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මූලා නාරූඪ විය. 
 

பாராளுமன்றம் மு.ப. 10.00 மணிக்குக் கூடியது.  
 பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு ரன்ஜித் 

சியம்பலாபிடிய] தகலகம வகித்தார்கள். 
 

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

SIYAMBALAPITIYA] in the Chair. 
 

 

නිවේදන 

அறிவிப்புக்கள் 
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තීරණය 

மிககக்கட்டண வாி சட்டமூலம்: உயர்                 
நீதிமன்றத் தீர்ப்பு 
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SUPREME COURT 

 

 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ණ්ඩුක්ර  ය   212(2  ය  ්ර   

ර ධි ත දී යෝ   ක   “ ධි   ද් ” 
ති ත් ටුම්  ම් න් න් ර ධි ත 

රණ  රු තු   බී ති  ේලි ම්න්තු  
නි   කිරී  ත් මි. 

ත් ටුම් ත් විධිවි  පි   ක  
 ලී ම්දී  ත් ටුම්   ත් ටුම් ත් කි දු 

විධිවි  ක ණ්ඩුක්ර  ය   21 ය   2  
ය   ුකූල    ර ධි  

වි න් නි  ුක  . 

 ත්ත්   තු  කී “ ධි  ද් ” ති ත් 
ටුම්  ය ත  කින් ු   

ම්  ුක බි  කි  ර ධි  දුදු ත් 
න් යි. 

ර ධි ත රණ   න  ේ  න්  ක  
නි  ේ   මුද්ර   ුතතු යි  නි  මි. 
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II 

 

කාානායකතුමාවේ  හතිකය 

  சபாநாயகரது சான்றுகர 
SPEAKER'S CERTIFICATE 

 

 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
  ්ර න්්රි  දී ත ණ්ඩුක්ර  

ය   9  ය  ්ර   1211 ේතු 2  න  
“බුද්ධි  ද්  (  ” ති ත් ටුම්  ; 
1211 ේතු 2  න  “ ද් ලි  ත්   ක  ත් 

ටුම් ”  “ ම් රු න්න  (  ”  “ ම් ේ  
(  ” ති ත් ටුම් ත්   ති  රු 

තු  වි න් න්    න් ුක 
ත් මි. 

 
III 

 

වව නාාදායක  නාාවර කාරක  වාව: අතිවර්ක 
 ාමාිතකයන්  

சட்டவாக்க நிகலயியற் குழு: மமலதிக 
உறுப்பினர்கள் 

LEGISLATIVE STANDING COMMITTEE: ADDITIONAL 
MEMBERS  

 
ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
“  දු   (  කිරී ම් ” 
ති ත් ටුම්   ලී  පිණි  22 (1   

ේලි ම්න්තු    නි  ්ර   ය  
   තු   ේලි ම්න්තු න්ත්රී න් 

ති ේ  ජි  න්ත්රී න් න් රු තු  
වි න් ම්    න් ුක ත් මි. 

733 734 



2022 ේතු 22  

රු  වි ේ  

රු  රු  ලි ේ  

රු කි  ල් න්  

රු නූ  කු ල්  
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රු බී. යි.ජී. ත්   

රු ලිත් ේ  කු   
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கணக்காய்வாளர் அதிபதியினது அறிக்கக 
AUDITOR-GENERAL'S REPORT  

 

A 
 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
  ්ර න්්රි  දී ත ණ්ඩුක්ර  

ය   24((   ය  ්ර - 
 

 2019 මු ල් ේ   වි ධි ති ේ 
ේ    නි ණ් ත XXII ;  

 2012 මු ල් ේ   වි ධි ති ේ 
ේ    නි ණ් ත XVI  XVII   
නි ණ් ත I   නි ණ් ත 

I  II  රු තු  ුක න්  
න රි ත් මි. 

 

ගරු දිවන්ෂන ගුණවර්ධන මහතා තඅධාපන අමාත  හ 
පාර්ලිවම්න්තුවේ  වානායකතුමා  
(மாண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன - கல்வி அகமச்சரும் 
பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும்)  
(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Education and 
the Leader of the House of Parliament) 

රු නි ය තු නි  “ කී ේ  මුද්ර   
ුතතු ” යි   මි. 

 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 
 

වාර්තා මුද්රණය කස ුතතුයයි නිවය ග කරන ලී. 
அறிக்கககள் அச்சிடப்படக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
Ordered that the Reports be printed. 

 
 

 

II 

 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
  ්ර න්්රි  දී ත ණ්ඩුක්ර  

ය   24((   ය  ්ර  වි ධි ති ේ 
ේ   නි ණ් ත ත  ල් 
ම් න් න්  නි  ක්රි ලි  ම් න්  ේ   
ේ   V   රු තු  ුක න්  
න රි ත් මි. 

ගරු දිවන්ෂන ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)  
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නි ය තු නි  “ කී ේ  මුද්ර   
ුතතු ” යි   මි. 

රු නි ය තු නි   ති ේ  න්  
කි න්    වි ධි ති  ම් න රි ත්  ති න් න් 

 ත් ේ  ක .   ක ති   
මින් වි ඳුණු ්ර  ක පි  තු ේ  මු 
 ති .  පි  ේලි ම්න්තු  ත්  මු 
 ුතතු න්   කති  ේ යි කි   ්ර ේ  
.  

 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 

වාර්තාව මුද්රණය කස ුතතුයයි නිවය ග කරන ලී. 
அறிக்கக அச்சிடப்படக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
Ordered that the Report be printed. 

 
B 

 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
  ්ර න්්රි  දී ත ණ්ඩුක්ර  

ය   24((   ය  ්ර  - 
 

 2019 මු ල් ේ   වි ධි ති ේ 
ේ   නි ණ් ත XIV ;  

 2018 මු ල් ේ   වි ධි ති ේ 
ේ   නි ණ් ත XV ;  

 201  මු ල් ේ   වි ධි ති ේ 
ේ   නි ණ් ත XXXIII  XXXIV 

  නි ණ් ත XIV   
නි ණ් ත XXVI ;  

 2012 මු ල් ේ   වි ධි ති ේ 
ේ   නි ණ් ත XXIV, XXV  XXVI 

  නි ණ් ත XIV   
නි ණ් ත XI, XII, XIII   XIV  

රු තු  ුක න්  න රි ත් මි. 

 

 

ගරු දිවන්ෂන ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)  
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
රු නි ය තු නි  “ කී ේ  මුද්ර   

ුතතු ” යි   මි. 

 
ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
වාර්තා මුද්රණය කස ුතතුයයි නිවය ග කරන ලී. 
அறிக்கக கள் அச்சிடப்படக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
Ordered that the Reports be printed. 
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ේලි ම්න්තු  

II 
 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
  ්ර න්්රි  දී ත ණ්ඩුක්ර  

ය   24((   ය  ්ර  වි ධි ති ේ 
ේ   නි ණ් ත ය  ති  මු ල් 

ක්රි රිත්  පි  වි  වි  ේ   - I  රු 
තු  ුක න්  න රි ත් මි. 

 

ගරු දිවන්ෂන ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)  
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
රු නි ය  තු නි  “ කී ේ  මුද්ර   

ුතතු ” යි   මි. 
 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 

වාර්තාව මුද්රණය කස ුතතුයයි නිවය ග කරන ලී. 
அறிக்கக அச்சிடப்படக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
Ordered that the Report be printed. 

 

III 
 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
  ්ර න්්රි  දී ත ණ්ඩුක්ර  

ය   24((   ය  ්ර  වි ධි ති ේ 
ේ   නි ණ් ත ද්ශී    තු  

ු ත්  ණ්  වි  පි    ්රමිති ත 
ේ  ම් න්  ේ   වි  ේ   - IV 

 රු තු  ුක න්  න රි ත් මි. 
 

ගරු දිවන්ෂන ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)  
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
රු නි ය තු නි  “ කී ේ  මුද්ර   

ුතතු ” යි   මි. 
 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 

වාර්තාව මුද්රණය කස ුතතුයයි නිවය ග කරන ලී. 
அறிக்கக அச்சிடப்படக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
Ordered that the Report be printed. 

 

ලිිළ වල්ඛනාදිය ිළිතගළන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 

ගරු වජොන් න න් ප්රනාන්දු මහතා තමහාමාර්ග අමාත  හ 
ආණ්ඩු පාර්ශයීයනවව  ප්රධාන  ාංවිධායකතුමා  
(மாண்புமிகு மஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து - தநடுஞ்சாகலகள் 
அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின் முதற்மகாலாசானும்) 
(The Hon. Johnston  Fernando - Minister of Highways and 
Chief  Government Whip) 
රු නි ය තු නි  ් ය  ේික  

්රති ත්ති  ම් ක්රි ත්  කිරී ම් ය  බුද්   
මි   ති  ුතතු ය  රි  ේ  
 නි  යතු  ුක න්  1228 ේ   
රි  ේ  ධි රි ත ේ  ේ  න රි ත් මි. 

 ේ  රි  ේ   නි  ුතතු පි  
ය  උ  ද්     මු  ුතතු 

යි   මි. 
 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
2019 ේ     ේලි ම්න්තු   ේ  ේ   
ේ .- [ රු න න්  ු ේ  ]  

 

 වාවම් ය මත තිබිය ුතතුයයි නිවය ග කරන ලී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
Ordered to lie upon the Table. 
 

ගරු වජොන් න න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மாண்புமிகு மஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 
(The Hon. Johnston  Fernando) 
රු නි ය තු නි  විදුලි  යතුමි  

ුක න්  1228 ේ     ල් ඟුරු 
(පුද් ලි   ම් ේ  ේ  න රි ත් මි. 

 ේ  විදුලි  ුතතු පි  ය  උ  
ද්     මු  ුතතු යි   
මි. 
 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 
 
 

ගරු වජොන් න න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மாண்புமிகு மஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 
(The Hon. Johnston  Fernando) 
රු නි ය තු නි  ය යතු  

ුක න්   න් ේ  න රි ත් මි.  
 

(i) 2018  122  ේ   දු ටි ත් න්  වූ 
ති    ේ  ේ ;  

(ii) 2020 ේ   ුතේ   ය   ේ  
ේ . 

 ේ  ය ුතතු පි  ය  උ  
ද්     මු  ුතතු යි   
මි. 
 

 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 

 

2019 ේ   ුතේ   ේ ම්න්තු   ේ  
 ේ .- [ ය යතු  ුක  රු න් න් 

්ර න්දු ] 
 

 

 වාවම් ය මත තිබිය ුතතුයයි නිවය ග කරන ලී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
Ordered to lie upon the Table. 
 

 

ගරු වජොන් න න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மாண்புமிகு மஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 
(The Hon. Johnston  Fernando) 
රු නි ය තු නි  මු ල් යතු  

ුක න්  122  ේ       
 ක    ේ  ේ  න රි ත් මි.  
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 ේ  මු ල් ුතතු පි  ය  උ  ද්  
   මු  ුතතු යි   මි. 

 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 
 

 

ගරු වජොන් න න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மாண்புமிகு மஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 
(The Hon. Johnston  Fernando) 
රු නි ය තු නි  ්ර  යතු  

ුක න්  (12  ධි  වූ  ේ  ත් 211  
211  න්ති  VII    කි වි  ුතතු 1 9 න්ති  

ත් ්ර  ය රි  වි න්  දු   1212 
 ක ේ 1  න ති   1142/    ති වි  ට් 
ත්ර ත    නි  න රි ත් මි. 

 නි  ්ර  ුතතු පි  ය  උ  
ද්     මු  ුතතු යි   
මි. 
 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 
 

     

අමාතාාංශයීය උය ේපව ශයීයක කාරක  වා 
වාර්තා 

அகமச்சுசார் ஆமலாசகனக் குழு 
அறிக்கககள் 

MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEE 
REPORTS 

 

ගරු තමහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරි න මහතා තවිව ශයීය ක ුතතු 
අමාතතුමා  
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ் - தவளிநாட்டு 
அலுவல்கள் அகமச்சர்) 
(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of Foreign Affairs) 
රු නි ය තු නි  වි ද්  ුතතු පි  
ය  උ  ද්     මු   

ත්ර   කීම ම් ( ලි  විධිවි   (   
ත් ටුම්  ම් න් න් වූ කී    ේ  
 න රි ත් මි.  
 

 වාවම් ය මත තිබිය ුතතුයයි නිවය ග කරන ලී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
Ordered to lie upon the Table. 
 

ගරු එ න.එම්. චන්ද්රව ේන මහතා තඉඩම් අමාතතුමා  
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரமசன - காணி அகமச்சர்) 
(The Hon. S.M. Chandrasena - Minister of  Lands) 
රු නි ය තු නි  ම් ුතතු පි  
ය  උ  ද්     මු   

(( (  ධි  වූ  ම් ේ    ත් 
නි  ම් න් න් වූ කී    ේ   
න රි ත් මි.  

 

 වාවම් ය මත තිබිය ුතතුයයි නිවය ග කරන ලී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
Ordered to lie upon the Table. 

ගරු රනිල් වික්රමසිාංහ මහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
රු නි ය තු නි   ත් ම් න රි ත් 

කිරී   මු න්    ම්  කි න්  
තියි.  

ම්  දී කි   ක   න්දු වු   IMF 

න් දීපු ම්පූේ  ේ    කි . 
ධි තිතු     ච්   ති .  
ේ  ම්  ුතතු න්  ති .  ේ  මු ල් 
ය    ල්  ේලි ම්න්තු  න රි ත්  . 

   ක  න් න් කි    න්  තියි. 
 ්ර   කිරී  ක. The Proceedings in Parliament 

should carry all matters and include papers connected to the 
Proceedings. On Thursday, I think we have a Bill on taxation 
and some matters relating to financial affairs. So, how can 
we discuss all that? 

ට් ේික  ත්ත්  න් න් ති  පි   ච්  
න් න් ?  ේ  ත මු ල් පි   

  න රි ත්  .  නි   ම් රු   
්ර  ්ර  ක තු .   කු ධි ති තු  ූල ය 
ණ් ත්  ේ  මු ල් ය ත ල් ම්තු ත් පි 

නි  න්    ම්  න රි ත් න්  කි .  ත් 
ත් ටුම්  ක ච්   .  නි   

   ච්  න්  රි නි  රු 
තු   ච්   පි  ති ත ්ර  

 ක විධි  ම්  ච්  නිමු. රු තිතු නි  
තු  න්දු වු . මුත්  ය න්  ේ  

පි  න් න් .   ුතතු න්   . ම්   
්ර  ්ර  ක විධි  න රි ත් න්  .  
 

ගරු දිවන්ෂන ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)  
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නි ය තු නි  පු ් යතු  කි  
විධි   පි වි  න් න්   ්ර  ්ර  ක 
කි . But, what he wants is for the Finance Minister to 
table the IMF Report in Parliament, to which we have 
agreed. Article IV ත් ති   ේ  ේලි ම්න්තු  
න රි ත් න්  මු ල් ය  න්  ති .  

 වුන් ේ  ක ති . ම් කි  ත් 
ටුම්  ක න රි ත් න්  තු  වි  න්   

කි  ම්  රු තු   පි  රණ  ක 
්ර  ත් න්  පු න්. තු  ල්  ේ  පි 
න රි ත්  . පි  න රි ත් . It is available; 

it is available to the whole world. But, the former Prime 
Minister wants the specific document to be presented. So, we 
have agreed and we will proceed to do that.  

 

ගරු ල්වෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order.  

රු නි ය තු නි  තු  න්  ට් මු ල් 
 ති න් න් ේලි ම්න්තු  . මු ල් තිතු  

න්න  ගි ල්  වි   න්  ක  ති . 
පි න් න්   තු   ත් න්  ති  
කි . ේ ත් දී  ති . ල් කිත් දී  
ති . න්  පු න්  ද්  දී  ේ ට් මිනි න්  
න්  න්  න්  න් . 
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ේලි ම්න්තු  

ේලි ම්න්තු  ම් ුතතු පි   න්   . 
ම්   න්  පු න් ? Can you do this in secret? 

මු ල් තිතු    කින් ේලි ම්න්තු  විල්  . 
 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
රු න්ත්රීතු නි  පි ලුත් වි   ම්  නින් 

ත් මු. 
 

ගරු ල්වෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
රු නි ය තු නි  තු  ේ යිති  

-[  කිරී  ක] පි න් න් ේ; we are in the dark. පි 
න් න්   තු    කි .  

 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

යි  පි    මු න් ම්. 
 

ගරු ල්වෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

   ක තු  ේලි ම්න්තු  විල් ත් . තු  
න්න  ගි . න   න්දු වු    
ත් න්  කි  පි න් න් .  දුන්  කි  
චියි; ල් කිත් දුන්  කි  චියි.   දී .   

 

ගරු රනිල් වික්රමසිාංහ මහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
රු නි ය තු නි  වි න්  - [  

කිරී  ක]  
 

ගරු ල්වෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
රු නිල් වික්ර  තිතු  න්   න්. 

තු    න් ම්  රු න්ත්රීතු .  
 

ගරු රනිල් වික්රමසිාංහ මහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
රු නි ය තු නි, කි ත ේ  

න් බී ති .  ේ   පිටු  1 ක ති ,  වි්  
.  ේ  ත්  තු ත් පිටු 222 ක ති .  ත්  
යි පි  ුතතු න්  ත් න් න්.    

වි  ක ත ්ර  වි තු  කි  න්න න්  
ත්  . වි ද්  ුතතු තිතු   පි  ක   
   ුතතුයි කි   .  මු  යි 

න්න  ම් විධි     ති න් න්.   වි  
 ක. ම් පි  ට්    ති  . 

වි ද්  තිතු , ත් ම් මු ල් තිතු  කී  ක 
ති  ම්  න ලි න් . ම් රු ත පි  
ම් විධි  මු ල්  ක බී  ේ  ක කි යි  
න් න්. ණ්ඩු  ුතතු  ක ති    

වි ත්  ්ර  න් .  ේ  ේ ද් ත් ම් 
  ේ තුති  පු  .  

 

ගරු ල්වෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order. 
  
රු නි ය තු නි  ේ  නි  බුණු 
  විවි  ණ්ඩු  ත් වු . මුත්   කි  

ණ්ඩු  ක   න්න න්  ත් ත් .  ම් 
 න් න් .  

 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

තු    කි . න් නි  න් . [  
කිරී  ක] 

 
ගරු චමින්ද වි වේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
Sir, I rise to a point of Order.  

රු නි ය තු නි   නි  212 
ත්  නිල් වික්ර  පු තිතු  ්ර   

  යි.    නි  212 
ත්  ලු ේ   න්  - 

 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

   ත්  න්. තු  තු   
න ලියි.  රීති ්ර  ක   රු න්ත්රීතු  

 

ගරු චමින්ද වි වේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

තු    දුන් න්  න් කි න් . [  
කිරී  ක]  

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order.  
රු නි ය තු නි  ේ ට් මු ල්   ේ 
ම්   ට් ම් ත්    ම්    

වි   ක කි න්  ති .  ත- ේ  බි ට් 
්රි  ක නිකුත්  ති   ේ මිලි  1  ේ 

 විකු න් . ේ ; ේ  ේ මිලි  
1  විකු න් .  

 
ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

 රීති ්ර  ක   රු න්ත්රීතු . 
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[ රු   ක න් කිරි ල්   ] 
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ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ම් ට් ම් ත් විකු  න් ත් විකු   ත් 
යි න් න්.  නි  ූල ත ටි  තු   මු ල් 

තිතු  ේලි ම්න්තු   න්  ම්   ්ර  න්  
පි   ක  න් .  විකු න්   ක . 

ත් විකු   ත්  න් න්. 
 

ගරු එ න.එම්. මරි්වකාර් මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
Sir, I rise to a point of Order. 

රු නි ය තු නි  ට්  කි   
ේලි ම්න්තු  යි ූල ය  ති න් න් කි . න්දු  

ු ේ  තිතු  කි   ල්ලි print    
න්  කි . මු ල් තිතු  ගි ල්  න්න න්  ක 

ත් .  
 

 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

 රීති ්ර  ක   රු න්ත්රීතු . න් න් 
න් . 
 

 

ගරු එ න.එම්. මරි්වකාර් මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 

ඩ්  ක න්   රු නි ය තු නි. ත ීන  
තිතු  - [  කිරීම්]   

 
 

ගරු චමින්ද වි වේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
 රු නි ය තු නි    නි ත 
ත් කි යි  රීති ්ර  න රි ත් න්  තු න් 
 ල්ලු  .  

පි ල් න් න් IMF  දීපු ේ .  ේ   ක  මු  
 රු  ක න්  න් ම් න් න්. IMF  දුන් 

ේ  න රි ත්  ේ   ක  මු    
රු  ක  පි  න් ත්  න්  න් ම් න් න්. 
 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

 පි තු  ක දුන් . ම් ්ර  නින් නි  මු. 
 
ගරු වශයීයහාන් ව ේමසිාංහ මහතා ත මෘ ධි  ගෘහ ආර්ථික  
්වෂුද්ර මූල   නවයාං රැකියා හා  වාපාර  ාංවර්ධන රාජ 
අමාතතුමා  
(மாண்புமிகு தசஹான் மசமசிங்க - சமுர்த்தி, உள்ளக 
தபாருளாதார, நுண்நிதிய, சுயததாைில், ததாைில் அபிவிருத்தி 
இராஜாங்க அகமச்சர்) 
(The Hon. Shehan Semasinghe - State Minister of Samurdhi, 
Household Economy, Micro Finance, Self-employment and  
Business Development)  
රු නි ය තු නි  නිල් වික්ර  තිතු  

IMF ේ  පි  ම්  දී කි   ක  . IMF 

ේ  publish    ේලි ම්න්තු  න රි ත් 
න්   ටි  පි    ති . යි  

IMF  ක ේ  මු ල් ය   නි  න් 
 දී . 
 

 ේ   දුන්  පි  ේලි ම්න්තු  
න රි ත්   රු නි ය තු නි.  

 

ගරු රනිල් වික්රමසිාංහ මහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
ම්  ක copies  ක  දී  ති   රු නි ය 

තු නි.    කු   ධි ති   මු ල් 
ය ත ල් ම් . කි ත ේ   IMF ේ 

වි  න්   දී  ති .   දුන් ත් ති. 
 නින්   න්  පු න්. [  කිරී  ක] 

 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

   ම් න් න් න ලි පි තු  ක  
දුන් . 
 

ගරු රනිල් වික්රමසිාංහ මහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
 ේ  ේ වි ත න්   න් .    

 

ගරු එ න.එම්. මරි්වකාර් මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 ත්  ක න්   රු නි ය තු නි. 
[  කිරී  ක] න්ත්රී රුන් ේ යිති  න් .   

 

 

 
වපත් ම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 

ගරු ඉන්දික අනුරු ධ වහේරත් මහතා තග්රාමීය ය නිවා  හා 
ඉදිකිරීම් හා වගොඩනළගිලි ද්රව කර්මාන්ත ප්රවර්ධන රාජ 
අමාතතුමා    
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத் - கிராமிய வீடகமப்பு 
மற்றும் நிர்மாணத்துகற மற்றும் கட்டிடப்தபாருள் 
ககத்ததாைில் இராஜாங்க அகமச்சர்)  
(The Hon. Indika Anuruddha Herath - State Minister of 
Rural Housing and Construction and Building Material 
Industries) 
රු නි ය තු නි  ටු ල්   
ටිල් ත්    1((/ /22   න චි 

ේ.පී. ති ත්  න් බුණු ත්  ක  
පි න් මි. 

 
 

ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon. Eran Wickramaratne) 
රු නි ය තු නි  පි න්   කු ූව   ්රි  
   4 /22   න චි ේලි . ේලි . 

. . න්. ේ    ත් ත් කු න් 
බුණු ත්  ක  පි න් මි. 
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ේලි ම්න්තු  

ගරු වග වින්දන් කරුණාකරම් මහතා 
(மாண்புமிகு மகாவிந்தன் கருணாகரம்)  
(The Hon. Govindan Karunakaram)  
Hon. Deputy Speaker, I present a petition from Mr. T. 

Shanmugalingam of Warnamedu, Thampalagaamamam.  
 

ගරු මුදිතා ප්රිශයීයාන්ති මහත්මිය 

(மாண்புமிகு (திருமதி) முதிதா பிாிஸான்தி)  
(The Hon. (Mrs.) Muditha Prishanthi)  
රු නි ය තු නි   ක     

ලිපි  න චි ම්.ජී. න් න්න  ේ න් 
බුණු ත්  ක  පි න් මි.  
 

ඉදිරිපත් කරන ලද වපත් ම්  මහජන වපත් ම් ිළිතබඳ කාරක 
 වාව  පළවරිය ුතතු යයි නිවය ග කරන  ලී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக் 
கட்டகளயிடப்பட்டது. 

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

 

ප්රශයීයනනවල  වාිකක ිළිතතුරු 

வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
්ර   2 -9/1211- (2   රු න්  රු ති  
. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)  
(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  
රු නි ය තු නි    ්ර  . 

 

ගරු ශයීයෂීන්ද්ර රාජප්වෂ මහතා තකාබනික වපොවහොර 
නිෂනපාදන  ප්රවර්ධන හා  ළපුතම් නියාමන  හ වී හා ධාන  
කාබනික ආහාර  එසවලු  පලතුරු  මිරි න  ලූනු හා 
අර්තාපල් වගා ප්රවර්ධන  බීජ නිෂනපාදන හා ේ  න තා්වෂණ 
කෘෂිකර්ම රාජ අමාතතුමා    
(மாண்புமிகு ஷஷீந்திர ராஜபக்ஷ - மசதனப் பசகள உற்பத்தி 
மமம்பாடு மற்றும் விநிமயாக ஒழுங்குறுத்துகக மற்றும் தநல், 
தானிய வகககள், மசதன உணவுகள், மரக்கறிகள், 
பைவகககள், மிளகாய், தவங்காயம் மற்றும் உருகளக்கிைங்குச் 
தசய்கக மமம்பாடு, விகத உற்பத்திகள் மற்றும் உயர் 
ததாைில்நுட்ப கமத்ததாைில் இராஜாங்க அகமச்சர்) 
(The Hon. Shasheendra Rajapaksa - State Minister of 
Promoting the Production and Regulating the Supply of 
Organic Fertilizer and Paddy and Grains, Organic Foods, 
Vegetables, Fruits, Chillies, Onion and Potato Cultivation 
Promoting,  Seed Production and Advanced Technology 
Agriculture) 
රු නි ය තු නි  ේ  යතු  

ුක න්   ්ර  පි තු   දී   ති  
 ක ල්  ටි . 

 

ප්රශයීයනනය මතු දිනකී ඉදිරිපත් කිරීම  නිවය ග කරන ලී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
Question ordered to stand down. 
 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
්ර   1 -  /1211- (2   රු බුද්ධි  ති  . [  

ේ  තු  .] 

බලන්වගොඩ සි  ගුරුබළවිල  මළ වදකන්ද  හ 
වහසවත්ත ද්වවා  බ න  ව ේවය : ගමන් වාර 

 ාංඛාව 

பலாங்தகாகடயிலிருந்து குருதபவில, தமத்மதகந்த 
மற்றும் தஹலவத்த வகரயான  மபருந்துச் மசகவ: 

பயணத் தடகவகள் 

BUS SERVICE  FROM BALANGODA TO GURUBEWILA, 
MEDDEKANDA AND HELAWATTA: NUMBER OF JOURNEYS  
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3. ගරු වහේෂා විතානවේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹசா விதானமக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 

්ර  යතු න්  ්ර  - (1 :  

(   (i) න්   ු රු වි   ද් න්   
ත්   ම්  න  ක්රි ත්  

ුක  ගී   න්  ය  
  ඩු  ති  ත්; 

  (ii)  තු න්  ්ර ද්   දු 
  ක  ත්;  

 තු  න් න් ? 

(   (i)  ම්   න  ක්රි ත්  ුක 
 ගී   න්  ය  න් 

න් න් ;  

 (ii)    න්  ය  දු කිරී  
ය  වි න් ුක  ක්රි ේ  
ේ ; 

 න්  තු    න් න් න් ? 

(     ම්   න් ?   
 

மபாக்குவரத்து அகமச்சகரக் மகட்ட வினா: 

(அ) (i) பலாங்தகாகடயிலிருந்து குருதபவில, தமத் 
மதகந்த, தஹலவத்த ஆகிய கிராமங்களுக்கு ஒரு 
நாளில் பயணிகள் மபருந்துகள் தசயற்படுத் 
தப்படும் தடகவகளின் எண்ணிக்கக அண்கமக் 
காலமாக குகறக்கப்பட்டுள்ளதாகவும்; 

 (ii) இதனால் அப்பிரமதச மக்கள் பாாிய சிரமத்திற்கு 
உள்ளாகின்றனர் என்பகதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) மமற்படி கிராமத்திற்கு நாதளான்றுக்குச் தசயற் 
படும் பயணிகள் மபருந்துகளின் பயணத் 
தடகவகளின் எண்ணிக்கக தவவ்மவறாக 
யாததன்பகதயும்; 

 (ii) அப்மபருந்து பயணத் தடகவகளின் எண்ணிக் 
கககய அதிகாிப்பதற்கு அகமச்சினால் மமற் 
தகாள்ளப்படும் நடவடிக்கக யாததன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Transport:  
(a) Is he aware that -  
 (i) the number of passenger bus journeys 

conducted daily from Balangoda to 
Gurubewila, Meddekanda and Helawatta 
villages have been reduced recently; and 

745 746 
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 (ii) the people living in the aforesaid villages 
are facing immense difficulties as a result of 
it?  

(b) Will he inform this House - 
 (i) the number of passenger bus journeys 

conducted daily to aforesaid villages, 
separately; and 

 (ii) the measures that will be taken by the 
Ministry to increase the number of 
passenger bus journeys conducted to 
aforesaid villages?  

(c) If not, why?  
 

ගරු දිලුම් අමුුගම මහතා තප්රවාහන අමාතතුමා  
(மாண்புமிகு திளும் அமுணுகம -  மபாக்குவரத்து அகமச்சர் )  
(The Hon. Dilum Amunugama - Minister of Transport)  

රු නි ය තු නි   ්ර  පි තු  
යි. 

 (    (i),   (ii) .  

   ම් ම් න්  ගී මිණිලි න රි ත්  . 

 (    (i)  

 
  

 (ii)   . ම් න  න්  ත්  
ේ ත ලුත් දු  ුතතු දු  .  ුතතු 

නි  වූ  නි මි  න්     ය 
  දී . 

 

(     .  

 
ගරු වහේෂා විතානවේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹசா விதானமக) 
(The Hon. Hesha Withanage)  
රු නි ය තු නි   ේ මු  තුරු 

්ර  යි. 

රු තිතු නි  තු   දුන් පි තු  
වි ත්  රුණු න් වු ත්  ඟින් ම් 
ත්  ක බු . රු තිතු නි   ම්   
තු  න ලි න්  ත්    තු න් 

ත්  ක ත්තු   ම් යි. ම්  
තු න්  SLTB  ක ට්රල් ඩ් ටි  වි  මින් 
ද් ලි  ත් න්  නිකුත් න්  න්  

ති .  න් න්     පු  ක්රි ත්   
කි . තු    න් න් . ත්  තු  ක 

 ති   ටි න්    SLTB   
   ය ය න්   ක  ත්ත්  

න් ේ     
න්   

න්  - 
ද් න්  

10 

න්  - 
ු රු වි  

08 

න්  - 
ත්  

  
 . 

ති ීම . ල් රු න් රැ   න් දී   
   ත් . මුත්   ක න්   ඩු 
.  කි න් න්  ල් වි       

න්  ;  ල් න්  ත් න් 
 . රු තිතු නි  න්  ති  
ට් ත ති  ු රු වි   න්  දී තිදු  

්ර ද්  ිය  ති න්       
 ති . SLTB  ක නි රින් න්   ත් 

  වුරු . රු තිතු නි    පු  ති  
ත්ත්  ක. ඹිලිපිටි තත්  ද්  . තු   

වි ල්  ක  ? ද් ලි     
ති  ්ර ත් ත ්ර  ක. මුත් රු තිතු නි  

 ච්  SLTB      කිරී   ක න්  
තු  න්  පි   ක  කි   න්  
තියි. 

