ස ශවුවශව්ස 

ුතශරෝපා සසමම  තුමෙ ශ්රී ලසකාා කුු ඳු සඳහා ගෝශමෝීට  ෙර් කා  

ලි ාපදිසචි  2022 වසශර් ශපබරවාරි මස 02 වන දින ස් පූර්ණ 

කාරන ලදී.  

අපන න සසවර්ධන මඩලයල  ශමම ගෝශමෝීට  ෙර් කා  ලබා 

මලනීම ශවුවශව්ස ඉතා වි ාල කාාර් භාර ක් ඉටු කාරුව ලලුදවා,  

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි. 

1. මහි්සෙ රානපක්ෂ රන  පලවති ුතමශේදී -2009 වර්ෂශේදී- 
කුු ඳු සඳහා වන සි ලු රකාාර ්රවර්ධන හා ුද්ධධිම  
ශ්ධපෙ ුමරැකීම සඳහා වන හිිකකාම කාලබිනට් මඩලයල 
අුවමලති ක් මඟි්ස ශ්රී ලසකාා අපන න සසවර්ධන 
මඩලයල ට ලබා ශෙන ලදී. 

633 634 



පාර්ලිශ් ්සතුමව 

2.   200, අසකා ,  ෙරන ුද්ධධිම  ශ්ධපෙ පනශ්ත ගෝශමෝීට  
ෙර් කා ලි ාපදිසචි කිරීම සඳහා  ්රතිපාෙන සප ා නලති 
බලවි්ස,  වර්තමානශේ ගෝශමෝීට  ෙර් කා රරක්ෂා කාර 
මලනීමට සහතිකා කිරීශ්  ලකුණක් - certification mark 
එකාක් - ව ශ ්ස ලි ාපදිසචි කිරීම සිු  කාෙ ුතතුම ශවයි. 

3.   ඊට අුවූලලව ශ්රී ලසකාා අපන න සසවර්ධන මඩලයල  
විසි්ස 2052 වර්ෂශේදී කුු ඳු සඳහා ස්සනාම නාම ්ස,  
"Pure Ceylon Cinnamon," "Ceylon Cinnamon" ශ්රී 
ලසකාාව තුමෙ certification mark  ටශ්ත ලි ාපදිසචි කාරුව 
ලලබී . 

4.   ුතශරෝපා සසමම ට ඉදිරිප්ත කාෙ ශල්්න සකාස් කිරීම 
පිබඳබඳ උපශෙස් ලබා මලනීම සඳහා තානාපති කාාර් ාල  
මඟි්ස අ ු ් ප්ත කාලඳවා ගෝශමෝීට  ෙර් කා සඳහා 
නාතය්සතර නීති  පිබඳබඳ හසෙ ෙලුවමක් සහිත 
නීතිඥවරශ කු ශතෝරා ප්ත කාර ම්සනා ලදී. 

5.   ශමහිදී ුතශරෝපා සසමම  තුමෙ ලි ාපදිසචි කිරීම සඳහා අව ය 
වන තාක්ෂණිකා ලි විල්ල වන කුු ඳු පිරිවිතර  - 
specification - සකාස් කිරීම සඳහා UNIDO ර තන ,  
WTO ර තන   න නාතය්සතර සසවිධානවල 
සහශ ෝම  අපන න සසවර්ධන මඩලයල  විසි්ස ලබා 
ම්සනා ලදී. 

6.   කුු ඳු පිරිවිතර  හා තාක්ෂණිකා ලි විල්ල සකාස් කිරීශම්ස 
පුම ුතශරෝපා සසමමශේ,  කුු ඳු සඳහා වන ගෝශමෝීට  
ෙර් කා  ලි ාපදිසචි  කිරීම සඳහා 205  වර්ෂශේදී 
ඉල්ලු් පතක් ඉදිරිප්ත කාරන ලදී. 2020 අශ්ර ල් මාසශේදී 
ුතශරෝපා සසමම  විසි්ස ශ්රී ලසකාා කුු ඳු ගෝශමෝීට  ෙර් කා  
සඳහා වන අ ු ්  පත ්රසි්ධධ ශකා ට,  ුතශරෝපා සසමමශේ 
ශල්්නවල පෙ කාරන ලදී. 

7. එහිදී 2020 සලේතල් බර් මාස  වන ශතක් විශරෝධතා 
ෙලක්වීශ්  කාාල ක් ලබා ශෙන ලදී.   අුවව 2020 
සලේතල් බර් මාසශේදී German Spice Association 
විසි්ස ශ්රී ලසකාා කුු ඳු සඳහා  "Pure Ceylon Cinnamon" 
 න නාම  සඳහා පූර්ණ අයිති  ශ්රී ලසකාාවට ලබා දීමට 
විශරෝධ  පෙ කාෙ නමු්ත,  ශබල්ජි ශ්  ප්ත කාරුව ලලබූ 
නීතිඥවර ා හරහා අොෙ කාු ණු ුතශරෝපා සසමම ට 
ඉදිරිප්ත කිරීශම්ස එ  සමා කාට ප්ත වි . 

8. ගෝශමෝීට  ෙර් කා  ුතශරෝපා සසමම  තුමෙ ලි ාපදිසචි 
කිරීශ්  අව යතාව සවතරාලික්ස හා ගෝශමෝීට  ෙර් කා  
ඉදිරි ට පව්තවා ශමන  ාම සඳහා 2059 වර්ෂශේදී 
ගෝශමෝීට  ෙර් කා සසමම  - Ceylon Cinnamon GI 
Association - CCGIA -  අපන න සසවර්ධන 
මඩලයල  විසි්ස පිහිටුවන ලෙ අතර,  ශ්  වනවිට සසමමශේ 
සාමාජිකා්තව  ලබා මලනීම සඳහා දිස්ත්රික්කා ව ශ ්ස 
වලයමුළු පව්තවා වලයසටහ්ස සසවිධාන  කාරුව ලලබී . 

9. ගෝශමෝීට  ෙර් කා  සඳහා වන කුු ඳු පිරිවිතර                          
-specification- සාමාජිකා්තව ට හඳු්සවා දීම සඳහා 
අම ොම  තුමෙ ශමම පිරිවිතර  අුවමමන  කිරීම සඳහා 
වන පාලන සලලලස්ම -control plan-  අදි ර තුමනක් 
 ටශ්ත ්රි ා්තමකා කිරීමට අව ය මාර්ශමෝපශ්ධ න 
සලලුම්  සකාස් කිරීම සඳහා අපන න සසවර්ධන මඩලයල  
විසි්ස Control Union ර තනශේ ශස ව  ලබා ම්සනා 
ලදී.  

10.   අුවව 2022 නනවාරි 02 වලනි දින ශ්රී ලසකාා කුු ඳු සඳහා 
ගෝශමෝීට  ෙර් කා  ුතශරෝපා සසමම  තුමෙ ලි ාපසදිචි  
සහතිකා කාරන ලදී.  

 

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  අපට ශමම ගෝශමෝීට  

ෙර් කා  ලබා මලනීම සඳහා ර තන හා සසවිධාන මණනාවක් 

සහා  ෙලක්වූවා.  තවු්සට ශම රව ක් ශලස මම ශ්  ශවලාශේ   

ර තන හා සසවිධාන ශම නවාෙ කි ලා කි ්සන් . 

 ශලෝකා ශවශෙඳ සසවිධාන  - World Trade 
Organization, WTO  

 ුතශරෝපා සසමම  තුමෙ ලි ාපදිසචි කිරීම සඳහා අව ය වන 
තාක්ෂණිකා ලි විල්ල වන කුු ඳු පිරිවිතර  සකාස් කිරීම 
සඳහා තාක්ෂණිකා ො කා්තව  සලප  .  

 ුතශරෝපා සසමමශේ ශ්රී ලසකාා නිශ ෝජිත - European 
Delegation in Sri Lanka  

 එක්ස්ත නාතී්සශ  කාර්මා්සත සසවර්ධන ර තන  - 
UNIDO - හරහා අව ය තාක්ෂණිකා උපශෙස් ලබා දීම.  

 එක්ස්ත නාතී්සශ  කාර්මා්සත සසවර්ධන ර තන  - 
UNIDO  

 ුතශරෝපා සසමම  තුමෙ ලි ාපදිසචි කිරීම සඳහා අව ය වන 
තාක්ෂණිකා ලි විල්ල වන කුු ඳු පිරිවිතර  සකාස් කිරීම 
සඳහා තාක්ෂණිකා ො කා්තව  සලප  . තවෙ,  ශ්රී ලසකාාව 
තුමෙ ගෝශමෝීට  ෙර් කා  ලි ාපදිසචි කිරීම සඳහා අව ය නීති 
ශකාටු් ප්ත ස් පාෙන  කිරීම සඳහා නාතිකා ුද්ධධිම  
ශ්ධපෙ කාාර් ාල ට අව ය උපශ්ධ කා ශස වා ලබා දීම. 

විපද්ශ් වවාතයාාශ්ය 

 ශබල්ජි ්  තානාපති කාාර් ාල  හරහා ුතශරෝපා සසමම  
සමඟ අව ය ස් බ්සධීකාරණ කාටුතතුම සිු  කිරීම.  

 වාණින ශෙපාර්තශ් ්සතුමව 

 ුතශරෝපා සසමම  ස් බ්සධීකාරණ කාටුතතුමවලදී සහ 
නාතය්සතර ර තනවලි්ස ගෝශමෝීට  ෙර් කා විෂ ට අොෙ 
විශ  ෂඥ සහ  ලබා මලනීම සඳහා ො කා්තව  ෙක්වන ලදී. 

 අපන න කාතකකාර්ම ශෙපාර්තශ් ්සතුමව 

 කුු ඳු සඳහා වන ගෝශමෝීට  ෙර් කා  කුු ඳු කාර්මා්සතශේ 
අම  ොම  තුමෙ ්රි ා්තමකා කාර වීම සඳහා කුු ඳු 
වමාකාු ව්ස ලි ා පදිසචි කිරීමට අව ය සහශ ෝම  ලබා 
මලනීමට අපන න කාතකකාර්ම ශෙපාර්තශ් ්සතුමව සමඟ 
අවශබෝධතා ගිවිුමමක්,   -MoU එකාක්- අ්තස්ස කාරන ලදී. 
ශමහිදී සාමාජිකා ්සශ  ස්ව ස පාලන ,  අභය්සතර 
පාලන ,  බාහිර පාලන   නාදී පිබඳශව්ත  ුවශව්ස අදි ර 
තුමනක්  ටශ්ත පාලන  ්රි ා්තමකා ශේ. බාහිර පාලන  
අපන න කාතකකාර්ම ශෙපාර්තශ් ්සතුමව විසි්ස සිු  කිරීමට 
නි ිකත . මීය ට සමමාමීය ව අපන න සසවර්ධන මඩලයල  
අපන න කාතකකාර්ම ශෙපාර්තශ් ්සතුමව සමඟ එක්ව 
දිස්ත්රික්කා 5,කා දිස්ත්රික් සසම්  සසවිධාන  කාරුව ලලබී . 
නාතිකා සසමමශේ කාටුතතුම ශමම මාස  තුමෙදී ්රි ා්තමකා 
කිරීමට ශ ෝනනා වි . 

 අපන න කාතකකාර්ම ශෙපාර්තශ් ්සතුමව ශ්ධශී  ව ශ ්ස 
අම  ොම  තුමෙ ගෝශමෝීට  ෙර් කා  -GI- ්රි ා්තමකා කාර 
වීම සඳහා කුු ඳු  කාර්මා්සතශේ නි ලීට සිටින සි ලු 
පාර් වකාු ව්ස සසවිධාන  කිරීමට සහ ගෝශමෝීට  
ෙර් කාශේ බාහිර පාලන පිබඳශව්ත ්රි ා්තමකා කිරීමට 
මූලිකා්තව  ශමන ්රි ා කාරුව ලබයි. 

 ශ්රී ලසකාා ්රිකති ර තන  

 ශ්රී ලසකාා ්රිකති ර තන  - SLSI - කුු ඳු සඳහා ශ්රී ලසකාා 
්රිකති  වන SLS 81 ස් පාෙන කාටුතතුම සඳහා ො කා්තව  
ෙලක් වූ අතර,  GMP, GAP ්රිකතී්ස සකාස් කිරීමට 
අපන න කාතකකාර්ම ශෙපාර්තශ් ්සතුමවට සහා  ෙක්වන 
ලදී. 

 කාාර්ිකකා තාක්ෂණ  ර තන  

 කාාර්ිකකා තාක්ෂණ ර තන  -ITI- විසි්ස ශ්  පිබඳබඳ 
පලවති පර්ශේෂණ ේතත සහ කුු ඳු පිබඳබඳ තාක්ෂණිකා 
සහා  ලබා ශෙන ලදී.  

 කුළුබඩු සසමම   

 එශස ම කුළුබඩු සසමම  - The Spice Council -, කුළුබඩු 
හා රශ්රිත නිෂප්ාෙන ශවශෙඳ සසමම  - SAPPTA -  න 

635 636 

[මු  (රචාර් ) බ්සු ල ගුණවර්ධන මහතා  
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ර තනවල නිශ ෝජිත ්සශ  සහා  ලබා ම්සනා ලෙ 
අතර,  කුු ඳු පිරිවිතර  සකාස් කිරීමට ෙ සහ  ලබා ශෙන 
ලදී. 

 ශමම වයාපතති  ්රි ා්තමකා කිරීශ් දී ශ්රී ලසකාා කුළුබඩු 
සසමමශේ සාමාජිකායි්ස සහ එහි සභාපතිවු ්ස ෙලක් වූ 
සහශ ෝම  ඉතා අම ශකා ට ෙලක්වීම වලෙම්ත ශේ. ශ්  
සමඟ SAPPTA ර තන  සහ රශ්රිත කුු ඳු සසම් ෙ ශ්  
සඳහා ුමවිශ  ෂ ො කා්තව  ලබා ශෙන ලදී.  

 ගෝශමෝීට  ෙර් කා ලබා මලනීශම්ස කුු ඳු කාර්මා්සත ට 
ඇති වන ්රතිලාභ 

 ශ්ධශී  ව ශ ්ස රශේණිකා වූ නිෂප්ාෙන සහ නිෂප්ාෙන 

ක්රමශේෙ සඳහා ලබා මත හලකි ඉහෙම ුද්ධධිම  ශ්ධපෙ 
ුමරක්කතතාව ශ්  තුමබඳ්ස හිික ශේ. ශම  අශේ රටට පමණයි 
හිික ශව්සශ්ස.  

 ශ්රී ලසකාා කුු ඳු ශ්රී ලසකාාවට රශේණිකා නිෂප්ාෙන ක් වන 
අතරම,  එහි සලකාුම්  ක්රමශේෙ ශ්  තුමබඳ්ස ුමරක්කත ශේ.  

 ග්රාමීය   ව ශ ්ස වයාේතව සිටින කුු ඳු ශම වී්ස,  එකාතුම 

කාර්සන්ස,  නිෂප්ාෙකා ්ස සහ අපන නකාු ව්ස ඇතුමළු 
කුු ඳු සලපුත්  නාල  අවසාන නිෂප්ාෙන  තුමෙ 
නිශ ෝනන  කිරීමට හලකි වීම. 

   තුමබඳ්ස ග්රාමීය   ්රශ්ධ  තුමෙ නිෂප්ාෙන වයාේත කාර වීමට 
සහ ග්රාමීය   සසවර්ධන ට අවස්ාාව උො වීම. 

 ශ්ධශී  වටිනාකාම එකාතුම කාෙ නිෂප්ාෙන ධාරිතාව ඉහෙ 
නලසවීමට හලකි වීම සහ   තුමබඳ්ස අපන න රො ම ඉහෙ 
නලසවීමට හලකි වීම. 

 ගෝශමෝල ෙර් කා පිරිවිතර ්සට අුවූලලව කුු ඳු සලකාසීම 
තුමබඳ්ස ගුණා්තමකා ත්ත්තවශ ්ස ඉහෙ කුු ඳු විශ්ධශී  
ශවශෙඳ ශප ෙට සලපයි  හලකි වීම. 

 විශ්ධ  ශවශෙඳ ශප ෙ තුමෙ කුු ඳු සඳහා වූ අශනකු්ත 
තරමකාාරි රටවල් අභිභවා සතය කුු ඳු ශලස ලසකාා කුු ඳු 
අශෙවි කිරීමට සහ ඉහෙ රො මක් ලබා මලනීමට මඟ 
ශහබඳ ශපශහබඳ ශේ.  

 කුු ඳු සඳහා ඉදිරි වසරවලදී ඇශමරිකාාුව ශය ලර් 
බිලි න කා රො මක් අශේක්ෂා ශකාශර්.  

 

 නාතිකා ුද්ධධිම  ශ්ධපෙ කාාර් ාලශේ කාාර්  භාර  

 ගෝශමෝීට  ෙර් කා ක් ලි ා පදිසචි කිරීම සඳහා අව ය 
නීතිම  ්රතිපාෙන  ුද්ධධිම  ශ්ධපෙ කාාර් ාල  විසි්ස නීති 
ශකාටු් ප්ත ශෙපාර්තශ් ්සතුමශේ ෙ සහා  ඇතිව සකාසා 
ඉදිරිප්ත කාර ඇති අතර,  එම නව ්රතිපාෙන පනතට 
අලුශත්ස ඇතුමේත කිරීමට කාටුතතුම කිරීම සඳහා මා විසි්ස 
කාලබිනට් අුවමලති  ලබා ම්සනා ලදී.  

 ශ්  අුවව එම ්රතිපාෙන පාර්ලිශ් ්සතුමව ශවත ඉදිරිප්ත කාර 
අුවමලති  ලබා මලනීශම්ස අනතුමු ව ගෝශමෝීට  ෙර් කා  
ලි ා පදිසචි කිරීශ්  නීතිම  ්රතිපාෙන ුද්ධධිම  ශ්ධපෙ 
නීති ට අලුශත්ස ඇතුමේත ශේ. 

 

ශ්රී ලසකාාශේ කුු ඳු අම ොම  ්රි ාවලි  තුමෙ ගෝශමෝලි  

ෙර් කා  ක්රමව්තව සකාස් කිරීම දිරිම්ත කිරීම සඳහා ො කා වන 

සි ලු අමාතයාස ,  සි ලු රානය හා ශප ්ධමලිකා ර තනවල පූර්ණ 

ො කා්තව  ඉදිරිශේදීෙ ශමම නාතිකා වයාපතති  ශවුවශව්ස ඉතාම 

ඉහබඳ්ස අශේක්ෂා කාරන බව සඳහ්ස කාරික.    

 

ස්තුමතියි. 

 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරවා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශ ෝනනා පිබඳබඳ ෙලුව් දීම සහ දිනට නි ිකත කාටුතතුම.  

ගු දිපන්ෂන ගුණවර්ධන වහතා 
(ைொண்புைிகு திகனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  ඊට ශපර ෙල්සවි  ුතතුම 

කාු ණක් තිශබනවා. ශ්  බව මම විපක්ෂ ට්ත ෙලුව්  ු ්සනා. අෙ 

දින නයා  පරශේ දිනට නි ිකත කාටුතතුම  ටශ්ත සඳහ්ස විෂ  

අසකා    ෙරන ශ ෝනනාව වන රන න හා අපන න (පාලන) 

පනත  ටශ්ත වූ ශරගුලාසි කාිකටුව විසි්ස ශමශතක් අුවමතශකා ට 

ශන මලති නිසා එ  අෙ දින ඉදිරිප්ත කාර්සශ්ස නලහල.   

 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරවා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

නයා  පරශේ විෂ  අසකා 5 සිට , ෙක්වා ඉදිරිප්ත කිරීම,  මු  

අලි සබ්රි ඇමතිතුමමා. 

 
වපරාධ නඩු විධාන සාග්රහය සසාපශ්ෝධන  

පන්  පකුම්පපත 
குற்றவியல் நடவடிக்மகமுமறச் 

சட்டக்ககொமவ (திருத்தம்) சட்டமூலம் 
CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) 

BILL  
      

පදවන වර කියමප්ප නිපයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டொம் ைதிப்ெிற்கொன கட்டமள வொசிக்கப்ெட்டது. 

Order for Second Reading read. 
 

[පූ.භා. 55.2,  
 

ගු එ්ප.යූ.එ්ප. වලි සබ්රි වහතා සවධිකරණ වවාතයුරවා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி - நீதி அமைச்சர்) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry - Minister of Justice) 
මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  "පන්ත ශකාටු් පත ෙල්ස 

ශෙවන වර කි වි  ුතතුම " යි මා ශ ෝනනා කාරනවා. 

එශස ම අෙ දින නයා  පරශේ සඳහ්ස විෂ  අසකා 2,  ,,  4,  සහ , 

ෙරන ශ ෝනනා ෙ මම ඉදිරිප්ත කාරනවා.  

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  මම මුලි්සම අපරාධ නඩු 

විධාන සසග්රහ  (සසශ ෝධන) පන්ත  ශකාටු් පත පිබඳබඳව කාාා 

කාර්සන බලාශප ශර ්තතුම ශවනවා.    ටශ්ත සිු  කාර තිශබන 

සසශ ෝධන මලන මම කි ්සන් .  අපි සි ලු ශෙනාම ේසනවා,  

නීතිශේ ්රමාෙ  කි න එකා අෙ ශහ ඳටම තඩු ු වලා තිශබන බව. 

මම පුම ගි  දිනකා ෙලක්කාා,  ශහශර යි්ස පිබඳබඳ නඩුවකි්ස 

කාා්සතාවක් අවුු ු  25කාට පස්ශස  නිෙහස් කාො කි ලා පෙ වුණු 

news එකාක්.   කි ්සශ්ස,  අවුු ු  25ක් ගිහිල්ලා තිශබනවා ඇ  

නිෙහස් කාර්සන.   වාශ ම,    කාාල  තුමෙ අර ශහශර යි්සවලට 

ශම නවාෙ ශව්සශ්ස කි න එකා පිබඳබඳව අපට ශ්තශර්සශ්ස 

නලහල.   කාාල  තුමෙ සාක්කකාු ව්සශ  මතකා ට ශම නවාෙ 

ශව්සශ්ස කි න එකා පිබඳබඳව්ත අපි ේසශ්ස නලහල. ශ්  සි්ධධි  

ශවනශකා ට  ශප ීටසිශේ ශස ව  කාරවත ශප ලිස් නිලධාරි්ස ෙල්ස 

ශ්  අවුු ු  25ක් ශවනශකා ට සමහර ශවලාවට විශ්රාම ගිහිල්ලා. 

ශමවලනි සිු වී් වලි්සම අපට ශපශනනවා නීතිශේ ්රමාෙ  වි ාල 

්ර ්න ක් බවට ප්ත ශවලා හමාරයි කි ලා.   වාශ ම මම ෙලක්කාා,  

අවුු ු  5,කා ෙු ශවකුට අතවර කිරීම ස් බ්සධ නඩුශේ තී්සු ව 

එන ශකා ට අවුු ු  25ක් මත ශවලා කි ලා. ශ්  නිසා නීතිශේ 

්රමාෙ ට  ් කිසි විධි කි්ස පිබඳතුමු  ශස  ්සන  ඕනෑ කි න එකා 

අපි සි ලු ශෙනාම දිගි්ස දිමටම පිබඳශමන කාටුතතුම කාරලා 

තිශබනවා. නමු්ත විවිධ ශහ තූ්ස මත  කා කාර ම්සන අපට බලරි 

ශවලා තිශබනවා. 
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පාර්ලිශ් ්සතුමව 

 1994ට ශපර මහාධිකාරණශේ සි ලු නඩු විභාම සිු  වුශඩල ජූරි 

සභිකා ්ස ඉදිරිශේ. එතශකා ට,    නඩු එකා දිමට අහලා තමයි 

විසඳ්සන කාටුතතුම කාශෙ . ජූරි සභිකාශ ෝ ප්ත කිරීශ්  අමාු වක් 

තිශබනවා කි ලා   නීති  ශවනස් කාොට,   ශකා්ස තිුදණු ්ර ්න  

ඊට වයා ෙු ණු වුණා.   නිසා අපි සි ලුශෙනාටම ශල කු ුතතුමකාමක් 

තිශබනවා. ශප ්ධමලිකාව නීතිඥවු ්ස ව ශ ්ස තම්සශ  

වත්තති  දිහා බලන එකා විතරක් ශන ශවයි කාෙ ුත්තශ්ත. මම්ත 

නීතිඥවරශ ක්. මම නීතිඥ වත්තතිශේ දිමටම නි ලශල්සන 

බලාශප ශර ්තතුම ශවනවා. නමු්ත අපට   දිහා බලාශමන කාටුතකුතුම 

කාර්සනට බලහල. අපි බල්සන ඕනෑ ශ්  ්ර ්න ට විසඳු්  

ශස  ්සශ්ස ශකා ශහ මෙ,    ශචෝෙනාවලට ලක් ශවලා සිටින 

ිකනිුම්සට ඉක්මනට  ෙඬුව්  කාර්සශ්ස ශකා ශහ මෙ කි ලා. නීතිශේ 

රධිපතය  මලන අපි ශකා ශහ මෙ නනතාව තුමෙ වි ්වාස ක් ඇති 

කාර්සශ්ස? අෙ අපි ශ්  සසශ ෝධන  තුමබඳ්ස බලාශප ශර ්තතුම 

ශවනවා නීතිශේ පාලන   ක්තිම්ත කාරලා,  අපරාධ නඩු 

ඉක්මනි්ස විසඳීම සඳහා ක්රමශේෙ ක් සකාස් කාරලා ශේසන. අපි 

ශ් ශකා්ස පූර්ව නඩු විභාම  කි න එකා අපරාධ නීති ට හඳු්සවලා 

ශෙනවා.  කා ශලෝකාශේ විවිධ රටවල සිු වන ශෙ ක්.  

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  පූර්ව නඩු විභාම කි්ස සිු  

ව්සශ්ස නඩුව සඳහා සූොන්  වීම. නඩුව පට්ස ම්තතාට පස්ශස  

ඇවිල්ලා දින ඉල්ලනවාට වලඩි  එකා දිමට නඩුව ශමන  ාම සඳහා 

අව ය පුමබිම සකාස් කාර මලනීම තමයි  ශකා්ස කාර්සශ්ස. 

උොහරණ ක් හලටි ට අපි  ශ් කා ජවෙය විෙයාව්ත එක්කා 

ස් බ්සධ කාරලා බලමු. අපි හිතමු surgeon ශකාශනක් operate 
කාරනවාට අමතරව එතුමමාම ගිහිල්ලා ශලයාශ  pressure check 

කාරලා,  එතුමමාම ගිහිල්ලා diabetes තිශබනවාෙ කි ලා check 
කාරලා,  එතුමමාම ගිහිල්ලා උණ check කාරලා,  එතුමමාම ශලයා 

නිර්වි්සෙන  කාරලා,  එතුමමාම operate කාර්සන ගිශ  ්ත එතුමමා ශ   

ශවලාව අනව ය ශ්ධවල්වලට මත ශවනවා.   වාශ ම   

ශවනශකා ට ශලයා්ත මලරිලා. 

 අපි උ්තසාහ කාර්සශ්ස අලු්ත ක්රමශේෙ ක් අපරාධ නීති ට 

හඳු්සවලා ශේසනයි.  ශකා්ස අපි recorder judgesලා කි ලා 
පූර්වාකාාර විනි ්ච කාාරවු ්ස ප්ත කිරීමට අෙහස් කාරනවා. තවු්ස 

එක්කා නඩුව කාලඳවලා,  ශෙපාර් ව්ශේම නීතිඥවු ්ස කාලඳවලා,  

සාක්කකාු ව්ස කී ශෙශනක් ෙ තබලා කාලඳව්සශ්ස,  ශකා ්ඡචර 

ෙවසක් තබට අව යෙ,  ශම න විධි ටෙ ශ්  සාක්ක අහ්සන උ්තසාහ 

කාර්සශ්ස,  ශම න වාශ  documentsෙ prove කාර්සන 

බලාශප රා්තතුම ව්සශ්ස,  ශම නවාටෙ තබ එකාඟ ශව්සශ්ස කි න 

කාාරණා පිබඳබඳව  ්  අවශබෝධ ක් ලබාශමන,    කාු ණු 

කාෙමනාකාරණ  කාරශමන ශ්  නීතිශේ පාලන  උය ඉක්මනට 

නඩු විසඳා මලනීශ්  ෙලඩි අව යතාවක් අපට තිශබනවා. අෙ අපි  න 

 න තල්සවලදී ෙකිනවා,  ිකනිුම්සට  නීතිශේ පාලන  පිබඳබඳව සහ 

නීතිශේ රධිපතය පිබඳබඳව එ්ඡචර පලහලදිලි හලඟීමක් ශන ශවයි 

තිශ ්සශ්ස කි ලා. අපි ේසනවා,  ශකා ්ඡචර ඉක්මනට නඩු 

අහනවාෙ කි න එකා පිබඳබඳව ශලෝකාශේ නිර්ශ්ධ  රාශි ක් 

තිශබන බව. අපි ශ්  රශට් අධිකාරණශේ ස්වාධීන්තව  පිබඳබඳ 

රය් බර ශවනවා. ශම න බාධකා තිුදණ්ත,   කා රරක්ෂා කාර 

මලනීම සඳහා ශ්  රශට් අධිකාරණ  කාලප ශවලා තිශබනවා. නමු්ත 

කාාර් ක්ෂමතාව පිබඳබඳව,  නඩු අහන ක්රමශේෙ  පිබඳබඳව,    සඳහා 

මතවන කාාල  පිබඳබඳව අපට   වචනවලි්ස කි ්සනට බලහල. මු  

නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,   තබතුමමා්ත ේසනවා,  සි ලුශෙනාම 

ේසනවා,  නඩුවක් ෙලමුවාම,  සමහර ශවලාවට ඉය්  නඩුවක් 

පර් පරා මණනකාට  න බව. මම ශප ්ධමලිකාව ේසනවා,  සමහර 

නඩු දීර්ඝ කාාල ක් පවතින බව. විශ  ෂශ ්සම ශතස්තශ් ්සතුම 

නඩු අවුු ු  ,0කාට්ත වලඩි  තිශ නවා. එශහම නඩු අහලා වලයක් 

තිශ නවාෙ?    නිසා ශ්  ක්රමශේෙශේ ශවනසක් සිු  වි  ුතතුමයි.  

අවුු ු  5,කා ශප ඩි ෙු ශවක් දූෂණ  කාොම,  අවුු ු  , කාට 

පස්ශස  තම්සශ  ෙු වා්ත අරශමන ඇවිල්ලා,  තම්සශ  විවාහකා 

ස්වාිකවතු ෂ ා්ත අරශමන  ඇවිල්ලා,  තම්ස දූෂණ  වූ රකාාර  

පිබඳබඳව නලවත්ත සාක්ක ශේසන   තලනල්තති ට සි්ධධ ශවනවා 

න් ,  කාවුෙ එශහම සාක්ක ශේසන එ්සශ්ස?   හි්සො අපි ඉතා 

ශම රවශ ්ස ඉල්ලා සිටිනවා,  ශ්  සසශ ෝධනවලට සහශ ෝම  

ෙක්ව්සන කි ලා.  කාට තමු්සශ  diary එකා දිහා බල්සන එපා.  
නීතිඥ  සසමමශේ සභාපතිතුමමාට මම ඊශේ්ත කාාා කාො. තවු්සශ  

 ්   ්  concerns පිබඳබඳව අපි උන්සු වක් ෙක්වනවා. නමු්ත 

්රතිප්තති ක් ව ශ ්ස අතිවි ාල නීතිඥ ්රනාවක් ශ් කාට උෙවු 

කාරනවා. එතුමම්සලා ශ්තු ්  අරශමන තිශ නවා.   මලන මම 

ඉතා ස්සශතෝෂ ශවනවා. අශේ  සමහර අ ශ  වලරදි මත ක් 

තිශබනවා,  ඉක්මනට ඉක්මනට නඩු අහලා ඉවර වුශණ ්ත,  නඩුව 

තක්ශකා ම ඉවර වුශණ ්ත,  නීතිඥ මහ්තවු ්සට රස්සාවක් නලති 

ශවයි කි ලා.  කා වලරදියි. එශහම න්  ඇශමරිකාාශේ නීතිඥ 

මහ්තවු  පාශර් හිඟාකා්සන ඕනෑ. එශහම නල්තන්  එසමල්සතශේ 

නීතිඥ මහ්තවු ්සට රස්සාවක් නලති ශවලා ති ශ ්සන ඕනෑ. ඊට 

වයා හා්තපසි්සම ශවනස් ශෙ ක් තමයි ශව්සශ්ස. නීතිශේ 

පාලන  පිබඳබඳ වි ්වාස  වලඩි වුණාම,  වලඩිශෙනා නඩු කි ්සන 

පට්ස ම්සනවා. ඉක්මනට නඩු විසඳ්සන පට්ස ම්සනවා.   අුවව 
තවු රට්ත තම්සශ  ක්ශෂ රශේ වයා ශහ ඳ වලය ශකා ටසක් 

කිරීශ්  හලකි ාව තිශ නවා.  

  ශකාශස  ශවත්ත,  ශ්  සි ලු ශ්ධවල්වල හා නීතිශේ හා 

අධිකාරණශේ අවසාන ්රතිඵල  ලබා දි  ුත්තශ්ත ශ්  රශට් 

සාමානය ිකනිුම්සට ිකස ශවන එකා එක්ශකානාට ශන ශවයි. 

විනි ්ච කාාරවු  ඉ්සශ්ස ිකනිුම්සශ  ්ර ්න විසඳ්සන. 

නීතිඥවු  ඉ්සශ්ස   ්ර ්න විසඳීම සඳහා සහශ ෝම  ෙක්ව්සන. 

  නිසා මා සි ලුශෙනාශම්ස ඉල්ලා සිටිනවා,  ශප ්ධමලිකාව අශේ 

අරමුණි්ස බල්සශ්ස නලතුමව ශප ු ශේ ක්ශෂ රශේ දිුතණුශේ 

අරමුණ ඇති කාරශමන නීතිශේ පාලන   ක්තිම්ත කිරීම 

ශවුවශව්ස ශ්  සඳහා එකාඟ ශව්සන කි ලා.  

ශමහි තිශබන  ්   ්  කාාරණා පිබඳබඳව අපට කාු ණු ඉදිරිප්ත 

කාරලා තිශබනවා.  වා පිබඳබඳව අපි සලකාා බලනවා. ්රාශ ෝගිකාව 

එකා දිමට නඩු අහ්සන වතළුව්සෙ කි න එකා පිබඳබඳව අපි සලකාා 

බලනවා. ඊට අව ය  ටිතල පහුමකා්  සලසා දීම සඳහා අපි 

කාටුතතුම කාරනවා. ශ්  පන්ත ශකාටු් පත මඟි්ස දිශන්ස දින නඩු 

ඇසීම සඳහා අලු්ත ශෙ ක් ඉදිරිප්ත කාර්සශ්ස නලහල. නමු්ත,  

ෙලනට තිශබන නීති  අුවව නඩු ඇසීම සඳහා අලු්ත ක්රමශේෙ ක් 

සකාස් කාරලා ශෙනවා. නඩු විභාම කාරන නඩුකාාරවු  ශවනම්ත,  

නඩු විභාම  සඳහා සූොන්  වීශ්  පූර්ව නඩු විභාම  සඳහා ශවනම 

විනි ්ච කාාරවු  ප්ත කිරීම සඳහා්ත වූ ක්රමශේෙ ක් සකාස් 

කාරනවා. දිුතණු රටවල ශ්  ක්රමශේෙ    රකාාර ටම ්රි ා්තමකා 

ශවනවා. ශ්  තුමබඳ්ස අපි බලාශප ශර ්තතුම ව්සශ්ස නීතිශේ 

ස් පූර්ණ අලු්ත නල් මක් ඇති කාර්සනයි.  ශ් කා අපි උඩි්ස පහ්ත 

කාරවත එකාක්  ශන ශවයි. කාාල ක් තිස්ශස  ්රනාව තුමබඳ්සම රවත,  

නීතිඥ ්රනාව තුමබඳ්සම රවත වාර්තාවක් ශහ තුම ශකා ටශමන සකාස් 

කාරන ලෙ නීති ක්. විශ  ෂශ ්සම ශ්  වාර්තාව සකාස් කිරීම සඳහා 

ෙලඩිව කාලප ශවලා කාටුතතුම කාො,  ශශ්ර ෂ්ාාධිකාරණශේ ශනයෂ්ා - 

 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරවා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! කාවුු ්ස ශහෝ මු  ම්සත්රීවර කු මූලාසන  
සඳහා මු  වීරුමමන වීරසිසහ ම්සත්රීතුමමාශ  නම ශ ෝනනා 

කාර්සන. 

 

ගු නිවල් ියරිපාල ද ියල්වා වහතා  
(ைொண்புைிகு நிைல் சிறிெொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

මු  නිශ ෝනය කාාානා කාතුමමනි,  "මු  වීරුමමන වීරසිසහ 

ම්සත්රීතුමමා ෙල්ස මූලාසන  මත ුතතුම " යි මා ශ ෝනනා කාරනවා.  
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ප්රශ්නනය විවසන ලදින්  සභා ස්පවත විය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

වනුරුව ගු නිපයෝජය කාානායකුරවා මූලාසනපයන් ඉව්  
වූපයන්  ගු මරසුවන මරියාහ වහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்ெிறகு, ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலகவ, ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரசிங்ஹ அவர்கள் 

தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. WEERASUMANA WEERASINGHE took the Chair. 
 

ගු එ්ප.යූ.එ්ප. වලි සබ්රි වහතා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  විශ  ෂශ ්සම ශමම 

ශවනස්කා්  කිරීම සඳහා අපට ශල කු සහශ ෝම ක් ලබා ු ්සනා,  

ශශ්ර ෂ්ාාධිකාරණශේ ශනයෂ්ා විනි ්ච කාාරතුමමා,  ුදවශනකා 

අලුවිහාශර් මලතිතුමමා ඇතුමළු එතුමමාශ  කාිකටුව.   කාිකටුශේ හිටි ා,  

විවිධ ක්ශෂ ර නිශ ෝනන  කාරන නීතිඥවු ්ස ඇතුමළු නීති  

පිබඳබඳව හසෙ අ්තෙලකී්  ඇති වත්ධමල ්ස රාශි ක්. තවු්සශ  

වාර්තා්ත අරශමන,  නීති  පිබඳබඳව අධය න  කාරලා තමයි අපි 

ශ්  පන්ත ශකාටු් පත ඉදිරිප්ත කාර තිශබ්සශ්ස. ශ්  තුමබඳ්ස අපි 

බලාශප ශර ්තතුම ශවනවා,   ශ්  තිශබන මලටලු විසඳාශමන නීතිශේ 

රධිපතය  පිබඳබඳව  ්  වි ්වාස ක් ශම ය නලඟීම සඳහා 

ඉදිරිශේදී කාටුතතුම කාර්සනට. මට ලබා දීලා තිශබන   වාර්තාවට 

අුවව,   ශකා ්ඡචර ු රට නඩු  ්රමාෙ ශවනවාෙ කි ලා තිශබනවා. එකා 

නඩුවකා,  එකා සාක්කකාාරශ කුශ  සාක්ක විමසා තිශබනවා,  අවුු ු  

හතක් තිස්ශස . එකා නඩුවකා එකා සාක්කකාාරශ කුශ  සාක්ක විමසා 

ඉවර කාර්සන අවුු ු  හතක් අරශමන තිශබනවා. ඉති්ස ශමශහම 

ගි ාම  අපරාධ කාරන අ  ේසනවා,  අපි ශම නවා කාේත නඩුව 

අවස්ස ශව්සන අවුු ු  විස්සක් විතර  නවා,  එතශකා ට ශ් කා 

අමතකා ශවලා  නවා,  නඩුකාාරශ ෝ මාු  ශවනවා,  නඩුව 

ශමශහ වන අ  මාු  ශවනවා,  සාක්ක ශෙන ශප ලිස් නිලධාරි්ස 

මාු  ශවනවා,    නිසා අපට භ  ශව්සන අව ය නලහල කි ලා.   

තුමබඳ්ස අපරාධ තව්ත ්රවර්ධන  ශවනවා.   නිසා   ත්ත්තව  

වලෙලක්වි  ුතතුමයි.   නිසා ශ්  කාාර්   සඳහා කාලප වුණු 

සි ලුශෙනාට මා ශ්  අවස්ාාශේදී ස්තුමතිව්සත ශවනවා.  

ඊට සමමාමීය ව අපට සි්ධධ ශවලා තිශබනවා,  59 8 අසකා 2 ෙරන 

අධිකාරණ සසවිධාන පනතට  ්  සසශ ෝධන ක් ශමශන්සන.   

සසශ ෝධනශ ්ස අපි ශම කාක්ෙ බලාශප ශර ්තතුම ශව්සශ්ස? අර 

මා මුලි්ස කි වත රකාාර ට නඩු ඇසීම සඳහා සහ විභාම කාටුතතුම 

කිරීම සඳහා විනි ්ච කාාරවු ්සට පූර්ණ කාාල  තිශබ්සන ඕනෑ.  

ඉතා වලෙම්ත කාු ණු තිශබ්ධදී,  දින ලබා දීමට,  ශවන ශවන calling 
mattersවලට කාාල  මත කාොම,    වලෙම්ත කාාල  තමයි ශ් කාට 
ම්සශ්ස. එම නිසා නඩු ඇසීම සඳහා තිශබන අවස්ාාව නලති ශවලා 

 නවා.   නිසා අපි ශ්  මඟි්ස උ්තසාහ කාර්සශ්ස,  අලු්ත 

විනි ්ච කාාරවු ්ස  පිරිසක් නිර්මාණ  කාර දීමටයි. තවු්සට අපි 

කි නවා,  pre-trial judgesලා,  එශහම නල්තන්  recorder 
judgesලා -වාර්තාධිකාාරි විනි ්ච කාාරවු ්ස- කි ලා.    recorder 

judgesලාශම්ස අපි බලාශප ශර ්තතුම ව්සශ්ස ශම කාක්ෙ? ශ්  
පිබඳබඳව අධිකාරණ සසවිධාන පනශ්ත දිමටම ්රතිපාෙන තිුදණා.   

්රතිපාෙන අුවව අධිකාරණ ඇමතිවර ාට වතළුව්ස,  දිසා 

අධිකාරණශේ සිටින ශනයෂ්ා විනි ්ච කාාරවු  මහාධිකාරණශේ 

වාර්තාධිකාාරි විනි ්ච කාාරවු  හලටි ට කාටුතතුම කාර්සන ප්ත 

කාර්සන. නමු්ත මා ශප ්ධමලිකාව වි ්වාස කාරනවා,  

ශ්ධ පාලනඥශ ෝ   ප්තකිරී්  කාරන එකා ුමු ුම නලහල කි ලා.  

  නිසා තමයි දිගි්ස දිමටම කාෙ ඇදිල්ලක්  වුශඩල. අධිකාරණ 

ශස වා ශකා ිකෂ්ස සභාවට ශමම ප්ත කිරී්  සිු  කිරීමට අවස්ාාවක් 

ශන තිුදණු නිසා සහ අමාතයවර ා කාරන ප්ත කිරීමට තවු්සට 

එකාඟ වීමට හලකි ාවක් ශන තිුදණු නිසා,  ශ් කා ුමු ුමයි කි ා මම 

හිතනවා. ශ්  ශවලාශේ පනත සසශ ෝධන  කාරලා,  වාර්තාධිකාාරි 

විනි ්ච කාාරවු ්ස ප්ත කිරීශ්  බල  ශ්ධ පාලන බලතලවලි්ස 

එබඳ ට අරශමන අධිකාරණ ශස වා ශකා ිකෂ්ස සභාවට ලබා දීම 

ුමු ුමයි කි ලා හිතනවා.  නීතිශේ පාලන  සහ ස්වාධීන්තව  

රරක්ෂා කිරීම සඳහා ශමහි තිශබන බලතල අපි අතහලරලායි 

තිශබ්සශ්ස.   මඟි්ස අපි ඉදිරි ට බලාශප ශර ්තතුම ශව්සශ්ස,  

වාර්තාධිකාාරි විනි ්ච කාාරවු ්ස ප්ත කාරලා,  තවු්සට දිස්ත්රික් 

උසාවිශේ සිටින ශනයෂ්ා නිලධාරි්ස හලටි ට කාටුතතුම කාර්සන 

අවස්ාාව දීලා,  තවු්ස විසි්ස පූර්ව විභාම  ස් බ්සධශ ්ස කාටුතතුම 

කාරලා,  ්රධාන නඩු විභාම  සඳහා සූොන්  කාරවීමයි. මූලාසනාරූඪ 

මු  ම්සත්රීතුමමනි,  අපි ශ්  සි ල්ශල්ස බලාශප ශර ්තතුම ශව්සශ්ස,  

නලවත වතාවක් ශ්  රශට් අපරාධ නීතිශේ තිශබන ස් පූර්ණ ්රි ා 

පටිපාටි   ක්තිම්ත කාරලා,  ශේමව්ත කාරලා,  වයා විනිවිෙ 

භාව කි්ස කාටුතතුම කිරීමයි. විශ  ෂශ ්සම ශ්  ස් බ්සධශ ්ස 

මු  විනි ්ච කාාරතුමම්සලා ඇතුමළු අධිකාරණ ශස වා ශකා ිකෂ්ස 

සභාශව්ස සහ නීතිඥ ්රනාශව්ස අපි ඉල්ලා සිටි්සශ්ස,  නීතිශේ 

spirit එකා ශ්තු ්  අරශමන,  නීතිශ ්ස අපි බලාශප ශර ්තතුම වන 

ශ්ධ ශ්තු ්  අරශමන,  රකාල්පම  ශවනසක් ඇති කාරශමන ශ්  

රශට් අපරාධ නීතිශේ ශවනසක් කිරීම සඳහා අ්තවලල් බලඳ ම්සන 

කි ායි. ශම කාෙ,  කාරවත වාර්තාවකාට අුවව ශප්සුව්  කාරනවා,  

High Court එශක් trial එකාක් ඉවර කාර්සන විතරක් අවුු ු  50ක් 

මතශවනවා කි ලා. විමර් න කාරලා,  නීතිපතිතුමමා ෙඟට ගිහිල්ලා,  

නඩුව කාලඳවලා,  විභාම  පට්ස අරශමන්ත අවුු ු  50ක්  නවා 

න් ,    වාශ ම   සඳහා appeal එකාකු්ත තිශබනවා න් ,   කා 

විහිළුවක් බවට  ප්ත ශවනවා. ශ්  සඳහා සි ලු ශකා ටස්කාාරශ ෝ 

වම කි ්සනට ඕනෑ. නීතිශේ තිශබන ්රමාෙ  මලන තමයි අපි  න 

 න තල්සවල කි ්සශ්ස. එම නිසා   ්රමාෙ  වලෙලක්වි  ුතතුමයි.   

සඳහා අපට ෙලඩි තී්සු  තීරණ ම්සන සි්ධධ ශවනවා. එහිදී අපි අශේ 

ර්තම ලාභ  මලන ශන තකාා,  ශ්  රශට් නනතාවශ  ර්තම ලාභ  

මලන සහ නනතාවශ  ුමබසි්ධධි  සලකාා බල්සන  කි ා මම 

ඉතාම ශම රවශ ්ස ඉල්ලා සිටිනවා. 

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  ඊෙඟට,  වත්ධමලනා කා 

බි් ශබෝ් බ තහන්  කිරීම පන්ත ශකාටු් පත - Prohibition of 

Anti-Personnel Mines Bill - මඟි්ස අපි බලාශප ශර ්තතුම 

ශව්සශ්ස ශම කාක්ෙ? 

Sir, this is a Bill to provide for the implementation of 
the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, 
Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on 
Their Destruction and to provide for matters connected 
therewith or incidental thereto. The Convention on the 
Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and 
Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their 
Destruction was concluded by the Diplomatic Conference 
on An International Total Ban on Anti-Personnel 
Landmines in Oslo in September 18, 1997, 25 years ago.  

On the 13th of December, 2017, Sri Lanka acceded to 
the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, 
Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on 
Their Destruction, which is also known as the Ottawa 
Convention. Article 9 of the APMBC - that is, the Ottawa 
Convention - requires State Parties to take all appropriate 
legal, administrative and other measures, including the 
imposition of penal sanctions to prevent and suppress any 
activity prohibited to a State Party under the Convention 
undertaken by persons or on territory under its 
jurisdiction or control.  

Therefore, the need arises to draft an enabling 
legislation to implement the provisions of the aforesaid 
Convention in Sri Lanka. Accordingly, this draft Bill 
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specifically provides provisions for the retention of anti-
personnel mines for the purposes of developing or 
training persons in techniques of mine detection, mine 
clearance, mine deactivation or mine destruction, and the 
Minister may, from time to time by notice published in 
the Gazette, authorize the retention or transfer of a 
number of anti-personnel mines. The High Court of the 
Western Province holden in Colombo shall have 
exclusive jurisdiction to hear, try and punish the offences 
under this law.   

Sir, we are a very respectable partner of the 
international community and we have obligations and 
rights in terms of the international community. So, as a 
responsible member of the international community and 
in terms of the obligations of the Convention that we have 
acceded to and signed, we are empowering the aforesaid 
Convention by bringing in this law. We have worked 
overtime to draft this and I must thank everyone from the 
different departments who were involved in drafting this 
Bill. Some of them from my Ministry are present here. I 
must also thank the officials of the Attorney-General’s 
Department, those from various forces and also the 
officials from the Legal Draftsman’s Department for 
tirelessly working on and getting it through. It is 
important that we do it and that is how we can be an 
equal, dignified partner in the international community so 
that others would not be able to come and interfere in our 
internal affairs unnecessarily; that is what we have been 
working on. I must thank both the former Minister of 
Foreign, who is the current Minister of Education, and the 
current Minister of Foreign, the Hon. (Prof.) G.L. Peiris, 
for their untiring efforts in rebuilding our international 
image without compromising our sovereignty and 
national integrity. So, we must thank them for that. We 
cannot accede to conventions giving up our rights, but be 
equal partners in a dignified manner. So, this is a step 
towards that.  

The next Bill, I must bring to your attention, Sir, is an 
Amendment to Section 88 of the Civil Procedure Code.  

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  සිවිල් නඩු විධාන සසග්රහ  

(සසශ ෝධන) පන්ත ශකාටු් පත මඟි්ස අපි බලාශප ශර ්තතුම 

ශව්සශ්ස්ත නීතිශේ තිශබන  ්  හියලස් පිරවීම සඳහා කාටුතතුම 

කාර්සනයි. සිවිල් නඩු විධාන සසග්රහශේ 8 (2) වම්සති  මඟි්ස,  

වි්තතිකාු ශ  පලහලර හලරීම ශහ තුම ශකා ටශමන තහුට විු ්ධධව 

තී්සු  ්රකාා   ශෙුව ලලබීශම්ස පුම,  දින 54ක් ඇතුමෙත   පලහලර 

හලරීමට සාධාරණ ශහ තුම තමාට තිුදණු බවට පලිකණිලිකාු ට 

ෙල්සවීමක් සහිතව වි්තතිකාු  ඉල්ීටමක් කාර,  ඉක්බිතිව අධිකාරණ  

සෑහීමට ප්ත කාරන අවස්ාාවකා අධිකාරණ  විසි්ස නඩු තී්සු ව සහ 

තී්සු  ්රකාා   අවලසගු ශකා ට මාස්තුම ස් බ්සධශ ්ස ශහෝ 

අනයාකාාරශ ්ස ශහෝ අධිකාරණ ට ුමු ුම  ලයි ශපනී  න නි ම 

මත   පලහලර හලරීශ්  අවස්ාාශේ සිට ස්වකී  වි්තතිවාචකා  

පව්තවාශමන  ෑමට වි්තතිකාු ව්සට අවසර දි  ුතතුම බවට 

විධිවිධාන සලසුව ලබනවා. නඩු විභාම  සඳහා නි ම කාර ඇති 

දිනශ හි පලිකණිලිකාු  ශහෝ පලිකණිලිකාු  හා වි්තතිකාු   න 

ශෙශෙනාම ශහෝ ශපනී සිටීම පලහලර හරින අවස්ාාවකාදී අධිකාරණ  

විසි්ස පලිකණිලිකාු ශ  නඩුව නිෂ්්රභ කාෙ ුතතුම බව එහි 8 වන 

වම්සතිශේ සඳහ්ස ශවනවා.  

එශස  වුවෙ,  නිෂ්්රභ කිරීශ්  දින සිට සාධාරණ කාාල ක් 

ඇතුමෙත දිවුු ්  පර කි්ස සනාා කාරුව ලලබූ ශප්තසමකා 

මාර්මශ ්ස නඩුව නිෂ්්රභ කිරීම අවලසගු කාරවා මලනීම පිණිස 

පලිකණිලිකාු  විසි්ස ඉල්ලා සිටි  හලකි බව සහ වි්තතිකාු ට ෙලුව්  

දීශම්ස පුම ශපනී ශන සිටීම සඳහා පලිකණිලිකාු ට සාධාරණ ශහ තුම 

තිබූ බවට අධිකාරණ  සෑහීමකාට ප්ත ව්සශ්ස න් ,  අධිකාරණ  

ුමු ුම  ලයි කාල්පනා කාරන මාස්තුම ස් බ්සධශ ්ස ශහෝ 

අනයාකාාරශ ්ස ශහෝ නි ම මත නිෂ්්රභ කිරීම අවලසගු කාරන 

රඥාවක් අධිකාරණ  විසි්ස කාෙ ුතතුමයි. 

පලහලර හලරීම ස් බ්සධශ ්ස වාර්තාමත කාරුව ලබන නඩු 

තී්සු ව අවලසගු කාරන ශහෝ අවලසගු කිරීම ්රතික්ශෂ ප කාරන 

රඥාව සමඟ එම රඥාව කාරුව ලබන  ්  සි්ධධි සහ ශහ තුම මත ෙ,  

එම සි්ධධි විනි ්ච  කාරික්ස සහ ශහ තුම සඳහ්ස කාරික්ස නඩු තී්සු  

කාෙ ුතතුම අතර,  ඊට විු ්ධධව අභි ාචනාධිකාරණ ට අභි ාචන ක් 

ඉදිරිප්ත කාරුව ලලබීමට  ට්ත වි  ුතතුම බවට 88(2) වන වම්සති  

මඟි්ස විධිවිධාන සලසා තිශබනවා. නමු්ත,  ශශ්ර ෂ්ාාධිකාරණශේ 

පසච වත්ධමල විනි ්ච කාාර මඩලයල ක් විසි්ස අයිරාසමනී ෙ සිල්වා 

එශරහිව ඉ්සද්රලතා නඩුශේදී තී්සු  කාර ඇ්තශ්ත,  88(2) 

වම්සතිශ ්ස නඩු තී්සු වක් අෙහස් කාරන බලවි්ස අවසාන 

අභි ාචන ක් තිශබන බවයි. මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  

ශම  ශහ තුමශකා ටශමන වි්තතිකාු ට ඕනෑකාික්සම නඩු ්රමාෙ 

කිරීශ්  උපක්රම භාවිත කිරීමට සහ පලිකණිලිකාු ශ  ුතක්තිසහමත 

හිිකකා්  පෑමට විශරෝධතා ෙලක්වීමට ෙ හලකි ාව ලලබී තිශබනවා. 

ශමම අහිතකාර ත්ත්තව  මඟහලරීම සඳහා 88(2) වම්සති  

සසශ ෝධන  කිරීමට අශේ නීතිඥ ්රනාශව්ස ශ්  ශ ෝනනාව 

ලලුදණා. එම නිසා අෙ අපිට හලකි ාව ලලබී තිශබනවා,  නීතිඥ 

්රනාව ස් බ්සධ කාරශමන,  මු  විනි ්ච කාාරතුමම්සලා්ත 

ස් බ්සධ කාරශමන තවු්සශම්ස ලලශබන ශ ෝනනා උපශ ෝගි 

කාරශමන,  අපි්ත එක්කා කාටුතතුම කාරන උපශ්ධ කා මඩලයල 

ස් බ්සධ කාරශමන කාාල ක් තිස්ශස  කාරමලනීමට ශන හලකි වූ 

ශ ෝනනා රාශි ක් ඉදිරිප්ත කාර ක්රම ක්රමශ ්ස නීතිශේ සසශ ෝධන 

ඉදිරිප්ත කාර්සන. ශ් ශකාුව්ත අපි අවසාන ව ශ ්ස 

බලාශප ශර ්තතුම ව්සශ්ස,  සිවිල් නඩු විධාන සසග්රහ  ්රකාාරව 

සිවිල් නඩු ඇසීශ්  ශේම  වලඩි කාර,  නීතිශේ පාලන  ස්ාාපිත 

කාරලා ශ්  පිබඳබඳ වි ්වාස ක් ශම යනලඟීම සඳහා කාටුතතුම 

කිරීමයි. එම නිසා  පක්ෂ,  විපක්ෂ සි ලුශෙනාශම්ස මම නලවත්ත 

ඉල්ලා සිටිනවා,  ශ්  සඳහා සහ ශ ෝම  ලබා ශේසන කි ලා.  

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  ඊෙඟ කාාරණ  ශ් කායි. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මු  අමාතයතුමමා,  කාාල  පිබඳබඳව්ත සලලකිලිම්ත ශව්සන. 

 
ගු එ්ප.යූ.එ්ප. වලි සබ්රි වහතා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  මට තව විනාඩි ශෙකාක් 

ශේසන. තව එකා පන්ත ශකාටු් පතක් මලන කාු ණු ඉදිරිප්ත 

කාර්සන තිශබනවා.  

මු  මුෙල් අමාතයතුමමා විසි්ස 2055 අසකා 5, ෙරන පෝත සභා 

(මු්ධෙර මාස්තුම මාු  කිරීශ් ) පන්ත ශකාටු් පත සඳහා 

සසශ ෝධන ක් සිු  කාර තිශබනවා. ශ්  සසශ ෝධනශ ්ස අපි 

බලාශප ශර ්තතුම ව්සශ්ස ශම යි. අපි ේසනවා,  මු්ධෙර මාස්තුම 

ශ්ධශී  රො ්  ශකා මසාරිස් නනරාල්වර ාශ  ගිණුමට ශ්ර ෂණ  

කාරන බව.   මුෙල් ලලුදණාට පස්ශස   ් කිසි නි ්චිත කාාල ක් 

මතවීමට ශපර අොෙ පෝත සභාවලට  වා බලර කාෙ ුතතුමයි කි ා 

සඳහ්ස ශවලා තිශබනවා. සමහර අවස්ාාවලදී පෝත සභාවලට 

බලර කිරීශම්ස පස්ශස  අභි ාචනාවක් එශහම ඉදිරිප්ත කාොට පුමව 
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[මු  එ් .යූ.එ් . අලි සබ්රි මහතා  
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මුෙල් වලඩිශ ්ස ශමවලා තිශබනවා න් ,  එම මුෙල් නලවත තවු්සට 

ශමවීම සඳහා ශ්ධශී  රො ්  ශකා මසාරිස් නනරාල්වර ාට 

කාටුතතුම කාර්සන සි්ධධ ශවනවා. නමු්ත,  වර්තමානශේ තිශබන 

කාටුතතුම අුවව,    එකාතුම කාරම්ත මුෙල් පෝත සභාවලට  බඳ 

ලබාදි  ුතතුමයි. පෝත සභාවට දීවත   මුෙල්වල  ්  ්රමාණ ක් 

වලඩිවතර අ කාරශමන තිුදශණ ්ත,    සඳහා ඉල්ලු්  කාරන 

අ ු ් කාු ව්සට   ඉල්ීටම කාෙ හලක්ශක් ශ්ධශී  රො ්  

ශකා මසාරිස් නනරාල්තුමමාටයි. හලබලයි,    මුෙල ෙලනටම්ත පෝත 

සභාවට ලබා දී තිශබනවා න් ,  නලවත පෝත සභාශව්ස එ  

ලබාශමන අොෙ අ ු ් කාු ව්සට ලබාදීශ්  නීතිම  ශෙෝෂ ක් 

තිශබනවා.   ශෙෝෂ  සකාස් කිරීම සඳහා තමයි ශ්  පනත අපි 

ශමනල්ත තිශබ්සශ්ස. 

ශමයි්ස අපි බලාශප ශර ්තතුම ව්සශ්ස,  පීයාවට ප්ත වන,  

එශහම නල්තන්  වලරැදීමකි්ස ශහෝ ශවන  ්  ශහ තුමවක් මත 

වලඩිවතර මුෙලක් ශ්ධශී  රො ්  ශකා මසාරිස් නනරාල්වර ා ශවත 

මු්ධෙර මාස්තුම  හලටි ට ශමවලා තිශබනවා න් ,  එම මුෙල්  බඳ 

 ශමවීම සඳහා තීරණ ක් දීලා තිශබනවා න් ,  ්රාශ ෝගිකාව එම 

මුෙල පෝත සභාවලි්ස අරශමන ශමවීම සඳහා ඇති ශන හලකි ාව 

ඉව්ත කාරශමන   සඳහා ක්රමශේෙ ක් සකාස් කාර්සන. 

අනිවාර් ශ ්සම ශ් කා නනතාවාදී සසශ ෝධන ක්.   

ස් බ්සධශ ුව්ත කාටුතතුම කාර එ ට්ත අුවමලති  ලබා ශෙන ශම්ස 

ඉතා ශම රවශ ්ස ඉල්ලා සිටිනවා.  ස්තුමතියි.  
 
ප්රශ්නනය සභාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்ெப்தெற்றது. 

Question proposed. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මු  තලතා අතුමශකාෝරල ම්සත්රීතුමික . තබතුමික ට විනාඩි 54කා 

කාාල ක් තිශබනවා. 
 

[පූ.භා. 55.4   
 

ගු තලතා වුරපකෝරල වහ් මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அதுககொரல)  

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala)  

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  මට ශ්  අවස්ාාව ලබා 

ු ්සනාට ශබ ශහ ම ස්තුමතියි.  

අපරාධ නඩු විධාන සසග්රහ  (සස ශ ෝධන) පන්ත 

ශකාටු් පතට්ත,  අධිකාරණ සසවිධාන (සසශ ෝධන) පන්ත 

ශකාටු් පතට්ත සසශ ෝධන ඉදිරිප්ත කාරික්ස පූර්ව නඩු විභාම ඇති 

කිරීමට අෙ ඉදිරිප්ත කාෙ සසශ ෝධන  ස් බ්සධශ ්ස ඇ්තතටම 

අපි ස්සශතෝෂ ශවනවා. ශම කාෙ,  විශ  ෂශ ්සම නඩු ්රමාෙ වීම 

කි න අෙ එකා ශ්  රශට් බරපතෙ ්ර ්න ක් බවට ප්ත ශවලා 

තිශබනවා. මු  ඇමතිතුමමා කිේවා වාශ ම ෙමා අපචාර නඩුවකාට 

අොෙ සි්ධධි  සි්ධධ ශවලා අවුු ු  මණනාවක්  නශකා ට,  සමහර 

ශවලාවට   අමති ට ප්ත ශව්ඡච පාර් ්ව ට ශල කු 

අසාධාරණ ක් ශවනවා. 

  වාශ ම ශබු ්  නඩු වාශ ම අශනකු්ත සෑම නඩු 

ස් බ්සධශ ්සම ශන ශ කු්ත විධිශේ ්රමාෙ ්ස හලම පල්තතකි්සම 

සි්ධධ ශවනවා. නඩු ඇසීම දිගි්ස දිමට කාල් ෑම නිසා රර්ිකකා 

අපහුමතා මලෙ ජීව්ත වන ිකනිුම්සට ශල කු අසාධාරණ ක් සි්ධධ 

ශවනවා.   

ශ්  කාර්සන  න ්රි ාවලි  ස් බ්සධශ ්ස ්රධාන විපක්ෂ  

හලටි ට අශේ කිසිම වි ු ්ධධ්තව ක් නලහල. හරි ශ්ධ ශවුවශව්ස 

ස් පූර්ණ සහශ ෝම  පෙ කාර්සන අපි සූොන් .  මූලාසනාරූඪ 

මු  ම්සත්රීතුමමනි,  අපරාධ නඩු විධාන සසග්රහ ට ශ්  සසශ ෝධන  

ඉදිරිප්ත කාර්සන ඉස්ශසල්ලා,  සිවිල් නඩු විධාන සසග්රහ ට්ත ශම  

ශමනලල්ලා    ටශ්ත එන නඩුවලදී්ත ශ්  විධි ට පූර්ව නඩු විභාම 

කාර්සන කාටුතතුම කාො. මම හිතනවා,  මු  ඇමතිතුමමා එහි 

්රාශ ෝගිකා පල්තත්ත බලලා ශ්  කාටුත්තත කාර්සන ඇති කි ලා. 

