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(ஹன்சொட்) 

 
PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 
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ප්රශ්පනවල  වාිකක ිළිතුරු 
 

ගු ින්කුට්ටි ආරච්ික මහසතාපේ පපෞද්ගලික කුණු පැහසැදිලි 

කිරීම 
 

ත්ර ප්තවාා ය වැැැ්වීමප  තතාවකාලික ිධිවිධාාන  ත්ශපශ් ාන  

පනත් පකටු පත: 

       පළමුවන වර කියවන ලදී 
 

අපරාා නඩු ිධාාන ්ශග්රහසය ත්ශපශ් ාන  පනත් පකටු පත: 

       ශෙවන වර සහ තුන්වන වර කියවා සංශ ෝධිතාකාරශයන් 

සම්මත කරන ලදී 
 

පුද්ගලනාශ්ක බි පබ  බ තහසන  කිරීම පනත් පකටු පත: 

       ශෙවන වර සහ තුන්වන වර කියවා සංශ ෝධිතාකාරශයන් 

සම්මත කරන ලදී 

අ්දතර්ගත ප්රාාන කුණු 

ெிரதொன உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
PERSONAL EXPLANATION BY HON. THISAKUTTI 

ARACHCHI 
 

PREVENTION OF TERRORISM (TEMPORARY 
PROVISIONS) (AMENDMENT) BILL: 

 Read the First time 
 

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) 
BILL: 

 Read a Second, and the Third time, and passed as     
   amended 
 
PROHIBITION OF ANTI-PERSONNEL MINES BILL: 
 Read a Second, and the Third time, and passed as 

amended 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 
ைொண்புைிகு திஸகுட்டி ஆரச்சியினது தசொந்த விளக்கம் 
ெயங்கரவொதத் தடுப்பு (தற்கொலிக ஏற்ெொடுகள்) (திருத்தம்) 

     சட்டமூலம்: 
முதன்முமற ைதிப்ெிடப்ெட்டது. 
 

குற்றவியல் நடவடிக்மகமுமறச் சட்டக்ககொமவ (திருத்தம்)  

     சட்டமூலம்: 
      இரண்டொம், மூன்றொம் முமறகள் ைதிப்ெிடப்ெட்டு 

திருத்தப்ெட்டவொறு நிமறகவற்றப்ெட்டது. 
 

ஆளணியினருக்தகதிரொன கண்ணிதவடிகமளத் 

தமடதசய்தல் சட்டமூலம்: 
      இரண்டொம், மூன்றொம் முமறகள் ைதிப்ெிடப்ெட்டு 

திருத்தப்ெட்டவொறு நிமறகவற்றப்ெட்டது. 
 

අිවකරණ ්ශිධාාන ත්ශපශ් ාන  පනත් පකටු පත: 

         ශෙවන වර සහ තුන්වන වර කියවා  සම්මත කරන ලදී 
 

සිිධල් නඩු ිධාාන ්ශග්රහසය ත්ශපශ් ාන  පනත් පකටු පත: 

         ශෙවන වර සහ තුන්වන වර කියවා සම්මත කරන ලදී 
 

පැාත් ්භා තමුද්ා ර ගා ප්ුර මාු කිරීප   ත්ශපශ් ාන  පනත් 

පකටු පත: 

         ශෙවන වර සහ තුන්වන වර කියවා  සම්මත කරන ලදී. 
 

කල් තැබීප  ප්රශ්පන 
 

කල් තැබීප  පය ජනාව: 

          බන්ධනාගාර සහ රැඳවියන්ශේ ගැටලු පිළිබඳ ශසොයා 

බැලීමට පාර්ලිශම්න්තු විශ ේෂ කාරක සභාවක්   

நீதித்துமற (திருத்தம்) சட்டமூலம்: 
      இரண்டொம், மூன்றொம் முமறகள் ைதிப்ெிடப்ெட்டு 

நிமறகவற்றப்ெட்டது. 
 

குடியியல் நடவடிக்மகமுமறச் சட்டக்ககொமவ (திருத்தம்) 

சட்டமூலம்: 
      இரண்டொம், மூன்றொம் முமறகள் ைதிப்ெிடப்ெட்டு 

நிமறகவற்றப்ெட்டது. 
 

ைொகொண சமெகள் (முத்திமரத் தீர்மவமயக் மகைொற்றுதல்) 

(திருத்தம்) சட்டமூலம்: 
      இரண்டொம், மூன்றொம் முமறகள் ைதிப்ெிடப்ெட்டு 

நிமறகவற்றப்ெட்டது. 
 

ஒத்திமவப்பு வினொக்கள்  
 

ஒத்திமவப்புப் ெிகரரமண: 
சிமறச்சொமலகள் ைற்றும் தடுப்புக்கொவலிலுள் 

ளவர்களின் ெிரச்சிமனகமள ஆரொய்வதற்கொன 

ெொரொளுைன்றத் ததொிகுழு 

JUDICATURE (AMENDMENT) BILL: 
 Read a Second, and the Third time, and passed 
 
CIVIL PROCEDURE CODE (AMENDMENT) BILL: 
 Read a Second, and the Third time, and passed 
 
PROVINCIAL COUNCILS (TRANSFER OF STAMP 

DUTY) (AMENDMENT) BILL: 
 Read a Second, and the Third time, and passed 
 
ADJOURNMENT QUESTIONS 
 
ADJOURNMENT MOTION: 
 A Parliamentary Select Committee to Look Into Issues 

of Prisons and Detainees 
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පූ. භා. 10.00  පාර්ලිප ්දුරව රැ ප් ිධය.   

කථානායකුරමා [ගු මහි්දා  යාපා අපේවර්ාන මහසතා]  

මූලා්නාරූඪ ිධය. 
ெொரொளுைன்றம் மு.ெ. 10.00 ைணிக்குக் கூடியது.  

செொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்ெொ அகெவர்தன] 

தமலமை வகித்தொர்கள். 

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

ABEYWARDANA] in the Chair. 
 

ලිිළ පල්ඛනාදිය ිළිතගැ්දීමම 
சைர்ப்ெிக்கப்ெட்ட ெத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගු පජෝද ප් ්ද ප්රනා්දු  මහසතා තමහසාමාර්ග අමාතය ්හස 

ආණ්ඩු පාර්ශ්පවපේ ප්රාාන ්ශිධාායකුරමා  
(ைொண்புைிகு க ொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து - தநடுஞ்சொமலகள் 

அமைச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின் முதற்ககொலொசொனும்) 

(The Hon. Johnston  Fernando - Minister of Highways and 
Chief  Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, වාරිමාර්ග අමාතය, රා්ය රරක්ෂක හා 

රපො කළමනාකරණ රා්ය අමාතය සහ සවවශශ  කටුතතු රා්ය 

අමාතයතුමා ශවුවශවන් මම ්රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිශව වාර්කක 

වාර්තාව (විගණකාධිපති වාර්තාවට කරුණු ෙැක්වීම ෙ ඇතුළුව) 

2018 - ඉදිරිපත් කරමි. 
ශමම වාර්තාව වාරිමාර්ග කටුතතු පිළිබඳ අමාතයාං  ය 

උපශශ ක කාරක සභාව  ශවත ශයොමු කළ ුතතු යැයි මම ශයෝ්නා 

කරමි.    
 

ප්රශ්පනය ිධම්න ලදි්ද  ්භා ් මත ිධය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගු පජෝද ප් ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு க ொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි, ධීවර අමාතයතුමා ශවුවශවන් මම 

2019 වර්ෂය සඳහා ්ාතික ්ල් සම්පත් පර්ශවෂණ සහ සංවර්ධන 

නිශයෝජිතායතනශව වාර්කක වාර්තාව සහ ගිණුම් ඉදිරිපත් කරමි. 

ශමම වාර්තාව ධීවර කටුතතු පිළිබඳ අමාතයාං  ය උපශශ ක 

කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ ුතතු යැයි මම ශයෝ්නා කරමි.    
 

ප්රශ්පනය ිධම්න ලදි්ද  ්භා ් මත ිධය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගු පජෝද ප් ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு க ொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල අමාතයතුමා ශවුවශවන් මම 

2019 වර්ෂය සඳහා ්රී ලංකා නිනිතය බල ක්ති අධිකාරිශව 

වාර්කක වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි. 

ශමම වාර්තාව විදුලිබල කටුතතු පිළිබඳ අමාතයාං  ය 

උපශශ ක කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ ුතතු යැයි මම ශයෝ්නා 

කරමි.    
 

ප්රශ්පනය ිධම්න ලදි්ද  ්භා ් මත ිධය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගු පජෝද ප් ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு க ொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි,  රා්ය ශසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් 

පාලන අමාතයතුමා ශවුවශවන් මම 201  වර්ෂය සඳහා මානව 

සම්පත් සංවර්ධනය කිරීශම් ්රී ලංකා ්ාතික සභාශව වාර්කක 

වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි. 

ශමම වාර්තාව රා්ය ශසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

කටුතතු පිළිබඳ අමාතයාං  ය උපශශ ක කාරක සභාව ශවත 

ශයොමු කළ ුතතු යැයි මම ශයෝ්නා කරමි.    
 
ප්රශ්පනය ිධම්න ලදි්ද  ්භා ් මත ිධය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගු පජෝද ප් ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு க ொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත අමාතයතුමා ශවුවශවන් 

මම   2019 වර්ෂය සඳහා ්ාතික ශමෝසවතර මධයසවථානශව වාර්කක 

වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි. 

ශමම වාර්තාව කර්මාන්ත කටුතතු පිළිබඳ අමාතයාං  ය 

උපශශ ක කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ ුතතු යැයි මම ශයෝ්නා 

කරමි.    
 

ප්රශ්පනය ිධම්න ලදි්ද  ්භා ් මත ිධය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 

2020 වර්ෂය සඳහා තරුණ හා ක්රීඩා ා අමාතයාං ශව වාර්කක කාර්ය 

සාධන වාර්තාව,- [තරුණ හා ක්රීඩා ා අමාතය, සංවර්ධන සම්බන්ධීකරණ සහ 

අධීක්ෂණ අමාතය සහ ිජජිට්  තාක්ෂණ හා වයවසාය සංවර්ධන රා්ය 

අමාතයතුමා ශවුවවට ගරු ශ්ොන්සවටන් ්රනාන්දු මහතා    

 

්භාප ්ය මත ිනබිය යුුරයයි නිපය ග කරන ලදී. 
செொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

පපත්්  
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

 

ගු තවවා ය  රප ්ප පිනරණ මහසතා තවැිධලි අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரகைஷ் ெதிரண - 

தெருந்கதொட்ட அமைச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana - Minister of Plantation) 

ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ශපත්සම් ශෙක 

පිළිගන්වමි.  

(1)  ඉමදුව, දීශගොඩා , සපුගහවත්ත, අංක 71 ෙරන සවථානශයහි 
පදිංචි ිජලාන් නන්ෙන ග් ශහේනශේ මහතශගන් ලැබුණු 
ශපත්සම; සහ 

(2)  තංග් ල, ශපොශලොම්මාරුව, පුෂවපාරාමය ඉදිරිපිට, අංක 
125/4 ෙරන සවථානශයහි පදිංචි එම්. චිත්රා රත්නායක 
මහත්මියශගන් ලැබුණු ශපත්සම. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු  ා යාසිරි ජයප ේ්කර මහසතා තබින්ව  අත්ය්දත්ර පරදි හසා 

පද්ශීය ඇඟලු  නි්පපාා න රාජය අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி  யகசகர - ெத்திக், மகத்தறி துணிகள் 

ைற்றும் உள்நொட்டு ஆமட உற்ெத்தி இரொ ொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - State Minister of Batik, 
Handloom and Local Apparel Products) 

ගරු කථානායකතුමනි, නිකෙළුශපොත, ශවන්ශශසිවත්ත, 

අමුුවගම, අංක 12 ෙරන සවථානශයහි පදිංචි රර්.එම්. ිජංගිරිබණ්ඩා ා 

මහතාශගන් ලැබුණු ශපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  
 

ගු පර හිණී කුමාරි ිධපේරත්න මහසත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) கரொஹினி குைொொி விக ரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

ගරු කථානායකතුමනි, ඇලහැර, මැතිවරණ සංවත්සර නිවාස, 

අංක 12/30 ෙරන සවථානශයහි පදිංචි ඩී. ගයාන් සඳරුවන් රණරා් 

මහතාශගන් ලැබුණු ශපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 
 

ගු අමරකීර්ින අුරපක රැ මහසතා 
(ைொண்புைிகு அைரகீர்த்தி அதுககொரல)   

(The Hon. Amarakeerthi Athukorala)  

ගරු කථානායකතුමනි, ශපොශලොන්නරුව, තඹාල, වීරපුර යන 

ලිපිනශයහි පදිංචි බී.ශක්. ධර්මසිරි මහතාශගන් ලැබුණු ශපත්සමක් 

මම පිළිගන්වමි.  

 

ගු පක කිලා ගුණවර්ාන මහසත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ககொகிலொ குணவர்தன)  

(The Hon. (Mrs.) Kokila  Gunawardene) 

ගරු කථානායකතුමනි, ශෙබහැර, ෙබුටුව, අංක 17/1 ෙරන 

සවථානශයහි පදිංචි ජී.ඒ. සිරි්  රනන්ෙ මහතාශගන් ලැබුණු 

ශපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  

 
ඉදිරිපත් කරන ලා  පපත්්   මහසජන පපත්්  ිළිතබඳ කාරක 

්භාව  පැවරිය යුුර යයි නිපය ග කරන  ලදී. 
சைர்ப்ெிக்கப்ெட்ட ைனுக்கமளப் தெொதுைனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 
Petitions. 

 
 

ප්රශ්පනවල  වාිකක ිළිතුරු 
வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර වන අංක 1 -3/2022- (1), ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 

මහතා. 
 

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ගරු කථානායකතුමනි, මම එම ්ර වනය අහනවා. 
 

ගු පජෝද ප් ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு க ொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි, එම ්ර වනයට පිළිතුර ලබා දීම සඳහා 

මම සති ශෙකක කාලයක් ඉ් ලා සිටිනවා.  
 

ප්රශ්පනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  නිපය ග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்ெிக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර වන අංක 2 -32/2022- (1), ගරු බුශධික පතිරණ මහතා. 
 

ගු බුද්ිවක පිනරණ මහසතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම ්ර වනය අහනවා. 
 

ගු පජෝද ප් ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு க ொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි, ශසෞඛ්ය අමාතයතුමා ශවුවශවන් මම 

එම ්ර වනයට පිළිතුර ලබා දීම සඳහා සති ශෙකක කාලයක් ඉ් ලා 

සිටිනවා.  
 

ප්රශ්පනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  නිපය ග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்ெிக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ශ්රී ලශකා නව නිපැයු කුව්දපේ  පකොමි්්ද ්භාව: 

පගොඩනැඟිල්ල්ව කුලිය  ගැනීම 
இலங்மக புத்தொக்குனர் ஆமணக்குழு: வொடமகக்குப் 

தெற்ற கட்டிடம்  
 SRI LANKA INVENTORS' COMMISSION: BUILDING RENTED  

245/2022 

3. ගු පහසේ්ා ිධතානපේ මහසතා 
(ைொண்புைிகு கஹசொ விதொனகக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

අධයාපන අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ්ර වනය - (1): 

(අ) (i) ්රී ලංකා නව නිපැුතම්කරුවන්ශේ  ශකොමිෂන් 
සභාව සඳහා බත්තරමු් ල ්රශශ ශයන් 
ශගොඩා නැඟි් ලක් කුලියට ශගන තිශේෙ; 

   (ii) එශසේ නම්, එම ශගොඩා නැඟි් ශ්  නම සහ එම 
ශගොඩා නැඟි් ල අයිතිකරුශේ නම කවශර්ෙ; 

  (iii) එම ශගොඩා නැඟි් ල සඳහා ශගවුව ලබන මාසික 
සහ වාර්කක කුලිය ශවන් ශවන් ව ශයන් 
ශකොපමණෙ; 

 (iv) අධික මුෙලක් වැය කර ශකොමිෂන් සභාව සඳහා 
ශගොඩා නැඟි් ලක් කුලියට ගැනීශමන් 
බලාශපොශරොත්තු වූ අරමුණු ඉටු වී තිශේෙ; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ? 

(ර) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ෙ?   
 

கல்வி அமைச்சமரக் ககட்ட வினொ: 

(அ) (i) இலங்மக புத்தொக்குனர் ஆமணக்குழுவுக்தகன 

ெத்தரமுல்மலப் ெிரகதசத்தில் கட்டிடதைொன்று 

வொடமக அடிப்ெமடயில் தெறப்ெட்டுள்ளதொ 

என்ெமதயும்; 

 (ii) அவ்வொறொயின், கைற்ெடி கட்டிடத்தினதும் அதன் 

உொிமையொளொினதும் தெயர்கள் யொமவ 

என்ெமதயும்; 

 (iii) கைற்ெடி கட்டிடத்துக்கொகச் தசலுத்தப்ெடும் 

ைொதொந்த ைற்றும் வருடொந்த வொடமக 

தனித்தனிகய எவ்வளதவன்ெமதயும்; 

 (iv) அதிகளவொன ததொமகமயச் தசலவிட்டு 

ஆமணக்குழுவுக்கொகக் கட்டிடதைொன்மற 

வொடமகக்குப் தெற்றதன்மூலம் 

எதிர்ெொர்க்கப்ெட்ட கநொக்கங்கள் 

நிமறகவற்றப்ெட்டுள்ளனவொ என்ெமதயும்; 

 அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ? 

(ஆ) இன்கறல், ஏன்? 
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asked the Minister of Education: 
 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether a building in the Battaramulla area 
has been obtained on rent basis for the Sri 
Lanka Inventors’ Commission; 

 (ii) if so, the name of the said building and the 
name of the proprietor; 

 (iii) separately,  the monthly and annual rent 
paid for the aforesaid building; and 

 (iv) whether the intended objectives of renting a 
building to the Commission at a high cost 
been achieved? 

(b) If  not, why? 

 
ගු තවවා ය  ීතතා අරපපපපොැ මහසත්මිය තනිපුණතා 

්ශවර්ාන  වෘත්තීය අායාපන  පර්පේ්ණ හසා නව නිපැයු  

රාජය අමාතයුරමිය    
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) (திருைதி) சீதொ அரம்கெதெொல 

- திறன்கள் அெிவிருத்தி, ததொழில் கல்வி, ஆரொய்ச்சி ைற்றும் 

புத்தொக்க இரொ ொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Seetha Arambepola - State Minister 
of Skills Development, Vocational Education, Research and 
Innovation) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධයාපන අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා 

එම ්ර වනයට පිළිතුර ලබා ශෙනවා.  
 

(අ) (i) ්රී ලංකා නව නිපැුතම්කරුවන්ශේ ශකොමිෂන් 
සභාව සඳහා බත්තරමු් ල ්රශශ ශයන් 
ශගොඩා නැඟි් ලක් කුලියට ශගන ශනොමැත. 

 (ii) එශසේ ශගොඩා නැඟි් ලක් කුලියට ශගන ශනොමැති 
බැවින් ශමය අොළ ශනොශව. 

 (iii) අොළ ශනොශව. 

 (iv) අොළ ශනොශව. 
 

 

(ර) ්රී ලංකා නව නිපැුතම්කරුවන්ශේ ශකොමිෂන් සභාව සඳහා 
බත්තරමු් ල ්රශශ ශයන්  ශගොඩා නැඟි් ලක් කුලියට ශගන 
ශනොමැති බැවින් අොළ ශනොශව. 

 

 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර වන අංක 4 -566/2022- (1), ගරු චමින්ෙ විශේසිරි මහතා. 
 

 

 

ගු චමි්දා  ිධ පේසිරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விக சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම ්ර වනය අහනවා.  

 

ගු දිප්ද්ප ගුණවර්ාන මහසතා තඅායාපන අමාතය ්හස 

පාර්ලිප ්දුරපේ ්භානායකුරමා  
(ைொண்புைிகு திகனஷ் குணவர்தன - கல்வி அமைச்சரும் 

ெொரொளுைன்றச் சமெ முதல்வரும்)  

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

ගරු කථානායකතුමනි, එම ්ර වනයට පිළිතුර ලබා දීම සඳහා 

මම සති ශෙකක කාලයක් ඉ් ලා සිටිනවා. 

ගු චමි්දා  ිධ පේසිරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விக சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්තටම පාර්ලිශම්න්තුව වාරාවසාන 

වුණාට පසවශසේ අපි අහපු ්ර වනම තමයි ඉදිරිපත් කශළේ.  ශම් ්ර වන 

ශම් ශවනශකොටත් අමාතයාං යට ගිහින් තිශබනවා. ්ර වනයට ක්  

ගැනීම පිළිබඳව ශනොශවයි මම කථා කරන්ශන්, ගරු ඇමතිතුමනි. 

අමාතයාං ශව ශහෝ ශවවා,  අොළ නිලධාරින් ශම්වා කලට 

ශවලාවට ඇමතිවරුන්ට ශෙන්ශන් නැහැ. ඊශව රා්ය 

ඇමතිතුමියක් කථා කරලා කිවවා, ්ර වනවලට උත්තර ශෙන්න 

ූ ොනම් ශවලා රවාට ්ර වන අහපු මන්්රීතුමන්ලා ඇවිත් නැහැ 

කියලා. නමුත් අපි උත්තර බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන් 

ඇමතිවරුන්ශගන්ම ශනොශවයි. ඒ උත්තරය සභාගත වුණත් අපට 

ඇති. උත්තරය සභාගත ශවනවා නම් අපට  ඊළඟ ්ර වනය 

හොගන්න පුළුවන්. සමහර ඇමතිවරු හිශත් තියාශගන ඉන්නවා, 

මන්්රීවරු ඇවිත් ්ර වන අහන්න නන  කියලා. එශහම නීතියක් 

නැහැ. පාර්ලිශම්න්තුශව නීතිශව තිශබන්ශන් මන්්රීවරයා ්ර වනය 

අහන්න ඇවිත් නැත්නම් එම උත්තරය සභාගත කරන එකයි. ඒවා 

සමහර අය ෙන්ශන් නැහැ. වියතුන් විධියට ඇවිත් ඉසවශස් ලාම 

ශටෝච් එකයි, කුශඩා යි ඉ් ලලා ශන් කටුතතු කශළේ. මම කියපු 

කාරණයත් ශම් ඇමතිවරුන්ට, ඇමතිතුමියලාට ශපොඩ්ඩා ක් කියා 

ශෙන්න, ගරු කථානායකතුමනි.  
 

ප්රශ්පනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  නිපය ග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்ெிக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර වන අංක 5 -1019/2022- (1), ගරු  ාන්ත බණ්ඩා ාර මහතා. 
 

ගු ශ්ා්දත බණ්ඩාර මහසතා 
(ைொண்புைிகு சொந்த ெண்டொர) 
(The Hon. Shantha Bandara) 

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම ්ර වනය අහනවා.  
 

ගු පජෝද ප් ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு க ொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි, අධිකරණ ඇමතිතුමා ශවුවශවන් මා 

එම ්ර වනයට පිළිතුර ලබා දීම සඳහා සති ශෙකක කාලයක් ඉ් ලා 

සිටිනවා. 
 

ප්රශ්පනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  නිපය ග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்ெிக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර වන අංක 6 -1175/2022- (1), ගරු ්ගත් කුමාර 

නිමිත්රාරරච්චි මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.  
 

කුඩා ජල ිධු ලි බලාගාර: බලශ්්වින උත්පාා නය 
சிறிய நீர் ைின் உற்ெத்தி நிமலயங்கள்: ைின் உற்ெத்தி 

SMALL HYDROPOWER PLANTS: POWER GENERATION  
 

1188/2022 

7. ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் ெண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

 විදුලිබල අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ්ර වනය - (1): 

(අ) (i) ලංකා විදුලිබල මණ්ඩා ලය විසින් විදුලිය මිලදී ගුව 
ලබන කුඩා ා ්ල විදුලි බලාගාර සංඛ්යාව; 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

 (ii) ඒවාශව ධාරිතාවය; 

 (iii) කුඩා ා ්ල විදුලි බලාගාරවලින් උත්පාෙනය කරුව 
ලබන විදුලිය ඒකකයක් ලබා ගුව ලබන මිල; 
ශකොපමණෙ යන්න එතුමා ශමම සභාවට 
ෙන්වන්ශන්ෙ? 

(ර) කුඩා ා ්ල විදුලි බලාගාර ඉදිකිරීම සඳහා අුවමතිය ලබා දීම 
ශම් වනවිට නතරකර තිශේෙ යන්නත් එතුමා ශමම සභාවට 
ෙන්වන්ශන්ෙ? 

(ඇ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ෙ? 
 

ைின்சக்தி அமைச்சமரக் ககட்ட வினொ: 

(அ) (i) இலங்மக ைின்சொர சமெயொல் ைின்சொரம் 

தகொள்வனவு தசய்யப்ெடும் சிறிய நீர் ைின் 

உற்ெத்தி நிமலயங்களின் எண்ணிக்மக 

எத்தமனதயன்ெமதயும்; 

 (ii) இவற்றின் தகொள்ளளவு யொததன்ெமதயும்; 

 (iii) சிறிய நீர் ைின் உற்ெத்தி நிமலயங்களில் 

உற்ெத்தி தசய்யப்ெடும் ைின்சொர அலதகொன்றின் 

தகொள்விமல எவ்வளதவன்ெமதயும்; 

 அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ? 

(ஆ) சிறிய நீர் ைின் உற்ெத்தி நிமலயங்கமள 

நிர்ைொணிப்ெதற்கு அனுைதி வழங்கப்ெடுவது தற்கெொது 

நிறுத்தப்ெட்டுள்ளதொ என்ெமதயும் அவர் இச்சமெக்கு 

அறிவிப்ெொரொ? 

(இ) இன்கறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Power: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of small hydropower plants 
from which Ceylon Electricity Board 
purchases electricity; 

 (ii) their capacity; and 

 (iii) the price per unit generated by small 
hydropower plants? 

(b) Will he also inform this House whether granting of 
approval to small power plants has been stopped 
by now? 

(c) If not, why? 
 

ගු  ු මි්දා  දි්ානායක මහසතා තසූර්යබල  සුැශ හසා ජල 

ිධු ලි ජනන වයාපෘින ්ශවර්ාන රාජය අමාතයුරමා   
(ைொண்புைிகு துைிந்த திசொநொயக்க - சூொிய சக்தி, கொற்று ைற்றும் 

நீர் ைின்னுற்ெத்திக் கருத்திட்ட இரொ ொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. Duminda Dissanayake -State Minister of Solar 
Power, Wind and Hydro Power Generation Projects 
Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා 

එම ්ර වනයට පිළිතුර ලබා ශෙනවා. 

(අ)  (i)  214 

       (ii) සම්පූර්ණ ධාරිතාව ශමගාශවොට් 424.336කි. 

      (iii) 2020 වසශර්දී සාමානය මිල ඒකකයට (KWh) 
රුපිය්  15.1  

                 2021 වසශර්දී සාමානය මිල ඒකකයට (KWh) 
රුපිය්  15.31 

(ර) සමසවත ධාරිතාව ශමගාශවොට් 19.63ක් වන කුඩා ා ්ලවිදුලි 
බලාගාර වයාපිති ශයෝ්නා 1 ක් සඳහා ශම් වන විට ්රී 
ලංකා නිනිතය බල ක්ති  අධිකාරිය  විසින්  අුවමැතිය 
(Energy Permit) නිකුත් කර ඇත.  ශකශසේ ශවතත් ්රී 
ලංකා විදුලිබල පනශත් පුනර්්නනීය බල ක්ති ්රභව 
සංවර්ධනය කිරීමට  සලසා ඇති ්රතිපාෙන ගැටලුසහගත 
බැවින්, ශමශතක් එම බලාගාර සමඟ විදුලිය මිලදී ගැනීශම් 
ගිවිනිම් අත්සන් කිරීමට  ශනොහැකි වී ඇත. 

(ඇ) ්රී ලංකා විදුලිබල පනශත් පුනර්්නනීය බල ක්ති ්රභව 
සංවර්ධනය කිරීමට සලසා ඇති ්රතිපාෙන සම්බන්ධව 
පවත්නා ගැටලුව නිවැරදි කිරීමට ෙැනට කටුතතු කරමින් 
පවතී. 

 

ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் ெண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

සවතුතියි, ගරු රා්ය ඇමතිතුමනි.  මශේ පළමුවැනි අතුරු 

්ර වනය ශමයයි. 

ගරු කථානායකතුමනි, ශගොඩා ක් ශවලාවට වර්තමාන රණ්ඩුව 

කියන කතන්ෙරයක් තමයි, 2015න් පසවශසේ විදුලිය ශමගාශවොට් 

එකක්වත් හැදුශව නැහැ කියන එක. මම ෙැක්කා, ඊශව ශපශර්ොත් 

ඇමතිවරු කිහිපශෙශනක් ශම් ගැන කියනවා. ගරු රා්ය 

ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා නම්  ශකොශහේදිවත් එශහම කියනවා මම 

ෙැකලා නැහැ.  අපි මන්නාරම නිළං විදුලි බලාගාරශයන් විතරක් 

ශනොශවයි, වහල මත සවි කරන ූ ර්ය පැනල - rooftop solar 
panels - මඟිුවත්  වි ාල ශමගාශවොට් ්රමාණයක් ්ාතික විදුලිබල 

පශධතියට එකතු කරන්න කටුතතු කර තිශබන බව ශම් ක්ශෂේත්රය 

ගැන අධයයනය කරන ශකශනකු විධියට ඔබතුමා  ෙන්නවා.  

ඔබතුමා ශම් අමාතයාං ශව වර්තමාන රා්ය ඇමතිවරයා 

විධියට ඒ කාරණය ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. සමහරු 

කියනවා 2015න් පසවශසේ විදුලිය ශමගාශවොට් එකක්වත් ්ාතික 

පශධතියට එකතු කරලා නැහැ කියලා. එක පැත්තකින්, වර්තමාන 

විදුලි අර්බුෙයට ශහේතුව  විදුලි බලාගාරවල ධාරිතාශව ්ර වනයක් 

ශනොශවයි. විශ ේෂශයන්ම ඉන්ධන ශගන ඒශම්දී සිදුවන ්රමාෙවීම්, 

ෙැවි ශත්  ්රමාෙවීම  සහ ග්  අුරරු ශගන ඒශම්දි සිදු වන ්රමාෙවීම් 

නිසා තමයි විදුලි අර්බුෙයක් නිර්මාණය වුශණ්. ඒ නිසා පනිගිය 

කාලශව විදුලිය ශමගාශවොට් එකක්වත් හැදුශව නැහැය  ශචෝෙනාව 

ඔබතුමාත් අුවමත කරනවාෙ, ගරු රා්ය ඇමතිතුමනි?  

 

ගු ු මි්දා  දි්ානායක මහසතා 
(ைொண்புைிகு துைிந்த திசொநொயக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ්ර වනය එතුමා අහලා තිශබන මු්  

්ර වනයට අොළ ශවන්ශන් නැහැ. නමුත් ඒකට උත්තර ශෙන්න 

බැරිකමක් නැහැ. ශමොකෙ, විදුලිය ශමගාශවොට් එකක්වත් හෙලා 

නැහැ කියන ශචෝෙනාව මතු කරන්ශන් ්රධාන බලාගාරයක් හෙලා 

නැහැ කියන කාරණාවත් එක්කයි.  

 

ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் ெண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඔබතුමා එශහම කියන්න එපා. අශේ කාලශව නිළං 

බලාගාරයක් හෙලා තිශබනවා ශන්.  ඇත්ත කථා කරන්න.  
 

ගු ු මි්දා  දි්ානායක මහසතා 
(ைொண்புைிகு துைிந்த திசொநொயக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිළං බලාගාරයත් මහින්ෙ රා්පක්ෂ 

මැතිතුමාශේ රණ්ඩු කාලශවදී තමයි රරම්භ කශළේ.  බලාගාරයක් 

හෙන්න යන කාල සීමාව වැිජ නිසා ගිය රණ්ඩුවට බැරි වුණා ඒ 
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2022  ශපබරවාරි 10 

කටුතතු අවසන් කර ගන්න.  ෙැන් අශේ රණ්ඩුවත් බලාගාරයක් 

හෙන්න රරම්භ කශළොත්, ශම් ්ර වන ටික නිවැරැදි කර ගත්ශත් 

නැත්නම් අපටත් සිශධ ශවන්ශන් ඒක තමයි; අපි රරම්භ කරන  

බලාගාරයත් ශවන ශකශනකුට විවිත කරන්න ශෙන්නයි 

ශවන්ශන්. ඒ නිසා තමයි අපි ඒ නීති රීති, අණපනත් ශවනසව කරලා 

ශම් රණ්ඩුව පටන් ගන්න බලාගාරයක් ඉක්මනින් හෙලා ඉවර 

කරන්න අව ය නීතිමය කටුතතු කරන්ශන්. නන ම රණ්ඩුවකට 

අවුරුදු එකහමාරක්, ශෙකක් තුළ ඒ කටුතතු අවසන් කරන්න 

පුළුවන් ක්රමශවෙයක් ෙැන් අපි  සකසව කරමින් සිටිනවා.  
 

ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் ெண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු කථානායකතුමනි, මශේ ශෙවන අතුරු ්ර වනය ශමයයි.  

ගරු රා්ය ඇමතිතුමනි, විදුලිබල ඇමතිතුමා නැතත් ඔබතුමා ශම් 

්ර වනයට උත්තරයක් ශෙයි කියලා මා හිතනවා. එක පැත්තකින්, 

මම කනගාටු ශවනවා. ඊ ශව අුවරාධපුරශව පැවැති රැසවවීශම්දී 

ඔබතුමාශේ කථාවක් තිශවවි කියලා අපි බලාශගන හිටියා. නමුත්, 

ඔබතුමාට කථාවක් තිබුශණ් නැහැ. මා ෙන්ශන් නැහැ, ඔබතුමා 

අයින් කරලාෙ කියලා. [බාධා කිරීම්   මම ඔබතුමාශගන් අහන්ශන්, 
වර්තමානශව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩා ලශව- [බාධා කිරීම්  කවුෙ ඒ? 
ශපොඩ්ඩා ක් ඉන්නශකෝ ඉතින්. [බාධා කිරීම්  අපි ශෙන්නා ්ර වනය 
විසඳා ගන්නක්  ශපොඩ්ඩා ක් ඉන්නශනෝ. [බාධා කිරීම්  තිසවසකුට්ටි 
මන්්රීතුමා ඉන්නශකෝ, මුට්ටිය ෙමන්ශන් නැතුව.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්්රීතුමා, ඔබතුමාශේ ්ර වනය අහන්න. 

 

ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் ெண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

අතැන ඉඳශගන ක  ගහනවා ශන්, ගරු කථානායකතුමනි. අර 

 
 

[මූලා්නපේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்ெடி அகற்றப்ெட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙමන්නශකෝ. [බාධා කිරීම්     
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතුමාට ්ර වනය අහන්න ඉඩා  ශෙන්න.[බාධා කිරීම්   
 

ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் ெண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මට අහන්න ශෙන්ශන් නැහැ ශන්. ශ ෝෂා කරනවා ශන්.  
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමා ්ර වනය අහන්න.  
 

ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் ெண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු රා්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ශම් කාරණය ෙන්නවා. 

වර්තමානශව විදුලිබල මණ්ඩා ලශයන් විදුලි ශසේවාවක් - ශගෙරකට 

ගන්න single-phase supply එකක් ශවන්න පුළුවන්, three-
phase supply එකක් ශවන්න පුළුවන්, bulk supply එකක් 
ශවන්න පුළුවන් - ලබා ගන්න විධියක් නැහැ. ඒකට ශහේතුව, 

භාණ්ඩා  නැතිකම. එක පැත්තකින්, රනයනය කරන භාණ්ඩා  

ශවන්න පුළුවන්, එශහම නැත්නම් ශශශීයව නිෂවපාෙනය කරන 

ශකොන්ක්රීට් කණු වාශේ ශශව්  ශවන්න පුළුවන්, ඒ භාණ්ඩා  හිඟය 

නිසා අෙ විදුලි පාරිශභෝගිකශයක් ශවන්න ඉන්න ශකශනකුට -

අලුශතන් ශගයක් හෙන ශකශනක් ශවන්න පුළුවන්, අලුශතන් 

කුඩා ා කර්මාන්තයක් රරම්භ කරන ශකශනක් ශවන්න පුළුවන්, 

කර්මාන්ත ාලාවක් රරම්භ කරන ශකශනක් ශවන්න පුළුවන්- 

අඩුම ගණශන් ඒ ශවුවශවන් ස් ලි බඳින්නවත් විධියක් නැහැ. 

ශමය වයඹ පළාශත් විතරක් ශනොශවයි, ලංකාව පුරාම විදුලිබල 

මණ්ඩා ලශව සිදු වන ශෙයක්. ශම් භාණ්ඩා  හිඟය පිළිබඳ ්ර වනය 

ඔබතුමන්ලා කළමනාකරණය කරන්ශන් ශකොශහොමෙ? ශම් සඳහා 

ඔබතුමන්ලා ශෙන විසඳුම ශමොකක්ෙ? ශමොකෙ, ශම් නිසා අෙ වි ාල 

පිරිසක් අපහනිතාවට පත් ශවලා ඉන්නවා. අඩුම ගණශන් විදුලිබල 

මණ්ඩා ලයට දිනයක්වත් කියා ගන්න බැහැ, ශමන්න ශම් ෙවසට 

supply එක ශෙනවා කියලා.  ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා ශම් භාණ්ඩා  

හිඟය පිළිබඳ ්ර වනයට ශෙන විසඳුම ශමොකක්ෙ කියලා මා ෙැන 

ගන්න කැමැතියි. ගරු රා්ය ඇමතිතුමා, අුවරාධපුරශව අර සිශධිය 

ගැනත් ශපොඩ්ඩා ක් කියන්න. ඒ ගැනත් ශපොඩ්ඩා ක් කියලාම මශේ 

්ර වනයට උත්තරයක් ශෙන්න. 
 

ගු ු මි්දා  දි්ානායක මහසතා 
(ைொண்புைிகு துைிந்த திசொநொயக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාශේ ශෙවැනි අතුරු ්ර වනයත් 

මු්  ්ර වනයට අොළ නැහැ. නමුත්, ඒක රශට් තිශබන ්ර වනයක් 

නිසා මා උත්තරයක් ශෙන්න නන . නව ර්ශව ්රතිපත්තිය ශවලා 

තිශබන්ශන්, ශම් රශට් ජීවත් වන නන ම පුශගලශයකුශේ නිවසක් 

ශවත, වයාපාරික සවථානයක් ශවත විදුලිය සැප මයි. එය 

රණ්ඩුශව ්රතිපත්තිය බවට අපි ශවනසව කරලා තිශබනවා. ීටට 

කලින් පැවැති විධියට, රණ්ඩුව විසින් වියෙම් කරුව ලැබුශව 

රුපිය්  ලක්ෂ තුනහමාරක් ෙක්වා විතරයි. හැබැයි, අපි ෙැන් 

රුපිය්  ලක්ෂ තුනහමාර ෙ, ලක්ෂ පහ ෙ කියා බලන්ශන් නැහැ. 

නිවසක කවුරු හරි පදිංචි ශවලා ඉන්නවා නම්, වයාපාරයක් 

රරම්භ කරනවා නම් ඒ සවථානය ශවත විදුලිය සැප ම රණ්ඩුශව 

්රතිපත්තිය බවට ශවනසව කරලා, විදුලිය ශනොමැති සියලු 

නිවාසවලට විදුලිය ලබා දීම සඳහා ශම් වනශකොට කටුතතු 

කරශගන යනවා. ඒ ශවුවශවන් අපි ගිය අවුරුශශශ රුපිය්  

මිලියන 750ක් වියෙම් කරලා සමිශධි පවු්  සඳහා ශනොමිශ් ම 

electricity connections ලබා දුන්නා. ඒ වාශේම, ශම් 

වර්ෂශවදීත්, විදුලිය ශනොමැති තවත් ශගව්  තිශබනවා නම්, 

විදුලිය ඉ් ලුම් කරන සවථාන තිශබනවා නම්, ඒ ස ම 

සවථානයකටම විදුලිය සැප ම රණ්ඩුශව වගකීම, විදුලිබල 

මණ්ඩා ලශව වගකීම බවට අශේ ්රතිපත්තිය ශවනසව කරලා අපි ඒ 

වැඩා  පිළිශවළ ක්රියාත්මක කරශගන යනවා. 

ඒ වාශේම, ඊශව රැසවවීම ගැනත් මම මතක් කරන්න නන .  
ගරු මන්්රීතුමා, ඔබතුමන්ලා බලාශගන හිටියාට, ඊශව 
පැවැත්වුශණ් ්රී ලංකා ශපොදු්න ශපරමුශණ් රැසවවීමක් පමණයි. ඒ 
මිස රණ්ඩුවට සහශයෝගය ෙක්වන සියලු පක්ෂ එකතු ශවලා 
පවත්වපු රැසවවීමක් ශනොශවයි, ඒක. එම රැසවවීම දිහා බලපු 
ඔබතුමන්ලා හැශමෝටම ශත්ශරන්න ඇති, ්රී ලංකා ශපොදු්න 
ශපරමුණටත් ශශ පාලනය කිරීශම් අයිතියක් තිශබන බව. 
එතුමන්ලා තමන්ශේ පක්ෂශව ශශ පාලන කටුතතු ඊශව රරම්භ 
කර තිශබනවා. අපි එතුමන්ලාට ශුභ ්රාර්ථනා කරනවා, ඒ 
කාරණාව සම්බන්ධශයන්.  
 

ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் ெண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඇහුශව විදුලිය සැපුතම ගැන 

ශනොශවයි. විදුලිය සැප මට අව ය කරන භාණ්ඩා වල පවතින 

හිඟය ගැනයි මම ඇහුශව.  

729 730 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු ු මි්දා  දි්ානායක මහසතා 
(ைொண்புைிகு துைிந்த திசொநொயக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු නලින් බණ්ඩා ාර ්යමහ 

මන්්රීතුමා අහපු ඒ ්ර වනයත් එතුමාශේ මු්  ්ර වනයට අොළ නැහැ. 

ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව ශවනම ්ර වනයක් අහන්න කියලා මම 

එතුමාශගන් ඉ් ලා සිටිනවා.  

 

ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் ெண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

එම භාණ්ඩා වල හිඟයක් තිශබනවා. ඒ නිසා විදුලි සම්බන්ධතා 

ලබා ගන්න බැරිවයි ඉන්ශන්, ගරු රා්ය ඇමතිතුමනි.  

  

 ආයුර්පේා  ඖ්ා පර්පේ්ණ ආයතනය:  සිු  කරන 

ලා  පර්පේ්ණ   
ஆயுர்கவத ைருந்து ஆரொய்ச்சி நிறுவனம்: 

கைற்தகொள்ளப்ெட்ட ஆரொய்ச்சிகள் 
AYURVEDIC MEDICAL RESEARCH INSTITUTE: RESEARCHES  

CONDUCTED  

1308/2022 

8.  ගු පමොහසමඩ් මු් මිල් මහසතා 
(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ශසෞඛ්ය අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ්ර වනය - (1): 

(අ) (i) ්රී ලංකාශව රුතර්ශවෙ ධෂධ පර්ශවෂණ 
රයතනයක් සවථාපිත කර තිශේෙ; 

 (ii) වර්ෂ 2016 සිට 2020 ෙක්වා එම රයතනය විසින් 
සිදු කරන ලෙ පර්ශවෂණ  සංඛ්යාව ශකොපමණෙ; 

 (iii) එම පර්ශවෂණ තුළින් හඳුන්වා ශෙන ලෙ නව 
නිෂවපාෙන කවශර්ෙ; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ? 

(ර) ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ෙ? 
 

சுகொதொர அமைச்சமரக் ககட்ட வினொ: 

(அ) (i)  இலங்மகயில் ஆயுர்கவத ைருந்து ஆரொய்ச்சி 

நிறுவனதைொன்று தொெிக்கப்ெட்டுள்ளதொ 

என்ெமதயும்; 

 (ii) 2016ஆம் ஆண்டு முதல் 2020ஆம் ஆண்டு வமர 

கைற்ெடி நிறுவனம் கைற்தகொண்டுள்ள 

ஆரொய்ச்சிகளின் எண்ணிக்மக எத்தமன 

என்ெமதயும்; 

 (iii) கைற்கூறப்ெட்ட ஆரொய்ச்சிகள்மூலம் 

அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்ட புதிய தயொொிப்புக்கள் 

யொமவ என்ெமதயும்; 

 அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ? 

(ஆ) இன்கறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Health: 
 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether an Ayurvedic Medical Research 
Institute has been established in Sri Lanka;  

 (ii) the number of researches conducted by the 
aforesaid Institute from the year 2016 to 
2020; and 

 (iii) the new products introduced through the 
aforementioned researches?  

(b) If not, why?  

 

ගු සිසිර ජයපකොඩි මහසතා තපද්ශීය පවා ක  ප්රවර්ාන  

ග්රාමීය ය හසා ආයුර්පේා  පර හසල් ්ශවර්ාන හසා ප්රජා ප්ෞඛය 

රාජය අමාතයුරමා    
(ைொண்புைிகு சிசிர  யதகொடி - சுகதச மவத்திய முமறகளின் 

கைம்ெொடு, கிரொைிய ைற்றும் ஆயுர்கவத மவத்தியசொமலகள் 

அெிவிருத்தி ைற்றும் சமூக சுகொதொர இரொ ொங்க அமைச்சர்)  
(The Hon. Sisira Jayakody - State Minister of Indigenous 
Medicine Promotion, Rural and Ayurvedic Hospitals 
Development and Community Health) 

ගරු කථානායකතුමනි, ශසෞඛ්ය අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා 

එම ්ර වනයට පිළිතුර ලබා ශෙනවා. 

(අ) (i) ඔව. 

  බණ්ඩා ාරනායක අුවසවමරණ රුතර්ශවෙ පර්ශවෂණ 
රයතනය පිහිටුවා ඇත. 

 (ii) වර්ෂ 2016 සිට 2020 ෙක්වා එම රයතනය විසින් 
සිදු කරන ලෙ පර්ශවෂණ සංඛ්යාව 03කි. 

 (iii) පර්ශවෂණ සිදු කර ඇත්ශත් ධෂධවල 
සාඵලයතාව පිළිබඳ ඇගැ මට ලක් කිරීමට වන 
බැවින් එමඟින් නව නිෂවපාෙන හඳුන්වා දීමක් සිදු 
ශනොශව. 

(ර) පැන ශනොනඟී. 
 

ගු පමොහසමඩ් මු් මිල් මහසතා 
(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ගරු රා්ය ඇමතිතුමා, ඒ අවුරුදු හතර තුළ පර්ශවෂණ කීයක් 

කරලා තිශබනවාෙ? 
 

ගු සිසිර ජයපකොඩි මහසතා   
(ைொண்புைிகு சிசிர  யதகொடி)  
(The Hon. Sisira Jayakody) 

2016 සිට 2020 ෙක්වා කාලයට පර්ශවෂණ තුනයි කරලා 

තිශබන්ශන්. 
 

ගු පමොහසමඩ් මු් මිල් මහසතා 
(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ඒ අවුරුදු හතරටම පර්ශවෂණ තුනයි ශන්ෙ, ගරු රා්ය 

ඇමතිතුමනි? ගරු කථානායකතුමනි, මශේ පළමුවන අතුරු 

්ර වනය ශමයයි.  

ගරු රා්ය අමාතයතුමනි, ශමය ඉතාම වටිනා රයතනයක්. 
ඇත්තටම ශකොවිඩ් - 19 වසංගත තත්ත්වයත් එක්ක අපි ෙැක්කා, 
රුතර්ශවෙය නිශරෝධායනය වාශේම ශරෝගීන් නිව කිරීම සඳහා 
වි ාල කාර්ය භාරයක් කළ රකාරය. ගරු රා්ය අමාතයතුමනි, මා 
ෙන්නා විධියට, කිසිම ශරෝගිශයකු මිය ගිශව නැහැ, 
තමුන්නාන්ශසේලාශේ රුතර්ශවෙ ්රතිකාර අතරතුර. ඒ වාශේම, 
තමුන්නාන්ශසේලාශේ ශසෞඛ්ය ශසේවය ශකොවිඩ් ශරෝගියාශේ නිව 
වීම ඉක්මන් කළා. මා ඒ කාරණයට අොළව තමුන්නාන්ශසේශගන් 
අතුරු ්ර වනය අහන්න කැමැතියි. ශම් රුතර්ශවෙ ්රතිකාර ක්රම 
පිළිබඳව වසංගතශවෙ විෙයාත්මක පර්ශවෂණ ක්රම පාවිච්චි කරලා 
ඒ ෙත්ත ්ාතයන්තරයට ශෙන්න අපට පුළුවන්. ඒ වාශේම, ඒවා 
අශේ රට ඇතුශළේත් ්රචලිත කරන්න පුළුවන්, අශේ රුතර්ශවෙ 
වවෙය ක්රමය ්රචලිත කිරීම සඳහා. ඒ සඳහා, ශම් පර්ශවෂණ 
රයතන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ ශවුවශවන් 
තමුන්නාන්ශසේලාට වැඩා  පිළිශවළක් තිශබනවාෙ? ශමොකෙ, පනිගිය 
රණ්ඩුව කාලශව, 2016 සිට 2020 ෙක්වා කාලය තුළ පර්ශවෂණ 
තුනයි කරලා තිශබන්ශන්, ගරු රා්ය ඇමතිතුමනි. රාජිත 
ශසේනාරත්න හිටපු ඇමතිතුමා ශන්ෙ ශම් විෂයත් භාරව හිටිශව? 
රුතර්ශවෙයට ශහණ ගහලා වාශේ, ඒ කාලශව පර්ශවෂණ තුනයි 
කරලා තිශබන්ශන්.  
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ශම් ශකොවිඩ් වසංගතය අපට අභිශයෝගයක් වාශේම නැඟී සිටීම 

සඳහා උෙව වන මනරම් අවසවථාවක්. ශම් මනරම් අවසවථාව ශයොො 

ගනිමින් ශශශීය වවෙය ක්රමශව ශමම පර්ශවෂණ ක්රියාවලිය 

පිළිබඳ ෙත්ත ශලෝකයටම ශහළිෙරව කරන්න වැඩා  පිළිශවළක් 

සකසනවා ෙ කියා මා ඔබතුමාශගන් ෙැනගන්න කැමැතියි.  

 

ගු  සිසිර ජයපකොඩි මහසතා   
(ைொண்புைிகு சிசிர  யதகொடி)  
(The Hon. Sisira Jayakody) 

ගරු කථානායකතුමනි, ම ත කාලශව පර්ශවෂණ 14කට වඩා ා 

රරම්භ කර තිශබනවා. ගරු මන්්රීතුමනි, ඔබතුමා කියන කාරණය 

මම පිළිගන්නවා. අශේ රශට් ්ාතික ශසෞඛ්ය ්රතිපත්තිශව අංගයක් 

ශලස රුතර්ශවෙය ශම් වනශතක් වනතික ව ශයන් සම්බන්ධ 

කර ශනොමැතිකශම් ගැටලුවට තමයි අප මුහුණ ශෙන්ශන්. යම්කිසි 

ශකශනකුශේ අසවථියක දුර්වලතාවක් ඇති වුශණොත්, ශත්ශරන 

භාෂාශවන් කියනවා නම් ශකශනකුශේ අතක් කැඩුශණොත් බටහිර 

වවෙය ක්රමය යටශත් නම් ශවළුම් ොශගන ශරෝහශ්  ඇඳක් මත 

මාස 3ක් තිසවශසේ ්රතිකාර ලබා ගන්න ඔහුට සිදු ශවනවා. නමුත්, 

ගශම් ශවෙ මහත්මයා ළඟට ගියාම පත්තුවක් බැඳලා සතියකින් 

ඔහුට නිව ශවනවා. නමුත්, ඒ ශවෙ මහත්මයාශේ ශවෙකම ්ාතික 

ශසෞඛ්ය ශසේවා වැඩා සටහශනහි අන්තර්ගත වන්ශන් නැහැ. අප 

ශකොවිඩ් ශරෝගයට ලබා ශෙන ්රතිකාර, ධෂධ වර්ග රදි කිසිවක් 

්ාතික ශසෞඛ්ය ශසේවශව අංගයක් ව ශයන් ශමශතක් ්රකා  ශවලා 

නැහැ. ඒ වාශේම, අපට සිටින ්ර්ා වවෙය නිලධාරින්ශේ කටුතතු 

ශම් වනශතක් විධිමත් පටිපාටියකට වර්ග කිරීමක් ශවලා නැහැ. 

්රාශශශීය ශ් කම් කාර්යාලවල මහ්න ශසෞඛ්ය 

පරීක්ෂකවරශයකුට තිශබන බලයවත්, ්ර්ාව නිශයෝ්නය කිරීශම් 

බලයවත් අශේ ්ර්ා වවෙය නිලධාරියාට ලබා දීමක් අශේ රශට් 

අණ පනත් මඟින් ශමශතක් සිදු ශවලා නැති බව අපි ෙන්නවා. ඒ 

නිසා වනතිකමය ව ශයන් අව ය කටුතතු කරමින් නීති 

සංග්රහයක් සකසව ශකොට අශේ ්ර්ා ශසෞඛ්ය ශසේවය නීතිගත කිරීශම් 

වැඩා සටහනට අපි අත ගසා තිශබනවා. අපි ඉදිරි මාස කීපය තුළ ඒ 

කරුණු, කාරණා ශම් ගරු පාර්ලිශම්න්තුවටත් ඉදිරිපත් කරනවා.  

 
ගු පමොහසමඩ් මු් මිල් මහසතා 
(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ගරු කථානායකතුමනි, මශේ ශෙවන අතුරු ්ර වනය ශමයයි. 

ගරු කථානායකතුමනි, වි වවවිෙයාලවලින් රුතර්ශවෙ 

වවෙයවරශයක් ිහහි කිරීම සඳහා සාමානයශයන් එක ිෂෂයශයකුට 

ලක්ෂ 35ක විතර මුෙලක් වියෙම් ශවනවා. ඒ වශේම මා ෙන්නා 

පමණින් අවුරුශෙකට ළමයින් 300කට රසන්න සංඛ්යාවක් ශම් 

විධියට රුතර්ශවෙ වවෙයවරුන් බවට පත් ශවන්න නිදුනිකම් 

ලබනවා.  ගරු රා්ය ඇමතිතුමනි, ශගොඩා ක් ශවලාවට ඒ සමහර අය 

වි වවවිෙයාලවලින් එළියට ඇවි් ලා රැකියා ශපෝලිශම් ඉන්නවා. 

රුතර්ශවෙ වවෙය ක්රමය කියන එක ඉතාම නිවිශ ේී  වවෙය 

ක්රමයක්. එක පැත්තකින්, ඒක අශේ රශට් ්රාථමික ශසෞඛ්ය 

ශසේවාව සඳහා ශයොො ගන්න පුළුවන්.  අශනක් පැත්ශතන්, 

සංචාරක කර්මාන්තය සඳහාත් ශයොො ගන්න පුළුවන්. අපි ෙන්නවා, 

ශගොඩා ක් ශවලාවට සමහර රයතනවල, ශහෝට් වල රුතර්ශවෙ 

වවෙයවරු ශසේවය කරන බව. නමුත් සමහර තැන්වල  

සංචාරකයන්ශේ අව යතාවලදී,  සංචාරකයකු ඉ් ලුම් කළාම 

කවුරු හරි රුතර්ශවෙ වවෙයවරශයකුට call කරලා ශගන්වාශගන 

තමයි ඒ ශසේවාව කරශගන යන්ශන්. එශහම නැතිව විධිමත් 

ශසේවාවක් විධියට එය කරන්ශන් නැහැ.  සංචාරක කර්මාන්තය 

පිළිබඳව අපි ශගොඩා ක් සාකච්ඡා කරන කාලයක්, ශම්ක. ර්යක් 

විධියට ඔබතුමාශේ අමාතයාං යත්, සංචාරක අමාතයාං යත් 

එකතු ශවලා ශම් වැඩා  පිළිශවළ ක්රියාත්මක කරන්න කිසියම් 

ශයෝ්නාවක් ඔබතුමන්ලාශේ තිශබනවාෙ? 

ගු  සිසිර ජයපකොඩි මහසතා   
(ைொண்புைிகு சிசிர  யதகொடி)  
(The Hon. Sisira Jayakody) 

ගරු කථානායකතුමනි, ශමතුමා කියන ශලසම අශේ රශට් 

උපාධිධාරි රුතර්ශවෙ වවෙයවරුන්   00කට වැිජ පිරිසක් රැකියා 

විරහිතව සිටිනවා. ඔවුන්ට උසසව අධයාපනය ලබාදීම සඳහා ලක්ෂ 

30කට වඩා ා වැිජ මුෙලක් ර්ය වියෙම් කරනවා. ඊට අමතරව, D.A. 

 ාසව්රීය විභාගය සමත් ශවන අය, ඒ වශේම පාරම්පරික 

වවෙයවරු,  උපාධිධාරි සිශධ, ුතනානි වවෙයවරු රුතර්ශවෙය 

තුළින් ශම් විධියට ිහහි කරමින් පවතිනවා. එශසේ නමුත්, අශේ 

බටහිර වවෙය ශසේවශව දී නිසි ශලස ලබා ශෙන රැකියා අවසවථා 

අශේ රුතර්ශවෙ වවෙයවරුන් ශවත ශමශතක් ලැබී නැහැ. 

ඒ ගැටලුව ශමශතක් උග්ර ශනොවුණත්, සංචාරක වයාපාරශව  

කඩා ා වැටීමත් එක්ක විශ ේෂශයන්ම අශේ ශහෝට්  පශධතිය තුළ 

පනිගිය කාලශව ඇති වුණු ගැටලුත් එක්ක රුතර්ශවෙ 

වවෙයවරුන් වි ාල පිරිසකට රැකියා අහිමිශවලා තිශබනවා. 

ර්ශව රැකියා ශනොශවයි, ශපෞශගලික අං ශව රැකියා අහිමිශවලා 

තිශබනවා. ඒ නිසා අපි ඒ සඳහා ක්රමශවෙ කීපයක් සැලනිම් කර 

තිශබනවා. පළමුවැනි ක්රමශවෙය තමයි, සංචාරක ක්ශෂේත්රශව 

නැවත වතාවක් රුතර්ශවෙ ්රතිකාර ඒකක පිහිටුවීම සහ චිකිත්සක 

මධයසවථාන පිහිටුවීම තුළින් ්රවර්ධනයක් ඇති කිරීශම් වැඩා  

පිළිශවළ. ශෙවැනි එක, විශ ේෂශයන්ම විශශ  රටවල ්රතිකාර 

ඒකක රරම්භ කිරීශම් වැඩා සටහන. ෙැනටමත් රැකියා පවතින 

විශශ  රටවලට අපි උපාධිධාරි රුතර්ශවෙ වවෙයවරු ශයොමු 

කිරීශම් වැඩා සටහන රරම්භ කර තිශබනවා. ශම් සඳහා අපි ්රී 

ලංකා විශශ  ශසේවා නිුතක්ති කාර්යාං යත්, අශේ  රා්ය අමාතය 

ගරු පියංකර ්යරත්න මැතිතුමා සමඟත් දීර්  සාකච්ඡාවක් 

පැවැත්වූවා. ඒ වාශේම  ශවරළබඩා  ශහෝට්  සංකීර්ණවල ශමවැනි 

්රතිකාර ඒකක ඇති කිරීම සඳහා වූ වැඩා  පිළිශවළට සංචාරක 

අමාතයාං යත් එක්ක සැලනිම් සකසව කර තිශබනවා. ්ාතයන්තර 

ව ශයුවත් ශමම වැඩා  පිළිශවළ ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා රුසියාව 

ඇතුළු රටව්  කිහිපයක ්රතිකාර ඒකක රරම්භ කිරීමට ශම් වන 

විට ගිවිනිම් අත්සන් කර තිශබනවා. 

 
 

තලාව ප්රාපද්ශීය ්භාපව්ද ඉදිකැ කඩ කාමර: 

පබා ා හසැරීම 
தலொவ ெிரகதச சமெயொல் நிர்ைொணிக்கப்ெட்ட 

கமடகள்: ெகிர்ந்தளிப்பு  
SHOPS CONSTRUCTED BY THALAWA PRADESHIYA SABHA: 

DISTRIBUTION  
 

    1466/2022 

9. ගු පර හසණ බණ්ඩාර මහසතා 
(ைொண்புைிகு கரொஹண ெண்டொர)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

රා්ය ශසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන  අමාතයතුමාශගන් 

ඇූ  ්ර වනය - (1): 

(අ)  (i) 2015 වර්ෂශව සිට ශම් ෙක්වා තලාව ්රාශශශීය 
සභාව විසින් ඉදිකර ඇති කඩා  කාමර සංඛ්යාව 
ශකොපමණෙ; 

  (ii) ඒ අතරින් ශම් ෙක්වා ශබො දී ශනොමැති කඩා  කාමර 
සංඛ්යාව ශකොපමණෙ; 

 (iii) ශබො දී ශනොමැති කඩා  කාමර කිජනමින් ශබො දීම 
සඳහා අමාතයාං ය විසින් ගුව ලබන පියවර 
කවශර්ෙ; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ? 

(ර)  ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ෙ? 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

அரசொங்க கசமவகள், ைொகொண சமெகள் ைற்றும் 

உள்ளூரொட்சி அமைச்சமரக் ககட்ட வினொ: 

(அ) (i)  2015ஆம் ஆண்டு முதல் இதுவமர தலொவ ெிரகதச 

சமெயொல் நிர்ைொணிக்கப்ெட்டுள்ள கமடகளின் 

எண்ணிக்மக எத்தமன; 

 (ii) அவற்றுள் இதுவமர ெகிர்ந்தளிக்கப்ெடொதுள்ள 

கமடகளின் எண்ணிக்மக எத்தமன; 

 (iii) ெகிர்ந்தளிக்கப்ெடொதுள்ள கமடகமள விமரவில் 

ெகிர்ந்தளிப்ெதற்கொக அமைச்சு கைற்தகொள்ளும் 

நடவடிக்மககள் யொமவ; 

 என்ெமத அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ? 

(ஆ) இன்கறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Public Services, Provincial 

Councils and Local Government: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  the number of shops that have been 

constructed by the Thalawa Pradeshiya 

Sabha from the year 2015 to date; 

 (ii)  the number of shops that have not been 

distributed so far, out of the aforesaid shops; 
and 

 (iii)  the steps that will be taken by the Ministry 

to expeditiously distribute the shops that 
have not been distributed so far? 

(b)  If not, why? 
 

ගු පජෝද ප් ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு க ொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි, රා්ය ශසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් 

පාලන අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා එම ්ර වනයට පිළිතුර ලබා 

ශෙනවා. 

(අ) (i) විසි අටයි. 

  තලාව ශවශළඳ සංකීර්ණශව                                           
ඉදිකර ඇති කඩා  කාමර සංඛ්යාව  - 20 

  තඹුත්ශත්ගම බහු කාර්ය                                
ශගොඩා නැඟි් ශ්  ඉදිකර ඇති                                        
කඩා  කාමර සංඛ්යාව   - 08 

  2015 වර්ෂශව සිට ශම් ෙක්වා                                          
ඉදිකර ඇති මුළු කඩා  කාමර සංඛ්යාව  - 28 

 (ii) ශම් ෙක්වා ශබො දී ශනොමැති කඩා  කාමර සංඛ්යාව 
02කි. 

  තලාව ශවශළඳ සංකීර්ණශව                                          
කඩා  කාමර සංඛ්යාව    - 01 

   තඹුත්ශත්ගම බහු කාර්ය                                
ශගොඩා නැඟි් ශ්  ඉදිකර ඇති                             
කඩා  කාමර සංඛ්යාව    - 01 

  ශම් ෙක්වා ශබො දී ශනොමැති                                           
මුළු කඩා  කාමර සංඛ්යාව   - 02 

 (iii)  ශමම කඩා  කාමර ශෙක ශටන්ඩා ර් මඟින් ලබාගත් 
පුශගලයන් විසින් යළිත් තලාව ්රාශශශීය සභාව 
ශවත භාර දී ඇති අතර, එම කඩා  කාමර ශෙක 
නැවත ්රාශශශීය මට්ටමින් ශටන්ඩා ර් කිරීමට එම 
සභාශව 2022.01.1  දින පැවති මහ සභා 
රැසවවීශම්දී තීරණ අංක : 20 යටශත් සභා සම්මත වී 
ඇත. ඒ අුවව ඉදිරි කටුතතු තලාව ්රාශශශීය සභාව 
මඟින් සිදු කරුව ලබයි.  

(ර) අොළ ශනොශව. 
 

ගු පර හසණ බණ්ඩාර මහසතා 
(ைொண்புைிகு கரொஹண ெண்டொர)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාශගන් අතුරු ්ර වන අහන්න පුළුවන් 

ශන්ෙ? 

 

ගු පජෝද ප් ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு க ொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

අහන්න, ගරු මන්්රීතුමා. 

 

ගු පර හසණ බණ්ඩාර මහසතා 
(ைொண்புைிகு கரொஹண ெண்டொர)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙන්නා හැටියට ශම් තලාව කඩා  කාමර 

සම්බන්ධ ්ර වනශවදී එක් අශයක් පමණයි ශම් වන විට එම කඩා  

කාමරයක තමන්ශේ වයාපාරික කටුතත්ත රරම්භ කර 

තිශබන්ශන්. ඒ කියන්ශන්, ශ්යෝතිෂශවදිශයක් පමණයි. අශනක් 

සියලුශෙනා තවම ඒ කඩා  කාමරවල ශවළඳ සැ්  රරම්භ කරන්න 

උත්සාහයක්වත් ෙරා නැහැ. ශමොකෙ, ශම් කඩා  කාමර ඉදිකිරීම 

සම්බන්ධශයන් වි ාල අඩුපාඩු සංඛ්යාවක් තිශබන නිසා. ඒ 

වාශේම ඒවාශව ඉසවසරහට  අ් ලන්න ශගනත් ෙමපු ඉන්ටර්ශලොක් 

ග්  ටිකත්, ඒවාශව මුේ  ශගවා නැහැ කියා නැවත පටවාශගන 

ගිහින් තිශබනවා. ඒ නිසා   ශම් සම්බන්ධව ශසොයා බලා,  ශම්වාශව 

ශවළඳ සැ්  රරම්භ කරන්න ඉක්මනින් කටුතතු සලසා ශෙනවාෙ, 

ගරු ඇමතිතුමනි? ඇයි, ශෙවන ශටන්ඩා රයට ශෙන්න තිබුණා ශන්?  

Retender කරන්ශන් ඇයි,?   

 

ගු පජෝද ප් ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு க ொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි, ශම්ක ්රාශශශීය සභාවට අයිති 

කාරණයක්; ඔවුන් සතු බලයක්. ඇත්ත ව ශයන්ම ්රාශශශීය 

සභාශව සාකච්ඡා කළ ුතතු කාරණයක් තමයි අෙ පාර්ලිශම්න්තුවට 

ඇවි් ලා තිශබන්ශන්. අපි ශම් ගැන අමාතයාං ය හරහා වාර්තාවක් 

කැඳවා ඔබතුමා කියන ඔය කාරණා ගැන ශසොයන්නම්. නමුත්, 

ඇත්තටම ශමය ්රාශශශීය සභාශවන් විසඳාගත ුතතු ්ර වනයක්. මම 

ෙන්ශන් නැහැ, ඔබතුමන්ලාශේ විපක්ෂශව මන්්රීවරු ඉන්නවාෙ 

කියලා.  එතුමන්ලා සාකච්ඡා කරලා ශම් තීන්දු ගන්න නන  ශන්. 

ඔබතුමා ශම් ෙැුවවත් කිරීම කරපු නිසා ඇමතිතුමා ෙැුවවත් කරලා, 

ශම් ගැන ශසොයා බලලා අපි ඔබතුමාට පිළිතුරක් ලබා ශෙන්නම්. 

 

ගු පර හසණ බණ්ඩාර මහසතා 
(ைொண்புைிகு கரொஹண ெண்டொர)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

ගරු ඇමතිතුමනි, මම පනිගිය ෙවසකත් ශම් පිළිබඳව ඇහුවා. 

පළාත් පාලන රයතනවල කාලය අවසන් වුණා. ෙැන් ඒ කාලය 

අවුරුශෙකට දීර්  කර තිශබනවා. ඒ ශවලාශව කිවශව ශකොවිඩ් 

වසංගතය නිසා ඡන්ෙය පවත්වන්න හැකියාවක් නැහැ කියලා. 

ඔබතුමන්ලා ඊශව අුවරාධපුරශයන් රැසවවීම් පැවැත්වීම රරම්භ 

කළා. ඒ අුවව ෙැන් ශශ පාලන කටුතතු කරන්න, ඡන්ෙ ක්  
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ෙමන්න ශකොවිඩ් ්ර වනය බලපාන්ශන් නැහැ ශන්. රා්පක්ෂවරු 

කියන්ශන්, ඉතිහාසශව කවොවත් ඡන්ෙ ක්  ෙමපු අය ශනොශවයි. 

ඒ නිසා ශම් විධියට කටුතතු කරන්ශන් නැතිව ඉක්මනින් පළාත් 

පාලන ඡන්ෙය පවත්වන්න.  

පළාත් පාලන රයතනවල ශකොට්ඨාස දිනපු මන්්රීවරුන්ට 

විතරයි ්රතිපාෙන ඇවි් ලා තිශබන්ශන්. අශනක් සභිකයන්ටත් 

ගශම් මන්්රීවරුන් විධියට අභිමානයක් ඇතුව ගම තුළ කටුතතු 

කිරීශම් අව යතාව තිශබනවා. ඒ අයටත් ්රතිපාෙන ලබා දීශම් 

ක්රමශවෙයක් සකසව කරන්න පුළුවන්ෙ, ගරු ඇමතිතුමනි?   

 
ගු පජෝද ප් ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு க ொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා ්ර වන කිහිපයක්ම ඇහුවා. 

එකක් තමයි ඡන්ෙය ක්  ෙැම්මා කියන එක. ඔබතුමන්ලාට ඡන්ෙය 

නන  නම්, අපි ලැහැසවතියි. ඔබතුමාශේ දිසවත්රික්කශයන් තමයි අපි 

්රථම රැසවවීම පටන් ගත්ශත්. ඔබතුමා, ී.. හැරිසන් මැතිතුමා, 

චන්ද්රානි බණ්ඩා ාර මැතිතුමිය වාශේ ශයෝධශයෝ ටික ඔක්ශකෝම අපි 

පැරැශදුවා ශන්. ඔබතුමාශේ පක්ෂය ගත්ත තීන්දු තීරණ, පනිගිය 

අවුරුදු හතරහමාරක කාලය තුළ ඔබතුමන්ලා රට පාලනය කරපු 

හැටි අපිට ශහොඳට මතකයි. ඔබතුමා නවකශයක්. අපි ශබොශහොම 

රඩා ම්බරශයන් සහ ශගෞරවශයන් ඔබතුමා පිළිගන්නවා. හැබැයි, 

ඉතින් පනිගිය කාලශව ශවච්ච විනා ය නිළුපටු නැහැ. 

රා්පක්ෂවරු කවොවත් ඡන්ෙවලට බය වුශණ් නැහැ. මහින්ෙ 

රා්පක්ෂ මැතිතුමා කියන්ශන්, නියමිත කාලයටත් කලින් 

්නාධිපතිවරණය පවත්වපු නායකශයක්. ඒ නිසා, ඔබතුමන්ලා 

ඉ් ලනවා නම් අපි ඡන්ෙ පවත්වන්නම්. ඔබතුමන්ලා ශපොඩ්ඩා ක් 

ලැහැසවති ශවන්න, අපි ශවලාවට ඡන්ෙය පවත්වනවා. ඒ විතරක් 

ශනොශවයි, ශපොශහොට්ටුව අතිවිිෂෂවට ්යග්රහණයක් ලබා ගන්නවා 

කියන එකත් මම මතක් කරනවා. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර වන අංක 10 -1726/2022- (1), ගරු කිංසව ශන් සන් මහතා. 

 

ගු කිශ ප් පනල්්්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම ්ර වනය අහනවා.  

 

ගු පජෝද ප් ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு க ொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි, ්රවාහන අමාතයතුමිය ශවුවශවන් මා 

එම ්ර වනයට පිළිතුර ලබා දීම සඳහා සති ශෙකක කාලයක් ඉ් ලා 

සිටිනවා. 

 
ප්රශ්පනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  නිපය ග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்ெிக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශෙවන වටය.  

්ර වන අංක 6 -1175/2022- (1), ගරු ්ගත් කුමාර 

නිමිත්රාරරච්චි මහතා. 

ගු ජගත් කුමාර සුමිත්රාආරච්ික මහසතා 
(ைொண்புைிகு  கத் குைொர சுைித்ரொரச்சி)  

(The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම ්ර වනය අහනවා. 

 
ගු පශ්හසා්ද ප ේ්මසිශහස මහසතා ත්මෘද්ිව  ගෘහස ආර්ථික  

්වෂුද්ර මූලය  ප්වයශ රැකියා හසා  වයාපාර ්ශවර්ාන රාජය 

අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு தசஹொன் கசைசிங்க - சமுர்த்தி, உள்ளக 

தெொருளொதொர, நுண்நிதிய, சுயததொழில், ததொழில் அெிவிருத்தி 

இரொ ொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Shehan Semasinghe - State Minister of 
Samurdhi, Household Economy, Micro Finance, Self-
employment and  Business Development)  

ගරු කථානායකතුමනි, මුේ  අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා එම 

්ර වනයට පිළිතුර ලබා දීම සඳහා සති ශෙකක කාලයක් ඉ් ලා 

සිටිනවා. 
 
ප්රශ්පනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  නිපය ග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்ெிக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශපෞශගලික කරුණු පැහැදිලි කිරීම, ගරු තිසකුට්ටි රරච්චි 

මන්්රීතුමා. 

 
 

ගු ින්කුට්ටි ආරච්ික මහසතාපේ පපෞද්ගලික 

කුණු පැහසැදිලි කිරීම 
ைொண்புைிகு திஸகுட்டி ஆரச்சியினது தசொந்த 

விளக்கம் 
PERSONAL EXPLANATION BY HON. THISAKUTTI 

ARACHCHI 
 

ගු ින්කුට්ටි ආරච්ික මහසතා 
(ைொண்புைிகு திஸகுட்டி ஆரச்சி)  

(The Hon. Thisakutti Arachchi)  

ගරු කථානායකතුමනි, ශම් අවසවථාව ලබාදීම පිළිබඳව 

ඔබතුමාට සවතුතිවන්ත ශවනවා.  

2022.02.09 වන දින, එනම් ඊශව දිනශවදී මා 

පාර්ලිශම්න්තුශව ශනොසිටි අවසවථාවක බදු් ල දිසවත්රික් 

පාර්ලිශම්න්තු මන්්රී චමින්ෙ විශේසිරි මන්්රීතුමා විසින් මශේ නම 

භාවිත කරමින් අසතය ්රකා යක් ඉදිරිපත් කිරීශමන් මශේ 

වර්රසාෙ කඩා  වී ඇති අතර, එම ්රකා ය තුළ අොළ රයතනශව 

කීර්ති නාමයටෙ කැළලක් ඇති ශකොට ඇත. රශට් මූලය නීතිය තුළ 

වග කිව ුතතු ්රධානම රයතනය වන ්රී ලංකා මහ බැංකුශව නීති 

පශධතිය සහ ්රී ලංකා මහ බැංකුව යටශත් ලියා පදිංචි ්ාතික 

රා්ය සභාශව 1972 අංක 5 ෙරන සමුපකාර සමිති රාාපනතින් 

සහ 1994 සංශ ෝධිත පළාත් සභා ්රාේතීන් යටශත් ක්රියාත්මක 

වන සමුපකාර සමිති සහ සමුපකාර බැංකු සමිති පිළිබඳ නීතිය 

ශනොෙත් ශමවැනි මන්්රීවරුන්ශේ අබුශධිමත් ්රකා  මා විසින් 

ශහළා ෙකිමි.  

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා විසින් කියන ලෙ ශමම 

රයතනය, රැකියා විරහිත උසසව ශපළ සමතුන්ශේ සංගමය හරහා 

2002 වර්ෂශවදී රරම්භ කරුව ලැබුශව රැකියා විරහිත උසසව ශපළ 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

සමත් ෙරුවන්ශේ සහ එම සංගමශව සාමාජිකයන්ශේ රර්ථිකය 

නඟා සිටුවන, සමා්ශීලී හා රටට වැඩා ො  රයතනයක් ශලසයි. 

ශම් වන විට දිසවත්රික්ක 10ක් පුරා -ඌව පළාශත් විතරක් ශනොශවයි. 

නන  නම් මම ඒ දිසවත්රික්ක 10ම කියන්නම්.- ක්රියාත්මක  ාඛ්ා 

130කට රසන්න ්රමාණයකින් ුතතු - ාඛ්ා 171ක් නැහැ. එතැනත් 

අසතයයක් එතුමා කිවශව.- ෙැශව ෙරුවන් ෙහසකට රසන්න 

්රමාණයක් රැකියාශව නිුතතු, ගුවශෙුවකරුවන් ලක්ෂ 5කට අධික 

පිරිසක් ගුවශෙුව කරන රයතනයක් ශලස වසර 20කට රසන්න 

කාලයක්  ඒ ඒ පළාත් තුළ සමුපකාර ශකොමසාරිසව හා 

ශරජිසවට්රාර්වරයා ශවත පැවරී ඇති බලතල ්රකාරව ර්ශව ලියා 

පදිංචි සමුපකාර බැංකු සමිතියක් සහ සමුපකාර සමිතියක් ශලස 

වසරක් පාසා සමුපකාර ශෙපාර්තශම්න්තුශව පූර්ණ විගණනය 

යටශත් සහ මහ බැංකුශව මූලය නියාමන අං ශව නියාමනය 

යටශත් -ශම්ක ශන් අහපු ්ර වනය.- ක්රියාත්මක රයතනයක් වන 

බවත්, ශමම රයතනය රරම්භ කරන අවසවථාශව එයට මශේ 

උපරිම  ක්ති ්රමාණය සහ ොයකත්වය ලබා දුන් අතර, ශම් වන 

විට මශේ සම්බන්ධතාවකින් ශතොරව, නීතයුවූලලව සවවාධීන 

අධයක්ෂ මණ්ඩා ලයක් හරහා සවවාධීන රයතනයක් ශලස ඒ ඒ 

පළාත් තුළ රශට් උගත්, බුශධිමත් තරුණ කණ්ඩා ායමක් විසින් 

සාර්ථක ශලස ශමම බැංකු ශමශහයවමින් ක්රියාත්මක වන බවෙ 

සතුටින් ෙැුවම් ශෙමි. 

ගරු කථානායකතුමනි, රැකියා විරහිත ෙැශව අහිංසක දූ 
ෙරුවන් සහ වි වවාසො  ගුවශෙුවකරුවන් අතර පවත්නා 
සම්බන්ධතා තුළ ක්රියාත්මක වන ශමවැනි රයතන ශවත 
ශශ පාලන ඇස ශයොමු ශකොට, නිසියාකාර නීතිමය කරුණු පවා 
ශනොෙැන, තම අබුශධිමත් පටු ශශ පාලන වාසි සඳහා ශමවැනි 
පහත් ක්රියා සිදු කිරීම  රශට් රැකියා විරහිත උසසව ශපළ සමත් දූ 
ෙරුවන්ට ශමන්ම ඒ තුළ යැශපන්නා වූ ලක්ෂ පහකට අධික 
පවු් වලට කළ නිග්රහයක් බව ්රකා  කරන අතර, ශම් උත්තරීතර 
සභාශව වර්රසාෙවලට මුවා වී කරන්නා වූ ශමවැනි ශපෞශගලික පටු 
ශශ පාලන මඩා  ගැසීම් මා තරශව ශහළා ෙකිනවා. එතුමා ්රකා  
කරන පරිදි ශමහි කිසිම ශශ පාලන බලප මක් ශනොමැති බව මා 
ඔේපු කරුවශව, 2002 වසශර් ශමය රරම්භ කරන විට මා 
ශශ පාලනශව ශනොසිටි පුශගලයකු වන අතර, එො සිට ශම් වන 
ශතක් ්නාධිපතිවරු හතර ශෙශනක් යටශත් රණ්ඩු හතරක් -යහ 
පාලනයත් ශම් කාලශව තිබුණා.- ශම් රශට් රා්ය පාලනය කර 
ඇති නිසායි. ඒ කිසිදු අවසවථාවක ශශ පාලන මැදිහත්වීමකින් 
ශතොරව, නීතයුවූලල පෙනම තුළ සවවාධීන රයතනයක් ශලස ශමය 
ක්රියාත්මක වී ඇති බව වගකීමකින් ශමම උත්තරීතර සභාවට 
ෙැුවම් ශෙන අතර, විපක්ෂය විසින් ශමවැනි පටු, බාල ශපෞශගලික 
අරමුණු සහ මඩා  ගැසීම් තුළ ශශ පාලනය කිරීම ෙ තරශව ශහළා 
ෙකිමි. 

ගරු කථානායකතුමනි, සමුපකාර විෂයය, පළාත් විෂයයක්. 
ඒකවත් එතුමා ෙන්ශන් නැහැ. ශම් ්ර වනයට ශර්ීයය අමාතයාං යට 
උත්තර ශෙන්න බැහැ. ශම් පටු අෙහසව තුළ සිටිමින්, ශර්ීයය 
අමාතයාං ශයන් තමයි එතුමා ඊශව උත්තරය ඉ් ලන්ශන්. ශම්ක 
පළාත්බෙ විෂයයක්. ඒ වාශේම "බැංකු" කියන වචනය පාවිච්චි 
කිරීම ගැන එතුමා ඇහුවා. සමිශධි වයාපාරය එසව.බී. දිසානායක 
මැතිතුමාත්, චන්ද්රිකා බණ්ඩා ාරනායක කුමාරතුංග මැතිනියත් 
රරම්භ කළාට පසවශසේ, සමිශධි බැංකුව එසව.බී. දිසානායක 
මැතිතුමාශේ, චන්ද්රිකා බණ්ඩා ාරනායක කුමාරතුංග මැතිනියශේ 
කියලා කියන්ශන් නැහැ. ඒ අය ඒශක් නිර්මාතවරු පමණයි.   

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්්රීතුමනි, ෙැන් ඔබතුමා මට දීපු ්රකා ය කියවලා 

අවසන්. 

 

ගු ින්කුට්ටි ආරච්ික මහසතා 
(ைொண்புைிகு திஸகுட்டி ஆரச்சி)  

(The Hon. Thisakutti Arachchi)  

ශම් අවසාන ටික, ගරු කථානායකතුමනි.  

බැංකු යන වචනය පාවිච්චි කරන තවත් රයතන තිශබනවා. 
සීමාසහිත විවිධ ශසේවා සමුපකාර සමිතිය - ග්රාීටය බැංකුව, 
සීමාසහිත සණස සමුපකාර සමිතිය - සණස බැංකුව, සීමාසහිත 
ධීවර සමුපකාර සමිතිය - ධීවර බැංකුව ශලස කටුතතු කරනවා. ඒ 
වාශේම, ඒ ඒ විෂයයට බශධ වූ විවිධ ශසේවා කරන්න පුළුවන් 
රයතනවල බැංකු ශසේවා, බැංකු කටුතතු සිදු කරන සීමාසහිත 
්රාේධන සමුපකාර සමිතිය, ්රාේධන බැංකුව ශලස මූලය කටුතතු 
කරන බවෙ ශම් සභාවට මා ෙැුවම් ශෙනවා.  

සවතුතියි. 
 

ගු චමි්දා  ිධ පේසිරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விக சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුමනි, - 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමාට මැදිහත් ශවන්න බැහැ, ඒ ්රකා යට. ඒ ්රකා ය, 

ශපෞශගලික ්රකා යක්. [බාධා කිරීම්  
 

ගු චමි්දා  ිධ පේසිරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விக சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න නන . එතුමා මශේ නම කිවවා. 