 
ගරු දිලුම් අමුුගම මහතා 
(மாண்புமிகு திளும் அமுணுகம) 
(The Hon. Dilum Amunugama) 

රු න්ත්රීතු නි  තු  පු මු නි  
ත්  ම් යි. තු  කි පු විධි   ද් ලි   

 න්   උ  නි    න්   ීම  
දු න් න් .       

්ර ත් රින  න්  නි ේ න් ති   
න්  ටි  යි ද් ලි     න් න්. පි  

 වුම් . දුපු  න්  ත් වි යි පි 
ද් ලි   න්  න් න්.    ත් ම්  

SLTB  ක   න්  ද් ලි    
න් න් . ද් ලි    න්   උ  

නි    න්    . යි රු 
න්ත්රීතු නි  තු  කි ක  ම් න් න් කි  ුතතු 
 ක ති . තු න්  න්  පි  

න් ත් ම්  ක දු   ක   දී  ති  .  

  න් න්  මු   ලු ත්  ම් 
ති  ේික  ත්ත්  නි  න් රුපි ල් මිලි  ( 222  
 මු  ක ඩු  ති .   ක   ේික  

ේ   මු ල් ්ර ුකත් ම්  ක ඩු  
ති . පි වි න්  දු   ක  ක දී 
ති      න්   කි . රු න්ත්රීතු නි  

තු  කි  ේ ල් න්   රි න්   
න්ති    ේ  පි නි ේ   ති . මුත් 

  න්  ය ය    - න් 
  ඩු  -      ුතතු   ද්  

කි    න්    පි    න්  
පි   ක දී ති .  තු  කි පු   
ේ   න්  පු න්  රු න්ත්රීතු . ද් න්   

ල් SLTB   දු   න්  පි  පුරුදු  
ති න් න්.  ක ගි කු ටි ත්  ගීන් කි කු ටි ත් 

    .     න්  
රු ත්ත්  ක ති . යි කි  පි දු  
ේ      න් න් . මුත්  ම් 

විධි   ක න්   ද්  . 
 

 

ගරු වහේෂා විතානවේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹசா விதானமக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 

රු නි ය තු නි  ේ නි තු  ්ර  
යි.  
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ේලි ම්න්තු  

    ඟින්      
 ේන්  ; ති ත ත්  ත් 

.     ක න්. රු තිතු නි  න් 
තු  කි  විධි   ම්       

න්   ක න්  . මුත්     
    ක.  

රු තිතු නි   න්  ය ම් යි. න්  මි  
දු ීම  නි   තු වි  න් දු න්  
තු න්  ද්   ති . තු   ක කු විධි  
මුණු වි ේ ත්  ත්    මින් ේ  කකු  

   ලු  ඩ්  ක   ති  
  කි .   ම් ්ර  නි   කි  

්ර ද්   ේ ්ර ද්     ත් ලු  
    න්  මිනි න්  න් ේ රු න් 

 න්  රි ත්ත්  ක ති  ති . පි 
න්   ම් ති  ේබු   න් න් ති . වි  
 තිතු    ක ති  න  ුක කි   " ල් 

ේබු   යි. නිද්  යි" කි . 

මුත්   ක වු ?   ල් ්ර . න්ත්රී  ච්  
 නි  ත් ල් ටි  ක න්  විධි  ක . පි 
ලි ම් ගි ල්  ටි ත්  " " කි   තු න්   
 නි . පි  තිතු න් ේ drivers   ල් ම් රුන්  

කි  ල් න්  න් ත් .  නි  ල් ටි  න්  
ගි ල්  පිත් දු ක විඳි .  කි  ය ලින් ම් 

 ක .  ම්   මිනි න්   ක න්  
කි   තු න් ල්  ටි   රු තිතු නි. ඩු 

න් ේ රු න් න්  ල්   ටි  
ම් න් න්  ම්කි   ක    ක 

ති   රු තිතු නි?  

 

ගරු දිලුම් අමුුගම මහතා 
(மாண்புமிகு திளும் அமுணுகம) 
(The Hon. Dilum Amunugama) 

තු  කි න් න්    න්  කි     
 ත් ම්  තු  ම් න් න්  ක න්  

කි   ? 

 
ගරු වහේෂා විතානවේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹசா விதானமக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 

  කි න් න් තු පි   රු තිතු නි.  තු 
දු වු     න්  රි  න්.  නි  

ය   ක  න්  පු න් ක්ර   ක 
ණ්ඩු  ද් ? 

 
ගරු දිලුම් අමුුගම මහතා 
(மாண்புமிகு திளும் அமுணுகம) 
(The Hon. Dilum Amunugama) 
පි න් "  රි "   ක්රි ත්  . 

තු  න්    රි     න් න්ත් 
percentage  ඩු න් .  ඩී ල් මි  ේ ක   

තු දු  ම්   වි  කින්  තු දු න්  
පි  දු . මුත් පි  කින් යි  තු 
දු  ති න් න්.  ත්  න් ටි ට්   

    ේ   රි  න  ක්රි ත් යි.   
රි     ේ  ක  රි  ති  
ම්  තු   ුක ත් න් .   පි ච්  
ලු ත් ත් න් න් තු  ල්     

  ේ  ක    ති න්  පු න්. 
 ත්ත්  ක  රි ති  ම්      

කි ත් පි  නි න  න් ම්.  

ල් න්   රි  න්   න්  
  ඩු පි  නි ේ න්   න්  යයි 

කි  පි  දී  ති .   න   ක  ක 
නි  ක යි.    ක  දී    

පු න්  ක . මුත් න රි ත දී න්  මි  ම්  
 ක ති වු ත්   ක රි  ක  න්  

පු න්. 

 
ගරු අවශයීය ්ව අවේසිාංහ මහතා  
(மாண்புமிகு அமசாக் அமபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
රු නි ය තු නි   න ලි  ීම  ක 

 න්  යයි. 

 
ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
රු තිතු  ති ම්  ක තු   

ටි න් න් .   තුරු ්ර    යි. 

 
ගරු අවශයීය ්ව අවේසිාංහ මහතා  
(மாண்புமிகு அமசாக் அமபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
රු තිතු නි  ේික  ේ      
න් මු ල්  .  කි න් න්  "නි  රි "  "  

රි "  බිලි  22 ක  ේ   .  
 න් න්  තු  කි  ේ  ක  ක ගි ත්   
  න්   නි .  ණ්ඩු න්  මු ල්  

දී  ද් ?  නි  ම් විධි    න් ත්  
ති න් න්?  

 

ගරු දිලුම් අමුුගම මහතා 
(மாண்புமிகு திளும் அமுணுகம) 
(The Hon. Dilum Amunugama) 
රු න්ත්රීතු නි  පු ය ති  ටි    

තු  න් .  න්  ය  ම් මු ල් 
ේ දු  ක දු  ති .   ක යි.  
තු න් ත්  ක  න්.  ේ   ්ර  
ය ුකත් ම් මු ල් ේ දු  ක ද්   ති . 

තු න්  න්   ණ් න්  මු ල් 
න් න් ම්  කි . ේික  ේ  යි 
න් න්.   ම් න් ත් න්. 
යි  පි  ුක න් වි ල්  ක්රි  ේ   

ති . යි  තු  කි  ත්    ේ   
රු  වි ේ න්ත්රීතු  කි පු විධි ත් යි පි 
  ුතතු  ති න් න්. ම් ේික  ේ   
  මු ල්    න්      
ත් දු  ක මු න්   දු .  
යි දු වි  ුතත් ත්. යි පි  න් න් තු න්  

කි ක රින   ද් ල්   යි. 
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2022 ේතු 22  

 ඛනිජ වළලි වමට්රි්ව ව ොන් ,5 000්ව අවසවි කිරීම: 
වි නතර 

 85,000 தமட்ாிக் தடான் கனிம மணல் விற்பகன: 

விபரம்  
SALE OF 85,000 METRIC TONNES OF MINERAL SAND: 

DETAILS     

570/2022 

4.  ගරු චමින්ද වි වේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
රි  යතු න්  ්ර  - (2 : 

(   (i)  මි ල් න්ඩ්  ලිමි ඩ්  වි න් 
නි  ලි ට්රි ක න් 84 222 ක වි  
 න  ේ ; 

 (ii)  නි  ලි මි දී ීම   දුම්  
  ක  ක ම්   ලිපි   න රි ත් 
  මි  න් න් න් ේ ; 

 (iii)  නි  ලි  න්    ක  ක ම් 
  ලිපි   මි  න් න් න් 
ේ ; 

 (iv)  ුක ුක  දී ූල ය   ක දුීම ති 
 න රි ත් ීම ති  ම් න් න් 
ය  වි න් ුක  ක්රි  ේ  
ේ ; 

 න්  තු    න් න් න් ? 

(     ම්   න් ?   
 

சுற்றாடல் அகமச்சகரக் மகட்ட வினா: 

(அ) (i) "லங்கா மினரல் மசன்ட்ஸ் லிமிடட்" 

நிறுவனத்தினால் 85,000 தமட்ாிக் தடான் கனிம 
மணல் விற்பகன தசய்யப்பட்ட திகதி யாததன் 
பகதயும்; 

 (ii) மமற்படி கனிம மணகலக் தகாள்வனவு தசய்வ 
தற்காக விண்ணப்பித்த ஒவ்தவாரு கம்பனி 
யினதும் தபயர், முகவாி மற்றும் முன்கவக்கப் 
பட்ட விகலகள் தவவ்மவறாக யாகவ என்ப 
கதயும்; 

 (iii) அவ்வாறு கனிம மணகலக் தகாள்வனவு தசய்த 
ஒவ்தவாரு கம்பனியினதும் தபயர், முகவாி 
மற்றும் விகலகள் தவவ்மவறாக யாகவ 
என்பகதயும்;  

 (iv) மமற்படி தகாடுக்கல்வாங்கலின்மபாது நிதி 
ாீதியான நட்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாக முன்கவக்கப் 
பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுக்கள் ததாடர்பில் 
அகமச்சு மமற்தகாள்ளும் நடவடிக்கககள் 
யாகவ என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Environment: 
(a) Will he inform this House -  
 (i) the date on which the Lanka Mineral Sands 

Limited sold 85,000 metric tonnes of 
mineral sand; 

 (ii) the name and the address of each company 
that had applied for purchasing the mineral 
sand concerned and the price quoted by 
each of them, separately; 

 (iii) the name and the address of each company 
which obtained the mineral sand concerned 
and the price quoted by each such 
company; and  

 (iv) the measures that will be taken by the 
Ministry regarding the allegations levelled 
to the effect that a financial loss has 
occurred during the transaction concerned? 

(b) If not, why?  
 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා තපරි ර අමාතතුමා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர - சுற்றாடல் அகமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of 
Environment) 
රු නි ය තු නි   ්ර  පි තු  
යි. 

(   (i)  මි ල් න්ඩ්  ලිමි ඩ්  වි න් 
ුකම් දී ති රින  නි  ලි ට්රි ක න් 

84 222 ක වි  න   රින   . 

  න්  ්ර ද්   න   - 2020.06.13 

  න්  වි   න   - 2020.07.28 

  නි  ලි වි  න  ( න්  ්ර  
 න : 1212.22.18  

 (ii)  නි  ලි මි දී ීම   දුම්  
  ක  ක ම්   ලිපි   න රි ත් 
  මි  න් න් න්  රින  

   මි ල් න්ඩ්  ලිමි ඩ්  
වි න් ුකම් දී . 

 

 (iii)  මි ල් න්ඩ්  ලිමි ඩ්  වි න් 
ේ   ති රින  න් ේ   මු  
නි  ලි ( ල් යිට්  ට්රි ක න් 84 222  

්ර  ්ර   ද් ද් OSC 

Management  (Pvt.) Limited   
  වුන් ේ වි   රින   . 

 ලිපි  න රි ත්   
මි  න් 
( ල් යිට් 
ට්රි ක න් 2 ක 

  

 ක  
ම් ේට් න්ඩ් 
 ක ේට් 

්රයි ට් ලිමි ඩ් 

 282  
 ීමන   
 24. 

රි න් 
ේ 2 4.1 

 
්රයි ට් ලිමි ඩ් 

 229/11  
   

  ත් . 

රි න් 
ේ 2   

OSC 

න්ේ න්ට් 
්රයි ට් ලිමි ඩ් 

 229/11  
   
  

ත් . 

රි න් 
ේ 2(  

න්දුේ 
ජි ටි ක 

ල් යිඩ් ්රයි ට් 
ලිමි ඩ් 

 42  
 ක න්

ඩ්ර    
 29. 

රි න් 
ේ 2 2.4 

751 752 



ේලි ම්න්තු  

 

 
  

 (iv) න්  ්ර  කිරී ම් දී බු  මි  න්  
  උම් මිටු  වි න්   නිේ ද්  
  ය ණ්  ත්  න් ේ 

මිටු  (CATC) ඟින්  ම් න් න් 
වුන් ේ නි  ය ණ්    

දී ති ත්   ම් න් න්  ඟුණු 
රුණු  ්ර ම්  යෝ  මිටු  ඟින් 
 නිේ ද්   දී ති   ම් ලු නිේ ද්  
කිල්   බි ට් ණ්  වි න් 

නි  ලි ( ල් යිට්  ට්රි ක න් 84 222 ක  
ට්රි ක න් 2 ක රි ුක ේ 2(9 
ගින් OSC Management (Pvt.) Limited 

 වි කිරී   ුක ති   දී 
ති ත්  මි ල් න්ඩ්  ලිමි ඩ් වි න් 
ේ   . 

   න් ත දී ල් යිට් ට්රි ක න් 
2 ක  රි ුක ේ 2 4.1   ක 

 දුන්  ක  ම් ේට් න්ඩ් 
 ක ේට් ්රයි ට් ලිමි ඩ් ත  

 කී න්   ක  
න් ේ ණ්  ඟින් නි    

නි    ්රති ක   ති    
මි ල් න්ඩ්  ලිමි ඩ් වි න් ේ   . 

     මි ල් න්ඩ්  ලිමි ඩ් වි න් 
ේ   ති රින   ල් යිට් ට්රි ක න් 

2 ක  රි ුක ේ 2    ක 
 දුන්  ්රයි ට් ලිමි ඩ්  

ල් යිට් ට්රි ක න් 4 222   ක 
 න රි ත්  තිබූ වින්  න් ේ ීමති-

රීති  ුක    ්රති ක   ති 
 ේ   . 

  න්දුේ ජි ටි ක  ේල්ඩ් යිඩ් ්රයි ට් 
ලිමි ඩ්  මු දී ල් යිට් ට්රි ක න් 
2 ක  රි ුක ේ 2 2.42  

 ක න රි ත් කිරී න්    
කුත්   ඳී ම්දී රිත් න් 
වූ නි  වුන් වි න්    ත්  

න්   ත්     
ල් යිට් ට්රි ක න් 2 ක රි ුක 

ේ 242  මි දී  කි  න් ේ 
ණ්  න්  ති මුත්  න් ේ ීමති-

රීති  ුක  න් ේ ණ්  වි න්  
 ්රති ක    ති ත්  මි ල් 

න්ඩ්  ලිමි ඩ් වි න් ේ   .  

 ලිපි  ්ර   මි   
( . . 2 ක   

OSC 
Management  
(Pvt.) Limited 

 
229/11  

   
  

ත්  

  න රි ත් 
  මි   

. . 2(  ක වු ත් 
 න් ේ 

මිටු  වි න් 
ච්  කිරී න් 
තුරු   මි  . 
. 2(9  ක  දු 
 . 

   මි ල් න්ඩ්  ලිමි ඩ් වි න් ේ  
   රුණු ුක    ුක ුක  දී 

ූල ය   ක දු ීම ති  නිරී ක  
 . 

(     ඟී. 

 

ගරු චමින්ද වි වේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
රු තිතු නි  වි  පි තු  ක  දී  පි  

තු  තුති න්  . ේ මු  තුරු ්ර  
යි.  

තු  කි  ම්   වි න්  නි  
ලි මි දී  ම්  ුතතු ද්    රු 
තිතු නි.  න්    ම් යි. ම් ලු 
ුතතු  කි  ුතතු  ටි  රි  
ය  ම්  ත්ර නිකුත් කිරී ම්දී රි  ේ  
මින් ම් ුතතු ද්  කිරී      ති 

කි  පි .  ම් රි    දී  ම් න් න් 
 ති   යි  තු ේ ය  වි  

මු  ක න්  කි  . රු තිතු නි   ක 
න් කි ත්  ය තු ුකත් පි  ක  ේ  

ති  කි   තු ේ ය  රි  ේ  
 රුපි ල්  ක   22 ක ල්  නි  ේ  
ය න් න්   ය ති    

ති   ම් නි   ත්  ති    
ත්ත්  කි  ුතත් ත් රි  ය යි කි .  

 යි  ති න් න්.     
න් න්    කි නි . මුත්  

  ම්   න ගින් න  ම් ුතත්  
 ති  .     ම් කි  මු ල් දී    
   ුතතු  ති.    

 ක ත් .  ේ  තිතු  කි  ේ  
   උ  ය ය   . රු 

තිතු නි  ද් ලි     දුීමම් ටි  
න්  ම් ත්  ක  කි   යි 
තු ේ පි තු ුකත් න් න්.   ම්  ම් 
ුතත්  නි න් න්  .  ේ  ම් 
ුතතු    . යි   ේ න්   
න් න්   ට්. වි න්  ට් කිරි ්ර  වි න්  
 රි  ති   තු ේ  දී  තු .  

කි න් න්  රුපි ල්  ක   22 දී  තු . රු තිතු නි  
ම්   පි   ක  කි   ම් රු  

න ලි න්  තු  පු න් ? 
 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
රු නි ය තු නි  තු  පු ්ර  යි 

 පි තුරු  දුන් න්.  

  ම්   ලු න් යි බු ණ්.  
ත යි  ගි ත්.   දුන් පි තු  යි   

කි   . මුත් රු න්ත්රීතු නි  ේ  යතු  
න්   ක  තු  කි .   

ම් න් න්  න ලි පි තු  ක  දුන් . රි  
ය න් ම් ුතතු   ත්ර  ක නිකුත් කිරී  
 මු ල්  කිරී  ක දු න් න් . ය  රි  

ධි රි  යි ම් ුතතු  ුක ති   න් න්.  

753 754 

[ රු  න්  ීම   ] 
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මුත්  ය  රි  ධි රි   ේ   ති  
 ම් ේ කි දු මු  ක   ; ේ 

ය      ම් ේ මු  ක ල්බව  
මිණිල්  ක ත් ලිඛි   චි  න රි ත් ත් . 

ේ  තිතු ත් ම්  දී රු   ටි . 
 ලු  ණ් ම් න්   තු   ක  ගි  ති ත 

පි ච්  ක ත්වූ . ේ ත ටි   ක  
922   වි  යි තු න්  ම් ේ  
ල්  තිබු ණ්. ේ  තිතු    දී කි     
 ක  922න්  ක  14  ේ ්ර   ල් න  
. ය  රි  ධි රි  තු  ලි න චි වූ     ක 

ති .   න්  කින්  
ේ  ක යි ම් ල් න්  න්  .   

න්   ක  ල්ලු  කි  යි 
කි න් න්. මුත්  තුරු -  ත් කි .-  පි  
කි  මිණිල්  ක  න් න රි ත්  .  

 පි .    න්  ති න් න් 
ත වි වි ය කින්  ේ මු  ක ල්ලු  කි . 
 මු  ක ල්  ති  කි    වුරු ත්  

නි ේ න්  පි   දු ල්  තු ත් ; 
blacklist . ය  රි  ධි රි   ේ මු ල්  
කිරී  ක න් න් .   මු  ක යි ය  රි  
ධි රි   න් න්.  

 

ගරු චමින්ද වි වේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
රු නි ය තු නි  ති රු ේ 
ලු   ය කී  යි ම්   න් න්. 

  ට් න් ති න් න්  ්ර  ක. න  කිරි 
්ර  වි ඳී    ති න් න් ය  රි  
ධි රි න්. ේ  තිතු  කි  ේ  ය  රි  
ධි රි  ති න් න් තු ේ ය  ත්.  
කී  තු  න්    රු තිතු නි.   
ය  රි  ධි රි    ුතතු  ති  

කි   තු   න්  .  කි  ුතතු 
ති  ක ම් ්ර  න් න්. තු  න් 
ේලි ම්න්තු   න් . තු  නි  ත් පු ය 
ච්  දීත් කි   - තු ත්  ච්  තු  දු  

ටි .- තු  ම් ම් න් න් න්  යි 
කි .  ති  ්ර  ම් යි. න් ම් ේ ේබු  
නි  රු න්  ය කිරි පිටි ටි  න්  විධි  ක .   

න්   තු න් ේ වි ල්   පි ත් 
ේ යි  ම්  දී  තු . ම්  දී ම්  

්රති  න්  පී  න් න් දු ක විඳි   
යි.   ේදී    යි  රු 

නි ය තු නි. පි  ක   ණ්ඩු  ක ත ය 
ති කු ත්  ලින් කින්  තිබු . ම් 

පී  පි  න් න්   ත් කින් ණ්ඩු   ීම   
  ීම  ුක න් ණ්ඩු  තු  ති  දී  

නි යි.  නි න   න් .  දී  විච්චි   
ට්  දු ක විඳින්  න්  . විදුලි  ය ත් 
 ;  කති ේබු තදීත්  . ණ්ඩු   ති  

්ර  නි  ට්  දු ක විඳි . තු න්   ම්  
    ම්  වි ඳු  ක  න් . 

 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
රු නි ය තු නි  ම් ්ර  වි  

ති න් න්. ගි  ති ත ේ  තිතු   ක  ම්  

ච්   තු   වුරු යි කි   වි  . 
ේ ය   ය  රි  ධි රි  ම් විධි   

මු ල්   න් න් . ය  රි  ධි රි ත ලි න චි 
වූ     ක ති .  රි  ේ  න්  . 

  රු න්ත්රීතු  කි පු   තුටු . රි  
ේ  ක ති  ම්  ුක ති  න්  කි  තු   
 කි  ම්   ම් ේලි ම්න්තු    ක 

ම්    ම්    ම්  න්  
තියි.    ක ත්  න්   .  

මුත් තු න්  යි   න් න්   ම්  
රි  ේ  ක ති   කි . රි  ේ  න් න් 
පි යි. ත්ර    විධි  රි  ේ  ක 
න්    . රි  ේ  ක  ල්ලුම් රු වි න් 
ති  දී  යි න්  .   පි 
ේ format  ක   වි යි න් න්. 

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා තකෘෂිකර්ම 
අමාතතුමා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக - கமத்ததாைில் 
அகமச்சர்) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  
Agriculture) 
රු නි ය තු නි  රු රි  තිතු ේ 
 යි  ම්  න් න්. ත  තු  

ධි කුත් දුන් .  නි   ම්   න ලි   
යි.  

රු නි ය තු නි  ේ ය  ත් 
ත්  නි   ය ේ ම්න්තු  ති .  

ේ ම්න්තු  ත් කිරි ලින්   කිරී ම් 
ති   රි  වි ල්  ක  
න් ේ   .  දී  රුපි ල් බිලි    තු  වි ම් 
 ත්තු    ද්ශී  න්  පි 

ුක ති   දුන් . ම් ය ති කිරී  ලින් රි  ධි රි ත 
ුක ති ත්  රි  ේ ත්   න්  . නි ේ  
ණ්   ක ති .  ම් න් රි  ධි රි  

ගි ල්   ම් ේ  ල්  ති .   ල්ලී ම්දී   ේ  
 දී     කු න්   ක   22  මු  ක 

ල්  තිබු .  ේ  ලි ධි රි ත රි  ේ   
ීම   රුපි ල්  ක  212 ක. ලි ධි රි ත රි  
ේ    ක  රුපි ල්  ක   92 ක  

ති . වුරුදු  ක  ගි ත් ම් රි  ේ  
විල්  .  ම්  කි  රු තිතු   
න ලි න්   ක දුන් . පි ය  ගි . 
ය   ගි ල්  රි  ධි රි ත තිතු  

තිතු  න රි ත දී  ම්  කි . තිතු ත්  
තිතු ත්  රුණු පි ත් .  රි  ධි රි  වි න් ම් 
 ති     ක.  ල් න් යි 

ම් ල්ලි න් න්. තින්  තිතු  කි   තිතු ේ 
ය  ත්  ති  නි   ම්  නි න  න්  

කි යි.  න් න් නි මු ල් න් .  රු 
නි ය තු නි  රි  ේ  ක න්    ක  
 22 ක  ල්ලු ත්   ක න් න් .  

ම් බිම් කුලි  රුපි ල්  ක   22 ක  රි  ේ  
රුපි ල්  ක   22 ක න්  .   ඩ් 

න්  ලින් රුපි ල්  ක   22 ක න්  .   ම් 
්ර ගි  ලු   යි  කි  .  ති  ම්  

තිතු ේ ති ම් න්  ක  යි. තිතු  
වුරු   ක ම්  න  විධි  කි පු නි   තු  
 ධි  ක දුන් .  
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ේලි ම්න්තු  

යි  ත බි ට් ණ් තදී තු  ටු  ්ර  
  තු  කි පු ද් යි  ද්  වු ණ් කි .  නි  

ම්  තිතු   ේ ්ර  ක යි. රි  ධි රි  ම් 
 ද් නි න    රු තිතු   න්දු 

වු .  තු න් ල්  ටින් න්  මු  ක  
 න්  දු  මින් ම් රි  ේ   

යි. 
 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
රු නි ය තු නි  - 

 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
රු න්  ීම  යතු නි  තු ේ න ලි කිරී  

ටි න් න් න් .  
 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
රු නි ය තු නි  ම් රි  ේ  

ම් න්  වි ගි ල්  ති   දී. ම් 
 ම් න්   නි න  රි  ේ  ක බු ත්  

IEE  ක  EIA  ක   ුතතු .  න්  
ේ ය   ක .  න්  ති න් න් 

 ල්ලුම් ත්ර   යි. ලි න චි ීම 
ති     න්   පු න්. 
  ක   ේ   ීම   ගි ල්  තිබු ණ් 

වි වි ය . ත වි වි ය ලින් යි  ල් න් 
ල්ලීම්  තිබු ණ්.   යි  විවි  මි  න් 
ල්  ති න් න්.  රු තිතු ත් කි     ක  

 22 ක ල්ලු  කි    ඩු න්  
මිණිල්  ක  න්  කි .  පි නි ේ න්  
 blacklist . කි  ය   පි  ක 
ල් න්    . ත්  ම්   ක නින් 

ක්රි ත්  න් යි.  ේ   ම් ේලි ම්න්තු  යි 
 න් න්    රි  ේ  ක   ම්   

කි .    
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
රු නි ය තු නි     ්ර  ක 

න්  ති . 
 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

 ලු  නින් න් න්   රු තිතු නි. 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
රු නි ය තු නි  ේ   ්ර  යි.  

 ක  222 ක තු    ක න න්   කු  
ුක ති   න්  වුරුදු   ක   ම්    ක  
 22 ක න්   ම්  ක ති ? ම් ීමති  
ති න් න් ම් ේලි ම්න්තු න්. රු තිතු නි  යි  
කි න් න් පි ම්   න්   කි .  ක  222  

 ක ඩු  ක න්  රි  ේ   න්   ක   22 ක 

න්  ම්    ුක ති   න්  වුරුදු   ක  
 ම් ම්   යි ? පි ම් ීමති  

ති න් න් රි  න්   විධි  යි  න් 
දු න් කිරි පිටි න් . ේ ම් ය ති  ක නින්  
ද්  න් න් .  නි   කි න් න් පි  ක   
ම්  මු කි . පි ම් ත්ත්   මු  රු 
තිතු . 
 

ගරු චමින්ද වි වේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
රු නි ය තු නි  - 

 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
රු න්ත්රීතු නි  තු ේ ්ර  දීේ  පි තු  ක 

බු  න්.  
 

ගරු චමින්ද වි වේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
රු න්  ීම  තිතු නි   ල්ලු   ම්   

ේලි ම්න්තු  නි   ක න්  කි . තු  
නි න් න් කි    ක   22 ල්ලු   වු  කි  
කි න්  කි . යි  ේ  තිතු   කි න් න් 

.  ම්  ම් ල්  ක පි යි කි න් න්; ම් 
කි න් න් ුක ුක  ක පි .  රි  ත්ර  ක  ීම  

 යි ම් කි න් න්. ල්  ක පි යි න් 
කි න් න්.  ත  තිතු  කි න් න් ත් ම්   
 ක   22  ල්  - 

 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
රු නි ය තු නි   න ලි කිරී  ක 

න්  . 
 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ම්  වි  ක  න්    රු තිතු නි. න් 

න් . 
 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
 ම්  වි  ක  න් න් . රු මින්  

වි ේ රි න්ත්රීතු  කි පු ත්  ේ  තිතු  
කි පු ත්  ති  රි  ත් ඩු ඩු  ක න් ම් 
ති න් න්.   පු  ක යි.   ති  රි  

  ක . තු න් ත්  
  න්     ටි කින්  ුතත්  

නි  න් .   ම් ේලි ම්න්තු  දී කි න්    
නි රැන  විධි  ේ  දුන් න් යි කි . පිත් තියි   
ම් ේ    දු මින්  ති කින්  න් .  ම්  

්ර  න් න් ය  රි  ධි රි   ය  
යි   ුක ති  ති ලින්.  ත් ම්  පි 

නි ම්  වු ත්  ේ  න්  ත්  ක ති     ත 
ය ති ක්රි ත්  න් .  

 

 ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
්ර   4 -221 /1211- (2   රු න්  ණ්  . 
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ගරු ශයීයාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
රු නි ය තු නි    ්ර  . 

 

ගරු වජොන් න න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மாண்புமிகு மஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 
(The Hon. Johnston  Fernando) 
රු නි ය තු නි  ය  යතු  

ුක න්   ්ර  පි තු   දී   ති  
 ක ල්  ටි . 

 

ප්රශයීයනනය මතු දිනකී ඉදිරිපත් කිරීම  නිවය ග කරන ලී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
්ර     -229 /1211- (2   රු ත් කු  

මිත්ර ච්චි . 
 

ගරු ජගත් කුමාර සුමිත්රාආරචිික මහතා 
(மாண்புமிகு ஜகத் குமார சுமித்ராரச்சி)  
(The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 

රු නි ය තු නි    ්ර  . 
 

ගරු වජොන් න න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மாண்புமிகு மஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 
(The Hon. Johnston  Fernando) 
රු නි ය තු නි  මු ල් යතු  

ුක න්   ්ර  පි තු   දී   ති  
 ක ල්  ටි . 

 

ප්රශයීයනනය මතු දිනකී ඉදිරිපත් කිරීම  නිවය ග කරන ලී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
Question ordered to stand down. 
 
 

 පුත්තලම සිවමන්ති කම්හල  තු ඉඩම්: 
අනව රවයන් අත්පත් කර ගළනීම 

புத்தளம் சீதமந்துத் ததாைிற்சாகலக் காணிகள்: 
சட்டவிமராதமாகக் ககயகப்படுத்தல் 

LANDS OF PUTTALAM CEMENT FACTORY: ILLEGAL 
ACQUISITION  

 

 

1193/2022 
 

7.  ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ේ න්  යතු න්   ්ර  - (2 : 

 

(   (i) පුත්  න්ති ම්  තු මු  ම් 
්ර  ;  

 (ii)  ම් රින් විවි  පුද් න්   
වි න් ම් වි  න් ත් ත්  

 ති ම් ්ර  ; 

 (iii)  ම් නි වුල්  ීම   ය  
වි න් ුක  ක්රි ේ  ේ ; 

 න්  තු    න් න් න් ? 

(     ම්   න් ? 