ශම කාෙ,  ඇ්තතටම පූර්ව නඩු විභාම ක් කිරීම තුමබඳ්ස 

සාමානයශ ්ස ඇති වන  ්   ්  ශප ඩි මලටලු කීප කු්ත 

තිශබනවා. මු  ඇමතිතුමමනි,  රශට් ශම යක් අධිකාරණ කාලාපවලට 

ෙල්ස  කාාබ්ධධ අධිකාරණ තිශබන බව තබතුමමා ේසනවා. 

මශහස්රා්ත අධිකාරණ  සහ දිස්ත්රික් උසාවි  කි න ශෙකා එකාට -

 කාාබ්ධධව- පව්තවාශමන  න අධිකාරණ කාලාප්ත තිශබනවා.   

ශහ තුමව නිසාම කාලි්ස කිේවා වාශ  ්රාාිකකා අධිකාරණවල -පහෙ 

අධිකාරණවල- නඩුවක් කාලඳශව්සශ්ස සමහර ශවලාවට 

අවුු ්ධෙකාට එකා වතාවයි. හලබලයි,  මහාධිකාරණ කාදී ශ් වා 

කාරනශකා ට ශම යාක් වලය කාටුතතුම තිශබනවා. මහාධිකාරණ  

ඇතුමළු උසාවි සසකීර්ණවල විශ  ෂශ ්ස අෙ ශල කු තෙබෙ ක් 

තිශබනවා. ඉයකාය පහුමකා්  ස් බ්සධශ ්ස,   ටිතල පහුමකා්  

ස් බ්සධශ ්ස,  විනි ්ච කාාරවු  ප්ත කිරීම ස් බ්සධශ ්ස 

වාශ ම අෙ තිශබන ත්ත්තව ්ත එක්කා ශ්  සඳහා ශල කු වල  

බරක් ෙර්සන සිු වීම වලනි ්රාශ ෝගිකා මලටලු ශ්  කාාරණ ්ත 

එක්කා ඉදිරිශේදී මතුම වනවා කි න එකා්ත අපි ශ්  අවස්ාාශේදී 

මතක් කාර්සන ඕනෑ.  

මු  ඇමතිතුමමා විශ  ෂශ ්සම කිේවා,  දිුතණු රටවල ශ්  

ස් බ්සධශ ්ස ශහ ඳ ්රි ා මාර්ම අරශමන තිශබනවා,   ී් රටවල් 

ශ්  ස් බ්සධශ ්ස අව ය කාටුතතුම කාරනවා කි ලා.    මලන්ත 

හිතලා කාටුතතුම කිරීම පිබඳබඳව අපි ඇ්තතටම ස්සශතෝෂ ශවනවා. 

නමු්ත අපට තිශබන එකාම මලටලුව තමයි,  දිුතණු රටවල කාරන 

ශම යාක් ශ්ධවල් අපට කාර්සන බලරිවන එකා.   සඳහා අශේ 

රර්ිකකා ත්ත්තව ,  රශට් ත්ත්තව  -විශ  ෂශ ්ස ෙල්ස පවතින 

ත්ත්තව - බරපතෙ විධි ට බාධාවක් ශවලා තිශබනවා. නල්තන්  

ස්කායිේ තාක්ෂණ  හරහා ශහෝ ශ්  වාශ  ශ්ධවල් අශේ රටට 

ශ ්සන වතළුව්සකාම තිශබනවා. ෙලනට අශේ අධිකාරණ 

අමාතයාස ශ ්ස  ්  තරමකාට එ  ්රි ා්තමකා කාරනවා,  

විශ  ෂශ ්ස බරපතෙ මණශේ අපරාධකාු ව්සශ  නඩුවලදී.   

ඇ්තතටම ශමවලනි කාාරණා ස් බ්සධශ ්ස වලය කාටුතතුම 

කාරනශකා ට,  විශ  ෂශ ්සම දිුතණු රටකා ශ්ධවල් අශේ රශට් 

්රි ා්තමකා කාර්සන  න ශේලාශේදීම,  සලකාා බලලි  ුතතුම කාාරණා 

කිහිප කු්ත තිශබනවා. උොහරණ ක් හලටි ට ම්තශත ්ත,  

මහාධිකාරණ ශෙකාක් තිශබන අධිකාරණ කාලාප කා,  තව්ත ශප ඩි 

අධිකාරණ ශෙකාකාට අව ය සි ලුම ශ්ධවල්,  -කාාර්  මඩලයලශේ 

ඉඳලා,   ටිතල පහුමකා් වල ඉඳලා හලම ශෙ ක්ම- සප ්සන 

ශවනවා ශ්  කාාරණශේදී.   නිසා ශමහි ්රාශ ෝගිකා පල්තත 

බල්සන ඕනෑ  කි න එකා්ත මම ශ්  අවස්ාාශේදී මතක් කාරනවා.  

දිනපතා නඩු ඇසීම ඇ්තතටම ඉතා ශහ ඳ ශෙ ක්. හලබලයි,  

ඉති්ස අමති ට ප්ත ශව්ඡච පාර් ්ව දිහා බලනශකා ට   අ ට ශ්  

ස් බ්සධශ ්ස  ්  මලටලුවක් ඇති ශව්සන වතළුව්ස.  අපි ේසනවා,  
තබතුමමා සාමානයශ ්ස එකා ෙවසකාට නඩුවකාට ශපනී ඉ්සන 

ු පි ල් ලක්ෂ ක් විතර අ  කාරවත කාාල ක් තිුදණා ශ්ස. මු  

ඇමතිතුමමනි,  ශබ ශහෝ නඩුවලට ස් බ්සධ ශව්සශ්ස එක්ශකාෝ 
ම්තකුඩුවලට ස් බ්සධ අ ; එශහම නල්තන්  ිකනී මලු මකාට 

ස් බ්සධ අ . ම් වල ජීව්ත වන ශජ්ිකස් අයි ා ශව්සන වතළුව්ස,  

කාශරෝලිස් මහ්තම ා ශව්සන වතළුව්ස,  ශ්  විධි ට දිනපතා නඩු 

අහනශකා ට   අ ට නිවලරැදි නීතිඥ සහා ක් ලබා මලනීශ්  

අවස්ාාවක් ලලශබනවා ෙ? ශම කාෙ,  රනශේ නීතිඥ සහා ක් ලබා 

ම්තත්ත දිනපතා නඩු ඇහුශව ්ත,  ෙවසකාට ු පි ල් ,, 000ක් 

ශමව්සන එපා ල. අපි හිතමුශකාෝ එකා දිමට ෙවස් 2,ක් නඩු ඇහුවා 

කි ලා. එවිට තම්සශ  රර්ිකකා ත්ත්තව  අුවව,  ජීවන ත්ත්තව  

අුවව,   ්   ්  මලටලු මතුම ශව්සන වතළුව්ස. සාමානයශ ්ස අපි 
ේසනවා ශ්  රශට් අධිකාරණවල නඩු කි ්සන ගි ාම ිකනිස්ුම 

තම්සශ  ශමවල් ශෙ රවල් පවා උකාස් ති ලා,  ශ්ධපෙ නලති 

645 646 



පාර්ලිශ් ්සතුමව 

කාරශමන,  විකුණලා තමයි නඩු කි ්සශ්ස. මූලාසනාරූඪ මු  

ම්සත්රීතුමමනි,  එවලනි ත්ත්තව ක් තුමෙ දිනපතා නඩු අහ්සන 

ගිශ  ්ත,  ඇතල්  පිරිසකාට මලටලුකාාරී ත්ත්තව ක් ඇති ශව්සන 

වතළුව්ස.  ඇ්තතටම  financial crimes ස් බ්සධ නඩු අහ්සන අපි 

Permanent High Court-at-Bar  පිහිශටේවා. ශ් වා මහා ශල කු 

මුෙල් වසචාකාාරශ ෝ  ශවුවශව්ස පිහිශටේශේ. ශහ ඳ විධි ට මුෙල් 

හ් බ ශන කාරවත,  අනව ය විධි ට මුෙල් ඉපලයූ,  මණ්ස කාර්සන 

බලරි මුෙල් ්රමාණ ක් තිශබන ිකනිුම්සට තමයි  වාශේ නඩු 

තිශබ්සශ්ස.  ශක් දිනපතා නඩු අහන එශක් කිසිම මලටලුවක් 

නලහල. අපි ේසනවා,  ෙවසකාට එතලනට  ්සන්ත නීතිඥවු ්සට 

ශකාෝටි කා පමණ මුෙලක් ශමවවත අ  ඉ්සනා බව.   නිසා,  ශ්  

කාාරණා මලන්ත අවධාන  ශ  මු කාර්සන කි ලා මම 

තබතුමමාශම්ස ඉල්ලා සිටිනවා.  

මු  ඇමතිතුමමනි,  ශ් වා ස් බ්සධශ ්ස අශේ කිසිම 

විශරෝධතාවක් නලහල. හලබලයි,  ශ් ශකාදි නීතිඥ සහා  ලබා 

මලනීශ් දී තම්ස කාලමලති නීතිඥවර ා ලබා මලනීශ්  අයිති  

තිශබ්සන ඕනෑ.  නල්තන්  සමහර ශවලාවට නීතිඥ මහ්තම ාට්ත 
ශම  මලටලුවක් ශව්සන වතළුව්ස.   නිසා විධිම්ත,  ක්රමව්ත වලය 

පිබඳශවෙක් එක්කා තබතුමම්සලා ශම  ්රි ා්තමකා කාරනවා න්  

ශහ ඳයි  කි ලා මම ශ්  අවස්ාාශේ මතක් කාරනවා.  

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  අධිකාරණ සසවිධාන පනත 

මඟි්ස වාර්තාධිකාාරී විනි ්ච කාාරතුමම්සලා ප්තකිරීම කාෙ ුතතුමයි.   

ස් බ්සධශ ්ස අධිකාරණ ශස වා ශකා ිකෂ්ස සභාව ප්ත කිරීම 

ඉතාම ශහ ඳයි. නමු්ත ශමතලන ්ර ්න ක්ව තිශබ්සශ්ස,  අධි 

ශශ්ර ණිශේ මශහස්රා්තවු  සහ දිස්ත්රික් විනි ්ච කාාරවු  අතරි්ස  

  අ  ශතෝර්සන  න එකායි. එතශකා ට මහාධිකාරණ 

විනි ්ච කාාරවරශ කුට තිශබන අ්තෙලකීම,  ෙලුවම එක්කා බලනවිට 

  අව ය තී්සු  තීරණ ම්සන,    කි ්සශ්ස අහ්සන ඕනෑ නඩුවක් 

ස් බ්සධශ ්ස සාක්කකාාරශ ෝ,  එශහම නල්තන්  අොෙ පාර් ්ව 

කාලඳවා   කාලමල්තත   විධි ට අරශමන අව ය නිර්ශ්ධ  ක් 
කාර්සන තර්  ෙලුවමක්   ප්ත කාර ම්සනා අ ට තිශබනවාෙ කි න 

කාාරණ  ශ්  judgesලා ප්ත කිරීශ් දී සලකාා බලලි  ුතතුමයි. සමහර 

ශවලාවට නඩු කාල්  ෑම සහ නඩු ්රමාෙ වීමට බලපාන ශල කු 

ශහ තුමවක් තමයි විනි ්ච කාාරවු  සස්යාව අඩුවීම වාශ ම 

අධිකාරණ පහුමකා්  ශන මලතිවීම.  හලබලයි,  ශ්  කාරන නිර්ශ්ධ   

ස් බ්සධශ ්ස අවසානා්තමකා තීරණ ක් ශමහි ෙක්වා නලහල.   

කි ්සශ්ස,  සමහර ශවලාවට නඩුව අහ්සන list ශවන 

විනි ්ච කාාරතුමමාශ  තීරණ  අුවව   නිර්ශ්ධ  ඉදිරි ට ශමන 

 ්සන්ත වතළුව්ස,  නල්තන්  නව්තව්සන්ත වතළුව්ස ශ්ස. 

විශ  ෂශ ්ස විනි ්ච කාාරවු  ප්ත කිරීම පිබඳබඳව අධිකාරණ 

ශස වා ශකා ිකෂ්ස සභාවට ලබාශෙන බල  තුමෙ,    අ ශ  ුමු ුමකා්  

වාශ ම කාාර් ක්ෂමතාව වාශ  ශ්ධවලු්ත බල්සන අව යයි. 

ශම කාෙ,  මාස තුමනක් ඇතුමෙත නඩු අහලා අවස්ස කාර්සන්ත 

තිශබනවා.   නිසා ශ්  ස් බ්සධශ ුව්ත අවධාන  ශ  මු කාර්සන 

කි ලා මම මු  ඇමතිතුමමාශම්ස  ඉල්ලා සිටිනවා. 

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,   අධිකාරණ ක්ශෂ ර ට අොෙව 

තව්ත ශප ඩි ශ ෝනනා ශෙකාක් ඉදිරිප්ත කාර්සන මම 

බලාශප ශර ්තතුම ශවනවා. විශ  ෂශ ්සම අපි ෙකිනවා,  

මහාධිකාරණ විනි ්ච කාාරතුමම්සලා ප්ත කාර්ධදී,  අධිකාරණ ශස වා 

ශකා ිකෂ්ස සභාශේ ශ ෝනනා වශ ම,  අධිකාරණශේ ඉ්සන 

විනි ්ච කාාරතුමම්සලා වශ ම,  නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමශවුව්ත   

සඳහා න්  අරශමන   අ ්ත ප්ත කාරන බව. නමු්ත නීතිපති 

ශෙපාර්තශ් ්සතුමශේ ඉ්සන නිලධාරි්ස හලම තිස්ශස ම වලය 

කාර්සශ්ස පලිකණිල්ලක් ශමශහ ව්සනයි. එශහම නල්තන්    අ  

හලම තිස්ශස ම  වලය කාර්සශ්ස අමති ට ප්ත පාර් ්ව  ශවුවශව්ස. 

පරීක්ෂණ කාරන ශප ීටසි  ශව්සන වතළුව්ස,  අපරාධ පරීක්ෂණ 

ශෙපාර්තශ් ්සතුමව ශව්සන වතළුව්ස,    ලබාශෙන ශත රතුමු  මත 

තමයි   ශම ල්ල්ස නඩුව ශමශහ ව්සශ්ස. එතශකා ට                       

ශ්  නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමශව්ස මහාධිකාරණ 

විනි ්ච කාාරතුමම්සලා හලටි ට ප්ත ශවන අ ට  වතහුණුවක් ලබා 

ශෙනවා න්  ශහ ඳයි.    වශ ම,  ශ්රී ලසකාා විනිුමු වු ්සශ  

ර තන  - Sri Lanka Judges' Institute එකා- තව තව්ත 

කාාර් ක්ෂම කාර්සන ඕනෑ. අලු්ත නීති ස් බ්සධව වාශ ම,  
නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමශව්ස ප්ත ශවන අ ට්ත,  පහෙ 

අධිකාරණවල නීතිඥ මහ්තවු ්සට්ත උසස්වීම්ත එක්කාම 

වතහුණුවී්  ලබාදීම තව්ත විධිම්තව,  ක්රමව්තව කාෙ ුතතුම ශවනවා.    

කි ්සශ්ස,   වතහුණුවීම කි න එකා ශ්  ර තන  හරහා ඉතාම 

වලෙම්ත ශෙ ක් හලටි ට සලකාලා හලම තිස්ශස ම කාටුතතුම         

කාර්සන ඕනෑ.  නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමශව්ස ප්තශවන අ ට  

මහාධිකාරණ විනි ්ච කාාරවරශ කු ව ශ ්ස ලලබි  ුතතුම වතහුණුව 

අනිවාර් ශ ්සම ලබා ශේසන කි ලා්ත මම ශ්  ශවලාශේ 

ඉල්ීටමක් කාරනවා.   වශ ම   වතහුණුශව්ස පුමව assessment 

එකාක් කාරනවා න්  එ  වයා්ත ශහ ඳයි.   අ ට qualify ශවන 

විභාම ක් ශහෝ   වාශ  ශම කාක් ශහෝ වතහුණුව ස් බ්සධශ ්ස 

ලබන අ්තෙලකී්  පිබඳබඳව ෙක්ෂතාව ශප්සවීමට අවස්ාාවක් 

ශෙනවා න් ,   කා්ත මම හිතන විධි ට ඉතාම වලෙම්ත ශවයි. 

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  අධිකාරණ අමාතයතුමමා විසි්ස 

ඉදිරිප්ත කාර තිශබන සසශ ෝධන පන්ත ශකාටු් ප්ත කිහිප ක්  

විවාෙ ට ම්සනා ශ්  ශවලාශේ මම තව්ත කාාරණ ක් ශකාශරහි 

මු  ඇමතිතුමමාශ  අවධාන  ශ  මු කාරව්සන කාලමලතියි. මු  

ඇමතිතුමමනි,  ෙල්ස media trials වලඩි ශවලා. කිසිම ශහ තුමවක් 

නලතිව මාධය හරහා -වතව්ත පතකා,  එශහම නල්තන්  රූපවාහිනී 

නාබඳකාාවකා- කි න ශම කාක් ශහෝ ශෙ ක් අල්ලාශමන,  අොෙ 

ර තන හරහා පරීක්ෂණ කාටුතතුම පට්ස ශමන,  රැඳවු්  නිශ ෝම 

මත  ්   ්  වත්ධමල ්ස නිකා්  හිශර් විලසගුශේ රඳවා තබාශමන 

ඉ්සනවා.  කාට ශහ ඳම උොහරණ  තමයි කුු ණෑමල Dr. 

Shafiශ  සි්ධධි . Dr. Shafi කි ්සශ්ස,  වත්තතිශ ්ස ඉතාම 

ඉහබඳ්ස පිබඳම්ත ජවෙයවරශ ක්. එතුමමාට කාරවත වලශය්ස ජවෙය 

වත්තති ටම ශල කු පහරක් වලු ණා. එකා වතව්ත පතකා පෙ වී 

තිශබනවා අපි ෙලක්කාා,  කාා්සතාව්ස හාරෙහස් මණනකාට ශව්ඡච 

ශෙ ක් මලන.   ්රවත්තති  පිටුපස ප්සනා ගිහි්ස,  ශහ තුමවක් නලතිව,  

රැඳවු්  නිශ ෝම ක් මත එතුමමා අවුු ු  එකාහමාරක් තිස්ශස  

රඳවාශමන සිටි ා. ශ්  ෙඟදි වතව්ත පතකාට එතුමමා කි ා තිශබනවා 

මම ෙලක්කාා,  එතුමමාට විඳි්සන සිු  ශව්ඡච ශ්ධවල්. අඩු මණශ්ස 

තළුව ති ා ම්සන ශකා ට්ට ක් නලති ශව්ඡච හලටි,  වතුමර බීලා 

ශබෝතල  තළුවට ති ාම්ත හලටි එතුමමා කි ා තිුදණා. ශ්  

පරීක්ෂණ කාරන ර තනවලට ශ්  විධි ට -ඕනෑ ඕනෑ විධි ට- 

කාටුතතුම කාර්සන ඉය හරි්සශ්ස ඇයි?  වා ශ්ධ පාලන පබඳමලනී්  

ශව්සන වතළුව්ස; ශවන්ත පබඳමලනී්  ශව්සන්ත වතළුව්ස.  

අශනක් කාාරණ ,  බස්නාහිර පොශ්ත හිටවත රඩලඩුකාාරතුමමා 

වන අසා්ධ සාලි මහ්තම ා රඳවා තබා මලනීම. ශම න කාු ණු 

පෙන්  කාරශමන ෙ,    රැඳවු්  නිශ ෝම ලබා ු ්සශ්ස? අෙ වන විට 

එතුමමා නිෙහස් ශවලා තිශබනවා. මු  ඇමතිතුමමනි,  මම 

තබතුමමාශම්ස කාාු ණිකාව ඉල්ලා සිටිනවා,  නීතිපති 

ශෙපාර්තශ් ්සතුමශේ ශවනම අස  ක් රර් භ කාර්සන කි ලා. 
පරීක්ෂණ කාරන ර තන  -අපරාධ පරීක්ෂණ ශෙපාර්තශ් ්සතුමව 

ශව්සන වතළුව්ස,  ශප ීටසි  ශව්සන වතළුව්ස- නිවලරැදිව කාු ණු 

අනාවරණ  කාරශමන තිශබනවා න් ,  නිවලරැදි,  පලහලදිලි කාු ණු 

තිශබනවා න්  අ්ත අයසගුවට මලනී්  කාර්සන;   සඳහා නීතිම  

කාටුතතුම පට්ස ම්සන.   විධි ට ක්රමශේෙ ක් හෙනවා න්   කා 

හලම ශකානාටම කාරන සාධාරණ ක්. 

Dr. Shafiට ශව්ඡච අසාධාරණ  බල්සන. එතුමමාට ඉ්සශ්ස 

ශප ඩි ෙු ව්ස. ශ්  සි්ධධි  නිසා   අ  ශම න තර්  සි්ත තලවුලට 

ප්ත ශව්සන ඇතිෙ? ශම න තර්  මානසිකා පීයන ට ලක් ශව්සන 

ඇතිෙ? එතුමමා උම්ත ජවෙයවරශ ක්. එතුමමාට කාෙ ශ්ධ ජවෙය 

වත්තති ටම  මහා පහරක් වුණා. ශහට ෙවශස ්ත තව්ත ශම කාක් 

647 648 

[මු  තලතා අතුමශකාෝරල මහ්තික   
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ශහෝ තරහක් මත,  නල්තන්  ශ්ධ පාලන ශහ තුමවක් මත,  එශහම්ත 

නල්තන්  ශප ්ධමලිකා කාු ණක් මත කාවුු ්ස ශහෝ ශකාශනකු මලන 

ප්තතශර් පෙ කාශෙ ්ත,  රූපවාහිනිශේ ශම කාක් ශහෝ ශප්සුවශව ්ත 

  මත පිහිටා   අ  අ්ත අයසගුවට අරශමන,  කිසිම ශහ තුමවක් 

නලතිව   අ ට වෙ දීලා,  රඳවා තබාශමන මානසිකා පීයා -චි්තත 

පීයා- ඇති කාරලා,  පුමව ශම කු්ත නලහල කි ලා නිෙහස් කාර්සන 

වතළුව්ස. මු  ඇමතිතුමමනි,  තබතුමමා නඩු ්රමාෙ  වෙක්ව්සන ඉතා 

වි ාල කාාර්  භාර ක් කාරනවා.   වාශ ම ශ්  ස් බ්සධව්ත 

විශ  ෂශ ්ස තබතුමමාශ  අවධාන  ශ  මු කාර්සන කි ා මම 

ඉල්ලා සිටිනවා. නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමශේ අධීක්ෂණ   ටශ්ත 

supervising unit එකාක් හෙලා,  ශහ තුමවක් සහිතව රඳවා මලනීශ් දී 

ශකා ශහ මෙ කාටුතතුම කාර්සශ්ස කි න එකා මලන මුල ඉඳලාම 

අධීක්ෂණ  කාරන කාාර්  භාර  කාර්සන කි ලා ඉල්ලා සිටිික්ස,  

මට කාාල  ලබා දීම මලන තබතුමමාට්ත ස්තුමතිව්සත ශවික්ස මශ  

කාාාව අවස්ස කාරනවා,  මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මු  නිමල් සිරිපාල ෙ සිල්වා අමාතයතුමමා. තබතුමමාට විනාඩි 

58කා කාාල ක් තිශබනවා. 
 

[මධයහ්න 52.00  
 

ගු නිවල් ියරිපාල ද ියල්වා වහතා සක්පකු වවාතයුරවා  
(ைொண்புைிகு நிைல் சிறிெொல த சில்வொ - ததொழில் அமைச்சர்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Labour) 

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  අශේ මු  අධිකාරණ 

අමාතයතුමමා විසි්ස ඉදිරිප්ත කාර තිශබන පන්ත ශකාටු් ප්ත කිහිප  

පිබඳබඳව වචන ස්වල්ප ක් කාාා කිරීමට අවස්ාාව ලලබීම මලන මම 

ශබශහවි්ස සතුමටු වනවා. අශේ අධිකාරණ අමාතයවර ා තම 

රානකාාරි  භාරම්ත දින සිට ශ්  ෙක්වා,  දිගු කාාීටන ෙලක්මකි්ස 

ුතතුමව නඩු ්රමාෙ  වලෙලක්වීම සඳහා අව ය  ටිතල පහුමකා්  

ශම්සම අශනකු්ත නීතිම  ශවනස්කා්   ඇති කිරීමට මුව ලබන 

උ්තසාහ  අප ඉතා අම  කාරන බව මා මුලි්සම ්රකාා  කාර්සන 

කාලමලතියි.  

තබතුමමා ේසනවා,  වශරකා විලි ්  ඊ.  ලලඩ්ස්ට්ස සාිකවර ා 

කි ා සිටි ා,  "Justice delayed is justice denied" කි ලා. එහි 

අෙහස,  ුතක්ති  පසිඳීටම ්රමාෙ ශවනවා කි ්සශ්ස,  ුතක්ති  

පසිඳීටමක් සිු  ව්සශ්ස නලහල කි න එකායි. මු  ඇමතිතුමමනි,  ෙල්ස 

ශ්රී ලසකාාශේ කාාර්ිකකා අධිකාරණ ඇතුමළු සෑම අධිකාරණ කාම 

කාාලා්සතර ක් තිස්ශස  නඩු ශම ය මලසී තිශබනවා. විවිධ ශහ තුම 

කාාරණා රාශි ක් එ ට පාෙකා ශවලා තිශබනවා. පෙමු කාාරණ  

තමයි,  අශේ අධිකාරණ ක්ශෂ ර  තුමෙ අව ය තර්  

විනි ්ච කාාරවු ්ස ශන මලතිකාම. ශෙවලනි කාාරණ  තමයි,  අව ය 

 ටිතල පහුමකා්  ශන මලතිකාම. 

තුම්සවලනි කාාරණ  ශ් කායි. විශ  ෂශ ්සම නඩු ශවුවශව්ස 

ඉදිරිප්ත වන නීතිඥ ්ස -මම්ත නීතිඥශ ක්.- තුමේත නඩු 

ඉක්මනි්ස අවස්ස කිරීම පිබඳබඳ කාලමල්තතක් නලහල. හලම 

නීතිඥශ කුම එශහමයි කි ලා මම කි ්සශ්ස නලහල. නමු්ත 

ශබ ශහෝ ශෙශනකු තුමෙ   සඳහා කාලමල්තතක් නලහල. විශ  ෂශ ්සම 

කා් කාු  අමාතයවර ා ව ශ ්ස මට පලිකණිලි රාශි ක් 

ලලශබනවා. Arbitration එකාකා වුණ්ත,  Labour Tribunal එකාකා 
වුණ්ත,  උසාවි කා වුණ්ත ශස වාශ ෝනකා ා ශවුවශව්ස පලිකශණන 

නීතීඥ ්ස ඇවිල්ලා දින ඉල්ලනවා.  කා නිසා අර ු ේප්ත 

කා් කාු වාට වි ාල අසාධාරණ ක් සි්ධධ ශවනවා. ශමශස  දින 

ලබා දීශ් දී අධිකාරණ  මීය ට වයා කාල්පනාකාාරීව කාටුතතුම කිරීම 

අතයව යයි කි ා මම හිතනවා. අධිකාරණ ට නිශ ෝම කාර්සන 

අපට බලහල. නමු්ත,  ශ් කා තමයි ශ්  රශට් තිශබන ත්ත්තව .   

නිසා   පිබඳබඳ්ත අපි ුමවිශ  ෂ වූ අවධාන ක් ශ  මු කාෙ ුතතුමයි.   

විශ  ෂශ ්සම අෙ ඉදිරිප්ත කාර තිශබන ශ්  කාු ණු අතර ඇති,  

පූර්ව නඩු විභාම ක් පලවල්තවීම පිබඳබඳ සසකාල්ප  අශේ නීති 

ප්ධධති ට ශමන රශේ ෆීලික්ස් ය ස් බඩලයාරනා කා මලතිතුමමා. 

එතුමමා Administration of Justice Law කි න නීති ප්ධධති  
ශමනාවා. නමු්ත අශේ අවාසනාවට -එතුමමා  කා ශමන ර නිසා- 

පුමව අපශ  නීති ප්ධධතිශ ්ස එ  ඉව්ත කාර්සන සිු  වුණා,  

ශ්ධ පාලන තී්සු  මත. එතුමමා අම  කාෙ,  එතුමමා ශමන ර අශේ 

නීති ප්ධධති ට ඇතුමේත කාෙ   සසකාල්ප  අශේ මු  අලි සබ්රි 

ඇමතිතුමමා අෙ නලවත්ත ශමන  ම පිබඳබඳව අපි සතුමටු ශවනවා. 

ශම කාෙ,  ශ් කා කාාීටන අව යතාවක්. අපට නඩු කාටුතතුම ඉක්මනි්ස 

කාර මලනීම සඳහා ශම  අනිවාර් ශ ්ස ්රශ ෝනනව්ත ශවනවා. 

පූර්ව නඩු විභාම කාාරණා පිබඳබඳ්ත,  සිවිල් නඩු විධාන සසග්රහශේ 
88 වන වම්සතිශේ (2) වන උපවම්සති ට ශමන එන 

සසශ ෝධන  මලන්ත,    වාශ ම වත්ධමලනා කා බි් ශබෝ් බ භාවිත 

කිරීම,  ශත ම රැස්කිරීම,  නිපෙවීම සහ පලවරීම තහන්  කිරීම සහ 

 වා විනා  කිරීම පිබඳබඳ ස් මුති  අුවව කාටුතතුම කිරීමට අව ය 

නීති ්රතිපාෙන සලලසීම මලන්ත අපි සතුමටු ශවනවා.  වාශේ 

අව යතාව මලන කිසිම විවාෙ ක් නලහල.  

මු  තලතා අතුමශකාෝරල ම්සත්රීතුමික  කිේවා වාශ ම day-to-
day trials මලනීශ්  - දිනපතා දිමටම trials මලනීශ්  - ක්රමශේෙ  
පිබඳබඳව සලකාා බලීටශ් දී චූදිත ්සට ශහෝ ශේවා,  පලිකණිලි 

කාු ව්සට ශහෝ ශේවා තවු්සශ  නීතිඥ මහ්තවු ්සට මුෙල් ශමවීම 

පිබඳබඳ ්ර ්න ඇති ව්සන වතළුව්ස.   මලන්ත  ්  සලලකිල්ලක් 

ශ  මු කාරලා එවලනි ුමවිශ  ෂ අවස්ාාවලදී   සඳහා ශප ඩි 

leverage එකාක්,  ශප ඩි ඉය කායක් ලලශබන පරිදි කාටුතතුම කාර්සන 

වතළුව්ස න්  ශහ ඳයි කි න එකා මම්ත පිබඳම්සනවා.  

ලසකාාශේ නීතිඥ ්ස 58, 000ක් පමණ සිටිනවා. එම නිසා 

නීතිඥ ්සශ  ගුණා්තමකාභාව  - quality එකා - පිබඳබඳ්ත අපි 

සලලකිල්ලට ම්සන ඕනෑ. අශේ නීති අධයාපන    රකාාරශ ්ස 

සකාස් ව්සනට ඕනෑ. එශහම වුශණ ්ත,  අෙ සිටින ශබ ශහෝ senior 
lawyersලාට පමණක් ශන ශවයි,    සමඟම ශෙවන ශපෙ සිටින 

නීතිඥ ්ස සඳහා්ත වි ාල අවස්ාාවක් ලබා දීමට අපට වතළුව්ස 

ශවනවා. නඩු ්රමාෙ  වලෙලක්වීමට එ ්ත ශබ ශහෝ ශස  උෙේ වන 

බව කි ්සන ඕනෑ.   වාශ ම තව්ත ්ර ්න ක් තිශබනවා,  නීති 

රධාර ශස ව  මලන. අශේ නීති රධාර ශස ව   ්  කාාර් භාර ක් 

ඉටු කාරනවා. නමු්ත,  මීය ට වයා වතළුල් වූ කාාර් භාර ක් නීති රධාර 

ශස ව  ඉටු කාර්සන ඕනෑ. නීති රධාර ශස ව  සඳහා මීය ට වයා 

්රතිපාෙන ලබා දීලා අපි නීති රධාර ශස ව  වතළුල් කාර්සන ඕනෑ. 

විශ  ෂශ ්සම මුෙල් ශමවා නීතිඥ ්ස ලබා මලනීමට බලරි 

ශස වාො කා ්ස ශවුවශව්ස නීති රධාර ශස ව  වතළුල් කිරීම 

අතයව ය වනවා.  

කා් කාු  අමාතයවර ා ව ශ ්ස මම,  කා් කාු ව්ස සඳහා වන 

නීති කාටුතතුමවල තිශබන ්රමාෙ  වලෙලක්වීම සඳහා කාු ණු කාාරණා 

රාශි ක්,  නීති ප්ධධති රාශි ක් ෙලනටම්ත සකාස් කාර තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  ශස වකා අර්ාසාධකා අරමුෙල් - 

EPF - ETF- සහ කා් කාු ව්ස ශවත ලලබි  ුතතුම  අශනකු්ත දීමනා 
ශන ශමවා පලහලර හලරීශ් දී   පලහලර හලරීශ්  සහතිකා  අපි 

මශහස්රා්ත අධිකාරණශේ file කාර්සන ඕනෑ කි ලා තබතුමමා්ත 
ේසනවා. එතලනි්ස තමයි ශ්  මුෙල අ  කාර ම්සනට ඕනෑ. අෙ 

තිශබන ත්ත්තව  අුවව මශහස්රා්ත අධිකාරණවල ශමවලනි නඩු 

5 , 000ක් පමණ තිශබනවා. අෙ නඩුව file කාශෙ ්ත පෙමුශවනි 
දින  එ්සශ්ස මාස  කාට පුමව.   නිසා මම ශ ෝනනා කාො,  ශ්  

මුෙල් අ  කාර මලනීශ්  නඩු කාාර්  ්ස,  enforcement cases 
පලරැණි ක්රම ටම කා් කාු  විනි ්ච  සභාවලට -Labour 
Tribunalsවලට- ලබා ශේසන ඕනෑ  කි ලා. ශම කාෙ,  අපි 

සසමණන ක් ම්තතා. කා් කාු  විනි ්ච  සභාවල 52.00,  52.,0 

ශවනශකා ට නඩු අහලා අවස්ස ශවනවා.   නිසා කා් කාු  

649 650 



පාර්ලිශ් ්සතුමව 

විනි ්ච  සභා තුමෙ ශ්  නඩු අහ්සන ශම යාක් ඉයකාය තිශබනවා. 

  කාාර් ශේ දී  කාලබිනට් මඩලයල  තුමෙ තබතුමමා මට ලබා ු ්ස 

සහශ ෝම ්ත මම ඉතා අම  කාරනවා,  මු  ඇමතිතුමමනි. නමු්ත,  

ශ්  පිබඳබඳව සමහර අ ශ  නමයශීීටභාව ක් - flexibility එකාක් 

- නලහල.   මලන්ත කි ්සනට ඕනෑ.  

 මු  ඇමතිතුමමනි,  මම ෙලනටම්ත නීති රීති සකාස් කාර ශමන 

 නවා,   ්  කා් කාු ශවකුට අයිති වූ දීමනාවක් ලබා දීම 

ස් බ්සධශ ්ස.   ස් බ්සධශ ්ස ශබ්ු ් කාු ශවකු - arbitrator 
ශකාශනකු - වාශ  ශකාශනක්  ්  නිශ ෝම ක් ු ්සනාට පුමව 

ශස වා ශ ෝනකා ා  නවා,  Court of Appeal එකාට. එශහම 
නල්තන්  High Court එකාට  නවා. අවුු ු  මණනක් මත 

ශවනවා. නමු්ත,    මුෙල තල්සප්ත කාර්සශ්ස නලහල. එවලනි 

අවස්ාාවල අොෙ  මුෙල් තල්සප්ත කාර  ා ුතතුමයි කි න නීති ක් 

ෙල්ස අපි සකාස් කාර අවස්ස. නඩු කාටුතතුම ඉක්ම්ස කාර මලනීශ් දී  

නීතිශේ ්රමාෙ  වෙක්වා මලනීම සඳහා,   තිශබන ස් ප්තවලි්සම - 

resourcesවලි්සම -  ්   ්  කාටුතතුම   නීති ප්ධධති  තුමෙ  ඉටු 
කාර ම්සනට අපට වතළුව්ස ශේවි කි ලා මම හිතනවා.  

විශ  ෂශ ්සම අපි මශහස්රා්තවු ්සශ  ්රමාණ  වලඩි කාර්සන 

ඕනෑ.  

ඊශේ මශ  ශල්කා් තුමමා එක්කා සාකා්ඡාා කාරන ශේලාශේදී මට 

ලලුදණා නාතිකා විමණන කාාර් ාලශ ්ස කා් කාු  ව්සදි 

ශකා මසාරිස් කාාර් ාල ට එවවත විමණන විමුම් . ශ්  රශට් 

නනතාව ශ් වා ෙලන ම්සනට ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  

 ්  කා් කාු ශවකු අනතුමරකාට ප්ත වුශණ ්ත,  -තහුශ  අතක් 

කාලඩුශණ ්ත,  ඇඟිල්ලක් කාලවතශණීා්ත,  ශස වා ස්ාානශේදී ික  

ගිශ  ්ත- තහුශම්ස  ලශප්සන්සහට   සඳහා ව්සදි ලබා මලනීමට 

ඉය තිශබන අධිකාරණ ට තමයි කා් කාු  ව්සදි රඥාපනත  ටශ්ත 

පිහිටුවා තිශබන ව්සදි ශකා මසාරිස් කාාර් ාල  කි ්සශ්ස. එහි 

ෙලක්ම ව ශ ්ස සඳහ්ස ශකා ට තිශබ්සශ්ස,  "රපොවකාට ශහෝ 

මරණ ට ප්ත වුණු ශස වකා ්ස ශවුවශව්ස ශස වා 

ශ ෝනකා ්සශම්ස අ්රමාෙව ව්සදි අ  කාර මලනීම මඟි්ස ශස වකා 

තතේති  ඇති කිරීම" කි ලායි.  එතලන ශම න ශස වකා තතේති  

ඇති කිරීමක්ෙ තිශබ්සශ්ස,  මු  ඇමතිතුමමනි? ෙලනට නඩු 

5, 000කාට අධිකා සස්යාවක්  ශක් තිශබනවා. එකාම එකා 

ශකා මසාරිස්වරි යි ඉ්සශ්ස. ශකා මසාරිස්වු  තුම්සශෙශනක් ඉ්සන 

ඕනෑ. නමු්ත,  එක්ශකානායි ඉ්සශ්ස. ශ්  ශකා මසාරිස්තුමික  

තම්සශ  කාාර් එශක් typewriter එකා්ත ෙමා ශමන 

stenographer්ත එක්කා ලසකාාව වශට්ම  නවා. ර්තනවතශර් නඩුවක් 
තිශබනවා න්  එශහ  ගිහිල්ලා අෙ නඩුව අහනවා. නලවත නඩුව 

අහ්සශ්ස මාස  කි්ස. එතලනි්ස  නවා,  බු ල්ලට. තව්ත මාස 

 කි්ස තමයි   නඩුව අහ්සශ්ස. ශ්  වලය පිබඳබඳව විමණන 

කාාර් ාලශ ්ස ශහ ඳ වාර්තාවක් අපට ලබා දීලා තිශබනවා. 

තබතුමම්සලා වතු ම ට ප්තශේවි. එම වාර්තාශේ තිශබනවා,  

"කා් කාු  අමාතයාස ශේ අභය්සතර විමණකාශ  2025 මාර්තුම 22 

වාර්තාව අුවව අහඹු ශලස ශතෝරා ම්ත වසර , ඉක්ම වූ ශම ුව 

50ක් පරික්ෂා කිරීශම්ස වසර , සිට වසර 9 ෙක්වා කාාල ක් 

වතරාවට නඩු වාර 5, සිට ,2 ෙක්වා වාර මණනක් කාලඳවා තිබූ 

නමු්ත,  2025 නනවාරි වන විට්ත විසඳුමක් ලලබී ශන තිුදණු බව 

අනාවරණ  කාර ශමන තිුදණි" කි ලා.  

එම වාර්තාශේ විස්තර සඳහ්ස කාර තිශබනවා. එකා නඩුවක් 

විභාම ට ශමන ඇති කාාල සීමාව අවුු ු  9යි.  කා ශ්  ුමළු 

ව්සදි ක් ශෙන නඩුවක්. කා් කාු ශවකුශ  එක්ශකාෝ අතක් කාලපිලා,  

එශහම නල්තන්  කාකුලක් කාලඩිලා,  එශහම්ත නල්තන්  පිබඳස්සීමට 

ලක්ශවලා තිශබනවා. ශ්  නඩුවලට අොෙ කා් කාු ව්සට ව්සදි 

ලබා දීම සඳහා ශ්  විධි ට අවුු ු  9ක්,  අවුු ු  8ක්,  අවුු ු  4ක් 

වලනි ෙලවල්සත කාාල සීමාවක් මතශවලා තිශබනවා.   නිසා ශ්  

කාාරණ  ශකාශරහි මශ  විශ  ෂ අවධාන  ශ  මු ශවලා 

තිශබනවා. කා් කාු  ව්සදි ශකා මසාරිස්වු ්ස එක් ශකාශනක් 

තබාශමන ශ්  කා් කාු  ව්සදි නඩු ටිකා අවස්ස කාර්සන 

වතළුව්සකාමක් නලහල.   නිසා ෙලනට අපි නීති ක් සකාස් කාරශමන 

 නවා,  කා් කාු  ව්සදි ශකා මසාරිස්වර ාට තිශබන බලතලවලට 

සමමාමීය  අධිකාරණ බල ක් කා් කාු  විනි ්ච  සභාවලට - Labour 
Tribunalsවලට - ලබා ශේසන කි ලා. කා් කාු  විනි ්ච  සභා 
44ක් තිශබනවා. කා් කාු  විනි ්ච  සභාවලට   බල  ලබාදීලා,  

ශ්  තිශබන නඩු ටිකා 50 බලගි්ස කා් කාු  විනි ්ච  සභාවලට 

ශබො ු ්සශන ්ත,   මාස 9ක් ශහෝ මාස 50ක් මතවනශකා ට ශ්  නඩු 

සි ල්ලම අවස්ස කාර්සන වතළුව්ස ශවයි කි ලා මා හිතනවා.  

අමති ට ප්ත කා් කාු ව්ස ශවුවශව්ස අපි ශමවලනි ක්රමශේෙ ක් 

සකාස් කාරශමන  නවා. විශ  ෂශ ්සම තවු්සශ  කා් කාු  ව්සදි 

්රමාණ  වලඩි කිරීම සඳහා අව ය නීති සකාස් කාරලා එ  ශ්  වන 

විට අශේ නයා  වතස්තකා ට ඇතුමේත කාරලා තිශබනවා. ඊෙඟ 

සතිශේ පාර්ලිශ් ්සතුම රැස්වී්  වාරශේදී එ ්ත විවාෙ ට ම්සන 

වතළුව්ස ශවයි.  

අශේ අධිකාරණ ඇමතිතුමමාට මා ශ ෝනනා කාර්සන කාලමලතියි,  

විශ  ෂශ ්සම කා් කාු  විනි ්ච  සභා - Labour Tribunalsවල - 
නඩු සහ අනිකු්ත arbitration නඩු ස් බ්සධශ ්ස ඉදිරිප්ත කාර 

ඇති අභි ාචනා විභාම කිරීම සඳහා ශවනම ම විනි ්ච කාාරවු ්ස 

එක් ශකානකු  ශහෝ ශෙශෙනකු ප්ත කාරලා අධිකාරණ ක් 

පිහිටුව්සන කි ලා. එ  ඉතාම ශ ෝමයයි. අශනක් කාාරණ ,  

විශ  ෂශ ්සම High Court Judge ශකානකු ශහෝ Court of 
Appeal Judge ශකානකු ප්ත කාරලා ශ්  නඩු ඉක්ම්ස කිරීශ්  
ක්රමශේෙ ක් තිශබ්සනට ඕනෑ. ශම කාෙ,  තවු්සශ  නඩු ඉක්ම්ස 

කාරන එකා විශ්ධශී  රශ ෝනකා ්ස ශවුවශව්ස ඉතාම ශහ ඳයි. අපි 

විශ්ධ  රශ ෝනකා ්සට සහන සලසනවා වාශ ම ශ්  රශට් වලය 

කාරන කා් කාු  නනතාවට්ත,  අමති ට ප්ත කා් කාු  නනතාවට්ත 

සමාන සාධාරණ්තව ක් ඉටු කාර්සන ඕනෑ.  කා අශේ ්රමු්තාව 

බවට ප්ත වි  ුතතුමයි.   

 මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,   විශ  ෂශ ්සම අෙ සමාන 

මාධය  මඟි්ස මඟි්ස කාරුව ලබන සසස්කාතතිකා,  නාතිකා හා සමාන 

වයසන  පිබඳබඳව අපි මීය ට වයා සලලකිල්ලක් ෙක්ව්සන ඕනෑ. ෙල්ස 

තිශබන "ටික් ශට ක්" සමාන මාධය නාල  මලන බල්සන. ෙඟදී 

ශ්  පිබඳබඳව විශ  ෂ වාර්තා කිහිප ක්ම පෙශවලා තිශබනවා. 

One states, "Teenage boy in Sri Lanka stabbed to death 
over TikTok video". ශ්  විධි ට සමාන මාධය තුමබඳ්ස අෙ ඇති වී 
තිශබන ශ්  වයසන  නතර කාර්සන අපි වහාම වලය පිබඳශවෙක් 

සකාස් කාර්සන ඕනල. මා කි ්සශ්ස නලහල,  සමාන මාධය තහන්  

කාෙ ුතතුමයි කි ලා. නමු්ත ශ් වා නි ාමන  කිරීම සඳහා වලය 

පිබඳශවෙක් සකාස් කිරීමට කාාල  පලිකණ තිශබනවා.  

 විශ  ෂශ ්සම ම්ත කුඩු,  ම්ත ද්රවය අෙ වි ාල ව ශ ්ස 

අ්තඅයසගුවට ම්සනවා.  නමු්ත තවම එල්ලු් මහට ගි  ිකනිශහක්,  

අවුු ු  20කාට ශහෝ අවුු ු  ,0කාට හිශර්ට ගි  ිකනිශහක් ශස  ා 

ම්සන බලහල. හිශර්ට ගි ්ත   ිකනිහා හිශර් ඇතුමශෙ  ඉඳශමන්ත 

රපුම ම්ත ද්රවය නාවාර්  කාරනවා. අෙ සිසමේපූු ව,  මලශල්සි ාව 

වලනි රටවල් පවා ම්ත ද්රවය නාවාර් කාු ව්සට විු ්ධධව කාටුතතුම 

කාරනවා. ම්ත ද්රවය ග්රෑ්  එකාක් ෙඟ තිුදණ්ත අෙ මරණ ෙඬුවම 

නි ම කාරනවා. ෙල්ස ශට්රෝලර්  ාරා එක්කා වි ාල ව ශ ්ස ම්ත 

ද්රවය අහුශවනවා.   ස් බ්සධ නඩුවලට වලඩි කාාල ක්  මත 

කාර්සන වුවමනාවක් නලහල.   නඩුවලට ්රමු්්තව  දීලා,  

වලරැදිකාු ව්සට මරණ ෙඬුවම නි ම කාර්සශ්ස නල්තශ්ත ඇයි? 

සසවිධානා්තමකා අපරාධවලට මරණී  ෙඩලයන  නි ම කාර්සශ්ස 

නල්තශ්ත ඇයි?  

නාතය්සතර ්රිකතී්ස අුවව කාටුතතුම කාර්සන ගිශ  ්ත න්  

ශ් වා කාර්සන හ් බ ව්සශ්ස නලහල. නමු්ත,  අශේ රශට් අව යතා 

අුවව,  ශතෝරා ම්ත අපරාධ සඳහා ශහෝ අපි මරණී  ෙඩලයන  

නි ම කාෙ ුතතුමයි. කුඩු පලකාට් එකාක් ෙඟ තබා ම්සනා ශකාශනක් 

651 652 

[මු  නිමල් සිරිපාල ෙ සිල්වා  මහතා  
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ශන ශවයි කුඩු කිශලෝ 50ක්,  52ක්,  එශහම නල්තන්  කිශලෝ 

500ක්,  5, 000ක් ශමනලල්ලා එබඳපිටම අහුවුණු අ ට අපි ෙඬුව්  දි  

ුතතුම නල්ධෙ? එවලනි වත්ධමල ්ස හුරතල් කාර කාර හිටිශ  ්ත න්  ශ්  

අපරාධ අවම කාර්සන හ් බ ව්සශ්ස නලහල. සමහු  ශ්  මලන කාාා 

කාර්සන්ත භ යි. නමු්ත අශේ ුතතුමකාම වි  ුත්තශ්ත ශ්  සමාන 

වයසනශ ්ස අශේ රට ශබ්රා මලනීමයි. අපි   මලන්ත කාල්පනා 

කාර්සන ඕනෑ.   වාශ ම,  සසවිධානා්තමකා අපරාධ වලෙලක්වීම 

පිබඳබඳව්ත කාල්පනා කාර්සන ඕනෑ. එශහම කාල්පනා කාරලා ශ්  

සඳහා විශ  ෂ වලය පිබඳශවෙක් ශ  ේසන කි ලා මු  අධිකාරණ 

ඇමතිතුමමාශම්ස ඉල්ලා සිටිික්ස,  මට කාාල  ලබා දීම මලන 

තබතුමමාට්ත ස්තුමතිව්සත ශවික්ස මශ  කාාාව අවස්ස කාරනවා,  

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Charles Nirmalanathan. 
You have 12 minutes. 

 
[ெி.ெ. 12.18] 

 

ගු චාල්සන නිර්වලනාදන් වහතා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
தகௌரவ தமலமைதொங்குகின்ற உறுப்ெினர் அவர்ககள, 

இன்று நீதி அமைச்சினுமடய சட்டமூலங்களின்ைீது 

நமடதெறுகின்ற விவொதத்தில் எனக்கும் கெச 

வொய்ப்ெளித்தமைக்கு நன்றிமயத் ததொிவித்துக்தகொள்கின்கறன். 

குறிப்ெொக, ஏற்தகனகவ இருக்கின்ற ெயங்கரவொதத் தமடச் 

சட்டத்திற்கு ைொற்றீடொக இன்னுதைொரு ெயங்கரவொதத் தமடச் 

சட்டத்திற்கொன வமரதெொன்மற நீதியமைச்சு முன்தைொழிந் 

திருக்கின்றது. ஆயினும், தற்தெொழுது முன்தைொழியப் 

ெட்டிருக்கின்ற இந்தப் ெயங்கரவொதத் தமடச் சட்டம் என்ெது 

முந்மதய ெயங்கரவொதச் சட்டத்மதப் கெொன்கற இருக்கின்றது 

என்ெமத நொன் தகரளவ அமைச்சருக்கும் இந்தச் சமெக்கும் 

கூறிக்தகொள்ள விரும்புகின்கறன். ைிக முக்கியைொக, 

ஏற்தகனகவ ெயங்கரவொதத் தமடச் சட்டத்தில் குற்ற ஒப்புதல் 

வொக்குமூலத்தின் அடிப்ெமடயில் சந்கதக நெர்கமளக் 

மகதுதசய்யும் நமடமுமற இருந்தது. அகதகெொன்று, புதிதொக 

முன்தைொழியப்ெட்ட இந்தப் ெயங்கரவொதத் தமடச் சட்டத்திலும் 

“குற்ற ஒப்புதல் வொக்குமூலத்தின் அடிப்ெமடயில் மகதுதசய்ய 

முடியும்” என்ற தசொற்ெிரகயொகம் ெயன்ெடுத்தப் 

ெட்டிருக்கின்றது. குறிப்ெொக, ெயங்கரவொதத் தமடச் 

சட்டத்தின்கீழ் எந்தவிதைொன சொட்சியும் இல்லொைல் 

மகதுதசய்யப்ெடும் ஒரு நெர், சித்திரவமத தசய்யப்ெட்டு, 

சம்ெந்தப்ெட்ட அதிகொொிகள் வழங்குகின்ற ஆவணங்களில் 

எல்லொம் மகதயழுத்து மவக்க நிர்ப்ெந்திக்கப்ெடுகின்றொர். 

அவ்வொறு மகதயழுத்து மவத்ததன் அடிப்ெமடயில் அவர் 

நீண்ட கொலைொகத் திகதி இடப்ெடொத ஒரு விசொரமணக் 

மகதியொகச் சிமறச்சொமலக்குச் தசல்கின்றொர். அந்த வமகயில்,  

ைொற்றீடொன ெயங்கரவொதத் தமடச் சட்டம் என்ெதுவும் 

ஏற்தகனகவ இருந்த சட்டத்மதப் கெொன்றததொரு சட்ட 

வமரெொக இருக்கின்றததன்ெமத நொன் கூறிக்தகொள்ள 

விரும்புகின்கறன்.  

தற்தெொழுது அரசொங்கம் ைொற்றீடொன இந்தச் சட்ட 

வமரமெக் தகொண்டுவந்திருப்ெதற்குக் கொரணம், கடந்த சில 

ைொதங்களுக்கு முன்ெொக ஐகரொப்ெிய ஒன்றியப் 

ெொரொளுைன்றத்தில், இலங்மகயில் ெயங்கரவொதத் தமடச் 

சட்டத்மத நீக்கொவிட்டொல் GSP வொிச் சலுமகமய 

நிறுத்தப்கெொவதொக ஒரு தீர்ைொனம் நிமறகவற்றப் 

ெட்டமைதொன் என்று நொன் நிமனக்கின்கறன். 

அதனடிப்ெமடயில், ஒரு சில ைொதங்களுக்கு முன்பு ஐகரொப்ெிய 

ஒன்றியப் ெொரொளுைன்றத்தின் ஒரு குழு இலங்மகக்கு விஜயம் 

தசய்து, ெல குழுக்கமளயும் சந்தித்து இது ததொடர்ெொன 

ஆகலொசமனமயப் தெற்றிருந்தது. இகதகெொன்று, 2015ஆம் 

ஆண்டிலிருந்த அரசொங்கம் இந்தப் ெயங்கரவொதத் தமடச் 

சட்டத்மத நீக்குவதொக ஐ.நொ. ைனித உொிமைப் கெரமவயில் 

வொக்குறுதியளித்திருந்தது. ஆனொல், இன்று 2022ஆம் ஆண்டு 

தெப்ரவொி ைொதம் வமரயிலும் -  
 

ගු එ්ප.යූ.එ්ප. වලි සබ්රි වහතා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 

Hon. Presiding Member, just give me one minute to 
answer him. 

நீங்கள் இந்தச் சட்டத்தில் எந்தவித நன்மையும் இல்மல 

என்று தசொல்கிறீர்களொ? நீங்கள் அமத வொசித்துப் ெொர்த்தீர் 

களொ? 
 

ගු චාල්සන නිර්වලනාදන් වහතා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
ஆம், நொன் வொசித்துப் ெொர்த்கதன். அது ெமழய சட்டத்மத 

ஒத்ததொககவ இருக்கின்றது. ஒருசில ைொற்றங்கள் தசய்யப் 

ெட்டிருக்கின்றன. உதொரணைொக, “ெதிதனட்டு ைொதங்கள்” 

என்ெது “ென்னிரண்டு ைொதங்கள்” என்று ைொற்றப் 

ெட்டிருக்கின்றது.  

 
ගු එ්ප.යූ.එ්ප. වලි සබ්රි වහතා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
நீங்கள் ஐந்து வருடங்களொக நல்லொட்சி அரசொங்கத்தில் 

இருந்தீர்கள்தொகன! அதில் ஏதொவது ஒரு ைொற்றம் தசய்தீர்களொ?  

 
ගු චාල්සන නිර්වලනාදන් වහතා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
நொங்கள் நல்லொட்சி அரசொங்கத்தின் ெங்கொளிகளொக 

இருக்கவில்மல.  

 
ගු එ්ප.යූ.එ්ප. වලි සබ්රි වහතා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
நீங்கள் support ெண்ணி இருக்கிறீர்கள். நொங்கள் அதில் 

இருந்த ஒன்றமர வருடத்மத ஒரு வருடைொக்கியிருக்கிகறொம்; 

கவமலவொய்ப்புக் தகொடுத்திருக்கிகறொம். Doctor ஆகப் 

கெொவதற்கு -  

 
ගු චාල්සන නිර්වලනාදන් වහතා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
இமவ ஏைொற்று கவமல! நீங்கள் சர்வகதசத்மத 

ஏைொற்றுகின்ற தசயமலத்தொன் தசய்திருக்கிறீர்ககளதயொழிய, 

நியொயைொன முமறயில் ைக்களின் ைனித உொிமைமயப் 

கெணக்கூடிய வமகயில் உங்களது சட்ட வமரவு 

இருக்கவில்மல என்ெமத நொன் கூறிக்தகொள்ள விரும்புகிகறன்.   

கநற்று சட்டத்தரணி ஹிஜொஸ் ஹிஸ்புல்லொஹ் 

அவர்களுக்குப் ெிமண வழங்கப்ெட்டிருக்கின்றது. அவருக்குப் 

ெிமண வழங்கியமைமய உண்மையில் நொன் வரகவற்கிகறன். 

ஆனொல், கடந்த ஐ.நொ. ைனித உொிமைகள் கெரமவயின் 

வொய்மூல அறிக்மகயில் அதன் ஆமணயொளரொல் சட்டத்தரணி 

ஹிஜொஸ் ஹிஸ்புல்லொஹ் அவர்களின் தெயர் 
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පාර්ලිශ් ්සතුමව 

உச்சொிக்கப்ெட்டிருந்தது. அதன் அடிப்ெமடயில்தொன் 

ெயங்கரவொதத் தமடச் சட்டத்தின்கீழ் தடுத்துமவக் 

கப்ெட்டிருந்த ஹிஜொஸ் ஹிஸ்புல்லொஹ் அவர்களுக்குத் 

தற்தெொழுது ெிமண வழங்கப்ெட்டிருக்கின்றது. அவர் ஒரு 

தெொய்க் குற்றச்சொட்டினொல் நீண்டகொலம் ெயங்கரவொதத் தமடச் 

சட்டத்தின்கீழ் தடுத்து மவக்கப்ெட்டிருந்தொர். இன்னும் ஒரு சில 

வொரங்களில் இலங்மக அரசொங்கம் ஐ.நொ. ைனித உொிமைகள் 

கெரமவக்கு எழுத்துமூல அறிக்மகமயச் சைர்ப்ெிக்க கவண்டும். 

அந்த அறிக்மக சைர்ப்ெிக்கப்ெடுகின்றகெொது, இந்த 

விடயத்மதயும் அதில் கசர்ப்ெதற்கொகத்தொன் கநற்று அவருக்குப் 

ெிமண வழங்கப்ெட்டது.  

அதுகெொல, ெயங்கரவொதத் தமடச் சட்டத்திற்குப் ெதிலொகக் 

தகொண்டுவரப்ெட்டிருக்கும் சட்டமூலமும் அகத அடிப்ெமடயில் 

தொன் தகொண்டுவரப்ெட்டிருக்கிறகததயொழிய, இங்கு ெொதிக்கப் 

ெட்ட ைக்களுக்கு நீதி கிமடக்ககவண்டுதைன்ற உண்மையொன 

நல்தலண்ணத்தின் அடிப்ெமடயிகலொ, கநொக்கத்துடகனொ 

அல்ல என்ெமத நொன் இங்கக கூறிக்தகொள்ள 

விரும்புகின்கறன். குறிப்ெொக, ஐ.நொ. ைனித உொிமைகள் 

கெரமவக்கு எழுத்துமூல அறிக்மக சைர்ப்ெிப்ெதற்கொகவும் 

ஐகரொப்ெிய ஒன்றியப் ெொரொளுைன்றத்தில் நிமறகவற்றப் 

ெட்டவொறு GSP வொிச் சலுமகமயப் தெற்றுக்தகொள்ளும் 

கநொக்கத்திற்கொகவும்தொன் இந்த விடயங்கள் 

நமடதெறுகின்றகததயொழிய, இலங்மகயில் ைனித உொிமைகள் 

கெணப்ெட கவண்டுதைன்ற கநொக்கில் இச்தசயற்ெொடுகள் 

முன்தனடுக்கப்ெடவில்மல என்ெமத நொன் இங்கக 

கூறிக்தகொள்ள விரும்புகிகறன்.  

அடுத்ததொக, ஒருசில நொட்களொக இந்தியத் தைிழ் நொட்டு 

ைீனவர்களுக்கும் எைது வடெகுதி ைீனவர்களுக்கும் இமடயில் 

சில முரண்ெொடுகள் நமடதெற்றுக்தகொண்டிருக்கின்றன. 

இன்று, இந்தச் சமெயில் கடற்தறொழில் அமைச்சர் அவர்கள் 

ஒரு கூற்மற தவளியிட்டிருந்தொர். இன்று தவளியிட்ட அகத 

கூற்மறத்தொன் நொன் ஒன்றமர வருடங்களுக்கு முன்ெொக இகத 

ெொரொளுைன்றத்தில் இழுமவ வமலப் ெடகுகள் ததொடர்ெொகக் 

ககள்வி ககட்டகெொதும் அவர் கூறியிருந்தொர். அதொவது, தொன் 

ெொரதப் ெிரதைகரொடு கமதத்திருப்ெதொகவும் ெிரச்சிமன 

தீர்க்கப்ெடும் என்றும் அன்று கூறிய அகத ெதிமலத்தொன் 

இன்றும்  கூறினொர். இன்று கடலுக்குச் தசல்வதற்கு எைது 

ைீனவர்கள் அச்சப்ெடுகின்றொர்கள். உண்மையில் இந்திய 

ைீனவர்கள்தொன் இந்த உயிர்ச் கசதத்மத ஏற்ெடுத்துகிறொர்களொ 

அல்லது இரொஜதந்திர நடவடிக்மகயொக இலங்மக அரசொங்கம் 

ஏதொவது ைமறமுக நடவடிக்மகமய எடுக்கின்றதொ? என்ெது 

சந்கதகைொக இருக்கின்றது. ஏதனன்றொல், தைிழ் நொட்டு 

ைக்களுக்கும் வடக்கு, கிழக்கில் இருக்கின்ற தைிழர்களுக்கும் 

இமடயில் ஒரு ெிொிவிமனமய உண்டுெண்ணிவிட்டொல்  

தைிழர்கள்ைீதொன இந்திய ைத்திய அரசொங்கத்தினுமடய 

ெொர்மவ குமறந்துவிடும் என்ெது இலங்மக அரசொங்கத் 

தினுமடய ஓர் எண்ணைொக இருக்கலொம் என்ெமத நொன் 

கூறிக்தகொள்ள விரும்புகின்கறன்.  

ஏதனன்றொல், நொன் ககட்ட ககள்விக்கு எந்த விதத்திலும் 

தெொருத்தைொனதொகக் கடற்தறொழில் அமைச்சொினுமடய 

ெதிலொனது அமையவில்மல. நொன் அவொிடம், 

“கடற்தறொழிலுக்கு ைீனவர்கள் தசல்கின்றகெொது உயிர் ஆெத்து 

ஏற்ெடொத வமகயில் கடற்தறொழில் அமைச்சும் அரசொங்கமும் 

தெொறுப்புக்கூற முடியுைொ, அதற்குொிய நடடிவக்மகமய எடுக்க 

முடியுைொ?" என்று ககட்டிருந்கதன். ஆனொல் அவர் அதற்குப் 

ெதில் கூறொைல், அவருமடய வழமையொன ெொணியில் 

அவ்வொறொன கமதகமளச் தசொல்லிவிட்டுப் கெொய்விட்டொர். 