[බාධා කිරීමක්  එශහම කරන්න එපා. [බාධා කිරීමක්   
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමාට ඒකට මැදිහත් ශවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. [බාධා 

කිරීමක්  ශපෞශගලික ්රකා වලට මැදිහත් ශවන්ශන් නැහැ. [බාධා 

කිරීමක්  ඒකට ශවනම දිනයක් ගන්න. ශවනම අවසවථාවක් ගන්න. 
 

ගු චමි්දා  ිධ පේසිරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விக சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා මශේ නම කියා තිශබනවා. ඒ 

නිසා මට විනාිජයක් ශෙන්න. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශමොකක්ෙ ඔබතුමාට කියන්න තිශබන්ශන්? 
 

ගු චමි්දා  ිධ පේසිරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விக சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

එතුමා එක්ක මට ශපෞශගලික අමනාපයක් නැහැ. ගරු 

කථානායකතුමනි, එතුමා ඒ කටුතතු නීතයුවූලලව කරලා 

තිශබනවා  නම්, නීතයුවූලලව කරනවා නම් මට ගැටලුවක් නැහැ. 

ඒ බැංකුව ඉදිරිශව "බැංකුව" කියලා ශබෝඩ් එක ෙමලා තිශබනවා. 

හැබැයි, ඒ ශපොත තිශබන්ශන් සමිතිශව නමින්. ඒ කරුණු මා සතුව 

තිශබනවා. ඒ විතරක් ශනොශවයි, ෙැන් එතුමා ඒ ඔක්ශකෝශගන්ම 

අයින් ශවලා ශන්, ගරු කථානායකතුමනි. ගරු මන්්රීතුමනි, 

ඔබතුමාට මම අභිශයෝගයක් කරනවා. සමුපකාර සමිතිශව 

ලියාපදිංචි UP-4008 අංකය ෙරන Double Cab එශක් පනිගිය 

මාසය ෙක්වා පාර්ලිශම්න්තුවට රශව, ගිශව තිසකුට්ටි රරච්චි 

මන්්රීතුමා. UP-4008 Double Cab එක. ගරු කථානායකතුමනි, 

මම ශම් පින්තූරය ඔබතුමාට ශෙන්නම්. [බාධා කිරීම්  
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ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ කාරණය ශවනම ගන්න.  [බාධා කිරීමක්  

 

ගු චමි්දා  ිධ පේසිරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விக சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

තවම ඒ බැංකුවල වාහන පාවිච්චි කරනවා, ලේ්ා නැතුව. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක Personal Explanation එකක්. ඒ නිසා මැදිහත් ශවන්න 

බැහැ, ඒකට.   

 පනත් ශකටුම්පත් පිළිගැන්වීම, ගරු විශශ  අමාතයතුමා.  

 

පනත් පකටු පත් ිළිතගැ්දීමම 
சைர்ப்ெிக்கப்ெட்ட சட்டமூலங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 

ත්ර්පතවාා ය වැැැ්වීමප  තතාවකාලික ිධිවිධාාන  

ත්ශපශ් ාන  පනත් පකටු පත  
ெயங்கரவொதத் தடுப்பு (தற்கொலிக ஏற்ெொடுகள்) 

(திருத்தம்) சட்டமூலம் 
PREVENTION OF TERRORISM (TEMPORARY PROVISIONS) 

(AMENDMENT) BILL  
 

"1979 අංක 4  ෙරන ත්රසවතවාෙය වැළැක්වීශම් (තාවකාලික විධිවිධාන) 
පනත සංශ ෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත් ශකටුම්පතකි." 

 

ිළිතග්දවන ලද්පද් ිධපද්ශ් අමාතය ගු තමහසාචාර්ය  ී..ලල්. ීරරි්ප 
මහසතා ිධසිනි. 

2022 පපබරවාරි 22 වන අඟහසුවාා ා පා වන වර කියිධය යුුරයයි 
ා   ලය මුද්රණය කැ යුුරයයි ා   නිපය ග කරන ලදී.  

 

தவளிநொட்டு அலுவல்கள் அமைச்சர் ைொண்புைிகு (கெரொசிொியர்) 

 ீ.எல். பீொிஸ் அவர்களொல் சைர்ப்ெிக்கப்ெட்டது. 

2022 தெப்ருவொி 22, தசவ்வொய்க்கிழமை இரண்டொம் முமற 

ைதிப்ெிடப்ெட கவண்டுதைனவும் அச்சிடப்ெட கவண்டுதைனவும் 

கட்டமளயிடப்ெட்டது. 
 

Presented by the Hon. (Prof.) G.L. Peiris, Minister of Foreign; to be 
read a Second time upon Tuesday, 22nd February, 2022 and to be 
printed. 
 

ගු රවුෆප හසකී  මහසතා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

Hon. Speaker, I have one question for the Hon. 
Minister. 

  

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 Yes, Hon. Rauff Hakeem? 
 

ගු රවුෆප හසකී  මහසතා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

Today’s newspapers report the Joint Statement issued 
by both Sri Lanka and the EU after the Joint Commission 

Meeting, according to which certain shortcomings in the 
amendments to the PTA have been pointed out by the EU 
and an undertaking has been given by the Government 
that those amendments will be considered. Are you 
considering those amendments, Hon. Minister? 

 

ගු ල .ඒ. සුම්දිනර්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Sir, may I also ask a question? 
 

ගු තමහසාචාර්ය  ී..ලල්. ීරරි ප් මහසතා තිධපද්ශ් අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு (கெரொசிொியர்)  ீ.எல். பீொிஸ் - தவளிநொட்டு 

அலுவல்கள் அமைச்சர்) 

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

Hon. Speaker, we are not debating it now. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Normally, that is not done. The Hon. Minister only 
presented the Bill. You can take part in the debate. There 
is no difficulty in doing that.  
 

ගු තමහසාචාර්ය  ී..ලල්. ීරරි ප් මහසතා 
(ைொண்புைிகு (கெரொசிொியர்)  ீ.எல். பீொிஸ்) 

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

Sir, we are not debating the Bill here now. I only 
presented the Bill. - [Interruption.] 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes. So, you all can take part in the debate.   

 

ගු ල .ඒ. සුම්දිනර්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

It is not to debate, Sir, I just want a clarification from 
the Minister, if he allows me.   
 

ගු තමහසාචාර්ය  ී..ලල්. ීරරි ප් මහසතා 
(ைொண்புைிகு (கெரொசிொியர்)  ீ.எல். பீொிஸ்) 

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

It is okay. 
 

ගු ල .ඒ. සුම්දිනර්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

The Minister of Justice has stated - it is in the press 
today - that the PTA would be totally repealed and 
another Counter Terrorism Act will be introduced. So, 
that is why I want to ask the Hon. Minister of Foreign 
why he is presenting this slipshod Amendment to 
Parliament? 

 

ගු තමහසාචාර්ය  ී..ලල්. ීරරි ප් මහසතා 
(ைொண்புைிகு (கெரொசிொியர்)  ீ.எல். பீொிஸ்) 

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

 All these criticisms can be made on the Floor of 
Parliament when this Bill is debated.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

That is right 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු තමහසාචාර්ය  ී..ලල්. ීරරි ප් මහසතා 
(ைொண்புைிகு (கெரொசிொியர்)  ீ.எல். பீொிஸ்) 

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

It has been presented in keeping with the Standing 
Orders of Parliament. Any citizen of this country can 
challenge it in the Supreme Court. We have to await the 
Determination of the Supreme Court. Thereafter, there 
will be a full debate here in Parliament and that is the 
proper occasion for any views for and against the 
Amendments to be expressed in Parliament, Sir. That is 
the proper procedure and the Government wishes to 
adhere to the proper procedure.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Thank you. 
 

ගු රනිල් ිධක්රමසිශහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
ගරු කථානායකතුමනි, මට   ශපොිජ ශවලාවක් ශෙන්න.  

අශේ රණ්ඩුක්රම වයවසවථාශව 14  වන වයවසවථාව යටශත් 
රා්ය මුේ  පාලනය පිළිබඳ බලය තිශබන්ශන් පාර්ලිශම්න්තුවට. 
අපි විටින් විට ඒ සම්බන්ධ සමහර  ශතොරතුරු ඉ් ලා තිබුණා. 
නමුත්, ඒ ශතොරතුරු ලැිහලා නැහැ. මම ශයෝ්නාවක් කරන්න 
කැමැතියි. ශමතැනින් ඉ් ලීමක් කරන්න අශේ ර්ශව මුේ  පිළිබඳ 
කාරක සභාශවන්, හැම මාසයකම පාර්ලිශම්න්තුව රැශසව වන 
පළමුවන සතිශව සවථාවර නිශයෝග 121(2) (උ) යටශත් රා්ය ණය 
සහ ණය ශසේවා පිළිබඳ වාර්තාවක් ශම් ගරු සභාවට ලබා ශෙන්න 
කියලා. ඒ වාර්තාව ලබා දුන්නාම අපට පුළුවන්, ඒ ගැන සාකච්ඡා 
කරන්න. විශ ේෂශයන්ම, ර්ශව විශශ  විනිමය සංචිතය ගැන 
සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඒ ශතොරතුරු පැහැදිලිව ලබා ශෙන්න 
නන . අෙ ශෙන සමහර කරුණුවල, අපට චීනශයන්, ඉන්දියාශවන් 
එන swaps, credit lines පවා ඇතුළත් කරලා තිශබනවා. ඒවා 
නැතිව, ඉතිරි ශවලා තිශබන ගණන අපට ශවනම ෙැුවම් ශෙන්න. 
මම ෙන්ශන් නැහැ, ඒ ශම්  ශෙන ශතොරතුරු හරි ෙ, වැරදි ෙ  කියලා.  
අපට තිශබන විශශ  විනිමය සංචිතය ශඩා ොලර් ිහලියනයකට වඩා ා 
අඩුයි කියලා කථාවක් යනවා. මම හිතන්ශන් ශම් විධියට 
මාසයකට සැරයක් ශහෝ කරනවා නම් අඩුම ගණශන් රශට් මූලය 
සවථාවරභාවයක් ඇති ශවනවා. ඔබතුමාශගන් මම ඉ් ලීමක් 
කරනවා, ශම් පිළිබඳව ර්ශව ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවට ෙැුවම් 
ශෙන්න කියලා. ඒක සභාවටම අව ය ශෙයක්. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඊශව ඔබතුමා ශම් ගරු සභාශව හිටිශව 

නැහැ. මම ගරු  නිශයෝ්ය කථානායකතුමාශගන් ඉ් ලීමක් කළා.  

ලංකා රණ්ඩුවයි, IMF එකයි සාකච්ඡා කරපු වාර්තාව මම 

හිතන්ශන් ශපබරවාරි තුන්වන සතිශව තමයි ඒ අයශේ අධයක්ෂ 

මණ්ඩා ලශයන් අුවමත කරන්ශන්.  ඒ වාර්තාවත් ශම් ගරු සභාවට 

ලබා ශෙන්න කියලා මම ඊශව කිවවා. ඊට පසවශසේ අපට විවාෙයක් 

පවත්වන්න පුළුවන් ශමතැනින් එහාට ගත ුතතු ඊළඟ ක්රියාමාර්ගය 

කුමක් ෙ කියන එක ගැන. අතීතයට යන්න වැඩා ක් නැහැ. ඒවා 

ශපොදු ශවදිකාශව කරන්න පුළුවන්. නමුත්, ශමතැනින් එහාට 

ගන්න පුළුවන් ක්රියාමාර්ගය ශමොකක්ෙ කියලා අපට සාකච්ඡා 

කරන්න පුළුවන් නම් ශහොඳයි. එතශකොට ශම් ගරු සභාශව අෙහසව 

පවා ශෙන්න පුළුවන් ශවනවා.  

 

ගු දිප්ද්ප ගුණවර්ාන මහසතා 
(ைொண்புைிகு திகனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතුමනි, ඊශව දිනශවත් ගරු රනි්  වික්රමසිංහ 

මැතිතුමා ශමම කාරණාව මතු කළ අවසවථාශව මම පිළිතුරු 

ව ශයන් සඳහන් කළා, පක්ෂ නායක රැසවවීශම්දී  ශම් පිළිබඳව 

සාකච්ඡා කරනවා කියලා. ඒ පිළිබඳ විවාෙයක් ඉ් ලුවා. ඒ ගැන 

අපි සාකච්ඡා කරනවා කියලා මම කිවවා. Section 4 යටශත් 

තිශබන වාර්තාව පැහැදිලිව ඉදිරිපත් වුණාට පසවශසේ ඒ ගැන 

කරුණු විවාෙ කරන්න පුළුවන්. ඊට ශපරාතුව, හිටපු අගමැතිතුමා 

ෙැන් කාරණයක් මතු කළා. එතුමා ෙන්නවා, Mid-Year Financial 

Report  එකක් පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා කියලා. ෙැන් 

ඔබතුමා කියන්ශන් mid-year නැතිව මාසිකව PAC එකට 

ඉදිරිපත් කරන්න කියලා.  
 
The PAC cannot report back to Parliament. Then, 

there will have to be some other provision to discuss 
about foreign exchange, the balance of payments et 
cetera. But, it is an issue. The Opposition has the right to 
raise any matter and the Government Ministers will reply 
to it. You all can  move Adjournment Motions and 
debate, where all these matters can be discussed. That is 
why we give Adjournment Debates  whenever the 
Opposition wants to.   

 
ගු රනිල් ිධක්රමසිශහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
I am referring to Standing Order No. 121. 
 

ගු දිප්ද්ප ගුණවර්ාන මහසතා 
(ைொண்புைிகு திகனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 The Mid-year Financial Report comes to Parliament. 

There is a certin provision on which every Government 
has to act. If you want it amended, then  it is another 
approach that we will have to take.  - [Interruption]  It can 
be raised at the Consultative Committee Meeting. 
Anyway, I will discuss with the Minister of Finance.  

 
 

පාර්ලිප ්දුරපේ ක යුුර 
ெொரொளுைன்ற அலுவல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 
ගු දිප්ද්ප ගුණවර්ාන මහසතා 
(ைொண்புைிகு திகனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ශයෝ්නාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

 
"නයාය පත්රශව ්රධාන වැඩා කටුතතුවල අංක 1 සිට 5 ෙක්වා විෂයයන් 

පිළිබඳ වැඩා  අෙ දින රැසවවීශම්දී පාර්ලිශම්න්තුශව සවථාවර නිශයෝග  හි 

විධිවිධානවල සහ 2022 ්නවාරි 19 දින පාර්ලිශම්න්තුව විසින් සම්මත කරන 

ලෙ ශයෝ්නාශවහි විධිවිධානයන්ශගන් නිෙහසව විය ුතතු ය."  
 

ප්රශ්පනය ිධම්න ලදි්ද  ්භා ් මත ිධය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊශව දිනශව ක්  තබන ලෙ විවාෙය නැවත රරම්භ කිරීම, ගරු 

විපක්ෂ නායකතුමා. 
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අපරාා නඩු ිධාාන ්ශග්රහසය ත්ශපශ් ාන  
පනත් පකටු පත  

குற்றவியல் நடவடிக்மகமுமறச் 

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

BILL 
 
 
කල් තබන ලා  ිධවාා ය තවු ර ත් පවත්වනු ිළණි් නිපය ගය 

කියවන ලදී  ඊ  අා ාැ ප්රශ්පනය [පපබරවාරි 0]] 
"පනත් පකටු පත ා ැ්ද පා වන වර කියිධය යුුර ය" [ගු 

ල .යූ.ල . අලි ්ේරි මහසතා]  
ප්රශ්පනය යිතත් ්භාිමමුඛ කරන ලදී.  
 

ஒத்திமவக்கப்ெட்ட  விவொதம் ைீளத் ததொடங்குதற்கொன 

கட்டமள வொசிக்கப்ெட்டது. சம்ெந்தப்ெட்ட வினொ - [ தெப்ருவொி 09]  

"சட்டமூலம் இப்தெொழுது இரண்டொம்முமற ைதிப்ெிடப் 

ெடுைொக."  -  [ைொண்புைிகு  எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி] 

வினொ ைீண்டும் எடுத்தியம்ெப்ெட்டது. 

 
Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [09th 

February] 
"That the Bill be now read a Second time".- [ The Hon. M.U.M. Ali 

Sabry] 
Question again proposed. 

 
[10.42 a.m.] 
 

ගු ්ජිත් පප්රේමා ා් මහසතා තිධුද්ා පාර්ශ්පවපේ නායකුරමා   
(ைொண்புைிகு ச ித் ெிகரைதொஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa -Leader of the Opposition) 
Hon. Speaker, as I stand here today to participate in 

the Debate, it is with great sadness and disappointment 
that I express sentiments, especially with regard to the 
prevailing situation in our country. Sir, it is extremely 
disheartening to note that the incompetent, power-hungry, 
stubborn and inflexible administration of this governing 
elite has led to country-wide depression in all its facets. 
Sir, when we look into the eyes of the Sri Lankan people, 
what we see is desperation, darkness, destitution and loss 
of hope. There is deep-seated resentment among the 
people of our country especially with regard to the present 
system of governance and its consequences and 
repercussions. A mass-scale exodus of youth and 
members of the intelligentsia is taking place, which is 
known as brain drain or an outflow of talent from our 
country, and this administration has absolutely no idea as 
to how to counter that situation.  

Sir, today, in all aspects of our country, divisiveness is 
prevailing.  We are a country divided: we are divided on 
ethnicity; we are divided on religion; we are divided on 
castes; we are divided on creed; we are divided on social 
status and we are divided on economic status. So, a mass-
scale division is prevailing in our motherland. Racism, 
discrimination, prejudice and marginalization have 
become the basic norm of governmental activity. This has 
had a negative impact on social harmony, togetherness 
and brotherhood.  

Today, in our motherland, hyperinflation is prevailing.  
This has caused a tremendous harm to people of all walks 
of life. More and more, our people are entering the 

vicious poverty cycle. Democratic values and institutions 
continue to be under stress and government activities 
continue to focus on destroying these noble institutions.  

Sir, today, we have in our country kleptocracy, which 
is functioning to achieve personal enrichment. 
Authoritarianism, nepotism and despotism are destroying 
the very basic values of our society, the values that we 
stand for. Political bigotry, thuggerism, vulgarism, 
arbitrary actions have gained primacy over decent 
political discourse. Today, these nefarious instruments 
have become the main weapon of government policy. Sir, 
this is ruining our country, this is destroying the very 
fabric of our society. Livelihoods of farming communities 
have been destroyed due to primacy given to myth over 
science. Look at the various sectors of our society: the 
self-employed, the daily-waged, the youth, workers who 
are working in factories, women-headed households, the 
disabled and the so-called silent majority. They are 
suffering in the hands of this Government’s incompetence 
and inefficiency in governance.    

Sir, this country is suffering from triple deficits. The 
Government has absolutely no coherent policy, vision or 
strategy to cater to resolve the situation. The Government 
lacks proper understanding of economic principles and 
economic policy. Today, we have a situation where the 
Government has embarked on a very arbitrary and a 
draconian action of taxing the Employees' Provident 
Fund of the working class of our country. A 25 per cent 
tax is going to be imposed in order to cater to the 
shortfalls in government revenue. May I remind this 
noble House that it is due to the very first step of this 
administration right at the inception, providing 600 to 
800 billion rupees of tax cuts and tax rebates. That has 
led us to this economic misery of our country. 

Sir, amidst this darkness, there is hope, hope which is 
based on unity, steadfastness, resolve, clarity and a 
progressives visionary approach, an approach based on 
substance, fact, truth, statistics and science. There are 
proven success stories throughout the world of countries 
which were faced with these same obstacles, these same 
challenges and which had overcome them. They have 
been victorious and certainly, Sir, as a country, we also 
can follow suit. We also can unite under a progressive 
banner, adopting a modern approach, an out-of-the-box 
approach and an approach which provides policy 
resultants, policy prescriptions to the dangerous 
challenges that our motherland faces. 

My fellow countrymen, time has arrived for all of us 
to unite, to stand up to make righteousness victorious. We 
have to defy and beat up dynastic politics, we have to 
negate aristocracy and bring in meritocracy, a merit-
based approach to governance. We have to stand up 
against the attempt to establish a police State; continuing 
steps that are aimed at  militarization of our society must 
be opposed. It has to be opposed by the democratic silent 
majority of our country.  

We have to fight for our rights; we have to fight for 
our people’s rights. We have to ensure a free, happy, 
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democratic and prosperous life for our countrymen. Sir, 
can it be done? Can it be achieved? Sure, it can be done. 
Yes, of course, we can achieve it. 

However, Sir, we cannot achieve these noble 
objectives and goals by mere statements, interviews, 
seminars and publishing of booklets. We have to walk the 
talk; we have to ensure that our declarations and our 
visionary statements are translated and transformed into 
action policy. Declaratory policy alone would not suffice. 
Therefore, Sir, at this critical juncture in our country’s 
democratic political history, we have to unite, unite with a 
purpose. We have to be resolute; we have to be focused. 
We have to ensure that the deteriorating country situation 
is paused; we have to put a stop to this deteriorating 
situation.  

We only have reserves to finance three weeks’ 
imports. Is the Government not aware of it? Why is the 
Government oblivious to this reality? That is because due 
to majoritarianism that persists in the Government circles, 
they feel extremely comfortable in their cushy and plush 
lives at the expense of taxpayers’ funds. People in our 
motherland are suffering: they do not have an adequate 
income to fulfil the family needs, the nutritional needs of 
mothers and children. Youth are joining the 
unemployment line on a minute-by-minute basis, factories 
are facing imminent closure, the exports are dwindling 
and no one has a proper prescription to the foreign reserve 
issue.  

Sir, at this juncture, we are proud to say that the 
Samagi Jana Balawegaya and our economic team 
consisting of  pre-eminent economists and many who 
walk the talk, especially our three distinguished Members 
of Parliament, the Hon. Kabir Hashim, the Hon. (Dr.) 
Harsha de Silva and the Hon. Eran Wickramaratne, are in 
the process of formulating a constructive, progressive 
solution to the major problems that we are facing. We are 
discussing with domestic and international experts with 
regard to restructuring of country debt. We are speaking 
with partners and friends to ensure that we resolve the 
financial crisis through the participation of international 
political institutions and monetary institutions, of course, 
without imposing austerity on the common masses of our 
motherland. We will, in no way, support any attempt or 
any step to bring hardship on the people of our country, 
who are already in dire straits due to the 
maladministration and malpractices of this corrupt 
administration.   

Lastly, let me appeal once again to all those who can 
contribute, all those who matter and all those who can 
play a progressive and constructive role in rejuvenating 
and strengthening our motherland to formulate a united 
approach to face up to the major challenges in economic, 
social and other spheres. Let us unite. We have hope and  
let everyone have hope and let us be the lightning rod for 
the vast majority who are in darkness.   

I thank you.  

[පූ.භා. 10.59  

 

ගු පර හිත අපේගුණවර්ාන මහසතා තවරාය හසා නාිධක 

අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு கரொஹித அகெகுணவர்தன - துமறமுகங்கள் 

ைற்றும் கப்ெற்றுமற அமைச்சர்) 

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

ගරු කථානායකතුමනි, අශේ ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමා විසින් 

ඉදිරිපත් කරන ලෙ අපරාධ නඩු විධාන සංග්රහය (සංශ ෝධන) 

පනත් ශකටුම්පත ඇතුළු අශනකුත් පනත් ශකටුම්පත් පිළිබඳ 

විවාෙය ඊශව ෙවශසේ පැවැත්වුණා; අෙ ෙවශසේත් ඒ පිළිබඳ විවාෙය 

තමයි පැවැත්ශවන්ශන්. මට ශම් අවසවථාව ලබා දීම පිළිබඳව 

මුලින්ම ඔබතුමාට සවතුතිවන්ත ශවනවා. ගරු කථානායකතුමනි, 

අධිකරණ අමාතය ගරු අලි සේරි මැතිතුමාට අශේ ශගෞරවනීය 

සවතුතිය ශම් ශවලාශව පුෙ කරන්න නන . ශමොකෙ, ්නාධිපති 

නීතිාවරශයකු හැටියට, විශ ේෂශයන්ම අධිකරණ ක්ශෂේත්රය 

ශකශරහි පුළු්  ෙැක්මක් තිශබන අමාතයවරශයකු හැටියට එතුමා 

තම අමාතය ුරරයට වසරකුත් මාස ගණනක් ගත වන ශම් 

අවසවථාව වන විට අධිකරණ පශධතියට ඉතාම ශහොඳ ශසේවාවක් 

ඉටු කරමින් සිටිනවා. එතුමා කරන ඒ වටිනා ශමශහවර අපි ශම් 

ශවලාශව ශගෞරවශයන් සිහිපත් කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි,  මම ශම් කියන්න යන කාරණය ගැන 

ඔබතුමාටත් අත් ෙැකීම් ඇති. තමන්ශේ නඩුවලට තීන්දු ලැශබන්න 

දීර්  කාලයක් ගත වන නිසා අශේ රශට් ්නතාවට වසර 

ගණනාවක් අධිකරණවලට යන්න සිදු ශවනවා. නඩු විසඳීමට දීර්  

කාලයක් ගත වීම කියන කාරණය, අෙ මුළු රශට්ම, හැම ශකනකු 

අතරම ශලොකු කථිකාවක් බවට පත් ශවලා තිශබනවා. ගරු 

කථානායකතුමනි, ඉඩා ම් නඩුවක් ශවන්න පුළුවන්, අපරාධ නඩුවක් 

ශවන්න පුළුවන්, සිවි්  නඩුවක් ශවන්න පුළුවන්, ඒ කුමන නඩුවක් 

වු ණත් එහි පැමිණිලිකරුට ශහෝ  විත්තිකරුට නඩුශව තීන්දුව 

ලැශබන ශකොට අවුරුදු 30ක්,   35ක් පමණ ගත ශවනවා. එතශකොට, 

එක්ශකෝ පැමිණිලිකරු මිය ගිහි් ලා; එශහම නැත්නම්, විත්තිකරු 

මිය ගිහි් ලා.  

එශහමත් නැත්නම්, එච්චර කාලයක් ගියාට පනිව ඔවුන්ට ඒ 

නඩුව ගැන අව යතාවක් නැති ශවන්නත් පුළුවන්. එශහම වුණත් 

ඔවුන්ට උසාවි ශනොගිහි් ලා ඉන්න බැහැ. ශමොකෙ, වශරන්තු 

කරනවා. නඩු විසඳීම ්රමාෙ වීම සම්බන්ධශයන් ශම් වාශේ වි ාල 

්ර වන ගණනාවකට මුහුණ ශෙන්න ්නතාවට සිදු ශවලා තිශබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ශම් කාරණය සම්බන්ධශයන් ශසොයා 

බලා නිර්ශශ  ලබා දීම සඳහා 2017 වර්ෂශවදී ්නාධිපති නීතිා 

ගරු බී.ී.. අලුවිහාශර් මැතිතුමාශේ සභාපතිත්වශයන් කමිටුවක් 

පත් කළා. ඒ කමිටුව ලබා දුන් නිර්ශශ  අුවව තමයි අධිකරණය 

තුළ නඩු විභාග කිරීම ඉක්මන් කර ගන්නා ක්රමශවෙය ගැන 

කතිකාවක් ඇති කර ගත්ශත්. නඩු විභාග කිරීම ඉක්මන් කර 

ගැනීම සඳහා ඒ කමිටුව ශබොශහොම පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කළ 

විසදුමක් තමයි, පූර්ව නඩු විභාග පැවැත්වීම. ඒ අුවව ඒශකදි, 

නඩුවක් ශගොුව කළාට පනිව ඒ නඩු ව ශකොපමණ කාලයකදීෙ 

විභාගයට ගන්ශන්, ඒ සම්බන්ධශයන් දින වකවාුව ශමොනවාෙ, 

ශකොච්චර කාල පරිච්ශේෙයක් තුළ නඩුව අවසන් කරන්න 

පුළුවන්ෙ, ශකොපමණ සාක්කකරුවන් ්රමාණයක් ඉන්නවාෙ, 

විත්තියට අව ය කරන කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කිරීම, 

පැමිණි් ලට අව ය කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කිරීම යනාදි කරුණු 

ගැන ශසොයා බලා ඒවාට අොළ කටුතතු සිදු කරනවා. ගරු 

කථානායකතුමනි, මා හිතන විධියට අෙ රණ්ඩු පක්ෂය විතරක් 

ශනොශවයි, විපක්ෂයත් බලාශපොශරොත්තු ශවනවා, ශම් වැඩා  

පිළිශවළ සාර්ථක කරගන්න. කවුරුත් කැමැති, නඩු ඉතා 
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[ගරු සජිත් ශ්රේමොස මහතා   



2022  ශපබරවාරි 10 

ඉක්මනින් අහලා අවසන් කරන ක්රමශවෙයක් තමන්ශේ කාලය 

තුළ ක්රියාත්මක කරන්නයි. එවිටයි ඉතාම නිබවාදී තත්ත්වයක් ඇති 

වන්ශන්. අෙ අපි හැම ශකශනක්ම බලන්න නන , ශම්ක ක්රියාත්මක 

කරන්ශන් ශකොශහොමෙ කියලායි.  

අශේ ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමා අෙ වන විට 

විනි වචයකාරවරුන් සංඛ්යාව -ගරු විනිනිරුතුමන්ලා සංඛ්යාව- වැිජ 

කරලා තිශබනවා. තවත් කාරණයක් තමයි නව උසාවි සංකීර්ණ 

රදි පහනිකම් ලබා දීම. විනිනිරුවන් වැිජ වනශකොට නව උසාවි 

සංකීර්ණවල අව යතාව තිශබනවා; කාර්ය මණ්ඩා ලවල අව යතාව 

තිශබනවා. ඒ අව යතා සහ පහනිකම් සපයා දීම ර්යක් හැටියට 

අප ඉටු කළ ුතතු ශවනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ශම්වා තමයි 

කළ ුතතු වන්ශන්. අධිකරණ කටුතතු ඉතා ඉක්මනින් ක්රියාත්මක 

කරන්න අව ය කරන වැඩා  පිළිශවළ සකසව කිරීම අප කාශේත් 

වගකීමක්. එය නිබවාදී ශෙයක්. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ 

කටුතත්ත කරන්න නන ; ඒ ශවුවශවන් තීන්දු තීරණ ගන්න නන . 

්නාධිපති නීතිා බී.ී.. අලුවිහාශර් මැතිතුමාශේ කමිටුශවන් තමයි 

ඒ තීන්දුව ගත්ශත්.  

යහ පාලන රණ්ඩුව කාලශව විශ ේෂ අධිකරණයක් පිහිටුවූවා 

අපට මතකයි. එතුමන්ලා විනිනිරුවරුන් තුන්ශෙශනකුශගන් 

සමන්විත විශ ේෂ අධිකරණයක් පිහිටුවූවා, නඩු විභාග කරන්න. 

ඒක ශහොඳයි. ශමොකක් හරි ක්රමශවෙයක් ශයොෙලා නඩුවක් ඉක්මන් 

කිරීම ඉතාම ශහොඳ කාරණයක්.  

ගරු කථානායකතුමනි, හැබැයි, මිනිනින්ට, ්නතාවට, රටට 

්ර වනයක් ඇති වුණා, ඒ විශ ේෂ අධිකරණය විභාගයට ගන්නා නඩු 

ශමොනවාෙ කියලා. විශ ේෂ අධිකරණයක් පිහිටුවූවාට පනිව ඒ 

විශ ේෂ අධිකරණශව විභාගයට ගැනීම සඳහා ශගොුව කරන නඩු 

ලැයිසවතුව කවුෙ හෙන්ශන්? කවුෙ ඒ කටුතත්ත කරන්ශන්? එය 

කරන්ශන් නීතිපතිතුමාෙ, විනිනිරුවරුන්ෙ, ශවනත් ශකශනකු ෙ 

කියන ්ර වනය තිශබනවා. හැබැයි, එො ශමොකක්ෙ කශළේ? එො යහ 

පාලන රණ්ඩුව ඒ විශ ේෂ අධිකරණය පිහිටුවා එහි දිනපතා අහන 

නඩු හැටියට ගත්ශත් ශමොනවාෙ? ඒ විශ ේෂ අධිකරණයට 

ශගෝඨාභය රා්පක්ෂ මැතිතුමාශේ -එතුමා වත්මන් අතිගරු 

්නාධිපතිතුමා.- නඩුව ගත්තා. ඊළඟට, හිටපු ්නාධිපති ශ් කම් 

ලලිත් වීරතුංග මැතිතුමාශේ නඩුව ගත්තා. ශම් රශට් තිබුණු නඩු 

සංඛ්යාශවන් බරපතළම කාරණාවලට අොළව තිබුශණ් ඒ නඩු 

ශෙක ෙ?  ඒ නඩුවලට අොළ කාරණා ශෙක බරපතළ කාරණා 

ශෙකක්ෙ? ශකොශහොමෙ ඒ නඩු ශෙක විතරක් විභාගයට ගන්න තීන්දු 

කශළේ? කවුෙ ඒක තීන්දු කශළේ? එශහම නම්, බැලු බැ් මට 

ශපශනනවා, එය ශශ පාලන මුහුණුවරක් ශගන තිශබන බව. එො 

ශම් රශට් අපරාධ නඩු තිිහලා නැශෙ? සව්රී දූෂණ නඩු තිිහලා නැශෙ? 

ළමා අපචාර නඩු තිිහලා නැශෙ? මිනිසව  ාතන පිළිබඳ නඩු තිිහලා 

නැශෙ? මහ බැංකු ශකෝ ලය රදිය සිදු ශවලා නැශෙ? ඒ සිය් ල 

පැත්තක තබලා, තමන්ට විරුශධව, තමන්ශේ රණ්ඩුවට විරුශධව 

කවුරුන් ශහෝ කථා කරනවා නම්, තමන්ශේ රණ්ඩුවට විරුශධව 

බලශවගයක් එනවා නම්, ඒ බලශවගශව ඉන්න අය අරශගන 

ගිහින් ූලඩුවට ොන්න, ඒ අය අරශගන ගිහින් සිර ශගෙර ොන්න 

වැඩා  පිළිශවළක් ක්රියාත්මක කළා. එතශකොට අධිකරණශව 

සවවාධීනත්වය ශකොශහේෙ තිබුශණ්? ශම් කියන අධිකරණ 

සවවාධීනත්වය එො ශකොශහේෙ තිබුශණ්? එො අධිකරණශව 

සවවාධීනත්වයක් තිබුශණ් නැහැ. 

අධිකරණ කටුතතු අධිකරණයට භාර ශෙන්න නන . එම තීන්දු 

ගන්න නන , අධිකරණ පශධතිය තුළින්. අධිකරණශව තිශබන නඩු 

ගැන තීන්දු කරන්න නන  ශශ පාලන නායකශයෝ ශනොශවයි.  

නමුත් එො අරලියගහ මන්දිරශව තමයි ඒවා තීන්දු කශළේ. 

අරලියගහ මන්දිරශව තිබුණා, දූෂණ විශරෝධී කමිටුවක්. එො 

එශහම ශවනම  කමිටුවක් හොශගන තිබුණා. ඒ කමිටුවට එො 

නීතිපතිවරයා ශගන්වූවා, එහි අශනකුත් සියලු නිලධාරින් 

කැ ශඳවවා. එශහම ශගන්වලා ශශ පාලනාශයෝ, ඇමතිවරු, ඒ  

සියලු ශෙනා ඒ කමිටුශව වාිජශවලා කියනවා, අහව්  

එක්ශකනාශේ නඩුව ගන්න, අහව්  එක්ශකනාට නඩු ොන්න 

කියලා. ඊළඟට, "ශමොකෙ ශම් නඩුව පරක්කු?" කියලා අහනවා.  

අධිකරණය කියන්ශන් ශම්කෙ? නමුත් අෙ ශමොකක්ෙ සිදු 

ශවන්ශන්? අෙ ඒක ශනොශවයි සිදු ශවන්ශන්.  ශම් පනත් 

ශකටුම්පත් තුළිුවත් ඒක පැහැදිලි ශවනවා. අපි ශම් පනත් 

ශකටුම්පත්වලින් තීරණය කරලා නැහැ, ශශ පාලනායන් ශකොටු 

කරන්න. අපට විරුශධව කථා කරන අයට නඩු ොන්න ශනොශවයි 

ශම් පනත් ශකටුම්පත් ශගශනන්ශන්. ඒක සිදු විය ුතතු නැහැ, ගරු 

කථානායකතුමනි.  මන්්රීවරු  225ශෙශනක් ඉන්න ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව තුළ,  ශශ පාලන ව ශයන් ශමන්න ශම්ක තමයි 

්නතාවට ශෙන්න නන  රෙර් ය. තමන්ට විරුශධ ශවන අය 

අරශගන ගිහි් ලා ූලඩුශව ොන්න, හිශර් ොන්න ශනොශවයි නීති 

හෙන්න නන . නීති හෙන්න නන , රශට් වැරදි කරන මිනිනින් 

අ් ලා ගන්න. වැරදි කරන මිනිනින් උසාවියට  ශගනියන්න,  වැරදි 

කරන මිනිසවනි කවුෙ කියලා ශහොයලා බලලා ෙඬුවම් ශෙන්න තමයි 

නීති හෙන්න නන .  ඒකයි අධිකරණශව සවවාධීනත්වය කියලා 

කියන්ශන්. ගරු කථානායකතුමනි, ඒක සිශධ ශවලා  නැහැ.  

 ගරු කථානායකතුමනි, ශම් රශට් නීති ශවනසව ශවන්න නන .  

මම ෙන්ශන් නැහැ, සශභාවශයන් ඉන්න විපක්ෂයත් ශම් 

සම්බන්ධශයන් තීන්දුවක් ගනී ෙ කියලා.  විපක්ෂ නායකතුමා ශම් 

ශවලාශව සභාශව ඉන්නවා. මම ෙන්ශන් නැහැ, එතුමා ශම්කට 

ශමොන වාශේ පිළිතුරක් ශෙයිෙ කියලා. විපක්ෂශව ්රධාන 

සංවිධායකතුමාත් ඉන්නවා. ගරු කථානායකතුමනි, දින තුනක 

කාලයක් තිසවශසේ ශම් වන විට ශසෞඛ්ය ක්ශෂේත්රශව වැඩා  වර්්නයක් 

ක්රියාත්මක ශවනවා. ශම් වැඩා  වර්්නය නිසා දුක් විඳින්ශන් කවුෙ? 

ගරු කථානායකතුමනි, ඊශව  "හිරු" නාළිකාශවන්, "ශෙරණ" 

නාළිකාශවන් අපි ෙැක්කා,   ශරෝහලට රපු ඒ අහිංසක මිනිසවනි  

තමන්ශේ උශශ ක ම ශවලවත් අරශගන තිබුශණ් නැහැ. අශන්! 

අශත් තිශබන කීයක් හරි දීලා  ත්රිශරෝෙ රථයකින් ශරෝගියා 

ශරෝහලට අරශගන රවාට ශබශහත් ටික ගන්න විධියක් නැහැ. 

ශම් අහිංසක මිනිසවනි කඳුළු ශනොශවයි, ශ්  කඳුළු ශම් ශහළන්ශන්. 

ඔවුන් ශ්  කඳුළු තුළින් අඬලා කියනවා, "අශන්! ශහණ හත 

ගහනවා ශම් වැඩා  වර්්නය කරන අයට" කියලා. ඇත්තමයි,  

ශහණ හත ගහන්න නන .  

ශම් රට ශගෝලීය වසංගතයකට මුහුණ ශෙන ශවලාශව 

ගුරුවරුන්ශේ වැඩා  වර්්නයක් ඇති වුණා. ඒකට ශහේතු වුශණ් 

අවුරුදු 24ක දීර්  ඉතිහාසයක් තිසවශසේ තිබුණු ්ර වනයක්. 

ශනොශයක් රණ්ඩු රවත්, අවුරුදු 24ක දීර්  ඉතිහාසයක් තිබුණු ඒ 

්ර වනය විසඳන්නට ඔවුන්ට බැරි වුණා. හැබැයි, ගුරුවරුන්ශේ 

වැටුේ විෂමතාව පිළිබඳව ඉ් ලීමට පිළිතුරක් දීපු ගමන්, ඒක 

පෙනම් කරශගන තවත් අය වැටුේ විෂමතා තිශබනවා කියලා 

වර්්න කරන්න ගිශයොත් ශමොකක්ෙ සිශධ ශවන්ශන්? ශම් 

ශගෝ ලන් කවුෙ ශම් පලිහක් කරශගන තිශබන්ශන්? ගරු 

කථානායකතුමනි, ශම් ශගෝ ලන් පලිහක් කරශගන තිශබන්ශන් 

ශම් රශට් අහිංසක ශරෝගී ්නතාව. ඔබතුමන්ලා ගිහි් ලා බලන්න. 

අෙ ශරෝහ් වලට ගිහින් බැලුවාම අපට පුදුම ශවෙනාවක් ඇති 

ශවනවා. 

මම ෙැක්කා, සතියකට ශම් පාර්ලිශම්න්තුවටත් ඇවි් ලා ගිය 

එක පිරිමි නර්සව ශනෝනා ශකශනක්!  ඒ මහත්මයා ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවට නම් කශළේ ්ාතික ලැයිසවතුශවන්. ඔහු සිටිශව 

යහ පාලන රණ්ඩුශව. යහ පාලන රණ්ඩුශව ඉන්නශකොට ඔහු 

රනි්  වික්රමසිංහ අගමැතිවරයාශේ ඔශඩා ොක්කුශව සිටිශව. ඒ 

වාශේම හිටපු ශසෞඛ්ය ඇමතිතුමාශේ කරට අත ෙමාශගනයි 

සිටිශව. ඔහු, එතුමාශේ ශබොශහොම ශහොඳ හිතවශතක්.  ශබොශහොම 

749 750 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ශහොඳ ශශ පාලන පනිිහමක් එක්කයි ඔහු එකතුශවලා හිටිශව.  ගරු 

කථානායකතුමනි, ඔහුට ඒ ශවලාශව ශම් ්ර වනය විසඳා ගන්න 

බැරි වුශණ් ඇයි? තමන් රශට් අගමැතිවරයාශේ ඔශඩා ොක්කුශව 

සිටියා නම්, හිටපු ශසෞඛ්ය ඇමතිවරයාශේ ඔශඩා ොක්කුශව සිටියා 

නම්, ඒ ඔශඩා ොක්කුශව නැලශවන ගමන් කියන්න තිබුණා ශන්, 

"අපට වැටුේ විෂමතාවක් තිශබනවා" කියලා. ඔශඩා ොක්කුශව ඉන්න 

මිනිහාට කියන්න ශලශහසියි ශන්. තාත්තාශේ ඔශඩා ොක්කුශව 

ඉන්නශකොට පුතාට කියන්න ශලශහසියි, "අශන් තාත්ශත්! මට ශම් 

්ර වනය තිශබනවා, මට ඉසවශකෝශ්  යන්න ස් ලි නැහැ. මට 

ඉසවශකෝශ්  යන්න ශපොත් ටික අරන් ශෙන්න" කියලා. තාත්තාශේ 

ඔශඩා ොක්කුශව ඉන්න පුතාට එශහම කියන්න පුළුවන්. ගරු 

ලක්ෂවමන් කිරිඇ් ල මන්්රීතුමනි, ඉතින් ඒ විත්තීය සමිති 

නායකයාට ශම් වැටුේ ්ර වනය ගැන කියන්න බැරි වුශණ් ඇයි? 

ඔහුට පාර්ලිශම්න්තුවට එන්නත් පුළුවන් වුණා නම්, "අශන්! මාව 

ෙවසකට හරි පාර්ලිශම්න්තුවට පත් කරන්න" කියලා ඉ් ලන්නත් 

පුළුවන් වුණා නම්, ඒ කාලශව ඒක කියන්න ඇයි බැරි වුශණ් ඇයි? 

 
ගු පප්රේ නාත් ීත. පා ොලවත්ත මහසතා 
(ைொண்புைிகு ெிகரம்நொத் சி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

Permit එකත් ගත්තා. 

 
ගු පර හිත අපේගුණවර්ාන මහසතා 
(ைொண்புைிகு கரொஹித அகெகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

Permit එකත් ගත්තා ශන්. ෙවසව 5කට ඇවි් ලා permit එකත් 
ගත්තා. ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මන්්රීතුමනි, රුපිය්  ශකෝටි 

6කට තමයි ඒ permit එක විකුණුශව. ශමොකෙ, ඒ ශවලාශව 

permits තිබුශණ් නැහැ. Permits නැති හින්ො,-  [බාධා කිරීමක්  

 
ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

කවුෙ ඒ? 

 
ගු පර හිත අපේගුණවර්ාන මහසතා 
(ைொண்புைிகு கரொஹித அகெகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

අර, පිරිමි නර්සව ශනෝනා! 

 
ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

අපි ෙන්ශන් නැහැ. 

 
ගු පර හිත අපේගුණවර්ාන මහසතා 
(ைொண்புைிகு கரொஹித அகெகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

ඔබතුමා ෙන්ශන් නැශෙ? මම ශම් ශවලාශව ඔබතුමා එක්ක 

පැටශලන්ශන් නැහැ. ශමොකෙ, ඔබතුමා මා එක්ක ශබොශහොම 

හිතවත්. ඒ permit එක ගත්ත ශසේ් කාරයා කවුෙ කියලා මම 
නමත් එක්කම කියන්නම්. රුපිය්  ශකෝටි 6කට ඒක විකුණුශව. 

එතුමා ෙවසව 5යි පාර්ලිශම්න්තුශව හිටිශව. දින 5කට තමයි 

පාර්ලිශම්න්තුවට රශව. හැබැයි, ශම් රටට රෙරය කරනවා වශේ 

තමයි කථා කරන්ශන්. අශන් අම්ශම්! ශලොකුවට කථා කරන්ශන් 

රටට රෙශරයි කියලා. ඊශව කියනවා, "අහිංසක ්නතව දුක් 

විඳිනවා. රණ්ඩුව තීන්දු ගන්න නන " කියලා. 

මම කියන්ශන් ශමච්චරයි. ඔබතුමන්ලා රණ්ඩු කළත්, අපි 

රණ්ඩු කළත් ශම් රශට් ශසෞඛ්ය ශසේවාව නිසි පරිදි පවත්වාශගන 

යා ුතතුයි. අපි ශනොෙැුවවත්ව, ශබශහත් ශපත්තක් ශබොන්න නැතිව 

ශම් රශට් මිනිසවනි කී ශෙශනක් මැශරනවා ඇශෙ? ශම්වැනි ශශව්  

වළක්වන්න නීති ශගශනන්න නන . ශම්වා අතයව ය ශසේවා. 

විත්තීය සමිති නායකයන්ට විත්තීය සමිති අයිතිවාසිකම් දිනා 

ගැනීශම් අයිතියක් තිශබනවා. හැබැයි, ඒකට ක්රමශවෙයක් 

තිශබන්න නන . විත්තීය අයිතිවාසිකම් කියලා මිනිනින් මරන එක 

ශන් ශම් කරන්ශන්. ශබශහත් ටික ගන්න බැරිව මිනිසවනි 

මැශරනවා. ශම් රශට් ඉන්න ස ම පුශගලශයකුටම පුළුවන්ෙ, 

ශපෞශගලික ශරෝහලකට ගිහින් ශබශහත් ටිකක් ගන්න? එශහම 

ගන්න බැහැ. අෙ ශරෝහ් වලට ගිහි් ලා බලන්න ඒවාශව 

තත්ත්වය ශකොශහොමෙ කියලා. ශම් රශට් මාධයයට මම සවතුතිවන්ත 

ශවනවා, ශරෝහ් වල ශබශහත් ටික ගන්න බැරිව දුක් විඳින 

මිනිසවනි ළඟට ගිහි් ලා ඔවුන්ශේ දුක අහන එකට. අඩු ගණශන් 

ශම් මිනිනින් ළඟ ශතතමනයක් නැශෙ? ශම්වාට නායකත්වය ශෙන 

මිනිනින් තුළ ශතතමනයක් නැශෙ? ශමොකක්ෙ ශම්කට ශහේතුව? 

ඔවුන්ශේ වුවමනාව ශවන එකක්. ඔවුන්ට වුවමනා ශවලා 

තිශබන්ශන් රණ්ඩු විශරෝධි රැ් ලක් හෙන්න. රණ්ඩු විශරෝධී 

රැ් ලක් හෙන්න නන  නම් ඡන්ෙයක් තිේබාම ඡන්ෙය ශවලාවට 

ඒක බලා ගනිමු. හැබැයි, ඒ අය ශම් ශවලාශව උත්සාහ කරන්ශන්  

අහිංසක මිනිනින්  ිහ් ලට ශෙන්නයි.  

ශෙවුන්ෙර තුඩුශව සිට ශේදුරුතුඩුව ෙක්වා ෙක්වා ගත්තාම, 

්රධාන ශරෝහ් ම ශනොශවයි තිශබන්ශන්, ගරු කථානායකතුමනි. 

අහිංසක ්නතාව ජීවත් වන උතුරු පළාශත්ත්, නැ ශඟනහිර 

පළාශත්ත්, ෙකුණු පළාශත්ත් ග්රාීටය ශරෝහ්  -පුංචි ශරෝහ් - 

තිශබනවා.  සමහර ශරෝහ් වල කාර්ය මණ්ඩා ලය ටික ශෙනායි 

ඉන්ශන්. එක ශෙොසවතර මහත්මයායි ඉන්ශන්.   අශන්! ඒ ්රශශ වල 

මිනිනින්ට ගිහි් ලා පැනශඩා ෝ්  ශපත්තක් ගන්න විධියක් නැහැ.  

ශගොවිතැන් කරන ඒ මිනිසවනි ගශම් ඉඳලා, ශහේශන් ඉඳලා, පයින් 

ශරෝහලට එන්ශන්. ඒ අහිංසක මිනිනින්ට යන එන මං නැහැ. මම 

ෙැක්කා, ඊශව ෙවශසේ එක කාන්තාවක් කිවවා, "ශහණ හත 

ගහන්න නන " කියලා. ශහණ හතක් ශනොශවයි, ෙහසව සංඛ්යාත 

ගණනින් ශහණ ගහන්න නන  ශම් වාශේ ශශව්  කරනවාට.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 

ගු පර හිත අපේගුණවර්ාන මහසතා 
(ைொண்புைிகு கரொஹித அகெகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

ගරු කථානායකතුමනි,  මට තව  විනාිජ තුනක් ශෙන්න 

කියලා රණ්ඩු පාර් වවශව ්රධාන සංවිධායකතුමාශගන් ඉ් ලා 

සිටිනවා.  

ශම් වැරැශෙ නිවැරැදි කරන්න නන . ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමා 

ශම් ශවලාශව ගරු සභාශව ශනොසිටියත් මම එතුමාශගන් 

ඉ් ලීමක් කරනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඉතාම ඉක්මනින් ශම් 

පිළිබඳව අවධානය ශයොමු කරන්න. අතයව ය ශසේවා ශම් විධියට 

කටුතතු කරන්න ගිශයොත්,  ශම් රශට් මිනිසවනි අනාගතය 

ශගනයන්ශන් ශකොශහොමෙ කියන ්ර වනාර්ථය අප ඉදිරිශව 

තිශබනවා. ශම්ක වැරැදි ශෙයක්. ශම් වැරැදි ශශව් වලට කවුරු 

ශහෝ තීන්දුවක් ශෙන්න නන . අපිත් විපක්ෂශව හිටියා. ගරු 

ගයන්ත කරුණාතිලක මන්්රීතුමනි, තමුන්නාන්ශසේලා එො 

රණ්ඩුශව හිටියා. අපි විපක්ෂශව සිටිශදී සමහර ඒවාට, "ඔව ඒක 

ශහොඳයි" කියලා කියනවා. හැබැයි, ඒක ශනොශවයි නිබවාදී ශශ. 

අපිට කරුණු කාරණා  ශත්රුම් යන්ශන්, කාලයක් යශදි; 
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ශශ පාලනශව පරිණත ශවනශකොට; ශශ පාලනශව අත් ෙැකීම් 

ලබනශකොට. රණ්ඩුශව සිටිනවා වාශේ ශනොශවයි, විපක්ෂශව 

සිටිශදී.  විපක්ෂශව සිටිනවා වාශේ ශනොශවයි, රණ්ඩුශව සිටිශදී.  

හැබැයි, කවුරු රණ්ඩු කළත් අපට තීන්දුවක් ගන්න ශවයි. ශමවැනි 

කටුතතුවලින් ර්ය අපහනිතාවට පත් ශවනවා. ඊටත් වඩා ා, ශම් 

විධියට ර ශට් ්නතාව අපහනිතාවට පත් කරන එක  ඉතාම නරක 

ශෙයක්. 

ඒක ශබොර දිශව මාළු බ මක්, ගරු කථානායකතුමනි. එක 
පැත්තකින් අපි මිනිනින් ශවුවශවන් ඒ වගකීම ඉටු කරමින් 
ශකොවිඩ් මර්ෙන එන්නශත් තුන්වැනි මාත්රාව ලබාදීලා ශම් වසංගත 
තත්ත්වශයන් යන්තම් ඔළුව උසවසා ගන්න හැදුවා විතරයි. ශම් 
ෙවසවවල  වයිරසව උණක් තිශබනවා. ශඩා ංගු උණ ශරෝගයත් 
තිශබනවා. ඒ වාශේම ශකොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයත් තවම 
තිශබනවා. ශම් ශවලාශව මිනිසවනි බශයන් ඉන්ශන්. සාමානය 
උණක් තිබුණත් ෙැන් මිනිසවනි ශබශහත් ටිකක් ගන්න යනවා. 
ශබශහත් ටික ගන්න යන මුවසවසයාට අත් කරලා ශෙන ඉරණම 
ශම්කෙ? ගරු කථානායකතුමනි, ශම්, ඒ මුවසවසයාට අත් කරලා 
ශෙන ඉරණමෙ? ශම් රශට් රා්ය ශසේවකශයෝ 1,600,000ක් 
ඉන්නවා. ශම් 1,600,000ක පිරිසත්, "අශේ වැටුේවලත් විෂමතා 
තිශබනවා" කියලා කිවශවොත් ශමොකෙ ශවන්ශන්? එතශකොට ඒ 
1,600,000ක පිරිසත් පාරට බහින්නෙ හෙන්ශන්? ශමොකක්ෙ ශම්ශක් 
ශත්රුම? ඒ නිසා  ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමනි, ශම් සම්බන්ධශයන් 
අපිට තීන්දු ගන්න ශවයි.  හැබැයි, තීන්දු ගන්න කියන්ශන් 
ඉතිහාසශව ගත්තා වාශේ තීන්දු ශනොශවයි. ඉතිහාසශවදී වාශේ 
ශපළපාළිවලට ගහලා, ඔළු පළලා, ශපළපාළි ශමශහයවන මිනිනින් 
මරා ොන එක ශනොශවයි තීන්දු ගැනීම  කියන්ශන්. අපි නීතිමය 
ව ශයන් තීන්දු ගන්න නන . අධිකරණශයන් තීන්දු ගන්න නන . 
අධිකරණයට ශම් සම්බන්ධශයන් තීන්දු තීරණවලට එළශඹන්න 
ශවයි, රටට රෙරය කරන මිනිසවනි ශවුවශවන්. මිනිනින්ව රැක 
ගන්න උත්සාහ කරනවා නම්, අපි ශම් ශශ ක්රියාත්මක කළ ුතතුයි, 
ගරු කථානායකතුමනි. ඒකයි   කළ ුතතු වන්ශන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, විශ ේෂශයන්ම අධිකරණ පශධතිය තුළ 
සිදුවන කටුතතු පිළිබඳ සලකා බැලීශම්දී අපි ශම් ශවලාශව 
ඉක්මනින්ම බලාශපොශරොත්තු වන එක ශෙයක් තමයි අධිකරණ 
ක්රමශවෙ සඳහා පුළුවන් තරම් නවීන තාක්ෂණය ශයොො ගැනීම. 
සාමානයශයන් උසාවියක නඩුවක් අවුරුදු 20ක් විතර විභාග 
ශවනශකොට ඒ නඩුවට අොළ ලිපි ශගොුවව උසවසාශගන එන 
අධිකරණශව ශසේවකයාට උසවසාශගන එන්නත් බැරි තරම් ඒක 
වි ාල ශවනවා. ඒ ෆයි්  එක කරට ගත්තාම ඒ ශසේවකයා ශෙකට 
නැමිලා, ගරු කථානායකතුමනි. ඇයි ඒ? නඩුව අහන ෙවසක් 
ගණශන් සාක්ක සටහන් කරන ශ් ඛ්න ඒ ෆයි්  එකට ෙමලා, 
අවුරුදු 20ක් විතර ගියාම ඒක අිජ 3ක්, අිජ 4ක් විතර උස ලිපි 
ශගොුවවක් ශවනවා. අපි ශම් ක්රමයට තිත තියන්න නන  කාලය 
ෙැන් ඇවි් ලා තිශබන්ශන්. අෙ ශලෝකශව තාක්ෂණය දිුතණු ශවලා 
තිශබනවා. ඒ නිසා අපි ශම් කටුතතු ිජජිට් කරණයට අව ය වැඩා  
පිළිශවළ සකසව කරන්න නන . විෂය භාර රා්ය අමාතයවරයා 
හැටියට ගරු නාම්  රා්පක්ෂ අමාතයතුමා අධිකරණ ඇමතිතුමා 
එක්ක එකතු ශවලා ඒ වගකීම ඉටු කරන්න ෙැන් කටුතතු කරනවා. 
ශම්වා කළ ුතතු ශශව් . අපට ශම්වා කරන්න ශවනවා. 
අනාගතශවදී ශලෝකශව රටව්  තව තවත් දිුතණු ශවනශකොට, ඒ 
දිුතණු ශවන රටව්  එක්ක අත්වැ්  බැඳශගන කටුතතු කරන්න අපි 
බලාශපොශරොත්තු ශවනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  

  නැවත වතාවක් ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමාට අශේ ශගෞරවය 
සහ සවතුතිය පුෙ කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි. එතුමා කැිහනට් 
මණ්ඩා ලය තුළදීත් නිරන්තරශයන් ශබොශහොම පැහැදිලිව ශම් 
පිළිබඳව කථා කරනවා. රටට ඉතාම වැඩා ො , සවවාධීන අධිකරණ 
පශධතියක් පවත්වාශගන ය ශම් වැඩා  පිළිශවළ ක්රියාත්මක 
කරන්නට ශපළඹීම ගැන මම එතුමාට නැවතත් සවතුතිවන්ත 
ශවනවා.  

විපක්ෂශව ්රධාන සංවිධායකතුමාත්, මා හිතවත් ගරු ගයන්ත 

කරුණාතිලක මන්්රීතුමාත් සභාශව ඉන්න ශම් ශවලාශව මම ශම් 

කාරණයත් මතක් කරන්න නන ,  ගරු ලක්ෂවමන් කිරිඇ් ල 

මන්්රීතුමනි, අපි ශශ පාලන ව ශයන් ශෙපැත්තක කටුතතු 

ශකරුවත් ඔබතුමන්ලා පිළිගනීවි මම කියන ශම් කාරණය.  

තමන්ශේ ශශ පාලන මතවාෙයට විරුශධ මතයක් ෙරන මිනිනින්ට 

විරුශධව අපි ශශ පාලන ව ශයන් අධිකරණය භාවිත කරනවා 

නම්, ශපොලීසිය භාවිත කරනවා නම්, ඒක කවුරු ශකරුවත් වැරදියි. 

කවුරු ශකරුවත් ඒක වැරදියි,  අපි කවොවත් ඒක අුවමත 

කරන්ශන් නැහැ. හැබැයි, එවැනි ශශ පාලන සංසවකිතියක් අශේ 

රශට් ඉතිහාසශව යම් යම් තැන්වල තිබුණා. ඒ මහා ්රාජීර්ණ වූ 

ශශ පාලන සංසවකිතිය උරුම කශළේ යහ පාලන කාලශව. ගරු 

ගයන්ත කරුණාතිලක මන්්රීතුමනි, ඒවා කරපු අයට මම ඇඟි් ල 

දිගු කරන්ශන් නැහැ; උපශෙසව දුන්න ශකනාට මම ඇඟි් ල දිගු 

කරන්ශන් නැහැ. හැබැයි, ඒ ශශ පාලන නරුම වැශඩ් කශළේ යහ 

පාලන රණ්ඩුව කාලශව. 

ගරු කථානායකතුමනි, එො ගරු ශ්ොන්සවටන් ්රනාන්දු 

ඇමතිතුමා සිරගත කළා. ඉහළ අධිකරණශව නඩුශවදී කුරුණ ගල 

උසාවිශව  නඩුව පටන් ගන්නශකොට ශ්ොන්සවටන් ඇමතිතුමා 

රිමාන්ඩ් භාරයට ගත්තා. තීන්දුව දීලා තමයි එතුමා එළියට ෙැම්ශම්. 

ඉතිහාසය එශහමයි. නමුත් එතුමා නඩුශවන් නිශෙොසවශකොට නිෙහසව 

කළා. ඒ වාශේම ලිත් මුද්රණය කිරීම සම්බන්ධශයන් මුේ  අමාතය 

ගරු බැසි්  රා්පක්ෂ මැතිතුමාට  පවරා තිබුණු නඩුශවන් එතුමා 

නිශෙොසවශකොට නිෙහසව කළා. එතැනදී ශමොකක්ෙ අධිකරණය දුන්න 

තීන්දුව? එතුමා නිශෙොසවශකොට නිෙහසව කරන තීන්දුශවදී 

අධිකරණය කියනවා, ශම් විධියට ලිත් ගහලා තිශබන්ශන් ඒ 

අවුරුශශශ විතරක් ශනොශවයි, ඊට ශපර වසරවලත් ශම් විධියට ලිත් 

ටික කරලා තිශබනවා,  ඒ කටුතත්ත කර තිශබන්ශන් ශශ පාලන 

ව ශයන් ශනොශවයි කියලා. අධිකරණය එතැනදී ඒ විධියට විවිත 

තීන්දුවක් ශෙනවා.  හැබැයි, එතුමා රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරගත 

කරන්ශන් රෑ 10.30ට කඩුශවල උසාවිශවදී නඩු අහලා. රෑ 10.30ට 

කඩුශවල උසාවියට ශගනැ් ලා නඩු අහලා එතුමා රිමාන්ඩ් 

කරනවා.  ඔබතුමා ෙැන් මුලනිශන් ඉන්නවා වශේ එො ඒ 

මශහේසවත්රාත්වරයා උසාවිශව හිටියා, ගරු කථානායකතුමනි. මම 

සහ ඉන්දික අුවරුශධ ශහේරත් මන්්රීතුමා ඒ ශවලාශව ඒ උසාවිශව 

හිටියා. ගරු කථානායකතුමනි, නඩුව භාශගට අහනශකොට අපට 

ඇනිණා පිටුපසවශසේ තිබුණු විනිනිරුතුමාශේ කාමරශව telephone 
එක නාෙ ශවනවා; telephone එක ring ශවනවා. Telephone එක  

ring ශවනශකොට නඩුකාර උන්නාන්ශසේ රසනශයන් බහිනවා; 

බැහැලා පිටුපසවශසේ කාමරයට දුවනවා. දුවලා ගිහි් ලා ඒකට 

answer කරලා  ඇවි් ලා එක පාරටම කියනවා, බැසි්  රා්පක්ෂ 
මැතිතුමා දින 14කට රක්කත බන්ධනාගාරගත කරනවා කියලා. 

ශම්ක ශනොශවයි, අධිකරණය. ශම් අධිකරණය ශවනසව ශවන්න 

නන . ශම් සභාශව ඉන්නවා නීතිාවරු, එතුමන්ලාට අවශබෝධයක් 

තිශබනවා සවවාධීන අධිකරණයක් පිළිබඳව. අපි "ශසෞභාගයශව 

ෙැක්ම" තුළින් අතිගරු ශගෝඨාභය රා්පක්ෂ ්නාධිපතිතුමාශේ 

නායකත්වය යටශත් සවවාධීන අධිකරණයක් ක්රියාත්මක කරන්න 

අව ය වැඩා  පිළිශවළ ක්රියාත්මක කරනවා කියන කාරණය මතක් 

කරමින්, මට ශවලාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාටත් සවතුතිවන්ත 

ශවමින් කථාව අවසන් කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි.    
 

ගු ල්ව ප්ම්ද කිරිඇල්ල මහසතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි, මම ගරු ශරෝහිත අශේගුණවර්ධන 

ඇමතිතුමා එක්ක පැටශලන්න කැමැති නැහැ. නමුත්, මම එක 

ශෙයක් කියන්න නන . විත්තීය සමිති අයිතිවාසිකම් අශේ 

නීතිශයන් පිළිශගන තිශබනවා. ඒ වාශේම ශම් විත්තීය  සමිති 

අයිතිවාසිකම්  ILO එශකුවත්, ්ාතයන්තර කම්කරු 

සංවිධානශයුවත්  පිළිශගන තිශබනවා.  
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වැඩා  වර්්න නවත්වන්න නන  නම්, නීති ශේන්න. ශමොකෙ, 

වැඩා  වර්්න කිරීම කම්කරුවන්ශේ අයිතියක්. මම ෙැක්කා එක 

ඇමතිවරශයක් කියලා තිශබනවා ශම් වැඩා  වර්්න නවත්වන්න 

නන  කියලා. එශහම නම් නීති ශේන්න. වැඩා  වර්්න කිරීම අෙ 

ර්ශව සහ ශපෞශගලික අං ශව සියලු ශසේවකයන්ශේ 

අයිතිවාසිකමක් හැටියට තිශබනවා.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක අපි පිළිගන්නවා, ගරු මන්්රීතුමනි.  

Next, the Hon. M.A. Sumanthiran.  

 

ගු පර හිත අපේගුණවර්ාන මහසතා 
(ைொண்புைிகு கரொஹித அகெகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

ගරු කථානායකතුමනි,- 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමනි, why do you want to get involved in this? 

 

ගු පර හිත අපේගුණවර්ාන මහසතා 
(ைொண்புைிகு கரொஹித அகெகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

ගරු කථානායකතුමනි, අශේ ගරු ලක්ෂවමන් කිරිඇ් ල 

මන්්රීතුමා කියපු කාරණාව මම පිළිගන්නවා. කම්කරු ්රාේතියට 

අුවව, ඉ් ලීම් දිනා ගැනීම සඳහා වැඩා වර්්න කිරීශම් අයිතිය 

පැහැදිලි ශලසම කම්කරුවන්ට තිශබනවා. ඒශක් කිසිම වරෙක් 

නැහැ. හැබැයි මම කිවශව, අහිංසක මිනිනින්ශේ ජීවිත එක්ක 

ශස් ලම් කිරීම වක්රාකාරව අපරාධයක් බවට පත්ශවයි කියලා. 

මිනිනින්ශේ ජීවිත විනා  වනවා නම්, මිනිනින් මැශරනවා නම් 

එවැනි වර්්නයකින් ඵලක් තිශබනවාෙ? ඔශේ ශහෝ මශේ 

ශනොවුණාට, දුේපත් ශගෙරක අහිංසක අම්මා ශකශනක් නම්, 

තාත්තා ශකශනක් නම් මැශරන්ශන්, ශකශනකුශේ ජීවිතය විනා  

කරලා විත්තීය අයිතිවාසිකම් දිනාශගන ඵලක් ශවවිෙ? ඒකයි මම 

ඇහුශව. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Sumanthiran, you may speak now. 
 

[11.23 a.m.] 

 
ගු ල .ඒ. සුම්දිනර්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Thank you, Hon. Speaker, for the opportunity to 
participate in this Debate.  

We are debating these Amendments, which had been 
tabled yesterday, for two days. The importance of these 
Amendments cannot be underscored more than that. But, 
I am saddened to see that at an important Debate such as 
this, the entire front row of the Government benches is 

vacant. I can count on my one hand the number of 
Members on the Government side as we begin the Debate 
for today. The Minister of Justice who presented the Bill 
is not here nor is his State Minister. The Minister of 
Foreign presented a Bill today, which is to be debated 
later, connected to these matters of justice - the 
Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) 
(Amendment) Bill - and he is also not here. We only see 
three or four Members right at the back row of the 
Government benches. So, this is the seriousness with 
which the Government approaches an issue such as the 
laws' delays and the administration of justice in this 
country.  

There is yet another matter that I want to address 
before I get to the subject matter and that is to do with the 
Question that was raised by the Hon. Leader of the 
Opposition two days ago after due notice and I do not 
think an answer has been given as yet. In that also, the 
Government is remiss. The Questions that were posed are 
of enormous significance. He presented certain figures to 
show the state of the economy of the country at present. 
The Government is unable to confirm that after three 
days. The state of the economy is at an unprecedented 
low. That is something that we, as  Parliament, must take 
note of, not only take note of, but act on because 
eventually, under Article 148 of the Constitution, 
Parliament is supposed to have full control of public 
finance. So, Parliament also seems to be remiss, if we are 
not taking proper action with regard to the state, the depth 
to which the economy of the country has fallen.  

The Hon. Minister of Foreign presented a Bill which 
is connected to the subject matter today - the Amendment 
to the Prevention of Terrorism Act. It is strange that on 
the day he presents the Bill to Parliament, we have in all 
the newspapers the Minister of Justice saying that this 
Act will be repealed in toto. The Prevention of Terrorism 
(Temporary Provisions) Act, No. 48 of 1979 was brought 
in for a period of six months and we have lived with it for 
longer than 42 years now. That ought to be repealed. That 
had been promised by successive Governments. Now, the 
day that the international community is being assured that 
that draconian piece of legislation will be repealed in toto 
and a new Act will be enacted in its place, the Minister of 
Foreign stands up and presents an Amendment Bill, 
calling it “reform”. The Hon. Minister of Foreign would 
remember that when I met him in Jaffna about 10 days 
ago, I told the learned Professor that at this rate, the word 
“reform” will have to be redefined in the dictionary. He 
did not disagree with me. There is absolutely nothing new 
in the Amendment that has been proposed. Access to an 
Attorney-at-Law is already there. We even amended the 
Criminal Procedure Code some time ago. Every single 
thing that is in the Amendment is already a part of the 
law. Making the 18-month preventive detention to 12 
months makes no difference on the ground whatever 
because if you are produced before the Magistrate during 
any time, Section 7 of the Prevention of Terrorism 
(Temporary Provisions) Act states that the Magistrate 
shall remand the person till the conclusion of the trial; it 
is an indefinite detention and that is what we know. We 
do not know of people who have been released because 
18 months have lapsed and no one is going to be released 
now because 12 months have lapsed. Before that, they 
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will be produced before a Magistrate, who is bound to 
remand that person till the conclusion of the trial and the 
trial is supposed to be in the High Court. We only know 
of persons who have been there for longer than the 18 
years, not for 18 months; 18 years, much longer! And 
they are still there under the Prevention of Terrorism 
(Temporary Provisions) Act although in some emblematic 
cases, you have released or consented to release and 
therefore, released some important personalities on bail.  

Sir, yesterday, Attorney-at-Law Hejaaz Hizbullah 
came out on bail. I am very glad that he is out on bail at 
least now, after almost two years. Poet Ahnaf was also 
released on bail. But, they were released on bail after the 
Resolutions of the UN Human Rights Council and those 
of various other places named them as emblematic cases, 
as prisoners of conscience. But, there are many others 
who have not had the fortune of being named prisoners of 
conscience and they have been there for 20 or 25 years 
and some have been there for over 30 years.                   
There are, at least, 300 to 400 people at the moment 
detained under the Prevention of Terrorism (Temporary 
Provisions) Act, of whom no one talks about.  
 

I am also glad that when the Court of Appeal made the 
Order to grant bail, His Lordship Justice Neil Iddawala, of 
whom we knew in this august Assembly, made reference 
to this Act and in that short Order - three times, he uses 
the word "draconian". But, he also says it is the duty of 
the Legislature to change it. The Executive has said that 
they will change it. In the meantime, Justice Iddawala 
says that the Judiciary must interpret it in such a way that 
the draconian provisions of that law do not have a 
negative impact. That is a welcome Order, but, I repeat, 
that has applied only to one, two or three persons, whose 
cases have been highlighted. So, the law must be repealed 
in toto. This is not even an eye-wash.  

Then, moving on to the Amendments that have 
already been proposed and before us, I welcome them. As 
has been said, this comes from the recommendations of 
Justice Aluwihare’s Committee to expedite the disposal of 
cases, and pre-trial procedure in criminal matters is also a 
welcome move. But, whatever amendments we make, 
whatever changes we make even to the rules of court, we 
still have this perennial problem of laws' delays. I heard 
many Hon. Members from both sides of the House 
blaming the lawyers for most of these delays and I agree, 
being a lawyer myself, that lawyers are a great part of this 
problem.  

However, it is not only the lawyers - lawyers must 
bear most of the blame - but there are also others to be 
blamed, and the system itself too has to be put right. 
These Amendments are welcome, but they, this 
patchwork or this tinkering, would not help that process.  

Sir, I heard yesterday reference being made to the 
Administration of Justice Law that Hon. Felix Dias 
Bandaranaike brought in the 1970s but did not stand the 
test of time. In 1978, when Prime Minister J.R. 
Jayewardene took over, the first few things that he did 
was to repeal AJL Civil and AJL Criminal and bring back 
the Criminal Procedure Code and the Civil Procedure 
Code. Those laws are good, those procedural laws have a 
great amount of protection built into them, but they result 

in long delays and for modern day, we must change that 
system. We must make it quick in order that the crux of 
the matter is found. I heard the Hon. Minister who spoke 
before me talking about files being two, three feet high. 
Sometimes, the brief is big, but the question that has to be 
decided is very small. So, we must find ways of getting to 
the crux of the dispute and disposing it in very quick time. 
Therefore, in order to expedite the process, increasing the 
number of courts - [Interruption.] 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ශරෝහිත අශේගුණවර්ධන ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා වාිජ 

ශවන්න.  
 

ගු ල .ඒ. සුම්දිනර්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Thank you, Sir. There are only a handful in the 
Government benches and they too are having their private 
conference there. No one seems to be concerned about 
these important matters that are being discussed in this 
House and now, they are all getting up and leaving as 
well. The Hon. Minister is not here, as I said. No one is 
here even to respond to the questions that are raised 
properly at a debate. I have not seen the front two rows 
empty like this for a long time.  

Sir, these are important issues because in a country, 
administration of justice is fundamental to the functioning 
of a democratic society because that is the place to which 
an ordinary citizen can go and find relief, not just 
between citizen and citizen but even against the State 
itself. We have come a long way in finding the State 
liable towards its citizens and we have a long way to go 
also in that. Judicial attitudes also need to change.  

There was reference to the independence of the 
Judiciary and allegations are traded as usual by the two 
main parties saying, “During our time, we did not 
interfere with the Judiciary” and the other side says, “No, 
no, we did not interfere with the Judiciary, but you did”. 
The truth is that you both do, you both interfere with the 
independence of the Judiciary. This is just like corruption. 
Whenever issues of corruption arise, all that the 
Government Benchers say is, “When you were in office, 
this is what you did”. They do not say anything about 
what they are doing, and when the musical chairs change, 
the other side says, “When you were in office, you did 
this”. Both are right; both are true. They just take turns to 
strip the country of its resources, they take turns to deny 
the citizen justice and they blame each other when the 
shoe is on the other foot. That is how this country has 
come to the state it is in now. I am not saying this from a 
lofty pedestal or anything like that; I am much a cog in 
the wheel now as any other person is. But, I am asking, is 
it not time, when our economy has hit rock bottom and 
when the judicial system, the administration of justice has 
come to this perilous state, at least now, for us to take 
cognizance of this together, beyond party lines and put 
the system right? Because if we do not do that, the 
citizens will do it. That is how revolutions took place in 
history.  

Thank you. 
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ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

The next speaker is the Hon. (Dr.) Susil 
Premajayantha.  

Order, pleas! Before he starts, will an Hon. Member 
propose the Hon. Shantha Bandara to the Chair? 

 

ගු ඩල ප් අලහසප්පපුම මහසතා තජනමාාය අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தெருை - தவகுசன ஊடக 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Dullas Alahapperuma - Minister of  Mass Media)         

Sir, I propose that the Hon. Shantha Bandara do now 
take the Chair.  

 
ප්රශ්පනය ිධම්න ලදි්ද  ්භා ් මත ිධය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු කථානායකුරමා මූලා්නපය්ද ඉවත් වූපය්ද  ගු 

ශ්ා්දත බණ්ඩාර මහසතා මූලා්නාරූඪ ිධය. 
அதன்ெிறகு, ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலகவ, ைொண்புைிகு சொந்த ெண்டொர 
அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
SHANTHA BANDARA took the Chair. 

 

[පූ.භා. 11.39  

 
ගු තආචාර්ය  සුසිල් පප්රේමජය්දත මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுசில் ெிகரை யந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, අපරාධ අධිකරණවල, 

විශ ේෂශයන් මහාධිකරණශව නඩු විභාගයට ගැනීම 

සම්බන්ධශයන් සහ නඩුවල ්රමාෙයන් වළක්වා ගැනීශම් 

පරමාර්ථය ඇතිව ගරු අධිකරණ අමාතයතුමා විසින් අපරාධ නඩු 

විධාන සංග්රහශව 195 වගන්තියට සහ 263 වගන්තියට සංශ ෝධන 

කීපයක් ඉදිරිපත් කර තිශබනවා. ීටට රුවෂංගිකව අධිකරණ 

සංවිධාන පනශත් 5 (ඇ) වගන්තිය සංශ ෝධනය කිරීම සඳහා 

ශයෝ්නා කර තිශබනවා. ශමය කාලීන අව යතාවක්.   

මම නීතිාශයක් හැටියට දිවුරුම් දුන්ශන් 19 5 අශ්රේ්  

මාසශව. එො සිට මම මහ ඇමති ුරරය භාර ගන්නා ශතක් -1995 

ශවනතුරු- ශකොළඹ මහාධිකරණශව විත්තිශව නීතිාශයක් 

හැටියට ශපනී සිටියා. ඉන්පනිව වරින් වර මම අධිකරණශව ශපනී 

ඉඳලා තිශබනවා. මම ශම් ෙැුවත් රශව ශකොළඹ අධිකරණයක 

නඩු කිහිපයකට ශපනී ඉඳලා.  විශ ේෂශයන් අපරාධ නඩු පිළිබඳවම 

ශපනී සිටින නීතිාශයක් හැටියට මා ශමම සංශ ෝධන පිළිබඳව 

යම් අෙහසව කිහිපයකුත්, ඒ වාශේම ධනාත්මක පැත්තට විය ුතතු 

සංශ ෝධන පිළිබඳව ශයෝ්නා කිහිපයකුත් ඉදිරිපත් කිරීමට ශම් 

අවසවථාව ශයොො ගන්නවා. ෙැන්, ශමය Code of Criminal 

Procedure (Amendment) Act, No. ....... of  2021 යුවශවන් 

හැඳින්ශවන්ශන්.  Act number එක ෙමන්න තිශබනවා.  1979 

අංක 15 ෙරන අපරාධ නඩු විධාන සංග්රහය පනශත්, පළමුවන 

සංශ ෝධනය එන්ශන් - මා ළඟ තිශබනවා අපරාධ නඩු විධාන 

සංග්රහය පනත.- 195 වන වගන්තියට. එම 195 වගන්තියට තමයි 

ඉසවශස් ලාම ශම් සංශ ෝධනය ශයෝ්නා කරුව ලබන්ශන්. ඒ 

පනශත් 195 වන වගන්තිශව ශකටි සටහශන් තිශබන්ශන්, 

"අධිශචෝෙනා පත්රය ලැබුණු විට විනි වචයකාරවරයාශේ කාර්යය" 

යුවශවන්. 195 වගන්තිශව (අ) සිට (උ) ෙක්වා උප වගන්තිවල 

අපරාධ නඩු විධාන සංග්රහශව කාර්ය පටිපාටිය සඳහන් කරලා 

තිශබනවා.  

ශම් සංශ ෝධන කිහිපයක් ශකශරහි ශම් අවසවථාශව මම ගරු 

අධිකරණ ඇමතිතුමාශේ අවධානය ශයොමු කරවනවා. 

"අධිශචෝෙනා පත්රය ලැබුණු විට විනි වචයකාරවරයාශේ කාර්යය" 

කියන එක ගැන පළමුශවන්ම මම කියන්න නන . බරපතළ 

අපරාධ සම්බන්ධ නඩු  තමයි මහාධිකරණයට ශයොමු ශවන්ශන්. 

ශචෝෙනා ශගොුව කරුව ලබන්ශන් නීතිපතිවරයා විසින්. මිනී මැරුම් 

නඩුවක් වුණත්, පහළ අධිකරණයට, එනම් මශහසවත්රාත් 

අධිකරණයට ගිහින්, එහිදී කරුව ලබන මූලික විමර් නයකින් 

පසවශසේ බැලූ බැ් මට ශපශනන සාක්ක මත එය නීතිපති 

ශෙපාර්තශම්න්තුවට ශයොමු කරලා, නීතිපති ශෙපාර්තශම්න්තුව 

මඟින් අධිශචෝෙනා පත්රය ශගොුව කරුව ලබනවා. මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්්රීතුමනි, ීටට ෙවසව 3කට කලින් මම ශකොළඹ 

මහාධිකරණශව එක්තරා නඩුවකට ශපනී සිටියා. ඒශකදි 

මිනීමැරීම සහ බරපතළ තුවාල සිදු කිරීම සම්බන්ධශයන් ෙණ්ඩා  

නීති සංග්රහශව 296 සහ 317 වගන්ති යටශත් ශචෝෙනා ශගොුව කර 

තිශබනවා. ශම් සිශධිය ශවලා තිශබන්ශන් 200 දීයි. ඒ කියන්ශන්, 

ීටට අවුරුදු 14කට කලින්. විභාග අවසවථාවට - trial stage එකට - 

එනශකොට ඒ නඩුශව ්රධාන සාක්කකරුවන් ශෙශෙශනක් මිය 

ගිහින් තිශබනවා. ඒක තමයි තත්ත්වය. ඒ නඩුවට අවුරුදු 14ක් 

ගතශවලා තිශබනවා. ඊට වැිජ කාලයක් ගත වුණු නඩුත් 

තිශබනවා. ශම්කට යම් යම් ශහේතු තිශබනවා. ඒ ශහේතූන් 

හඳුනාශගන, අපරාධ නඩු ්රමාෙ වීම වැළැක්වීම සඳහා ගරු 

ශරේෂවඨාධිකරණ විනි වචයකාරවරයකුශේ ්රධානත්වශයන් රැසව 

වුණු කමිටුවක් මඟින්, නීතිා සංගමශව - Bar Association එශක්- 

සහ ්රවීණ නීතිශවදින්ශේ අෙහනිත් කැටි කරලා තමයි ශම් 

සංශ ෝධන ශගන එන්න ශයෝ්නා කරලා තිශබන්ශන්. කලින් 

Trial-at-Bar එක තිබුණා. නමුත් පනිගිය ර්ය කාලශවදී විශ ේෂ 

සංශ ෝධනයක් ශගනැවිත්, විනි වචයකාරවරුන් තුන්ශෙනකුශගන් 

සමන්විත Permanent Trial-at-Bar එකක් නිර්මාණය කළා. ශම් 

ෙවසවවල අ් ලසව ශහෝ දූෂණ ශචෝෙනා විමර් න ශකොමිෂන් 

සභාශවන් සමහර නඩු ඉදිරිපත් කළාම අධිකරණය පවා ශෙෝෂ 

ෙර් නයට ලක්වන අවසවථා තිශබනවා. ඒ බව මාධය මඟින් වාර්තා 

කර තිශබනවා අපි ෙැක්කා. ඒ නිසා විශ ේෂශයන්ම අපරාධ නඩුවල 

විමර් න කටුතතු ්රධාන කාර්යයක් ශවනවා.  