ககத்ததாைில் அகமச்சகரக் மகட்ட வினா: 

(அ) (i) புத்தளம் சீதமந்துத் ததாைிற்சாகலக்குச் தசாந்த 
மான காணிகளின் தமாத்த விஸ்தீரணம் யாது 
என்பகதயும்; 

 (ii) மமற்படி காணிகளில் பல்மவறு ஆட்கள் மற்றும் 
நிறுவனங்களினால் இன்றளவில் சட்டவிமராத 
மாகக் ககயகப்படுத்தப்பட்டுள்ள காணிகளின் 
விஸ்தீரணம் யாது என்பகதயும்; 

 (iii) மமற்படி காணிகள் ததாடர்பில் காணப்படுகின்ற 
சிக்கல்ககளத் தீர்த்துக்தகாள்வதற்காக அகமச்சு 
மமற்தகாள்ளும் நடவடிக்கககள் யாகவ 
என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Industries: 
(a) Will he inform this House -  
 (i) the total extent of land owned by the 

Puttalam Cement Factory; 
 (ii) out of the aforesaid lands, of the extent of 

lands that have been illegally acquired by 
various individuals and institutions at 
present; and 

 (iii) the measures that will be taken by the 
Ministry to settle those lands? 

(b) If not, why? 

 

ගරු එ න.බී. දි ානායක මහතා තකර්මාන්ත අමාතතුමා  
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க  - ககத்ததாைில் அகமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake  - Minister of Industries) 
රු නි ය තු නි   ්ර  පි තු  
යි. 

 

(     (i)     

 
 

:  ම්  වි   න්ති ම්  පුත්  න්ති 
ම්  න් ඳුන් ුක    
ේ ත  ම්  Siam City Cement (Lanka) 

Limited -INSEE CEMENT-  ත් 
ත්  ුක යි.  

ම්  දු 
ගිවි ම් / 
ේපු   

 

යිති ත 
 

ම් 
්ර  
(  ක : 
රූඩ්: 
ේ   

මුණු  

න්ති 
ම්  
ත් 

ඟිලි 
පි ටි රිර  

 ේපු 
: 222 

න්  ක
 යිති  

570:00:18 මුණු  22 

රු  ක ලු 
ණු ල් 

නිධි  පි ටි 
 

: ( 4 
 දු 

ගිවි  

දු යිති  5141:00:10 මුණු  21 

වි : 1  
 දු 

ගිවි  

දු යිති   12: 03:30 මුණු  2  

තු      5723:03:58   
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ේලි ම්න්තු  

 

 (ii)  රු  ක ලු ණු ල් නිධි  පි ටි  තු   
න්  ති රින    ත් ත්  

ීමම් දු ීම . 

  නි   න්  

න චි  ටි  ම් ්ර    -  ක  24 ක 
 

 න්   ති   

ම් ්ර   -   ක   42 ක    

එකතුව - අ්වකර 366්ව පමණ 
 (iii)   

 රු  ක ලු ණු ල් නිධි  පි ටි  : 
18 /1  2 99.2 .12 න ති තිවි  ට් 
නි   ඟින්   න්ති  

  . වි  මුණු  2(   ක  
.  

  22  2(  ක  මුණුම්  වාගත* 
මි.  

   න්ති  වි න්  ම් 
 2   .28.1  න ති : ( 4  

දු ගිවි  ඟින්  ති Puttalam 
Cement Company Limited  දු  

  දී ති   ේ  දු 
ුකම් රු න් න් Siam City Cement 

(Lanka) Limited - INSEE CEMENT 
යි. 

 දු   තු   ම්  
න් ත් ත්  ීම  කි දු 

පුද් කු    දී  දු 
ණුම් රු වි න්    ුතතු  දු 

ගිවි  1 (ජී  න්ති  න්  
.  ුක   

 ම්   කි දු  න චි රු කු  
තු ීම      Siam City Cement 

(Lanka) Limited ම් ධි රි  ුක ත්  
ත්   පි  ධී ක   ත්   න්ති 

  ති  ුකම් දී . 

2020.09.05 න    තු  න් තු  ීම 
  ගිනි  වි  කිරී ම් ද්ධි  ම් න් න්  
 න්ති   ති  වි න් 1212.2 .2  න  
: MOIB 142/2( ත් විල්ලු  ලි   
 මිණිල්  ක න රි ත්  . 

  ම්  තු  න්  ුතතු 
ුක  පුද් න්    ුතතු ණ්   
     විල්ලු  ්ර ද්ශී  ල් ම් වි න් 

න රි ත්  ති ල්ලී  ම් න් න්   න්ති 
  ති   ්ර ද්ශී  ල් ම්  ච්  දු 

මින් රණ.  

(     .  

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ේ  ේ න්  තිතු නි   තු න් 
මු නි තුරු ්ර  . ේ ේ න්  

යිට් ති   ේ ේ  ඩී ල් ති   රු න්  
  ක  ම් . පුත්  න්ති ේ න්  

 රු  ක ලු  ණීම්   ක  දුම්රි  ේ  
ද් ති  ක ති .  දුම්රි  ේ  ද් ති ත ේ දුම්රි  

ේ ම්න්තු  යිති track  ක ති .  ක 
 ක නි   ේ න්  යි විච්චි 

න් න්. රු තිතු නි   දුම්රි  ේ  ද් ති  ත්තු 
කිරී  නි   න් ත්ත් ත යි ති න් න්.  

  දුම්රි  ේ  ද් ති ත ම්පූේ   දුම්රි  
ේ ම්න්තු  යිති    ේ  විච්චි කිරී  ුක න් 

දුම්රි  ේ ම්න්තු  ම් ීම  ක    ීමම් 
නි   ති  කි   තු න් 

න්  තියි. තු  න්  වි   ලුත් තිතු  
න්. 

 

ගරු එ න.බී. දි ානායක මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
රු නි ය තු නි   ්ර  පි තුරු දී  
 ම්    කි   ක .  නි  
 පි තුරු  දී    ත් න  ක  න් .  

 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

යි  රු තිතු නි.  

රු න්ත්රීතු   නි තුරු ්ර  න් .  
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
. රු නි ය තු නි  නි තුරු ්ර  

 පුත්  න ්රි ක න්ත්රී    ත් රු  ක ේ 
ේපු මි න්ත්රීතු    . 

 

ගරු වහ්ව ර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
රු යතු නි  නි තුරු ්ර  යි.  

ේ ්ර ද් ත වි  ම්  ක යි රු  ක ලු 
ණු ල් නිධි .  න් න්   යි  ක ලු  
යන්  ගි ත   න්      ක 

න රි ත් වු ණ් ත් ත් යි කි .  වි  ්ර  ක 
ති .  ේ   වි  ටු කුත් ති . රු 

තිතු නි  රු  ක ලු ණු ල් නිධි  පි ටි   පි 
වුරුත් න් . පි  න්   විධි     වුරුදු   

( 222  4 222  න රි  ති   ක.   න් න් 
 දු දුන් න්  කි .   න්ති  

තු  තිබුණු    තුරු දු දුන් න්?  ුතත්  
නි යුකූල   ද් ?   වුරුදු  ක  
න රි  ති ?  

  ම් යි. ම් නිධි ත ති  ණු ල්  
 ීමම් පි  ේ ත    

761 762 

————————— 

*  පු නතකාලව  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 
*  Placed in the Library. 

[ රු ලින් ණ්    ] 
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ති ?   කිරීම් වුරුද් න් වුරුද්  දු 
  ඩු ?  ක ය  ම් න් න්  

වි  ලු  ක ති . රු තිතු නි  ම් ්ර ද්  රි  
ූව   ක  තිබුණු ්ර ද්  ක.  රි   ක  

න්  ම්කි  පි  ක  ති . යි   
ේ යි කි  ම්  ත් න් න් .  නි  
ම් ්ර  පි තුරු ටි  තු  න රි තදී  

වි  වි  ක  කි   න්  තියි.  
 

 

ගරු එ න.බී. දි ානායක මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 

න්ති  ම් න් න් තු  තු පු ්ර  
ටි  පි    ුක ත් . යි   න රි 

තදී තු  ම් ම් න් න් පි තුරු  න් ම්. 
තු  වි   ත් න් ්ර   ම්   
ත් පි තුරු  න් ම්.   තු   ්ර ද්  

නි    ක න්.  නි   තියි  තු  
තු  ්ර  පි  න් .  ේ  න්ති 

 ල් න්  දුන් න් පු ් ය නිල් 
වික්ර  තිතු  කි  ත්  කි න්  තියි.  

   ද්ධි   ති.   ල්ලු . ේ bid 

 - ද්ධි ය න් පු bid  - ල් ුක 
ම් bid   දුයි. මුත්    දුන් න් . 

 

 

2018.03.05 දින දිගන ප්රව ශයීයව  ඇති වූ සි ධිය : 
වි නතර 

05.03.2018 அன்று திகனவில் ஏற்பட்ட சம்பவம் : 
விபரம்  

INCIDENT  OCCURRED IN DIGANA ON 05.03.2018: DETAILS 
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8. ගරු වමොහමඩ් මු ම්මිල් මහතා 
(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)  
(The Hon. Mohamad Muzammil) 

  ක  යතු න්  ්ර  - (2 : 

(   (i) 2018.03.05 න  ුක   න  ්ර ද් තදී ති 
වූ න් න් රී ත්ත්  පි  න් න් ; 

 (ii)  ම් න් න් විධි ත් රී ක  ක ත්  
ති ේ ; 

 (iii)  ම්  නි ද්ධීන්  ති ීම   ක  
ීම    රී ක    ේ  
ඟින්  දී ති නිේ ද්  ේ ; 

 න්  තු    න් න් න් ? 

(   (i)  න් ද්ධි  කි  ුතතු පුද් න් 
ඳු  ති ේ ; 

 (ii)  ම්  වුන්   ීමති  ක්රි  ේ  
 ති ේ ; 

 (iii) නි ද්ධීන්  ති ීම   ක  ීම  
  ති පි  ේ ; 

 න් ත් තු    න් න් න් ? 
 

(    ම්   න් ? 

தபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு அகமச்சகரக் மகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2018.03.05 ஆந் திகதி கண்டி, திகன பிரமதசத்தில் 
ஏற்பட்ட அகமதியின்கம ததாடர்பில் அறிவாரா 
என்பகதயும்; 

 (ii) அது ததாடர்பில் முகறயான விசாரகண மமற் 
தகாள்ளப்பட்டுள்ளதா என்பகதயும்; 

 (iii) ஆதமனில், அவ்வாறான சம்பவங்கள் மீண்டும் 
ஏற்படுவதகனத் தடுப்பதற்காக மமற்படி 
விசாரகண அறிக்ககயினூடாக முன்கவக்கப் 
பட்டுள்ள விதப்புகரகள் யாகவ என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபயில் ததாிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) மமமல ததாிவிக்கப்பட்ட சம்பவத்திற்கு தபாறுப் 
புக்கூற மவண்டிய நபர்கள் அகடயாளம் காணப் 
பட்டுள்ளனரா என்பகதயும்; 

 (ii) ஆதமனில், அவர்களுக்தகதிராகச் சட்ட ாீதியான 
நடவடிக்கககள் மமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளனவா 
என்பகதயும்; 

 (iii) அவ்வாறான சம்பவங்கள் மீண்டும் ஏற்படு 
வதகனத் தடுப்பதற்காக எடுக்கப்பட்டுள்ள 
நடவடிக்கககள் யாகவ என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபயில் ததாிவிப்பாரா? 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Public Security: 
(a) Will he inform this House - 
 (i) whether he is aware of the tense situation 

that occurred in Digana area in Kandy on 
05.03.2018; 

 (ii) whether a formal investigation has been 
conducted in that regard; and 

 (iii) if so, the recommendations made by the 
report of the aforesaid investigation to 
prevent the recurrence of such incidents? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether the persons responsible for the 
aforesaid incident have been identified; 

 (ii) if so, whether action has been taken against 
them according to the law; and 

 (iii) the action that has been taken to prevent the 
recurrence of such incidents? 

(c) If not, why? 
 

ගරු (ආචාර්ය)  රත් වීරව ේකර මහතා තමහජන ආර්වෂක 
අමාතතුමා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரமசகர - தபாதுமக்கள் 
பாதுகாப்பு அகமச்சர்)  
(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera - Minister of Public 
Security)   
රු නි ය තු නි   ්ර  පි තු  
යි. 

(   (i)  . 

 (ii) ම් ම් න් න්  ය  ඟින් 
විධි ත් රී ක  ක ත්  . 
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ේලි ම්න්තු  

 (iii)   . 

(   (i)  . 

   ද්ධීන්   වි ේ  දු  
රු න් ත් ු   රු ධි  

 න රි ත්   රු න්  විරුද්  
ඩු  ති   ුක  ධි ත 
ඩු  ච්. . 224/122  ත්   ඩු  ම් 
 වි  වි  මින් රණ.   ම් 

ම් න් න් ල් ල් ලි   
ඟින් වි ේ  ුතතු දු  ුක  

ත්ර ත් ධි ත ඩු  බී (48 1/28 
ත් රුණු ේ   . 

 (ii)  . 

  ද්ධි   ලු  රු න් ත් ු  
 රු ධි   න රි ත්  ති ේ. 

 (iii)  

  පි  ති   ක  මිටු 
ම් න්ධී   ්ර     
රණන්  ගි   මුතු  

ඟී   ක්රි රී න් 
ක්රි ත්  මින් රණ. 

 ති  ඳි   ක ති  
න් න් දී  ්ර  

න් න්    
න් න්  ේ   රින  
ේ ල් රී ක්රි  දු කිරී   ති 
ත් න් ම් න්  බුද්ධි  නි රින් 
 තුරු  කරැ  කිරී   

  ක  රී දු කිරී . 

 ්ර ද්    රින  න   ත්රී  
මු    තුරු න    න / ත්රී  

 ීම    ක ණි  ේ   
ක්රි ත්  කිරී  පි   ති    

 ය දී ලි  වි  
ේ  ත  ්රිවි  මු     
නිමින් ්ර ද්  තු  ීමති    
ත්   ක්රි  මින් ති ේ. 

(    ඟී. 
 

ගරු වමොහමඩ් මු ම්මිල් මහතා 
(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)  
(The Hon. Mohamad Muzammil) 

රු නි ය තු නි   ේ මු නි තුරු 
්ර  යි.  

රු තිතු නි  ම් ්ර    ක ණි  න් 
න්  පු න් පි  යි න් තු  න රි ත් . තු  
න්  කු රු න  ්ර  පි  ීම   ත්  

ධි ති රී ක  මි න්  ත් ්ර   තිබු   ම් 
දුීම  න්  ත්  න්  ත් ත්  ක වු  . 

  ම් දුීම  ම් න් න් විධි ත් රී ක  ක ද්  
වු ?  තු වූ   ීමති  ක්රි  ේ  න්   
රි. යි   ම් න් න් විධි ත් රී ක  ක ත්  

 කි  ත්  කි න්  .  කි න් න්  ම් ේ 
දුීමම්   ත් තු  නි න් දී ක්රි   

ඹී   තු ම් න් න් මී   පු ල් 

රී ක  ක න්   කි   .    
රී ක  ක කිරී   ්ර  ක. තු න්  
න රි තදී නි රී ක  ක න්  ත්තු 

? 
 

ගරු තආචාර්ය   රත් වීරව ේකර මහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரமசகர)  
(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 
රු නි ය තු නි  ති රු ධි තිතු  ම් 
ය   පි    ගි  වුරුද් ද්.  

 නි  ම් ය න්   කි  රී ක  ක 
ත්  .    ද්ධි   ලී  
ම්පූේ න්  තිබු ණ්  ක  ය  ත්.  

ත්  න්  ම් ද්ධි  ති වු ණ් මු ලිම් ති න් 
කු වි න්  පුද් න් කි  කු   දී 

තු  දු කිරී  තු න්.  තු  බූ ුක   
ුක   ලිපි  න චි  ටි කු     

   මි   ති .   යි  
මිනි න් කුපි   ම් ද් ල්  ති න් න්. ම්  
ම්පූේ න්  න යි. ම් ද්ධි තදී ල්   
ල් 2((  ගිනි   වි   ති .  ල්  
න්න   දී  ති .  

රු න්ත්රීතු     ්ර  ක.  ලින් කි  
ේ    පි බුද්ධි    න් දී 
 ්ර   ේ  න් දී විධි   ේ 

ති  ම්පූේ න්     වුන් ේ බි    
 ත් ු      පු න් ම් 

පු රුත්   මු  නි ුතතු ත්ීම  
ක්රි   ති .  නි  යි   විධි    -
 තුරු-  ේ ති දී  ක ති වු ණ්.   

 

ගරු වමොහමඩ් මු ම්මිල් මහතා 
(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)  
(The Hon. Mohamad Muzammil) 

රු තිතු නි  ේ  තුරු ්ර  යි.  

ම් දුීමම් ලින්   වි න්  කු රු න  
්ර න්  පු ේලි ම්න්තු න්ත්රී  ලිත් ති  
තිතු ේ ්ර ත් න් ම් ේලි ම්න්තු   මිටු  ක ත් 
.  මිටු   ේ ත් ම්  නිමින් ගි  වුරුද් ද් 

රි ත ධි තිතු  බි ට් ්රි  ක න රි ත් 
.   විධි    ක  ති විධි  
ුතතු  ධි තිතු  යි.  බි ට් ්රි න් 

රුණු 49 ක ත් නිේ ද්    න රි ත්  
ති .  බි ට් ්රි න් න රි ත්  ති  

    ක  ති විධි  ුතතු  
තු  ක්රි ත්   ති ?  

 

ගරු තආචාර්ය   රත් වීරව ේකර මහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரமசகர)  
(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

ත්  ්ර  ක  රු න්ත්රීතු . නි ේ න්   
ම් න්  ක්රි ත්  මින් ති .  පි න්    
ලු  ක   ක්රි ත්   ති . මුත් පි  

පි න් පි   කින්  ක්රි ත්   . 
  ක්රි ත්  කිරී  ටි  ක දු යි. නිේ ද්   

ේ යි  ක්රි ත්   . මුත්  ද් ල් 

765 766 

[ රු  ( ේ ) ත් ීම   ] 



2022 ේතු 22  

ක්රි ත්  මින් ති .   වි න් කි න්  
පු න්  තදී  ලු නිේ ද්  ක්රි ත්   න් 

න්   පු න් . 

 
ිළරිසිදු පානීය ජලය වනොමළති ග්රාම නිලධාරී ව ම්: 

අනුරාධපුර දි නත්රි්වකය 

சுத்தமான குடிநீர் இல்லாத கிராம அலுவலர் 
பிாிவுகள்: அநுராதபுர மாவட்டம் 

GRAMA NILADHARI DIVISIONS WITHOUT CLEAN DRINKING 
WATER: ANURADHAPURA DISTRICT  

 

1470/2022 

9. ගරු වර හණ බණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு மராஹண பண்டார)  
(The Hon. Rohana Bandara) 

 ම්  යතු න්  ්ර  - (2 : 

(   (i) ුක පු  න ්රි ක ත පිරි දු ීම   
ති ්  නි රි ම් ය  

; 

 (ii)   ක  ක ්  නි රි ම්   පිරි දු 
ීම   ති වුල් ය  න් න් 

න් ේ ; 

 (iii) ුක පු  න ්රි ක ත ීම   ලු  
වි ඳී   ුක  ක්රි ේ  ේ ; 

 න්  තු    න් න් න් ? 

(     ම්   න් ? 
 

நீர் வைங்கல் அகமச்சகரக் மகட்ட வினா: 

(அ) (i) அநுராதபுர மாவட்டத்தில் சுத்தமான குடிநீர் இல் 
லாத கிராம அலுவலர் பிாிவுகளின் எண்ணிக்கக 
எத்தகன என்பகதயும்; 

 (ii) மமற்படி ஒவ்தவாரு கிராம அலுவலர் பிாி 
வினதும் தபயர் மற்றும் சுத்தமான குடிநீர் 
இல்லாத குடும்பங்களின் எண்ணிக்கக என்பன 
தவவ்மவறாக யாகவதயன்பகதயும்; 

 (iii) அநுராதபுர மாவட்டத்தின் குடிநீர்ப் பிரச்சிகன 
கயத் தீர்ப்பதற்காக மமற்தகாள்ளப்படும் 
நடவடிக்கககள் யாகவதயன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Water Supply: 
(a) Will he inform this House - 
 (i) the number of Grama Niladhari Divisions 

without clean drinking water in the 
Anuradhapura District; 

 (ii) the names of the said Grama Niladhari 
Divisions and the number of families 
without clean drinking water in each of the 
said divisions, separately; and 

 (iii) the measures taken to address the drinking 
water problem in the Anuradhapura 
District? 

(b) If not, why? 

ගරු   නත් නිශයීයාන්ත මහතා තග්රාමීය ය හා ප්රාව ය ය පානීය 
ජල  ම්පාදන වාපෘති  ාංවර්ධන රාජ අමාතතුමා  
(மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த - கிராமிய மற்றும் பிரமதச நீர்க் 
கருத்திட்ட அபிவிருத்தி இராஜாங்க அகமச்சர்) 
(The Hon. Sanath Nishantha - State Minister of Rural and 
Divisional  Drinking Water Supply Projects Development)  

රු නි ය තු නි   ම්  යතු  
ුක න්   ්ර  පි තු   . 

(   (i) පිරි දු ීම   ම් ති ්  
නි රී ම් ය  221 ක   . 

  ුක පු  න ්රි ක ත ්  නි රී ම් 
  ( ක ති  යින් ්  නි රී ම් 14  ක 

 ති   ම්    
ණ්  ඟින් ීම   ම්  දී 
.  

    RO    පිරි දු 
න්ත්ර ඟින් ්  නි රී ම් 2   ක  ් මී  

්ර   ම්  ක්ර  ඟින් ්  නි රි ම් 
292 ක  ීම   ම්  දී . 
් මී  ්ර   ම්  ක්ර  ඟින්   

 පූේ  පිරි දු   ක  වින් 
 ්ර ද්     ම්  ය ති ඟින් 

 කිරී  ම්  .  
තුරු මුණු  22   ක  . ම් ුක  

ීම   ම්  දී ති ්  
නි රී ම් ය  221 ක   .  

 (ii)   පිරි දු ීම   ම් ති ්  
නි රී ම්  වුල් ය  මුණු  21  
 ක  .   

 (iii)  ුක පු  න ්රි ක ත ීම   ලු  
වි ඳී    න් ක්රි ේ   .  

• වි ද්     න් ය ති 
ක්රි ත්  කිරී  

1.  ඹුත් ත්   ම්  ය ති . 

2 ුක පු  තු  න  I  ම්  
ය ති  

3. ුක පු  තු  න  II  ම්  
ය ති  

• ති රු ධි තිතු ේ ල්  ක  
ක්රි ත්   "  "  

ත්  න් ය ති ක්රි ත්  
කිරී . 

1. ුක පු  කු  න  II  ම්  
ය ති   

2. ලු   ම්  ය ති   

3. ණු   ම්  ය ති  

4. ල්   විත්ර  දු න ුතණු 
කිරී ම් ය ති  

5. ති    විත්ර  දු න ුතණු 
කිරී  

6. තුරුවි   විත්ර  දු න ුතණු 
කිරී  

7.    ම්  ක්ර  දු න ුතණු 
කිරී ම් ය ති  

8. න්තිරි   විත්ර  දු න ුතණු 
කිරී ම් ය ති  

767 768 



ේලි ම්න්තු  

9.   ම්  ක්ර   
රී ම්  ද් ති  පු ල් කිරී ම් 
ය ති  

10. ටු   ම්  ක්ර   
රී ම්  ද් ති  පු ල් කිරී ම් 
ය ති  

11. ඹුත් ත්   ම්  ක්ර  
 රී ම්  ද් ති  පු ල් කිරී ම් 

ය ති  

•   පි  ක න්  
 RO    න කිරී . මුණු  

2   ක  .   

  ක්රි ේ  ඟින්  කිරී  ජි  ්  
නි රී ම් මුණු  2(  න්  . 

 මුණුම් 22  21  2   2(  වාගත* මි.  

(     .  
 

ගරු වර හණ බණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு மராஹண பண்டார)  
(The Hon. Rohana Bandara) 
රු ය තිතු නි  න් තු  යි ම් ්ර  

ම්පූේ න් පි තුරු න්  න් න්. මී  ලිුකත්  ම් 
ම් න් න් ්ර  ක . ේ පු තිතු  න්  
න් න්  කි .  

තු   ත්ර ති  ක වි යි කි .  නි  
ය තිතු නි  තු    තිතු  යි  
බි ට් තිතු  න් ත්  ති .  

ේ මු  තුරු ්ර  යි. තු න්   න ත 
   ය ති  වි  න්  ුතතු ම් 

 ති .  ්ර ද්  වි ත් රු ම්   
 ගි ල්  වි  ද්  ති  

න් .   න් ද්  ක  න් ත් මින් න් . 
මුත්  ම් ත් වුරු ත්  න්   ක ත් 

. 

ේ    ත න්  න් 
රු        

පි  ක  ක  ම් ය ති  ක්රි ත්  න් යි මින් 
ටි ත. යි  න්  ය ති  වි යි න්  

ති න් න්. රු  ශ්රි    ටි  ද්  න් න් ති   
මුතූේ   ටි  ද්  න් න් ති    ්ර   ටි  
වි  ක පු නි       ම් න්  

  න් ත් ්ර ත් . තු න්   
ති  විධි     ය ති  වි  ත්  " ටු  

 පුටු  දු  ේ"  ක යි න් න්.  
ත් කින්  වි න්  න් ත්  ති .  ක 
ත් න්  ීම   ය  න  පු ලී  ය  

   . තු න්  ම් ය ති   වි  
?   ම්  ලින්   තිබුණු 

ය ති  රින   ේ  ටි     ක්රි ත්  
තුරු ීමන්   න් ත  න්  ය  

 උ  ම් න් න්  ක  න් න්?  ය ති  
ම්   ීම   ණ්   න්   

පි  ක ති ?   
 

ගරු   නත් නිශයීයාන්ත මහතා 
(மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த) 
(The Hon. Sanath Nishantha) 
රු න්ත්රීතු නි  ේ  නි  බි  වුරුදු 9( ක 

තුරුත්  ්ර  ක තිබු   ට්  ්ර  න් 
විච්චි න් න් ේමි  ුතතු   ීම   

න් න්   කි   ම් න් න්. ති රු 
ධි තිතු   රු තිතු   රි ේ  ය    

ම්    ය   ති රු  ය 
ති රු තු  ලු  ම්   

විල්  ති   ීම   දී  වි  ුතත්  ක 
ටි    ූලලි ත්  දී ුතතු න් .  ුක  
මුන් න් ේ ම් ය ති  වි  කිරී ම් ුතත්   
ද්  .  ේ   ික   ේ   දී ම්  

 වි  මු ල් ්ර  ක රි ේ  ය  න් 
 ති .  නි  ්ර ද් ත  බි  වි  ුතතු .  
 ික   ේ   දී ම් ය ති  පු  ක්රි ත්  
. ත් ීම    ්රමු ත්  දී  යි 

පි ුතතු න් න්.  
 

ගරු වර හණ බණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு மராஹண பண்டார)  
(The Hon. Rohana Bandara) 
රු ය තිතු නි  ත් තු න්  ගි  
  තු  ක්රි  පු විධි  පි    ක 
න ලියි. මුන් න්  වි  ුක න්   

පි  පි ත්රුම්  ති .  යි  වි  වි  
කිරී .  රු ය තිතු නි  ීම   ය  ේ   

 ේ න් ත් ත් කි   තු   
ති න් .  

 ේ නි තුරු ්ර  ම් යි.  422කින් විදුලි 
බි   මී   ක ති  කි     ක 
ති .   ට්  වි  කින් න් න්. 
වුන් ේික  දු  ද් ද් යි න වි න් න්.  

 ේ ජී   දු  ති . ම්   
තු ත් දු කිරී  තු න් ේ ම්  ක ති  

?  
 

ගරු   නත් නිශයීයාන්ත මහතා 
(மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த) 
(The Hon. Sanath Nishantha) 
රු න්ත්රීතු නි  තු  ්ර   ක . මු නි 

්ර  පි තු  න් න් "   " කි  යි.   
්ර  විදුලි  තිතු න් න් . 

තු  ුක     තු දු ීම  පි යි. 
ට් කුත් ල්  මි  දු ීම  ක ද්  වු ත්   
ේ ක    වි ත්   දු  මු  

 කි  රණ  .   බි  දු කිරී  
රණන්දු  ක  . ය වු ත් නි රණන්දු  ක 
න් .    ණ්  ීම    න  ුතතු 

නි   ම්  ඩු  ත්  න්  
පු න්  ක .   

 

ගරු එ න.එම්. චන්ද්රව ේන මහතා  
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரமசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
රු නි ය තු නි  ුක පු  න ්රි ක  

නි   ති  ක න්  රු ජිත් 

769 770 

[ රු  ත් නි න්   ] 

————————— 

*  පු නතකාලව  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 
*  Placed in the Library. 
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ණ්  න්ත්රීතු  තු   ම් න්   ක 
කි න්    තු    ද්  කි   රණන්දු  

. න් පිරි  ක ද්  . රු ය 
තිතු නි  රු ද්   ක  තිතු ත්  
ච්   ම් ුතත්  ටි  ක ්ර  න්  යයි. 
   ීමන් ේ ද්  ක ති .  නි  

තු න්  ම් පි  ච්  තුරු   ුතත්  
ත් න්  කි   ල්  ටි . 
 

 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
්ර   22 -29 2/1211- (2   රු කි  ල් න්  - 

[  ේ  තු  .] 
 

 . 
 

 

 

ශ්රී ලාංකාව  ආවේක ක ඒක ව ක ක ේවය ජීවී 
විවශයීයේෂ: වි නතර 

இலங்ககக்குத் தனித்துவமான ஈரூடக உயிாின 
வகககள்: விபரம்  

  ENDEMIC AMPHIBIAN SPECIES INHERENT TO SRI LANKA: 
DETAILS  

     
36/2022 

 

2.  ගරු අවශයීය ්ව අවේසිාංහ මහතා තගරු බු ධික පතිරණ මහතා 
වවනුව    
(மாண்புமிகு அமசாக் அமபசிங்க - மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண 
சார்பாக)   
(The Hon. Ashok Abeysinghe on behalf of the Hon. 
Buddhika Pathirana) 

ජීීම   ම් ත්  ක  යතු න්  
්ර - (2 : 

(   (i)    ණි   ද්ිය   ජීීම 
වි  ය  ; 

 (ii)  රින්  ීම ම් ේ   කීම න් තු 
ත්   තු ත්  ති  ජීීම වි  

ේ ; 

 (iii) ම් වි   ීම  ති  ද්ිය   
ජීීම වි  ේ ;  

 න්  තු  න් න් න් ? 

(   (i)  ද්ිය   ජීීමන් පි  දී 
මී ක  ක දු  ති ේ ; 

 (ii)  ම්   න  ේ ; 

 (iii)  ම්  නි මී ක  ක දු 
න් න් ;     

 න් ත් තු  න් න් න් ? 

(   (i)  ද්ිය   ජීීමන්  ක  කිරී  
ක්රි ේ   ති ේ ; 

 (ii)  ම්   ක්රි ේ  ේ ; 

 (iii)  ම්   තු ේ ;    

 න්  දු ත් තු  න් න් න් ? 

(     ම්   න් ?   

வன சீவராசிகள் மற்றும் வன வளங்கள் பாதுகாப்பு அகமச் 
சகரக் மகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ககக்குத் தனித்துவமான ஈரூடக உயிாின 
வகககளின் எண்ணிக்கக எத்தகன; 

 (ii) அவற்றுக்கு மத்தியில் அைிவகடயும் அச்சுறுத் 
தலுக்கு உள்ளாகியுள்ளதன் காரணமாக சிவப்புத் 
தரவுப் புத்தகத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள ஈரூடக 
உயிாின வகககள் யாகவ; 

 (iii) இன்றளவில் அைிவகடந்துள்ள இலங்ககக்குத் 
தனித்துவமான ஈரூடக உயிாின வகககள் 
யாகவ; 

 என்பகத அவர் குறிப்பிடுவாரா? 

(ஆ) (i) இலங்ககக்குத் தனித்துவமான ஈரூடக உயிாி 
னங்கள் ததாடர்பாக அண்கமயில் ஆய் 
தவான்று மமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளதா; 

 (ii) ஆதமனில், அது மமற்தகாள்ளப்பட்ட திகதி 
யாது; 

 (iii) இன்மறல், அத்தககய ஆய்வு நடத்தப்படுமா; 

 என்பகதயும் அவர் குறிப்பிடுவாரா? 