அவர் அரசியல் ொீதியொகக் கமதப்ெொர்; ெமழய கமதகமளச் 

தசொல்வொர். உண்மையில் அந்தப் ெொதிக்கப்ெட்ட ைீனவர்கள் 

ததொடர்ச்சியொகக் கடலுக்குச் தசல்ல முடியொத சூழ்நிமல 

இருக்கின்றது. எனகவ, எங்களுமடய ெிரகதசத்தில், 

எங்களுமடய கடலில், எங்களுமடய ைீனவர்கள் சுதந்திரைொக 

ைீன் ெிடிப்ெதற்குொிய சூழ்நிமலமய அரசொங்கம் ஏற்ெடுத்திக் 

தகொடுக்க கவண்டும்.  

இந்தியொ எங்களுமடய தொய் நொடு. நொங்கள் இந்தியொமவ 

எதிர்க்கவில்மல; தைிழ் நொட்டு ைீனவர்கமள எதிர்க்கவில்மல. 

ஆனொல், “தொயும் ெிள்மளயும் ஆனொலும் வொயும் வயிறும் கவறு” 

என்ெொர்கள். அந்த வமகயில் அவர்கள் எங்களுமடய கடலில் 

எங்களுமடய ைீனவர்களுமடய வொழ்வொதொரம் இருக்கின்ற 

ெிரகதசத்திற்குள் ஊடுருவி, எங்களுமடய ைீனவர்களின் 

ெடகுகமள அழித்துப் தெொருட்கமளச் கசதைொக்கி, 

எங்களுமடய ைக்களுக்கு உயிரொெத்மத ஏற்ெடுத்துகின் 

றகெொதும் இலங்மக அரசொங்கம் ஏன் தைௌனைொக 

இருக்கிறது? என்ெதுதொன் ைிகப் தெொிய ஒரு ககள்வியொக 

இருக்கிறது என்ெமத நொன் இந்தச் சமெயில் கூறிக்தகொள்ள 

விரும்புகின்கறன்.  

அடுத்ததொக, நிதி அமைச்சுத் ததொடர்ெொக ஒருசில 

விடயங்கமளக் கூறகவண்டும். நிதி அமைச்சர் தகௌரவ 

தெஸில் ரொஜெக்ஷ அவர்கள் கடந்த வரவு தசலவுத்திட்ட 

உமரயின்கெொது, 4,917 உள்ளூரொட்சி வட்டொரங்களுக்கு 

19,668 ைில்லியன் ரூெொய் ஒதுக்கப்ெட்டிருக்கின்றததன்று 

இந்தச் சமெயில் கூறியிருந்தொர். அத்துடன், உள்ளூரொட்சி 

ைன்றத்திற்கு ைக்களொல் ததொிவுதசய்யப்ெட்டவர்கள் இந்தப் 

ெணத்மத எந்தவித அரசியல் கலப்பும் இல்லொைல், எந்தத் 

திட்டத்திற்குப் ெயன்ெடுத்தலொதைனத் தீர்ைொனிக்க 

முடியுதைன்றும் அவரொல் உறுதிதைொழி வழங்கப்ெட்டது. 

ஆனொல், எங்களுமடய ெிரகதசங்களில் அந்தச் தசயற்ெொடு 

இல்மல. அந்த வட்டொரங்களில் என்ன விடயங்கமளச் தசய்ய 

முடியும் என்று அங்குள்ள ஆளும் கட்சிமயச் சொர்ந்த 

ெொரொளுைன்ற உறுப்ெினர்கள் தீர்ைொனிக்கின்ற சூழ்நிமலதொன் 

இருக்கின்றது. ைற்மறய இடங்களில் எப்ெடி 

நடக்கின்றததன்று எனக்குத் ததொியொது. வடக்கு, கிழக்குப் 

ெிரகதசங்களில், குறிப்ெொக தைிழர்களின் ெிரகதசங்களில் 

அந்தந்த வட்டொரங்களில் ததொிவுதசய்யப்ெட்ட ைக்கள் 

ெிரதிநிதிகள்மூலம் அல்லது அவர்களுமடய ஆகலொசமனமயப் 

தெறொைல் திட்டங்கமள நமடமுமறப்ெடுத்துவததன்ெது 

சர்வொதிகொர ஆட்சியினுமடய ஒரு ெடிக்கல்லொக அமைகிறது. 

சமெ முதல்வரொக இருக்கின்ற தகௌரவ அமைச்சர் திகனஷ் 

குணவர்தன அவர்கள் இதில் தமலயிட கவண்டுதைன்று நொன் 

ககட்டுக்தகொள்கின்கறன். ஏதனன்றொல், சமெயில் 

வழங்கப்ெட்ட உறுதிதைொழிகள் ைீறப்ெட்டுக்தகொண்டிருக் 

கின்றன. ஆககவ, தகௌரவ நிதியமைச்சர் தெஸில் கரொஹண 

ரொஜெக்ஷ அவர்களொல் உள்ளூரொட்சி ைன்றங்களுக்கு 

ஒதுக்கப்ெட்ட இந்த நிதியினூடொக கைற்தகொள்ளப்ெடும் 

திட்டங்கள் அந்தந்த உள்ளூரொட்சி ைன்றங்களின் 

உறுப்ெினர்களின் ஆகலொசமனப்ெடி நமடமுமறப்ெடுத்தப் 

ெடகவண்டும் என்ெது எங்களுமடய கட்சி சொர்ெொன கருத்தொக 

இருக்கின்றது. ஆககவ, இந்த விடயத்தில் தகௌரவ அமைச்சர் 

அவர்கள் தமலயிட்டு, அவரது தசயலொளர் ஊடொக 

எங்களுமடய ெிரகதசங்களில் உள்ள அந்தந்த ைொவட்டச் 

தசயலொளர்களுக்கு ஆகலொசமன வழங்குவதன்மூலம் ெிரகதச 

தசயலொளர்கள் அமத நமடமுமறப்ெடுத்த ஆவன 

தசய்யகவண்டுதைன்று நொன் ககட்டுக்தகொள்கின்கறன்.  

சில ைொவட்டங்களில் உள்ளூரொட்சி ைன்ற 

உறுப்ெினர்களுக்கு இதற்குொிய முன்தைொழிவுகமள, 

655 656 

[මු  චාල්ස් නිර්මලනාේස මහතා  
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ஆகலொசமனகமளத் தரும்ெடி கடிதங்கள் அனுப்ெப் 

ெட்டிருக்கின்றன. ஆனொல், அவ்வொறு முன்தைொழிவுகமளக் 

ககொொிக் கடிதம் அனுப்ெிய அகத ெிரகதச தசயலகங்ககள 

“நீங்கள் முன்தைொழிவுகமளத் தந்தொலும் அதற்குொிய திட்டங்கள் 

அரசொங்கக் கட்சிப் ெொரொளுைன்ற உறுப்ெினர்களுமடய 

ஆகலொசமனயின்ெடிதொன் தீர்ைொனிக்கப்ெடும்” என்று 

கூறுகின்றன. ஆககவ, இதில் தகௌரவ அமைச்சர் திகனஷ் 

குணவர்தன அவர்கள் தமலயிட்டு, ெொரொளுைன்றத்தில் 

தகௌரவ நிதியமைச்சர் தெஸில் ரொஜெக்ஷ அவர்களொல் 

அளி க்கப்ெட்ட உறுதிதைொழியின் ெிரகொரம், ைக்களொல் 

ததொிவுதசய்யப்ெட்ட ெிரதிநிதிகளொன உள்ளூரொட்சி ைன்ற 

உறுப்ெினர்கள் அந்த 4 ைில்லியன் ரூெொய்க்குொிய திட்டத்மத, 

முழுமையொக நமடமுமறப்ெடுத்துவதற்கு உொிய ஒழுங்குகமளச் 

தசய்துதகொடுக்ககவண்டுதைன்று ககட்டுக்தகொள்கின்கறன்.   

அடுத்ததொக, தகௌரவ அமைச்சர் திகனஷ் குணவர்த்தன 

அவர்கள் இங்கிருக்கின்றகெொது இன்னும் ஒரு விடயத்மதக் 

கூற விரும்புகின்கறன். தகௌரவ அமைச்சர் அவர்ககள, இந்த 

விடயம் ததொடர்ெில் நொன் உங்களிடம் எழுத்துமூலைொன ஒரு 

ககொொிக்மகமயயும் வழங்கியிருந்கதன். வவுனியொ 

ைொவட்டத்தினுமடய Higher National Diploma னப்ெடும் 

உயர் கல்வி நிறுவனத்தில் Information Technology 
கற்மகதநறி 2022ஆம் ஆண்டு நிறுத்தப்ெட்டிருக்கின்றது. 

கடந்த கொலங்களில் நமடதெற்ற கற்மகதநறி தற்தெொழுது 

நிறுத்தப்ெட்டிருக்கின்றது. அங்கு அதற்குொிய விொிவுமரயொளர் 

இல்லொத கொரணத்தினொல் நிறுத்தப்ெட்டிருக்கின்றததன்று நொன் 

அறிந்திருக்கின்கறன்; ைொணவர்கள் முமறப்ெொடு 

தசய்திருக்கின்றொர்கள். தகௌரவ அமைச்சர் அவர்ககள, ஒரு 

கற்மகதநறிக்கு விொிவுமரயொளர் இல்மலதயன்று தசொன்னொல், 

அதற்குப் ெதிலீடொக விொிவுமரயொளர் ஒருவமர நியைிக்க 

கவண்டும். அமதவிடுத்து, அந்தக் கற்மகதநறிமய அந்த 

ைொவட்டத்திகல இல்லொைலொக்கினொல் அதமனக் கற்க விரும்பும் 

ைொணவர்கள் எங்கு தசன்று அதமனத் ததொடர முடியும்? 

அங்கிருந்த ஒரு ெணிப்ெொளர் நொயகம் தன்னுமடய கசமவமய 

நிமறவுறுத்தும்கெொது இந்த ஆகலொசமனமய வழங்கிவிட்டுச் 

தசன்றிருக்கின்றொர். ஆககவ, தகௌரவ அமைச்சர் அவர்ககள, 

புதிதொகப் ெணிப்ெொளர் நொயகம் ஒருவமர நியைித்தவுடன் 

வவுனியொவில் 2022ஆம் ஆண்டுக்கொன Information 
Technology கற்மகதநறிமய உடனடியொக ஆரம்ெிப்ெதற்கு 

நீங்கள் நடவடிக்மக எடுக்ககவண்டும் என்று இந்தச் 

சமெயினூடொகக் ககட்டுக்தகொள்கின்கறன்.  நன்றி.    
 
ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දිවා රහාර  විශේකා  සඳහා පස් වු  5.,0 ෙක්වා සභාශේ 

කාටුතතුම තාවකාාලිකාව අ්ත හිටුවනවා.  

   
රැසනමව ඊ  වනුකූලව තාවකාලිකව ව්  හිුමවන ලදින්  ව.භා. 

1.30  නිපයෝජය කාරක සභාපතිුරවාපග්ධන ගගු වාගජන් රාවනාදන් 
වහතා  සභාපති් වපයන් නැවත පව් වන ලදී. 

அதன்ெடி, அைர்வு ெி.ெ. 1.30 ைணிவமர இமடநிறுத்தப்ெட்டு 

ைீண்டுந் ததொடங்கிற்று. குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள் 

[ைொண்புைிகு அங்கஜன் 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. 

  
 

ගු නිපයෝජය කාරක සභාපතිුරවා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Vasudeva Nanayakkara. You have 24 

minutes. 

[අ.භා. 5.,0  
 

ගු වාසුපද්ව නානායක්කාර වහතා සජල ස්පපාදන 
වවාතයුරවා   
(ைொண்புைிகு வொசுகதவ நொணொயக்கொர - நீர் வழங்கல் 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of Water 
Supply) 

Hon. Deputy Chairman of Committees, I wish to state 
a few matters which are relevant to the Bills that have 
been presented.  

මු  නිශ ෝනය කාාරකා සභාපතිතුමමනි,  අපි අශේ අධිකාරණ 

ඇමතිතුමමාට ස්තුමතිව්සත ව්සන ඕනෑ,  උසාවිවල කාටුතතුම කාඩින්  

කාර්සන ශමනලවි්ත තිශබ්සනා වූ ශ්  ශ ෝනනා මලන.   වාශ ම 

අවුු ු  ,0කාට වලඩි කාාල කාට පුම ඉහෙ අධිකාරණවල 

විනි ්ච කාාරවු  සස්යාව්ත එතුමමා වලඩි කාො. එශලස 

විනි ්ච කාාරවු  සස්යාව වලඩි කිරීශම්ස මහාධිකාරණවල,  

අභි ාචනාධිකාරණවල හා ුමරි්  උසාවිශේ වලය කාටුතතුමවල 

කාඩින් වීමක් ශවයි කි ා බලාශප ශර ්තතුම ශවනවා. ශ්  රඩලඩුව 

වලශට්වි,  රර්ිකකා  කායා වලටිලා රදී ශ්ධවල් කි  කි ා ඉ්සශ්ස 

නලතිව අපි විනි ්ච කාාරවු  සස්යාව වලඩි කාර්සශ්ස ශකා ශහ මෙ,  

තිශබන සසචාරකා උසාවි ටිකා ස්ිකර උසාවි කාර්සශ්ස ශකා ශහ මෙ,  

කී ක් එශහම කාරලා තිශබනවාෙ කි ලා කාල්පනා කාර්සන ඕනෑ. 

තමු්සනා්සශස ලා කි නවා,  රර්ිකකා  කායා වලටිලා ඉවරයි කි ලා. 

මම ශ්  ශචෝෙනාව විශ  ෂශ ්සම එල්ල කාර්සශ්ස විපක්ෂශේ 

්රධාන සසවිධා කාතුමමා වන මු  කිරිඇල්ල ම්සත්රීතුමමාටයි. 

ශම කාෙ,  එතුමමා තමයි  කා නිතරම කි ා තිශබ්සශ්ස. ශකාශස  

නමු්ත,  අෙ වනවිට තබතුමම්සලා වි ේ  ශන කාරවත මුෙලක් 

අධිකාරණ  ශවුවශව්ස අපි වි ේ  කාර ශමන  නවා.  කායි මට 

අවධාරණ  කාර්සන වුවමනාව තිුදශඩල. තබතුමම්සලා ශන කාරවත 

ශෙ ක් වන රස්තවාෙ  වලෙලක්වීශ්  (තාවකාාලිකා විධිවිධාන) 

පනත අපි ශවනස් කාර්සන  නවා.   නිසා අපට ්ර සසාවක් ලලබි  

ුතතුමයි. 
 

ගු ලක්ෂනවන් කිරිුල්ල වහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු නිපයෝජය කාරක සභාපතිුරවා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is your point of Order?  
 

ගු ලක්ෂනවන් කිරිුල්ල වහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මු  නිශ ෝනය කාාරකා සභාපතිතුමමනි,  එතුමමා මශ  නම සඳහ්ස 

කාො. මම එතුමමාශම්ස අහ්සන කාලමලතියි,  IMF එකාට  නවාෙ 
කි ලා. 
 

ගු වාසුපද්ව නානායක්කාර වහතා   
(ைொண்புைிகு வொசுகதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 කා point of Order එකාක් ශන ශවයි. 

මු  නිශ ෝනය කාාරකා සභාපතිතුමමනි,  මහශප ෙ උසස් 

අධයාපන ශිෂය්තව භාර අරමුෙලට ්රධාන ශලස මුෙල් ලලශබන 

විධි ක් තමයි,    කාාලශේම රන  සසවිධාන  කාරවත SLIIT 
ර තනශ ්ස ලලශබන රො ම.   SLIIT ර තන  පුමගි  
කාාලශේ  ්  වත්ධමල ්ස පිරිසක් විසි්ස පලහලර ම්තතා.   SLIIT 
ර තනශේ පලහලර මලනීම විවිධ කාලබිනට් තීරණවලි්ස සනාා 

කාරලා තිශබනවා. එශහම නල්තන්  නීතයුවූලල කාරලා තිශබනවා.  
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පාර්ලිශ් ්සතුමව 

මු  අලි සබ්රි ඇමතිතුමමනි,  තබතුමමා අධිකාරණ ඇමතිතුමමා 

හලටි ට දීර්ඝ කාාල කාට පස්ශස  අශේ විනි ්ච කාාරවු  සස්යාව 

වි ාල ශලස වලඩි කාර දීලා තිශබනවා.   වාශ ම අශේ අධිකාරණ 

සස්යාව,  විනි ්ච  සභා සස්යාව වලඩි කාර තිශබනවා.   වාශ ම 

සසචාරකා උසාවි විධි ට තිුදණු තල්ස ස්ිකර උසාවි බවට ප්ත කාර 

තිශබනවා.   සඳහා අපි ශල කු වි ෙමකු්ත ෙරා තිශබනවා.   

ෙලනට්ත එවලනි වි ෙමක් ෙරික්ස ඉ්සනවා. අශේ ලක්ෂ්ම්ස 

කිරිඇල්ල ම්සත්රීතුමමා නිතරම කි නවා,  රර්ිකකා  කායා වලටිලා 

කි ලා.  කායි මම ශ්  කාු ණු කිේශේ. කායා වලටුණු රර්ිකකා  තුමෙ 

තබතුමම්සලා ශන කාරවත වි ේ  අෙ අපි අධිකාරණ  ශවුවශව්ස කාර 

ශමන  නවා.  

අපි කාලබිනට් මඩලයලශේදී SLIIT එකා පිබඳබඳව තී්සු වක් 
ම්තතා.   තී්සු ව තමයි,  එශතක් SLIIT ර තන  පිබඳබඳව මුව 
ලලබූ සි ලු තීරණ අවලසගු කිරීම. අවලසගු කාරලා,  SLIIT 
ර තන  නලවත්ත මහශප ෙ උසස් අධයාපන ශිෂය්තව භාර 

අරමුෙලට මුෙල් සප ා ම්සනා වූ ර තන ක් බවට ප්ත කාර්සනයි 

අපට වුවමනා වුශඩල.  ශක් model එකා ශවනස් කාර්සන අපට 

වුවමනාවක් නලහල.   ර තන  පලහලර මලනීමට ශපර්ත ශ්  

model එකා තිුදණා. මම කි ්සශ්ස මහ ෙවල් කාරන 

මසශකා ල්ල කාට නීතිශ ්ස රවරණ  ලලශබන බවයි. ශමවලනි 

ත්ත්තව නීති ට තශර ්තතුම ශේසශ්ස නලහල.  

ෙල්ස අපි හිතමු,  මුෙල් තිශබන,  බල  තිශබන අ  ගිහිල්ලා 

බශල්ස ඉයමක් අල්ලා ම්සනවා කි ලා.   ඉයම බශල්ස අල්ලා 

ශමන   ඉයශ්  ඇ්තත හිිකකාු ව්ස  ශකා්ස එෙවනවා. එතශකා ට 

  හිිකකාු ව්සට  ්සන වතළුව්ස,  ශප ීටසි ට. ශප ීටසි ට ගි ාම 

කි නවා,  ශ් කා සිවිල් නඩුවක් එශහම නල්තන්  ඉය්  නඩුවක් 

කි ලා. එතශකා ට   මුවස්ස ා උසාවි ට  ්සන ඕනෑ. නමු්ත   

මුවස්ස ා  උසාවි  නවා ති ා එො ශවනශකා ට   මුවස්ස ාශ  

ජීවිත  ශමන  ෑමට වුවමනා වි ෙමව්ත ශහ  ා ම්සන බලහල.  

ඉති්ස,    ිකනිහා උසාවි ට  ්සශ්ස ශකා ශහ මෙ? අ්සතිමට 

බලවතළුව්සකාාරකා්  තිශබන අ ට   අ   ට්ත වනවා. එශහම 

නල්තන්  තම්ස පදිසචිශවලා හිටවත ඉයම අහිිකශවලා පාරට 

වලශටනවා. ශම්සන ශ් වා මලන  ්  රකාාර කා රවරණ ක් -

රරක්ෂණ ක්- ලබා ශේසන අපි කාල්පනා කාෙ ුතතුමයි.  

ඊෙඟ කාාරණ  තමයි,  දිනපතා නඩු ඇසීම. මට න්  මතකා 

හලටි ට   ෙවස්වල තිුදශඩල Courts of Assizes. Courts of 

Assizesහි දිනපතා තමයි නඩු අහ්සශ්ස. අපි ලෑස්තිශවලා  ්සශ්ස 
දිනපතා නඩු අහ්සනයි. අපි නඩුවලට ශපනී හිටි්සන  ්සශ්ස 

දිනපතා නඩු ඇශස වි කි න ශ්තු ම ඇතිවයි. මම කි ්සශ්ස,    

අුවව අශේ නීතිඥ මහ්තවු ුව්ත,  නීතිඥ මහ්තික ්ස  දිනපතා නඩු 

ඇසීමට සූොන් ව  ්සන ඕනෑ කි ායි. තම්ස කාලමති නීතිඥ ා 

තබා මලනීම කි න කාාාශව්ස අෙහස් කාර්සශ්ස,  මශ  නඩුව 

දිමටම අහශමන ගිශ  ්ත තබතුමමා ශපනී ඉ්සනවාෙ නල්ධෙ කි ලා   

නීතිඥ ා එක්කා තම්ස කාාා කාර ම්සන ඕනෑ කි න එකායි. 

එතශකා ට නීතිඥ ා කි නවා,  "මට ශපනී ඉ්සන වතළුව්ස,  ශ්  

මාස්තුමව ලලුදශණ ්ත විතරක්" කි ලා. ශ්  මුවස්ස ාට   මාස්තුමව 

ශමව්සන බලරි න් ,    මාස්තුමවට මලෙශපන නීතිඥශ කු ශස  ා 

ම්සන ඕනෑ. එශහම නලතිව ශ්  කාටුතතුම ඉදිරි ට කාරශමන  ්සන 

බලහල. 

 ෙල්ස අපි ශ්  කාාරණ  දිහා බල්සන ඕනෑ,  ශබ ශහ ම විෂ  

බ්ධධවයි. ශ්  කාාරණ  දිහා විෂ  බ්ධධව බලලා,  දිනපතා නඩු 

ඇසීශ්  ශ ෝනනාව ්රි ා්තමකා ශවන රකාාර කාට කාටුතතුම 

කාර්සන ඕනෑ.  කා අපට බලහල,  නි ම කාර්සන. ශම කාෙ,  එශහම 

නි ම කාොම ශන ශ කු්ත කාු ණු කි නවා. අපි ේසනවා,  

Fundamental Rights නඩු මාස ක් ඇතුමෙත අහලා ඉවර කාර්සන 

ඕනෑ කි ලා නි ම කාර තිශබන බව. නමු්ත මාස ක් ඇතුමෙත 

ශන ශවයි,  අවුු ්ධෙක් ඇතුමෙතව්ත ශ්  නඩු අහලා ඉවර ශව්සශ්ස 

නලහල. නමු්ත  කා ්ර ්න කාර්සන ශකාශනක් ඇ්තශ්ත්ත නලහල; 

්ර ්න කාර්සන තලනක් ඇ්තශ්ත්ත නලහල.  කාට  ් කිසි 

රකාාර කි්ස ්රතිකාාර කාර්සන ඕනෑ ශ්   පාර්ලිශ් ්සතුමශව්සමයි.   

ශ්  නඩු මාස ක් ඇතුමෙත අහලා ඉවර කාෙ ුතතුමයි කි ලා 

පාර්ලිශ් ්සතුමශව්ස කිේව්ත එශහම කාර්සන බලරි අවස්ාා 

තිශබනවා න්  උසාවි ට බල ක් තිශබනවා,  ඊට වයා කාල් ම්සන. 

උසාවි ට තිශබන   බල  මලන උසාවි  ශෙන තී්සු ව්ත එක්කා,  

 කාට ්රතිකාර්ම ක් කාර්සන අපට වතළුව්සකාමක් නලහල.   නිසා 

අපි ශ් කා අශේ නීතිඥ වත්තතීශේ සසස්කාතති  බවට ප්ත කාර ම්සන 

ඕනෑ.   වාශ ම විනි ්ච  රසනවල දිනපතා නඩු අහලා,  

ඉක්මනට නඩු ඉවර කාර්සන ඕනෑ. 

ඊෙඟට,  මශහස්රා්ත උසාවිවල තමයි ශල කුම ්ර ්න  

තිශබ්සශ්ස. මම හිත්සශ්ස අපි මශහස්රා්ත උසාවි වලඩි කාශෙ ්ත,  

  මශහස්රා්ත උසාවි අතර නඩු ශබදී ගිහිල්ලා,  නීතිඥ ්සට්ත 

 ශකා්ස  හපතක් වනවා.   අුවව,  අඩුශව්ස නඩු තිුදණු 

නීතිඥ ්සට අලු්ත උසාවිවලට  ්සන වතළුව්ස වනවා. නමු්ත අශේ 

 කා වත්ධමල රො ම අුවව්ත,  අශේ කාලාප  අුවව්ත,  අශේ 

නනමහන  අුවව්ත ෙල්ස අපට ඉ්සන විනි ්ච කාාරතුමම්සලාශ  

සස්යාව මදි.   කාාරණ  අශේ අධිකාරණ ඇමතිතුමමා අපට 

කාලබිනට් මඩලයලශේදී කි ලා ු ්සනා. එතුමමා කිේවා,  ඉ්සදි ාවට්ත 

වයා අශේ   විනි ්ච කාාරතුමම්සලා ශ  සස්යාව අඩුයි කි ලා. ශ්  

ත්ත්තව ට අපි ්රතිකාර්ම ක් කාර්සන ඕනෑ. නමු්ත එකා 

රඩලඩුවකාට අවුු ු  ශෙකාක් ඇතුමෙත ශ්  ්රතිකාර්ම  කාරලා ඉවර 

කාර්සන බලහල. තිුදණු රඩලඩු අුවපිබඳශවබඳ්ස ශ්  මලන කිසි ්  

අවධාන ක් ශ  මු ශන කිරීශම්ස ඇති ශව්ඡච ත්ත්තව ක් තමයි 

ශ්  තිශබ්සශ්ස. 

මු  නිශ ෝනය කාාරකා සභාපතිතුමමනි,  කාාාවක් තිශබනවා,  

"නඩු  ්සශනෝ වලනශස්සශනෝ" කි ලා. I do not know the 
Tamil translation of it. It says - I suppose you already 
understand what it says - that the people who go to court 
or into litigation, destroy themselves.  කා තමයි   කි මන. 
  වාශ ම තව්ත කි මනක් තිශබනවා,  "නඩු්ත හාමුු ු ව්සශ  - 

බඩු්ත හාමුු ු ව්සශ " කි ලා. That means, there is no 
confidence in judges because it is said that the judges are 
biased. That is how the saying goes. But, when they are 
biased in favour of truth or in favour of justice, maybe, 
those who have got aggrieved by it are saying so.  

Then, we have to give due consideration to songs of 

Nanda Malini like the one which goes on to say, "..කුමට 
එරට අධිකාරණ  නීති  සහ විනිුමර්ස" කි ලා. ශ්  වාශ ෙ අශේ 

අධිකාරණ ්ත,  අශේ විනිුමු වු ුව්ත කි ලායි   අුවව අහ්සන 

ශව්සශ්ස. If we take the extent to which this questioned 
issue about justice and courts has sunk in, it has even 
gone into the literature of this country.  

ඊෙඟට,  අධිකාරණ කාටුතතුමවලදී වන භාෂා භාවිත  මලන්ත 

කි ්සන ඕනෑ. අපි ඉසග්රීසි භාෂාව භාවිත කාරන එකා ශහ ඳයි. 

හලබලයි,  හලම පාර් ්ව කාටම ඉසග්රීසි ෙලුවමක් තිශබ්සන ඕනෑ. 

සි ලු පාර් ්වවලට ඉසග්රීසි ෙලුවමක් නලති ත්ත්තව ක් තුමෙ ඉසග්රීසි  

භාවිත කාශෙ ්ත,  එතලන තිශබනවා  මූලිකා වරෙක්. මම හිතන 

හලටි ට අශේ සිසහල,  ශෙමෙ භාෂා ශෙකා අපි පාවි්ඡචි කාර්සන 

ඕනෑමයි.  කා තමයි නීති . නමු්ත සමහර ශවලාවට පහුමවට 

ඉසග්රීසි භාෂාව පාවි්ඡචි කාරනවා. නීතිඥවු ්ත ඉසග්රීසි භාෂාව  

පාවි්ඡචි කාරනවා; විනි ්ච කාාරතුමමා්ත පාවි්ඡචි කාරනවා. 

විනි ්ච කාාරතුමමා ඉසග්රීසි භාෂාව භාවිත කාර්සන ඉය වලඩිශ ්ස 

සලසන ශවලාවට ඉසග්රීසි කාාා කාරන නීතිඥවු  තමයි   නඩුවලට 
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ශපනී සිටි්සශ්ස්ත. ඉති්ස මම ශ්  කි ්සන හේසශ්ස අඩු මාශ්ස 

පහෙ උසාවිවල ශහෝ සිසහල,  ශෙමෙ භාෂා ශෙකා භාවිත කාෙ ුතතුම 

බවයි.  මශහස්රා්ත උසාවිවල ෙලනට්ත  කා ශවනවා. ශන ශවන 

තලුව්ත තිශබනවා.  කායි මම කිේශේ. අපි අධිකාරණ ට 

අභිමත ක් දීලා තිශබනවා ඕනෑ භාෂාවක් පාවි්ඡචි කාර්සන කි ලා. 

නමු්ත,  ඇ්තතටම අශේ නීතිශ ්ස එශහම බල ක් දීලා නලහල.  කා 

නිසා සිසහල,  ශෙමෙ භාෂා ශෙකා පාවි්ඡචි කාෙ ුතතුමයි. එම  භාෂා 

ශෙකා පාවි්ඡචි කාෙ ුත්තශ්ත   පාර් ව්කාු ව්ස අුවවයි.  

ශශ්ර ෂ්ාාධිකාරණශේ න්  ඉසග්රීසි භාෂාශව්ස තමයි සි ලු ශ්ධ 
ශකාශර්සශ්ස. මම ේසශ්ස නලහල,    ශවුවශව්ස විශ  ෂ නීති ක් 

අපි හෙලා තිශබනවාෙ කි ලා.  කා අශේ පරිච ක් - practice - 

ශවලා තිශබනවා. අශේ සර්ත එ්ස. ෙ සිල්වා නඩුකාාරතුමමා වලනි අ  

අව ය ශවලාවලදී රානය භාෂාවලිුව්ත  තම උසාවිශේ විනි ්ච  

රසනශේ ඉඳශමන කාටුතතුම කාරවත බව මට මතකායි.  

අධිකාරණ ශස වා ශකා ිකසම මීය ට වයා  ක්තිම්ත ශව්සන ඕනෑ. 

 ශකා්ස ශ්ස තක්ශකාෝම විනි ්ච කාාරතුමම්සලා අධීක්ෂණ  

කාර්සශ්ස. අධිකාරණ ශස වා ශකා ිකසශ්  ෙලනට ඉ්සශ්ස 

ශශ්ර ෂ්ාාධිකාරණශේ අමවිනිුමු තුමමා්ත,  ශනයෂ්ා විනි ්ච කාාර 

තුමම්සලා ශෙපෙකු්ත.   තුම්සශෙනාට ඇ්තතටම පහෙ අධිකාරණ 

සි ල්ලක්ම මලන ශස  ා බල්සන ශවලාවක්,  නිවාඩුවක් නලහල. 

එතුමම්සලාට වතළුව්ස   ්   ්  තීරණ ස් බ්සධශ ්ස ්රි ා්තමකා 

ශව්සන. ශබ ශහෝ විට  අධිකාරණ ශස වා ශකා ිකසශ්  කාටුතතුම 

ශකාශර්සශ්ස ශල්කා් වර ා අති්ස. මට මතකායි එස්.රර්. 

වි ශජ්තිලකා ශල්කා් වර ා -පුම කාාල කා එතුමමා ශශ්ර ෂ්ාාධිකාරණ 

විනි ්ච කාාරවරශ කු වුණා- ඉ්සන  ශකා ට   සි ලු කාටුතතුම අපට 

මනාප රකාාර ට සිු  වුණා. නමු්ත  කා හරි භ ානකා වලයක්. 

අධිකාරණ ශස වා ශකා ිකසශ්  ශල්කා් ශ  අශ්ත එ  වමකීමක් 

හලටි ට තලබීම බරපතෙ ්ර ්න ක්;   වාශ ම දූෂණ ට තුමඩු ශෙන 

කාාරණ ක්.  කා නිසා ශ්  මලන  ්  පි වරක් ම්සන ඕනෑ. කුමක්ෙ 

  පි වර කි ලා මම ේසශ්ස නලහල. මම කාල්පනා කාරන හලටි ට 

අශේ විනි ්ච කාාරතුමම්සලා ශෙපෙට්ත,  අග්රවිනි ්ච කාාරතුමමාට්ත 

ශවලාවක් නලහල   කාටුතතුම මලන ශහ  ා බල්සන.   සඳහා කිහිප 

ශෙශනකුශම්ස ුත්ත ශකා ිකසමක් ප්ත කාරන එකා ශහ ඳයි කි න 

එකායි මශ  න්  අෙහස. එවලනි පි වරක් ශන ම්තශත ්ත තනි 

වත්ධමලශ කු විසි්ස විනි ්ච කාාරවු  වි ාල සස්යාවක් පිබඳබඳව 

අධීක්ෂණ ,  විපර්  කිරීම රදි  සිු  කාරනවා. 

ෙල්ස බල්සන,  විනි ්ච කාාරවර කු ඇවිල්ලා මට කි වත ශ්ධ.  
විනි ්ච කාාරවර කු ඇවිල්ලා මට කිේවා,  "මම ශ්  නඩු තී්සු ව 

දීවත නිසා,  අධිකාරණ ශස වා ශකා ිකසශ්  ශල්කා් ට   මලන 

මනාප ක් ශන තිුදණු නිසා එකා පාරටම මාව ු ෂ්කාර තලනකාට 

මාු  කාො" කි ලා. එපමණක් ශන ශවයි,   "මශ  ව ශස  හලටි ට 

මා  මාු  කාරන එකා ශන කාෙ ුතතුමයි." කිේවා. 

මම ශ්  ්ර ්න  පාර්ලිශ් ්සතුමශේදී ඇහුවා. එශස  ඇහුවාම 

 කාට උ්තතර ක් ලලුදණා.   පිබඳතුමර තමයි "අහවල් පනශ්ත 

අහවල් වම්සති  අුවව අපි ශම ාව මාු  කාර්සන බල  පාවි්ඡචි 

කාො." කි න එකා. ඊෙඟට,  මම ඇහුවා,  "ඇයි  මාු  කාශෙ " 

කි ලා. එ ට ශහ තුම ඉදිරිප්ත කාර්සන කි ලා අපි ශ ෝනනා කාො. 

"මාු  කාරන ව සකා්ත ශන ශවයි ඉ්සශ්ස.   නිසා මාු  කිරීමට 

ශහ තුමව ශම කාක්ෙ " කි ලා මා ඇහුවා. එතශකා ට මට ලලුදණු 

පිබඳතුමර වුශඩල,  " කා ස්වාධීන ර තන ක්.  කා  කිසිම බලඳීමක් 

නලහල,  ත  අහන ්ර ්නවලට උ්තතර ශේසන." කි න එකායි. 

එතශකා ට කාාටෙ අපි කි ්සශ්ස? අධිකාරණ ශස වා ශකා ිකසම 

ස්වාධීන ර තන ක්.   ර තන  බලඳීමක් නලහල,  කාාටව්ත 

උ්තතර ශේසන. ඇයි,    ශම ල්ල්ස  ්   ්  ශ්ධවල්     විධි ට 

කාශෙ ?   නිසා තමයි මම කි ්සශ්ස ශ්  අධිකාරණ ශස වා 

ශකා ිකසම මලන  මක් කිරීමට කාල්පනා කාෙ ුතතුමයි කි ලා. 

ඊෙඟට,  අධිකාරණ කාටුතතුමවලදී digitalization, නල්තන්  IT 
වලය පිබඳශවෙ,  ශත රතුමු  තාක්ෂණ  ක්රමශේෙ  ්රි ා්තමකා 

කිරීමට අප බලාශප ශර ්තතුම ශවනවා. එ  හුඟක් ු රට අල්ලස හා 

දූෂණ  වලෙලක්වීමට ශහ තුම ශවයි. මම හිතන විධි ට අශේ මු  

ඇමතිතුමමා   මලන කාල්පනා කාර තිශබ්සශ්ස;   සඳහා කාිකටුවක් 

ප්ත කාර තිශබ්සශ්ස.   කාිකටුව විසි්ස විශ  ෂශ ්ස ඊට අොෙව 

සිවිල් අධිකාරණ කාටුතතුම කාරන විධි  මලන විමසා ශමන  නවා. 

මම හිතන විධි ට   මලන ඉදිරි කාාලශේදී අපට පනතක් ෙකි්සන 

ලලශබ්වි.   අුවව,  ශ්  රශට් අල්ලසට හා දූෂණ ට ඇු ණු 

ශෙ රවල් මණනාවක් අධිකාරණ කාාර් ොම  තුමෙ අපට වහ්සන 

වතළුව්ස ශවයි කි ලා මා වි ්වාස කාරනවා.  

ඊෙඟට,  කා් කාු ව්ස ශහෝ ශස වකා ්ස අභි ාචනාකාු ව්ස 

වුණාම ඇ්තතටම   අ  මහ අසරණතාවකාට තමයි ප්ත ශව්සශ්ස. 

මු  නිමල් සිරිපාල ෙ සිල්වා ඇමතිතුමමා කිේවා,  "  කාටුතතුම 

ඉක්මනි්ස ඉවර කාරන ක්රම ක් තිශබ්සන ඕනෑ. විශ්ධ  

රශ ෝනකා ්සශ  නඩු ඉක්මනි්ස ඉවර කාරන නඩු ක්රම ක් හා 

අධිකාරණ ක්රම ක් හො තිශබනවා වාශ  ශස වකා ්ස පිබඳබඳව්ත 

එබඳු ක්රම ක් හලදීම ුමු ුමයි" කි ලා. නල්තන්  ශ්  ශස වකා ්සට 

අ්සත අසරණභාව ට ප්ත ශව්සශ්ස; හිඟා කා්සන ශව්සශ්ස. මම 

හිතන හලටි ට තවු්සට  ්  රානය සහා ක් ලබා දි  ුතතුමයි. අපට 

තිශබනවා සමාන වමකීමක්.  ්  ශකාශනකුට විු ්ධධව 

අභි ාචන ක් ඉදිරිප්ත වුණාම   වත්ධමල කුශ  හලකි ාව,  බල  

අුවව,    වත්ධමල ා විසි්ස   ශවුවශව්ස ශ  ෙවා ම්සනා වූ 

නීතිඥ ්ස ඉහෙම ශශ්ර ණිශේ උෙවි  වීම අුවව එ ට මුහුණ ශේසන 

බලරි ශස වකා ාට ශම කාක්ෙ ශව්සශ්ස? සමහර විට නීතිඥශ ක් 

නලතුමවම   ශස වකා ාට ඉ්සන වතළුව්ස.   අ  ශවුවශව්ස වත්තති  

සිකති නිශ ෝජිතශ ක් ශපනී සිටි්සශ්ස කා් කාු  උසාවිශේ. 

එතලනි්ස උයට ඇපලල් උසාවි ගි ාම,    අ ට නීතිඥශ ක් ඉදිරිප්ත 

කාර්සන බලරිම ශව්සන වතළුව්ස.   ශේලාවට   ශම ල්ල්සට නීති 

රධාර ශස ව ට  ්සන වතළුව්ස කි ලා මම හිතනවා.   නීති රධාර 

ශස වශ ්ස ඊට මලෙශපන නීතිඥවු  ලබා ශේසන ්රි ා කාශෙ ්ත,  

ශහ ඳයි කි ලා මා හිතනවා.  

මට තව්ත ශෙ ක් කි ්සන තිශබනවා. එක්තරා ශකා ් පලනි කා 

ඈවර කිරීමක් වුණා.   ශකා ් පලනි    ශවනශකා ට කා් කා ු ව්සට 

ලක්ෂ-ශකාෝටි මණනක් ශමව්සන තිුදණා.   ඈවර කාරවත 

ර තන   ශක් එකා එකා ශ්ධවල් විකුණුවා. එශස  විකුණන ශකා ට,  

අපි ගිහිල්ලා කිේවා,  "ශම්සන අපට ලලශබ්සන තිශබන 

අර්ාසාධකා අරමුෙල් ්රමාණ . අපට ශමව්සන තිශබන ශමවී් .  

ඉස්ශසල්ලා කා් කාු ව්සට   මුෙල් ශව්ස කාර්සන." කි ලා. නමු්ත 

 කා වුශඩල නලහල. ඊට පුමව  කා ඇපෑශල්ස ඇපෑලට ගි ා. අවුු ු  

මණනාවක් ගි ාට පුමව ුමප්රී්  උසාවිශ ්ස කිේවා,  "නලහල.  ්  

ශකාශනකුට   ශ්ධපෙ උකාස් කාර තිශබනවා න් ,    උකාසට තමයි 

පෙමු ්රමු්්තව  ලලශබ්සශ්ස" කි ලා.   අුවව උකාස් කාරවත 

ශ්ධපෙ හලටි ට   රො ශ්  පෙමුවලනි ්රමු්්තව  ලලුදණා,  එ  

උකාස් කාෙ බලසකුවලට. අ්සතිමට   ශස වකා ්සට ඉල්ීටම හකුො 

ම්සන වුණා; හිස් අති්ස  ්සන වුණා.   අ ට සත පහක් ලලුදශඩල 

නලහල. නමු්ත නීති  අුවව   අ ට ලක්ෂ මණනක් හිික ශව්සන 

ඕනෑ.   වුණාට සත පහක් ලලුදශඩල නලහල. ඇයි? බලසකුවලට 

තක්ශකාෝම ශ්ධපෙ උකාස් ති ලා තිුදණු නිසා   ඈවර කාරවත 
ර තන ට ඉතුමු  ශව්ඡච ශ්ධපෙක් නලහල,  ශස වකා ්සට ශේසන. 

  නිසා ශමවලනි කාාරණා ස් බ්සධශ ්ස  ් කිසි ුතක්ති ක් ඉටු 

ශවන ක්රම ක් හේසන ඕනෑ. ලසකාාශේ ශ්ධපෙ නීතිශේ්ත ශ්  

්ර ්න  තිශබනවා. සමාන සාධාරණ්තවශේ ්ර ්න ්ත ශ් කා්ත 

එක්කා පලටීට තිශබනවා. අශේ මු  අධිකාරණ ඇමතිතුමමා ශ්  

්රතිශ ෝධන කාරශමන  ්ධදී   කාාරණ  මලන්ත,    කාටුත්තත කිරීම 

මලන්ත  ්  රකාාර කාට කාල්පනාවට ම්තශත ්ත ශහ ඳයි කි ලා 

මම කාල්පනා කාරනවා.  

ඊෙඟට මු  ඇමතිතුමමාශ  අවධාන ට ශ  මු කාර්සන මා 

කාල්පනා කාෙ කාු ණ ශ් කායි. කුයා ෙු  ෙලරි ්ස අපචාර ට ලක් 

කිරීම,  බලහ්තකාාරකා් වලට ලක් කිරීම,  බලහ්තකාාර දූෂණ ට 

ලක් කිරීම පිබඳබඳ ශචෝෙනා ස් බ්සධශ ්ස මාස ක් ඇතුමෙත අධි 

661 662 



පාර්ලිශ් ්සතුමව 

ශචෝෙනා පර ඉදිරිප්ත කාෙ හලකි විධි ක් හේසන වතළුව්ස න්  

ශහ ඳයි. ඊෙඟට,  තව්ත මාස ක් ඇතුමෙත   අධි ශචෝෙනා පර මත 

  චූදිත ්ස උසාවි ට ශමනලල්ලා නඩු අහලා අවස්ස කාර්සන 

වතළුව්ස න්  ශහ ඳයි. මම ශම  කි ්සශ්ස,    වි්සදිත ්සට ශ්  

පවතින ්රමාෙ  ෙරාශමන ඉ්සන බලරි නිසායි.   වි්සදිත ්ස,  

එක්ශකාෝ ෙු ව්ස ශහෝ ෙලරිවි ්ස ශව්සන වතළුව්ස; එශහම නල්තන්  

බලහ්තකාාර දූෂණ ට ලක් ශව්ඡච කාා්සතාවක් ශව්සන වතළුව්ස.   

අ  එකා පල්තතකි්ස,  තම්සට ශව්ඡච ශ්ධ මලන වි ාල ලජ්නාවකි්ස 

පුම ව්සශ්ස.   ශචෝෙනා ස් බ්සධ නඩු ඉක්මනි්ස අහලා අවස්ස 

ශන කාශෙ ්ත   අ ට සමානශේ ඉයක් ලලශබ්සශ්ස නලහල.   

වාශ ම,    අ  ශවුවශව්ස ඉටු ශව්සන ඕනෑ ුතක්ති  ඉටු 

ව්සශ්ස්ත නලහල.   නිසා මම හිතනවා බලහ්තකාාර දූෂණ  පිබඳබඳ 

නඩු,    වාශ ම අපචාර නඩු රදි  මලන ඉතා ්රබලව ්රි ා්තමකා 

වන වලය පිබඳශවෙක් ශ දි  ුතතුමයි කි ලා. මම ේසනවා,  අපි ශ් වා 

කිේව්ත ශ් වා තක්ශකා ම ඉටු කාරන එකා ශල්සි වලයක් ශන ශවයි 

කි ලා. නමු්ත,  ශ්  කාාරණාවලට ්රමු්්තව ක් දි  ුතතුමයි කි ා මා 

වි ්වාස කාරනවා. 

 

ගු නිපයෝජය කාරක සභාපතිුරවා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister, please wind up.  
 
ගු වාසුපද්ව නානායක්කාර වහතා   
(ைொண்புைிகு வொசுகதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
I will, Sir. මා අවසාන ව ශ ්ස ශ්  කාාරණ  පමණක් 

කි නවා.  

නඩුවක් විභාම කිරීමට  න කාාල  තී්සු  කිරීශ්  දී ශබ ශහ ම 

අසීු  ්ර ්න ක් තිශබනවා. එ ,  විනි ්ච කාාරතුමමාශ  හා 

උසාවිශේ තිශබන නඩු කාටුතතුමවලට අොෙව ්රි ා කාරන අ ශ  

මූලිකා මලදිහ්තවී්  අුවව ඇති ව්සනක්. මම අශේ 

නීතිඥවු ්සශම්ස ඉල්ලා සිටිනවා,  තමා ශපනී සිටි්සශ්ස  ්  

ශස වාො කාශ කු ශවුවශව්ස ෙ,  තහු කුමක් කාර තිුදණ්ත,    

්රි ාශේ හරි වලරැ්ධෙ කුමක් වුව්ත තහු ශබ්රා මත ුතතුමයි කි න 

අෙහසි්ස ඉව්ත ශවලා කාටුතතුම කාර්සන කි ලා. එවලනි අවස්ාාවලදී 

අතර මලෙ තලනකාට ඇවිල්ලා,    වරෙ මලන  ්  පුමතලවිල්ලක් ඇති 

කාරම්සනා තලනට තහු ශමන  ්සන උ්තසාහ කාරලා වතළුව්ස න්  

අඩු ෙඬුවමක් ලබා දීම වයා්ත උචිතයි කි ලා ම ශ  සශහෝෙර 

නීතිඥතුමම්සලාට මතක් කාරික්ස මා  නිහව ශවනවා.  

 

ගු නිපයෝජය කාරක සභාපතිුරවා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini 

Amarasuriya. You have 19 minutes 

 
[අ.භා. 5.,,  
 

ගු සආචාර්ය  හරිනි වවරසූරිය පවපනවිය 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) (தசல்வி) ஹொினி அைரசூொிய)  

(The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya) 
මු  නිශ ෝනය කාාරකා සභාපතිතුමමනි,  අධිකාරණ  තුමෙ 

කාාර් ක්ෂමතාව දිුතණු කිරීමට සහ අධිකාරණ  වයා්ත නනතාවාදී 

අධිකාරණ ක් බවට ප්ත කිරීමට ම්සනා ්රි ාමාර්මවලට අශේ 

සහශ ෝම  ලබා ශේසන අපි ලෑස්තියි.   මලන කිසි විවාෙ ක් 

නලහල. අධිකාරණ  තුමෙ තිශබන අඩු පාඩු නිසා,    කි ්සශ්ස 

 ් කිසි විධි කාට නඩු විමර් න  කිරීශ් දී අධිකා කාාල ක් මතවීම   

නිසා සිු  වන අපහුමතා මලන අපට ඕනෑ තර්  වාර්තා වනවා. එම 

නිසා මීය ට වයා කාාර් ක්ෂමව අධිකාරණ ශස වාව ්රි ා්තමකා කිරීම 

සඳහා්ත,  එහි තිශබන අඩු පාඩු නිවලරැදි කිරීම සඳහා්ත ශ්  ම්සනා 

්රි ාමාර්මවලට අශේ සහශ ෝම  ලලශබනවා.  ශක් කිසි 

්ර ්න ක් නලහල.  

මු  නිශ ෝනය කාාරකා සභාපතිතුමමනි,  නමු්ත අපට පිබඳම්සන 

ශවනවා,  ශ්  වන ශකා ට අශේ අධිකාරණ  ස් බ්සධශ ්ස තිශබන 

්ර ්න අතර පරිපාලනම  මලටලු වාශ ම,  ශ්ධ පාලන මලටලුවකු්ත 

තිශබන බව. අධිකාරණ  පිබඳබඳ වි ්වාස ,  අධිකාරණශේ 

ස්වාධීන්තව  පිබඳබඳ වි ්වාස  මලන නනතාව අතර වි ාල මලටලු 

රාශි ක් ශ්  වන ශකා ට මතුම ශවික්ස තිශබනවා. එශහම න් ,  අපි 

අධිකාරණ  දිහා බලන ශකා ට,  අධිකාරණශේ ්රතිසසස්කාරණ මලන 

කාාා කාරන ශකා ට අධිකාරණ  මීය ට වයා නනතාවාදී අධිකාරණ ක් 

බවට ප්ත වි  ුතතුමයි කි න ස්ාාවරශේ ඉ්සන ඕනෑ. අපි එම 

ස්ාාවරශේ ඉ්සනවා න්  අශේ අධිකාරණ  තුමෙ තිශබන 

ශ්ධ පාලනම  මලටලු විසඳීම ශවුවශවුව්ත අපි මලදිහ්ත වි  ුතතුමයි 

කි ලා මම හිතනවා.  

ශ්  ෙවස්වල රස්තවාෙ  වලෙලක්වීශ්  පනත මලන සාකා්ඡාා 

කාරන නිසා මම කාලමලතියි,    පිබඳබඳ්ත වචන ස්වල්ප ක් කාාා 

කාර්සන. ශම ,    පනත ස් බ්සධශ ්ස සාමානයශ ්ස අශේ 

අවධාන ට ම්සශ්ස නලති කාාරණ ක්.   පනත ශ්  ෙවස්වල 

සාකා්ඡාාවට බඳු්ස ශවනවා. අපි ේසනවා,  රස්තවාෙ  වලෙලක්වීශ්  

පනශ්ත - PTA- ්ර ්න රාශි ක් තිශබන බව. එ  සසශ ෝධන  
කිරීම ශහෝ repeal කිරීම පිබඳබඳ වි ාල සාකා්ඡාාවක් අවුු ු  
මණනක් තිස්ශස  සමාන  තුමෙ පවතිනවා. ඇ්තතටම ශ්  

වනශකා ට ඉදිරිප්ත කාරලා තිශබන සසශ ෝධන පිබඳබඳව 

ශකා ශහ්තම සෑහීමකාට ප්ත ශව්සන බලහල කි න මත ්ත 

සමානශේ ෙල්ස තදි්ස තිශබනවා. ශම කාෙ,  ශ ෝජිත සසශ ෝධන දිහා 

බලන ශකා ට අපට ශපශනනවා,   වා ඉතා මතුමපිටි්ස බලා කාරන 

සසශ ෝධන බව.   පනශ්ත තිශබන මූලිකා මලටලු විසඳීමට එම 

සසශ ෝධන කිසිශස ්ත ්රමාණව්ත නලහල කි න කාාරණ  අපි 

අවධාරණ  කාරනවා.  

රස්තවාෙ  වලෙලක්වීශ්  පනත තුමබඳ්ස විශ  ෂශ ්සම ස්ත්රී්සට 

වන බලපෑම මලන අෙ ශ්  ශවලාශේ වචන කිහිප ක් කාාා කාර්සන 

මට අව යයි. එම පනත  ටශ්ත අ්තඅයසගුවට ශමන සිරකාු ව්ස 

හලටි ට තබා ම්සනා ස්ත්රී්ස වාශ ම රඳවාශමන සිටින 

සිරකාු ව්සශ  පවුල් පිබඳබඳ්ත වි ාල ්ර ්න රාශි ක් මතුම ශවලා 

තිශබනවා. ශ්  පනත සසශ ෝධන  කාරන ශකා ට ඇ්තතටම   

පිබඳබඳ සසශේදී වීම අව යයි. ශ්  තිශබන පනත ්රි ා්තමකා වන 

විධි  තුමෙ රැඳවි ්ස විතරක් ශන ශවයි විඳව්සශ්ස. ශ්  පනශ්ත 

තිශබන අඩු පාඩු සහ පනශ්ත තිශබන ්ර ්න නිසා රැඳවි ්සට 

ස් බ්සධ පවුල්වලට්ත වි ාල ්ර ්න රාශි කාට මුහුණ ශේසන සිු  

ශවලා තිශබන බව අපි ේසනවා.  

ශ්  පනත ශම යක් ශවලාවට අවභාවිත ට ලක් ශවලා තිශබන 

බව අපි ේසනවා. ඉතාම ුමළු සලකා ක් මත වුණ්ත PTA එකා හරහා 
වත්ධමල ්ස අ්තඅයසගුවට අරශමන අවුු ු  මණනාවක් සිර භාරශේ 

තබාශමන සිටින බව අපි සි ලුශෙනා ේසනවා. අපි උොහරණ ක් 

මනිමු. සමහර ශවලාවට ශන ෙලුවව්තව  ් කිසි රැස්වීමකාට  ෑම 

කි න කාු ණ මත,  එශහම නල්තන්  ශන ෙලුවව්තව කාා එක්කා 

ශහෝ ස් බ්සධතාවක් තබා මලනීශ්  සලකා  මත පවා වත්ධමල ්ස 

අ්තඅයසගුවට අරශමන අවුු ු  මණනාවක් සිර භාරශේ තලබූ 

අවස්ාා කිහිප ක් තිශබන බව අපි ේසනවා. එ  විශ  ෂශ ්ස   

රැඳවි ්සශ  -prisoners- පවුල්වලට්ත බලපාන අවස්ාා ශම යක් 

අපට වාර්තා ශවලා තිශබනවා. ශ්  විශ  ෂ පනත  ටශ්ත 

අ්තඅයසගුවට ම්සනවා කි ්සශ්ස,  එ  ශවන්ත පන්ත  ටශ්ත ඇති 

වන ්ර ්නවලට වයා බරපතෙ ්ර න් ක්.   අ ට එයි්ස කාලෙලලක් 

ඇති ශවනවා; මුළු පවුලම ්රනාශව්ස ්රතික්ශෂ ප ශවනවා. ඊට 

අමතරව,  විශ  ෂශ ්ස රස්ත විමර් න ර තන ශහෝ අධිකාරණ ට 

ස් බ්සධ ශවන්ත පාර් ්වෙ   පවුශල් අ ්ත සලකාකාු ව්ස ශලස 

තමයි සලකා්සශ්ස. ශබ ශහෝ ශවලාවට   පවුල් මලන්ත විමර් න 
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සි්ධධ ශවනවා.   පවුල්වලට්ත  ් කිසි විධි කාට බලපෑ්  සි්ධධ 

ශවනවා. ශ්  ත්ත්තව  අවුු ු  මණනක් තිස්ශස  වර්ධන  වීම 

තුමබඳ්ස විශ  ෂශ ්සම   පවුල්වල සිටින කාා්සතාව්සට  එදිශනො 

කාටුතතුම කිරීශ් දී වුණ්ත වි ාල ්ර ්න ඇති වී තිශබන බව වාර්තා 

ශවලා තිශබනවා. අපි උොහරණ ක් මනිමු. පවුල් ස් බ්සධතා 

මත,  සලකාකාු  මලන ේසනවා  කි න කාාරණ  මත,  ශම කාක් ශහෝ 

ු රස්ා නෑකාමක් තිබීම කි න කාාරණ  මත පවා අ්තඅයසගුවට ම්ත 

අවස්ාා තිශබන බව අපි ේසනවා. විශ  ෂශ ්සම කාා්සතාව්ස ශ්  

්ර ්න ට මුහුණ දී තිශබනවා.  

තව්ත කාාරණ ක් කි ්සන තිශබනවා. ශ්  වනශකා ට අපට 

වාර්තා ශවලා තිශබන අ්සෙමට  PTA එකා  ටශ්ත අ්තඅයසගුවට 

අරශමන සිටින කාා්සතා සිරකාු ව්ස -රැඳවි ්ස- අතර සිටින 

2,ශෙශනක් අ්තඅයසගුවට අරශමන තිශබ්සශ්ස  ් කිසි ශවන්ත 

සලකාකාු ශවකු එක්කා තිශබන ස් බ්සධතාව මත; පවුල් 

ස් බ්සධතාව මත. එක්ශකාෝ අ් මා වීම,  එශහම නල්තන්  බිරි්සෙෑ 

වීම ශහ තුම ශකා ට ශමන PTA එකා  ටශ්ත   අ  අ්තඅයසගුවට 

අරශමන තිශබනවා. අපට ෙලනට වාර්තා ශවලා තිශබන අ්සෙමට 

එවලනි රැඳවි ්ස 2,ශෙශනකු විතර ඉ්සනවා. ඉති්ස,  ශ් වා 

බරපතෙ ්ර ්න. ශම කාෙ,    අ  නිෙහස් වුණ්ත   ශම ල්ල්සශ  

ජීවිත සොකාාලිකාව ඉතාම බරපතෙ ත්ත්තව කාට ප්ත ශවනවා.  

අපි ේසනවා,  ෙල්ස ශ්  ෙවස්වල රැඳවි ්ස නිෙහස් කාරික්ස  න 

බව. තවු්ස නිෙහස් ශව්සශ්ස්ත  ් කිසි ශකා ්සශ්ධසි  ටශ්ත: තවු්ස 

ශප ීටසි ට වාර්තා කාර්සන ඕනෑ; their freedom of mobility 
has been curtailed and their freedom to leave the country 
is restricted. So, it is under all kinds of conditions that 
these people have been released even recently. Therefore, 
the stigma of having been apprehended under the PTA for 
even the flimsiest of reasons continues to haunt these 
individuals and their families even after they have 
received bail or have been released from prison. So, all of 
these aspects have to be taken into consideration. It is not 
just the individual who has been affected by this, but that 
person’s entire network and family.  

When we talk about reforming the PTA, we have to 
really understand that the PTA has been implemented in 
this country in the most arbitrary way, that people are 
taken into custody on the flimsiest of reasons and 
detained for extended periods of time with absolutely no 
regard for the consequences of that intervention or action 
by the State, not just on the individuals, but on the 
individuals' families and loved ones. If you do a real 
assessment of who these detainees are, I am sure the Hon. 
Sumanthiran will agree with me, you would find that in 
most cases, the people who are really suffering under the 
PTA are people with very little influence and very little 
economic power in the society. Some of the better known 
cases at least get some press attention. We are extremely 
pleased that Hejaaz Hizbullah had been finally bailed out, 
but that was after so much lobbying, so much press 
attention and so much of discussion on it. There are many 
other detainees whose names we do not even know; there 
are women in prison whose names we do not know. So, 
when we talk about reform of the PTA, this kind of 
cosmetic changes that are being proposed, which we 
suspect are simply a ploy to win some goodwill from the 
international community, are simply not enough. This Act 
has been a bane on our society for decades and it is time 
that we actually do something meaningful about it.  

මු  නිශ ෝනය කාාරකා සභාපතිතුමමනි,  මු  වාුමශ්ධව 

නානා ක්කාාර ඇමතිතුමමා කිේවා,  ශ්  ශවලාශේ රර්ිකකා ්ර ්න 

මලන ශන ශවයි,  අපි කාර්සන වතළුව්ස ශ්ධ මලන කාාා කාෙ ුතතුමයි  

කි ලා. අපි කාර්සන වතළුව්ස ශ්ධ කාර්සන ඕනෑ. මම  කාට 

එකාඟයි. නමු්ත ශ්  රශට් බරපතෙ ්ර ්න කාට,  බරපතෙ 

අර්ුදෙ කාට අපි මුහුණ ශෙන ශවලාවකා එබඳශේ ශවන ශ්ධ මලන 

කිසිම තලකීමක් නලතුමව පාර්ලිශ් ්සතුමව තුමෙ එක් රැස් ශවලා අපට 

කාාා කාර්සන බලහල. අපට නනතාව මුණමලුමනාම තවු්ස මතුම කාරන 

්ර ්න,  තවු්සශ  මලටලු අමතකා කාරලා ශවන ශලෝශකාකා ඉඳශමන 

ශ්  ්ර ්න මලන කාාා කාර්සන බලහල.   නිසා මම ඇ්තතටම ශ්  

කාාරණ  කි ්සන කාලමලතියි. ශ්  ශවලාශේ අපි වි ාල අර්ුදෙ කාට 

මුහුණ ශෙනවා කි න එකා සි ලුශෙනාම පිබඳම්සන නමු්ත,  අපි 

පාර්ලිශ් ්සතුමව ඇතුමශෙ  හලසිශර්සශ්ස,  පාර්ලිශ් ්සතුමව තුමෙ 

සාකා්ඡාා කාර්සශ්ස කිසිශස ්තම   අර්ුදෙ ට අොෙ ශ්ධවල් 

ශන ශවයි.   ශවුවවට ඉ්ස බාහිරව තිශ න කාාරණා මලන අපි 

එශහ්ස ශමශහ්ස  කාාා කාරික්ස ඉ්සනවා. නමු්ත ඇ්තත ්ර ්න  

පිබඳබඳව,  ශ්  ශවලාශේ මුහුණ ශෙන බරපතෙ මලටලු පිබඳබඳව 

අශේ මලදිහ්තවීම ඉතා සීිකතයි.   අතරතුමර,  ශවන  ශකා තලනකි්ස 

හරි ශ්  මලටලු පිබඳබඳ  තීරණ ම්සනවා;  ්  ශ්ධවල් සි්ධධ ශවනවා. 

  වුණාට අපි පාර්ලි ශ් ්සතුමශේ හලසිශර්සශ්ස  වා සි්ධධ ශව්සශ්ස 

නලහල වාශ යි.  

ඇ්තතටම අෙ ශවනශකා ට ඌව ශවල්ලස්ස ්රශ්ධ ශේ අක්කාර 

 ,, 000ක් විනා  කාරික්ස  නවා.  කා මලන පාර්ලිශ් ්සතුමශේව්ත,  

ශකා ශහ ව්ත කිසිම කාාාබහක් සි්ධධ ව්සශ්ස නලහල.   ්රශ්ධ ශේ 

තිුදණු "මම සමඟ පිබඳසඳර" වලයසටහශ්සදී මු  නනාධිපතිතුමමාම 

කි ලා තිශ නවා,    පොශ්ත ඉ්සන ශම වී්සට   ්රශ්ධ ශේ වමා 

කාර්සන ඉය ශේසන කි ලා. වමා කාර්සන තවු්සට අවසර ශේසන 

කි ලා එතුමමා නිශ ෝම කාර තිශබනවා.   නිශ ෝම  මත   
්රශ්ධ ශේ ශම වී්ස  ශ්  ඉතා ු ෂ්කාර කාාල  තුමෙ,  ශප ශහ ර ්ර ්න 

තිබි දී්ත ශප ශහ රවලට අධිකා වි ෙමක් ෙරික්ස   ඉය් වල වමා 

කාර තිශබනවා. හිටි හලටිශේ නිලධාරි්ස පිරිසක් ඇවිල්ලා උසාවි  

නිශ ෝම  ්රි ා්තමකා කාර්සන ඕනෑ කි ලා   වමා බි්  විනා  

කාරලා,    සසශේදී කාලාප   තුමෙ වි ාල විනා  ක් කාරික්ස  නවා. 