අපරාධ නඩුවල ්රමාෙය වළක්වා ගන්නත්, ඒ වාශේම නි වචිත 

වැරදිකරුවන්ට නියම ෙඬුවම ලබා ශෙන්නත් තිශබන අවසවථා ශම් 

නඩු විභාග ක්  යාම තුළින් ක්රමාුවූලලව අහිමි ශවමින් යනවා. 

ඇස දුටු සාක්කකරුවන් මිය යාම, විවිධ ශහේතු නිසා විත්තිකරුවන් 

විශශ ගත ශවලා ශසොයාගත ශනොහැකි වීම, විවිධ ශහේතූන් නිසා 

විමර් න නිලධාරින්ශේ ශනොපැමිණීම -එක්ශකෝ විරාම යනවා, 

එක්ශකෝ මිය යනවා- වැනි සියලු කටුතතු වළක්වා ගැනීම ශමම 

සංශ ෝධනශව ්රධාන අරමුණක් ශවනවා. පූර්ව නඩු විභාග 

සම්මන්ත්රණය - pre-trial conference - ශමම සංශ ෝධනවලට 

ඇතුළත් කර තිශබනවා. මා ෙන්නා තරමින් ශම්ක සිවි්  

නඩුවලටත් ශයශෙවවා. හැබැයි, ශම් pre-trial එක සිවි්  නඩුවල 

ශකොයි තරම් දුරට සාර්ථක ශවලා තිශබනවාෙ කියන කාරණය 

ගැන යම් විමර් නයක් කරන්න නන . විශ ේෂශයන්ම ශකොවිඩ්-19 

වැනි තත්ත්වයන් තුළ විවිධ රටව්  නවීන තාක්ෂණය සමඟ යම් 

යම් ක්රමශවෙ භාවිත කරනවා. අපි තවම ඒ තරම් දුරට ගිහි් ලා 

නැහැ. අෙත් විත්තිකරුශවක් උසාවියට ශගශනන්න බැහැ, 

quarantine පිට රිමාන්ඩ් එශක් ඉන්ශන්. ඉතින් Skype එශකන් 

ගන්නවා, නඩුව ක්  යනවා. තවම අශේ නිසි ක්රමශවෙයක් නැහැ 

විත්තිකරු විත්ති ූලඩුශව ශනොසිට නඩු විභාගය පවත්වාශගන 

යන්ශන් ශකොශහොමෙ කියන එක සම්බන්ධශයන්. අපරාධ නඩු 

විධාන සංග්රහශව 241 වගන්තිය යටශත් විත්තිකරු ශනොමැතිව 

නඩු අහන අවසවථා ති ශබනවා. එශහම ශනොශවයි, විත්තිකරු 

ඉන්ෙැශදී ශකොවිඩ්-19 වැනි තත්ත්වයක් තුළ ශකොශහොමෙ ශම්කට 

වික් පයක් ශයොෙන්ශන් කියන එක තාක්ෂණය එක්ක යා ුතතු 

කාරණයක්. එතැනට යන්න තව කාලයක් ගතශවවි. නමුත්, ඊට 

ශමහායින් ශම් කටුතතු කරනවා නම් ශහොඳයි.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, අපරාධ නඩු විධාන සංග්රහය 

පනශත් ්රධාන ්රාේතිශව 195 වන වගන්තියට සිදු කළ 

සංශ ෝධනශවදී අ-1-පූර්ව නඩු විභාග සම්මන්ත්රණ යටශත් (3)(අ)

හි චූදිතයාට නීතයුවූලලව ලබා ගැනීමට හිමිකම ඇති, ශචෝෙක 

පක්ෂය විසින් චූදිතයාට ශෙන ලියවිලි ලබා දීම ගැන සඳහන් 

ශවනවා. ඒවා ඉතාම වැෙගත්. නැත්නම්, වරින් වර අඩු ලියවිලි 

ගන්නවා. ඊළඟට  එහි 3(ර)හි තිශබනවා, උත්තරවාෙ දීමට අෙහසව 

කරන ශශ නි වචය කර ගැනීම සම්බන්ධශයන්. සාමානයශයන් ඒක 

්රාශයෝගිකව තරමක් දුෂවකර කාරණයක්. නමුත්, අපි පනි 

අවසවථාවලදී වුණත් අධිකරණවල උත්තරවාෙ පිළිබඳව යම් යම් 

ශවනසවකම් කරනවා. සාක්ක ශෙන සාක්කකරුශේ සවවභාවය අුවව, 

සාක්ක ඉදිරිපත් වීම අුවව තීන්දු ගන්නා ශවලාව්  තිශබනවා. 

ඊළඟට, 3(ඌ)හි සඳහන් කරනවා, 263 වන වගන්තිශව නි වචිතව 

ෙක්වා ඇති පරිදි දිනපතා නඩු විභාගයක් පැවැත්වීම කියන 

කාරණය ගැන.  නැවතත් 3 (න) වගන්තිශව ශමශසේ සඳහන් 

කරනවා:  

"263 වගන්තිශව නි වචිතව ෙක්වා ඇති පරිදි දිනපතා නඩු විභාගයක් 

රරම්භ කිරීම සඳහා හැකිතාක් ඉක්මණින් දිනයක් නියම කිරීශම් කාර්යය 

සඳහා;"  

අපරාධ නඩු විධාන සංග්රහශව 263 (න) 

ශමන්න ශම්ක ශකොයිතරම් දුරට ්රාශයෝගිකෙ කියන ්ර වනය 

ශමහිදී අපට පැන නඟිනවා. ශමොකෙ, අපරාධ නඩු විධාන සංග්රහශව 

263 වගන්තිශව ශකටි සටහන අුවව සඳහන් වන්ශන් "නඩු 

කටුතතු ක්  තැබීමට ශහෝ අඩා ාළව ක්  තැබීමට ශහෝ ඇති බලය" 

කියන කාරණයයි. අපි ෙන්නවා, විශ ේෂශයන්ම මහාධිකරණශවදී 

ශම් කටුතත්ත ශකොයි තරම් ්රාශයෝගිකෙ කියලා. අපි එය 

අවධාරණය කර ශගන තිශබන්ශන්. ෙැනට සිදුවන්ශන් ර්ශව 

නීතිායා සහ විත්තිශව නීතිාවරු කථා බහ කරලා එකඟතාශවන් 

දින නියම කර ගැනීම. ෙැන් Trial-at-Bar එශක් කියා තිශබන්ශන් 

දිනපතා නඩු අහන්න නන ය කියලායි. නමුත්, එශහම අහනවාෙ? 

එශහම ශවන්ශන් නැහැ. හැබැයි, ජූරිය ඉදිරිශව පැවැත්ශවන 

නඩුවක නම් ශබොශහෝදුරට දිනපතා නඩුව ඇශහනවා. නමුත්, ෙැන් 

ශබොශහෝ ශවලාවට ජූරිය ඉදිරිශව නඩු ඇශහන්ශන් නැහැ. ඒ 

ශවුවවට non-jury trials තමයි High Courtsවලට එන්ශන්. එම 

නිසා මම ගරු ඇමතිතුමාශේ අවධානයට ශයොමු කරනවා, 'දිනපතා' 

කියන වචනය. ෙැනට ්රාශයෝගිකව ක්රියාත්මක වන්ශන් - practice 

එශක් තිශබන්ශන් - ශෙපාර් වවශව එකඟතාව මත දින ශයොො 

ගැනීම. මම හිතන විධියට ෙැනට අශේ නීතිා මහත්වරු 20,000ක් 

පමණ  ඉන්නවා. ඒ වාශේම මහාධිකරණවල practise කරන, 

එශහම නැත්නම් නීතිශවදින් හැටියට කටුතතු කරන වි ාල 

පිරිසකුත් ඉන්නවා. අපරාධ නඩු සම්බන්ධශයන් කටුතතු කරන්න 

මහාධිකරණ 7ක්  ශකොළඹ තිශබනවා. ශවනත් ්රශශ වලත් 

මහාධිකරණ තිශබනවා. මම ගරු ඇමතිතුමාට ශයෝ්නා කරනවා, 

මහාධිකරණ විනි වචයකරුවන්ශේ සංඛ්යාව වැිජ කරන්න කියලා. 

මම එශහම කියන්න තවත් ශහේතුවක් තිශබනවා. 

1978 අංක 2 ෙරන අධිකරණ සංවිධාන පනශත් 5(ඇ) 

වගන්තිශව නි වචිතව ෙක්වා තිශබන්ශන් "මහාධිකරණ 

විනි වචයකාරවරයා ශහෝ අධිකරණ වාර්තාධිකාරී 

විනි වචයකාරවරයා විසින් පූර්ණ නඩු විභාග සම්බන්ධශයන් 

මූලාසනය ෙරුව ලැිහය ුතතුය." කියලා. High Courtsවල Trial 

Judgesලා ශවනම ඉන්නවා. එතශකොට Trial Judge ළඟට ගියාම 

ඔහු ඒක refer කරනවා, ශම් කියන රකාරයට 

මශහසවත්රාත්වරශයකුට ශහෝ දිසා විනි වචයකාරවරශයකුට pre-trial 
එක කරන්න කියලා. එතශකොට ලියවිලි හරියට තිශබනවාෙ, 

උත්තරවාෙ ශමොනවාෙ, අනයසවථානිකභාවය ගැන සඳහන් වනවාෙ 

රදී කරුණු පිළිබඳව බලන්න නන . මම හිතනවා, ශම්ක වඩා ාත් 

පහනිශවන් කරන්න පුළුවන් කියලා. මහාධිකරණශව විභාග වන 

අපරාධ නඩුවක කාර්ය පටිපාටිය සහ මහාධිකරණශව ශචෝෙනා 

එ් ල කරලා නීතිපතිවරයා විසින් විභාග කරන නඩුවලදී වඩා ාත් 

පහනියි, අපරාධ නඩු විධාන සංග්රහය පනතට ඉදිරිපත් කර තිශබන 

ශම් සංශ ෝධනයත් සමඟ මහාධිකරණ විනි වචයකාරවරුන්ශේ 

සංඛ්යාව වැිජ කරලා ශම් කාර්යය එවැනි විනි වචයකාරවරුන්ට 

පැවරීම. ඊළඟට, පනශත් 3 (6) උප වගන්තිශව සඳහන් වනවා, 

විශ ේෂ නඩු විභාග ගැන. විනි වචයකාරවරු තුන්ශෙනාම ශම්කට 

සම්බන්ධ විය ුතතුයි කියන කාරණය එහි සඳහන් කරලා 

තිශබනවා. 

ඒ කාරණය එශහම සඳහන්ශවලා තිශබනවා නම් මම කියන 

ශයෝ්නාවත් සිදු කරන්න බැරිකමක් නැහැ. ගරු අධිකරණ 

ඇමතිතුමා විසින් සං ශ ෝධන කීපයක් ගරු මන්්රීවරුන්ශේ ශම්ස 

මත තබා තිශබනවා. ඒ සංශ ෝධන පිළිබඳවත් අපි අවධානය 

ශයොමු කරනවා. ඒ නිසා කමිටු අවසවථාශවදී ශම් සංශ ෝධන 

පිළිබඳව සලකා බලන්න හැකියාව තිශබනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි,  පනිගිය මාස කීපය තුළ 

ශකොළඹ මහාධිකරණශව මහාධිකරණ  ාලා හතම ඉතාම ශහොඳ 

මට්ටමකට ්රතිසංසවකරණය කරලා, සියලු පහනිකම් සකසව කිරිම 

සම්බන්ධශයන් අපි සතුටු වනවා. ඒ සඳහා ්රතිපාෙන ලබා දීශම්දී 

මම හිතන්ශන් අධිකරණ ඇමතිතුමාත් සම්බන්ධ ශවන්න ඇති.  

ඒක ඉතාම ශහොඳයි. ශමොකෙ, ශකොළඹ මහාධිකරණවල අෙ නඩු 

ඉතා වි ාල සංඛ්යාවක් ශගොඩා  ගැහිලා තිශබනවා.  එම නඩු ක්  

ය ම අවම කර ගැනීම ශමහි ්රධාන අරමුණක්ශවලා තිශබනවා. ඒ 

අරමුණින් තමයි ශම් සංශ ෝධනය ශගනැ් ලා තිශබන්ශන්. මම 

හිතන්ශන් අධිකරණවල වැඩා  කටුතතු කරන නීතිා මහත්වරු 

වි ශ ේෂශයන්ම ශම් කාරණය පිළිබඳව ෙන්නවා. නීතිායන් වි ාල 

පිරිසක් අශේ පාර්ලිශම්න්තුශව රණ්ඩු පක්ෂය හා විපක්ෂය -  

නිශයෝ්නය කරනවා. ඒ සියලු ශෙනාශේම සහශයෝගය ශම් සඳහා 

ලැශබනවා ඇති. 

අෙ ශබොශහෝ ශවලාවට නීතිශව රධිපතයය - the rule of law - 

ගැන කථා කරන රකාරය අපි ෙකිනවා. මම ඒ සංක් පය පැහැදිලි 

කරන්න යන්ශන් නැහැ. අපි නීති උපාධිය හොරනශකොට -19 2දී 

විතර- තමයි ඒ සංක් ප පිළිබඳව සාකච්ඡා කශළේ; ්ර වන ලැබුශණ්; 

ඒවාට උත්තර ලිවශව. හැබැයි,  නීතිශව රධිපතයය කියන එක 

මතුරමින් ඉඳලා වැඩා ක් නැහැ. නීතිශව රධිපතයය සතය ශලසම 

ක්රියාත්මක ශවනවාය කියන කාරණය අපි රෙර් ශයන් ශපන්වා 

දිය ුතතු කාලය ෙැන් ඇවි් ලා තිශබනවා. ශමොකෙ, රාත්රියට 

්රවිත්ති බැලුශවොත්,  එළවලු ශතොග විකුණන තැනකට ගිහි් ලා 

තුවක්කු ශෙකක් ශපන්වලා, මුේ  පැහැර ශගන යනවා ෙකින්න 

පුළුවන්; එවැනි සිශධීන් ෙකින්න පුළුවන්. ඊශව තව සිශධියක් 

ශපන්ුවවා, සි් ලර කශඩ්කට ගිහි් ලා, එහි ශසේවකයන්ට පහර 

දීලා, මුේ  අරශගන යන හැටි. ඇයි,  ශම්? නීතියට තිශබන භය අෙ 

සමා්ය තුළ අඩු ශවමින් යනවා. ඒ නිසා නීතිය ක්රියාත්මක කළ 

ුතතුයි. ඒ වාශේම නීතිය ක්රියාත්මක කිරීම කිජනම් විය ුතතුයි. 

නීතිය ක්රියාත්මක වීම කිජනම් කිරීම සඳහා තමයි ශම් ශයෝ්නා 

ශගනැ් ලා තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ශම්ක සාධනීය, ධනාත්මක 

පියවරක්.  

විශ ේෂශයන්ම මම ශම් අවසවථාශවදී ශයෝ්නාවක් ඉදිරිපත් 

කරනවා. අෙ ඇශමරිකා එක්සත් ්නපෙය වැනි රටවල  State 

Attorney ශකශනක් ක්රියාත්මක වනවා. ඒ වාශේ ශෙයකට 

මහාධිකරණ කලාපයකට - jurisdiction එකකට - නීතිපති 

ශෙපාර්තශම්න්තුශවන්ම තව පිරිසක් බඳවා ගන්න අපට පුළුවන්. 

වර්ෂයකට  1,200ක් විතර පිරිසක් නීතිායන් ශලස pass out 

වනවා. ඒ නිසා තරුණ නීතිාවරු රාිෂයක් ශම් විත්තියට අෙ 

එනවා. ඒ අය පුහුණු කරලා, ශපොලීසිය කරන විමර් නවලදී - නිළු 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

අපරාධ ශනොශවයි, බරපතළ අපරාධ සම්බන්ධශයන් - ඒ අයශේ 

මාර්ශගෝපශශ ය - guidance එක - අුවව විමර් න ක්රියාත්මක 

කශළොත් ශබොශහෝ වැරැදිකරුවන් අ් ලා ගන්න පුළුවන් කියා මම 

හිතනවා. විවිධ තාක්ෂණික ශහේතු මත, සාක්කවල තිශබන 

පරසවපරතා මත, ලියවිලිවල තිශබන අඩුපාඩුකම් මත නිෙහසව වන 

අවසවථා ශවුවවට වරෙකරුවන්  නි වචිතවම හඳුනාශගන, ඒ අය 

නීතිශව රැහැනට හනි කර, ෙඬුවම් ලබා දීම සඳහා ඒ අුවව 

ක්රියාත්මක ශවන්න පුළුවන්.  

මම ෙැක්කා, අෙ පුවත් පතක මු්  පිටුශවම පළ කර තිශබනවා, 

නිළු වැරදි සම්බන්ධශයන් ෙඬුවම් නියම වන අයශේ අශතහි ශහෝ 

පාෙශව විශ ේකත chip එකක් ෙමා, ඒ අය නිශවසවවලම රඳවා 

rehabilitate  කරන්න උත්සාහයක් තිශබනවා කියලා. සමහර විට 

එශහම කරන්ශන් බන්ධනාගාරශව තෙබෙය අඩු කරගන්න ශවන්න 

ඇති. ෙැනට බන්ධනාගාරවල 2 ,000ක්, 30,000ක් පමණ 

ඉන්නවා. අපි ෙන්නවා, වැලිකඩා  බන්ධනාගාරයත් ශහොරණ 

්රශශ ශව ඉඩා කඩා  ඇති ්රශශ යකට ශගන යන්න ර්ය කටුතතු 

කරශගන යන බව. අුරණුශකොළපැලැසවශසේත් එකක් හැදුවා. ඒශක් 

ඉඩා කඩා  තිශබනවා. හැබැයි, ශම්වා පුළු්  කරනවා කිවවාම 

ශකශනක් කියයි, පාසලක් වහනවා වාශේ වැඩා ක් කියලා. ඒක 

පැරණි මතයක්. එශහම නම් ඉතින් ඇශමරිකා එක්සත් ්නපෙශවත් 

අපරාධ වි ාල ශලස සිදු ශවනවා, ්නගහනය එක්ක ගත්ශතොත්. 

හැබැයි, ඒ රශට් එවැනි පුශගලයන් පුනරුත්ථාපනය කරන 

ක්රමශවෙ තිශබනවා. අපි එවැනි ක්රමශවෙවලට යනවාට වඩා ා අපරාධ 

නඩු විධාන සංග්රහයට සහ රුවෂංගික වන්නා වූ   අශනක් නීතිවලට 

ශමවැනි සංශ ෝධන ශගන ර ුතතුයි. ශමොකෙ, සැකකරුවන් 

චූදිතයන් ශවලා නීතිය ඉදිරියට ශගශනනවා වාශේම, ඒ අයට 

ෙඬුවම් දීශම් ක්රමශවෙයත් කිජනම් වුශණොත්, සිදුවන අපරාධ අඩු 

කරගන්න එය ශහේතුවක් ශවයි කියා මා හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, මම නැවත වතාවක් අශේ 

අධිකරණ අමාතයතුමාට සවතුතිවන්ත ශවනවා. නීතිශව රධිපතයය 

රෙර් ශයන් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අවසවථාව උොකර ගන්නය 

කියන කාරණයත් සඳහන් කරමින්, මා ශයෝ්නා කළ සංශ ෝධන 

පිළිබඳව කමිටු අවසවථාශවදී සලකා බලන ශලසත් ඉ් ලා සිටිමින් 

මශේ කථාව අවසන් කරනවා. 

සවතුතියි. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. Rauff Hakeem. You have 10 minutes.  

 
[11.54 a.m.] 

 

ගු රවුෆප හසකී  මහසතා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Presiding Member, the Hon. Minister of Justice 
has presented three important Bills that deal with 
Amendments to the Code of Criminal Procedure Act, the 
Civil Procedure Code as well as to the Judicature Act, 
which provide for the concept of pre-trial judges and 
some procedural matters connected to their functions. So, 
this is a very welcome move. All of us have no objection 

to this important concept being introduced. It will no 
doubt reduce the burden on the trial judges to dispose of 
pre-trial issues expeditiously, and perhaps, save some 
time. Of course, the Ministry and the Judicial Service 
Commission will have to equip the system with men and 
material to make this a reality, which is a matter that 
everybody would concede.  

However, yesterday, when I listened to the Hon. 
Minister, he was seen labouring the point that our 
Judiciary is independent and that the Ministry does not 
wish to unduly influence those in charge of judicial 
functions. Certainly, none of us are accusing the Hon. 
Minister, who was a regular practitioner in courts until he 
took over the Cabinet Ministry, to be influencing judges. 
But, he laboured that point time and again to say that the 
Government does not influence the judges. The fact is, 
under the Twentieth Amendment to the Constitution, the 
procedure of appointment and promotion of judges is left 
exclusively with the Executive - of course, the so-called 
Parliamentary Council is virtually a rubber stamp - and it 
results in indirect influence being exercised. That is a fact 
and that is why people are opposed to this Twentieth 
Amendment to the Constitution.  

Having said that, let me also say that laws' delays will 
not disappear just because you make these laws and make 
sanctimonious pronouncements, saying that we are a 
responsible member of the international community and 
that we never interfere with the Judiciary. These 
sanctimonious comments are not going to simply make it 
possible for you to get over the problem of laws' delays in 
our courts. Now, this Government’s record of abusing the 
Prevention of Terrorism Act to take revenge on their 
political opponents and innocent people has resulted in 
matters being referred to in Resolutions before the 
Human Rights Council and those that had been passed 
even in the European Parliament and moved in the US 
Senate with several members commenting on the human 
rights situation in this country and the way in which the 
Prevention of Terrorism Act is being abused. So, in 
Parliaments of many countries of the Commonwealth 
including the United Kingdom, Australia, New Zealand 
and in many other countries, these matters regarding the 
abuse of the Prevention of Terrorism Act do come up. 
This morning, in fact, when the Amendment to the 
Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act was 
being presented, after the Secretary-General read out its 
Title, I asked from the Hon. Minister of Foreign 
regarding the issue that has been raised by the European 
Union at the Joint Commission discussions.  

There is a joint communiqué that had been issued by 
EU-Sri Lanka Joint Commission. Here is what “The 
Morning” newspaper states today about that, I quote: 

“However, the EU noted that important elements had not been 
included in the PTA (Amendment) Bill that has been gazetted. Sri 
Lanka took note of the views expressed by the EU to take further 
steps to make the PTA fully compliant with international norms.” 

I asked the Hon. Minister, "Are you going to move 
Amendments?" But, he tried to avoid the issue saying, 
“We will take it up when the Bill is taken up for debate”.  
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ගු පශ්හසා්ද ප ේ්මසිශහස මහසතා   
(ைொண்புைிகு தசஹொன் கசைசிங்க ) 

(The Hon. Shehan Semasinghe )  

We are going to propose Amendments.  
 

ගු රවුෆප හසකී  මහසතා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

Let us see how far it will be in keeping with the good 
practices in other countries. We do not have much faith in 
this Government with the way the PTA is already being 
abused.  

The latest fiasco is the the intemperate statement made 
by the Foreign Ministry targeting Ms. Ambika 
Satkunanathan, a respected former Commissioner of the 
Human Rights Commission of Sri Lanka, for having 
apprised the Committee of the European Parliament 
appointed to review the GSP Plus facility about the rights 
situation in Sri Lanka.  I would now like to quote from the 
article titled "A dangerous dog-whislte" in the “Daily FT” 
of 07th , February, 2022.   

“The Ministry of Foreign Affairs descended to new lows last week 
by issuing a statement publicly targeting Human Rights 
Commission of Sri Lanka former member and prominent human 
rights lawyer Ambika Sathkunanathan."  

The targeted attack by the Ministry of Foreign Affairs against a Sri 
Lankan citizen and human rights advocate for engaging with 
international mechanisms concerned with the deteriorating rights 
situation in the island was roundly condemned.”  

Now, what does the Ministry say?  

"…. the Ministry claimed her submission to the EU Parliament was 
'reminiscent of LTTE propaganda'." 

A veiled threat was being held out against this human 
rights activist. This is a very unbecoming attitude and in 
my opinion, a very undiplomatic way of confronting an 
individual with the Foreign Ministry going to the 
unprecedented levels of issuing a statement! And we are 
only becoming a pariah State by engaging in such 
fruitless exercises.  

These new provisions, of course, may reduce the 
misery of laws' delays when it comes to pre-trial matters. 
But, what about the long-suffering suspects arrested by 
the CID, the TID and the CCD, the so-called specialized 
agencies of the Police which have been willy-nilly 
arresting people on flimsy grounds while taking cover 
under the Prevention of Terrorism Act and keeping 
people for 90 days at a time and some, for about two 
years or more?  

Yesterday, Hejaaz Hizbullah was finally given bail 
after 22 months in custody! Sir, I would like to quote 
from the Judgment given by His Lordship Neil Iddawala, 
former member of the officials’ bench of this House. It is 
a very well prepared Judgment. In that, what does His 
Lordship Neil Iddawala say? I quote: 

"The PTA is the result of a Bill titled “An Act to make temporary 
provisions for the prevention of  acts  of  terrorism  in                            
Sri  Lanka, ..." 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have two minutes more.  

ගු රවුෆප හසකී  මහසතා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

Sir, I think I have four minutes.  

 

ගු ශ්ා්දත බණ්ඩාර මහසතා 
(ைொண்புைிகு சொந்த ெண்டொர) 
(The Hon. Shantha Bandara)  

No.  

 

ගු රවුෆප හසකී  මහසතා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

The Judgment further states, I quote: 

"A careful reading of the corresponding Hansard (in 1979 Volume 5 
Columns 1428- 1596) clearly sets out the ‘temporary’ nature of the 
statute highlighting in specificity the contextualised enactment of 
the same. Reference was made to ‘terrorism’ in the context of 
separatist ideology perpetuated by the objective to ‘establish 
Eelam’..." 

His Lordship  further goes on to say, I quote: 

“Since then, four decades have passed, and the PTA has strayed far 
away from its historical context. The PTA, if in its application and 
implementation, creates a vicious cycle of abuse, the very purpose 
of the statute will be defeated." 

 "However, it is alleged that the PTA has been utilised at times to 
the detriment of personal liberty by its draconian implementation."  

"Ultimately, it is up to the Legislature to ensure that the draconian 
elements of the law combating terrorism are dispensed with per 
modern day contexts. Until such time, it is the judiciary’s duty to 
employ existing legal provisions and constitutional powers to 
interpret the same elements in the interests of justice.” 

Having said that only he gave bail to Hejaaz 
Hizbullah. So, that is what one of the former 
distinguished members of the Officials' Bench of this 
House, Justice Neil Iddawala, says in his Judgment.  

I think it is also important for us to have a look at 
other judgments. Take the Judgment of Shani 
Abeysekara’s case. There again, when granting bail to 
Shani Abeysekara by the Court of Appeal, there was 
condemnation of fabricating evidence. There were other 
such observations in many other cases. What about Azath 
Salley’s case? In that case, the presiding Judge saw the 
flimsy way in which the indictments had been presented 
and Mr. Salley was finally acquitted from all charges and 
released. This is the way in which you all are using the 
PTA and various other provisions. Particularly in Azath 
Salley’s case, you used the hate speech provisions in the 
ICCPR Act. Then, what happens? You use the hate 
speech provisions in the ICCPR Act to take revenge on 
your political opponents, but when men in robes come 
and use absolute hate speech, they are rewarded, with one 
being appointed as Chairman of the Presidential Task 
Force! That is what happens. If you are in robes, you can 
engage in hate speech as you like. That is what the 
Executive thinks. Is this the way you are going to behave? 
The international community has seen through this 
duplicity by the Government and that is why now you are 
forced to amend the PTA. But amending the PTA alone 
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would not do; you have to totally get rid of it and 
introduce a new Act, at least a Counter Terrorism Act 
separately in keeping with the good international 
practices. That is what I have to say, Sir.  

I know my time is up, Sir, but let me also say a few 
words about the need to enact a contempt of court law. 
What happened to Ranjan Ramanayake? In his case, 
clearly it was seen as an excessive sentence, four years! 
Of course, his impropriety in uttering things outside this 
House may have landed him in trouble, but the excessive 
sentence was an issue. So, after Ranjan Ramanayake’s 
case, we feel that a contempt of court law must be enacted 
and that the discretion of courts also has to be properly 
streamlined and limited. That has to happen; that has been 
felt for a long time. There was something on the drawing 
board - Senior Counsel Mr. Kanag-Isvaran has presented 
a paper through the Bar Association for consideration by 
the Minister of Justice as well. Then, a draft law was also 
presented; that is there on the drawing board. A contempt 
of court law is an important thing. The Judiciary 
Accountability Act is another one which is available in 
Singapore. Then, we also have to have a Sentencing 
Policy Act because there are variances between sentences 
by two judges on the same matter and all these matters 
need to be considered. I think it is only through these 
types of new legislations that we can ensure that at least a 
certain seminal justice would prevail in this country, 
particularly with the attitude of this Government towards 
abuse of such special laws like the PTA and the ICCPR 
Act. 

Thank you.  

      
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සාගර කාරියවසම් මන්්රීතුමා.  ඔබතුමාට විනාිජ 12ක 

කාලයක්  තිශබනවා. 
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ගු ්ාගර කාරියව්  මහසතා 
(ைொண்புைிகு சொகர கொொியவசம்)  

(The Hon. Sagara Kariyawasam) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, අශේ ගරු අධිකරණ 

ඇමතිතුමා ඉතා ්රගතිශීලි සංශ ෝධන කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර 

තිශබන අවසවථාවක ඒ සම්බන්ධශයන් මටත් කථා කරන්නට 

අවසවථාව ලැබීම ගැන සතුටු ශවනවා.   

ඇත්ශතන්ම රටක අධිකරණ පශධතිය කියන්ශන්, රශට් 

සංවර්ධනශව නියමුවා කිවශවොත් ඒක නිවැරදියි.  අධිකරණ 

පශධතිය නිසියාකාරව ක්රියාත්මක වීම රටක සංවර්ධනය සඳහා 

ශබශහවින් ඉවහ්  වන ්රධාන සාධකයක්. එවැනි අව යතාවක් 

සපුරන්න තමයි අපි ශම් රශට් "වාණි් මහාධිකරණ" කියන 

අධිකරණ පශධතිය පිහිශටවශව. නමුත්  අෙ අපට අශපන්ම අහන්න 

්ර වනයක් තිශබනවා. ඒක තමයි, ශම් වාණි් මහාධිකරණවලින් 

අපි බලාශපොශරොත්තු වූ ශසේවය, අපි බලාශපොශරොත්තු වූ කර්තවයය 

ඉටු ශවනවාෙ කියන ්ර වනය. ශම් රශට් මුේ  රශයෝ්නය කරන 

රශයෝ්කයන් ශවුවශවන් ඉක්මනින් නඩු විසඳීශම් ක්රියාොමය 

සිශධ කරන්න වාණි් මහාධිකරණ සමත් ශවලා තිශබනවාෙ, 

නැශෙ? ඇත්තටම මට නම් හිශතන විධියට ඉක්මනින් නඩු 

විසඳීශම් ක්රියාවලියක් සඳහා ය මට  වාණි් මහාධිකරණ අසමත් 

ශවලා තිශබනවා, ඉතාම කනගාටුොයක විධියට.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, ශම් අධිකරණ කටුතතුවල 

තිශබන ්රමාෙවීම් අවම කරලා, ශම් රශට් ්නතාවට අධිකරණය 

තුළින් ඉක්මනින් ුතක්තිය ඉෂවට කරදීමට ගරු අධිකරණ 

ඇමතිතුමා ්ර ංසනීය ක්රියාොමයක් සිශධ කරනවා. පනිගිය 

කාලශව ශරේෂවඨාධිකරණශව විනි වචයකාරවරුන් සංඛ්යාව ඉතා 

වි ාල ශලස වැිජ කළා. හැබැයි, අෙ ශවනශකොට අපි බලපාශරොත්තු 

වුණු ඒ කාර්යක්ෂමතාව ශරේෂවඨාධිකරණය තුළින් ලැබී තිශබනවාෙ 

කියන කාරණය සම්බන්ධශයන් ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමා ශම් 

ගරු සභාවට යම්කිසි වාර්තාවක් ලබා ශෙනවා නම්  නිදුනියි කියා 

මම හිතනවා.    

ශමොකෙ, ශම් නඩු ඉක්මන් කළා කියන කාරණය,  නඩුවලින් 

්නතාවට ුතක්තිය ඉටු ශවනවාය කියන කාරණය සමඟ 

සැස ශඳන්ශන් නැහැ.  ලංකාශව සිටින ස ම විනිනිරුවරශයක්ම 

භගවතී විනි වචයකාරතුමා වාශේ අය කියලා අපි උපක් පනය 

කශළොත්,  අපි දුවන්ශන් මිරිුරවක් පසවශසේ කියලා මම හිතනවා.  

එශහම නම්  අපි බලාශපොශරොත්තු ශවන ඉලක්ක කරා යන්නට 

අපට ශකොශහත්ම ශනොහැකි ශවයි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි,  පනිගිය කාලශව ශම් රශට් 

අධිකරණ ක්රියාොමය ශකොච්චර අවභාවිත කළාෙ,  ශම් රශට් 

අධිකරණ ක්රියාොමය විනා  කරලා  ්නතාව තුළ අධිකරණය 

ශකශරහි තිබුණු වි වවාසනීයත්වය  නැති කරන්න ශකොපමණ දුරට 

කටුතතු  කළාෙ කියන එක අපි ෙැක්කා. එො සවවාධීන අධිකරණ 

පශධතියක් තුළ සිදුවිය ශනොහැකි, ඇෙහිය ශනොහැකි ක්රියාකාරකම් 

සිශධ වුණා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශව මන්්රීවරයකු ශලස සිටි දුමින්ෙ 

සි් වා මහතාට සිරෙඬුවම් ලබා ශෙන්න, ශම් පාර්ලිශම්න්තුශවම 

හිටපු මන්්රීවරශයක් මහාධිකරණශව හිටපු විනි වචයකාරවරියක් 

සමඟ කුමන්ත්රණය කරපු රකාරය ශම් මුළු රශට්ම ්නතාව 

ෙැක්කා. ුතක්තිශව රන්ශෙශවොල හැටියට සලකන අධිකරණශව 

විනි වචයකාරවරියක් පාර්ලිශම්න්තු මන්්රීවරයකු සමඟ 

අධිකරණශව තමන් ඉදිරිශව පවතින නඩුවක තීන්දුව ගැන 

සාකච්ඡා කිරීම කියන ඒ කාරණයම  අශේ අධිකරණ ඉතිහාසයට 

ඇතුළත් කරපු මහා වි ාල කළු පැ් ලමක් කියලා මම හිතනවා. 

අධිකරණ ක්රියාොමය තුළ ශමවැනි ශශව්   සිදුවිය හැකි ෙ කියන 

්ර වනය අපට තිශබනවා.  නමුත්, ශමවැනි ශෙයක් අශේ අස් වාසී 

රටක් වන ඉන්දියාව වාශේ රටක සිදු වුණා නම්, ඒ කාරණයට 

සම්බන්ධ ශවච්ච නිලධාරින් සහ ඒ විනිනිරුවන් ශම් වන විට 

සිටින්ශන් හිර ශගව් වල.  නමුත්,  ශම්  සම්බන්ධශයන් අශේ 

රශට් වග කිවුතත්තන් ගන්නා තීරණය ශමොකක්ෙ කියලා අපි 

අහනවා; අපි බලාශගන ඉන්නවා. අෙ ශවනශතක් ඒ 

සම්බන්ධශයන් කිසියම් ක්රියාමාර්ගයක් ගත්තාෙ  කියන එක  ශම් 

රශට් ්නතාවට ්රකා  කිරීශම් වග කීමක්, ුතතුකමක් අධිකරණ 

ඇමතිතුමාට වාශේම ශම් රශට් ශරේෂවඨාධිකරණයටත් තිශබනවා. 

ඒක තමයි ඇත්ත. ඒත් කියන්න කනගාටුයි,  ශම් රශට් බදු ශගවන 

්නතාවශේ මුෙලින් නඩා ත්තු වන අධිකරණ පශධතියක් තුළ 

අනාගතශව දී ශමවන් සිදුවීම් සිදු ශවන්ශන් නැහැ කියන ඒ 

වි වවසනීයත්වය ලබා ශෙන්න අෙ ශවනශතක් අපි සමත් ශවලා 

නැහැ. ශමවැනි ශශව්  බුමුතුරුණු යටට අතුගාලා ොලා ඉදිරියට 

ගමන් කරන්න යනවා නම් ශමොකෙ ශවන්ශන්?  

ශම් අධිකරණ පශධතිය තුළ වැරදි කරන නිලධාරින් ඉන්න 
පුළුවන්; දූකත නිලධාරින් ඉන්න පුළුවන්.  ඔවුන් සම්බන්ධශයන් 
ක්රියාමාර්ග ගන්ශන් නැත්නම්  අපි ශම් ශගශනන ්රගතිශීලි 
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සංශ ෝධනවලින් සිදු ශවන්ශන් රටට යහපතකට වැිජය අයහපතක් 
කියලායි මම හිතන්ශන්. ඒක  නිසා  ශම් රශට් ්නතාවට  ුතක්තිය 
ලබා ගන්න තිශබන අවසාන සවථානය වන අධිකරණශව 
සවවාධීනත්වය සහ අධිකරණශව අපක්ෂපාතිත්වය සම්බන්ධශයන්  
රටක් හැටියට අපි ීටට වඩා ා සැලකිලිමත් ශවන්න නන  කියලා මම 
හිතනවා.   පනිගිය කාලශව යහ පාලනය කියලා රපු රණ්ඩුව ශම් 
රශට් අධිකරණ පශධතිය ශකොතරම් වැරදි විධියට භාවිත කළාෙ 
කියන එක අපි ෙැක්කා.   අධිකරණය රෑ 12.00 ශවනශතක් විවිතව 
තියාශගන, ශබොරු ශචෝෙනා ොලා තමන්ශේ ශශ පාලන 
විරුශධවාදීන්ට ෙඬුවම් කරන්න අධිකරණ පශධතිය පාවිච්චි කරපු  
ඒ කැත, නින්දිත ඉතිහාසය අපි ෙැක්කා.  

හැබැයි,  අපි සතුටු ශවනවා, අපශේ ර්ය තුශනන් ශෙකක 
බලයක් ලබාශගන ඇවි් ලාත් අධිකරණශව සවවාධීනත්වයට අත 
තියන්ශන් නැතිව ශම් රශට් ්නතාවට අධිකරණය ශකශරහි නැවත 
වි වවාසනීයත්වයක් ශගොඩා  නඟා ගත හැකි රකාරයට කටුතතු 
කිරීම ගැන. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, ඇත්තටම 
විනිනිරුවන්ශේ ෙක්ෂතාව සහ අපක්ෂපාතිත්වය පෙනම් කරශගන 
ඔවුන්ට උසසවවීම් ලබාශෙන, ඒ වාශේම විනිනිරුවන්ශේ ෙක්ෂතාව 
සහ අපක්ෂපාතිත්වය ්රමාණවත් ශනොවන්ශන් නම් ඔවුන් ඉවත් 
කිරීශම් ක්රමශවෙයකුත් ශම් අධිකරණ පශධතිය තුළ ඇති 
ශනොකශළොත් ශපොලීසිය ඉ් ලනශකොට ඇප ශෙන්නයි, ශපොලීසිය 
විරුශධ ශවනශකොට රිමාන්ඩ් කරන්නයි පුළුවන් විධිශව 
විනි වචයකාරවරු ශම් රශට් ිහහි ශවන එක වළක්වන්න බැහැ 
කියලා මම හිතනවා.  

අවසාන ව ශයන් මම  තව එක කරුණක් ්රකා  කරන්න 
කැමතියි. වසර 2 ක් අධිකරණ ක්ශෂේත්රය තුළ සක්රියව කටුතතු කළ 
නීතිාවරශයක් හැටියට මම කියන්න කැමතියි, ශම් රශට් 
අධිකරණ පශධතිය තිශබන්ශන් ශම් රශට් ්නතාවට -ශම් රශට් 
පුරවැසියන්ට- බව.  ඔවුන්ට ුතක්තිය ලබා ගන්න, සාධාරණත්වය 
ලබා ගන්න පිහිටු වූ ක්රමශවෙය, ක්රියා පශධතිය තමයි අධිකරණය 
කියන්ශන්. නමුත් මා අත්ෙකින ශෙය නම්, ශම් රශට් 
විනි වචයකාරවරු සිතා ඉන්නවා අධිකරණ තිශබන්ශන් ඔවුන්ට 
කියලා. ශම් රශට් නීතිාවරු සිතාශගන ඉන්නවා අධිකරණ 
තිශබන්ශන් ඔවුන්ට කියලා. ශම් රශට් අධිකරණවල ශසේවය කරන 
අය සිතාශගන ඉන්නවා අධිකරණ තිශබන්ශන් ඔවුන්ට කියලා. 
හැබැයි, ශම් රශට් කිසිම අධිකරණයකට අිජය තියන කිසිම 
පුරවැසිශයකුට සිශතන්ශන් නැහැ, ශම් රශට් අධිකරණ තිශබන්ශන් 
අපි ශවුවශවන් කියලා. ශමන්න ශම් තත්ත්වය ශවනසව කශළේ 
නැත්නම්  රටක් හැටියට අපට ඉදිරියට යන්න බැරි ශවයි කියලායි 
මම හිතන්ශන්.  

සවතුතියි. 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
( ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු (රචාර්ය) හර්ෂ  ෙ සි් වා මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාිජ 

12ක කාලයක් තිශබනවා. ෙැන් ශවලාව ෙහව්  12.1 යි.  
 

[අ.භා. 12.1   

 
ගු තආචාර්ය  හසර්් ා  සිල්වා මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

ශබොශහොම සවතුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි.  

 ශමම පනත් ශකටුම්පත් සම්බන්ධශයන් අශේ පාර් වවශයන්  
කරුණු ෙැක්වූ රවුෆව හකීම් මන්්රීවරයා ඇතුළු සියලුශෙනාශේ 
අෙහසව මම අුවමත කරනවා. මම එතැනින් එහාට ගිහින් යම් 
වැෙගත් කාරණාවක් පිළිබඳව අෙ කථා කරන්න බලාශපොශරොත්තු 
ශවනවා.  

විපක්ෂ නායකතුමා 27(2) සවථාවර නිශයෝගය යටශත් 

්ර වනයක් අහලා ෙැන් ෙවසව තුනක් ගතවී තිශබනවා. රශට් තිශබන 

රර්ථික ගැටලුව පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කියලා තමයි 

එතුමා ඉ් ලා තිශබන්ශන්. මම ශම් පාර්ලිශම්න්තුශව අවුරුදු 11ක්, 

12ක් විතර ඉඳලා තිශබනවා. ශම් වාශේ බැරෑරුම් ්ර වනයකට 

පිළිතුරු  ශනොදී පැනලා ගිය රණ්ඩුවක් ශම් අවුරුදු 10, 12 තුළ 

තිබුණාෙ කියලා මම ෙන්ශන් නැහැ. බැසි්  රා්පක්ෂ මුේ  

ඇමතිවරයාශගන් ඒ ්ර වනය අහලා තිශබන්ශන්. එතුමා ශපශර්ොත් 

නැහැ, ඊශයත් නැහැ, අෙත් නැහැ.  

  ඔය අතරතුශර් ශසේවක අර්ථසාධක අරමුෙලට ශහොශරන්, 
කළුවශර් විදින්න ගිය කථාවක් සම්බන්ධශයන් ෙැන් ්ර වන කීපයක් 
මතු  ශවලා තිශබනවා. ගරු රශම්ෂව පතිරණ ඇමතිතුමා ශම් 
ශවලාශව  ගරු සභාශව ඉන්නවා. එතුමාත් ඒ ගැන අෙහසව ෙක්වලා 
තිබුණා. ඒ නිසා මම බලාශපොශරොත්තු ශවනවා, එතුමාත් ශම් 
කථාව අහශගන ඉදියි කියලා. ශපබරවාරි 7වැනි සඳුො හැන්ෙ ශව 
ශකොශළේ වහලා ශසේවක අර්ථසාධක අරමුෙලට විදින්න ගියා. නමුත් 
අවාසනාවකට මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, අශේ උකුනි ඇහැට 
අශන්, අශපොයි ඒක අහු වුණා. එො රෑම අපි ්රවිත්ති හරහා ඒ ගැන 
්නතාව ෙැුවවත් කළා. ෙැන් ශවනශකොට මුළු රටම ශම් 
සම්බන්ධශයන් සාකච්ඡා කරන්න පටන් අරශගන තිශබනවා. 
ශබොශහෝශෙනා ශම්කට විරුශධව අෙහසව ඉදිරිපත් කරනවා. හැබැයි, 
ඊශව ශම් පාර්ලිශම්න්තුශවදී සමහර අය රට ශනොමඟ යවන්න 
උත්සාහ කළා. නිම්  සිරිපාල ෙ සි් වා ගරු ඇමතිතුමා කිවවා, ශම් 
ශසේවක අර්ථසාධක අරමුෙලට ගහන්න යන සියයට 25 බශෙ ගැන 
කම්කරු අමාතයාං ය විරුශධයි කියලා. එතුමා තුන් හතර 
වතාවක්ම කිවවා ලු, එශහම කරන්න එපා කියලා. නමුත් ඒ 
කට්ටිය ඒක ඇහැවශව නැහැ ලු. නාම්  රා්පක්ෂ ඇමතිවරයා 
කියනවා  ශම්ක පනිගිය රණ්ඩුව ශගනාපු පනත් ශකටුම්පතක් 
කියලා.  

ඒ ගැන බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිවරයා අෙ පැහැදිලි කරනවා 
කියලා කිවවා. ලක්ෂවමන් කිරිඇ් ල මන්්රීතුමා නාම්  රා්පක්ෂ 
ඇමතිවරයාට අභිශයෝග කරලා ඇහුවා, ශමොකක්ෙ ඔය කියන්ශන්,  
ශමොන පනශත්, ශමොන වගන්තිය ගැනෙ කියන්ශන් කියලා. 
එතශකොට එතුමාට ඒකට උත්තර නැති වුණා. හැබැයි පිළිතුරු 
ශෙන්න අෙ බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිවරයා  ඇවි් ලාවත් නැහැ. 
එකම ඇමතිවරශයක්වත් අෙ ශමම සභාශව නැහැ. අපි ගරු කරන 
රශම්ෂව පතිරණ ඇමතිවරයා විතරයි ශම් සභාශව ඉන්ශන්. 
ශමොකක්ෙ ශම් ශවන්න යන්ශන්? රුපිය්  මිලියන 2,000කට වඩා ා 
ලාභයක්, එශහම නැත්නම් රොයමක් තිශබන සමාගම්වලට බැසි්  
රා්පක්ෂ ඇමතිවරයා පනිගිය අය වැශයන් සියයට 25ක අධිභාර 
බශෙක් පැශනවවා. නමුත් ඒ ගැන කිසිම කථාබහක් වුශණ් නැහැ. 
ශමොකෙ, වි ාල ලාභයක් උපයපු කණ්ඩා ායම්වලින් බශෙක් අය 
කරන එක පිළිබඳව ශලොකු ගැටලුවක් සමා්ශව ඇති වුශණ් නැහැ. 
නමුත් මම ඒකට යමක් එකතු කරන්න නන . Retrospective tax, 
එශහමත් නැත්නම් පනිගාීට බදු, අතීතයට බලපාන පරිදි බදු අය 
කරන එක වැරදියි. ඒක ගැන ශවනම ශවලාවක කථා කරන්න 
පුළුවන්. නමුත් ශම් බශෙ ගැසට් එක හරහා ක්රියාත්මක කරන්ශන් 
2020 අශ්රේ්  ඉඳලා 2021 මාර්තු ෙක්වා. එත   ශකොට ශම්ක පනිගාීට - 
regressive - අතීතයට බලපාන බශෙක්. ඒක ශහොඳ බශෙක් 
ශනොශවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, ඒ ශකශසේ ශවතත් අපි 

තුෂවණිම්භූත වුශණ්, ශම් ගැසට් එශක් 'සමාගම' යන්න නිර්වචනය 

කරපු විධිය ගැනයි. 2022 ශපබරවාරි 03 වන දින නිකුත් කර ඇති 

අධිභාර බශෙ සම්බන්ධශයන් වූ ශමම ගැසට් නිශවෙනය මම 

්භාගත* කරනවා.  

769 770 

————————— 
*  පු්පතකාලපේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்ெட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 මුලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, ඔබතුමන්ලාශේ ශම් ගැසට් 

නිශවෙනශව 5වැනි පිටුශව  සඳහන් ශවනවා, " 'සමාගම' යන්නට, 

2017 අංක 24 ෙරන ශශශීය රොයම් පනත යටශත් ඒ ශයදුමට දී 

ඇති  අර්ථයම  තිිහය ුතතුය;" යුවශවන්. ශම් කාරණය වැෙගත්. 

2017 අංක 24 ෙරන ශශශීය රොයම් පනශත් සමාගම යන්නට 

නිර්වචනයක් තිශබනවා. ශශශීය රොයම් පනශත් 'සමාගම' යන්න 

නිර්වචනය කර ඇති එම ශකොටස මම  ්භාගත* කරනවා. 

එම පුළු්  අර්ථයට අුවව, සමාගම කියන එකට සමාගම් පනත 

යටශත් නිර්වචනය වන සමාගම්වලට අමතරව "යම් මිත්රශීලී 

සමිතියක්, ශගොඩා නැඟිලි සමිතියක්, විරාම වැටුේ අරමුෙලක්, 

අර්ථසාධක අරමුෙලක්, විරාම අරමුෙලක්, විරාම පාරිශතෝකක  

අරමුෙලක් ශහෝ ඒ  හා සමාන අරමුෙලක් ශහෝ සමිතියක්" යන 

සියලු ශශ අයිති ශවනවා.  ශමොකෙ, ඒශක් objective එක ශවනසව. 

නමුත්  ගරු ඇමතිතුමනි, සමාගම යන්න අර්ථ නිරූපණය කළ 

ුතතුව තිබුශණ් පටුව; සමාගම් පනත ්රකාරව.  2007 අංක 07 ෙරන 

සමාගම් පනත මඟින් 'සමාගම' යන්න පටුවට අර්ථ නිරූපණය කර 

තිශබනවා. ඒ අුවව, අර්ථසාධක අරමුෙල ශම්කට අයිති ශවන්ශන් 

නැහැ. එත  ශකොට කවුෙ ශම් වැශඩ් කශළේ?  කවුෙ ගැසට් නිශවෙනය 

ලිවශව? නීති ශකටුම්පත් සම්පාෙක ශෙපාර්තශම්න්තුව, එශහමත් 

නැත්නම් Legal Draftsman’s Department එක ශම්ක ෙැක්ශක් 

නැශෙ? ශම්ක අත් වැරදීමක්ෙ? අපිට රරංචි වුණ විධියට එශහම 

ශෙයක් ශනොශවයි ශවලා තිශබන්ශන්. අපිට රරංචි වුණ විධියට 

සමහර නිලධාරින්  කියලා තිශබනවා, "ගරු ඇමතිතුමා ශම්ක 

ඇතුළත් කරන්න එපා. ශමොකෙ, ශම්ක අසාධාරණයි" කියලා. මම 

අහශගනයි, ගරු රශම්ෂව පතිරණ ඇමතිවරයා කියනවා, එශහම 

ශෙයක් කැිහනට් එශක් කථා ශවච්ච බවක් නම් අපට ශත්රුශණ් 

නැහැ" කියලා. ශමොකෙ මුේ  ඇමතිවරයාශේ උපශෙසව මත ශම් 

අර්ථසාධක අරමුෙල ශම් විධියට නිර්වචනය කළා කියන එක තමයි 

අශේ ශචෝෙනාව.  එශහම නම් ශම්කට ශහේතුව ශවලා තිශබන්ශන්, 

යශමක් ශම් කියන්න හෙන නිලධාරින්ශේ වැරැශෙක් නම් 

ශනොශවයි. ඍජුවම ශම්ක ශශ පාලන තීරණයක්. ශහේතුව අපි 

කවුරුත් ෙන්නවා. වැඩා  ලක්ෂයකට රුපිය්  ිහලියන 100ක් 

අව යයි. පනිගිය සති අන්තශව ඒක පටන් ගත්තා. ඊශව ශමම 

වසශර් පළමුවැනි ශශ පාලන රැළිය අුවරාධපුරශව පැවැත්වුණා 

අපි ෙැක්කා. ඒකට ලංකාව වශටන්ම බසවවලින් ශසනඟ  

ශගනැ් ලා, ස් ගාදු ක්රීඩා ාංගණශයන් භාගයක් විතර පුරවාගන්න 

පුළුවන් වුණා. ඒ ශකශසේ ශවතත් ශම් වැඩා  ලක්ෂය කරශගන යන්න 

ශමතුමන්ලාට මුේ  නැහැ.  තවදුරටත් ස් ලි අච්චු ගහන්න බැහැ. 

ශමොකෙ, ර්ය ඉදිරිපත් කරන ෙත්තවලට අුවව රහාර කාණ්ඩා ශව 

උශධමනය සියයට 25කට වඩා ා ඉහළ ශගොසව තිශබනවා. එත  ශකොට 

කරන්න තිශබන එකම ශශ තමයි, ශසේවක අර්ථසාධක අරමුෙශලන් 

මුේ  අදින එක.  ඒක ශකොච්චර අසාධාරණෙ, ගරු ඇමතිතුමනි? 

1953දී තලවකැශ්  එක්සත් ්ාතික පක්ෂ මන්්රී එච්.ඊ.ී.. ෙ ශම්  

මැතිතුමා තමයි මුලින්ම පාර්ලිශම්න්තුවට ශයෝ්නාවක් කශළේ, 

ශසේවක අර්ථසාධක අරමුෙලක් හෙන්න නන  කියලා. අපි කවුරුත් 

ෙන්නවා, ඊට පසවශසේ 195 දී ්රී ලංකා නිෙහසව පක්ෂශව ටී.බී. 

ඉලංගරත්න මැතිතුමා විසින් ශමම පනත ශගනාපු බව.  

එො පටන් ශසේවාොයකයාත්, ශසේවා ශයෝ්කයාත් ශම් අරමුෙලට 

යම් ොයකත්වයක් ලබා දුන්නා. අෙ ශවන ශකොට ශසේවාොයකයා -

ශසේවකයා- සියයට අටකින් සහ හාම්පුතා -ශසේවා ශයෝ්කයා- 

සියයට 12කින් ශම් අරමුෙලට ොයක ශවනවා. ශම් රශට් තිශබන 

වි ාලම අරමුෙල ශම්ක. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, වි වවාස 

කරන්න, රුපිය්  ට්රිලියන තුනක් -ිහලියන 3,000ක්- ශම් 

අරමුෙශ්  තිශබනවා. 2020 - 2021 වර්ෂශව ශම් අරමුෙශ්  

රොයම හා ලාභය අපි ෙන්ශන් නැහැ. ශබොශහොම කනගාටුයි 

කියන්න, 2019න් පසවශසේ එහි වාර්කක වාර්තාව තවම ඉදිරිපත් 

කරලා නැහැ. Website එශක් තිශබන්ශන්ත්, 2019 වාර්තාව. ඒ 

නිසා ඒ වාර්කක වාර්තා වහාම ඉදිරිපත් කරන්න කියලා අපි 

කියනවා. අපට ්රවිත්තිවලින් ෙැශනන විධියට, අරමුෙශ්  press 

releasesවලින් ෙැශනන විධියට 2020-2021 අවුරුශශශ ලාභය 

රුපිය්  ිහලියන 250ක්  විතර ශවනවා. ශම් කාරණය ඉතාම 

වැෙගත්. එො ඉඳලා යම් බදු ්රමාණයක් අර්ථසාධක අරමුෙශ්  

රශයෝ්න රොයම මත ගහනවා. අෙත් ගහනවා. අෙත් ශම් 

රණ්ඩුව සියයට 14ක විතර බශෙක් ඒකට ගහනවා. නමුත් කිසි 

ෙවසක ඊට අමතර අධිභාර බශෙක් පනවලා නැහැ. සමහරු 

උොහරණයක් හැටියට කියන්න හෙනවා, 2016 වර්ෂශව රවි 

කරුණානායක මුේ  ඇමතිවරයා Super Gain Tax එක ගැහුවා 

කියලා. නැහැ. එතුමාත් ඒ වැශඩ් කශළේ නැහැ. එතුමා නිර්වචනය 

කශළේ නැහැ, අර්ථසාධක අරමුෙල සමාගමක් කියලා. 

සාමානයශයන් අධිභාර බශෙක් ගහන්ශන් බශෙ මත. නමුත් ශම් 

අධිභාර බශෙ ගහලා තිශබන්ශන් ලාභය මත සියයට 25ක්. රුපිය්  

ිහලියන 250ක ලාභය මත පනවන අධිභාරයට රුපිය්  ිහලියන 

හැටශෙකහමාරක් වදිනවා. එො රෑ ගහපු බශශෙන් වැඩා  කරන 

්නතාවශේ අනාගතයට, විරාම කාලයට ඉතුරු කරපු මුේ වලින් 

රුපිය්  ිහලියන හැටශෙකහමාරක මුෙලක් -ශකෝටි හැටශෙෙහසව 

පන්සියයක්- රණ්ඩුව තමන්ශේ ශශ පාලන ක්රියාවලියට  අදින්න 

යන එක නවත්වන්න කියලා තමයි අපි කියන්ශන්. ඒක 

අසාධාරණයි. ETF එකටත් ිහලියන 30ක ලාභයක් තිශබනවා. 

එතශකොට ඒශකුවත් ිහලියන හතහමාරක් ඇශෙනවා. ඒ 

සම්බන්ධශයන් යම් විග්රහයක් අව යයි. ෙැන්  විරාම යන වයස 

අවුරුදු 65ෙ කියලා මම ෙන්ශන් නැහැ. අවුරුදු 65 වුණාම EPF එක 

ගන්න පුළුවන්ෙ කියලා ඔබතුමන්ලා තවම කියලා නැහැ. විරාම 

යන ශකොට අතට ලැශබන මුළු මුෙලට ශකොටසව තුනක් තිශබනවා. 

එකක් තමයි, තමන් විසින් ශෙන සියයට අට. අශනක, හාම්පුතා 

විසින් ශෙන සියයට 12. ඊළඟ ශකොටස, ශම්  මුේ  

රශයෝ්නශයන් ලැශබන රශයෝ්න රොයම.  

1989 ශවනක්  ශසේවා ශයෝ්කයා ශෙන ොයකත්වයට සහ 
රශයෝ්න රොයම මත විරාම යන ශකොට ලැශබන මුෙලට බශෙක් 
තිබුණා. ගරු රර්. ශ්රේමොස ්නාධිපතිතුමා තමයි ඒ රශයෝ්න 
රොයම මත තිබුණු බශෙ අයින් කශළේ. ඒ 19 9දී. ඊට පසවශසේ 
ඔබතුමන්ලාශේ අගමැති ගරු මහින්ෙ රා්පක්ෂ එො  2011දී 
්නාධිපති විධියට ඉන්න ශකොට ශසේවා ශයෝ්කයාශේ ොයකත්වය 
මත තිශබන බශෙත් අයින් කළා. එතශකොට, ශකශනක් විරාම යන 
ශකොට අතට ලැබුණ මුෙලට කිසිම බශෙක් අය වුශණ් නැහැ. 
රශයෝ්න රොයමට ගහන බශෙ විතරයි තිබුශණ්. ශමොකෙ, එවැනි 
බදු අසාධාරණ නිසා; ඒ අයට ඉදිරියට රොයම් ලබා ගන්න බැරි 
නිසා. 201  වර්ෂශව පැවති ර්ය ඒ බදු සහනය ETF එකට, ශසේවා 
නිුතක්තිකයන්ශේ භාරකාර අරමුෙලටත් දුන්නා. පැවැති ර්යන් 
විසින් ඒ බදු අයින් කරලා සහන දීලා තිශබනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්්රීතුමනි, ඇත්ත ව ශයන්ම  ශසේවක අර්ථසාධක අරමුේ  
පනශත් සඳහන් ශවලා තිශබනවා, සියයට ශෙකහමාරක ශපොලියක් 
ර්ය වැඩා  කරන ශසේවකයන්ට ශගවන්න නන  කියලා. 195  
වර්ෂශව භාණ්ඩා ාගාර ිහ් පතකට ශගවශව සියයට එකයි.   ඊට 
කලින් උශධමනය තිබුශණ් සියයට 0.5යි. මම වි වවාස කරනවා, 
ඉලංගරත්න මැතිතුමා සියයට 2.5යි කියලා කිවශව මූර්ත ශපොලිය 
සියයට 2.5යි කියන එක. හැබැයි, අෙ ශවන ශකොට තත්ත්වය 
ශගොඩා ක් ශවනසව ශවලා. අපි උපක් පනය කරමු,- 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ෙැන් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්්රීතුමනි. 
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[ගරු (රචාර්ය) හර්ෂ ෙ සි් වා මහතා  

————————— 
*  පු්පතකාලපේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்ெட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු තආචාර්ය  හසර්් ා  සිල්වා මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

මම අවසන් කරන්නම්. තත්පර තිහක් මට ශෙන්න.  

2021 ශවන ශකොට රොයම සියයට අටක්, සියයට නවයක් 

රවා කියමු.  ශම් ගහන අලුත් බශෙ නිසා ඒශකන් සියයට තුනක් 

අඩු වුණා කියමු. අශටන් තු නක් අඩු වුණාම සියයට පහයි. නමුත් 

ර්ශව ෙත්තවලට අුවව අෙ උශධමනය සියයට 14යි. එශහම නම් 

අර්ථසාධක අරමුෙලට ශම් ර්ය ෙැන් ශවනශකොට ශගවන්න 

යන්ශන් ඍණ සියයට නවයක්, ධන සියයට ශෙකහමාර ශකශසේ 

ශවතත්. 

ඒ නිසා සමගි ්න බලශවගය හැටියට අපි ශම් අධිභාර බශෙට 

සම්පූර්ණශයන්ම විරුශධයි. අප සමඟ වැඩා කරන සියලු  ්නතාව 

සහ අශනක් සියලු ශශ පාලන පක්ෂ ඉන්නවා. අපි 

්නාධිපතිවරයාට කියනවා, කරුණාකර ශම් ගැසට් එක reverse 

කර ගන්න කියලා. එශහම reverse කර ගත්ශත් නැත්නම්, ශම් 

අධිභාර බශෙ ඉවත් කරනක්  අපි ඔබත් එක්ක ශශ පාලන 

ව  ශයන් සටනකට එනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, ඔබතුමාට ශබොශහොම සවතුතියි. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please!  දිවා රහාර  විශවකය සඳහා පසව වරු 1.30 

ෙක්වා සභාශව වැඩා කටුතතු තාවකාලිකව අත් හිටුවනවා.  
 
රැ ප්ීමම ඊ  අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදි්ද  අ.භා. 

1.30  නැවත පවත්වන ලදී. 
அதன்ெடி, அைர்வு ெி.ெ. 1.30 ைணிவமர இமடநிறுத்தப்ெட்டு 

ைீண்டுந் ததொடங்கிற்று.  

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed,  
  

නිපය ජය මහස පල්ක  
(ெிரதிச் தசயலொளர் நொயகம்) 
(The Deputy Secretary-General) 

කරුණාකර, මූලාසනය සඳහා ගරු අජිත් රා්පක්ෂ 

මන්්රීතුමාශේ නම ශයෝ්නා කරන්න. 

 

ගු පප්රේ නාත් ීත. පා ොලවත්ත මහසතා 
(ைொண்புைிகு ெிகரம்நொத் சி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

"ගරු අජිත් රා්පක්ෂ මන්්රීතුමා ෙැන් මූලාසනය ගත ුතතුය"යි 

මා ශයෝ්නා කරනවා.  

 

ගු ්ම්දප්රිය පහසේරත් මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைன்ெிொிய கஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  
 

ිධසි්ද ්පථිර කරන ලදී. 
ஆகைொதித்தொர். 
Seconded. 

 
ප්රශ්පනය ිධම්න ලදි්ද  ්භා ් මත ිධය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනුරුව ගු අජිත් රාජප්ව් මහසතා මූලා්නාරූඪ ිධය. 

அதன்ெடி, ைொண்புைிகு அ ித் ரொ ெக்ஷ அவர்கள் தமலமை 

வகித்தொர்கள். 

    Whereupon THE HON. AJITH  RAJAPAKSE  took the Chair. 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශ්රේම්නාත් සී. ශෙොලවත්ත මන්්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාිජ 

12ක කාලයක් තිශබනවා.  

 

[අ.භා. 1.30  
 

ගු පප්රේ නාත් ීත. පා ොලවත්ත මහසතා 
(ைொண்புைிகு ெிகரம்நொத் சி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, ශමම අවසවථාව ලබා දීම 

පිළිබඳව ඔබතුමාට සවතුතිවන්ත ශවනවා. 
Sir, even though the Hon. M.A. Sumathiran accused 

us that we are not participating in the Debate, from the 
beginning I have been listening to his speech. But, while I 
deliver my speech, he is not here.  

 

Sir, if we take the proposed Amendment, pre-trail 
conferences in the High Court shall be held for fixing a 
date as expeditiously as possible for the commencement 
of the day-to- day trail as specified in Section 263 of the 
Criminal Procedure Code and also for considering and 
making orders relating to any other matter that may be 
required to be attended to, prior to the commencement of 
the trial and that may facilitate the conduct of the day-to-
day trial.  As we are aware, in terms of the existing law, 
the proviso to Section 263 (1) of the Criminal Procedure 
Code already stipulates that. Every trial in the High Court 
with a jury or without a jury shall, as far as practicable, be 
held day-to-day. The said Section leaves it to judicial 
discretion to determine the practicability of conducting a 
day-to-day trial. As such, the Court will be able to take 
cognizance of many factors including the existing work 
load in the courthouse, the availability of witnesses, the 
convenience of parties and their respective counsels, the 
ability of parties to retain counsels and the availability of 
the counsel of the accused's choice for the given period. 
In view of that, there should not be any deviation from the 
existing provisions of Section 263 of the Code of 
Criminal Procedure and the question of fixing High Court 
trials on a day-to-day basis should continue to be left to 
be resolved on the discretion of the respective judges, as 
specified in section 263 of the Criminal Procedure Code.  
The conduct of day-to-day trials in High Court without 
leaving the decision in the hands of the judges and 
without taking into account the availability of the 
counsels and the circumstances of the respective parties 
will result in many hardships such as the provision 
depriving the accused, especially those with limited 
means, of his right to select the counsel of his choice. So, 
I firmly believe that due consideration should be given to 
the financial capabilities of parties including the accused 
and the aggrieved party and their capacity of retaining a 
peferred counsel without a difficulty. The view that an 
accused who does not have sufficient means to retain the 
services of an Attorney, if he so wishes, can obtain the 
services of an Attorney provided to him at State cost fails 
to take into account the right a party has to select a 
counsel of his choice, which  is a fundamental right for a 
fair trial and a right which cannot be substituted to 
compensate by the nomination of an assigned counsel.  

Sir, we had a long consideration regarding this matter 
and a long discussion within the Government Group 
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because we know that a day-to-day trial is a little bit 
impracticable and also causes hardship for any accused or 
aggrieved party.  So, I must thank all the Colleagues of 
the Government who are lawyers, including the Hon. 
Jayantha Weerasinghe, the Hon. (Dr.) Susil 
Premajayantha, the Hon. Madhura Withanage and the 
Hon. Anura Priuyadharshana Yapa and also the Prime 
Minister himself for    settling this matter. We have now 
brought a new Amendments to the Code of Criminal 
Procedure (Amendment) Bill by deleting line 11 and 
substituting the words "conduct a trial as specified", 
deleting line 34 and substituting the words "trial as 
specified in Section" and deleting line 5 and substituting 
the words "facilitate the conduct of the". Likewise, we 
have made several changes to the Amendments to the 
Code of Criminal Procedure Act.  So, I believe the Hon. 
Minister will maintain it as he promised us and will bring 
in whatever necessary Amendments to the Code of 
Criminal Procedure (Amendment) Bill.    

විශ ේෂශයන්ම ශම් අවසවථාශවදී මම කියන්න නන , ශම් 

කාරණය රණ්ඩු පක්ෂය තුළ පවා අපි කවුරුත් කථා කරපු, විග්රහ 

කරපු, විවාෙ කරපු කාරණයක් බව. රණ්ඩු පක්ෂශව සිටින අශේ 

සියලු මන්්රීවරු ශම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. This is what we 

call the Legislature, this is how we make laws and that is 

how we debate in our own Group. ගරු අමාතයතුමාට අපි ශම් 

ගැන නිරන්තරශයන් කිවවා. එතුමා ශම් පිළිබඳව කැමැත්ත ්රකා  

කළා. ඒ පිළිබඳව අපි එතුමාට සවතුතිවන්ත ශවනවා. ශමොකෙ,  

ශම්ක ්රාශයෝගිකව කරන්න පුළුවන් කියලා අපි  කිවවාට, අොළ 

නීතිාවරු වි ාල ව ශයන් අපට කථා කරලා කියපු කාරණයක් 

තමයි ිහම් මට්ටමට ගියාම ශම්ක ්රාශයෝගිකව කරන්න බැහැ 

කියන එක. ඒකට බලපාන ශහේතු ගණනාවක් තිශබනවා. 

විශ ේෂශයන්ම අපරාධ ුතක්ති මූලධර්ම අුවව, නඩු ක්  යාම තුළ 

වින්දිතයන්ට ශමන්ම සැකකරුවන්ටත් යම් අගතියක් සිදු වන බව 

අප කවුරුත් ෙන්නවා. හැබැයි, බැලු බැ් මට ශපශනන කාරණය 

මත නීතිාවරු හා විනි වචයකාරවරු ශම් සම්බන්ධශයන් ශෙෝෂ 

ෙර් නයට ලක් කළාට, ඊට එහාට ගියාම ශම් සඳහා පැහැදිලිව 

බලපාන කාරණා ගණනාවක් තිශබනවා. ඒවාට උත්තර ශහොයන්න 

නන . විශ ේෂශයන්ම මහාධිකරණ තුළ, නීතිපති ශෙපාර්තශම්න්තුව 

තුළ තිශබන නඩු කන්ෙරාව නිසා වි ාල ව ශයන් ක් ගත වීමක් 

සිදු ශවනවා. අපි ෙන්නවා, අවුරුදු 20ක්, 25ක් ගිය නඩුකර තිශබන 

බව. සමහර අවසවථාවල ශපොලීසිශව, ඒ විමර් කයන්ශේ තිශබන 

ගැටලුකාරී තත්ත්වය නිසාත් නඩු ක්  යාමක් සිදු ශවනවා. 

ක් ගතවී ලැශබන ුතක්තිය, සාධාරණත්වය ්රතිඵල රහිතයි කියලා 

නීතිශව රක්තයක් තිශබනවා. ඒක අපි  ෙන්නවා. ශම් සියලු 

කාරණාවලට උත්තර ශහොයන්න නම් ශම් අොළ පනත 

සංශ ෝධනය විය ුතතුයි. ඒ විය ුතත්ත මශනෝ මූලික රා්යයක් තුළ 

්රාශයෝගික ශනොවන අන්ෙශමන් සිදු ශවනවා නම්, ඒක ්රාශයෝගික 

නැහැ. හැබැයි, අෙ අශේ රණ්ඩුව ඒ සාකච්ඡාව තුළින් ඒ 

ශවනසවවිය ුතතු තැන් නිවැරදිව හඳුනාශගන, ඒ සඳහා සංශ ෝධන 

අෙ ඉදිරිපත් කර තිශබනවා. ඒ පිළිබඳව අපි ශබශහවින් සන්ශතෝෂ 

ශවනවා. ශම් කාරණය නිවැරදි කරලා, හුදු ්රාශයෝගික ශනොවන, 

ක්රියාත්මක ශනොවන නීතියක් ශගශනනවාට වඩා ා ්රාශයෝගිකව 

ක්රියාත්මක වන නීතියක් අපට අෙ පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් 

කරන්න ලැබීම ගැන සන්ශතෝෂ ශවනවා.  

පනිගිය කාලය පුරාවට සමහර අවසවථාවල, එදිශනො නඩු 

අහනවා කියන කාරණය තුළ සමහර ශවලාවට ශශ පාලන 

ව ශයන් පළිගැනීම් සිදු වුණු අවසවථා අපි ෙැක්කා. ගරු 

ශ්ොන්සවටන් ්රනාන්දු මහත්මයාශේ නඩුව කුරුණ ගල 

අධිකරණශව විභාග කරනශකොට සියලුම කාරණා, පූර්ව නඩුකර 

සම්බන්ධශයන් කථා කරනශකොට සියලු සාක්ක, සියලු ශගොුව 

තමන් සතුව තිශබනවාය කියලා නීතිපති ශෙපාර්තශම්න්තුව 

කිවවාට, නඩුව පටන් ගන්න අවසවථාශව සියලු ශශව්  ූ ොනම්ය 

කිවවාට, නඩුව විභාග වනශකොට කියනවා, නැහැ, ශම් කාරණය 

සම්බන්ධශයන් අපට ශම් ශ් ඛ්න පරීක්ෂා කරලා බලන්න 

ශවනවා කියලා. හැබැයි, විනි වචයකාරවරයාශේ හැසිරීම මත,  

විනි වචයකාරවරයාශේ පැවැත්ම මත තමයි සියලු කාරණා තීරණය 

වන්ශන්. ශමතැනදී විනි වචයකාරවරයාට වැරැශෙක් කියන්න බැහැ. 

ශමොකෙ, ඔහුශේ ශහෝ ඇයශේ practice එක තමයි අොළ සැකකරු 

-චූදිතයා- නඩු විභාගය අවසන් වන ශතක් රිමාන්ඩ් 

බන්ධනාගාරගත කර නඩුව විභාග කිරීම. පනිව ඔහු නිශෙොසව බව 

සනාථ ශවලා නිෙහසව කරනවා; ඒ තීරණය ලබා ශෙනවා. 

එතශකොට, වැරැශෙක් ශනොකරපු අර අහිංසක පාර් වවයට ශමොනවාෙ 

හිශතන්ශන්? අපි කවුරුත් ෙන්නවා, ශ්ොන්සවටන් ්රනාන්දු 

මහත්මයා ඒ නඩුශවන් සම්පූර්ණශයන් නිශෙොසවශකොට නිෙහසව කළ 

බව, අඩුම තරමින් විත්තියවත් කැඳවීමකින් ශතොරව. ශමවැනි 

කාරණා සම්බන්ධශයන් තමයි අපි  ශම් කථා කරන්ශන්. 

්රාශයෝගික තත්ත්වයන් තුළ තමයි ශම්ක නිර්මාණය ශවන්න 

නන . ඒ නිසා ශම් කියන කාරණාවලට යම් විසඳුමක් ව ශයන් 

්රාශයෝගික නීතියක් තමයි අෙ අපි සම්පාෙනය කරන්ශන්. ශම් 

සංශ ෝධනය තුළින්, නඩු සඳහා දීර්  කාලයක් ගත ශවන එකත්  

අඩු වන බව මම මතක් කරන්න කැමැතියි. 

ඊළඟට, මම දිගින් දිගටම ෙැකපු තවත් කාරණා කිහිපයක් 

පිළිබඳව කථා කරන්න බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. විශ ේෂශයන් 

අශේ රට තුළ මතු ශවලා තිශබන වි ාල වර්්න රැ් ල ගැන කථා 

කරනශකොට අපි පැහැදිලිව කියන්න නන , කම්කරු නීති, 

උශශ ෝෂණ, අන් අයට සවන් දීම කියන කාරණා සම්බන්ධශයන් 

අපි කිසිම ශවලාවක ශෙපාරක් හිතන්ශන් නැති බව. ඒවා 

තිශබන්න නන . හැබැයි, වර්්නය තුළින් සාමානය ්නතාව 

අසීමාන්තික ශලස ී.ඩා ාවට පත් කරනවා නම් ඒක අසාධාරණයි. ඒ 

නිසා අපි ශසෞඛ්ය අං වල,- 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාිජ ශෙකක කාලයක් 

තිශබනවා. 

 

ගු පප්රේ නාත් ීත. පා ොලවත්ත මහසතා 
(ைொண்புைிகு ெிகரம்நொத் சி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, ගරු සමන්රිය ශහේරත් 

මන්්රීතුමාශේ ශවලාශවන් මට විනාිජ තුනක විතර කාලයක් ශෙයි.   

 

ගු ්ම්දප්රිය පහසේරත් මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைன்ெிொிய கஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, මට තිශබන ශවලාශවන් 

එතුමාට ඒ කාලය ලබා ශෙනවා. 

 

ගු පප්රේ නාත් ීත. පා ොලවත්ත මහසතා 
(ைொண்புைிகு ெிகரம்நொத் சி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

සවතුතියි, ගරු මන්්රීතුමා. 

්නතාව දීර්  කාලයක් ී.ඩා ාවට පත් කරමින් ශම් විධියට 

ශසෞඛ්ය ක්ශෂේත්රය තුළ වර්්න ක්රියාත්මක කරනවා නම්, එය 

ුතතුකමක් ශනොශවයි කියන කාරණය අපි පැහැදිලිවම කියන්න 

නන .  

775 776 

[ගරු ශ්රේම්නාත් සී. ශෙොලවත්ත මහතා  
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අෙ ශසෞඛ්ය ක්ශෂේත්රශව ශසේවකයන්ට ලැශබන වැටුප ගැන 

බලන්න. ඒ අය කරන ශසේවය ශබොශහොම වටිනවා. අපි එහි 

අඩුලුහුඬු කියනවා ශනොශවයි ශම්. නමුත්, සාශේක්ෂව ඒ අයට 

ලැශබන වැටුප බැලුවාම, ඒ අයට ශම් රශට් ශහොඳ ජීවිතයක් ගත 

කරන්න පුළුවන්කම තිශබනවා. එශසේ තිිහයදීත්, ශම් තිශබන 

වසංගත තත්ත්වය තුළ, ඒක ෙඩා ීටමා කරශගන වර්්නයකට යනවා 

නම්, ඒක වැරැදියි.  

අෙ අශේ ශශ පාලන කඳවුර තුළ අපි අන් අයට මඩා  ගහන්ශන් 

නැහැ. නමුත්, ඊශව තිබුණු අශේ ්රී ලංකා ශපොදු්න ශපරමුශණ් 

රැලිය ගැන මුහුණු ශපොශත් තිශබන ශශව්  පිළිබඳව අපට 

ශබොශහොම කනගාටුවක් ඇති ශවනවා. අපි කිසිම ශවලාවක 

අශනක් පාක්කකයන්ශේ ශශ පාලන මතයට මඩා  ගහන්ශන් නැහැ; 

වහ් ලු, බඩා ශගෝසවතරවාදීන් කියලා කථා කරන්ශන් නැහැ. නන ම 

ශකශනකුට නන ම ශශ පාලන මතවාෙයක් ෙැරීශම් අයිතිය 

තිශබනවා. ස්බශව රැලියකට ගියත්,  උශශ ෝෂණයකට ගියත්, 

්නතා විමුක්ති ශපරමුශණ් උශශ ෝෂණයකට ගියත් ඒක ඒ අයශේ 

මතය. හැබැයි මම ෙැක්කා, අශේ රැලියට සහභාගී වුණු ්නතාවට 

මුහුණු ශපොත හරහා පුදුම විධියට මඩා  ගහනවා. "වහ් ලු" කියනවා, 

"බඩා ශගෝසවතරවාදීන්" කියනවා, "ශමෝඩා ශයෝ" කියනවා. ඉතින්, 

අනයයන්ට ගරු කිරීම, අනය මත විමසීම කියන කාරණා එක්ක 

බැලුවාම ශම් අය ෙරන මතවාෙ ගැන මට පුදුම හිශතනවා.   ඒ අය 

කියන විධියට ඒ අයශේ මතය, ඒ අය කියන කාරණා විතරයි 

ෙර් නය. එතශකොට, අශේ ශශ පාලන කඳවුරුවල සිටින අය ෙරන 

අ ශේ ශශ පාලන මතය ෙර් නයක් ශනොශවයි, වහ් භාවයක්?  

ඇත්තටම මම ඔවුන්ට අුවකම්පා කරනවා. ශමොකෙ, ්ර සවත 

ශශ පාලන ක්රමශවෙයක් තුළ ඉහළ සාක්ෂරතාවකින් ුතතු 

ශශ පාලනයක් කරා ය ම හරහා අපට අනයයන්ශේ මතය 

විමසමින්, අනයයන්ශේ මතයට ගරු කරමින් ඉන්න පුළුවන් නම්, 

ඒක තමයි විය ුතත්ත. නමුත්, විරුශධ පක්ෂයට ඒ කාරණය අෙ 

අමතකශවලා තිශබනවා.   

ත්රසවතවාෙය වැළැක්වීශම් පනත - PTA එක - ගැන  අශේ 

සශහෝෙර මන්්රීවරු දිගින් දිගටම කථා කළා. ශම්ක පනශත් 

තිශබන වරෙක් ශනොශවයි. පනත ්රකාරව අවුරුදු 20ක්, 25ක් 

එ් ටීටීඊ ත්රසවතවාදී සැකකරුවන් ව ශයන් සිටින අය 

සම්බන්ධශයන් නිවිශ ේී  තීරණයක් අරශගන, ඒ අය ශකශමන් 

ශකශමන් නිෙහසව කිරීශම් අව යතාව අපිත් තහවුරු කරනවා.  

ශහේතුව, ඒ අය අත්අඩා ංගුවට අරශගන දීර්  කාලයක් ගතශවලා 

තිශබනවා. ඒ පිළිබඳව අශේ ිධවාෙයක් නැහැ. හැබැයි, ඒ පනත 

ඉවත් කරන්න කියන කාරණය සම්බන්ධශයන් අපි ශෙවතාවක් 

හිතන්න නන . ශමොකෙ, ුතශධය අවසන් ශවලා අවුරුදු 10ක් 

යනශකොට පාසවකු ්රහාරය එ් ල ශවනවා. එවැනි තත්ත්වයක් තුළ 

අපට පනත අයින් කරන්න කථා කරන්න බැහැ. රශට් රරක්ෂාව -

රා්ය රරක්ෂාව- සම්බන්ධශයන් කථා කරනශකොට, 

්ර්ාතන්ත්රවාෙය ඉහ වහා ගිය ඇශමරිකාශව ඊට වඩා ා එහාට ගිය, 

Patriot Act වාශේ Act  එකකින් මිනිනින්ශේ අයිතිවාසිකම් ීටට 

වඩා ා සංශකෝචනය කරපු අවසවථා අපට ෙකින්න තිශබනවා. එම 

නිසා රා්ය රරක්ෂාව කියන එකට මු්  තැන දීලා, ්රභාකරන්ශේ 

මතයට ගිහි් ලා එ් ටීටීඊ ත්රසවතවාදී කටුතතුවලට සැකකාරශයෝ 

වුණු අහිංසක ෙමිළ සශහෝෙරවරු සම්බන්ධශයන් අපිත් හඬ අවදි 

කරනවා. ඒ අයට යම් සහනයක් ලැශබනවා නම් වඩා ා ශහොඳයි. 

ඊළඟට,  අපි අධිකරණයට අත ශපොවනවා කියමින් ශනොශයක් 

අය මත ්රකා  කළා.  එශසේ ්රකා  කළාට, අශේ උගත් මිත්රයා, 

හි්ාසව හිසවබු් ලාට අභියාචනාධිකරණශයන් ඇප හම්බශවලා 

තිශබනවා. ඇත්තටම මම ඒ ගැන සතුටු ශවනවා. ඒ වාශේම, අසාශ 

සාලි මහත්මයා නිෙහසව ශකොට තිශබනවා. අශේ රණ්ඩුව කාලය 

තුළ අපි කිසිම ශවලාවක අධිකරණයට අත ශපොවලා නැහැ. අශේ 

රණ්ඩුව කාලශව අධිකරණය ශබොශහොම පරිසවසමට, ශබොශහොම 

විනිවිෙභාවශයන් ුතතුවයි කටුතතු කරන්ශන්. අපි ශකොයි 

ශවලාවකවත් අධිකරණයට අත ශපොවන්න යන්ශන් නැහැ. 