(இ) (i) இலங்ககக்குத் தனித்துவமான ஈரூடக உயிாி 
னங்ககளப் பாதுகாப்பதற்கு நடவடிக்கக 
எடுக்கப்பட்டுள்ளதா; 

 (ii) ஆதமனில், அந்நடவடிக்கககள் யாகவ; 
 (iii) இன்மறல், அதற்கான காரணங்கள் யாகவ; 

 என்பகத அவர் மமலதிகமாகவும் குறிப்பிடுவாரா? 

(ஈ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Wildlife and Forest Resources 
Conservation: 

(a) Will he state - 
 (i) the number of endemic amphibian species 

inherent to Sri Lanka; 
 (ii) out of the above number, the amphibian 

species which have been included in the 
Red Data Book of Threatened Species due 
to the threat of extinction; and 

 (iii) the endemic amphibian species which have 
become extinct by now? 

(b) Will he also state - 
 (i) whether a survey has been recently 

conducted on the endemic amphibian 
species; 

 (ii) if so, what that date is; and 

 (iii) if not, whether such a survey will be carried 
out? 

(c) Will he further state - 
 (i) whether action has been taken to protect the 

endemic amphibian species; 
 (ii) if so, the said measures; and 

 (iii) if not, the reasons? 

(d) If not, why? 
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ේලි ම්න්තු  

ගරු වජොන් න න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மாண்புமிகு மஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 
(The Hon. Johnston  Fernando) 
රු නි ය තු නි  ජීීම   ම් ත් 
 ක  යතු  ුක න්   ්ර  පි තු   

මුණුම්  වාගත* . 
 

*  වාවම් ය මත තබන ලද ිළිතතුර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட: 
* Answer tabled: 

 

(   (i) 1221දී නිකුත්  ති ති  තු ත්  ල්  ුක   
  ණි  ද්ිය   ජීීම වි  ය  

 4කි. 

 (ii) මුණු   22**   ීම ම් ේ   ක  ති 
තු ත්   තු ත්  ල්  තු ත්  
. 

 (iii) මුණු  21**   ීම  ති  ද්ිය   ජීීම 
වි   ල්  . 

(   (i) ජීීම  ක  ේ ම්න්තු  ඟින් දී නි 
මී ක  ක දු  . 

 (ii)   . 

 (iii)  නි මී ක  ක කිරී   ක . 

(   (i)  . 

 (ii) ත්    ක   ක   ත් ්රති  
ත් ලු  ජීීම වි   ක  ේ. 

   ජීීම  ක  පි ටුීම     ක  නි  රින  
 දු මින් ත්   තු න්  

 ජීීමන්  ක  දු  .  

  ජීීම ේ ක  ුතතු  ලු ජීීමන්  ක  
කිරී ම් ුතතු පි  ල් න්    
ුක ත් කිරී . 

  ජීීම ත්ත්  වි   ක   ේ ත  
ුතතු දු කිරී     දී . 

 (iii)   . 

(     . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වපොවහොර නිකුත් කිරීම: වපොවසොන්නරුව 
දි නත්රි්වකය 

பசகள வைங்கல்: தபாலன்னறுகவ மாவட்டம் 
ISSUANCE OF FERTILIZER: POLONNARUWA DISTRICT   

 
 

    1730/2022 
 

10. ගරු අවශයීය ්ව අවේසිාංහ මහතා ත ගරු කිාං න වනල් න් 
මහතා වවනුව    
(மாண்புமிகு அமசாக் அமபசிங்க - மாண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன்  
சார்பாக)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe on behalf of the Hon. Kins 
Nelson) 

ේ  යතු න්  ්ර - (2 : 

(   (i) න් රු  න ්රි ක ත ති වි  
 ට්  ය  ; 

 (ii)  ට්  ම් ේ ; 

 (iii) 2021  න්    ල්ලුම් 
  ීම ීමන් ය    ක  ක 
වි   ට්  ුක  න් න් 
න් ; 

 (iv)  රින් ම් වි   නිකුත්  ති 
ීම ීමන් ය  ; 

 න්  තු    න් න් න් ? 

(    දී  ම් න් න් න් රු  
න ්රි ක ත ති  ලු වි ඳී  ුක  
ක්රි ේ  ේ  න් ත් තු    
න් න් න් ? 

(    ම්   න් ? 

 

கமத்ததாைில் அகமச்சகரக் மகட்ட வினா: 

(அ) (i) தபாலன்னறுகவ மாவட்டத்திலுள்ள கமநல 
மசகவப் பிாிவுகளின் எண்ணிக்கக யாததன் 
பகதயும்; 

 (ii) மமற்படி பிாிவுகளின் தபயர்கள் யாகவ 
என்பகதயும்; 

 (iii) 2021 தபரும்மபாகத்திற்காக பசகள தபற்றுக் 
தகாள்வதற்குக் மகாாிக்கக விடுத்துள்ள தநல் 
விவசாயிகளின் எண்ணிக்கக மமற்படி 
ஒவ்தவாரு கமநல மசகவப் பிாிவுக்கும் அகமய 
தனித்தனியாக யாததன்பகதயும்; 

 (iv) அவர்களுள் தற்மபாது பசகள வைங்கப்பட்டுள்ள 
தநல் விவசாயிகளின் எண்ணிக்கக யாததன் 
பகதயும்;  

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) பசகள வைங்குவது ததாடர்பில் தபாலன்னறுகவ 
மாவட்டத்தில் நிலவுகின்ற சிக்கல்ககளத் தீர்ப்பதற் 
காக மமற்தகாள்ளப்படுகின்ற நடவடிக்கககள் யாகவ 
என்பகதயும் அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Agriculture: 
 

(a) Will he inform this House -  
 (i) the number of agrarian service divisions 

located in the Polonnaruwa District; 

 (ii) the names of the said divisions;  

 (iii) the number of paddy farmers who have 
applied for fertilizer for the Maha Season of 
2021, separately in respect of each agrarian 
service division; and  

 (iv) the number of paddy farmers to whom 
fertilizer has been issued by now? 

(b) Will he also inform this House of the measures 
that will be taken to solve the problems prevailing 
in the Polonnaruwa District pertaining to issuing 
of fertilizers? 

(c) If not, why?  
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————————— 

**  පු නතකාලව  තබා ඇත. 
**  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 
**  Placed in the Library. 
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ගරු වජොන් න න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மாண்புமிகு மஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 
(The Hon. Johnston  Fernando) 
රු නි ය තු නි  ේ  යතු  

ුක න්   ්ර  පි තු   වාගත* . 
 
*  වාවම් ය මත තබන ලද ිළිතතුර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட: 
* Answer tabled: 

 

 

(   (i) 2 කි. 
 

 (ii) 01.  

02. ම්පිටි  

  03.  

  04. ඟු  ක  

  05. ගිරි ල් 

  06. ූල  

  07. පු ති  

  08. න රිගිරි  

  09. ල් මු  

  10. රිපු  

  11. ලි න්  

  12.  

  13. වි  

 (iii)  

 
  

 (iv) 68,407 

 

(   ලු .  වි න්  ුක   ේ  
න් රු  න ්රි ක ත ලු ීමන්   දී . 

 

(     . 

ුක 
 

වි   
ය ත 

 

 ල්ලුම් 
  ීමන් 

ය  

01  3,028 

02 ම්පිටි  4,135 

03  4,014 

04 ඟු  ක  3,497 

05 ගිරි ල් 2,576 

06 ූල  7,185 

07 පු ති  3,957 

08 න රිගිරි  9,198 

09 ල් මු  2,941 

10 රිපු  4,563 

11 ලි න්  9,581 

12  5,911 

13 වි  7,821 

  තු  68,407 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
්ර   ුතතු ම්   රු වි  ක  තු  
දු න ලි කිරී  ක . රු වි  ක  තු නි  
 ටි න් කි න් . තු  වි දු (   ක 

ති .  
 

ගරු  ිතත් වප්රේමදා  මහතා තවිරු ධ පාර්ශයීයනවව  
නායකතුමා   
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 
(The Hon. Sajith Premadasa -Leader of the Opposition) 
රු නි ය තු නි    ටි න් 

ම්  න රි ත් න් ම්.  ම්   ත 
 මු .  

ඩ් ඩ් රි ඩ් ේ   ; ඩ් ීම  
ඩ් ල්ලි   වින් ; .  ක. වික්ර   මීරි ;  

ටී.ඩී. ජුඩීන්  තුරු  කි   ල් 
ලිම්  ටි දී  විවි  තුන්  මි   ති . රු 

නි ය තු නි  ම්   ්ර  ක. 
වි න්   ජී ත්ීම ම් ලු  න්    
විධි  ති .  

රු නි ය තු නි  ම් ත්ත්  තු   
න්න  ේ  රි ුක ේ බිලි   ක 
 දී  ති . ත්  න්    දී   
ුකත් වි .  

න් වි    පිත් කි   රු   ටි  
ති  ම්   න්     න්  කි . 

  දී   වි  ක ුකත් වි ; ගි   
 ුකත් වි . මුත් රු නි ය තු නි  
  න්  බී ති   ම් 2( 222 ක  කන්ද්ර 

 " ම් ේපු" - Home Shops - කි   ක 
තු න්  රුපි ල්  ක  8   මු කුත් දී    ම් 
ේපු    දු  මු ණ් ජි න්  

රුපි ල් 1 222 ූල න්  මින්  න්න න්  දුන් 
ේ බිලි   ති  ය  ක  ගි 

 න්   පි  ක ම්  ති  කි .  
 කී න් කි න් න්.  රු නි ය 

තු නි  තු  ඳින් න්   ම්  වි ත් 
ත්  ති  ක්ර ත ම් ම්  දු 

 න්  ද්    ීම ම් ක්ර   ක 
 කිරී ම් ත්  ක ති  කි  .  

රු නි ය තු නි   මු දී ම්  ක 
න්  න්.  ේ   ක  ලිම් දී ද්  

වුණු .  ලිම් නිේ   ති න් න්  ට් 
ති   ේික  වි  නි . රු නි ය 

තු නි  තු  පු නි ය මු ල් ති කු 
ටි  ත් කී න්  ඳින්  න්   ම් ේික  

වි   මු වු ණ්  කි . තු   
පි  කි න්  රි   න් . මුත් තු ේ  
 ක  න්     ටි ත  දුන් රුපි ල් බිලි  

 22ත්  822ත්  දු  නි  යි ම් ත්  රුම් 
ත්ත්  නිේ  වු ණ් කි  .  

 න්  ලින් ත මි  රුපි ල් ( 2   ක  ක  දු 
 ති .  ත් ල්   වි   

න්  රි ත්ත්  ක නිේ   ති .  ේ  
විදුලි  බි   422කින් දු න්  ුතතු  
කි ත්  චියි.  
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ේලි ම්න්තු  

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
රු වි  ක  තු නි  න් න් න් . 

 

 

ගරු  ිතත් වප්රේමදා  මහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඩ්  ක න්   රු නි ය තු නි. 

 බි ත් දු  කි   චියි. ම් ත්ත්  
තු   න්  තියි  ලිම් ති    ලිම් 

ුක     ුක   ලින්  ටි   න්  
 ක්රි ත්    පි   ක  කි .  

ලින්  ති නි  න් ත ති රුන් පිටු     
න් .  භූමි ල් ලි   ට්රල් ලි   ඩී ල් ලි  

ති . මිනි න්  ජී ත් න්  . මිනි න්  ම්  
 න්  . ූව රු න්  කිරි පිටි ටි   න්  

ම්  කි  ක . න් කිරි ත් ේ  මි  
රුපි ල්   ක   ති . රු නි ය 

තු නි  මිනි න් ජී ත් න් න් ?  
 ක   පිත් න්න  කි   රි   

 න්  කි .  න්  කි    ්  නි රි 
ම් 2( 222  Home Shops   ට්ටු ේ  
 ත්  ද්  ය  න්   යි; 
ට්ටු   ජි න්  රුපි ල් 1 222 ූල න් ත් න්  
යි. ේ යි! ේ යි!!  

රු නි ය තු නි    රුණි  
ල්ලී  ක . රු  න්න   දුන්  ේ 

බිලි     තු  ම්  න්  වූ ලු 
ුක ුක  ේ    තුරු  ත්  ම් ත් රී  
ේලි ම්න්තු  න රි ත් න් . රු  නිේ ය   

විනිවි න් ුත ක   ුතත්  න් . රු  
ේ බිලි  ක   නි ම් රු  ්  

නි රි ම් 2( 222    ක ද්  න් ීමම් 
න්  න්  .  දී න් ල්ලී  ක . පි 
ති   . මුත්  ම් ට් ගින් න් - 

කු ගින් න් - න් ; පි න් න් ;  මිනි න් 
ුක න්     මු ලින්   ති න්   
ල්  ති න්  ුතතු න්  කි   ල්  

ටි . 
 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
්ර  ුතතු ම් තදී .    

 

අමාතාාංශයීය උය ේපව ශයීයක කාරක  වා  
அகமச்சுசார் ஆமலாசகனக் குழுக்கள்  

MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEES 
 

 

ගරු වජොන් න න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மாண்புமிகு மஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 
(The Hon. Johnston  Fernando) 
රු නි ය තු නි  ේලි ම්න්තු   රු 

තු  ුක න්   න්   න රි ත් 
: 

"1211 රි 12 න  ේලි ම්න්තු  වි න් ම්  ත් 
 කු  ක න්  තිබු    1211 ේතු 2  න  ත්රීම් 

  වි න් රණ   රින  ජීීම    ක  ුතතු 
පි  ය  උ  ද්    ජ ජීීම   ම් ත් 

 ක  ුතතු පි  ය  උ  ද්   ජ  
 ම්  ුතතු ." 

 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 
 

 

ශ්රී ලාංකාව තුස  නරී-පුරුෂ  මාජවාවය මත 
පදනම් වී කරනු ලබන වවන නකම්  හ 
කාන්තාවන්වේ අයිතිවාසිකම් කඩවීම් 

ිළිතබඳව විවශයීයේෂ අවධානය වයොමු කරමින්  
 නරී-පුරුෂ  මතාව  හ  මානාත්මතාව 

තහවුරු කිරීම   හ ඒ ිළිතබඳව ව ොයා බලා 
සිය නිර්ව ශයීය පාර්ලිවම්න්තුව  වාර්තා කිරීම 

 ඳහා වූ විවශයීයේෂ කාරක  වාව 
இலங்ககயில் பாலின அடிப்பகடயிலான 
பாகுபாடுகள் மற்றும் தபண்களின் உாிகம 

மீறல்கள் குறித்துச் சிறப்புக்  கவனம் 
தசலுத்துவதன்மூலம்  

பாலின ஒப்புரவு மற்றும்  சமத்துவத்கத 
உறுதி தசய்தல் பற்றி ஆராய்ந்து அதன் 
விதப்புகரககளப் பாராளுமன்றத்திற்கு 

அறிக்ககயிடுவதற்கான ததாிகுழு 
SELECT COMMITTEE  TO LOOK INTO AND 

REPORT TO PARLIAMENT ITS 
RECOMMENDATIONS TO ENSURE GENDER 

EQUITY AND EQUALITY   
WITH SPECIAL EMPHASIS ON LOOKING INTO 

GENDER BASED DISCRIMINATIONS AND 
VIOLATIONS OF WOMEN'S RIGHTS IN SRI LANKA 

 

ගරු වජොන් න න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மாண்புமிகு மஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 
(The Hon. Johnston  Fernando) 
රු නි ය තු නි  ේලි ම්න්තු   රු 

තු  ුක න්   න්   න රි ත් 
: 

 "   තු  ත්රී-පුරු    ම් ීම ුක  
ම්  න් න් ේ යිති ම් ීමම් පි  වි  
 මු මින්  ත්රී-පුරු    ත්  වුරු 

කිරී    පි      නිේ ද්  ේලි ම්න්තු  
ේ  කිරී   වූ ේලි ම්න්තු වි    වි න් 

නිරී ක  ුක බූ රුණු  1212 ේතු 2  න  ේලි ම්න්තු  
වි න් ම්     ඟින් නි   ති රින  
ේලි ම්න්තු  ේ  කිරී   දු ත්  ය  වින්  
ේලි ම්න්තු    නි  221 ්ර  කී    

දී ති    121  ්රල් 24 න   ක  දීේ   ුතතු ." 
 

 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 
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 විවශයීයේෂ වාණ්ඩ හා ව ේවා බදු පනත් 
වකටුම්පත  

விமசட பண்டங்கள் மற்றும் மசகவகள் வாி 
சட்டமூலம் 

SPECIAL GOODS AND SERVICES TAX  BILL  
 

 

ගරු වජොන් න න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மாண்புமிகு மஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 
(The Hon. Johnston  Fernando) 
රු නි ය තු නි   න  ය  ත්ර ත වි  
 21 ත් න්  ති  වි  ණ්    දු 
ත් ටුම්     ති  ල්   ීම  
ුතතු   රුණි  න්  ටි . 
 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

 ?  
 

ගරු මන්රීවරු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 

අව ර වදන ලදුව පනත් වකටුම්පත ඉල්ලා අ නකර ගන්නා ලී. 
சட்டமூலம், அனுமதியுடன் வாபஸ் தபறப்பட்டது. 
Bill, by leave, withdrawn. 
 

 ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ත්ර   කීම ම් ( ලි  විධිවි   (   
ත් ටුම්  -   කි ීම   වි ද්  ුතතු ය 

රු ජී. ල්. පීරි  තිතු . 

  

ත්ර නතවාදය වළසළ්වවීවම් තතාවකාලික 
විධිවිධාන  ත ාංවශයීය ධන  පනත් වකටුම්පත  

பயங்கரவாதத் தடுப்பு (தற்காலிக 
ஏற்பாடுகள்) (திருத்தம்) சட்டமூலம்  

PREVENTION OF TERRORISM (TEMPORARY 
PROVISIONS) (AMENDMENT) BILL  

 
 

වදවන වර කියවීවම් නිවය ගය කියවන ලී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டகள வாசிக்கப்பட்டது. 
Order for Second Reading read. 

 

 

[පූ. . 22.21] 
 

ගරු තමහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරි න මහතා තවිව ශයීය  ක ුතතු 
අමාතතුමා  
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ் - தவளிநாட்டு 
அலுவல்கள் அகமச்சர்) 
(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of Foreign Affairs) 
රු නි ය තු නි  " ත් ටුම්  න් 
  කි වි  ුතතු " යි   . 

Mr. Deputy Speaker, it is with a sense of satisfaction 
that I present to this House a series of Amendments to the 
Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act. Sir, 
this is an old Act; it is 43 years old. During that period, 
there is no question that circumstances in this country and 
our priorities and objectives have undergone a 
fundamental change. It is, therefore, necessary to revisit 
the provisions of the Prevention of Terrorism (Temporary 
Provisions) Act, No.  48 of 1979 and to examine the 
changes that are now opportune in light of the basic 
social transformations that have taken place in our 
country during a period of almost half a century.   

I want to make it very clear, Sir, that this is an initial 
step. The Government is engaged in a comprehensive 
review of security legislation in our country. These are 
Amendments to an old Act. These Amendments are being 
brought within the framework of existing legislation. But, 
we are now preparing a comprehensive legislation. 
Obviously, Sir, that is going to take some time and this is 
being done with the active assistance and inputs by 
various other institutions of the Government. My 
distinguished Colleague, the Hon. Ali Sabry, President’s 
Counsel, Minister of Justice, is very closely associated 
with this endeavour. There is also a very vigorous input 
by the Ministry of Defence, the Foreign Ministry and the 
Ministry of Justice. We are in close consultation with the 
Chambers of the Hon. Attorney-General. This work is 
very much underway, Sir; it has started and it is making 
progress, but clearly, it is going to take some time. We do 
not think that it is appropriate for us to keep the country 
waiting for a long time when there are urgent 
amendments that should be brought to the 1979 Law. So, 
all that I am doing today is presenting to this House the 
urgently required Amendments, and we will, with all 
vigour, proceed with our efforts to bring before the House 
in due course the overall legislation, which I referred to.   

At the same time, Sir, I want to make it very clear that 
this is not a cosmetic exercise. Every one of these 
Amendments which I am proposing to this august 
Assembly today is substantial; it is going to make a 
difference. That is true of each one of the Amendments 
that I am introducing. When you take the Amendments as 
a whole, in combination, I make bold to say that the 
cumulative effect of these Amendments is to make a very 
substantial improvement of the existing law. I will 
demonstrate to you, Sir, how important each Amendment 
is, but when you put all together and when you view 
these Amendments as a whole, I can convince any 
objective fair-minded person that these Amendments, 
without any extraneous agenda, will make a profound 
impact upon the existing laws of this country and that 
these Amendments will significantly further the cause of 
human rights and human freedoms in Sri Lanka.    

The Supreme Court in its Determination has 
suggested a few changes. We are accepting those 
changes, Sir. I will move Committee Stage Amendments 
accordingly to accommodate these suggestions which 
have been made by Their Lordships of the Supreme 
Court in their Determination and once those Amendments 
are incorporated into this Legislation, the effect of the 
Ruling by the Supreme Court  is that these Amendments 
can be passed by this Assembly with a simple majority.  
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I would like to pose this question to the people who 
say that this Legislation is an eyewash, that it has no 
substance or content whatsoever. 

Sir, let us look at Clause 8 of this Bill.  It states, I 
quote:  

“(3) Every trial under this Act shall be held on a day to day 
basis, …..”.  

It is now compulsory, it is mandatory; these trials 
must be held from day to day. Does that not make a 
difference? The existing position in our country is that 
there can be and there has been, in some cases, 
unfortunately, an interval as long as six months or nine 
months between one date of trial and another. This means 
that the person who is subject to the Detention Order is 
languishing in custody for unjustifiably long periods 
because the trial is taking so long. That is the current 
position. But, it will no longer be the future position. In 
the future, there is an established norm, an inflexible 
norm, a mandatory norm and that mandatory norm is, 
trails from day to day.  If that is not going to happen, the 
High Court must record its reasons. Those reasons must 
be cogent, compelling reasons; it is part of the record. It 
is, therefore, public scrutiny and public examination. 
Today, in particular cases, the Chief Justice of Sri Lanka 
issues directions to the High Court to say that these trials 
must be concluded expeditiously, that they must be heard 
without long intervals. No such direction by the Head of 
the Judiciary is now necessary. There is no discretion in 
the matter. There is a rule, a very definite, specific, 
explicit rule - trials from day to day - and I challenge 
anybody to put forward a rational argument to the effect 
that that does not make a difference. It makes a 
fundamental difference to the existing situation. But, that 
is only one of the changes that I envisage by this 
amending Legislation, Sir. 

If you would be kind enough to look at Clause 3 of the 
amending Bill, that incorporates a whole series of steps 
that must necessarily be taken when a person is taken into 
custody on the basis of a Detention Order. There is no 
discretion; the Executive cannot decide whether to 
comply with these or not. They are embedded in the law 
as compulsory steps which must be taken in any situation 
where any person is taken into custody under the aegis of 
a Detention Order. As soon as a Detention Order is made, 
a certified copy must be made available to the Magistrate 
in charge of the area. So, the Magistrate is immediately 
informed. Now, the law, as I have presented it to this 
House, states that the Magistrate must be informed within 
a reasonable period. The Supreme Court, in its 
Determination, has suggested that that is somewhat vague 
and they would prefer a specific time frame to be referred 
to in the law. We agree with that suggestion. So, instead 
of saying “within a reasonable period”, we now say 
“within 48 hours”. So, within 48 hours, a Magistrate has 
got to be informed; it is compulsory and absolutely 
essential.  

Sir, that is not all. Once a Magistrate is informed, he 
cannot do nothing about it. He must get into action; he 

must take a series of steps. These are compulsorily 
required by the law. The Magistrate must visit the person 
subject to detention, at least, once a month personally. He 
cannot delegate it to anybody; it is a non-delegable, 
imperative duty that is imposed by the law on the 
Magistrate. He must visit the person in detention himself 
and is personally responsible for ensuring the well-being 
of the person subject to detention. The whole purpose of 
that is to make absolutely certain that there is no 
maltreatment or torture.  

The definition of “torture”, Sir, is also interesting. 
That definition is contained in Clause 13 of the amending 
Legislation which I have presented. The definition of 
“torture” is that contained in the Convention Against 
Torture and Other Cruel, Inhumane Or Degrading 
Treatment or Punishment Act, No. 22 of 1994, which I 
presented to this House many, many years ago when I 
was the then Minister of Justice. The essential element of 
the definition of “torture” is that it does not refer only to 
physical torture, but also mental distress, emotional 
distress.  

So, "torture" has a very expansive definition; it covers 
the entire ground of human turmoil, and the duty of the 
Magistrate is to personally visit the person in detention to 
ensure that torture in this very expanded form is not 
inflicted upon the detenu. And, surely, that is an 
important change in the Law.  

If the person subject to detention has any complaint to 
make with regard to maltreatment, the Magistrate shall 
record his observations on that complaint. So, the person 
subject to detention has every opportunity of opening out 
to the Magistrate and making any complaint with regard 
to the conditions under which he is held. If such a 
complaint is made, then the Magistrate is required to 
record his observations on that complaint which happens 
to be made by the person subject to detention. If there are 
any indications of torture, the Magistrate has the power to 
direct that the suspect be brought before a Judicial 
Medical Officer - a JMO - for medical examination and 
the JMO’s report must be submitted to the Magistrate. 
So, a JMO will examine the detenu and the JMO’s report 
must be submitted to the Magistrate. Then, it becomes 
part of the written record in the case. If the JMO’s report 
contains any indication whatsoever of torture, then, 
medical treatment has to be provided.  

What is more, Clause 6(1)(1D) of the Bill, as I 
presented it, states, "The Magistrate may also direct the 
Inspector General of Police to commence an investigation 

into the alleged torture in order to enable the Attorney-

General to institute criminal proceedings …”. It states 
"may". So, there is an element of discretion there. The 
Supreme Court has suggested that we substitute the word 
“shall” for the word “may”. We agree with that 
suggestion and I will be moving a Committee Stage 
Amendment  accordingly. So, this means that the 
Magistrate has an imperative obligation to inform the 
Inspector General of Police and the Inspector General of 
Police, in turn, will bring the matter to the notice of the 
Attorney-General of the Republic, who will be under the 
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duty to institute criminal proceedings as expeditiously as 
possible. So, Sir, these are new changes; these are not 
features of the existing Law. 

Now, I will summarize the main changes. In terms of 
an Amendment to the Code of Criminal Procedure Act in 
2021, the Magistrate has been given the authority to visit 
persons in detention in police stations only. But, this Law 
is much wider in scope, that the Magistrate can visit not 
just a police station, but places of detention, any place 
where the detenu is held. So, that is a significant change; 
it is a considerable expansion of the authority of the 
Magistrate.  

At the Committee Stage, Sir, I will move an explicit 
Amendment which will authorize the Magistrate, on the 
basis of the report submitted by the Judicial Medical 
Officer, to order a change of the place of detention of a 
detenu. If there are indications that the person subject to 
detention is being badly treated, then he will no longer 
remain in that same place, he will be sent to a new place 
and after examining the JMO’s report, the Magistrate will 
have the power to make such a direction. So, to that 
effect, I will be moving a Committee Stage Amendment 
this afternoon, Sir.   

At the moment, the Human Rights Commission of Sri 
Lanka, acting under their Statute, can make a direction 
with regard to the treatment of the person in detention, but 
it is only a direction, it is only a recommendation. But 
here, the new Law which I am introducing to this House 
takes it outside the area of recommendations or directions. 
Here is judicial authority directly conferred upon the 
Magistrate and that, too, makes a significant difference on 
the ground.  

There is another very important change that is made 
by the Law in consequence of these Amendments, Sir, 
and that has reference to a fundamental right. That is, the 
right of the person to have the assistance of a counsel, an 
Attorney-at-Law and the lawyer is entitled to make 
representations on behalf of the person in detention. That 
is, in most legal systems in the world, considered a very 
basic right.  

Now, that is not there in that form in the existing Law, 
as a specific statutory right that is recognized by the Law. 
True enough, there are some statutory regimes where this 
is recognized. For example, the International Convention 
for the Protection of All Persons from Enforced 
Disappearance Act, No. 5 of 2018. That Act recognizes 
the right of a person in detention to have access to a 
counsel. But, that is in a specific statutory context, limited 
to situations under that Law. But here, that is no longer 
the case; this is now a general right. Whenever a person is 
taken in under a detention order, that person has a right of 
access to a counsel and the counsel has the right and the 
duty to make representations on behalf of the person in 
detention. Sir, Section 260 of the Criminal Procedure 
Code recognizes such a right. But, that is only in respect 
of judicial proceedings; that is, when the matter has 
reached the courts. But, by that time, a great deal of 
damage may have been done. Now, this law enables the 
person in detention to have access to a counsel long 
before his matter reaches the courts. During the 

investigation, when interrogation is taking place and long 
before the matter has reached the courts at all, in that 
incipient stage, in that preliminary stage where a great 
deal that is of importance may happen, the détenu has the 
right to be guided by the advice of a competent legal 
counsel.  

Today, Sir, if a person in detention wants to have a 
lawyer, he has to go before the Supreme Court under 
Article 126 of the Constitution. In other words, he has to 
bring a Fundamental Rights application. There is no 
specific right to a counsel. He has to go before the 
Supreme Court and in proceedings under Article 126, he 
has to prevail upon or persuade the Supreme Court that 
this relief is just and proper in the circumstances of his 
particular case. Hejaaz Hizbullah had to do that. That will 
no longer be necessary. Hejaaz Hizbullah, today, would 
not have to go to the Supreme Court and convince the 
Supreme Court in a Fundamental Rights application that 
it would be in the interest of justice for him to have 
access to a counsel. It is now a right that he can demand 
because it is specifically incorporated into the provisions 
of the amending law. 

There are also other changes, Sir. A person in 
detention would naturally have the human impulse to get 
in touch with his relatives.  

 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! ම්  දී වුරුන්  රු 

න්ත්රී කු ූල   රු ( ේ   රිනි රි  
න්ත්රීතුමි ේ   න් . 

 

ගරු ගාමිණී වලොකුවේ මහතා තබලශයීය්වති අමාතතුමා  
(மாண்புமிகு காமினி தலாக்குமக - வலுசக்தி அகமச்சர்) 
(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of Energy)  
රු නි ය තු නි  " රු ( ේ   රිනි 
රි  න්ත්රීතුමි  න් ූල   ුතතු " යි   
. 

 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 

අනතුරුව ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා මූලා නවයන් ඉවත් 
වූවයන්  ගරු තආචාර්ය  හරිනි අමරසූරිය වමවනවිය මූලා නාරූඪ 
විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்று அகலமவ, மாண்புமிகு (கலாநிதி) (தசல்வி) 
ஹாினி அமரசூாிய அவர்கள்  தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. (DR.) (MS.) HARINI AMARASURIYA took the Chair. 
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමිය 

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 

Please continue, Hon. Minister.  
 

ගරු තමහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරි න මහතා 
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்) 
(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
I was saying, Madam Chair, that apart from the right 

of access to a counsel, provision is also made for 
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communication with the next of kin, the spouse, the child 
or maybe a brother of the detenu. That, too, is specifically 
not recognized as a substantive right under the existing 
Law.  

Clause 5 of the amending Legislation which I am 
presenting to this House says in so many words, in 
expressed terms that the person in detention shall have the 
right to communicate with his relatives. That, again, is a 
change to the existing law. This is why, Madam Chair, I 
maintain that every one of these Amendments is 
significant and substantial, but taken in combination, they 
certainly make a profound and undeniable difference to 
the content of the existing law.  

Clause 6 has the effect that all these protections which 
I have enumerated to this august Assembly will apply in 
the same form in respect of a restriction order. The 
difference between a detention order and a restriction 
order is that in terms of a restriction order, the person may 
be detained in his own house, he does not have to be in 
remand custody. Even in those circumstances, the 
authority of the Magistrate or the authority of the Judicial 
Medical Officer is retained intact.                                                                                

So, these are changes which are very expansive in the 
scope of their operation. That is why I maintain credibly 
and responsibly that these are changes that are important 
from the stand point of protection of the right of the 
individual and human freedom in general.  