උසාවි නිශ ෝම ක් එක්කා තමයි තවු්ස එ්සශ්ස.   උසාවි 

නිශ ෝම  බලනශකා ට ශපශනනවා,    කාටුත්තත කාර්සන  ් කිසි 

කාාල ක් දීලා තිශබන බව.   අුවව,  ශෙසල් බර් මාසශේ තමයි  කා 

සි්ධධ ශව්සන ඕනෑ. ශ්  ිකනිස්ුම වමා කාරලා,  අස්වල්සනව්ත  

ශනේසන ඉස්ශසල්ලා ශ්  විධි ට ඇවිල්ලා,  ශ්  ගෝික  විනා  

කාරනවා. ඇ්තතටම හිතක් පවතවක් තිශ න මුවස්සශ ක් 

ශකා ශහ මෙ  කා කාර්සශ්ස?  

ශබ ශහෝ ශවලාවට අපි අර්ුදෙ මලන කාාා කාරනවා. රර්ිකකා 

අර්ුදෙ  මලන කාාා කාරන  ශකා ට,  ශ්  ශවලාශේ තිශ න රර්ිකකා 

අර්ුදෙශේ වි ාල බරක් ෙර්සශ්ස ශ්  රශට් ු ේප්තම ිකනිස්ුම.  කාට 

ව්සදි ශමව්සන ශවලා තිශ ්සශ්ස ු ේප්තම ිකනිස්ුම්සට. තවු්සශ  

ජීවශනෝපා  මාර්ම තමයි විනා  ශවික්ස  ්සශ්ස. තවු්සට තිශ න 

රො ම තමයි එ්සන එ්සනම අඩු ශව්සශ්ස. බඩු ිකල වලඩිවීම 

නිසා අඩු තරික්ස ශපෝෂයොයි රහාර ශේලක්ව්ත ලබා ම්සන බලරිව 

අමාු ශව්ස තමයි   අ  ජීව්ත ශව්සශ්ස. රර්ිකකා අර්ුදෙ  

විසඳ්සන කි ලා ශ්  රඩලඩුව ම්සනා ්රි ාමාර්මවල ්රතිවිපාකා 

විඳි්සන්ත සි්ධධ ශවලා තිශ ්සශ්ස   නනතාවට.  එකා පල්තතකි්ස 

ශම වි නනතාවට ශප ශහ රවලි්ස මහනවා. ඉය්  විකිණීම තුමබඳ්ස 

තව පල්තතකි්ස මහනවා. අඩුම තරික්ස   ශම වී්ස වමා කාරවත 

අස්වල්සන ශනො ම්සන ඉය ශේසශ්ස නලති ත්ත්තව ක් ඌව 

ශවල්ලස්ස පොශ්ත ෙල්ස නිර්මාණ  ශවික්ස  නවා. ශම කාක්ෙ ශ්  

කාර්සශ්ස? අපි ශ් කා සාධාරණීකාරණ  කාර්සශ්ස ශම න 

පෙනමකි්සෙ? රඩලඩුවකාට තිශබන ්රධාන වමකීම ඇති හලකි අ  

රරක්ෂා කිරීම විතරක් ශන ශවයි. රශට් සි ලු ්රනාව සහ 

විශ  ෂශ ්සම අවොන්  සහිත ්රනාව  ්  කිසි විධි කාට රරක්ෂා 

කාෙ ුතතුමයි. Protection of the most vulnerable communities 
has to be the top priority of any government and that is 
absolutely not what is happening right now.  
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පාර්ලිශ් ්සතුමව 

ඊෙඟට,  අපි අනිවාර් ශ ්සම කාාා කාර්සන ඕනෑ,  ශ්  
පනව්සන  න අධිභාර බ්ධෙ පිබඳබඳව. අෙ ශ්  පාර්ලිශ් ්සතුමව තුමෙ 
කාාා කාරනශකා ට්ත  කි ලවුණා,  ශ් කා ශ්  තිශබන පනතකා 

අර්ාකාාන ක් - interpretation එකාක් - එක්කා තමයි සි්ධධ 
ව්සශ්ස,  එශහම නලතුමව ෙලුවව්තව වලය කාරන නනතාවශ  රො ම 
ශකා ල්ලකා්සන හෙන එකාක් ශන ශවයි කි ලා. නමු්ත   මලන අපට 
සාධාරණ සලකා ක් තිශබනවා. චුට්ටක් හිතලා බල්සන. EPF එශක් 
income එශකා්ස taxable income එකා 2059 වසශර් ු පි ල් 
බිලි න 2,0යි.   ,  2059 වසශර්.   අුවව අපට අුවමාන කාර්සන 
වතළුව්ස,  ශ්  වන විට   ්රමාණ  ඊට්ත වයා ඉහෙ ගිහිල්ලා 
තිශබනවා  කි ලා. අපි   ු පි ල් බිලි න 2,0 මනිමු. ු පි ල් 
බිලි න 2,0ට සි  ට 2,කා බ්ධෙක් අ  කාරනවා කි ්සශ්ස,  

 ශකා්ස ු පි ල් බිලි න  ,ක් විතර රඩලඩුවට ලබා ම්සන 
වතළුව්ස. රඩලඩුව ඉදිරිප්ත කාෙ අ  වල  ශ ෝනනාශේ තිුදශඩල,  ශ්  
අධිභාර බ්ධශේස බලාශප ශර ්තතුම ව්සශ්ස බිලි න 500ක් උප ා 
මලනීම බවයි. එතශකා ට,    ු පි ල් බිලි න 500්ස ු පි ල් 
බිලි න  ,ක් ම්සන හේසශ්ස EPF එශකා්සෙ? EPF කි ්සශ්ස 
trust fund එකාක්.  ශ් කා වලය කාරන ිකනිුම්සශ  ඉතිරි කිරී්  
රශ ෝනන  කාරලා,    ශම ල්ල්ස ශවුවශව්ස රැකා බලා මත ුතතුම 
fund එකාක්. අ  වල  විවාෙශේදී ශ්  Surcharge Tax එකා මලන 
මු  මුෙල් ඇමතිතුමමා කිේශේ,  ශ් කා ඉහෙ රො ්  ලබන 

වයාපාරවලි්ස ම්සනා ටලක්ස් එකාක් කි ලායි. නමු්ත   ු පි ල් 
බිලි න 500්ස ු පි ල් බිලි න  ,ක්ම ම්සශ්ස වලය කාරන 
නනතාවශ  මුෙල්වලි්ස න් ,  අශනක් වයාපාරවලි්ස ම්සන 
තිශබ්සශ්ස ු පි ල් බිලි න ,0ක්-,,ක් විතර. එත ශකා ට නලවත 
වතාවක් වලය කාරන නනතාවශම්ස බු  ම්සනවා. අපි   
ශම ල්ල්සශම්ස කී වතාවක් බු  ම්සනවාෙ?   නිසා ඇ්තතටම 
අපට සාධාරණ සලකා ක් තිශබනවා,  ශ්  මුළු plan එකාම කාශෙ  ශ්  
EPF එශක් මුෙල් ශකා ල්ලකා්සනෙ කි ලා. ශ් කා ශන ෙලුවව්තව 
කාෙ වලයක් කි ලා අපට හිත්සන බලහල ශ්ස. EPF එශක් ශකා ්ඡචර 
රො මක් තිශබනවාෙ,  සි  ට 2,කා tax එකාක් මලහුශව ්ත,  

 ශකා්ස ශකා ්ඡචර ්රමාණ ක් ම්සන වතළුව්සෙ කි න එකා මුෙල් 
ඇමතිතුමමා ශන ෙලුවව්තව කාො  කි ලා අපට හිත්සන බලහල.   
නිසා ශමශහම කාරන එකා ඉතාම අසාධාරණයි. මහ්සසි ශවලා වලය 
කාරන නනතාව එකාතුම කාෙ ශ්  සල්ලි ටිකා තමයි කාවො හරි විශ්රාම 
ගි ාම තවු්සට ම්සන තිශබ්සශ්ස. විශ  ෂශ ්සම ශප ්ධමලිකා 
අස ශේ සහ semi-government sector එශක් වලය කාරන ිකනිස්ුම 
හ් බ කාරවත මුෙල්වලි්ස තමයි ශ්  fund එකා හෙලා තිශබ්සශ්ස. 
සාමානයශ ්ස තවු්සශ  පඩිශ ුව්ත tax අ  කාරනවා. තවු්සශ  
රො ්  මාර්මශ ුව්ත tax අ  කාරනවා. ෙල්ස retirement fund 

එශකාුව්ත tax අ  කාරනවා. ශෙපාරක් tax අ  කාරනවා. 
ශකා ශහ මට්ත එතලන සි  ට 54කා tax එකාක් තිශබනවා.  කාට 
ශ්  සි  ට 2,්ත එකාතුම කාොම සි  ට ,9ක් tax අ  ශවනවා. 
ඉති්ස ශකා ්ඡචර අසාධාරණෙ?   නිසා ශ් කා ශ්  
ශන ෙලුවව්තකාික්ස සි්ධධ වුණු ශෙ ක්,  අහඹුවක්,  අර්ාකාානශේ 
තිශබන ්ර ්න ක් කි න එකා න්  අපට පිබඳම්සන බලහල. එ්ඡචර 
වි ාල මුෙලක් න්     tax එශකා්ස ලබා ම්සශ්ස,  එශහම න්    
මලන ශන ෙලුවව්ත වීම මුෙල් ඇමතිතුමමාශ  ශන හලකි ාව පිබඳබඳ 
්රකාා න ක්,  එතුමමා ශ  නිලධාරි්ස සහ එතුමමාශ  ශන හලකි ාව 

පිබඳබඳ indication එකාක් ිකසක්,  ශ් කා accidentally සි්ධධ වූ 
එකාක් කි ලා අපට න්  කිසිශස ්ත භාර ම්සන බලහල.  

 

ගු නිපයෝජය කාරක සභාපතිුරවා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

ගු සආචාර්ය  හරිනි වවරසූරිය පවපනවිය 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) (தசல்வி) ஹொினி அைரசூொிய)  

(The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya) 

  නිසා ශ්  Surcharge Tax එකා EPF එකාට බලපා්සන අපි 

කිසිශස ්තම ඉය ති ්සශ්ස නලහල කි න කාාරණ  අවධාරණ  

කාරනවා. ශබ ශහ ම ස්තුමතියි.  

ගු නිපයෝජය කාරක සභාපතිුරවා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Chamara Sampath Dasanayake. You 

have nine minutes.  

 
[අ.භා. 2.5,  

 

ගු චාවර ස්පප්  දසනායක වහතා 
(ைொண்புைிகு சொைர சம்ெத் தசநொயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

මු  නිශ ෝනය කාාරකා සභාපතිතුමමනි,  විශ  ෂ පන්ත 

ශකාටු් ප්ත කිහිප ක් ශ්  පාර්ලිශ් ්සතුමවට ඉදිරිප්ත කාර තිශබන 

ශ්  ශවලාශේ රශට් වලෙම්ත අමාතයාස  ක් වන අධිකාරණ 

අමාතයාස  ට අොෙව ඉදිරිප්ත කාර තිශබන පන්ත ශකාටු් ප්ත 

ස් බ්සධශ ්ස වචන ක් කාාා කිරීමට ලලබීම මලන මා සතුමටු 

ශවනවා.  

මෑත කාාලශේ ශම රව ට පාර වුණු,  වි ්වාස ක් ඇති කාරවත,  

අධිකාරණ ක්ශෂ ර ට  මක් කාරනවා කි ලා ශ්  රශට් නනතාවට 

බලාශප ශර ්තතුම තබ්සන වතළුව්ස,  අධිකාරණ ක්ශෂ ර  නව 

මාවතකාට  න බවට නනතාව තුමෙ වි ්වාස ක් ඇති කාරව්සන 

වතළුව්ස හලකි ාවක් තිශබන අධිකාරණ ඇමතිවරශ ක් 9වලනි 

පාර්ලිශ් ්සතුමව තුමබඳ්ස බිහි වීම මලන මා සතුමටු ශවනවා.  කාට 

ශහ තුම තිශබනවා. අධිකාරණවල තිශබන ්ර ්න සහ මලටලු වි ාල 

්රමාණ ක් අපි එතුමමාට ඉදිරිප්ත කාො. අපි ඉදිරිප්ත කාෙ හලම 

්ර ්න කාටම ශ්  වන විට එතුමමාශම්ස සාර්ාකා පිබඳතුමු  ලලබී 

තිශබනවා. මම මීය ට කාලි්ස ශ්  පාර්ලිශ් ්සතුමශේ ්ර ්න ක් ඇහුවා. 

මම ශ්  පාර්ලිශ් ්සතුමශේදී ්ර ්න ශම යක් අහලා නලහල. පස්සර 

උසාවිශේ තිශබන නඩුවක් ස් බ්සධ  එකා ්ර ්න ක් ඇහුවා. අෙ 

වන විට   නඩුවට අවුු ු  5,ක් ශවලා තිශබනවා.   නඩුව 

ොනශකා ට වි්තතිකාාර ාශ  වස  අවුු ු   0යි න් ,  ෙල්ස තහුශ  

ව ස අවුු ු   ,ක්,  80ක් ශවනවා. අෙ ශ්  රශට්   විධිශේ නඩු 

වි ාල ්රමාණ ක් තිශබනවා. නඩු අහන ෙවසකා උසාවි ක් ෙඟි්ස 

එනශකා ට අපට ශපශනනවා,  පාර ශෙපල්තශ්තම වාහන පිරිලා 

ශසනඟ රැස්ශවලා ඉ්සන බව.  කාට ශහ තුමව තමයි,  අෙ උසාවිවල 

ඉය හොම්සන බලරි එකා. උශ්ධ වු වට වලඩි හරි ක් තිශබ්සශ්ස 

නඩු කාල් ෙලමීය ් . නඩුව විභාම ට ම්සනවා,   කාල් ති නවා; 

විභාම ට ම්සනවා,  කාල් ති නවා. පුමව විභාම ට ම්සනවා 

කි නවා. තුමන,  තුමනහමාර,  හතර ශවනශකා ට   සි ලු නඩු කාල් 

 නවා. මශ  පොශ්ත මහි සමන ,  ශෙහිඅ්තතකාඩලඩි ,  වලලිමය,  

ඌව පරණමම වාශ  හ්ධො පිටිසර ිකනිස්ුම බු ල්ල 

මහාධිකාරණශේ නඩුවක් තිශබනවා න් ,  උශ්ධ පා්සෙර ,ට 

නලඟිටලා තමයි උසාවි ට එ්සශ්ස.  

ශ්  රශට් දිගි්ස දිමටම නඩු කාල්  ෑශ්  ්රවණතාවක් තිුදණා. 

  මලන නනතාව වි ාල ව ශ ්ස ,  ර්සශෙෝලනා්තමකා ශලස කාාා 

කාර්සන පට්ස අරශමන තිුදණා. ශපරකාශෙෝු  මහ්තවු ්සට අපි 

ශෙ ස් කි ්සශ්ස නලහල. ශපරකාශෙෝු  මහ්තවු  එකා උසාවි කා 

ශපනී ඉඳලා ටක් මාලා අශනක් උසාවි ට ු වනවා; ය රිශේ 

සටහ්ස කාරශමන තිශබන විධි ට  නවා. අලි සබ්රි ඇමතිතුමමා 

මීය ට ශම ශහ තකාට ශපර අපට කිේවා,  ලසකාාශේ නනමහනශ ්ස 

ිකලි න කාට නඩුකාාර මහ්තවු  5,යි ඉ්සශ්ස කි ලා. 

ඇශමරිකාාශේ එකාසි  මණනක් ඉ්සනවා කිේවා.   වාශ ම 

ඉ්සදි ාශේ 2,ශෙශනක්ෙ ශකා ශහ ෙ ඉ්සනවා කිේවා. ලසකාාශේ 

ඉ්සශ්ස ිකලි න කාට 5,යි  කිේවා.  නීතිඥ මහ්තවු ,  අධිකාරණ 

ක්ශෂ ර ට ස් බ්සධ වි ාල ම්සත්රීවු ්ස පිරිසක් අෙ ශ්  

පාර්ලිශ් ්සතුමශේ කාිකකා ්ස විධි ට කාාා කාර්සන බලාශමන 

ඉ්සන බව මට ශපශනනවා. අෙ ශ්  පාර්ලිශ් ්සතුමව තුමෙ කාළු 

ශකාෝට් ොවත අ  වලඩියි. අෙ ශ්  සභාශේ ඉ්සන කාළු ශකාෝට් ොවත 

මහ්තවු  තක්ශකාෝම ඉස්සර උසාවි  ගි  අ  තමයි.   ශබ ශහෝ 

අ ට ශ්  මලන ශල කු ්ර ්න ක් තිශබනවා. 
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[මු  (රචාර් ) හරිනි අමරසූරි  ශමශනවි   
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මම ගි  සතිශේ පස්සර නමර  ෙඟි්ස  නශකා ට ෙලක්කාා,  

පස්සර උසාවි  ෙඟ ිකනිස්ුම පිරිලා ඉ්සනවා. පාශර් ඉයක් ම්සන 

බලහල. එතලන   තර්  තෙබෙ ක් තිශබනවා. ශප ඩි උසාවි ක් 

පස්සර  තිශබ්සශ්ස. පස්සරට අලු්ත උසාවි ක් හේසන කි ලා 

අශේ අධිකාරණ ඇමතිතුමමාට මම ශ ෝනනාවක් ඉදිරිප්ත කාරලා 

තිශබනවා.  බඩලයාරශවල මශහස්රා්ත උසාවිශේ්ත එශහමයි.   

වාශ  උසාවි දිහා බලලුවාම ශකාෝට් ශප්සවනවා,  මට ශපශනනවා. 

මම ේසනවා,  එතුමම්සලා lawyersලා කි ලා. Lawyersලාට ශ්  

කාාරණා මලන කිසි ්ර ්න ක් නලහල. ශම කාෙ,  නඩුව කාල්  න 

තරමට lawyersලාට ශහ ඳයි. නනතාවට තමයි ශ් කා ශහ ඳට 

ෙලනිලා තිශබ්සශ්ස; අශේ දිස්ත්රික්කා  වාශ  දිස්ත්රික්කාවල 

නනතාවට. ඉස්සර න් ,  මම ේසන කාාලශේ මාර්ෂල් ශපශර්රා 

මහ්තම ා බු ල්ශල් ඉඳලා සි ෙලාඩලඩුවට්ත උසාවි ගි ා.  

ශම කාෙ,  බිබිල,  ශම ණරාමල වාශ  ්රශ්ධ වල   කාාලශේ උසාවි 

තිුදශඩල නලහලශ්ස. මාර්ෂල් ශපශර්රා මහ්තම ා -ඩිලා්ස ශපශර්රා 

මහ්තම ාශ  තා්තතා- බස් එශක් තමයි   හලම උසාවි කාටම 

ගිශේ.  

ශ්  තිශබන ්ර ්න විස ශඳ්සන ඕනෑ කාාල  ෙල්ස ඇවිල්ලා 

තිශබනවා.  ල් පලන ගි  නීති ශවනස් ශව්සන ඕනෑ. අධිකාරණ 

ක්ශෂ රශේ අ්තෙලකී්  සහිත අධිකාරණ ඇමතිවු  ශ් වා ශවනස් 

කාශෙ  නල්තන්  කාවොව්ත ශ් වා ශවනස් ශව්සශ්ස නලහල. මීය ට 

ශපර ෙවසකා මම ශ්  පාර්ලිශ් ්සතුමශේදී මාමා ශකාශනකුශ  සහ 

වතශතකුශ  කාාාවක් කිේවා.   කාාාශව්ස පස්ශස    නඩුවට 

නීතිපති උපශෙස් ලලබී තිුදණා. එතලන කාට්ටි ක් හිශර්  යි,  

කාට්ටි ක් එබඳ ට එයි. මට කාවුශෙෝ කිේවා,  තබතුමමා 

පාර්ලිශ් ්සතුමශේ කාාා කාරවත  නිසා මාමා හිශර් ගි ා කි ලා.  කාට 

කාර්සන ශෙ ක් නලහල.   නඩුවට නීතිපති උපශෙස් ලලශබ්සශ්ස 

නලතිව තිබිලා ශකාශස  ශහෝ නීතිපති උපශෙස් ලලබිලා තිුදණා.  

අශේ අලි සබ්රි අධිකාරණ ඇමතිතුමමා ්රි ා්තමකා කාරන වලය 

පිබඳශවෙ නිසා අපට පාර්ලිශ් ්සතුමව තුමෙ එතුමමා මලන ශල කු 

වි ්වාස කි්ස කාාා කාර්සන වතළුව්ස.  කායි මම අෙ ශ්  

සසශ ෝධන පන්ත ශකාටු් ප්ත ස් බ්සධශ ්ස කාාා කාර්සන 

අවස්ාාවක් ඉල්ලා ම්තශ්ත්ත.  

ශහ ඳ නීතිඥ මහ්තම කු ශලස සහ ෙක්ෂ නීතිඥ මහ්තම කු 

ශලස අධිකාරණ ක්ශෂ ර  තුමෙ වි ්වාස ක් ශම යනඟා ශමන ඇති 

නීතීඥවරශ ක් තමයි අශේ ධිකාරණ ඇමතිතුමමා. එතුමමා මශ  

නඩුවකාට්ත ඉදිරිප්ත වුණා. හරි්ස ්රනා්සු  ම්සත්රීතුමමා මශම්ස 

පෝත සභාව බශල්ස උු රා ම්තතා,  රඩලඩුක්රම වයවස්ාාවට 

ෙහතුම්සවන සසශ ෝධනශ ්ස එකාතුම කාෙ 5,4ඉ. වයවස්ාාව 

සහමුලි්සම උල්ලසඝන  කාරලා. පෝත සභාව මශම්ස ම්තත 

ශවලාශේ අභි ාචනාධිකාරණශේ පලවලති   නඩුවට අශේ පල්තශත්ස 

ශපනී සිටිශේ ෆයිසර් මුස්තාපා මහ්තම ායි,  ව්තම්ස අධිකාරණ 

අමාතය අලි සබ්රි මලතිතුමමායි. ෙල්ස ශ්  මු  සභාව තුමෙ නීතිඥ 

මහ්තවු  ඉ්සනවා,  එතුමම්සලා ේසනවා ෙහතුම්සවන රඩලඩුක්රම 

වයවස්ාා සසශ ෝධනශ ්ස එකාතුම කාරවත 5,4ඉ. වයවස්ාාව අුවව 

පෝත සභාවක් දිවුු ්  ශප්තස් වලි්ස ශපරේසන බලහල කි ලා. 

නමු්ත ලසකාාශේ පෙමුශවනි වතාවට දිවුු ්  ශප්තස් වලි්ස පෝත 

සභාවක් ශපරළුවා.   ශපරෙවත පෝත සභාවට අොෙව වාරණ 

නිශ ෝම ක් ම්සන ොවත නඩුවට ශපනී සිටිශේ අශේ අලි සබ්රි 

ඇමතිතුමමා.   නිසා එතුමමා ශ්  තනතුමරට,  ශ්  අමාතයාස  ට, - 
 

ගු දිලිප් පවදආරචිික වහතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
මාස්තුමව කී ෙ?  
 

ගු චාවර ස්පප්  දසනායක වහතා 
(ைொண்புைிகு சொைர சம்ெத் தசநொயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

ශම කාක්ෙ? 

ගු මුිතබුර් රදුවාන් වහතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මණන කී ෙ කි ලා අහ්සශ්ස? 

 
ගු දිලිප් පවදආරචිික වහතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ලක්ෂ ක් ශේසන ඇති ශ්ස. 

 
ගු චාවර ස්පප්  දසනායක වහතා 
(ைொண்புைிகு சொைர சம்ெத் தசநொயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

නලහල නලහල,    ශවලාශේ එතුමමා අශේ ශ්ධ පාලන පක්ෂශේ 

සාමාජිකා කු හලටි ට -ශ්රී ලසකාා නිෙහස් පක්ෂ  හලටි ට- අශප්ස 

මුෙල් ම්තශ්ත නලහල.   වාශ ම ෆයිසර් මුස්තාපා හිටවත 

ඇමතිතුමමා්ත එවකාට ශ්රී ලසකාා නිෙහස් පක්ෂ  නිශ ෝනන  කාෙ 

නිසා අශප්ස මුෙල් ම්තශ්ත නලහල.   සි්ධධි  අශේ රශට්  ශව්ඡච 

ශල කු වලරැ්ධෙක්.   නීති  වලරැදි විධි ට පාවි්ඡචි කාශෙ  අශේ රනිල් 

වික්රමසිසහ මහ්තම ායි,  -එතුමමා සභාශේ හිටි ්ත මම කි නවා- 

න්සෙ මලතිේ හිටවත රඩලඩුකාාරතුමමායි. ශම කාෙ,   පෝත සභා 

එශහම ශපරේසන බලහල. 5994 වර්ෂශේ ච්සද්රිකාා බඩලයාරනා කා 

මලතිනි  රශට් නනාධිපතිනි  බවට ප්ත වුණා.   ශවලාශේ ඌව 

පෝත සභාශේ බල  තිුදශඩල පර්සි සමරවීර මහ්තම ාට. මාිකණි 

න වික්රම ශපශර්රාට ව ෙ පෝත සභාශේ බල  තිුදණා.   

ශවලාශේව්ත දිවුු ්  ්රකාා  දීලා පෝත සභා ශපරළුශේ නලහල. 

මහනන ා්සෙශ ්ස තමයි පෝත සභාවක් ශපරළුශේ. පෙශවනි 

වතාවට  කා වලරැදි විධි ට සි්ධධ වුශඩල පුමගි   හ පාලන 

රඩලඩුව කාාලශේ.  කා මම ශකාබඳ්සම කි නවා. දිවුු ්  ්රකාා  

ටිකාක් එකාතුම කාරශමන ගිහිල්ලා රඩලඩුකාාරවර ාට ු ්සනාම 

පෝත සභාවක් ශපරේසන වතළුව්සෙ? එශහම පෝත සභා හෙලා 

තිුදශඩල නලහල,  ශ්  පෝත සභා පනත ශමනාවත කාාලශේව්ත. මු  

මුජිුදර් රහුමා්ස ම්සත්රීතුමමනි,  තබතුමමා නීතිඥ කු හලටි ට   මලන 

ේසනවා. 

 
ගු නිපයෝජය කාරක සභාපතිුරවා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

 
ගු චාවර ස්පප්  දසනායක වහතා 
(ைொண்புைிகு சொைர சம்ெத் தசநொயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

මට තව විනාඩි ක් ශේසන,  මු  නිශ ෝනය කාාරකා 

සභාපතිතුමමනි.  

නඩු විභාම ඉක්ම්ස කිරීම තුමබඳ්ස නනතාවට සහන ක් 

සලලශසනවා. නඩුවක් පටලවා ම්සනවා කි ්සශ්ස ඉයකාය් ,  

ශමවල්ශෙ රවල්,  හරකාාබාන තක්ශකා ම ඉවරයි කි න එකායි.  

 
ගු මුිතබුර් රදුවාන් වහතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

නනාධිපතිතුමමා කාාටෙ උෙවු කාශෙ ? 

 
ගු චාවර ස්පප්  දසනායක වහතා 
(ைொண்புைிகு சொைர சம்ெத் தசநொயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

නලහල,  නලහල,  නනාධිපතිතුමමා උෙවු කාශෙ  නලහල. නනාධිපතිතුමමා 

ශකා ශහ මෙ උෙවු කාර්සශ්ස? එතුමමා මශ  නා කා ා. [බාධා 

කිරීමක්  අසතය කි ්සන එපා. තබතුමමා කාටට එන අසතය 

කි නවා . තබතුමමා නීතිඥශ ක්  ශ්ස. නීතිඥශ ෝ ටිකාක් ශබ ු  

කි නවා ශ්ස.  

669 670 



පාර්ලිශ් ්සතුමව 

ශ්  අවස්ාාශේදී ශමම පන්ත ශකාටු් ප්ත ශමන  ම පිබඳබඳ මම 

සතුමටු ශවනවා.  

 
ගු වන්ත්රීවරපයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்ெினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
එතුමමා ශම ය ශපරකාශෙෝු ශවක්. 

 
ගු චාවර ස්පප්  දසනායක වහතා 
(ைொண்புைிகு சொைர சம்ெத் தசநொயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

තේ,  තබතුමමා ශම ය ශපරකාශෙෝු ශවක්. තබතුමමා උසාවි ගි ා 

න්   මීය ට වලඩි  ශහ ඳට ඉ්සන තිුදණා. තබතුමමාට permit එකා 

හ් බ වුශඩල්ත නලහලශ්ස.   නිසා පාඩුශේ ඉ්සන.  

ශ්  පන්ත ශකාටු් ප්ත මලන කාාා කාර්සන මට අවස්ාාව ලබා 

දීම මලන  සතුමටු ශවනවා.  රශට් නනතාවශ  නඩුහබ ඉක්මනි්ස 

අවස්ස ශේවා කි ා ්රාර්ානා කාරික්ස මා නිහව ශවනවා.   

 
ගු නිපයෝජය කාරක සභාපතිුරවා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Lakshman Kiriella. You 

have 11 minutes.  

Order, please! Before he starts, will an Hon. Member 
propose the Hon. (Dr.) Suren Raghavan to the Chair.  
 

ගු එ්ප.යූ.එ්ප. වලි සබ්රි වහතා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 

Sir, I propose that the Hon. (Dr.) Suren Raghavan do 
now take the Chair.  
 

ප්රශ්නනය විවසන ලදින්  සභා ස්පවත විය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
වනුරුව ගු නිපයෝජය කාරක සභාපතිුරවා මූලාසනපයන් 

ඉව්  වුපයන්  ගු සආචාර්ය  සුපර්න් රාඝවන් වහතා  මුලාසනාරූඪ 
විය. 

அதன்ெிறகு, ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலகவ, ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுகரன் 

ரொகவன் அவர்கள்  தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  
left the Chair, and  THE HON. (DR.) SUREN RAGHAVAN took the 
Chair. 

 
[අ.භා. 2.2,  
 

ගු ලක්ෂනවන් කිරිුල්ල වහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  ඇ්තත ව ශ ්සම 

අධිකාරණශේ ස්වාධීන්තව  අපි කාවුු ්ත අම  කාරනවා.  නඩු 

්රමාෙවීම මලන දීර්ඝ කාාල ක් තිස්ශස  ශ්  රශට්්ත,  

පාර්ලිශ් ්සතුමශේ්ත සසවාෙ ක් ඇති ශවලා තිශබනවා. මම 59 4දී 

නීතිඥවර කු හලටි ට දිවුු ්  ු ්සශ්ස. එො සිට ශ්  ෙක්වා කාාල  

තුමෙ අධිකාරණශේ නඩු ්රමාෙවීම මලන නිර්සතරශ ්සම සාකා්ඡාා 

කාරනවා. මට ශපශනන විධි ට අශේ අධිකාරණවල නඩු ්රමාෙ  

නලති කාර්සන තිශබන එකාම ක්රම  තමයි,  අලු්ත උසාවි හෙලා 

විනි ්ච කාාරවු  ප්ත කිරීම. You will have to have more 

courts. එකාම උසාවි ක් ති ාශමන ශම න ක්රමශේෙ හලු ව්ත ශ්  

නඩු ්රමාෙ  නලති කාර්සන බලහල. අලු්ත පෝතවල උසාවි විවතත 

කාර්සන ඕනෑ. මට මතකායි, අපි 59 4දී දිවුු ්  ශෙන කාාලශේ  
මහාධිකාරණ පිහිශටේවා. ඊට පස්ශස  පෝතවල සිවිල් අභි ාචනා 

මහාධිකාරණ - Civil Appellate High Courts - පිහිශටේවා. අලු්ත 

පෝතවල අලු්ත උසාවි ඇති කාශෙ ්ත පමණයි ශ්  නඩු ්රමාෙ  

නලති කාර්සන වතළුව්ස. නමු්ත, එකාම උසාවි කා තිශබන ක්රම  

ශවනස් කාොට ශ්  නඩු ්රමාෙ  ඉව්ත කාරම්සන බලහල කි න එකා 

මම විශ  ෂශ ්සම මතක් කාරනවා.  

අශේ අධිකාරණ ඇමතිතුමමා කිේවා අධිකාරණශේ ස්වාධීන්තව  

මලන එතුමමා රය් බර ශවනවා කි ලා. ශ්  රඩලඩුව ඇවිල්ලා මාස 

කීප ක්  නශකා ට එක්ස්ත නාතී්සශ  මානව හිිකකා්  කාවු්සසිල  

අපට විු ්ධධව ශමනා ශ ෝනනාශේ තිශබන  හ වන වම්සතිශේ 

තමයි අධිකාරණශේ ස්වාධීන්තව  මලන තිශබ්සශ්ස. මම 

එතුමමාශ  ෙලන මලනීම පිණිස එ  කි ව්සන් . එහි ශමශස  සඳහ්ස 

ශවනවා: 

".....the erosion of the independence of the judiciary and key 
institutions responsible for the promotion and protection of human 
rights; ongoing impunity and political obstruction of accountability 
for crimes and human rights violations in ‘emblematic cases’; "  

ශ් ශකා්ස කි ්සශ්ස ශම කාක්ෙ? අධිකාරණ  සහ මානව 

හිිකකා්  ්රවර්ධන  සහ රරක්ෂා කිරීම සඳහා වම කිවුතතුම ්රධාන 

ර තනවලට ස්වාධීන්තව  සාධන  වන අපරාධ හා මානව 

හිිකකා්  උල්ලසඝන  කිරී්  ස් බ්සධශ ්ස පවතින අධිකාරණ ට 

ශ්ධ පාලන බලපෑ්  කිරීම වලනි ශ්ධවල් මලන ශ්  ශ ෝනනාශේ 

සඳහ්ස ශවනවා. ඉති්ස අපි ශකා ශහ මෙ අශේ රශට් අධිකාරණ  

මලන රය් බර ශව්සශ්ස? අපට ශම යනලගිලි හේසන වතළුව්ස,  

විනිුමු වු  ප්ත කාර්සන වතළුව්ස,  පඩි වලඩි කාර්සන වතළුව්ස.  හ 

පාලන රඩලඩුව තමයි විනි ්ච කාාරවු ්සශ  පඩි වලඩි කාශෙ . මා 

හිතන හලටි ට   පඩි  ශෙගුණ ක් තුම්සගුණ ක් වුණා. සි  ට 

,00කි්ස විතර වලඩි වුණා. නමු්ත,  අධිකාරණශේ 

ගුණා්තමකාභාව ්ත වලඩි කාර්සන ඕනෑ.   වාශ ම,  නඩු තී්සු වල 

ගුණා්තමකාභාව ්ත වලඩි කාර්සන ඕනෑ. නාතය්සතර ්රනාවට 

ලබන මාසශේදී ලබා ශේසන ෙල්ස තබතුමමාට උ්තතර ක් 

තිශබනවා ෙ මු  ඇමතිතුමමා?  කාට ශේසන උ්තතර ක් තබතුමමාට 

තිශබනවා ෙ? ශ් කාට උ්තතර ක් ශේසන ඕනෑ. "එශහම ශෙ ක් 

නලහල" කි ලා අහකා බලාශමන ඉ්සන ශල්සියි. අෙ 

පාර්ලිශ් ්සතුමශේ ශව්සශ්ස  කායි. අපි හලමශෙ ක් මලනම අහකා 

බලාශමන ඉ්සනවා. ෙල්ස රශට් මුෙල් අර්ුදෙ ක් තිශබනවා.  මුෙල් 

ඇමතිතුමමා පාර්ලිශ් ්සතුමවට එ්සශ්ස නලහල; රානය ඇමතිතුමමා 

එ්සශ්ස්ත නලහල. මට කාලි්ස කාාා කාරවත හරිනි අමරසූරි  

මලතිනි ්ත කිේවා,  "එබඳශේ තිශබන ්ර ්න  එකාක්; අපි ඇතුමශෙ  

කාාා කාර්සශ්ස ශවන්ත ශෙ ක්" කි ලා. රශට් රර්ිකකා  

ස් බ්සධශ ්ස මුෙල් බල  තිශබ්සශ්ස පාර්ලිශ් ්සතුමවට. අපට 

සල්ලි නලහල,  අපට ු පි ල් නලහල,  අපට ශය ලර් නලහල කි ලා 

මුෙල් ඇමතිතුමමා ්රකාා  ක්ව්ත කාරලා තිශබනවා ෙ? ලජ්නා නලතිව 

ශලෝකා  වශට් ගිහිල්ලා හිඟා කානවා. බස ලාශ්ධ ශ ්ස හිඟා 

කානවා; ඉ්සදි ාශව්ස හිඟා කානවා; ඕස්ශේලි ාශව්ස හිඟා 

කානවා; පාකිස්තානශ ්ස හිඟා කානවා. ලජ්නා නල්ධෙ? ශ් කා තමයි 

ශ්  අ  කි වත ශ්ධ ාුවරාම . ශ්ධ ාුවරාම  මලන කි ලා තමයි 

ා්සෙ  ම්තශ්ත. අෙ පාර්ලිශ් ්සතුමවට මුෙල් ඇමතිතුමමා එ්සශ්ස්ත 

නලහල; රානය ඇමතිතුමමා එ්සශ්ස්ත නලහල.  

 
ගු වන්ත්රීවරපයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்ெினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
අමමලතිතුමමා්ත නලහල. 

 
ගු ලක්ෂනවන් කිරිුල්ල වහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අමමලතිතුමමා න්  අසනීපයි. එතුමමාට සමාවක් ශේසන වතළුව්ස.  
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මම කි ්සශ්ස ශ් කායි. අපි අධිකාරණ ප්ධධතිශේ 

ගුණා්තමකාභාව  වලඩි කාර්සන ඕනෑ. ඇයි එක්ස්ත නාතී්සශ  

මානව හිිකකා්  කාවු්සසල  ශ්  ශ ෝනනාව ස් මත කාශෙ ? 

තමු්සනා්සශස ලා ශමනාවත විසිවන රඩලඩුක්රම වයවස්ාා 

සසශ ෝධන  නිසා   කා වුශඩල. විසිවන රඩලඩුක්රම වයවස්ාා 

සසශ ෝධනශ ්ස නනාධිපතිතුමමා නීති ට උඩි්ස තිබ්බා. එතුමමා ෙල්ස 

ඉ්සශ්ස නීති ට උඩි්ස. එතුමමා  ටශ්ත තක්ශකාෝම අ තන 

තිශබ්සශ්ස. අධිකාරණ ,  නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමව,  රානය 

පරිපාලන  එතුමමා  ටශ්ත තිශබ්සශ්ස.   ර තනවල අ ට 

ස්වාධීන තීරණ ක් ම්සන බලහල. ඉති්ස ශ් කා ශවනස් කාරනකා්   

ශම කු්ත කාර්සන බලහල. ඇමතිතුමමා කිේවා වාශ  ශම යනලගිලි 

හලු වාට,  pre-trials ශමනාවාට,   වා නිකා්  සිල්ලර වලය. 

නාතය්සතරශේ උෙේ ම්සන න්  අපි කි ්සන නරකායි,  "අපි 

නිවලරදියි" කි ලා. පල්තතකා ඉ්සන කාට්ටි  තමයි  කා කි ්සන 

ඕනෑ. ෙල්ස තබතුමම්සලා ශමතලනට ඇවිල්ලා කි නවා,  "අපි හරි,  

අශේ අධිකාරණ  ශහ ඳයි;   මලන අපි රය් බරයි; අපි ශහ ඳට 

කාො." කි ලා.  වා කි ලා වලයක් නලහල.  

ෙල්ස අධිකාරණශේ අලු්ත ශ්තමා පාා ක් තිශබනවා,  

"නිශෙ ස්ශකා ට නිෙහස්" කි ලා. ත්රී විල් රි ලු රා්ත  කා ේසනවා. 

මම  ෙවසක් ත්රී විල් එකාකා ගි ා.   මුවස්ස ා කි නවා,  "ෙල්ස 

ඉති්ස තක්ශකාෝම නිශෙ ස්ශකා ට නිෙහස් ශ්ස" කි ලා.  කා ෙල්ස 

විහිළුවක් ශවලා. ලජ්නයි,  හිරිකිතයි.  

මම අධිකාරණ ට ශෙ ස් කි ්සශ්ස නලහල,  මූලාසනාරූඪ මු  

ම්සත්රීතුමමනි. ශම කාෙ,  අධිකාරණ  තී්සු  ශේසශ්ස පලිකණිල්ල 

ශමශහ වන රකාාර ට. ෙල්ස ශම කාක්ෙ ශ්  ශම ල්ල්ස 

කාර්සශ්ස? වර්තමාන අග්ර විනි ්ච කාාරතුමමා නීතිපතිවර ා ශලස 

සිටි දී තමයි ශ්  නඩු තක්ශකා ම පලවු ශේ. වර්තමාන අග්ර 

විනි ්ච කාාරතුමමා ඉතාම ශහ ඳ විනි ්ච කාාරවරශ ක්. අනික් 

එකා,  නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමශව්ස නඩුවක් ොනශකා ට 

එක්ශකාශනක් ශේසශනක් ශන ශවයි   නඩුව  ෝසශ්ස. 

කාඩලයා ්  හතරක්   මලන බලනවා. ඉස්ශසල්ලාම නීතිඥ 

මහ්තවු  හ්තඅට ශෙශනක් එකාතුම ශවලා  කා හෙනවා.   කා 

ශෙවලනි කාඩලයා මට  නවා; තුම්සවන කාඩලයා මට  නවා. 

අ්සතිමට හතරශවනි කාඩලයා ම්ත බලලා තමයි නඩුවක් 

පවර්සශ්ස. අ්සන එශහමයි ශ්  නඩු පවරා තිශබ්සශ්ස. නමු්ත 

ෙල්ස ශම කාක්ෙ කාරලා තිශබ්සශ්ස? ෙල්ස ශ්  නඩු උසාවි ට 

රවාම ශ්  ශම ල්ල්ස හරි ට පලිකණිල්ල ශමශහ ව්සශ්ස         

නලහල. වි්තතිකාාර ා නිෙහස් වන රකාාර ටයි පලිකණිල්ල 

ශමශහ ව්සශ්ස; weak prosecutions. මම ශ්  නඩු කිහිප ක් 

බලලුවා. ගි  සතිශේ මහාධිකාරණශේ විනි ්ච කාාරවරශ ක් 

වි්තතිකාු ව්සට අවවාෙ කාො, අධිකාරණ  විහිළුවක් කාර ම්සන 

එපා කි ලා. 

බල්සන, පාස්කු ්රහාර  මලන. තබතුමමා ප්තතර  කි ව්සන. 

[බාධා කිරී්   ශම කාක්ෙ නඩුකාාර ා කිේශේ? [බාධා කිරීමක්  You 

shut up! මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි, පාස්කු ්රහාර  පිබඳබඳ 

නඩුව අහන නඩුකාාර ා ශම කාක්ෙ කිේශේ? ලි කි විලි ඉදිරිප්ත 

කාරලා තිශබනවා. නමු්ත  වා originals ශන ශවයි, ාා ා පිටප්ත. 

ාා ා පිටප්ත ඉදිරිප්ත කාරලා තිශබ්සශ්ස. ාා ා පිටප්ත ඉදිරිප්ත 

කාොම වි්තතිකාාරශ ෝ නිෙහස් ශව්සශ්ස නල්ධෙ? නිෙහස් ශවනවා. 

නඩු ෙම්සන අල්ලස් ශහෝ දූෂණ ශචෝෙනා විමර් න ශකා ිකසශ්  

සාමාජිකා ්ස තුම්සශෙශනක් අ්තස්ස කාර්සන ඕනෑ වුණ්ත 

එක්ශකානයි අ්තස්ස කාරලා තිශබ්සශ්ස.   නිසා මම අධිකාරණ ට 

ශෙ ස් කි ්සශ්ස නලහල. අධිකාරණ  උ්තසාහ කාරනවා, ශ්  

බලපෑ් වලි්ස ිකශේසන; they are trying. But, පලිකණිල්ල 

ශමශහ වන අ  ඉ්සශ්ස රඩලඩුව  ටශ්ත; they are under the 
Government.   අ  තමයි ශ්  තක්ශකාෝම කාර්සශ්ස. There are 
weak prosecutions. එතශකා ට අනිවාර් ශ ්සම වි්තතිකාාරශ ෝ 
නිෙහස් ශවනවා. අධිකාරණ ඇමතිතුමමා අලු්ත ම්සත්රීවරශ ක්, අලු්ත 

ඇමතිවරශ ක්. එතුමමාශ  අල්මාරිශේ ඇටසලකිලි නලහල.   නිසා 

එතුමමාට බ  නලතුමව වලය කාර්සන වතළුව්ස.   නිසා ශ් වා නිවලරදි 

කාර්සන. ලබන මාසශේ එක්ස්ත නාතී්සශ  සසවිධාන ට ගිහිල්ලා 

තබතුමමාට කි ්සන වතළුව්සෙ, ශම යනලගිලි හලු වා, pre-trials 

පට්ස ම්තතා කි ලා. වතළුව්සෙ? බලහල. මුළු නාතය්සතර ම 

කි නවා, අශේ රශට් අධිකාරණශේ ස්වාධීන්තව ක් නලහල කි ලා; 

 කාට ශ්ධ පාලන බලපෑ්  එනවා කි ලා. ඉති්ස  වාට උ්තතර 

ශහ  ා ම්සන ඕනෑ.  

ඊෙඟට මම  ශ්  කාාරණ  කි ්සන ඕනෑ. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මු  ම්සත්රීතුමමා,  තබතුමමාට තිශබ්සශ්ස තව විනාඩි ශෙකාකා 

කාාල ක් පමණයි.   

 
ගු ලක්ෂනවන් කිරිුල්ල වහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I will take four minutes more. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Then, someone from your camp has to give you two 

more minutes.  

 
ගු ලක්ෂනවන් කිරිුල්ල වහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I am the Chief Opposition Whip.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Yes, I understand. 

 
ගු ලක්ෂනවන් කිරිුල්ල වහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I will look after that time. Do not worry. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Okay. Thank you.  

 
ගු ලක්ෂනවන් කිරිුල්ල වහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
There is nothing to agree. I am the Chief Opposition 

Whip. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, I can give you time.  But, we have to 

agree on that. I will give you two more minutes.  
 

ගු ලක්ෂනවන් කිරිුල්ල වහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Okay, agreed. Do not waste my time.   
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පාර්ලිශ් ්සතුමව 

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  205, දී අශේ රඩලඩුව බල ට 

රවා.   කාාලශේ හිටවත අග්ර විනි ්ච කාාරතුමමා එවකාට අශේ 

නනාධිපති ජමත්රීපාල සිරිශස න මහතා හමු වුණා. හමුශවලා 

ශම කාක්ෙ කිේශේ?   මලන කි ්සන ලජ්නයි,  හිරිකිතයි. ඇවි්ත 

කිේවා,  තබතුමමා කි න විධි ට නඩු තී්සු  ශේසන් ,  මාව අයි්ස 

කාර්සන එපා කි ලා. හිරිකිතයි! හිටවත නනාධිපති ජමත්රීපාල 

සිරිශස න මහතා තමයි අපට  කා කිේශේ. මම කානමාටු වනවා,  

එතුමමා   පල්තතට ගි  එකා මලන. එශහම අ  තමයි පුමගි  කාාලශේ 
ඉඳලා තිශබ්සශ්ස. ඇ්තත ව ශ ්සම 205,ට කාලි්ස එතුමමා ු ්ස 

නඩු තී්සු  තක්ශකාෝම අශහෝසි කාර්සන ඕනෑ. එතුමමා නඩු තී්සු  

දීලා තිශබ්සශ්ස   රඩලඩුව කි න විධි ට. නමු්ත,  අපි එශහම 

කාශෙ  නලහල. අපට ඕනෑ න්  තිුදණා,  එතුමමා වාඩි කාරවලා අපට 

ඕනෑ නඩු තී්සු ව ම්සන. අපි එශහම කාශෙ  නලහල. අපි ෙහනව වන 

රඩලඩුක්රම වයවස්ාා සසශ ෝධන  ශමනලල්ලා අධිකාරණ  

ස්වාධීන කාො. අධිකාරණ ට විතරක් ශන ශවයි,  ශ්  රශට් සි ලු 

උසස් ර තනවල ර්තම  මු ්තව  රරක්ෂා කාරශමන වලය 

කාර්සන වතළුව්ස වාතාවරණ ක් අපි හලු වා. ශ් වා තමයි අශේ 

අධිකාරණ ඇමතිතුමමාට තිශබන අභිශ ෝම. හලබලයි,  එතුමමා විසිවන 

රඩලඩුක්රම වයවස්ාා සස ශ ෝධන  ශමනාවා. හලබලයි,    මලන 

පාර්ලිශ් ්සතුමශේ ෙවසක්ව්ත සාකා්ඡාා කාශෙ  නලහල. ශමෝාාභ  

රානපක්ෂ මලතිතුමමාශ  නඩු කාාා කාරන නීතිඥ මහ්තවු ,  -

අමාතයතුමමා්ත   නඩුවලට කාාා කාරන එක්ශකාශනක්- private 
නීතිඥ මහ්තවු  එකාතුම ශවලා විසිවන රඩලඩුක්රම වයවස්ාා 

සසශ ෝධන  ෙයස් මාලා පාර්ලිශ් ්සතුමවට ශමනාවා. එශහම 

වයවස්ාා සසශ ෝධන ශමශන්සන බලහල. රශට් වයවස්ාාව ශවනස් 

කාර්සන විශ  ෂ කාාරකා සභාවක් ප්ත කාර්සන ඕනෑ. මු  

ඇමතිතුමමනි,  තබතුමමා ස් පූර්ණශ ්සම වලරදි විධි ටයි   

කාටුත්තත කාශෙ . අෙ  වා තමයි තිශබන අභිශ ෝම.  

ඊෙඟට,  මම පෝත සභා මලන කි ්සන ඕනෑ. අෙ පෝත සභා 

(මු්ධෙර මාස්තුම මාු  කිරීශ් ) (සසශ ෝධන) පන්ත ශකාටු් පත 

 ටශ්ත මු්ධෙර බ්ධෙක් ශමනාවා. නමු්ත,  අෙ පෝත සභා නලහල. 

විහිළුවක් ශ්ස. ශ් කාට තමයි කි ්සශ්ස,  "එබඳශේ එකාක්. ඇතුමශෙ  

එකාක්" කි ලා. අපි රන ට කි ්සශ්ස,  ශ්  අවුු ්ධශ්ධ පෝත සභා 

සහ පෝත පාලන ර තන මලතිවරණ  පව්තව්සන  ඕනෑ බවයි. 

අශේ රශට් වයවස්ාාව අුවව,  මලතිවරණ පව්තව්සන ඕනෑ. අශේ 

රශට් පමණක් ශන ශවයි,  ඉ්සදි ාව ම්තත්ත,  ඇමරිකාාව ම්තත්ත,  

එසමල්සත  ම්තත්ත අවුු ු  ශෙශකා්ස ශෙකාට ශම කාක් ශහෝ 

මලතිවරණ ක් පව්තවනවා. අපි නනාධිපතිවරණ  පලවල්තවුවා. 

ෙල්ස අවුු ු  ශෙකාක් අවස්ස. එශහම න්  ශ්  අවුු ්ධශ්ධ ශම කාක් 

ශහෝ මලතිවරණ ක් පව්තව්සන ඕනෑ. ්රාශ්ධශී  සභා ශහෝ පෝත 

සභා ශහෝ මලතිවරණ ක් පව්තව්සන ඕනෑ.   අවස්ාාව 

වයවස්ාාශව්ස  ඇති කාර තිශබ්සශ්ස  නන මත  ෙලන ම්සනයි. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only two more minutes.   
 

ගු ලක්ෂනවන් කිරිුල්ල වහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Okay, Sir.  

නනමත  අපි කාාට්ත වලෙම්ත. බල්සන,  ඉ්සදි ාව. අවුු ්ධෙකාට 

කාලි්ස ්රා්සත මලතිවරණ පහක් තිබ්බා. ශමෝදි   හතරක් පලරු ණා; 

එකා මලතිවරණ යි දි්සශ්ස. නමු්ත ශපබරවාරි මාසශේ තිශබන 

්රා්සත මලතිවරණ සි ල්ශල්සම තහු දිනනවා කි ලා සමීය ක්ෂණ 

වාර්තාවල තිශබනවා. එතුමමා වලරැ්ධෙ හො ම්තතා. අපට්ත 

මලතිවරණ ක් ඕනෑ. බලසිල් රානපක්ෂ මහ්තම ා කි නවා,  "මම 

ශහට වුණ්ත කාලමලතියි මලතිවරණ ක් පව්තව්සන" කි ලා. නමු්ත,  

ශහ ශර්ස කාල් ොනවා. මලතිවරණ ක් පලවල්තවුශව ්ත ශ්  

රඩලඩුවට ඇප්ත නලති බව මම පලහලදිලිව ්රකාා  කාර්සන 

කාලමලතියි.   නිසා මලතිවරණ ක් පව්තව්සන. කායිවාු  වලයක් 

නලහල,  උනාු  වලයක් නලහල. වහාම මලතිවරණක් පව්තව්සන 

කි ලා මම ඉල්ීටමක් කාරනවා.  

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  මම අශනක් ම්සත්රීවු ්සශ  

ශවලාව ම්සන කාලමලති නලහල. මට කි ්සන කාාරණා හුඟක් 

තිුදණ්ත  මශ  කාාාව අවස්ස කාරනවා. තබතුමමාට ස්තුමතියි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මු  ෙ ාසිරි න ශස කාර රානය ඇමතිතුමමා. තබතුමමාට විනාඩි 

54කා කාාල ක් තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 2.,   
 

ගු දයාියරි ජයපසේකර වහතා සබතික්  ව් යන් පරදි හා 
පද්ශීය ුඟලු්ප නිෂනපාදන රාජය වවාතයුරවා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயகசகர - ெத்திக், மகத்தறி துணிகள் 

ைற்றும் உள்நொட்டு ஆமட உற்ெத்தி இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - State Minister of Batik, 
Handloom and Local Apparel Products) 
මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,   මූලාසනශේ තබතුමමා ඉ්සන 

ශවලාශේ කාාා කාර්සන ලලබීම මලන මම ස්සශතෝෂ වනවා.  

අශේ අධිකාරණ අමාතය මු  අලි සබ්රි මලතිතුමමා ශ්  රශට් 

අධිකාරණ ක්ශෂ රශේ  නඩු ඇසීම ්රමාෙ වීශ්  ්රි ාවලි  ඉව්ත කාර 

රශට් නීති  හා සාම  ුමරැකීම සඳහා අෙ වලෙම්ත පන්ත ශකාටු් ප්ත 

මණනාවක් සසශ ෝධන සහිතව පාර්ලිශ් ්සතුමවට ඉදිරිප්ත කාර 

තිශබනවා.   මලන මම විශ  ෂශ ්සම එතුමමාට ස්තුමතිව්සත වනවා.  

නඩු ්රමාෙ  මලන  ශහ ඳ සාක්ක සහිතව තේවත කාර්සන වතළුව්ස 

කාාරණා මණනාවක්  ඉතිහාසශ ්ස අපට  තිශබනවා. 

ඉතිහාසශේ අශේ අ  කිේශේ,   'නඩු  ්සශනෝ වලනශස්සශනෝ' 

කි ලා. එශහම කි ්සශ්ස නඩු ෙමා ම්තතාම අවුු ු  මණනක් 

තම්සශ  මුළු ශ්ධශප ෙ,  කාාල  සි ල්ල විනා  කාර  ශමන 

අවසානශේ නඩුව්ත පලරු ණාම රශට් නනතාවට කාර්සන ශෙ ක් 

ඉතිරි ව්සශ්ස නලති නිසායි. අපට මතකායි,  ශලනාඩ් වුල්ෆ ්

මලතිතුමමාශ   'බල්ධශ්ධමම' කාතතිශේ  'සිබඳඳු' කි න වත්ධමල ාට 

භාෂාව ශන ශ්තරීම නිසා ඇති වූ ත්ත්තව  නිසා තහු විඳවත 

ශේෙනාව.   මලන ශලනාඩ් වුල්ෆ ් මලතිතුමමා බල්ධශ්ධමම ශප ශ්ත 

ශබ ශහ ම පලහලදිලිව කි ා තිශබනවා.  

අෙ ශ්  ශමශනන පන්තවලි්ස කාාරණා මණනාවක් ඉදිරිප්ත 

කාර තිශබනවා. සිවිල් නඩු විධාන සසග්රහශේ සසශ ෝධන 

්රි ා්තමකා කිරීම ස් බ්සධව ම්තතාම,  විශ  ෂශ ්ස 8 (2) 

වම්සති   ටශ්ත නඩු ්රමාෙ  වෙක්වා මලනීම සඳහා අව ය 

කාු ණු සෑශහන සස්යාවක් ඉදිරිප්ත කාර තිශබනවා. 

විශ  ෂශ ්සම 8  වම්සති  අුවව,  පලිකණිලිකාු  ශහෝ 

පලිකණිලිකාු  සහ වි්තතිකාු   න ශෙශෙනාම ශහෝ ශපනී සිටීම 

පලහලර හරින අවස්ාාවකා එම නඩුව නිෂ්්රභ කාෙ ුතතුම බවට ශ්  

සසශ ෝධනවල සඳහ්ස ශවලා තිශබනවා. ඕනෑ න්  ඊට පුම නඩුව 

නිෂ්්රභ කිරීශ්  දින සිට දිවුු ්  පර කි්ස,  ශප්තසමකා 

මාර්මශ ්ස නඩුව නිෂ්්රභ කිරීම අවලසගු කාරවා ම්සන්ත  ්  

ඉයකායක් ශමහි ඇති කාර තිශබනවා.   නිසා ශල කු ්ර ්න ක් 

ඇති ශවනවා  කි ලා මම වි ්වාස කාර්සශ්ස නලහල. ශම කාෙ,  අෙ 

ලසකාාශේ තිශබන සමහර නඩුවලදී පලිකණිලි පාර් ්වශ ්ස නඩුවට 

ඉදිරිප්ත ව්සශ්ස නලහල. සමහර ශවලාවට හිතා මතාම ඉදිරිප්ත 

ව්සශ්ස නලහල. එශස  හිතා මතා නඩුවට ඉදිරිප්ත ශන වීම නිසා 

වි්තතිකාු ,  එශහම නල්තන්  අශනක් පාර් ්ව  වි ාල අමති කාට 

675 676 

[මු  ලක්ෂ්ම්ස කිරිඇල්ල මහතා  
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ප්ත ශවනවා. විශ  ෂශ ්ස නීතිඥවු  ගිහි්ස නඩු සඳහා දින 

අරශමන එනවා. ඇ්තතටම අෙ උසාවි කාට ගිහිල්ලා බලලුවාම දින 

ශෙන නඩු තමයි ශබ ශහෝ ්රමාණ ක් තිශබ්සශ්ස. එදිශනො  වරෙ 

පිබඳම්සනා කාසිේවත නඩු ටිකායි,  ම්තද්රවය නඩු ටිකායි,  අනික් නඩු 

ටිකායි අවස්ස කාරලා ඊෙඟ නඩුවලට දිමට හරහට   දින ශෙනවා. 

අවසානශේ එක් නඩුවක්,  ශෙකාක් විභාම ට අරශමන,  trial එශක් 
ශප ඩි කාෑල්ලක් කාරලා දින ශෙනවා. ශ් කා තමයි අෙ  ලසකාාශේ 

අධිකාරණ ක්ශෂ රශේ සි්ධධ ශවික්ස තිශබ්සශ්ස. ශ් කා ඉතාම 

භ ානකා ත්ත්තව ක්.   ශවන ශහ තුමවක් නිසා ශන ශවයි,  වි ාල 

නඩු සස්යාවක් තිශබන නිසා.  

අෙ බලනශකා ට ලසකාාශේ උසාවිවල ලක්ෂ 8කා පමණ නඩු 

්රමාණ ක් තිශබනවා. නමු්ත,  විනි ්ච කාාරවු  ,,0ශෙනායි 

සිටි්සශ්ස. ඉති්ස,   ,,0ශෙශනක් ශකා  ශහ මෙ ශ්  රශට් නඩු ලක්ෂ 

8ක් පමණ අහ්සශ්ස?   නිසා ශ්  නඩු ්රමාෙ  මලන නලවත             

කාාා කාර්සන ශෙ ක් නලහල. මු  අලි සබ්රි ඇමතිතුමමා             

ශබ ශහ ම පලහලදිලිව කිේවා,  ලසකාාශේ ිකලි න කාට ඉ්සශ්ස 

විනි ්ච කාාරවු  5,ශෙනායි කි ලා. ශලෝකාශේ අශනක් රටවල් 

ම්තතාම,  සමහර රටවල ිකලි න කාට 200ක් ඉ්සනවා.  අපි්ත ශ්  

ත්ත්තව  වර්ධන  කාර ම්සන ඕනෑ. මම  කායි කි ්සශ්ස,  එතුමමා 

අවුු ු  මණනක් නීතිඥ වත්තතීශේ ශ දිලා නඩු ්රමාෙ  පිබඳබඳව 

ශහ ඳි්ස අවශබෝධ කාර ශමන,  ශ්  රශට් අධිකාරණ ඇමතිවර ා 

ව ශ ්ස ප්ත වුණාට පස්ශස  ශ්  මලටලු විසඳ්සන පුමගි  කාාලශේ 

වි ාල කාලපවීමක් කාො කි ලා. ඇ්තතටම එතුමමා අශේ රශට් නීතිඥ 

සසමම ්ත සමඟ එකාතුම ශවලා,  ශනයෂ්ා නීතිඥවු  ඇතුමළු වි ාල 

පිරිසක් කාිකටුවලට ෙමලා,    කාිකටුවලි්ස ශමශනන තී්සු  තීරණ 

අුවව ක්රමාුවූලලව ඉතාම ඉක්මනි්ස ශ්  ශවනස්කා්  කිරීම සඳහා 

කාටුතතුම කාරික්ස සිටිනවා. එතුමමා එනශකා ට රශට් සිටිශේ 

විනි ්ච කාාරවු  ,,0ශෙශනක් පමණයි. අෙ   සස්යාව 400 ෙක්වා 

වලඩි ශවලා තිශබනවා. ඉදිරි කාාලශේ තුමෙ ශ්  ්රමාණ  තව්ත වලඩි 

කාර්සන එතුමමා ෙල්ස වලය පිබඳශවෙක් සකාස් කාර ශමන  නවා.  ශ්  

සිටින විනි ්ච කාාරවු  රයකනිකා විනි ්ච කාාරවු  වීම නිසා්ත 

සමහරවිට ්ර ්න ඇති ව්සනට වතළුව්ස.   නිසා තවු්ස නිවලරදි 

විධි ට වතහුණු කිරීම තුමබඳ්ස තමයි ඇ්තත ව ශ ්සම අපට 

ුතක්ති ්ත,  නීති ්ත රට තුමෙ බලාශප ශර ්තතුම ශව්සන වතළුව්ස 

ව්සශ්ස.  

උසාවි සස්යාව වලඩි කිරීශ්  ්රි ාවලි ්ත එතුමමා ක්රමාුවූලලව 

කාර ශමන  නවා. සමහර තල්සවල දිසා අධිකාරණ ,  ්රාාිකකා 

අධිකාරණ ,  මහාධිකාරණ ,  පෝතබෙ අභි ාචනාධිකාරණ  රදී 

ශ්  සි ල්ලම එකාට තබාශමන ඉ්සනවා. සමහර ්රශ්ධ වලට 

ශ් වා වයාේත කාර්සන ඉය ශේසශ්ස නලහල. මට මතකායි,  අපි 

ශහට්ටිශප ල ්රාාිකකා අධිකාරණ  හෙනශකා ට කුලි ාපිටි  දිසා 

අධිකාරණශේ සි ලු නීතිඥ මහ්තවු  මා සමඟ තරහ වුණා.   

ශම ල්ල්ස කිේශේ,  "ඇයි,  නඩු නලතිව්ත ශමශහම කාර්සශ්ස" 

කි ලා. හලබලයි,  අෙ බලලුවාම ශම කාක්ෙ ත්ත්තව ? අෙ ඇතිශව්සන 

නඩු තිශබනවා. ්ර ්න  නඩු නලති එකා ශන ශවයි,   ිකනිුම්ස තුමෙ 

වි ්වාස ක් නලතිකාමයි. ිකනිුම්සට වි ්වාස ක් නලති වුණම තවු්ස 

නඩු පවර්සන  ්සශ්ස නලහල.  