රණ්ඩුවට අකැමැති පුශගලයන්ට, ශශ පාලනික ව ශයන් 

මර්ෙනය කරන්න නන  පුශගලයන්ට අධිකරණය උපශයෝගී 

කරශගන, විශ ේෂ මහාධිරණ පිහිටුවාශගන; Trial-at-Bar 

පිහිටුවාශගන කරුණු කාරණා විමර් නය කරන රණ්ඩුවක් 

ශනොශවයි අශේ රණ්ඩුව. අපි ඒක පැහැදිලිව කියන්න නන .  ශම් 

රශට් නීතිය ශවනමම ගමනක් යන්න නන . අධිකරණයට කථා 

කරලා, අධිකරණශව විනි වචයකාරවරුන්ට telephone calls දීලා 

කටුතතු සිදු කරන පුරුශෙක් අපට නැහැ.  

මම ශම් කාරණයත් කියන්න නන , මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්්රීතුමනි.  අධිකරණශව සවවාධීනත්වය ගැන ශලොකුවට කථා 

කරන ස්බශව මන්්රීවරුන්ශේ අෙ ්රධානම වුවමනාව ශවලා 

තිශබන්ශන්, අධිකරණයට අපහාස කරපු රන්්න් රාමනායක 

මහත්මයා නිෙහසව කර ගන්න එකයි. එක පැත්තකින්, අපි 

පැහැදිලිවම ෙන්නවා, අධිකරණයට අපහාස කරලා 

උපරිමාධිකරණශයන් ෙඬුවම් දීපු රන්්න් රාමනායක මහත්මයා 

ශශ පාලන සිරකරුශවක් ශනොශවයි කියන එක. මම ෙන්ශන් 

නැහැ,  එතුමන්ලා ශමොන විධිශව පැවැත්මක් තුළ ඉඳශගනෙ 

අධිකරණයට අපහාස කළ අයකු නිෙහසව කරන්න ඉ් ලීම් 

කරන්ශන් කියලා. ශම් රශට් අහිංසක මිනිනින්ට යන්න තිශබන 

අවසාන තැන අධිකරණයයි. 

අධිකරණශව ශෙශවොල කඩා ා ිහඳ ෙමන්න කරුණු කාරණා 

කියපු, -වැරදි කරන විනි වචයකාරවරුත් ඉන්නවා ශවන්න පුළුවන්

- අධිකරණයට අපහාස කිරීශම් කාරණාව මත 

ශරේෂවඨාධිකරණශයන් තීන්දුවක් දීලා වරෙකරු කරපු රන්්න් 

රාමනායක මහත්මයා නිෙහසව කරන්න කියලා පාර්ලිශම්න්තුවටම 

ස්බ ය කරුණු කාරණා ශයෝ්නා කිරීම අධිකරණශව 

සවවාධීනත්වයට පටහැනියි කියන එකයි මට කියන්න තිශබන්ශන්. 

ඒක විධායකශව කාර්යයක්.  ්නාධිපතිතුමාට අව ය නම් ඒක 

කරයි.  ඒකට වයවසවථාොයකය පටලවා ගන්න ශහොඳ නැහැ.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්්රීතුමනි, ඔබතුමාට ශවන් කර ඇති කාලය අවසානයි. 

 

ගු පප්රේ නාත් ීත. පා ොලවත්ත මහසතා 
(ைொண்புைிகு ெிகரம்நொத் சி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, මට තව විනාිජයක් ශෙන්න, 

කථාව අවසන් කරන්න.  

මම ඉතා පැහැදිලිව ශම් කාරණාව කියන්න නන . අධිකරණ 

ක්රියාවලි සිය් ලම මහ්නතාව ශවුවශවන් තිශබන්ශන්. 

්නතාවශේ තමයි අධිකරණය. ඒ නිසා ්නතාවශේ අයිතිය 

සාක්ෂාත් කරන්න පුළුවන් විධිශව නව අණ පනත් ශගන ඒශම් 

ුතතුකමක් අපට තිශබනවා. 

අවසාන ව ශයන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, ශම් 

කාරණයත් කියන්න නන .  මශේ ශෙවන මාතාව වන්ශන් ශකොළඹ 

ඩී.එසව. ශසේනානායක විෙයාලයයි. ඩී.එසව. ශසේනානායක විෙයාලය 

නිශයෝ්නය කරන මන්්රීවරු  පසව ශෙශනක් අෙ ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශව සිටිනවා. ශකොළඹ ඩී.එසව. ශසේනානායක විෙයාලය 

අෙ 55වන උපන් දිනය සමරනවා. මශේ පාසල තව තවත් දිශන්වා  

කියා ්රාර්ථනා කරමින් මා නිහඬ  ශවනවා.  

ශබොශහොම සවතුතියි. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මන්්රීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 

ෙහයක කාලයක් තිශබනවා. 

[අ.භා. 1.45  

 

ගු පාඨලී ච ිළක රණවක  මහසතා 
(ைொண்புைிகு ெொட்டளி சம்ெிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, අෙ අධිකරණ ක්ශෂේත්රය හා 

අශනකුත් ක්ශෂේත්ර සම්බන්ධශයන් සාකච්ඡාවක් පැවතුණත් මුේ  

අමාතයතුමාට අොළ යම් යම් ශරගුලාසි කිහිපයකුත් ඉදිරිපත් කර 

තිශබන නිසා අෙ රශට් පවතින මූලය තත්ත්වය පිළිබඳ අෙහසව 

කිහිපයක් පළ කරන්න මම ක් පනා කළා.  

රා්යයක් පවත්වාශගන ය මට අතයව ය කාරණාවක් තමයි 

බදු. ඒක අපි කවුරුත් ෙන්නවා. ඒ රා්යයට සමා්ය පවත්වා 

ගැනීමට අව ය යටිතල පහනිකම්, රරක්ෂාව, නිබසාධන කටුතතු 

ශවුවශවන් බදු අය කිරීම අතයව ය ශවනවා. ඒ බදු එකතු කර 

ගැනීශම්දී ්රධාන ව ශයන්ම අව ය වන මූලධර්මයක් තමයි, රශට් 

රර්ථික තත්ත්වයට සාශේක්ෂව, රශට් ෙළ ශශශීය නිෂවපාෙනයට 

සාශේක්ෂව ඒ බදුවල වටිනාකම වැිජ කර ගැනීම සහ සමා් 

නිබසාධනය, සමා් ුතක්තිය, සමා් සාධාරණත්වය ඉටු වන 

රකාරයට බදු අයකර ගැනීම. අෙ ශම් රශට් ශම්  කරුණු ශෙකම  

උ් ලං නය ශවලා තිශබනවා. 197 දී රශට් ෙළ ශශශීය 

නිෂවපාෙනශයන් සියයට 27ක්, 2 ක් ශවච්ච රශට් බදු රොයම අෙ 

සියයට ෙහය ෙක්වා අඩු ශවලා තිශබනවා. ඒ වාශේම අපි පිළිගන්න 

නන , ශම් රශට් සමා් සාධාරණත්වය කිසිම විධියකට ශම් බදුවල 

නිරූපණය වන්ශන් නැහැ කියන එක. ශමොකෙ, ඇති හැකි අයශේ 

බදු ශලස ඍජු බදු ව ශයන් තිශබන්ශන් ශම් රශට් බදු රොයමින් 

සියයට 1 යි.   වක්ර බදු ශලස සියලුම ්නතාව ශගවන ඒවා සියයට 

 2යි. ඒ නිසා ඉහත සඳහන් කළ මූලධර්ම ශෙකම කඩා ාකේප්  

වීශම් ්රතිඵලයක් හැටියට අෙ ෙැවැන්ත රා්ය මූලය අර්බුෙයක් ඇති 

ශවලා තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, අපි ශම් රශට් මූලය නියාමනය 

කරන ්රධාන රයතනය වන ්රී ලංකා මහ බැංකුව ගනිමු. මහ 

බැංකුශව ශපබරවාරි මාසශව මු්  සතිශව තත්ත්වය අුවව එහි 

ශුශධ විශශ  වත්කම් ්රමාණය ඍණ ශඩා ොලර් ිහලියන 1.9යි. ඒ 

වාශේම විශශ  වත්කම් එශහම නැත්නම් විශශ  සංචිත ්රමාණය 

ශඩා ොලර් මිලියන 2,07 යි. චීනශයන් ලබාගත් ශඩා ොලර් මිලියන 

1,500ක අතමාරුව අත් හැරියාට පසවශසේ රසන්න ව ශයන් 

ශඩා ොලර් මිලියන පන්සියයකට මඳක් වැිජ ්රමාණයක් තමයි, අෙ 

පරිහරණය කළ හැකි, ශඩා ොලර් බවට පරිවර්තනය කළ හැකි අශේ 

විශශ  වත්කම් ්රමාණය හැටියට තිශබන්ශන්.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි, රුපිය්  හිඟය ගත්ශතොත්, ශපබරවාරි 

මාසශව 03වන ො  වනශකොට රසන්න ව ශයන් රුපිය්  ිහලියන 

579ක හිඟයක් තිශබනවා. ශම් රකාරයට විශශ  ධනය නැතිවී ශම් 

පමණක් ශනොශවයි, රුපිය්  නැතිවීශම්ත් ෙැවැන්ත මූලය අර්බුෙයක 

තමයි අශේ මහ බැංකුව තිශබන්ශන්.  

ඒ වාශේම, අශේ රශට් බැංකු පශධතිශව -රා්ය බැංකු ඇතුළු 

අශනකුත් බැංකු පශධතිශව- තත්ත්වය බලමු. ශම් රශට් බැංකු 

පශධතිය ශම් අවුරුශශශ ්නවාරි මාසය වන විට රසන්නශයන් 

ට්රිලියන 4.1ක් ර්යට ණය ලබා දී තිශබනවා.  රා්ය 

රයතනවලටම ණය ලබා දී තිශබනවා, ට්රිලියන 1.1ක්.  ට්රිලියන 

5.2ක් -ිහලියන 5,200ක්- රා්ය බැංකු සහ අශනකුත් බැංකු 

සිය් ලම එකතු ශවලා රණ්ඩුවට ණය ලබා දී තිශබනවා. රශට් 

ලක්ෂ 220ක් වන ්නතාවට සාශේක්ෂව ගත්තාම සියලු  ණය 

ගුවශෙුවවලින් සියයට 51.2ක්ම   දීලා තිශබන්ශන් රණ්ඩුවට. 

2019 ශනොවැම්බර් මාසශවදී ශම් ර්ය බලයට පත් වනශකොට 

තිබුශණ් ඒ ්රමාණය; තිබුශණ් සියයට 37.5ක ්රති තයක්.  ඒ නිසා 

අෙ බැංකු පශධතිය, රණ්ඩුවට ණය ශෙන, ඒ වාශේම ශපරළා 

රණ්ඩුව විසින් ූ රා කන තැනක් බවට පත් ශවලා තිශබනවා. ශම් 

තුළින් රා්ය බැංකු පශධතිය පමණක් ශනොශවයි, සමසවත බැංකු 

පශධතියම අෙ බරපතළ අනතුරකට ලක්  කර තිශබනවා.  

විශ ේෂශයන් ලංකා ඛ්නි් ශත්  නීතිගත සංසවථාව, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩා ලය සහ ්රී ලංකන් ගුවන් ශසේවය විසින් ඇති කර 

තිශබන ශඩා ොලර් අර්බුෙය විසින් අෙ බැංකු පශධතිශව ශුශධ විශශ  

වත්කම් ්රමාණය මහ බැංකුවත් ඇතුළුව ඍණ ිහලියන 4.5යි. ඒ 

නිසා අතනින්, ශමතැනින් ශඩා ොලර් මිලියන 200ක් ඉ් ලාශගන, 

ශඩා ොලර් මිලියන 500ක් ඉ් ලාශගන, ශඩා ොලර් මිලියන 1,000ක් 

ඉ් ලාශගන, අතමාරු කරශගන යන්න පුළුවන් මට්ටශම් 

අර්බුෙයක ශනොශවයි අප ඉන්ශන්. සවවවරී රා්ය ිහඳ වැටීමක් 

ඉදිරිශවයි අෙ අප ඉන්ශන්.  

ඒ වාශේම, ශම් රශට් අර්ථසාධක අරමුෙල -EPF- පිළිබඳව සහ 

ETF පිළිබඳවත් වර්තමානශව ගැසට් නිශවෙනයක් නිකුත් කර 

තිශබනවා. ශම් අර්ථසාධක අරමුෙශ්  -EPF- රසන්න ව ශයන් 

රුපිය්  ිහලියන 2, 29.5ක්  තිශබන බව 2020 සංඛ්යාශ් ඛ්න 

ශෙස බැලුවාම අපට ශපශනනවා. ETF එශක් රුපිය්  ිහලියන 

35 .4ක් තිශබනවා. ශම්වා රශයෝ්න කලඹ; රශයෝ්න සඳහා 

තිශබන මුේ . ශම් ශෙශකන්ම රුපිය්  ිහලියන 2 1.9ක් ලාභ 

උපයා තිශබනවා.  

්රී ලංකා මහ බැංකුව යටශත් තමයි ෙැනට ශම් EPF සහ ETF 

අරමුේ  තිශබන්ශන්. නමුත්, ්රී ලංකා මහ බැංකුශව ශසේවක 

අර්ථසාධක අරමුෙලවත් එම අරමුෙලට එකතු කරලා නැහැ. ්රී 

ලංකා මහ බැංකුව ඇතුළු රයතන වි ාල ්රමාණයක්, මහ්න 

බැංකුව ඇතුළු රා්ය බැංකු, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩා ලය වැනි 

රයතනවල  ශසේවකයන්ශේ  අර්ථසාධක අරමුේ  ඒ ශගෝ ලන් 

ශවනම රශයෝ්නය කරලා තිශබනවා. එතශකොට ්රී ලංකා මහ 

බැංකුවටවත් තමන් යටශත් තිශබන ශසේවක අර්ථසාධක අරමුේ  

සංචිතය පිළිබඳ වි වවාසයක් නැති තත්ත්වය තමයි තිශබන්ශන්.  

මම වි වවාස කරන්ශන් නැහැ, ්රී ලංකා මහ බැංකුව යටශත් ශම් 

අරමුෙල පවත්වා ගත ුතතුයි කියලා. ශමොකෙ, ්රී ලංකා මහ බැංකුව 

පාලනය කළ අය පනිගිය ෙ ක ගණනාව තුළම කර ගත්ත එක 

ශෙයක් තිශබනවා. ඒ තමයි රශට් ශපොලී අුවපාතය අඩු මට්ටමින් 

පවත්වා ගැනීම සඳහා ශසේවක අර්ථසාධක අරමුෙල භාවිත කිරීම. ඒ 

නිසා   වැඩා  කරන ්නතාවට ලැිහය ුතතු ශපොලී අුවපාතය, ලැිහය 

ුතතු ්රතිලාභය ලැබුශණ් නැහැ. විශ ේෂශයන්ම සක්රිය ගිණුම් ලක්ෂ 

26ක් ශමහි තිශබනවා. ඒ ගිණුම් ලක්ෂ 26ට ුතක්තිය ඉටු වුශණ් 

නැහැ. ෙැන් ශම් අරමුෙල මත තවත් සියයට 25ක බශෙක් අය කිරීම 

නිසා මම හිතන හැටියට රසන්න ව ශයන් රුපිය්  ිහලියන 

75කට අධික ්රමාණයක් ශම් මඟින් ූ රා කන්න බලාශපොශරොත්තු 

ශවනවා.   ඒ නිසා ඒ ්නතාවට ලැිහය ුතතු ශපොලිය ලැශබන්ශන් 

නැතිවා පමණක් ශනොශවයි, ෙැන් ශම් සියයට 25ක බශෙක් ගැහීම 

තුළින් ඒ ්නතාව තව වටයකින් ූ රා කන්න බලාශපොශරොත්තු 

ශවලා තිශබනවා. නමුත් ශම් රශට් සීනි ්ාවාරම්කරුවන් ගසා කාපු 

ඒ ධනය ලබා ගන්ශන් නැත්ශත් ඇයි? ශම් රශට් ශපෝ  ශත්  

්ාවාරම්කරුවන් ගසා කාපු ඒ ධනය උදුරා ගන්ශන් නැත්ශත් ඇයි? 

ඒ ශවුවවට ලක්ෂ 26ක් ශවච්ච වැඩා  කරන ්නතාවශේ ශම් බදු 

මුේ  ලබා ගන්ශන් ඇයි?  

ෙැන් රණ්ඩුව සංවර්ධන සංග්රාමයක යන බව අපට 

ශපශනනවා. මුේ  ඇමතිතුමා රට පුරා වැඩා  ලක්ෂයක් ශයෝ්නා 

779 780 



2022  ශපබරවාරි 10 

කරලා තිශබනවා. ගිය අවුරුශශශ මහා මාර්ග ඇමතිතුමා පාරව්  

කිශලෝීටටර ලක්ෂයක් කාපට් කිරීශම් වැඩා  පිළිශවළක් රරම්භ කර  

තිශබනවා. ශම් සංවර්ධන වැඩා  කරන එක ශබොශහොම ශහොඳයි. 

නමුත්, අෙ රටට මුේ  නැත්නම්, රටට පැනශඩා ෝ්  ශේන්න මුේ  

නැත්නම්, රශට් ධෂධ  0ක හිඟයක් තිශබනවා නම්, රශට් කිරිපිටි 

හිඟයක් තිශබනවා නම්, රටට  අතයව ය රහාර ද්රවය ශගන ඒශම් 

්ර වනයක් තිශබනවා නම්, සාමානය ්නතාවශේ ඉදිකිරීම් සඳහා 

රශට් සිශමන්ති නැත්නම්, සාමානය ්නතාවට අව ය යකඩා  ටික 

රශට් නැත්නම්, රටට ශත්  ශේන්න විධියක් නැත්නම්, විටින් විට 

පිරිපහදුව වැශහනවා නම්, ශත්  නැති නිසා බලාගාර වැශහනවා 

නම් ශමොකක්ෙ ඇති වන තත්ත්වය? මම ශබොශහොම පැහැදිලිව 

කියනවා, ලබන මාර්තු මාසය අග ශවනශකොට ශම විදුලි බලාගාර 

්ර වනය විසඳා ගත්ශත් නැත්නම්, අනිවාර්ශයන්ම ෙැන් සිදුවන පැය 

එකහමාරක විදුලි කේපාදුව  ශනොශවයි, විදුලිබල පශධතියම 

අනතුරට ලක්වීමට නියමිතයි කියලා. ්නවාරි පළමුවැනි ො සියයට 

 5ක ්ල විදුලි සංචිත ්රමාණයක් තිබුණා. ෙවසව 40ක් ඇතුළත අෙ 

ඒක සියයට 50ක් ෙක්වා පහත වැටිලා තිශබනවා.  තව ෙවසව 40ක් 

ශම් විධියට ගමන් කශළොත් සම්පූර්ණ විදුලිබල පශධතිය ිහඳ 

වැශටනවා.  අශේ රශට් විදුලිබල පශධතිය නියාමනය කරමින් 

සංඛ්යාත පාලනය කරන්ශන් ්ල විදුලිශයන් නිසා එක්තරා දුරකට, 

විශ ේෂශයන්ම සියයට 20ට වඩා ා අඩු ්රමාණයකට ්ල විදුලි 

බලාගාර වැටිච්ච හැටිශව අශේ විදුලිබල පශධතිය පාලනය 

කරන්න බැරි ශවනවා.  

ඒ නිසා අපි ශබොශහොම පැහැදිලිව කියනවා, ඉක්මන් ඡන්ෙයක්, 

පුංචි ඡන්ෙයක් විය හැකියි, පැවැත්වීශම් අරමුණින් ුතතුව ශම් 

රකාරයට මුේ  අච්චු ගසමින්, කටුතතු කිරීම වැරැදි බව. මුේ  

අච්චු ගහනවා කියන්ශන්ත් එක්තරා රකාරයක බදු පැනවීමක්. 

මුේ  අච්චු ගැහීම තුළින් සිශධ වන්ශන් ශගවිය ුතතු ගණනට වඩා ා 

වැිජ ගණනක් භාණ්ඩා යකට ශගවීමට සිශධ වීමයි. ඒකත් එක්කරා 

රකාරයක බශෙක්. එවැනි රකාරයට උපයා ගන්නා මුේ වලින්, 

සාමානය ්නතාවශගන් ූ රා ගන්නා මුේ වලින් ඡන්ෙය ඉලක්ක 

කරශගන ශමවැනි ෙ  කිරීම නිසා රර්ථිකය සවවවරී 

බංශකොශලොත්භාවයකට වැශටන්න යන ඒ ශවගය වැිජදිුතණු කර 

ගන්න එපා  කියන ඉ් ලීම විශ ේෂශයන්ම මුේ  ඇමතිතුමා ඇතුළු 

රණ්ඩුශවන් අපි ඉ් ලා සිටිනවා.  

ක්රමශයන් ශම් රට රහාර අර්බුෙයකට ගමන් කරමින් 

තිශබනවා. ක්රමශයන් ශම් රට බල ක්ති අර්බුෙයකට ගමන් 

කරමින් තිශබනවා. ක්රමශයන් ශම් රට මූලය අර්බුෙයකට ගමන් 

කරමින් තිශබනවා. ඒ තුළ සවවවරී ිහඳ වැටීමක් යම් ශහයකින් ශම් 

රශට් සිදු වුශණොත්, ෙ ක ගණනාවකටවත් ශම් රට ශගොඩා  ගන්න 

බැරි බව පමණක් අපි සියලුශෙනාම මතක තබා ගත ුතතුයි කියන 

පණිවුඩා ය ශෙමින් මා නිහඬ ශවනවා.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සමන්රිය ශහේරත් මන්්රීතුමා කථා කරන්න. ඔබතුමාට 

විනාිජ 9ක කාලයක් තිශබනවා. 

  

[අ.භා.1.55  
 

ගු ්ම්දප්රිය පහසේරත් මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைன்ெிொிய கஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, ඔබතුමාට සවතුතිවන්ත 

ශවනවා. 

අපරාධ නඩු විධාන සංග්රහය (සංශ ෝධන) පනත් ශකටුම්පත 

ඇතුළු පනත් ශකටුම්පත් කිහිපයක් විවාෙයට ගැශනන ශම් 

අවසවථාශව විශ ේෂශයන් සිහිපත් කරන්න නන  ශෙයක් තමයි 

අතිගරු ්නාධිපති ශගෝඨාභය රා්පක්ෂ මැතිතුමාශේ මැතිවරණ 

්රකා ශව තිශබන  "එක රටක් - එක නීතියක්" කියන ඒ 

ශපොශරොන්දුව. විශ ේෂශයන් අශේ ගරු අලි සබ්රි අමාතයතුමා 

අධිකරණ අමාතයවරයා විධියට සමසවත ලංකාව පුරා ගිහි් ලා අෙ 

ඒ ශවුවශවන් කැප ශවනවා; ශවශහස මහන්සි ශවනවා.  

අශේ රණ්ඩුවට එ් ල වන ්රධාන ශචෝෙනාවක් තමයි, පනිගිය 

යහ පාලන ර්ය කාලශව ොපු නඩු සිය් ශලන්ම ශම් ශවශදී 

නිෙහසව ශවනවාය කියන කාරණය. ඇත්තටම නඩුවක් 

පවත්වාශගන යන්න නඩු නිමිත්තක් තිශබන්න නන . නඩු 

නිමිත්තක් නැති වුණාම අපට ඒ නඩු ඉ් ලා අසව කර ගන්න සිශධ 

ශවනවා. ශම් ගැන ඊශව මුජිබුර් රහුමාන් ගරු මන්්රීතුමාත් කථා 

කළා.  නමුත් අතිගරු ්නාධිපතිතුමා ඇතුළු සමසවත රණ්ඩුවම 

අධිකරණයට කිසිම අත ගැසීමක් කරන්ශන් නැහැ කියන කාරණය 

ශම් ශවලාශව පැහැදිලිව කියන්න නන .  

අපි ෙන්නවා, පනිගිය යහ පාලන රණ්ඩුව කාලශව ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝ්නය කරපු රන්්න් රාමනායක හිටපු රා්ය 

ඇමතිවරයා  කටුතතු කළ රකාර.  එතුමා එක්තරා 

විනිනිරුවරියකට දුරකථනශයන් කථා කරපු රකාරය අපට 

අහන්න ලැබුණා. කථා කරලා ශමොකක්ෙ කියන්ශන්?  දුමින්ෙ 

සි් වා හිටපු ගරු මන්්රීතුමා ගැනයි කියන්ශන්.  එතුමා ඇතුළට 

ගන්න, ඒ ශවුවශවන් නීතිය ක්රියාත්මක කරන්න උපශශ ය ලබා 

ශෙන්ශන් රන්්න් රාමනායක හිටපු ගරු මන්්රීතුමා.  ඒ විධියට 

අධිකරණයට අත ගැසීම් අපි පනිගිය කාලසීමාව පුරාම ෙැක්කා.  

ඒ වශේම, වයවසවථාවට පටහැනිව පනිගිය යහ පාලන රණ්ඩුව 

කාලශව  දූෂණ විශරෝධී කමිටුව නමින් කමිටුවක් හො ගත්තා.  එම 

කමිටුශව සාමාජිකයකු බවට අුවර කුමාර දිසානායක මැතිතුමාත් 

පත් වුණා. විශ ේෂශයන් ඒ දූෂණ විශරෝධී කමිටුව පිහිටුවා ගත්ශත් 

්ර්ාතන්ත්රවාදී රටක විපක්ෂය මර්ෙනය කිරීම සඳහායි. ඒ ශවලාශව 

ඒකාබශධ විපක්ෂය මර්ෙනය කිරීම සඳහායි දූෂණ විශරෝධී කමිටුව 

පිහිටුවා ගත්ශත්. ඒ ශවලාශව රණ්ඩුව වාශේම විපක්ෂශව සමහර 

පක්ෂත් රණ්ඩුව නිශයෝ්නය කළා.   

අධිකරණ පශධතිය කියන්ශන් රටක ්ර්ාතන්ත්රවාෙශව 

කැඩා පත. ඒ ්ර්ාතන්ත්රවාෙශව කැඩා පත රරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා 

විශ ේෂශයන් වයවසවථාොයකශව වි ාල ොයකත්වයක්, 

සහශයෝගයක් තිශබන්න නන . හැබැයි, වයවසවථාොයකය 

අධිකරණයට අනිසි ශලස ඇඟිලි ගහනවා නම් ඒක බරපතළ 

කාරණයක් බවට පත් ශවනවා. ඒ ශවලාශව අපි ෙැක්කා, 

නීතිපතිවරයා ශගනැ් ලා යම් යම් මහ්න මන්්රීවරු අත්අඩා ංගුවට 

ගැනීම සම්බන්ධශයන් අව ය උපශෙසව ලබා ශෙන රකාරය.  ඒ 

වාශේම, නඩු පවත්වාශගන යන්න, නඩු ොන්න කටුතතු කළ 

රකාරය අපි ෙැක්කා.  ඒ රකාරශයන් තමයි පනිගිය කාලසීමාව 

පුරාම  ක්රියාත්මක වුශණ්. නමුත්, අශේ අතිගරු ්නාධිපතිතුමා 

කිසිම රකාරයකින්  නීතියට ඒ වාශේ අනිසි බලප ම් කරලා නැහැ 

කියන එක ශම් අවසවථාශව සිහිපත් කරන්න නන .  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි,  මා මුලින් සඳහන් කළ පරිදි, 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුශව සිටින අුවර කුමාර දිසානායක මැතිතුමාත්  

ඒ ශවලාශව දූෂණ විශරෝධී කමිටුශව සාමාජිකයකු විධියට කටුතතු 

කළා.  නීති විශරෝධීව පත්කළ එම කමිටුව සම්බන්ධශයන් ශසොයා 

බලන්න පනිව ්නාධිපති ශකොමිසමක් පත් කළා. ඒ ශකොමිසශම් 

පැහැදිලිවම කියා තිශබනවා, රා්ය ශශපළ අවභාවිත කරමින් 

තමයි ඒ දූෂණ විශරෝධී කමිටුව පිහිටුවා තිශබන්ශන් කියන 

කාරණය.  ශම්වා සම්බන්ධශයන් අෙ ඇත්තටම නීතිය ක්රියාත්මක 

ශවන්න නන .  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, කාදින් තුමා පැහැදිලිවම 

කියන කාරණයක් තිශබනවා. පාසවකු ්රහාරය සම්බන්ධශයන් හිටපු 

නීතිපතිවරයා කැඳවා, එතුමා කළ ්රකා යක් සම්බන්ධශයන් 

පරීක්ෂණයක් කරන්න, ඒ  සඳහා  නීතිය ක්රියාත්මක කරන්න 

කියලා තමයි කාදින් තුමාත් ්රකා  කරන්ශන්. නමුත් නීතිශවදී 

එශහම කරන්න බැහැ; කශනන් ඇෙශගන ඇවි් ලා නඩු පවරන්න 

බැහැ. ශමොකෙ, අධිකරණශව සවවාධීනත්වය රරක්ෂා කිරීමට අපි 

සියලු ශෙනා බැඳී ඉන්නවා.  

පනිගිය කාලශව අප ලැබූ ශහොඳ අත්ෙැකීම් තිශබනවා.  එක්තරා 

අවසවථාවක මම කුලියාපිටිය මශහේසවත්රාත් අධිකරණශව සිටියදී 

සිදුවීමක් වුණා. වයවසවථාොයකය නිශයෝ්නය කරන -

පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝ්නය කරන- නීතිා මහත්වරු කිහිප 

ශෙශනක්ම ශම් ගරු සභාශව ඉන්නවා.  ඇත්තටම අසරණ 

මිනිනින්ට නීතිය සම්බන්ධශයන් වි වවාසයක් නැහැ.  ඒ ශවලාශව 

එක අම්මා ශකශනක් මා ළඟට ඇවි් ලා කිවවා, එක්තරා නීතිා 

මහත්මශයකුට මුේ  ලබා ශෙන්න අව යයි. තමන්ශේ කරාබු ශෙක 

ගලවලා ශෙන්නම්, මුේ  ටිකක් ශෙන්න කියලා. ඒ අම්මා ඇවි් ලා 

මශගන්මයි ඉ් ලුශව. 

ශමවැනි කාරණා සම්බන්ධශයුවත් යම් යම් තීන්දු තීරණ 

ගැනීම ඇත්ශතන්ම අව යයි. ශමොකෙ, අහිංසක මිනිනින් ගසා ක ම 

සඳහා ඇතැම් නීතිා මහත්වරුන් -හැශමෝම ශනොශවයි - 

විවිධාකාරශව ගණන් තීන්දු කරනවා. අශේ නීති රාමුව තුළ 

ශම්වාත් යම් ශවනසකට ලක් කළ ුතතු බව මා සිහිපත් කරන්න 

නන .  ගරු ශරෝහිත අශේගුණවර්ධන අමාතයතුමනි, ෙැන් ඉඩා ම් 

නඩුවක් කිවශවොත් හත්මුතු පරම්පරාවම ඉවරයි. එපමණ කාලයක් 

ඒ නඩුව අහනවා. ශම්වා සම්බන්ධශයන් යම් පියවරක් ගත ුතතුයි. 

අෙ තාක්ෂණය අතින් අපි ඉදිරිශයන් ඉන්නවා. අෙ මුළු ශලෝකයම 

වි වව ගම්මානයක් බවට පත්ශවලා තිශබනවා. පනිගිය කාලශව 

ශකොශරෝනා වසංගත තත්ත්වය තුළ වුණත් online ක්රමය ඔසවශසේ 

නඩු ඇසීශම් කටුතත්ත  කරුව ලැබීම ගැන ශම් අවසවථාශව  අශේ 

ගරු අලි සේරි ඇමතිතුමාට මම සවතුතිවන්ත ශවන්න නන . ඒ අුවව 

අපට උසාවි පශධතිය සඳහා තාක්ෂණය ශයොො ගන්න පුළුවන්. 

උසාවි කටුතතුවලට තාක්ෂණය ශයොොශගන අශේ අහිංසක 

්නතාවට ඒ ශසේවාව ලබා ගන්න අව ය ොයකත්වය ලබා ශෙන්න 

පුළුවන් නම් ඒක වඩා ාත් නිදුනි බව ශම් අවසවථාශව ශපන්වා ශෙන්න 

නන . 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි,  පනිගිය කාල සීමාව තුළ 

ක්රියාත්මක ශවච්ච රකාරයට ශනොශවයි, වර්තමාන අශේ රණ්ඩුව 

තුළ අපි අධිකරණ පශධතිය ක්රියාත්මක කරන්න උත්සාහ 

කරන්ශන්. හැශමෝටම එක හා සමානව නීතිය ක්රියාත්මක කිරීම 

තමයි අශේ මුඛ්ය පරමාර්ථය බවට පත් ශවන්ශන්. ඒක තමයි 

්නාධිපතිතුමා "එක රටක් - එක නීතියක්" කියන සංක් පය 

ශගනාශව. පනිගිය කාල සීමාව තුළ සිදු වූ සිදුවීම්වලට විරුශධව 

තමයි අපට 69 ලක්ෂයක් ්නතාව ඡන්ෙය දුන්ශන්. ඒ නිසා තමයි 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුශව අපට තුශනන් ශෙකක බලයක් ලබා දුන්ශන්.   

පනිගිය යහ පාලන කාලශව නීතිය ක්රියාත්මක වූ රකාරය 

ගැන මම ශහොඳ උොහරණයක් කියන්නම්. එවකට අධයාපන 

අමාතයවරයා ව ශයන් කටුතතු කළ අකිල විරාේ කාරියවසම් 

මහතා, පාසවකු ්රහාරශව ප වචාත් ක්රියාකාරී සිදුවීම් සම්බන්ධශයන් 

මාත් අත්අඩා ංගුවට ගන්න කිවවා.  මම මාස එකහමාරක පමණ 

කාලයක් හැංගිලා හිටියා. ගරු තුෂාර ඉඳුනි්  අමරශසේන 

මන්්රීතුමා ෙැන් ගරු සභාශව ඉන්න නිසායි මම ශම් කථාව 

කියන්ශන්. ශමොකෙ, මම එො එතුමාට කථා කළ අවසවථාශව එතුමා 

කිවවා, අනිවාර්යශයන්ම මාව අත්අඩා ංගුවට ගන්න කියලා  

තිශබනවා, පුළුවන් නම් රරක්ෂා ශවන්න කියලා. ඒ ශවලාශව  

මට රරක්ෂාව ශෙන්න එතුමාට බැරි නිසා,  ඇත්තටම  මිත්රයකු 

විධියට එතුමා ඒ උපශෙස මට ලබා දුන්නා. ඒ රකාරශයන් තමයි 

පනිගිය කාලශව නීතිය ක්රියාත්මක වුශණ්. ඒ විතරක් ශනොශවයි. 

මහින්ෙ රා්පක්ෂ මැතිතුමා මශේ නිවසට ඇවිත් ක ම කාලා ගියා 

කියලා ෙවසව 14ක් මාව රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරගත කළා. ඒ 

ශවලාශව ඒ ්රශශ ශව සිටි ශශ පාලනායා තමයි මශහසවත්රාත් 

අධිකරණ විනි වචයකාර වරයාට කථා කශළේ. එො ඒ රකාරශයන් 

තමයි ඇත්තටම නීතිය අවභාවිත කශළේ. නීතිය අවභාවිත කිරීම 

සම්බන්ධශයන් විවිධ ශචෝෙනා පනිගිය යහ පාලන රණ්ඩුවට 

එ් ල ශවනවා. ශමතැන සිටින කිසිම ශකශනකුට ඒ 

ශචෝෙනාවලින් ගැලශවන්න බැහැ. පනිගිය යහ පාලන කාල සීමාව 

තුළ නීතිය තමන්ශේ අතට අරශගන කටුතතු කරපු කිසිම 

ශකශනකුට අෙ ශමම විවාෙශව දී කථා කරන්න අයිතියක් නැහැ. 

ශමොකෙ,  එො කටුතතු කශළේ ඒ විධියට නිසා.  

විශ ේෂශයන්ම අහිංසක මිනිනින්ට යම් සාධාරණයක් සිශධ 

ශවන්න නන . අෙ අශේ බලාශපොශරොත්තුව එයයි. විවිධාකාරශව 

ගසා ක ම්වලට, මිනිනින්ශේ රීරි මාංස උරා කන තැනට අෙ 

අධිකරණ පශධතිය පත්ශවලා නම්,  වයවසවථාොයකය හැටියට අපි 

බලාශපොශරොත්තු වන තත්ත්වය ඒක ශනොශවයි. ඒ තත්ත්වය 

වැළැක්වීම ශවුවශවන් අපි අව ය මැදිහත් වීම් කරනවා.  ගරු   

අධිකරණ අමාතයතුමා අෙ ශම් පනත්වලට ශගන ර සංශ ෝධන  

ගැන අපි ඉතා සන්ශතෝෂ වන අතර, ශම්  සඳහා ලබා දිය හැකි 

උපරිම සහශයෝගය ලබා ශෙන බවත් සඳහන් කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, මට ශම් අවසවථාව ලබා දීම 

සම්බන්ධශයන් ඔබතුමාට සවතුතිවන්ත ශවමින්, මා  නිහඬ වනවා.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ජී.ජී. ශපොන්නම්බලම් මහතා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 12ක 

කාලයක් තිශබනවා. 

 

ගු ී..ී.. පපෝදන බල  මහසතා 
(ைொண்புைிகு  ீ. ீ. தெொன்னம்ெலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Hon. Presiding Member, out of the 12 minutes, I 
would like to give two minutes to my Colleague, the Hon. 
Selvarajah Kajendren, who will speak after me some time 
later. So, I will take ten minutes. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Okay. 
 
[2.03 p.m.] 

 

ගු ී..ී.. පපෝදන බල  මහසතා 
(ைொண்புைிகு  ீ. ீ. தெொன்னம்ெலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Hon. Presiding Member, today, whilst we debate 
various Amendment Bills that come under the Ministry of 
Justice and also relating to provincial councils, there is a 
daily occurrence that is taking place in the seas of the 
North, where fishermen from the Jaffna District and the 
Northern Province in general are losing their livelihoods 
on a daily basis. People from outside those waters are 
coming there, using illegal fishing means and literally 
destroying the livelihoods of the fishermen of the 
Northern Province. If you take the Northern Province, 
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Sir, there are roughly 50,000 families, totalling to nearly 
200,000 individuals who are directly involved in fishing. 
If you take the Jaffna District, 23,000 families and if not 
more than 100,000 individuals are directly involved in 
fishing. Now, the destruction of livelihoods of these 
fishermen is happening due to Sri Lankan fishermen who 
do not belong to the North-East coming to those areas and 
with the help of the Navy and the armed forces, they are 
permitted to use illegal fishing means and are destroying 
the livelihoods of the local fishermen. They are 
effectively competing unfairly to a point where the Navy 
continues to insist on oppressive conditions for the local 
fishermen whereas these outsiders who come with the full 
support of the Navy are entitled to an open season of 
fishing and as a result, those people in the North are being 
severely handicapped.   

On top of that, Sir, there have also been 
encroachments by fishermen from India, particularly from 
Tamil Nadu, into the northern fishing waters. These are 
matters that we have consistently raised not only in the 
Ministerial Consultative Committee on Fisheries, but also 
in the Ministerial Consultative Committee on Defence. 
We also have raised it several times on the Floor of this 
House, that these fishermen who do not belong to the 
Northern area, being allowed to come into those waters, 
are destroying the livelihoods of the local fishermen. 
They are destroying the livelihoods of the local fishermen 
to the point where, to date, the destruction is valued at 
over Rs. 600 million; to date, in the Northern Province, 
the value of the damages done is estimated to be over Rs. 
600 million and if you take Jaffna alone, it is at Rs. 250 
million. So, this situation cannot continue, Sir, and we 
directly blame the Sri Lankan Government for 
deliberately allowing this situation to persist because it is 
a policy to pauperize the fishing community to a point 
where they cannot sustain their livelihoods by fishing and 
are expected to leave the coastline so that those areas can 
be colonized. 

This is happening at a time when the Minister in 
charge of fisheries, the subject Minister, is a man who 
claims to be elected from the North, a man who claims to 
have got elected by the people of the North, by the Jaffna 
people’s votes. Whilst he sits in the Front Benches of this 
Government, this disaster is taking place. Can you 
imagine the anger that the fisherfolk in the North are 
feeling? They elected a person to go and fight on behalf 
of them and to secure their rights under this Government, 
and that man cannot do a thing; he cannot do a thing 
because he is overruled or he himself is such a 

 
 
[මූලා්නපේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்ெடி அகற்றப்ெட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

that he has to get together with the military and carry on 
an agenda that destroys the very livelihoods of the people 
who voted for him! That is the situation that the nothern 
fisherfolk are facing. They have been consistently 
protesting.  

Sir, we, in fact, wanted an Adjournment Debate on 
this issue; my Colleague, the Hon. Selvarajah Kajendren 

asked for an Adjournment Debate on this yesterday. The 
Chief Opposition Whip, in fact, was good enough to allot 
time yesterday for the debate to take place, but because of 
the way in which the subject of the Adjournment Motion 
was eventually finalized, the Indian High Commission 
felt that we were in some way trying to accuse them as 
well and asked us to defer the Motion, giving us an 
assurance that, regardless of what the Sri Lankan Navy 
does, they realize that the situation has reached a climax, 
that it has reached a crisis situation and that they have 
decided, on their own accord, to take steps to prevent 
Indian fishermen from encroaching.  

A foreign country can contact us, give us that 
assurance and ask us to defer the Motion, but this 
Government which, ultimately, is responsible for the 
fishermen of the North cannot give us those assurances 
and the disgraceful  

 
[මූලා්නපේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்ெடி அகற்றப்ெட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

continues to sit as a Cabinet Minister and a Frontbencher, 
despite the fact that his own Government refuses to give 
those assurances! This is not to blame anybody else. The 
Navy, today, continues to be in the North-East without 
the consent of the people of the North-East. They are an 
occupying force; they are an occupying force literally, 
Sir, because they are occupying our private land! They 
confiscate our own land, they are there, they maintain 
their presence, they harass us, they accuse us for all the 
wrong things, they harass us in the high seas asking us for 
various passes and various proofs to allow us to continue 
to fish in our own waters, but they cannot prevent foreign 
fishermen from encroaching and destroying our assets. 
Why are they there? For what purpose are they there? If 
they are deliberately there to allow these foreign forces 
and outsiders from the North-East to come in and destroy 
the livelihoods of the fishermen of the North East, then 
they are there only for one purpose, to pauperize the 
fishing community and destroy their economy to such an 
extent that they would, in fact, leave their land which 
gives them an opportunity to fish so that others can come 
and colonize. It is a systematic genocidal agenda that this 
Government is pursuing and that must be placed on 
record.  

Sir, this is something that we have repeatedly brought 
up and we will say it again that it is because of these 
forms of attitudes of consecutive Governments that the 
Tamil people say, “If we do not have our destiny in our 
own hands, we will not be able to sustain our identity on 
this Island”. And it is with respect to these sort of 
problems we face that we must find solutions, not to some 
arbitrary Thirteenth Amendment or a Unitary State which, 
in fact, exacerbates our problems and makes us even to 
consent to our own destruction. That cannot take place.  
Such decisions cannot be allowed and we will 
consistently insist in this House that our rights be granted 
to a point that we ourselves can prevent these injustices 
from happening to our people. 

Thank you.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු කුලසිංහම් තිලීපන් මන්්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාිජ 12ක 

කාලයක් තිශබනවා. 
 

[ெி.ெ. 2.13] 
 

ගු කුලසිශහස  ිනලීප්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகு குலசிங்கம் திலீென்)  

(The Hon. Kulasingam Dhileeban)  
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்ககள, 

முதற்கண் தகௌரவ நிதி அமைச்சர் தெஸில் ரொ ெக்ஷ 

அவர்களுக்கு இவ்விடத்தில் எனது நன்றிமயத் 

ததொிவித்துக்தகொள்கிகறன். கடந்த நல்லொட்சி அரசொங்க 

கொலத்தில் எைது ெகுதிகள், குறிப்ெொக வன்னிப் ெிரகதசம், 

புறக்கணிக்கப்ெட்ட ஒரு ெிரகதசைொககவ கொணப்ெட்டது. 

அெிவிருத்தித் திட்டங்கள், வொழ்வொதொரத் திட்டங்கள் என 

அமனத்தும் குறித்த ஒரு சொரருக்கு ைட்டுகை வழங்கப்ெட்டன. 

நல்லொட்சி அரசொங்கத்மதத் தொங்கிப்ெிடித்துக்தகொண்டிருந்த 

தைிழ்த் கதசியக் கூட்டமைப்ெினர்கூட எைது ைொவட்டங்களில் 

ெிரகயொசனைொன எவ்வித அெிவிருத்தித் திட்டங்கமளயும் 

முன்தனடுக்கவில்மல. ஆனொல், இன்று எைது தகௌரவ நிதி 

அமைச்சர் தெஸில் ரொ ெக்ஷ அவர்களின் வழிகொட்டலின்கீழ் 

கிரொைங்கள்கதொறும் ெல அெிவிருத்தித் திட்டங்கமள நொம் 

முன்தனடுத்து வருகின்கறொம். அது ைட்டுைல்ல, தகௌரவ நிதி 

அமைச்சர் அவர்கள் தனது வரவு தசலவுத்திட்ட உமரயில் 

எமதக் கூறினொகரொ அமத நமடமுமறப்ெடுத்திக் 

தகொண்டிருக்கின்றொர். அன்று அந்த உமரமய “உப்புச்சப்ெற்ற 

உமர” என்று தசொன்னவர்கள்கூட இன்று அவரது 

கவமலத்திட்டத்மத வியந்து ெொர்க்குைளவுக்கு அவற்மற 

நமடமுமறப்ெடுத்திக் கொட்டுகின்றொர். குறிப்ெொக, ஏமழ ைக்கள் 

முதல் சுயததொழில் புொிகவொர் வமர அவரது திட்டத்தொல் ெலன் 

தெறுகிறொர்கள்.  

எைது ைொவட்டங்கள் அெிவிருத்தியில் முன்கனொக்கிச் 

தசல்வமத அல்லது எைது நொடு சுமுகைொன நிமலயில் தசன்று 

தகொண்டிருப்ெமதப் தெொறுத்துக்தகொள்ள முடியொத ஒரு சிலர், 

இன்று ெல வமகயிலும் எைது கவமலத் திட்டங்கமளக் 

குழப்புகின்ற சதி கவமலயில் ஈடுெடத் ததொடங்கியுள்ளனர். 

அதில் ஒன்றுதொன் கடற்தறொழிலொளர்களது ெிரச்சிமன! 

தகௌரவ டக்ளஸ் கதவொனந்தொ அவர்கள் கடற்தறொழில் 

அமைச்சரொகப் தெொறுப்கெற்ற கொலத்திலிருந்து இன்றுவமர 

ததொடர் நடவடிக்மககமள கைற்தகொண்டு, இந்திய - இலங்மக 

ைீனவர்களுமடய ெிரச்சிமனகமள தவகுவொகக் குமறத்திருக் 

கின்றொர்.  

சைீெத்தில் எைது ைீனவர்களுக்கு நமடதெற்ற அந்தத் 

துன்ெியல் சம்ெவத்மதயிட்டு நொனும் கவமல 

ததொிவிக்கின்கறன்.  ஆனொல், இதற்கொன நடவடிக்மகமய 

எைது தகௌரவ கடற்தறொழில் அமைச்சர் டக்ளஸ் கதவொனந்தொ 

அவர்கள் நிச்சயம் எடுப்ெொர் என்ெதில் ைொற்றுக் கருத்தில்மல.  

ஆனொல், குட்மடமயக் குழப்ெி ைீன்ெிடிப்ெதுகெொலச் சிலர் 

இப்ெிரச்சிமனமய அரசியல் ையைொக்கி அதில் குளிர்கொய 

முமனகின்றனர். ஆனொல், அது அவர்களது முகத்தில் 

அவர்ககள கொிபூசுவதுகெொல் அமைந்திருக்கின்றது. சைீெத்தில் 

யொழ். கடற்தறொழிலொளர் சம்கைளனத் தமலவர், ஒரு 

விடயத்மதச் சுட்டிக்கொட்டியிருந்தொர். குறிப்ெொக, தைிழ்த் 

கதசியக் கூட்டமைப்ெினர் ைற்றும் இப்தெொழுது உமரயொற்றிய 

கக ந்திரகுைொர் கெொன்றவர்கமளத் தைது விடயங்களில் 

தமலயிட கவண்டொம் என்றும் தம்மை மவத்து அரசியல் 

ெிமழப்பு நடத்தகவண்டொதைன்றும் ஒரு கெட்டியில் அவர் 

ததளிவொகக் கூறியிருந்தொர். 

அதுைட்டுைல்ல, ெல சந்தர்ப்ெங்கள் எைக்குக் 

கிமடத்தகெொதும் அந்தச் சந்தர்ப்ெங்கமள இவர்கள் சொிவரப் 

ெயன்ெடுத்தவில்மல.  நல்லொட்சிக் கொலத்தில் 'ஆட்சி' என்ற 

நொற்கொலியின் ஒரு கொமலத் தொங்கிப் ெிடித்த தைிழ்த் கதசியக் 

கூட்டமைப்ெினர் ெல சந்தர்ப்ெங்கமள நொசைொக்கியதுதொன் 

ைிச்சம். இப்தெொழுது இந்தக் கடற்தறொழிலொளர் ெிரச்சிமன 

ெற்றிப் கெசுெவர்கள் இந்தியப் ெிரதைர் நகரந்திர கைொடி 

அவர்கள் இலங்மக வந்திருந்ததெொழுது இந்தப் 

ெிரச்சிமனமயப் ெற்றிப் கெசியிருக்கலொம், அதற்குத் 

தீர்வுகொண முயற்சி தசய்திருக்கலொம் அல்லது தகௌரவ 

அமைச்சர் டக்ளஸ் கதவொனந்தொ அவர்கள் இந்தியொ தசன்று 

அப்கெொமதய ெிரதைமரச் சந்தித்து எைது ைக்களுக்கொக 50,000 

வீட்டுத் திட்டம், 5,000 உழவு இயந்திரங்கள், 25,000 

துவிச்சக்கர வண்டிகள் என்று ெயனுள்ள ெல விடயங்கமளப் 

தெற்றுவந்ததுகெொல இவர்களும் தெற்றிருக்கலொம். ைொறொக 

இவர்கள் கடிதம் எழுதிக் தகொடுத்தொர்கள். அதொவது, ெொலியல் 

துஷ்ெிரகயொகம் ைற்றும் தகொமல வழக்கில் மகதொகி இந்தியச் 

சிமறயில் வொடி உயிொிழந்த சுவொைி ெிகரைொனந்தொவின் 

சிஷ்யர்கமள விடுதமல தசய்யுைொறு ஒரு கடிதம் எழுதிக் 

தகொடுத்தொர்கள்.  

இன்று தகௌரவ அமைச்சர் டக்ளஸ் கதவொனந்தொ 

அவர்கமளப் ெொர்த்து, ஒரு வருடத்துக்கு கைலொகியும் இன்னும் 

தீர்வு தெற்றுத் தரவில்மலதயன்று சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன் 

அவர்கள் தசொல்கிறொர். ‘தீர்வு’ என்றவுடன் தைிழ் ைக்களுக்கு 

நன்றொக ஞொெகம் வருவது தைிழ்த் கதசியக் கூட்டமைப்புமடய 

தீர்வுதொன். தைிழர்களுக்குப் தெொங்கலுக்குத் தீர்வு! 

தீெொவளிக்குத் தீர்வு! சித்திமரக்குத் தீர்வு! என்று 

தைிழர்களுமடய அமனத்துப் ெண்டிமககளும் கதொோ்தல்களும் 

வரும்கெொததல்லொம் அந்தக் கொலத்தில் அதற்ககற்றொற்கெொல் 

அறிக்மககமள விடுத்து வொக்குகமள அெகொிப்ெொர்கள். 

அகதகெொல, தைிழ்த் கதசியக் கூட்டமைப்ெிலிருக்கின்ற 

ஒருவரொல் - ‘அடங்கொத் தைிழன்’ என்ற புமனதெயொில்கூட 

அவமர அமழப்ெொர்கள் - கடந்த ைொகொண சமெத் 

கதொோ்தலின்கெொது ஒரு சுவதரொட்டி ஒட்டப்ெட்டது. அதில், 

“தைிழர்களுக்குத் தீர்வில்மலகயல் சொகும்வமர 

உண்ணொவிரதம் - அடங்கொத் தைிழன் சூளுமர” என்றிருந்தது. 

கதொோ்தலும் முடிந்தது; அவொின் ஆதரவொளர் தவற்றியும் 

தெற்றொர். ஆனொல், அந்த posterஐ ைொடு தின்றதுதொன் ைிச்சம். 

ஒவ்தவொரு முமறயும் ைக்களின் வொக்குகமள அெகொிப்ெதற்குப் 

கெொடுகின்ற நொடகம்தொன் அது. இந்த நொடகத்தின் 

தவளிப்ெொடுதொன் இன்மறக்கு இருெத்திரண்டு ெதினொறொகி, 

ெதினொறு ஒன்ெதொகியிருக்கும் நிமல! இது நொமளக்கு 

எத்தமனயொக ைொறுகைொ ததொியவில்மல!  

புலம்தெயர் அமைப்புக்களில் இருக்கின்ற சிலரும் இங்கு 

சூளுமரக்கக்கூடிய உறுப்ெினர்களும் இமணந்திருக்கின்ற 

WhatsApp groupஇல் ஒருங்கிமணப்ெொளர் ஒருவர் ஒரு 

ெதிவிமன இட்டிருக்கிறொர். அந்தப் ெதிவில், 

“கிரொைங்களிலுள்ள ைக்களுக்கு ைின்சொர வசதி இல்மலயொ? 

ைலசல கூடம் இல்மலயொ? உடனடியொக அங்கிருக்கக்கூடிய 

ககொவில்கள் அல்லது ெொடசொமலகளுக்குச் தசன்று 

கெொரொட்டங்கமள நடத்துங்கள்! உங்களுக்கொன தகொடுப்ெனவு 

வழங்கப்ெடும்" என்று குறிப்ெிடப்ெட்டிருந்தது.  இன்மறக்கு 

கக ந்திரகுைொர் அணியினர் கொணொைற்கெொனவர்களின் 

உறவுகமள மவத்துப் ெிமழப்பு நடத்துவதுகெொல, அவர்களும் 

தகொடுப்ெனமவக் தகொடுத்துப் கெொரொட்டங்கமளத் 

தூண்டுகிறொர்கள். இப்ெடியொன தசயற்ெொட்மடச் தசய்வதொல், 

ெயன் எதுவும் இல்மல. ைின்சொரம் இல்மலகயொ அல்லது 

ைலசலகூடம் இல்மலகயொ  அதற்குத் தகுந்த அரசியல் - 
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ගු ප්ල්වරාජා කපේ්දද්ර්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகு தசல்வரொசொ கக ந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  

Sir, I rise to a point of Order.  

தகௌரவ உறுப்ெினர் அவர்கள் எங்களுமடய கட்சித் 

தமலவருமடய தெயமர இங்கு குறிப்ெிட்டொர். 

கொணொைலொக்கப்ெட்டவர்கள் ெலர் கொணைற்கெொனதற்கு இவர் 

அங்கம் வகிக்கும் EPDP அமைப்புத்தொன் கொரணம். இது 

விசொரமணக்கு வந்தொல்,  
 

[මූලා්නපේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்ெடி அகற்றப்ெட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

அவர்கள் தூக்கில் ததொங்குவொர் என்ற ெயத்திகல இவர் இங்கு 

உளறுகிறொர். 

 

ගු කුලසිශහස  ිනලීප්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகு குலசிங்கம் திலீென்)  

(The Hon. Kulasingam Dhileeban)  
எங்களுமடய தமலவரும் அமைச்சருைொன தகௌரவ 

டக்ளஸ் கதவொனந்தொ அவர்கள்ைீது இப்ெடியொன 

குற்றச்சொட்மட முன்மவப்ெவர், அவரது தெயமரயிட்டு 

வழக்குத் ததொடரலொம். வழக்குத் ததொடர்ந்து அவருக்குொிய 

தண்டமனமயப் தெற்றுக்தகொடுப்ெமதவிடுத்து, தவறும் 

வொய்ச்சவடொலொல் ஒன்றும் ஆகப் கெொவதில்மல. யுத்த 

கொலத்தில் தவளிநொட்டுக்கு ஓடித் தமலைமறவொகி 

இருந்துதகொண்டு, "சவப்தெட்டிகமளத் தயொர்ெடுத்தி 

மவயுங்கள்!" என்று உசுப்கெற்றி, எைது ைக்கமளக் தகொல்லக் 

தகொடுத்ததுதொன் ைிச்சம்! இப்கெொதும் ெமழயெடி 

இமளஞர்கமள முற்றொக அழிப்ெதற்குத்தொன் ததொடங்கியிருக் 

கிறொர்கள்.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්්රීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාිජ ශෙකක කාලයක් 

තිශබනවා.  
 

ගු කුලසිශහස  ිනලීප්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகு குலசிங்கம் திலீென்)  

(The Hon. Kulasingam Dhileeban)  
தகௌரவ அமைச்சர் டக்ளஸ் கதவொனந்தொ அவர்களுமடய 

கநரமும் இருக்கிறது. அந்த கநரத்மதயும் நொன் எடுத்துக் 

தகொள்ளலொதைன்று நிமனக்கின்கறன்.  

ைலசலகூடம் இல்மலகயல், ைின்னிமனப்பு இல்மலகயல், 

அவற்மற கிரொை கசமவயொளர், அெிவிருத்தி உத்திகயொகத்தர், 

சமுர்த்தி உத்திகயொகத்தர், ெிரகதச தசயலொளர் கெொன்ற அரச 

உத்திகயொகத்தர்கமள நொடிப் தெற்றுக்தகொள்ளலொம். 

எங்களுமடய அரசொங்கம் ெடிப்ெடியொக அவர்களுக்கொன 

உதவித் திட்டங்கமள முன்னுொிமைப்ெடுத்தி, அந்தப் 

ெிரச்சிமனகமளத் தீர்த்து வருகின்றது. ஏதனனில், 

அம்ெொந்கதொட்மடக்கு ஒரு திட்டம், கண்டிக்கு ஒரு திட்டம், 

ைன்னொருக்கு ஒரு திட்டம், வவுனியொவுக்கு ஒரு திட்டம் 

என்றில்லொைல், அமனத்து ைொவட்டங்களுக்கும் அமனத்துத் 

திட்டங்களும் சொிவரச் தசன்றமடய கவண்டும் என்ெது எைது 

அரசொங்கத்தின் குறிக்ககொளொகும்.  

வவுனியொ ைொவட்டத்தில் ஒரு கிரொைம் இருக்கின்றது. அந்தக் 

கிரொைத்தின் தெயமரக் குறிப்ெிட விரும்ெவில்மல. அந்தக் 

கிரொைத்தில் இருக்கின்ற ைக்கள் ெொம்பு, குரங்கு கெொன்றவற்மற 

மவத்து வித்மத கொட்டி தைது வொழ்வொதொரத்மத 

ஈட்டிக்தகொள்கிறொர்கள். ஆனொல், அவர்களுமடய ெிள்மளகள் 

கல்வி கற்று ஒரு நிமலக்கு வந்ததற்குப் ெிற்ெொடு,  தங்களது 

தெற்கறொர், அண்ணன்ைொர், உறவுகள் அந்தத் ததொழில் 

தசய்வமத அவர்கள் விரும்ெவில்மல. அவர்கள் எம்மை 

நொடியதெொழுது, நொம் உடனடியொக அந்தக் கிரொைத்துக்குச் 

தசன்று அவர்களுக்கு உதவிகனொம்.  தகௌரவ இரொ ொங்க 

அமைச்சர் இந்திக அநுருத்த அவர்களின் நிதிப் ெங்களிப்ெிலும் 

தகௌரவ சனத் நிசொந்த அவர்களின் வழிகொட்டலிலும் 

அவர்களுக்கு சுத்திகொிக்கப்ெட்ட குடிநீர் இமணப்பு 

வழங்கியகதொடு ைட்டுைல்லொைல், அங்குள்ள 

இமளஞர்களுக்குப் புதிய மைதொனத்மதயுமுோ் தெற்றுக் 

தகொடுத்கதொம். கைலும், அம்ைக்களின் வொழ்வொதொரத்மத 

கைம்ெடுத்துவதற்கொக வயற்கொணிகள், கதொட்டக் கொணிகள் 

கெொன்றவற்மறயும் வழங்கிகனொம். இதன்கெொது, தகௌரவ நிதி 

அமைச்சர் தெஸில் ரொ ெக்ஷ அவர்களின் 'ஓொிலட்சம் கவமலத் 

திட்டம்' எைக்குப் தெரும் உறுதுமணயொக இருந்தது. 

இத்திட்டத்தின்மூலம் அவர்களுக்கொன வொழ்வொதொரத்மத 

வழங்கியிருக்கிகறொம். கதர்தல் கொலத்தில் அந்தக் கிரொை 

ைக்களுமடய வீட்டுக் கதவுகளில் ஒட்டப்ெட்ட வன்னிமயச் 

கசர்ந்த ெொரொளுைன்ற உறுப்ெினர்களின் புமகப்ெடங்கள் 

அடங்கிய stickers இன்னமும் இருக்கின்றன. ஆனொல், அவர்கள் 

தங்களுமடய ென்முகப்ெடுத்தப்ெட்ட நிதியிலிருந்து 10,000 

ரூெொமயக்கூட, அந்தக் கிரொைத்துக்குச் தசலவழிக்கவில்மல. 

இறுதியொக, ததொடர்ந்தும் இப்ெடியொன ெின்தங்கிய 

கிரொைங்கமள இனங்கண்டு, அங்குள்ள ைக்களின் வொழ்க்மகத் 

தரத்மத எைது அரசொங்கத்தினூடொக கைம்ெடுத்துகவன் என்று 

கூறி அைர்கின்கறன். நன்றி.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රිසාඩ් බදිුතදීන් මන්්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාිජ හයක 

කාලයක් තිශබනවා.  

 

[ெி.ெ. 2.24] 

 

ගු රි්ාඩ් බදියුදී්ද මහසතා  
(ைொண்புைிகு றிஸொட் ெதியுதீன்) 

(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 
ெிஸ்ைில்லொஹிர்  ரஹ்ைொனிர்  ரஹீம். 

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்ககள, இன்று 

சைர்ப்ெிக்கப்ெட்டிருக்கின்ற ெயங்கரவொதத் தடுப்பு (தற்கொலிக 

ஏற்ெொடுகள்) (திருத்தம்) சட்டமூலத்மத நொன் வொசித்துப் 

ெொர்த்கதன். அதிகல தெொிய ைொற்றங்கமள நொன் கொணவில்மல. 

ஆனொல், ஒகரதயொரு விஷயத்தில் ைொத்திரம் ைொற்றம் 

தசய்யப்ெட்டிருக்கின்றது. முன்னர் ெயங்கரவொதத் தடுப்புச் 

சட்டத்தின்கீழ் ஒருவமர மும்மூன்று ைொதங்களொக தைொத்தம் 18 

ைொதங்கள் தடுத்து மவப்ெதற்குப் ெொதுகொப்பு அமைச்சருக்கு 

அதிகொரம் வழங்கப்ெட்டிருந்தது. இத்திருத்தச் சட்டமூலத்தில் 

அது 12 ைொதங்களொகக் குமறக்கப்ெட்டிருக்கின்றது. 

இதுைொத்திரம்தொன் இதிகல நொன் கொணுகின்ற ஒரு ைொற்றைொக 

இருக்கின்றது. ஒருவமர Section 7க்குக்கீழ் remand 

ெண்ணினொல், trial முடியும் வமர அவமரச் சிமறயிகல மவக்க 

கவண்டும். அக்கொலப் ெகுதியில் அவருக்கு bail தகொடுப்ெ 
தற்கொன அதிகொரம் எந்த நீதிைன்றத்துக்கும் கிமடயொது. 

அகதகெொன்றுதொன் இந்தத் திருத்தச் சட்டமூலத்திலும் 

இருக்கின்றது. 

ெயங்கரவொதத் தமடச் சட்டத்தின்கீழ் மகதுதசய்யப்ெட்ட 

ெல தைிழ் இமளஞர்கள் 18-20 வருடங்களொக சிமறயிகல 

789 790 



පාර්ලිශම්න්තුව 

வொடிக்தகொண்டிருப்ெமத நொன் தகொஞ்ச கொலம் சிமறயிகல 

இருந்ததெொழுது எனது கண்களொல் கொணக்கூடியதொக 

இருந்தது. மகதுதசய்யப்ெடும்கெொது இமளஞர்களொக இருந்த 

அவர்கள், தற்தெொழுது வகயொதிெர்களொக இருக்கின்றொர்கள். 

அவர்களுக்கு எதிரொக குற்றப்ெத்திொிமக தொக்கல் 

தசய்யப்ெடொைல், வழக்குத் ததொடரப்ெடொைல் அல்லது trial 

முடியொைல் இருக்கின்றது.  யுத்தம் முடிந்து ஆயுதம் ஏந்திப் 

கெொரொடிய 12,000 கெொரொளிகள் தெொதுைன்னிப்பு 

அடிப்ெமடயிகல விடுதமல தசய்யப்ெட்டெிறகு, WhatsApp, 

Facebook கெொன்ற social mediaஇகல  தகவல்கமளப் 

ெகிர்ந்தொர்கள் என்ற குற்றச்சொட்டின் கெொில் தைிழ் 

இமளஞர்கள் ெலர் ெயங்கரவொதத் தமடச் சட்டத்தின்கீழ் 

மகதுதசய்யப்ெட்டு, ெல வருடங்களொக சிமறயில் வொடிக் 

தகொண்டிருப்ெமதயும் நொன் கண்கடன். அவ்வொறொனவர்களுக்கு 

இதிகல எந்தவித நிவொரணத்மதயும் நொன் கொணவில்மல.  

இந்த நொட்டிகல ஒரு நொசகொரச் தசயல் இடம்தெற்றது. 

அமத யொர் தசய்தொர்கள் என்ெது இன்றுவமர 

ககள்விக்குறியொக இருக்கின்றது. இந்தப் ெக்கம் இருக்கின்ற 

தரப்பு அந்தப் ெக்கத்தில் இருக்கின்ற தரப்மெயும் அந்தப் 

ெக்கத்தில் இருக்கின்ற தரப்பு இந்தப் ெக்கத்தில் இருக்கின்ற 

தரப்மெயும் ைொறி ைொறி குற்றம் சொட்டுகின்றன. சஹ்ரொன் என்ற 

நயவஞ்சகனுமடய தமலமையிகல நடந்த அந்தக் குண்டு 

தவடிப்புச் சம்ெவத்தொல், முழு முஸ்லிம் சமூகமும் தமலகுனிய 

கவண்டிய நிமல ஏற்ெட்டது. அதுைொத்திரைன்றி, தெொருளொதொர 

ொீதியொகவும் ைத ொீதியொகவும் கலொசொர ொீதியொகவும் 

ெொதிக்கப்ெட்டகதொடு, இன்கனொரன்ன ெல ெிரச்சிமனகளுக்கும் 

முகங்தகொடுக்க கவண்டி ஏற்ெட்டது. அந்தக் குண்டுத் 

தொக்குதமல மையைொக மவத்து, 20 வருடங்களுக்கும் கைலொக 

இந்தப் ெொரொளுைன்றத்மதப் ெிரதிநிதித்துவப்ெடுத்திய 

என்மனக்கூட, எந்தக் கொரணமும் இல்லொைல் ெல ைொதங்கள் 

சிமறயிகல அமடத்தொர்கள்.  PTAஇன்கீழ் ஒருவமரக் மகது 

தசய்வதற்குக் கொரணம் கதமவயில்மல. இச்சட்டத்தின்கீழ் 

யொமரயும் மகதுதசய்து ைொதக்கணக்கில் அல்லது 

வருடக்கணக்கில் சிமறயிகல மவக்கலொம். ெொதுகொப்பு 

அமைச்சர் நிமனத்தொல், தனது மகதயொப்ெத்மத இட்டு, 

சந்கதகத்தின் கெொில் எவமரயும் மகதுதசய்து சிமறயிகல 

மவக்கலொம். இவ்வொறொன நமடமுமறமயக் தகொண்ட இந்தச் 

சட்டம் ததொடர்ந்திருப்ெமதப் ெொர்க்கின்றதெொழுது ைிக 

கவதமனயொக இருக்கிறது.  

கநற்று சிகரஷ்ட சட்டத்தரணி சககொதரர் ஹி ொஸ் 

ஹிஸ்புல்லொஹ் அவர்கள் bailஇகல விடுதமல 

தசய்யப்ெட்டிருக்கிறொர். புத்தளம், கரம்மெமயச் கசர்ந்த ஷகீல் 

தைௌலவி, கனமூமலமயச் கசர்ந்த லுக்ைொன் தைௌலவி, வசீர் 

தைௌலவி ஆகிய மூவரும் 20,000 ரூெொய் சம்ெளத்துக்கு 

கரத்தீவிலுள்ள அரபுக் கல்லூொியில் கற்ெித்துக் 

தகொண்டிருந்தொர்கள். அவர்கள் அங்கிருந்த கொலத்தில் - 

2018இல் ஹி ொஸ் ஹிஸ்புல்லொஹ் அங்கு வந்து ஏகதொ 

ெிரசொரம் தசய்ததொக 17 வயதுமடய ைொணவன் ஒருவன் 

தசொன்ன சொட்சியத்தின் அடிப்ெமடயில்,  இந்த மூன்று 

உலைொக்கமளயும் ெயங்கரவொதத் தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் 

மகதுதசய்து, ஒரு வருடத்துக்கும் கைலொக தடுத்து 

மவத்திருக்கிறொர்கள். ஹி ொஸ் ஹிஸ்புல்லொமவக் 

குற்றவொளியொக்க கவண்டும் என்ெதற்கொககவ இவ்வொறு 

தசய்யப்ெட்டது.  

என்மனயும் இந்த மூன்று உலைொக்கமளயும் CIDஇல் 

மவத்திருந்ததெொழுது, "2018இல் ஹி ொஸ் ஹிஸ்புல்லொஹ் 

கரத்தீவிலுள்ள அரபுக் கல்லூொிக்கு வந்தொர் என்று நீங்கள் 

தசொன்னொல், உடகன நொங்கள் உங்கமள விடுதமல 

தசய்கவொம். இல்மலதயன்றொல், 10-15 வருடங்கள் நீங்கள் 

சிமறயிகல வொடகவண்டிய நிமல ஏற்ெடும்" என்று அங்குள்ள 

ஒரு சில உத்திகயொகத்தர்கள் அவர்கமள அச்சுறுத்தினொர்கள். 

எனினும், அவர்கள் "நொங்கள் ஹி ொஸ் ஹிஸ்புல்லொஹ்மவ 

கண்ணொல்கூட கொணவில்மல" என்று தசொன்னொர்கள். 

அவ்வொறு உண்மைமயச் தசொன்ன கொரணத்தினொல், அந்த 

மூன்று தைௌலவிைொரும் ஒரு வருடத்துக்கும் கைலொக 

சிமறயிகல இருக்கிறொர்கள். இவர்களில் ஒருவர் தனது 

ைமனவிக்குப் ெிள்மள ெிறக்க இருக்கின்ற சையத்திலும், 

இன்தனொருவர் ெிள்மள ெிறந்து 4 ைொதங்களிலும் 

மகதுதசய்யப்ெட்டொர்கள். இவர்கள் இருவரும் கிட்டத்தட்ட 26 

- 27 வயதுமடயவர்கள். ைற்மறயவர் திருைணைொகி 4 

ெிள்மளகள் இருக்கின்ற நிமலயில் மகதுதசய்யப்ெட்டொர். 

ஒருவமரத் தொக்க கவண்டும் என்ெதற்கொக அதொவது ஹி ொஸ் 

ஹிஸ்புல்லொஹ் சிமறயில் அமடக்கப்ெட்டமத 

நியொயப்ெடுத்துவதற்கொகப் தெொய் தசொல்லுைொறு 

ெலவந்தப்ெடுத்தி, இவ்வொறொன அப்ெொவிகமள அநியொயைொக 

இன்னும் சிமறயிகல மவத்திருக்கிறொர்கள். இவ்வொறொன 

ஏமழகளொல் ஒரு சட்டத்தரணிமயப் ெிடித்து நியொயம் 

ககட்ெதற்ககொ அல்லது அவர்கமள வந்து ெொர்ப்ெதற்ககொ 

முடியொத நிமல ஏற்ெட்டிருக்கின்றது. இகதகெொல, ஈஸ்டர் 

குண்டுதவடிப்புக்குப் ெின்னர் 300க்கும் கைற்ெட்டவர்கள் 

மகதுதசய்யப்ெட்டொலும், இதுவமர 25-30 கெருக்கு 

எதிரொகத்தொன் குற்றப்ெத்திொிமக தொக்கல் 

தசய்யப்ெட்டிருக்கிறது. ைிகுதி 275 - 270 கெருக்கு எதிரொக 

குற்றப்ெத்திொிமக தொக்கல் தசய்யப்ெடவில்மல. இவர்கள் 

குற்றவொளியொக இருந்தொல், இவர்களுக்கு எதிரொக 

குற்றப்ெத்திொிமக தொக்கல் தசய்யுங்கள் என்று நொங்கள் சட்டைொ 

அதிெர் திமணக்களத்திடம் ககட்கிகறொம். எந்தக் கொரணமும் 

இல்லொைல், அநியொயைொக, யொமரகயொ ஏைொற்றுவதற்கொக, 

தங்களுமடய அரசியல் இருப்புக்கொக இவ்வொறொன 

அப்ெொவிகமளத் தண்டிக்கொதீர்கள் என்று நொங்கள் 

ககட்டுக்தகொள்கிகறொம். யொர் குற்றம் தசய்தொலும் அவர்கள் 

தண்டிக்கப்ெட கவண்டும். ஆனொல், குற்றம் 

தசய்யொதவர்கமளத் தங்களிடம் இருக்கின்ற அதிகொரத்மதப் 

ெயன்ெடுத்தி - ெயங்கரவொதத் தடுப்புச் சட்டத்மதப் 

ெயன்ெடுத்தி அநியொயைொகப் ெழிவொங்குவததன்ெது எந்த 

வமகயிலும் ஏற்றுக்தகொள்ளமுடியொத ஒரு விடயைொகும்.  

இந்தத் திருத்தச் சட்டமூலத்மதக் தகொண்டுவந்த 

அமைச்சொிடத்திகல இன்னுதைொரு விடயத்மதக் 

ககட்டுக்தகொள்கின்கறன். தயவுதசய்து, ஐகரொப்ெிய 

ஒன்றியத்மதத் திருப்திப்ெடுத்துவதற்கொக அல்லது சர்வகதச 

சமூகத்மதத் திருப்திப்ெடுத்துவதற்கொக இவ்வொறொன ஓர் 

ஏைொற்று நடவடிக்மகமயச் தசய்யொைல்,  உலக 

சட்டங்களுக்கும் விழுைியங்களுக்கும் இணங்க, ைக்கள் 

ெொதிக்கப்ெடொைலும் ெழிவொங்கப்ெடொலும் அரசியல் 

கொழ்ப்புணர்ச்சியொல் மகதுதசய்யப்ெடொைலும் இருப்ெதற்கொக 

நியொயைொன முமறயிகல இச்சட்டத்மதத் திருத்துங்கள் என்று 

ககட்கின்கறன். இதற்கு அஸொத் சொலியுமடய மகதும் 

விடுதமலயும் ஒரு நல்ல சொன்றொக இருக்கின்றது. இந்தப் 

ெயங்கரவொதச் சட்டத்தொல் ெொதிக்கப்ெட்டவர்களில் நொனும் 

ஒருவன். அகதகெொல, என்னுமடய சககொதரர் உட்ெட 

இன்னும் ெலர் இந்தச் சட்டத்தினொல் 

ெொதிக்கப்ெட்டிருக்கிறொர்கள். இன்று அநியொயைொக ெல தைிழ், 

முஸ்லிம் இமளஞர்கள் ெல வருடங்களொக சிமறயிகல 

வொடிக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள். அவர்கள் அத்தமன கெருக்கும் 

சட்டைொ அதிெரொல் bail தகொடுக்க முடியும். நீங்கள் 

அவர்களுக்கு conditional bail தகொடுத்துவிட்டு, 

791 792 

[ගරු රිසාඩ් බදිුතදීන් මහතා   



2022  ශපබරවාරි 10 

குற்றப்ெத்திொிமகமயத் தொக்கல் தசய்யுங்கள்! அல்லது 

உடனடியொக குற்றப் ெத்திொிமகமயத் தொக்கல்தசய்து, 

அவர்கமள விடுதமல தசய்யுங்கள்! இவ்வொறு அநியொயைொக 

அப்ெொவிகள் தண்டிக்கப்ெடுவதொல், நொமள அவர்கள் இந்த 

நொட்டுக்கு ஆெத்தொனவர்களொக ைொறக்கூடிய ஒரு சூழ்நிமல 

ஏற்ெடலொம் என்ெமத நொன் இச்சந்தர்ப்ெத்தில் 

ததொிவிக்கின்கறன்.  

அடுத்து, "One Country, One Law" என்ற சனொதிெதி 

தசயலணியின் தமலவமர தயவுதசய்து ைொற்றுங்கள்! நீங்கள் 

அவமர மவத்து அரசியல் தசய்து, அடுத்த கதர்தலிகல 

தவல்லலொம் என்று எண்ணினொல், அது நொட்டுக்குப் 

ெொொியகதொர் ஆெத்தொக ைொறும் என்ெமத நொன் இங்கு 

கூறிக்தகொள்கின்கறன். சிறுெொன்மைச் சமூகத்மத 

அச்சுறுத்துவதற்கொக - ெயமுறுத்துவதற்கொக அல்லது 

தெரும்ெொன்மை இனத்மதச் சந்கதொசப்ெடுத்துவதற்கொக 

இவ்வொறொன கைொசைொன தசயமலச் தசய்யகவண்டொம் என்று 

ககட்டுக்தகொள்வகதொடு, இந்த நொட்டுக்கு "One Country, One 

Law" கதமவயொக இருந்தொல், அது ததொடர்ெொன தசயலணிக்குச் 

சிறந்த ஒருவமரத் தமலவரொக நியைித்து, அமத 

நமடமுமறப்ெடுத்துவதற்கு முன்வொருங்கள். அதற்கு நொங்களும் 

எங்களுமடய பூரண ஒத்துமழப்மெ வழங்கத் தயொரொக 

இருக்கின்கறொம் என்று கூறி, விமடதெறுகின்கறன். நன்றி. 

  
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ්රමිත බණ්ඩා ාර ශතන්නශකෝන් මන්්රීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාිජ 12ක කාලයක් තිශබනවා.  

 
[අ.භා. 2.32  

 
ගු ප්රමිත බණ්ඩාර පත්දනපක ්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகு ெிரைித்த ெண்டொர ததன்னககொன்)  
(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, අධිකරණ ඇමතිතුමා විසින් 

ශබොශහොම වැෙගත්, ්රගතිශීලි සංශ ෝධන කිහිපයක් අපරාධ නඩු 

විධාන සංග්රහය පනතට ඉදිරිපත් කර තිශබන අවසවථාශව ඒ පිළිබඳ 

වචන සවව් පයක් කථා කිරීමට අවසවථාව ලැබීම ගැන මා 

සන්ශතෝෂ ශවනවා. අපි ශම් විවාෙයට සම්බන්ධ ශවන්ශන් ඉතා 

කටුක, දුෂවකර, අභිශයෝගාත්මක ුතගයක. ශම් ුතගය අපට ුවහුරු,  

ුවපුරුදු අමාරුකම් රාිෂයක් රශට් ඇති කරපු ුතගයක්. ශම් ුතගය 

තුළ ශකොවිඩ්  - 19 වසංගතය ශලෝකයටම බලපාන විධිය අපට 

ෙැක ගන්න පුළුවන්.  ශම් වසංගතයත් සමඟ මුළු ශලෝකයම 

බරපතළ රර්ථික ී.ඩා නයකට මුහුණ ශෙන ුතගයක්, ශම්. ඒ 

වාශේම,  උශධමනය නිසා සමසවත ්නතාවම ී.ඩා ාවට පත් වුණ 

ුතගයක්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි,  අවාසනාවට අපට මුහුණ 

ශෙන්න ශවලා තිශබන්ශන් ශකොවිඩ් - 19 වසංගතයට පමණක් 

ශනොශවයි. ශලෝකශව ශවනත් රටවල නැති වසංගත කිහිපයකටත් 

අපට මුහුණ ශෙන්න වීම කනගාටුොයකයි. අපි මුහුණ ශෙන ්රධාන 

වසංගතයක් තමයි විත්තීය සමිති ශගන යන වැඩා  වර්්න 

වසංගතය. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, අධයාපන ක්ශෂේත්රශව 

පමණක් විත්තීය සමිති 130ක් තිශබනවා. ශසෞඛ්ය ක්ශෂේත්රශව 

විත්තීය සමිති 200ක් තිශබනවා. දුම්රිය ශෙපාර්තශම්න්තුශව 

විත්තීය සමිති 115ක් තිශබනවා.  මම රයතන තුනක් විතරයි ශම් 

මතක් කශළේ. ශම් රශට් රා්ය රයතන නිශයෝ්නය කරන  

විත්තීය සමිති අඩුම තරමින් 2,500ක් පමණ  තිශබනවා.  ඒ නිසා 

ශලෝකශව ශවන කිසිම රටක නැති රකාරශව උශශ ෝෂණ, 

ශපළපාළි හා වැඩා  වර්්න ශම් රශට් සිශධ වීම අවාසනාවට 

කාරණාවක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, සාමානයශයන් මිනිනින් අතර 

මතයක් තිශබනවා පාර්ලිශම්න්තුව කියන්ශන් ්නතා මුෙලින් 

යැශපන තැනක් කියලා. ඒක අපි පිළිගන්නවා. පාර්ලිශම්න්තුව 

කියන්ශන්, ්ර්ාතන්ත්රවාදී රටක අතයව ය ශකොටසක්. ඒ වාශේම 

තමයි රා්ය ශසේවය. රා්ය ශසේවය කියන්ශන්ත්, රශට් ්නතාවශේ 

බදු මුෙලින් ක්රියාත්මක වන රයතන කියන එකත් අපි මතක් 

කරන්න නන . මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, ඉ් ලීම් කරන්න 

නන  කාලයක් තිශබනවා. ඒක අපි ශත්රුම් ගන්න නන . රශට් 

දිුතණුවට විත්තීය සමිතිවල සහශයෝගය අපි ඉ් ලනවා. ඒ වාශේම  

අසාධාරණ ඉ් ලීම්  කිරීම නවත්වන්න කියලාත් තරුණ 

ශශ පාලනායන් විධියට අපි ඉ් ලා සිටිනවා. රශට් අනාගතය 

ශවුවශවන්  විත්තීය සමිති ශම් ශවලාශව බුශධිමත්ව, වගකීශමන් 

වැඩා  කරන්න කියාත් අපි ඉ් ලා සිටිනවා. එක විත්තීය සමිතියක 

ඉ් ලීමක් ඉෂවට කළාම -ඉ් ලීම ලබා දුන්නාම- අශනක් විත්තීය 

සමිතිත් පාරට බහිනවා. ශම්ක ෙැන් විලාසිතාවක් බවට පත් ශවලා 

තිශබනවා.  