Madam Chair, how can anyone say that this amending 
law does not make a difference? Section 15(2) of the 
Prevention of Terrorism Act, as it now stands, declares 
that where an indictment is brought under the Prevention 
of Terrorism Act, the court shall, in every case, order the 
remand of such person until the conclusion of the trial. 
The court has no discretion; if the indictment is brought 
under the PTA, the court has no discretion. It is bound to 
remand the person until the conclusion of the trial.  

In Hejaaz Hizbullah’s case, the Attorney-General of 
the Republic went to the Court of Appeal, as you are 
aware, Madam Chair, and told the Court that he has no 
objection whatsoever to the grant of bail, that he agrees to 
the grant of bail.  But, the High Court of Puttalam said 
that the Attorney-General’s view really does not matter 
because the Court does not have jurisdiction. So, 
jurisdiction is fundamental; it is the root of the law. 
Therefore, if the High Court does not have jurisdiction, 
the mere consent of the Attorney-General does not change 
the situation and notwithstanding the consent of the 
Attorney-General, the High Court of Puttalam declared 
that Hejaaz Hizbullah cannot be sent home. What 
happened next? The matter was taken to the Court of 
Appeal and it took all the ingenuity and the professional 
skill of Mr. Romesh De Silva, President’s Counsel to 
convince the Court of Appeal that notwithstanding the 
explicit prohibition, ex-facie the existing law, the Court of 
Appeal has jurisdiction to enlarge Hejaaz Hizbullah on 
bail and that in the circumstance of the case, it is right and 
proper to do so. In the course of his submission, Mr. 

Romesh De Silva, President’s Counsel, undoubtedly one 
of the ablest persons at the Sri Lankan Bar, had to argue 
that in this context - Section 15(2) of the PTA says that 
the court "shall" remand - the word “shall” must be 
construed as “may”. There is, of course,  a cursus curiae, 
a whole series of decisions both here and in the United 
Kingdom that supports the position that in certain 
statutory contexts, the word “shall” should be construed 
as “may”. Also, the Court of Appeal relied upon Article 
138 of the Constitution of Sri Lanka which says that in 
circumstances of this kind, notwithstanding an explicit 
provision, the Court of Appeal can act in the interest of 
justice. So, the point that I am making, Madam Chair, is 
that all this reasoning is now totally redundant, entirely 
superfluous, not required at all because we have now 
provided in black and white that after the effluxion of a 
certain period of time, after the effluxion of 12 months, 
the Court will have jurisdiction to enlarge the detenu on 
bail, to send him home. That is the effect of Clause 10 of  
the amending legislation which I have the honour to 
present to this House.  

If you do not have that very clear provision, if you 
leave it to the discretion of the court, the outcome is 
uncertain. In Hejaaz Hizbullah’s case, the High Court 
said, “How can we do this? The Attorney-General may 
agree, but we cannot do it because we have no 
jurisdiction”. But, in the case of Ahnaf Jazeem - the law 
is the same; Section 15(2) is identical and it does not 
change from case to case - there was a practical 
difference on the ground, that Hejaaz Hizbullah’s 
application was refused while Ahnaf Jazeem’s was 
successful. That kind of discrepancy, the result changing 
from case to case chameleon-like as a result of the 
exercise of judicial discretion, we think, is unsatisfactory 
in a matter that touches the heart of human liberty. It is, 
therefore, necessary for the legislative prescription to be 
there in the law and that is what we have done, Madam 
Chair. It is no longer a matter of discretion; the court has 
discretion and we have said so. The supreme Legislature 
of this Island now says that that jurisdiction is vested in 
the court and the court can, in appropriate circumstances, 
exercise it and grant bail. 

Moreover, there is another significant change. Under 
the existing law or the PTA, as it now stands, once a trial 
commences, until it is concluded, the High Court Judge is 
compelled to keep the accused, the suspect, in detention 
or in remand. That is no longer the case, Madam Chair. 
After this Amendment is enacted into law, the High Court 
Judge, even while the proceedings are in progress, has the 
discretion to grant bail in appropriate cases. Who can say 
that that does not make a difference?  

There is also another important change, Madam 
Chair. Section 9 of the Prevention of Terrorism Act 
declares that a detention order cannot be called in 
question in any proceedings before any court of law, that 
it cannot be challenged anywhere. It is stated in black and 
white in Section 9. Section 9 is an ouster clause. But, the 
counsel arguing for bail will have to argue before the 
Supreme Court in terms of an application under Article 
126 that an ouster clause cannot detract from a 
fundamental right that is enshrined in the Constitution; 
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that is a legal argument. You have an ouster clause prima 
facie applicable, but the counsel will have to argue that 
that has no application when it comes to a fundamental 
right that finds its place among the provisions governing 
basic rights. So, the result is uncertain. Now, all that 
uncertainty is removed by Clause 4 of the amending law 
which is now before the House for consideration because 
Clause 4 says that the detention order can be challenged 
by certain names, that it can be challenged by proceedings 
under Article 126 that refers to fundamental rights or it 
can be challenged under Article 140 of the Constitution 
which refers to the writ jurisdiction of the Court of 
Appeal. Now, the Supreme Court in its Determination has 
added one more section. Under Article 141, habeas 
corpus applications can also be brought, notwithstanding 
the reclusive clause that is contained in Section 9. Habeas 
corpus, Madam Chair, as you are aware, has a long 
history in England and in other jurisdictions of the 
Commonwealth. It is the principle remedy by which the 
right to freedom is asserted by an individual, however 
humble. This Amendment, therefore, breaks new ground. 
It does so in an imaginative way and in a manner which 
makes a basic difference to the content of the existing 
law.  

There is yet another change. Section 14 of the present 
law, as it stands, gives the Minister the power to make an 
order, preventing the person in detention from speaking. 
Then, he cannot make a statement; he cannot 
communicate. Clearly, that is an infringement of the right 
to expression of opinion, the right to freedom of speech. 
We are taking that provision away altogether. We are not 
amending it, we are not whittling it down, we are not 
modifying it, but we are repealing Section 14 of that Law. 
That is being done by Clause 7 of the amending 
legislation and I want to particularly point out, Madam 
Chair, that it has a specific importance with regard to the 
rights of journalists. Expression is crucial for the work of  
a journalist and that right is now impregnably protected 
by the provisions of the amending legislation. Clause 2 of 
the amending law that I have presented to this House also 
reduces the permissible period of detention under a 
detention order. Under the existing law, it is 18 months 
and now, it is being brought down to 12 months.  

Then, I just want to make two points in conclusion, 
Madam Chair. This Government has taken action under 
Section 13 of the Prevention of Terrorism Act to appoint 
a body of three very competent persons, presided over by 
former Chief Justice of the Supreme Court, Mr. J.A.N. de 
Silva. Their task is to identify persons in detention who 
can be released into the community after proper 
rehabilitation without any significant detriment to vital 
interests relating to the security of the community as a 
whole. 

I am happy to tell you, Madam Chair, that under that 
procedure, we have released, up to now, 81 persons who 
were languishing in jail, in remand for very long periods. 
There has been a careful examination of the 
circumstances of each case, which has been 
discriminating. And, as a result of that examination by an 
impartial body of persons with judicial experience and 
other administrative experience, we have identified as 

many as 81 people to be released, who are now tasting 
the fruits of freedom after a very long period of 
incarceration and that is due to action taken by the 
present Government, Madam Chair. 

Then, the final point I want to make is that His 
Excellency President Gotabaya Rajapaksa, in my 
presence, issued clear directions to the Inspector General 
of Police and to the armed forces that the provisions of 
the Prevention of Terrorism Act must be resorted to only 
in very exceptional circumstances. It cannot be the norm; 
it is not the rule; it is very much the exception. For 
example, just because a gun is found in somebody’s 
house, you cannot automatically invoke the provisions of 
the Prevention of Terrorism Act. The gun may have been 
there in connection with some personal dispute or some 
commercial dispute and it does not necessarily follow 
that the firearm has a nexus with matters that come within 
the purview of the Prevention of Terrorism Act. So, His 
Excellency President Gotabaya Rajapaksa has insisted 
that, in future, the normal provisions of the law, that is, 
investigations under the Criminal Procedure Code, should 
be accepted as a norm and it is only in very exceptional 
cases where there is manifest evidence indicative of some 
terrorist dimension that recourse to the Prevention of 
Terrorism Act will be justifiable.  

There are people who are clamouring for a 
moratorium on this law or a total repeal. That is not 
realistic, Madam Chair, because as you are particularly 
aware with your knowledge of sociology, throughout 
human history, all civilizations have grappled with the 
essential conflict between the deep-seated human desire 
for physical security, on the one hand, and the devout 
wish for the enjoyment of human freedom in all its 
aspects, on the other. This has been a perennial tension 
through all civilizations - security, on the one hand, and 
liberty, freedom, on the other. You have to arrive at an 
equilibrium between these two, a perceptive balance 
which has to be made in relation to contextual factors, the 
circumstances that are applicable to a particular society at 
a particular stage of its development. We cannot, 
therefore, totally abolish this Legislation. That will not be 
acceptable to public opinion in this country. There has to 
be a residue of provisions which enable life and limb to 
be adequately protected, and it is my humble submission 
to you, Madam Chair, that this amending legislation 
strikes a perceptive balance. Having regard to all the 
changes which have taken place in our country during the 
last 43 years, we have whittled down the provisions of 
the Prevention of Terrorism Act, diminished its rigidity in 
a manner that is appropriate to the present stage of 
development of Sri Lankan society. We have stopped 
short of abolishing it altogether. That is too extreme a 
step and it lacks a sense of balance. 

Madam Chair, I conclude with those observation and 
asking all Members of this honourable House, outside 
politics, outside partisan expressions of opinion and 
irrespective of party affiliation, to support the 
Government in this endeavour. This is not political; it is 
not party politics. The Law has to be changed, but there is 
a limit to the changes that are permissible. And, I repeat 
again that this is an initial endeavour and we will proceed 
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with all alacrity in the task that we have set ourselves to 
address comprehensive legislation, not just an amendment 
to an Act that is 43 years old, but comprehensive new 
legislation governing security in this country and we will 
bring that legislation in due course before Parliament. 

I thank you, Madam Chair. 
 

ප්රශයීයනනය  වාිමමුඛ කරන ලී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 
Question proposed. 
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමිය 

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 

Next, the Hon. Lakshman Kiriella. You have 14 
minutes. 

 

 

[පූ. . 22.(9] 
 

ගරු ල්වෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ූල රූ  රු න්ත්රීතුමි නි  රු ජී. ල්. පීරි  තිතු  

න රි ත් පු  පි  ගි   තත්  
වි  ක ත  ක ේත්   ේ   මි ම් 
වි ත්  යි  ම්   ල්   

කි  . ග්රී  න් කි ත්  cosmetic changes. 

ම්  ්ර ත් .  ජී. ල්. පීරි  තිතු  පි  
කි  ක න රි ත්  ති .   ුක න්  
න්  . මු න්   න්   පුද්  ක ත් 
ු  ීම  කි  .   පුද්  ක 

ත් ු  න් න්?    න්තු  ක . ම්  
ුක    න්තු  ක ති   ගි ල්    ක ත් 
ු  න්  පු න්;  ති   ච්චු  ක  රින්  

පු න්;  ලී  න්   න්  පු න්.  රි ? 
න්තු කුත්  න්.      uniforms 

 න් ත් .  යි ලුත්  ත්ත් .   
විල් පි  යි න් න්.  ගි න් පුද් න් ත් ු  
න්  පු න් ? න්තු කුත්   uniforms  ඳින් ත් 
ති  නි ම්  ගි ල්  පුද් න්  ත් ු  න් ; 
 ති   ච්චු  ක  රි ;   ක  

. ිය   ම් ේ ීමති  ක ති න්  පු න්   
රු තිතු නි?   

පි රු තිතු   කි  ක න රි ත්  
ති   ූල රූ  රු න්ත්රීතුමි නි. තිතු   
ම්  පි න්  පු න්  ත් ම් ්රති ක  න්  

පු න්. පි මු  පුද්  ක ත් ු  ත්  කි .  
  91 ක   ති න් . ේ 

ජී. ල්.පීරි  තිතු   ික  ක;  කම්බ්රිේ 
වි වි ය ත  ත්  ක. තු   න් න්  
න් . තු ේ න්  පිරි  ක න් න්  පු න්. 
මුත්  තු  ්ර ගි  ත්  න්  ඩුයි  ූල රූ  රු 
න්ත්රීතුමි නි.   91 ක  ති න්   න් න් 

 කි  තු  න්  න්  රු තිතු නි. 
තු  වි ත පුරුද්  ඩුයි.  ත්  කි න්   
.  91 ක  න්  යි ලු ද් ල් 
න් න්. ගි  ත DO   පු   
 දුන් . පි   ති  ච්  ත් . රු 

තිතු නි  ම්  ත් න්  තු  පි   .  
පි කි   ත් ු  ත්  ක  1(න් 

ත්ර ත් කු  න රි ත් න්  කි . ම්  යි 
ගි   ත්   මි ම් වි ත් ල් න් න්. 
යි පි කි න් න් ම්  ්ර ත්  කි . 

ලින්  රැ වුම් නි  ක ු  තිබු ණ්  28 .  
න් වුරුද්  ක  ක  ඩු  ති .  ්ර ත් 

. පි කි න් න් රැ වුම් නි    ක  ක  ඩු 
න්  කි යි.  න්   ේ ට් ති ත කි   
ේලි ම්න්තු න්ත්රී කු රැ වුම් නි  ක - DO  ක - 
ත් ති  ටි ත . මුත්   ගි  ත දී 

ේ රි ඩ් න ුතදීන් තිතු  ද්  වු .  බුල්  
කි න් න්   ක  ීමරණ  ක.   විධි  තු  

  න්  රු  ීමරණ න්  ් ය ීමති  ක 
තු ේ ජීවි  වි  න්  දු . තු  ීමති ති 

ේ ම්න්තු   පු  ක. තු   න් 
 ටි ; ීමරණ  ත් රුන්   න් ත් . පි 

කි න් න් රැ වුම් නි    ඩු න්  කි . 
   ත් ු  ත් පුද්  ත්ර ත් කු  
න රි ත් න්  .  

 ක  යි  ච් . රු තිතු නි  
රැ වුම් නි    91 ක න්    

ච්  ක න්  පු න්.    ත් ත්  
න්  න් ත් පු න්.      ුක .  
  - the real world -  තු   ක 
 න්  රු තිතු නි.  න්   ම් ණ්ඩු  ත 

රැ වුම් නි  - DO -  පු ත්  ක රි  ති ; 
seven people who had been detained had died.   

 ක  කි න් න්? ත්  ක රි  ති . ම් ට් 
ත්   දු වු ණ් . පි  කි න් න් ම්  

 න්  කි යි. ච්  ක න්  ම්  
ත්ර ත්  ක  න රි ත්   ත්ර ත්  
 ත් න්     පුද්   ච් න් 

ච්  දු  කි . න්   යි පි 
ල් න් න්. ූල රූ  රු න්ත්රීතුමි නි  පි ම්  

ත්ර න න් ුක න් ල්  ද් ල් යි. ම්  
ල් න් න් පි ලු  ුක න්.  ත් ු  
ත් ත්  DO  වුරුද්  ක  න් . ත්ර ත්  ක 

 න රි ත් න් න් .   ච්  
න් . ම්  රි ?    විරුද්   වි ත 
විච්චි . ම්  ත්ර න න්   ක යි   
ලු ත්   න්. ම් ේලි ම්න්තු 

න්ත්රී රුන් ත්  . රු තිතු නි  ම් 
ම් න්  . පි කි න් න් යි.  

රු තිතු නි  ුතද්  න්  ම්  වි  වුරුදු 
    ති . න්  විල් . ම් 

ේ ීමති  ත්   ක තිබී  ේ  ේ  ක; it is a 
shame for our country. යන්  වි  රැ ීමම්  
ගි    ම්  න්වූ  ත්  න්   වි  

ටු  ක ති . රු තිතු නි  ම්  යි පි 
  ති න් න්. ේ ම්  තු  

පි න් ? 
 

 

ගරු තමහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරි න මහතා 
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்) 
(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
පි න්  රුයි  රු න්ත්රීතු .  පි තුරු  දී 
තු කි න් ම්.   පි ීම ම් රු  ක 

ති . 
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ගරු ල්වෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 ම් කි න් න් ත ්ර ගි  ත්ත්   රු 
තිතු නි. තු  කි  JMO ේ  . න්   
ජුඩීන් ේ   JMO ේ ත් . ම්  යි 

්ර ගි  ත්ත්   රු තිතු නි. He talked about the 
JMO’s report, but you know what happened to the rugby 
player Thajudeen. ජුඩීන් ේ  ම් න් න් JMO 
ේ ත් ; ේ ටුත් .   JMOත් න ත 
රු . 

 ්ර ගි  ත ති න් න් න්   ේ ද් ල්  
රු තිතු නි.  තු  මී    න්  ති 

. තු   මි ම් ත්  .  මු  ට්  
ේ  මි ම් ල්   ති .  

ලිම්  මිනි න් . තු  ම් ද් ල්  න්දු 
න් න් ද් ? ම්  ලිම් දී  ක 
රි  ති . ම්  යි  ලී  ්ර .  ලී  

්ර   තු න්  ත්  .  

  ති ේ  කි කුත්  ති . 
  ක  ත පු ත්  ති   ඩ්නි  ති  ේ 

Consular Office ත්  ේ   ති  ති 
ේ ත්  ත ති  න් ල් ල් ේ ත් 
 ති  . න්  යි්ර ත   ක  
 කි   යි්ර ත ති  න් ල් ල් 

ේ ත්  ති  කි . ම්  යි  ්ර ගි  
්ර .  

ූල රූ  රු න්ත්රීතුමි නි    ක න්  
තියි  රු - ුත ක ේ  ුතද්  ත්. ම්  ණ්ඩු  

රණ  ක ත් .   වි   න්  න් න් . 
මුත්  පි ිය  ම් න්   ක.  ණ්ඩු  ම්   
රින්   ම්  ඩු න් න් වි   න් . ම් 

 ුත ක ේ ත විල් න් ( 222 ක රි . ත් 
ුත ක ේ ත  ක   කු  යි පු  

ම්  .  යි  ගි  prams 150 ක ම්  
්ර ේ ත්  ති . පි කි න් න් න් වි  ක 
ල් න්  කි යි.  ිය   ක. ේ ති    
ද් ුක    යෝ   පි  . 

ූල රූ  රු න්ත්රීතුමි නි  පි  ුක ුක 
 ක න් න්  ල් .  රු 

තිතු ත් න් . ේ ලින්   2 ක න් න් 
ුත    රි    න් යි.  ල් 
මුන් න් න් ල්ලී  ක  ති  න්  ම් 

රු ුක-ුත ක ේ  ුතද්  ම් න් න් ්ර  ක න්  
කි .  ල්ලී  ක  ති . මුත්   

තු න්   ම් න් න් ්ර  ක  . රු 
තිතු නි  න් වි  ක ම් න් න් ත්  ක 

න්  කි  තු න් න්  ල්ලී  ක .  

ූල රූ  රු න්ත්රීතුමි නි   න්  ම් 
රු ත් කි න්  . ම් රැ වුම් නි  න් න් වු ? 

වි යි.  කි න් න් ති . ති   
රණ  න් න් රැ වුම් නි  - DO -  න් ? තු  
ීමති    ක ති ? ීමති තිතු  ේ 

කු     ම්    පි න්  පු න්. 
මුත්   වි    ත් ම් ති  යි  

රණ  න් න්. පි ුක ුක   ල් 
තු න් න් ල් පු ්ර  තු න්   ක නින් යි 

කි   .  

රු තිතු නි  තු  කි   ම්  පි  
යි     ේ  කි . ඩු 

න්     පි න රි ත් පු 
රුණු  තු ේ  මු න්  කි   
ල්  ටි .  ගි   ත  ක යි  

 වි  ක ත   මි ම් වි  ල්ලීම් යි 
ම්  ඟින් පි ම් රු  න රි ත් .  

Thank you.  

 
ගරු රවුෆන හකීම් මහතා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Just to add to that, Hon. Minister, these amendments 

that have been suggested by us are in keeping with the 
Law Commission Report which was prepared by the 
same lawyers you mentioned - the former Bar 
Association President, President’s Counsel Romesh de 
Silva, President’s Counsel Sanjeeva Jayawardena and 
President’s Counsel Manohara de Silva. You know about 
their perceptions about national security. They have 
always stood by that precept. These are the people who 
have suggested these amendments. So, why are you 
reluctant to adopt them? This is what we are asking you.  
 

ගරු තමහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරි න මහතා 
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்) 
(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
Madam Chair, give me just one moment to make a 

very brief response to the question put to me by the Hon. 
Rauff Hakeem. The Government has to make a practical 
appraisal with regard to competing priorities and we have 
to make an informed decision regarding the steps that can 
be taken at this time. We honestly feel that this is the 
maximum we can do now; we cannot go further. We have 
to carry the public with us. You were in power for five 
years and I know that honest attempts were made, but 
those attempts failed because the current was too strong, 
the groundswell of public opinion was too strong. That is 
why those efforts did not succeed. So, we do not want the 
best to be the enemy of the good; the best must not be the 
enemy of the good. Therefore, let us make a start, let us 
improve the law by making these changes and as I 
assured you earlier, we will come up with a 
comprehensive legislation in due course. I am certainly 
prepared to give serious consideration to the proposals 
that were made by the Hon. Lakshman Kiriella at that 
time. - [Interruption.]  

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමිය 

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The Hon. Sajith Premadasa. 
 

ගරු  ිතත් වප්රේමදා  මහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 

Is it my turn to speak? 
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ේලි ම්න්තු  

ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමිය 

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 

No. Do you have a question to pose?   
 

ගරු  ිතත් වප්රේමදා  මහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 

If it is not my turn to speak, I will speak later. 
 

ගරු ල්වෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
තු   න්   ූල රූ  රු න්ත්රීතුමි නි. 

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමිය 

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 

If you want, you can speak now. You are scheduled to 
speak after lunch.  

 

ගරු  ිතත් වප්රේමදා  මහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 

I do not mind, if I get the chance of speaking now.   
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමිය 

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Okay. You have 14 minutes. 
 

 

[12.01 p.m.] 
 

ගරු  ිතත් වප්රේමදා  මහතා   
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ ) 
(The Hon. Sajith Premadasa ) 
Thank you.  

Madam Chair, let me, right at the outset, state that the 
consistent policy position of the Samagi Jana Balawegaya 
has always been that Sri Lanka needs a robust, effective 
national security framework without compromising on 
human rights and democracy. We have stated our position 
in June, 2021 in a very public statement and also 
reiterated that in my letter to the Hon. M.A. Sumanthiran. 
So, we firmly believe that this fair balance has to be 
established.  

Madam, the PTA was enacted as a temporary 
provisions Act for a period of six months in 1979. Yet, 
this law has remained on Sri Lanka’s statute books for 43 
years. We believe that it is outdated and is a draconian 
piece of legislation which is not fit for its purpose, the 
purpose being protecting Sri Lanka’s national security 
interests while respecting the constitutional rights of all 
peoples in Sri Lanka. 

The PTA, as it stands right now, has many serious 
weaknesses and four of them stand out.  

Let me elaborate on those four points, if I may. Firstly, 
long-term detention up to 18 months is permitted without 
trial under Section 9 (1) of the PTA. Secondly, Section 7
(1) dispenses with the requirement to produce a suspect 

before a Magistrate within 48 hours, if a detention order 
is issued. A suspect may, therefore, be kept in custody for 
18 months without production before a Magistrate. 
Thirdly, Section 15 (2) denies bail to the accused once 
the indictment is served in the High Court. Under Section 
16 (1), confessions to police officers are admissible as 
evidence, thereby incentivising the abuse of suspects in 
custody. Fourthly, Hon. Minister, the burden of proving 
that the confession was made under duress falls on the the 
accused. That is, under Section 16 (2) of the PTA.  

Those weaknesses have enabled the persecution of 
political opponents, journalists, lawyers and human rights 
activists who pose no actual threat to national security. 
So, we firmly believe that those Sections of this particular 
Legislation which causes egregious harm must be 
amended, must be repealed, and of course, in view of the 
national security considerations, we also sincerely believe 
in replacing it. So, it is not a mere repeal that is needed, 
but repealing and replacing it.  

Hon. Minister, let me give you an example. Way back 
in 2009, do you remember the episode with regard to J.S. 
Tissanayagam? Do you recollect that? He was convicted 
solely on a purported confession he gave to the police and 
not a single shred of evidence other than that was 
presented in courts. President Barack Obama went to the 
extent of naming this case on World Press Freedom Day. 
So, following international pressure, the then President 
Mahinda Rajapaksa pardoned Tissanayagam in 2010. The 
act of pardoning itself proved that he was, in reality, 
never posing a threat to national security. It is a clear-cut, 
unambiguous example of the PTA being weaponized to 
target a journalist who was critical of the Government 
rather than the actual terrorists.  

Another example is the arrest and detention of lawyer 
Hejaaz Hizbullah. Once again, this person, an eminent 
lawyer, was targeted because he was critical of the 
Government. May I remind this noble House that Hejaaz 
Hizbullah was one of the pioneer legal representatives 
who championed the cause of democracy in appearing on 
behalf of the legitimate Government at that time - the 
“Yahapalana” Government - when you yourselves on the 
other side of the political aisle used extraconstitutional 
means and manipulation of the Constitutional procedures 
to grab governmental power. That was the sole reason 
why Hejaaz Hizbullah was arrested, victimized and I 
would go to the extent of saying that he was terrorized. 
That should not be the case.  

Hon. Minister, what should you be doing? You should 
be going after the brains behind the Easter Sunday attack; 
you should be going after those terrorists who committed 
that heinous crime. That is what you should do. But, 
unfortunately, the authoritarianism that exists within our 
Sri Lankan polity has induced all of you to get together 
and embark on a surge of political victimization activities 
simply using the PTA. So, these examples clearly 
demonstrate that the PTA’s legacies primarily are of 
abuse and selective application to target dissenting 
voices.  

Hon. Minister, another reason to repeal the draconian 
aspects of the PTA is that it stands as an insult to Sri 
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Lanka’s independent Judiciary. Judicial power cannot be 
exercised by officials of the Executive. This is a violation 
of the doctrine of separation of powers. The several 
weaknesses mentioned earlier, specifically, the impact on 
the independence of the Judiciary, deprive judicial 
officers of powers afforded under ordinary law and place 
undue authority on the Executive branch. That is a 
violation of Article 4(c) of the Constitution which 
provides that the judicial power of the people shall be 
exercised by Parliament through courts. Let me give you 
several examples. Under ordinary law, under the 
Evidence Ordinance, a confession may be made only to a 
magistrate, whereas under the PTA, a confession may be 
made to a police officer not below the rank of Assistant 
Superintendent of Police. Under ordinary law, under the 
Code of Criminal Procedure, a suspect must be produced 
before a magistrate within 24 hours and in some cases, 
within 48 hours of arrest. That provision enables a 
judicial officer to inspect the condition of the suspect and 
oversee the investigation. But, the PTA strips this power 
from the Judiciary and deprives it of any meaningful 
oversight. The proposed new PTA Amendment only 
enables magistrates to visit places of detention, but that 
does not guarantee any oversight as it places the onus on 
magistrates to travel to detention centres rather than on 
detaining authorities to produce the suspects before the 
magistrate. It is not practical for magistrates to travel to 
the detention centres to get a real impression as to how 
the suspect is being treated. The reason why the ordinary 
law requires the suspects to be produced in court, before a 
magistrate is that it is in court and outside the place of 
detention that suspects may have the ability to inform the 
magistrate about ill-treatment. Moreover, under ordinary 
law, under the Bail Act, a trial judge has the power to 
consider a suspect’s bail application, whereas under the 
PTA, the trial judge is stripped of that power. So, Hon. 
Minister, these provisions reflect undue and totally 
unconstitutional authority and lack of trust in the 
competence and capacity of judicial officers to make 
appropriate decisions. So, I invite you to place your trust 
in the Sri Lankan Judiciary. We have a unique Judiciary; 
we have a noble Judiciary; we have an impartial 
Judiciary. If you agree with my contention, please walk 
the talk.  

None of the aforementioned four issues are addressed 
within the proposed Amendments to the Prevention of 
Terrorism (Temporary Provisions) (Amendment) Bill that 
has been placed on the Order Paper of Parliament. 
Therefore, the proposed Amendments ought to be rejected 
in toto and that is our position, the position of the SJB 
and the SJB Alliance. Previously, the SJB had clearly 
stated that it does not merely wish to point out the failings 
of the present Government without offering viable 
solutions. In this context, the 2016 Proposals of the Sri 
Lanka Law Commission should be considered as a 
starting point to repeal and replace the current PTA. The 
Sri Lanka Law Commission is a body comprising eminent 
Members of Sri Lanka’s legal fraternity. The proposals 
were developed by the Commission, which was chaired 
by eminent lawyer, President’s Counsel Romesh de Silva 
with other eminent lawyers such as Manohara de Silva 
and Sanjeeva Jayawardena. They were all members of 
this particular body. Their proposals and suggestions are 

concise, effective and compatible with international best 
practices. In these proposals, each of the  main 
weaknesses of the PTA have been addressed. Section 4 
(2) of the proposals requires that a suspect be produced 
before a magistrate within 72 hours of arrest; Section 4(4) 
gives the authority to the magistrate to decide whether a 
person should be released on bail, which is entirely in 
keeping with the doctrine of separation of powers.  
Moreover, the High Court has the power to grant bail 
when the suspect is produced before the High Court and 
even after the trial has begun. Section 5(1) provides that 
the maximum detention period is 30 days upon a 
detention order being issued by the Minister, after which 
the suspect must be produced before the High Court. The 
High Court has the power to remand the person ino police 
custody for a further maximum period of 28 days. Section 
7 provides that the suspect can make confessions to the 
magistrate and the magistrate is empowered to satisfy 
himself about the voluntariness of the confession. 
Therefore, those proposals can be developed into a 
simple and precise National Security Act for Sri Lanka 
which effectively balances national security interests, 
fights against potential terrorism and exiting terrorism, if 
it so exists, while ensuring the constitutional rights of all 
persons including their civil liberties.  

Hon. Minister, there was a time when an alternative 
approach like the Counter Terrorism Bill was adopted, 
about which I personally had certain reservations 
precisely because I believe that laws, statues especially 
with regard to countering terrorism and protecting 
national security interests have to be precise, nimble and 
fit for their purposes. I had a contra opinion about the 
Counter Terrorism Bill; there were serious reservations. 
In fact, certain aspects of the Counter Terrorism Bill 
exacerbated and enhanced the shortcomings of the PTA.  
 

ගරු තමහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරි න මහතා 
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்) 
(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 

 

නළඟී සිියව ය. 
எழுந்தார். 
rose. 

 

ගරු  ිතත් වප්රේමදා  මහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 

Please, I have only a limited time.  
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමිය 

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 

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

ගරු තමහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරි න මහතා 
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்) 
(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
Especially, with regard to trade unions.  
 

ගරු  ිතත් වප්රේමදා  මහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 

Hon. Minister, I want to tell you that especially 
Singapore has an Internal Security Act, the UK has a 
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Counter-Terrorism and Security Act. I ,certainly, believe 
that we also should have our own, but its provisions 
should achieve the objectives, the objectives of promoting 
national security and preventing terrorism, not victimizing 
people based on their colour, creed, political ideologies 
and what they stand for. Human rights activists, civil 
society activists and media personnel should not be 
victimized purely because they have opposing opinions.  

Moreover, when we talk of terrorism, I think we have 
to look at the root causes of terrorism - discrimination, 
economic marginalization, exploitation, exclusion from 
development, sentiments of victimhood and also lack of 
political empowerment. These issues must be addressed 
and should be included in an inclusive human 
development programme. We should, as a nation, as a 
country, achieve national security through brotherhood, 
harmony, preventing discrimination and eradicating 
racism that uses ethnicity, religion, cast, creed or any 
other tool to achieve one’s political ends.  