තවු්ස කාර්සශ්ස  වා ශවන විධි කාට ශබ්රා ම්සන එකායි. එකා 

පල්තතකි්ස,  තවු්ස කාවුු  ශහෝ මරණ ට ප්ත කාරලා,  එශහම 

නල්තන්   විනා  ක් කාරලා ්ර ්න  විසඳා ම්සන  නවා. 

පලිකණිල්ල ෙම්සන ශප ීටසිවලට  ්සශ්ස නලහල,  ශප ීටසිවලට 

ගිහි්ස නඩු ෝසන  ්සශ්ස නලහල.  වා ශවන විධි කාට ශබ්රා 

ම්සනවා. එශහම නල්තන් ,  ශම න තර්  ්ර ්න ඇති වුණ්ත 

නඩුවලට  ්සශ්ස නලතුමව තම්සශ  ්ර ්න අතහලරලා ොනවා. 

එශහම ශව්සශ්ස ශවන ශහ තුමවක් නිසා ශන ශවයි. රශට් තිශබන 

නීති  පිබඳබඳව,  අධිකාරණ  පිබඳබඳව,  අධිකාරණශේ නඩු තී්සු  

පිබඳබඳව,  ්රමාෙ ්ස පිබඳබඳව නනතාව තුමෙ තිශබන අවි ්වාස ්ත 

එක්කායි එශහම ශව්සශ්ස. හරිහම්ස විධි ට ශ්  කාටුතතුම 

්රි ා්තමකා ශවනවා න් ,  ශ්  නඩු ්රමාෙ  වලෙශකානවා න්  

නඩුවලට  න ්රමාණ  ෙවස මණශ්ස වලඩි ශවයි. එතශකා ට නඩු 

නලහලයි කි ලා නීතිඥ ්ස බ  ශව්සන ඕනෑ්ත නලහල.  ඕනෑ තර්  

නඩු තිශබනවා. නඩු ති ාශමන,  ්රමාෙ කාර කාර මුෙල් ම්සන එකා 

නව්තව්සනයි අපි ශ්  බලාශප ශර ්තතුම ශව්සශ්ස. අෙ ශ්  රශට් 

සිටින ලක්ෂ 8ක් පමණ අහිසසකා ිකනිුම්ස පිරිසකාට ශ්  ්ර ්න  

තිශබනවා. තම්සට සාධාරණ්තව  ඉෂ්ට කාරම්සන කි ලා 

ශප ීටසි ට ගිහිල්ලා,  ශප ීටසිශ ්ස උසාවි ට ගිහිල්ලා,   

උසාවිශ ්ස නීති  ,  ුතක්ති  ඉෂ්ට ශවයි කි ලා බලාශමන ඉ්සන 

ලක්ෂ 8කා පමණ අහිසසකා ිකනිුම්ස ශවුවශව්ස ම්සන ශ්  පි වර 

සමස්ත නනතාව ශවුවශව්සම ම්සනා වූ පි වරක් හා සමානයි 

කි ලායි මම වි ්වාස කාර්සශ්ස.   නිසා මම එතුමමාට ස්තුමතිව්සත 

ශවනවා,  ශ්  ්රි ාොම  ්රි ා්තමකා කිරීම ස් බ්සධශ ්ස.  

ශශ්ර ෂ්ාාධිකාරණශේ පසච වත්ධමල විනිුමු  මඬුල්ලක්  ටශ්ත 

විභාම කාෙ "අයිරාසමනී ෙ සිල්වා එදිරිව ඉ්සද්රලතා" නඩුශේ "88 (2) 

වම්සතිශ ්ස නඩු තී්සු වක් අෙහස් කාරන බලවි්ස" කි න 

කාාරණ ්ත,    වාශ ම අවසාන අභි ාචන ක් තිශබන බවට ලබා 

දී තිශබන තී්සු ව්ත එක්කාම   වම්සති ්ත ශවනස් කිරීම සඳහා 

වන සසශ ෝධන කු්ත ශ්  තුමෙ තිශබනවා.   ්රි ාවලි  ඉදිරි ට 

ශමන  ාම ස් බ්සධශ ්ස අපි එතුමමාට ස්තුමතිව්සත ශවනවා.  

ඊෙඟට,  Judicature Act එකා -අධිකාරණ සසවිධාන පනත- 

අුවව මහාධිකාරණ සඳහා වාර්තාධිකාාරී විනිුමු වු ්ස ප්ත කිරීම 

ස් බ්සධශ ්ස ්ර ්න ක් තිුදණා. 5989 දී  ශ්  ්රි ාවලි  පට්ස 

ම්තත්ත,  අමාතයවර ාට ශ්  නිලධාරි්ස ප්ත කාර්සන සි්ධධ ශවලා 

තිුදණා  "වාර්තාධිකාාරී විනිුමු " කි න නාම  ඇ්තත ව ශ ්සම 

විනි ්ච කාාර තනතුමරක් විධි ටයි අපි සලකා්සශ්ස. අධිකාරණ 

ඇමතිවර ා විධි ට   තනතුමරට වත්ධමල ්ස ප්ත කාොම එහි ඇති 
වන ශ්ධ පාලන ්රි ාවලි  තුමෙයි ශ්  අර්ුදෙ  ඇති ශවලා 

තිුදශඩල.   නිසා අවුු ු  මණනක් ශ්  තනතුමරට ප්ත ශන කාර 

සිටි ා.  

ෙල්ස ශ්  ්රි ාවලි  තුමෙ මහාධිකාරණ විනි ්ච කාාරවු ්සට 

හලකි ාව තිශබනවා තව්ත ශකාශනකුට pre-trial එකා භාර ශේසන.  
කාලි්ස තිශබන නඩු තී්සු  පිබඳබඳව,  එශහම නල්තන්    කාාරණා 

පිබඳබඳව සලකාා බලා ශ්  ්රි ාවලි ට අව ය කාරන පූර්ව නඩු 

විභාම,  ප ච්ා්ත නඩු විභාම පව්තව්සන අව ය කාරන කාාර්  

භාර ට ශ්  ්රි ාවලි  තුමෙ ඉයක් දීලා තිශබනවා. ශ් කා ඉතා 

ශහ ඳ ශෙ ක්. නල්තන්  විනි ්ච කාාරවර ාට සි්ධධ ශවනවා trial 
එකා ඇතුමශෙ  සමස්ත ්රි ාවලි ම සි්ධධ කාර්සන.   නිසා ශ් කා 

ඉතා වලෙම්ත කාාර් භාර ක්. 5989 ඉඳලා අවුු ු  මණනක්  

හිරශවලා තිුදණු වලය පිබඳශවෙක්,  ශ් කා. අෙ එතුමමා  කාට පණ 

දීලා තිශබනවා.  මම   මලන ස්තුමතිව්සත ශවනවා. ශම කාෙ,  ෙල්ස 

අපට වලය කාටුතතුම කාර්සන පහුමයි. ශම කාෙ,  අධිකාරණ ශස වා 

ශකා ිකෂ්ස සභාශේ -Judicial Service Commission - නිර්ශ්ධ   
අුවව,    මහාධිකාරණ විනි ච් කාාරවර ා විසි්ස ශවන්ත  

විනි ්ච කාාරවු  ප්ත කාරික්ස,  මහාධිකාරණවල තිශබන නඩු ටිකා 

ක්රමාුවූලලව අවස්ස කිරීම සඳහා අව ය කාරන සසශ ෝධන ටිකා 

ශමහි ඇතුමේත කාර තිශබනවා.  කා්ත වලෙම්ත ශවනවා.  

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  අපරාධ නඩු විධාන සසග්රහ  

 ටශ්ත,  මු  විනි ්ච කාාර නනාධිපති නීතිඥ,  බී.පී. අලුවිහාශර් 

මලතිතුමමාශ  නා කා්තවශ ්ස 205  දී පට්ස ම්ත   ්රි ාවලි  

තව්ත  ක්තිම්ත කාරලා අෙ ඉදිරි ට ශමනලල්ලා තිශබනවා.  පූර්ව 

නඩු විභාම ස් ම්සරණ පලවල්තවීශ්  අරමුණු මණනාවක් ශ්  

්රි ාවලි  තුමෙ ඇතුමේත කාර තිශබනවා. ශ්  සසශ ෝධන -පූර්ව නඩු 

විභාම පලවල්තවීම - තුමබඳ්ස නඩු ්රමාෙ ්ස වි ාල ව ශ ්ස වෙක්වා 

ම්සන වතළුව්ස ශවයි කි ලා අපි වි ්වාස කාරනවා. 

  ලක්ෂ්ම්ස කාදිර්මාමර් මලතිතුමමා කි ්සශ්ස,  අශේ රශට් හිටවත 

ඉතා වලෙම්ත අමාතයවරශ ක්. එතුමමා විශ්ධ  කාටුතතුම ඇමතිවර ා 

විධි ට සිටි කාාලශේ,  599  තස්ශලෝ සමුළුශේදී ස් මත කාරන ලෙ 

677 678 



පාර්ලිශ් ්සතුමව 

්රි ාවලි ට,  වත්ධමල නා කා බි්  ශබෝ් බ තහන්  කිරීශ්  

ස් මුති ට -තටාවා නාතය්සතර ස් මුති ට- අපි ඇතුමේත වුණා ගි  

රඩලඩුව කාාලශේ.    අුවව රන ට ශහෝ රන  ස්සතකා වත්ධමල 

නා කා  බි්  ශබෝ් බ විනා  කිරීම ස් බ්සධ ශ්  ්රි ාවලි ට 

රඩලඩුක්රම වයවස්ාාශේ 4, (5) අුවවයවස්ාාව  ටශ්ත බල  ලබා 

දී තිශබනවා. ෙල්ස අමාතයවර ාට ශහෝ අමාතයාස ශේ 

ශල්කා් වර ාට   ස් බ්සධව  ්  ්රි ාමාර්ම ක් මලනීශ්  ඉයකාය 

සලසා දී තිශබනවා. මා හිතන හලටි ට අවුු ු  මණනක් තිස්ශස  

හිරශවලා තිුදණු වලය පිබඳශවෙක් තමයි අෙ ශ්  ඉදිරි ට ශමනලවි්ත 

තිශබ්සශ්ස.  

ඊෙඟට තව කාාරණ ක් කි ්සන තිශබනවා. මු  ඇමතිතුමමනි,  

මා ශ්  කාාරණ  තබතුමමාට මතක් කාො. නඩු ්රමාෙ  පිබඳබඳ 

්ර ්න  වාශ ම තව්ත ්ර ්න ක් තමයි උසාවිවල නඩු භාඩලය 

ශම ය මලසී තිබීම. හලම උසාවි කාටම  නශකා ට අපි ෙකිනවා,  

උසාවිශේ ව්  පල්තශ්ත,  ෙකුණු පල්තශ්ත,  ශරජිස්ට්රාර්වර ාශ  

කාාමර  ෙඟ,  විනි ්ච කාාරතුමමාශ  කාාමර  පිටිපස්ශස  හලම 

තලනකාම අක්රමව්ත විධි ට වාහනයි,  ශපට්ටියි,  හට්ටියි,  මුට්ටියි 

තක්ශකා ම  ශම ය මසා තිශබන රකාාර . 

 
ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මු  රානය ඇමතිතුමමනි,  තබතුමමාට තව විනාඩි ශෙකාකා කාාල ක් 

තිශබනවා. 

 
ගු දයාියරි ජයපසේකර වහතා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  මට තව්ත විනාඩි ශෙකාක් ලබා 

ශේසන.  

මු  ඇමතිතුමමනි,  ශ්  කාාරණ  මලන සලලකිලිම්ත වීම්ත 

අතයව ය කාාරණ ක්. තබතුමමා ශ්  පිබඳබඳව ඉතාම උන්සු වක් 

ෙක්වනවා.  තබතුමමාශම්ස  මම ඉතාම ශම රවශ ්ස ඉල්ලා 

සිටිනවා,  ශ ෝනනා කාරනවා,  නඩු භාඩලය ශම ය මලසීම 

ස් බ්සධශ ්ස කාටුතතුම කාර්සන අව ය කාරන නීති රීති ශමනලවි්ත 

  කාාර්   අවස්ස කාර්සන කි ලා.  

ඊෙඟට,  රටට බලපාන තව්ත වලෙම්ත කාාරණ ක් කි ්සන මම 

කාලමලතියි. අශේ ලක්ෂ්ම්ස කිරිඇල්ල ම්සත්රීතුමමා්ත කිේවා,  

ශපබරවාරි 28 සිට අශ්ර ල් 05 දින ෙක්වා ජිනීවා මානව හිිකකා්  

කාිකටුව රැස්වන බවට රරසචි ක් තිශබනවා කි ලා. ශ්  රට ශබ්රා 

ම්සන ්රි ා කාෙ අශේ ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සර්ත ශෆ ්සශස කාා මලතිතුමමා 

ඇතුමළු රණ විු ව්ස ,9ශෙනකුට ශලෝකාශේ රටවලට  ්සන ඉය 

ශේසශ්ස නලහල. මා උොහරණ ක් කි ්සන් . 205 දී ෆීල්ඩ් 

මාර්ෂල් සර්ත ශෆ ්සශස කාා මලතිතුමමාට ඇශමරිකාාශව්ස වීසා දීම 

්රතික්ශෂ ප කාො. 2020දී  ශේ්සද්ර සිල්වා මලතිතුමමාට වීසා දීම 

නතර කාො. 2025දී ශ් නර් නනරාල් උෙ  ශපශර්රා මලතිතුමමාට 

වීසා ලබාදීම ්රතික්ශෂ ප කාො. මා වි ්වාස කාරන විධි ට,  ශ්  

්රි ාවලි  තුමෙ  ්  අඩු පාඩුවක් තිශබ්සන වතළුව්ස. නමු්ත,  ශ්  

,9ශෙනාට තම්සශ  වි්තති වාචකා ක් ඉදිරිප්ත කාර්සන තිශබන 

අයිතිවාසිකාම අපි ලබා ම්සශ්ස නල්තශ්ත ඇයි? ශ්  ,9ශෙනා 

අතරි්ස වලරැදි කාෙ බවට ශස  ා ම්සන වතළුව්ස පිරිසක් ඉ්සනවා 

න්    අ ට ෙඬුව්  කාරන එකා ශවනම කාාරණ ක්. උෙලාමම 

ශකා ිකසම වලනි ශකා ිකෂ්ස මණනාවකි්ස   සඳහා අව ය කාරන 

්රි ාවලි ක් සකාස් කාරලා තිුදණා. නමු්ත ජිනීවා මානව හිිකකා්  

කාිකටුව එ  පිබඳම්සනා ත්ත්තව ක් මා ෙකි්සශ්ස නලහල. තම්ස 

ශමවලනි වරෙක් කාශෙ  නලහලයි කි ලා තේවත කාර්සන තම්සශ  

වි්තති වාචකා  ඉදිරිප්ත කාර්සන   අ ට හලකි ාවක් තිශබනවා 

න් ,   කාට කාවුු ව්ත අකාලමලති ශවයි කි ලා මා වි ්වාස 

කාර්සශ්ස නලහල.  

පුමගි  කාාල වකාවාුවව තුමෙ ජිනීවා මානව හිිකකා්  

ශකා ිකසමට ඉදිරිප්ත කාෙ ,0/5 ශ ෝනනාශව්ස රඩලඩුව ඉව්ත 

වුණා. අනික් පල්තශත්ස,  මානව හිිකකා්  ශකා ිකසශ්  මූලිකා 

විමර් න බල ,  ්ර ්න කිරීම ෙල්ස අතයව ය කාාරණ ක් බවට 

ප්තශවලා තිශබනවා. ශම කාෙ,  රුතධ ස්සන්ධධ අරමෙ ක් 

පවතින අවස්ාාවකා මූලිකා ව ශ ්ස අොෙ ශව්සන ඕනෑ,  මානව 

හිිකකා්  නීති  ශන ව විශ  ෂශ ්සම නාතය්සතර මාුවීය  නීති  

බව ු ව්සයාශේ සහ ුතශමෝස්ලාවි ාශේ ුතෙ අපරාධ අධිකාරණවලදී 

තහවුු   කාර තිශබනවා. එවලනි වාතාවරණ ක් තිශබනශකා ට,  

ලසකාාව පිබඳබඳව ශමවලනි ත්ත්තව කාට ඇවිල්ලා   අව ය කාරන 

කාටුතතුම කාර්සන මානව හිිකකා්  ශකා ිකසමට ඉයක් ශේසශ්ස 

ඇයි? එශහම න් ,  අපි අනිවාර් ශ ්සම ශ්  ස් බ්සධශ ්ස 

මලදිහ්ත වි  ුතතුමයි කි න කාාරණ යි මම පලහලදිලිව කි ්සශ්ස.  

 විශ  ෂශ ්ස ුතෙ අපරාධ විමර් න  පිබඳබඳව නලති බල ක් 
රශේක්ෂණ  කාරශමන මානව හිිකකා්  කාිකටුව ්රි ා්තමකා කාරන 

්රි ාවලි  තුමබඳ්ස ශ්  රටට,  විශ  ෂශ ්සම අශේ රණ විු ව්සට 

වි ාල පාඩුවක් සි්ධධශවලා තිශබනවා.   නිසා රඩලඩුවක් විධි ට 

ශන ශවයි,  රන ක් විධි ට ශන ශවයි,  රටක් විධි ට අපි 

සි ලුශෙනාම ශම ට විු ්ධධව  පි වර මත ුතතුමයි කි න 

මතවාෙශේයි අපි ඉ්සශ්ස. විශ  ෂශ ්ස විපක්ෂශ ුව්ත මා 

ඉල්ලනවා,  මානව හිිකකා්  ශකා ිකසම විසි්ස ස්වාභාවිකා ුතක්තිශේ 

මූලධර්ම උල්ලසඝන  කාරික්ස ්රි ා්තමකා කාරුව ලබන 

්රි ාවලි ට එශරහිව මත හලකි ්රි ාමාර්ම පිබඳබඳව අපි ශ්  

පාර්ලිශ් ්සතුමව තුමෙ සාකා්ඡාා කාරමු කි ලා.  ශ්  පිබඳබඳව 

ශ ෝනනාවක් මම මු  කාාානා කාතුමමාට භාර ු ්සනා. 

විශ  ෂශ ්ස ලාසකිකා ්සට පිට රටවලදී ඇතිශවලා තිශබන 

ත්ත්තව  මලන බල්සන. එසමල්සතශේ නීතිඥවර කුට විු ්ධධව 

 ලස්ික්ස සූකාා මහ්තික  ශප ්ධමලිකාව නඩු පවරා තිශබනවා. ශ්  

අ  ශවුවශව්ස වම කි ්සශ්ස කාවුෙ?  කායි මම ශ ෝනනාවක් 

ශමනලවි්ත කාාානා කාතුමමාට භාර ු ්සශ්ස. ශ්  ස් බ්සධශ ්ස 

 ්  අෙහසක් පාර්ලිශ් ්සතුමව තුමෙ ඉදිරිප්ත කිරීම සඳහා ශ්  මලන 

සාකා්ඡාා කාර්සන වහාම කාිකටුවක් ප්ත කාර්සන. එවලනි 

්රි ාවලි ක් අපි ඉදිරි ට ශමන  ්සන ඕනෑ  කි ලා මම 

ශ ෝනනා කාරනවා. 

ස්තුමතියි.   
  

ගු ලක්ෂනවන් කිරිුල්ල වහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,   මු   ෙ ාසිරි න ශස කාර 

රානය ඇමතිතුමමා මශ  නම කිේවා.    නිසා මට ශප ඩි ශවලාවක් 

ශේසන,  ශ්  කාාරණ  පලහලදිලි කාර්සන.  

මු  රානය ඇමතිතුමමනි,  මම තබතුමමාට කාාරණ ක් මතක් 

කාර්සන කාලමලතියි. ුත්ධධ  අවස්ස වුණාට පස්ශස  බල්ස කි-මූ්ස 

මහ්තම ා ලසකාාවට රවා; මහුවවරට්ත ගි ා. බල්ස කි-මූ්ස 

මහ්තම ා සහ මහි්සෙ රානපක්ෂ හිටවත නනාධිපතිතුමමා ගිවිුමමක් 

අ්තස්ස කාො. මහුවවරදී තමයි  කාට අ්තස්ස කාශෙ .   ශකා්ස 

මහි්සෙ රානපක්ෂ මලතිතුමමා තමයි ශප ශර ්සු  වුශඩල,  ුත්ධධ  

කාාලශේ සි්ධධ ශව්ඡච ශ්ධවල් මලන පරීක්ෂණ ක් කාරලා ෙඬුව්  

ශෙනවා කි ලා. එතුමමා තමයි ශප ශර ්සු  වුශඩල,  අපි ශන ශවයි.   

 
ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Thank you. Your point was taken. 
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ගු දයාියරි ජයපසේකර වහතා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  මට විනාඩි ක් ශේසන.  

මු  ලක්ෂ්ම්ස කිරිඇල්ල ම්සත්රීතුමමා කි න කාාාව හරි.   

මලන අපි දිගි්ස දිමටම කාාා කාො. එතලනි්ස පස්ශස  තමයි 

උෙලාමම ශකා ිකසම,  LLRC එකා රදි  ප්ත කාරලා අභය්සතර 
වලය පිබඳශවෙක් ්රි ා්තමකා කාරික්ස  වාට අව ය පි වර ම්තශ්ත. 

හලබලයි,  අභය්සතරව කාරවත   ්රි ාවලි ව්ත මානව හිිකකා්  

ශකා ිකසම අෙ පිබඳම්සශ්ස නල්තන්  අපි ශම කාක්ෙ කාර්සශ්ස? 

අ්සන  කායි අපට තිශබන ්ර ්න . 

 
ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Thank you. அடுத்ததொக, ைொண்புைிகு வீ. 

இரொதொகிருஷ்ணன் அவர்கள்! உங்களுக்கு 06 நிைிடங்கள் 

ஒதுக்கப்ெட்டிருக்கின்றது.  

 
ගු සආචාර්ය  ම. රාධාක්රිෂනණන් වහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) வீ. இரொதொகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan)  
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்ககள, எனக்கு 

08 நிைிடங்கள் தகொடுங்கள்!   

 
ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
உங்களுமடய தமலவர்தொன் உங்களுமடய கநரத்மத 

எடுத்திருக்கிறொர். அமத அவொிடம்தொன் ககட்க கவண்டும். 

 
[ெி.ெ. 2.53] 
 

ගු සආචාර්ය  ම. රාධාක්රිෂනණන් වහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) வீ. இரொதொகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan)  

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்ககள, இன்று 

நீதி அமைச்சுடன் சம்ெந்தப்ெட்ட ெல்கவறு சட்டத்               

திருத்தங்கள் இந்தச் சமெக்குச் சைர்ப்ெிக்கப்ெட்டிருக்கின்ற 

இவ்கவமளயிகல, இந்த நொட்டிலுள்ள ெிரச்சிமனகள் 

சம்ெந்தைொக ஒருசில வொர்த்மதகமளப் கெசுவதற்கு நொன் 

ைிகவும் அக்கமறயொக இருக்கிகறன். 

விகசஷைொக, ைொகொண சமெகள் (முத்திமரத் தீர்மவமயக் 

மகைொற்றுதல்)  (திருத்தம்)  சட்டமூலத்மதச் சைர்ப்ெித்திருக் 

கிறொர்கள். ஆனொல், இன்று ைொகொண சமெகள் வலுவில் 

இல்மல. ஆககவ, முதலில் இந்த நொட்டிகல 13ஆவது 

திருத்தத்மத முழுமையொக அமுல்ெடுத்தி, அதனூடொக 

முழுமையொன அதிகொரமுள்ள ைொகொண சமெகமள 

உருவொக்குவதற்கொன சந்தர்ப்ெத்மத ைக்களுக்கு வழங்க 

கவண்டுதைன நொங்கள் இந்த கநரத்திகல ததொிவித்துக்தகொள்ள 

விரும்புகின்கறொம்.   

நொட்டில் 'தகொவிட்' ததொற்று அதிகொித்து வருகின்ற இந்தச் 

சூழ்நிமலயிகல, கநற்று ைொத்திரம் இத்ததொற்றினொல் 35 கெொோ் 

ைரணைமடந்திருப்ெதொகவும் 1,200 கெொோ் இதனொல் ெொதிக்கப் 

ெட்டிருப்ெதொகவும் அறிக்மக தசொல்கின்றது. இவ்வொறொன 

சூழ்நிமலயில் எல்லொ மவத்தியசொமலகளிலும் சைகொல 

ஊழியர்கள் கவமலநிறுத்தம் தசய்திருக்கிறொர்கள். இதனொல், 

ைக்கள் ெல்கவறு நிமலகளிகல ெொதிக்கப்ெட்டிருப்ெதொக 

நொங்கள் அறியக்கூடியதொக இருக்கின்றது. இன்று தெொிய 

ஆஸ்ெத்திொிகளிலும் சொி, சிறிய ஆஸ்ெத்திொிகளிலும் சொி, 

ைருந்தில்லொைல் அல்லது சிகிச்மச தெறமுடியொைல் அல்லது 

தங்களுக்குொிய ைருத்துவ கசமவகமளப் தெற்றுக்தகொள்ள 

முடியொைல் இறக்கின்றவர்களின் எண்ணிக்மக அதிகைொக 

இருக்கின்றது என்ெமத நொங்கள் இந்த அரசொங்கத்துக்கு 

உணர்த்துகின்கறொம். இந்த ைொதிொியொன கநரத்திகல சைகொல 

ஊழியர்கள் கவமலநிறுத்தம் தசய்வது தப்ெொ? சொியொ? என்று 

நொங்கள் தசொல்வமதவிட, அரசொங்கம் இவர்களுக்கு ஏதொவது 

ஒரு வமகயில் நிவொரணத்மதக் தகொடுத்து அல்லது 

சம்ெந்தப்ெட்ட அமைச்சர் இவர்களுடன் கெசி, இவர்களுமடய 

ெிரச்சிமனகமளத் தீர்ப்ெதற்கு நடவடிக்மக எடுக்ககவண்டும். 

அமதவிடுத்து, இவ்வொறு ஒவ்தவொரு விஷயத்துக்கும் 

கவமலநிறுத்தம் தசய்வது அல்லது கவமல நிறுத்தத்மதத் 

தூண்டிவிடுவது ைிக கைொசைொன சூழ்நிமலமய ஏற்ெடுத்தும். 

நிச்சயைொக, இது ைக்கமளப் ெொதிக்கும். ஆககவ, ைக்கமளப் 

ெொதிக்கின்ற எந்த விஷயத்மதயும் நொங்கள் அனுைதிக் 

கக்கூடொது என்ெமத நொன் இந்த கநரத்திகல 

தசொல்லிக்தகொள்ள விரும்புகின்கறன்.   

அடுத்து, நுவதரலியொ ைொவட்டத்திகல 'ஒசுசல' இல்மல 

என்ெமத நொங்கள் ெல சந்தர்ப்ெங்களில் சுட்டிக்கொட்டி 

இருக்கிகறொம். இன்று அங்குள்ள ைக்கள் அரசொங்க 

ஆஸ்ெத்திொிக்குப் கெொனொலும், அங்கும் ைருந்துகமளத் 

தனியொர் pharmacyகளில் வொங்கிக்தகொள்ளுைொறு தசொல் 

கிறொர்கள். அங்கு 'ஒசுசல' இல்லொததனொல், அம்ைக்கள் தனியொர் 

pharmacyஇல் அவர்கள் விற்கும் விமலக்குத்தொன் 

ைருந்துகமள வொங்ககவண்டிய சூழ்நிமல ஏற்ெட்டிருக்கிறது. 

ஆககவ, இமதயும் அரசொங்கம் கவனத்திகலதகொள்ள 

கவண்டுதைனக் ககட்டுக்தகொள்கின்கறன்.   

அடுத்து, இந்த அரசொங்கம் ைமலயக ைக்களுக்கு 

நிவொரணைொக ைொதொந்தம் 15 கிகலொகிரொம் ககொதுமை ைொமவச் 

சலுமக விமலயில் தகொடுப்ெதொகச் தசொன்னது. எங்கக அந்த 

ககொதுமை ைொ? "நொங்கள் தெப்ருவொி ைொதத்திலிருந்து 

ககொதுமை ைொமவக் தகொடுப்கெொம்" என்று சம்ெந்தப்ெட்ட 

அமைச்சர்கள் ைற்றும் நுவதரலியொ ைொவட்டத்மதப் 

ெிரதிநிதித்துவப்ெடுத்துகின்ற அமைச்சர்கள் தசொன்னொர்கள். 

ஆனொல், இதுவமரக்கும் அந்த ைக்களுக்கு அது 

கிமடக்கவில்மல. அப்ெடிதயன்றொல், ஏன் தெொய் தசொல்ல 

கவண்டும்? நீங்கள் ைமலயக ைக்களுக்கு என்ன 

நிவொரணத்மதக் தகொடுத்திருக்கிறீர்கள்? ைமலயக ைக்களுக்கு 

வரவு தசலவுத்திட்டத்திலும் நிவொரணம் வழங்கப்ெடவில்மல. 

கைதகு சனொதிெதி அவர்களுமடய சிம்ைொசன உமரயிலும் 

நிவொரணம் எதுவும் கிமடக்கப்தெறவில்மல. ஆககவ, தெொய் 

தசொல்வமத நிறுத்த கவண்டும்.  

இன்று அரசொங்கம் ஊழியர் கசைலொெ நிதி - EPF ைற்றும் 

ETFஇகல மகமவத்திருக்கிறது. கதொட்டப் ெகுதியிகல 

வொழுகின்ற ைக்கள் கிட்டத்தட்ட 40 வருடங்கள் 

கதொட்டங்களில் கவமலதசய்துவிட்டு, ஓய்வுதெற்றுச் 

தசல்லும்தெொழுது அவர்களுக்குக் கிமடக்கின்ற கசைலொெ 

நிதியின் மூலம்தொன் அவர்கள் ஒரு வீட்மடக் கட்டுவொர்கள் 

அல்லது ெிள்மளகளுக்கு கலியொணம் தசய்து மவப்ெொர்கள் 

அல்லது ஒரு முச்சக்கர வண்டிமய வொங்குவொர்கள் என்ெது 

உங்களுக்குத் ததொியும்! இன்று அதற்கும் 25 சதவீத வொிமய 

விதித்து, இந்த அரசொங்கம் அவர்களுமடய மகயிருப்மெ 

எடுப்ெதற்கு முயற்சி தசய்கின்றது. இது ைிக கைொசைொன ஒரு 

தசயலொகும். இவ்வொறு தசய்யும்தெொழுது, எதிர்கொலத்திகல 

எந்தகவொர் ஊழியரும் ஊழியர் கசைலொெ நிதியத்துக்குப் 

ெங்களிப்புச் தசய்ய முன்வரைொட்டொர்கள். அது இந்த நொட்மட 

681 682 



පාර්ලිශ් ්සතුමව 

ைிக கைொசைொன நிமலக்குக் தகொண்டுதசல்லும் என்ெமத 

நொங்கள் இந்த கநரத்திகல சுட்டிக்கொட்ட விரும்புகின்கறொம். 

இதன்மூலம் அரசொங்கத்தின் வங்கரொத்துநிமல ததொிகின்றது. 

ைக்களின் சிறு சிறு கசைிப்மெக்கூட விட்டுமவக்கொைல் ைிக 

கைொசைொன நிமலயில் இந்த அரசொங்கம் தசயற்ெட்டுக் 

தகொண்டிருக்கின்றது என்ெமத நொன் இங்கு ததொிவித்துக் 

தகொள்கின்கறன். 

அடுத்ததொக, இலங்மக - இந்திய ைீனவர்களுமடய 

ெிரச்சிமன சம்ெந்தைொகப் கெசலொதைன நிமனக்கின்கறன். 

இதனொல், தற்கெொது இலங்மகக்கும் இந்தியொவுக்கும் 

இமடயில் முறுகல் நிமலமை ஏற்ெட்டிருக்கின்றது. அதொவது, 

வடக்கிகல இருக்கின்ற ைீனவர்கள் தங்களது வமலகமள 

அறுப்ெதொக இந்திய ைீனவர்கள்ைீது குற்றஞ் 

சுைத்துகின்றொர்கள். இந்திய ைீனவர்கள் எைது கடல் 

எல்மலக்குள் அத்துைீறி நுமழந்து ைீன்ெிடிக்கின்றொர்கள். 

இப்ெிரச்சிமனமயப் தெொிதுெடுத்தி, இரண்டு நொடுகளிலும் 

இருக்கின்ற தைிழர்கமள கைொதவிடுகின்ற ஒரு விசைத்தனைொன 

நிகழ்வு நமடதெறுவமத நொங்கள் அவதொனிக்கக்கூடியதொக 

இருக்கின்றது. ஆககவ, இப்ெிரச்சிமன ததொடர்ெில் இரண்டு 

நொடுகளும் கெசி, ஒரு தீர்மவக் கொண கவண்டுதைன்று நொங்கள் 

ததொிவித்துக்தகொள்கின்கறொம். இன்று வடக்கிலுள்ள 

ைீனவர்கள் ைிகவும் துன்ெப்ெட்டு தங்களது ததொழிமலச் 

தசய்கின்றொர்கள். அவர்கள் எந்தவிதைொன அச்சுறுத்தல்களும் 

இல்லொைல் சுதந்திரைொக ததொழில் தசய்வதற்கொன சூழமல 

உருவொக்க கவண்டும். அகதகநரத்தில், இந்திய ைீனவர்களின் 

நிமலமைமயயும் கவனத்திற்தகொண்டு, அவர்கமளத் 

துன்புறுத்தொைல் இந்த விடயம் ததொடர்ெில் நடவடிக்மக எடுக்க 

கவண்டுதைன்ெமதயும் நொங்கள் ததொிவித்துக்தகொள்கின்கறொம்.  

கநற்று தவளிநொட்டு அலுவல்கள் அமைச்சர் தகௌரவ 

ஜீ.எல். பீொிஸ் அவர்கள் இந்தியொவுக்குச் தசன்று ெல ைில்லியன் 

ரூெொய் தெறுைதியொன உதவிகமளப் தெற்றிருக்கிறொர். 

எங்களுக்கு துன்ெம் ஏற்ெடும் ஒவ்தவொரு சந்தர்ப்ெத்திலும் 

உதவி தசய்கின்ற ஒரு நொடொக இந்தியொ இருக்கின்றது. ஆககவ, 

இந்தியொவினுமடய உதவி எைது நொட்டுக்குக் கட்டொயம் 

கதமவ. இந்தியொ எங்களுக்கு ைிக அருகிலுள்ள நொடு; 

எங்களுக்குத் கதமவயொன நொடு. அதுைட்டுைல்ல, 

அந்நொட்டிடைிருந்து ெல்கவறு உதவிகமள நொங்கள் 

தெறுகின்கறொம். இன்று 'தகொவிட்' ததொற்றுப் ெரவல் 

கொரணைொக உலகிலுள்ள ெல்கவறு நொடுகள் தைது 

தெொருளொதொரத்மத இழந்திருக்கின்ற நிமலயில், இந்தியொவின் 

தெொருளொதொரம் வளர்ந்திருக்கின்றது. அதைொிக்கொவின் 

தெொருளொதொரத்மதவிட, இந்தியொவின் தெொருளொதொரம் 

வளர்ந்திருக்கிறது. இந்தியொவின் தெொருளொதொரம் வளர்வதற்குக் 

கொரணம், அங்கு முகொமைத்துவம் சொியொக இருப்ெதுதொன். 

எங்களது நொட்டிகல முகொமைத்துவம் சொியொக இல்மல 

என்ெமதத்தொன் நொங்கள் சுட்டிக்கொட்ட விரும்புகிகறொம்.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகௌரவ உறுப்ெினர் அவர்ககள, உங்களுக்குக் 

தகொடுக்கப்ெட்ட கநரம் முடிவமடந்துவிட்டது.  

 
ගු සආචාර්ය  ම. රාධාක්රිෂනණන් වහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) வீ. இரொதொகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan)  
தயவுதசய்து, ஒரு நிைிடம் தொருங்கள்!  

ஆககவ, அரசொங்கம் சிறந்த முகொமைத்துவக் கட்டமைப்மெ  

உருவொக்க கவண்டும். தகௌரவ தெஸில் ரொஜெக்ஷ அவர்கள் 

நிதி அமைச்சரொக வந்த ெிறகு, எல்லொப் ெிரச்சிமனகளும் 

தீர்ந்துவிடும் என்று நொங்கள் எதிர்ெொர்த்கதொம்; நீங்கள்கூட 

எதிர்ெொர்த்தீர்கள். ஆனொல், இன்று ெிரச்சிமனகள் அதிகொித்துக் 

தகொண்டு கெொவமதத்தொன் நொங்கள் அவதொனிக்கக்கூடியதொக 

இருக்கின்றது. ஆககவ, இந்த நொட்டினுமடய முகொமைத் 

துவத்மத ஒழுங்கொகச் தசய்யும்ெடி ககட்டுக்தகொண்டு, 

உங்களுக்குத் கதமவயொன உதவிகமள எங்கள் 

ெக்கத்திலிருந்தும் தசய்வதற்கு நொங்கள் தயொர் என்று 

தசொல்லிக்தகொண்டு, என்னுமடய கெச்மச நிமறவுதசய் 

கிகறன். நன்றி. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 මු  ශම හා්ස රි ෙර් න ෙ සිල්වා රානය අමාතයතුමමා. 

තබතුමමාට විනාඩි 52කා කාාල ක් තිශබනවා. 

 

[අ.භා. ,.00  

 

ගු පවොහාන් ප්රියදර්ශ්න ද ියල්වා වහතා සපවරළ 
සාරක්ෂණ හා පහ් බි්ප සාවර්ධන රාජය වවාතයුරවා  
(ைொண்புைிகு தைொஹொன் ெிொியதர்ஷன த சில்வொ - கமரகயொரப் 

ெொதுகொப்பு ைற்றும் தொழ்நில அெிவிருத்தி இரொஜொங்க 

அமைச்சர்)  

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva -State Minister 
of Coast Conservation and Low-Lying Lands 
Development)     
මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  තබතුමමාට ස්තුමතිව්සත 

ශවනවා,  මට ශ්  අවස්ාාව ලබා දීම මලන.  

මු  අධිකාරණ ඇමතිතුමමා අශේ රශට් සමාන රර්ිකකා ට 

ශබශහවි්ස බලපාන,  ශ්  රශට් නනතාවශ  නන ජීවිත ්ත එක්කා 

එකාට බලඳි්ඡච අධිකාරණ ප්ධධතිශේ ්රි ාවලි  ශේමව්ත කාර්සන  

පන්ත ශකාටු් ප්ත මණනාවක් අෙ ඉදිරිප්ත කාො.  

පුමගි  නනාධිපතිවරණශේදී ව්තම්ස නනාධිපති අතිමු  

ශමෝාාභ  රානපක්ෂ මලතිතුමමා ඉදිරිප්ත කාො,  "ශස භාමයශේ 

ෙලක්ම" වලය පිබඳශවෙ.   වලය පිබඳශවශෙ  පලහලදිලිවම එතුමමා 

කි නවා,  නීති  හා සමාන සාධාරණ  උශෙසා  ්   ්  වලය 

ශකා ටස් කාරනවා  කි න කාාරණ . මම   මලන දීර්ඝ ව ශ ්ස 

කි ්සශ්ස නලහල.  කා "ශස භාමයශේ ෙලක්ම" ්රතිප්තති 

්රකාා නශේ  5 සහ  2 පිටුවල පලහලදිලිව සඳහ්ස වනවා. අෙ ශ්  

රශට් නනතාවට,  විපක්ෂ ට ශ්  රශට් අධිකාරණ ප්ධධති  සහ 

අධිකාරණ ඇමතිවර ා පිබඳබඳව ශල කු වි ්වාස ක් ඇතිව කාාා 

කාර්සන වතළුව්ස මට්ටමට අධිකාරණ ප්ධධති  ශමනලවි්ත 

තිශබනවා. අධිකාරණ අමාතය මු  අලි සබ්රි මලතිතුමමාශ  

නා කා්තව   ටශ්ත රන  හලටි ට අපි ශ්  වනශකා ට ශ්  රශට් 

අධිකාරණ ප්ධධති   ක්තිම්ත කාර්සන වි ාල වලය ශකා ටසක් 

කාරලා තිශබනවා.   ස් බ්සධශ ්ස අශේ මු  අධිකාරණ 

ඇමතිතුමමාට මම ස්තුමතිව්සත වනවා. 

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  අපි ශ්  වනශකා ට 

උපරිමාධිකාරණ ට නව විනිුමු වු ්ස 25ශෙශනකු ප්ත කාර 

තිශබනවා.  මහාධිකාරණ විනි ්ච කාාරවු ්ස 52ශෙශනකු ප්ත කාර 

තිශබනවා. ඊෙඟට,  උපරිමාධිකාරණවලට නවීන තාක්ෂණ  

හඳු්සවා ශේසන,  අභි ාචනාධිකාරණ ට ඩිජිටල් තාක්ෂණ  

හඳු්සවා ශේසන කාටුතතුම කාර තිශබනවා. 594 ්ස පස්ශස ,  අපි ශ්  

රශට් නීති ප්ධධතිශේ  ල් පලන ගි  නීති රීති ්රතිසසස්කාරණ  

කාො.   ශවුවශව්ස උපකාිකටු හලු වා. විශ  ෂශ ්සම සිවිල් නීති 

්රතිසසස්කාරණ කාිකටුව,  අපරාධ නීති ්රතිසසස්කාරණ කාිකටුව,  

683 684 

[මු  (රචාර් ) වී. රාධා්රිෂ්ණ්ස මහතා  
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වාණින නීති ්රතිසසස්කාරණ කාිකටුව රදි උපකාිකටු පිහිටුවා  වා 

හරහා අපි   කාටුතතුම කාරශමන ගිහි්ස තිශබනවා.   වාශ ම,  ෙඩලය 

නීති සසග්රහ ට,  සාක්ක රඥා පනතට ශ ්සන ඕනෑ සසශ ෝධන්ත 

එතුමමා ශමනලල්ලා තිශබනවා.  

මම ශ්  අවස්ාාශේදී විශ  ෂශ ්සම අතිමු  නනාධිපතිතුමමාට 

ස්තුමතිව්සත ශවනවා. ශම කාෙ,  ෙල්ස ශ්  රශට් රර්ිකකා අර්ුදෙ ක් 

තිුදණා වුණ්ත,  එතුමමා වි ාල මුෙල් ්රමාණ ක් ශ්  රශට් අධිකාරණ 

ප්ධධති   ක්තිම්ත කාර්සන මු  අධිකාරණ ඇමතිතුමමාට ලබා දී 

තිශබන නිසා. ශම්සන ශ්  වාශ  පුමබිමකා තමයි මු  අධිකාරණ 

ඇමතිතුමමා ශ්  පන්ත ශකාටු් ප්ත කීප  ශමනලල්ලා තිශබ්සශ්ස. 

අෙ එතුමමාශ  කාාාව රර් භ කාර්ධදීම කිේවා,  ශ්  සසශ ෝධන 

ශමන  ශ්  අරමුණ ශ්  රශට් නීතිශේ පාලන  ඇති කිරීමයි,  

්රමාෙ කි්ස ශත රව නනතාවට සාධාරණ  ඉෂ්ට කිරීමයි කි න 

කි ලා.  

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  ඊෙඟට අපි කාාා කාරමු,  

ශන විසඳුණු නඩු සස්යාව මලන. මම ෙල්ස කි ්සන  න ශ්  සස්යා 

ශල්්නවල  ්   ් ,  ශප ඩි ශප ඩි ශවනස්වී්  තිශබ්සන වතළුව්ස. 

ශ්  වනශකා ට ශන විසඳුණු නඩු මශහස්රා්ත අධිකාරණවල 

 ,0, 000කාට රස්සන ්රමාණ ක් තිශබනවා; ශශ්ර ෂ්ාාධිකාරණශේ 

තුම්සෙහස් හාරසි  අසූ මණනක් තිශබනවා; අභි ාචනාධිකාරණශේ 

හාරෙහසකාට රස්සන ්රමාණ ක් තිශබනවා; මහාධිකාරණවල 

5 , 800කාට රස්සන ්රමාණ ක් තිශබනවා; දිස්ත්රික් උසාවිවල 

5,0, 000කාට වලඩි ්රමාණ ක් තිශබනවා. ඊෙඟට,  සමා මඩලයල,  

කා් කාු  උසාවි වලනි තල්සවල රරාවුල් ශහෝ වලරැදි ස් බ්සධ 

ඉල්ීට්   තිශබනවා,  ලක්ෂ ශෙකාකාට රස්සන ්රමාණ ක්. 

ඇ්තතටම ශ්  නඩු,  එශහම නල්තන්  ශ්  රරාවුල් දිගි්ස 

දිමටම විසඳ්සන ්රමාෙ වුණාම ිකනිුම්සශ  ජීවිත විනා  වන එකා 

තමයි සි්ධධ ශව්සශ්ස. අෙ  ඉදිරිප්ත කාර තිශබන  සසශ ෝධන මලන 

කාාා කාර්ධදී මු  අධිකාරණ ඇමතිතුමමා කිේවා,  අපරාධ නඩු විධාන 

සසග්රහ  (සසශ ෝධන) පන්ත ශකාටු් පතට්ත සසශ ෝධන 

ශමනලල්ලා තිශබනවා කි ලා.  ශක් මූලිකා අෙහස පූර්ව නඩු 

විභාම ක්  පලවල්තවීමයි.  ශකා්ස ඇ්තතටම මූලිකා ව ශ ්ස අෙහස් 

කාරලා තිශබ්සශ්ස මහාධිකාරණශේ නඩු විභාම කිරීමයි. ෙල්ස ශ්  

මු  සභාශේදී අශේ සමහර සශහෝෙර මු  ම්සත්රීතුමම්සලා කාාා 

කාො,  ශ්  ශම යක් නඩු කාල්  ්සශ්ස නීතිඥවු ්සශ  වලරැ්ධශේස 

කි ලා.   ශක්  ්  සතය ක් තිුදණ්ත  කාම ශන ශවයි සතය 

කාාරණ .  උසාවිවල වලය කාර්සන ගි ාම අපි ේසනවා,  විවිධ ශහ තුම 

නිසා නඩු කාල්  න බව. විශ  ෂශ ්සම මහාධිකාරණශේ  විභාම 

කාර්සශ්ස   ිකනී මලු ්  නඩු,  ස්ත්රී දූෂණ නඩු; බරපතෙ අපරාධ නඩු. 

සමහර ශවලාවට ශ්  නඩු අහලා තී්සු  ශෙනශකා ට අවුු ු  

මණනාවක් -අවුු ු  20කා,  2,කා විතර කාාල ක්- මතශවනවා.   

නඩු විභාම කිරීශ්  අවස්ාාවට එ්සන ඉස්ශසල්ලා අුවමමන  කාෙ 

ුතතුම පි වර මණනාවක් තිශබනවා  කි ලා අපි හිතනවා.                 

නඩුව විභාම කාරන විනි ්ච කාාරවර ාට අමතරව ශවන්ත 

විනි ්ච කාාරවරශ ක් ප්ත කාරලා,  අව ය නඩු  pre-trial stage 
එකාකා විභාම කාරන මට්ටමට ම්සන එකා තමයි ශ් ශකා්ස අෙහස් 

කාර්සශ්ස.  කා ඉතාම ශහ ඳ වලයක්. අධිකාරණ සසවිධාන 

(සසශ ෝධන) පන්ත ශකාටු් පශ්ත තිුදණා,  "වාර්තාධිකාාරි 

විනි ්ච කාාරවර ා ප්ත කිරීම" කි ලා.  

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  අශේ රශට් බල  අධිකාරණ ,  

විධා කා  සහ වයවස්ාාො කා  ශලස පලහලදිලිව ශකා ටස් තුමනකාට 

ශබො තිශබන බව අපි ේසනවා.   නිසා විධා කා ට ශහෝ 

වයවස්ාාො කා ට කිසිශස ්තම අධිකාරණ ට බලපෑමක් කාර්සන 

බලහල. ශ් කා ඇ්තතටම අශේ මුල්ම රඩලඩුක්රම වයවස්ාාශේ්ත 

තිුදණා. ශසෝල්බරි රඩලඩුක්රම වයවස්ාාශේ ,2 වම්සතිශේ ශ්  

කාාරණ  පලහලදිලිව සඳහ්ස කාර තිශබනවා. අශේ අලු්ත රඩලඩුක්රම 

වයවස්ාාශේ්ත,  59 8 රඩලඩුක්රම වයවස්ාාශේ්ත XV වන 

පරි්ඡශේෙශේ ඉඳලා ශ්  කාාරණ  පලහලදිලිව ෙක්වා තිශබනවා. 

අශේ මු  අධිකාරණ ඇමතිතුමමා  ශ්  කාාරණ  පලහලදිලිව ශ්තු ්  

අරශමන තිශබනවා. අධිකාරණ සසවිධාන (සසශ ෝධන) පන්ත 
ශකාටු් පත අුවව වාර්තාධිකාාරි විනි ්ච කාාරවර ා ප්ත කිරීශ්  

බල  තිුදශඩල අධිකාරණ ඇමතිවර ාට. නමු්ත පිබඳම්ත නඩු තී්සු  

මණනාවකි්ස ශ්  මත  ්රතික්ශෂ ප කාො. එො -59 2 දී- රඩලඩුව 

ශපරේසන කුම්සරණ ක් කාරවත අවස්ාාශේ එවකාට හිටවත 

අධිකාරණ ඇමතිවර ා,  තිුදණු අධිකාරණ සසවිධාන පනත ශවනස් 
කාරලා,  ශශ්ර ෂ්ාාධිකාරණ ට විනි ්ච කාාරවු  ප්ත කාර්සන බල  

ලබා ම්ත රකාාර  අපට මතකායි. අධිකාරණ ට මූලිකා විශරෝධතාව 

ඉදිරිප්ත කාොම පලහලදිලිවම   මත  පිබඳම්තතා. 'ලි නශ  එදිරිව 

රැජින' නඩු තී්සු ව මට මතකා විධි ට වාර්තාමත ශව්ඡච නඩුවක්. 

එහිදී පලහලදිලිවම උසාවි  ශම්සම  Privy Council එකා්ත තී්සු  

කාො,  ශ් ශක් වලරැ්ධෙක් තිශබනවා  කි ලා.   නිසා අපි ඇ්තතටම 

මු  අධිකාරණ ඇමතිතුමමාට ස්තුමතිව්සත ව්සන ඕනෑ,  ඉතාම දීර්ඝ 

කාාල ක් තිස්ශස  වලරැදිලා තිුදණු කාාරණ ක් එතුමමා ඉතාම 

ශහ ඳි්ස ශ්තු ්  අරශමන,  විනි ්ච කාාරවු ්ස නල්තන්  

අධිකාරණ නිලධාරි්ස ප්ත කිරීශ්  වමකීම අධිකාරණ  ශකා ිකෂ්ස 

සභාවට ලබා දීම පිබඳබඳව. ඇ්තතටම අපි මු  අධිකාරණ 

ඇමතිතුමමාට ස්තුමතිව්සත වනවා,  ඉතාම වලෙම්ත තී්සු වක් 

්රි ා්තමකා කිරීම මලන.  

ෙල්ස ශ්  මු  සභාශේ දී තව්ත කාු ණු කාාරණා කීප ක් මලන 

කාාා කාො. බි්  ශබෝ් බ මලන්ත ශ්  මු  සභාශේ දී කාාා කාො.   

මලන අපි ශ්  මු  සභාශේදී අමුතුමශව්ස කාාා කාර්සන අව ය  

නලහල. ෙල්ස   ත්ත්තව  නලතිශවලා ගිහිල්ලා තිශබනවා. ඊෙඟට 

කිේවා අධිකාරණ ට බලපෑ්  කාරනවා කි ලා.  ශ්  මු  සභාශේදී 

අශේ විපක්ෂශේ මු  ම්සත්රීතුමම්සලා මණනාවක් කිේවා,  

"ශම යනලඟිලි හලු වාට වලයක් ශව්සශ්ස නලහල,  විනි ්ච කාාරවු  

ප්ත කාොට වලයක් ශව්සශ්ස නලහල,  අධිකාරණශේ ස්වාධීන්තව ට 

බලපෑ්  එල්ල කාරනවා න් " කි ලා. නමු්ත අපි ෙලනම්සන 

කාලමලතියි,  ශමෝාාභ  රානපක්ෂ මලතිතුමමාශ  රඩලඩුව බල ට 

ප්තශවලා අධිකාරණ ට බලපෑ්  කාරලා තිශබ්සශ්ස කාවොෙ 

කි ලා. "ශස භාමයශේ ෙලක්ම" වලය පිබඳ ශවෙ  ටශ්ත අපි 

පලහලදිලිවම කිේවා,  අපි අධිකාරණ ට ප්තවී්  කාර්සශ්ස 

ශනයෂ්ාතාව අුවව කි ලා.   අුවව තමයි අපි ප්තවී්  ලබා 

ු ්සශ්ස. ශ්  රශට් නීතිපතිවර ා ප්ත කාරනශකා ට අපි කිසිම 

ශ්ධ පාලන බලපෑමක් කාශෙ  නලහල. නමු්ත අපට මතකායි,  එො  හ 

පාලන රඩලඩුව කාාල ශේ රශට් හිටවත නීතිපතිවර ා රඩලඩු පක්ෂ 

කාඩලයා ්  රැස්වීමට ශම්සවූ බව. රඩලඩු පක්ෂ කාඩලයා ්  

රැස්වීමට ශම්සවලා තමයි එො නීතිපතිවර ාශ  ශරදි මලශලේශේ. 

අෙ   වාශ  වාතාවරණ ක් නලහල. [බාධා කිරීමක්  ශප ඩ්යක් 
ඉ්සන ශකාෝ. මට කාාා කාර්සන ශේසන ශකාෝ. මම බාධා කා ශෙ  

නලහලශ්ස.  කා නිසා තමයි ුතව්සන්ස විශජ්තිලකා නීතිපතිවර ා 

අයි්ස වුශඩල.  කා තමයි ඇ්තත කාාරණ . එශහම න්      මලන   

ශවනම කාාා කාර්සන ඕනෑ. පුමගි  කාාලශේ අපට මතකායි,  නඩු 

අහන ශකා ට විනි ්ච කාාරවු ්සට බලපෑ්  කාෙ රකාාර .   

විනි ්ච කාාරවු ්සට ු රකාානවලි්ස බලපෑ්  කාො. අල්ලස් ශහෝ 

දූෂණ ශචෝෙනා විමර් න ශකා ිකෂ්ස සභාශේ අධයක්ෂ 

නනරාල්වරි ට බලපෑ්  කාො. ශප ීටසි ට බලපෑ්  කාො. අෙ ශ්  

රශට්   වාශ  වාතාවරණ ක් නලහල. ඕනෑම උසාවි කා,  ඕනෑම 

නඩුකාාරවරශ කුට  නීති ක්ශෂ ර  තුමෙ,  තම්සශ  අභිමත  අුවව 

නඩු අහ්සන වතළුව්ස.   නිසා අපි අධිකාරණ ට බලපෑ්  කාරනවා  

කි න එකා අපි ඉතාම  පිබඳකුශල්ස ුතක්තව ශහො ෙකිනවා.               

අපි රන ක් හලටි ට අධිකාරණශේ ස්වාධීන්තව ට කිසි ්  

රකාාර කි්ස ශහෝ ඇඟිලි මහ්සශ්ස නලහල කි න කාාරණාව අපි 

පලහලදිලිව කි ්සන ඕනෑ. අශේ මු  අධිකාරණ ඇමතිතුමමා එ ට 

ශහ ඳ සාක්ක ක්. අපි ශප ්ධමලිකාව එතුමමා මලන ේසනවා. එතුමමා 

අධිකාරණ ට කිසි ්  රකාාර කා ශහෝ බලපෑමක් කාර්සශ්ස 

නලහල.  කා අපි වි ්වාසශ ්ස,  වමකීශම්ස කි නවා. එො දින ,2 

රඩලඩුව ශවලාශේ තබතුමම්සලා අවසාන ව ශ ්ස ගිශේ 

ශකා ශහ ටෙ? උසාවි ට තමයි ගිශේ. උසාවි  දීවත තී්සු ව අපි 

පිබඳම්තතා. තබතුමම්සලා උසාවි ට ගි  ශවලාශේ ශ්  රශට් 

685 686 



පාර්ලිශ් ්සතුමව 

උ්තතරීතර අධිකාරණ  තී්සු  කාො,    රඩලඩුව පිහිටුවීම වලරැදියි 

කි ලා. එො හිටවත නනාධිපතිවර ා ම්ත තී්සු ව වලරැදියි කි න එකා 

කිේවා.   උසාවි ම තමයි අෙ තිශබ්සශ්ස්ත. නමු්ත තබතුමම්සලා 

වාශ  අපි උසාවි ට බලපෑ්  කාශෙ  නලහල. තමු්සනා්සශස ලා එො 

 හ පාලනශේ ඉඳශමන නඩු ඇහුශේ ශකා ශහ මෙ කි ලා අපි 

ේසනවා. ශමතලනදී අශේ විපක්ෂශේ ්රධාන සසවිධා කාතුමමා කිේවා,  

"ෙල්ස නිශෙ ස් ශකා ට නිෙහස් කාරනවා" කි ලා. තේ,  ත  කි ්සශ්ස 

බලසිල් රානපක්ෂ මලතිතුමමාශ  නඩු තී්සු ව මලන ශ්ස.   නඩු අහවත 

මහාධිකාරණ විනි ්ච කාාරවර ා පලහලදිලිව කි වත කාාරණ  තමයි,  

"සාක්ක ඉදිරිප්ත කාරලා තිශබ්සශ්ස ශ්  නඩුව තේවත කාර්සන 

ශන ශවයි,  වි්තතිකාාර ාශ  වාසි ට" කි ලා. කාවුෙ එො   නඩුව 

ශම ුව කාශෙ ? තමු්සනා්සශස ලාශ  රඩලඩුව.  කා නිසා 

තමු්සනා්සශස ලා වීු ු  ශමවල්වල ඉඳශමන මල් මහ්සන එපා 

කි න කාාරණ  අපි කි නවා. මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  අපි 

ශ්  කාාරණ  පලහලදිලිව නලවත නලවත්ත අවධාරණ  කාරනවා. අපි 

කාවොව්ත ශ්  රශට් අධිකාරණ ට බලපෑ්  කාර්සශ්ස නලහල.  

මට මු  අධිකාරණ ඇමතිතුමමාශම්ස ඉල්ීටමක් කාර්සන 

තිශබනවා. මු  අධිකාරණ ඇමතිතුමමනි,  තබතුමමා ේසනවා අශේ 

රශට් රඩලඩුක්රම වයවස්ාාශේ 5,වන වයවස්ාාශේ ,වන 

අුවවයවස්ාාවට අුවව වි්තතිකාාරශ කුට වුණ්ත සාධාරණ 

විනි ්ච කාට  - 

 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් වවරපසේන වහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரகசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  මට රීති ්ර ්න ක් තිශබනවා. 

 

ගු පවොහාන් ප්රියදර්ශ්න ද ියල්වා වහතා 
(ைொண்புைிகு தைொஹொன் ெிொியதர்ஷன த சில்வொ) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

තබතුමමා මට විනාඩි ක් ශේසන. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

එතුමමාට රීති ්ර ්න ක් තිශබනවා ලු. ශප ඩ්යක් ඉ්සන,  මු  

රානය ඇමතිතුමමා.  

මු  ම්සත්රීතුමමා,  ශම කාක්ෙ තබතුමමාශ  රීති ්ර ්න ? 

 
ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් වවරපසේන වහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரகசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මු  රානය ඇමතිතුමමනි,  තබතුමමා පාර්ලිශ් ්සතුමව ශන මඟ 

 වනවා . ශකා යි විනි ්ච කාාරවර ාෙ වලරැදි විධි ට තී්සු  ු ්සශ්ස?  

තශහ ම කි න ශකා ට විනි ්ච කාාරවු  -  [බාධා කිරීමක්  
 

ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 කා රීති ්ර ්න ක් ශන ශවයි. 

 

ගු පවොහාන් ප්රියදර්ශ්න ද ියල්වා වහතා 
(ைொண்புைிகு தைொஹொன் ெிொியதர்ஷன த சில்வொ) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

මු  තුමෂාර ඉඳුනිල් ම්සත්රීතුමමනි,  තබතුමමා අසතය ශ්ධවල් 

කි ්සශ්ස නලතුමව ඉ්සන ශකාෝ.  

මු  අධිකාරණ ඇමතිතුමමනි,  මම තබතුමමාශම්ස ශ්  ඉල්ීටම 

කාරනවා. තබතුමමා ශ්  අණපන්ත ශමනාශේ නීතිශේ රධිපතය  

රරක්ෂා කාර්සනයි. විශ  ෂශ ්සම මහාධිකාරණ නඩු විභාමවලදී 

අපට ශ්  කාාරණ  ෙකි්සන වතළුව්ස. ු ේප්ත වි්තතිකාාරශ ෝ 

ඉ්සනවා.   වි්තතිකාාර  ාට නීතිඥවරශ කුශ  ශස ව  ලබා ම්සන 

බලහල. එතශකා ට උසාවිශ ්ස ප්ත කාරනවා assigned counsel 
ශකාශනක්. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කාු ණාකාර කාාාව අවස්ස කාර්සන,  මු  ම්සත්රීතුමමා. 

තබතුමමාට නි ිකත කාාල  අවස්ස. 

 
ගු පවොහාන් ප්රියදර්ශ්න ද ියල්වා වහතා 
(ைொண்புைிகு தைொஹொன் ெிொியதர்ஷன த சில்வொ) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

හලබලයි assigned counsel හලටි ට ප්ත කාර්සශ්ස   

උසාවිශේ සිටින කාණිෂ්ා නීතිඥවර ා.   කානිෂ්ා නීතිඥවර ාට 

සමහර ශවලාවට අ්තෙලකීමක් නලහල.   කානිෂ්ා නීතිඥවර ා 

උසාවිශේ නඩුවට ශපනී සිටි ාම වි්තතිකාාර ට සාධාරණ  ඉෂ්ට 

ශව්සශ්ස නලති අවස්ාා තිශබනවා. නමු්ත එසමල්සතශේ 

තිශබ්සශ්ස ඊට වයා ශවනස් ත්ත්තව ක්. එම නිසා,  ශමතලනදී 

කානිෂ්ා නීතිඥවු ්සට  ්  අසාධාරණ ක් සි්ධධ ශවනවා.   නිසා 

  අ ට්ත ශහ ඳ නීතිඥවරශ ක් අධිකාරණ  මඟි්ස ලබා ශේසන 

කි ලා ඉල්ලා සිටිනවා.  

මට වලඩිවතර කාාල  ලබා ු ්සනාට ස්තුමතියි,  මූලාසනාරූඪ මු  

ම්සත්රීතුමමනි.   

 

ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මු  ඉරා්ස වික්රමර්තන ම්සත්රීතුමමා. තබතුමමාට විනාඩි හ කා 

කාාල ක් තිශබනවා.  
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ගු ඉරාන් වික්රවර් න වහතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

ස්තුමතියි,  මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි.  

 මු  ඇමතිතුමමනි,  අෙ දිනශේ ශ්  මු  සභාවට ඉදිරිප්ත කාර 

තිශබන වත්ධමලනා කා බි් ශබෝ් බ තහන්  කිරීම පන්ත 

ශකාටු් පත,  අධිකාරණ සසවිධාන (සසශ ෝධන) පන්ත ශකාටු් පත,  

අපරාධ නඩු විධාන සසග්රහ  (සසශ ෝධන) පන්ත ශකාටු් පත,  සිවිල් 

නඩු විධාන සසග්රහ  (සසශ ෝධන) පන්ත ශකාටු් පත කි න පන්ත 

ශකාටු් ප්තවලට අශේ විශරෝධ ක් නලහල.  නීතිඥ සසමමශේ 

සභාපතිතුමමා්ත තබතුමමා එක්කා කාාා කාො කි ලා තබතුමමා සඳහ්ස 

කාො. ඇමතිතුමමනි,  එතුමම්සලාශ  අෙහුම්ත සලකාා බල්සන කි ලා 

මම ඉල්ීටමක් කාරනවා.  