විත්තීය සමිති වසංගතයට පනිව ඇති ශවලා තිශබන වසංගතය 
තමයි බලකාීට, අවසවථාවාදී ්නතා විමුක්ති ශපරමුශණ් වසංගතය. 
්නතා විමුක්ති ශපරමුණ අෙ රට ව ටා ගිහි් ලා අවුරුදු 74ක 
ශශ පාලන ශේෙවාචකය ගැන කථා කරනවා.  ්නතා විමුක්ති 
ශපරමුණ ශම් රශට් ක්රියාත්මක ශවශදී අපි  ශකොට කලිසම අඳින 
ශපොිජ ශකෝ ශලෝ. එක තුණ්ඩු ක ් ලට මුළු ගමක ලයිට් නෆව 
කරන්න ශවච්ච අතීතය මතක තිශබන තරුණශයෝ අපි. ්නතා 
විමුක්ති ශපරමුණට විරුශධ ශකශනක් මිය ගියාම ඒ මිනී ශපට්ටිය 
ෙණහිසට පහළින් ශගනියන්න කියලා තුණ්ඩු ක ් ල ොපු රටක 
උසව මහත් ශවච්ච පිරිසක් අපි. ෙැන් ්නතා විමුක්ති ශපරමුණ 
අවුරුදු 74ක ශශ පාලන ශේෙවාචකය ගැන කථා කරනවා. මම 
වගකීශමන් කියනවා, ශම් අවුරුදු 74 තුළ රණ්ඩු බලශව 
ශනොසිටියාට ්නතා විමුක්ති ශපරමුණ ශම් රශට් කරපු විනා ය 
ශෙවැනි ශවන්ශන් එ් ටීටීඊ එකට විතරයි  කියලා. ශම් රශට් 
අහිංසක, දුේපත් තරුණ තරුණියන්ශේ අත්වලට ශපොත, පැන්සල 
ශවුවවට ්නතා විමුක්ති ශපරමුණ අවි රුතධ දුන්න එක අපට 
අමතක කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. එශහම කශළේ ශම් රශට් 
එ් ටීටීඊ ත්රසවතවාදීන් විතරයි. අපි කනගාටු ශවනවා ්ර්ාතන්ත්රවාදී 
රටක මැතිවරණයකින් බලය ගන්න නන  ශවලාවක ්නතා 
විමුක්ති ශපරමුශණ් නායකයා කියනවා, "රණ්ඩුව ගන්න පාරට 
බහින්න" කියලා. ඒ අයට මැතිවරණය එනකුවත් ඉන්න බැහැ. ඒ 
තරම් හදිසියි. ඔවුන් දිගටම බලකාමය, බලශලෝභිත්වය, 
අවසවථාවාදිත්වය  ශම් රශට් ශපන්වනවා. ඒක අපි ශම් රශට් 
්නතාවට මතක් කරන්න නන . 

ඊළඟ වසංගතය තමයි, සමගි ්න බලශවගශව ග්ිහන්න 
වසංගතය. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, මම ශම් ෙවසවවල 
කියවනවා, "කළු යක්ෂ උපත" කියන ශපොත. ඒ ශපොශත් 
තිශබනවා, විසාලා මහුවවර තුන් ිහය ඇති වන විධිය. ඒ වාශේම 
ලිච්ඡවියන්ශේ රා්ය පාලනය  ක්තිමත් කරපු සේත අපරිහානිය 
ධර්ම ිහඳ වැටීමට ශහේතුව. එො ලිච්ඡවි පාලනය ිහඳ වැශටන්ශන්ම, 
අසතය නිසා; අසතය ්රචාර නිසා; ශක්ලාම් නිසා; අවසවථාවාෙය 
නිසා. සමගි ්න බලශවගය ක්රියාත්මක කරන්ශන්ත් ඒ 
උපක්රමයමයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි.  

සමගි ්න බලශවගය පනිගිය කාලශව කිවවා, ්නවාරි 15 
ශවශදී ශම් රට රර්ථිකමය ව ශයන් කඩා ාශගන වැශටනවා කියලා. 
්නවාරි 15 ශවශදී සමහරු ඇඳුම් මහශගන හිටියා ශම් රශට් 
නායකත්වයට එන්න;  ශම් රශට් ්නාධිපති, අගමැති ශවන්න. ඊට 
පසවශසේ කිවවා, ශපබරවාරි මාසය ශවශදී ශම් රශට් ශලොකු 
සාගතයක් ඇති වනවා කියලා. හැබැයි, ඒ ්රචාර ශෙකම අෙ වන 
ශකොට ශම් රශට් ්නතාවත්, ර්යත් අසතය ්රචාර බව ශපන්වා 
තිශබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි. ්නවාරි 15ො රට 
වැශටන ක්  බලාශගන හිටපු අය ෙැන් කියනවා, ජුනි මාසය වන 
ක්  බලාශගන ඉන්න කියලා. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, ශම් විපක්ෂය ශගොවි 

්නතාවශගන් ඉ් ලීමක් කළා, පාරට බහින්න කියලා. එයත් මම 

ශම් ශවලාශව මතක් කරන්න නන . හැබැයි ශම් රශට් සමසවත 

ශගොවි ්නතාව පාරට බැසවශසේ නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්්රීතුමනි. ඔවුන් නගුල, උෙැ් ල, කැත්ත, ෙ කැත්ත අරශගන 

ගිශව ශගොවි ිහමට. වැසවසට ශතශමමින්, අවවට පිච්ශචමින් ශගොවි 

්නතාව ශපොශළොව ශකොටලා ශම් රශට් ්නතාවට බත සපයන්න, 

එළවලු ටික සපයන්න ශලොකු සටනක් කළා. ශගොවි ිහමක් 

නිශයෝ්නය කරන මන්්රීවරයකු විධියට ශගොවි ්නතාව ගැනත් මා 

වචනයක් සඳහන් කරන්න නන . ශම් අය සමහර ශවලාවට මිරිසව 

ම් ලක් ශපන්වා කියනවා, ඒශක් මිල. 

ඒ මිරිසව ඵලොව ගන්න  ශගොවියා විඳින දුක, ශවෙනාව ගැන 

ශකොළඹ සිටින සමහර අයට අවශබෝධයක් නැහැ. සාමානයශයන් 

ශගොවියා උශශ හය හමාර ශවශදී  කහට ශකෝේපය බීලා ශවලට-

කුඹුරට යනවා; ශහේනට යනවා. රපනි ශගෙරට එන්ශන් හැන්ෙ ශව 

පහට, පහ හමාරට. ඇඟ ටිකක් ශසෝොශගන කහට උගුරක් බීලා 

රපනි පැ්  රකින්න යනවා කුඹුරට -ශවලට, ශහේනට. ඔවුන්ට බටා 

එකක් හම්බ ශවන්ශන් නැහැ; ්රවාහන දීමනාවක් හම්බ ශවන්ශන් 

නැහැ; අතිකාල දීමනාවක් නැහැ. ශගොවිශයෝ ඒ තරම් කැපවීමක් 

කරනවා. ශගොවි ිහමක් නිශයෝ්නය කරන මන්්රීවරයකු විධියට 

ශම් සභාශව සිට ඒ ශගොවි ්නතාවට අශේ උත්තමාචාරය, අශේ 

ශගෞරවය පුෙ කරනවා ඔවුන් කරන කැප කිරීම ශවුවශවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, එළවලු මිල වැිජ ශවශදී නම් 
මම ටිකක් සතුටු ශවනවා.  මම ශම්ක කියන්න භය නැහැ. ඒ 
ශගොවියා විඳින දුක, ශවෙනාව අපි ශත්රුම් ගන්න නන . ඒ වාශේම 
අපි ර්ශව ශසේවකයන්ට මතක් කරන්න නන  ශගොවි ්නතාව තරම් 
මහන්සි ශවන පිරිසක් ශම් රශට් නැති බව. ශගොවි ්නතාවට ශමොන 
්ර වන, ගැටලු, බාධා තිබුණත් ශම් රශට් පැවැත්ම ශවුවශවන්, 
අනාගතය ශවුවශවන්  ඔවුන්ශේ ුතතුකම, වගකීම ඒ 
රකාරශයන්ම ඉෂවට සිශධ කරනවා. ඒ සම්බන්ධශයුවත් අපි කථා 
කරන්න නන , මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි. 

අෙ  අධිකරණ පශධතිය ගැන විවාෙ ශකශරන  නිසා ශම් 
කාරණයත්  මම සඳහන් කරන්න නන . පනිගිය කාලශවම ඇතැම් 
අය සාමානය මතයක් ශගන ගියා රන්්න් රාමනායක හිටපු 
පාර්ලිශම්න්තු මන්්රීතුමා -හිටපු රා්ය ඇමතිතුමා- නිෙහසව කරන්න 
නන  කියලා. අපි එක් කාරණයක් කියන්න නන . අපි, කවුරුත් හිර 
කරලා තියනවා ෙකින්න කැමැති පිරිසක් ශනොශවයි. පනිගිය යහ 
පාලන රණ්ඩුව කාලශව අපිත් ඒ පළිගැනීමට ලක්වුණා. ඒ 
ී.ඩා නය අපි වින්ඳා. ඒ නිසා අපි කවුරුත් හිර කරලා තියනවා, ූලඩු 
කරලා තියනවා, දුක් විඳිනවා ෙකින්න කැමැති නැහැ. ඒ වුණත් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි  අපි මතක් කරන්න නන  රන්්න් 
රාමනායක මැතිතුමා කළ ක්රියාවලිශව තිබුණු බරපතළකම. එතුමා 
කළ වැශඩ් බරපතළකම ශම් රශට් ්නතාවට ශත්ශරන්න නන . 
ෙැන් මතයක් යවා තිශබනවා එතුමා ඇත්ත කිවව බවට. ඇත්ත 
කිවව බව ශපන්වන්ශන්, "උන් ඔක්ශකොම යාළුශවෝ ම් ලි" කියපු 
එශකන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, අපි අතර ශම් ගරු සභාශවදී 
ශමොන වාෙ, ශේෙ තිබුණත්, එළියට ගියාම කවුරුහරි හම්බ වුණාම 
අපි සශහෝෙරත්වශයන් කථා කරනවා. ඒක ශහොඳ ශශ පාලන 
සංසවකිතියක්. අපි ශම් ගරු සභාශවදී ගහගත්තා, බැණ ගත්තා 
කියලා අපි හැම තැනටම ඒ වාෙ විවාෙ ශගන යන්න ූ ොනම් නැහැ. 
ඒක ශම් රශට් ්ර්ාතන්ත්රවාෙයට හිතකරත් නැහැ. ඒ නිසා අපි අතර 
ශමොන ශශ පාලන ශබදීමක් තිබුණත් අපි අතර සශහෝෙරත්වයක්, 
මිත්රත්වයක් තිශබන බවත් අපි කියන්න නන . ඒක රහසක් 
ශනොශවයි.  ඒක ශම් රශට් ්නතාව ෙැනගන්න නන . ඒ වාශේම අපි 
පැරණි ගතාුවගතික ශශ පාලන ක්රමවලින් මිශෙන්න නන . 

ගහගත්තු, බැණ ගත්තු, ශවිජ තියාගත්තු, ශබෝම්බ ගහගත්තු 
ශශ පාලන සංසවකිතිය අපි නවත්වන්න නන . ඒකත් අපි මතක් 
කරන්න නන . මශේ ඉ් ලීම නම්, යම් විධියකින් රන්්න් 
රාමනායක හිටපු රා්ය ඇමතිතුමාට -හිටපු මන්්රීතුමාට- සමාව 
ශෙනවා නම්, අඩුම තරමින් එතුමාශේ හඬ පටි සිය් ලම සමා්ගත 
කරන්න නන  කියන එකයි. එතුමා ශම් රශට් අධිකරණයට කළ 
බලප ම, ශම් රශට් ශපොලීසියට කළ බලප ම, ශම් රශට් නඩුවලට 
කළ බලප ම ෙැනගන්න ශම් රශට් ්නතාවට අයිතියක් තිශබන 
බව අපි මතක් කරන්න නන . එතශකොට කාට කාටත් ශත්ශරයි. 
එතශකොට ඒ කළ විනා ශව දිග, පළල අපට ෙැනගන්න පුළුවන් 
ශවයි කියා මම වි වවාස කරනවා.  

අවසාන ව ශයන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, මම ගරු 
අලි සේරි මැතිතුමාට නිබ පතනවා.  ්රගතිශීලි විධියට අපරාධ නඩු 
විධාන සංග්රහය සහ සිවි්  නඩු විධාන සංග්රහය සංශ ෝධනය 
කරන්න ඉදිරිපත් වීම සම්බන්ධශයන් එතුමාට මම සවතුතිවන්ත 
ශවනවා. අතිගරු ්නාධිපතිතුමා එතුමාට ශලොකු කාර්යභාරයක් 
පවරා තිශබනවා.  

නවවැනි පාර්ලිශම්න්තුශව පළමුශවනි ශපෞශගලික මන්්රී 
ශයෝ්නාව ඉදිරිපත් කිරීශම් වාසනාව මට ලැබුණා.  මම   ශම් 
ශවශදී ඒක අුවමත කර ශගන තිශබනවා. විවාහ වීශම් අවම වයස 
අවුරුදු 1  කරන්න කියන ඉ් ලීම අපි දිගින් දිගටම සිදු කර 
තිශබනවා. ඒ අුවව එය ක්රියාත්මක කළ ුතතුයි කියා අපි වි වවාස 
කරනවා. සාමානයශයන් ඉන්දුනීසියාව, පාකිසවතානය, 
බංේලාශශ ය, මැශ් සියාව, ඇෆවගනිසවථානය වාශේ රටවලත් 
විවාහ වීශම් අවම වයස අවුරුදු 1  කරලා තිශබනවා. අපි හිතනවා, 
ඒක ශහොඳ ්රගතිශීලි වැෙගත් කාරණාවක් බව.  එය සාර්ථක කර 
ගන්න ගරු අලි සේරි ඇමතිතුමාට ශෙන්න පුළුවන් උපරීම 
සහශයෝගය අපි එතුමාට ලබා ශෙනවාය කියන කාරණයත් ශම් 
අවසවථාශවදී මතක් කරනවා.  

අපි ශම් ගත කරන්ශන් ශබොශහොම කටුක, දුෂවකර කාලයක්. 
පාර්ලිශම්න්තුව කියන්ශන් ර ට එකතු කරන්න නන  තැනක්. අපි 
සියලුශෙනාම ශම් රශට් වර්තමාන තත්ත්වය අවශබෝධ කර ගනිමු; 
ශත්රුම් ගනිමු; ්ර වන හඳුනා ගනිමු. අපි එකතු ශවලා වැෙගත්, 
පරිණත ශශ පාලන ක්රියාවලියක නිරත ශවමුයි කියන ඉ් ලීම 
කරමින් මශේ වචන සවව් පය අවසන් කරනවා.  

සවතුතියි.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මයන්ත දිසානායක මන්්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාිජ 6ක 

කාලයක් තිශබනවා. 
 

[අ.භා. 2.45  

 

ගු මය්දත දි්ානායක මහසතා 
(ைொண்புைிகு ையந்த திசொநொயக்க) 
(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, ඉංරීසිශයන් කියමනක් 

තිශබනවා, "Justice delayed is justice denied" කියලා. එය 

්රකා  කශළේ, විලියම් ේලැඩ්සවටන් මැතිතුමා 1 6 දී. එහි සිංහල 

පරිවර්තනය වන්ශන්, "ුතක්තිය ්රමාෙ වීම ුතක්තිය ්රතික්ශෂේප 

කිරීමයි" කියන එක. අෙ  අපි සාකච්ඡා කරන, අලි සේරි ඇමතිතුමා 

විසින් ඉදිරිපත් කරන ලෙ සංශ ෝධන ශම් රටට ඉතාම වැෙගත් 

සංශ ෝධන බව  අපි පිළිගන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, අපි සියලුශෙනා ෙන්නා පරිදි, 

රටක  පාලනශව අං  3ක් -ශකොටසව 3ක්- තිශබනවා. ඒ තමයි, 

විධායකය, වයවසවථාොයකය සහ අධිකරණය. ශම් රශට් 

795 796 

[ගරු ්රමිත බණ්ඩා ාර ශතන්නශකෝන් මහතා  
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තිශබන්ශන් අවුරුදු 200කට වඩා ා පැරණි නීතිරීති. මා හිතන 

හැටියට ්නාධිපතිතුමාශේ "එක රටක් එක නීතියක්" සංක් පය 

ක්රියාත්මක කරන්න අෙ බලතල ලැබී තිශබන්ශන් අලි සේරි 

ඇමතිතුමාටයි. මශේ වි වවාසය, මශේ මතය නම් ශම් රශට් තිශබන 

නීති රීති සම්පූර්ණශයන්ම අලුත් කරන්න නන ය කියන එකයි.  

ශම් රටට ගැලශපන, කාශලෝචිත නීති පශධතියක් හඳුන්වා ශෙන්න 

නන ය කියන මතශව තමයි මා ඉන්ශන්. අපි රණ්ඩුක්රම 

වයවසවථාව ශවනසව කරනවා; සං ශ ෝධන ශගන එනවා; අලුත් නීති 

ශගශනන්න උත්සාහ කරනවා; පරණ නීති සංශ ෝධනය කරනවා. 

එශහම කරන්ශන් නැතුව ශම් රටට නව නීති පශධතියක් හඳුන්වා 

ශෙන්න නන ය කියන මතශව මා ඉන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, ශම් රශට් මතයක් තිශබනවා, 

දුේපත් මිනිශහක්,  සමානය මිනිශහක් ශකොසව ශගිජයක්, අඹ 

ශගිජයක්,  ශපෝ  ශගිජයක් ඇහිඳ ගත්ශතොත් ශහෝ කඩා ා 

ගත්ශතොත්, එ ව්  අයට නීතිශව උපරිම මට්ටශම් ෙඬුවම් ලැශබනවා, 

සමහර විට ඒ ශගෝ ලන්ට ඇප ලැශබන්ශන්ත් නැහැ කියලා. 

නමුත් බලවත් පුශගලයකු, ස් ලි තිශබන -ශපොශහොසත්- ශකශනකු 

එශහම කරනවා නම්, ශශ පාලනායකු එශහම කරනවා නම් 

නීතිශව ෙඬුවම්වලට හනි වන්ශන් නැතුව ශේශරන්න පුළුවන් 

කියන මතය ලංකාශව තිශබනවා. මා හිතන හැටියට ඒ නිසා තමයි, 

ඒකාධිපතිවාෙයකට යන එක ශහොඳයි, එශහම නැත්නම් මිලිටරි 

පාලනයක් ඇති කශළොත් ශහොඳයි කියන මතය ඇතිශවලා 

තිශබන්ශන්. ශමොනවා වුණත්, ශම් රශට් ්නතාවට උසාවිවලින් 

ුතක්තිය සහ සාධාරණත්වය අනිවාර්යශයන්ම ලැිහය ුතතුයි. 

එතැනින් තමයි අපි රරම්භ කරන්න නන . ශමොන ශශ වුණත්, ශම් 

රශට් නීති රාමුව හරහා උසාවිවලින් ුතක්තිය සහ සාධාරණත්වය 

ශම් රශට් ්නතාවට ලැිහය ුතතුයි කියන ්රතිපත්තිශවයි අපි 

ඉන්ශන්. ්නාධිපතිතුමාශේ "එක රටක් එක නීතියක්" ්රතිපත්තිය 

ඇත්ශතන්ම ක්රියාත්මක කරන්න පුළුවන් අලි සේරි ඇමතිතුමාටයි.  

ශම් අවසවථාශවදී අලි සේරි ඇමතිතුමාට මා තවත් කාරණයක් 
මතක් කර ශෙනවා. 19 0දී සිරිමාශවෝ බණ්ඩා ාරනායක මැතිනියශේ 
්ර්ා අයිතිය අශහෝසි කරන අවසවථාශව  මශේ පියා -ගාමිණී 
දිසානායක මැතිතුමා- එයට විරුශධව නැඟී සිට සටන් කළා; 
කැිහනට් මණ්ඩා ලය තුළත් සටන් කළා. එතුමාශේ ඇමති ුරරය පවා 
අශහෝසි ශවන්න ඔන්න ශමන්න තිබුණු අවසවථාවක් උො වුණා, එො 
සිරිමා ශවෝ බණ්ඩා ාරනායක මැතිනියශේ ්ර්ා අයිතිය අශහෝසි 
කරන්න ගිය අවසවථාශව. එතුමා ඇත්ශතන්ම සිරිමාශවෝ 
බණ්ඩා ාරනායක මැතිනියශේ ්ර්ා අයිතිය රරක්ෂා කරන්න 
කැිහනට් මණ්ඩා ලය තුළ සහ පාර්ලිශම්න්තුව තුළ වි ාල සටනක් 
කළා. ඒ කාරණය අලි සේරි ඇමතිතුමාට මතක් කර දිය ුතතුයි. 
ශමොකෙ, ඔබතුමා ්ාතික ලැයිසවතුශවන් පාර්ලිශම්න්තුවට 
පත්ශවලා, අධිකරණ ඇමතිවරයා ව ශයන් කටුතතු කරන 
අවසවථාශව, ශශ පාලනය ගැන බලන්ශන් නැතුව රශට් ගැටලුවලට 
විසඳුම් ශසොයන්න, නීති රාමුව තුළ නීති හෙන්න  ශහොඳ අවසවථාවක් 
ලැබී තිශබනවා. මා ඔබතුමාට නිබ පතනවා. ඒ වාශේම ශම් ඉදිරි 
අවුරුදු ශෙක තුළ ත්රසවතවාෙය වැළැක්වීශම් පනත සහ ත්රසවත 
විශරෝධී පනත -PTA and Counter Terrorism Bill- 
අනිවාර්යශයන්ම සංශ ෝධනය කරන්න නන ය කියන එක මා 
කියන්න නන . පනිගිය ර්ය කාලශව මා සභාපතිත්වය ෙරූ 
්ාතයන්තර සබඳතා පිළිබඳ රංිෂක අධීක්ෂණ කාරක සභාව හරහා 
අපි ශම් සම්බන්ධ  අලුත්  ශයෝ්නා ඉදිරිපත් කර තිශබනවා. 

මම ලැහැසවතියි, රණ්ඩු පක්ෂශව අලි සේරි මැතිතුමාට,  
මහාචාර්ය ජී.එ් . ී.රිසව මැතිතුමාට ඒ වාර්තා ටික ලබා ශෙන්න. 
ශම් නීති අනිවාර්යශයන් ශවනසව කරන්න නන . ශමොකෙ, ෙැන් 
තිශබන නීති දිහා බැලුවාම, Facebook එශක් යම්කිසි ශෙයක් share 

කළත් CID එකට කැඳවනවා; අත්අඩා ංගුවට ගන්න උත්සාහ 
කරනවා. ඒකට උොහරණයක් තමයි, රනන්ෙ පාලිත මැතිතුමා 
යම්කිසි ශෙයක් ්රකා  කළාම CID එකට ශගන ය ම. හැබැයි, 
උසාවිශයන් එතුමාට ඇප ලබා දුන්නා. අශේ නීතිායන්ට පුළුවන් 

වුණා, ඇප ලබා ගන්න. නමුත්, ශම් තත්ත්වය අනිවාර්යශයන්ම 
ශවනසව කරන්න නන . ්ාතයන්තර නීති එක්ක සංසන්ෙනය කරන 
ශකොට අශේ රශට් Prevention of Terrorism Act - PTA - එක 
ඉතා බරපතළ සවථානයක තිශබන බවට රණ්ඩු පක්ෂශව සහ 
විපක්ෂශව අපි සියලු ශෙනාට එකඟ ශවන්න ශවනවා කියා මම 
හිතනවා. අලි සේරි මැතිතුමාත් එශහම ක් පනා කරයි කියා මම 
වි වවාස කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, මහශපොළ උසසව අධයාපන 

ිෂෂයත්ව භාර අරමුෙල පිළිබඳවත් ශම් ෙවසවවල සාකච්ඡා වනවා. 

මහශපොළ උසසව අධයාපන ිෂෂයත්ව භාර අරමුෙශ්  සභාපති 

ව ශයන් කටුතතු කරන්ශන් Chief Justice. හැබැයි, ෙැන් ඒ නීතිය 

ශවනසව කරන්න යන බවට ශම් රශට් රාවයක් යනවා. එය ශවනසව 

ශනොකරන ශලසට මම ඉ් ලීමක් කරනවා.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්්රීතුමනි, ඔබතුමාට ශවන් වූ කාලය අවසන් වනවා. 
 

ගු මය්දත දි්ානායක මහසතා 
(ைொண்புைிகு ையந்த திசொநொயக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

මම ඉක්මනින් අවසන් කරන්නම්. 

අවසන් ව ශයන් මම කියනවා, ශම් රටට law renewal 

system එකක් අව ය බව. විශ ේෂශයන් contempt of court  

පිළිබඳව ශම් උත්තරීතර පාර්ලිශම්න්තුශව සාකච්ඡා කළා.  අෙත් 

අෙහසව ෙැක්වූවා, රන්්න් රාමනායක මැතිතුමා පිළිබඳ සිශධියට 

අොළව.  

විසිවන රණ්ඩුක්රම වයවසවථා සංශ ෝධනශයන් පනි 

්නාධිපතිතුමා ඇත්තටම ඉන්ශන් නීතිශව රාමුශවන් ඉහළයි; 

නීතිශව රධිපතයයට යට ශනොවන රකාරයටයි. ඒ තත්ත්වය 

අනිවාර්යශයන්ම ශවනසව කරන්න නන ය කියන මතශවත් මම 

ඉන්නවා. මම හිතනවා, රන්්න් රාමනායක මැතිතුමාට සමාව 

ලබා දීම පිළිබඳව අලි සේරි මැතිතුමා කටුතතු කරයි කියලා. 

ශමොකෙ, රන්්න් රාමනායක මැතිතුමාට සමාව ලබා දුන්ශනොත් 

අනිවාර්යශයන්ම අලි සේරි මැතිතුමාශේ කීර්ති නාමය දීර්  

කාලීනව පවතින ශෙයක් බවට පත්වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, අපට කථා කරන්න 

ලැශබන්ශන් ඉතා ශකටි ශවලාවක්. මට ලැබුණු කාලය අවසන් 

බැවින්, ශම් ශවලාව ශහෝ ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට සවතුතිවන්ත 

ශවමින් මා නිහඬ වනවා. 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ීටළඟට, ගරු එසව.එම්.එම්. මුෂාරෆව මන්්රීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාිජ 12ක කාලයක් තිශබනවා. 

 
[ெி.ெ. 2.53] 

 

ගු ල ප්.ල .ල . මු්ාරෆප මහසතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸொரப்) 

(The Hon. S.M.M. Muszhaaraff) 
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்ககள, 

இன்மறய தினம் நமடதெறுகின்ற குற்றவியல் நடவடிக்மக 

முமறச் சட்டக்ககொமவ (திருத்தம்) சட்டமூலம் ததொடர்ெொன 

விவொதத்தில் எனக்கும் கெசுவதற்குச் சந்தர்ப்ெம் வழங்கியமைக் 

கொக முதலில் நன்றிமயத் ததொிவித்துக்தகொள்கிகறன்.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

1979ஆம் ஆண்டின் 48ஆம் இலக்க ெயங்கரவொதத் தமடச் 

சட்டம் இந்த நொட்டிகல புமரகயொடிப்கெொயிருந்த ெயங்கர 

வொதத்மத ஒழிப்ெதற்குப் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டதொ? அல்லது 

நிரெரொதிகமளத் தண்டிப்ெதற்கும் எதிொிகமளக் குறிமவத்து 

அவர்கமளத் தடுத்து மவப்ெதற்கும் எழுத்தொளர்கள், சுய 

சிந்தமனயொளர்கள், ஊடகவியலொளர்கள் உள்ளிட்ட முக்கியஸ் 

தர்கமளப் ெழிவொங்குவதற்கும் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டதொ? என்று 

ககட்டொல், நிச்சயைொக இலங்மக கதசத்திகல இச்சட்டைொனது 

சமூகத்தின் ெல ைட்டங்களிலும் ெொொிய அநீதிமய இமழத் 

திருக்கிறது என்ெமத யொரும் ைறுக்க முடியொது. "100 

குற்றவொளிகள் தப்ெிக்கலொம். ஆனொல், ஒரு நிரெரொதி தண்டிக் 

கப்ெடக்கூடொது" என்று தசொல்வொர்கள். நிரெரொதிகள் தண்டிக் 

கப்ெட்ட வரலொற்மற நொம் எடுத்துப்ெொர்த்தொல், அது நிச்சயைொக 

PTA என்று தசொல்லப்ெடுகின்ற Prevention of Terrorism Act - 

ெயங்கரவொதத் தமடச் சட்டத்தினூடொககவ அதிகைொக 

அரங்ககறியிருக்கிறது என்ெமத நொம் இங்கு ைறுக்க முடியொது. 

எைது  அரசியலமைப்புத்தொன் இந்த நொட்டினுமடய தொய்ச் 

சட்டைொகும். அதமன ைீறி இந்த நொட்டில் ஒரு சட்டம் இருக்க 

முடியுைொ? அல்லது தொய்ச் சட்டத்மத ைீறிய ஒரு நமடமுமற 

இந்த நொட்டில் இருக்க முடியுைொ? என்று ககட்டொல் நிச்சயைொக 

PTA ஆனது, தொய்ச் சட்டத்மத ைீறிய அல்லது தொய்ச் 

சட்டத்துக்கும் கைலொன அந்தஸ்துள்ள ஒரு சட்டைொக 

இருந்திருக்கின்றது; இருக்கின்றது என்ெதுதொன் உண்மை! 

ைனச்சொட்சிமயப் ெின்ெற்றுவதற்கொன சுதந்திரம், கெச்சுச் 

சுதந்திரம், ஒன்றுகூடுவதற்கொன சுதந்திரம், கருத்துச் சுதந்திரம் 

உள்ளிட்ட அத்தமன சுதந்திரங்கமளயும் ஒருவர் தகொண்டிருந் 

தொலும், அவர்கூட மகதுதசய்யப்ெடுவதற்கொன சொத்தியக்கூறு 

கமள இந்தச் சட்டம் அன்றிலிருந்து இன்றுவமர உருவொக்கி 

வருகின்றது; வந்திருக்கின்றது. 1979இகல உருவொக்கப்ெட்ட 

இந்தச் சட்டம் ைொற்றப்ெட கவண்டும் அல்லது ஒழிக்கப்ெட 

கவண்டும் என்று அவ்வப்கெொது கருத்துக்கள் முன்மவக்கப் 

ெட்டொலும், கடந்த 43 வருடங்களொக இந்தச் சட்டம் ஒரு சிறு 

திருத்தத்மதகயனும் கண்டிருக்கவில்மல என்ற யதொர்த்தத்துக்கு 

ைத்தியில், தற்கெொமதய அரசொங்கத்தில் அங்கம் வகிக்கும் நீதி 

அமைச்சர் அலி சப்ொி அவர்கள் இதிகல ஒரு திருத்தத்மதக் 

தகொண்டுவருவதற்கு முன்வந்து, அதற்கொன சட்டமூலத்மத 

இச்சமெயில் சைர்ப்ெித்திருக்கின்றொர். அதற்கொக, இந்த 

அரசொங்கத்துக்கும் நீதி அமைச்சருக்கும் என்னுமடய நன்றி 

மயத் ததொிவித்துக்தகொள்கின்கறன்.  

கடந்த ஆட்சிக் கொலத்தில்கூட, Counter Terrorism Bill 

என்று தசொல்லப்ெடுகின்ற ெயங்கரவொத எதிர்ப்புச் சட்டமூலம் 

ததொடர்ெில் கெசப்ெட்டன. அதற்கொன முன்தைொழிவுகள் 

சர்வகதச தரத்கதொடும் சர்வகதச நியைங்ககளொடும் அதனுமடய 

ெின்ெற்றுதகலொடும் தகொண்டுவரப்ெடப்கெொகின்றது என்ெ 

தொன விடயங்கள் தசொல்லப்ெட்டன; வமரவுகள் வமரயப் 

ெட்டன. ஆனொல், அது ததொடர்ெொன ஒரு திருத்தகைனும் 

இங்கக தகொண்டுவரப்ெடவில்மல. அகதகெொல, புதியகதொர் 

அரசியல் யொப்ெினூடொகச் சிறுெொன்மைச் சமூகத்துக்கொன தீர்வு 

எட்டப்ெடுவதற்கொன முயற்சிகள் நமடதெறுவதொகச் தசொல்லப் 

ெட்டது. அதற்கொன முயற்சிகள் நடந்தன; வமரவுகள் வமரயப் 

ெட்டன. எனினும், அது சட்டமூலைொககவனும் தகொண்டுவரப் 

ெடவில்மல.  கடந்த கொலங்களில் ெயங்கரவொதம் என்ெது ஒரு 

புள்ளிமய கநொக்கியிருந்தது. ஆனொல், இப்கெொது அது இரு 

புள்ளிகமள கநொக்கி விஸ்தொிக்கப்ெட்டிருக்கின்ற தநருக்கடி 

ைிக்க சூழ்நிமலக்கு ைத்தியில் ெயங்கரவொதத் தமடச் 

சட்டத்மதத் திருத்தகவண்டும் என்கின்ற கநொக்கத்கதொடு, 

இந்தச் சட்டமூலத்மதச் சைர்ப்ெித்தமைக்கொக நொன் எைது நீதி 

அமைச்சர் அவர்கமளப் ெொரொட்டுகின்கறன்.  

நீதித்துமறயிகல வழக்கு விசொரமணகள் ைற்றும் தீர்ப்புகள் 

என்ெவற்றில் ஏற்ெடுகின்ற தொைதங்கள் குமறக்கப்ெட 

கவண்டும், நீதித்துமற digital ையப்ெடுத்தப்ெட கவண்டும், 

அகதகெொன்று, வழக்குகள் கவகைொக முடிக்கப்ெட கவண்டும் 

என்ெதிகல எைது நீதி அமைச்சர் அவர்கள் கொட்டுகின்ற 

அக்கமறக்கும் ஈடுெொட்டுக்குைொக நொன் அவமரப் 

ெொரொட்டுவகதொடு, இங்கக தகொண்டுவந்திருக்கின்ற திருத்தங் 

கமளயும் நொன் வரகவற்கின்கறன். குறிப்ெொக, "18 ைொதங்கள் 

வமர தடுத்து மவக்கலொம்" என்ெமத 12 ைொதங்களொகக் 

குமறத்தமைமய நொன் ெொரொட்டுகின்கறன். அகதகெொன்று, 

"வழக்கு விசொரமண முடியும்வமர சந்கதக நெமரத் தடுப்புப் 

கொவலில் மவத்திருப்ெதற்கொன உத்தரமவ கைல் 

நீதிைன்றத்தினூடொக அதிகொொிகளுக்கு வழங்குதல்" என்கின்ற 

ஒரு விடயம் இங்கு தகொண்டுவரப்ெட்டிருக்கின்றது. உண்மை 

யில் வழக்குகமள விமரவொக முடிக்ககவண்டுதைன்ெதில் 

அக்கமற கொண்ெிக்கப்ெட கவண்டும்.  அகதகெொன்று, 

சுதந்திரத்துக்கு இமடயூறு விமளவிக்கும் ெிொிவுகமள இரத்துச் 

தசய்யகவண்டும் என்கின்ற விடயம் தகொண்டுவரப் 

ெட்டிருக்கிறது.  

கைலும், நீதவொன்கள் ைற்றும் நீதித்துமற ைருத்துவ 

அதிகொொிகமள அணுகுவதற்கொன வசதிகள் ஏற்ெடுத்தப்ெட 

கவண்டும் என்றும் தசொல்லப்ெட்டிருக்கிறது. அத்துடன், 

தடுப்புக் கொவலிலுள்ள கொலத்தில் துஷ்ெிரகயொகங்கள் ைற்றும் 

சித்திரவமதகமளத் தடுப்ெதற்கொன வழிவமககள் தசய்யப்ெட 

கவண்டும் என்கின்ற ைனித உொிமைசொர் ெொர்மவகயொடு சில 

அணுகுதல்கள் இங்கக கைற்தகொள்ளப்ெட்டிருக்கின்றன. 

அகதகெொன்று, குடும்ெத்தொருடன் ததொடர்புதகொள்வதற்கொன 

வொய்ப்பு, சட்டத்தரணிமயத் ததொடர்புதகொள்வதற்கொன 

வொய்ப்பு உள்ளிட்ட முக்கியைொன விடயங்கள் இங்கு தகொண்டு 

வரப்ெட்டமை நிச்சயைொகப் ெொரொட்டுக்குொிய விடயங்களொகும் 

என்ெதில் ைொற்றுக் கருத்திருக்க முடியொது. அகதகெொல, 

நீண்டகொலக் மகதிகளுக்குப் ெிமண வழங்குதல் ைற்றும் 

வழக்குகமள நொளொந்தம் விசொரமண தசய்தல் என்கின்ற 

விடயங்கள் எல்லொம் ைிகக் குறிப்ெிடத்தக்களவு ைொற்றம் 

அல்லது முன்கனற்றம் என்ெதில் ைொற்றுக்கருத்திருக்க 

முடியொது.  

கடந்த கொலத்திலும் நொம் இது ெற்றி விைர்சித்திருக் 

கின்கறொம். ஒவ்தவொரு கொலத்திலும் இதனுடன் ததொடர்புமடய 

சட்டமூலம் வருகின்றகெொது, அமத ஒவ்தவொருவரொக 

விைர்சிக்கின்ற ஒரு நிமலமயப் ெொர்க்கின்கறன்.  குறிப்ெொக, 

அதிகொரப் ெகிர்வுக்கொக 2000ஆம் ஆண்டு முன்னொள் 

சனொதிெதி சந்திொிக்கொ ெண்டொரநொயக்க குைொரதுங்க அவர்கள் 

Union of Regions - ெிரொந்தியங்களின் ஒன்றிமணவு என்கின்ற 

விடயத்மத அடிப்ெமடயொகக் தகொண்டு புதியகதொர் வமரமவ 

முன்மவத்தகெொது, அன்று அமத நொம் எதிர்த்கதொம். இன்று 

13ஆம் திருத்தத்மத அமுல்ெடுத்துைொறு ககொொி மகதயொப் 

ெங்கமளப் தெறுகின்ற நிமலமைக்குத் தள்ளப் 

ெட்டிருக்கிகறொம். எனகவ, இந்தப் ெயங்கரவொதத் தமடச் 

சட்டத்துக்குக் தகொண்டுவரப்ெட்டுள்ள திருத்தங்கள் குறித்தும் 

கைலும் இதில் எத்தமகய ைொற்றங்கமளச் தசய்யலொம் 

என்கின்ற உயர்தரைொன ஆகலொசமனகள் குறித்தும் இந்தச் 

சமெ கயொசிக்கக் கடமைப்ெட்டிருக்கிறகத அல்லொைல், இந்தச் 

சமெயில் எமதக் தகொண்டுவந்தொலும் எதிர்த்கதயொகவொம் 

என்கின்ற நிமலப்ெொட்மட  நொம் ைொற்றிக்தகொள்ள கவண்டும்.  

அவ்வொறு தசய்வதனூடொக ைட்டும்தொன் இந்த நொட்டிகல ஒரு 

ைொற்றத்மதக் தகொண்டுவர முடியும் என்று நொன் நம்புகின்கறன்.  

கடந்த ஆண்டு ெயங்கரவொதத் தமடச் சட்டத்மதத் 

திருத்துவதற்கொக இரண்டு வர்த்தைொனி அறிவித்தல்களூடொக 

சனொதிெதியினொல் ஒரு குழு நியைிக்கப்ெட்டது.  அந்தக் 

குழுவொல் ெிரதொனைொக மூன்று சிெொொிசுகள் தசய்யப்ெட்டன.  
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எைது நீதி அமைச்சருக்கு அந்த 3 சிெொொிசுகமளயும் நொன் 

ஞொெகப்ெடுத்துகின்கறன். முதலொவது, 9ஆவது ெிொிவின் 

அடிப்ெமடயில் 3 ைொதங்கள் அல்லது அதற்கு கைற்ெடொத 

கொலப்ெகுதியில் குற்றப்ெத்திொிமக தொக்கல் தசய்யப்ெட 

கவண்டும் என்ற விடயம் வலியுறுத்தப்ெட்டது. இரண்டொவது, 

11ஆவது ெிொிவின் அடிப்ெமடயில் PTAஇன்கீழ் 

தடுத்துமவக்கப்ெட்டிருக்கின்ற ஒருவமர சிமறச்சொமலயில் 

தடுத்துமவப்ெதற்குப் ெதிலொக விகசட ெொதுகொப்கெொடு 

அவருமடய வீட்டிகலகய தடுத்துமவப்ெதற்கொன ஒரு சூழமல 

உருவொக்க கவண்டும் என்று அக்குழு ெொிந்துமர தசய்தது. 

மூன்றொவது, 13ஆவது ெிொிவின் அடிப்ெமடயில் சனொதிெதிக்கு 

இந்த விடயங்கள் ததொடர்ெொக ஆகலொசமனகமள வழங்கு 

வதற்கொக மூன்று இனங்கமளயும் ெிரதிநிதித்துவப்ெடுத்துகின்ற 

நீதியொன ஆகலொசமனக் குழுதவொன்று நியைிக்கப்ெட 

கவண்டும் என்ற விடயம் வலியுறுத்தப்ெட்டது. அந்த 

வமகயில், இந்த விடயங்கள் கவனத்திற் தகொள்ளப்ெடுவது ைிக 

அவசியைொகும். இவற்றுக்தகல்லொம் ெிரதொனைொக ஒரு விடயம் 

இங்கு கவனிக்கப்ெட கவண்டும். அதொவது, ெயங்கரவொதம் 

என்ெது என்ன? ெயங்கரவொதக் குற்றங்கள், ெயங்கரவொதத் 

தமடச் சட்டத்தினூடொகச் தசொல்லப்ெடுகின்ற குற்றங்கள் 

எமவ? என்ென ததொடர்ெொன ஒரு விொிவொன வமரவிலக்கணம் 

இந்தச் சட்டமூலத்தில் உட்புகுத்தப்ெட கவண்டும்.  அது ைிக 

முக்கியைொன ஒரு விடயமுைொகும். எல்கலொமரயும் மகது 

தசய்வதற்கொன ஒரு சொத்தியத்மத இந்த PTA 

உருவொக்கிவிடுகிறது.  ஒருவர் கெசினொல் குற்றம், எழுதினொல் 

குற்றம், கவிமத எழுதினொல்கூட குற்றம் என்கின்ற நிமலமய 

இந்தப் ெயங்கரவொதத் தமடச் சட்டம் உருவொக்குகிறது 

என்றொல், ெயங்கரவொதக் குற்றம் என்று எதமன நொம் 

வமரயறுக்கின்கறொம் என்கின்ற ஒரு ததளிவொன விடயம் 

இந்தச் சட்டமூலத்தில் உட்புகுத்தப்ெட கவண்டும் என்ெமத 

இங்கக நொன் விநயைொகக் ககட்டுக்தகொள்ள விரும்புகின்கறன்.   

கடந்த கொலத்தில்  நிதி அமைச்சர்,  நீதி அமைச்சர்,  

தவளிவிவகொர அமைச்சர் ஆகிகயொர்  வட ைொகொணத்துக்கு 

வி யம் தசய்திருந்தொர்கள். அதன்கெொது, ெயங்கரவொதச் தமடச் 

சட்டத்தில் கைற்தகொள்ளப்ெடவுள்ள திருத்தம் ததொடர்ெொகவும், 

reconciliation  - நல்லிணக்கத்மத உருவொக்குவது ததொடர் 

ெொகவும் அரசொங்கத்தினுமடய நல்ல சைிக்மஞகமள அவர்கள் 

தவளிப்ெடுத்தி இருந்தொர்கள். Reconciliation உருவொக்கப்ெட 

கவண்டுைொகவிருந்தொல், அடுத்த தமலமுமறயிடம் எந்த 

விதைொன விஷ எண்ணமும் புகொத வமகயில் அவர்கமளப் 

ெொதுகொக்ககவண்டிய ஒரு தெொறுப்பு இருக்கின்றது. 

இந்தியொவிலும் இலங்மகயிலும் ஒருகசர சில விடயங்கள் 

நடந்கதறுவமதப் ெொர்க்கின்றகெொது, அடுத்த தமலமுமறயும்  

இனவொதத் தீகயொடும் இனவொத எண்ணங்ககளொடும் வளர்ந்து 

வருகின்றதொ என்ெதொன ைிகக் கவமலயொன ஓர்  எண்ணம் 

கதொன்றுகின்றது.  

ஒரு ைனிதனின் சிந்தமன தசய்யும் சுதந்திரம், ைனச் 

சொட்சிமயப் ெின்ெற்றும் சுதந்திரம், ைத சுதந்திரம் உட்ெட 

ஒன்றுகூடுவதற்கொன சுதந்திரம் என்ென எைது 

அரசியலமைப்ெின் 'அடிப்ெமட உொிமைகள்' என்ற அத்தியொயத் 

தினூடொக  உறுதிப்ெடுத்தப்ெட்டிருக்கின்றன. இவ்வொறொன 

நிமலயில், இந்த 'அெொயொ' சர்ச்மசதயன்ெது ைீண்டும் 

பூதொகொரைொக எழுந்திருக்கின்றது. ஒரு ெொடசொமல ஆசிொியர் 

ஆமட அணிந்து தசல்வதற்கொன உொிமைமயப் தெற்றுக் 

தகொடுக்க கவண்டிய கடப்ெொடு இந்த உயர் சமெக்கு 

இருக்கின்றது. நொன் ஊடகப் புலத்திலிருந்து வந்த ஒருவன். 

அந்த வமகயிகல, ஒரு விடயத்மதக் குறிப்ெிட 

விரும்புகின்கறன். ஒரு கொலகட்டத்திகல தெொட்டு மவத்துக் 

தகொண்டு ஊடகங்களிகல தசய்தி வொசிப்ெதற்குத் தமட 

இருந்தது. தெொட்டு மவப்ெது என்ெது, தைிழ் சமூகத்தினது 

கலொசொரம். அது அவர்களுமடய அமடயொளம்; அவர்களுமடய 

ெண்ெொடு! அந்த வமகயில், தெொட்டு மவப்ெதற்கொன 

அனுைதிமய அன்று ைொைனிதர் ைர்ஹூம் எம்.எச்.எம். அஷ்ரப் 

அவர்கள் கெொரொடிப் தெற்றுக்தகொடுத்தொர். ஆனொல், இன்று 

'அெொயொ' அணிந்து தசல்லமுடியொத ஒரு நிமல கொணப்ெடு 

கின்றது. இந்த  விடயம் ததொடர்ெொக சிறுெொன்மை 

சமூகத்துக்குள்களகய இரண்டுெட்ட நிமலப்ெொடு 

கொணப்ெடுவது ைிகவும் கவமலயொன ஒரு விடயைொக இருக் 

கின்றது. குறிப்ெொக, ைொணவர்கள் இந்த விடயத்தின்ெொல் 

தூண்டப்ெடுகின்ற நிமலமைகமளப் ெொர்க்கின்றகெொது, ைிக 

கவதமனயொக இருக்கின்றது.  

நொங்கள் இந்தியொமவ விட்டுவிடுகவொம். ஏதனனில், 

இந்தியொவினுமடய அரசியல் நிமலப்ெொடு கவறு. அங்கு 

அரசியலிகல முன்னுதொரணைொக திைிர்த்திக்தகொண்டு ததொிவது 

இனவொதம்! அதுகவ அங்கு மையப்புள்ளியொக இருக்கின்றது. 

அமனத்து வளங்களும் நிமறந்திருக்கின்ற எைது இலங்மக 

நொட்டிகல நொம் ெல அனுெவங்கமளப் தெற்றிருக்கிகறொம். 

யுத்தம் முடிந்த ெிறகு நொம் நொடு என்ற ொீதியில் சிந்திக்கத் 

தமலப்ெட்டிருக்க கவண்டும். அகதகெொன்று, சுனொைி 

ஏற்ெட்டதன் ெிறகு நொம் சிந்திக்கத் தமலப்ெட்டிருக்க 

கவண்டும். தகொகரொனொ தொக்கம் ஏற்ெட்டிருக்கின்ற இத்தருணம் 

கூட, நொடு என்ற ொீதியிகல சிந்திக்கத் தமலப்ெடகவண்டிய ஒரு 

தருணைொகும். நொம் இந்த நொட்டிகல இருந்துதகொண்டு 

எல்லொவற்மறயும் எதிர்த்துக்தகொண்டு, இனவொத உணர்வு 

கமளப் ெயன்ெடுத்தி கதர்தல்கமள ைட்டும் மையப்ெடுத்திய 

கீழ்த்தரைொன   அரசியமலச் தசய்வமத விடுத்து, கதசம் என்ற 

ொீதியிகல, கதசொெிைொனத்கதொடு, சகல இனங்களும் ஒன்றி 

மணந்து தசயற்ெடுவதற்கொன சூழ்நிமலகள் ெற்றிச் சிந்திக்கத் 

தமலப்ெட கவண்டும். 

இந்த வருடம் சனவொி 18ஆம் திகதிகயொடு இந்த நொடு 

வங்குகரொத்து அமடந்துவிடும்; ெட்டினிச்சொமவ எதிர்கநொக்கும் 

என்தறல்லொம் எதிர்வுகூறப்ெட்டது. ஆனொல், ஒன்றுகை 

நமடதெறவில்மல. சனவொி 18ஆம் திகதி 500 ைில்லியன் 

தடொலர் இந்த அரசொங்கத்தொல் கடன் தசலுத்தப் 

ெட்டிருக்கின்றது. கைலும், இருக்கின்ற கடன்கமளச் தசலுத்து 

வதற்கொன கவமலத்திட்டங்கள் நடக்கின்றன. இருட்மடத் 

திட்டிக்தகொண்டிருப்ெதொல், ஒன்றும் ஆகப் கெொவதில்மல. ஒரு 

தைழுகுவர்த்திமயகயனும் ஏற்றுவதற்கொன ஒரு சூழ்நிமலமய 

நொங்கள் எல்கலொருைொகச் கசர்ந்து உருவொக்கி,  இக்கட்டொன 

சூழ்நிமலயிலிருக்கின்ற இந்த நொட்மடக் கட்டிதயழுப்புவதற்கு 

இன, ைத, குல கெதங்கமள ைறந்து, கதசைொக நொம் ஒன்றுெடு 

வதற்கொன சொத்தியங்கமள உருவொக்க கவண்டுதைன்று ககட்டு, 

வொய்ப்புக்கு நன்றி கூறி  விமடதெறுகின்கறன்.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඉම්ර ් ාන් මහරූෆව මන්්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාිජ 6ක 

කාලයක් තිශබනවා. 

 
[ெி.ெ. 3.03] 
 

ගු ඉ රා්ද මහසරූෆප මහසතා 
(ைொண்புைிகு இம்ரொன் ைஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்ககள, இன்று 

நமடதெறுகின்ற விவொதத்திகல எனக்கும் கெசுவதற்குச் 

சந்தர்ப்ெம் வழங்கியமைக்கு உங்களுக்கு நன்றிமயத் ததொிவித் 

துக்தகொள்கின்கறன். இந்த நொட்டிலுள்ள ைக்கள் ைத்தியில் 

இன்று ெரவலொக எழுந்துள்ள ககள்வி அல்லது சந்கதகம் 
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என்னதவன்றொல், அரசொங்கத்மத நடொத்துவதும் சட்டங்கமள 

இயற்றுவதும் யொர் என்ெதுதொன். இந்த நொட்டிகல நடக்கின்ற 

சில தசயற்ெொடுகமளப் ெொர்க்கின்றதெொழுது அந்தச் சந்கதகம் 

எழுகின்றது. முடிவுகமள எடுப்ெது யொர்? அவற்மற 

நமடமுமறப்ெடுத்துவது யொர்? என்று ைக்கள் ககட்கின்றொர்கள். 

அரசொங்கத்திகல இருக்கின்ற சில அமைச்சர்களுமடய 

கருத்துக்கமள நொங்கள் ககட்கின்றதெொழுது, தங்களுமடய 

அமைச்சிகல நமடதெறுகின்ற சில விடயங்கள் ெற்றி 

அறியொதவர்களொக அவர்கள் இருப்ெது ததொிகின்றது. 

குறிப்ெொக,   “தெொருட்களினுமடய விமல அதிகொிக்கப்ெட 
ைொட்டொது” என்று ஓர் அமைச்சர் தசொன்னொல், அடுத்த நொள் 

அந்தப் தெொருட்களினுமடய விமல அதிகொிக்கும். “குறித்த 

தெொருட்களுக்குத் தட்டுப்ெொடு ஏற்ெடொது” என்று ஓர் அமைச்சர் 

கூறினொல், அடுத்த நொள் அந்தப் தெொருட்கமளக் கண்ணொல் 

ெொர்க்கமுடியொத அளவுக்குத் தட்டுப்ெொடு ஏற்ெடுகின்ற ஒரு 

நிமல கொணப்ெடும். இந்த நொட்மட வழிநடொத்துகின்ற அல்லது 

இந்த அரசொங்கத்துக்கு ஆகலொசமன வழங்குகின்ற தசயற்ெொடு 

கமள முன்தனடுக்கின்றவர்கள் யொர்? என்ற சந்கதகம் இன்று 

எங்கள் ைத்தியிகல கொணப்ெடுகின்றது.  

அது ைொத்திரைல்ல, இன்று அரசொங்கம் அெிவிருத்தி 

சம்ெந்தைொன விடயங்கமளப் கெசுகின்றது.  "நொங்கள் ெொொிய 

அெிவிருத்திகமள முன்தனடுத்து வருகிகறொம்" என்று அரசொங் 

கத்தில் உள்ளவர்கள் தசொல்கின்ற இந்தக் கொலகட்டத்திகல, 

சீதைந்துக்கு ைக்கள் வொிமசயில் நிற்ககவண்டிய அல்லது 

சந்மதயில் சீதைந்து இல்லொத நிமல கொணப்ெடுகின்றது. 2019-

2020ஆம் ஆண்டு கொலப்ெகுதியில் 100 ைீற்றர் ‘தகொங்ொீட்’ 

வீதிமய அமைப்ெதற்கு 10 இலட்சம் ரூெொய் கதமவப்ெட்ட 

ததன்றொல், இன்று அதற்கு  25 இலட்சம் ரூெொய் கதமவப்ெடும். 

இவ்வொறொன அெிவிருத்திமயத்தொனொ இந்த அரசொங்கம் 

விரும்புகின்றது? என நொங்கள் ககட்கின்கறொம்.  

இன்று ெல தெொருட்களுக்குத் தட்டுப்ெொடு கொணப்ெடு 

கின்றது. குறிப்ெொக, ைின்சொரத்துக்குத் தட்டுப்ெொடு 

ஏற்ெட்டிருக்கின்றது. எதிர்கொலத்தில் நீருக்குத் தட்டுப்ெொடுோ் 

ஏற்ெடுதைனக் கூறுகின்றொர்கள். இன்று இலங்மகயிகல 

அதிகளவு ெணம் தகொடுத்து வொங்ககவண்டிய ஒன்றொக நீர் 

கொணப்ெடுகின்றது. அதுைொத்திரைன்றி, அத்தியொவசியப் 

தெொருட்களுக்கும் தட்டுப்ெொடு கொணப்ெடுகின்றது.  

இவ்வளவு ெிரச்சிமனகள் இந்த நொட்டிகல கொணப்ெடுகின்ற 

தெொழுது, இனவொதத்மதத் தூண்டுகின்ற தசயற்ெொடுகள் 

இன்னும் நமடதெறுகின்றன. சிறுெொன்மையினர் ைத்தியில் 

ெிொிவுகமள ஏற்ெடுத்த கவண்டும்; அடிப்ெமடவொதத்மத 

உண்டுெண்ண கவண்டும் என சிலர் விரும்புகின்றொர்கள். 

அதற்கொக தைிழ் - முஸ்லிம் உறமவக் தகொச்மசப்ெடுத்துகின்ற 

அல்லது அவர்களுக்கிமடயில் முறுகல் நிமலமய ஏற்ெடுத்து 

கின்ற தசயற்ெொடுகமள ைீண்டும் ஆரம்ெித்திருக்கிறொர்கள். 

இதனுமடய ெிரதொன கநொக்கம் என்ன? என்ெது சந்கதகத் 

துக்குொிய விடயைொகக் கொணப்ெடுகின்றது. இவ்வொறொன ஒரு 

நிமலப்ெொட்மட எதிர்கொலத்திகல உருவொக்கி, ெொதுகொப்புக்கு 

அச்சுறுத்தல் கொணப்ெடுகின்றது என்று தசொல்லி ைீண்டும் 

வடக்கு, கிழக்குப் ெகுதிகளில் இரொணுவப் ெிரசன்னத்மத 

ஏற்ெடுத்தப் கெொகின்றொர்களொ என்ற ஓர் அச்சம் இன்று எங்கள் 

ைத்தியிகல கொணப்ெடுகின்றது. ஆமகயொல், இதமன 

உடனடியொக நிறுத்த கவண்டும். இதன் ெின்னணியில் 

இருக்கின்ற நொசகொர சக்திகள் எமவ? இவ்வொறு முறுகல் 

நிமலமய ஏற்ெடுத்துகின்றவர்கள் யொர்? என்ெவற்மறக் 

கண்டுெிடித்து, அவர்களுக்கு எதிரொக நடவடிக்மக எடுக்க 

கவண்டுதைன்று இந்த இடத்திகல ககட்டுதகொள்கிகறன். 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට තව විනාිජ ශෙකක කාලයක් තිශබනවා, ගරු 

මන්්රීතුමා. 

 

ගු ඉ රා්ද මහසරූෆප මහසතා 
(ைொண்புைிகு இம்ரொன் ைஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
கநரத்மதக் கருத்திற்தகொண்டு இறுதியொக ஒரு விடயத்மதக் 

கூறி முடித்துக்தகொள்கிகறன். இங்கு ைீனவர்கள் சம்ெந்தைொன 

விடயங்கள் கெசப்ெட்டன. தற்தெொழுது, தகௌரவ அமைச்சர் 

அவர்கள் இங்கு இல்மல. இருந்தொலும், ஒரு ககொொிக்மகமய 

முன்மவக்க விரும்புகிகறன். இன்று புத்தளம், ைன்னொர் 

ைொவட்டங்களிலுள்ள ைீனவர்களுக்கு சுருக்குவமலக்கொன 

அனுைதிப்ெத்திரங்கள் வழங்கப்ெட்டிருக்கின்றன. ஆனொல், 

திருககொணைமல ைொவட்டத்தில் ைொத்திரம் இன்னும் அதற்கொன 

அனுைதிப்ெத்திரம் வழங்கப்ெடொத ஒரு நிமலமை கொணப்ெடு 

கின்றது. இதன் கொரணைொக அங்கிருக்கின்ற ைீனவர்கள் ெல 

ெிரச்சிமனகமள எதிர்கநொக்குகிறொர்கள். 2019ஆம் ஆண்டு 

தொன் இதற்கொன அனுைதிப்ெத்திரம் இறுதியொக வழங்கப் 

ெட்டது. எங்களுமடய ெகுதிகளில் அதற்கொன அனுைதிப் 

ெத்திரம் இன்னும் வழங்கப்ெடொத கொரணத்தொல், அந்தப் 

ெிரகதசத்திலுள்ள ைீனவர்கமள கடற்ெமடயினர் மகதுதசய் 

கின்ற ஒரு நிமலமை கொணப்ெடுகின்றது. ஆமகயொல், 

புத்தளம், ைன்னொர் ைொவட்டங்களிலுள்ள ைீனவர்களுக்கு 

வழங்கப் ெட்டிருக்கின்ற சுருக்குவமலக்கொன 

அனுைதிப்ெத்திரத்மத எங்களுமடய திருககொணைமல ைொவட்ட 

ைீனவர்களுக்கும் வழங்க கவண்டும் என்று நொன் இந்த 

இடத்திகல ககட்டு, எனது உமரமய 

முடித்துக்தகொள்கின்கறன். நன்றி.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඩී.බී. ශහේරත් රා්ය ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාිජ ෙහයක 

කාලයක් තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 3.0   

 

ගු ඩී.බී. පහසේරත් මහසතා තපශු ් පත්  පගොිධපපොැ 

ප්රවර්ාන හසා කිරි හසා බිත්තර ආ්රිත කර්මා්දත රාජය 

අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு டீ.ெி. கஹரத் - கொல்நமட வளங்கள், ெண்மணகள் 

கைம்ெொடு, ெொல் ைற்றும் முட்மட சொர்ந்த மகத்ததொழில் 

இரொ ொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. D.B. Herath - State Minister of Livestock, Farm 
Promotion and Dairy and Egg Related Industries) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, ශම් අවසවථාව ලබා දීම 

පිළිබඳව ඔබතුමාට ශබශහවින් සවතුතිවන්ත වනවා. නීතිය පිළිබඳව 

වූ පනත් ශකටුම්පත් කීපයක් පිළිබඳව විවාෙ කරන අෙ  මම ශම් 

කාරණය  කියන්න කැමතියි. අශේ අධිකරණ ඇමතිතුමා රශට් 

වර්තමාන තත්ත්වයට ගැළශපන විධියට නීතිය යථාවත් කිරීශම් 

වගකීම භාර ශගන කටුතතු කරන බව අපට ශහොඳාකාරව 

ශපශනනවා. නීතිශව රධිපතයය කියන කාරණය සැලකි් ලට 

ගැනීශම්දී ්ර්ාතන්ත්රවාදී ක්රමය තුළ විධායකය, වයවසවථාොයකය 

සහ අධිකරණය කියන පශධති තුන එකට ගැළශපන 

ක්රියාකාරකමක් තුළින් කටුතතු කරශගන ශගන යා ුතතුයි. එශලස 

රට ඉදිරියට ශගන යන රකාරය පිළිබඳව අපට නිවැරැදි 

අවශබෝධයක් තිශබනවා. වයවසවථාොයකය නීති සම්පාෙනය 

කරලා, අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරලා, අධිකරණ ක්රියාවලිය තුළින් 
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රශට් පුරවැසියන්ට යහපත් පැවැත්මක් ඇති කිරීමට අව ය 

වටපිටාව සකසව කිරීශම් අභි්රාය ශවුවශවන් එකතුශවලා ඉන්නවා. 

අධිකරණශව වගකීම තමයි හැම ශෙනාටම සාධාරණව නීතිය 

ක්රියාත්මක කිරීම. ඒ, සමා්ශව පැවැත්ම උශෙසායි. "එක රටක් - 

එක නීතියක්" කියන ශත්මාව තමයි අතිගරු ්නාධිපති ශගෝඨාභය 

රා්පක්ෂ මැතිතුමා සමා්ගත කශළේ කියන කාරණය අපි ෙන්නවා. 

රශට් බහුතර ්නතාව අශේක්ෂා කරපු කාරණා පෙනම් ශවච්ච 

"ශසෞභාගයශව ෙැක්ම" ්රතිපත්ති ්රකා නය අුවව ්රමුඛ්තාව දීලා 

තිශබන කාරණයක් තමයි, නීතිය කියන්ශන්. "එක රටක් - එක 

නීතියක්" කියන ශත්මාව රට තුළ තිශබන්න නම් අපට ශබොශහෝ 

ශශව්  ශම් රට ශවුවශවන් කරන්න තිශබනවා. ශම් උත්තරීතර 

සභාශව -පාර්ලිශම්න්තුශව- නීති සම්පාෙනය කරලා ඒවා මහ 

්නතාව අතරට යනශකොට මහ ්නතාව ශම් නීතිය පිළිබඳව 

වි වවාසයක් තබා ගන්න අව යයි. නීතිශව පිහිට පතා ශගන මහ 

්නතාව අොළ සවථානවලට ගියාම,  ඒ තුළින් නිවැරැදි ශසේවයක්  

ලබා දීශම් පෙනම සකසව කිරීශම් වගකීම රශට් පාලක පක්ෂයට 

පැවරුණු කාර්යයක්.  

අෙ අධිකරණය ට විනි වචයක් ලබා ශෙන්නට ශබොශහෝ කාලයක් 

ගත වන බව අපි ෙකිනවා.  නමුත් ඒ ගැටලුව නිරාකරණය 

කරන්නට අධිකරණ ඇමතිතුමා අවධානය ශයොමු කර තිශබනවා. 

අශේ රශට් යම් යම් වැඩා සටහන් පරක්කු වනශකොට, ඒ 

වැඩා සටහන්වල අවසානය කරා ළඟා ශවන්න ක් ගත වනශකොට 

කියන කියමනක් තිශබනවා, "ඒක හරියට ඉඩා ම් නඩුවක් වාශේ" 

කියලා. ඒ කියන්ශන්, අවුරුදු 25ක්, 30ක්, 40ක් තිසවශසේ 

අධිකරණයට ගිහි් ලා, ඉඩා ම් නඩු ශවුවශවන් විනි වචයක් 

අශේක්ෂාශවන් කටුතතු කරන ශබොශහෝ ශෙශනක් ඉන්නවා. එවන් 

තත්ත්වයක් ඇති වුණාම පුරවැසියන්ට ඇති වන්ශන් මානසික 

ව ශයන් පනිබැසීමක්. ශම් වාශේ කාරණාවලදී අධිකරණශව 

සවවාධිපතයය රැක ගනිමින් කිජනම් විනි වචයක් ලබා ගැනීම රශට් 

පුරවැසියන් අශේක්ෂා කරනවා. ඒ නිසා අධිකරණ විනි වචයට 

භා්න  වන කාරණා කිජනම් කිරීශම් ක්රියාවලියට අෙ ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශව අවධානය ශයොමුශවලා තිශබනවා. ඒ ශවුවශවන් 

තමයි අධිකරණ ඇමතිතුමා අෙ ශමවැනි ශයෝ්නා  ඉදිරිපත් කර 

තිශබන්ශන්. අධිකරණ ක්රියාවලියට යන්න ඉසවශස් ලා කළ ුතතු 

කටුතතු පිළිබඳ අව ය නීති සම්පාෙනය කිරීම ගැනත් අෙ ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව තුළ සාකච්ඡාවට භා්න වනවා. අධිකරණශව 

විනි වචයට භා්න වන කාරණයක් ඊට අොළ වන පුරවැසියන්ට 

පහනි කිරීශම් ක්රියාවලියත්, කිජනම් කිරීශම් ක්රියාවලියත් 

අශේක්ෂාශවන් තමයි ශමවන් ශයෝ්නාවක් අධිකරණ ඇමතිතුමා 

විසින් ඉදිරිපත් කරලා තිශබන්ශන්.  

පනිගිය කාලශව ශම් රශට් මහ බැංකුව ශකෝ ල ක මක් සිදු 

වුණු බව අපි ෙන්නවා, මුලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි. විපක්ෂය 

රණ්ඩු කරපු කාලශවදී ශම් රශට් රර්ථිකශව හෙවත බඳු මහ 

බැංකුව  ශකෝ ල ක වා. ඒ රණ්ඩුව ශවනසව වුණා. රණ්ඩුව 

ශවනසව ශවලා ෙැන් විපක්ෂශව ඉන්න අයම අහනවා, " 

ශකෝ ලකරුවන් හඳුනා ගන්ශන් නැත්ශත් ඇයි, ඔවුන්ට ෙඬුවම් 

කරන්ශන් නැත්ශත් ඇයි?" කියලා.  

ශමන්න ශම් වාශේ කාරණා තමයි විපක්ෂය අහන්ශන්. අපි 

ෙන්නවා, මහ බැංකු  ශකෝ ලය සිශධ වූ ශවලාශව එය 

සාධාරණීකරණය කරන්න අෙ විපක්ෂය එො උත්සාහ කළ බව. එො 

ඔවුශන් ේ පක්ෂ මූලසවථානශයන් නීතිායන් තුන්ශෙනකු පත් 

කරලා, එතැන වැරැශෙක් ශවලා නැහැයි කියලා පළමුශවනි වතාවට 

කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ඊළඟට, විපක්ෂශව මන්්රීවරු ඒ එක් එක් 

කාරණාවලට යටින් අත්සන් කරලා එශහම වංචාවක් ශවලා 

නැහැයි කියලා ්රකා  කළා. ඒ වි ාල වංචාශවන් ලබා ගත් මුේ  

ඔවුන්ශේ ශශ පාලන කටුතතුවලට පාවිච්චි කළා කියලා සමහර 

තැන්වලදී සාකච්ඡා වුණා. එවන් දූෂණයක්, වංචාවක් රට තුළ 

සිශධ වුණාම ඒක විනි වචයකට භා්න ශවනවා ෙකින්න රශට් 

පුරවැසියන් කැමැතියි. ඒ වාශේම  ඒ විනි වචශව තීන්දුව ශමොකක්ෙ 

කියලා ෙැනගන්නත් ්නතාව කැමැතියි. ඒ වාශේම යම් ශකශනක් 

වැරැශෙක් කළා නම්, ඒකට ෙඬුවම් ශෙනවා බලන්න රශට් 

පුරවැසිශයෝ කැමැත්ශතන් ඉන්නවා.  

ශමවැනිම තවත් අත්ෙැකීමක් තමයි, සහරාන්ශේ ක්රියාව. 

සහරාන් ශබෝම්බ පිපිශරවවා. ඒ කාලශව 97 වතාවක් එවකට 

පැවැති පාලක පක්ෂයට ශම් පිළිබඳව පැමිණිලි ඉදිරිපත් වුණා. ඒ 

පිළිබඳව විමර් නය කරන්න එවක ට පැවැති පාලක පක්ෂයට 

අවසවථා තිබුණා. නමුත්, ඔවුන් ඒ ශවලාශවදී ඒ මහා අපරාධය 

වළක්වන්න තිබුණු අවසවථා පැහැර හැරලා,  ඔවුන්ශේ වගකීම 

පැහැර හැරලා ෙැන් කියනවා, අපට ඒ පිළිබඳව විමර් නය කරන්න 

කියලා. ෙැන් ශම් කාරණාවත් අධිකරණයට ගිහි් ලා තිශබනවා. 

නීතිපතිතුමා ශම් ශවුවශවන් ක්රියාත්මක වනවා. ශම් වාශේ 

කාරණාවලදී ඉක්මන් නිවැරදි විසඳුමක් සමා්ගත කරන්න 

පුළුවන් නම්, ඇත්තටම ශම් රශට් පුරවැසිශයෝ ශබොශහොම 

කැමැත්ශතන් ඉන්නවා.  

වර්තමානශව තිශබන අධිකරණ පශධතියට  විශ ේෂශයන්ම 

අශේ ්නාධිපතිතුමා කිසිශසේත්ම ඇඟිලි ගහන්ශන් නැහැ. එතුමා 

හැම තැනකදීම රටට නායකත්වය ශෙන රා්ය නායකයා හැටියට 

සවවාධීන තීන්දු ගන්නා විනයගරුක පුරවැසියකු ව ශයන් ඒ 

වගකීම මැනවින් ඉටු කරනවා. 

අෙ පවතින්ශන් එවන් පනිිහමක්. නමුත් අධිකරණ 

විනි වචයකාරවරුන්ට කථා කරලා තමන්ශේ මතය ්රකා  

කරන්න; ඒ වාශේම අධිකරණ විනි වචයකාරවරුන්ට කථා කරලා 

තමන්ශේ සතුරු පාර් වවවලට ෙඬුවම් කරවන්න ඇතැම් 

ශශ පාලනායන් කටුතතු කළ අවසවථා සම්බන්ධ  ම ත භාගශව 

අත්ෙැකීම් අපට තිශබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, ශම් 

රශට් වත්මන් විපක්ෂය පාලක පක්ෂය හැටියට කටුතතු කළ 

කාලශව අධිකරණ පශධතියට ඒ විධියට ඇඟිලි ගැහුවා. ඇඟිලි 

ඇහුවා විතරක් ශනොශවයි, බලප ම් කළා. ඒ වාශේම ඒ චූදිත 

පක්ෂයට ශශ පාලන මතවාෙ අුවව ෙඬුවම් කරන්නත් කටුතතු 

කළා. ර්ශව වැටුේ ලබමින් සිටි කණ්ඩා ායමක් අරලියගහ 

මන්දිරයට එකතු ශවලා ඔවුන්ශේ විරුශධවාදීන්ට ශචෝෙනා පත්ර 

හෙලා අධිකරණ ක්රියාවලියට යවන්න ඒ කාලශව කටුතතු කළා. 

පාලක පක්ෂය හැටියට කටුතතු කරශදී එවැනි අත්ෙැකීම් සමුොයක් 

තිබුණු අෙ සිටින විපක්ෂය, ෙැන් සමහර ශවලාවලදී අපට ඇඟි් ල 

දිගු කරනවා අපි වැරදි කරනවා කියලා. නමුත්  අශේ ර්ය 

විනිවිෙභාවයකින් ුතතුව අධිකරණ ක්රියාවලිය නිවැරදි විධියට 

ක්රියාත්මක කරන්නට කටුතතු කරනවාය කියන එක විශ ේෂශයන් 

ශම් රශට් මහ ්නතාව ෙන්නවා. අෙ පවතින්ශන් රශට් ්නතාවට 

ඉතාම සාධාරණ විධියට, නිෙහශසේ ජීවත් ශවන්න පුළුවන් 

පනිිහමක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, අෙ වනවිට රට තුළ මහ 

බරපතළ රර්ථික ගැටලුවක් ශගොඩා  නැඟී තිශබනවා. ශලෝක 

ශකොවිඩ් අර්බුෙයත් එක්ක සිදු වුණු රර්ථික කඩා ා වැටීමත්, ඒ 

වාශේම ්නතාවශේ හැසිරීම් සවවභාවය රදී කරුණු ශහේතුශවුවත් 

හටගත් ගැටලු රාිෂයක් ශම් වන විට අශේ රශට් තිශබනවා. එවන් 

පනිිහමක් තුළ පළමු වතාවට අතිගරු ්නාධිපතිතුමා 

ශපෞශගලිකවම මැදිහත් ශවලා ශකොවිඩ් මර්ෙන එන්නත් ලබා දීලා 

රශට් මිනිනින්ශේ ජීවත් වීශම් අයිතිය තහවුරු කළා. පාලක 

පක්ෂයක, ර ්යක පළමු වගකීම තමයි රශට් සිටින ්නතාවට 

රරක්ෂාව සැප ම. ්නාධිපතිතුමා එම වගකීම මැනවින් ඉටු කර 

තිශබනවා. ඒ විතරක් ශනොශවයි, ශම් රශට් මිනිනින්ට නිෙහශසේ 

සැරිසරන්න පුළුවන් ක්රමශවෙය ශම් වනවිටත් ර්ය ක්රියාත්මක කර 

තිශබනවා. එවන් පනිිහමක් වර්තමානශව පවතින බව අපි මතක් 

කර ශෙන්න නන . 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, අ ශේ රශට් පවතින විත්තීය 

අරගළ සම්බන්ධවත් ශම් අවසවථාශවදී සඳහන් කරන්න නන . අපි 

ෙන්නවා, ගුරුවරුන්ශේ වැටුේ ්ර වනයක් තිබුණා. ඒ ශවලාශව 

අධයාපන ඇමතිතුමා සහ මුේ  ඇමතිතුමා ්රකා  කළා, "අවුරුදු 

26ක් පැරණි ගුරු වැටුේ ්ර වනය විසඳීමට අපි අය වැය 

ශ් ඛ්නශයන් ශයෝ්නා ඉදිරිපත් කරනවා, විසඳුම් ලබා ශෙනවා." 

කියලා. එය, ්රතිපත්තිමය කාරණාවක්. හැබැයි, ශම් රශට් 

විපක්ෂශව යම් යම් උෙවිය නායකත්වය දීලා ගුරුවරුන් පාරට 

බැසවනිවා. ඒ අවසවථාශව, අහිංසක ගුරුවරුන් සමහර තැන්වලදී 

නිරපරාශශ ශකොවිඩ් උවදුරට ශගොදුරු වුණා. ඒ වාශේම අධයාපනය 

ලබන ෙරුවන්ශේ අයිතිවාසිකම් උ් ලං නය වුණා. ශම් බරපතළ 

අසාධාරණය කරන්ශන් කවුෙ? එ තමයි විත්තීය සමිති නායකයන්. 

ඔවුන් ඉන්ශන් ශකොශහේෙ? ඔවුන්, තමන් ෙරන ශශ පාලන මතය 

 ක්තිමත් කරන්න, සවවකීය ශශ පාලන කඳවුර  ක්තිමත් කරන්න 

විත්තීය අරගළ කළ හැටි අපි ෙැක්කා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි, අපි ඊශව ශපශර්ො ෙැක්ක තව ශෙයක් 

තිශබනවා. අහිංසක ශරෝගීන් රණ්ඩුශව ඉසවපිරිතාලයකින් 

ශබශහත් ගන්න එන්ශන් ඔවුන්ට ස් ලි නැති නිසායි. ස් ලි 

තිශබනවා නම් ඒ අය ශපෞශගලික ශරෝහ් වලට යනවා. නමුත් ශම් 

රශට් අහිංසක පුරවැසියන් අසනීප ශවලා ශබශහත් ටිකක් ගන්න 

යන තැන ඉන්නා අයත් විත්තීය අරගළ  කරනවා. ඔවුන් 

සමානාත්මතාවක් ගැන කථා කරනවා; වැටුේ විෂමතාවක් ගැන 

කථා කරනවා. ඒ විත්තීය අරගළවලට එකතු ශවලා ඉන්න 

කණ්ඩා ායම් ශම් රශට් මහ ්නතාව සහ රණ්ඩුව විත්ති ූලඩුවට 

ෙමනවා. ඊට පසවශසේ ඔවුන් තමන්ශේ අයිතිවාසිකම් ගැන කථා 

කරනවා. තමන්ශේ අයිතිවාසිකම් ගැන කථා කරන ඒ අය, රශට් 

පුරවැසියන්ශේ ශසෞඛ්ය අයිතිවාසිකම පිළිබඳ වගකීමත්  භාර 

ගන්න නන  බව අපි පළමුශවන්ම මතක් කරන්න නන . මහ්න 

ඡන්ෙශයන් -ලංකාශව පුරවැසියන්ශේ මතශයන්- ශම් සභාවට 

ඇවි් ලා අපි ඔවුන්ශේ නිශයෝජිතයන් හැටියට කටුතතු කරනවා. ඒ 

නිසා අපට වගකීමක් තිශබනවා, ඔවුන් ශවුවශවන් ශපනී සිටීමට.  

ශම් විත්තීය අරගළවල නිරත ශවලා සිටින අයට පිජ 

ශගවන්ශන් කවුෙ? ඒ ශම් රශට් අහිංසක මිනිනින්. ශබශහත් ටිකක් 

ගන්න ඇවිත් ඉසවපිරිතාලශව බංකු උඩා , නැත්නම් පිළ උඩා  

වාිජශවලා ශවෙනාශවන් සිටින ්නතාවට ්රතිකාර ශනොකරන 

ශකොට, ශම් වර්්කයන් ක් පනා කරන්න නන  ඒ ්නතාව තමයි 

අපට වැටුේ ශගවන්ශන් කියලා. ශරෝග ශවෙනාවලින් ශපශළමින් 

ශබශහත් ටිකක් ගැනීමට ඉසවපිරිතාලයට ඇවි් ලා ශපෝලිශම් 

ඉන්න අහිංසක මිනිනින්ශේ ස් ලිවලින් තමයි ඒ අරගළවල නිරත 

ශවන අයට වැටුේ ශගවන්ශන්. හැබැයි, ඔවුන්ශේ වගකීම පැහැර 

හරිනවා. එතැන ුතක්තිය හා සාධාරණත්වය තිශබනවාෙ කියලා අපි 

ශම් විත්තීය සමිති නායකයන්ශගන් අහන්න නන .  

අපි ෙැක්කා, එක්තරා විත්තීය සමිති නායකශයක් ඔහු 

පක්ෂපාතීත්වය ෙැක්වූ ශශ පාලන පක්ෂය නිශයෝ්නය කරමින් 

පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවි් ලා වාිජ වුණු බව. එතුමා හවස රූපවාහිනී 

නාළිකාවකට ගිහි් ලා කියනවා, විත්තීය අරගළයක් පිළිබඳව. 

එතුමාශේ මනස තුළ තිශබන්ශන් තමන් ෙරන ශශ පාලන මතය. 

තමන් ෙරන ශශ පාලන මතය සනාථ කරන්නට ඒ පක්ෂය 

ශවුවශවන් එතුමා ශපනී සිටිනවා.  

ඔවුන්  පක්ෂය ශවුවශවන් ශපනී හිටලා, විත්තීය සමිති 

ක්රියාකාරකම්වලට ගිහි් ලා තමන්ශේ විත්තිකයන් ඉසවසරහ 

නායකයන් හැටියට ශපනී සිටිනවා. විවිධ විත්තීන්වල ඉන්න 

විත්තිකයන්ශගන් අපි ඉ් ලා සිටිනවා ඔබතුමන්ලාශේ 

නායකයන් කියා ගන්නා උෙවියශේ ශශ පාලන පැටිකිරිය 

ශහොයලා බලන්න, ඔවුන්ශේ අරමුණ ශමොකක්ෙ කියලා ශහොයලා 

බලන්න කියලා. ඔවුන්ට හැම ශවලාශවම නන  ශවලා තිශබන්ශන් 

ර්ය අපහනිතාවට පත් ශවන පරිදි කටුතතු කරන්නයි. ර්ය 

අපහනිතාවට පත් කරනවා කියන කාරණාශව අශනක් අරුත තමයි 

ශම් රශට් අහිංසක මිනිසවනි අසරණභාවයට පත් කරනවාය කියන 

එක.  

එවන් පනිිහමක් තුළ අපට, අශේ වගකීම ඉටු කරන්න 

තිශබනවා. පාලක පක්ෂය හැටියට අතිගරු ්නාධිපතිතුමා, ගරු 

අගමැතිතුමා සහ අශේ රණ්ඩුව ශම් තත්ත්වය  ශත්රුම් අරශගන 

තිශබනවා. අපි ෙන්නවා ශමවැනි අරගළ නිසා ශම් රශට් අහිංසක 

මිනිසවනි ී.ඩා ාවට පත් ශවන බව. එම නිසා ශම්වා ගැන අපි රපහු 

හැරිලා බලන්න නන  ශවලාවක් ශම්ක. ශම් අුතරින් විත්තීය 

අරගළ කරන නායකවරුන්ශගන් ශම් කරන ක්රියාකාරකම් හරි ෙ 

කියලා ්ර වන කරන්නට ඒ විත්තිකයන්ට අයිතිවාසිකමක් 

තිශබනවා. "අප ශපොළඹවන ශම් ක්රියාවලිය තුළ ශම් රශට් අහිංසක 

මිනිසවනි අසරණ තත්ත්වයට පත් ශවනවා. ඔබ සියලුශෙනාශේ 

අරමුණ රණ්ඩුව ශවනසව කරන්න නම්, අපි ඒකට උෙව කරන්ශන් 

නැහැ" කියලා කියන්න ඒ විත්තිකයන්ට අයිතිවාසිකමක් 

තිශබනවා.  

අපි ෙන්නවා ර්ශව ශසේවකයන් කියන්ශන් ශහොඳ සමා් වට 

පිටාවක් තිශබන, නිවැරදි අධයාපනයක් ලබපු, තමන්ශේ 

හැකියාවන් ශත්රුම් ගත්ත, රශට් යථාර්ථය, රශට් හිෙ සවපන්ෙනය 

ශත්රුම් ගත්ත පිරිසක් බව. ඒ නිසා විත්තිකයන්ට බරපතළ 

වගකීමක් තිශබනවා. අපි ශම් උත්තරීතර පාර්ලිශම්න්තුශව 

ඉඳශගන ඒ බව අවධාරණය කරනවා.   විත්තීය නායකයන් කියා 

ගන්නා උෙවිය  අයිතිවාසිකම් ශවුවශවන් ්නතාව අපහනිතාවට 

පත් කරන්න කටුතතු කරන එක තවදුරටත් අුවමත කළ ුතතු ෙ 

කියලා  ශම් විත්තිකයන් ශෙපාරක් හිතන්න නන  ශවලාවක් තමයි 

ශම්.  

සවතුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 ගරු එම්. උෙයකුමාර් මහතා. ඔබතුමාට විනාිජ  ක කාලයක් 

තිශබනවා.  

 
[ெி.ெ. 3.21] 

 

ගු ල . උා යකුමාර් මහසතා  
(ைொண்புைிகு எம். உதயகுைொர்) 

(The Hon. M. Udayakumar) 
நன்றி, தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்ககள! 