Lastly, Madam Chair, I would like to make a 
recommendation specifically with regard to the National 
Security Council. You know very well that the National 
Security Council of Sri Lanka has been established under 
the Public Security Ordinance Regulation No. 1 of 1999. I 
personally believe that it would not suffice. There is an 
urgent need for the establishment of a National Security 
Council, giving it legal authority and legitimacy through 
an Act of Parliament, through a legislation. You can 
always emulate the National Security Act of 1947 of the 
United States; you can always emulate the Civil 
Contingencies Committee or the so-called Cabinet Office 
Briefing Room A - COBRA - of the UK, which was 
established under the 2004 Civil Contingencies Act. 
Please focus your attention on those aspects, which will 
promote national security and terrorism prevention 
measures and methodologies through such Acts.  

ූල රූ  රු න්ත්රීතුමි නි   න්  
 ේ  න රි ත් න්    ටි 

 ක  න් . ත්ර  නි  පි  මි වූ පු කු 
ටි    න ලි  කි න්      තු  

ත්ර   ක ති . ත්ර   ක ලී     
තු  රුණු  පි    ක  
   උ   ද් නි   ේික   මි   ති  
 ත්  - ඩු ඩු-       ක 
 තු  ත්ර  ක නිේ     ුතතු 
න්  . ලු  න ලි    න්    
වුරු    න්  ක්රි ත්   ම්  

  මි   මු ලිම්  ේ ේ ේ  ක   
ම් න් න් ුතතු  . න්   න්  

. පි  න්   න්  කි   නි  
න්  ම්  ක දු  ත්ර  මු  පු  ්ර  
 ක . ත්ර   කීම ම්  තු  ති  

්රති   විවි  ක්රි රීන් ම් න්  ම්  විච්චි 
 ති . In fact, you should pay attention to State-

sponsored terrorism using the State infrastructure to 
apprehend people just because they believe in a particular 
political ideology. න් ේ ද්  ති න්  
 කන්ද්ර    ත්ර   කීම ම්   

ුක න් විච්චි කිරී  න යි.  ීමති මි ම් - Law 
Commission -  ්රීම  ීමති න්  ධි ති ීමති  

ම්   ල්  තිතු     ල්  තිතු   ජී  
ේ  තිතු  තු  ත් ණ්  ක  ්ර තිශීලී  
ත්  රැ  ක න රි ත්  ති .  නි  

රු     ක්රි ත්  න් .  ක්රි ත්  
  ත්ර   කීම   ති   ක  වුරු කිරී  

ේ   යිති ම්  ද්  යිති ම්  විල්  
මි   ති  යිති ම් දී දු ේ 

යිති ම් කි  ත ්ර තිශීලී  ක  කිරි ම් 
ුතත්  මු  පු න්  කි   ල්  ටි .  

තුතියි.  
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමිය 

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 

මී   රු ්රම් ත් . ත්  න්ත්රීතු .   
 

ගරු රනිල් වික්රමසිාංහ මහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  

 

නළඟී සිියව ය. 
எழுந்தார். 
rose. 

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමිය 

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 

රු නිල් වික්ර  තිතු . 
 

ගරු රනිල් වික්රමසිාංහ මහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  

 න් න්    ූල රූ  රු න්ත්රීතුමි නි.  
නි     න්  තියි.  රු තිතු න්  
ල්ලී  ක . රු 21. 2න්  ටි    ක  
ත්   න්   ත්   ේ  න් 

 න්  පු න්. - [Interruption] We can skip the lunch 
interval so that we can give more time to the Hon. Members 
to speak.  
 

ගරු තමහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරි න මහතා 
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்) 
(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
Okay. 
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමිය 

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 

යි. රු නිල් වික්ර  තිතු නි  තු   
න් . 
 

 

[12.23 p.m.] 
 

ගරු රනිල් වික්රමසිාංහ මහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
Firstly, since you all have been criticizing the PTA, I 

put my hand up and say I am one of those who drafted it. 
It was abused later. But if you did not have that 
legislation, you may not have fought this war. When we 
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first drafted it we had the LTTE; we had a lot of terrorism 
where Members, mainly the Members of the TULF, were 
killed.  We brought this in to proscribe the Liberation 
Tigers of Tamil Eelam. But that law was not sufficient 
because they could say, “We did not belong to the 
LTTE”. We had to find a new law and we did. I was one 
of them - I was the Deputy Minister of Foreign Affairs 
when we looked at it. We actually selected Northern 
Ireland - the instance of terrorism in Northern Ireland 
which was quite similar to what we had in Sri Lanka - and 
we brought in the Prevention of Terrorism Act. Whatever 
people might say, that was necessary at that time and that 
was in accordance with the law at that time and it was 
used. I must also admit, in time to come, it was abused. 
That was the problem.   

Then, after 1983, we got a situation where we went 
beyond the terrorism that you found in Northern Ireland. 
We were virtually at war. So, we did not bring in new 
legislation because we had the Emergency Law which 
was brought in. I mean, basically, we had the same 
provisions that were in the Defence of the Realm Act they 
brought in UK for the World War I. The same provisions 
that were used were really brought in under the Public 
Security Ordinance.  Thereafter, the war went on and the 
war was over in 2009.  

We still retain the PTA. But there were questions 
whether the PTA was sufficient and also there were 
abuses of the PTA, which had been mentioned by some of 
the Hon. Members here - that when the war was over, 
why the PTA was going on? I also understand that. I think 
the Hon. M.A. Sumanthiran will tell you the difficulty we 
had of getting people released who had been locked up 
for 20 years under the PTA. The Hon. Minister of 
Defence was insisting that there should be clearance by 
the intelligence agencies and I do not know; I could not 
understand what the agreements were. Finally, we had to 
give instructions to release them because there was a 
question of the Attorney General agreeing to release 
them.            

So we went on. Then we felt that the whole nature of 
terrorism had changed. At one time, they thought  the 
LTTE was the new threat. No, it was not. After 
September 11, there was a new type of terrorism and that 
type of terrorism is what we thought would come into this 
country. So we thought we should bring in new 
legislation and I must say the Cabinet agreed at that time 
to this Counter Terrorism Bill. Now, of course, people 
can bail out on it; but, everyone was there. If you look at 
the minutes, there was no dissention on that law. As far as 
we were concerned, we felt it was necessary. It was 
drafted both with the help of experts from  the UK and the 
EU, both on the intelligence field and on the legal field. It 
was covered by both. And then, it went around the 
embassies, it went around Sri Lankans and we brought it 
in. Unfortunately, events that came in were such that we 
could not pass it. You had the 52 days government 
followed by what happened with the Easter Bombing.  

But, what we say in principle is what you need are 
counter terrorism laws,  which look at this present 
situation and also put in safeguards.  I am not saying to 

bring in that Bill we made. You all may not like it. But 
what I am saying is that the PTA even with Amendments 
is insufficient. What you require is a new counter 
terrorism law. Kindly get help from the EU and the UK if 
you want and draft it and bring in a new law.  The 
Amendments are certainly an improvement to the PTA.  
It strengthens the safeguards, but the approach is not 
sufficient. I am a one who feels that there is going to be 
terrorist threats and we have to meet the situation. There 
are committees, commissions and groups which say that 
you can meet it under the ordinary situation. No, we 
cannot meet it under the ordinary situation.   

I think, when we were at the Law Faculty, the Hon. 
Minister and I both studied  the famous case of 
Liversidge vs. Anderson and the dissenting judgment of 
Lord Atkin. Laws are not silent. It may not be silent; it 
has to speak the same language in different ways. So, 
certain suspects have to be taken in, but the safeguards 
have to be there and those safeguards are built into the 
Counter Terrorism Laws of Europe. UK has a large 
number of laws. I think Prevention of Terrorism Law was 
repealed and there are only two Sections. There was a 
whole lot  in 2001 and now they are trying to bring them 
into one legislation. That is the way  you should do. But, 
that has to be in today’s turns and it is international 
terrorists; it is not like the LTTE or the IRA or anyone 
that operated within  an area. So, our laws must cover all 
that. I do not think we have all those provisions. The laws 
of detaining people were all there. In the new one, you 
are staying at home and you have the electronic 
instruments put on you, so you cannot walk around. That 
really gives more freedom. So that is what we require. 
Many Members on both sides will disagree what I say. 
But, I think we have to go ahead with this.  

Second part is, having a law is not sufficient. You 
must have a competent intelligence service and that is the 
problem we have.  I have seen how the intelligence 
services operate. I have seen the information that has 
been given. Sometimes they are good; sometimes they 
are bad. And, we do not have the competence. When we 
wanted to deal with reducing the period of detention,  you 
would have found that it is they who come and say, do 
not do it. But you keep people for years. What do you 
find? I will tell you. I was there when the National 
Intelligence Bureau was formed.  We brought in the 
Special Branch. Today the Special Branch  spend most if 
its time looking at what the local politicians do, what  the 
Working Committees do here and what  the Working 
Committees do there and what  the trade unions do there. 
You just ask how much of time they spend on it. Okay, 
have a Special Branch if you what to see what the 
politicians are doing - we are doing - and have a separate 
intelligence system. That is lacking. When we were  in 
the government we  were always told that LTTE is the 
threat. That is what happened to us. Despite  the fact that 
some of us took up and I had to increase the focus on 
terrorism, what was happening with the ISIS, then it 
became a big story. 

 I was reading the evidence the other day of the 
Commission which looked into April bombings and there 
is this Army Commander who says that I objected to 
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them searching women who were wearing hijabs. Yes, I 
objected. What is the use of searching them? In the UK 
they did not search them; but they put conditions in 
France. What has happened? Some teachers’ heads had 
been cut off in France. There is no problem in the UK. 
Basically, he thought that there was a terrorist hiding 
under the dress of every Muslim woman - you are 
laughing.  But what happened? Finally, who gave the 
information on the bomb? A woman. If you went to 
harass the women that would not have come. I was seated 
there; I know it. It was one woman who saved the 
situation for us.  

 
ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමිය 

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up. 
 

ගරු රනිල් වික්රමසිාංහ මහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
That has been the way. I used to question people in the 

National Security Council to be sure that they knew what 
they were saying. You take the two policemen who were 
killed in the East. What did the Intelligence say? It was 
the LTTE. There was no LTTE capable of killing, but 
they insisted. It is because the Hon. Kabir Hashim’s 
Secretary gave some information that we got on to this 
track. So what is wrong is we have no analysis; we are 
incapable of analyzing. That is the biggest problem in our 
security system. We cannot analyze.  

I remember when I was the Prime Minister in 2003, 
they said in the East, Karuna was doubling and trebling 
the number. I think the Hon. Minister knows that. I did 
not believe it. I asked some of the foreign intelligence 
agencies and they said, "You cannot double or treble the 
number."  But that went on. We have allowed them to 
come and go. This is what happened. Finally, there were 
no numbers and you based a strategy which failed. Is that 
what you are asking for? There are many shortcomings. 
The worst is the fact  that they cut each other's throats 
regularly. What you have to prevent in legislation is 
throat-cutting in the intelligence service before you do 
anything else. I think this House has to look into this 
whole system and look at what is the intelligence service 
that we require.  

Look at what happened  with the Commission. To 
begin with, I read the evidence. I go to the library and 
read the evidence. What some of those officers said at the 
Commission is not what actually took place. I was there 
the day the bombs blasted. I know what they told me. The 
foreign intelligence services said, "You have to 
professionalize the intelligence services."  If you do not 
bring that in and the new law, both together, you cannot 
face terrorism. You have to face terrorism.  

Look what happened. This House should do an 
investigation as to why one Member of this House, Hon. 
Rishad Bathiudeen, was kept in custody. It is a breach of 

privilege. Can they answer why they took in Hon. Rishad 
Bathiudeen? So, that shows the depth. I think we have to 
inquire into it; it has to be raised.  There is no issue. What 
I find is that actually this is the view that some of our 
security people have expanded the PTA. No. In my view, 
you need a new law and you need a new system. I must 
admit  that this really improves the safeguards for the 
people. But the law by itself does not meet our 
requirement for a new system where we have to deal 
especially with terrorism of new type. We will have 
another type. No one knows what will come in Ukraine 
once the war is over. We cannot guess. But we need 
flexibility and the laws. For this reason, I would say that I 
cannot support this Bill because I think we require a 
modern intelligence system and modern laws.  

Thank you.  
 

 

[ . . 21. 4] 
 

ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා තකලාපීය  හවය ගිතා 
ක ුතතු රාජ අමාතතුමා   
(மாண்புமிகு தாரக பாலசூாிய - பிராந்திய உறவு 
நடவடிக்கககள் இராஜாங்க அகமச்சர்)  
(The Hon. Tharaka Balasuriya - State Minister of Regional 
Co-operation)  

ූල රූ  රු න්ත්රීතුමි නි  ත්ර   කීම ම් 
( ලි  විධිවි   (   ත් ටුම්  පි  

 න්  ත්   දී   තුමි  
තුති න්  . ම් පි  වි  ක ත න්ත්රී රුන් න රි ත් 

 ේ  න  ලු ත්  ත්  න්   ම්  
ේ   ක  කි  ත්රුම් න්  . රු  ක න් 

කිරි ල්  න්ත්රීතු   න් ත් ත් ජී. ල්. පීරි  
තිතු   ම් පි  practical experience  කි යි. 
යි  රු  ක න් කිරි ල්  න්ත්රීතු   ක practical 

experience ති  න්.  න්  න් තු  කි     
කු  ුතද්  ක න්  පු න් කි . තු ේ ේ  
 ලු ත්   91 ක ති  detention   1( ක 

න්   කි . ච්  ත් ේ රු  ක න් 
කිරි ල්  න්ත්රීතු  කි . ත් . පි පි න්   ම්   
ම්පූේ   ක  යි කි  . මුත්   direction  
ත්    නිල් වික්ර  පු තිතු   න්  

 ම්කි  ේ  ක -improvement- ති . තින්  රු 
ජී. ල්. පීරි  තිතු   න්   ිය  ම් න්  

  ක  පි ත්  ද් ලි  යිති ම් 
පි ත්  ලු  ක ති .   ම්  ක 
ම්කි  balance  ක ති  න්   ය .    

පි න්   ගි  වුරුදු 4 ක ම්  ණ්ඩු   
කි . වුරුදු 4 ක ණ්ඩු ද්දී තු න්  ක කුත් 
තිබු . මුත්    තු දී   කි   ක 

න් ත් රි වු .   ක න් ත් 
රි   න්   කු  න් මින් න් කි  ම් 
  න  කි . ත් පි න්   ම්   ම්පූේ  
 ක යි කි . මුත් ූල රූ  රු 

න්ත්රීතුමි නි    ගි  ණ්ඩු  දී  ද්  මු  ක 
- political will- තිබු ණ්   ම්   න් .   

    න්  රි වු ත් න් පි ම්කි  
ට්       න  කි .  නිල් 

වික්ර  පු තිතු  ම් කි   ම්  තිබුණු  
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  ීම  ත්  ගි ල්  ති  කි . මුත්  
වි  ක ත නි ක න්ත්රී රු  පි න් න් ත් .   
කි න් න් ම්පූේ න්  ම්   න්     
ක්ර  න්   කි .   ක  ්ර න්ත්ර   

 . යි  ගි  වුරුදු  තු  කි    ක 
   ූල රූ  රු න්ත්රීතුමි නි.  පි  ත්  
න්   ටු .  

නිල් වික්ර  පු තිතු   න්  පිත් 
පි න්    ීම  ත   විධි  ත්ර දී 
ේ  න්  පු න් කි . 2 9 දී  ම්   න් 
 ුත  ත්ත්    ති .   නි   

 න රි තදී පි ලු  ච්   ති  
 ක ත් වුරු   ක   යයි 

කි . මුත්   ති    ම්   
තින් ම්කි  ට්   මි ම්  ක   

කි  ත් ම්  පි න් න් ති    
ටු .  

ූල රූ  රු න්ත්රීතුමි නි  දී වි  ක ත 
රී  පි   ම් ත්  න්  වි  ්ර  ක 

ති . ම් ේලි ම්න්තු   ටි  න්ත්රී රුන් 114  
පි න්  පුද් ලි  යිති ම්  ක  න්   වි  

 ඳී  ක ති  කි .  ේ  ති   ක ත් 
පි වුරු න්   කි .  නිල් වික්ර  න්ත්රීතු  
න්     ද්දී  ක  කි  ? ති  
 ක  ති  ේ  න් ලුත් විධි ත් න්  පු න් 

කි  තු  කි .  

ම්     පි   ේ රු 
ජී. ල්. පීරි  තිතු ත්  රු ලි ේරි තිතු ත් 
වි න් තුති න්  .  න්   රු ජී. ල්. පීරි  
තිතු ත්  රු ලි ේරි තිතු ත් ටි ත ත් ම් ම් 

ම් න්  න් න්  කි .  

 ති රුන්  තු  ම් ත් ටුම්  
  න්   .   න්  මින්  
ත් ටුම් ත් ති  ය කින්   ච්  
  ූල රූ  රු න්ත්රීතුමි නි.  ේ  ම් ත් 
ටුම්  පි  Attorney-General’s Department ත් 

 ක ත් ච්    පු න් ම්  ක  ම් ත් 
ටුම්  .   ටි   රි ේ  යි 
න් න් න්. පි පි න්     ම්පූේ  ත් 
ටුම්  ක යි කි .    වි  ක ත ටි  

න්ත්රී රුත්  ණ්ඩු  ක ත ටි  න්ත්රී රුත් තු  
ීම  ත ති  ත්ර දී ේ   

 ක න රි තදී  න්  ය .  ේ  
ද් ලි  යිති ම්   ක    ක 
න්  . මුත්  ම් ත් ටුම්  තු න් 

ීම  රුණු   පි  ේ ජී. ල්. පීරි  
තිතු ත්  ලි ේරි තිතු ත් ේ තුති   

 පු  මින් ේ  ල්  නි  .  
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමිය 

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 

Next, the Hon. M.A. Sumanthiran. You have nine 
minutes.  

[12.42 p.m.] 

 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you, Hon. Presiding Member, for this 

opportunity to speak on a very important Bill that is 
before the House today.  

The Prevention of Terrorism Act was brought in as a 
temporary provisions Bill. In fact, the title to the Act even 
has "(Temporary Provisions)". That is a joke because 
what was brought in for six months has gone on to live 
for 43 years! The Hon. Ranil Wickremasinghe was heard 
a little while ago to say that at the time it was brought, it 
was constitutional. No, it was not. The law that he says he 
helped draft was unconstitutional and the Government of 
that day knew it. That is why it was brought in as an 
urgent Bill with the certificate that it will be passed by a 
two-thirds majority in Parliament. The guarantee of a two
-thirds majority was given to court even before the matter 
was examined by court as an urgent Bill. So, from its 
very inception, even those who gave birth to it knew that 
it was an unconstitutional law that they were enacting and 
they continued to do that. And successive Governments 
have allowed it to remain, not just merely allowed it to 
remain, but abused it. It was not that it was necessary at 
that time and that it was initially used and later abused, 
but it was abused from day one because the very 
provisions in that Act are for abuse, not for anything else, 
not to prevent terrorism.  

Because time is short, I am going to recount one or 
two personal experiences of mine and when I speak on 
that, I hope it qualifies my declaration under the etiquette 
of personal involvement in a matter that I speak of. That 
will illustrate the absurdity of this Law. I have previously 
mentioned a case, which I will mention again. There was 
a couple, a husband and wife, who were prosecuted under 
Section 5 of the Act for failure to give information about 
a certain person called “Babu.”. They obtained 
confessions from this couple. They were people who 
were threatened and they gave confessions. They were 
not tortured, but there was a threat of torture - hooks and 
ropes were brought - and they gave and signed the 
confession. But, the person named "Babu" who was also 
arrested, despite severe beatings, did not sign the 
confession. So, I appeared for this couple when the 
matter came up. "Babu" had been released because he did 
not sign the confession. "Babu" came to watch the 
proceedings of those two persons who were charged for 
failure to give information about him! That is how absurd 
this law is. And, what is more? I pleaded guilty on their 
behalf because they pleaded with me to plead guilty 
because two years had lapsed, they were in prison, there 
were three children and no one to look after them. 
Because of the circumstances, they were given a 
suspended sentence and they were able to come out after 
pleading guilty to an offence that they knew very well, 
we knew very well and the court knew very well that they 
did not commit.  

Then, there is another case of a person whose 
supposed confession said that he gave food parcels at a 
particular point in Jaffna to LTTEers.   
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On that very day, he was having his appendix 
removed at Sri Jayewardenapura Hospital. That matter 
was brought up. The Hon. Tilak Marapana was the 
Attorney-General. Mr. Mohan Peiris was my senior in the 
case and we told the prosecutor, “Do not embarrass 
yourself; withdraw the indictment” and the indictment 
was withdrawn. They write up whatever stories they want 
and get you to sign a confession.  

The Hon. Leader of the Opposition mentioned the case 
of J.S. Tissainayagam. I was the counsel in that case. His 
supposed confession said in one place - he himself had 
written it in his own handwriting because he was forced 
to do that - “They offered me money. I said I did            
not want.” In Tamil, it  said, “மவண்டாம் என்று தசான்மனன்.”  
It was written “மவண்டாம் என்று தசான்மனன்” in black ink, 
but a correction was made in blue ink over that. The letter 
"ட", the அரவு, "டா" was changed to "டு" to say, “மவண்டும் 
என்று தசான்மனன்”, which   meant,  “I said I want.”  In that  
supposed confession, there were 50 odd other places 
where he had made corrections in black ink and he has 
initialed on the side. On this particular point where a 
different ink was used, there was no initial on the side. 
The very document was not authentic, but it was on that 
document that he was found guilty and sentenced to 20 
years’ rigorous imprisonment. That provision still 
remains! You are not touching that, the most talked about 
provision in the PTA, the confessions made to police 
officers being admissible as evidence against that person 
and even the co-accused, for that matter. That provision 
still remains; you have not touched it!  

Hon. Minister (Prof.) G.L. Peiris, you are 
embarrassing yourself when you stand up and say that 
you are reducing the detention period from 18 months to 
12 months. I cannot believe that you can do that! Does it 
make any difference on the ground? No, it does not. Tell 
me one person who has been released because the 18 
months have lapsed. Tell me one person who is going to 
be released because 12 months are going to be lapsed 
now. It is not going to make a difference because you 
have Section 7 of the Act. Before the 12 months lapse, all 
you have to do is to produce the person before the 
magistrate and the law stays and will still say, “The 
Magistrate shall remand the person until conclusion of the 
trial.” But, the trial is in the High Court, not in the 
Magistrate's Court. So, that does not change.  

You say that you are providing provision for bail. Yes, 
it is for the first time that a provision for bail, a right is 
coming in and I acknowledge that. But, anyway, you have 
been releasing people on bail even without that. As you 
yourself said, courts have interpreted now authoritatively 
that the word “shall” must be read as “may”. So, what is 
this? This is a superfluous thing now and when you bring 
it in saying that the Court of Appeal can grant bail, your 
proviso states, “Subsequently, the High Court can remand 
the person”. Where in the world do you have a law where 
the higher court grants bail and subsequently, the lower 
court can remand the person?  

Since time is short, I would like to say that we have 
started a campaign going countrywide, where people 
from all walks of life and all ethnicities are calling for the 
total repeal of the PTA.  Listen to the people of this 
country. We, Tamils, have said this for 30 years or more, 
maybe, for 40 years. Others have also said it. The JVP 
suffered under this. When I started my practice, I 
appeared for many persons who were charged under the 
PTA in 1989, 1990, 1991 and so on.  Now, you are 
victimizing the Muslim community under this Law. So, 
all of those people are asking for total repeal of the Act.  

We will oppose this Bill even though there is a 
provision, a legal right for bail because you are using this 
Amendment to mislead everyone saying, “This is some 
good first step. Let us start here. We will move on” and 
so on. You are pulling wool over the eyes of the world or 
you are trying to. You will not succeed in that, but you 
are trying to. Therefore, in order to expose this puerile 
attempt by the Government to try and show that there is 
some reform - I told you, Hon. Minister, in Jaffna that if 
this is reform, you have to change the meaning of the 
word “reform” in the dictionary and you did not counter 
me on that at that point - and to show that it is something 
which makes no change on the ground, we will be 
opposing the passage of this Bill today.  

 

Thank you.  
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමිය 

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 

රු රි  ත් න්ත්රීතු . තු  වි දු 22   ක 
ති . 

 

 

[ . . 21.4 ] 
 

ගරු තමහාචාර්ය  චරිත වහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) சாித்த மஹரத்)  
(The Hon. (Prof.) Charitha Herath) 
ූල රූ  රු න්ත්රීතුමි නි    දී ු  

කි  ක  ත් ම් ීමති ටුම්  ක   න්  
 බී     තුටු .    

 රු න්ති න් න්ත්රීතු  න්   ක 
ම් න්   මුලින්   ක   ුතතුයි. වි න්  

2 9   (8  ත්ර   කීම ම් ( ලි  
විධිවි   ත් ටුම්  2 9  ජූලි ත 12   
ේලි ම්න්තු   ම්  .   න   ක විධි  
යි විත් තිබු ණ්. වි න්  ර ධි  ත 

නිරී ක  ම් න්  ම්කි  න  ීම  ක  තු  තිබු . න  
  ම් ීමති ්රති  තු  1/  ුක ති කින් යි 

 විත් තිබු ණ්.  නි   රැ  ම්දී  ති  
ම්කි   ලු රිත්  ක තු වු   කි  රු  
න්ති න් න්ත්රීතු  තු  නිරී ක  ම් න් න් 
ේ   මු න්  .  

ූල රූ  රු න්ත්රීතුමි නි  රු නිල් වික්ර  පු 
් යතු  මී    ්ර  ද්දී කි  ටි ත් 
රු  ක දී  තු න්  . 2 98  2 9   2 82 

 ම් ට් තු මින් තිබුණු ලි රිත්   
ත්ර ත න  න්   ක්රි රිත් න් න් 

805 806 

[ රු  ම්. . න්ති න්  ] 
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 කි ති  ද් ති  ක ේ ේලි ම්න්තු  වි න් 
ම්   තිබු ණ්  කි    ත තිබු .  

නි යි  ත්ර   කීම ම් ( ලි  විධිවි    
න   ක විධි  ේලි ම්න්තු  න්  දු වු ණ් 

කි  යි වුන් ේ  න් න්.  ම්  දී  ක 
න්     ම්        
ේලි ම්න්තු    ක ත් ති   ක  නි    
ති  ති කු   ක. ේලි . ද් ම් තිතු  . 

තු  යි  මු න්  ත් ටුම්  ක විධි  
ම් ේලි ම්න්තු  න රි ත් .   2 9  ජූලි ත 

12 නි .    ම්   දී  
විත් තිබු . 2 81  22  ත්ර   කීම ම් 

(    ේ  2 88  11  ත්ර  
 කීම ම් ( ලි  විධිවි   (    කි  
ත්  ක . ම්    ක  
 තිබු . වි න්   ම් න්  ච්  වුණු 

   කන ත් ේ ට් ත්ර   කීම  පි  
    තු    ති    

ද්  ත්ත්  පි ත් ල් ච්  ක ේ 
ේලි ම්න්තු   දු  ති . ත් වි    
පි ත්ර  ම් න් න් ලුත්   ලුත් ීමති  
න්  යයි කි .  

මී   තිබුණු  ත්ර   කීම ම්   
මින් ්රතිත්ර   න රි  න්  ල්   කි  

රු නිල් වික්ර  තිතු  ්ර  . ත්ර  
 කීම ම් ( ලි  විධිවි   ත්  ගි  ඩු  
න්  ත්  පු ්රති ත්ර  ත් -  - 

ම් න්  ච්   න රි  ක විධි  ේ ට් ත්ර   
ම් න්  ත ති වි  කි ත්ත් න්  
න්  පු න් ති  ත්ත්  ක න්  .  
යයි.  දී  ේ  ම්   ේ  තු 
පු ති න් න් පි  ක විධි  නි  න්  . 
  කි න් න් ම් නි යි. ම්    
ත්  ්රති  ිය  ක බු  යි. 2 8 න්  තු ේ 

තු ච්   ටු   ක   ක  ත් න්  
ද්දී ම්   වි   ක බු .  ේ  

2 8  ත කු ණ් තු ච්  ්ර තදීත් ම්  ම් 
විධි  ත්  තු කිරීම් න්  ති. යි  ම්  

 තු ච්   ති න්    ඹී  ේ ට් 
 ත්ත්  ක නිේ  රු .  නි  ම්  

 ත්  ේ   ත් ත් වි  න්  
 ති .  පි පි න්  .  ද්  න් 
 න ත් න්  වි   ක බු ත්   

 ම්  රැන  ්රති     පි 
 ති .  නි  ත්ර   කීම  ය ත්ත්  ක 

වු    ත්ර   කීම ම් ( ලි  විධිවි    
 ේ ට් තු ච්   ත්ත්   පි ච්  
 න්  ති. වුරුදු (2 ක ම් ත්  ක  පි 
 ක    ති ; ද්  ච්   

ති .  නි  ත්ර යි  න් යි කි  ති  
දුරු න්    න්    ේ   තු  
විරුද්   රී  කි   පි  ක  න්  .  
නි  ත්ර   න්   න්  ීමති  ක පි 

න්  .  ේ   තු  ධී   නි  
  ධී   කිරී ම්   ක  න්  

පු න් ීමති  ක  තු  ති න්  .  නි   ්ර   ක 
විධි  පි ්  න්  . ම්   ණ්ඩු  
්ර  ක යි.  

ත්ර ත ලුත් රූ  ති .  ක දුජි ල් 
රූ  ක ති .     ක යන්  

රූ  ක ති . පී  රූ  ක ති . න් දී 
මි  ත් ම් න්   ති .  නි  

ත්ර  කි      දු ත් පු චි   
පු චි    තු  ති  දු  ක යි.  

 දුජි ල්  තු  න්   ූල ය 
ද් ති  ම් න්  වුණු  යන්  වුණු ්ර  ක 

විධි යි ති න් න්.  නි  ත්ර   න්  
ීමති  ක පි   න්   ල් රි    
විධි ත් නිරී ක  ක  ක    ුතතුයි කි  පි වි  

. ූල රූ  රු න්ත්රීතුමි නි  ම්    
ත්ර   කීම ම් ( ලි  විධිවි    

 න්  පි  ත්  තු   ති න් න් ලුත් 
ීමති  ක තුරු  ක විධි   කි න රි මී  කිරීම් 
  දු කිරී යි. 

ූල රූ  රු න්ත්රීතුමි නි  මී   -2 81 දී  2 88 
දී- ම්  පු   පි ම්  

ත  ත්  ත්ත්  ක ති .  පි 
කින්  .    ණි  ත්  
න්  පු  කි යි  ත පි ත්රුම් 

ත් ත්. යි  ම්    ණි   
 ඩු   න්     ඩු න්  පි න්  

. ත්විජි න්  පි   කු  ක  කි  
  ඳින් නි  න්   රි  ති . 

ත් ත්විජි    ය  -PostcolonialSri Lankan 
State - පි  ත් න්  රි  ති .  න් 
ේ ත  ත් කින් න්    ත් කින් 
ද්    ත් කින් ත්ර   ත් ත් කින් 

ත්ර  ්රති ත්ර  දී න් වූ ල් ේබු  පි 
 න් .  නි  ත්ර  ම් න්  ච්  

ීමති  ක විධි  ම් න් ත්  ම්  තු  පි 
නි න  න්    ක විධි  ති න් න්  ම් ට් 

ත්විජි    ය  කි   ක  
ත්  නි   යි.  

ූල රූ  රු න්ත්රීතුමි නි   ම්   න්  
ේන්ද්ර කු ේ න් ම් ම් තිතු ේ   ජී.ජී. 
න් ම් ම් තිතු    මිණී ු ේ  තිතු ේ 
  පිලිේ ු ේ  තිතු  2    දී ය න්ත්ර  
   පු ්ර  තු න් ේ තුන් නි 

generation  ක රු න් ත්   විධි   න්  
ද්   ති . ජී.ජී ේ මුණුබු   ේන්ද්ර ත්  

පිලිේ ේ මුණුබු   මිණී ත්     ්ර  
 න්   ති .   ති න් න්  ේ 

ට් ත්විජි න්   ය  ම් න්   නි  
න්  රි වුණු නි යි.  න්  ම් ීමති  ම් න්  
 ති . ම්    ක විධි  පි ත්  

න රි පි  ක . මුත්  ම් ීමති   ගි  ත්ර  
ම් න්  ලුත් ීමති ද් ති කුත්  ය ම් න් න් ලුත් 

කුත්   ුතතුයි කි   මින්  
ූල රූ  රු න්ත්රීතුමි නි  තුමි ත් තුති න්  

මින් ේ  නි  .  