ශ්  සතිශේ මම ශම රටුශේ ප්සසලකාට ගි ා. එහි නා කා 

ස්වාමීය ්ස වහ්සශස  මට කිේවා,  "මම කාවොව්ත උසාවි කාට 

ගිහිල්ලා නලහල. නමු්ත මට  ්සන සි්ධධ වුණා.    මශ  

ශප ්ධමලිකා නඩුවක් නිසා ශන ශවයි,  ශවන වත්ධමලශ කුශ  

නඩුවකාට මම උසාවි ට ගි ා. ශනයෂ්ා නීතිඥවර ාට එකා 

සලර ක් උසාවිශේ ශපනී සිටීමට ු පි ල් ,0, 000ක් ශමව්සන සිු  

වුණා" කි ලා. කිහිප වතාවක්ම එම නඩුව කාල් ෙලමුවා ලු,    හලම 

වතාශේම ු පි ල් ,0, 000ක් ශමව්සන වුණා ලු. නමු්ත කාවොව්ත 

  ශනයෂ්ා නීතිඥවර ා න්  ෙලක්ශක් නලහල ලු,  තහුශ  juniorලු 
නඩුවට ශපනී සිටිශේ. අශේ හිටවත අධිකාරණ ඇමතිතුමික  අෙ කාාා 

කාරන ශකා ට කිේවා,  ෙල්ස ඉ්සනා අධිකාරණ ඇමතිතුමමා්ත 

නඩුවලට ශපනී සිටිනවා න්  ු පි ල් ලක්ෂ ක්ව්ත මනීවි කි ලා. 

මම එතුමික ට කිේවා,  එතුමික ට මණ්ස වලරදිලා කි ලා. නමු්ත 
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එශහම වලරදිලා නලහල. ඇ්තතටම අෙ ශනයෂ්ා නීතිඥ 

මහ්තවරශ ක් නඩුවක් ශවුවශව්ස ශපනී සිටිනවා න්  වි ාල 

මුෙල් ්රමාණ ක් ශමව්සන ශවනවා. මූලාසනාරූඪ මු  

ම්සත්රීතුමමනි,    ස්වාමීය ්ස වහ්සශස  කිේවා,  උශ්ධ නවශේ සිට 

ෙහවල් එකා ශවනකා්  අධිකාරණශේ ඉඳශමන සිටි ා කි ලා. එො 

නඩු තිහක් විතර රවා ලු. එයි්ස එකාක් ශෙකාක් විරයි ලු ඇහුශේ,  

අශනක් හලම එකාම කාල් ෙල් මා ලු. "  නඩු එකාවර අවුු ු  

ෙහ කි්ස කාල් ෙම්සශ්ස නල්තශ්ත ඇයි,  අවුු ු  විස්සකි්ස කාල් 

ෙම්සශ්ස නල්තශ්ත ඇයි,  එශහම කාො න්  ශලශහසියි ශ්ස,  

එතශකා ට අපි මුෙල් ශමව්සන ඕනෑ නලහල ශ්ස. අපි අවුු ු  

ෙහ කි්ස උසාවි ට එනවා ශ්ස" කි ලා උ්ස වහ්සශස  සාධාරණ 

්ර ්න ක් මශම්ස ඇහුවා.  

අෙ අධිකාරණ ඇමතිතුමමා කාෙ කාාාශේ හුඟක් ශ්ධවල් එක්කා 

මම එකාඟ ශවනවා. හලබලයි,  එකා ශෙ ක් ස් බ්සධව මට ශප ඩි 

්ර ්න ක් තිුදණා. එතුමමා කිේවා අධිකාරණශේ ස්වාධීන්තව  මලන 

එතුමමා රය් බර ශවනවා කි ලා. මු  ඇමතිතුමමනි,  තබතුමමා 

රය් බර ශවන එකා ශන ශවයි,  ශමතලන වලෙම්ත. රශට් ිකනිුම්සට 

වි ්වාස ක් තිශබනවාෙ,  අපට ස්වාධීන අධිකාරණ ක් තිශබනවා 

කි ලා? UNDP එශකා්ස Judicial Integrity Self-Assessment 
කි ලා නීතිශේ ්රි ාකාාරි්තව  මලන හලම අවුු ්ධශ්ධම වාර්තාවක් 

පෙ කාරනවා. සලමට ුතක්ති  සඳහා සමාන ්රශේ  ක් තිශබනවා ෙ,  

අල්ලස හා දූෂණ ට එශරහිව සලලකි  ුතතුම ශලස නීති  

්රි ා්තමකා ශවනවාෙ නල්ධෙ,    කාටුතතුම ඵලො ෙ,   වාට වම 

කි නවාෙ,  විනිවිෙභාවශ ්ස ුතතුම විනි ්ච  මඩලයල ක් ෙ අපට 

තිශබ්සශ්ස,  විනිවිෙභාවශ ්ස ුතතුම අධිකාරණ ක්රම ක් ෙ අපට 

තිශබ්සශ්ස කි ලා   අ  තක්ශස ු වක් කාරනවා. World Justice 
Project එශක් ශලෝකා ුතක්ති වාර්තාව අුවව මුලි්සම සිටින රටවල් 
පහ ව්සශ්ස ශය්සමාර්කා ,  ශනෝර්ශේ,  පි්සල්සත ,  ස්වීයන  සහ 

නර්මනි . ෙකුණු රසි ාව එක්කා න්  මම  කා කාවොව්ත 

සසඳ්සශ්ස නලහල. අපි හලම ොම රර්ිකකා  මලන කාාා කාරන 

ශකා ට,  ෙකුණු රසි ාව සමඟ තමයි සසඳ්සශ්ස. අපි සසඳනවා 

න් ,  එ  කාෙ ුත්තශ්ත රසි ාශේ ශහ ඳ රටවල් එක්කායි.  

සිසමේපූු ව,  ශකා රි ාව,  ශහ සශකා ස,  නවසීල්සත ,  ඕස්ශේලි ාව 

සහ නපාන  තමයි රර්ිකකාශේ ඉදිරිශ ්සම ඉ්සශ්ස. ලසකාාව 

  වලනි තලන ඉ්සශ්ස,  රටවල් 5,9කි්ස. නමු්ත 2020 වසශර් අපි 

හිටිශේ    වලනි තලන. එතශකා ට අෙ    සිට    වලනි තලනට අ ශේ 

රට ගිහි්ස තිශබනවා.  

මම ේසනවා ශ්  අධිකාරණ ඇමතිතුමමා නිවාඩ් කාබ්රාල් 

මලතිතුමමා වාශ  ශන ශවයි කි ලා. නිවාඩ් කාබ්රාල් මලතිතුමමාට 

Fitch Ratings ු ්සනාම,  එතුමමා   rating සමාමශ්  වලරදි 

ශහ  නවා. නමු්ත ව්තම්ස අධිකාරණ ඇමතිතුමමා එශහම 

ශන ශවයි,  තබතුමමා ශවනස් කි ලා අපි ේසනවා. ශමතලනදී අපි 

තර්කා කාරලා වලයක් නලහල,  ත ශම ල්ල්ස ෙ ශ් කා කාශෙ ,  අපි ෙ 

ශ් කා කාශෙ ,  වරෙ කාශෙ  කාවුෙ කි න  වා මලන. ශ් වා නාතය්සතර 

ශශ්ර ණිමත කිරී්  අුවව  කි න ශ්ධවල්.   වාර්තා අුවව කි නවා 

ලසකාාශේ තිශබන ක්රම  එක්කා අපි පහෙට,  පහෙට  නවා කි ලා. 

පිබඳශවත හා රරක්ෂාශව්ස - Order and Security- තමයි හුඟක්ම 

පහෙට ගිහිල්ලා තිශබ්සශ්ස. අශේ පිබඳශවත හා රරක්ෂාශේ 

ඵලො තාව පහෙට  නවා. විශ  ෂශ ්සම අපරාධ ශසවීම 

ස් බ්සධ ඵලො තාව ස් බ්සධශ ්ස.   වාශ ම සිවිල් මලටු්  

තිශබනවා කි ලා්ත ශමහි සඳහ්ස කාරනවා. අධිකාරණශ ්ස විසඳු්  

නලති නිසා ශප ්ධමලිකා මලටු් වලට  ෑශ්  ්රවණතාව ලසකාාව තුමෙ 

වලඩි ශවලා තිශබනවා කි නවා.   වාශ ම අපි civil 
justiceවලිුව්ත පහෙට ඇවිල්ලා තිශබනවා. Civil justiceවලට 
්රශේ  වීශ් දී හුඟක් අ ට ෙලරි  හලකි වි ෙමකාට   කාටුතතුම කාර 

ම්සන බලහල කි ලා තිශබනවා.   වාශ ම ශවනස් ශවනස් විධි ට 

එකා එකා අ ට සලකානවා කි නවා. Civil justice is free of 
discrimination. එශහමයි ශව්සන ඕනෑ. නීතී ,  දූෂණශ ්ස 

ශත ර නලහල කි නවා,  රානය බලපෑ්  වලඩි ශවලා තිශබනවා 

කි නවා,  අසාධාරණ ්රමාෙ තිශබනවා  කි නවා,  ඵලො  ශලස 

්රි ා්තමකා ශව්සශ්ස නලහල කි නවා,  රරවුල් විසඳීශ්  

 ්සරණ ට ්රශේ  ශව්සන අපහුමයි කි නවා,   අපක්ෂපාතී්තව  

සහ ඵලො තාව මදි කි නවා. මම ශ්  කි ්සන හේසශ්ස අපට 

එවලනි ශල කු මලටලු,  ්ර ්න තිශබනවා කි න එකායි.  

අපි නීතිශේ ්රමාෙ  අඩු කාර ම්සශ්ස ශකා ශහ මෙ? එශහම කාර 

ම්තශ්ත නල්තන්  අපට ලජ්නා ශව්සන ශවනවා. දිශ්සෂ් 

ගුණවර්ධන ඇමතිතුමමනි,  හුඟක් ශේලාවට ශ්  රශට් අධිකාරණ 

ඇමති යකර ට ප්ත ශවලා තිශබ්සශ්ස නීතිඥවරශ ක්. මම්ත 

සමහර ශේලාවට කාල්පනා කාරනවා,  ශ්  අ ට්ත සබලඳි ා මලටු්  

තිශබනවාෙ කි ලා. ේලාස්ටර් එකාක් අලවලා හරි ්සශ්ස නලහල 

operation  එකාක් කාර්සන තිශබන තලනකාට. Operation එකායි 

එතලනට කාර්සන ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  ඊශේ ශපශර්ො රිතානයශේ 

මහ උසාවිශ ්ස කිේවා ශ්රීල්සකා්ස ගුව්ස ශස ව  ශය ලර් ිකලි න 

ශෙකාක් ම්තතා කි ලා. වසචා කාරලා තිශබනවා කි ලා   

උසාවිශ ්ස ලසකාාශේ අ  වලරදිකාු ව්ස කාරලා තිශබනවා. 

ලසකාාශේ ්රතිරූප  ශම ය නඟ්සන මහ බලසකුශව්ස මුෙල් ම්තත 

වත්ධමල ා ඇශමරිකාාශේ ශෆයරල් උසාවිශ ්ස වලරදිකාු  බවට 
ප්ත කාර තිශබනවා. නමු්ත ලසකාාශේ තවම  කා මලන නඩුවක් 

නලහල. ෙල්ස ශ්   න විධි ට ශව්සශ්ස ශ් කායි. ුතෙ අපරාධ කාරලා 

තිශබනවා ශ්ස.  කා්ත නාතය්සතර උසාවි  ට  නවා.   විතරක් 
ශන ශවයි,  අෙ ප්තතර  බලලුවාම ශපනී  නවා පාස්කු ඉු  දින 

ශබෝ් බ ්රහාර  පිබඳබඳ ්ර ්න ්ත නාතය්සතර උසාවි ට  න බව. 

එශහම ශෙ ක් සිු  වුශණ ්ත අපි සි ලුශෙනාටම ලජ්නා ශව්සන 

ශවනවා. අශේ අධිකාරණ  ශකාශරහි තිශබන වි ්වාස  අපි 

රරක්ෂා කාෙ ුතතුමයි. අෙ   වි ්වාස  රරක්ෂා ශවලා නලහල.   

වි ්වාස  නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමව ශකාශරහි්ත තිශබ්සන ඕනෑ. 

අශේ මු  ලක්ෂ්ම්ස කිරිඇල්ල ම්සත්රීතුමමා ශ්  මු  සභාශේදී 

සඳහ්ස කාො "නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමව නඩු ොනවා,  නඩු 

මලවනවා. නඩු ොනවා,  නඩු මලවනවා" කි ලා. අ්සතිශ් දී 

ිකනිුම්සශ  වි ්වාස   අයි්ස ශවලා,  අඩු ශවලා ගි ාම ිකනිස්ුම 

පාරට බලහලලා තමයි ශ්  ්ර ්න විසඳ්සන  ්සශ්ස.  

  
මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  මු  අධිකාරණ ඇමතිතුමමා 

ශහ ඳ වලය්ත කාරනවා. ශහ ඳ වලයක් තමයි එතුමමා අෙ කාර්සන 
 ්සශන්ත. නමු්ත,  ශ් කා ේලාස්ටර  අෙවන වලයක්. මම 
එතුමමාශම්ස ඉල්ලනවා  අෙ මශහ  පහෙ තිශබන අෙ ටිකා 
විතරක් කායාශමන වලයක් නලහල,  උය තිශබන අෙ ටිකා්ත කායා 
ම්සන ඕනෑ කි ලා. එශහම කාශෙ  නල්තන්  ිකනිස්ුම ඇවිල්ලා 
අෙ මහම කාපාශමන  යි. සමහර ශවලාවට එොට අපි 
සි ලුශෙනාටම ඉශමන ම්සන පායමක් තිශේවි.  

ශබ ශහ ම ස්තුමතියි. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ෙඟට,  මු  එ්ඡ.එ් .එ් . හරීස ් මහතා. உங்களுக்கு 12 

நிைிடங்கள் உண்டு. 

  
[ெி.ெ. 3.20] 

 

ගු එචි.එ්ප.එ්ප. හරීසන වහතා 
(ைொண்புைிகு எச்.எம்.எம். ஹொீஸ்) 

 (The Hon. H.M.M. Harees) 
ெிஸ்ைில்லொஹிர்  ரஹ்ைொனிர்  ரஹீம். 

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்ககள, இன்று 

இந்த உயொிய சமெயில் குற்றவியல் நடவடிக்மகச் 

சட்டக்ககொமவ (திருத்தம்) சட்டமூலம் சம்ெந்தைொன விவொதம் 

நமடதெறுகின்றது. எங்களுமடய நீதி அமைச்சர் அவர்கள் 

689 690 



පාර්ලිශ් ්සතුමව 

குற்றவியல் நடவடிக்மகச் சட்டக்ககொமவயில் முன்கனற் 

றகரைொன விடயங்கமளக் தகொண்டுவர கவண்டுதைன்ெதற்கொக 

இந்தத் திருத்தச் சட்டமூலத்மதச் சைர்ப்ெித்துள்ளொர். இந்த 

நொட்டில் ெின்ெற்றப்ெடுகின்ற நீண்ட, ெொரம்ெொியைிக்க 

நீதிைன்ற நமடமுமறயில்  திருத்தங்கமளச் தசய்ய கவண்டும் 

என்று ெல தசொப்த கொலைொக எல்கலொரும் ககொொிவந்த 

நிமலயில், இன்று அதுசொர்ந்த திருத்தங்கள் சைர்ப்ெிக்கப் 

ெட்டிருக்கின்றன. குறிப்ெொக, நீதிைன்ற வழக்கு 

விசொரமணகளின்கெொது, தவமண வழங்கப்ெட்டு கொலம் 

தொழ்த்தும் நடவடிக்மகயொனது, நீதிைன்றத்மத நம்ெியிருக்கின்ற 

சொரொருக்குப் தெரும் ஏைொற்றத்மதயும் கவதமனமயயும் 

ஏற்ெடுத்தி வந்தது. இதமன முழுமையொக ைொற்றி, வழக்குகமள 

குறிப்ெிட்ட கொலத்துக்குள் முடிப்ெதற்குக் தகொண்டுவரப் 

ெட்டிருக்கின்ற திருத்தைொனது உண்மையிகல வரகவற் 

கத்தக்கது. அதற்கொக எைது நீதி அமைச்சர் அலி சப்ொி 

அவர்கமளப் ெொரொட்டுவகதொடு, இதுகெொன்று நீதித்துமறயில் 

ெல புரட்சிகரைொன ைொற்றங்கமளச் தசய்து, இந்த நொட்டின் 

நீதித்துமறயில் புதியகதொர் அத்தியொயத்மத ஏற்ெடுத்த 

கவண்டும் என்றும் அவமர கவண்டிக்தகொள்கின்கறன்.  

இன்று இந்த நொட்டில் ெல கசப்ெொன சம்ெவங்கள் 

நமடதெறுகின்றன. ெொரொளுைன்ற உறுப்ெினர்கள் என்ற 

ொீதியில், நொங்கள் இமவ சம்ெந்தைொக ைிக அவதொனத்துனும்   

நிதொனைொகவும் தசயற்ெட்டு வருகிகறொம். குறிப்ெொக, முஸ்லிம் 

சமூகத்மத மையப்ெடுத்தி நமடதெறுகின்ற சில விடயங்கள் 

சம்ெந்தைொக ெல சககொதரர்கள் எங்களிடம் முமறயிட்டிருக் 

கின்றொர்கள். குறிப்ெொக, இஸ்லொம் ெொடப் புத்தகங்கமள 

ைீளப்தெறுைொறு கல்வி அமைச்சுக்கு அழுத்தம் தகொடுக்கப் 

ெட்டிருப்ெதொக நொங்கள் அறிகின்கறொம். ெொரொளுைன்ற 

உறுப்ெினர்கள் என்ற ொீதியில் கல்வி அமைச்சின் 

அதிகொொிககளொடு இது சம்ெந்தைொகப் கெசியதெொழுது, 

இஸ்லொம் ெொடப் புத்தகங்களில் ைொற்றங்கமளச் தசய்ய 

கவண்டும் என்று ஒருசில தரப்புக்கள் - கல்வி அமைச்கசொடு 

சம்ெந்தப்ெடொத ெொதுகொப்பு அமைச்கசொடு சம்ெந்தப்ெட்ட ஒரு 

சிலர் - அழுத்தம் தகொடுப்ெதொகச் தசொன்னொர்கள். இது 

சம்ெந்தைொக அகில இலங்மக ஜம்இய்யதுல் உலைொ சமெயின் 

ெிரதிநிதிககளொடும் கல்வி அமைச்சிலுள்ள முஸ்லிம் 

அதிகொொிகளுடனும் கல்வி தவளியீட்டு ஆமணயொளர் நொயகம் 

கெசியிருக்கிறொர்.  இஸ்லொம் ெொடப் புத்தகங்களில் தசய்யவிருக் 

கின்ற ைொற்றங்கள் ெற்றி அகில இலங்மக ஜம்இய்யதுல் 

உலைொ சமெயினருக்கு கல்வி அமைச்சு அறிவித்திருக்கின்றது. 

அது சம்ெந்தைொன அவர்களுமடய விதப்புமரகள், 

ஆகலொசமனகமள கவண்டிநிற்ெதொக அமைச்சின் அதிகொொிகள் 

எங்களிடம் கூறினொர்கள். இந்த விடயத்தில் எந்தவிதைொன 

அநீதியும் இடம்தெறொைல் இருப்ெதற்கொக முஸ்லிம் 

ெொரொளுைன்ற உறுப்ெினர்கள் கட்சி கவறுெொடின்றிச் 

தசயற்ெட்டு, கல்வி அமைச்சகரொடு கெசி ஒரு தீர்க்கைொன 

முடிவுக்கு வர கவண்டுதைன்று நொங்கள் இந்த இடத்தில் 

ககட்டுக்தகொள்கிகறொம்.  

அடுத்து, கிழக்கு ைொகொணத்தில் புகழ்பூத்த ெொடசொமலயொன 

திருககொணைமல ஸ்ரீ சண்முகொ இந்து ைகளிர் கல்லூொியில் 

அண்மையில் இடம்தெற்ற சம்ெவம் ததொடர்ெில் ததொடர்ந்து 

சமூக வமலத்தளங்களிலும் ஊடகங்களிலும் கெசப்ெட்டு 

வருகின்றன. அந்தப் ெொடசொமலயின் ஆசிொிமயயொன ெஹ்ைிதொ 

என்ெவர் 'அெொயொ' அணிந்து தசல்வது சம்ெந்தைொன தனது 

உொிமைமய நிமலநொட்டுவதற்கொக இலங்மக ைனித 

உொிமைகள் ஆமணக்குழுமவயும் நீதிைன்றத்மதயும் நொடினொர். 

நீதிைன்றத்தில் எட்டப்ெட்ட இணக்கப்ெொட்டின் அடிப் 

ெமடயில், அவர் ைீண்டும் அப்ெொடசொமலக்கு 'அெொயொ' 

அணிந்து தசன்றகெொது, அங்கு எதிர்ெொரொத விதைொக கசப்ெொன 

சம்ெவதைொன்று இடம்தெற்றது. இது முஸ்லிம் சமூகத்துக்குப் 

தெரும் கவமலமய ஏற்ெடுத்தியிருக்கிறது.  

வடக்கு, கிழக்கில் தைிழ், முஸ்லிம் சமூகங்கள் அவரவர் 

கலொசொர, ைத உொிமைகமள ைதித்து, புொிந்துணர்வுடன் வொழ்ந்து 

வருகின்ற இரு சமூகங்களொகும். தைிழீழ விடுதமலப் புலிகள் 

ஆயுதகைந்திப் கெொரொடிய கொலத்தில்கூட, வன்முமறகள் 

தொண்டவைொடிய கொல கட்டத்தில்கூட முஸ்லிம் ைொணவ, 

ைொணவியர்கள் தைிழ் ெொடசொமலகளிலும் தைிழ் ைொணவ, 

ைொணவியர்கள் முஸ்லிம் ெொடசொமலகளிலும் கல்வி கற்று 

வந்தனர். அகதகெொன்று, ஆசிொிய, ஆசிொிமயகளும் 

கடமையொற்றி வந்தனர். அந்தக் கொலத்தில் அவர்களுமடய 

கலொசொர உமட ைற்றும் ைதம் சொர்ந்த எந்தவிதைொன 

அசம்ெொவிதமும் நமடதெற்றதொக நொன் ககள்விப்ெடவில்மல. 

ஆனொல், இன்று யுத்தம் முடிந்து இரு சமூகங்களும் 

ஒற்றுமையொகவும் அமைதியொகவும் வொழ்கின்ற 

இக்கொலகட்டத்தில் இந்தச் சம்ெவம் நமடதெற்றிருக்கிறது. 

இந்தச் சம்ெவம் நமடதெற்ற ெின்பு, இது சம்ெந்தைொக 

கொத்திரைொன நடவடிக்மககமள உொிய தரப்புகள் எடுத்திருக் 

கலொம். குமறந்தெட்சம் திருககொணைமல ைொவட்டத்மதப் 

ெிரதிநிதித்துவப்ெடுத்துகின்ற ெொரொளுைன்ற உறுப்ெினர்கள், 

குறிப்ெொக தைிழ்த் கதசியக் கூட்டமைப்ெின் தமலமை இரொ. 

சம்ெந்தன் ஐயொ அவர்களும் அங்குள்ள முஸ்லிம், தைிழ், 

சிங்களப் ெொரொளுைன்ற உறுப்ெினர்களும் ஒன்றுகூடி, இந்த 

விடயத்தில் ஓர் இணக்கப்ெொட்மட ஏற்ெடுத்துவதற்கொன 

தீர்ைொனதைொன்மற எடுத்திருக்கலொம். அவ்வொறு தசய்யத் 

தவறியதன் கொரணைொக, முஸ்லிம் இமளஞர்கள் இதமன ஒரு 

கெசுதெொருளொகத் ததொடர்ந்து சமூகவமலத்தளங்களில் 

எழுதிக்தகொண்டிருந்த சையத்தில், துரதிருஷ்டவசைொக 

இந்தியொவின் கர்நொடகொ ைொநிலத்தில் 'ஹிஜொப்' ெிரச்சிமன 

தமலதூக்கியது. கநற்று அப்ெிரச்சிமன சர்வகதசத்தின் 

கவனத்மதப் தெறும் அளவுக்கு உக்கிரைமடந்திருக்கிறது. 

கர்நொடகொ ைொநிலத்திலுள்ள ஒரு கல்லூொிக்கு ெி.ெி. முஸ்கொன் 

என்ற ைொணவி 'ஹிஜொப்' அணிந்து தசன்றதெொழுது, அங்கு 

வந்த ெல தவளியொட்கள், குறிப்ெொக இமளஞர்கள் அவமரச் 

சூழ்ந்து கூக்குரலிட்டகெொது,  அந்த ைொணவி மதொியைொக 

தன்னுமடய உொிமைக்கொக வொதொடியிருக்கிறொர். இன்று அது 

சர்வகதச ஊடகங்களின் கவனத்மத ஈர்த்திருக்கிறது. 

உண்மையில் இது சம்ெந்தைொக எங்களுக்கு ஆறுதல் 

அளிக்கின்ற விடயம் என்னதவன்றொல், இந்தியொவிலுள்ள 

முற்கெொக்கொன தமலமைகளொன  ரொகுல் கொந்தி,  

கர்நொடகொவின் முன்னொள் முதலமைச்சர் சித்தரொமையொ, தைிழ் 

நொட்டின் முதலமைச்சர் ஸ்டொலின், தைிழ் நொட்டின் 

ெொரொளுைன்ற உறுப்ெினர் ததொல். திருைொவளவன், நடிகர் 

கைலஹொசன் கெொன்றவர்கள் இந்தச் சம்ெவத்மதக் கண்டித்துப் 

கெசியமைதொன். இவ்விடயைொனது, இந்திய அரசியலமைப் 

ெிலுள்ள ஓர் அடிப்ெமட உொிமையுடன் சம்ெந்தப்ெட்ட 

விடயைொகும். குறுகிய அரசியல் கநொக்கங்தகொண்ட சில 

கட்சியினர், இந்த விடயத்மத ைொநிலத் கதர்தல்கள், 

ெொரொளுைன்றத் கதர்தலுக்கொக மகயிதலடுத்திருப்ெதொக ைிகத் 

ததளிவொக இந்தத் தமலமைகள் கூறியிருக்கிறொர்கள். 

அதுைொத்திரைன்றி, 'ஹிஜொப்'க்கு எதிரொன கர்நொடொக ைொநில 

அரசின் தீர்ைொனத்மத இந்தத் தமலமைகள் வன்மையொகக் 

கண்டித்துப் கெசியுள்ளொர்கள். இந்தியொவில் கிட்டத்தட்ட 30 

ைொநிலங்கள் இருக்கின்றன. ெல ைொநிலங்கள் ெொரதிய ஜனதொ 

கட்சியினொல் ஆளப்ெட்டு வருகின்றன.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
உங்களுக்கு இன்னும் இரண்டு நிைிடங்கள் ைொத்திரகை 

உள்ளன.  

691 692 

[මු  එ්ඡ.එ් .එ් . හරීස් මහතා  
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ගු එචි.එ්ප.එ්ප. හරීසන වහතා 
(ைொண்புைிகு எச்.எம்.எம். ஹொீஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 
சொி.   

கர்நொடகொவில் இடம்தெற்ற இந்த கைொசைொன சம்ெவம் 

கொரணைொக, இன்று ததற்கொசியொவிலுள்ள கல்வி கற்கின்ற 

முஸ்லிம் ைொணவ, ைொணவிகளிடத்தில் கிகலசமும் ஒருவித 

ெதற்றமும் ஏற்ெட்டிருக்கின்றன. எனகவ, நொன் இங்கிருக்கின்ற 

எங்களுமடய சகல தைிழ்க் கட்சிப் ெொரொளுைன்ற உறுப்ெினர் 

களிடமும் அவற்றின் தமலமைகளிடமும் கவண்டுககொள் 

விடுப்ெது என்னதவனில், நீங்கள் இலங்மகயில் ஏற்ெட்டிருக் 

கின்ற விடயத்தில் ததொல். திருைொவளவன் கெொன்று ஸ்டொலின் 

கெொன்று தசயற்ெட கவண்டும் என்றுதொன். சக சமூகங்களின் 

கலொசொர, ைத உொிமைகள் சம்ெந்தைொக ெட்டவர்த்தனைொக - 

ததளிவொகத் தங்களுமடய நிமலப்ெொட்மடத் ததொிவிப்ெதற்கு 

யொரும் அஞ்சத் கதமவயில்மல. அப்ெடித் ததொிவிக்கின் 

றதெொழுதுதொன் தைிழ், முஸ்லிம் சமூகங்களுக்கிமடயில் 

ஒற்றுமை ஏற்ெடும்.   

கடந்த இரு ைொதங்களுக்கு முன்புதொன், தைிழ் ைக்களின் 

இனப் ெிரச்சிமனக்கு நிரந்தரத் தீர்மவப் தெறுவது சம்ெந்தைொக 

தைிழ், முஸ்லிம் கட்சிகள் இமணந்து கெசியிருந்தன. 

அப்ெிரச்சிமனக்கு அதிகொரப் ெரவலொக்கலுடன் கூடிய ஓர் 

அர்த்தபுஷ்டியொன தீர்வு கிமடக்க கவண்டும் என்ெதற்கொக 

முஸ்லிம், தைிழ் தமலமைகள் ஒன்றொக இருந்து கெசிய 

அச்சந்தர்ப்ெத்மத நீங்கள் ைறந்துவிடக்கூடொது. இந்த நொட்டில் 

இனப் ெிரச்சிமனக்கு ஒரு தீர்வு வரகவண்டுைொயின், நிச்சயைொக 

தைிழ், முஸ்லிம் ைக்கள் ஒற்றுமையொகச் தசயற்ெட கவண்டும். 

அப்தெொழுதுதொன் அமத எங்களொல் எட்டமுடியும். வடக்கு, 

கிழக்கிலுள்ள முஸ்லிம் சமூகம் ஐயப்ெடுகின்ற விடயம் 

என்னதவன்றொல், இன்று முஸ்லிம் தெண்களின் 'ஹிஜொப்' 

விடயத்தில் ஓர் உடன்ெொட்டுக்கு வரமுடியொத எங்களொல், 

எவ்வொறு அரசியல் தீர்வு விடயத்தில் ஓர் உடன்ெொட்டுக்கு 

வரமுடியும்? என்ெதுதொன். இன்று வடக்கு, கிழக்கிலுள்ள 

முஸ்லிம்களுமடய குறிப்ெொக, கிழக்கு ைொகொணத்தில் 

வொழ்கின்ற 42 சதவீதைொன  முஸ்லிம்களுமடய நில உொிமை, 

அரசியல் உொிமை, அரசியல் இருப்பு சம்ெந்தைொக தைிழ்த் 

கதசியக் கட்சிகள் இதுவமரயும் ததளிவொக எந்தவிதைொன 

நிமலப்ெொட்மடயும் ததொியப்ெடுத்தொைல், தவறுைகன வடக்கு, 

கிழக்கு இமணய கவண்டும்; இந்திய - இலங்மக 

ஒப்ெந்தத்தினுடொகக் தகொண்டுவரப்ெட்ட 13ஆவது திருத்தம் 

நமடமுமறப்ெடுத்தப்ெட கவண்டும் என்று ககொருவது - 
 

 
ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
உங்களது கநரம் முடிவமடந்துவிட்டது.  தயவுதசய்து, 

முடித்துக்தகொள்ளுங்கள்! 

 

ගු එචි.එ්ප.එ්ප. හරීසන වහතා 
(ைொண்புைிகு எச்.எம்.எம். ஹொீஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 

Sir, please give me one more minute.  

இன்று ஏற்ெட்டிருக்கின்ற 'அெொயொ' ெிரச்சிமனக்குக்கூட, 

மதொியைொன ஒரு தீர்மவ முன்மவக்க முடியொத தமலமைகளொக 

நொங்கள் இருக்கிகறொம். ஆககவ, இதமன முற்றுமுழுதொக 

ைொற்றகவண்டும். எனகவ, தைிழ் - முஸ்லிம் சமூகத்தின் 

ஒற்றுமைக்கொக நொங்கள் ெொடுெட கவண்டுதைன்று கூறி, 

விமடதெறுகின்கறன்.   

நன்றி.   

ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මු  ශජ්.සී. අලවතුමවල මහතා. මු  ම්සත්රීතුමමනි,  තබතුමමාට 

නි ිකත කාාල  විනාඩි ,යි.  

 
ගු පේ.මා. වලවුරවල වහතා 
(ைொண்புைிகு கஜ.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  මට ලලබී තිශබන විනාඩි 

මණන අඩු ශවලා තිශබනවා.    

 
ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තබතුමමාශ  පක්ෂශේ සසවිධා කාතුමමා තමයි   කාාල  ලබා 

ම්තශ්ත.  

 
[අ.භා. ,.,2  

 
ගු පේ.මා. වලවුරවල වහතා 
(ைொண்புைிகு கஜ.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  විශ  ෂශ ්සම අධිකාරණ 

අමාතයවර ා පන්ත ශකාටු් ප්ත මණනාවක් සසශ ෝධන සහිතව 

ඉදිරිප්ත කාරලා තිශබනවා. අපි   මලන සතුමටු ශවනවා. අශේ රශට් 

නනතාවට අසාධාරණ ක් වුණාම සාධාරණ  ඉෂ්ට කාර ම්සන 

අවසානශේ දී  න ස්ාාන  තමයි අධිකාරණ . අධිකාරණශ ්ස 

තම්සට ුතතුමකාමක්,  සාධාරණ්තව ක් ඉෂ්ට ශවයි කි ලා රශට් 

නනතාව තුමෙ වි ්වාස ක් ඇති ශව්සන ඕනෑ. නමු්ත වර්තමානශේ 

ඇති වී ශමන  න සි්ධධි නිසා   නනතාව තුමෙ ශ්  වි ්වාස  ඇති 

කාරනවා ෙ,   පලුු  ශවනවා ෙ කි න එකා තමයි විශ  ෂශ ්සම අපි 

අෙ බල්සන අව ය ශව්සශ්ස.  

අශේ රශට් දූකත ර තන මණනාව ලලයිස්තුමමත කාොම,     

ලලයිස්තුමශේ උඩි්සම අධිකාරණ ්ත තිශබනවා.  ශ්  ත්ත්තව  තුමෙ 

රශට් නනතාව බලාශප ශර ්තතුම වන   සාධාරණ්තව ,  වි ව්ාස  

එතලනි්ස ඇති ශවනවාෙ? කාලබිනට් මඩලයලශේ අමාතයවු  ශ්  

ශම ශහ ශ්ත මු  සභාශේ නලත්ත මා කි ්සන ඕනෑ,  ශ්  ඉස්සරහ 

ශේබඳශේ ඉ්සන කාලබිනට් ඇමතිවු  මණනාවකාට පුමගි  කාාලශේ  

අල්ලස් ශහෝ දූෂණ ශචෝෙනා විමර් න ශකා ිකෂ්ස සභාශව්ස හා 

නීතිපතිවර ා විසි්ස නඩු මණනාවක් පවරලා තිුදණු බව.   

වාශ ම  ශෙවලනි ශේබඳශේ සිටින  රඩලඩුශේ රානය ඇමතිවු ්සට,   

ම්සත්රීතුමම්සලාට,  තවු්සශ   මන ිකතුමර්සට  නාදී   පිරිසකාට  නඩු 

වි ාල ්රමාණ ක් තිුදණා. නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමශේ ෙක්ෂ 

නීතීඥ ්ස අවුු ු  මණනාවක් කාු ණු ශහ  ා බලා අපරාධ 

පරීක්ෂණ ශෙපාර්තශ් ්සතුමශේ අ ශ ්ත සහා  අරශමන  

අධිශචෝෙනා සහිත නඩු ව ශ ්ස ශ්  නඩු ඉදිරිප්ත කාරලා තිුදණා. 

අපි පලහලදිලිව අහ්සන ඕනෑ,  වර්තමානශේ ජීව්තවන රශට් 

නනතාව තුමෙ   නඩු සඳහා ම්තත තී්සු  මලන වි ්වාස ක් ඇති 

ශවයිෙ කි න එකා. ෙල්ස ශ්  ශවනශකා ට අල්ලස් ශහෝ දූෂණ 

ශචෝෙනා විමර් න ශකා ිකෂ්ස සභාශව්ස ඉදිරිප්ත කාරලා තිුදණ 

නඩු සහ නීතිපතිවර ා විසි්ස ඉදිරිප්ත කාරලා තිුදණු නඩු  2ක් 

නිශෙ ස් ශකා ට නිෙහස් කාරලා තිශබනවා. අශේ ම්සත්රීතුමම්සලා  

අල්ලස් ශහෝ දූෂණ ශචෝෙනා විමර් න ශකා ිකෂ්ස සභාවට ගි ා. 

අපි ශත රතුමු  ෙලන මලනීශ්  අයිතිවාසිකා්  පිබඳබඳ පනත මත 

ගිහිල්ලා ඉල්ලුවා,  ශ්  නඩු නිශෙ ස් ශකා ට නිෙහස් කාර්සන ශහ තුම 

වූ කාාරණා ශම නවාෙ,    නඩුවල අසකා අපට ලබා ශේසන කි ලා. 

  නඩු අසකා විතරයි අපට ලබා දීලා තිශබ්සශ්ස. අපි ම්සත්රීවු  

කාඩලයා මක්   සඳහා නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමවට්ත ගි ා.  කා 

අපට තිශබන අයිති ක්. [බාධා කිරීමක්  
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පාර්ලිශ් ්සතුමව 

විශ  ෂශ ්සම අෙ ශ්   රශට් නනතාව තුමෙ ශ්  කාටුතතුම පිබඳබඳ 

වි ාල පිබඳකුලක් ඇති ශවලා තිශබනවා.  බලවතළුව්සකාාරකා්  

ශ  ෙවනවා. නමු්ත නිසි ාකාාරශ ්ස රශට් නීති  ්රි ා්තමකා 

ශවනවාෙ? ශ්  රඩලඩුව බල ට රශේ "එකා රටක් - එකා නීති ක්" 

්රි ා්තමකා කාරනවා කි ලා.   මලන අෙ රශට් නනතාවට වි ාල 

්ර ්න ක් ඇති ශවලා තිශබනවා. පුමගි  රන  කාාලශේ එශහම 

නල්තන්  පුමගි  කාාලශේ ඉදිරිප්ත වූ නඩු දිහා බලලුවාම,    

ශම යක්  වා අල්ලස් ශහෝ දූෂණ ශචෝෙනා විමර් න ශකා ිකෂ්ස 

සභාව ඉදිරිප්ත කාෙ නඩු.  වා දූෂණ ස් බ්සධශ ්ස,  මුෙල් 

ස් බ්සධශ ්ස,  රනශේ මුෙල් අවභාවිත  ස් බ්සධශ ්ස වන නඩු. 

අෙ ශ්  මු  සභාශේ ඉදිරි ශපෙ සිටින මුෙල් අමාතයවර ා ඇතුමළු 

කාලබිනට් මඩලයලශේ  වි ාල පිරිසකාට රනශේ මුෙල් අවභාවිත  

ස් බ්සධ ශචෝෙනා තිශබ්සශ්ස.   නිසා අපි පලහලදිලිවම කි නවා,   

සි්ධධ වන ශ්  කාාරණා නිසා අධිකාරණ  මලන අෙ රශට් 

නනතාවශ  වි ්වාස  ගිලිහිලා තිශබනවා කි ලා. එවලනි 

ත්ත්තව ක් තුමෙ අධිකාරණශේ ්රි ාවලි  ස් බ්සධ අණපන්ත 

ශමනල්ත ශ්  ත්ත්තව  ශහ ඳ තලනකාට ශ ්සන මු  අමාතයතුමමා 

උ්තසාහ ම්තතාට,  පවතින ත්ත්තව  නිසා රශට් නනතාවශ  

වි ්වාස  ගිලිහිලා තිශබනවා. අෙ රනශේ ්රබලශ ක්  ස් බ්සධ 

නඩුවක් මලන මාධයශ ්ස  ්රචාර  වුණාම  සාමානය ිකනිශහක් 

වුණ්ත ශම කාක්ෙ කි ්සශ්ස?  කා 'නිශෙ ස්ශකා ට නිෙහස් ශවනවා' 

කි ලා තමයි කි ්සශ්ස.  කා තමයි රශට් මත .   නිසා  අෙ නීති  

හෑල්ලුවට ලක් ශවලා තිශබනවා.   රශට් නනතාවශ  වි ්වාස  අෙ 

පලුු  ශවලා තිශබනවා.   නිසා අෙ ශම කාෙ ශව්සශ්ස? අෙ රශට් 

 ්  රරාවුලක් ඇති වුණාම  නනතාව  බලනවා,  ශප ීටසි ට ගිහි්ස,  

උසාවි ට ගිහි්ස  කා  විසඳා ම්සන වතළුව්සෙ කි ලා. එශහම 

වි ්වාස ක් නලති වුණාම ශම කාෙ ශව්සශ්ස? තවු්ස නීති  අතට 

ම්සනවා. අෙ  කා තමයි සි්ධධ ශවලා තිශබ්සශ්ස. [බාධා කිරීමක්   
අෙ මහනනතාව නීති  අතට අරශමන නීති  ්රි ා්තමකා කාර්සන 

ගිහි්ස අපරාධ මණනාවක්,  ිකනී මලු ්  මණනාවක් සි්ධධ ශවලා 

තිශබනවා.    වාශ ම ශ්ධපෙ හානි සි්ධධ ශවනවා.   නිසා රටකා 

 හ පලවල්තමක් ඇති ශව්සන න්  අනිවාර් ශ ්සම නීති  හලම 

ශකාශනකුටම සාධාරණව ඉෂ්ට ශව්සන ඕනෑ. අ්සන   ්රි ාවලි  

සඳහා පි වර ම්සන අව ය බව මතක් කාරික්ස,  ශවලාව ලබා දීම 

පිබඳබඳව මූලාසන ට ස්තුමතිව්සත ශවික්ස,  මශ  වචන ස්වල්ප  

අවස්ස කාරනවා. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මු  ම්සත්රීතුමමනි,  කාාල ට මු  කාොට ශබ ශහ ම ස්තුමතියි.  

මීය ෙඟට,  මු  මයකර විතානශ  මලතිතුමමා. තබතුමමාට විනාඩි 

52කා කාාල ක් තිශබනවා.  

 
[අ.භා. ,.,8  

 

ගු වධුර විතානපග්ධන වහතා 
(ைொண்புைிகு ைதுர விதொனகக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  ්රාමශ ්සම කි ්සන ඕනෑ,  

විපක්ෂශේ අ  නීතිශේ ශෙවඟන එක්කා ශසල්ල්  කාරවත විධි   

පුමගි  කාාලශේ අපි ශහ ඳටම ෙලක්කා බව. හලබලයි,  අශේ වර්තමාන 

නනාධිපතිතුමමා්ත,  අශේ ඇමතිතුමමා්ත ශකා යිම ශවලාවකාව්ත   

විධිශේ නාටය ශප්සව්සන ගිශේ නලති බව කි ්සන සතුමටුයි.  

ර්සන්සලා,  CID එකා,  ඇමතිවු ,  අශේ හිටවත අධිකාරණ 

ඇමතිතුමික  - එතුමික  ෙල්ස ශ්  මු  සභාශේ නලහල-   රඟපාවත 

නාටය ශ්  රශට් නනතාවට තවම අමතකා නලහල. 

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  59 8 අසකා 2 ෙරන අධිකාරණ 

සසවිධාන පනතට,    වාශ ම 59 9 අසකා 5, ෙරන අපරාධ නඩු 

විධාන සසග්රහ  පනතට ඉතාම කාාීටන වූ්ත,    වාශ ම නනතාව 

බලාශප ශර ්තතුම වූ්ත වලෙම්ත සසශ ෝධන කිහිප ක් අෙ එකාතුම 

ශවනවා.   මලන අපි ඇමතිතුමමාට ස්තුමතිව්සත ශවනවා. ඇමතිතුමමා 

පාර්ලිශ් ්සතුමවට කාු ණු ඉදිරිප්ත කාරලා ඉතාම සොචාරා්තමකාව,  

ඉතාම  ශීලාචාරව තමයි දිනපතා නඩු අහන එකා මලන කාාා කාශෙ . 

එශහම නලතිව,  රෑ 52.00ට ගිහි්ස කාඩුශවල උසාවිශේ නඩු ඇහුවා 

වාශ  ශන ශවයි එතුමමා කාටුතතුම කාර්සශ්ස. මතකා ශ්ස එො නඩු 

අහවත විධි ? [බාධා කිරීමක්  ශ් වා ශප ඩ්යක් අහශමන ඉඳලා 

 ්සන. ශප ඩ්යක් අහශමන  ්සන,  මම ශ්  මතක් කාරලා 

ශේසශ්ස.  

1978 අසකා 2 අධිකාරණ සසවිධාන පනශ්ත තිශබන 

වාර්තාධිකාාරිවර ා කි න නාම  ශවුවවට,  වාර්තාධිකාාරි 

විනිුමු වර ා කි ලා සසශ ෝධන  කාරලා තිශබනවා.    

විනිුමු වර ා ප්ත කිරීශ්  බල  ඇමතිතුමමාශම්ස ඉව්ත කාරලා 

අධිකාරණ ශස වා ශකා ිකෂ්ස සභාවට ලබා දීම නිසා අශේ රන  

මලන,  අශේ ඇමතිතුමමා මලන අපට ශල කු ශම රව ක් තිශබනවා. 

ශම කාෙ,  ස් පූර්ණශ ්සම   කාටුතතුම ස්වාධීනව කාෙ ුතතුම තලනට 

අපි කාටුතතුම කාරලා තිශබනවා.  

 හ පාලන රඩලඩුව කාාලශේ තම්සට අව ය නඩු අහ්සන,  

තම්සට අව ය මහාධිකාරණ විනි ්ච කාාරවු  ෙමලා,  අරලි මහ 

ම්සදිශර් නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමශේ  ා්ාවක් පිහිටුවලා තමයි 

උපශෙස් ු ්සශ්ස. ඇ්තත නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමව තිුදශඩල 

අරලි මහ ම්සදිශර්. ඉති්ස,   වා රශට් ිකනිුම්සට තවම අමතකා 

නලහල.  

මට්ත අ්තෙලකී්  ශෙකාක්  තිශබනවා,  මු  ඇමතිතුමමනි. 

විශ  ෂශ ්සම අධිකාරණ ්රි ාවලි  පමණක් ශන ශවයි,  විමර් න 

්රි ාවලි ්ත අපි තවු රට්ත  ක්තිම්ත කාර්සන ඕනෑ; ශේමව්ත 

කාර්සන ඕනෑ.   2025 අශ්ර ල් 0, වලනි දින මම නාතිකා ඖෂධ 

නි ාමන අධිකාාරි ට විු ්ධධව අපරාධ පරීක්ෂණ 

ශෙපාර්තශ් ්සතුමවට පලිකණිල්ලක් ඉදිරිප්ත කාො,  205, සිට 2059 

ෙක්වා සිු වුණු ඖෂධ ශම්සවීශ්  ශට්සයර් මමඩි ක් 

ස් බ්සධශ ්ස. ු පි ල් ,00ට තිශබන ශබශහ්ත ශප්තත ු පි ල් 

5 , 000ට,  ු පි ල් 5,, 000ට,  ු පි ල් 20, 000ට ශ ්සන ෙමවත 

ශට්සයර්වලට විු ්ධධව මම පලිකණිල්ලක් ෙල් මා. නමු්ත,  කි ්සන 

කානමාටුයි. තවම   මලන විමර් න ්රි ාවලි  සි්ධධ  ශවලා නලහල. 

නාතිකා වලෙම්තකාමකි්ස ුත්ත කාාරණ ක් ස් බ්සධශ ්ස තමයි මම 

  පලිකණිල්ල ෙල් ශ් . නමු්ත   පිබඳබඳව ලලුදණු ්රතිචාර  මලන 

න්  මම සෑහීමකාට ප්ත ශව්සශ්ස නලහල. මම පුමගි  දිනකා   

අධයක්ෂවර ාශමුව්ත   පිබඳබඳව විමසීමක් කාො.  

ඊෙඟට,  මට තව ශප ්ධමලිකා අ්තෙලකීමක් තිශබනවා,  205,දී 

ශකාෝට්ශට් හිටවත නමරාධිපතිවර ා වන නනකා රණවකා මහතා 

මහනන අරමුෙල්වලි්ස ඉදිකාරවත පාලමක් ශප ්ධමලිකාව,  

්ධශේ සහමතව කායා බිඳ ෙලමූ සි්ධධි ක් ස් බ්සධශ ්ස.  කාට 

විු ්ධධව මම CIB1/191/34  ටශ්ත පලිකණිල්ලක් ඉදිරිප්ත කාො. 

B/7761 තමයි  ශක් නඩු අසකා .  මු  ඇමතිතුමමනි,  තබතුමමා නඩු 

්රමාෙ  මලන කි නවා වාශ ,    නඩුව ස් බ්සධශ ්ස වසර 8කාට 

පස්ශස  තමයි අධිශචෝෙනා භාර ු ්සශ්ස. ශ්  වන විට   නඩුවට 

අොෙ ලිපිශම ුව,  සාක්ක සහ අොෙ අනිකු්ත කාු ණු 

ස් බ්සධශ ්ස ශල කු මලටලුවක් තිශබනවා. ශම කාෙ,  කාාල ්ත 

එක්කා  වාශේ තිශබන  ්   ්  ශත රතුමු  අස්ාානමතවී් ,    

විමර් නවලට බාධාවී්  සිු  ශවලා ති ශබනවා.  

මු  ඇමතිතුමමනි,  නඩු ්රමාෙවීම නිසා නනතාවට අෙ නීති  

මලන වි ්වාස ක් නලති ශවලා තිශබනවා. අපි උසාවිවලට 

 න ශකා ට ෙකිනවා,  නනතාව ශම න තර්  පීයන කි්ස ඉ්සනවා ෙ,   

තවු්ස ශකා යි තර්  ශෙ ස් පවරනවා ෙ කි ලා.  ශම කාෙ,  අපි 

මාධයවලි්ස ශ් වා නිතරම ෙකිනවා. මු  අමාතයතුමමනි,  ශ්  දීර්ඝ 

කාාීටන නඩු ්රමාෙ  නිසා සාක්කකාු ව්සට අමති ක් ශවනවා.   

වාශ ම,  නඩු භාඩලය විනා  ශවනවා. ම්සත්රීවු ්ස කිහිපශෙශනක් 

695 696 

[මු  ශජ්.සී. අලවතුමවල මහතා  
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ශ්  සභාශේ   ස් බ්සධශ ්ස තම්සශ  අෙහස් ඉදිරිප්ත කාරනවා 

මම ෙලක්කාා.   වාශ ම,  ශ්  අල්ලවත සමහර ම්තද්රවය -ශහශර යි්ස- 

පා්සපිටි බවට ප්ත ශවලා තිශබනවා. ඊෙඟට,  ම්තපල්ස -එතශනෝල්

- වතුමර බවට ප්ත ශවලා තිශබනවා.   වාශ ම,  සමහර වලෙම්ත 

ලිපිශම ුව,    ලිපිශම ුවවල තිශබන වලෙම්ත ලිපි ශල්්න පවා  

විනා  ශවලා තිශබනවා. ම්තද්රවය නා කා කාාර් ාස   පලිකණිලි 

ඉදිරිප්ත කාරවත මහාධිකාරණ නඩු වි ාල ්රමාණ කා සාක්කවල 

තිශබන ්ර ්න,  මලටලු නිසාම   අපරාධකාාරශ ෝ නිෙහස්වීශ්  

්රවණතාවක් පුමගි  කාාලශේ අපි ෙලක්කාා.  ශ් වා මලන අපි විශ  ෂ 

අවධාන ක් ශ  මු කාර්සන ඕනෑ. 

මු  තලතා අතුමශකාෝරල ම්සත්රීතුමික  කිේවා,   Dr. Shafi මලන. 

මම කාලි්ස කිේවා වාශ ,  නීති  නවික්ස,  පබඳම්සන   කාාලශේ 
දිනපතා නඩු අහවත හලටි එතුමික ට අමතකා වුණා. අපිට තුමශන්ස 

ශෙකාකා  බල ක් සහිත රඩලඩුවක් තිශබනවා. අපට කාර්සන බලරි 

ශෙ ක් නලහල. නමු්ත ශකා යිම ශවලාවකාව්ත අපි නනතා 

පරමාධිපතය ට පයි්ස මහලා,  නීති  අතට අර්ස වලය කාර්සශ්ස 

නලහල.  ශබ ශහ ම විනිවිෙභාවශ ්ස,  සොචාරා්තමකාව,  ශීලාචාරව,  

ශ්  මු  සභාශේ ශම රව  රැශකාන විධි ට තමයි ශකා යි 

ශවලාශව්ත අශේ රඩලඩුව වලය කාර්සශ්ස. ශම යක් ශවලාවට  

ිකනිස්ුම්ත අශප්ස අහනවා,  "තුමශන්ස ශෙකාකා බල ක් තිශබනවා 

ශ්ස,   ඇයි තබතුමම්සලා  වා කාර්සශ්ස නල්තශ්ත?" කි ලා. නමු්ත 

අපි එශහම කාර්සශ්ස නලහල.  

විනිුමු වු ්ස ප්ත කිරීශ්  අධිකාරණ ්රි ාවලි ්ත අෙ 

ස් පූර්ණශ ්ස ස්වාධීනව ්රි ා්තමකා ශවනවා.  කා තමයි අපට 

තිශබන ශම රව . Corruption Index එශක් 2054දී අශේ රටට 

තිුදණු ස්ාාන  මලන ඉරා්ස වික්රමර්තන ම්සත්රීතුමමා කිේවා. ඊට 

පස්ශස  අපි ශ්  ත්ත්තව ට ප්ත වුශඩල ශම න කාාරණා,  ශම න 

ශහ තුම නිසාෙ කි න එකා මලන කි ්සන එතුමමාට අමතකා වුණා. 

එතුමමා ඉලක්කාම විතරයි කිේශේ.  

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමව 

මලන්ත මම විශ  ෂශ ්ස  මක් කි ්සන ඕනෑ. පුමගි  අවුු ු  

පහකා කාාල  තුමෙ නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමව මාර විකාාර,  නායම්  

නටන තලනක් බවට ප්ත වුණු රකාාර  අපි ෙලක්කාා.  මාධය 

සසෙර් න පව්තවන,  විකාාරම කාරන තලනක් බවට එ  ප්ත වුණා.   

තුමබඳ්ස රනශේ නීතිඥවර ාට තිශබන ශම රව ,    වි ්වාස  නලති 

කාරන තලනට කාටුතතුම කාො,   හ පාලන රඩලඩුව. නමු්ත අෙ 

ශවනශකා ට අශේ නනාධිපතිතුමමා්ත,  අධිකාරණ ඇමතිතුමමා්ත   

ර තනශේ කාටුතතුමවලට මලදිහ්ත ශන වී,  අව ය සහශ ෝම  සහ 

 ටිතල පහුමකා්  පමණක් ලබා ශෙික්ස නීතිපති 

ශෙපාර්තශ් ්සතුමවට ස්වාධීනව වලය කාරශමන  ්සන වතළුව්ස 

තලනට ප්ත කාර තිශබනවා.   මලන නීතිපතිතුමමා ්රධාන සි ලු 

නිලධාරි්සට මශ  ස්තුමති  වතෙ කාරනවා. හලබලයි පුමගි  කාාලශේ 

නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමව හලසිු ණු විධි  මලන න්  අපට 

සෑහීමකාට ප්ත ශව්සන බලහල.  වාශේ ්රතිඵල තමයි තවම්ත අපි 

ශ්  භුක්ති විඳි්සශ්ස.  

මු  ඇමතිතුමමනි,  අෙ ෙවල් තබතුමමා කිේවා,  ඇශමරිකාාශේ 

නනතාව ිකලි න කාට විනි ්ච කාාරවු  540ක් ශෙශනක් 

ඉ්සනවා; ඉ්සදි ාශේ 2,ශෙශනක් ඉ්සනවා; තායිල්සතශේ 

 ,ශෙශනක් ඉ්සනවා කි ලා. තබතුමමා,  ,,0ක් ශලස හිටවත 

විනි ්ච කාාරවු  සස්යාවට 400ක් ෙක්වා වලඩි කාරලා,  අෙ 

ශවනශකා ට අශේ රශට් නනතාව ිකලි න කාට විනිුමු වු ්ස 

5,ශෙනකු ඉ්සනා තලනට -ඉහෙට- ශමනලවි්ත තිශබනවා.  

මු  ඇමතිතුමමනි,  මම තබතුමමාට ශ ෝනනාවක් ඉදිරිප්ත 

කාරනවා,  අධිකාරණ ්රි ාවලි ට වාශ ම,  විමර් කා ්සට සහ 

නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමශේ නිලධාරි්සට්ත අව ය පහුමකා්  තව 

ලබා ශේසන කි ලා. ශම කාෙ,  අෙ  ාපනශේ නිලධාරි්සට,  

අුවරාධවතරශේ නිලධාරි්සට,  ශම නරාමල නිලධාරි්සට නීති 

උපශෙස් ම්සන ශකා ෙෙට එ්සන සි්ධධ ශවලා තිශබනවා.   නිසා 

ශ්  තිශබන ස් ප්ත භාවිත කාරලා,   මානව ස් පත භාවිත කාරලා 

අඩුම මණශ්ස පෝත නව  නිශ ෝනන  කාර්සන,  ශමශහ ව්සන 

වතළුව්ස විධි ට නීතිපති ශෙපාර්ශ් ්සතුමශේ නිලධාරි්ස ප්ත කාරලා,  

  ශස ව  ලබා ශේසන  ් කිසි ්රි ාවලි ක් හොම්සන වතළුව්ස 

න්   කා වලෙම්ත කි ලා මම හිතනවා. ශම කාෙ,  විමර් න 

නිලධාරි්සට කාඩිනික්ස උපශෙස් දීම තුමෙ,  දිනපතා නඩු අහනවා 

වාශ  කාඩිනික්ස කාටුතතුම සිු  කාර්සන වතළුව්ස.  අොෙ සාක්ක 

ස් පිඩලයන  කාරලා,  කාඩිනික්ස නඩු පලවරීමට සහ අධිශචෝෙනා 

ස් බ්සධශ ්ස වන ්රි ාවලි  ශේමව්ත කාර්සන වතළුව්ස.   

වාශ ම ශමහිදී වි ාල පරිපාලන ්ර ්න කු්ත තිශබනවා. 

වාහන ක් අරශමන  ාපනශේ ඉඳලා ලිපිශම ුවවක් ශකා ෙෙට 

අරශමන එනවා කි න එකාම ශල කු ්ර ්න ක්.   මලන ස් පූර්ණ 

audit එකාක් කාරලා බලලුවා න්  ශහ ඳයි.  නීති උපශෙස් ම්සන 

ශකා ෙෙට -නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමවට- එන ්රි ාවලි  සඳහාම 

වසරකාට අශේ සල්ලි ිකලි න මණනක් විනා  ශවනවා කි න 

එකායි මශ  අෙහස.  

මු  අමාතයතුමමනි,  මම කාලමලතියි ශම්සන ශ්  කාාරණ ්ත 

තබතුමමාශ  අවධාන  ට ශ  මු කාර්සන. ඇතල්  නඩුවලට අොෙ 
කාාරණාවලදී මාධය සහ සමාන මාධයවලි්ස කාරන  ්   ්  ්රි ා 

නිසා්ත අෙ සමානශේ වි ාල ්ර ්න ක්  ඇති ශවලා තිශබනවා. 

රඩලඩු පක්ෂශේ සහ විපක්ෂ ශේ ම්සත්රීවු  කිහිප ශෙශනක් ශ්  

මලන අෙහස් පෙ කාො. පුමගි  කාාලශේ  නීතිඥශ ක් හලටි ට මා 

ස් බ්සධ වුණු නඩුවකාදී්ත හඳුනා මලනීශ්  ශපරට්ටුවලදී ශල කු 

්ර ්න ක් ඇති වුණා,  මාධය සහ සමාන මාධය මඟි්ස වි ාල විධි ට 

  අොෙ වත්ධමල ්ස ්රෙර් න  කිරීම තුමෙ. සමහර ශවලාවට 

ශප ලිස් නිලධාරි්ස,  සමහර විමර් කා ්ස පවා ඇතල්  

සලකාකාු ව්ස අ්තඅයසගුවට ම්සන  ්සශ්ස මාධය එක්කා. සි ලු 

ශප ලිස් නිලධාරි්සට ශන ශවයි,  ශප ීටසිශේ සමහර 

කාඩලයා ් වලට්ත අෙ මාධය අමාු වක් හලදිලා තිශබනවා.   තුමෙ 

සමහර විමර් නවලට ශල කු අමති ක්,  බලපෑමක් සිු  ශවනවා.   

නිසා   මලන්ත අවධාන  ශ  මු කාරන ශලස මා තබතුමමාශම්ස 

ඉල්ලා සිටිනවා.  

මු  ඇමතිතුමමනි,  මම නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමව මලනම 

විශ  ෂශ ්ස සඳහ්ස කාර්සශ්ස,  අපරාධ නඩු විමර් න 

්රි ාවලිශේදී නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමවට වි ාල බරක් තිශබන 

නිසා. අපි ෙලක්කාා,  සමහර රනශේ නීතිඥවු ්සට ෙරා ම්සන බලරි 

තර්  වි ාල නඩු ්රමාණ ක්,  ඊට අොෙ ලිපි ශම ුව ්රමාණ ක් 

ති ශබනවා. පෝත නව ට  වා ශබො ශේසන හලකි ාවක් 

තිශබනවා න් ,  සලලකි  ුතතුම මට්ටමකි්ස අපට ශ්  මලටලුව 

නිරාකාරණ  කාර ම්සන වතළුව්ස ශවයි කි ලා මම හිතනවා. 

මු  අමාතයතුමමනි,   තව විශ  ෂ කාාරණාවක් මම තබතුමමාශ  

අවධාන  ට ශ  මු කාරනවා. මට ලලුදණු ඉතාම වලෙම්ත 

ශත රතුමරක් අුවවයි මා ශ්  කාාරණ  කි ්සශ්ස. නීතිපති 

ශෙපාර්තශ් ්සතුමශේ රනශේ නීතිඥවු  මලන ශන ශවයි මා ශ්  

කි ්සශ්ස. නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමශේ වලය කාරන සමහර 

ශස වකා ්ස සහ නීතිඥ ්ස ශන වන පිරිස් විසි්ස ලිපිශම ුවවල 

තිශබන ශත රතුමු ,    වාශ ම තවු්ස  තුමු  ලි න  කාරන 

ශත රතුමු  බාහිර වත්ධමල ්සට ලබා දීම තුමබඳ්ස සමහර නඩු 

කාටුතතුමවලට වි ාල අමති ක්  ශවලා තිශබනවා; මලටලු ඇති 

ශවලා තිශබනවා. මා ශ්  කාාා කාර්සශ්ස කාේප්  මලනීශ්  

සි්ධධි ක් ස් බ්සධශ ්ස. නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමශේ ලිපි 

ශම ුවවකා ශත රතුමු  එහි වලය කාරන  ්  කිසි නිලධාරිශ කු 

මාර්මශ ්ස බාහිර වත්ධමලශ කුට ලලබිලා,  විශ්ධ  රටකා සිට 

කාේප්  ලබා මලනීශ්  උ්තසාහ ක් ෙලු වා,  පුමගි  කාාලශේ. මා 

ේසනා ශකාශනකු ස් බ්සධ කාාරණ ක් මා ශ්  කි ්සශ්ස.   

සි්ධධි  මලන ශහෝ   වත්ධමල ්සශ  ශප ්ධමලිකා ශත රතුමු  

කි ්සන මම කාලමලති නලහල. නමු්ත මම තබතුමමාට කි නවා,  

නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමවට උපශෙස් ලබා ශේසන කි ලා,    
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ශත රතුමු වල,  ලිපි ශම ුවවල රහසයභාව  සහ තවු්ස ලබා ශෙන 

උපශෙස් ,  එශහම නල්තන්  opinions පිබඳබඳව,  එහි තිශබන 

වලෙම්තකාම මලන මීය ට වයා ශප ඩ්යක් සලලකිලිම්ත ශව්සන කි ලා. 