இந்த நொட்டிகல நொளுக்குநொள் புதிது புதிதொகப் ெிரச்சிமனகள் 

அதிகொித்து வரும் நிமலயிகல ெல ெிரச்சிமனகள் தீர்க்கப்ெட 

கவண்டியுள்ளன. குறிப்ெொக, நொட்டில் சிறுெொன்மையொக 

வொழும் தைிழ் ைக்களின் அெிலொமஷகள் இன்னும் 

நிமறகவற்றப்ெடவில்மல. அரசியல் தீர்வுக் ககொொிக்மக 

முன்மவக்கப்ெட்டும் அது நிமறகவற்றப்ெடொைல் இறுதியில் 

ஏைொற்றகை ைிஞ்சியுள்ளது. இந்த நிமலயிகல, இலங்மகயில் 

அதிகொரப் ெரவலொக்கல் இன்றியமையொதது என்றும் 

தைிழர்களின் உொிமைகள் ெொதுகொக்கப்ெட கவண்டுதைன்றும் 

இந்தியொ கூறியிருப்ெது ஓரளவு ைகிழ்ச்சிமயயும் ஆறுதமலயும் 

அளிக்கின்றது.   

கைலும், இந்த நொட்டிலுள்ள இனப் ெிரச்சிமனக்குத் 

தற்கொலிகத் தீர்வொக அரசியலமைப்புக்கொன 13ஆவது திருத்தம் 

மூலம் ைொகொண சமெ முமறமை அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது. 

807 808 

[ගරු ඩී.බී. ශහේරත් මහතා   
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ைொகொண சமெ முமறமை அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டும்  அது 

முழுமையொக அமுல்ெடுத்தப்ெடொத நிமலகய இன்றும் 

கொணப்ெடுகின்றது. ைொகொண சமெகள் கமலக்கப்ெட்டு மூன்று 

வருடங்களுக்கு கைலொகியும் இன்னும் கதொோ்தல் நடத்தப்ெடொைல்  

இருகின்றது. இந்தத் கதொோ்தமல நடத்தினொல் அரசொங்கம் 

கதொல்வியமடயும் என்ற அச்சத்திகலகய அரசொங்கம் கதொோ்தமல 

நடத்தொைல் இழுத்தடிப்புச் தசய்துவருகின்றது. குறிப்ெொக, 

உள்ளூரொட்சிச் சமெத் கதொோ்தமல நடத்தொைல் ெிற்கெொட்டமதப் 

கெொன்று, ஒரு நொடகத்மதத்தொன் அரசொங்கம் அரங்ககற்றி 

வருகின்றது.  அரசொங்கம் எத்தமன நொடகங்கமள அரங்ககற்றி 

னொலும் தங்களது மூட்மட முடிச்சுக்கமளக் கட்டிதகொண்டு வீடு 

தசல்லும் கொலம் தவகுததொமலவில் இல்மல என்ெமத நொன் 

கூறிக்தகொள்ள விரும்புகின்கறன். உண்மையிகலகய கதொோ்தமல 

நடத்துவதற்கு அக்கமறயிருந்தொல், அதில் சட்டப் ெிரச் 

சிமனகள் இருப்ெின் அதற்கொன திருத்தங்கமளப் 

ெொரொளுைன்றத்துக்குக் தகொண்டுவொருங்கள்! அதற்கு பூரண 

ஆதரமவத் தருவதற்கு நொங்கள் தயொரொக இருக்கிகறொம். 

அதற்குப் ெிறகு கதொோ்தமல நடத்துங்கள்! அந்தத் கதொோ்தல் இந்த 

அரசொங்கத்தின் தமலவிதிமய நிச்சயைொக நிர்ணயிக்கும் 

என்ெமத நொன் கூறிக்தகொள்ள விரும்புகின்கறன்.   

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்ககள, நீதி 

அமைச்சர் அவர்களொல் தகொண்டுவரப்ெட்ட இந்தச் சட்டத் 

திருத்தங்கமள நொங்கள் வரகவற்கிகறொம். ஆனொல், இந்த 

நொட்டிகல நமடமுமறயிலுள்ள ெயங்கரவொதத் தமடச் 

சட்டைொனது, இலங்மக ைனித உொிமைகமள ைீறும் ஒரு நொடு 

என்றும்  னநொயகத்மத ைதிக்கொத ஒரு நொடு என்றும் சர்வகதச 

ொீதியிகல அவப்தெயமர ஏற்ெடுத்துவதற்கு வழி வகுத்துள்ளது. 

குறிப்ெொக, நொட்டிகல யுத்த கொலத்தில் அசொதொரண சூழ்நிமல 

ஏற்ெட்டகெொது, இந்தப் ெயங்கரவொதத் தமடச் சட்டம் 

ெிரகயொகிக்கப்ெட்டது. அமத நொங்கள் ஏற்றுக்தகொள்கின்கறொம். 

அந்தக் கொலத்தில் வடக்கு, கிழக்கு இமளஞர்களுடன் கசொோ்த்து 

ைமலயக இமளஞர்கள் ெலரும் மகதுதசய்யப்ெட்டொர்கள். 

அவர்கள் நீண்டகொலைொக எந்தவித விசொரமணயுைின்றி தடுத்து 

மவக்கப்ெட்டொர்கள். இன்றும்கூட, ெலர் சிமறயிகல 

வொடிக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள்.  ஆனொல், தற்கெொது யுத்த 

சூழ்நிமல இல்மல; இந்தப் ெயங்கரவொதத் தமடச் சட்டத்துக் 

கொன கதமவயும் இப்கெொது இல்மல. அப்ெடியிருந்தும், இந்தப் 

ெயங்கரவொதத் தமடச் சட்டத்மத தவறொகப் ெயன்ெடுத்தி, 

 னநொயகத்தின் குரல்வமளமய நசுக்குவமத நொம் 

கொணக்கூடியதொக இருக்கின்றது. குறிப்ெொக,  ெயங்கரவொதத் 

தமடச் சட்டத்தின்மூலம் மகதுதசய்யப்ெட்ட ெலர் நீதிைன்ற 

விசொரமணயின் ெின் விடுவிக்கப்ெட்ட சம்ெவங்களும் 

நீதிைன்றத்தின்மூலம் ெிமண வழங்கப்ெட்ட சந்தர்ப்ெங்களும் 

ெதிவொகியுள்ளன. இதன்மூலம் அவர்கள் தவறொகத் தடுத்து 

மவக்கப்ெட்டிருந்தொர்கள் என்ெது எைக்குத் ததளிவொகத் 

ததொிகின்றது.   

கைலும், சர்வகதச அழுத்தங்கள் கொரணைொக இந்தப் 

ெயங்கரவொதத் தமடச் சட்டத்திகல சில திருத்தங்கமளக் 

தகொண்டுவருவதற்கு அரசொங்கம் தற்கெொது நடவடிக்மக 

எடுத்திருக்கின்றது. இருந்தொலும், முக்கிய விடயங்களில் திருத்த 

முன்தைொழிவுகள் உள்ளடக்கப்ெடவில்மல என்ெது குறிப்ெிடத் 

தக்கதொகும். எனினும், இந்தப் ெயங்கரவொதத் தமடச் சட்டம் 

முழுமையொக நீக்கப்ெட கவண்டும் என்ெதுதொன் அமனவ 

ொினதும் எதிர்ெொர்ப்ெொகும்.  ஏதனன்றொல், ஒரு  னநொயக 

நொட்டுக்கு இச்சட்டம் ஏற்புமடயதல்ல என நொன் கூறிக் 

தகொள்ள விரும்புகின்கறன்.  

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்ககள, 

நொட்டில் ைக்களுக்கு உொிமை சொர்ந்த ெிரச்சிமனகள் இருப்ெது 

கெொலகவ, வொழ்வொதொரம் சொர்ந்த ெிரச்சிமனகளும் இருக் 

கின்றன. குறிப்ெொக, இந்த நொட்டிகல எொிதெொருட்களின் 

விமலகள் நொளுக்குநொள் அதிகொித்துக்தகொண்டு தசல்கின்றன. 

அதுைொத்திரைன்றி, ெல தெொருட்களுக்குத் தட்டுப்ெொடும் 

நிலவுகின்றது. தட்டுப்ெொடு ஏற்ெட்டுள்ள தெொருட்களுக்குள் 

தற்கெொது கடதொசியும் கசர்ந்துள்ளது. அதனொல், ெத்திொிமக 

ைற்றும் ெொடப் புத்தகங்கமள அச்சிடுவதில் ெல்கவறு விதைொன 

சிக்கல்கள் நிலவுகின்றன.  கடதொசி அடங்கிய தகொள்கலன்கள் 

ெல இன்று துமறமுகத்திகல கதங்கிக்கிடக்கின்றன. ஆககவ, 

இவற்மற உடனடியொக விடுவிப்ெதற்கு அரசொங்கம் 

நடவடிக்மக எடுக்ககவண்டும் என்று ககட்டுக்தகொள்கின்கறன். 

கைலும், இந்த அரசொங்கம் கடன் வொங்குவதற்கு ைொத்திரம் 

தவளிநொடுகமள நொடொைல், அந்த நொடுகளிலுள்ள நல்ல 

திட்டங்கமள எைது நொட்டில் நமடமுமறப்ெடுத்த கவண்டும். 

குறிப்ெொக, நைது அண்மடய நட்பு நொடொன இந்தியொவில் 

அண்மையிகல சைர்ப்ெிக்கப்ெட்ட வரவு தசலவுத்திட்டைொனது 

முழுமையொக ததொழில்நுட்ெ முமறயில் அமைந்திருந்தது. 

அதொவது, அது டி ிட்டல் முமறயில் - கடதொசி இன்றிய - 

அமைந்த வரவு தசலவுத்திட்டைொக - paperless Budgetஆக 

அமைந்திருந்தது. இதன்மூலம் தசலவு குமறக்கப்ெட்டுள்ளது. 

இவ்வொறொன திட்டங்கமள நைது நொட்டிலும் நமட 

முமறப்ெடுத்த கவண்டும். அதமன நிதி அமைச்சில் 

ைட்டுைல்ல, நீதி அமைச்சு கெொன்ற ஏமனய அமைச்சுக்களிலும் 

நமடமுமறப்ெடுத்துவதன்மூலம் தசலவினங்கமளக் குமறக்க 

முடியும். தற்கெொது நொட்டில் தசலவினங்கள் அதிகொிப்ெதன் 

கொரணைொக கடனும் அதிகொித்துக்தகொண்கட தசல்கிறது.  

தற்தெொழுது நொட்டிகல எொிதெொருள் தட்டுப்ெொடு, ைின்சொரத் 

தட்டுப்ெொடு என்ென முக்கிய ெிரச்சிமனகளொக உருதவடுத் 

திருக்கின்றன. அத்கதொடு, அொிசியின் விமல கட்டுக்கடங்கொது 

தசல்வதொல், ைக்கள் ெல்கவறு துன்ெங்களுக்கு முகங் 

தகொடுத்துக் தகொண்டிருக்கிறொர்கள். இதற்கும் தகொகரொனொ 

மவக் கொரணங்கொட்டி, அொிசிமய இறக்குைதி தசய்யும் 

நடவடிக்மகயில் அரசொங்கம் இறங்கியிருக்கின்றது. தற்கெொது 

கூட, அத்தியொவசியப் தெொருட்கள் அடங்கிய சுைொர் 1,800 

தகொள்கலன்கள் துமறமுகத்திகல கதங்கிக் கிடக் கின்றன. 

அவற்றில் சுைொர் 500 தகொள்கலன்கள் அொிசி அடங்கிய 

தகொள்கலன்களொகக் கொணப்ெடுகின்றன. இவ்வொறொன ெல 

ெிரச்சிமனகளுக்கு நொட்டு ைக்கள் முகங்தகொடுத்துக் 

தகொண்டிருக்கிறொர்கள்.  

நொட்டில் எந்தப் ெிரச்சிமன ஏற்ெட்டொலும் தகொகரொனொ 

மவக் கொரணங்கொட்டி நழுவிச்தசல்லும் ஒரு மகங்கொியத்மத 

இந்த அரசொங்கம் கைற்தகொண்டு வருகின்றது. தற்கெொது இந்த 

நொட்டிலுள்ள தெொருளொதொரப் ெிரச்சிமன தகொகரொனொவொல் 

ஏற்ெட்டதல்ல. ைொறொக, கடனொல் ஏற்ெட்டது என்ெமத 

அமனவரும் புொிந்துதகொள்ள கவண்டும். தகொகரொனொ கொலத் 

தில்கூட நொட்டின் ஏற்றுைதி அதிகொித்திருக்கின்றது; இறக்குைதி 

ெொொியளவில் குமறந்திருக்கின்றது.  இருந்தொலும், இன்று நொம் 

கடன் சுமையில் இருப்ெதற்குக் கொரணம், இந்த அரசொங்கத்தின் 

தவறொன தகொள்மகயொகும். கதமவயற்ற கடன்கமளப் தெற்ற 

தனொல் அதமனச் தசலுத்த முடியொைல் திண்டொடிக் 

தகொண்டிருக்கிகறொம் .  

இன்று அத்தியொவசியப் தெொருட்களின் விமல 

அதிகொிப்ெதற்கு முக்கிய கொரணம், அரசொங்கம் கண்மண 

மூடிக்தகொண்டு ெணம் அச்சிட்டதுதொன். ெணம் அச்சிடுவதில் 

சொதமன ெமடத்த இந்த அரசொங்கம், ஆட்சிக்கு வந்தது முதல் 

இன்றுவமர 149,900 ககொடி ரூெொமய அச்சிட்டிருக்கிறது. 

இதனொல், இலங்மக ரூெொயின் தெறுைதி குமறந்துள்ளதுடன் 
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கடன் சுமையும் தெொருட்களின் விமலயும் அதிகொித்திருக் 

கின்றன. அத்கதொடு, ததற்கொசியொவிகல அதிக ெணவீக்கமுள்ள 

நொடுகளின் ெட்டியலிகல இலங்மகதொன் முதலிடத்தில் 

இருக்கிறது. அகதகெொல, ஆசியொவில் ெணவீக்கம் கவகைொக 

அதிகொித்துவரும் நொடுகளின் ெட்டியலிலும் இலங்மகதொன் 

முதலிடத்தில் இருக்கிறது. அரசொங்கத்தின் தொன்கதொன்றித் 

தனைொன இச்தசயற்ெொட்டின் கொரணைொக ைக்கள் விரக்தியின் 

உச்சத்துக்கக தசன்றுள்ளனர். எனகவ, அல்லலுறும் ைக்களுக்கு 

நிவொரணம் வழங்கப்ெடல் கவண்டும். அதொவது, அரசொங்க 

ஊழியர்களுக்கு 5,000 ரூெொய் வழங்கப்ெட்டதுகெொல, தனியொர் 

ஊழியர்களுக்கும் வழங்கப்ெடல் கவண்டும். விகசடைொக. 500 

ரூெொய் தெறுைதியொன ககொதுமை ைொ தகொடுப்ெதொகக் கூறி 

ஏைொற்றப்ெட்டுள்ள தெருந்கதொட்டத் ததொழிலொளர்களுக்கும் 

அது வழங்கப்ெட கவண்டுதைன நொன் ககட்டுக் 

தகொள்கின்கறன்.   

கைலும், இந்த நொட்மட முன்கனற்றுவதொகக் கூறி ஆட்சிக்கு 

வந்த இந்த அரசொங்கம், தற்கெொது நொட்மடப் ெடுெொதொளத்தில் 

தள்ளியுள்ளது. நொட்டின் தெொருளொதொரம் கைலும் 

வீழ்ச்சியமடயக்கூடிய சொத்தியக்கூறுகள் இருப்ெதொக Moody’s 
நிறுவனம் தவளிப்ெமடயொககவ கூறியிருக்கின்றது. அத்கதொடு, 

உலக நொடுகளில் ெட்டினி ைதிப்பீட்டுப் ெட்டியலில் இலங்மக 

65ஆவது இடத்திலும் ைகிழ்ச்சியொன நொடுகளின் ெட்டியலில் 

129ஆவது இடத்திலும் இருக்கின்றது. இந்த அமடவுநிமல 

யொனது, எைக்கு ைிகப் ெொதகைொனது. அத்கதொடு, Transparency 

International நிறுவனத்தொல் தவளியிடப்ெட்ட 2021ஆம் 

ஆண்டுக்கொன ஊழல் ைதிப்ெொய்வுத் தர வொிமசயில் இலங்மக 

94ஆவது இடத்திலிருந்து 102ஆவது இடத்துக்குத் தள்ளப் 

ெட்டுள்ளமத  ைிகவும் கவதமனக்குொிய ஒரு விடயைொககவ 

நொன் ெொர்க்கிகறன்.   

 கடந்த டிசம்ெர் ைொதம் சுைொர் 3.3 ெில்லியன் அதைொிக்க 

தடொலர் மகயிருப்ெில் இருப்ெதொக ைொர்தட்டிய அரசொங்கத் 

திடம் தற்கெொது 2 ெில்லியன் அந்நியச்தசலொவணி ைொத்திரகை 

இருக்கின்றது. அதைொிக்க தடொலர் என்ற ொீதியிகல அதில் ஒரு 

ெில்லியனுக்கும் குமறவொகத்தொன் கொணப்ெடுகின்றது. 

அதுைொத்திரைன்றி, தற்கெொது தங்கத்தினுமடய மகயிருப்பு 175 

ைில்லியன் தடொலொிலிருந்து 94 ைில்லியன் தடொலரொகக் 

குமறந்திருக்கிறது. இமவ அமனத்தும் நொங்கள் ெின்கனொக்கிச் 

தசன்றுதகொண்டிருக்கிகறொம் என்ெமதகய எடுத்துக் 

கொட்டுகின்றது.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන් ශවනවා, ගරු මන්්රීතුමා.  

 

ගු ල . උා යකුමාර් මහසතා  
(ைொண்புைிகு எம். உதயகுைொர்) 

(The Hon. M. Udayakumar) 
මම ඉක්මනින් කථාව අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්්රීතුමනි.  

குறிப்ெொகக் கூறுவததன்றொல், மூக்கு மூழ்கும் அளவுக்குத் 

தண்ணீர் நிரம்ெிய ெின்னர் உதவிமய நொடுவதற்கு ஒப்ெொக 

இந்த அரசொங்கம் தெொருளொதொரத்தில் ெொொிய ெின்னமடமவச் 

சந்தித்த ெிறகுதொன் சர்வகதச நொணய நிதியத்திடம் தசல்கிறது. 

இறுதி கநரத்திகல அரசொங்கம் நொணய நிதியத்திடம் economy 

recoveryஇற்கொகச் தசல்லவில்மல. உண்மைமயக் கூறுவ 

ததன்றொல், bailoutஇற்கொகத்தொன் தசல்கிறது. அப்கெொது 

ெல்கவறு விதைொக கட்டுப்ெொடுகள் விதிக்கப்ெடும். இவ்வொறு 

அரசொங்கம் எல்லொ விடயங்களிலும் கொலதொைதைொக 

முடிதவடுப் ெதொல், நொங்கள் ெின்கனொக்கிச் 

தசன்றுதகொண்டிருக்கிகறொம். இப்ெடியொன 

தொன்கதொன்றித்தனைொன தசயற்ெொடுகளொல் நொட்டு ைக்கமள 

இறுதியில் அரசொங்கம் எங்கக தகொண்டு தசல்லும்? என்ற 

அச்சமும் சந்கதகமும் ைக்கள் ைத்தியில் நிலவுகின்றது.  

எைது நுவதரலியொ ைொவட்டத்மதச் கசர்ந்த அமைச்சர் 

தகௌரவ சீ.ெி. ரத்நொயக்க அவர்கள் இங்கக இருக்கிறொர். 

அவொிடம் ஒரு கவண்டுககொமள விடுக்க விரும்புகின்கறன். 

தகௌரவ அமைச்சர் அவர்ககள, நைது கடந்த அரசொங்க 

கொலத்தில் நுவதரலியொ ைொவட்டத்துக்கொன ெிரகதச 

தசயலகங்களின் எண்ணிக்மக அதிகொிக்கப்ெட்டு, அது 

ததொடர்ெொன வர்த்தைொனி அறிவித்தலும் தவளியிடப்ெட்டது. 

ஆனொல், இன்றுவமர அந்தப் ெிரகதச தசயலகங்கள் 

உருவொக்கப்ெடொமை ைிகவும் கவதமனக்குொிய விடயைொகும். 

நீங்கள் நுவதரலியொ ைொவட்டத்துக்கு ைட்டுைல்ல, இந்த 

நொட்டுக்கும் முக்கியைொன ஓர் அமைச்சர் என்ற ொீதியிகல இது 

ததொடர்ெில் கவனம் தசலுத்துங்கள்! ஏதனன்றொல், உெ 

தசயலகங்கமளத் திறப்ெதன்மூலைொக எந்தவித நன்மையும் 

இல்மல. அதிக ைக்கள் ததொமகமயக்தகொண்ட நுவதரலியொ 

ைொவட்டத்துக்கு இரண்கட இரண்டு ெிரகதச 

தசயலகங்கள்தொன் இருக்கின்றன. அதன்மூலைொக அங்குள்ள 

ைக்களுக்கு நியொயைொன கசமவகள் கிமடப்ெதில்மல. ஆககவ, 

நீங்கள் இந்த அரசொங்கத்திலுள்ள மூத்த அமைச்சர் என்ற 

ொீதியிகல இதுததொடர்ெில் நடவடிக்மகதயடுக்க 

கவண்டுதைன்று தொழ்மையுடன் ககட்டு,  

விமடதெறுகின்கறன். நன்றி.  

 
ගු ීත.බී. රත්නායක මහසතා තවන ී.ීම හසා වන ්ශර්ව්ණ 

අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு சீ.ெி. ரத்நொயக்க - வனசீவரொசிகள் ைற்றும் வனப் 

ெொதுகொப்பு அமைச்சர்) 

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, මශේ නම සඳහන් කළ නිසා 

මම ශම් කාරණය කියන්න නන . කලින් කථා කළ අශේ සශහෝෙර 

ගරු මන්්රීතුමා කළ ඉ් ලීම පිළිබඳව අපි අව ය කටුතතු 

කරශගන යනවා. ෙැනට උප කාර්යාල හැටියට ක්රියාත්මක කරමින් 

යනවා.   ඒ අව යතා ශම්  වර්ෂය තුළ ඉටු කරන්න අපි ූ ොනම් 

කරනවා. 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශ හාන් ශසේමසිංහ රා්ය ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාිජ 

15ක කාලයක් තිශබනවා.  
 

[අ.භා. 3.31  
 

ගු පශ්හසා්ද ප ේ්මසිශහස මහසතා ත්මෘද්ිව  ගෘහස ආර්ථික  

්වෂුද්ර මූලය  ප්වයශ රැකියා හසා  වයාපාර ්ශවර්ාන රාජය 

අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு தசஹொன் கசைசிங்க - சமுர்த்தி, உள்ளக 

தெொருளொதொர, நுண்நிதிய, சுயததொழில், ததொழில் அெிவிருத்தி 

இரொ ொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Shehan Semasinghe - State Minister of 
Samurdhi, Household Economy, Micro Finance, Self-
employment and  Business Development)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, විශ ේෂශයන් අෙ  අශේ රශට් 

අධිකරණ ක්ශෂේත්රය සම්බන්ධශයුවත්, ඒ වාශේම මූලය ක්ශෂේත්රය 
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[ගරු එම්. උෙයකුමාර් මහතා   
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සම්බන්ධශයුවත් විවිධ අෙහසව පළ වුණා.   හර්ෂ ෙ සි් වා මැතිතුමා 

සහ ්නතා විමුක්ති ශපරමුශණ් නිශයෝජිතයන් ශම් ශවලාශව ගරු 

සභාශව හිටියා නම් මම කැමතියි. එතුමන්ලා දිගින් දිගටම බදු 

පරිපාලනය සහ මූලය පරිපාලනය සම්බන්ධශයන් ර්යට ශචෝෙනා 

එ් ල කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි,  අෙ ෙවශසේම 

විශ ේෂශයන් කථා වුශණ් ශසේවක අර්ථසාධක අරමුෙල පිළිබඳව.  

හර්ෂ ෙ සි් වා මැතිතුමා කිවවා, එතුමන්ලාශේ කාලශව කිසිම 

අවසවථාවක ශසේවක අර්ථසාධක අරමුෙලින් බදු අය කරලා නැහැ 

කියලා. ඒ වාශේම  ඒ ශවුවශවන් ශපනී සිටින, බදු අය කරන්න 

එපා කියන ්නතා විමුක්ති ශපරමුණත් නිශයෝ්නය කළ යහ 

පාලන රණ්ඩුව -2015-2019 ෙක්වා ක්රියාත්මක වුණු වම්රීපාල 

සිරිශසේන ්නාධිපතිතුමා නායකත්වය දීපු, රනි්  වික්රමසිංහ 

අගමැතිතුමා නායකත්වය දීපු රණ්ඩුව-  තමයි මහින්ෙ රා්පක්ෂ 

්නාධිපතිතුමාශේ ුතගශව සියයට 10ක් පමණක් අය කළ ඒ බදු 

්රමාණය සියයට 14 ෙක්වා වැිජ කශළේ. සියයට 10ක් අය කළ බදු 

්රමාණය සියයට 14 ෙක්වා වැිජ කළ කඳවුර අෙ පාර්ලිශම්න්තුව 

තුළත්, ඉන් පිටතත් අශේ රණ්ඩුවට ඇඟි් ල දිගු කරලා කියනවා, 

රණ්ඩුව බදු අය කරන්න ූ ොනම් ශවනවා  කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි,  බදු ්රති ත  සහ බදු අය 

කිරීශම් ක්රමශවෙය සම්බන්ධශයන් වූ 2017 අංක 24 ෙරන ශශශීය 

රොයම් පනත සංශ ෝධනය කරලා තමයි ශම් බදු අය  කශළේ. අශේ 

රශට් ශම් අධිභාරය පැනවීශම්දී  රයතන 55කට, 60කට රසන්න 

්රමාණයකට ඒ අධිභාරය ශගවන්න සිදුශවවි කියලායි මම 

හිතන්ශන්. ඒ, ඔවුන් ිහලියන ශෙකකට වඩා ා ලාභ උපයනවා නම් 

පමණයි. ශම් අවසවථාශවදී ලාභාං  ශගවලා, තමන්ශේ 

සාමාජිකත්වයට ලාභාං  ශගවලා ඉතිරි ශවන මුෙලින් තමයි ශම් 

අධිභාරය අය ශවන්ශන්. සියයට 9ක ශගවීමක් කරන්න තීන්දු 

කරලා තිශබනවා. එ තශකොට ඔවුන්ශේ පරිපාලනයට පුළුවන් ඒ 

ශගවන ්රමාණය වැිජ කරනවාෙ, අඩු කරනවාෙ කියන කාරණාව 

පිළිබඳ තීන්දුව ගන්න. ශම් වනවිට සියයට 9ක ශගවීමකුත් කරලා, 

ඒ ශගවීම  සහතික කරලා, ඒ මණ්ඩා ලය අුවමත කරලා තිශබනවා. 

ඒ නිසා සාමාජිකත්වයට කිසිදු රකාරයකට බලප මක් ඇති 

ශනොශවන්න තමයි ශම් අධිභාරය පැනවීම  කරන්ශන්.  ශම් පනත 

සම්බන්ධශයන් යම් යම් පාර් වව අධිකරණයට ගිහින් තිශබනවා. 

තවම අධිකරණශයන් සවථිරව තීන්දුවක් ලබා දීලා නැහැ.   රණ්ඩු 

පක්ෂශව අශේ මහ්න නිශයෝජිතයන්  මුේ  අමාතය ගරු බැසි්  

රා්පක්ෂ මැතිතුමා සමඟ කීප විටක් ශම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා 

තිශබනවා. ඒ හින්ො අපි ර්යක් හැටියට කිසිම අවසවථාවක ශම් 

රශට් වැඩා  කරන පන්තියට අගතියක් ශවන්න කටුතතු කරන්ශන් 

නැහැ. හැබැයි, අගතිය කරපු, සියයට 10ක් ශලස අය කරපු බශෙ   

සියයට 14ක් ෙක්වා වැිජ කරපු කඳවුර අෙ අපට ඇඟි් ල දිගු කිරීම 

ගැන අපි පුදුම ශවනවා.   

එො 2017 අංක 24 ෙරන ශශශීය රොයම් පනතට සංශ ෝධන 

අරශගන එශදී,  ශම් පනත හෙලා තිබුශණ් ලංකාශව අය ශනොශවයි 

කියලා අපි ෙැක්කා. විශ ේෂශයන් ශෙශෙශනකුශේ අව යතාව මත 

 ානාශව බදු නීතියට අුවව හෙපු පනත්  ශකටුම්පතක් ශගනැත් 

අශේ රශට් බදු ්රති තය ශවනසව කරන්න, බදු අය කිරීම ශවනසව 

කරන්න එො යහ පාලන රණ්ඩුව  පාර්ලිශම්න්තුව තුළ කථා කළා. 

ඒ නිසා සියයට 10 සිට සියයට 14 ෙක්වා කළ වැිජ කිරීමට  පක්ෂව 

ඡන්ෙය දීපු උෙවිය සහ එො රණ්ඩු කරපු උෙවිය ශම් රශට් 

්නතාවට  දිගින් දිගටම අමතර බදු ගහලා ඔවුන්ට බර පැටවීම 

සම්බන්ධශයන් වගකියන්න නන . ෙැන් එතුමන්ලා ශමොකක්ෙ ශම් 

කරන්ශන්? එතුමන්ලා අෙ අශේ රශට් ඉන්න ඉහළම ධනවත් 

පන්තිය ශවුවශවන් ශපනී සිටිනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්්රීතුමනි.  

එතුමන්ලා ශයෝ්නා කරන්ශන් ශමොකක්ෙ? ශගෝඨාභය 

රා්පක්ෂ ්නාධිපතිතුමා ඇවි් ලා සියයට 15ක් ශලස තිබුණ වැට් 

එක සියයට   ෙක්වා අඩු කළාම, ඊට විරුශධව හඬ නඟපු 

විපක්ෂයක් තමයි අෙ රශට් ඉන්ශන්. සාමානයශයන් බදු අඩු කළාම 

විරුශධ පක්ෂය සතුටු ශවන්න නන . ඇත්තටම බදු අඩු කරන්න 

නන  කියලා ශයෝ්නාව ශගශනන්න නන  රශට් ්නාධිපතිවරයා 

ශනොශවයි. හරි නම් ඒ ශයෝ්නාව ශගශනන්න නන  විරුශධ 

පක්ෂය. හැබැයි, අශේ රශට් බදු අඩු කිරීශම් ශයෝ්නාව 

ශගනැ් ලා, ඒක ්නතාවට කියලා බදු අඩු කරලා ශපන්ුවශව 

ශගෝඨාභය රා්පක්ෂ ්නාධිපතිතුමා. ඒ නිවිශ ේී තාව තිබුශණ් 

එතුමාටයි. ්නතාවශගන් අය කරන බදු ්රමාණය අඩු කළාම ඊට 

විරුශධව පළමුශවනි වතාවට විරුශධ පක්ෂයක් ශපනී සිටියා. 

ඒශකන් අෙහසව කරන්ශන් ශමොකක්ෙ? එතුමන්ලා ශපනී සිටින්ශන් 

ඉහළ ධශන්ෂවවර පන්තිය රරක්ෂා කරන්නයි. බදු අඩු කිරීශම් දී, ඒ 

අඩු කිරීමට විරුශධව ශපනී ඉඳලා ඒ ධශන්ෂවවර පන්තිශයන්, 

ඉහළම රොයම් ලබන කණ්ඩා ායම්වලින් යැශපන විරුශධ 

පක්ෂයක් අෙ අශේ පාර්ලිශම්න්තුශව ඉන්න බව පැහැදිලිවම 

සනාථ කරලා තිශබනවා.  

වැට් එක වැිජ කශළොත් අෙ ශමොකෙ ශවන්ශන්?  මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්්රීතුමනි, වැට් එක වැිජ කශළොත් ඒශක් ඍජුවම බලප ම 

එන්ශන් අශේ රශට් ඉතා පහළ රොයම් ලබන කණ්ඩා ායම්වල 

ඉඳලා ඉහළ රොයම් ලබන කණ්ඩා ායම්වලට. හැබැයි, අපි අය වැය 

ශයෝ්නාවලිය තුළින් ශයෝ්නා කරන අධිභාරශව  බලප ම ඇති 

වන්ශන් කාට ෙ? අශේ රශට් රුපිය්  ිහලියන ශෙකකට වඩා ා -

රුපිය්  මිලියන 2,000කට වඩා ා- ලාභය උපයන රයතනවලට 

පමණයි ඒ බලප ම එන්ශන්. ඒ නිසා මම විශ ේෂශයන්ම කියන්න 

නන  අධිකරණය විසින් ලබා ශෙන තීන්දුවත් සලකා බලා, ඒ 

වාශේම රණ්ඩු පක්ෂශව මන්්රීවරුන්ශේ අෙහනිත් සලකා බලා 

මුේ  ඇමතිතුමා ශම් සියලු සාකච්ඡාවලට විවිතව ශම් වන විට 

කටුතතු කරලා තිශබනවා. ඒ නිසා අපි ඉදිරිශව දී ශම් පනත 

විවාෙයට ගන්නා අවසවථාශව හා ඡන්ෙ විමසීම සිදු කරන 

අවසවථාශව  ඒ සම්බන්ධ ර්ශව පැහැදිලි සවථාවරය ලබා ශෙන්නම්. 

මම විරුශධ පක්ෂයට ශයෝ්නා කරන්ශන් ශම්කයි. ඔබතුමන්ලාට 

ශම් ශවනශකොටත් අවකා ය තිශබනවා  ශම් පනත් ශකටුම්පතට  

පාර්ලිශම්න්තුශව කාරක සභා අවසවථාශව දී සංශ ෝධන ඉදිරිපත් 

කරන්න. අපි බලමු ඒ සංශ ෝධනවලට ඇතුළත් ශවන්ශන් 

ශමොනවාෙ කියලා. ඒවා සාධනීය සංශ ෝධන නම්  අපට ඒවා 

පිළිගන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඒවා හුශෙක් ශශ පාලන ශකෝණයකින් 

බලනවා නම්,  ඒ කියන්ශන් බදු අඩු කරශදී ්නතාවශගන් අය 

කරන බදු වැිජ කරන්න කියලා ශයෝ්නා කරනවා නම් අපට 

ඒවාට එකඟ ශවන්න බැහැ. වැට් එක සියයට  ට අඩු කළාම වැට් 

එක සියයට 15 ශහෝ  සියයට 16 බවට පත් කරන්න කියලා 

ශයෝ්නාවක් ශගශනනවා නම්, රශට් දුේපත් ්නතාවශගන් 

වැිජපුර බදු අය කරලා ධනවත් ්නතාවශගන් අඩු බදු ්රති තයක් 

අය කරන්න කියලා ශයෝ්නාවක් කරනවා නම් -අෙ කරනවා 

වාශේ- අපට ඒ සඳහා එකඟතාව පළ කරන්න බැහැ. මම නැවතත් 

කියනවා, අෙ ශසේවක අර්ථසාධක අරමුෙල ශවුවශවන් ශපනී සිටින 

උෙවිය තමයි ශසේවක අර්ථසාධක අරමුෙලින් අය කළ සියයට 10ක 

බශෙ සියයට 14 ෙක්වා වැිජ කරන්න කටුතතු කශළේ කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, පාඨලී චම්පික රණවක 

මන්්රීතුමා කථා කරශදී රර්ථිකශව යම් සංඛ්යා ශ් ඛ්න කීපයක් 

ගැන කිවවා. හැබැයි එතුමා ෙැන ගන්න නන , එතුමා තුළ යම් 

බලාශපොශරොත්තු තිශබනවා කියලා අෙ මුළු විපක්ෂයම ෙන්නා බව. 

විපක්ෂය ශේෙභින්න කරන්නත් එතුමා කටුතතු කර තිශබනවා. 

හැබැයි, අවුරුදු 15ක් විතර කාලයක් යනතුරු -මහින්ෙ රා්පක්ෂ 

ුතගශව  ්රධාන අමාතය ුරර ෙරශදීත්, යහ පාලන රණ්ඩුව 

කාලශවත් ්රධාන අමාතය ුරර ෙරශදීත්-  ඔය කියන රර්ථික ෙැුවම 

ශකොශහේදිෙ එතුමා පාවිච්චි කශළේ කියා අපි ෙැනගන්න කැමැතියි. 

හර්ෂ ෙ සි් වා මන්්රීතුමා වුණත් එශහමයි.  එතුමන්ලාශේ 

රණ්ඩුව තිබුණු කාලශව ශම් රශට් රර්ථිකය බරපතළ හානියකට 

813 814 



පාර්ලිශම්න්තුව 

අරශගන යශදී එතුමන්ලා  ශකොශහේෙ හිටිශව?  ඒ නිසා අෙ 

එතුමන්ලා කථා කරන ශශව්  එො ඒ අයශේ රණ්ඩුව තුළ  කථා 

ශනො කශළේ ඇයි කියන ්ර වනය අපට මතු ශවනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, එො මහින්ෙ රා්පක්ෂ 

රණ්ඩුවට විරුශධව ශශශීය ව ශයන් ක්රියාත්මක වුණු ත්රසවතවාෙය 

මුලිුවපුටා ෙමන්න මහින්ෙ රා්පක්ෂ හිටපු ්නාධිපතිතුමා ඇතුළු 

ර්ය කටුතතු කිරීම නිසා, ඊට උරණ ශවච්ච ත්රසවතවාදීන්ට හිතවාදී 

කණ්ඩා ායම් නැවතත් විවිධ මුහුණුවරවලින් අශේ රට තුළ කටුතතු 

කරන බව අපට ශපශනන්න තිශබනවා. තමන් එක්තරා ්න 

ශකොට්ඨාසයක් නිශයෝ්නය කරනවායි කියමින් ශපනී හිටින 

නිමන්තිරන් මන්්රීතුමා, අඩුම ගණශන් එතුමාශේ ්න 

ශකොට්ඨාසයවත් නිශයෝ්නය කරන්ශන් නැතුව ීටට සති ශෙකකට 

විතර කලින් ශකොළඹ ්රධාන ශපශළේ තරු පශහේ ශහෝටලයක 

එක්තරා රකාරයක රහසිගත සාකච්ඡාවක් පැවැත් වූ බව අපි 

ෙන්නවා. ඒ රහසිගත සාකච්ඡාව එතුමා පැවැත්වූශව තනියම 

ශනොශවයි. ඒ සාකච්ඡාව පැවැත්වූශව ශකොශහොමෙ? ඒකට විපක්ෂ 

නායකතුමා සම්බන්ධ වුණා; හිටපු අග්රාමාතය රනි්  වික්රමසිංහ 

මැතිතුමා සම්බන්ධ වුණා; අුවර කුමාර දිසානායක මැතිතුමාශේ 

්නතා විමුක්ති ශපරමුණ නිශයෝ්නය කරමින් හරිනි අමරූ රිය 

මන්්රීතුමියත් සම්බන්ධ වුණා. ඊට අමතරව, රවුෆව හකීම්, රිසාඩ් 

බදිුතදීන් මන්්රීතුමන්ලා සහ ඒ සියලු කණ්ඩා ායම් ෙ ඒක රාිෂ 

කරශගන, එො ත්රසවතවාෙය ශවුවශවන් ශපනී හිටපු, අෙත් 

ත්රසවතවාෙය ශවුවශවන් ශපනී ඉන්න, පාසවකු ඉරිො ්රහාරයවත් 

වළක්වා ගන්න කටුතතු ශනොකරපු කණ්ඩා ායම් අෙ රහසිගතව විවිධ 

සමුළු පවත්වන්න කටුතතු කර තිශබනවා. ඒ හින්ො අපි ඉතා 

කාරුණිකව ඉ් ලීමක් කරනවා, ඒ රහසිගත සාකච්ඡාශවදී 

සාකච්ඡා කරපු කරුණු ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න 

කියලා. ඔවුන් එය ඉදිරිපත් කිරීම රටට වැෙගත් ශවනවා. ශමොකෙ, 

ඒ කණ්ඩා ායම ඉතා භයංකාර කණ්ඩා ායමක්. ඉතා භයංකාර  

කණ්ඩා ායමක් ශම් විධියට එකතු ශවන්ශන් කිසිදු රකාරයක රටට 

හිතවාදී සාකච්ඡාවක් කරන්න ශනොශවයි. පාර්ලිශම්න්තුශවදී 

සාකච්ඡා කළ ුතතු ශශව්  රහසිගතව, ශෙොරව්  වහලා, කිසිම 

ශකශනකු සම්බන්ධ ශවන්ශන් නැතුව කථා කරන්න නන  නැහැ.  

එතුමන්ලාශේ ඉතිහාසය දිහා බැලුවාම අපිට ඉතා පැහැදිලිව 

ශපශනන්න තිශබනවා, ශබොරු අවලාෙ නඟලා, ශබොරු සමා්ගත 

කරලා නැවතත් අශේ රණ්ඩුවට විරුශධව කුමන්ත්රණයකට ඔවුන් 

ඒක රාිෂ වන බව. ඒක කිසිම රකාරයකින් රටට හිතවාදී ශෙයක් 

ශනොශවයි. අපිට රරංචි විධියට අෙත් ඔවුන් මුණ ගැශහන්න 

නියමිතයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, ඒ අය සමුළු 

පවත්වන්ශන්, එශහම රහසිගතව හම්බ ශවන්ශන් ශම් රශට් ඉතා 

ඉහළ පැළැන්තිවල අය ගුවශෙුව කරන තැන්වලදී විතරයි. ඒ 

හින්ො අපට ශපනී යනවා, අහිංසක ්නතාවට තව තවත් වැිජශයන් 

බදු පනවන්න කියලා බලප ම් කරලා, ඉහළ රොයම් ලබන 

කණ්ඩා ායම්වලට බදු නිෙහස ලබා ශෙන්න ඔවුන් ශපනී හිටි නවා 

කියන කාරණාව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, අශේ රශට් විශශ  විනිමය 

අර්බුෙය සම්බන්ධශයන් ර්ශව සවථාවරය මුේ  ඇමතිතුමා ඉතා 

පැහැදිලිව රටට ්රකා  කළා. ඊළඟට, ශම් විශශ  විනිමය 

අර්බුෙශයන් අපි එළියට එන්ශන් ශකොශහොමෙ කියන කාරණය 

ගැනත් එතුමා ඉතා පැහැදිලිව ්රකා  කළා. ශම් අර්බුෙය වැිජ 

වන්ශන් -තීව්ර වන්ශන්- 2015-2019 කාලය තුළ වම්රීපාල 

සිරිශසේන සහ රනි්  වික්රමසිංහ මැතිතුමන්ලා අුවගමනය කරපු 

රර්ථික ්රතිපත්තිය තුළයි. ඒ රර්ථික ්රතිපත්තිය අ ශේ රටට 

ගැළශපන රර්ථික ්රතිපත්තියක් වුණා නම්, අෙ අපි  ශකොවිඩ් 

වසංගතය නිසා මුහුණ දීලා තිශබන රර්ථික අර්බුෙය අශේ රටට 

එන්ශන් නැහැ. ඒ හින්ො, අෙ ඔය අෙහසව ෙක්වන විරුශධ පක්ෂයට 

අශේ රශට් සංචිත පිළිබඳව කථා කරන්න කිසිම අයිතියක් නැහැ.  

ශම් රශට් සංචිත අර්බුෙයක් නිර්මාණය කළා නම්, ඒ  මහින්ෙ 

රා්පක්ෂ හිටපු ්නාධිපතිතුමාශේ කාලශව ශනොශවයි. ඒක 

නිර්මාණය ශවන්ශන් 2015න් පසවශසේ ශම් රට තුළ ිහහි වුණු යහ 

පාලන රණ්ඩුව තුළ. ඒ නිසා අශේ රශට් රර්ථික අර්බුෙශව 

මූලාරම්භය පටන් ගන්ශන් 2015 අවුරුශෙ අග භාගශව ඉඳලායි. 

2014 අවුරුශෙ ෙක්වා මහින්ෙ රා්පක්ෂ රණ්ඩුව ශගොඩා නඟපු 

 ක්තිමත් රර්ථිකය කඩා ා වැඩීම රරම්භ ශවන්ශන් 2015 

අවුරුශශශ අග භාගශව ඉඳලා. ඇයි ඒ? යහ පාලන රණ්ඩුව 

ඇවි් ලා ශම් රශට් රර්ථිකයට කළ විනා ය නිසා. 2015 

අවුරුශශශ බලයට ඇවි් ලා ශෙවතාවකදී සිදු කරපු මහ බැංකු 

බැඳුම්කර ශකෝ ලක ම එක්ක රරම්භ වුණු අපරාධය තමයි ශම් 

රශට්  රර්ථිකය කඩා ා වැටීමට ශහේතු වුශණ්.  

චම්පික රණවක හිටපු ඇමතිතුමා අෙ උශශ කිවවා, ශපොලී 

අුවපාතික පහළ අගයක තියා ගන්න විවිධ ර්යන් ශබොශහෝ 

අවසවථාවල උත්සාහ ෙරනවා කියලා. අපි ශපොලී අුවපාතික පහළට 

ශගනාපු ර්යක්. අපි ශපොලී අුවපාතික පහළට ශගනාශව 

ශකොශහොමෙ? ශම් රශට් නිෂවපාෙනය වැිජ කරලා, අශේ රශට් 

රර්ථිකය  ක්තිමත් කරලා,  සියයට 7.2ක රර්ථික වර්ධන 

ශවගයක් අරශගන ඇවි් ලා තමයි අපි එශහම කශළේ. යහ පාලන 

රණ්ඩුව කාලශව ශපොලී අුවපාතිකය ඉහළ ගිශව ශකොශහොමෙ? 

ශම් රශට් ෙැනට සිදු වුණු ෙැවැන්තම ශකෝ ලය වන මහ බැංකු 

බැඳුම්කර ශකෝ ලය නිසා තමයි එශහම වුශණ්. ර්යක් මැදිහත් 

ශවලා එකම අවුරුශෙක් තුළ ්රී ලංකා මහ බැංකුව ශෙවරක් 

ශකෝ ලකාපු නිසායි එශහම වුශණ්.  අශේ රශට් ශපොලී 

අුවපාතිකය ඉහළ යාම, ඒ වාශේම විශශ  ණය කලඹට වුණු 

අගතිය ඇතුළු ඒ සිය් ශ් ම වග කීම ගන්න නන  යහ පාලන 

රණ්ඩුශව උෙවියයි. හැබැයි, අෙ ඒ කට්ටිය නිෙනන් වාශේ, කිසිම 

ශෙයක් ශනොෙන්නා කණ්ඩා ායමක් වාශේ, කිසිම රා්ය පාලනයකට 

සම්බන්ධ ශනොවුණු කණ්ඩා ායමක් වාශේ කථා කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, ශකොවිඩ් වසංගතය ඇති 

ශවච්ච අවසවථාව වන විට ශගෝඨාභය රා්පක්ෂ  මැතිතුමා තමයි 

ශම් රශට් ්නාධිපති ව ශයන් හිටිශව, ශම් රශට් වාසනාවට. 

එශහම ශනොවුණා නම් ශමොකෙ ශවන්ශන්? ඒ කාලශව යහ පාලන 

රණ්ඩුව ශම් ර ට පාලනය කළා නම්, එතුමන්ලාට හිශතන හිශතන 

විධිශව ශබශහත් ශෙයි;  හිශතන හිශතන විධිශව එන්නත් ලබා 

ශෙයි; ඒ වාශේම ස් ලිත් නැති ශවයි.  

මම විපක්ෂශයන් ඉතාම ශගෞරවශයන් ඉ් ලනවා, ශම් රටට 

ශබොරු ශශව්  කියන්න එපා කියලා. අශේ රණ්ඩුවට ණය 

ශගවන්න බැහැ කිවවා. ශකොයි අවසවථාශවෙ, අපි ණය ශගවීම 

පැහැර හැරිශව කියලා මම විපක්ෂශයන් අහනවා. අපි යහ පාලන 

ර්ය ගත්තු ණය පියවීම රරම්භ කරලා නැශෙ? ඒ ණය ශගවීමට 

සැලනිම් කරලා නැශෙ?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, 2022 අවුරුශශශ අපට ශම් 

රශට් රර්ථිකශව ්රගමනයක් බලාශපොශරොත්තු ශවන්න පුළුවන්. 

හැබැයි, මම කනාගාටු ශවනවා, ඒ රර්ථික ගමන  ක්තිමත්ව 

ඉදිරියට යන්න අපි සැලැනිම් කරශදී, විරුශධ පක්ෂය විසින් 

ශකොවිඩ් මර්ෙන එන්නශත් තුන්වැනි මාත්රාව ලබා ගැනීමට ්නතාව 

අවධර්යවත් කරන එක ගැන. රශට් ්නතාව තුන්වැනි එන්නත් 

මාත්රාව ලබා ගැනීම විරුශධ පක්ෂය විසින් අවධර්යවත් කරනවා.  

ඒ ශමොකෙ? ඒ අය ෙන්නවා, ඒ ශගෝ ලන්ශේ එකම ශශ පාලන 

පැවැත්ම තිශබන්ශන් ශම් රශට් ශකොවිඩ් අර්බුෙය වයාේතිය තුළ 

පමණයි කියලා.  

ඊශව දිනශව ඓතිහාසික අුවරාධපුර නගරශවදී අතිගරු 

්නාධිපතිතුමාට, ගරු අගමැතිතුමාට සහ ශම් ර්යට ්නතාව 

ඔවුන්ශේ තිශබන ්රසාෙය පළ කළා. ඒ වාශේම අපි අවුරුදු ශෙකක 
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කාලයක් රා්ය පාලනය කර තිශබන අවසවථාවක, විරුශධ පක්ෂය 

ශශ පාලනය කරමින් අශේ ර්යට විරුශධව නඟපු අවලාෙ, මඩා , 

ශබොරු ශචෝෙනා, වැරැදි සමා්ගත කිරීම් සිය් ල අවසන් කරන්න, 

ර්යක් හැටියට ්නතාව ෙැුවවත් කරන්න අව ය කටුතතු අපි 

ඊශව දිනශව අුවරාධපුරශයන් රරම්භ කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, අුවරාධපුරශව රැසවවීම තිශබන 

දිනය ශවන ක් ම විරුශධ පක්ෂය පුදුම උශෙයෝගයකින් 

පාර්ලිශම්න්තු සභා ගැශේ සිටියා. හැබැයි, ඊශව අුවරාධපුරශව 

රැළිය පැවැත්වූවා විතරයි, විරුශධ පක්ෂශව කිසිදු මන්්රීවරශයක් 

අෙ ශම් පාර්ලිශම්න්තුශව නැහැ. විරුශධ පක්ෂශව කිසිදු 

මන්්රීවරශයක් නැහැ. ඊශව තමයි විරුශධ පක්ෂය ෙැන ගත්ශත්, 

එතුමන්ලා පාළු ශගව් වල වළං ිහඳ ිහඳ හිටියා කියලා. ඊශව තමයි 

ඒ අය ඒක ෙැන ගත්ශත්. ඒ අය හිතුවා, "ෙැන් ්නාධිපතිතුමාට 

්නවරම අහිමි ශවලා. ්නාධිපතිතුමා අ්රසාෙයට පත් ශවලා. 

ර්යට ්නතාව නැහැ. ඒක රාිෂ කරගන්න බැහැ" කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, ඊශව දිනය තුළත් පාර්ලිශම්න්තුව 

තුළ මහා වීරශයෝ වාශේ කථා කරපු විරුශධ පක්ෂශව ඇතැම් 

මන්්රීවරු අෙ ශකෝ? අපි එක රැසවවීමයි පැවැත්වූශව,  -අවුරුදු 

ශෙකකට පසවශසේ පළමු රැසවවීම තමයි අුවරාධපුරශව පැවැත්වූශව.- 

ඒ කිසිම ශකශනක් අෙ පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවි් ලා නැහැ.  ඒ 

තරමට විරුශධ පක්ෂය ඊශව ෙැන ගත්තා, ර්ශව හයිය ශකශහොමෙ 

කියලා. අපි ර්යක් හැටියට ශම් රශට් වගකීම් භාරශගන 

තිශබනවා. අතිගරු ්නාධිපතිතුමා ශම් රශට් ්නතාවට අව ය 

විධියට නිෙහශසේ ජීවත් වීශම් අයිතිය තහවුරු කර තිශබනවා. අපි 

ඉදිරිශවදී  රශට් රර්ථිකය  ක්තිමත් කරගත් වහාම ශම් රශට් 

තිශබන රනයන සීමා ඉවත් කරලා, නැවත  ්නතාවට  අව ය 

සියලු සහන සැලසීමට කටුතතු කරනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, ශම් රශට් කිසිම රර්ථික 

අර්බුෙයක්, රහාර අර්බුෙයක්, සමා් ය අර්බුෙයක් ඇති ශනොවන 

ශලසට ශම් රට පාලනය කිරීශම් වගකීම අප ර්ය විසින් භාරශගන 

ඇති බවත්, අශේ රට අනාගතය ශවුවශවන් ඉදිරි අවුරුදු තුනක 

කාලය තුළ ඉතා ශවගවත් සංවර්ධනයක් කරා පිය නැඟීම රරම්භ 

කරන බවත් අවසාන ව ශයන් ්රකා  කරමින් මා නිහඬ ශවනවා.  

සවතුතියි.  

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශස් වරා්ා කශේන්ද්රන් මන්්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාිජ 

10ක කාලයක් තිශබනවා. 

 
[ெி.ெ. 3.50] 

 

ගු ප්ල්වරාජා කපේ්දද්ර්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகு தசல்வரொசொ கக ந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்ககள, 

இன்மறய தினம் நீதித்துமற ததொடர்ெொன சட்டமூலங்கள்  

ததொடர்ெொகவும் ைொகொண சமெ ததொடர்ெொன சட்டமூலம் 

ததொடர்ெொகவும் இங்கு விவொதம் நமடதெற்றுக் தகொண்டிருக் 

கின்றது. இந்த கநரத்திகல வட ெகுதியிகல தகொதிநிமலயில் 

இருக்கின்ற, இலட்சக்கணக்கொன ைக்களுமடய 

வொழ்வொதொரத்மதப் ெொதித்திருக்கின்ற விடயம் ததொடர்ெொக 

இங்கக ெிரஸ்தொெிக்க விரும்புகின்கறன். அந்த வமகயிகல, 

கடந்த சில வொரங்களொக வட ெகுதிக் கடலிகல எங்களுமடய 

ைீனவர்கள் எல்மல தொண்டி வருகின்ற ெடகுகளொலும் 

ததன்ெகுதியிலிருந்து வருகின்றவர்களொலும் கைொசைொகப் 

ெொதிக்கப்ெட்டிருக்கிறொர்கள்.  

கடந்த சனவொி ைொதம் 31ஆம் திகதி வடைரொட்சி கிழக்குப் 

ெகுதியிகல இரண்டு ைீனவர்களுமடய சடலங்கள் 

கண்தடடுக்கப்ெட்டன. கடற்தறொழிலில் ஈடுெட்டுக் 

தகொண்டிருந்ததெொழுது, இலங்மக கடற்ெமடயினர் ெொர்த்துக் 

தகொண்டிருக்கத்தக்கதொக எல்மலதொண்டி வந்த ைீனவர் 

களுமடய ‘கரொலர்’ ெடகு கைொதியதொல் ெடகு கசதப்ெடுத்தப் 

ெட்டதன் விமளவொக கொணொைல்கெொன 37 வயதுமடய  

க ொசப் ெிகரம்குைொர் ைற்றும்  21 வயதுமடய ொி.கக. 

அருண்குைொர் ஆகிய இரு ைீனவர்களுகை சடலைொக 

ைீட்கப்ெட்டிருக்கிறொர்கள். இவர்கள் வறிய குடும்ெத்மதச் 

கசர்ந்தவர்கள். இவர்களில் ஒருவர் குடும்ெஸ்தர். இவ்வொறொன 

சம்ெவங்கள் இன்று, கநற்றல்ல; கடந்த 13 வருடங்களொக 

நமடதெற்று வருகின்றன. எல்மலதொண்டி வருகின்ற 

ைீனவர்களொலும் ததன்ெகுதியிலிருந்து வட ெகுதிக் கடலுக்குள் 

அத்துைீறி நுமழகின்ற தெரும்ெொன்மை இனத்மதச் கசர்ந்த 

ைீனவர்களொலும் ைற்றும் அவர்களது சட்டவிகரொத ைீன்ெிடி 

நடவடிக்மககளொலும் எங்களது ைீனவர்கள் ெொதிக்கப் 

ெடுகிறொர்கள்.   

இரண்டு விதைொக எங்களது ைீனவர்கள் 

ெொதிக்கப்ெடுகிறொர்கள். ஒன்று, எங்களது ெிரகதசத்திலுள்ள 

ைீன்வளம் அள்ளிச் தசல்லப்ெடுகின்றது அல்லது கெளீகரம் 

தசய்யப்ெடுகின்றது. இரண்டொவது, எங்களது ைீனவர் 

களுமடய வமலகள் அறுக்கப்ெடுகின்றன; ெடகுகள் கசதப் 

ெடுத்தப்ெடுகின்றன; ைீனவர்கள் கொயப்ெடுத்தப்ெடுகிறொர்கள் 

அல்லது தகொல்லப்ெடுகிறொர்கள். இகதகெொன்று, கடந்த 

சனவொி ைொதம் 11ஆம் திகதி ைொதகல் கடலில் மவத்து 31 

வயதுமடய எட்கவட் ைொியசீலன் என்ற கடற்தறொழிலொளி 

இலங்மக கடற்ெமடயினொின் ெடகொல் கவண்டுதைன்று 

கைொதப்ெட்டு ெடுதகொமல தசய்யப்ெட்டிருக்கிறொர். இந்த நெர் 

சமூக கசமவச் தசயற்ெொடுகளில் ைிகத் தீவிர ஈடுெொடு 

தகொண்டவர்.  கடற்ெமடயினொின் கொணி அெகொிப்பு நடவடிக் 

மககளுக்கு எதிரொன கெொரொட்டத்தில் முன்னின்று தசயற்ெட்ட 

ஒருவர். அதற்கொககவ அவர் குறிமவத்து ெடுதகொமல 

தசய்யப்ெட்டிருக்கிறொர். இவ்வொறு வட ெகுதியில் 

இருக்கக்கூடிய எங்களுமடய ைீனவர்களுக்குத் ததொடர்ச்சியொக 

அழிமவ ஏற்ெடுத்துவதன்மூலம் அவர்கமள அந்தத் 

ததொழிலிலிருந்து தவளிகயறச் தசய்து, அக்கமரகயொரப் 

ெகுதிமய முழுமையொகச் சிங்கள தெௌத்தையைொக்க 

கவண்டுதைன்ற கநொக்கத்கதொடு இலங்மக அரசு திட்டைிட்டுச் 

தசயற்ெட்டு வருகின்றது.   

ஒரு தைிழனொக யொழ்ப்ெொண ைொவட்ட ைக்களின் வொக்கு 

களொல் ததொிவுதசய்யப்ெட்டு இந்த அரசொங்கத்துக்கு முண்டு 

தகொடுத்துக்தகொண்டு,முதுதகலும்ெில்லொத 

[මූලා්නපේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்ெடி அகற்றப்ெட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

அவர்களும் உறுதுமணயொக இருந்து இந்த அழிவுகளுக்குத் 

துமணகெொவது எங்களுமடய இனத்துக்கு ஒரு சொெக்ககடொக 

இருக்கின்றது. இவ்வொறொன தசயற்ெொடுகள் கொரணைொக 

யொழ்ப்ெொண ைொவட்டத்திகல கிட்டதட்ட 23,000 ைீனவக் 

குடும்ெங்கள் தங்களுமடய வொழ்வொதொரத்மத இழந்து தவிக் 

கின்றன. அத்துடன், கிட்டத்தட்ட 100,000 அங்கத்தவர்கள் 

ெொதிக்கப்ெட்டிருக்கிறொர்கள். கைலும், வட ெகுதியிகல 

கிட்டத்தட்ட 50,000 ைீனவக் குடும்ெங்கள் உட்ெட தைொத்தம் 

கிட்டத்தட்ட 200,000 ைீனவர்கள் வொழ்வொதொரத்மத இழந்து 

தவிக்கிறொர்கள்.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

கடந்த சனவொி ைொதம் 31ஆம் திகதி இரண்டு ைீனவர்கள் 

தகொல்லப்ெட்டமை, வமலகள் அறுக்கப்ெட்டமை ைற்றும் 

ததொடர்ச்சியொன ெதற்றநிமல என்ென கொரணைொக ைீனவர்கள் 

கடலுக்குச் தசல்வமத நிறுத்தி, கவனயீர்ப்புப் கெொரொட்டத்தில் 

ஈடுெட்டிருந்தொர்கள். அவர்கள் ததொழிலுக்குச் தசல்லொமையொல் 

அவர்களுமடய குடும்ெங்களில் ெட்டினி, வறுமை என்ென 

தமலவிொித்தொடியது. கடற்தறொழில் அமைச்சர் அவர்கள் 

அவர்கமளத் திரும்ெிக்கூடப் ெொர்க்கவில்மல. வொக்குகளுக்கொக 

அந்த ைக்கமளத் கதடிச் தசன்று, ெல்கவறு வொக்குறுதிகமளக் 

தகொடுத்து, அவர்கமள ஏைொற்றி வொக்குகமளப் தெற்றுக் 

தகொண்டவர், இன்று கடற்ெமடயினதும் அரசினதும் 

தசயற்ெொடுகளுக்கு தவள்மளயடித்துக் தகொண்டிருக்கிறொர். 

நீங்கள் தவள்ளப்தெருக்கு ஏற்ெடுகின்றகெொது ைக்களுக்கு 

நிவொரணம் வழங்குகிறீர்கள். இயற்மக அனர்த்தங்கள் 

நிகழ்கின்றகெொது நிவொரணம் வழங்குகிறீர்கள். ஆனொல், 

எங்களுமடய ைீனவர்கள் கடலிகல தகொல்லப் 

ெடுகின்றதெொழுது, அவர்கமளக் கொயப்ெடுத்துகின்றதெொழுது, 

ககொடிக்கணக்கொன தெறுைதியுமடய அவர்களுமடய வமலகள் 

அறுக்கப்ெடுகின்றதெொழுது, உயிருக்கு உத்தரவொதம் 

தொருங்கதளன்று தங்களுமடய ெொதுகொப்புக் கருதி கெொரொட்டம் 

நடத்தியதெொழுது அவர்களுக்கு இந்த அமைச்சர் ஒரு தசொட்டுத் 

தண்ணீர்கூடக்  தகொடுக்கவில்மல. அதற்குப் ெிற்ெொடு, 

தெொலிஸொர் நீதிைன்றத்மதப் ெிமழயொக வழிநடத்தி, தமட 

உத்தரமவப் தெற்று, அவர்களுமடய கெொரொட்டத்மதக் 

மகவிடச் தசொல்லி நிர்ப்ெந்தித்திருக்கிறொர்கள்.  க.தெொ.த. உயர் 

தரப் ெொீட்மச ஆரம்ெித்த கொரணத்தொல், அந்த ைீனவர்கள் 

தங்களுமடய கெொரொட்டத்மதத் தற்கொலிகைொக நிறுத்தி 

இருக்கிறொர்கள். அவர்களுக்கு நீதி கிமடக்கவில்மல என்றொல், 

ைீண்டும் கெொரொடுவதற்குத் தயொரொக இருக்கிறொர்கள். அந்த 

ைக்ககளொடு கசர்ந்து நொங்களும் ததொடர்ந்து கெொரொடுகவொம்.  

இந்தப் ெிரச்சிமனகமள தவளிக்தகொண்டுவரும் முகைொக 

கநற்மறய தினம் இங்கு எங்களொல் ஓர் ஒத்திமவப்புப் 

ெிகரரமண தகொண்டுவரப்ெட இருந்தது. அந்த கவமளயிகல, 

எங்ககளொடு ததொடர்புதகொண்ட இந்திய தூதரக அதிகொொிகள், 

"எங்களுமடய ெக்கத்திலிருந்து வருகின்ற ைீனவர்கமளக் 

கட்டுப்ெடுத்துவதற்கு நொங்கள் நடவடிக்மக எடுப்ெதற்குத் 

தீர்ைொனித்திருக்கிகறொம். ஆககவ, இந்த கநரத்தில் நீங்கள் 

எங்களுக்கு ஒத்துமழயுங்கள்" என்று ககட்டுக்தகொண்டதற்கு 

இணங்க, நொங்கள் அந்த ஒத்திமவப்புப் ெிகரரமணமயக் 

தகொண்டுவரவில்மல. இந்தப் ெிரச்சிமனக்குத் தீர்வு 

கொண்ெதற்கு இந்திய அரசொங்கம் தன்னுமடய ெக்கத்திலிருந்து 

நடவடிக்மக எடுோ்ப்ெதற்கு முன்வந்திருக்கின்ற நிமலயில்கூட, 

இந்த அரசொங்கத்திலுள்ள முதுதகலும்ெில்லொத ஓர் அமைச்சர் 

ைட்டும் குளறிக்தகொண்டிருக்கிறொர். நொட்டினுமடய சனொதிெதி 

கதசிய ெொதுகொப்பு ெற்றிப் கெசுகிறொர்; இமறமை ெற்றிப் 

கெசுகிறொர். அமதப் ெற்றிப் ெிரதைரும் கெசுகிறொர்; நீதி 

அமைச்சரும் கெசுகிறொர். ஆனொல், அவர்ககளொ அழிக்கப் 

ெடுகின்ற எங்களுமடய ைீனவர்களுமடய வொழ்வொதொரம், 

இருப்புத் ததொடர்ெொக வொய்திறப்ெதற்குத் தயொரொக இல்மல. 

அெிவிருத்தி என்ற தெயொில் 250 ைில்லியன் ரூெொய் 

தசலவில் ையிலிட்டித் துமறமுகம் புனரமைப்புச் 

தசய்யப்ெட்டதன் ெிற்ெொடு, அது தைிழர்களிடைிருந்து 

ெறிக்கப்ெட்டு சிங்களவர்களிடம் தகொடுக்கப்ெட்டிருக்கின்றது. 

இந்தச் தசயற்ெொடுகமளப் ெொர்க்கின்றதெொழுது, வட 

ெகுதியிலுள்ள தைிழ் ைீனவர்கமளத் ததொழிலிலிருந்து 

அப்புறப்ெடுத்தி, அங்கிருந்து அவர்கமள தவளிகயற்றி, அந்தப் 

ெகுதிமய சிங்கள ையைொக்குதல் என்ற நிகழ்ச்சிநிரலின் 

அடிப்ெமடயில்தொன் இந்த அரசொங்கம் தசயற்ெடுகிறது என்ெது 

ததளிவொகின்றது. அமத அரசொங்கம் ஒரு தகொள் மகயொக 

மவத்திருக்கிறது. அதனொல்தொன் நொங்கள் தசொல்கிகறொம், 

"ஒற்மற ஆட்சிக்குட்ெட்ட எந்ததவொரு தீர்வும் எங்கமளப் 

ெொதுகொக்கொது" என்று. குறிப்ெொக, அரசியலமைப் புக்கொன 

ெதின்மூன்றொம் திருத்தத்தினூடொன ைொகொண சமெ முமறமை 

எங்கமளப் ெொதுகொக்கொது. இமவ 34 வருடங்கள் 

நமடமுமறயில் இருக்கத்தக்கதொக, கெொர் முடிந்து 13 

ஆண்டுகள் கடந்த நிமலயிலும் எங்களுமடய ைீனவர்கள் ைிக 

கைொசைொக அழிக்கப்ெட்டுக் தகொண்டிருக்கிறொர்கள். 

ஆககவதொன், ஒற்மறயொட்சிக்கு உட்ெட்ட எல்லொத் 

தீர்வுகமளயும் நிரொகொித்து வருகிகறொம். எங்களுமடய ைீனவர் 

கமள, எங்களுமடய விவசொயிகமள, எங்களுமடய 

வர்த்தகர்கமள, எங்களுமடய ைக்களின் வொழ்வொதொரத்மதப் 

ெொதுகொக்கக்கூடிய வமகயில், அதிகொரத்மதக் தகொடுக் 

கக்கூடிய ஒரு கதசம் அங்கீகொிக்கப்ெட்ட சைஷ்டித் தீர்மவ 

வலியுறுத்தி,  இங்கக நொங்கள் ததொடர்ச்சியொகக் குரல் 

தகொடுத்துக் தகொண்டிருக்கிகறொம். இமதச் சிங்கள கதசம் 

புொிந்துதகொள்ள கவண்டும்; இந்த தகௌரவ சமெயிகல இருக் 

கின்ற தெரும்ெொன்மை இனத்மதச் கசர்ந்த அனுெவமுள்ள 

மூத்த அரசியல் தமலவர்கள் புொிந்துதகொள்ள கவண்டும். இந்த 

நொட்டில் புமரகயொடிப்கெொன இனவொதத்தில் ஊறிப்கெொன 

ஒற்மறயொட்சி அரசியல் கட்டமைப்மெ ஒழித்து, சைஷ்டிக் 

கட்டமைப்தெொன்மற உருவொக்க நீங்கள் முன்வர கவண்டும்.  

இன்று ெயங்கரவொதத் தமடச் சட்டம் திருத்தப்ெடுவதொகச் 

தசொல்லப்ெடுகிறது.  அந்தச் சட்டத்தின்கீழ் கடந்த கொலங்களில் 

மகதுதசய்யப்ெட்ட இமளஞர்களில் 53 கெர் 10 - 26 

வருடங்களொகத் தடுத்து மவக்கப்ெட்டிருக்கின்றொர்கள். 

அவர்கள் சிமறகளிகல நொய்கள் கெொன்று நடத்தப் 

ெடுகின்றொர்கள். அவர்கள் நீதிைன்றத்துக்குச் தசன்று 

வருகின்றதெொழுதும் சிமற அதிகொொிகமளச் சந்தித்துவிட்டு 

வருகின்றதெொழுதும் சிமறச்சொமலயிலுள்ள மவத் 

தியசொமலக்குச் தசன்று வருகின்றதெொழுதும் விகசட 

அதிரடிப்ெமடயினரொல் நிர்வொணைொக்கப்ெட்டு ைிகக் 

ககவலைொன முமறயிகல அவைொனப்ெடுத்தப்ெட்டு 

கசொதமனக்கு உள்ளொக்கப்ெடுவகதொடு, கைொசைொன உளச் 

சித்திரவமதக்கும் உள்ளொக்கப்ெடுகின்றொர்கள். அவர்களில் 6 

கெர் 60 வயதுக்கு கைற்ெட்டவர்கள். இன்னும் 6 கெர் கெொொிகல 

தங்களுமடய அங்கங்கமள இழந்தவர்கள். அவர்களில் 

கதவதொசன் என்ெவர் புற்றுகநொயொல் ெொதிக்கப்ெட்டவர். 

அகதகெொன்று, அவர்களில் இதய கநொயொல் ெொதிக்கப் 

ெட்டவர்கள், நீொிழிவு கநொயொல் ெொதிக்கப்ெட்டவர்கள், 

குடற்புண் கநொயொல் ெொதிக்கப்ெட்டவர்கள், 

முள்ளந்தண்டுவடம் ெொதிக்கப்ெட்டவர்கள், ெொர்மவக் 

குமறெொடு உள்ளவர்கள் ைற்றும் ைனநலம் 

ெொதிக்கப்ெட்டவர்கள் இருக்கிறொர்கள். இவர்களுக்குச் 

சிமறச்சொமலயிலுள்ள மவத்தியர்களொல் ெொிந்துமர 

தசய்யப்ெடுகின்ற கைலதிக சிகிச்மசகமளக்கூட 

தெற்றுக்தகொடுப்ெதற்குச் சிமறச்சொமல நிருவொகம் 

நடவடிக்மக எடுப்ெதில்மல.  

தகௌரவ அமைச்சர் அலி சப்ொி அவர்கள் இந்த விடயத்திகல 

கவனம் தசலுத்துவதில்மல. அவர் கவனம் தசலுத்தியிருந்தொல், 

இன்று இவர்கள் சிமறயிகல இருக்கைொட்டொர்கள். இந்தக் 

தகொடிய ெயங்கரவொதத் தமடச் சட்டம் ைீளொய்வு தசய்யப் 

ெடுதல் என்ற கெொிகல, ஐகரொப்ெிய ஒன்றியத்மதயும் ஐ.நொ. 

ைனித உொிமைகள் கெரமவமயயும் ஏைொற்றுவதற்கொக இங்கக 

வொர்த்மத  ொலங்கள் விடப்ெடுகின்றன. இந்தப் ெயங்கரவொதத் 

தமடச் சட்டம் முற்றொக நீக்கப்ெட கவண்டும். இவர்கள் 

அமனவரும் உடனடியொக விடுதமல தசய்யப்ெட கவண்டும். 

நிமனகவந்தல் நிகழ்வுகமள கைற்தகொண்டொர்கள், புமகப் 

ெடங்கமளப் ெகிர்ந்தொர்கள் என்ற கெொில் இந்தக் தகொடிய 
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சட்டத்தின்கீழ் மகதுதசய்யப்ெட்டவர்கமள, எந்தக் குற்றச் 

சொட்டும் அற்றவர்கமள, வழக்குத் தொக்கல் தசய்யமுடியொதவர் 

கமளப் ெல ைொதங்கள் தடுத்துமவத்துவிட்டு, அவர்கமள 

விடுதமல தசய்வதற்கு நடவடிக்மக எடுப்ெதொகச் 

தசொல்லிக்தகொண்டு, அரசியல் மகதிகமள விடுவிப்ெதொக 

உலமக ஏைொற்றுகிறீர்கள். ஆககவ, இந்தக் தகொடுமைமயத் 

ததொடர்ந்தும் தசய்யொதீர்கள்! எந்தக் குற்றமும் தசய்யொத அந்த 

இமளஞர்கமள உடனடியொக விடுதமல தசய்யுங்கள்! 

இன்று உயர் நீதிைன்றத்திலுள்ள வழக்குகளுக்கு ஒரு ைொதம் 

ததொடக்கம் மூன்று ைொதம் வமரக்கும் தவமண கெொடப் 

ெடுகின்றது. அகதகெொன்று, கைன்முமறயீட்டு நீதிைன்றத்திலும் 

உச்ச நீதிைன்றத்திலுமுள்ள வழக்குகளுக்கு 3 - 7 ைொதங்கள் 

வமரயில் தவமண கெொடப்ெடுகின்றது. ஆனொல், "வழக்கு 

விசொரமணகமள விமரவுெடுத்துகிகறொம்" என்று நீங்கள் 

தவளியுலகத்துக்குப் தெொய் தசொல்கிறீர்கள். ஆககவ, 

தயவுதசய்து இந்த ஏைொற்று நடவடிக்மககமளச் தசய்யொதீர்கள்! 

இவ்வொறு தசய்வதன்மூலம் உங்களொல் ஒருதெொழுதும் இந்த 

நொட்மடக் கட்டிதயழுப்ெ முடியொது; தைிழ் ைக்களுமடய 

ைனங்கமள தவல்ல முடியொது. ெயங்கரவொதத் தமடச் 

சட்டத்மத நீக்குங்கள்! அரசியலமைப்மெ ைொற்றுங்கள்! தைிழ்த் 

கதசம் அங்கீகொிக்கப்ெட்ட ஒரு சைஷ்டி அரசியலமைப்மெக் 

தகொண்டுவருவதற்கு முயற்சி தசய்யுங்கள்!  

இன்று நொடு ெொொிய தெொருளொதொர தநருக்கடியில் 

சிக்கியிருக்கின்றது. இந்த நொட்டினுமடய வருைொனத்மத 

உயர்த்த முடியொைல் தவித்துக்தகொண்டிருக்கிறீர்கள். வட 

ைொகொணத்தில் இருக்கின்ற ெல்லொயிரக்கணக்கொன ைீனவர்கள் 

கடற்தறொழில்மூலம் ககொடொனு ககொடி ரூெொய் வருைொனத்மத 

ஈட்டக்கூடிய ஒரு சூழல் இருந்தும், அவர்கமளப் ெொதுகொத்து, 

அவர்களுக்கு உதவியளித்து, அவர்களுமடய ததொழிமல 

கைம்ெடுத்தி, அதனூடொக வருைொனத்மத உயர்த்துவதற்கு 

நீங்கள் முயற்சிக்கவில்மல. உங்களுமடய கநொக்கம் 

என்னதவன்றொல் எங்களுமடய ைக்களின் வொழ்வொதொரத்மத 

அழித்து, அவர்களுமடய தெொருளொதொரத்மத அழித்து, அந்த 

ைக்கள் வொழ்கின்ற ெகுதிகமள முழுமையொக சிங்கள தெௌத்த 

ையைொக்குவதுதொன். ஆககவ, எங்களுமடய ைக்களின் 

இருப்மெப் ெொதுகொப்ெதற்கு நீங்கள் நடவடிக்மக 

எடுக்கவில்மல என்றொல், எதிர்கொலத்தில் அந்த ைக்கள் ைீண்டும் 

கெொரொட்டத்தில் குதிக்கின்ற நிமலமைதயொன்று நிச்சயைொக 

உருவொகும். அந்த ைக்ககளொடு  நின்று நொங்களும் 

கெொரொடுகவொம் என்ெமத இந்த இடத்திகல ெதிவுதசய்து, 

வொய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விமடதெறுகின்கறன்.     

[අ.භා. 4.01  

 
ගු ීත.බී. රත්නායක මහසතා තවන ී.ීම හසා වන ්ශර්ව්ණ 

අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு சீ.ெி. ரத்நொயக்க - வனசீவரொசிகள் ைற்றும் வனப் 

ெொதுகொப்பு அமைச்சர்) 

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, අෙ  විවාෙයට ශගන 

තිශබන්ශන් ඉතාම කාශලෝචිත ශයෝ්නාවක්. 21වන සියවසට 

ගැළශපන රකරයට ශලෝකයම තාක්ෂණය වැලඳ ගන්නා 

ශමොශහොතක, ඒ තාක්ෂණයට අප හුරුශවන ශවලාවක, ග්රාීටය 

මට්ටමත් එක්ක සැස ශඳන ශලස අශේ අධිකරණ පශධතිය සකසව 

විය ුතතු කාල වකවාුවව උො ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසාම තමයි අෙ 

ශම් උත්තරීතර සභාශව ශම් කාරණය සාකච්ඡාවට අරශගන, අණ 

පනත් සංශ ෝධනය කරලා ක්රියාත්මක කරන්න ූ ොනම් ශවන්ශන්.  

අධිකරණශව පවතින නඩු පිළිබඳව කථා කරනවා නම්, 

අනාදිමත් කාලයක් තිසවශසේ එක් එක් ර්යන් ඔවුන්ශේ අභිමතය 

පරිදි සමහර අවසවථාවල අධිකරණයට ඇඟිලි ගහලා නඩු විභාග 

කරපු බව අපි ෙැක තිශබනවා. ශම් ගැන මුලිුවත් සඳහන් කරලා 

තිශබනවා. විශ ේෂශයන් පනි ගිය කාල වකවාුවශව යහ පාලන 

රණ්ඩු ව ක්රියා කරපු රකාරය, අරලියගහ මන්දිරශව ඉඳලා 

"ිහම්බා" නැමති කාන්තාවක් මඟින් ගත්තා වූ ක්රියාමාර්ග  තුළින් 

එක් එක් ශකනාට ඇඟි් ල දික් කරපු රකාරය අපි ෙැක්කා. ඒ 

වාශේම අ් ලසව ශහෝ දූෂණ ශචෝෙනා විමර් න ශකොමිෂන් සභාශව 

හිටපු අධයක්ෂ ්නරා් වරිය ශම්වාට උපශෙසව දීලා කටුතතු කරපු 

රකාරය අපි ෙැක්කා. එො ඒ විධියට විපක්ෂය ෙඩා යම් කරන්න 

ගත්තා වූ ක්රියාොමය අපි ෙැක්කා.  පූර්වාෙර් යක් හැටියට තමයි 

ශම් ක්රියා මාර්ග ශගන තිබුශණ්.  1977න් පනිව ශශ පාලන පළි 

ගැනීම් මත කටුතතු කරපු රකාරයත් අපි ෙැක්කා.  දිවංගත ගරු 

සිරිමාශවෝ බණ්ඩා ාරනායක මැතිනිය ශලෝකශව ්රථම කාන්තා 

අග්රාමාතයවරිය වීශම් අභිමානය සහ ඒ ශගෞරවනීය නාමය නැති 

කරන්න, එතුමියශේ ්ර්ා අයිතිය අශහෝසි කරන්න එො 

අධිකරණය පාවිච්චි කරපු රකාරය අපි ෙැක්කා. එො නීතිශව 

රධිපතයය තුළ කුමන රකාරශයන් කටුතතු කළාෙ කියනවා නම්,  

මැරයන් ලවා ගසවසවලා, හිටපු අග්ර විනි වචයකාරවරුන් අයින් 

කරලා කටුතතු කරපු රකාරය අපි ෙැක්කා. ශම්වා එකින් එක  

සිදුශවලා, ඊට පසවශසේ යහපත් විධියට කටුතතු කරමින් එනශකොට 

නැවත වරක් අධිකරණ ක්රියාවලිය තුළින් එො විපක්ෂය ෙඩා යම් 

කරන්න පටන් ගත්තා. අපි ඒ කාරණයට තිත තබන්න නන . අප 

අතර ශශ පාලන මතශේෙ තිශබන්න පුළුවන්. පක්ෂ ශෙකකට, 

තුනකට, හතරකට, පහකට ශබදිලා අපට කථා කරන්න පුළුවන් 

ශවයි. නමුත් අපි හැශමෝම කථා කරන්ශන්, ශම් රශට් ්නතාව 

ශවුවශවන්; ශම් ්නතාවශේ අශේක්ෂා මුදුන්පත් කිරීම 

ශවුවශවන්.  අනශේක්කත විධියට කවුරුන් ශහෝ ශකශනකුශේ 

නිවස ගිනි තිේබා නම්, ඔවුන්ශේ ජීවිත උදුරා ගත්තා නම්, 

ඔවුන්ශේ ශශපළවලට හානි කළා නම්, ඒ ශශව්  සම්බන්ධව 

කටුතතු කිරීශම්දී නඩු ගණනාවක් තිශබන්න නන .  ගරු අධිකරණ 

ඇමතිතුමා එො කැිහනට් මණ්ඩා ලශව දීත් කථා කරලා ශම් කාරණා 

ගැන අපට පැහැදිලි කළා. 

ශකොශහොම වුණත් මම කියන්න නන , අවුරුදු 30ක් වූ මශේ 

ශශ පාලන ජීවිතය පුරාවට හැමොම හිසවතැන් පුරවන්න තමයි මට 

හම්බශවන්ශන්. ඒශක් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඇමතිකම් පරිතයාග 

කරපු ශකශනකු හැටියට මම හිසවතැන් පුරවමින්, රණ්ඩුව 

රකිමින්, රරක්ෂා කරමින් යනවා. එම නිසා ශපරහැශර් යනශකොට 

මට කසකාරයා ශවන්නත් පුළුවන්, නිලශමට අඳින්නත් පුළුවන්, 

නටන්නත් පුළුවන්, ශබර ගහන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා ගැටලුවක් 

නැහැ. මම ශම් කාරණයත් කියන්න කැමැතියි. බර අදින ගමන් 

මම ඉසවසරහට යන්න ූ ොනම් ශවන්ශන් ශවන කිසිවක් නිසා 

ශනොශවයි. 

අර, ළෙරු වයශසේදී දූෂණයට ලක් වුණු ෙරුවා පිළිබඳ නඩුශව 

තීන්දුව ලැශබන්ශන්  අවුරුදු විසි ගණනකට පනිව. එශතක් 

කාලයක්  ඇයශේ නඩුව පැවතුණා.  එම නිසා අධිකරණ කටුතතු  

කිජනම් කරන්න තමයි අශේ ගරු ඇමතිතුමා අධිකරණශව 

කටුතතු ිජජිට්  තාක්ෂණයත් එක්ක, නව තාක්ෂණයත් එක්ක 

බශධ කරලා ග්රාීටය මට්ටමින් ඉසවසරහට ශගනයන්න, ගම් 

ෙනවවල සිටින අයට අව ය පහනිකම් සලසන්න කටුතතු 

කරන්ශන්. සිංහල, ෙමිළ, මුසවලිම් සියලු ්නතාව ්රී ලාංකීය 

්ාතියක් හැටියට සලකා කටුතතු කිරීශම් දී  ඔවුන්ට අභිමානයක් 

තිශබනවා.  