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමිය 

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 

රු විජි  ත් න්ත්රීතු . තු  වි දු    ක 
ති . 

   

Order, please! Before he starts, will an Hon. Member 
propose the Hon. (Dr.) Suren Raghavan to the Chair? 
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ේලි ම්න්තු  

ගරු එම්.යූ.එම්. අලි  ේරි මහතා තඅධිකරණ අමාතතුමා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி - நீதி அகமச்சர்) 
(The Hon. M.U.M. Ali Sabry - Minister of Justice) 
I propose that the Hon. (Dr.) Suren Raghavan do now 

take the Chair. 
 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 

අනතුරුව ගරු තආචාර්ය  හරිනි අමරසූරිය වමවනවිය 
මූලා නවයන් ඉවත් වූවයන්  ගරු තආචාර්ය  සුවර්න් රාඝවන් මහතා 
මූලා නාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு (கலாநிதி) (தசல்வி) ஹாினி அமரசூாிய 
அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்று அகலமவ, மாண்புமிகு (கலாநிதி) 
சுமரன் ராகவன் அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. (DR.) (MS.) HARINI AMARASURIYA  left 
the Chair and THE HON. (DR.) SUREN RAGHAVAN took the Chair. 
 

 

[ . .2.2(] 
  

ගරු විිතත වහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு விஜித மஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
 ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි    මු   න ලි  

ම්  කි . ේ. ේ. ේ  පු ධි ති  
යි ම් ත්ර   කීම ම් ( ලි  විධිවි    

 . ම් ට්   පි   න රි ත් 
න්    ක දුන් න් .  ත් ටුම්  2 9  

ජූලි 2  නි  ර ධි  න රි ත්  තිබි දී  ජූලි 12 
නි  ේලි ම්න්තු   ම්  .   ට්  

 ත්ර  ක තු  තිබු ණ් .  ේ  
ණ්ඩු  ට් ේ  ේ දු .   පි ත් 

යි  ල් ත් ේ දු .   ති ණ්ඩු   දීපු 
ල්  ේ දු  ේ  ණ්ඩු .  ේ දු කිරී ත් 
 ක  ම් ට්    ම් ම් න්  

වි   කවූ . න්    වි   ත්ීම   
යි 2 9  දී ත්ර   කීම ම් ( ලි  විධිවි   
  . ම්   ත්  න ලි  

කි   " ම්  වුරුදු    යි  දීේ  ලී  
ක්රි ත්  න් න්   ජ ලි ජ කි   ම්  
ම් ම්   ම්  න් න් වුරුදු   ටි  

නි " කි .  

ම් ේලි ම්න්තු   ටි තු න්  ක න්ත්රී රු -  ක ත් 
ති   ක ත -    ක  න්  දුන් න් 
ම්  ලි   ක කි  ේ න්.  ේ. ේ. 

ේ  ධි ති   ේ. ්ර  ති    ක ත් 
ති   ක ත ති රු තු  ලු  තු  යි 
ම්   . වුරුදු (     ක ත් ති  
 ක  පි න්  ද්   ති   ම්  ත්  

ත්ර   කීම ම්  ක යි  ය ත්ර  
ය ේ  කිරි ම්  ක කි . ම්   ීමති  ක. ය 

ේ යිති ම් මු නින්  ල්  කිරී  ක යි 
ම් තින් දු න් න්.  

ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි  ලු පු න් ේ ජී ත් 
ීම ම් යිති   ක  කිරී   ූලලි  කී  ක. මුත්  ම් 
ත්ර   කීම ම් ( ලි  විධිවි     යිති  

 ක  ති   ක.  නි  යි  ම්  

ඳුන්    ේලි ම්න්තු  න රි ත්  
   ේ ත් න් රුණු න රි ත්  

ති න් න්.  යින් වුරුදු (     
පි න්  ද්   ති  ම්  රැන යි; ම්   
ීමති  ක;  ය ත්ර  ය ේ  කිරී   ති   ක 
කි . 

ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි  ම් ණ්ඩු  ත  
ම්    යි?  

ම් ට් ේ යිති ම්  ක  කිරී ම්  
වු න්  ම්   ? . ගි   පු  
පි  වි  ක ත න්  න ලි  න ගින් න  ම්   
ත්ර   කීම ම් ( ලි  විධිවි    -  ේ  

-   න්  කි ; මු නින්  
න්  කි . මුත් ණ්ඩු  කි   "   න්  
." කි .   ගි  වුරුද් ද් -1212- ජුනි ත 
ල්  ක  ති  යි     
 න ත  ත ේලි ම්න්තු  ුකම් දුන් න්.  

වු ණ් ?  වු ණ් නි ම් යි. ුත  
 GSP Plus දු    කි  
 ම්  න්  ති ච්   යි  

වු ණ්. යන්  න් න්  යි තු න්   ම් 
ේ ට්ටි  න් න්. ම් ච් ම්   

න් න්  ේ න්.  මි  ත්  ේ ට් 
්ර න්ත්ර  පි  න්    ත් ම් ලු 
පු න් ේ යිති ම්  ක  න්  යි. 

 ච් ම්  ක    ීමති  
මු නින්  න් න් . ත්  ම් ච් ම් 

න්  දු න් න් ?   ීම ම් 
නි  ක ත් ම් ත් කු  28 ක   ීම  

 21  ක  ඩු  ති .   දී  ම් න් ුකත් 
පු චි  ක  ති . ත් ු  න්  න   
වුරුද්   කින් ත් ඩු  ක ම් ම් ත් ම්   

 appeal න්  පු න්.  ේ   21කින් ත් 
ඩු වි  න්  ත් ම්   දී ම්  
ධි  ති . ච් යි! ත්  ත් ත්  
 ක  ක  තිබිච්  විධි  ති . ූල රූ  රු 

න්ත්රීතු නි  ති  යි ම්පූේ   ති න් න්. 
 ති   රුම්  යි. ති ේ   
  වි  ුක   පුද් කු ම්කි  

ක්රි  ම් න් යි  යි කි  තු ත් ම් 
නි  න්  පු න්.  කි න් න්  ක ? න්  

 ඟී ටි   පුද් කු ේ  න්   ත් 
ු  න්  ම්  විච්චි .  ම් න් න් 
 ත් කීම් ති ත  ම් ති .  
බුල්  ීමති  කි න් න්  ක කු යි. යි  

ම් ට් ම් බිම්  ්ර ද්  ති රු  රුණි න්  
 ක ම්  විච්චි  ත් ු  ත් .  

ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි   ච්  දුීම  ක  
යි. තු ේ තිලී න් කි  රු  -වි වි ය  ිය ය - 

 ත්නි   මින් කි   " තු ේ පි  වි  ක 
යි  කු ණ් ත් ම් ත් ේ   . 

 යි   ත් න් න්" කි . තිලී න්  
ජීවි  රි ය න්  කි   ම් ේ    

ත්   ත්  මු ලිම් ත්  
විච්චි  කි   ල් ති  පු නි .  නි  යි  
 ේ  ීමති  විරුද්  ර ධි ත්  න ලි   
ේ  වි් න්  ති න් න්.  ක ්ර න්දු පු 
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විනි රු   න් ේ ේ   කීමම්   න ලි  
කි  ති     න්   ද් ල් ම් යි 
කි . යි    ක තිබු ණ් .  ත් 

ටුම්  ේලි ම්න්තු   තු න්  ක න්  
න් ම්  .    ක තිබු ණ්ත්   
  ක න් . යි    ේ. ේ. ේ  ණ්ඩු  
 ක  ?   ත් න් න් වුරුදු තු  ක  

වි යි කි  න්  ත් 1 නි න්ති    
ක්රි ත්  ීම  ම්   වුරුදු තු  ක න්  -
2 81 ේ තදී-  .  යි   2 81 
ේ තදී   . ඟින්   ත් 
 කති ත් . 2 88-2 8  තත්  ත්  කති ත් 
.  

"ත්ර " කි   ේ  ක  ත් 
ත් .  ක  ත්ර  කි න් න්?  

නිේ   ක ? ත්  නිේ  ක .  
නිේ  රණ  න් න්  වි   ති . 

 ක  ල් ම් යි   ුක  නි  නිකුත් න් න්. 
ීමති ති ේ ුක ති  ක ති    න්  . 

  තින්  ති න් න් ය ත්ර  
ම්පූේ න් ේ  කිරී  ක.  

න් කි   රැ වුම්  ගි න් රැ වි    
න්  ත්ර ත් කු  පු න් කි . රැ වුම් ත 

න්  පුද්  පු න්  න් රැ වුම් ත ටි දී  
 ම්  න්ති     ම්     වු  

කි  ුකම් න් . මුත්  න් න් වු  කි   
කි න් න්?  න්  ේ   න් න් න්. 

 යි ත් .       නි රින් විත්  -
 දී -  ුක   දුන්   ත්ර ත්  

 කි න් න්  "    ල් නි රි " කි ? 
   ක ? වු  තු   ක  න්  න් න්? නි න් 
   යි  න් න් න්. රැ වුම් 
 ත්ර ත් කු ගි  න් ත්  ක 

න් න් . ධි  ය  ගි න්  රු 
රී ක  න්  පු න්.  ුකත් . පි න්   
ධි  ය රුන් රී ක  කිරීම් න් න්  
කි .   ම් ත් කීම් ති ත ති . 
ධි  ය  ත්  න් න්ත් ත න්  
ණ්ඩු .  ණ්ඩු  ය  යි ධි  ය 
ේ  න් න්.  රු ධි  ය  
න් න් න් ? ත් ු   න්    

දී  නි  ච්  තු   patches   රී  යන් ත 
ච්  ද් ල්  න්  රි විධි   ධි  
ය  න රි ත්  ටි පි ත් කී න් කි න් ම්. 

තු න්  කි  ම්  යි ණ්  පු ීනන්ුකන් . 
ුත   ම් යින් න්  . යන්  ්ර  
ම් ච් ම් න් න්  පු න් කි  
තු න්  තු    න්  . යන්  ්ර  

ම් ට්  දී    න්  . ත් ුත  
  න ලි  කි  ති   " ම්  

්ර ත් . ම්  යි ත්  " කි . 
ම්  ක ති  යින්  ුතතු ත්  ද් ල් යින්  

.  ලි  ධි රි කු    ත් 
නි රි කු න රි ත    ත්     ත්  
දුන්   ච්  ක විධි  පි න් .  

පි න්  ද්   ද්.       
පුච්  න්ති  කි   " ම්  පි නින්" කි . " ම්  

පි නින්" කි  කි    ති  න්ති  බි  -
 ති  බි - නි    ත්  ත් න් 
. ASP කු විල්  යි ඩ් න් න්. ASP 

   නි රි කු    ත්  ක,  
වි න්  ච් න්  දුන්  ත්  ක  න් 

න්ති    ඟින්   .  
න්ති  න්ති  ක.  න්ති  නි  යි තු න්  
  න්   විධි    විච්චි .  
න්ති    .  

"ත්ර " කි න් න්  ක ?  රි  
නිේ  න්  . ති  ණ්ඩු  විරුද්   කිරී  
ත්ර  ?  කු ත් වි ම්මුති   ක .  

ඟින්  ති න් න් වි ම්මුති  ති   
ම්පූේ න්  මී  ක; ත්  ති   
ම්පූේ න්  මී  ක.  ක  ති  ඟි 

විධි  කු රැ වුම් ත බී  නි  නිකුත් 
න්  පු න්.    ක  ධි ති  

තු ත් 1   - ම් -   න් න්  
    රී ක  න්  ලී  නි  

න්    න්  පු න්. න්  .  ලු  
 රී ක  න්  ලී ත  න් ති . 
ත්  ත් ත්  ම්  ්ර න්ත්ර ? ම් න් න් 

්ර න්ත්ර   න් කිරී  ක. 

ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි  ත්   කි න්  
ටුයි න්  ම් ද්ධි  . ම්   ගි  ත 
 ්ර ද් ත ත් ගි වුණු රැ ීම  ච්  දුීම  ක. 

 ගි වුණු  රැ ීම  ම් ණ්ඩු  ුක ත්     
පුද් කු     රි  රු .  
ූල ත න් ලී ත ත් රුන්  කි   " රු  
ම්  පුද්   ත් න් " කි .  ත්  
පු ලි  නි රින්  ත්  ක විල්   නින් 
ත් . න්  ක   ති න් න්?  ලි  

නි රින්  විරුද්  charge sheet  ක , "  
ත්  යි?  රැන යි. මු   ති  ක න් 
ම්  ති න් න්" කි . වු  charge sheet  
න් න්? SSP. Charge sheet  ක න්  කි  SSP  

කි න් න් වු ?    ය  නි ය 
ලි ති .  යි,  ේ ද්  

වු   පු ය  නි ය ලි ති රුන්  
ච්  ද් ල්. පු ය  නි ය ලි ති, ුක  

 ත්    කි පු කි පු විධි  කි පු කි පු 
ද් ල් ;  ේ  ; ීමති     

විධි  ලි  විච්චි . න්ති  තු  න්ති  
විධි  ීම   න්  ගි ත් ද්  
වුරු ත් ඩු  න් තු  න් ත් ගි ත . 

 ක   න්  ත් .   න්ති  
ත්  ම් .  කු ේ රි   ත්ත්  ත් 

වු . නි ලි  නි රින්  -  ච්  ලි  
නි රින් - පු විධි  .  නි  න් න්  නි ය 

ලි ති රුත් ත්රුම්  ුතතුයි, ීමති  රැන  විධි  විච්චි 
   ත් ත් විඳින්     ක  

කි . ම්  යි ්ර ගි  ත්ත් .  

ම් ලින් ේ ට් ්ර න්ත්ර  නි රැන  
පි  න්  . න ලි  ත් ත්, ම් 

ලින්  ති න් න් යන්  ්ර  රැ ටී  ක. 
ඟින් ලි  ේ ට්ටි  ක  ති , 
යන්  ්ර  න් .  ති ,  ම් ට් 
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ේලි ම්න්තු  

ේ යිති ම් -පු  යිති ම්-  ක  කිරී  
 ද් ච් න්   ක විධි   

කි ත් පි න්  .  

 ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි    න ලි  කි   
 න්ති   ඟින්  ය ත්ර  ත්  

කිරී ම්   ත් ම් ය ේ  කිරී ම් ුතත්    
න්  ම්   තු  කි ත් ත් න් න් ති 
. ම්  ය ත්ර  ීම යුකූල  ත්  න්  
ත්  දු දී  ක යි.  නි  ත්ර   කීම ම් 

( ලි  විධිවි    මු නින්   ුතතුයි.  
යි ේ .  ුක න් යි පි න ත් න් න්. 
න් යි ට් පු න් ේ යිති ම්  ්ර න්ත්ර  

 ක  න්  පු න් න් න්.  

තුතියි.  
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
டுத்ததாக, தகௌரவ றவுப் ஹகீம் அவர்கள்! உங்களுக்கு 10 

நிமிடங்கள் உண்டு. 
 

 

[1.15 p.m.] 
 

ගරු රවුෆන හකීම් මහතා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

Hon. Presiding Member, I was listening to the Hon. 
(Prof.) G.L. Peiris, Minister of Foreign Affairs, when he 
prefaced his presentation of this Bill. He said that this is 
only an initial step. However, he alluded that these are 
very substantial Amendments and certainly not cosmetic 
amendments. He also proudly declared that these 
Amendments break new ground. Given his ability with 
the Queen’s language, he was able to pull the wool over 
the eyes of the entire House by saying various words in 
trying to describe the effort of this Government, which 
basically is a woefully inadequate cosmetic exercise and a 
minimalist approach to change the status quo as far as the 
Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act is 
concerned. That is why we have decided to vote against 
this Bill, particularly because this does not serve any 
purpose for the simple reason that the impact of these 
Amendments is merely superficial and this is a charade. 
The Hon. Minister of Justice is here. He will know that all 
of these Amendments, except for that relating to the 
reduction of the six months’ period, have virtually 
materialized through other means connected with 
legislative provisions in other Acts of Parliament, 
constitutional safeguards or judicial interpretation.  

So, what are we trying to tell the country and the 
international community through this effort? This is 
virtually a puerile attempt to take the focus away from the 
timely need to totally do away with this draconian piece 
of legislation from being implemented in this country. 
Therefore, we are calling, at least, for a moratorium on 
the Prevention of Terrorism Act. As a prelude, the Hon. 
Minister had already said that he is prepared to further 

consider amendments. There was a robust presentation 
made by the Leader of the Opposition in defence of our 
position to oppose this Bill and he was followed by the 
former Prime Minister, the Hon. Ranil Wickremasinghe. 
He, too, very clearly articulated from his practical 
experience the various historical happenings that has 
impeded the criminal justice system in this country 
through such faulty legislation which deprives the liberty 
of the citizens.  

Sir, the biggest culprits, as far as I am concerned, are 
the Police Department and the Attorney-General’s 
Department. I say this because they are the people who 
come and tell the Ministers and the Cabinet, “You cannot 
do away with the Prevention of Terrorism (Temporary 
Provisions) Act. We must retain all these draconian 
provisions”. Those people have found it to be a very 
convenient tool to conclude investigations, wrap up 
investigations as they please and then get promotions.  

I dare say this. Without any rigorous and substantial 
supporting evidence, you are able to succeed in inducing 
and coercing a suspect and obtain a confession under 
duress. Most of the time, it is due to the mental trauma 
and the physical abuse or the torture that these suspects 
are subjected to. Confessions being admissible and 
important time-tested safeguards in the Evidence 
Ordinance being made inapplicable has resulted in 
serious travesty of justice. In many cases, this has been 
pointed out by superior courts in this country.  

Officers - with an exception of a very few - have 
resorted to this PTA as a means to get promotions; to 
show that they are efficient in exposing terrorism. What 
is more? What the Hon. Ranil Wickremesinghe said is 
also very true, that there is so much of intrigue within the 
officers of our intelligence agencies; one is against the 
other and therefore, he wants to fix the other. What has 
happened to Shani Abeysekara, one of our reputed, very 
efficient investigators? What has happened to former 
DIG Ravi Seneviratne, another reputed and a very good 
officer with a lot of integrity? They are all under the 
scanner of this particular legislation. These are all 
officers who have served the country with distinction; but 
now there is a witch-hunt against them using the same 
legislation.  Sir, this is an utter shame!  

I would like to say that there are umpteen number of 
judges who have criticized the variety of manners in 
which this legislation is being abused. Recent among 
them, I would like to mention, are Justice Bandula 
Karunarathna, Justice Janak De Silva and High Court 
Judge Amal Ranaraja in the Azath Salley’s case. They 
have all pointed out the puerile, very inefficient and 
deliberate manner in which these provisions are being 
abused.  This has also been pointed out by the young 
judges who have been bold enough to look at the 
weaknesses in this legislation. They have pointed out the 
inefficiencies very clearly.  

What happened in the Azath Salley’s case? Of course, 
that was done under the ICCPR Act, but remember, even 
the PTA contains the similar provision under Section 2(1)
(h).  It is the usual practice of the AG’s Department to 
use Section 2(1)(h). 

813 814 

[ රු  විජි  ත්  ] 



2022 ේතු 22  

ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you are making a very valid 

contribution, but we have to be mindful of time.  
 

ගරු රවුෆන හකීම් මහතා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
I know. 
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
You have two more minutes.   
 

ගරු රවුෆන හකීම් මහතා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Let me say this, Sir.  

What happened in the Azath Salley’s case is a damn 
shame! Three of our Members of Parliament went and 
made a statement. They cherry-picked certain portions of 
a statement made at a press conference and then tried to 
bring an indictment against him. I dare say this. I asked 
the officers in the AG’s Department who aided and 
abetted in creating this indictment and the weakness of it 
was clearly exposed in the High Court judgment. This is a 
damn shame!  Our institutions have become the tools in 
the hands of their political masters. This must end, Sir. 
These issues must be exposed. This is a damn shame!  

See what has happened.  In every case we find - the 
Hon. Ranil Wickremesighe has also pointed out how the 
Easter Sunday investigators had attempted to take the 
direction of the investigations in a different way because 
certain intelligence officers were coming there to save the 
suspects. Finally, they were found to be implicated in the 
Easter Sunday attacks. These were the very people whom 
intelligence officers wanted to release. Now they are 
found to be the culprits of the Easter Sunday attacks. Now 
the Cardinal has gone to Geneva and the matters have 
been taken up there. The High Commissioner for Human 
Rights has, in her statement, asked the Government to 
look into the possibility of security forces being involved 
in this entire conspiracy. It has gone to that extent.   

Now we resort to this piece of legislation. 

With so many years of use, how much has been 
achieved which has finally contributed to radicalizing 
people who are held in custody for so many years for no 
fault of theirs? That is the type of mental trauma that you 
subject them to. These institutions are plagued with 
corruption and impunity and they incentivize torture. That 
is what is happening and I would like to say this, Hon. 
Presiding Member. Finally, the PTA has shown distrust 
and also insecurity and has caused human suffering to 
untold number of people.  Therefore, it is time that we 
totally do away with this draconian piece of legislation 
and at least a moratorium must be brought to the 
implementation of the PTA and therefore this Act must be 
thrown out from the law books of this country.  

Thank you. 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you, Hon. Rauff Hakeem, for your contribution.  

 ්ර න්ත්ර ත ඹු  තින් න්  ට් ීමති ත 
ධි ය  ත්  යි  රු න්ත්රීතු නි.   

 මී   රු ( ේ   ල් ්ර න්  න්ත්රීතු . 
තු  වි දු 2   ක ති . 
 

 

 

[ . . 2.14] 
 

ගරු තආචාර්ය  සුසිල් වප්රේමජයන්ත මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிமரமஜயந்த) 
(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි  2 9   (8  

ත්ර   කීම ම් ( ලි  විධිවි    - 
Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act 
which is called the PTA-  කිරී   රු 

තිතු   ුතතු  ති .  ම්  2 9  දී ඳුන්  
 within brackets ත්  ති   

" ලි  විධිවි " කි .  ීමති ත ති  ල්  
ත ණ්  න්  ති  ණ්  ීමති ්   
 න රි ත්  යි තදී ?  න රි ත්  28 

   තදී. 288  රි 22    යි 
ණ්  ීමති ්  ේ ට් ක්රි ත්  න්  න් ත් ත්. 
ණ්  ීමති ්  දු ය ණ්  උ    ල්  
න්න  ේ    දුයි. යි   ේ 

යි ම් . ේ ට් ති වූ වි  ත්ත්  
මු  දී   ලි  විධිවි  ක යි ම්  
ඟින්  ති න් න්. 2 9  වුරුද් ද් යි ම්  
ඳුන්  දුන් න්.  ුක  ම්  වි    වුරුදු (  

 ක   ති . ම්  ජ ලි  විධිවි  
ජ කි  කි  ත් ක්රි ත්  .  ත්  

 ේ ධි  තිතු ත්  වි ද්  ුතතු තිතු ත් 
තුති න්    ම් ේ  ක    
ුතතු කිරී  ම් න් න්.  තු   ක ? ම් 

 ත් ූලලි  න් පුද් කු  ීම ම් 
  - detention period -  28   21 ක  ක  

ඩු   ති . Clause 3 ත් "Insertion of  section 
9A and 9B"  ඳුන්  දී ති .  ලී  පුද් කු 

  න්  පු න්   ලින් තිබු ණ් 72 hours 

කි යි.    න්  (8  ක  ඩු  ති .  

  ත්  කි  ක ති .  ුක  
ත්ර ත් කු   පුද්   බී ම්    

place of detention  න්  පු න්.  ේ   ම් 
රීරි    ක  ති  ම්   දී  ක  

ති  ම්  නිරී ක  න්  පු න්.  
ග්රී න් කි  torture කි .    JMO 

කු  මු න්  පු න්.    ක   
ත් ම්   න්  කි  නි  ක න්  

පු න්.    මි ම් මි  ුකම්දී  ක න්  
පු න්.  ේ  ීමති  ත් කු   පුද්    
ති   රි න්ඩ් න්  ගි ල්    

රු මු න් ත් පු න්. න් වි  ක යි  පි ම් 
 ත් ඩු   ති න් න්.  ම් ත්  
 ක වි  ඩු   ති  ූල රූ  රු 

න්ත්රීතු නි. කු ණ් රු න් ුක න් ඩු    
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ේලි ම්න්තු  

යි. ේ ේන්ද්ර කු ේ න් ම් ම් තිතු  ම් 
  රු   න් . තු ේ පි න්  කු ේ 

න් ම් ම් තිතු   ති ල් න්රු තිතු   ත 
පු leading lawyers .    ධි තදී  PTA 

 ත්  වි න්  තුරු-    මි  රු න් 
ුක න් ඩු  ීම ටි .  ම්   

න රි ත්  ති   ්ර ත් කි   කි න් න් 
. මුත්  ම්  ීම  න රි පි  ක   

ති .   ක ත් න්  ම් ත් ටුම් ත් ති  
ත්   ම් යි. ය න්  ීමති  - ණ්  

ීමති ් - ත්  ම් මිීම රු  ක න්  පු න්; මිීම 
රී  ත් කිරී  ක න්  පු න්; ල්  ක න්  

පු න්;  ක න්  පු න් ම් රු  ක 
ලී    ්ර  ක  ඩු වි තදී  

විරුද්   ීම  ච්  ක  confession  ක 
ටි   ීම   ක  ති    ක   ත් 

1(  න්ති  ුක .  ක   ත් 14  1  
න්තිත්  යි. යි  ම් ත් ටුම්  ඟින්  
ත්  ති .  ය  ක ත්  
 ක   ත් 1( න්ති න්  ති න්  වූ  
ත්ත්  ම් න්  ත්  .  

්ර   ක  යි න් ම් ත්ර   කීම ම් 
( ලි  විධිවි    ත්  ම්කි   ක  යි 

 ුක   රු කු  ලි  
ධි රි කු    කු - ධි රි කු 
න්  පු න්  DIG කු න්  පු න්- න රි ත  
 ්ර  ක   ඩු වි තදී වි  න්  

පු න් ීම .  

ය න් නි දී විත්ති  ුක න් ීම 
ටි  ීමති න්  විරුද්    " ම්   ච් න් 
 ත් න් පු ්ර  ක  " කි   
.  න් න්   ්ර  ත් න්   ද්  

කි   වි   තුරු  ක  වි  ක ත්  . 
 කි න් න්  voir dire කි .  ම්   

න් .   ම් ේලි ම්න්තු     විධි   
   21දී  2 89 ේ ණ්ඩු  ක  රැ ීම  
ත්වුණු   hand grenades  ක .  

දුීම න් නි ත පු ේලි ම්න්තු න්ත්රී කීේති ේවික්ර  
තිතු  මි  ගි ; ේලි ම්න්තු  ක මි  ගි ; 
තු ත්මු ලි තිතු   තු  බු .  ද්ධි  
ම් න් න් විත්ති රු න් කු ම්  තිබු .  
ලු  ම් ේලි ම්න්තු   පු . ්ර ද්  

" ජිත් කු  ඩු " කි න් න්  යි.    
 21දී යි  දුීම  වු ණ්.  ඩු  ීම ටි    

විත්ති ත ීමති න් ටි  පි විල්  ම්  ක ම්පූේ  න   
 ලු .  ද්ධි  ති වුණු ත් ගි ල්  ලු . 

 දුීම ම්දී ච්  රූ ත ්ර  - 
confessional statements - 14 ක record  තිබු   SSP 

ට් ේ . ඩු      ම් ්ර  
ඩු   න්    පි  විරුද්  වු . 

විරුද්    තුරු  ක  වි  ක . යි     
ට් තිබුණු  තු  - ම්  න්  කු  

යි.- ට් ේ  තිතු  ඳු  තු  කකු රු කු 
වි න්  .   ක රු ; ්ර  

න්  SSP .    වු ණ්?  assist 
 ASP  ක  . පි   න් න්  ම්  
ත් න්  ්ර  ක යි කි  ේපු න් යි. 

ම්  ක වු  කි  ේපු  ත් ත්  ති න්. 
 ලි  නි රි  ක  කකු න්  ක  

න්  .  movement  ක    ක න් 
න්  . විත්ති ත ීමති රු ටි  පි  යි  

න් න්.   ලි  ධි රි   ක  ක  
තිබු   " ට් ේ  ේ 9mm revolver  ්ර  
න්     ම්   තිබු " කි . That is the 

intimidation;  යි .   ච්  ක . 
   ක  වු ණ්? තුරු  ක  වි තදී  " ජිත් 

කු ේ  න් න් ත්  කි දු ්ර  ක 
 න්  " කි  ්රිපුද්  ධි  විනි  

ණ්  රණන්දු .  ුක  ම්පූේ න්   ක  ටි  
 ගි . තුරු රි  ණී   ක ලින් ඩු  ේපු 

න්  රි වු . විත්ති රු    නි  වු .  
ම් න්  දුන් න්   ම්  න් න් කි  යි. 

ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි  මුල් PTA  ේ  
ති . මුල් ත් නි න්ති  ත් න   
ණ්   ති   ජීවි න්   ක   ඬු ම් දී 

න්.   ති . පි  ක  
න් න් නි න්ති   යි. නි න්ති ත 

(a), (b) කි   ක ති .  ක (b) ත්  
පි ත්   වුරුදු  න්  කිරී  ත් 

. වුරුදු   ක  කි  වුරුදු තු  ක වි  ඬු ම් 
න්  පු න්.   ක  න් න්  

.  වුණු ද්ධි ති . ම්  ත් - න් 
යි   ද්  න් ත් ලින් 2 89-2 88 
ත;  ත යි ඩු  - ඩු   

ීමති  ක ටි   දී න්  න්  දු   
ම් යි.  ත තුන්  ණ්ඩුක්ර  ය  

 ත් ටුම්  ම්   න්  යි  ණ්ඩු 
 ක  රැ ීම  ත්වූ  . න් ති  Hotel Cinnamon 

Grand   ත කි   Hotel Oberoi කි . Hotel 
Oberoi  ක ත්  පු න්ත්රී රු ේලි ම්න්තු  
 ක    න් armoured car  ක  පිටු න් 
 armoured car  ක  යි. ම්  රුන්  

යි.  ඩු  න් න්    ත පු 
ලි ති න් ක  ල්  ත්  විල්  කි   " ම්  

ල් න්  .   ලි  නි රින් වි න්  
යි" කි . ලි  නි රින් වි න්   කුත් 

තිබු .  ද්ධි  ක     ඩු  න් න්  
 විත්ති  කි   " පි  න්   ක  න " 

කි .  යි  ත වු ණ්;  ඩු  දී වු ණ් 
න්   යි.  නි  දී පි   න්  
  2 9 දී ම්    වි න්  තු   

 ්ර ද්  තිබුණු  ක්රි ම්  ත්ීම  
 .  

 නි  යි " ලි  විධිවි "  කි  . යි 
 වු ණ්? 2 88-8   කු ණ් රු  -  
  දු වූ රු  ඟිටී   ක -     ඩු 

රු  ම්  ත්.  වු ත් පු න් ම්  ත් 
ඩු න් . ම් න්   ඩු රු ත් 
න් න්    කි   28   21  ඩු  
.    28  තිබුණු detention   21  විල්  

ති . මු නි Schedule  ක  න  ම් ඩු  
න් ම්  දී න්  පු න්.    ච්  

කි න්  . දී  මි ම් ීම  ක දු  
කි  ්ර   තුපි  විල්  ති .   න්  
ටි ත ්ර ගි  ත් කීම් කි  ක.  
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රු වි ද්  තිතු     න රි ත්  
ලින් ත් තිබුණු රුණු   ම් ීම  

පි  ක න රි  විල්  ති . යි   න රි   
මි යි. Detention Orders     රුණු කි  
යි ම්  න් න්.  යි  Magistrate 

කු  රැ වුම්  visit  න්  පු න්  රු 
JMO කු  න රි ත් න්  පු න් ේ රුණු. 