එශහම ශන වුශණ ්ත අපට ශ්  ්රි ාවලි  ඉදිරි ට ශමන  ්සන 

බලහල. ශම කාෙ,  අපි ශකා යිම ශවලාවකාව්ත  ර්සන්ස රාමනා කාලා 

කාො වාශ  විනිුමු වු ්සට බලපෑ්  කාරලා,  නීතිඥ ්සට බලපෑ්  

කාරලා,  අධිකාරණ ්රි ාවලට බලපෑ්  කාරලා වලය කාරන රන ක් 

ශන ශවයි.    නිසා මා තබතුමමාශම්ස ශ්  ඉල්ීටම කාරනවා.  

ස්තුමතියි. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කාාල ට මු  කාොට ශබ ශහ ම ස්තුමතියි,  මු  ම්සත්රීතුමමා.   
அடுத்ததொக, தகௌரவ உறுப்ெினர் முஜிபுர் ரஹுைொன் 

அவர்கள்! உங்களுக்கு 09 நிைிடங்கள் உள்ளன.  

Order, please! ශ්  අවස්ාාශේදී කාවුු ්ස ශහෝ මු  

ම්සත්රීවර කු මූලාසන  සඳහා මු  අජි්ත රානපක්ෂ ම්සත්රීතුමමාශ  

නම ශ ෝනනා කාර්සන. 

 
ගු එ්ප.යූ.එ්ප. වලි සබ්රි වහතා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  "මු  අජි්ත රානපක්ෂ 

ම්සත්රීතුමමා ෙල්ස මූලාසන  මත ුතතුම " යි මා ශ ෝනනා කාරනවා.  
 
ප්රශ්නනය විවසන ලදින්  සභා ස්පවත විය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
වනුරුව ගු සආචාර්ය  සුපර්න් රාඝවන් වහතා මූලාසනපයන් 

ඉව්  වූපයන්  ගු විත්  රාජපක්ෂ වහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்ெிறகு, ைொண்புைிகு  (கலொநிதி) சுகரன் ரொகவன் அவர்கள்  

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலகவ, ைொண்புைிகு  அஜித் ரொஜெக்ஷ 

அவர்கள்  தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. (DR.) SUREN RAGHAVAN left the Chair, 
and THE HON. AJITH RAJAPAKSE took the Chair. 

 
[අ.භා. ,.,0   
 

ගු මුිතබුර් රදුවාන් වහතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  විශ  ෂශ ්ස අධිකාරණ 

අමාතයාස  ට අොෙ පන්ත කිහිප ක් සසශ ෝධන  කාර්සන 

ඉදිරිප්ත කාර තිශබන ශ්  ශවලාශේ මට කාාා කාර්සන අවස්ාාව 

ලබා දීම පිබඳබඳව තබතුමමාට ස්තුමතිව්සත ශවනවා.  

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  ශමීලතනදී අශේ මු  

ම්සත්රීවු  ඉදිරිප්ත කාෙ අෙහස්වලි්ස අපට ශ්තු ්   න කාාරණා 

කිහිප ක්   තිශබනවා.  අධිකාරණවල කාාර් ක්ෂමතාව වාශ ම  

ගුණා්තමකාභාව  වර්ධන  කිරීම මලන අධිකාරණ ඇමතිතුමමාශ  

කාාාව තුමෙ කාු ණු ඉදිරිප්ත කාො. 

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,    වාශ ම මම කි ්සන ඕනෑ,  

නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමව මලන්ත. නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමව 

කි ්සශ්ස්ත ඉතාම කාාර් ක්ෂමව වලය කාර්සන ඕනෑ ර තන ක්. 

රශට් නීති  ්රි ා්තමකා කාර්සන තිශබන ්රධානම ර තන ක් 

තමයි නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමව. අපි ශ්  රශට් නීතිපති 

ශෙපාර්තශ් ්සතුමව ශමන බලමු. ශ්  රශට් තිශබනවා,  ශත රතුමු  

ෙලන මලනීශ්  අයිතිවාසිකාම පිබඳබඳ පනත. 2059 ශන වල් බර් 

මාසශ ්ස පුමව නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමව විසි්ස ඉල්ලා අස් කාර 

මුව ලලබූ නඩුවල සවිස්තර ශත රතුමු  අපට ලබා ශේසන කි ලා 

ශත රතුමු  ෙලන මලනීශ්  අයිතිවාසිකාම පිබඳබඳ පනත  ටශ්ත අපි 

2025 තක්ශතෝබර් මාසශේ 2 වලනි ො ඉල්ීටමක් කාො. 

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  විශ  ෂශ ්සම  ශත රතුමු  ෙලන 

මලනීශ්  අයිතිවාසිකාම පිබඳබඳ පනත - RTI Act එකා -  ටශ්ත 

ශත රතුමු  ඉල්ලුවාම,  සති ශෙකාක් වාශ  කාාල ක් ඇතුමෙත   

විස්තර ලබා ශේසන ඕනෑ.  කා තමයි ශත රතුමු  ෙලන මලනීශ්  

අයිතිවාසිකාම පිබඳබඳ පනශ්ත තිශබන නීති . නමු්ත,  2022 

ශපබරවාරි මාසශේ 05 දින  ොලා නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමව 

අපට ලිුතමක් එේවා.   කි ්සශ්ස,  ඉල්ීටම කාරලා මාස තුමනකාට 

පස්ශස  නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමශේ Information Officer රජීේ 

ගුණතිලකා මහ්තම ා මට ලිුතමක් එවලා තිශබනවා. එතුමමා 

කි නවා,  එතුමමාට තව්ත කාල් ඕනෑ කි ලා. මූලාසනාරූඪ මු  

ම්සත්රීතුමමනි,  ශ්  වන විට්ත මාස තුමනක් කාල් අරශමන තිශබනවා. 

නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමව පට්ස ම්තත ෙවශස  ඉඳලා ඉල්ලා අස් 

කාර ම්ත නඩුවල විස්තර අපි ඉල්ලුශේ නලහල. මම ඉල්ලුශේ,  2059 

ශන වල් බර් මාසශ ්ස පස්ශස  ඉල්ලා අස් කාර ම්තත නඩුවල 

විස්තර.   විස්තර ඇහුවාම,  මාස තුමනකි්ස පස්ශස  නීතිපති 

ශෙපාර්තශ් ්සතුමව අපට ලිුතමක් එවනවා,  තව්ත කාල් ඉල්ලලා.  

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමවම 

රශට් නීති ට මු  කාර්සශ්ස නල්තන් ,  නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමව 

ශ්  විධි ට අකාාර් ක්ෂම ශලස වලය කාරනවා න් ,  ශ්  රශට් 

නීතිශේ සාධාරණ්තව  බලාශප ශර ්තතුම ශව්සශ්ස ශකා ශහ මෙ? 

නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමව තම්සශ  වමකීම පලහලර හරිනවා න් ,  

  ශත රතුමු  ටිකා ලබා ශේසන නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමව අදි මදි 

කාරනවා න් ,    ශත රතුමු  ටිකා ලබා දීම නීතිපති 

ශෙපාර්තශ් ්සතුමව ඕනෑකාික්සම ්රමාෙ කාරනවා න් ,  ශ්  රශට් 

නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමව මලන තිශබන වි ්වාස  ශම කාක්ෙ? අපි 

ේසනවා,  නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමශේ ෙක්ෂ නිලධාරි්ස,  අවසකා 

නිලධාරි්ස ඉ්සනවා කි ලා.   කාවුු  සිටි ්ත වලයක් නලහල. 

නීතිපතිතුමමා රඩලඩුශේ නා කා ්සට ඕනෑ විධි ට වලය කාරනවා  

කි න එකා අපට පලහලදිලි ශවනවා.   නිසා තමයි රඩලඩුශේ සිටින 

මලති ඇමතිවු ්සශ  නඩු තක්ශකාෝම නීතිපතිතුමමා ඉල්ලා අස් කාර 

ම්සශ්ස. ගි  ුමමානශේ්ත ශ්  රශට් සිටින ්රධාන ඇමතිවු ්ස 

කිහිපශෙශනකුශ  නඩු කිහිප ක් ඉල්ලා අස් කාර ම්සනවා,  අපි 

ෙලක්කාා. අපි ේසනවා,  ශ්  වනශකා ට නඩු විසි මණනක් ඉල්ලා අස් 

කාරශමන තිශබන බව. නඩු එශහම ඉල්ලා අස් කාර මලනීම                

තුමබඳ්ස අපට ශප්සුව්  කාර්සශ්ස,  නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමව                        

අෙ ශ්ධ පාලනීකාරණ ට ලක් ශවලා තිශබන බවයි.  

ශ්ධ පාලනීකාරණ ට ලක්වීම නිසා තමයි නීතිපති 

ශෙපාර්තශ් ්සතුමව අෙ නඩු ඉල්ලා අස් කාර ම්සශ්ස. මතකා 

ති ාම්සන,    නඩු සි ල්ලම ශ්  රශට් සාමානය වත්ධමල ්සශ  

නඩු ශන ශවයි,  ශ්  රශට් ශ්ධ පාලනඥ ්සශ  නඩු බව.  වා්ත,  

ශවන කාාශ ව්ත ශන ශවයි,  රඩලඩුශේ ශ්ධ පාලනඥ ්සශ  නඩු. 

විු ්ධධ පක්ෂශේ සිටින ශ්ධ පාලනඥ ්සශ  නඩු එකාක්ව්ත 

ඉල්ලා අස් කාරශමන නලහල. ඉල්ලා අස් කාරශමන තිශබන නඩු 

තක්ශකාෝම රඩලඩුව පල්තශ්ත ත  ඉස්සරහ ශේබඳශේ වාඩි ශවලා 

සිටින මලති ඇමතිවු ්සශ ,  ්රාශ්ධශී  සභාවල සභාපතිවු ්සශ ,  

තව්ත බලවතුම්සශ  නඩු.  වා තමයි ඉල්ලා අස් කාරශමන 

තිශබ්සශ්ස. අ්සන   විස්තර ටිකා ශේසනයි නීතිපති 

ශෙපාර්තශ් ්සතුමව අදි මදි කාර්සශ්ස. ඇයි,  එශහම අදි මදි 

කාර්සශ්ස? ශ්  රශට් නීති ක් තිශබනවා,  අපි පාර්ලිශ් ්සතුමශව්ස 

ස් මත කාරවත.   තමයි ශත රතුමු  ෙලන මලනීශ්  නීති .   නීති ට 

ෙල්ස නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමව මු  කාර්සශ්ස නලහල. නීතිපති 

ශෙපාර්තශ් ්සතුමවම රශට් නීති ට මු  කාර්සශ්ස නල්තන් ,               

අපි කාාශම්සෙ නීතිශේ සාධාරණ්තව  බලාශප ශර ්තතුම 

ශව්සශ්ස? ශ්  රශට් ිකනිස්ුම කාාශම්සෙ නීතිශේ සාධාරණ්තව  

බලාශප ශර ්තතුම ශව්සශ්ස? 
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මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,    වාශ ම,  තව්ත වලෙම්ත 

ශෙ ක් කි ්සන තිශබනවා. මම විශ  ෂශ ්සම කි ්සන ඕනෑ,  

පුමගි  කාාලශේ සිු  වූ මෑස් පිපිරී්  මලන. විශ  ෂශ ්සම අපි 

පාර්ලිශ් ්සතුම ම්සත්රීවු ්ස හලටි ට ගිහිල්ලා එම පිපිරී්  

ස් බ්සධශ ්ස අපරාධ විමර් න ශකා ට්ාාස ට පලිකණිලි ඉදිරිප්ත 

කාො.   වාශ ම,  ශ්  රශට් සිවිල් සසවිධාන ගිහිල්ලා පලිකණිලි 

ඉදිරිප්ත කාො.   වාශ ම,  එම පිපිරී් වලි්ස අලාභ හානි සි්ධධ 

ශව්ඡච අ  ගිහිල්ලා පලිකණිලි ෙල් මා. රමිකකා නා කාශ ෝ 

ගිහිල්ලා පලිකණිලි ෙල් මා. ඊෙඟට,  නනාධිපතිතුමමා කාිකටුවක් ප්ත 

කාො   මලන ශහ  ්සන.   කාිකටුව වාර්තාවක් ඉදිරිප්ත කාො. 

ලිට්ශරෝ මෑස් සමාමම මෑස් සසුතති  ශවනස් කාො  කි න 

කාාරණ  නනාධිපතිතුමමාශ  එම කාිකටු වාර්තාශව්ස එබඳ ට රවා. 

අපි අපරාධ පරීක්ෂණ ශෙපාර්තශ් ්සතුමවට ගි ා. ගිහිල්ලා අපි 

ඇහුවා,   ෙල්ස ශ්  පරීක්ෂණවල ත්ත්තව  ශම කාක්ෙ  කි ලා. 

අපරාධ පරීක්ෂණ ශෙපාර්තශ් ්සතුමව අපට කිේශේ ශම කාක්ෙ? 

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  කි ්සන කානමාටුයි,    ශම ල්ශලෝ 

අපට කිේවා,  "ශ්  නඩු ටිකා ෝසන නීතිපතිතුමමා අපට තවම 

උපශෙස් දීලා නලහල" කි ලා. ලජ්නයි! ජීවිත නව ක් නලති ශවලා 

තිශබනවා,  ු පි ල් ලක්ෂ මණනකා අලාභ හානි සි්ධධ ශවලා 

තිශබනවා,  මෑස් පිපිරී්  ශහ තුමශව්ස. නව ශෙශනක් මලරිලා 

තිශබනවා. නමු්ත,  නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමව තවම අපරාධ 

විමර් න ශකා ට්ාාස ට උපශෙස් දීලා නලහල,  ශ්  ස් බ්සධශ ්ස 

නඩු ෙම්සන. ඇයි  ? ශමශහම කාර්සශ්ස ලිට්ශරෝ සමාමම මුෙල් 

අමාතයාස    ටශ්ත තිශබන හි්සො ෙ? එශහම නල්තන් ,  ලිට්ශරෝ 

සමාමශ්  සභාපතිතුමමාව ප්ත කාශෙ  නනාධිපතිතුමමා හි්සො ෙ? 

එශහම්ත නල්තන්  හිටවත සභාපතිතුමමා ප්ත කාශෙ  මුෙල් ඇමතිතුමමා 

හි්සො ෙ?  කාෙ නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමව,  අපරාධ විමර් න 

ශකා ට්ාාස අස  ට නීතිපති උපශෙස් ලබා ශේසශ්ස නල්තශ්ත,  ශ්  

කාරවත වසචාවට විු ්ධධව තී්සු  ම්සන හා   ශම ල්ල්සට නඩු 

පවර්සන කි ලා? මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  එශහම න් ,  

අපට ශපශනනවා නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමශේම ස්වාධීන්තව ක් 

නලති බව. රඩලඩුශේ නා කාශ ෝ කි නවා න් ,  නඩු ෙමනවා; 

රඩලඩුශේ නා කා ්සට නඩු තිශබනවා න් ,   වා ඉල්ලා අස්කාර 

ම්සනවා.  කා තමයි අෙ නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමශේ ්රධාන කාාර්  

භාර  වී තිශබ්සශ්ස.   හි්සො,  කානමාටුශව්ස තමයි අපට අෙ රශට් 

නීති  තිශබන තලන මලන කාාා කාර්සන ශවලා තිශබ්සශ්ස.  

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  අපි ෙලක්කාා,  විශ  ෂශ ්සම 

මහි්සෙ රානපක්ෂ මහ්තම ාශ  තිු පති මමන මලන පරීක්ෂණ ක් 

කාරනවා කි ලා අල්ලස් ශහෝ දූෂණ ශචෝෙනා විමර් න ශකා ිකෂ්ස 

සභාව ඊශේ ශපශර්ො නිශේෙන ක් නිකු්ත කාර තිශබනවා. අපි 

ේසනවා ශ්ස,  අමමලතිතුමමා ශප ්ධමලිකා ශනට්  ාන කි්ස තිු පති 

ගි  බව. අමමලතිතුමමාට කාවුෙ එ  ු ්සශ්ස කි ලා ශල කු ්ර ්න ක් 

රවා. ශය ලර් නලති ශ්  ශවලාශේ ශය ලර් වි ේ  කාරලා ශනට් 

 ාන ක් ශම්සවාම්තශ්ත ශකා ශහ මෙ කි න ්ර ්න ්ත රවා. 

අමමලතිතුමමාශ    මමන මලන අල්ලස් ශකා ිකසමට පලිකණිල්ලක් 

කාර තිශබනවා. මාධයශේදිශ ක්  පලිකණිල්ල ොලා තිශබ්සශ්ස. 

ඊශේ ශපශර්ො   ශම ල්ල්ස කිේවා පරීක්ෂණ කාරනවා කි ලා. 

ශම න පරීක්ෂණ ෙ,  මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි!  

අල්ලස් ශකා ිකසම ශ්  රඩලඩුශේ ඉ්සන මලති ඇමතිවු ්සශ  

නඩු 4,ක් අෙ වන ශකා ට ඉල්ලා අස් කාරශමන තිශබනවා. එශහම 

නඩු ඉල්ලා අස් කාරම්ත අල්ලස් ශකා ිකසම කි නවා,  අමමලතිතුමමාට 

විු ්ධධව පරීක්ෂණ කාරනවා කි ලා. විහිළු කාාා ශ්ස! ම් පහ 

දිස්ත්රික්කාශේ ම් පහ ්රාශ්ධශී  සභාශේ සභාපතිතුමමාට විු ්ධධව 

තිුදණු නඩුව්ත ඉල්ලා අස්කාර ම්තතා. ෙල්ස එතුමමා්ත 

පාර්ලිශ් ්සතුමවට ඇවිල්ලා ඉ්සශ්ස. එතුමමාශ  නඩුවව්ත 

කාරම්සන බලරි අල්ලස් ශහෝ දූෂණ ශචෝෙනා විමර් න ශකා ිකෂ්ස 

සභාව අශේ අමමලතිතුමමාට විු ්ධධව පරීක්ෂණ කාරයිෙ? ශම කාක්ෙ 

ශ්  විහිළුව? කාාවෙ ශ්  අ්සේසශ්ස? කාාව අ්සේසනෙ ශමවලනි 

කාාා කි ්සශ්ස,  මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි?   හි්සො අපට 

පලහලදිලියි,  ශ් වා ිකනිස්ුම අ්සේසන කි න කාාා බව. ඊෙඟ 

කාාරණ  තමයි,  Pandora Papers පිබඳබඳ ්ර ්න . Pandora 

Papers එබඳ ෙලක්වූවාම නිරූපමා රානපක්ෂ මලතිනි ශ  නම 

කි ලවුණා. නනාධිපතිතුමමා කිේවා අල්ලස් ශකා ිකසමට,  පරීක්ෂණ 

කාරලා වාර්තාවක් ශේසන කි ලා. අෙ වනශකා ට මාස තුමනක් පහු 

ශවලා. තවම   වාර්තාව ු ්සශ්ස නලහල; තවම එ  එබඳ ෙලක්වූශේ 

නලහල. මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,    හි්සො අපට ශපශනනවා,  

අල්ලස් ශහෝ දූෂණ ශචෝෙනා විමර් න ශකා ිකෂ්ස සභාව ශව්සන 

වතළුව්ස,  නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමව ශව්සන වතළුව්ස,    සි ලු 

ස්වාධීන ර තනවල තිුදණු ස්වාධීන්තව  අෙ නලහල කි ලා. 

නනාධිපතිතුමමා විසිවන රඩලඩුක්රම වයවස්ාා සසශ ෝධන  

ශමනලල්ලා,  සි ලු බලතල ටිකා තමාශ  අතට ම්තතා.  කා තමයි 

 ශකා්ස ශප්සව්සශ්ස. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ෙල්ස කාාාව අවස්ස කාර්සන,  මු  ම්සත්රීතුමමා. 

 
ගු මුිතබුර් රදුවාන් වහතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,   මශ  ශ්  stopwatch එකාට 

අුවව න්  මට තව්ත විනාඩි ක් තිශබනවා. මම කාාාව කාර්සන 

කාලි්ස ඇහුවාම,  මට විනාඩි ෙහ ක් තිශබනවා කි ලා තබතුමමා 

කිේවා. ඊෙඟට,    විනාඩි ෙහ  විනාඩි නව ක් වුණා.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විනාඩි නව යි. 

 
ගු මුිතබුර් රදුවාන් වහතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ෙල්ස තබතුමමා්ත තව විනාඩි ක් අඩු කාරනවා. එශහම අඩු 

කාර්සන එපා,  මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

එශහම නලහල,  මු  ම්සත්රීතුමමා. පස් වු  ,.,9ට ඉවරයි,  

තබතුමමාශ  කාාාව. 

 
ගු මුිතබුර් රදුවාන් වහතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මට තව ුමළු ශවලාවක් ලබා ශේසන. මම අවස්ස කාර්සන් .  

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,   අපි ේසනවා,  ලබන මාර්තුම 

මාසශේ මානව හිිකකා්  ශකා ිකසම රැස් ශව්සන නි ිකතව තිශබන 

බව. මානව හිිකකා්  ශකා ිකසම රැස් ශව්සන නි ිකත හි්සො 

රඩලඩුව රස්තවාෙ  වලෙලක්වීශ්  (තාවකාාලිකා විධිවිධාන) පනතට 

සසශ ෝධන ශමනලල්ලා තිශබනවා. ශ්  පන්ත ශකාටු් පත 

ශමනලල්ලා තිශබ්සශ්ස විශ්ධ  ඇමතිතුමමා. අධිකාරණ ඇමතිතුමමා 

ශ්  මු  සභාශේ වාඩි ශවලා හිටි ා. එතුමමා ෙල්ස නලඟිටලා ගි ා. 

අධිකාරණ ඇමතිතුමමාශ  විෂ  පා ට සසශ ෝධන ශමශනනවා,  

විශ්ධ  ඇමතිතුමමා. ඇයි  ? විශ්ධ  ඇමතිතුමමාට තිශබන ්ර ්න  

ශම කාක්ෙ? විශ්ධ  ඇමතිතුමමා  කා ශමශන්සශ්ස අවසකාභාවශ ්ස 

ශන ශවයි. GSP Plus එකා ලබා ම්සන,  නාතය්සතර සහශ ෝම  

ලබා ම්සන,  මානව හිිකකා්  ශකා ිකසම රවට්ට්සන තමයි විශ්ධ  

ඇමතිතුමමා   පන්ත ශකාටු් පත ශමශන්සශ්ස.   ිකස,  ශ්  රශට් 

ඉ්සන නනතාවශ  මානව හිිකකා්  රරක්ෂා කාර්සන ශන ශවයි 

 කා ශ ්සශ්ස.   හි්සො අපි රඩලඩුවට කි නවා,  ශමවලනි අඳබාල 

701 702 



පාර්ලිශ් ්සතුමව 

වලය කාර්සන එපා කි ලා. නාතය්සතර  රවටන ශමවලනි වලය 

කාර්සන කාර්සන ශ්  රශට් කීර්තිනාම ට්ත,  ශ්  රශට් 

ශම රව ට්ත හානි ශවනවා කි න කාාරණ  මතක් කාරික්ස,  මශ  

වචන ස්වල්ප  අවස්ස කාරනවා.  ස්තුමතියි. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මු  උෙ න කිරිඳිශම ය ම්සත්රීතුමමා. තබතුමමාට විනාඩි 50ක් 

තිශබනවා.  
 

[අ.භා. 4.00   
 

ගු සදයන කිරිඳිපගොඩ වහතා 
(ைொண்புைிகு உதயன கிொிந்திதகொட)  

(The Hon. Udayana  Kirindigoda)   

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  ශ්  ශවලාශේ ශ්රී ලසකාා 

ශප ු නන ශපරමුශඩල න ග්රාහී රැලි  අුවරාධවතර සල්මාු  

ක්රීයාසමණශේ සාර්ාකාව රර් භ ශවලා තිශබනවා. අධිකාරණ 

ක්ශෂ ර ට අොෙ වලෙම්ත පන්ත ශකාටු් ප්ත කිහිප ක් පිබඳබඳ 

සාකා්ඡාා කාරන අෙ ෙවශස  මට ශ්  අවස්ාාව ලබා දීම පිබඳබඳව 

මුලි්සම තබතුමමාට ස්තුමතිව්සත ශවනවා. 

මම මුලි්සම බලාශප ශර ්තතුම ශවනවා,  2055 අසකා 5, ෙරන 

පෝත සභා (මු්ධෙර මාස්තුම මාු  කිරීශ් ) (සසශ ෝධන) පන්ත 

ශකාටු් පත ස් බ්සධශ ්ස ශකාටි ශ ෝනනාවක් ඉදිරිප්ත කාර්සන. 

ශමම ශමනලවි්ත තිශබන අලු්ත සසශ ෝධන  තුමබඳ්ස,  " ්  

තලනල්තශතකු විසි්ස නිසි පරිදි ශමවි  ුතතුම ්රමාණ ට වයා 

වලඩිශ ්ස ශහෝ වලරදීමකි්ස ශ්ර ෂණ  කාරුව ලලබූ  ්  මු්ධෙර 

මාස්තුම ශහෝ ෙය ක් රපුම ශමවන ශලස කාරන ලෙ හිිකකා් පෑමක් 

ඉදිරිප්ත වූ විට එශලස වලඩිවතර ශහෝ වලරදීමකි්ස ශමවූ මු්ධෙර 

මාස්තුම ශහෝ ෙය  රපුම ශමවීමට හලකිවන පරිදි..."  ුවශව්ස 

නීතිම  ්රතිපාෙන ඇතුමේත කාර තිශබනවා.  කා වලෙම්ත 

සසශ ෝධන ක් බව පිබඳම්සනවා. පෝත සභා මු්ධෙර මාස්තුම 

ශමවීශ් දී වලරැදි පෝත සභාවකාට මු්ධෙර මාස්තුම බලර කිරීම,  

එශහම්ත නල්තන්  අොෙ මු්ධෙර මාස්තුම බලර කිරීශ් දී වලරැදි පෝත 

පාලන ර තන කා නික්ස මු්ධෙර මාස්තුම බලර කිරීශ්   ්  

්රාශ ෝගිකා මලටලු ඇතිවන රකාාර ්ත අපි ෙලකා තිශබනවා. ශ්  

ස් බ්සධශ ්ස අධිකාරණ අමාතයාස   අවධාන  ශ  මු කාරලා,  

205  අසකා 52 ෙරන මු්ධෙර මාස්තුම (විශ  ෂ විධිවිධාන) පනත 

සසශ ෝධන  කිරීම සඳහා්ත අව ය න්   ්රි ා මාර්ම ම්සනා ශලස 

ඉල්ීටමයි මශ  මූලිකා ශ ෝනනාව.  

අෙ  සිවිල් නඩු විධාන සසග්රහ  සඳහා වන සසශ ෝධන මඟි්ස,  

සිවිල් නඩු විධාන සසග්රහශේ 88(2) වම්සති  සසශ ෝධන  කිරීම 

සඳහා්ත ශ ෝනනා ඉදිරිප්ත කාරලා තිශබනවා. ශ්  තුමබඳ්ස නඩුවකාට 

ශපනී සිටීමට අශප ශහ ස්ත වන පලිකණිලිකාු ශවකුශ  නඩුව,  

තහුශ  ශන පලිකණීම සාධාරණීකාරණ  කිරීම තුමබඳ්ස අධිකාරණ  

සෑහීමට ප්තවී ශහෝ ශන වී   ස් බ්සධශ ්ස ම්සනා වූ නි ම 

ශහෝ,    නි ම මත නි ්්රභ කිරීම අවලසගු කාරන රඥාවක්  

කිරීශම්ස අනතුමු ව එකී රඥාව සමඟ   රඥාව කාරුව ලලබූ සි්ධධි 

හා ශහ තුම මත ෙ එම සි්ධධි විනි ච්  කාරික්ස සහ ශහ තුම සඳහ්ස 

කාරික්ස නඩු තී්සු  කාෙ ුතතුම අතර,  ඊට විු ්ධධව 

අභි ාචනාධිකාරණ ට අභි ාචන ක් ඉදිරිප්ත කාරුව ලලබීමට 

 ට්ත වි  ුතතුම බවට තිබූ විධිවිධාන  ශහ තුමශකා ටශමන නඩු 

අනව ය පරිදි කාල්  ෑම අපි අ්තෙලකාලා තිශබනවා.   නිසා ශ්  88

(2) වම්සති  සසශ ෝධන  කාරික්ස   පලහලර හලරීම 

ස් බ්සධශ ්ස වාර්තාමත කාරන ලෙ නඩු තී්සු ව අවලසගු කාරන 

ශහෝ අවලසගු කිරීම ්රතික්ශෂ ප කාරන රඥාවක්  කිරීශ්  විධිවිධාන 

සලලසීම මඟි්ස නඩු කාල් ෑම වලෙලක්වීම සඳහා ශහ ඳ ්රශේ  ක් 

මු  අධිකාරණ අමාතයතුමමා ්රමු් අධිකාරණ අමාතයාස   අරශමන 

තිශබනවා. වර්තමාන අධිකාරණ අමාතයතුමමාශ  කාාලසීමාව තුමෙ 

එතුමමාශ  මූලිකා අවධාන  පහත සඳහ්ස කාාරණා ශකාශරහි 

ශ  මුශකා ට තිශබනවා. නඩු කාල්  ෑම තුමබඳ්ස අධිකාරණ  

ක්ශෂ රශේ විනි ්ච කාාරවු ්සට,  නීතිඥවු ්සට සහ අධිකාරණ 

ක්ශෂ රශේ රානකාාරි කාරන ශස ව කා ්සට්ත,  සි ලු රන ්සට්ත 

තිබූ බරපතෙ ශචෝෙනාවක් ලිහිල් කිරීම සඳහා සාධනී  

උ්තසාහ ක් එතුමමා ශමන තිශබනවා.   වාශ ම පූර්ව නඩු 

විභාම  ස් බ්සධශ ්ස මහාධිකාරණවල අෙ අලු්ත සසශ ෝධන ක් 

ඇතිශවලා තිශබනවා.   සසශ ෝධන  පිබඳම්සනා මම්සම ශ්  

සසශ ෝධන ට ශ ෝනනාවක් කාෙ ුතතුමයි කි ලා මා වි ්වාස 

කාරනවා.   පූර්ව නඩු විභාම  අවසාන වීශම්ස අනතුමු ව 

සාධාරණ කාාලසීමාවක් තුමෙ නඩු විභාම  රර් භ කිරීම සඳහා 

අව ය ්රතිපාෙන තිශබනවා න් ,  සාක්කකාු ව්ස ු ර බලහලර 

රානකාාරි ස්ාානවලට  ෑම තුමබඳ්ස ශහෝ තවු්සශ  අසනීප 

ත්ත්තව ්ස,  තවු්ස ික  ෑ්  රදී ත්ත්තව ්ස තුමබඳ්ස ුතක්ති  

පසිඳීටමට ව්සනාවූ බාධා  අවම කාරමත හලකියි කි ලා අපි 

වි ්වාස කාරනවා.   

වර්තමාන අධිකාරණ අමාතයවර ා ්රමු් අධිකාරණ 

අමාතයාස  ,  නඩු ්රමාෙවීම වලෙලක්වීම සඳහා අධිකාරණ ප්ධධති  

නවීකාරණ  ශකා ට  ටිතල පහුමකා්  සලප ම සඳහා්ත,  කාල්ගි  

නීති රීති  ාව්තකාාීටන කිරීම සඳහා්ත,  නඩු ්රමාෙ  වලෙලක්වීම 

සඳහා අලුති්ස විනි ්ච කාාරවු ්ස ප්ත කිරීම සඳහා්ත,  අධිකාරණ 

්රමාණ  වලඩි කිරීම සඳහා්ත වි ාල වලය පිබඳශවෙක් ශමන  නවා.  

අධිකාරණ කාටුතතුම ඩිජිටල්කාරණශ ්ස  අධිකාරණ ක්ශෂ ර  අලු්ත 

තාක්ෂණ  තස්ශස  ඉදිරි ට ශමන  ෑම සඳහා වි ාල වලය 

කාටුත්තතකා ශ දී සිටිනවා. අපට මතකායි,  2050 වසශර් මහුවවර 

අධිකාරණ සසකීර්ණ  විවතත කිරීශම්ස අනතුමු ව හිටවත අග්ර 

විනි ්ච කාාර සර්ත එ්ස. ෙ සිල්වා මලතිතුමමාශ  කාාලසීමාව තුමෙ 

ශකා ෙඹි්ස පිට ්රාමශ ්ස ඩිජිටල්කාරණ  භාවිත කාරික්ස 

මහුවවර දිසා අධිකාරණ කාටුතතුම ඩිජිටල්කාරණ ට භානන කාෙ 

රකාාර . නමු්ත ශ්  වලය පිබඳශවෙ මාස  කාට,   කාට වයා වලඩි 

කාාල ක් පලවතුමශඩල නලහල,  මු  අධිකාරණ ඇමතිතුමමනි.   තුමබඳ්ස 

අපි බලාශප ශර ්තතුම ශව්ඡච ්රතිඵල  ලබා ම්සන හලකි ාවක් 

ලලුදශඩල නලහල.   නිසා   වි ේ  කාරවත මුෙල අපශ්ත ගි ා.  

 ් කිසි වලයකාටුත්තතක් රර් භ කාරනවා න් ,   කා දිමටම 

පව්තවාශමන  ෑම සඳහා අව ය ක්රමශේෙ,    අොෙ උපකාරණ 

නය්තතුම කිරීම සඳහා අව ය ක්රමශේෙ,    ේතත ප්ධධති සහ   

අව ය තාක්ෂණ කාටුතතුම ඉදිරි ට පව්තවාශමන  ෑමට අව ය 

ක්රමශේෙ ශම්සම අධිකාරණ ශස වකා ්සට   ක්රමශේේත සමඟ වලය 

කිරීමට අව ය නිසි වතහුණුව ලබා දීම සඳහා්ත වලය පිබඳශවෙක්   

හා සමමාමීය ව ්රි ා්තමකා වි  ුතතුමයි කි ලා මා වි ්වාස කාරනවා.  

අධිකාරණ ශස වකා ්සට පමණක් ශන ශවයි,   නීතිඥවු ්සට්ත ශ්  

තාක්ෂණ ්ත එක්කා වලය කිරීම සඳහා අව ය වන   ශමශහුත්  

්රි ා්තමකා කිරීශ්  අවකාා   ශේසන අශේ නීතිඥ සසමම ්ත 

එක්කා එකාතුම ශවලා අධිකාරණ අමාතයාස    ් කිසි වලය 

පිබඳශවෙක් ්රි ා්තමකා කාෙ ුතතුමයි කි ා්ත මා වි ්වාස කාරනවා. 

ඇ්තතටම නීතිඥ සසමම  වි ාල වලය ශකා ටසක් නව තාක්ෂණ  

භාවිත කාරික්ස  ෙලනටම්ත සිු  කාරික්ස  නවා.  ශම  තව තව්ත 

ඉක්ම්ස කාරවීම ඉතා  වලෙම්ත කාාර්  ක් කි ලා මම හිතනවා.  

ඊෙඟට,   අධිකාරණ අලුති්ස ඉදිකිරීශ්  කාටුතතුම,  සසවර්ධන  

කිරීශ්  කාටුතතුම්ත එක්කා ශහට දින මහුවවර දිස්ත්රික්කාශේ 

ම් ශප ෙ අධිකාරණ  විවතත කිරීමට්ත නි ිකතව තිශබනවා. 

 කා්ත සතුමටුො කා ශම ශහ තක් ශේවි.   මලන්ත ශ්  අවස්ාාශේ 

මතක් කාෙ ුතතුමයි කි ා මා වි ්වාස කාරනවා.  

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,   අධිකාරණ ප්ධධති  සකාස් 

කිරීම,  නීති   ාව්තකාාීටන කිරීම,   ඩිජිටල්කාරණ  කිරීම තුමබඳ්ස 

පමණක් නඩු ්රමාෙ  වලෙලක්වීම අපට අපහුමයි.   ශ්  සඳහා තව්ත 

ක්ශෂ ර හතරක්  ඉදිරි ට මත ුතතුමයි.   ක්ශෂ ර හතර ශකාශරහි 
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අශේ අවධාන  ශ  මු කාෙ ුතතුමයි. විශ  ෂශ ්ස ශ්  සඳහා 

අධිකාරණ ශස වකා ්ස,   නීතිඥ ්රනාව,  තාක්ෂණ නිලධාරි්සශ  සහ 

ශස වාො කා ්සශ  ො කා්තව  විශ  ෂශ ්ස අව ය ශවනවා.  මම 

නීතිඥවරශ කු ව ශ ්ස ඉස්ශසල්ලාම වලයකාටුතතුම රර් භ කාශෙ  

මහුවවර පලරණි අධිකාරණ සසකීර්ණශේ.   අශේ ලක්ෂ්ම්ස 

කිරිඇල්ල මලතිතුමමා්ත හිටවත කාාලශේ. පලරණි අධිකාරණ 

සසකීර්ණශේ ඉ්සනශකා ට අපට උසාවි හතක් තිුදණා. ශබ ශහ ම 

කුයා ගෝික ්රමාණ කා අඩුලුහුඬුකා්  මල්ධශ්ධ වුණ්ත ඉතාම 

කාාර් ක්ෂමව නීතිඥවු ්ස,  විනි ්ච කාාරවු ්ස,   අශේ අධිකාරණ 

ශස වකා ්ස  න ශ්  සි ලුශෙනාම එකාතුමශවලා ඉතා ුමහෙව   

අධිකාරණ හශ්ත වලය රානකාාරි කාො; නනතාවට අව ය ශස ව  

සලපුතවා. ඊට පස්ශස  අපට අලු්ත උසාවි සසකීර්ණ ක් ලලුදණා.   

උසාවි සසකීර්ණ  ලලුදණාට පුමව අර තිුදණු හිතව්තභාව ,  

ුමහේතව ,   වලය කිරීශ්  හලකි ාව මඳි්ස මඳ අඩුව ගි  බව අපට 

ශපුවණා. ශම කාෙ,  විශ  ෂශ ්ස කාාමරවලට,  විශ  ෂ ස්ාානවලට 

ශකා ටුවී  කාටුතතුම කාරනශකා ට   තිුදණු අශනයෝනය ුමහේතව ,   

කාාර් ක්ෂමභාව ,  ශස ව ට ඇති රෙර ,  ධනා්තමකා චි්සතන  

බිඳ වලටීම තුමබඳ්ස  ්   ්  රකාාරශේ ්ර ්න මලටලු මතුම වුණා. මට 

ශ්  ෙඟදී නීතිඥවරි ක් ඇවිල්ලා කිේවා,  - 
 

ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මු  ම්සත්රීතුමමනි,  තබතුමමාට තව විනාඩි ශෙකාකා කාාල ක් 

තිශබනවා. 
 

ගු සදයන කිරිඳිපගොඩ වහතා 
(ைொண்புைிகு உதயன கிொிந்திதகொட)  

(The Hon. Udayana  Kirindigoda)  
එශහම න් ,  එතලනි්ස එහාට ගිහිල්ලා ශවන කාාරණ ක් 

පිබඳබඳව කාාා කාෙ ුතතුමයි කි ා මම හිතනවා.   

අධිකාරණශේ කාටුතතුම ඉක්ම්ස කිරීම තුමබඳ්ස ඇ්තතටම 

නීතිඥවු ්සට ්ර ්න ක් ඇති ශවනවා කි ලා මම හිත්සශ්ස 
නලහල.  බඳඳකා නල  හිස් ශව්සනට,  හිස් ශව්සනට තමයි බඳශඳ  නල  
පිශර්සශ්ස.  ශ් කා නීති වත්තති ට්ත අොෙයි.   වාශ ම අලු්ත 
නීති ක්ශෂ ර ශකාශරහි අලු්ත නීතිඥවු ්සශ  අවධාන  ශ  මු 
කිරීශ්  වලය පිබඳශවෙක් අව යයි. විශ  ෂශ ්ස සමාකාරණ ,  
ශබ්ු ් කාරණ ,    වාශ ම සමාම්  නීති  ්රමු් සි ලු නීති 
කාටුතතුම ශකාශරහි අලු්ත ්රශේ  ක් ලබා ශෙනවා න් ,  ශ්  ්ර ්න 
ස් බ්සධශ ්ස තිශබ්සනා වූ   විචිකි්ඡාාව නලති වී  යි කි ා මා 
වි ්වාස කාරනවා.  

විශ  ෂශ ්ස මම ශ්  අවස්ාාශේ මතක් කාර්සන කාලමලතියි,  
වාණින මහාධිකාරණ  මලන්ත. වාණින මහාධිකාරණ  
 කාාධිකාාර කාට නතුමශවලා තිශබනවා.   ත්ත්තව  බිඳ ෙමලා 
්රධාන වාණින නමරවලට  කා්ත ශමන  ෑම සඳහා අව ය වලය 
පිබඳශවෙක් සකාස් කාර්සන කි ලා කි නවා.  අලුති්ස අපි පට්ස 
ම්සන  න small claims courts  සමඟ ශ්  වාණින මහාධිකාරණ 

සසකාල්ප  ්රධාන වාණින නමරවලට රශව ්ත,  මහුවවර වලනි 
්රශ්ධ වල අශේ ශස වාො කා ්සට වි ාල ශස ව ක් ලබාදීශ්  
හලකි ාව තිශබනවා.   වාශ ම නීතිඥවු ්සශ  කාාර් ාල 
අව යතා සඳහා මුෙලක් වල  ශන කාර රනශේ ඉය්  

නිසි ාකාාරශ ්ස භාවිත කිරීම සඳහා අවස්ාාව ලබා ු ්සශන ්ත,  
තවු්සශ  ශප ්ධමලිකා වි ෙික්ස   අව ය කාටුතතුම කාර මලනීම 
සඳහා මුළු රශට්ම නීතීඥ ්රනාව සලදී පලහලදී සිටිනවා.   නිසා   
ස් බ්සධශ ුව්ත වලඩි අවධාන ක් තබතුමමා ශ  මු කාෙ ුතතුමයි කි ා 
මා වි ්වාස කාරනවා.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කාාල  අවස්ස ශවනවා,  මු  ම්සත්රීතුමමනි.  කාු ණාකාර කාාාව 

අවස්ස කාර්සන.  

ගු සදයන කිරිඳිපගොඩ වහතා 
(ைொண்புைிகு உதயன கிொிந்திதகொட)  

(The Hon. Udayana  Kirindigoda)  
කාාල  කාෙමනාකාරණ  කිරීමට අව ය නිසා ශ්  කාාරණ ්ත 

කි ලා මම අවස්ස කාර්සන් ,  මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි.   

මු  අධිකාරණ අමාතයතුමමනි,  තබතුමමා ්රමු් අධිකාරණ 

අමාතයාස   ශමශනන ශ්  සසශ ෝධන ඉදිරිශේදී තව්ත ඉක්ම්ස 

කාරලා ශමනලල්ලා ශ්  රශට් නීති ප්ධධති   ක්තිම්ත කාර්සන 

හලකි ාව ලලශබ්වා කි ා ්රාර්ානා කාරික්ස මා නවතිනවා.  

ස්තුමතියි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 මු  සිවඥාන්  ශ්රීතර්ස ම්සත්රීතුමමා. තබතුමමාට විනාඩි 50කා 

කාාල ක් තිශබනවා. 

 
[ெி.ெ. 4.10] 

 

ගු ියවඥාන්ප රීතරන් වහතා 
(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்ககள, 

நீதித்துமற சொர்ந்த சட்டமூலங்கள் ததொடர்ெொன இன்மறய 

விவொத கவமளயிகல, நொன் சில விடயங்கமள முன்மவக்க 

விரும்புகின்கறன். ைிக முக்கியைொக, கடந்த 2022 ஜனவொி 

10ஆம் திகதி குசுைந்துமற, ைொதகல், யொழ்ப்ெொணத்மதச் 

கசர்ந்த 32 வயதுமடய எட்கவட் ைொியசீலன் என்னும் 

குடும்ெஸ்தர் இரவு கடற்தறொழிலுக்கொக ைொதகல் கடலுக்குச் 

தசன்ற நிமலயில், அடுத்த நொள், அதொவது 2022.01.11ஆம் 

திகதி கொமல அகத கடற்கமரயில் சடலைொகக் 

கமரதயொதுங்கியுள்ளொர். இவருக்கு 6 வயது நிரம்ெிய ஒரு 

ெொலகன் இருக்கிறொர். அவருமடய ைமனவியும் ெொலகனும் 

இன்று அநொதரவொன நிமலயிகல உள்ளனர். அவர் யொரொல், 

எதற்கொகக் தகொல்லப்ெட்டொர் அல்லது அவருக்கு என்ன 

நடந்தது என்ெது இதுவமர ததொியொத நிமலயில், அவர் 

இறந்திருந்த இடத்திற்கு அருகிகல இலங்மகக்  கடற்ெமட 

முகொமும் உண்டு என்ெதுதொன் இங்கு ைிக முக்கியைொகக் 

கவனத்தில் தகொள்ளகவண்டியது.  

இகதகெொல ததொடர்ச்சியொக, கடந்த 2022.01.27ஆம் திகதி 

வத்திரொயன் வடக்கு, தொமளயடிமயச் தசொந்த இடைொகக் 

தகொண்ட 37 வயதுமடய கஜொசப் ெிகறம்குைொர் என்ெவர், 

வடைரொட்சி கிழக்கு, வத்திரொயன் கடலுக்குத் ததொழிலுக்குச் 

தசன்றகெொது கொணொைற்கெொய், 5 நொட்களின் ெின், அதொவது 

2022.01.31ஆம் திகதி சடலைொகக் கமரதயொதுங்கியுள்ளொர். 

இவருக்கு 12 வயது, 9 வயது ைற்றும் 1½ வயதுப் ெச்சிளங் 

குழந்மத உட்ெட 3 ெிள்மளகள் உள்ளனர். இவருமடய 

ைமனவியும் இக்குழந்மதகளும் குடும்ெத் தமலவன் இல்லொது 

அநொமதகளொக்கப்ெட்டுள்ளொர்கள். அகதகெொல, அன்மறய 

தினம் ெிகறம்குைொருடன் ததொழிலுக்குச் தசன்ற வல்தவட்டித் 

துமறமயச் கசர்ந்த அவருமடய ைருைகனொன 20 வயதுமடய 

தர்ைகுைொர் தணிமகைொறன் என்ெவரது உடலும் 5 நொட்களின் 

ெின் 2022.01.31ஆம் திகதி ைொமல சடலைொகக் கமரதயொதுங் 

கியிருக்கின்றது. இவருமடய தொய் ைற்றும் தந்மத ஏற்கனகவ 

யுத்தத்திலும் சுனொைியினொலும் இறந்திருக்கிறொர்கள். இவருக்கு 

23 வயதுமடய வொன்ைதி தர்ைகுைொர் என்ற ஒகரதயொரு 

சககொதொி இருக்கின்றொர்.  அவர்  தன்னுமடய ஒகரகயொர் 

இரத்த உறவொன அந்தச் சககொதரமனயும் இழந்து இன்று 

தனிைரைொக இருக்கின்றொர். இந்த இழப்புகள் கடந்த ஒரு ைொத 
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පාර්ලිශ් ්සතුමව 

கொலத்திற்குள்கள குறிப்ெொக வடக்கு ைொகொணத்தினுமடய 

வடைரொட்சி கிழக்கு, வலிகொைம் ெகுதிகளில் நமடதெற் 

றிருக்கின்றன.  

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்ககள, 

"இந்தியப் ெடகுகள் இலங்மகயினுமடய எல்மல கநொக்கி 

வருகின்றன. இது எங்களுமடய நொட்டு ைீனவர்கள் 

இறப்ெதற்கும் அவர்களுமடய ததொழில்கள் ெொதிப் 

ெமடவதற்கும் கொரணைொக அமைகின்றது" என்ெதுதொன் 

இங்கக தவளிப்ெமடயொகச் தசொல்லப்ெடுகின்ற விடயம். 

ஆனொல், இந்த நொட்டில் இருக்கின்ற தைொத்தப் ெமடகளில் 60 

சதவீதத்திற்கும் கைற்ெட்ட கிட்டத்தட்ட 150,000 ெமடயினர் 

வடக்கிலும் கிழக்கிலும்தொன் குவிக்கப்ெட்டிருக்கின்றனர். 

குறிப்ெொக, வட ெகுதியிகல இருக்கின்ற கடற்ெமடயொக 

இருக்கட்டும், விைொனப் ெமடயொக இருக்கட்டும் அல்லது 

இரொணுவ முகொம்களொக இருக்கட்டும், இமவ 

ததன்ெகுதிமயவிட அங்கக எவ்வளவு அதிகைொக இருக்கின்றன 

என்ெமத எண்ணிப் ெொருங்கள்! அவ்வொகற கிழக்கு 

ைொகொணத்திகல எவ்வளவு முகொம்கள் இருக்கின்றன! இவ்வொறு 

ெமடயினர் குவிக்கப்ெட்டிருக்கின்ற இரொணுவ முகொம்கள் 

ைற்றும் கமரகயொரம் முழுவதும் இருக்கின்ற கடற்ெமட 

முகொம்கள் எல்லொம் இருக்கக்கூடியதொக எங்களுமடய 

ைீனவர்கள் ததொழிலுக்குச் தசன்றுவர முடியொதவொறு 

ைரணைமடகிறொர்கள் அல்லது தகொல்லப்ெடுகிறொர்கள். 

அத்துடன், அவர்களுமடய ததொழில்கள் அழிக்கப்ெடுகின்றன. 

இதற்கொன அடிப்ெமடக் கொரணம் என்ன? இந்த நொட்மட ஓர் 

இமறமையுள்ள நொடு என்று தசொல்கின்றீர்கள். இந்த 

நொட்டினுமடய ெிரமஜகளொகத் தைிழ் ைக்கமள நீங்கள் 

நிமனக்கவில்மலயொ? தைிழ் ைீனவர்களுமடய ததொழில் ெற்றி 

நீங்கள் சிந்திக்கவில்மலயொ? அவர்கள் ததொழிலுக்கொகக் 

கடலுக்குச் தசல்கின்றகெொது தங்களுமடய உயிர்கமள 

இழப்ெதும் ததொடர்ந்து தங்களுமடய வொழ்வுக்கொகப் 

கெொரொடுவதும்தொன் இந்த நொட்டிகல அவர்களுமடய 

வொழ்க்மகயொக அமையப்கெொகின்றதொ?  

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்ககள, நொன் 

ஒன்மறக் ககட்க விரும்புகின்கறன். இலங்மகக்தகன்று 

இருக்கின்ற சட்டம், நீதி அடிப்ெமடயில், எைக்கு ஒரு கடல் 

எல்மல இருக்கிறதுதொகன! கமரகயொரத்திலிருந்து இத்தமன 

கடல் மைல் தூரம் வமர ததொழில் தசய்யலொம் அல்லது 

இன்தனொரு நொட்டினுமடய வள்ளங்ககளொ, ெடகுககளொ 

குறிப்ெிட்ட எல்மலக்குள் வரக்கூடொது என்கிற ஒரு விதிமுமற 

இருக்கின்றதுதொகன! அமவ எதுவும் இந்த நொட்டில் ஏன் 

கமடப்ெிடிக்கப்ெடுவதில்மல? குறிப்ெொக, யொழ்ப்ெொணக் 

கமரகயொரத்திலிருந்து 200 ைீற்றமர அண்டிய கடற்ெகுதிகள் 

வமர இந்தியப் ெடகுகள் வருவதொகக் கமரகயொரத் தைிழர்கள் 

முமறயிடுகின்றொர்கள். அவர்கள் ததொழிலுக்குச் தசன்று 

தங்களுமடய வமலகமள வீசிவிட்டுக் கடலிகல தங்கியிருக் 

கின்றதெொழுது அங்கு வருகின்ற 15 - 20 'கரொலர்கள்' - தெொிய 

ைீன்ெிடிப் ெடகுகள் அவர்களுமடய வமலகமளத் 

துண்டொடிவிட்டுச் தசல்கின்றன. இதுெற்றிக் கடற்தறொழில் 

அமைச்சொிடம் முமறயிடுகின்றகெொது, "நீங்களும் அந்தப் 

ெடகுகமள இடியுங்கள்! ெடகில் வருெவர்கமளப் ெிடியுங்கள்! 

கைொதுங்கள்!" என்று அவர் தசொல்கின்றொர்.  

ஆனொல், இந்த ைீனவ சமுதொயத்திற்கு நியொயைொன ஒரு 

தீர்மவப் தெற்றுக்தகொடுக்க, அவர்களுக்கு ஒரு நீதிமயப் 

தெற்றுக்தகொடுக்க இந்த நொட்டினுமடய கடற்தறொழில் 

அமைச்சரொல் முடியவில்மல. அவர் வன்முமறமயத் தூண்டும் 

வமகயிகல கமதக்கின்றொர். அதொவது, "இந்தியப் ெடகுகமள 

இடியுங்கள்! இந்திய ைீனவர்கமளப் ெிடித்துக்தகொண்டு 

வொருங்கள்! நீங்களும் கைொதுங்கள்!" என்று எங்களுமடய 

ைீனவ சமுதொயத்திற்கு வன்முமறதொன் தசொல்லப்ெடுகின்றது. 

அவர்களுக்கு நியொயைொன தீர்வு வழங்கப்ெடவில்மல. 

இதனொல் கெொரொகல ெொதிக்கப்ெட்ட தைிழினம் ைற்றும் 

சுனொைியொல் ெொதிக்கப்ெட்ட கமரகயொரத்திகல வொழுகின்ற 

தைிழ்ச் சககொதரர்கள் இன்று நொளொந்த உணவுக்கு ஒரு 

'தசொதி'க்கொன சூமட ைீமனக்கூடத் தங்களது ததொழிலில் 

தெற்றுக்தகொள்ள முடியொதவொறு ைிகப்தெொிய அளவிகல 

ெொதிக்கப்ெட்டிருக்கின்றொர்கள். இதன் கொரணைொகத்தொன் 

கடந்த வொரம் யொழ்ப்ெொணம், ெருத்தித்துமறயின் சுப்ெர் 

ைடத்திகல இருக்கின்ற ைீனவத் ததொழிலொளர்கள் ததொடர்ந்து 5 

நொட்கள் இரவு ெகலொகப் கெொரொட்டம் நடொத்தித் தங்களுமடய 

ககொொிக்மககமள முன்மவத்திருந்தொர்கள்.  ஆனொல், இந்த 

நொட்டின் கடற்தறொழில் அமைச்சொினொகலொ அல்லது 

அரசொங்கத்தினொகலொ ஒரு நியொயைொன, நீதியொன தீர்மவக் 

தகொடுக்க முடியவில்மல. அதனொல்தொன் நொங்கள் இந்தியத் 

தரப்புககளொடுகூடப் கெசியிருந்கதொம்.  

எங்களுக்கு ஒரு ெலைொன சந்கதகம் உண்டு. அதொவது, 

இந்தியொவின் தைிழ் நொட்டு ைீனவர்கமளயும் எங்களுமடய 

ைீனவர்கமளயும் கைொதவிட்டு, உலகத்திகல எங்களுக்கொக 

ஓரளவொவது கெசக்கூடிய - குரல் தகொடுக்கக்கூடிய தைிழ் 

நொட்டு ைக்களுமடய குரல்கமள நசுக்குவதற்கொன அல்லது 

அவர்களுமடய குரல் வமளகமள ஒடுக்குவதற்கொன ஒரு 

தந்திகரொெொய நடவடிக்மகயொக இலங்மக அரசு இந்தக் கடல் 

மைல் எல்மலப் ெிரச்சிமனமயப் ெயன்ெடுத்துகிறதொ? என்ற 

சந்கதகம் எங்களுக்கு எழுகின்றது. ஏற்கனகவ ைொதகலில் 

ஒருவர் இறந்திருக்கிறொர். அவருமடய ைரணத்தில்கூட 

கடற்ெமடைீது ெொொிய சந்கதகம் உண்டு. வத்திரொயனில் இறந்த 

தணிமகைொறன், ெிகறம்குைொர் ஆகிய இருவரும் தமலயிகல 

அடிெட்ட கொயங்ககளொடு இறந்திருப்ெதொகச் தசொல்லப் 

ெடுகின்றது. யொர் இது ததொடர்ெில் விசொரமண 

கைற்தகொண்டொர்கள்? இவர்களுக்கு எவ்வொறொன நீதி 

கிமடத்திருக்கின்றது? இமவ எதுவுகை இந்த நொட்டில் 

நமடதெறவில்மலகய!  

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்ககள, இந்த 

விடயம் சொதொரணைொன ஒரு விடயைல்ல. இது அவர்களுமடய 

வொழ்வொதொரப் ெிரச்சிமன. இந்த ைண்ணிகல உயிர் 

வொழ்வதற்கொகப்  கெொரொடுகின்ற ைக்களுமடய ெிரச்சிமன. 

இந்தப் ெிரச்சிமனக்கொன தீர்மவ இந்த அரசொங்கம் 

முன்மவக்கத் தவறினொல் இந்த ைண்ணிகல ததொடர்ந்தும் 

எத்தமனகயொ உயிொிழப்புகள் ஏற்ெடலொம். நொன் இந்தியொவில் 

இருக்கின்ற எங்களுமடய உறவுகளிடம் இந்தச் 

சமெயினூடொகக் ககட்கிகறன், இங்கக வொழுகின்ற தைிழ் 

ைீனவச் சககொதரர்களும் உங்களுமடய சககொதர ைீனவர்கள் 

என்ெமத நிமனவில் தகொள்ளுங்கள்! நொங்கள் இந்த 

ைண்ணிகல எவ்வளவுதூரம் அழிக்கப்ெட்கடொம்! அந்த அழிவு 

நிமலயிலிருந்து ைீண்டும் தைல்ல தைல்ல உயிர்த்ததழுகின்ற 

கொலத்திகல உங்களுமடய - தைிழ் நொட்டிலுள்ள ைீனவச் 

சககொதரர்களுமடய உதவி எங்களுக்குத் கதமவ. அந்த உதவி 

இல்லொைல் இந்த ைண்ணிகல எமதயும் தசய்ய முடியொது. 

எல்கலொருமடய கூட்டு முயற்சியும்தொன் இந்த ைண்ணிகல 

ஏதொவது ைொற்றங்கமளத் தர முடியும். ஆககவ, இந்தியொவின் 

தைிழ் நொட்டிகல இருக்கின்ற எங்களுமடய ைீனவச் 

சககொதரர்களும் இலங்மகயில் இருக்கின்ற எங்களுமடய 

ைீனவச் சககொதரர்களும் கெசுகின்ற ஒரு சூழல் உருவொக்கப்ெட 

கவண்டும். ஒரு கடல் மைல் எல்மல வகுக்கப்ெட கவண்டும். 

அந்தக் கடல் மைல் எல்மலகளுக்குள் இந்திய ‘கரொலர்’ 
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ெடகுகள் வரொத ெடியும் எங்களுமடய ைீனவர்கள் அந்த 

எல்மலமயத் தொண்டிச் தசல்லொதெடியும் தங்களுமடய ெவளப் 

ெொமறகமள, ைரபுவழி ைீன்ெிடித் ததொழிமலக் கொப்ெொற்றக் 

கூடிய வமகயிகல - கெணக் கூடிய வமகயில் எங்களுமடய 

ததொழிலொளர்களுக்கு  ஓர் உத்தரவொதம் வழங்கப்ெட கவண்டும். 

அப்ெடி வழங்கொத வமரக்கும் இந்த நொட்டிகல இவர்கள் 

இன்னுைின்னும் தங்களுமடய நிமலமய இழந்துதகொண்கட 

தசல்வொர்கள்.  

தவளிநொட்டு அலுவல்கள் அமைச்சர் தகௌரவ கெரொசிொியர் 

ஜீ.எல். பீொிஸ் அவர்கள் இந்தியொவிகல மவத்து, “நொங்கள் 

கெச்சுவொர்த்மதக்குத் தயொர். ஆனொல், தைிழ் கதசியக் 

கூட்டமைப்பு தயொர் இல்மல” என்று குறிப்ெிட்டிருக்கிறொர்.  

நொன் தவளிப்ெமடயொக அவமரக் ககட்கிகறன், யுத்தம் 

நடக்கும்கெொது, “நொங்கள் ெயங்கரவொதத்மத ஒழிப்கெொம்!" 

என்று தசொல்லி உலக நொடுகளிடம் ஓடிகயொடி ஆயுதம் 

வொங்கினீர்கள். இன்று யுத்தம் முடிந்திருக்கின்றது. ஏன் நீங்கள் 

கெச்சுவொர்த்மதக்குத் தயொொில்மல? நீங்கள் கெச்சுவொர்த்மதக்கு 

அமழக்ககவண்டியவர்கள் யொர்?  தஜனீவொ கூட்டத்ததொடர் 

வருகின்றதெொழுது ைொத்திரம் அந்த 47 நொடுகளுக்கும் உலக 

நொடுகளுக்கும் இந்தியொவுக்கும் நீங்கள் தெொய் தசொல் 

கின்றீர்கள். தவளிநொட்டு அலுவல்கள் அமைச்சர் தெரும் 

தெொய்கமளச் தசொல்லக்கூடொது; உண்மைமயச் தசொல்ல 

கவண்டும். நொங்கள் கெச்சுவொர்த்மதக்குத் தயொரொக இருக் 

கிகறொம். தைிழ்த் கதசியத்மத கநசிக்கின்ற கட்சிகள் இலங்மக 

அரகசொடு கெச கவண்டுதைன்ெதில் நியொயைொன கருத்மதக் 

தகொண்டிருக்கின்றன. நீங்கள் கெச்சுவொர்த்மதக்கு அமழக்கும் 

கெொதுதொன் அது என்ன ககொொிக்மக? எவ்வொறொன 

அடிப்ெமடயில் தீர்வு அமைய கவண்டும்? என்ெமத 

கைமசயில் இருந்து கெச முடியும். அமதவிடுத்து, உலக 

நொடுகளுக்குப் தெொய் தசொல்ல கவண்டொம். நீங்கள் உலக 

நொடுகமள ஏைொற்றக்கூடொது. கடந்த 70 வருடங்களொக 

இலங்மக அரசு இவ்வொறுதொன் ஏைொற்றியிருக்கிறது. 

இந்தியொமவ ஏைொற்றியிருக்கிறது; அதைொிக்கொமவ 

ஏைொற்றியிருக்கிறது; ஐகரொப்ெிய நொடுகமள 

ஏைொற்றியிருக்கிறது. அமதத்தொன் இப்தெொழுதும் தசய்கிறது. 

ஆககவ, நொங்கள் ெகிரங்கைொக உங்களிடம் ககட்கிகறொம். 

இப்தெொழுதும் தைிழ்த் கதசியக் கூட்டமைப்பு உட்ெடத் தைிழ்த் 

கதசியத்மத விரும்புகின்ற கட்சிகள் அமனத்தும் கெச்சுவொர்த் 

மதக்குத் தயொரொக இருக்கின்றன. உங்களுக்குத் திரொணி 

இருந்தொல், கெசுகிற ஆற்றல் இருந்தொல் கெச்சுவொர்த்மதக்குத் 

தயொரொ? தயொர் என்றொல் திகதிமய அறிவியுங்கள்! 

கெச்சுவொர்த்மதக்குத் தயொரொகுங்கள்!  
 

ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ෙල්ස කාාාව අවස්ස කාර්සන. තබතුමමාට නි ිකත කාාල  

අවසානයි. 

 

ගු ියවඥාන්ප රීතරන් වහතා 
(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
அது தவறும் தஜனீவொமவ ஏைொற்றுகின்ற கெச்சுவொர்த் 

மதயொக இருக்கக்கூடொது; தைிழ் ைக்களுக்கொன ஒரு நிரந்தர 

அரசியல் தீர்வுக்கொன கெச்சுவொர்த்மதயொக இருக்க கவண்டும் 

என்ெமத நொன் ஒரு ககொொிக்மகயொக இந்த இடத்திகல 

முன்மவக்கிகறன். இதமனச் சொியொன முமறயிகல ஒரு 

தீர்க்கதொிசன கநொக்கத்கதொடு ைிகவும் உன்னிப்ெொன ஒரு 

கூருணர்கவொடு இலங்மகயினுமடய தமலவர்கள் கருத்திகல 

எடுத்தொல் இந்த நொட்டிகல ைொற்றங்கமளக் தகொண்டுவர 

முடியும் என்ெமதக் கூறி, விமடதெறுகிகறன்.   

ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මු  වීරුමමන වීරසිසහ ම්සත්රීතුමමා. තබතුමමා විනාඩි 50කා 

කාාල ක් තිශබනවා.\ 

 

[අ.භා. 4.20  

 

ගු මරසුවන මරියාහ වහතා 
(ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

ශබ ශහ ම ස්තුමතියි,  මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි. 