විශ ේෂශයන්ම අශේ කාන්තාවන්ට ශපොලීසියකට යන්න බැහැ, 

ඒ වාශේම අධිකරණයකට යන්න බැහැ. ගම්වල සිටින 

කාන්තාවන්ට ලේ්ා භය කියන එක තිශබනවා. - ශකොළඹ 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

උෙවියට ශනොශවයි. - ඒ අභිමානයත් එක්ක ඔවුන්ශේ ශගෞරවය 

රරක්ෂා කරශගන ඉසවසරහට යන්න අව ය පනිිහම සකසව 

කරන්නත් ශම් අණ පනත් සංශ ෝධනය කිරීශම්දී එතුමා ූ ොනම් 

ශවනවා. එවැනි පනිිහමක් තුළ පක්ෂ, විපක්ෂ ශේෙයකින් ශතොරව 

ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමාට අපි ඒ අවසවථාව සලසා ශෙමුයි කියා 

්රකා  කරමින්, මට හිසව තැන් පුරවන්න අවසවථාව සලසා දීම 

පිළිබඳවත් මශේ ශගෞරවනීය සවතුතිය පුෙ කරමින් මශේ කථාව 

අවසන් කරනවා. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු එම්.යූ.එම්. අලි සේරි අමාතයතුමා. ඔබතුමාට විනාිජ 20ක 

කාලයක් තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 4.07  

 

ගු ල .යූ.ල . අලි ්ේරි මහසතා තඅිවකරණ අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி - நீதி அமைச்சர்) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry - Minister of Justice) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, අපි ඊශව වැෙගත් පනත් 

ශකටුම්පත් 5ක් ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. මුේ  

අමාතයාං යට අොළව එක් පනත් ශකටුම්පතකුත්, අශේ 

අමාතයාං යට අොළව පනත් ශකටුම්පත් හතරකුත් ඉදිරිපත් කළා. 

ශම් පිළිබඳව විවිධ අවසවථාවලදී ඉතාම වැෙගත් කරුණු රාිෂයක් 

ඉදිරිපත් කළ පක්ෂ, විපක්ෂ සියලු  මන්්රීතුමන්ලාට මශේ සවතුතිය 

පුෙ කරන්නට නන . අපි ඒවායින් ශබොශහෝ ශශව්  ඉශගන ගත්තා. 

කිසිම විවාෙයකින් ශතොරව සියලුශෙනාම පිළිගන්න ශෙයක් 

තිශබනවා. ්ර්ාතන්ත්රවාෙය  ක්තිමත් වීමට අව ය නම්, 

්ර්ාතන්ත්රවාෙශව තිශබන කුලුුව තුනම එක හා සමානව  ක්තිමත් 

කරන්නට නන . එකක් විධායකය, ශෙවැන්න වයවසවථාොයකය, 

තුන්වැන්න අධිකරණය. අධිකරණය පිළිබඳව අපි කියපු කථා 

සම්පූර්ණශයන්ම විකිති කරලා සමහර අය සමහර අවසවථාවල 

කථා කළා. විපක්ෂශව ්රධාන සංවිධායකතුමා ඊශව කිවවා, ශම්වා 

සි් ලර සංශ ෝධන කියලා. ශම්වා සි් ලර සංශ ෝධන ශනොශවයි. 

ශම්වා අපරාධ නීතිය සම්පූර්ණශයන්ම ශවනසව කරන රකාරශව 

සංශ ෝධන.   අපි ශම් පනත්වලින්  අෙහසව කරන්ශන්, අධිකරණය 

තිශබන්ශන් ශම් රශට් ්නතාවට කියන එක පසක් කරලා දීලා 

ඔවුන්ශේ ්ර වන ඉතා ඉක්මනින් විසඳීශම් ක්රමශවෙයක් සකසව 

කිරීමයි. 

විපක්ෂ ය අධිකරණශව සවවාධීනත්වය පිළිබඳව විවිධ කරුණු 

ඉදිරිපත් කළා. නමුත්, එතුමන්ලාටත් යම් කිසි ශෙයක් සිශධ වුණු 

ගමන් අධිකරණය ශවත තමයි දුවශගන යන්ශන්. අපි ෙැක්කා, 

ශපළපාළි තහනම් කරනශකොටත් යන්ශන් අධිකරණය ශවත, CID 

එකට ඇවි් ලා සාක්ක ශෙන්න  කියනශකොටත් දුවන්ශන් 

අධිකරණය ශවත, ඔවුන්ශේ පක්ෂය ඇතුළත ගැටලු මතු වුණු 

අවසවථාවල යන්ශන්ත් අධිකරණය ශවත. එම නිසා, පක්ෂ විපක්ෂ 

ශේෙයකින් ශතොරව ශම් රශට් අධිකරණශව සවවාධීනත්වය 

ශවුවශවන් අපි කැප විය ුතතුයි කියා මම හිතනවා.  

ඒ ශකශසේ ශවතත්, ශම් රශට් සවවවරීත්වයට හා අශේ ශශශීය 

සවවාධිපතයයට අභිශයෝග වන රකාරශයුවත්, විශශිෂකයන් කියන 

කියන විධියටත් ශම් රශට් අධිකරණය ශමශහයවන්න අපි ලැහැසවති 

නැහැ. අපි අධිකරණය තුළ කටුතතු කරන්ශන් ශම් රශට් 

උත්තරීතර නීතිය වන රණ්ඩුක්රම වයවසවථාව රරක්ෂා කර 

ගන්නටයි. විශ ේෂශයන්ම ම තකදී මම විශශ  තානාපතිවරුන් 

හමුවුණු අවසවථාවක ඔවුන්ට විසවතර කරලා දුන්නා, ත්රසවතවාෙය 

වැළැක්වීශම් පනත තුළ අවුරුදු 42ක් තිසවශසේ තිශබන පුශගල 

නීතියට එතරම් ගැළශපන්ශන් නැති, ය්  පැන ගිය යම් යම් 

ශශව්  ශවනසව කිරීම සඳහා අපි පනත් ශකටුම්පතක් ශගනැ් ලා 

තිශබනවා කියලා. 

ඒක ්රමාණවත් නැති ලු. ශම් කාරණය මම විපක්ෂශව ්රධාන 

සංවිධායකතුමාශගන් අහන්න කැමැතියි. ඔබතුමන්ලා අවුරුදු 

පහක් බලශව හිටියා ශන්. ඔබතුමන්ලා ශම් වාශේ ශෙයක්වත් 

කශළේ නැහැ ශන්. ඔබතුමන්ලා ශමොකක්ෙ කශළේ? අවුරුදු 42කට 

පසවශසේ අපට හැකියාව ලැබී තිශබනවා, ත්රසවතවාෙය වැළැක්වීශම් 

(තාවකාලික විධිවිධාන) පනත යටශත් උපශශ ක මණ්ඩා ලයක් 

පත් කරන්න. අපි ෙැනටමත් ඒ උපශශ ක මණ්ඩා ලය පත් කර 

තිශබනවා. එහි සභාපති ුරරය ෙරන්ශන් හිටපු අග්ර විනි වචයකාර 

ගරු අශ ෝක ෙ සි් වා මැතිතුමා. ී.ඩා ාවට පත් යම් අශයකුට, ඒ 

කියන්ශන් දීර්  කාලයක් තිසවශසේ උසාවිශව නඩු ෙමන්ශන් නැතිව 

රඳවාශගන සිටිනවා නම් ඔහුට පුළුවන් ඒ උපශශ ක මණ්ඩා ලයට 

කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න. එතශකොට ඒ කමිටුව ඉදිරියට 

නීතිපතිතුමා, ඒ ී.ඩා ාවට පත් ශවච්ච අය, ශපොලීසිය ඇතුළු අොළ 

පාර් වව කැඳවලා පරීක්ෂා කරලා නිර්ශශ  ලබා ශෙනවා, ඔවුන් 

නිෙහසව කළ ුතතුෙ, එශහම නැත්නම් ඔවුන්ට විරුශධව ඉක්මනින් 

නඩු පැවරිය ුතතුෙ කියලා. අවුරුදු 42ක් තිසවශසේ ශම් ්රතිපාෙන 

නීතිශව තිබුණාට කවොවත් ඒවා ක්රියාත්මක කරලා තිබුශණ් 

නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, ශම් අුවව අපට හැකියාව 

ලැබුණා අගතියට පත් ශවච්ච හුඟක් අයට සාධාරණය ඉෂවට කර 

ශෙන්න. අවුරුදු ගණනාවක් තිසවශසේ -අවුරුදු 13ක් තිසවශසේ- නඩු 

ෙමන්ශන් නැතිව රඳවාශගන හිටපු පුශගලශයක් පිළිබඳව කරුණු 

විමසා, ඔහු නිෙහසව කරන්න  කියලා ඒ උපශශ ක මණ්ඩා ලය 

නිර්ශශ  කර තිබුණු එක අවසවථාවක් තිබුණා. අතිගරු 

්නාධිපතිතුමා ඔහු නිෙහසව කර ෙැම්මා. කාට ශහෝ අව ය ශෙයක්, 

එශහම නැත්නම් ්ාතයන්තර ්ර්ාවට අව ය ශෙයක් ශනොශවයි අපි 

ශම් කරන්ශන්. නීතිය  ක්තිමත් කිරීම සඳහා සහ පුශගල නිෙහස 

 ක්තිමත් කිරීම සඳහා ්ාතික රරක්ෂාවට හානි ශනොවන 

රකාරශයන් කළ හැකි හා කළ ුතතු සිය් ල අපි කරනවා.  යම්කිසි 

රයතනයක් විසින් පුශගලශයකුව අත්අඩා ංගුවට ගත්තාම ඔවුන් 

කියනවා, "ඔහු වරෙක් කළා" කියලා. අශනක් පැත්ශතන් කියනවා, 

"මම වරෙක් කරලා නැහැ" කියලා. ශම් ශෙශක් සතයතාව ශසොයා 

බැලීම සඳහා අධිකරණයට බලය පැවශරන්න නන . ඒක තමයි 

තුලනාත්මක රණ්ඩුක්රම වයවසවථාවක වයුහය. ඒ වයුහය අපි 

 ක්තිමත් කරනවා, තවදුරටත්  ක්තිමත් කරශගන යනවා. ඒ 

අුවව ත්රසවතවාෙය වැළැක්වීශම් (තාවකාලික විධිවිධාන) පනත 

යටශත් අවුරුදු එකහමාරක් ෙක්වා රඳවා ගැනීමට තිබුණු බලය 

මාස 12කට අපි අඩු කර තිශබනවා. ඒ වාශේම ඔවුන් -සිරකරුවන්

- ශමොන විධිශව තැන්වලෙ තබා තිශබන්ශන් කියලා පරීක්ෂා කර 

බැලීම සඳහා මශහසවත්රාත්වරයාට වගකීම පැවශරනවා. ෙැන් 

තිශබන නීතිමය තත්ත්වය අුවව ත්රසවතවාෙය වැළැක්වීශම් 

(තාවකාලික විධිවිධාන) පනත යටශත් අත්අඩා ංගුවට ගත් 

පුශගලයකුට අවුරුදු කීයක් ගියත් අයිතියක් විධියට ඇප ඉ් ලන්න 

බැහැ. නමුත් ෙැන් අවුරුශෙකට පසවශසේ අභියාචනාධිකරණයට 

ගිහි් ලා ඇප ඉ් ලීම සඳහා වූ ්රගතිශීලි පියවර අපි ඉදිරිපත් කර 

තිශබනවා. ශම් වාශේ කරුණු රාිෂයක් ශම් තුළ තිශබනවා.  

ශෙමළ ්ාතික සන්ධානශව ස ශහෝෙර මන්්රීවරුන් ඇතුළු 

විපක්ෂශව සියලුශෙනාම කරුණු ඉදිරිපත් කරමින් කියා සිටියා, 

"ශම්ක ්රමාණවත් නැහැ, ශම්ශක් ඇති වැඩා ක් නැහැ, ශම්ක 

තනිකරම රශ් පනයක් විතරයි" කියලා. නමුත්, ඔබතුමන්ලා 

සියලුශෙනා එකතු ශවලා බලයට පත් කරගත් යහ පාලන රණ්ඩුව 

අවුරුදු පහක් විතර රණ්ඩු කළා. ඒ කාලශවදී ශමොනවාෙ 

823 824 

[ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා   
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ඔබතුමන්ලාට කරන්න පුළුවන් වුශණ්? ඒ නිසා අපි ශම් ්ර වනය 

දිහා බලන්ශන් ්ාතයන්තර ්ර්ාව තිේතිමත් කිරීමට ශනොව අශේ 

රශට් මිනිනින්ශේ නිෙහස රරක්ෂා කරදීම ශවුවශවන්. ඒක අශේ 

ුතතුකමක් හා වගකීමක්. ඒක අශේ රණ්ඩුක්රම වයවසවථාශවන් 

පැවරී තිශබන වගකීමක්. ශමොකෙ, රණ්ඩුක්රම වයවසවථාශව 13(5) 

අුවවයවසවථාව අුවව සියලුශෙනාටම නිර්ශෙෝී භාවශව පූර්ව 

නිගමනය අොළ ශවනවා. ඒශකන් අෙහසව කරන්ශන්, කිසිශවකු 

පිළිගත් අධිකරණයක් විසින් වරෙකරු හැටියට තීරණය කර ෙඬුවම් 

කරනතුරු ඔවුන්  "නිර්ශෙෝක" කියන පූර්ව නිගමනය තිශබන බවයි. 

ඒ නිර්ශෙෝී ත්වශව පූර්ව නිගමනය ක්රියාත්මක වන කිසිදු 

්ර්ාතන්ත්රවාදී සමා්යකට අධිකරණශව අභිමතයකින් ශතොරව 

සැකකරුශවකු දීර්  කාලයක් තවදුරටත් රඳවා ගැනීම පිළිගත 

හැකි ශෙයක් ශනොශවයි. එම නිසා ්ාතික රරක්ෂාව සහ 

සාධාරණත්වය අතර යම්කිසි තුලනයක් ඇති කිරීම සඳහා අපි ශම් 

පියවර ශගනැවිත් තිශබනවා.  නමුත් හුඟක් අය සමහර ශවලාවට 

විවිධ ශශව්  ශම් ගැන කියනවා.  

මම කියපු රකාරයට, ගරු සී.බී. රත්නායක ඇමතිතුමා 

ශමොශහොතකට ශපර ශම් ගරු සභාශව කියපු රකාරයට, ඊශව ෙවස 

පුරාම මැති ඇමතිවරුන් කියපු රකාරයට ශම් රශට් අධිකරණශව 

ඇති සියලු ශශව්  ශහොඳයි. නමුත්, නඩුවක් අවසන් වීමට ගතවන 

කාලය පිළිබඳ අපට ගැටලු රාිෂයක් තිශබනවා. 

ශපශර්ො  එක්තරා කාන්තාවක් ශහශරොයින් නඩුවකින් ීටගමුව 

අධිකරණශයන් නිෙහසව ශවලා තිශබන්ශන් අවුරුදු 21කට පසවශසේ. 

ඒ කියන්ශන්, ඇය අවුරුදු 21ක් නඩුවට මුහුණ දීලා තිශබනවා. මට 

තව වාර්තාවක් ගරු රංජිත් අලුවිහා ශර් මැතිතුමාශගන් ලැබී 

තිශබනවා. ශකොළඹ මහාධිකරණය එක සාක්කකරුශවකුශගන් 

සාක්ක විමසන්න අවුරුදු 7ක් අරශගන තිශබනවා. ඒ නඩුශව නඩු 

අංකයත් මා ළඟ තිශබනවා. ඉතින්, ශකොශහේෙ අපි ශම් යන්ශන්?  

අපි කරන ශම් සියලු ශශව් වල අවසාන ්රතිලාභය 

නීතිාවරුන්ටවත්, විනිනිරුවරුන්ටවත්, ඇමතිවරයාටවත්, 

ර්යටවත් ශනොශවයි ශම් රශට් ්නතාවට ලැිහය ුතතුයි. ඒ නිසා 

ශම්ක විහිළුවක් කර ගන්න ඉඩා  ශෙන්නට බැහැ. තවදුරටත් ශම් 

නීතිමය ්රතිපාෙන අපි  ක්තිමත් කරන්නට නන . ශම් 

සම්බන්ධශයන් අශපන් ඉ් ලීමක් කරලා තිශබනවා. ෙැනටමත් 

අපරාධ නඩු විධාන සංග්රහශව 263 (1) උප වගන්තිශව "...ස ම 

නඩු විභාගයක්ම ්රාශයෝගිකව සිදු කළ හැකිතාක් දුරට දිනපතා 

පැවැත්විය ුතතු ය." කියලා සඳහන්ව තිශබනවා. අපි ෙන්නවා, 

1994ට ශපර ශම් රශට් ජූරි සභාවක් මත පෙනම් ශවච්ච අපරාධ නඩු 

විසඳන ක්රමශවෙයක් තිබුණු බව. සියයට  5ක් ජූරි සභාව තුළ තමයි 

ඒ කාර්යය සිශධ වුශණ්. ඒ කාලශව ල සවතිශවලා හිටියා දිශනන් 

දින නඩු අහන්න. ඊට වඩා ා ඔේබට ගිහි් ලා ්රගමනය ශවනවා 

ශවුවවට ෙැන් ඒ කටුතතු අපගමනයක් සිශධ ශවලා තිශබන එක 

ගැන පිළිබඳව අපට තිශබන්ශන් ෙැිජ කනගාටුවක්. එම නිසා අපි 

උත්සාහ කරනවා, සියලුශෙනාශේම සහශයෝගය අරශගන ඉතා 

ඉක්මනින් ශම් නඩු ටික අහලා ඉවර කර ගන්න.  

ශම් "පූර්ව නඩුවිභාග සම්මන්ත්රණය" කියන එශකන් අපි 

බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන් ඒ නඩුව සඳහා සහභාගි ශවන 

පාර් වවවලට ඒ ශවුවශවන් ල සවති වීම සඳහා අව ය පනිිහම සලසා 

ශෙන්නයි. නඩුවට ගිහි් ලා ක්  ඉ් ලන්ශන් නැතිව, documents 

නැහැ කියලා කියන්ශන් නැතිව, අලුතින් ශකොමිසන් සභා 

ඉ් ලන්ශන් නැතිව, ූ ොනම් ශවලා නඩුවට යයි කියන 

බලාශපොශරොත්තුව ඇතිවයි අපි ශම් ශශව්  කරන්ශන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, මම ීටට ශපර කියපු රකාරයට අපි 

surgeon ශකශනකුශගන් බලාශපොශරොත්තු වන්ශන් operation 

කරන එකයි. ඒ හා සමානව මහාධිකරණ විනි වචයකාරවරශයකු 

සම්බන්ධශයුවත් අපට සිතන්න පුළුවන්. යම්කිසි මට්ටමකින් 

පසවශසේ තමයි විනිනිරුවරශයක් මහාධිකරණ විනි වචයකාරවරයකු 

හැටියට පත් කරන්ශන්. නඩු කැඳවන්නයි, ශවන ශවන ශපොිජ 

ශපොිජ නිශයෝග ශෙන්නයි එතුමාශේ කාලය නාසවති කිරීම රටට 

කරන මහා අපරාධයක්. ඒ හින්ො අපි උත්සාහ කරන්ශන් ශවනම 

පූර්වාධිකාරී විනි වචයකාරවරශයකු පත් කරලා, එතුමා ඉදිරිශව 

ශම් නඩුවට සම්බන්ධ සම්පූර්ණ ල සවති වීම කරලා, නඩුව ඇසීම 

සඳහා  කටුතතු කරන්නයි.  

අපරාධ නඩු විධාන සංග්රහශව 263 වගන්තිශව ෙැනටමත් 

"...හැකිතාක් දුරට දිනපතා පැවැත්විය ුතතු ය." කියලා සෙහන්ව 

තිශබන නිසා සහ විශ ේෂශයන්ම අශේ සමහර නීතිා මහත්වරු 

විසින් කරන ලෙ ඉ් ලීම් ෙ සලකා බලා "දිනපතා" කියන වචනය 

ඉවත් කර ගන්න අපි එකඟ ශවලා තිශබනවා. නමුත්, එය 

ෙැනටමත් නීතිශව ශකොටසක් කියන එකත් මම ඔබතුමාශේ 

අවධානයට ශයොමු කරවනවා. ශම් සිය් ශලන්ම අපි 

බලාශපොශරොත්තු වන්ශන් ුතක්තිය පසිඳලීශම් යාන්ත්රණය 

 ක්තිමත් කිරීමයි.  

මම අෙ උශශ ගිහි් ලා ගම්ශපොළ අලුත් අධිකරණ සංකීර්ණය 

විවිත කරලා රශව. ශම් මාසශව විතරක් අපි අලුත් අධිකරණ 

සංකීර්ණ 5ක් විවිත කළා. යාපනය, කිළිශනොච්චිය, මුලතිව සහ 

මාන්කුලම්වල. ඒ වාශේම රට පුරා අලුත් අධිකරණ සංකීර්ණ 

63ක් විතර ඉදි කරමින් යනවා. වි ාල මුෙලක් වියෙම් කරලා අපි  

ශකොළඹ "අධිකරණ පියස" - "House of Justice" - හෙනවා. අපි 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා ඒ තුළ අධිකරණ කාමර 60ක් විතර 

නිර්මාණය කරන්න. ශම් සිය් ල අපට කරන්නට පුළුවන්. ඒ 

එක්කම, නීතිශව වි ාල සංශ ෝධන රාිෂයක් අපි කරනවා. අලුත් 

උසාවි රාිෂයක් සම්බන්ධශයන් කථා කරපු ගිය සතිශව කැිහනට් 

මණ්ඩා ල රැසවවීමට අශේ ගරු සී.බී. රත්නායක ඇමතිතුමාත් 

සහභාගි වුණා.  Investment Court කියන එක සම්බන්ධශයුවත් 

අපි කථා කළා. ඒ කියන්ශන් මිලියන 100කට වඩා ා වැිජ 

වටිනාකමක් තිශබන නඩු දිශනන් දිනම ඇසීම සඳහා, ශකොළඹ 

වරාය නගරය රර්ථික ශකොමිෂන් සභා පනශත් තිශබන රකාරයට 

අපි ශවනම රශයෝ්ක ්රවර්ධන උසාවියක් නිර්මාණය කරනවා. 

රශයෝ්කයන් ශගන්වා ගැනීම සඳහා තුඩු ශෙන එවැනි උසාවි 

දිුතණු රටවල තිශබනවා.  

ශම් සියලු කටුතතු සඳහා අපට සහශයෝගය ලබාදීපු 

සියලුශෙනාටම ශම් අවසවථාශවදී මා සවතුති කරන්නට නන . 

විශ ේෂශයන්ම මම ශමය අවසවථාවක් කර ගන්නට නන , ශම් 

ගැනත් සඳහන් කරන්න. සිවි් , අපරාධ සහ වාණි් කියන අං  

තුන ඇතුළත අශේ අමාතයාං ය විසින් පත් කරලා තිශබන විශ ේෂ 

කමිටු 5ක් ක්රියාත්මක ශවනවා. ඒවා තමයි, යටිතල පහනිකම්, 

ිජජිට් කරණය, අපරාධ නීති සංශ ෝධනය, සිවි්  නීති 

සංශ ෝධනය සහ වාණි් නීති සංශ ෝධනය කියන කමිටු. වාණි් 

අපරාධ හා සිවි්  නීති සංශ ෝධනය සඳහා ක්රියාත්මක වන ඒ 

කමිටුවලට  ශම් වනශකොට ශම් රශට් කීර්තිමත් නීතිාවරු, නීති 

වි ාරෙශයෝ, නීතිය පිළිබඳව ්රාමාණාත්මක ෙැුවමක් ඇති අය සහ 

නීතිා ශනොවන අය 350ශෙශනකු විතර එකතු ශවලා, 

සවශවච්ඡාශවන්  ඒ අයශේ කාලය වැය කරලා විවිධ නීති රාිෂයක් 

හොශගන යනවා. මම ඔවුන්ට මශේ සම්පූර්ණ රචාරය පුෙ කිරීමට 

ශමය අවසවථාවක් කර ගන්නවා. ඔවුන් සත පහක්වත් ශම් 

ශවුවශවන් ගන්ශන් නැහැ. ඔවුශන් ේ සම්පූර්ණ කාලයම 

ශයොෙවලා  ඒ සම්බන්ධශයන් ෙැිජව අධයයනය කරනවා. 

පිටරටවල තිශබන නීති අධයයනය කරලා  පුළු්  ක්ශෂේත්රයක්  

කරා ඔවුන් ශම් නීති ශවනසව කරනවා.  

විශ ේෂශයන් නිළු හිමිකම් කියන අධිකරණයක් ඉතාම 

ඉක්මනින් හඳුන්වා ශෙන්නත් අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. අපි 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

තිශබන අඩුපාඩු මඟහරවා ශගන, පූර්ව නඩු විභාගය සිවි්  

නඩුවලටත්  ශයොො ගන්න කටුතතු කරනවා. ශමශතක් අපට නිළු 

හිමිකම් අධිකරණ කියලා අධිකරණයක් තිබුශණ් නැහැ. එවැනි 

අධිකරණ නිර්මාණය කිරීම සඳහා ක්රියා කරනවා. ශම් ශවනශකොට 

ඒවාශව අවසාන අදියශර් කටුතතු  ක්රියාත්මක ශවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, ඒ අධිකරණ තුළින් සිශධ 

ශවන්ශන්  සාමානය නඩු අහනවා වාශේ ක්රියාවලියක් ශනොශවයි.  

ශෙපැත්තක වාිජ ශවලා ඉඳශගන සාකච්ඡා කරලා විසඳුමක් ශහොයා 

ගන්න උත්සාහ කරනවා.  ඒක බැරි වුශණොත් විතරක් අර 

surgeonට operate කරන්න ශෙනවා වාශේ, නඩුව විභාගයට  

නියම කරනවා. ඒ සඳහා අව ය සියලු  නිදුනිකම් හා ූ ොනම්වීම් 

සඳහාත් අවසවථාව ශෙනවා.  එම වි ාල යන්ත්රණශව ශකොටසක් 

හැටියට තමයි අපි අෙ පනත් ශකටුම්පත් හතරක් ඉදිරිපත් කරලා 

තිශබන්ශන්. ඒ පනත් ශකටුම්පත්වලින් බලාශපොශරොත්තු වන්ශන් 

ශම් රශට් ්නතාවට  කාර්යක්ෂම, ලාභොයි සහ අඩු වියෙමකින් 

තමන්ශේ ගැටලු, රරාවු්  විසඳා ගැනීශම් වි වවාසවන්ත  

ක්රමශවෙයක් ඇති කිරීමයි. ඒ සම්බන්ධශයන් අපි සම්පූර්ණශයන්ම 

කැප ශවලා කටුතතු කරනවාය කියන එක මම ශම් අවසවථාශවදී 

කියන්නට නන .  

අතිගරු ්නාධිපතිතුමා, ගරු අග්රාමාතයතුමා හා ගරු මුේ  

අමාතයතුමා විවිධ බාධක මධයශව අතිවි ාල මුෙලක් ශම් 

ක්ශෂේත්රයට ලබා දීලා තිශබනවා, ශකොවිඩ් උවදුර තිබුණා වුණත්. 

මම ශම් අමාතයාං ය භාරශගන මාස 1 ක් විතර ශවන්ශන්. කිසිම 

ෙවසක ලබා ශනොදුන් අතිවි ාල මුෙලක් අෙ ශම් ක්ශෂේත්රයට 

ලබාදීලා තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම ගරු අග්රාමාතයතුමා. එතුමා 

මුේ  අමාතයවරයා හැටියට 2020 වර්ෂශව Budget එක present 

කරපු ශවලාශව මිලියන 20,000ක් - ිහලියන 20ක් - ලබා දුන්නා. ඒ 

නිසා තමයි අපට ශම් සිය් ල කරන්න පුළුවන් ශවලා තිශබන්ශන්.   

කටින් බතල ශකොළ හිටවන ක්රමය ශවනසව කරලා, ශම් රශට් කිසිම 

ශෙයක් ශනොකරපු අවුරුදු පශහේ තත්ත්වය සම්පූර්ණශයන්ම ශවනසව 

කරලා අපි කටුතතු කරනවා.    

ශම් විවාෙශවදී අෙහසව ෙැක්වූ පක්ෂ, විපක්ෂ සියලුශෙනාට මම 

සවතුතිවන්ත ශවනවා. ඔබතුමන්ලා විසින් කරන ලෙ වැෙගත් 

කශලෝචිත ශයෝ්නා රාිෂයක් මම සටහන් කර ගත්තා. ඒවා 

පිළිබඳව ඉදිරිශවදී  සලකා බලන බව ඉතාම නිහතමානීව ්රකා  

කර සිටිනවා. යම්කිසි ශෙයක් වඩා ා ශහොඳින් කරන්නට  ඔබශගන් 

යම්කිසි ශයෝ්නාවක් තිශබනවා නම්,   පක්ෂ විපක්ෂ ශේෙයකින් 

ශතොරව නන ම  ශකශනක් ඒ ශයෝ්නා ඉදිරිපත් කරන්න කියාත් 

ඉ් ලා සිටිනවා. ඒවා පිළිබඳව හැකි උපරිම අවධානය ශයොමු 

කරලා කටුතතු කිරීමට අපි කැප ශවනවාය කියන එකත්  ්රකා  

කරනවා. අපි කියන ශශව්  කරනවා වාශේම, ඇඟට ෙැශනන 

ශවනසක්  ඇති කරන ක්රමයක් සකසව කරලා තිශබනවාය කියන 

එකත් ශම් අවසවථාශවදී ්රකා  කරමින්, ඒ සඳහා අපට නන් 

රකාරශයන් සහශයෝගය ලබා දුන් සියලුශෙනාට සවතුතිවන්ත 

ශවමින් මශේ කථාව අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඨ ගරු 

මන්්රීතුමනි. 

 
ප්රශ්පනය ිධම්න ලදි්ද  ්භා ් මත ිධය. 
පනත් පකටු පත ඊ  අනුකූලව පා වන වර කියවන ලදී.   
 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

அதன்ெடி, சட்டமூலம் இரண்டொம் முமறயொக ைதிப்ெிடப்ெட்டது. 

 
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 

මුර පැවන පය ජනාව ්භා ් මත ිධය.: 
''පනත් පකටු පත පූර්ණ පාර්ලිප ්දුර කාරක ්භාවක  

පැවරිය යුුර ය.'' -[ගු ල .යූ.ල . අලි ්ේරි මහසතා] 
 
தீர்ைொனிக்கப்ெட்டது. 

"சட்டமூலம் முழுப் ெொரொளுைன்றக் குழுவுக்குச் சொட்டப்ெடுைொக." - 

[ ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி ] 

 
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. M.U.M. Ali Sabry] 

 
 

කාරක ්භාපවහිදී ්ලකා බලන ලදී. 
[මූලා්නාරූඪ ගු ම්දත්රීුරමා මූලා්නාරූඪ ිධය.] 
 
குழுவில் ஆரொயப்ெட்டது. 

[ைொண்புைிகு  தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள் தமலமை 

வகித்தொர்கள்.] 

 

Considered in Committee. 
[THE HON. PRESIDING MEMBER in the Chair.] 
 

 
1  ්හස 2  වග්දින පනත් පකටු පපතහි පකො ්්ව හසැටිය  ිනබිය 

යුුර යයි නිපය ග කරන ලදී. 
1ஆம், 2ஆம் வொசகங்கள் சட்டமூலத்தின் ெகுதியொக 

இருக்ககவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Clauses 1 and 2 ordered to stand part of the Bill. 

 
 

3 වන වග්දිනය.- තප්රාාන ප්රඥපප්ිනය  1]අඅ වන 

අලුත් වග්දිනය ඇුරැත් කිරීම  
வொசகம் 3.- (முதன்மைச் சட்டவொக்கத்தில் 195அ 

என்னும் புதிய ெிொிவிமன உட்புகுத்துதல். )  
CLAUSE 3.- (Insertion of new section 195A in the principal enactment) 
 

ගු ල .යූ.ල . අලි ්ේරි මහසතා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி) 

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, මා පහත සඳහන් සංශ ෝධන 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

 

(1)  "2 වන පිටුශව, 10 වන ශේළිශව සිට 17 වන ශේළිය ෙක්වා ශේළි (ඒ 
ශේළි ශෙක ෙ ඇතුළුව) ඉවත් කර ඒ ශවුවවට පහත ෙැක්ශවන ශකොටස 
රශශ  කරන්න: 

 'නීතිපතිවරයා විසින් පවරන ලෙ නඩු කටුතතුවලට අොළව 
නීතිපතිවරයාශේ ශහෝ 193 වන වගන්තිශව සඳහන් නිලධරයකුශේ 
ශහෝ අ් ලසව සහ දූෂණ වැළැක්වීශම් අධයක්ෂ-්නරා් වරයා විසින් 
පවරන ලෙ නඩු කටුතතුවලට අොළව එම අධයක්ෂ-්නරා් වරයාශේ 
ශහෝ අ් ලසව ශහෝ දූෂණ ශචෝෙනා විමර් න ශකොමිෂන් සභාව විසින් 
බලය ශෙුව ලැබූ එම ශකොමිෂන් සභාශව යම් නිලධරයකුශේ ශහෝ එම 
ශකොමිෂන් සභාව විසින් විශ ේෂශයන් බලය ශෙුව ලැබූ යම් 
නීතිාවරයකුශේ;' " 

 

(2) "2 වන පිටුශව, 33 වන ශේළිය ඉවත් කර ඒ ශවුවවට පහත ෙැක්ශවන 
ශකොටස රශශ  කරන්න: 

 'විනි වචයකාරවරයා විසින්, එම නඩුශව පාර් වකරුවන්ශේ කැමැත්ත 
ඇතිව, එකී පූර්ව නඩු' " 

 

 (3) "3 වන පිටුශව, 1  වන ශේළිය ඉවත් කර ඒ ශවුවවට පහත ෙැක්ශවන 
ශකොටස රශශ  කරන්න: 

 '(ඇ) 126අ වන වගන්තිශව නි වචිතව ෙක්වා ඇති පරිදි සවවකීය ලිහි්  
කිරීශම් ශහෝ ශෙෝෂ' " 
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(4) "3 වන පිටුශව, 2  වන ශේළිය ඉවත් කර ඒ ශවුවවට පහත ෙැක්ශවන 
ශකොටස රශශ  කරන්න:  

 'විමසීශම් ශහෝ 20  වන වගන්තිය යටශත් විශ ේෂ ජූරි සභාවක් අව ය 
වන්ශන් ෙ යන්න ශචෝෙනාව ශමශහය වන නීතිාවරයාශගන් ශහෝ 
චූදිතයාශගන් විමසීශම් කාර්යය සඳහා;' " 

(5) "4 වන පිටුශව, 10 වන ශේළිය ඉවත් කර ඒ ශවුවවට පහත ෙැක්ශවන 
ශකොටස රශශ  කරන්න: 

 'වාර්තාගත කිරීම සඳහා;  

 එශසේ වුවෙ, චූදිතයා, නීතිාවරයකු මඟින් සවවකීය නිශයෝ්නය සිදු 
ශනොකරන්ශන් නම්, ශචෝෙක පක්ෂය විසින් ශයෝ්නා කරුව ලබන 
පිළිගැනීම් කිසිවක් වාර්තාගත කිරිම ශනොකළ ුතතු ය;' " 

(6) "4 වන පිටුශව, 16 වන ශේළිය ඉවත් කර ඒ ශවුවවට පහත ෙැක්ශවන 
ශකොටස රශශ  කරන්න: 

 'පරිදි නඩු විභාගයක් පැවැත්වීම' " 

(7) "5 වන පිටුශව, 12 වන ශේළිය ඉවත් කර ඒ ශවුවවට පහත ෙැක්ශවන 
ශකොටස රශශ  කරන්න: 

 'පරිදි නඩු විභාගයක් රරම්භ' " 

(8) "5 වන පිටුශව, 17 වන ශේළිය ඉවත් කර ඒ ශවුවවට පහත ෙැක්ශවන 
ශකොටස රශශ  කරන්න: 

 'වන්නා වූ ෙ, නඩු විභාගය' " 
 

්ශපශ් ාන ිළිතගත යුුරය යන ප්රශ්පනය ිධම්න ලදි්ද  ්භා 
් මත ිධය. 

திருத்தங்கள் விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
3 වන වග්දිනය  ්ශපශ් ිවතාකාරපය්ද  පනත් පකටු පපතහි 

පකො ්්ව හසැටිය  ිනබිය යුුරයයි නිපය ග කරන ලදී. 
3ஆம் வொசகம் திருத்தப்ெட்டவொறு சட்டமூலத்தின் ெகுதியொக 

இருக்க கவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
4 වන වග්දිනය පනත් පකටු පපතහි පකො ්්ව හසැටිය  ිනබිය 

යුුර යයි නිපය ග කරන ලදී. 
4ஆம் வொசகம் சட்டமூலத்தின் ெகுதியொக இருக்ககவண்டுதைனக் 

கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Clause 4 ordered to stand part of the Bill. 

 
 

අලුත් වග්දිනය 
புதிய வொசகம்  

NEW CLAUSE 

 

ගු ල .යූ.ල . අලි ්ේරි මහසතා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி) 

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, මා පහත සඳහන් අලුත් 

වගන්තිය ඉදිරිපත් කරනවා: 
"7 වන පිටුශව, 11 වන ශේළියට ඉක්ිහතිව ම පහත ෙැක්ශවන ශකොටස 

ඇතුළත් කරන්න: 

 

 '්රධාන ්රාේතිශව  4. ්රධාන ්රාේතිශව 20  වන වගන්තිය, එහි (1)  

20  වන වගන්තිය  වන උපවගන්තිය ඉවත්කර ඒ ශවුවවට පහත 

ෙැක්ශවන ශකොටස රශශ  කිරිම මඟින් ශමයින් 

සංශ ෝධනය කරුව ලැශේ. 

සංශ ෝධනය කිරීම (1) (අ)  එම නඩුව විභාග කිරීම සඳහා විශ ේෂ 

ජූරි සභාවක් කැඳවන ශලස නියම 

කරන රාාවක් ලබා ගැනීම සඳහා, 

ශචෝෙනාව ශමශහයවන නීතිාවරයා 

ශහෝ චූදිතයා විසින්, පූර්ව නඩු විභාග 

සම්මන්ත්රණශවදී මහාධිකරණය ශවත 

ඉ් ලීමක් කළ හැකි  අතර පූර්ව නඩු 

විභාග සම්මන්ත්රණශව මූලාසනාරූඪ 

විනි වචයකාරයා විසින් එම ඉ් ලීම 

වාර්තාගත කරුව ලැිහය ුතතු ය. 

  (ර)  නඩු විභාගය රරම්භශව දී, නඩුව 

විභාග කරන විනි වචයකාරවරයා 

විසින් එකී ඉ් ලීම සාධාරණ හා ුතක්ති 

සහගත යැයි සලකුව ලබන 

අවසවථාවක එම විනි වචයකාරවරයා 

විසින් ඒ අුවව රාාවක් කළ ුතතුය.'   

 
 
ඉදිරිපත් කරන ලදි්ද  පැමුවන වර කියවන ලදී. 
தகொண்டுவரப்ெட்டு முதன்முமற ைதிப்ெிடப்ெட்டது. 

Brought up, and read the First time 

 

ගු ල .යූ.ල . අලි ්ේරි මහසතා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி) 

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, "අලුත් වගන්තිය ෙැන් 

ශෙවනවර කියවිය ුතතුය" යි මා ශයෝ්නා කරනවා. 
 
ප්රශ්පනය ිධම්න ලදි්ද  ්භා ් මත ිධය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අලුත් වග්දිනය පනත් පකටු පත  ලකුර කැ යුුරය යන 

ප්රශ්පනය ිධම්න ලදි්ද  ්භා ් මත ිධය. 
අලුත් වග්දිනය පනත් පකටු පපතහි පකො ්්ව හසැටිය  ිනබිය 

යුුරයයි නිපය ග කරන ලදි.  
புதிய வொசகம் சட்டமூலத்தில் கசர்க்கப்ெட கவண்டுதைன்ற  வினொ 

விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

புதிய வொசகம் சட்டமூலத்தின் ெகுதியொக  இருக்க கவண்டுதைனக் 

கட்டமளயிடப்ெட்டது. 
Question, that the New Clause be added to the Bill, put and                

agreed to. 
New Clause ordered to stand part of the Bill. 
 
 

ප්රඥපප්ින වග්දිනය ්හස නාමය පනත් පකටු පපතහි පකො ්්ව 
හසැටිය  ිනබිය යුුරයයි නිපය ග කරන ලදී.  

පනත් පකටු පත  ්ශපශ් ාන ්හිතව වාර්තා කරන ලදී.  
 

சட்டைொகு வொசகமும் தமலப்பும் சட்டமூலத்தின் ெகுதியொக இருக்க 

கவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

சட்டமூலம் திருத்தங்களுடன் அறிக்மக தசய்யப்ெட்டது. 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 

 
 

ගු ල .යූ.ල . අලි ්ේරි මහසතා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி) 

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, "පනත් ශකටුම්පත 

සංශ ෝධිතාකාරශයන් ෙැන් තුන්වන වර කියවිය ුතතුය" යි මා 

ශයෝ්නා කරනවා. 

පනත් ශකටුම්පශතහි ශසෝදුපත්වල භාෂා ශෙෝෂ, මුද්රණ ශෙෝෂ, 

වයාකරණ ශෙෝෂ, අංක ශෙෝෂ නිවැරැදි කර ගැනීම හා රුවෂංගික 

සංශ ෝධන සඳහා අවසර ශෙන ශලස ෙ ඉ් ලා සිටිමි. 
 
ප්රශ්පනය ිධම්න ලදි්ද  ්භා ් මත ිධය. 
පනත් පකටු පත ඊ  අනුකූලව ්ශපශ් ිවතාකාරපය්ද  ුර්දවන 

වර කියවා ් මත කරන ලදී.  
 

வினொ விடுக்கப்ெட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

அதன்ெடி, சட்டமூலம் திருத்தப்ெட்டவொறு மூன்றொம் முமறயொக 

ைதிப்ெிடப்ெட்டு நிமறகவற்றப்ெட்டது. 

 
Question put, and agreed to. 
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and 

passed. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

පුද්ගලනාශ්ක බි පබ  බ තහසන  කිරීම 
පනත් පකටු පත 

ஆளணியினருக்தகதிரொன 

கண்ணிதவடிகமளத் தமடதசய்தல் 

சட்டமூலம் 
PROHIBITION OF ANTI-PERSONNEL MINES BILL 

පා වන වර කියීමප  නිපය ගය කියවන ලදී. 
இரண்டொம் ைதிப்ெிற்கொன கட்டமள வொசிக்கப்ெட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 

ගු ල .යූ.ල . අලි ්ේරි මහසතා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி) 

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, "පනත් ශකටුම්පත ෙැන් 

ශෙවන වර කියවිය ුතතුය" යි මා ශයෝ්නා කරනවා. 
 
ප්රශ්පනය ිධම්න ලදි්ද  ්භා ් මත ිධය. 
පනත් පකටු පත ඊ  අනුකූලව පා වන වර කියවන ලදී.   
வினொ விடுக்கப்ெட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

அதன்ெடி, சட்டமூலம் இரண்டொம் முமறயொக ைதிப்ெிடப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
මුර පැවන පය ජනාව ්භා ් මත ිධය.: 
''පනත් පකටු පත පූර්ණ පාර්ලිප ්දුර කාරක ්භාවක  පැවරිය 

යුුර ය.'' - [ගු ල .යූ.ල . අලි ්ේරි මහසතා] 
தீர்ைொனிக்கப்ெட்டது. 

"சட்டமூலம் முழுப் ெொரொளுைன்றக் குழுவுக்குச் சொட்டப்ெடுைொக." - 

[ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி] 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. M.U.M. Ali Sabry] 

 
 

කාරක ්භාපවහිදී ්ලකා බලන ලදී. 
[මූලා්නාරූඪ ගු ම්දත්රීුරමා මූලා්නාරූඪ ිධය.] 
குழுவில் ஆரொயப்ெட்டது. 

[ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள் தமலமை 

வகித்தொர்கள்.] 

Considered in Committee. 
[THE HON. PRESIDING MEMBER in the Chair.] 

 
 

1 සි  10 පත්ව වග්දින පනත් පකටු පපතහි පකො ්්ව හසැටිය  
ිනබිය යුුර යයි නිපය ග කරන ලදී. 

1ஆம் வொசகத்திலிருந்து 10ஆம் வொசகம் வமர சட்டமூலத்தின் 

ெகுதியொக இருக்ககவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Clauses 1 to 10 ordered to stand part of the Bill. 

 
11 වන වග්දිනය.- තපපෞද්ගලික පරිශ්රවල ඇින 

පුද්ගලනාශ්ක බි පබ  බ  
வொசகம் 11.- (தனியொர் வளவுகளில் 

ஆளணியினருக்தகதிரொன கண்ணிதவடி) 
CLAUSE 11.- (Anti-personnel mine in private premises) 

ගු ල .යූ.ල . අලි ්ේරි මහසතා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி) 

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, මා පහත සඳහන් සංශ ෝධනය 

ඉදිරිපත් කරනවා: 
"5 වන පිටුශව, 1  වන ශේළිශව සිට 20 වන ශේළිය ෙක්වා (ඒ ශේළි ශෙක 

ෙ ඇතුළුව) ඉවත්කර පහත ෙැක්ශවන ශකොටස රශශ  කරන්න: 

'(ඇ) එම පුශගලනා ක ිහම්ශබෝම්බයට අොළ අනතුරු ඇඟවීමක්, එම 
පුශගලනා ක ිහම්ශබෝම්බය අසල ඇති යම් ශෙයක ශහෝ සවථානයක, 
පැහැදිලිව ශපශනන තැනක ඇලවීම;' " 

 
්ශපශ් ානය ිළිතගත යුුරය යන ප්රශ්පනය ිධම්න ලදි්ද  ්භා 

් මත ිධය. 
திருத்தம் விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
11 වන වග්දිනය  ්ශපශ් ිවතාකාරපය්ද  පනත් පකටු පපතහි 

පකො ්්ව හසැටිය  ිනබිය යුුරයයි නිපය ග කරන ලදී. 
11ஆம் வொசகம் திருத்தப்ெட்டவொறு சட்டமூலத்தின் ெகுதியொக 

இருக்க கவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Clause 11, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

12 සි  21 පත්ව වග්දින පනත් පකටු පපතහි පකො ්්ව 
හසැටිය  ිනබිය යුුර යයි නිපය ග කරන ලදී. 

12ஆம் வொசகத்திலிருந்து 21ஆம் வொசகம் வமர சட்டமூலத்தின் 

ெகுதியொக இருக்ககவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Clauses 11 to 21 ordered to stand part of the Bill. 

 

පූර්ිධකාව පනත් පකටු පපතහි පකො ්්ව හසැටිය  ිනබිය යුුරයයි 
නිපය ග කරන ලදී. 

முன்னுமர சட்டமூலத்தின் ெகுதியொக இருக்க கவண்டுதைனக் 
கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Preamble ordered to stand part of the Bill. 

 
ප්රඥපප්ින වග්දිනය ්හස නාමය පනත් පකටු පපතහි පකො ්්ව 

හසැටිය  ිනබිය යුුරයයි නිපය ග කරන ලදී.  
පනත් පකටු පත  ්ශපශ් ාන ්හිතව වාර්තා කරන ලදී.  
சட்டைொகு வொசகமும் தமலப்பும் சட்டமூலத்தின் ெகுதியொக இருக்க 

கவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

சட்டமூலம் திருத்தங்களுடன் அறிக்மக தசய்யப்ெட்டது. 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 

 

ගු ල .යූ.ල . අලි ්ේරි මහසතා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி) 

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, "පනත් ශකටුම්පත 

සංශ ෝධිතාකාරශයන් ෙැන් තුන්වන වර කියවිය ුතතුය" යි මා 

ශයෝ්නා කරනවා. 

පනත් ශකටුම්පශතහි ශසෝදුපත්වල භාෂා ශෙෝෂ, මුද්රණ ශෙෝෂ, 

වයාකරණ ශෙෝෂ, අංක ශෙෝෂ නිවැරැදි කර ගැනීම හා රුවෂංගික 

සංශ ෝධන සඳහා අවසර ශෙන ශලස ෙ ඉ් ලා සිටිමි. 
 
ප්රශ්පනය ිධම්න ලදි්ද  ්භා ් මත ිධය. 
පනත් පකටු පත ඊ  අනුකූලව ්ශපශ් ිවතාකාරපය්ද   ුර්දවන 

වර කියවා ් මත කරන ලදී.  
வினொ விடுக்கப்ெட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

அதன்ெடி, சட்டமூலம் திருத்தப்ெட்டவொறு மூன்றொம் முமறயொக 

ைதிப்ெிடப்ெட்டு நிமறகவற்றப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 
 

අිවකරණ ්ශිධාාන ත්ශපශ් ාන  පනත් 
පකටු පත 

நீதித்துமற (திருத்தம்) சட்டமூலம் 
JUDICATURE (AMENDMENT) BILL  

 

පා වන වර කියීමප  නිපය ගය කියවන ලදී. 
இரண்டொம் ைதிப்ெிற்கொன கட்டமள வொசிக்கப்ெட்டது. 

Order for Second Reading read. 
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ගු ල .යූ.ල . අලි ්ේරි මහසතා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி) 

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, "පනත් ශකටුම්පත ෙැන් 

ශෙවන වර කියවිය ුතතුය" යි මා ශයෝ්නා කරනවා. 
 
ප්රශ්පනය ිධම්න ලදි්ද  ්භා ් මත ිධය. 
පනත් පකටු පත ඊ  අනුකූලව පා වන වර කියවන ලදී.   
 

வினொ விடுக்கப்ெட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

அதன்ெடி, சட்டமூலம் இரண்டொம் முமறயொக ைதிப்ெிடப்ெட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
මුර පැවන පය ජනාව ්භා ් මත ිධය.: 
''පනත් පකටු පත පූර්ණ පාර්ලිප ්දුර කාරක ්භාවක  පැවරිය 
යුුර ය.'' -[ගු ල .යූ.ල . අලි ්ේරි මහසතා] 
 
தீர்ைொனிக்கப்ெட்டது. 

"சட்டமூலம் முழுப் ெொரொளுைன்றக் குழுவுக்குச் சொட்டப்ெடுைொக." - 

[ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி] 
 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. M.U.M. Ali Sabry] 
 

 

කාරක ්භාපවහිදී ්ලකා බලන ලදී. 
[මූලා්නාරූඪ ගු ම්දත්රීුරමා මූලා්නාරූඪ ිධය.] 
 

குழுவில் ஆரொயப்ெட்டது. 

[ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள் தமலமை 

வகித்தொர்கள்.] 
 

Considered in Committee. 
[THE HON. PRESIDING MEMBER in the Chair.] 

 
1 සි  3 පත්ව වග්දින පනත් පකටු පපතහි පකො ්්ව හසැටිය  

ිනබිය යුුරයයි නිපය ග කරන ලදී. 
 

1ஆம் வொசகத்திலிருந்து 3ஆம் வொசகம் வமர சட்டமூலத்தின் 

ெகுதியொக இருக்ககவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 
 

Clauses 1 to 3 ordered to stand part of the Bill. 
 

ප්රඥපප්ින වග්දිනය ්හස නාමය පනත් පකටු පපතහි පකො ්්ව 
හසැටිය  ිනබිය යුුරයයි නිපය ග කරන ලදී.  

පනත් පකටු පත  ්ශපශ් ාන රහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
 
 

சட்டைொகு வொசகமும் தமலப்பும் சட்டமூலத்தின் ெகுதியொக இருக்க 

கவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

சட்டமூலம் திருத்தைின்றி அறிக்மக தசய்யப்ெட்டது. 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported without Amendments. 

 

ගු ල .යූ.ල . අලි ්ේරි මහසතා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, "පනත් ශකටුම්පත ෙැන් 

තුන්වන වර කියවිය ුතතුය" යි මා ශයෝ්නා කරනවා.  
 

ප්රශ්පනය ිධම්න ලදි්ද  ්භා ් මත ිධය. 
පනත් පකටු පත ඊ  අනුකූලව ුර්දවන වර කියවා ් මත කරන 

ලදී.  
வினொ விடுக்கப்ெட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

அதன்ெடி, சட்டமூலம் மூன்றொம் முமறயொக ைதிப்ெிடப்ெட்டு 

நிமறகவற்றப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the Third time, and passed. 

සිිධල් නඩු ිධාාන ්ශග්රහසය ත්ශපශ් ාන  
පනත් පකටු පත 

குடியியல் நடவடிக்மகமுமறச் 

சட்டக்ககொமவ (திருத்தம்) சட்டமூலம் 
CIVIL PROCEDURE CODE (AMENDMENT) BILL  

පා වන වර කියීමප  නිපය ගය කියවන ලදී. 
இரண்டொம் ைதிப்ெிற்கொன கட்டமள வொசிக்கப்ெட்டது. 

Order for Second Reading read. 
 

ගු ල .යූ.ල . අලි ්ේරි මහසතා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி) 

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, "පනත් ශකටුම්පත ෙැන් 

ශෙවන වර කියවිය ුතතුය" යි මා ශයෝ්නා කරනවා. 
 

ප්රශ්පනය ිධම්න ලදි්ද  ්භා ් මත ිධය. 
පනත් පකටු පත ඊ  අනුකූලව පා වන වර කියවන ලදී.   
வினொ விடுக்கப்ெட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

அதன்ெடி, சட்டமூலம் இரண்டொம் முமறயொக ைதிப்ெிடப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
මුර පැවන පය ජනාව ්භා ් මත ිධය.: 
''පනත් පකටු පත පූර්ණ පාර්ලිප ්දුර කාරක ්භාවක  

පැවරිය යුුර ය.'' -[ගු ල .යූ.ල . අලි ්ේරි මහසතා] 
தீர்ைொனிக்கப்ெட்டது. 

"சட்டமூலம் முழுப் ெொரொளுைன்றக் குழுவுக்குச் சொட்டப்ெடுைொக." - 

[ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி ] 
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. M.U.M. Ali Sabry] 

 
කාරක ්භාපවහිදී ්ලකා බලන ලදී. 
[මූලා්නාරූඪ ගු ම්දත්රීුරමා මූලා්නාරූඪ ිධය.] 
குழுவில் ஆரொயப்ெட்டது. 

[ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள் தமலமை 

வகித்தொர்கள்.] 

Considered in Committee. 
[THE HON. PRESIDING MEMBER in the Chair.] 
 

1 සි  3 පත්ව වග්දින පනත් පකටු පපතහි පකො ්්ව හසැටිය  
ිනබිය යුුරයයි නිපය ග කරන ලදී. 

1ஆம் வொசகத்திலிருந்து 3ஆம் வொசகம் வமர சட்டமூலத்தின் 

ெகுதியொக இருக்ககவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Clauses 1 to 3 ordered to stand part of the Bill. 
 

ප්රඥපප්ින වග්දිනය ්හස නාමය පනත් පකටු පපතහි පකො ්්ව 
හසැටිය  ිනබිය යුුරයයි නිපය ග කරන ලදී.  

පනත් පකටු පත  ්ශපශ් ාන රහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
சட்டைொகு வொசகமும் தமலப்பும் சட்டமூலத்தின் ெகுதியொக இருக்க 

கவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

சட்டமூலம் திருத்தைின்றி அறிக்மக தசய்யப்ெட்டது. 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported without Amendments. 
 

 

ගු ල .යූ.ල . අලි ්ේරි මහසතා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, "පනත් ශකටුම්පත ෙැන් 

තුන්වන වර කියවිය ුතතුය" යි මා ශයෝ්නා කරනවා.  
 

ප්රශ්පනය ිධම්න ලදි්ද  ්භා ් මත ිධය. 
පනත් පකටු පත ඊ  අනුකූලව ුර්දවන වර කියවා ් මත 

කරන ලදී.  
வினொ விடுக்கப்ெட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

அதன்ெடி, சட்டமூலம் மூன்றொம் முமறயொக ைதிப்ெிடப்ெட்டு 

நிமறகவற்றப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the Third time, and passed. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

පැාත් ්භා තමුද්ා ර ගා්පුර මාු කිරීප   
ත්ශපශ් ාන  පනත් පකටු පත 

ைொகொண சமெகள் (முத்திமரத் தீர்மவமயக் 

மகைொற்றுதல்) (திருத்தம்) சட்டமூலம் 
PROVINCIAL COUNCILS (TRANSFER OF STAMP 

DUTY) (AMENDMENT) BILL  
 

පා වන වර කියීමප  නිපය ගය කියවන ලදී. 
இரண்டொம் ைதிப்ெிற்கொன கட்டமள வொசிக்கப்ெட்டது. 

Order for Second Reading read. 
 

ගු පජෝද ප් ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு க ொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, මුේ  අමාතයතුමා ශවුවශවන් 

මා "පනත් ශකටුම්පත ෙැන් ශෙවන වර කියවිය ුතතුය" යි ශයෝ්නා 

කරනවා. 
 

ප්රශ්පනය ිධම්න ලදි්ද  ්භා ් මත ිධය. 
පනත් පකටු පත ඊ  අනුකූලව පා වන වර කියවන ලදී.   
வினொ விடுக்கப்ெட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

அதன்ெடி, சட்டமூலம் இரண்டொம் முமறயொக ைதிப்ெிடப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 
 

මුර පැවන පය ජනාව ්භා ් මත ිධය.: 
''පනත් පකටු පත පූර්ණ පාර්ලිප ්දුර කාරක ්භාවක  පැවරිය 

යුුර ය.'' -[ගු පජෝද්ප ්ද ප්රනා්දු  මහසතා] 
தீர்ைொனிக்கப்ெட்டது. 

"சட்டமூலம் முழுப் ெொரொளுைன்றக் குழுவுக்குச் சொட்டப்ெடுைொக." - 

[ைொண்புைிகு க ொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து] 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Johnston Fernando] 
 

කාරක ්භාපවහිදී ්ලකා බලන ලදී. 
[මූලා්නාරූඪ ගු ම්දත්රීුරමා මූලා්නාරූඪ ිධය.] 
குழுவில் ஆரொயப்ெட்டது. 

[ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள் தமலமை 

வகித்தொர்கள்.] 

Considered in Committee. 
[THE HON. PRESIDING MEMBER in the Chair.] 

 

1 සි  3 පත්ව වග්දින පනත් පකටු පපතහි පකො ්්ව හසැටිය  
ිනබිය යුුරයයි නිපය ග කරන ලදී. 

1ஆம் வொசகத்திலிருந்து 3ஆம் வொசகம் வமர சட்டமூலத்தின் 

ெகுதியொக இருக்ககவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Clauses 1 to 3 ordered to stand part of the Bill. 
 

ප්රඥපප්ින වග්දිනය ්හස නාමය පනත් පකටු පපතහි පකො ්්ව 
හසැටිය  ිනබිය යුුරයයි නිපය ග කරන ලදී.  

පනත් පකටු පත  ්ශපශ් ාන රහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
சட்டைொகு வொசகமும் தமலப்பும் சட்டமூலத்தின் ெகுதியொக இருக்க 

கவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

சட்டமூலம் திருத்தைின்றி அறிக்மக தசய்யப்ெட்டது. 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported without Amendments. 
 

ගු පජෝද ප් ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு க ொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, "පනත් ශකටුම්පත ෙැන් 

තුන්වන වර කියවිය ුතතුය" යි මා ශයෝ්නා කරනවා.  
 

ප්රශ්පනය ිධම්න ලදි්ද  ්භා ් මත ිධය. 
පනත් පකටු පත ඊ  අනුකූලව ුර්දවන වර කියවා ් මත කරන 

ලදී.  
வினொ விடுக்கப்ெட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

அதன்ெடி, சட்டமூலம் மூன்றொம் முமறயொக ைதிப்ெிடப்ெட்டு 

நிமறகவற்றப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the Third time, and passed. 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 
 

ගු පජෝද ප් ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு க ொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, "පාර්ලිශම්න්තුව ෙැන් ක්  

තැිහය ුතතුය" යි මා ශයෝ්නා කරනවා. 
 
ප්රශ්පනය ්භාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்ெப்தெற்றது. 

Question proposed. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සභාව ක්  තබන අවසවථාශව ්ර වන.  ගරු නලින් බණ්ඩා ාර 

්යමහ මන්්රීතුමා. 

 

කල්තැබීප  ප්රශ්පන 
ஒத்திமவப்பு வினொக்கள் 

ADJOURNMENT QUESTIONS  

ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் ெண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, කිකකර්ම ඇමතිතුමාටයි මා 

ශම් ්ර වනය ශයොමු කරන්ශන්. 

1. ර්ශව කාබනික ශපො ශහොර ්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීම 
නිසා රට තුළ වී වගාව ඇතුළු ශභෝග වගා ගණනාවක 
අසවවැන්න අඩු වී ඇති බව ඔබතුමා ෙන්ශන්ෙ? 

2. මහ කන්නශව අසවවැන්න අඩු වීම ්රති තයක් ශලස 
රසන්න ව ශයන් සඳහන් කළ හැකිෙ? 

3. වී වගාශව අසවවුව අඩු වූවන් ශවුවශවන් වන්දි ශගවීමක් 
කරන්ශන්ෙ? 

4. එය ගණනය කරන්ශන් ශකශසේෙ? 

5. ශගවන වන්දි ්රමාණය ශකොපමණෙ? 

6. ශගොවීන් වි ාල ්රමාණයක් වගා කරන බඩා  ඉරිුර සඳහා 
වන්දි ශගවීමක් කරන්ශන්ෙ? 

7. ඒ සඳහා ශගවීමක් කරන්ශන් නම් ඒ පිළිබඳ විසවතර ගරු 
සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ? 

8. උඩා රට සහ පහතරට එළවලු ශගොවීන් ශවුවශවන් වන්දි 
ශගවීම් කරන්ශන් ශකශසේෙ? 

9. අපනයන ශභෝග වගා කරන ශගොවීන් සඳහා ර්ය වන්දි 
ශගවීමක් කරන්ශන්ෙ? 

10. ශනො එශසේ නම් ඒ මන්ෙ? 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, වර්තමාන ්නාධිපතිතුමා 

කාබනික ශගොවිතැන ්රවර්ධනය කිරීශම් වැඩා  පිළිශවළ ඉතාම 

කිජනමින් ක්රියාත්මක කිරිමට කටුතතු කිරීම නිසා ශම් වන විට 

ශගොවීන් වි ාල ්රමාණයක් අසරණශවලා සිටින බව අපි ෙන්නවා. 

අපි වි වවාස කරනවා, ශම් නිසා වී අසවවැන්ශන් ෙළ ව ශයන් 

සියයට 50ක, 55ක අඩු වීමක් සිදු ශවයි කියලා. එශසේ අඩු වුණාම 

ශකොපමණ වන්දියක් ශගවනවාෙ? අපට ෙැන ගන්න ලැබුණා, 

කිශලෝවකට රුපිය්  25ක් ශගවනවා කියලා. කිශලෝවකට 

රුපිය්  25ක් ශගවීම ්රමාණවත්ෙ කියන බරපතළ ්ර වනය 
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 ශගොවියාට තිශබනවා. ශගොවියා කියන්ශන් වී ශගොවිතැන් කරන 

අයම විතරක් ශනොශවයි. ශගොවියා කිවවාම ශබොශහෝ විට වී 

ශගොවියා ශෙසට විතරයි අවධානය ශයොමු වන්ශන්. එතැනින් එහාට 

ගිය ෙැවැන්ත ශගොවි පරපුරක් අශේ රශට් ඉන්නවා. උඩා රට, 

පහතරට එළවලු ශගොවීන්, ශහේන් ශගොවිතැන් කරන ශගොවීන්, බඩා  

ඉරිුර වගා කරන ශගොවීන්, ඒ වාශේම අපනයන කිකකර්මය 

ඉලක්ක කර ගත් කුරුඳු, ගම්මිරිසව වැනි ශභෝග වගා කරන 

ශගොවීන්, ශපෝ  වගා කරන ශගොවීන්, පහතරට ශත් වගා කරන 

ශගොවීන් යන ශම් හැම ශකශනක්ම අෙ ශපොශහොර ්ර වනශයන් 

මිරිකිලායි ඉන්ශන්. අෙ ශගොවියා ෙැවැන්ත ී.ඩා නයකින් ඉන්ශන්. මා 

ෙැක්කා, ඊශව අුවරාධපුරශව පැවැති ඔබතුමන්ලාශේ 

ශපොශහොට්ටුව පක්ෂශව රැසවවීශම්දීත් ශපොශහොර ගැන කථා කරශදී, 

ශගොවියා ගැන කථා කරශදී එතැනට පැමිණ සිටි ශපොශහොට්ටුව 

පක්ෂශවම අයත් ක  ගහනවා, "අපට ශපොශහොර ශෙන්න" කියලා. 

ඒක බරපතළ තත්ත්වයක් විධියට අපි ෙකිනවා. අපි ෙන්නවා, අෙ 

රර්ථික ව ශයන් අශේ රට කඩා ා වැටිලා තිශබන බව. රර්ථික 

ව ශයන් රට කඩා ා වැශටන්න ්රධානම ශහේතුව තමයි, කික 

කර්මාන්තයට එ් ල වුණු ශම් ෙැවැන්ත පහර. ශමොකෙ, එක 

පැත්තකින්, ශපොශහොර නතර කරනශකොට අශේ අසවවැන්න අඩු 

වුණා; අපනයන අඩු වුණා. අනික් පැත්ශතන්, සහ්  ශවන්න 

පුළුවන්, පරිශභෝ්නයට අව ය ශවනත් ද්රවය ශවන්න පුළුවන්, ඒවා 

රනයනය කිරීම සඳහා අමතර ශඩා ොලර් ්රමාණයක් වියෙම් කරන්න 

අපට සිශධශවලා තිශබනවා. ශමය බරපතළ තත්ත්වයක්.  

මා දිගටම කිවවා, ෙකුණු රසියාතික රටව්  දිහා බැලුවාම, ඒ 

කිසිම රටක 2019 ශනොවැම්බර් මාසශව සිට 2021 ශනොවම්බර් 

මාසය ෙක්වා කාලය තුළ විශශ  සංචිත අඩුශවලා නැහැ කියලා. 

ලංකාශව විතරයි එශහම අඩුශවලා තිශබන්ශන්.  ඇෆවගනිසවථානශව  

විශශ  සංචිත සියයට 14කින් වැිජ ශවලා තිශබනවා. ශන්පාලශව, 

භූතානශව, මාලදිවයිශන් සියයට 20කින් වැිජයි, බංේලාශශ ශව, 

ඉන්දියාශව සියයට 37යි; පාකිසවතානශව සියයට 4 කින් 

වැිජශවලා තිශබනවා. හැබැය, අශේ රශට් විතරක් අඩුශවලා 

තිශබනවා. එකත් ශපොිජ ්රමාණයකින් ශනොශවයි, සියයට 79කින් 

අඩුශවලා තිශබනවා. ඒකයි අපි කියන්ශන්, ්රධාන ව ශයන්  කික 

කර්මාන්තයට ෙැවැන්ත මරු පහරක් එ් ල වුණාය කියලා.  

්නාධිපතිතුමා අුවරාධපුරශව ශගොවීන්ට කියනවා, ශපොශහොර 

දීලා ශහෝ ශනොදී රොයම සියයට 100කින් වැිජ කරනවා කියලා. 

්නාධිපතිතුමා අපට ශම් කාරණය පැහැදිලි කරන්න නන . 

ශපොශහොර දීලා ශහෝ ශනොදී රොයම සියයට 100කින් වැිජ 

කරන්ශන් ශකොශහොමෙ? ශගොවීන් වගා කරන්න නන  නැශෙ? 

ශගොවියා ශගෙර සිටියත් ඔබතුමන්ලා වන්දි ශගවනවාෙ? ඔවුන්ශේ 

රොයම වැිජ කරනවාෙ? ඔවුන් ශවනත් රොයම් මාර්ගයක් සඳහා 

ශයොමු කරනවාෙ?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, ශමය බරපතළ ්ාතික 

්ර වනයක්. අෙ කික කර්මාන්තය කඩා ා වැටීම හරහා රශට් 

ශගොවිතැනට, කික රර්ථිකයට, රශට් රර්ථිකයට බරපතළ 

බලප මක් එ් ලශවලා තිශබනවා. ශගොවි පවු්  කඩා ා වැටිලා. 

ශමොකෙ, අශේ රශට් මිලියන 2කට වැිජ පවු්  ්රමාණයක් ඍජුව 

ශගොවිතැනට සම්බන්ධශවලා ඉන්නවා. වක්රව, අර්ධ ව ශයන් 

ශගොවිතැශන් ශයශෙන වි ාල පිරිසකුත් ඉන්නවා. ශගොවියාශේ 

අසවවැන්න අඩු වීම පාරිශභෝගිකයන් විධියට රශට් සමසවත 

්නතාවටම බලපානවා. ශම් බරපතළ තත්ත්වශයන් ශගොවියා 

මුොශගන ඊළඟ කන්නශවදී ශහෝ ශගොවියාට නැඟිටින්න පුළුවන් 

රර්ථිකයක් ශගොඩා  නැඟීම ශම් ර්ශව ුතතුකමක් විධියට අපි 

ෙකිනවා. ඒ නිසා ශම් ්ර වනයට ගරු ඇමතිතුමාශගන් සහ ර්ශයන් 

ඉතාම පැහැදිලි පිළිතුරක් වාශේම කිජනම් විසඳුමකුත් අපි 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  
 

ගු ඩී.බී. පහසේරත් මහසතා තපශු ් පත්  පගොිධපපොැ 

ප්රවර්ාන හසා කිරි හසා බිත්තර ආ්රිත කර්මා්දත රාජය 

අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு டீ.ெி. கஹரத் - கொல்நமட வளங்கள், ெண்மணகள் 

கைம்ெொடு, ெொல் ைற்றும் முட்மட சொர்ந்த மகத்ததொழில் 

இரொ ொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. D.B. Herath - State Minister of Livestock, Farm 
Promotion and Dairy and Egg Related Industries) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, ගරු නලින් බණ්ඩා ාර ්යමහ 

මන්්රීතුමා ඉදිරිපත් කළ ්ර වනය සැලකි් ලට ශගන මට කියන්න 

පුළුවන්, අපි පරිසර හිතකාීට හරිත කික කාර්මික වැඩා  පිළිශවළක්, 

ඒ වාශේම ශලඩා  ශරෝගවලට ශගොදුරු වූ ්නතාව ඉන් මුො ගැනීම 

සඳහා ක්රියාත්මක කළ ුතතු වැඩා  පිළිශවළක්, ඒ වාශේම 

ශශ ගුණික විපර්යාසවලට මුහුණ දීමට අව ය වැඩා  පිළිශවළක් 

ගැේ ශවලා තිශබන කික කාර්මික ්රතිපත්තියක් ශම් වන විට 

ක්රියාත්මක කර තිශබන බව.  

ගරු මන්්රීතුමනි, ඔබතුමා අසවවැන්න ලබා ගැනීම පිළිබඳවත් 

කිවවා. කාබනික වගාවල ශයදුණු සමහර ශගොවි මහත්වරු 

ෙැනටමත් වැිජ අසවවැන්නක් ශන ළා ශගන තිශබනවා. නමුත්, ්රමාෙ 

ශවලා වගා කරලා ශශ ගුණික ගැටලුවලට මුහුණ දුන් ශගොවීන්ශේ 

අසවවැන්න අඩු ශවලා තිශබනවා. ශම්වා සැලකි් ලට ශගන අපි 

රුපිය්  මිලියන 40,000ක මුෙලක් ශම් වන විට ශවන් කර 

තිශබනවා, වන්දි ශගවන්න. ශගොවීන්ශේ වගා ක්ශෂේත්රවල වපසරිය 

අුවවත්, අසවවැන්න අුවවත් වන්දි ්රමාණය තීන්දු කරන්න 

පුළුවන්. ශම්ක, මහ කන්නශව අසවවැන්න ශනළමින් පවතින 

කාලයක්. එම නිසා ගරු මන්්රීතුමාශේ ්ර වනයට පිළිතුරක් දීමට 

අව ය සම්පූර්ණ ශතොරතුරු ගන්න තව මාසයක පමණ කාලයක් 

යනවා. ඒ අුවව  ශගොවීන්ට වගා හානි වුණා නම්, අසවවැන්න අඩු 

වුණා නම්, වන්දි ලබා දීමට අපි රුපිය්  මිලියන 40,000ක මුෙලක් 

ශවන්කර ශම් වනශකොට එම කටුතතු කරමින් සිටිනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, එතුමාශේ ්ර වනවලට පිළිතුරු 

ලබා ශෙන්න මාසයක කාලයක් ගතවන බවත් ගරු කිකකර්ම 

ඇමතිතුමා ශවුවශවන් මා ්රකා  කර සිටිනවා. ශමොකෙ, මහ 

කන්නශව අසවවැන්න ශනළාගත් පනිවයි  ගරු මන්්රීතුමාශේ  

්ර වනවලට පිළිතුරු ශෙන්න පුළුවන්  වන්ශන්.  

සවතුතියි. 
 

ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் ெண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, මට අතුරු ්ර වනයක් අහන්න 

පුළුවන්ෙ? 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

අතුරු ්ර වන අහන්න හැකියාවක් නැහැ, ගරු මන්්රීතුමා. 
 

ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் ெண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු රා්ය ඇමතිතුමා මශේ ්ර වනවලට උත්තර නම් දුන්ශන් 

නැහැ. මහ කන්නය ශනොශවයි, මම බඩා ඉරිුර ගැන ඇහුවා; එළවලු 

ගැන ඇහුවා. 
 

ගු ඩී.බී. පහසේරත් මහසතා 

(ைொண்புைிகு டீ.ெி. கஹரத்)  

(The Hon. D.B. Herath) 
සභාශව නීති රීති උ් ලං නය කරන්න එපා. ඔබතුමා 

වගකිවුතතු මන්්රීවරශයක් ශන්. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශෙවැනි ්ර වනය, ගරු උපු්  ගලේපත්ති මන්්රීතුමා. 

 

ගු තවවා ය  උපුල් ගලප්පත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்ெத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, මා ශම් ්ර වනය අහන්ශන් 

වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාතයතුමාශගන්. 

සංචාරක වයාපාරය තුළ විශශශීය සංචාරකයන් රකර්ෂණය 

කර ගැනීම ශකශරහි අවධානය ශයොමු කිරීශම්දී යාල 

වශනෝෙයානයට හිමි වන්ශන් ඉතා වැෙගත් සවථානයකි. එශමන්ම, 

ශලෝකශව සංචාරය කළ ුතතු සවථාන සැලකීශම්දී, සංචාරක සඟරා 

කිහිපයකම යාල වශනෝෙයානය මු්  සවථානවලට පැමිණ 

තිශබනවා. එබැවින් අප ඒ පිළිබඳව විශ ේෂ අවධානයක් ශයොමු කළ 

ුතතුයැයි මම වි වවාස කරනවා. ඒ අුවව, මම පහත ්ර වනවලට 

පිළිතුරු බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. 

1.  යාල වශනෝෙයානය ්ාතයන්තර මට්ටශම් සංචාරක 
ගමනාන්තයක් ශලස සංවර්ධනය කිරීමට ශගන ඇති 
පියවර ශමොනවාෙ? 

2.  ෙැනට සංචාරකයන් සඳහා ඇතුළුවීම අත්හිටුවා ඇති 
මධයාහවන 12.00 සිට පසවවරු 2.00 ෙක්වා කාලය 
සංචාරකයන් සඳහා විවිත කිරීමට හැකියාවක් තිශේෙ? 

3.  සංචාරකයන් රැශගන යන ජීේ රථ වශනෝෙයාන නීති 
උ් ලං නය කරන අවසවථාවන්හිදී රියැදුරුට පමණක් 
තහනම් කාල සීමාවක් පැනවීමට හැකියාවක් තිශේෙ?  

 මම හිතන විධියට රියැදුරුට විතරක් ශනොශවයි, ජීේ 
රථයටත් තහනම් කාල සීමාවක් පනවනවා. 

4.  යාල වශනෝෙයානය සහ ඒ හා සබැඳි කටුතතු හරහා 
්රශශ ශව ්නතාවශේ රර්ථිකය  ක්තිමත් කිරීමට වැඩා  
පිළිශවළක් තිශේෙ? තිශේ නම්, ඒ ශමොනවාෙ? 

ගරු අමාතයතුමාශගන් මම තවත් කාරණයක් අහන්න නන .  

රුපිය්  ිහලියන හතකට වැිජ රොයමක් 2017දී යාල 

වශනෝෙයානශයන් ලැබු ණා. පාසවකු ්රහාරයත් එක්ක, ඒ වාශේම 

ශකොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක ඉතාම නරක විධියට ඒ රොයම අඩු 

වුණා. ශමොකෙ, සංචාරකයන්ශේ පැමිණීම අඩු වුණු නිසා. නමුත්, 

ෙැන් අශේ ර්ය ශකොවිඩ් වසංගතය නිසා ඇති වූ එම තත්ත්වය 

මැනවින් කළමනාකරණය කිරීම නිසා ශශශීය සහ විශශශීය 

සංචාරකයන්ශේ පැමිණීම ඉහළ ගිහි් ලා තිශබනවා. පනිගිය යහ 

පාලන රණ්ඩුශවන් තමයි මධයාහවන 12.00 සිට පසවවරු 2.00 

ෙක්වා වූ පැය ශෙකක කාලය තුළ සංචාරකයන්ට ඇතුළු වීම 

තහනම් කර තිශබන්ශන්. ශම් ගැනත් විශ ේෂ අවධානයක් ශයොමු 

කරන්න, ගරු අමාතයතුමනි.  

අපි යාල වශනෝෙයානශයන් ලැශබන රොයම වැිජ කර 

ගන්නත් කටුතතු කරන්න නන . අෙ වනශකොට යාල වශනෝෙයානය 

ඇතුශළේ තිශබන සංචාරක බංගලාවක් 10ශෙශනකුට, 15ශෙශනකුට 

නවාතැන් ගැනීමට ශවන් කරන්ශන් රුපිය්  7,000කට.  මම 

හිතන්ශන් අෙ තිසවසමහාරාම ්රශශ ශව ශහෝ යාල ්රශශ ශව 

කාමරයක් ගන්නත් බැහැ, රුපිය්  7,000කට. හැබැයි, යාල 

ඇතුශළේ සතුන් නරඹමින්, ඇඳ ඇතිරිලි ශකොට්ට ශමට්ට ඇතුළු 

සියලු පහනිකම් බුක්ති විඳිමින් 10ශෙශනකුට රුපිය්  7,000කින් 

ෙවසක් ගත කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා  ඒ සංචාරක බංගලාවල 

තත්ත්වය තවදුරටත් ඉහළ නංවමින්, එහි මිල ගණන් වැිජ කරන්න 

කියන ශයෝ්නාවත් ශම් අවසවථාශව මම ඉදිරිපත් කරන්න 

කැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, යාල ඇතුශළේ සංචාරකයන්ට 

ශවන් කළ විශවක සවථානයක් තවමත් නැහැ. මම ෙන්නා විධියට 

ඔවුන්ට වැසිකිළි පහනිකම් සඳහාවත් ශහොඳ සවථානයක් නැහැ. ඒ 

වාශේම rest area එකක්වත් නැහැ. ඒ ශකශරහිත් ගරු 

ඇමතිතුමාශේ අවධානය ශයොමු කරන්න කියා මා ඉ් ලනවා.  

ශමොකෙ, අපට යාල වශනෝෙයානය හරහා වි ාල විශශශීය 

රොයමක් උපයා ගන්න පුළුවන්. ඒ වාශේම සිජු හා 

වක්රාකාරශයන් රැකියා අවසවථා උත්පාෙනය කරන්නත් පුළුවන්. 

අෙටත් මම හිතන්ශන් යාල, බූන්ෙල, ලුණුගම්ශවශහර, ශවශහරගල 

කියන වශනෝෙයාන තුළින් 5,000කට රසන්න පිරිසක් සිජු හා 

වක්රාකාරශයන් රොයම් උපයමින් ජීවත් වනවා. ශම් සියලු 

ශෙනාශේම රොයම් සරු කරන්නත්, ඔවුන්ශේ රොයම් මාර්ග 

නිරක්කත කරන්නත් ඔබතුමාශේ අවධානය ශයොමු කරන්න කියලා 

මම ඉ් ලා සිටිනවා. 

 

ගු ීත.බී. රත්නායක මහසතා තවන ී.ීම හසා වන ්ශර්ව්ණ 

අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு சீ.ெி. ரத்நொயக்க - வனசீவரொசிகள் ைற்றும் வனப் 

ெொதுகொப்பு அமைச்சர்) 

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, කාලාුවරූපව ශම් ්ර වනය  

ඇසීම පිළිබඳව ඇත්ත ව ශයන්ම මම අශේ ගරු  උපු්  

ගලේපත්ති මන්්රීතුමාට සවතුතිවන්ත වනවා.  මහ ශපොශළොශව පය 

ගහලා ජීවත් වන, සමා්ය පිළිබඳව ශහොඳ අවශබෝධයක් ඇති 

තරුණ මන්්රීවරයකු හැටියට එතුමාට ශම් කාරණය ශහොඳින් 

ෙැශනනවා. අෙ කාලීන අව යතාවත් එයයි. ඒ අව යතා සඳහා ඒක 

රාිෂ වන එවැනි අය ශම් ගරු සභාවට එවීම පිළිබඳව මම 

හම්බන්ශතොට දිසවත්රික්කශව ්නතාවට සවතුතිවන්ත වනවා.   මම 

එශහම කිවශව ශවන ශමොකක්වත් නිසා ශනොශවයි. මුේ  

අමාතයාං ශයන් යැශපනවාට වඩා ා මුේ  අමාතයාං යට රොයම් 

උත්පාෙනය කර ශෙන රයතනයක් හැටියටයි වනජීවී හා වන 

සංරක්ෂණ අමාතයාං ය ක්රියාත්මක වන්ශන්. සංචාරක 

වයාපාරයත් එක්ක අපි කටුතතු කරනවා. සංචාරක වයාපාරයත් 

එක්ක කටුතතු කරමින් තමයි අපි රොයම් උත්පාෙනය කරන්ශන්. 

ශම් සඳහා සකලවිධ අමාතයාං  බශධශවලා තිශබනවා. ශමශලස 

සකලවිධ අමාතයාං  බශධ වීම එක්ක වි ශ ේෂශයන්ම සංචාරක 

අමාතයාං ය වාශේම අධයාපන අමාතයාං යත් ශම් පිළිබඳ ෙැුවම 

සපයන ශක්න්ද්රසවථාන බවට පරිවර්තනය කරන්න කටුතතු කර 

 තිශබනවා. ශම් කාර්යභාරය ක්රියාත්මක කිරීශම්දී එතුමා කිවවා 

වාශේ එම රයතන නවීකරණය කරන්නත් නන . ඒ වාශේම අශේ 

නිලධාරින්ශේ රක් පමය ශවනසක් ඇති කර ගන්නත් නන . ශම් 

රක් පමය ශවනස ඇති ශනොකර අපි ශකොශතක් කථා කළත්, 

ශකොශතක් සැලනිම් හැදුවත් අපට ඒවා ක්රියාත්මක කරන්න 

පුළුවන්කමක් ලැශබන්ශන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, ශම් ශමොශහොත වනශකොට 

ශරෝගීන්ශේ ජීවිත ඇපයට තියලා -උගසට තියලා-  විත්තීය සමිති 

අයිතිවාසිකම් ගැන කථා කරන තත්ත්වයට ශම් රට පැමිණිලා 

තිශබනවා.  අධිකරණ ඇමතිතුමාත් ශම් ගරු සභාශව ඉන්න නිසා 

මම ශම් කාරණය කියන්න කැමතියි. අපි, අශේ මිනිසව ජීවිත 

රරක්ෂා කර ගන්න අව ය පනිිහම සකසව කර ගත ුතතුයි කියන 

කාරණය මම විශ ේෂශයන් සඳහන් කරනවා.   

ෙැන් උපු්  ගලේපත්ති මන්්රීතුමා අහපු ්ර වනයට සමහර 

ශවලාවට මට පිළිතුරු ලබා ශෙන්න පුළුවන් ශවයි. නමුත් පනිගිය 

අවුරුදු ශෙක තුශන්දීත් ලැබුශණ් ශම් පිළිතුරම ශවන්න පුළුවන්, 

ගරු මන්්රීතුමා. තව අවුරුදු ශෙකකින් පනිව ශම් ්ර වනය ඇහුවත් 

ශම් පිළිතුරම ලැශබන්න පුළුවන්. එම නිසා ඔබතුමා ඒ 
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සවථානවලට ගිහි් ලා, ්රාශයෝගිකව ශසොයා බලා ඒ කටුතතු 

කරන්න. ඇමතිවරයා හැටියට මම ඒ කටුතතු ක්රියාත්මක කරන්න 

ූ ොනම් වනවා. ඒ නිසායි මම ඔබතුමාට කිවශව ශම් සඳහා කටුතතු 

කරන්න නන  කියලා.  

සංචාරක බංගලා ගැන කථා කිරීම ගැන මම ඔබතුමාට 

සවතුතිවන්ත වනවා, ගරු මන්්රීතුමා. ඒ සංචාරක බංගලාවම අපි 

රුපිය්  7,000කට ෙහ ශෙශනකුට තමයි ශෙන්ශන්. ඒ අුවව එක් 

ශකශනකුට වැය වන්ශන් රුපිය්  700යි. හැබැයි, 

තිසවසමහාරාමයට ඇවි් ලා, එක් ශකශනකු නවාතැන් ගත්ශතොත් 

ශකොච්චර මුෙලක් වැය වනවාෙ කියලා ශශශීය හා විශශශීය 

සංචාරකයන් ෙන්නවා. එම නිසා අෙ ඒ සංචාරක බංගලා 

නවීකරණය කරලා, ඒ සඳහා නි වචිත මුෙලක් ලබා ගන්න කටුතතු 

කරන්න නන . මුේ  සම්බන්ධ අණ පනත් අුවව වාශේම 

්රාශයෝගික ව ශයන් සමහර තැන්වල එශලස ගාසවතු වැිජ කර 

ගන්න බැහැ කියන තීන්දුශව අපට ඉන්න පුළුවන් ශවයි. එනමුත් 

අපට අව ය වනවා, ශම් සංචාරක බංගලා නඩා ත්තු කර ගන්න. 

ශබොන්න වතුර ටික හරියට නැහැ. මුහුදු වතුර අරශගන එයින් 

පානීය ්ලය සකසා ශගන ලබා දිය ුතතු ශවනවා. ඒ වාශේම මාර්ග 

පශධතිය සකසව කර ගන්න නන . ශම් කාරණා සිය් ල සිදු කරමින් 

ඉදිරියට යා ුතතු ශවනවා. 

ඒ වාශේම සංචාරකයන්ශේ රරක්ෂාවත් තහවුරු කරගත 

ුතතුයි. මුහුණු ශපොශත් ඒවා ගැන සඳහන් ශවනවා. නන්දිමිත්ර කියන 

ඇතා වාහනයකට පහර දීලා තිබුණා. එශසේ පහර දීමට කලින් 

සැ න්ශඩා ෝ කියන අලියාට සංචාරකයන් ශගන යන වාහනයක සිටි 

පිරිසක් ඔච්චම් කරලා තිබුණා. ඒ සතුන් ඒවා හිශත් තබාශගනයි 

ඉන්ශන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, ශමතැන කථාවක් 

තිශබනවා. ඔබතුමාත් හම්බන්ශතොට දිසවත්රික්කශව. විශ ේෂශයන්ම 

නන්දිමිත්ර කියන ඇතා යාලට යන්න කලින් සිතු් පවව පාශර් 

තමයි සිටිශව. ඒ පාශර් යන වන්ෙනාකරුවන් ඒ සතාට කන්න දීලා 

පුරුදු කරලා තිබුශණ්. හැබැයි, ඒ සතාශගන් ශේශරන්න නන  නිසා 

වාහනයක ගිය පිරිසක් ඒ සතාශේ ඇඟට උණු වතුර ෙමා 

අඩා න්ශත්ට්ටම් කරලා තිබුණා. ඒ වාහනය ෙැකලා තමයි ඒ සතා 

ඇවිත් තිබුශණ්. 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාශේ කථාව ශකටි කළා නම් ශහොඳයි.  
 

ගු ීත.බී. රත්නායක මහසතා  
(ைொண்புைிகு சீ.ெி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
මම ශම් කථාව කියන්න නන , මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි. 

ඔබතුමා හම්බන්ශතොට නිසා ඔබතුමා ශම් ගැන ෙැනගත්තාට, ශම් 

ගැන රටටත් කියන්න නන . මම ශම් කාරණය විශ ේෂශයන්ම රටට 

කියන්න නන . එශහම ශනොකිවශවොත්, ඔබතුමා ඒවාට උත්තර 

ශෙන්ශන් නැහැ ශන්; මමයි උත්තර දිය ුතත්ශත්. 

ඒ සතා ඒ විධියට පළි ගැනීමක් කර තිශබන බව ශමහිදී 
විශ ේෂශයන්ම සඳහන් කරන්න නන . නමුත් එතැනදී අපට 
අපවාෙයක් එනවා. ්රං ශව සිට පැමිණි සංචාරකයන් 
"අනාරක්කතයි" කියන කාරණය ශමතැනදී මතු කරන්න පුළුවන්. 
ඒ නිසා අපි ඒ නිරක්කතභාවය ලබා දීම සඳහා අව ය කටුතතු 
කරන්න ූ ොනම් ශවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, ගරු උපු්  ගලේපත්ති 

මන්්රීතුමා අසා තිශබන ්ර වනයට පිළිතුර ශමශසේයි.  

1.  යාල ්ාතික උෙයානය ්ාතයන්තර මට්ටශම් සංචාරක 
ගමනාන්තයක් ශලස පවත්වා ශගන ය ම සඳහා වනජීවී 
සංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුව විසින් පහත සඳහන් 
ක්රියාමාර්ග ගුව ලැශේ. 

 i. සංචාරකයන් සඳහා ්රශව  පත්ර නිකුත් කිරීම 
පරිගණක රශ්රිතව සිදු කිරීම සහ ්ාතික 
උෙයානයට ඇතුළු වීශම් බලපත්ර මාර්ගගත 
ක්රමශවෙයක් ඔසවශසේ ලබා ගැනීමට අවකා  සලසා 
තිබීම. 

 ii. ්ාතයන්තර මට්ටශම් විහරණ පහනිකම් සවථාපිත 
කිරීම මගින් සංචාරකයන් සඳහා පහනිව සැලසීම. 

 iii. ්රී ලංකා ශකොටි සම්බන්ධ පර්ශවෂණ හා ශවනත් 
ශතො රතුරු සහිත මධයසවථානයක් පලටුපාශන් 
පිහිටි උෙයාන මූලසවථානය රශ්රිතව සවථාපිත කිරීම 
මගින් සංචාරකයන් ශවත ශකොටි සම්බන්ධ ෙැුවම 
ලබා ගැනීමට අවසවථාව සැලසීම. 

 iv. ්ාතික උෙයානය තුළ මාර්ග පශධතිය 
යාවත්කාලීනව නඩා ත්තු කිරීම. 

 v. සංචාරක නිවාස අලුත්වැිජයා කිරීම සහ 
යාවත්කාලීන නඩා ත්තුව මගින් ගුණාත්මක 
භාවශයන් ඉහළ නවාතැන් පහනිකම් සවථාපිත 
කිරීම. 

 vi. උෙයානය තුළ සනීපාරක්ෂක පහනිකම් සහ පිරිසිදු 
බව පවත්වාශගන ය ම සඳහා විශ ේෂ වැඩා  
පිළිශවළක් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා උපශෙසව ලබා 
දීම. 

 vii. පට්ටංගල මුහුදු තීරය රශ්රිතව ්ාතයන්තර 
මට්ටශම් විශවක සහ විහරණ මධයසවථානයක් 
සවථාපිත කිරීම සඳහා ඉදි කිරීම් සිදු කරශගන ය ම. 

 viii. යාල ්ාතික උෙයානශව සංචාරක කලාප තුළ 
වනජීවීන් නිලබව ෙැකීමට හැකි වන පරිදි මග 
ශෙපස යටිකැලය ඉවත් කිරීම, දිය වළව්  සවථාපිත 
කිරීම, තිණ භූමි නඩා ත්තු කිරීම සහ දිය වළව්  
සඳහා ූ ර්ය බල ්ලසම්පාෙන ක්රමයක් සවථාපිත 
කිරීම. 

 ix. යාල ්ාතික උෙයානශව කලාප අංක 01 තුළ 
සංචාරක තෙබෙය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා 
කලාප අංක 03 -ග් ශේ රශ්රිතව- සංචාරක 
පහනිකම් සංවර්ධනය කිරීම. 

 x.  වාසසවථාන නිශපෝෂණ කටුතතු සහ ශවනත් 
සංචාරක පහනිකම් වර්ධනය කිරීම ශහේතුශවන් 
වන සතුන් නිලබව ෙක්නට හැකිවන 
ලුණුගම්ශවශහර ්ාතික උෙයානය, යාල ්ාතික 
උෙයානශව ශකොටසක් ශලස නැවත නම් කර 
කළමනාකරණය කිරීමට ක්රියාත්මක කිරීම. 

 xi.  යාල ්ාතික උෙයානය ශවත එන සංචාරක මඟ 
ශපන්වන්නන්ශේ සහ සවශවච්ඡා මාර්ශගෝප 
ශශ කයන් සහ සංචාරක ජිේරථ රියදුරන්ශේ 
ධාරිතා වර්ධනයට අව ය පුහුණු සහ ෙැුවවත් 
කිරීශම් වැඩා සටහන් ක්රියාත්මක කිරීම. 

 xii.  ්ාතික උෙයානය තුළ රා්කාරිශව නිුතතු වනජීවී 
නිලධාරින්ශේ කාර්යක්ෂමතාව පවත්වා ගැනීම 
සඳහා අව ය වන පහනිකම් එම නිලධාරින් ශවත 
ලබා දීම.  

 xiii.  ්ාතික උෙයානය තුළ කලාප අංක 1හි මාර්ග 
පශධතිශව ඇතිවන මාර්ග තෙබෙය 
කළමනාකරණය කර සංචාරකයන්ට පහනිව 
පිණිස රථවාහන සැලැසවමක් පිළිශයළ කර 
ක්රියාත්මක කිරීම. 

 xiv.  ්ාතික උෙයානය තුළ මාර්ග භාවිතශව දී සිදු කරන 
වැරදි පිළිබඳව ශසොයා බැලීම සඳහා ශවගමාන 
වැනි උපකරණ සවිකර ඒ සම්බන්ධව කටුතතු 
කිරීමට කණ්ඩා ායමක්  ශයෙවීම.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

02.  ශම් වන විට යාල ්ාතික උෙයානශව කලාප අංක 01 තුළ 
අධික සංචාරක තෙබෙය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා 
පරිසර විෙයාත්මක ශහේතු මත දීර්  ශසොයා බැලීමකින් පනිව 
මධයහවන 12.00 සිට ප.ව.2.00 ෙක්වා සංචාරකයන් ගමන් 
කිරීම නවත්වා ඇත.  ශම් ෙක්වා එම ක්රියාමාර්ගය තුළින් 
අත් වී ඇති ්රතිඵල නිසිශලස තක්ශසේරුවකින් පනිව එම 
ශවලාව  ශවනසව කිරීම සඳහා තීරණය කළ හැක.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙැන් අවසන් කරන්න. කථාශව ඉතිරි ටික 

සභාගත කරන්න. ෙැනට විනාිජ 11ක් ගතශවලා තිශබනවා.  
 

ගු ීත.බී. රත්නායක මහසතා  
(ைொண்புைிகு சீ.ெி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
Block 1, Block 2, Block 3, Block 4, Block 5 කියලා 

blocks තිශබනවා. ශමහිදී  මම විශ ේෂශයන්ම කියන්න නන ,  යාල 

්ාතික වශනෝෙයානයට ඇතුළුවීශම් ශේට්ටු  තවත් තැන්වලත් ඉදි 

කරන්නට බලාශපොශරොත්තු ශවන බව.  

මට කාල ශවලාව කිවවා නම්, මම ශම් කරුණු ටික කියවලා 

අවසන් කරනවා.  ්ර වනයක් ඇහුවාම  උත්තර ශෙන්න නන .  

මශේ කථාශව ඉතිරි ශකොටස මම  ්භාගත* කරනවා.  

ශබොශහොම සවතුතියි.  
 
්භාප ්ය මත තබන ලා  ිළිතුරපර් ඉිනරි පකො ්: 
செொபீடத்தில் மவக்கப்ெட்ட விமடயின் எஞ்சிய ெகுதி: 

Rest of the Answer tabled: 

03.  ්ාතික උෙයානය තුළ නීතිරීති උ් ලං නය කරන ජීේරථ රියදුරන් 

ඔවුන් විසින් නීති උ් ලං නය කරන අවසවථාශව ධාවනය කළ 

වාහනයට උෙයානය තහනම් කිරීශම් ක්රියාමාර්ගය අුවගමනය කරුව 

ලබන්ශන් උෙයාන නීති උ් ලං නය කිරීම වැළැක්වීම සඳහා 

රියදුරන් ශමශහයවීමට සහ එම ජීේරථවල රියදුරන් වැරදි අවම 

කිරීමට ශපළඹවීශම් අරමුණ ඇතිවය. එම තත්ත්වය සංශ ෝධනය 

කිරීම සඳහා පනිගිය ෙත්ත හා ශතොරතුරු රශ්රිත වාර්තා වි වශ් ෂණය 

කිරීශමන් පනිව තීරණය කළ හැක.  

04.  යාල ්ාතික උෙයානශව සවථාපිත කරන ලෙ අවධිශව සිට එහි වූ 

සංචාරක විභවය සමඟ බැඳී ශපෝෂණය ශවමින් පවත්නා ්රාශශශීය 

රර්ථික රටාවක් අවට ්රශශ ශව සවථාපිතව ඇත. ඒ අුවව යාල ්ාති 

උෙයානශව සංචාරක විභවයන් ඇනිශරන් ඒ අවට ්නතාව ඍජු 

්රතිලාභ ලබන බව පැහැදිලි ශව. ඊට අමතරව වනජීවී සංරක්ෂණ 

ශෙපාර්තශම්න්තුශව ්නවිහිඳුම්කරණ වැඩා  පිළිශවළ යටශත් විවිධ 

ජීවශනෝපාය සංවර්ධන වයාපිති ක්රියාත්මක කිරීම මඟින් ෙ අවට 

්නතාව ශවත යාල ්ාතික උෙයානශව සංචාරක විභවය ඇනිශරන් 

ඇතිවන රර්ථික ්රතිලාභ ශ්රේෂණය කිරීමට අවසවථාව සලසුව 

ලැශේ.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ීටළඟට, සභාව ක්  තබන අවසවථාශව ශයෝ්නාව, ගරු 

ශ්රේමලා්  ්යශසේකර මන්්රීතුමා.  

මම ගරු මන්්රීතුමන්ලාශගන් ශබොශහොම ශගෞරවශයන් ඉ් ලා 

සිටින්න කැමැතියි, ඔබතුමන්ලාශේ කථාවලදී  නියමිත ශවලාවම 

භාවිත කරන්න කියලා. ශමොකෙ,  තවත් මන්්රීවරුන් 10 ශෙශනක් 

කථා කරන්න ඉන්නවා.  

ගරු මන්්රීතුමනි, ඔබතුමාට මිනිත්තු 5ක කාලයක් තිශබනවා.  

බ්දානාගාර ්හස රැඳිධය්දපේ ගැ ලු ිළිතබඳ 

ප්ොයා බැලීම  පාර්ලිප ්දුර ිධපශ්ේ් කාරක 

්භාව්ව 
சிமறச்சொமலகள் ைற்றும் 

தடுப்புக்கொவலிலுள்ளவர்களின் ெிரச்சிமனகமள 

ஆரொய்வதற்கொன ெொரொளுைன்றத் ததொிகுழு 
 

A PARLIAMENTARY SELECT COMMITTEE TO LOOK INTO 
ISSUES OF PRISONS AND DETAINESS  

 

[අ.භා. 5.01  
 

ගු පප්රේමලාල් ජයප ේ්කර මහසතා 
(ைொண்புைிகு ெிகரைலொல்  யகசக்கர)  

(The Hon. Premalal Jayasekara)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, අෙ  සභාව ක් තබන 

අවසවථාශව මා පහත සඳහන් ශයෝ්නාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"වැලිකඩා  බන්ධනාගාරය ඉදිරිශව වි ාල අකුශරන් "සිරකරුශවෝ ෙ 

මුවෂයශයෝ ය" යන වැකිය ලියා තිබුණත් එය ඒ රකාරශයන්ම 

සිදුශවනවා ෙ යන්න වි ාල ගැටලුවකි. සිරකරුවන්ශේ අයිතිවාසිකම් සහ 

ඔවුන්ශේ නිබසාධනය ශමන්ම, බන්ධනාගාර නිලධාරින්ශේ ගැටලුත් 

වි ාල ්රමාණයක් පවතී.  

බන්ධනාගාරවලට අොළ ගැටලු ශෙස බැලීශම් දී විශ ේෂශයන්ම අභියාචනා 

කිරීශම් දී ගතවන කාලය සහ අභියාචනා නඩුකර  පවත්වාශගන යාශම්දී 

සහ ෙඬුවම් ලබාදීශම් දී සිරගතව සිටින කාලය ශනොසැලකීම, 

සිරකරුවන්ශේ ශසෞඛ්ය පහනිකම් ඉතා පහළ මට්ටමක පැවතීම, 

බන්ධනාගාර තුළ සිටින රැඳවියන්ට අව ය පහනිකම් සහ රහාර පාන 

රදිශයහි ඇති ගැටලු, සිරකරුවන් සඳහා ශවන් කරන මුේ  ඵලොයිව 

ශයොො ගැනීශම් අව යතාව, සිරකරුවන්ශේ රමය ඵලො  නිෂවපාෙන 

කාර්ය සඳහා ශයොො ගැනීම, බන්ධනාගාර නිලධාරින්ශේ ගැටලු රදී 

ව ශයන් වි ාල වපසරියක් තුළ විහිදී ඇත. 

බන්ධනාගාරවල පවතින ශමම ගැටලුවලට මුහුණ දී එහි ඇති කටුක අත් 

ෙැකීම් විඳි මන්්රීවරුන් ශමම ගරු සභාශව ෙ සිටින අතර, මහ්න 

නිශයෝජිතයින් ශලස බන්ධනාගාරවල පවතින ශමම ශේෙනීය තත්ත්වය 

ශකශරහි අවධානය ශයොමු කිරීම අපශේ වගකීමකි. 

එම නිසා බන්ධනාගාර සහ රැඳවියන්ශේ ගැටලු ශසොයා බලා අව ය 

කිජනම් පියවර ගැනීමට විශ ේෂ පාර්ලිශම්න්තු කාරක සභාවක් ඇති 

කිරීමටත්,  ෙැනට අමාතයාං ය විසින් සිදු කර ඇති ශයෝ්නා කිජනමින් 

ක්රියාත්මක කිරීමටත් මම ශම් ගරු සභාවට ශයෝ්නා කරමි." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, ගරු අමාතයතුමාත් ශම් 

අවසවථාශව ගරු සභාශව සිටින නිසා මම විශ ේෂශයන්ම ශම් 

කරුණ මතක් කරන්න නන . ශම් වන විට අලුතින් රරම්භ කරලා 

තිශබනවා සමාව දීශම් යම් ක්රියාවලියක්.  නමුත්, ඒ ක්රියාවලිය තුළ 

199 ට ශපර ලබා දුන් සිවවසව සමාශලෝචනය ක්රියාත්මක 

ශවන්ශන් නැහැ. මම හිතන්ශන් ශබොශහෝ ශෙශනකුට අවුරුදු 

20කින්, 21කින් පමණ ශපොදු සමාවක් ලබා දීලා නැහැ. 

ඇත්ශතන්ම  අෙ ශම් ශවනශකොට අවුරුදු  0, අවුරුදු 90 වාශේ 

වයසවගත පුශගලයන්, ඒ වාශේම රබාධිත ශවච්ච,  එක්තැන් 

ශවච්ච පුශගලයන් වි ාල පිරිසක් බන්ධනාගාරගතව සිටිනවා. 

වැලිකඩා  තිශබනවා,  'චමින්ෙ වාට්ටුව' කියලා එකක්. එහි එවැනි 

වයසවගත පුශගලයන් වි ාල පිරිසක් සිටිනවා. ඒ  අය ශවුවශවන්  

ර්යට වි ාල බරක් ෙරන්න සිදුශවලා තිශබනවා. මම හිතන්ශන් 

එක් සිරකරුශවක් සඳහා රුපිය්  300ක පමණ මුෙලක්  රහාර 

පාන සඳහා පමණක් වැය කරන්න සිශධ ශවලා තිශබනවා. ඊට 

අමතරව Rapid Antigen Test එකට රුපිය්  2,000ක්. ඉන් 

අනතුරුව, දින 14කින් පනිව PCR පරීක්ෂණය සඳහා රුපිය්  

6,000ක්. ඊට අමතරව HIV පරීක්ෂාව කරනවා. ශවනත් X-ray 

පරීක්ෂණ කරනවා. ඒ වාශේ විවිධ රකාරයට ධෂධ සඳහාත් 

වි ාල මුෙලක් වැය ශවනවා.  වසර 15ක්, 20ක්, 25ක් වාශේ කාල 

843 844 

[ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා   
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සීමාවක් තිසවශසේ සිරගතශවලා සිටින අය ෙැිජ අපහනිතාවට පත් 

ශවලා, මානසික ව ශයන් වි ාල ී.ඩා ාවකට පත් ශවලා තිශබනවා.    

ගරු ඇමතිතුමනි, බන්ධනාගාර නිලධාරින් ගැනත් 

විශ ේෂශයන් මතක් කළ ුතතු කාරණයක් තිශබනවා. ඒ අයට 

අව ය  සපත්තු, නිල ඇඳුම්, ශබොත්තම්, ඉණ පටි වැනි ශශව්  වසර 

තුනකින් පමණ ලැිහලා නැහැ කියලා ෙැන ගන්න ලැිහලා 

තිශබනවා.  

ශම් අවසවථාශව දී  ශම්කරුණු සම්බන්ධශයන්  මා ූ ොනම් 

කරශගන පැමිණි  සියලු ශ් ඛ්න ්භාගත* කරනවා.  

ශම් කරුණු පිළිබඳව විශ ේෂශයන් ශසොයා බලන්න කියා මම 

ඉ් ලා සිටිනවා. මම හිතන විධියට බන්ධනාගාර 

ශෙපාර්තශම්න්තුශව නිලධාරින් සිරකරුවන් නිෙහසව කිරීම සඳහා 

අව ය කටුතතු කරශගන ගියත්,  එම අමාතයාං  ශෙක අතර 

නිවැරදි සම්බන්ධතාවක් ශනොමැතිකම නිසා ශමය කඹ ඇදි් ලක් 

බවට පත් ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා ශම් පිළිබඳ විශ ේෂ අවධානය 

ශයොමු කශළොත් ශහොඳයි.   බන්ධනාගාරවල ශගොඩා ක් දුරට කැරලි 

මතු ශවලා තිශබන්ශන් අවුරුදු 21කින් පමණ ශම් අයට සමාවක් 

ලබා ශනොදීම තුළයි.  නිකම් හිතලා බලන්න, සාමානය ශකශනකුට 

ෙවසව 4ක්, 5ක් ිහම නිොගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. නමුත් අෙ 

අවුරුදු 15, 20 සිරගත ශවලා සිටින අය ඉන්නවා. සිරකරුශවක් 

වුණත් අපා දුක් විඳිනවා. හවස 5.30ට cell එකට ෙමලා වැහුවාම 

උශශ 6.00 ශවනකම් වැසිකිළියට, කැසිකිළියට යන්න හැකියාවක් 

නැහැ. ඒ cellsවල ඉන්න අය ිහම නිො ගන්ශන්.  ඇඟ හැමතැනම 

ීටශයෝ යනවා. "සිරකරුශවෝ මුවෂයශයෝය" කියලා තිබුණාට, ඒ 

සඳහා අව ය පහනිකම් සලසලා නැහැ.   

ගරු අධිකරණ අමාතයතුමාත්,  ්නාධිපතිතුමාත් ශම් ළඟදී 

ශහොරණ, මි් ල ව ්රශශ ශව බන්ධනාගාර මූලසවථානයක් සමඟ 

අංගසම්පූර්ණ පහනිකම් සහිත බන්ධනාගාර සංකීර්ණයක් ඉදි 

කරන්න කටුතතු රරම්භ කළා. මම හිතනවා, ඒ තුළින් ශමම 

තෙබෙය අවම ශවයි කියලා.   

ශම් සිරකරුවන්ශේ ්ර වන ගැන ශසොයා බලන්න ශවනම 

කමිටුවක් පත් කරලා, බන්ධනාගාරය එක්ක ඒ අය සම්බන්ධ 

ශවලා  ඒ සිරකරුවන්ශේ ශතොරතුරු ලබාශගන ඉදිරි කටුතතු 

කරන්න කියලා මම ඉතාම  කාරුණිකව ඉ් ලනවා.    ඇත්ශතන්ම 

ශවනත් රටවල වශේ ශනොශවයි. අශේ රශට් ශම් මිනිසවනි අපා දුක් 

විඳින්ශන්. එම නිසා ඒ ගැන ඇමතිතුමාශේ විශ ේෂ අවධානය 

ශයොමු කරන්න කියා ඉ් ලා සිටිමින් මශේ ශයෝ්නාව ඉදිරිපත් 

කරනවා.   
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශයෝ්නාව සවථිර කිරීම ගරු සම්පත් අතුශකෝරල මැතිතුමා. 

ඔබතුමාට මිනිත්තු ශෙකක කාලයක් තිශබනවා.  

 

[අ.භා. 5.07  
 

ගු ් පත් අුරපක රල මහසතා 
(ைொண்புைிகு சம்ெத் அதுககொரல)  

(The Hon. Sampath Athukorala) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, ගරු ශ්රේමලා්  ්යශසේකර 

මන්්රීතුමා ඉදිරිපත් කළ සභාව ක්  තබන අවසවථාශව ශයෝ්නාව 

මම සවථිර කරනවා.  

මමත් ඒ බන්ධනාගාර අත්ෙැකීම් විඳපු ශකශනක්. මමත්, 

නාම්  රා්පක්ෂ මැතිතුමාත්, ඩී.වී. චානක මැතිතුමාත්  තංග් ල 

බන්ධනාගාරශව cell  එකක් ඇතුශළේ දින විසි ගණනක් හිටියා.  

හවසට අප ඒ බන්ධනාගාරශව cell එකක් ඇතුළට ෙමලා වැහුවාම 

පනිවො උ ශශ 6.00 ශවනකම් අපට වැසිකිළි, කැසිකිළි යන්න 

ක්රමයක්වත් තිබුශණ් නැහැ.  ඒ නිසා අවුරුදු 20ක්, 30ක් ශම්ක 

අත්විඳින මිනිනින්ශේ මානසික තත්ත්වය ශමොන වාශේ 

තත්ත්වයක ඇශෙ කියලා අපි හිතන්නට නන .   

අශේ ගරු අමාතයතුමා ශම් සම්බන්ධව ශලොකු වැඩා  ශකොටසක් 

කරනවා. ශම් ශවනශකොට විශ ේෂ ක්රමශවෙ  පාවිච්චි කරමින් නඩු 

කටුතතු ඉක්මනින් අවසන් කරන්න  එතුමා කටුතතු කරමින් 

ඉන්නවා. මම හිතනවා, අපි ශම් රැඳවියන් දිහා සාධාරණව බලන්න 

අව යයි කියලා. මම හිතන විධියට අෙ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරශව 

11,000කට වැිජ පිරිසක් ඉන්නවා. අපි ශම් පිරිස රශට් රර්ථිකයට 

බරක් ශනොවන විධියට සහ රශට් රර්ථිකයට වැෙගත් වන විධියට  

කළමනාකරණය කරගත  ුතතුයි. ශම් රැඳවියන් දීර්  කාලයක් 

බන්ධනාගාරගත වී සිටීම නිසා ඔවුන්ශේ සමා් පරිසරය, නිවශසේ 

අයශේ රර්ථික තත්ත්වය, සමා් පිළිගැනීම රදී ්ර වනවලදී අපට 

විසඳුම් නැති ශවලා තිශබනවා. ඉතින්,  අපි ඒ ගැන නිරන්තරශයන් 

සාකච්ඡා කරමින්, පත් කිරීමට ශයෝ්නා කර තිශබන කාරක 

සභාව ඉතා ඉක්මනින් පත් කරමින්, කිජනමින් ශම් ්ර වනවලට 

විසඳුම් ලබා දිය ුතතුයි කියලා මම හිතනවා.  විශ ේෂශයන්ම ශම් 

ශවලාශව බන්ධනාගාරවල තිශබන තත්ත්වය ශවනසව විය ුතතුයි 

කියන එක ගැන  රට තුළ හැම ශකශනකුශේම ශලොකු අවධානයක් 

තිශබන බවත්  ්රකා  කරනවා.  

විශ ේෂශයන් මත්ද්රවය සම්බන්ධ වැරැදිවලට ලක්ශවලා අඩු 

වයසින් බන්ධනාගාරගත වන ෙරුවන් ්ාවාරම්කරුවන් බවට පත් 

ශවලා තමයි එළියට යන්ශන්. ඒ තත්ත්වය වැළැක්වීම සඳහා 

පුනරුත්ථාපනය කිරීශම් ක්රමශවෙයක් ඉක්මනින් රරම්භ කළ 

ුතතුයි.  

ශබොශහොම සවතුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ෂාණක්කියන් රා්පුත්තිරන් රාසමාණික්කම් මැතිතුමා. 

ඔබතුමාට මිනිත්තු හතරක කාලයක් තිශබනවා. 

 
[ெி.ெ. 5.09] 

 

ගු ්ාණ්වකිය්ද රාජපුත්ිනර්ද රා්මාණි්වක  මහසතා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொ புத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  
நன்றி, தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்ககள! 

தகௌரவ ெொரொளுைன்ற உறுப்ெினர் ெிகரைலொல்  யகசக்கர 

அவர்கள் ஓர் ஒத்திமவப்புகவமளப் ெிகரரமணமயக் 

தகொண்டுவந்திருக்கின்றொர். உண்மையிகல இது வரலொற்றில் 

வரகவற்கப்ெடகவண்டிய ஒரு விடயைொகும்.  சிமறயிகல 

இருக்கும் ஒரு மகதிகய ெொரொளுைன்றத்துக்கு வந்து சிமறக் 

மகதிகளினுமடய நலனுக்கொக ஓர் ஒத்திமவப்புகவமளப் 

ெிகரரமணமய முன்தைொழிந்திருக்கிறொர். அதமன நொங்கள் 

இப்கெொது விவொதித்துக் தகொண்டிருக்கின்கறொம்.  தகொமல, 

கற்ெழிப்பு, களவு கெொன்ற ெல குற்றச்சொட்டுகளுக்கொகத் 

தண்டமன வழங்கப்ெட்டுச் சிமறயிகலயிருக்கின்ற மகதி 

களினுமடய நலனுக்கொக இன்று தகௌரவ உறுப்ெினர் 

அவர்கள் ஒரு ெிகரரமணமயக் தகொண்டுவந்திருக்கின்றொர். 

தகௌரவ நீதியமைச்சர் அவர்கள் இந்த இடத்தில் 

இருப்ெதனொல் தன்னுமடய இனத்தின் விடுதமலக்கொக, 

845 846 

————————— 
*  පු්පතකාලපේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்ெட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුව 

தன்னுமடய இனத்தின் சுதந்திரத்திற்கொக, தன்னுமடய 

இனத்தின் அரசியல் உொிமைக்கொக ஏகதொதவொரு வமகயிகல 

கெொரொடி, 20 - 40 வருடங்களொகச் சிமறயிகலயிருக்கும் தைிழ் 

அரசியல் மகதிகளுமடய நலனுக்கொகப் கெசலொதைன்று 

நிமனக் கின்கறன்.   

தகௌரவ அமைச்சர் அவர்ககள, அண்மையில் அநுரொதபுர 

ைொவட்டச் சிமறச்சொமலயிகல நடந்த அந்த 

துரதிருஷ்டவசைொன சம்ெவம் உங்களுக்குத் ததொியும்.  இதற்கு 

முன்பும் நொங்கள் இமதப்ெற்றிப் கெசியிருக்கின்கறொம்.   

எங்களுமடய தகௌரவ ெொரொளுைன்ற உறுப்ெினர் எம்.ஏ. 

சுைந்திரன் அவர்கள் அது ததொடர்ெில் தொக்கல் தசய்த வழக்கு 

எதிர்வரும் 15ஆம் திகதி ஆரொயப்ெட இருக்கின்றது. 

இருந்தொலும்கூட, அரசொங்கத் தரப்ெினொகல அந்த இரொ ொங்க 

அமைச்சர் அவர்களுக்தகதிரொக இதுவமரக்கும் என்ன 

நடவடிக்மகமய நீங்கள் எடுத்திருக்கின்றீர்கள்? அவர் 

தன்னுமடய இரொ ொங்க அமைச்சுப் ெதவியிலிருந்து 

விலகியதொகச் தசொல்லியிருந்தொர். அரசியல் மகதிகளினுமடய 

தமலயிகல துப்ெொக்கிமய மவத்து அச்சுறுத்திய, தன்னுமடய 

சப்ெொத்மத நக்கச் தசொன்ன அந்த குறித்த இரொ ொங்க 

அமைச்சருக்தகதிரொக கட்சிதயன்ற ொீதியிகல,  நீதியமைச்சர் 

என்ற ொீதியிகல என்ன நடவடிக்மகமய எடுத்திருக்கின்றீர்கள்? 

என்ெமத இந்தச் சமெக்கு நீங்கள் அறியத் தரகவண்டும்.   

இன்று சிமறயிகல soap இல்மல, toilet இல்மல, தண்ணீர் 

இல்மல என்று தசொல்கின்றொர்கள்.  ஆனொல், சிமறக்குள்கள 

இரவிகல ெடுக்கக்கூட இயலொத அளவிகல இன்று தைிழ் 

அரசியல் மகதிகள் இருக்கிறொர்கள் என்ெது நீங்களும் அறிந்த 

ஒரு விடயம்.  நீங்களும் கநரடியொக அந்த இடத்துக்குப் 

கெொயிருந்தீர்கள்.  நீங்கள் ஒரு தெொறுப்புைிக்க அமைச்சதரன்ற 

வமகயிகல நீங்கள் என்ன நடவடிக்மகமய எடுத்திருக் 

கிறீர்கள்?   எங்களுமடய அரசியல் மகதிகளுக்கொக நொங்கள் 

soap ககட்டும் வரவில்மல; தண்ணீர் ககட்டும் வரவில்மல. 

நீங்கள் வழக்குகமளயும் முடிக்கிறீர்கள் இல்மல; ெிமணயும் 

வழங்குகிறீர்கள் இல்மல. வழக்குகள் முடியும்வமர அவர்கமள 

இரவு கநரத்தில் நிம்ைதியொகப் ெடுப்ெதற்கொவது விடுங்கள் 

என்றுதொன் நொன் இங்கக ககட்கின்கறன்.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාිජයක කාලයක් 

තිශබනවා.  
 

ගු ්ාණ්වකිය්ද රාජපුත්ිනර්ද රා්මාණි්වක  මහසතා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொ புத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  
நன்றி. ‘ஈஸ்டர்’ குண்டு தவடிப்புத் ததொடர்ெில் 

சந்கதகத்தின் கெொில் மகது தசய்யப்ெட்டு ெதுமள 

சிமறச்சொமலயிகல தடுத்து மவக்கப்ெட்டிருக்கும் முஸ்லிம் 

அரசியல் மகதிகமள 'ெயங்கரவொதிகள்' என்று தசொல்லி சக 

மகதிகள் அடித்துச் சித்திரவமத தசய்தொர்கள். ெின்னர் 

அவர்கள் மவத்தியசொமலயில் அனுைதிக்கப்ெட்டொர்கள். 

அவர்கள் குறித்து இதுவமரக்கும் என்ன நடவடிக்மக 

எடுக்கப்ெட்டிருக்கின்றது? இந்த நொட்டிகல ஒரு நீதி அமைச்சர் 

இருக்கிறொர். அந்த வமகயில், நீங்கள் என்ன நடவடிக்மகமய  

எடுத்திருக்கிறீர்கள்? இமதயும் இந்தச் சமெக்கு நீங்கள் 

ததொியப்ெடுத்த கவண்டும். நொன் ஆரம்ெத்தில் தசொன்னது 

கெொல, இந்தக் மகதிகளுக்கு soap, சீப்பு ககட்கவில்மல.  

அவர்களுக்கு நிம்ைதியொகச் சிமறயிகல இருப்ெதற்கு 

அனுைதிக்குைொறுதொன் ககட்கின்கறன்.   

அண்மைக்கொலைொக முகநூல் ெதிவுகளுக்கொகப் ெயங் 

கரவொதத் தமடச் சட்டத்தின்கீழ்க் மகது தசய்யப்ெட்ட 

எத்தமனகயொ இமளஞர்கள் சிமறயிகல இருக்கின்றொர்கள்.  

அவர்களுக்கு இதுவமரக்கும் ெிமணகூட வழங்கவில்மல. 

அவர்களில் ஒரு சிலருக்குப் ெிமண வழங்கப்ெட்டிருக்கின்ற 

ததன்று நீங்கள் தசொல்லலொம். அது ஐ.நொ. ைனித உொிமைப் 

கெரமவக்கொகச் தசய்ததொ?  இல்மலயொ? என்ெது எங்களுக்குத் 

கதமவயில்மல.   

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්්රීතුමනි, ඔබතුමාශේ කාලය අවසානයි. අවසන් 

කරන්න.  
 

ගු ්ාණ්වකිය්ද රාජපුත්ිනර්ද රා්මාණි්වක  මහසතා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொ புத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  
මම අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි. ஏன், 

இவர்களுக்கு நீங்கள் ெிமண வழங்கவில்மல?   

Sir, I would like to quote a headline of an article I saw 
on a website called "Groundviews".  

“Living in Hell: The Plight of Prisoners Held Under the PTA” 

I do not want to take any more time, Sir. ඒශක් 

තිශයනවා, how prisoners have been tortured in prison, 
asking for a confession under the PTA.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්්රීතුමනි, අවසන් කරන්න.  

 

ගු ්ාණ්වකිය්ද රාජපුත්ිනර්ද රා්මාණි්වක  මහසතා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொ புத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

Due to not having enough time, Sir, I will table* all 
these news articles I have here with me.   

Hon. Minister, I would expect a reply from you, as to 
what the situation is with regard to the prisoners who 
were attacked in Anuradhapura and also Badulla Prisons. 
Today, under this Adjournment Motion, we are talking 
about the welfare of prisoners.  But, I am talking about 
the remand prisoners who have been sleeping peacefully 
in prison cells till they are convicted; they are not even 
convicts yet, but they have been held in remand. But 
now, they cannot even sleep peacefully without being 
attacked - they had once been attacked by the former 
Minister - by their inmates. 

Thank you.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු ශ්රේම්නාත් සී. ශෙොලවත්ත මන්්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාිජ 

2ක කාලයක් තිශබනවා. 

847 848 

[ගරු ෂාණක්කියන් රා්පුත්තිරන් රාසමාණික්කම් මහතා  

————————— 
*  පු්පතකාලපේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்ெட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු පප්රේ නාත් ීත. පා ොලවත්ත මහසතා 
(ைொண்புைிகு ெிகரம்நொத் சி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

සවතුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි.  

ශම් කාරණා ගැන කථා කරන  ශකොට, මට ශපර කථා කරපු  
මන්්රීතුමා හැම ොම උත්සාහ කරන්ශන් ්ාතිවාෙයම 
පතුරුවන්නයි. සිරකාරශයෝ කිවවාම ඔවුන් ්ාතිය ශවුවශවන් කථා 
කළාෙ, සටන් කළාෙ කියන එක වැෙගත් නැහැ; සිරකාරශයෝ 
කවුරුත් සිරකාරශයෝ. සිරකරුවන් කියන්ශන් යම් රඳවා ගැනීමකට 
ලක් ශවලා, ය ම් ඊම් අයිතිය අහිමි ශවලා, යම් විනි වචය රසනයක 
තීන්දුවක් අුවව සංචරණ සීමා ශවච්ච මුවෂය ශකොට්ඨාසයක්. 
ඔවුන් සිරගත වුශණ් ්ාතිය ශේරා ගන්න ගිහි් ලාෙ, ුතශධ කරන්න 
ගිහි් ලාෙ කියන කාරණා අොළ නැහැ. ඒ නිසා වැරදි මතවාෙ 
ශේන්න එපා. අපි සියලුශෙනාම එකතු ශවලා ශම් උත්සාහ 
කරන්ශන් ඒ ඉන්න රැඳවියන්ශේ ජීවන තත්ත්වය යම් රකාරයකට 
ඔසවා තබන්නයි. කරුණාකර ඔබතුමන්ලා හැම ශවලාශවම 
්ාතයන්තරයට කථා කරන්න එපා. ්ාතයන්තරයට ෙවසට එක 
පාරක් කථා කළාම ඇති.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, මා විශ ේෂශයන්ම කියන්න 
නන  ශම් ශලෝකයට ිහහි ශවන කිසිම ෙරුශවක් අපරාධකාරශයක් 
හැටියට ිහහි ශවන්ශන් නැති බව.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාිජයක කාලයක් 

තිශබනවා.  
 

ගු පප්රේ නාත් ීත. පා ොලවත්ත මහසතා 
(ைொண்புைிகு ெிகரம்நொத் சி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

ගරු මුරර විතානශේ මන්්රීතුමාශේ කාලයත් මට ගන්න 

පුළුවන්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි. 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ කාලයත් එක්ක ඔබතුමාට විනාිජ 3ක් තිශබනවා, ගරු 

මන්්රීතුමනි.  
 

ගු පප්රේ නාත් ීත. පා ොලවත්ත මහසතා 
(ைொண்புைிகு ெிகரம்நொத் சி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

ඒ නිසා මම පැහැදිලිව කියන්න නන , අපරාධකාරශයකු ිහහි 

කිරීම කියන කාරණයට සමාජීය ව ශයන් අපි අඩු වැිජ විධියට 

වි ාල ොයකත්වයක් ෙරලා තිශබන බව. ඒ නිසා ඒ අයශේ 

නිබසාධනය අපි සලසන්න නන . විශ ේෂශයන්ම මුවෂශයෝ 

හැටියට ඒ අයශේ මූලික මුවෂය අයිතිවාසිකම් අපි ලබා ශෙන්න 

නන . ඒකට තිශබන වි ාලම බාධාව තමයි බන්ධනාගාර පිරිලා 

අධික තෙබෙයක් නිර්මාණය ශවලා තිබීම. ඒකයි ඇත්ත. අපි ඒ 

තෙබෙය අවම කිරීම සඳහා යම් මුෙලක් වියෙම් කරලා යම් 

රකාරයක විශ ෝධන ක්රියාවලියක් රරම්භ කළ ුතතුයි. සමහර 

ශවලාවට වයස, තරාතිරම රදී කිසි ශෙයක් බලන්ශන් නැතුව 

වරෙක් කරපු නන ම ශකශනක් බන්ධනාගාරගත කරනවා.   

ෙරුශවක්ෙ, කාන්තාවක්ෙ රදී කිසිම තරාතිරමක් බලන්ශන් නැතිව 

අපි සමහර ශවලාවට ෙඬුවමක් ශලස ශම් අය බන්ධනාගාරගත 

කරනවා. එවැනි අය එළියට එන්ශන් වඩා ාත් ්රවීණ, විත්තීය 

අපරාධකාරශයෝ බවට පත් ශවලායි. ඒ වරශශ සවවභාවය අුවව යම් 

ඛ්ණ්ඩා නයක් කරලා, ශවනසව කිරීමක් කරලා ශම් අය වර්ග කරන්න 

පුළුවන් නවීන ක්රමයක් බන්ධනාගාර ක්රමශවෙය තුළට ශේන්න 

පුළුවන් නම්, එය තමයි විය ුතත්ත. ඒ ගැන වි ාල කථාබහක් ඇති 

ශවලා තිශබනවා. ඒ එක්කම ෙණ්ඩා නයට වඩා ා ්ර්ා විශ ෝධනය 

වැනි ක්රම තුළ -බන්ධනාගාරගත කිරීමට වඩා ා යහ පැවැත්ම තුළ, 

විශ ෝධනය තුළ- මිනිනින්ට ෙඬුවම් කරන්න පුළුවන් නම් වඩා ාත් 

නිදුනියි කියන කාරණය මතක් කරමින් මම නිහඬ ශවනවා.  

සවතුතියි.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නලින් බණ්ඩා ාර ්යමහ මන්්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාිජ 4ක 

කාලයක්  තිශබනවා. 
 

[අ.භා. 5.16  
 

ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் ெண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, සිරකරුවන් ගැන කථා කරන 

ශවලාශව වචන කිහිපයක් කථා කරන්න ලැබීම ගැන මම සතුටු 

ශවනවා. අධිකරණ අමාතය ගරු අලි සේරි මැතිතුමනි, ඔබතුමා 

ධනාත්මක අෙහසව ඇති ඇමතිවරයකු විධියට ශම් කාරණශවදී ෙැිජ 

අවධානයකින් කටුතතු කරයි කියලා මා හිතනවා. මම ෙන්නවා, 

ඔබතුමා උතුරු- නැ    ශඟනහිර පළාත්වලට ගිය බව.   

ශමතැන කරුණු ගණනාවක් තිශබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, මම 
ඔබතුමාට පුංචි ශයෝ්නා කිහිපයක් කරනවා. අපි සියලුශෙනාම 
පිළිගන්නවා සිරකරුවන්ශේ නිබසාධනය සහ ඔවුන්ට අතයව ය 
ශශව්  සැප ම කළ ුතතු බව.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙන්නවා, බන්ධනාගාර ඇතුශළේ 
වයස අවුරුදු 70 පැනපු අය ඉන්න බව. සමහර විට ඔවුන් අවුරුදු 
10ක්, 15ක්, 20ක්, 30ක්, 40ක් බන්ධනාගාරශව ඉන්නවා ශවන්න 
පුළුවන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අලුත් නීතියක් ශේන්න, මිනී 
මරලා ශහෝ නන  ශෙයක් කරලා වුණත් කමක් නැහැ, වයස අවුරුදු 
70 පැනලා නම් ඒ අය එළියට ොන්න පුළුවන් ශවන විධිශව. එහිදී 
බලන්න, අඩුම ගණශන් අවුරුදු 10ක්වත් ඔවුන් සිරගත ශවලා 
හිටියෙ කියන කාරණය.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාශේම අවධානය ශයොමු කරන්න නන  
තව පිරිසක් තමයි, ශම් සිරකරුවන්ශේ පවු් . ශම් සිරකරුවන්ශේ 
ඉතා ශ ෝචනීය තත්ත්වයකට පත් ශවච්ච පවු්  තිශබනවා. 
ශමොකෙ, සමහර විට සිරගත ශවලා ඉන්ශන් පවුශ්  රොයම් 
උපයපු, රැකියාවක් කරපු එකම ශකනා ශවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා 
සිරකරුවන්ශේ වාශේම සිරකරුවන්ශේ පවුශ්  අයශේ 
නිබසාධනයත් ඉතා වැෙගත්.  ශම් සියලුශෙනා අශේ රශට් මිනිසවනි. 
සමහර විට ඒ සිරකරුවන්ශේ දූ ෙරුවන් ශහොඳට අධයාපනය 
ලබන්න පුළුවන්, ශහොඳ හැකියා ති ශබන, නිපුණතා තිශයන අය 
ශවන්න පුළුවන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා  නීති  ශේන්න, අපි 
පක්ෂ ශේෙයකින් ශතොරව උෙවු කරනවා. මම ඉසවශස් ලා කිවශව 
ඉතා වැෙගත් ශයෝ්නාවක්. වයස අවුරුදු 70 පැන්නා කියන්ශන් 
ඔවුන් ජීවිත කාලශයන් සියයට 90ක්ම ශගවලා ඉවරයි. සමහර විට 
ඔවුන් මැශරන්ශන් අවුරුදු 71න් ශවන්න පුළුවන්; 72න් ශවන්න 
පුළුවන්; 75න්,  0න් ශවන්න පුළුවන්. ඔබතුමාට පුළුවන් නම් ශම් 
නීතිය ශේන්න. ශම් හිර ශගව්  ඇතුශළේ ඒ වාශේ වි ාල පිරිසක් 
ඉන්නවා. ඔවුන් සමහර විට මරණීය ෙණ්ඩා නය නියම ශවච්ච අය 
ශවන්න පුළුවන්. අපි ෙන්නවා ශන්, ්නාධිපති සමාව ලබා                  
දීශම්දී අවධානය ශයොමු කරන්ශන් එක්ශකෝ ශම් රශට් 
ශශ පාලනායන්ශේ, එශහම නැත්නම් ්රභූවරුන්ශේ අය ගැන 
විතරයි කියලා. එතැනින් එහාට ඔබතුමන්ලා නිෙහසව දිනශව ශහෝ 
ශවසක්, ශපොශසොන් ශපොශහොය දින වලදී ශහෝ මරණීය ෙණ්ඩා නය 
වාශේ ෙරුණු ෙඬුවම් දුන්ුව අයට නිෙහස ලබාදීම ගැන අවධානය 
ශයොමු කරනවා කියලා මම හිතන්ශන් නැහැ.  

849 850 



පාර්ලිශම්න්තුව 

යම්කිසි ක්රමශවෙයක් සකසව කරලා, "ශමන්න ශම් වාශේ 

වයසක් පැනපු අය, ශමන්න ශම් වාශේ වයසක කාලයක් සිරශේ 

ඇතුශළේ හිටපු අය සියලුශෙනාම නිෙහසව කරනවා" කියලා තීන්දුවක් 

ගත්ශතොත් ඒශක් අසාධාරණකමක් නැහැ. ෙැන් කම්බ ශහොරු 

එළිශව ඉන්ශෙශදී, මිනීමරුශවෝ එළිශව ඉන්ශෙශදී, ශකෝටි ගණන් 

ර්ශව ශශපළ ශහොරකම් කරපු අය එළිශව ඉන්ශෙශදී ඔබතුමා ඒ 

වාශේ තීන්දුවක් ගත්ශතොත් ඔබතුමා ගන්න ඒ තීන්දුව ඉතාම 

වැෙගත්, ඓතිහාසික තීන්දුවක් බවට පත් ශවයි.  

අපි ෙන්නවා, උතුශර් තරුණයන් තවමත් ශශ පාලන 

සිරකරුවන් විධියට ඉන්න බව. ඒ ශශ පාලන සිරකරුශවෝ 

කියන්ශන් උතුශර් ුතශධය ශවලාශව කටුතතු කරපු අය. නමුත් 

ඔවුන් තවම රිමාන්ඩ් සිරකරුවන් විධියට ඉන්ශන්. ෙැන් ඔවුන්ට 

දුන්ුව ෙඬුවම ඇති. ෙැන් ුතශධය ඉවර ශවලා අවුරුදු 12ක්, 13ක් 

ඇති. මම කියන්ශන්, ඔවුන් සියලුශෙනාම නිෙහසව කරන්න කියලා. 

නිෙහසව කරලා ඔවුන්ටත් ශම් සමා්ය ඇතුළට එන්න ඉඩා  ශෙන්න. 

ඔවුන් සිරශගව්  ඇතුශළේ ඉඳශගන හරි ශම් රටට තවදුරටත් වවර 

කරනවා නම්, ශම් සමා්යට වවර කරනවා නම් ඒක වැරැදියි. 

උතුශර් ශශ පාලන සිරකරුවන් විධියට රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාර ගත 

ශවලා ඉන්න සියලුශෙනාම නිෙහසව කරන්න කියන ශයෝ්නාවත් 

මම ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කරනවා.  

සවතුතියි. 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සමන්රිය ශහේරත් මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාිජ ශෙකක 

කාලයක් තිශබනවා.  
 

[අ.භා. 5.20  
 

ගු ්ම්දප්රිය පහසේරත් මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைன்ெிொிய கஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, ගරු ශ්රේමලා්  ්යශසේකර 
මන්්රීතුමා විසින් අෙ දින සභාව ක්  තබන අවසවථාශව ඉදිරිපත් 
කර  තිශබන්ශන් ඉතාම කාශලෝචිත ශයෝ්නාවක්. අපිත් හිර 
ශගව් වල හිටපු මිනිසවනි. අෙ ඉදිරිපත් වූ ශයෝ්නාශවන් කාරණා 
ශෙකක් ගැන කියනවා. එකක් සිරකරුවන් සම්බන්ධශයන්.     
අශනක් එක බන්ධනාගාර නිලධාරින් සම්බන්ධශයන්. ඔවුන් 
ශෙශකොට්ඨාසයම එක හා සමානව දුක්විඳින අය හැටියට තමයි 
අපට ශපන්වලා ශෙන්න තිශබන්ශන්. මම වාරියශපොළ 
බන්ධනාගාරශව බන්ධනාගාරගත ශවලා ඉන්න ශකොට මට ඒ 
සම්බන්ධ අත්ෙැකීමක් තිශබනවා. ඇත්තටම ඒ කාමරශව 
සාමානයශයන් ඉන්න නන , සිරකරුශවෝ  25 ශෙනායි. මම ඉන්න 
ශවලාශව හිටියා, සිරකරුවන් 55ක්, 60ත් අතර ්රමාණයක්. 'සැමන් 
ගහනවා' කියලා තමයි එශහම කරන්ශන්. ඇත්තටම සිරකාරයන්ට 
මුවෂයයන් විධියට ශනොශවයි සලකන්ශන්. බන්ධනාගාර 
නිලධාරින් පවා ඒ අවසවථාවල අපහනිතාවට පත් ශවනවා. ඒ වාශේ 
ඉතාම  සීමිත ඉඩා කඩා ක තමයි ශම් සිරකරු වන්ට නිොගැනීශම් 
අවසවථාව පවා ලැශබන්ශන්. ඒක ඉතාම  ශ ෝචනීය තත්ත්වයක්. 
ගරු අමාතයතුමාට වි ාල වගකීමක් පැවශරනවා, ඒ මුවෂයයන්ට 
මුවෂයයන් විධියට සලකන්න පුළුවන් අවසවථාව, වටපිටාව 
සලසන්න.   

මම විශ ේෂශයන්ම බන්ධනාගාර නිලධාරින් ගැනත් කථා 
කරන්න නන . විවිධ ශචෝෙනා එ් ල වුණත් ඔවුන් කරන්ශන්ත් 
ඉතාම  බැරෑරුම්, අමාරු කාර්යභාරයක්. ඔවුන්ශේ නිබසාධන 
කටුතතුත් වැිජ කරන්නට නන . එය අපි කළ ුතතු ශෙයක් බවට පත් 
ශවලා තිශබනවා. විවිධ ශචෝෙනා එ් ල වුණත් ඔවුුවත් අශේ 

සමා්ශව ජීවත් ශවන මුවෂයයන් විධියට වි ාල කැප කිරීමක් 
කරනවා. වැරදිවලට ශචෝෙනා ලබපු සහ ශචෝෙනා ශනොලබපු පිරිසව 
පවා බන්ධනාගාරවල ඉන්නවා. සමහර ශවලාවට ශපෝ  
ශගිජයක්, ශෙකක් අහුලපු ශකනකු වුණත් ෙඩා මුෙල ශගවා ගන්න 
බැරුව බන්ධනාගාරය තුළ ඉතාම අපහනි ජීවිතයක් ශග වනවා. ඒ 
සම්බන්ධශයන් අශේ ඇමතිතුමාශේ අවධානය ශයොමු කරන්න 
කියන කාරුණික ඉ් ලීමත් කරනවා. ශම් ශෙශකොට්ඨාසයම ගැනම 
සමා්ශව තිශබන මතවාෙයට වඩා ා එහා ගිය ශෙයක්, ගැඹුරක් 
තිශබනවාය කියන එක ශම් අවසවථාශව සිහිපත් කරමින්, 

සිරකරුවන් සහ බන්ධනාගාර නිලධාරින් සම්බන්ධශයන් විශ ේෂ 
අවධානයක් ශයොමු කරන්න කියන කාරුණික ඉ් ලීමත් කරමින්, 

මට ශම් අවසවථාව ලබා දීම සම්බන්ධශයන් ඔබතුමාටත් 
සවතුතිවන්ත ශවමින් මා නවතිනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්්රීතුමනි. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු චමින්ෙ විශේසිරි මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාිජ හතරක 

කාලයක් තිශබනවා.  
 

[අ.භා. 5.22  
 

ගු චමි්දා  ිධ පේසිරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விக சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

සවතුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි.  

ගරු ශ්රේමලා්  ්යශසේකර මන්්රීතුමා ්රාශයෝගික අත්ෙැකීම් 
එක්ක බන්ධනාගාරවල තිශබන අඩුපාඩු පිළිබඳවත්, ඒවාශව විය 
ුතතු ශවනසවකම් පිළිබඳවත් සඳහන් කරමින් අෙ ෙවශසේ 
ශයෝ්නාවක් ඉදිරිපත් කළා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 
නීතිාවරශයකු හැටියට ෙන්නවා, වැරැදිකරුශවකු වීම සඳහා 
අව ය වටපිටාව හෙන්ශන් කවුෙ කියන කාරණාව. ශකශනක් 
වැරැශෙක් කරලා තිබුශණොත් වැරැදිකරු කරන්නත් පුළුවන්, වැරැශෙ 
කරලා තිබුණත් නිවැරැදිකාරශයක් කරන්නත් පුළුවන් අයිතිය, 
හැකියාව නීතිාශයකු සතුව තිශබනවා. ශකශසේ ශවතත් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, වැරැශෙ කරලා ශහෝ ශනොකර  ශහෝ 
සිරගත ශවන්ශන් ශම් රශට් මුවෂයශයෝ.  වැරැශෙ කරලා ශහෝ 
වැරැශෙ ශනොකර ඒ මුවෂයයා බන්ධනාගාරයට යනවා නම්, ඔහු 
බන්ධනාගාරය තුළට යන්ශන් කැමැත්ශතන් ශනොවන බව අපි 
ෙන්නවා. කැමැත්ශතන් ශනොයන ඒ සිරකරුවා, නැවත ඒ 
බන්ධනාගාරය තුළට ශගන්වා ගැනීමට ශවුවවට,  ඔහුශේ වැරැශෙ 
පිළිබඳව ෙැුවවත් කරලා ඔහුශේ මානසිකත්වය හෙන වැඩා  
පිළිශවළක් සකසව කළ ුතතුයි. ඒ සඳහා ශකොශතක් උත්සාහ 
කරනවාෙ කියන ්ර වනය තමයි බන්ධනාගාරය තුළ තිශබන්ශන්. 

වැරදි වැිජ ශවන්ශන්, සිරකරුවන් වැිජ ශවන්ශන්, ශම් රශට් 
බන්ධනාගාර ක්ශෂේත්රය තුළ නිසි ක්රමශවෙයකට බන්ධනාගාර 
රැඳවියන් හැඩා  ගසවවා නැති නිසායි. අශේ පළාත ගත්ශතොත්, 
වැිජහරියක්ම වෙනිකව සිරගත ශවන්ශන්, මත්ද්රවයවලට 
ඇේබැහි ශවච්ච අය. ශපොලිසව නිලධාරින් ගිහි් ලා හැම ොම 
කරන්ශන් මත්ද්රවයවලට ඇේබැහි වූ පුශගලයන් වටලා සිරගත 
කිරීම. බැරි වුශණොත් 64 වැනි වගන්තිය යටශත් නඩු පවරනවා. මා 
හිතන විධියට  64 වැනි වගන්තිශව තිශබන්ශන් ඒවා අශළවි කිරීම 
සම්බන්ධශයන්. අශළවි කරන්ශන්, මහා පරිමාණශව අය. නමුත් 
ශම් ක්රියාොමය නිසා අවසානශව  බන්ධනාගාරය තුළ මහා පිරිසක් 
එකතු ශවනවා. ඒ සිරගත වන තරුණයා සිර ශගෙර තුළදී සිශධ 
වන්නා වූ අඩා න්ශත්ට්ටම් සහ අපහනිතා නිසා වවර බැඳ 
ගන්නවා. ඒ ී.ඩා නයත් සමඟ ඔහු එළියට එන්ශන්, මහා 
වවරයකින්, ශක්රෝධයකින්. ඒ වවරය, ශක්රෝධය නැති සන්නින් 
මිනිශසකු හෙන්න පුළුවන් තැනක් හෙනවා නම්, ශම් රශට් සිරගත 
වන පුශගලයන් සංඛ්යාව අඩු කරන්න අපට පුළුවන්කමක් 
ලැශබනවා  අධිකරණ ඇමතිතුමනි. නමුත් එශහම ශවන්ශන් 
නැහැ. එශහම වැඩා  පිළිශවළක රරම්භයක් අපි ෙකින්ශන් නැහැ. 
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එශහම තිබුණත්, ඒ සඳහා මැදිහත්වීමක් සිශධ ශනොවීම තුළ 
වැරදිකරුවා තවත් වැරදි කිරීම සඳහා ශපළශඹනවා.  

ගරු නලින් බණ්ඩා ාර ්යමහ මන්්රීතුමා කිවවා වාශේ, වැරදි 
කරපු ශබොශහෝශෙනා  ෙඬුවම් ලබශදී, ඇතුශළේ ගත කළ කාලය තුළ 
ශහොඳ ක්  ක්රියාශවන් කටුතතු කිරීම මත, ඒ ලැශබන ෙඬුවම ලිහි්  
කිරීම සඳහා වන මැදිහත්වීම අනිවාර්යශයන් සිශධ ශවන්න නන . 
ඒ මැදිහත්වීම සිශධ ශනොවීම නිසා අෙ ඒ රැඳවියන් බරපතළ 
අර්බුෙයක ඉන්නවා. ඒ නිසා එවැනි මැදිහත්වීමක් ශවන්න නන . 
ඔබතුමන්ලාශේ රණ්ඩුශව හිටපු බන්ධනාගාර ඇමතිවරයා 
කටුතතු කරපු රකාරය අපට මතකයි.  සමහර ශවලාවට ටිකක් 
වැිජශයන් ගත්තාම, එ් ලුම්ගහ ශපන්වලා, සිරකරුවන්ශගන් 
සතුට ගන්න ගියාම බරපතළ අර්බුෙයක් මතු ශවනවා.  එශහම 
ශනොවන මානසික මට්ටමක් හෙන ශශ පාලන වැඩා  පිළිශවළකුත් 
නන . ඒ ශශ පාලන නායකයා හරියට හැසිශරන්න නන . එශහම 
හැසිරුණාම තමයි බන්ධනාගාර ක්ශෂේත්රය තුළ තිශබන අර්බුෙවලට 
නිසියාකාරශයන් පිළියම් ශසොයා ගන්න පුළුවන්කම ලැශබන්ශන්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙක්ෂ ඇමතිවරශයක්. ඒ නිසා ශම් 
සඳහා කාලීන, ශයෝගය වැඩා සටහනක් හෙලා,  සිරකරුවන්ටත් 
එළියට ඇවි් ලා ශම් රශට් මුවෂයයන් විධියට ජීවත් ශවන්න 
පුළුවන් වටපිටාවක් හෙලා ශෙන්න අව ය  වැඩා  පිළිශවළක් හෙලා 
ශෙන්න  කියන ඉ් ලීම කරමින්, මා නිහඬ ශවනවා.   

ශබොශහොම සවතුතියි. 
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ගු ීමරසුමන ීමරසිශහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, අශේ සමා්ශව තිශබන ඉතාම 

සංශවදී විෂයයක්, වැිජය කථා බහට ලක් ශනොවන විෂයයක් 

සම්බන්ධශයන් තමයි අෙ සභාව ක්  තැබීශම් ශයෝ්නාව, ශම් 

විෂයය සම්බන්ධශයන් ෙවසින් ෙවස අත්ෙැකීම් එකතු කරලා, අශේ 

ගරු ශ්රේමලා්  ්යශසේකර මැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරුව ලැබුශව.  

මට ලැබී තිශබන  විනාිජ කිහිපය තුළ කරුණු කාරණා 
ගණනාවක් ඉදිරිපත් කරන්න බැරි නිසා, ගරු විෂය භාර 
අමාතයතුමාත් සභාශව ඉන්න ශවලාශව, පළමුවැනි කාරණාව 
විධියට මා සඳහන් කරන්න නන , වර්තමාන ක්රමශවෙය තුළ 
අපරාධකරුවා, සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවන් බවට පත් කරන 
මධයසවථානය බවට බන්ධනාගාරය පත් ශවලා තිශබන බව. ඒකට 
්රධාන කාරණාවක් බවට පත් ශවලා තිශබන්ශන්, බන්ධනාගාරවල 
තිශබන තෙබෙය සහ ශම් ක්රියාවලිශව තිශබන අඩුපාඩුකම්. අශනක් 
පැත්ශතන් බැලුවාම, අශේ රශට් පුනරුත්ථාපන ක්රියාවලිය අෙ 
තිශබන්ශන් ඉතාම නරක තත්ත්වයක. පුනරුත්ථාපන ක්රියාවලිය 
පිළිබඳව වැිජ අවධානයක් ශයොමු ශවන්න නන  වුණත්, ශම් 
ශකොවිඩ් සමය තුළ කන්ෙකාඩු, ශසේනපුර වාශේ ්රධාන 
පුනරුත්ථාපන මධයසවථාන ශකොවිඩ් නිශරෝධායන මධයසවථාන 
බවට පත් වුණු නිසා පුනරුත්ථාපන ක්රියාවලිය සම්පූර්ණශයන් 
ඇනහිටලා තිශබනවා. නැවත ඒ කටුතතු ඊට වඩා ා ශෙගුණයකින්, 
ශත  ්ගණයකින් සක්රිව ක්රියාත්මක කිරීම අව ය ශවලා තිශබනවා, 
බන්ධනාගාරවල ඇති තෙබෙය අඩු කිරීමට ගත හැකි එක් පියවරක් 
විධියට.  

අශනක් පැත්ශතන් බැලුවාම, රිමාන්ඩ් සිරකරුවා සහ 
සිරකරුවා ශබො ශවන්කරලා, රිමාන්ඩ් සිරකරුවාට වැිජ 
්රමුඛ්තාවක් ලබා දීම සිදු කළ ුතතු කාරණාවක් බව මා සිහිපත් 
කරනවා. ඔවුන් නිවැරදිකරුවන්ෙ, වැරදිකරුවන්ෙ කියලා තීරණය 
වන්ශන් දීර්  නඩු විභාගයකින් පනිවයි. ඒ නිසා  රිමාන්ඩ් 
බන්ධනාගාරශව ඔවුන් රඳවා සිටින කාලය ෙඬුවමක් බවට පත් 
ශනොවන රකාරයට ක්රියාත්මක කරන්න පුළුවන් නම්, තවත් 
සාධනීය බව මා සඳහන් කරනවා.  

අවසාන ව ශයන්  බන්ධනාගාර පශධතිය තුළ සිරකරුවන් 
විඳින දුක් ගැහැට වාශේම, බන්ධනාගාර නිලධාරින්ශේ 
පැත්ශතුවත් යමක් කියන්න නන . ගරු සමන්රිය ශහේරත් 

මන්්රීතුමා කිවවා වාශේම ඉතාම සාධාරණ විධියට වැඩා  කරන 
සාති ය බහුතරයක් නිලධාරින් ශගොන්න තුළ එක්ශකශනක්-
ශෙන්ශනක් කරන වැරදි නිසා සමසවත බන්ධනාගාර නිලධාරි 
පශධතියම මහා ෙැවැන්ත ශේෙවාචකයට මුහුණ දීලා තිශබනවා. 

ඒක නිසා, ීටට වඩා ා අලුත් තාක්ෂණය, විෙයාව, ෙැුවම ව ් ාශේ 
ශශව්  එක්ක ඒ නිලධාරින් ෙැුවවත් කරන්න සහ ඒ නිලධාරින්ට 
පහනිකම් සපයන වැඩා  පිළිශවළ ක්රියාත්මක කරන්න පුළුවන් නම්, 
අශේ බන්ධනාගාර පශධතිය ීටට වඩා ා ඉහළ තත්ත්වයට ශේන්න 
පුළුවන් බව සිහිපත් කරමින්, අෙ දින සභාව ක්  තබන අවසවථාශව 
ශයෝ්නාව හැටියට ඉතාම කාශලෝචිත ශයෝ්නාවක් ඉදිරිපත් 
කිරීම  ගැන ගරු මන්්රීතුමාට  සවතුතිය පුෙ කරමින් මා නිහඬ 
ශවනවා.   

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අධිකරණ අමාතයතුමා. ඔබතුමාට විනාිජ 4ක කාලයක් 

තිශබනවා. 
 

[අ.භා. 5.29  
 

ගු ල .යූ.ල . අලි ්ේරි මහසතා තඅිවකරණ අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி - நீதி அமைச்சர்) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry - Minister of Justice) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි,ශමච්චර ශවලා අහපු 

්ර වනවලට පිළිතුරු ශෙන්න මිනිත්තු 4ක් මදිශන්. ඒ ශකශසේ 

ශවතත් ශම් අවසවථාව දුන්නාට ඔබතුමාට ශබොශහොම සවතුතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, ශම් ශයෝ්නාව  
සම්බන්ධශයන් අෙ ඉතා වැෙගත් කරුණු රාිෂයක් ඉදිරිපත් කරුව 
ලැබුවා. ශමම ශයෝ්නාව ශගන ඒම පිළිබඳව ගරු ශ්රේමලා්  
්යශසේකර මන්්රීතුමාට මම සවතුතිවන්ත ශවනවා. 

අපි ශම් ර්ය භාර ගැනීශමන් පනි වි ාල උනන්දුවක් ෙක්වලා 
ශම් පිළිබඳව යම් යම් ශශව්  කරලා තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම 
2019දී ශකොවිඩ් පටන් ගන්නශකොට බන්ධනාගාර ්නගහනය 
විධියට 32,200ක් සිටියා. ශම් වන විට ඒ සංඛ්යාව 1 ,500 ෙක්වා 
අඩු කරලා, කළමනාකරණය කරශගන තිශබනවා.  ,000ක් රඳවා 
ගැනීම තමයි අශේ ධාරිතාව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රීතුමනි, ඒ හැරුණාම ශමශතක් ක්  
අවධානයට ශයොමු ශනොවුණු ශමම කාරණය පිළිබඳ අතිගරු 
්නාධිපතිතුමාශේ ඍජු මැදිහත්වීම උඩා  අපි අතිවි ාල interest 
එකක් ශයොමු  කර තිශබනවා. ශකොළඹ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරය, 
වැලිකඩා  බන්ධනාගාරය, මැගසින් බන්ධනාගාරය කියන තැන්වල 
පාලනය කරන්න බැරි ්රමාණයක ඉතාම වි ාල පිරිසක් ඉන්නවා. 
ඒක පාලනය කර ගන්න බැරි තත්ත්වයක් තිශබන්ශන්.  ඒක නිසා 
ඒ සවථානය වාශේ ෙස ගුණයක් වි ාල ශහොරණ, මි් ල ව 
්රශශ ශව සවථානයකට ඒ බන්ධනාගාර රැශගන ය ම සඳහා අපි 
ෙැවැන්ත වැඩා  පිළිශවළක් රරම්භ කර තිශබනවා. ීටට මාස 
තුනකට පමණ ශපර මම ගිහි් ලා එහි මු්  ගල තැබුවා. ෙැන් එහි 
ඉදිකිරීම් කරශගන යනවා. ගරු මන්්රීතුමා කියපු රකාරයට 
රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරගත වූ අය ශවනම තියන්න, දීර්  කාලීනව 
සිරගත වූ අය ශවනම තියන්න, තරුණයන් ශවනම තියන්න, 
කාන්තාවන් ශවනම තියන්න, ශපොිජ ළමයි ශවනම තියන්න තමයි 
එහිදී අපි ්රධාන ව ශයන් උත්සාහ කරන්ශන්. ඒ තුළින් ඔවුන් 
පුනරුත්ථාපනය සඳහා අපි කටුතතු කරශගන යනවා. 

ඒ හැරුණාම ඔබ ෙකින්නට ඇති, ්රථම වතාවට ලංකාශව 
බන්ධනාගාර රශ්රිතව වැසිකිළි පහනිකම් සැලසීම සඳහා මුේ  
අමාතයතුමාශේ අය වැය මඟින් රුපිය්  මිලියන 250ක මුෙලක් 
අපට ලබා දුන්න බව.  අපි විශ ේෂශයන් ්රකා  කරන්නට නන , 
බන්ධනාගාර නිලධාරින් ශවවා, ශවන කවුරු ශහෝ ශවවා දූෂණ 
කටුතතු කරනවා නම් ඒවා පිටුෙැකීම සඳහා අපි ඉතා උනන්දුශවන් 
කටුතතු කරන බව. කවුරු වැරැදි කළත් තරාතිරම ශනොබලා අව ය 
පියවර ගැනීමට මම මශේ  ක්ති ්රමාණශයන් කටුතතු කරනවාය 
කියන එකත්, ඒ සඳහා අව ය උපශෙසව මට ලැබී තිශබනවාය 
කියන එකත් ්රකා  කරන්නට නන . 

853 854 



පාර්ලිශම්න්තුව 

විශ ේෂශයන්ම 2021 සිට 2025 ෙක්වා ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා 
"A Right Based Correctional System for a Safer Society" 
කියන ශත්මාව යටශත් නවවැෙ රුම් system එකක් සඳහා අපි 
කරුණු ඉදිරිපත් කරලා තිශබනවා. බන්ධනාගාර තෙබෙය අවම 
කිරීම, බන්ධනාගාර කළමනාකරණ ්රතිසංසවකරණ කිරීම, 
බන්ධනාගාර නිලධාරින්ශේ ධාරිතා සංවර්ධනය, බන්ධනාගාර 
රාා පනත සංශ ෝධනය කිරීම, බන්ධනාගාරවල රරක්ෂක 
විධිවිධාන වැිජදිුතණු කිරීම, බන්ධනාගාර ශසෞඛ්ය ශසේවා 
වැිජදිුතණු කිරීම, රැඳවි පුනරුත්ථාපනය හා රම බලකාය ඵලො  
ශලස ශයොො ගැනීම, කාන්තා බන්ධනාගාර සහ තරුණ 
වරෙකරුවන්ශේ විශ ෝධන පුහුණු මධයසවථාන ්රතිසංසවකණය හා 
"ඉ-බන්ධනාගාර සංක් පය" ක්රියාත්මක කිරීම යන ශශව්  අපි 
දිගින් දිගටම කරන්න බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  

ඉතිහාසශව ්රථම වතාවට අපි e-visit කියලා එකක් හඳුන්වා 
දුන්නා. ඒ අුවව, බන්ධනාගාරගත වූ කාලය තුළ  තමන්ශේ 
රෙරණීයයන් බලාගන්න බැරි අයට Internet එක භාවිත කරමින් e
-visit ක්රමය හරහා එකිශනකා බලා ගැනීම සඳහා ශකොවිඩ් කාලය 
තුළ පවා අපි අවසවථාව සලසා දුන්නා. බන්ධනාගාරගත වූ අයට 
තිශබන ජීවිත අවොනම වැළැක්වීම සඳහා අධිකරණයට 
ශනොපැමිණ සාක්ක ලබා දිය හැකි ක්රමශවෙයක් අපි Skype App 
එක හරහා හඳුන්වා දුන්නා. ඒ හා සමානවම සහ ගරු වීරනිමන 
වීරසිංහ මන්්රීතුමා කියපු රකාරයට මම ශසෞඛ්ය ඇමතිතුමාට 
කථා කරලා කන්ෙකාඩු පුනරුත්ථාපන මධයසවථානය නැවත පටන් 
ගත්තා. ශම් ශවනශකොට එහි  00ක් ඉන්නවා. අපි 2,000ක් ෙක්වා 
එහි ධාරිතාව වැිජ කරලා තිශබනවා. ඔවුන් පුනරුත්ථාපනය 
වුණාට පසවශසේ වගා කටුතතුවලට ශයොමු කිරීම සඳහා ගරු චම්  
රා්පක්ෂ ඇමතිතුමාට කථා කරලා අපි අක්කර 500ක් ලබා 
ගත්තා.  

ඒ හැරුණාම, බන්ධනාගාරය තුළත් open-prison camp එකක් 
විවිත කරලා, එවැනි open-prison camps  ක් තුළ තවත් 2,000ක් 
පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා අපි කටුතතු කරශගන යනවා. 
සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපනය කරනවා මිස ෙඬුවම් කිරීම ශනොශවයි 
විසඳුම කියන එක මම ෙැිජව වි වවාස කරනවා. ඒ සම්බන්ධශයන් 
අපි කටුතතු කරශගන යනවා. අතිගරු ්නාධිපතිතුමාශේ උපශෙසව 
මත අපි උත්සාහ කරන්ශන්, පුනරුත්ථාපනය වන ධාරිතාව 
 ,000ක පමණ සංඛ්යාවකට වැිජදිුතණු කිරීමයි. අපි භාර 
ගන්නශකොට ඒ ධාරිතාව තිබුශණ් 1,500යි.  ඉලක්කගතව, ෙැිජ 
මහන්සිශයන් අපි ශම් ශශ කරනවා. අතිගරු ්නාධිපතිතුමාශගුවත්, 
මුේ  අමාතයාං ශයුවත් අපට ලැශබන පහනිකම් ඉතාම  ඉහළයි. 
ශම් සම්බන්ධශයන් සම්පූර්ණ ්රකා යක් මම හෙලා තිශබනවා. 

ඒක මම ්භාගත* කරනවා. 

ශයෝ්නාව ඉදිරිපත් කරපු ගරු මන්්රීතුමා කියපු රකාරයට, 

අශේ පාලනශයන් ශතොර යම් යම් ශශවලුත් තිශබනවා. 

උොහරණයක් හැටියට, අපරාධයක් ශවුවශවන් ෙඬුවම් ලැබූ 

අශයක් ඒක appeal කළාට පසවශසේ ඔහුට නැවත ෙඬුවම් 

ශෙනශකොට, ඒ appeal එක ෙක්වා ගතවුණු කාලය ගණන් 

ශනොශගන -බන්ධනාගාරගත වූ කාලය ගණන් ශනොශගන- එම 

කාලයත් එකතු කරලා තමයි ෙඬුවම ශෙන්ශන්. උොහරණයක් 

හැටියට, අවුරුදු 10කට ෙඬුවම් කරපු පුශගලශයක් appeal කරලා 

අවුරුදු 3ක් ගියාම, appeal කරපු ෙවශසේ ඉඳලා නැවත අවුරුදු 

10කට ෙඬුවම ශෙනවා. ඒ අුවව, ඔහුශේ ෙඬුවම් කාලය අවුරුදු 

13ක් ශවනවා. 

ඒක නීතිශව තිශබන ්ර වනයක්. මම ඒ ගැන අධිකරණ ශසේවා 

ශකොමිෂන් සභාවත් එක්ක කථා කළාම කියනවා, ඔවුන්ට කළ 

හැකි ශෙයක් නැහැ කියලා. එම නිසා, ඒ නීතිය ශවනසව කිරීම 

සඳහා අපි උත්සාහ කරනවා. ඒ හැරුණාම නව ක්රමශවෙය අුවව 

අපි ෙැකපු ශෙයක් තිශබනවා. බන්ධනාගාර පිරී ය මට ්රධාන 

ශහේතුව තමයි රිමාන්ඩ් සිරකරුවන් වැිජ වීම. එයින් ශබොශහෝ අය -

සියයට තුශනන් එකක් විතර- සතියයි, සති ශෙකයි, සති තුනයි 

ඇතුශළේ ඉන්ශන්. පිට රටවල වාශේ යම් gadget එකක් use කරලා 

තමන්ශේ ශගෙර ඉඳශගන ඔවුන් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා 

ක්රමශවෙයක් හඳුන්වා දීම සඳහා ශම් වන විට අපි සාකච්ඡා 

මට්ටමින් කටුතතු කරශගන යනවා. ශම් කරුණු පිළිබඳව මශේ 

අවධානය ශයොමු කරවීම සම්බන්ධශයන් ඔබතුමන්ලාට මා 

සවතුතිවන්ත ශවනවා. අපට කරන්න පුළුවන් ශශව්  ශවුවශවන් 

අපි කටුතතු කරන බව ශම් ගරු සභාවට ්රකා  කරමින් මා නිහඬ 

ශවනවා.  

සවතුතියි. 
 
ලකල්හි පේලාව අ. භා. අ.30 පසු කර ිනබුපණ්ද මූලා්නාරූඪ 

ගු ම්දත්රීුරමා ිධසි්ද ප්රශ්පනය පනොිධම්ා පාර්ලිප ්දුරව කල් තබන 
ලදී. 

පාර්ලිප ්දුරව ඊ  අනුකූලව  අ. භා. අ.34    2022 පපබරවාරි 
11 වන සිකුරාා ා පූ. භා. 10.00 වන පත්ව කල් ගිපේය. 

 

அப்தெொழுது கநரம் ெி.ெ. 5.30 ைணிக்குப் ெிந்திவிட்டமையொல், 

ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள் வினொ 

விடுக்கொைகலகய ெொரொளுைன்றத்மத ஒத்திமவத்தொர். 

இதன்ெடி, ெி.ெ. 5.34க்கு, ெொரொளுைன்றம் 2022  தெப்ருவொி 11,  

தவள்ளிக்கிழமை மு.ெ. 10.00 ைணி வமர ஒத்திமவக்கப்ெட்டது. 
 

And it being past 5.30 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER 
adjourned Parliament without Question put.  

Parliament adjourned accordingly at 5.34 p.m. until 10.00 a.m. on 
Friday, 11th February, 2022.    

855 856 

[ගරු එම්.යූ.එම්. අලි සේරි මහතා   

————————— 
*  පු්පතකාලපේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்ெட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



 

 

 

 

 

්ැ.යු. 
 

ශමම වාර්තාශව අවසාන මුද්රණය සඳහා සවවකීය කථාවල නිවැරදි කළ ුතතු තැන් ෙක්වුව රිසි මන්්රීන් මින් පිටපතක් ශගන 
 නිවැරදි කළ ුතතු රකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ශකොට, පිටපත ලැබී ශෙසතියක් ශනොඉක්මවා  

හසැ්ද්ාඩ් සංසවකාරක ශවත ලැශබන ශසේ එවිය ුතතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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හසැ්ද්ාඩ් වාර්තා  

පකොැප අ  පපොල්පහසේ්දපගොඩ  කිුැපන පාර  අශක 163 ා රන ්පථානපයහි ිළහිටි 

රජපේ ප්රවෘත්ින පා පාර්තප ්දුරපේ ිළහිටි රජපේ ප්රකාශ්න කාර්යාශශ්පය්ද  

මිල දී ගත හසැක. 
 

පමම හසැ්ද්ාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk පවේ අඩිධපය්ද  

බාගත හසැක. 

 

 

 

 

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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්රී ලංකා ර්ශව මුද්රණ ශෙපාර්තශම්න්තුශව මුද්රණය කරන ලදී. 