2020දී රඩලඩු බල  ලබාශමන අශේ නවවලනි 

පාර්ලිශ් ්සතුමවට ප්ත වූ ම්සත්රීවු ්සට අමාතයාස  භාර ශේධදී,  

අශේ අධිකාරණ විෂ  ඉතා වලෙම්ත රකාාරශ ්ස ශමශහ ව්සන 

වතළුව්ස ශකාශනකුට අතිමු  නනාධිපතිතුමමා  ෙලවල්සත වි ්වාස ක් 

තබා ශමන එම අමාතයාස    භාර ු ්සනා. මු  අමාතයතුමමා   

වි ්වාස  ුමරැකි නිසා තමයි අෙ අපට ශමවලනි වලෙම්ත විවාෙ කාට 

ස් බ්සධ ශව්සන ලලශබ්සශ්ස.   

  විශ  ෂශ ්සම පෙමුව මු  අධිකාරණ ඇමතිතුමමාට්ත,  එම 

අමාතයාස  ට්ත අපි ස්තුමතිව්සත වනවා,  ශමම කාාල පරි්ඡශේෙ  

අධිකාරණ  ක්ශෂ රශේ ෙලවල්සත පරිවර්තන ක් සිු  කිරීම මලන. 

අශේ රශට් ්රි ා්තමකා වන අතිමහ්ත බහුතර ක් නීති එො 

ුම්ධොශ  කාාලශේ සකාස් කාෙ  වා.   පමණක් නීති අවුු ු  

සි  ක්,  ශෙසි  ක් පමණ පලරණියි. ලසකාාශේ ෙඩලය නීති සසග්රහ  

අවුු ු  ශෙසි  කාට වයා පලරණියි. එවලනි පලරණි නීති ප්ධධති ක් 

තමයි ්රි ා්තමකා ශව්සශ්ස. පමණක් නීතිවල ්රතිසසවිධාන,  

්රතිසසස්කාරණ  අවුු ු  මණනාවකි්ස සි්ධධ ශවලා නලහල.  ශක් 

අවසාන ්රතිඵල  තමයි,  880, 000කා වාශ   නඩු කා්සෙරාවක් 

උසාවිවල ශම ය මලසීම හා   තුමබඳ්ස අධිකාරණ ප්ධධති ම 

ෙලවල්සත අකාාර් ක්ෂම ප්ධධති ක් බවට ප්ත කිරීම.  කා තුමබඳ්ස 

සමාන සාධාරණ්තව  අධිකාරණශේ ස්වාධීන්තව  නිසි රකාාරව 

සි්ධධ ශන  වීම,    සමස්ත ශේෙවාචකාශේ ්රතිඵල ක් බවට ප්ත 

ශවලා තිශබනවා.   ශ්  ්රතිසසස්කාරණ අතයව ය ශවලාවකා තව්ත 

පන්ත හතරක් අෙ  මු  අමාතයතුමමා සහ අමාතයාස ශේ නිලධාරි්ස 

ෙලවල්සත කාලප කිරීමක් කාරලා ඉදිරිප්ත කාරලා තිශබනවා. මට 

මතකායි ගි  අවුු ්ධශේත ශ්  වාශ  පන්ත අටක් ශ්  

පාර්ලිශ් ්සතුමශේ අපි ස් මත කාො. ශ්  අවුු ්ධශ්ධ ශ්  පන්ත 

හතර්ත එක්කා පන්ත ශෙ ෙහක්. ශ්  අවුු ්ධශෙ තව්ත පන්ත 

මණනාවක්,  විස්සකාට වලඩි ්රමාණ ක් ශමශන්සන  

බලාශප ශර ්තතුම වනවා. ශ්  වන ශකා ට නීතිපති 

ශෙපාර්තශ් ්සතුමව විසි්ස පන්ත අසූවකාට වලඩි ්රමාණ ක් 

සසශ ෝධන  කාර්සන්ත,  නව පන්ත ඉදිරිශේදී ශමශන්සන්ත 

කාටුතතුම කාරනවා. මා වි ්වාස කාරනවා   ්රතිසසස්කාරණ ෙලවල්සත 

ශවනසකාට මඟ පාෙවි කි ලා. 

අශනක් පල්තශත්ස   අශේ රශට් අධිකාරණ ක්ශෂ ර  තුමෙ  නඩු 

ශම ය මලසීම ස් බ්සධ බරපතෙ ්ර ්න ක් තිශබනවා,  

විනි ්ච කාාරවු ්සශ  ්ර ්න  නිසා. ශම යක් අ  විසිවන 

රඩලඩුක්රම වයවස්ාා සසශ ෝධන ට ශප ු ශේ මහලා බණි්ධදි 

 ශකා්ස ඇති වුණ එක් සාධනී  කාාරණාවක් තමයි ශ්  රශට් 

අධිකාරණ ප්ධධතිශේ විනි ්ච කාාරවු ්ස වලඩි කිරීමට  ම්තත 

තී්සු ව.   අුවව,  අෙ වන ශකා ට ශ්  රශට් අධිකාරණ ප්ධධති  

තුමෙට නව විනි ්ච කාාරවු ්ස -ඉතා සීිකත විනි ්ච කාාරවු ්ස 

පිරිසක් සිටිශේ- 4 කාට වලඩි පිරිසක් අලුති්ස එකාතුම ශවලා 

තිශබනවා. ඉදිරිශේ තව්ත පනහකාට රස්සන පිරිසක් එකාතුම 

ශව්සන තිශබනවා. ශලෝකාශේ දිුතණු රටවල විතරක් ශන ශවයි,   

සාමානයශ ්ස අපට්ත වයා පහබඳ්ස ඉ්සන රටවල පවා 

නනමහන ට සාශේක්ෂව විනි ්ච කාාරවු ්සශ  ්රමාණ  ඉහෙ 

මට්ටමකා තිශබ්ධදී,  ිකලි න කාට 5,ක් ශව්ඡච අශේ රශට් 
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පාර්ලිශ් ්සතුමව 

විනි ්චකාාර ප්ධධති  තුමෙ ශකා ශහ මෙ නඩුවක් ඉතා කාඩිනික්ස 

අහලා සාධාරණ විනි ්ච ක් ලබා ශේසශ්ස කි න ්ර ්න  පුමගි  

ඉතිහාසශේ ශ්  රශට් සමානශේ කාාා  වුශඩල නලහල. නමු්ත අෙ   

මලන කාාාශවලා  තිශබනවා. 

අෙ ඉදිරිප්ත වූ ශ්  පන්ත ශකාටු් ප්තවලි්ස කීප ක් ඉතා 

වලෙම්ත. අශේ සමානශේ කාිකකාාවට ලක් ශවලා තිශබනවා,  

විශ  ෂශ ්ස නීති ක්ශෂ ර  තුමෙ ඉ්සන නීතිඥ ්ස සහ   

කාඩලයා ්  අපරාධකාු ව්ස සහ   අ  ඉතා තිමලස්ුමණු පන්ත 

ශකාටු් ප්ත කීප ක් අෙ  ස් මත කාර්සන අපි ශ්  පාර්ලිශ් ්සතුමව 

තුමෙ -වයවස්ාාො කා  තුමෙ- කාටුතතුම කාරික්ස තිශබන බවට. 

දිනපතා නඩු අහනවා කිේවාම  වලඩිශ ්සම තිමලස්ශස්සශ්ස 

අපරාධකාු වා ිකසක්,  වි්සදිත ා ශන ශවයි. වලඩිශ ්සම 

තිමලස්ශස්සශ්ස   වරෙකාු වා ිකසක්,  වරෙ කාරලා නීතිශ ්ස 

ෙඬුව්  ලබ්සන නි ිකත වත්ධමල ා ිකසක්,   අසාධාරණ ට ලක් වූ 

වි්සදිත කාඩලයා ම ශන ශවයි.    නිසා  ශ්  ශම ශහ ශ්තදී 

වයවස්ාාො කා  විධි ට අපි කාල්පනා කාර්සන ඕනෑ ශ්  නීතිශේ 

රධිපතය  ුමරකි්සන,  ස්වාධීන්තව  ුමරකි්සන,  වි්සදිත ා 

ශවුවශව්ස සාධාරණ්තව  ඉෂ්ට කාර්සන  අෙ ශ්  පන්ත ස් මත 

කාරන බව. දිනපතා නඩු ඇසීම තුමෙ,  - ස්ත්රී දූෂණ නඩු ශව්සන 

වතළුව්ස,  ිකනී මලු ්  නඩු ශව්සන වතළුව්ස,  ම්තද්රවය නඩු ශව්සන 

වතළුව්ස,   නල්තන්  ෙලවල්සත මූලය අපරාධ නඩු ශව්සන වතළුව්ස- 

ශ්  සමානශේ ෙලවල්සත අපරාධ කාරවත අපරාධකාු ව්ස රැසකාට ඉතා 

ශේමශ ්ස,  කාඩිනික්ස   අව ය ෙඬුව්  ලබා ශේසන වතළුව්සකාම 

ලලශබනවා. 

හිටවත අධිකාරණ අමාතයවරි කා වන මු  තලතා අතුමශකාෝරල 

ම්සත්රීතුමික  අෙ ශ්  පන්ත ශහ ඳයි කිේවා. ශහ ඳයි කි ලා රැවුලයි 

කාලඳයි ශෙකාම ශබ්ර ම්සන කාාාවක් තමයි එතුමික  කිේශේ. එතුමික  

ඇහුවා,  දිනපතා නඩු අහන ශකා ට නඩු මාස්තුම ශමව්සශ්ස 

ශකා ශහ මෙ කි ලා. මම්ත   මලන ශප ්ධමලිකාව ේසනවා. 

ශම කාෙ,  මට්ත නීති ක්ශෂ ර  පිබඳබඳව අ්තෙලකී්  තිශබනවා,   මශ  

නිවශස  සහ පවුල් පරිසරශේ තිශබන අ්තෙලකී්  එක්කා. ශමවලනි 

නඩුවකාට total fee එකා තමයි ම්සශ්ස. ශමවලනි  නඩුවකාට  

දිනපතා නඩු මාස්තුම අ  කාර්සශ්ස නලහල. ශමවලනි නඩුවක් අවස්ස 

කාර්සන නීතිඥ මහ්තම ා  ශහෝ   කාටුතතුම සඳහා මලදිහ්ත වන අ  

ශස වා ො කා ්සශම්ස එකාවර මණනක් ම්සනවා.   නිසා එවලනි 

බාධාවක් ශව්සශ්ස නලහල.  කා නිසා    මලන තිමලස්ශස්සන 

අව ය නලහල. ශ්  තුමබඳ්ස අධිකාරණ ප්ධධති  තුමෙ ශම ය මලුමණු 

නඩු රාශි ක් ඉතාම ශේමශ ්ස විසඳාම්සන වතළුව්ස ශවයි කි ලා 

අපි වි ්වාස කාරනවා.  

1979 අසකා 5, ෙරන අපරාධ නඩු විධාන සසග්රහ  පනතට 

සසශ ෝධන ක් ශමනලල්ලා තිශබනවා,  නඩුවක් විභාම කිරීමට 

ශපර,  පූර්ව නඩු විභාම ස් ම්සරණ ්රි ාොම  තුමබඳ්ස 

අධිකාරණශේ සා් ්රොයිකාව නඩුවක්  න ශේම  high-speed 

කාර්සන වතළුව්ස විධි ට. ශම කාෙ,  අපි ේසනා විධි ට නඩුවක් 

අහ්සන දින  ු ්සනාම සතය ව ශ ්සම   දින ට නඩුව අහ්සන  

විධි ක් නලහල.  කාට ශහ තුමව,    නඩුවට නිසි සූොනමක් ශන වීමයි. 

නඩුවකා සාක්කකාු ව්ස කාවුෙ,  සාක්කකාු ව්ස කාලඳව්සශ්ස 

ශකා ශහ මෙ  න කාාරණා ස් බ්සධශ ්ස නිසි ක්රමශේෙ ක් අශේ 

අධිකාරණ ප්ධධති  තුමෙ ශමශතක් ්රි ා්තමකා ශවලා නලහල.   නිසා 

ශ්  පූර්ව නඩු විභාම ක්රම  තුමබඳ්ස අධිකාරණ ප්ධධති  තුමෙ හරි ට 

නඩුව categorize කාරලා,  නඩුව ශපෙමස්වලා සතය ව ශ ්සම 

නඩුව විභාම කිරීම රර් භ කාර්සන වතළුව්ස රකාාර ක් තිශබනවා. 

 කා්ත අර ශම ය මලුමණු 880, 000ක් පමණ වන නඩු කා්සෙරාව අඩු 

කාර්සන ශහ තුම ශවයි කි ලා අපි වි ්වාස කාරනවා.  

ශ්  කාාරණා ස් බ්සධව සඳහ්ස කාරන මම්සම,  අධිකාරණ 

ක්ශෂ ර ට ස් බ්සධ තව්ත කාාරණා කිහිප ක් මලන මතක් 

කාර්සන්ත මා ශම  අවස්ාාවක් කාර ම්සනවා. මු  අධිකාරණ 

අමාතයතුමමනි,  අශේ රශට් අධිකාරණවල ෙලවල්සත තෙබෙ ක් 

තිශබනවා. නඩු තෙබෙ  වාශ ම වත්ධමල තෙබෙ ක් තිශබනවා. 

ශලෝකා  තාක්ෂණ  සමඟ ඉතාම ශේමශ ්ස ඩිජිටල් ශවලා 

ඉදිරි ට මම්ස කාර්ධදී,  අශේ රශට් උශ්ධ 9.00ට උසාවි ට  න 

වත්ධමල ා හවස 4.00,  ,.00 වනකාල් තම්සශ  නඩුව ම්සශ්ස 

ශකා යි ශවලාශේෙ කි ලා බලාශමන අධිකාරණ  ාලාව තුමෙ ශතරපි 

ශතරපී ඉ්සනවා. සමහරවිට මුර කාර්සන එබඳ ට බලස්ශස ්ත,  

ුදල්ත විටක් කා්සන එබඳ ට බලස්ශස ්ත,  වතුමර ටිකාක් ශබ ්සන 

එබඳ ට බලස්ශස ්ත,    ශවලාශේ නඩුව විභාම ට අරශමන 

තිුදශණ ්ත   වත්ධමල ා වශර්සතුමකාු වකු බවට ප්ත ශවනවා.  කා 

ෙලවල්සත අපරාධ ක්. මු  අධිකාරණ ඇමතිතුමමනි,  ශ්  තාක්ෂණ ,  

ස්සනිශේෙන  භාවිත කාරලා එදිශනො ම්සනා නඩු ශම ුව ටිකා 

 ්  කාාල රාමුවක් තුමෙ ශපෙමස්වා ශම්සන ශ්  ශවලාවට ශ්  

නඩුව ම්සනවා කි ලා එම ශස වාො කා ාශ  නීතිඥවු ්ස හරහා 

ෙලුව්  දීමක් කාර්සන අපට බලරි ඇයි? එශහම වුශණ ්ත,  අසාමානය 

විධි ට අධිකාරණ ප්ධධති  තුමෙ තෙබෙ ක් ඇති  ශව්සන ඉයකායක් 

නලහල.  

ඊෙඟ කාාරණාව තමයි,  අධිකාරණ ප්ධධති  තුමෙ වත්ධමලිකා්තව  

රැකීම ස් බ්සධව බරපතෙ ශේෙනී  ත්ත්තව ක් තිශබනවා. ස්ත්රී 

දූෂණ නඩුවක් ශව්සන වතළුව්ස,  බාල අපචාර සහ ෙමා අපරාධ ක් 

ස් බ්සධ නඩුවක් ශව්සන වතළුව්ස,  විවතත අධිකාරණ  තුමෙදී   

නඩු ඇසීශ් දී ඇති වන ශේෙනී  ත්ත්තව  අපි ෙකිනවා.   

අපරාධ ට ලක් වුණු වි්සදිත ා තව තව්ත වි්සදිත ත්ත්තව ට 

ප්තවන ක්රමශේෙ ක් තමයි අශේ රශට් අධිකාරණ ප්ධධති  තුමෙ 

තිශබ්සශ්ස.   නිසා තවු්සශ  වත්ධමලිකා්තව  රැකීම ස් බ්සධව 

තව්ත නීති-රීති අව යයි කි ා මා වි ්වාස කාරනවා,  මු  අධිකාරණ 

ඇමතිතුමමනි. විශ  ෂශ ්සම ස්ත්රී දූෂණ නඩු සහ බාල අපචාර,  ෙමා 

අපරාධ නඩු ස් බ්සධව අධිකාරණ ප්ධධති  තුමෙ හලසිරීම වාශ ම,  

මාධය භාවිතාව කාෙමනාකාරණ  කාර්සන්ස නි ාමන  

කාර්සන්ත  ්  නීති ප්ධධති ක් ඇති වි  ුතතුමයි. එවලනි සි්ධධි ක් 

ඇති වුණාට පුම විනි ්ච කාු වා ශන ශවයි විනි ්ච  ලබා 

ශේසශ්ස. ්රාශ්ධශී  මාධයශේදි ා විසි්ස   විනි ්ච  ලබාශෙන 

ත්ත්තව ට අශේ රශට් මාධය සසස්කාතති  හලය මලහිලා තිශබනවා. 

මම   මලන කි ්සන  ශ්  මු  සභාශේ ශවලාව ම්සශ්ස නලහල. 

පුමගි  කාාලශේ ශස  ා සශෙේිකශ  සිු වීශ්  සිට සිු වී්  

මණනාවක් තුමෙ සලබෑ වි්තතිකාු  පශසකා සිටි දී ශවන්ත අ  හො 

ගිහි්ස ශ්  සමාන ශ්ධහ ම ෙලවල්සත අපරාධ කාට ප්ත කාෙ හලටි 

අපි ෙලක්කාා.   නිසා ශ්  වාශ  කාාරණාවලදී ශප ්ධමලිකා්තව  

රරක්ෂා වීම සඳහා මාධය ක්ශෂ ර  නි ාමන ට ලක්වන 

ක්රමශේෙ කු්ත නීති ප්ධධති  තුමෙ ඇති කාර්සන ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  තබතුමමාට මතකා ඇති අපි 

පෝත සභා ම්සත්රීවු ්ස විධි ට ඕස්ශේලි ාශේ සසචාර කා 

ශ ු ණු අවස්ාාවකා සිඩ්නි ුවවර අධිකාරණ ක් බල්සන අපි ගි  

අවස්ාාව. අශේ සසචාරශේදී ්රා්සත පෝත සභාව මඟි්ස 

අධිකාරණ කාට  ්සන අවස්ාාවක් සසවිධාන  කාර තිුදණා. 

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  තබතුමමාට්ත මතකා ඇති. අපි   

අධිකාරණ ට ගි  මම්ස ම එක් වරම නඩුකාාරතුමමා අධිකාරණ  

කාල් තිබ්බා; අධිකාරණශ ්ස බලහලලා ගි ා. අපි කාවුු ්ත එබඳ ට 

ෙල් මා. පුමව ශස  ා බලනශකා ට ෙලනම්සන ලලුදශඩල   

ශවලාශේ විභාම ශවික්ස තිුදශඩල ෙමශ ක් ස් බ්සධ නඩුවක් 

බව. එතුමමා ශන ෙලුවව්තව පිටි්ස කාඩලයා මක් රවත එශකා්ස   

ෙු වාට අසාධාරණ ක් සිු  ශවයි කි න කාාරණාව්ත එක්කා ඉතා 

සසශේදීව   අධිකාරණ  හලසිු ණා.   වාශ  කාාරණාවකාදී අශේ 

රශට් හලසිශර්සශ්ස ශකා ශහ මෙ? අශේ රශට්්ත   වාශ  

කාාරණාවලදී වත්ධමලිකා්තව  රැකීම ස් බ්සධව මීය ට වයා ෙලඩි ්රි ා 

මාර්ම ම්සන ඕනෑ.  

ෙමා අධිකාරණ මලන අපි කාතාබහ කාො. නමු්ත,  අවාසනාවකාට 

තවම්ත අශේ රශට් පෝත අධිකාරණ විධි ට ෙමා අධිකාරණ 
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තිශබ්සශ්ස ශෙකාක් පමණයි. මශ  ෙලුවම අුවව බ්තතරමුල්ශල්්ත,  

 ාපනශේ්ත ෙමා අධිකාරණ ශෙකාක් පමණයි තිශබ්සශ්ස. තව්ත 

ෙමා අධිකාරණ මණනාවක් ඇති කාර්සන සූොන්  ශවික්ස තිුදණ්ත 

  කාාරණා ශ්  වනශකා ට්ත ඉටු ශවලා නලහල.   නිසා   කාටුතතුම 

ශේමශ ්ස සි්ධධ ශව්සන ඕනෑ.  

  වාශ ම,  ස්ත්රී දූෂණ ස් බ්සධව්ත ශවනම අධිකාරණ 

ප්ධධති ක් ශහෝ ශමශස  ස්ාාපිත කාරන ෙමා අධිකාරණශේම 

ශවන්ත දින ක් ශ  ොශමන ශහෝ එම නඩු ශවනම විභාම කාර්සන 

වතළුව්ස න්  තවු්සශ  වත්ධමලිකා්තව  රරක්ෂා කාර්සන 

වතළුව්සකාම ලලශබ්වි.   

අනික් පල්තශත්ස බලලුවාම රා වාහන ස් බ්සධ නඩු.   

කි ්සශ්ස ට්රලෆික්ක් නඩු ශන ශවයි. රා වාහන වසචා කිරීම ස් බ්සධ 

නඩු කාටුතතුම ශ්  රශට් ඉතාම සසකීර්ණ ්රි ාවලි ක්. කාවුු හරි 

සාමානය ිකනිශසකුශ  වාහන ක් ශහ රකා්  කාශෙ ්ත,    නඩුව 

විභාම ශවලා නඩුශව්ස විසඳුම ලලශබනශකා ට   වාහනශේ 

කාෑලිව්ත නලහල. වි්සදිත ා අසාධාරණ ට ලක් ශවන ක්රම ක් 

තමයි   තුමෙ තිශබ්සශ්ස. කාල් බු  අ  කිරී්  ස් බ්සධ - ීටසිස 

සමාම්  ස් බ්සධ - ්රි ාවලිශේදී ශ්  රශට් නීති ප්ධධති  තුමෙ 

බරපතෙ ශේෙනී  ත්ත්තව ක් තමයි තිශබ්සශ්ස.   නිසා ශ්  

කාල්බු  අ  කිරී්  -ීටසිස සමාම් - ස් බ්සධ නඩු සහ වාහන වසචා  

නඩු ස් බ්සධශ ්ස ශවනම ්රි ාවලි ක් එනවා න්  ශහ ඳයි 

කි න කාාරණ ්ත සිහිප්ත කාරනවා.  

කා් කාු  ඇමතිතුමමා කිේවා,  කා් කාු  උසාවිවල 5,, 000කා 

පමණ නඩු ්රමාණ ක් ශම ය මලහිලා තිශබනවා කි ලා.   

ස් බ්සධශ ්ස මලදිහ්ත වීමක් ශව්සන ඕනෑ. අශේ රශට් 

නීතිඥවු ්ස 58, 000ක් පමණ  සිටිනවා.  සමහර අධිකාරණවලට 

ගි ාම,  ඉය්  ශරජිස්ට්රාර් කාාර් ාල ට ගි ාම ශහෝ ශවන්ත 

තලනකාට ගි ාම නීතිඥවු ්ස peonsලා,  කා් කාු ව්ස වාශ යි.  ශ්  

රශට් දිුතණු තාක්ෂණ ක් තිුදණ්ත   කාටුතතුම සි්ධධ ශව්සශ්ස  

පරණ ුතම කා වාශ යි.  

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  ශ්  කාාරණ ්ත කි ලා මම 

කාාාව අවසාන කාරනවා. අශේ රශට් නීති ප්ධධති  තුමෙ අධිකාරණ 

ස්ාාපිත කාර්සන,  අධිකාරණ upgrade කාර්සන මු  ඇමතිතුමමා 
දිස්ත්රික්කාශ ්ස දිස්ත්රික්කා ට ශවන ශවනම සාකා්ඡාා ති ලා 

ෙලවල්සත වලය පිබඳශවෙක් කාො. ඉතිහාසශේ ශව්ඡච ශ්ධවල් 

අනාමතශේ ශන ශව්සන තී්සු වක් ම්තතා.    තුමෙ සාධාරණ 

කාාරණා මණනාවක් තිුදණා. මු  ඇමතිතුමමනි,  තබතුමමා මලදිහ්ත 

ශවලා මාතර අධිකාරණ ප්ධධති  විවතත කාො. හලබලයි,  අලි ා 

ම්තතාට අපට ශහඩලඩුව ම්සන බලරි වුණා. ෙලවල්සත අධිකාරණ 

ප්ධධති ක් හලු වාට   තුමෙ නීතිඥ කාාර් ාල හලු ශඩල නලහල. අෙ 

ශවනතුමු ්ත    ස්ාානශේ අධිකාරණ ප්ධධති  ්රි ා්තමකා කාරලා 

නලහල.  මු  ඇමතිතුමමනි,    ස්ාානශේ අධිකාරණ නීති 

සසකිර්ණ ්ත හලශේසන ඕනෑ. ්රාශ්ධශී  සභාව ඉදිරිප්ත කාෙ 

ශ ෝනනාව අුවව   අධිකාරණ ප්ධධති  එතලනට ශ ්සන ඕනෑ.  

අශනක් පල්තශත්ස බලලුවාම අධිකාරණ ස්ාාපිත කිරීම 

ස් බ්සධව ශ්  රශට් නිසි ක්රමශේෙ ක් තිුදශඩල නලහල. අධිකාරණ 

අමාතයාස   සමානශ ්ස  ශම යක් ු රි්ස තමයි තිුදශඩල; 

ශ්ධ පාලනඥ ්සශම්ස ශම යක් ු රි්ස තමයි තිුදශඩල.  කාට 

කාමක් නලහල.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ෙල්ස අවස්ස කාර්සන,  මු  ම්සත්රීතුමමා. 
 

ගු මරසුවන මරියාහ වහතා 
(ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  මට  තව ත්තපර ,0ක් ලබා 

ශේසන.  

අපි්ත එක්කා ස් බ්සධීකාරණ ක් තිශබනවා න්   ශම යක් 

්ර ්න විසඳාම්සන වතළුව්ස. අපට මතකායි,  මාතශල් අධිකාරණ 

සසකීර්ණ  ස් බ්සධ ්ර ්න ක් ශ්  සමානශේ පුමගි  කාාලශේ 

කාාා වුණා. එ ට ශහ තුමව ස් බ්සධීකාරණ ක් නලතිවීමයි. 

ශම රවකා අධිකාරණ සසකීර්ණ  ස් බ්සධව්ත ්ර ්න ක් තිුදණා. 

 කා තබතුමමා ේසනවා. කිසිම අවසර කි්ස ශත රව   අධිකාරණ 

සසකීර්ණ  වලරැදි තලනකා හලු වා. NBRO රිශපෝර්ට් එකා පල්තතකාට 

ොලා තමයි  කා හලු ශේ. අවසාන ට වුශඩල,  එතලනි්ස අධිකාරණ 

සසකීර්ණ  අයි්ස කාර්සන කි ලා තී්සු වක් ම්තතා. මාස ට ලක්ෂ 

4 මණශ්ස මුෙල් ශමවික්ස ෙල්ස   අධිකාරණ ප්ධධති  ශවන්ත 

තලනකාට ශමන  ශම ස් තිශබනවා.  NBRO එකා නලවත්ත කි නවා 
 කා එතලනට ශ ්සන කි ලා.   නිසා ශ්  කාාරණාව ස් බ්සධව්ත 

NBRO එශක් තී්සු ව පිබඳබඳව්ත,    අධිකාරණ  පිබඳබඳව්ත 

විශ  ෂශ ්සම   ශම යනලඟිලි ස් බ්සධව්ත -ශ්  සි ලු ශ්ධ 

ස් බ්සධ- වාර්තාවක් ලබා ශමන නිවලරදි තී්සු වක් ම්සන 

කාටුතතුම කාර්සන කි න කාාරණාව සිහිප්ත කාරික්ස,  ශ්  සාධනී  

පන්ත ශමන  ම මලන මු  අමාතයතුමමාට්ත,  අමාතයාස  ට්ත,  

නීතිපති ශෙපාර්තශ් ්සතුමවට්ත අශේ ශම රවනී  ස්තුමති  වතෙ 

කාරික්ස අධිකාරණශේ ස්වාධීන්තව  රකි්සන අපි කාවුු ්ත මලදිහ්ත 

ශවමු කි ා රරාධනා කාරික්ස මා නිහව ශවනවා.  

ස්තුමතියි. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 අෙ විවාෙ ට ම්සනා ලෙ නයා  පරශේ විෂ  අසකා 5 සිට , 

ෙක්වා වූ විෂ  ්ස පිබඳබඳ විවාෙ  ශහට දිනශේ්ත පලවල්තශවනවා. 
 

 
එකල්හි පේලාව ව. භා.  4.30  වූපයන් ක යුුර ව් හිුමවා විවාදය 

කල් තබන ලදී. 
එතැන් ිය  විවාදය 2022 පපබරවාරි 10වන බ්රහසනපතින්දා 

පව් වනු ලැපබ්. 
 

அப்தெொழுது, ெி. ெ. 4.30 ைணியொகிவிடகவ அலுவல்கள் 

இமடநிறுத்தப்ெட்டு விவொதம் ஒத்திமவக்கப்ெட்டது. 

விவொதம், 2022 தெப்ருவொி 10, வியொழக்கிழமை ைீளத் ததொடங்கும். 
 

It being 4.30 p.m., Business was interrupted, and the Debate stood 
adjourned. 

Debate to be resumed on Thursday, 10th February, 2022. 

 

කල්තැබීව 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 
 

ගු දිපන්ෂන ගුණවර්ධන වහතා 
(ைொண்புைிகு திகனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  "පාර්ලිශ් ්සතුමව ෙල්ස කාල් 

තලබි  ුතතුම " යි මා ශ ෝනනා කාරනවා. 

 
ප්රශ්නනය සභාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்ெப்தெற்றது. 

Question proposed. 
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පාර්ලිශ් ්සතුමව 

කල්තැබීප්ප ප්රශ්නන 
ஒத்திமவப்பு வினொக்கள் 

ADJOURNMENT QUESTIONS  

ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සභාව කාල් තබන අවස්ාාශේ ්ර ්න. මු  ශහක්ටර් අේවතහාික 

ම්සත්රීතුමමා. 

 
ගු පහක් ර් වප්ුණහාමි වහතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  සභාව කාල් තබන අවස්ාාශේ 

දී ්ර ්න ක් ශ  මු කිරීමට අවස්ාාව ලබා දීම මලන තබතුමමාට 

ස්තුමතිව්සත ශවනවා. ශ්  අවස්ාාශේ  මම ්ර ්න කාර්සන 

බලාශප ශර ්තතුම ශව්සශ්ස,  ශන ශර ්ඡශචෝශල් විු ලි බලාමාර  

ස් බ්සධව. ්රධාන ශකා ටම කාු ණු කිහිප ක් මතක් කාරික්ස 

තමයි   ්ර ්න  අහ්සනට ඕනෑ. ශම කාෙ,  අෙ රශට් තිශබන විශ  ෂ 

ත්ත්තව ක් තමයි  හලම ශම ශහ තකාම විු ලි  කාපන එකා. නනතාව 

මුො කාරික්ස තමයි ශ්  විු ලි  කාලපීම සි්ධධ ශව්සශ්ස. 

අමාතයවර ා ශ්  පල්තශත්ස කි නවා,   විු ලි  කාප්සශ්ස නලහල 

කි ලා. එශහම කි ලා හලශරන ශකා ටම අශනක් පල්තශත්ස විු ලි  

කාපනවා.  මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  ්ර ්න  අහ්සන තිශබන 

නිසා විනාඩි ,ක් මට කාාා කාර්සන වතළුව්ස ශ්සෙ?  
 

ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මු  ම්සත්රීතුමමා,  තබතුමමා ්ර ්න  ඉදිරිප්ත කාො න්  ශහ ඳයි.  
 

ගු පහක් ර් වප්ුණහාමි වහතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

කාාාවක් නලතුමව ්ර ්න ට ඕනෑ කාරන කාු ණු තමයි මම ශ්  

ඉදිරිප්ත කාර්සශ්ස. 

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  විු ලිබල අමාතයතුමමාශම්ස   

මා ශ්  ්ර ්න  අහනවා. ශන ශර ්ඡශචෝශල් බලාමාර  

ස් බ්සධශ ්ස i, ii, iii, iv හලටි ට මම ්ර ්න 4ක් අහලා 

තිශබනවා.   

(අ) (i) 205, වර්ෂශේ සිට අෙ ෙක්වා ශන ශර ්ඡශචෝශල් 
බලාමාරශේ මල් අඟුු  ෙහනශ ්ස පුම එකාතුම වන 
අළු විකිණීම මඟි්ස ඉපලයූ රො ම වාර්කකාව ශව්ස 
ශව්ස ව ශ ්ස ශකා පමණෙ? 

  මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  ඇ්තත ව ශ ්සම 
ශන ශර ්ඡශචෝශල් බලාමාරශේ මල් අඟුු  
ෙහනශ ්ස ලලශබන අළුවලි්ස වි ාල ්ර න් ක් 
ඇති ශවලා තිශබනවා. ශ්  ශවනශකා ට   අළු 
විකිණීමක් කාරනවා. මම හිත්සශ්ස එමඟි්ස ෙල්ස 
රො මකු්ත ලබා ම්සනවා. 

    රො ම ශකා පමණෙ කි න එකා මා අහලා 
තිශබනවා. විශ  ෂශ ්සම මල් අඟුු  ෙහනශ ්ස 
පුම එකාතුම වන අළු නිසා වි ාල ව ශ ්ස පරිසර 
හානි ක් සි්ධධශවලා තිශබනවා.  ශකා්ස   
්රශ්ධ ශේ නනතාවට මලටලු රාශි කාට මුහුණ 
ශේසන සි්ධධශවලා තිශබනවා; වලලකා ශර්ධෙක් 
වන්සන බලරි ත්ත්තව කාට ප්තශවලා තිශබනවා. 
  ්රශ්ධ   කාතකකාාර්ිකකා ්රශ්ධ  ක්.   ත්ත්තව  
නිසා   වමාව ස් පූර්ණශ ්සම විනා  ශවනවා.   
නිසා ශ්  ස් බ්සධව මීය ට වයා විධිම්ත පි වරක් 
මත ුතතුමයි. ශ්  බලාමාර  විකුණනවා න්  

ඉක්මනි්ස විකුණා අවස්ස කාර්සන. එශහම 
නල්තන්  අළු වලශට්සශ්ස නලති විධි ට වලය 
පිබඳශවෙක් හේසන වතළුව්සෙ කි ලා 
තබතුමමාශම්ස අහනවා.  

 (ii) එම විු ලි බලාමාර  රර් භ කාරන අවස්ාාශේ 
පලන නලඟි මහනන විශරෝධතා හමුශේ,  එම 
බලාමාරශේ බලවතුම්ස ්රශ්ධ ශේ නනතාවට 
ලබාු ්ස ශප ශර ්සු  කාවශර්ෙ? 

  ශ්  විු ලි බලාමාර  රර් භ කාරන අවස්ාාශේ 
ඇ්තතටම   ්රශ්ධ   කාතකකාාර්ිකකා ්රශ්ධ  ක් 
වාශ ම ධීවර කාාර්ිකකා ්රශ්ධ  ක්. එ  කාතක 
කාර්මා්සත ්ත,  ධීවර කාර්මා්සත ්ත  න 
කාර්මා්සත ශෙකාම තිශබන ්රශ්ධ  ක්. මා 
හිතනවා,  බලාමාර කාට ුමු ුම තලනක් හලටි ට 
ශන ශවයි ශ්  ්රශ්ධ   ශතෝරා ම්තශ්ත. ශ්  
්රශ්ධ   ඊට ුවුමු ුම ්රශ්ධ  ක්. ශම කාෙ,    
්රශ්ධ   නනාකීර්ණ වූ ශවනම ්රශ්ධ  ක්. 
ඇ්තතටම රර්ිකකා ව ශ ්ස ඉතාම   ක්තිම්ත  
්රශ්ධ  ක්. ශ්  බලාමාර  රර් භ කාර්ධදී 
නනතාවට ශපීාශරීා්සු  රාශි ක් ු ්සනා. 
කාතකකාාර්ිකකා ්රශ්ධ වලට විු ලි  ලබාශෙන 
වලයසටහ්ස ්රි ා්තමකා කාර්සන ශප ශර ්සු  
වුණා. විු ලි  ලබා මලනීම සඳහා ශන ිකලශේ විු ලි 
රැහල්ස ඇෙලා ශෙනවා  කිේවා. හලබලයි,   වා 
ස් බ්සධව කිසිම පි වරක් ශමන නලහල.   නිසා 
වයාපාරිකාශ ෝ අෙ ඉතාම අසරණ ත්ත්තව ට 
ප්තශවලා ඉ්සනවා.   වාශ ම දිනපතා පල  
ශෙකාක්,  පල  තුමනක් විු ලි  විස්සධි ශවනවා. එ ට 
ශහ තුමව ශම කාක්ෙ කි ලා ේසශ්ස නලහල. 
බලාමාර  තිශබන ්රශ්ධ ශේ විු ලි  විස්සධි 
ශවනවා. විු ලි  විස්සධි වුණාම   ශම ල්ල්සශ  
වයාපාර විතරක් ශන ශවයි,  ජෙනිකා ජීවිත ට්ත  
එ  වි ාල ව ශ ්ස  බලපානවා.   විතරක් 
ශන ශවයි.  ටිතල පහුමකා්  ස් බ්සධශ ුව්ත 
වි ාල ව ශ ්ස ශප ශර ්සු  දීලා තිශබනවා.   
එකා ශප ශර ්සු වක්ව්ත ඉෂට් කාරලා නලහල.   
ස් බ්සධශ ්ස ශම කාක්ෙ කි ්සශ්ස කි න එකා 
තමයි මා අහ්සශ්ස. 

 (iii) එම ුභසාධන  සඳහා ශව්ස කාෙ මුෙල් ්රමාණ  
සමස්ත රො ශ්  ්රති ත ක් ශලස ශව්ස ශව්ස 
ව ශ ්ස ශකා පමණෙ? 

    ලබා ම්සනා රො ික්ස   ්රශ්ධ ශේ 
ුභසාධන  සඳහා වලයසටහනක් සකාස් කාරනවා 
කිේවා.   ස් බ්සධව ශමන තිශබන පි වර 
ශම කාක්ෙ කි ලා ශ්  උ්තතරීතර සභාවට ෙලුව්  
ශේසන කි ලා තමයි මම ඉල්ල්සශ්ස.  

 (iv) ්රශ්ධ ශේ බලාමාර  අවට පදිසචිකාු ව්සශ  
ුභසාධන  සඳහා වලඩි මුෙලක් ශව්ස කිරීමට 
අමාතයාස   ම්සන ්රි ාමාර්ම එතුමමා ශමම 
සභාවට ේසව්සශ්සෙ? 

(ර) ශන  එශස  න්     ම්සෙ? 

වි ශ  ෂශ ්සම අවට පදිසචි අ ට එක් එක් කාාරණාවලදී මුෙල් 

්රතිපාෙන ශව්ස කාරලා දීලා   අ ට වන හානි  පූරණ  

කාරනවා  කි ලා වලයසටහනක් සකාස් කාරලා තිුදණා.   

ස් බ්සධශ ්ස වලය පිබඳශවෙක් ්රි ා්තමකා ශවලා්ත නලහල. එො 

ශ්  බලාමාර  රර් භ කාර්ධදී ු ්සුව ශප ශර ්සු  ඉෂ්ට කාශෙ  

නලහල. ජීවිත පරිතයාමශ ්ස තමයි ශමතලන ශ්  බලාමාර  

හලු ශඩල. ශ්  බලාමාර  හෙනශකා ට   ්රශ්ධ ශේ නන ජීවිත  

අයාෙ වුණු නනතාවට ු ්සුව ශප ශර ්සු  හරිහලටි ඉෂ්ට කාොෙ,  

නල්ධෙ කි න එකා තමයි මා අහ්සශ්ස. ශ්  රශට් විු ලි  

පරිශභෝනන  කාරන සමස්ත නනතාවටම ශ්  බලාමාරශ ්ස 
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සහන  සලලශස්ධදී,    බලාමාර  නිසා   ්රශ්ධ ශේ නනතාවට 

සි්ධධවන හානිවලට  ් කිසි පි වරක් ම්සශ්ස නල්තන් ,  මා 

හිතනවා,   කා   නනතාවට කාරන ශද්රෝහි ්රි ාවක් කි ලා.  ්  

්රශ්ධ  කා ශහ ඳි්ස ජීව්ත වුණු නනතාවට හානි ක් සි්ධධශවලා 

තවු්ස   හානි  විඳිික්ස සිටි දී,  රශට් නනතාවශ  සමස්ත ්ර ්න 

විසඳ්සන අව ය  විු ලි  සප න ්රි ාවලි ක්   ්රශ්ධ ශේ විු ලි 

බලාමාරශ ්ස සි්ධධ වනවා න් ,  එතලනදී  ් කිසි වාසි ක් සමස්ත 

රටටම ලලශබනවා. විු ලි  ලබාදීශ්  වලයසටහනි්ස සමස්ත රටටම 

ඵල්රශ ෝනන ලලශබනවා න් ,    නිසා   ්රශ්ධ ශේ ු ක් විඳින,  

පියා විඳින නනතාවට ලබාශෙන පිබඳසරණ ශම කාක්ෙ කි න එකා 

තමයි විශ  ෂශ ්සම ශ්  ්ර ්න  මූලිකා කාරශමන ්රධාන ව ශ ්ස 

මා අහ්සශ්ස. 
  

ගු   සමින්ද දිසානායක වහතා සසූර්යබල  සුළා හා ජල වි සලි 
ජනන වයාපෂති සාවර්ධන රාජය වවාතයුරවා   
(ைொண்புைிகு துைிந்த திசொநொயக்க - சூொிய சக்தி, கொற்று ைற்றும் 

நீர் ைின்னுற்ெத்திக் கருத்திட்ட இரொஜொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. Duminda Dissanayake -State Minister of Solar 
Power, Wind and Hydro Power Generation Projects 
Development) 
මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  විු ලිබල අමාතයතුමමාට තමයි 

ශ්  ්ර ්න  ඉදිරිප්ත කාරලා තිශබ්සශ්ස. ශම  එතුමමාට අොෙ 

විෂ  ක්. එතුමමා විශ්ධ මතශවලා  නිසා එතුමමා ශවුවශව්ස මා 

පිබඳතුමර ලබා ශෙනවා.  

(අ) (i) 2015 වර්ෂශේ  රො ම ු පි ල් ,, , 5,5, ,, .00 

  2016 වර්ෂශේ රො ම ු පි ල් ,90, 092, 5, .00 

  2017 වර්ෂශේ රො ම ු පි ල් 284,  ,,, 2,8.   

  2018 වර්ෂශේ රො ම ු පි ල්  ,8, ,22, 095.48 

  2019  වර්ෂශේ රො ම ු පි ල්  22, 9  , 408.99 

  2020 වර්ෂශේ රො ම ු පි ල්  99, 52,, ,2,.92 

  2021 වර්ෂශේ රො ම ු පි ල්  8 , 95 , ,,4.,  

 (ii)  ්රශ්ධ ශේ නනතාවට ලබා ු ්ස ශප ශර ්සු  
ස් බ්සධශ ්ස ලිඛිත සාක්ක කිසිවක් ශන මලති 
නමු්ත,  ලසකාා විු ලිබල මඩලයල  විසි්ස වාර්තා 
කාර ඇති පරිදි පහත ්රි ා මාර්ම ශමන ඇත. 

  පොශ්ත මතහස්ා විු ලි පාරිශභෝගිකා ්සශ  හිඟ 
ශමවී්  ව ශ ්ස පලවලති විු ලි බිල අඩු කාරන ලදී. 
(2054.09.54 දින සිට ලසකාාශේ සි ලුම විු ලි 
පාරිශභෝගිකා ්සශ  විු ලි මාස්තුමව සි  ට 2,කි්ස 
අඩු කාරන ලදී.) 

  වයාපතති  නිසා අවතල්ස වූ නනතාවට අව ය 
නිවාස,  ඉය් ,  මාෙලල් එළීශ්  පහුමකා් ,  ධීවර 
පහුමකා් ,  ශබෝට්ටු සහ ්රනා  ාලා පහුමකා්  රදි  
ලබා ශෙන ලදී. 

  පොශ්ත ්රශේ  මාර්ම සහ පරිසර  නිසි පරිදි 
වලඩිදිුතණු කිරීම පාරිසරිකා ඇම ්  වාර්තාශේ 
නි ම ්සට අුවව ඉටු කාරන ලදී. 

  බලාමාර  අවට විු ලිබල සලපුතම ශන මලතිව තිබූ 
සි ලුම ්රශ්ධ වලට විු ලිබල සලපුතම ලබා ශෙන 
ලදී. 

 (iii)  2021 වර්ෂශේ සිට වාර්කකාව මල් අඟුු  
ෙහනශ ්ස පුම එකාතුම වන අළු විකිණීශම්ස 
ලලශබන මුෙලි්ස සි  ට 2,කා ්රති ත ක් සමාන 
ුමභසාධන වයාපතති සඳහා ශව්ස කාර ඇති බව 
ලසකාා විු ලිබල මඩලයල  විසි්ස වාර්තා කාර 
තිශබනවා.  කා ඉදිරි ට ්ත සිු වනවා. 

 (iv)  සෑම වසරකාම ්රශ්ධ ශේ ශරෝහල් වලඩිදිුතණු 
කිරී් ,  පාසල්වලට අව ය උපකාරණ ලබාදී්  සහ 
 ටිතල පහුමකා්  සසවර්ධන  කිරීම වලනි වයාපතති 
සඳහා ලසකාා විු ලිබල මඩලයල  විසි්ස කාටුතතුම 

කාරුව ලලශබ්. ශ්  සඳහා වයාපතති ශතෝරා මලනීශ්  
කාිකටුවක් ෙ ස්ාාපිත ශකා ට ඇති අතර,  පුමගි  
වසශර් එවලනි වයාපතති  2ක් ්රි ා්තමකා කාරන 
ලදී.  

(ර)  අොෙ ශන ශේ. 

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  මු  ශහක්ටර් අේවතහාික 

ම්සත්රීතුමමා ශ්  ්ර ්න  නඟ්සන ඇ්තශ්ත   ්රශ්ධ ශේ ජීව්ත වන 

නනතාවට ශ්  ස් බ්සධශ ්ස තවම්ත වි ාල මලටලුවක් තිශබන 

නිසා ශව්සන ඇති. ශම කාෙ,  අපි ශ්  තුමබඳ්ස  ්  රො මකු්ත ලබන 

ශකා ට,  නනතාවට සහන ක් නල්ධෙ කි න කාාරණාව ශමහිදී පලන 

නඟිනවා. මු  අමාතයතුමමා්ත ලසකාාවට පලිකණි පුම ඕනෑ න්  

ශ්ධ පාලන අධිකාාරිශේ සි ලු ශෙනා කාලඳවා තබතුමමා සමඟ ශ්  

ස් බ්සධශ ්ස සාකා්ඡාාවක් පව්තව්සන් . ශ්  බලාමාර  

ලසකාාවට වලඩිම විු ලිබල ්රමාණ ක් නිෂ්පාෙන  කාරන 

බලාමාර .  අශේ වමකීම්ත තිශබනවා   නනතාව  ් කිසි 

අපහුමතාවකාට ප්ත වනවා න් ,    අ ශ  ඉල්ීට්  ශවුවශව්ස 

ඇහු් කා්ස ශේසන. මු  ඇමතිතුමමා ලසකාාවට පලිකණි පුම අපි 

සි ලුම ශ්ධ පාලන අධිකාාරි  සමඟ සාකා්ඡාාවක් පව්තවා 

නනතාවට අව ය සහශ ෝම  ලබා ශෙනවා. 
 

ගු පහක් ර් වප්ුණහාමි වහතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

 මු  රානය ඇමතිතුමමනි, - 

 
ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මු  ම්සත්රීතුමමා,  අතුමු  ්ර ්න අහ්සන වතළුව්සකාමක් නලහල. 

 
ගු පහක් ර් වප්ුණහාමි වහතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  ෙල්ස සභාශේ කාටුතතුම අවස්ස 

කාර්සන  න නිසා ශකාටි ශවලාවක් ලබා ශේසන කි ා මම 

තබතුමමාශම්ස ඉල්ලා සිටිනවා. ශම කාෙ,  මු  රානය අමාතයතුමමාට 

ශප ඩි සහශ ෝම ක් ලබා ශේසන.  

මු  රානය ඇමතිතුමමනි,  ශමතලන තව ්රධාන ්ර ්න ක් 

තිශබනවා.   ්රශ්ධ ශේ නනතාව වලඩි ව ශ ්ස කාර්සශ්ස 
ශම විතලන.   ශම විතලනට අව ය කාරන විු ලි  සප ්සශ්ස 

වාණින විධි ටයි.  එතශකා ට ශම වී්සට හරි අමාු යි,  සල්ලි දීලා   

විු ලි  ම්සන. එො ශප ශර ්සු  ශවලා තිශබනවා,  

අනිවාර් ශ ්සම ශම වී්සට විු ලි  ශන ිකලශේ ලබා ශෙනවා 

කි ලා. අෙ   ස් බ්සධශ ්ස ්රකාා  වුශඩල නලහල.  කායි මම 

නලවත ශ්  ්ර ්න  ඇහුශේ.  කාට්ත උ්තතර ක් ශේසන. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මු  රානය අමාතයතුමමා කිේවා මු  අමාතයතුමමා ලසකාාවට 

පලිකණි පුම සාකා්ඡාාවක් කාරනවා කි ලා.   සාකා්ඡාාශේදී අොෙ 

කාු ණු ඉදිරිප්ත කාර්සන,  මු  ම්සත්රීතුමමා. 

 

ගු  සමින්ද දිසානායක වහතා 
(ைொண்புைிகு துைிந்த திசொநொயக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
  කාාරණ  මම මු  අමාතයතුමමාට ශ  මු කාර්සන් . 
 

ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ෙඟට ්ර ්න අසකා 2,  මු  ශම හමඩ් මුස් ිකල් ම්සත්රීතුමමා. 
 

717 718 



පාර්ලිශ් ්සතුමව 

ගු පවොහවඩ් මුස්පමිල් වහතා 
(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  ශ්  ශවලාව ලසකාාශේ 
බල ක්ති  පිබඳබඳව වි ාල කාාාබහක් ඇති ශවලා තිශබන 
ශවලාවක්.   වාශ ම ශ්රී ලසකාාශේ ශතල් තිශබනවා,  මෑස් 
තිශබනවා කි ලා අපි හඳුනාශමන තිශබනවා කි න එකා කාාල කා 
සිට අපට අහ්සන ලලශබන ශෙ ක්. මු  ඇමතිතුමමනි,    නිසාම 
ශතල් ිකල වලඩි වන හලම ශම ශහ තකාම,  එශහම නල්තන්  
බල ක්ති  පිබඳබඳ සාකා්ඡාාව ඉදිරි ට එන හලම ශම ශහ තකාම 
අශේ රශට් ිකනිුම්සශ  හිශ්ත නල ශඟන ්ර ්න ක් තමයි,  අශේ රශට් 
මෑස් සහ ්නින ශතල් කාලණී්  කාරලා  වාශ ්ස අශේ රට 
 ක්තිම්ත කාර ම්සන  අපට බලරි ඇයි කි න එකා.   වා අශේ රශට් 
්රශ ෝනන  සඳහා ම්සන බලරි ඇයි? ශ්  සඳහා ඇති ශවලා තිශබන 
බාධකා ශම නවාෙ? ශ්  ්රි ාවලි  ඉදිරි ට ශන  ්සශ්ස ඇයි 
කි න ්ර ්න  සමානශේ සිටින හලම ශකාශනකුශ ම හි්ත තුමෙ 
තිශබනවා. මු  ඇමතිතුමමනි,  එම නිසා තබතුමමාශම්ස මම ශ්  
අවස්ාාශේදී ශ්  ්ර ්නවලට උ්තතර ෙලනම්සන කාලමලතියි. 

01.  ෙලනට ශ්රී ලසකාාව අවට මුහුශ්ධ හඳුනාශමන ඇති ්නින 
ශතල් හා මෑස් නිධි ්රමාණ  ශකා පමණෙ? 

02.  ශමම නිධි ස් බ්සධව විෙයා්තමකා තක්ශස ු වක් සිු  කාර 
ඇ්තෙ? 

03.  එශස  න්  ෙෙ ව ශ ්ස ශමම ්නින හා මෑස් නිධිවල 
ධාරිතාව ශකා  පමණෙ කි න එකා ස් බ්සධශ ්ස 
පර්ශේෂණ කාර ශහබඳෙරේ කිරීමක් ශවලා තිශබනවාෙ?  

 මු  ඇමතිතුමමනි,  අපි වසර මණනාවක් තිස්ශස ,  රඩලඩු 
මණනාවක් තුමෙ ශ් වා කාලණී්  කාෙ ුතතුම  කි න 
සාකා්ඡාාව කාරනවා. 

04.  ශමම නිධිවල කාලණී්  කාටුතතුම සඳහා තබතුමමාශ  
අමාතයාස   පි වර ශමන ඇ්තෙ?  පි වර ශමන තිශබ් න්  
  ශම නවාෙ කි ා්ත මම අහ්සන කාලමතියි.   වා ශ ම 
ශමම කාලණී්  කාටුතතුමවලදී අපි කාවුු ්ත පිබඳම්සනා ශෙ ක් 
තමයි,  අශේ රටට පමණක් තනි ම කාලණී්  කාටුතතුම 
කාර්සන බලහල කි න එකා.   සඳහා විශ  ෂඥ ෙලුවම ලබා 
මත ුතතුමයි කි න අෙහශස  අපි කාවුු ්ත ඉ්සනවා. එ  අශේ 
රටට ඉතාම අව යයි.    වාශ ම අපට  පාඩුවක් ශන වන 
රකාාරශ ්ස ශ්  කාටුතතුම සිු  වි  ුතතුමයි කි න එකා අපි 
කාවුු ්ත පිබඳම්සනවා. 

05.   ශමම කාලණී්  කාටුතතුම සඳහා විශ්ධ  රානය ්සශම්ස ශහෝ 
ශප ්ධමලිකා අස ශේ හවුල්කාාරී්තව ක් බලාශප ශර ්තතුම 
ව්සශ්සෙ? 

06.   ශමම කාලණී්  කාටුතතුම රර් භ කිරීම සඳහා තව ශකා පමණ 
කාාල ක් මත ව්සශ්සෙ?  

ශ් කා මුළු රටටම බලපා තිශබන ්ර ්න ක්,  මු   ඇමතිතුමමා. 
මම කාලි්ස කිේවා වාශ  හලශමෝම ශ්  ස් ප්ත තිශබනවා  කිේවාට 
ශකා යි කාාලශේෙ  ශ්  කාලණී්  කාටුතතුම කාර්සශ්ස කි න එකා 
පිබඳබඳව තවම නි ්චිතව පලහලදිලි අෙහසක් කි ලා නලහල.   නිසා 
මම තබතුමමාශම්ස අහ්සන කාලමලතියි,  අශේ රශට් තිශබන ්නින 
ශතල් හා මෑස් ස් ප ත ශස  ා මලනීශ්  කාලණී්  කාටුතතුම රර් භ 
කිරීම සඳහා තව ශකා පමණ කාාල ක් මත ශවයිෙ කි ලා.  

 

ගු සදය ග්පවන්පිල වහතා සබලශ්ක්ති වවාතයුරවා  
(ைொண்புைிகு உதய கம்ைன்ெில - வலுசக்தி அமைச்சர்) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila - Minister of Energy) 

මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  මු  ශම හමඩ් මුස් ිකල් 

ම්සත්රීතුමමා අසා ඇති ්ර ්න ට පිබඳතුමර ශමශස යි. 

01.   නිධි මණන නි ච්ිත නලත්ත,  කාලණී්  කාටුතතුම සඳහා සමස්ත 
ලසකාා මුහුු  ්රශ්ධ  ,  ම්සනාර්  ශද්රෝණි ,  කාාශේරි 
ශද්රෝණි  සහ ලසකාා ශද්රෝණි  ශලස ශබො ඇති අතර,  සෑම 
ශද්රෝණි කාම ශතල්  සහ මෑස් පවතින බව තහවුු  
කාරශමන ඇත. එකී සමස්ත ්රශ්ධ  ම බි්  කාලබලි 8 ,කාට 
ශබො මශේෂණ කාටුතතුම රර් භ කාර ඇත. 

 එකී බි්  කාලබලි සහිත සිති ම 2025.0 .22 දිනලති අසකා 
22,8 ෙරන මලසට් පර  මඟි්ස ්රකාා  ට ප්ත කාර තිශබ්. 

02. ම්සනාර්  ශද්රෝණි  ස් බ්සධශ ්ස පමණක් විෙයා්තමකා 
තක්ශස ු වක් සිු  කාර ඇත.  

03.   එම විෙයා්තමකා තක්ශස ු ව අුවව ශබ ර ශතල් බලරල්  
බිලි න ශෙකාක් සහ ස්වාභාවිකා වාුත ඝන අඩි ට්රිලි න 
නව කා මෑස් සහ ශතල් තිශබන බව ට ෙෙ 
ඇස්තශ් ්සතුමවක් කාර තිශබනවා . 

04.   වි ාල රශ ෝනන ක් අව ය ශමම කාටුත්තතට අොෙව 
රශ ෝනකා ්ස දිරිම්සවන  ක්තිම්ත ජනතිකා හා මූලය 
රාමුවක් ශම්සම කාර්මා්සතශේ නි ාමන හා ශමශහුත්  
කාු ව්සශ  ගෝිකකාාව ස් බ්සධව පලහලදිලිතාවක් 
නිර්මාණ  වූශේ 2025.50.0  දින 2025 අසකා 25 ෙරන 
්නින ශතල් ස් ප්ත පනත පාර්ලිශ් ්සතුමශේදී ස් මත 
වීශම්ස පුමව .    අුවව රර් භ  ශලස 2022 මාර්තුම 
මාසශේදී ම්සනාර්  ශද්රෝණිශේ M2 බි්  ශකා ටස සඳහා 
ලසුම කාලඳවීමට සලලුම්  කාර තිශබ්.  

   අුවව ශ්  ශතල් කාලණී්  සඳහා අව ය වන මූලිකා රාමුව 
ශ්  වනවිට අපි සකාස් කාර තිශබනවා. 2025 අසකා 25 ෙරන 
්නින ශතල් ස් ප්ත පන්ත ශකාටු් පත ස් මත කිරීශම්ස 
පුමව ශ්රී ලසකාා ්නින ශතල් සසවර්ධන අධිකාාරි  පිහිටුවා 
තිශබනවා,  ශ්  ක්ශෂ රශේ නි ාමකා ා හලටි ට,  
මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි.   වාශ ම  ශ්රී ලසකාාව 
ශවුවශව්ස ශ්  කාලණී්  කාටුතතුම කිරීශ්  නාතිකා 
ශමශහුත් කාු ශ  ගෝිකකාාව ශවුවශව්ස ලසකාා 
ශපශට්රෝලි ්  සමාමම ශලස සමාමමක් ලසකාා ්නින ශතල් 
නීතිමත සසස්ාාව  ටශ්ත පිහිටුවා තිශබනවා.   අුවව 
්රධාන  ටිතල පහුමකා්  සි ල්ල අපි සූොන්  කාරශමන 
තිශබනවා. 

05.   තේ.  

 මූලාසනාරූඪ මු  ම්සත්රීතුමමනි,  අපි   සඳහා අව ය මූලිකා 
කාටුතතුම සිු  කාර තිශබනවා. ෙලනටම්ත ඉ්සදි ාව රා නය ක් 
විධි ට සාකා්ඡාා රර් භ කාර තිශබනවා,  ශ්රී ලසකාාශේ 
ශතල් මශේෂණ ට පලිකණීමට. ඊට අමතරව ශප ්ධමලිකා 
අස   සමඟ  කාාබ්ධධ අධය න කිරීම සඳහා වූ අශේ 
වලයසටහන 2022 මා ර්තුම 0  වලනිො ඇශමරිකාාශේ 
වාර්කකාව පලවල්තශවන ශලෝකාශේ ෙලවල්සතම බල ක්ති 
ක්ශෂ රශේ සමුළුව වන ශසරාවික් සමුළුශේදී මම ශලෝකා  
ඉදිරිශේ ඉදිරිප්ත කාර්සන බලාශප ශර ්තතුම වනවා. 
ශප ්ධමලිකා අස ශේ රශ ෝනකා ්සට මාර්තුම මාසශේ 0  
වලනිො  ශ්  සඳහා ස් බ්සධ වීමට රරාධනා කාර්සන්ත මම 
බලාශප ශර ්තතුම වනවා. 

06.   මාස 9 - 52 අතර කාාල ක් මත වුව ඇත.  

 අපි 2022 මාර්තුම මාසශේදී ම්සනාර්  ශද්රෝණිශේ තිශබන 
M2 කි න බි්  කාලබලල්ල ශව්සශ්ධසි කිරීමට 
බලාශප ශර ්තතුම වනවා.  මු  ම්සත්රීතුමමනි,    ශව්සශ්ධසි 
කාටුත්තත අවස්ස ශවලා කාලණී්  සඳහා එක් සමාමමක් 
ශතෝරා ම්තතාට පුමව,  මාර්තුම මාසශේ සිට මාස නව ක්,  
ශෙ ෙහක් ඇතුමෙත අපට හලකි ාව තිශබනවා කාලණී්  
කාටුතතුම රර් භ කාර්සන.   

 
ගු මූලාසනාරූඪ වන්ත්රීුරවා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ස්තුමතියි,  මු  ඇමතිතුමමා.  

අෙ දිනට නි ිකත සභාශේ කාටුතතුම අවස්ස කාරුව ලබනවා. 
 

ප්රශ්නනය විවසන ලදින්  සභා ස්පවත විය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිප්පන්ුරව ඊ  වනුකූලව ව. භා. 4.50   2022 පපබරවාරි 10 

වන බ්රහසනපතින්දා පූ. භා. 10.00 වන පතක් කල් ගිපේය.   

அதன்ெடி, ெி. ெ. 4.50 ைணிக்கு ெொரொளுைன்றம், 2022 தெப்ருவொி 

10, வியொழக்கிழமை மு. ெ.10.00 ைணிவமர ஒத்திமவக்கப்ெட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 4.50 p.m. until 10.00 a.m. on 
Thursday, 10th February, 2022.   
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සැ.යු. 
 

ශමම වාර්තාශේ අවසාන මුද්රණ  සඳහා ස්වකී  කාාාවල නිවලරදි කාෙ ුතතුම තල්ස ෙක්වුව රිසි ම්සත්රී්ස ික්ස පිටපතක් ශමන 
 නිවලරදි කාෙ ුතතුම රකාාර  එහි පලහලදිලිව ලකුණු ශකා ට,  පිටපත ලලබී ශෙසති ක් ශන ඉක්මවා  

හැන්සාඩ් සසසක්ාාරකා ශවත ලලශබන ශස  එවි  ුතතුම . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்ெினர்   தைது உமரயின்  இறுதிப் ெதிப்ெிற் தசய்யவிரும்பும் ெிமழ திருத்தங்கமள தைது ெிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து 

அதமனப் ெிமழ திருத்தப்ெடொத ெிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் ெதிப்ெொசிொியருக்கு அனுப்புதல் கவண்டும். 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  
පකොළල 5  පපොල්පහේන්පගොඩ  කිුළපන පාර  වාක 163 දරන සනාානපයහි පිහිිය 
රජපේ ප්රවෂ් ති පදපාර්තප්පන්ුරපේ පිහිිය රජපේ ප්රකාශ්න කාර්යාාශ්පයන්  

මිල දී ගත හැක. 
 

පවව හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk පවබ් වඩවිපයන්  
බාගත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் ெிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்ெமன வீதி, தெொல்கஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள  

அரசொங்க தகவல் திமணக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

ெணம் தசலுத்திப் தெற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து  

ெதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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