   කි පු   torture කි   ඩු  
න්    ක න්  පු න්. යි   නින්  න්  
ම්  න්  ?  ල් යන්  ට් ම් 

ීමති   Counter-Terrorism Acts  ති .   
ණ්ඩු  ත ීමති ති ේ ම්න්තු ත් ම් න්  

  ක  ත්   Counter 
Terrorism Bill  - ටුම් -  .    
international norms  .  

ම්    ම්  නි  තිබුණු නින් න රි  
 ක ද්  වු ත්    ති   ත්ත්   ට් 

ත්ත්  කි  ම් ලු ද්  ක  ත් ත්  නින් 
 ගි න් ලුත් ත් ටුම්  ක   ම්  

යි ත් දු  න් න් කි   ;  
.  

   න් න් න් න් ච් යි.   
රු ධි  තිතු ේ ත් ම්  මු 
.  ම්    වි ත . න් 

විනි  ක ීම  ක  ගි   වි  ික  
විනි  ක ත්  න්  ති  තු  ක 

.    න් න් ත් වි  
විනි  ක න් ේ වි  ගි න්  ති  
ඩු ටි     වි   යි ධු  
 වූ විනි ේ වි  න් න්.   
ේලි ම්න්තු  න්   කකු වු ණ්  නි .  ධි  

නි රින් ේ  ක කි න්  . That is administration of 
justice. යි issue . ගි න් න්  වි ටි . 
පි විඩ්   .  වු ත් විඩ් 

යි වි න්  න්  න් න්  ඩු  
න් න් යි  ීමරණ රුන් යි  ක .  න්  

න්   ක .  ම්   විල් යි 
කි න් න්. ම් ත්  කිරී  යි  ීමති ත න රි 
්ර . යි  ත්  විත්ති රු න් ත්  
ීමරණ න් ත්  ඩු න් න් ත් ද්  න්  ම්  ධි  
රි  මී   විධි ත් කිරී   ධි  ය  

 මු  ුතතු   මින් ේ  
ල්  න් .  
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 රු  ය ජි  ත්  න්ත්රීතු . තු  වි දු 

22   ක ති . 
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ගරු තවවද  රාිතත ව ේනාරත්න මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 
ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි  ත්  ත්ර  
 කීම ම් ( ලි  විධිවි    2 9  දී ේ   
 විරුද්  වූ ේ     ත් කු විධි  යි 

  ම්    කිරී   න් න්.  
ම් ම්      ක  විරුද් යි.  ත්ර  
 කීම ම් ( ලි  විධිවි    තු   යිති  ක 
  කිරී   මිනි න් ේ නි    කිරී   
රු  ක.   රු   ද්රවි  රු   මු ලිම් 

රු  කි   යි  ත්.    
වි ධී   ක යි   . ම්     
ේ. ේ. ේ   න්   තිබුණු ත් .  

නි  තු  කි    ම්    ලි  ේන් න් 
කි .  නි  ලි   " ලි "  ක කි .  විධි  

යි  ම්    .   විධි  ම්  
ල්  2 81  2 8දී   .  ම්  
   for prevention. As you know, Hon. Presiding 

Member, it was brought in for prevention, but today this 
is being used for curative purposes. න් ම්  

  ත්ර   කීම ම් ( ලි  විධිවි   
 ක්රි ත්     . මුත් ත්   
 කීම  යි ම්   .    තිබු ණ් 

න ේ ණු  ක.   ලි  පි  ක 
විධි  යි  ම්   .  ම්     
 ක. ේලි . ද් ම් තිතු .   වි  ක ත මු 

 න් න් ත්රී   තිතු . තු   
  නි   ක ත පු නි ය . තු   

 කි න් න්?  

"   ක   ත් ය පි   කි ත්ත්  ක 
තු ේ තිබි දී  ත්ත්  ම්  ම්  න රි ත් කිරී න් 
ණ්ඩු   න් න් ණ්ඩු   ේික  ්රති ත්ති නි  ේ 

්ර  වි ඳී  ත් ීම න් ුකදුරු ත දී  ඟි  කි 
ද්  ද්   ත්ීම  කි   පු  ක්රි ත්  

කිරී   රණ යි."  

න්  ම් විධි  තු   නි  විරුද්  .  

"  පු ත් ත්  වි ලින්  පු ත් ත්  කිරී ම්   
වි  ත්ර  ක ති  පුද් ලි  නි  තු  ීම   න  කිරී   

ලිපි ල්  ත් ු  ීම   ත  1(    ීම  
කි යන්  න් පි ත් ීමති   91  ක  දීේ  කිරී   ... "  

ුක න් තු  න  ම් ත් ටුම්  පි   
 ක .  

 " ම් ට් ලු  ද්  ක්රි රිත්  ේ  කිරී   
 වූ  ක  න්  න  ුතතු ."  

ුක න් තු  දුදු ත් කි . ූල රූ  රු 
න්ත්රීතු නි  න්  ම් ත යි  ත් ටි ත; 
ත් න් .  යි  ක ත ටි ත්  ේ ්රති ත්ති 
ම්  න්  .  ේ  ක ත් කි    ම් 
ත් ටුම්  දු වි  ක යි  ති න් න් 

කි .  

 රි  ණ්  තිනි   වි තදී  
 ති වු   තුමි  ම් ත් ටුම්   වි  

රින්  ටි න් ම් න්  . තුමි ේ ත් 
යි.   ටි  ේ  ජී. ල්. පීරි  තිතු ත් 
නින් යි තු ේ ද්  ම්  . මුත් 

තු   රණ   කි න්   න් න් .  
 න් ත්  ත්  පි විරුද්  වු ණ් ?  
 පි විරුද්  වුණු මු නි  යි  ත් ු  
  ධි  න රි ත්   91 ක  ීම . 
දී යි ලු    න්    ත්  
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ේලි ම්න්තු  

න් න්.  ුක  පි   ති  ත්   ත්  
ති . න්  බුල්  විරුද්   ත්  ත් ත් 
රු න් ේ  තු  කකු  ; පි     
ත්  ත් ත්.  යි වි  න රි ත් .   නි 
    ීම   28යි කි  . න්   28 

වුරුද්  ක -  21 ක-  ලු. මුත්   ුක  
වුරුද්  ක තු  න්   .  ණි න්  28   
21  ීම යි කි     21 ීම  

න් න්? ම්  විරුද්  වු  ද් න්  ම්  
විරුද්  වුණු ද්   ක   ේ  තු  ම් ුක න් 

ුතතු . ේ. ේ. ේ    ලු. යි  
තු ේ වි  ේික  ්රති ත්ති   යි  . 
ේ. ේ. ේ    ලු. යි   තු  පු 

වි  ධි ති ක්ර  යි   විච්චි න් . 
ේ. ේ. ේ    ලු. යි  විච්චි න්   
තු ේ ති  ක්ර ත් යි. ේ. ේ. ේ   

 ලු. යි  ත්ර   කීම ම් ( ලි  විධිවි   
ත් යි ලු. ම්  ක  යි. යි  ේ. ේ. 
යි.  න් ම් ති  ත්ත් .  

නි ක  යි   ීම න්   රණන්දු 
කිරී .   ල් න් න්ත්  ත් රණන්දු න් න් 

ලී න්. ධි   ලී    ති . 
 ලී    ත්  ධි තදී 

පි ීම   ක .  

  ත්ර  නිේ  කිරී .   ටි  
ේ. ේ. ේ  ත්  පු    
ත්ත්  ක ති    ම්  නිේ ත.  

ම්  ක නිේ    පු ල්  ති . ම්  ක 
නිේ  කිරී  පු ල්  ල්  ති . 
ම්  ක දුපු  ති න් න් ත්ර   විරුද්  
ේ  කිරී .  ක  යි  කි දු search warrant  ක 
 කුත් ති  ත් ු  ීම  පු න් . ම් 
 විරුද්   ර ධි ත න ත්ීම ත්  

න්  න් ම්. 

ීම  න රි  ීමති ති (1222  2 SriLR 387 ඩු  දී විනි රු 
ේ ක ්ර න්දු වි න් නිරී ක    දුන්  යි: 

"ත්ර   කීම ම් ත් ටුම්   ධි  මු 
 වි    24 (9  නි ය න්  දී ති රින  ( ති  
 ක  දී ය     ණ්ඩුක්ර  ය   21 (2   2  

(2   2  (1  ය න්    කිරීම්  විධිවි ලින් 
දු   න්  රණ  කිරී  ධි  දු ීම .  කනි  ත්  
ත් ටුම්  තු න්  දු න් න් ම්  කිරී  

රණ   ති  ධි  ුකම් දී . ත්ර   කීම ම් 
 තු න්  කින් ත්  වූ    ුක   

ණ්ඩුක්ර  ය   8( ය  ුක   ය  ්රති  
 පීම් ිය  ක තිබි දීත්  ත්ර   කීම ම්  

ීමති   ත් වි ." 

ේ ක ්ර න්දු විනි රුතු  යි  කි න් න්. 
ේලි ම්න්තු   තු න්  ක කින්  ත් ටුම්  
  කි  දුන්ුක ති   යි 

ර ධි  දුවු ණ් ම්  ුක  න් . නි 
  ක ම් .  

නි  යි   රී  න රි   (2  4  2 SriLR 96 
ඩු    න් . 

"........ වින් ත්ර   කීම ම් ( ලි  විධිවි   ත් 
2  නි න්ති  ත් න්  ති ච්  

 ච්  ම් න් න් රණන්දු  ක    ධි  ක 
ල්  ටි  වි   ඩු වි තදී චූන  පුද්  ම් න් න් 
  ති  කිරී    ක  රී ක    උ   ක 

කිරී  ති යින් ත්  ." 

ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි   ේ  ජී. ල්. පීරි  
තිතු  මී  වුරුදු තු    ම් 122  ේතු 21 නි  

" දී " පු ත්    ච්  ක   න රි ත් 
න් ම්.    න් න් න්  " ජි  ත්ර  
 යි." න් යි. තු  122  ේතු 21 නි  

" දී " පු ත්  කි  ති න් න්  ක ? 

තු   කි : 

 "  ත්ර   කීම ම්  වු ත්  න් ේ  වි  
වි  න් න් ත්ර   කීම    ත් න්   
ක්රි ලි කි. ම්  පි    ක ති ීම   

 රු කි.  ක  ේ න්  න් ත්  විරුද්  
ීම  ේලි ම්න්තු න්ත්රී රුන් ේ  කී කි."    

 තු   ලිපි ත ත්   කි : 

" ත්  ත් ටුම්  ම්  වූ ත්   ේලි ම්න්තු 
ති ත ගි  ත න රි ත් වූ   න් 
ඳුන්  න්  පු ."    
තු   ච්  දී  දු ත්  කි : 

" විල්  ේ  කිරී  ම්  මු  ති ේ.  
්ර න්ත්ර දී යිති ම්  ක  කිරී   න රි ත්  විල් 

ත වි  ේ  කිරී  ක ඟින් දු ුක ."   

 ේ       ? විල් වි  
ක්රි රින්  ය  දීන් කී  ක  CID   ක  

 ? ම්       යි  ේ  ජී. ල්. 
පීරි  තිතු  කි පු . ම් විධිවි  ලුත් ත් 

ටුම් ත් ු  ද් ? ති . තු  ේ  ති  
 ල්  ති .      

 බුල් ේ ඩු  දී න්ති   නි  . 
ත් ු  ත්  ද් ලි න්ති  නි   
නි  . රු තිතු  122 දී " දී " පු ත්  
කි   ්රතිත්ර     කි . න් මී  

ල්   පු ීමති  ල් ්ර න්  පු ය 
තිතු  කි     යන්  

පි න් වූ ත් ටුම්  ක ේන්  කි .  ක    
  ක ති  ?  නි  ීමති  ජී. ල්. පීරි  

තිතු   රි  ත් ම් ීමති  ල් ්ර න්  තිතු   
රි කි   .   ජී. ල්. පීරි  තිතු  
වි ත    තු  වි ත   යි 

විල්  ති න් න්.  
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
න්  න් න්   රු න්ත්රීතු . 

 

ගරු තවවද  රාිතත ව ේනාරත්න මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 
ම් ත් කි  ේ  න් න් ම්  

ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි. ඩු න් ේ Law 
Commission Report  ක ති  න්  ම්  ටි  
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  ම් ත් ටුම්  ේන් . 
මුන් න් ේ  ීමති රුන්  ධි ති ීමති  

ම්  ල්   ධි ති ීමති    ල්    ධි ති 
ීමති  ජී  ේ  කි  ම් තුන්  යි 
මුන් න් ේ ය  න් න්. ම් තුන්  යි 
ගි  ත මුන් න්  ුක න් ඩු  .  
ල් න්  කි  ම් ම්  න්  ම් විධි  

 න්  කි   යි   පි න්  රි 
මුන් න් ?  

 වි  ක  යි   මි ම් මි න්   
ම් ත්ර  වි ධී   න්  කි  ල්ලී  ක  

ති . 

 නි  ම්  ත් ටුම්  පි  පි මී  
 ච්   ුතතුයි. රු  EU  න් න්   UN 

 න් න්   ත   GSP  ේ  
න්  යි  පි ක්රි   ුතත් ත්. ම් ට් මිනි න්  

යි පි ක්රි   ුතත් ත්. ම් ට් මිනි න් ේ නි   
යිති     නි න   ක න රි තදී න් . 
රු තිතු නි  ීමති  පි  ේ  ක  තු  
  ලු දු ම් ති . තු  ය ධු   
ම් ත  ුතත්  න් න්  කි   ල්  
ටි . 

තුතියි. 
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
රු න්න  ුකරුද්  ත් ය යතු . තු  

වි දු 22   ක ති . 
 

 

[ . . 2.(8] 
 

ගරු ඉන්දික අනුරු ධ වහේරත් මහතා තග්රාමීය ය නිවා  හා 
ඉදිකිරීම් හා වගොඩනළගිලි ද්රව කර්මාන්ත ප්රවර්ධන රාජ 
අමාතතුමා    
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத் - கிராமிய வீடகமப்பு 
மற்றும் நிர்மாணத்துகற மற்றும் கட்டிடப்தபாருள் 
ககத்ததாைில் இராஜாங்க அகமச்சர்)  
(The Hon. Indika Anuruddha Herath - State Minister of 
Rural Housing and Construction and Building Material 
Industries) 
තුතියි  ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි.  

1979  (8  ත්ර   කීම ම් ( ලි  
විධිවි     කිරී    රු  යතු   
වි න්  විත් ති .  ේ   තු   
  ්ර ද්   ුතතු ක්රි ත්    
  ුතතු  ක  ුතතු  ය 
ති  ක විධි   න චි කිරී ම් ුතතු  ය  
ය  ම්  දී  ්ර  කිරී  යි කි  පු 

නි  ම් වි තදී  පි   කී  ක  ්ර  න්   
ත්තු   ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි.   

ලින්  ම්  කි න්  .    පු 
න්ත්රීතු   ත්ර   කීම ම් ( ලි  විධිවි   

 මුලින්    ුතතුයි කි   ුක න් දු 
 ීම ටින් න් යි කි  පි  න්  ;  

තු  න් න් වු  කි  පි න්  .  ත්ර න  

ක්රි කින්   ක  ති න්  පු න්.  ත්ර න  
ණ් ම්    ත් ම් න් න  ණ් ම්  

ක්රි රිත්  ච්   විල්  ත්ර න  ක්රි  ක 
දු වු   ක  න් න් වු   න් න් වු  කි  
වුරුද්  ක   ක ගි    න්  පු න්. ම් 
ේලි ම්න්තු   න් ඩ් ේ   ලු     

ලින්   . කු රි  ම්  
්ර  ක දු වු .  ම්  ්ර  දු න්   

 න   පු ණ්ඩු   ති රු ත්  
න  ණ්ඩු වු .  ? " ම් ම්   න්  
  ති  යි. න්   ති  ගි ල්   ම් 
 ති  යි.  ති  ගි ත්  ේ  ක 

 න්  රි යි" කි .    ත් ත් ? 
 විල් . යි  න් න් න් න්  ක ? 

"ත්ර න   ක ේ . විල්  ල් . ූලඩු 
 - ටු -  ේ  " කි   යි 

න් න් න් න්. මුත්   ම්කි  ල්  ක  
න්   ති ීමතිරීති ම්  ක දු  යශීලි     ම් 
ත් ටුම්  ද් න් ේලි ම්න්තු  ල්  

ති . ම් ලින් ම්කි  ල්  ක  
 TNA  නි   ේ න්ත්රී රුත්   ක 
ත්   ක   පි න්  ති.  

  විච්චි කිරී  ක යි  ූල රූ  රු 
න්ත්රීතු නි. තු ත් තු  ්ර ද්    ම් ම් 

න්  න් . තු ත් මි   නි  
.  ේ    කි   නි  
. තු ේ   ක ත් න්   ම් තු න් ම් 

ම් ීම   විත් ති  .  ්ර ත් 
න්  පු න්. නි  ක ත්  ය 
න්     නි  ති   ක   ත් 

න්  පු න්. යි ම් ද්න   ති  ේ   
ත් ලින් ති  ල්  ල්  විච්චි   
   ුතතු දු  ීම  ම්   

න්  ම්කි  ණ්  යයි ම්  ල් න් 
ත්   න්  ත් න්  න් .  ල්  
  .  ණ්ඩු   ති රු ත්  න   

ත් .  ණ්ඩු   පු ධි  ති   
. යි   ධි  ති  ම්  

ත්ර   කීම ම් ( ලි  විධිවි     
න්  කි  යි  ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි. 
තු න්   ේලි ම්න්තු   ටි   තු න්  
තු න් ේ  තින් විල්  1224 දී ණ්ඩු  ත් . 
 ත්   තු න් ේ  ුක න්  
ත්  පිල් කින්  පිල් කින් ත්  

න්   ම්    .    
න්  න්  තු න් ේ  මි   ල්  
;  මි   රැ ට්ටු . මින් ුතතු . 
       ක රුන් න් න්  . 
 ක රුන් න් න්  ීමති දු .  ුක න් ලුත් 
වි දු ; ලී  දු . යි  මි   පු 

වි  ල් ත්  මින් ත් වුන් ටු  .  

 පි ම්   විත් ති .  ුක   
රැ වි  ක   ීම ම්  ඩු  ති . 
න රි තදී   පි   ේ .  ේ   
 ත් ලින්   ත්   . පි 

මි   තු  වි  ති . 

 ති  ්ර  මි     මු ලිම්   කි  
 යි.  තිබුණු ය ත්ර  පි  න් 

 ක  න්.   පුද් න් ේ  රු  . 
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ේලි ම්න්තු  

ම්  ක රු  ති න් න් ල්ටීටී      පු  ත් 
ල්ටීටී   යි කි  . පි න්   88-8  ත 
ල්ලි   විමු කති මු ත්  ක  තු  
ලි පු   ට් න්  වි  පු  ම් ත් 
න්  න්ති   ත් විරුද්  . මි  
 වි  ක යි  ජ්ර ජ ල්ලි   තු  කකු 

 ම්   වි  ක පු ත් ම්  
විරුද් යි.   පි ත් මුතු න් ේ  න්   

.     ම්  න රි ත්   
යි. න්ති  ුක  දී රැවුල්   රු   
 පුද් න් න රි ත්  රු - ේ ල්- කි පු  

ම්  විරුද් යි. ත්ර   න්  ම්කි   ක 
ූල ම්  න්  ම්   ය තුරු න රි ත් 

      ල් න් ත්  
න් න් න් දී  ණ්ඩු   ලි    
ත් ම් න් දී  ම් ම් රු    ේ බින්  

 ජ පි යි ල් න් ුක න් න් න්ජ කි  
 න් යි.  ක ත් න්   යි  පි 122  

්රල් 12    ක  ක.  මු ලිම් රු  රි ද් 
න් න්    මු ලිම්  ටි ත .  මු ලිම් 
රු      රි  කි  දී   රු  
  න්   කි න්  වුරු ත් ටි ත . ම් රු 

  ටි   බීේ ම් න්ත්රී . තු  ම්   
  . තු ේ   ක  ම්  කි යි. 

තු ේ පු ල් ම් කු ේ  ත්   
න් න්.  ක   තු  ? ම් මු ලිම් න්  මි  

න්  න් දීන් යි.  මිනි  
න් දීන් යි.  රු  න් දීන් යි. 
වුන් ත්ර දීුකත් යි. යි  ම්කි  දු කින් 
යි න්  න්  ත්ර   ක  ේ  

න් න්. න්   ේ  වූ ත්ර ත බිල්  ක  යි 
 විරුද්    ලු   ත් න් න්  
 ත් ම් න් ම් ත් න් න්; න් දු ක 

විඳින් න්. 

ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි    මුන් න්  
නි   තු     ත්  ය 

ේ  බී ති   ද් ?  මුන් න්  ම්කි  
ලු  ක ති  ම්   ලු  කු ණ්ත් ති .  

තු  වි  ක ති   ක යි.  තු  ච්චි  
ගි ත . මුත්  කු ණ් ච්චි  . යි  ම් 
ුතද්  න්   ලු ේ  තු  නිච් .  

ද්න  පි කු ණ්  ල් ්ර  තු ේත් . 
කු ණ්  ල් ්ර  තු ේත් . පි  ලු 
ේ  ුතතු තු ේත් . පි ම් ුතතු  
. ම්  තු   ම්      නි  පි ඩු න් 

න්   කි  . යි   පු න් තු ේ 
 ම් ම් ද් ල්  විච්චි . 1224-122  ත 

පු  -  ත් -   මු ලිම් රු  
විච්චි   වුන්   න් .    මු  

ීම   ල් ල්  ක   රු න් නි ම්  ීම  
 ම් ;  ක  ම් .  නි   ල් න් ම් 

ත් ටුම්  රි තියි.  

යන්  ්ර     ක  කි න් න්? ම්  
ත් ටුම්   ද්න  ම්   පු ල්  
යන්  වි  පි ම්කි  යශීලිත් කින් ුතතු 

කිරී     ්ර   ති ; තුති    
ති . ම් වුම්  ක ය  ම්  කිරී   ල් න් 
වි   ති . රු   "  පු න්  ේ 

ට්  ක  වුරු  ත්  ම්    ක 
 න් .   කි  ලු  ක . ම් 

ේ ද් ල්  ත් ය " කි . යි   
 යි  ේ  න් න්.  නි   " ම් ත් 

ටුම්  යි    ක  ම්   න්  
" කි  වුරුන්  කි න්  ත්   ම්  
  ක  ක ති  1212 දී  ම්  ම්  වු ණ්? 

 මු ලිම් රු  න   රු  ලු   කින්. 
 රු  න  මි  රු  ලු   කින්.  
 දු  ුතද්  ක    ත් ම් ම්  

ත්තු  ත්ත්  ත් වු   යි ේ   
  . යි  පි   ඳු   ්ර  ක ත් 

ල්   . මුත්   ති ය ත්ර   
ුතතු .  පි   වු  ක ත් විච්චි  .  

මි  ම් ේ රු  82  දු  ක නි   
තු  න්  පි  පු න් වු . පි   තුටු . න් 
යි රු  ම්     දුන් ?   ම්  
රු න් නි න් දුන් ?    .  රු න් 
නි ල්  න් ම් කි  කි  ල් න් ේ ද්  
පි    ත් .  ම්  කින්  ති    ම් ේ 

රු න් ත් ද්න  ම් ත් ේ   ත් ම්  
යි රු  ති රුන් ේ රු  ලි  න්න  

 ඟුල් පු ටි. 

මි  රු  න්වූ   නි  න් යි න් න් 
කි . යි  ටි-්ර ටි න් වි ම්   ලි  
න්න  විච්චි     ති රුන් ේ රු  ඟුල් 

.  යි 1224-122  ත ුතතු .  
විල්  පූ    ේ කි   " ම්  යි   
  වි  ුතතුයි" කි . යි  පි තු න්  

කි    න්    රී න්  කි .  ම් 
ට්  න් න්  ති න් න්     
ති යි. ේ ත ද් ල්  වි  ක   කු ේපු 
ද්දී  ති   රි  න්    ුතතු  

  කි .  තිබුණු න්   
යි  ල් න් තදීත් ම්   න්  
න් න්.  

ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි  ම්  ක ම්කි  ේ  
වු  ක ති    න ලි  කි .  වු  තු  
 ක ටි ; තු ේ  ටි ; මි  න්  

ටි .   ම් ත්ර   කීම ම් ( ලි  
විධිවි   න් ති   ක     කු  ේ  තු  

   ුක  ඬු ම්     පුද්  
රී ක   න්  පු න්    න්    න්  

පු න්    ුක න් ීමති  ක න රි ත් න්  පු න්  
කි   ලු  තු ීම ති .  නි   
ද් ල් නි න    යන්  න   ේ ට් 

ති  ේබු  නි   ීම   මි   ටු ද්   
බී ම් ේ ක න්  ණ්ණි ද්  තුවිලි ලින් 
න් ේ මුණු  න්   න්    ක 

යි ම්  ති න් න්. ේ වි ද්  ුතතු 
තිතු ත්  ධි  තිතු ත්   තුති න්    
   කිරී  ූලලි ත්  ීම  .  

 තුතියි. 
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
රු ලී ම්පි   තිතු . තු  වි දු  
 ක ති .  
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ගරු පාධලී චම්ිළක රණවක  මහතා 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
තුතියි  ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි.  

ම්  ල් බි  ක ත් ල්  නි   ත්  ක  
 ලු  න්   ක; ල් ගි  ත  
 ටි  ක. මුත් වුණු     
ලු     ණ්  යිති රු  රුණි න්  
  පිරි  ලි   ත්ර දී ක්රි   
 පිපිරීම්  න්   තිවි  ුක ය  දු වුණු  

තුරු න්ීමම් දු වුණු  තිවි   ක ටින්   
පි   ජී ත්   න් ේ    බි ම් න්  ත් 
වුණු  ක ටි යි  ම්  කින්  න් න්. නි 
ත්ත්  ක තු     ක    ුතතුයි. 

ත්ර   කීම ම් ( ලි  විධිවි    2 9 දී 
     බ්රි ය ත තිබුණු යි. ේ. . රිල්  

ය  ේ  කිරී  පු  ීමති ද් ති   
පිටින්  පි යි. ම් ත්  න්  පු 

 ක. ත් රැ වුම් නි  තු     ම් 
     ක . ේ ම්  

තිවි  න් ල්  ඳු ලින් න්න  පු පිරි  ක.  නි  
නි ත්ත්  ක  ම්  තු  ති න්    
ීම   ලු ේ  කී  ක   මු  ්ර  
න්  .  

න් ම් ති    විවි  වි   ති . 
මු න්  ම්  ේ   ීම   ක   ීම  
ේික  ත්ත්   ීම  ලී  ත්ත් න්  න් න් 
ති  රණ  යිති  ක   වුරුත් පි  ුතතුයි.  
ේ  ම්  ක්රි ත්  කිරී ම්දී චූන න් ේ  

මි ම් පි  ඟී කින්      
ක්රි ත්   ති  ත්  පි  ුතතුයි.  ේ  ම් 

 ක්රි ත්  කිරී ම්දී ීමති  පි ත් ත් ත 
ූල ේ  ල්    ක්රි ත්   ති  

ත් ේ රණ  න  ලු   පි  ුතතුයි.  ේ  ම් 
    විධි   ද්  වි  ක ටි  

විච්චි   ද්  විරුද් දීන් ේ  න්    
 ීම ම් නි  ුක  වුන්   ුතතු 

කිරී  ත්  ගි   ක ත්  න් න ලියි. 
 රණ  තදීත්   රණ තදීත් පි  ක .  ේ  

ම් ත් රූ   ම් ට් ීමති  ම් 
ේලි ම්න්තු   ද්   නි  ම්  ත් 
ීම ත්  ලු  ක.  නි  ම්  ුක  
ත්  ක  ම් ය     
ත් පි    ම් න් න් වුණු ත් ටුම් ත්  
.  ේ  ීමති ටුම් ත් ම්  ේ ම්න්තු   

ීමති ති ේ ම්න්තු   ීමති මි  දී ලු  
තු     ය  තු .  නි   
 ක ම්  යයි.  ය  ටු කිරී ම්දී  රුණු 

කි  ක   න්  . ීමති රීති   ක  
 න්   . ත  ති   ේික  

ත්ත්   ේ වි ද්   ේ   වි ද්  ්රති ත්ති    
ේ  ේ  ක   ේ   න්   ේ 

ීමති රීති ති .  

ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි  පි ල්ටීටී  ත්ර  
මු  දී     . පි ති න්  ුත  මු  ක බි  

. ත්ර   කිරී න්    විරු න් පි  
පි ම්  වු . මුත් ේ  ත්ත්  ුක  ම් 
වි   ක   ක  ය  කි  ්ර  න්  
න රි ත ති .  

ේ ට් ලු  ක   ජි න් ය   ක  
තු  න් යි.  බ්රි ය ත  ක  ත් න් යි; 
්ර ත  ක  යි.  නි  පි ල්   ලි  
ුතතුයි පි දු ත් ම් න්   ක  ු  ත්  

  කි   .     ක ණි  ත් න් ත් 
  ති   ත්ත්   රි ේ   

ති . 
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
රු න්ත්රීතු නි  ම් තු  නි මි   වි දු 
. 
 

ගරු පාධලී චම්ිළක රණවක  මහතා 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

යි  ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි.  

බිම් ම්   ති ම්  ුක  ඩ්ර   ඟින්  
න් ේ ත දු   ඟින්  ේ ්ර  ඟින් 
යි  ත්ර    ක්රි ත්  න් න්.  නි  
  යයි  ම් ට්  න ුතණු  ති න්   රු 

මු  ක. රු ලි   ක  යයි. ද්  
නි න්  ධී  ලි   ක  යයි. 
 ේ   තු වි  මු  ක  යයි.    

 ේ 1  ු  ක වි  මු දු රණ  ක   ක  
න්  ති .   ම්   ක  ත් 
 ති .  ම් න් තුන් කු   

න්  පු න්  ක යි.    වි  මු   
 ත් ති න්    ක.  ේ   යයි  

ේ ම් ත්  කුත් ද් ල් රැකී    තු 
ු න්  ක. වි ද්    වි ද්    ේ 
ට් ම් ත්   කිරී ම් යිති    ේ 

ු න් මු  ඟින්  ුතතු කිරී ම් ක්රි ලි  ක  
යයි.  නි    ත්ර  ේ   ක  ම් ම් 

 ක ණි    ම්  ේික  ්ර   ේ ේික  
 ේ   ේ වි ද්  ්රති ත්ති   ේ   ක  

්රති ත්ති  කි  රුණු ල්  කිල්    ුතත්  
 මි   වි ද්   නි    ක  ම් ම්  
 න්   දු  . ම් ම් න් න් ම් 

ටුම්  ක ගි   න රි ත් .  ටුම්  ම් 
 පූේ  ක්රි ලි   මි  නින් නින් 

පු චි පු චි   න්  ක   ්ර  
මින්  නි  .  

 

තුතියි.   
 
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
රු ්රම් ත් . ත්  න්ත්රීතු . තු  වි දු 

22   ක ති . 
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ගරු වප්රේම්නාත් . . වදොලවත්ත මහතා 
(மாண்புமிகு பிமரம்நாத் சி. ததாலவத்த)  
(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  
ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි,  ම්   

දුන්  තු  තුතියි.  

ගි   රිච් ේ  පු  ත්ර   කීම ම් 
( ලි  විධිවි    ම් න් න් කුත් 
ේ  තින් , වි   න රි ත්  පි 
 ක .  තු    නි   ේ  
මි  න්ත්රී රුන් ේලි ම්න්තු  දී ම්  ම් න් න් 
දීේ   ක ති  දු වි  න් ල්  මින්  පු 

රූ  ක යි  න ලි   ක  ක. යි, පි දී 
ත්රුම් න්    ක ති , ම්  ේ මි  

රුන්  න් ,   විරුද්    
 ක යි කි  . පි  න ලි  කි න්  
.  ුතද්  ති  තු    ගි  

ත්   .  ුතද්  ති  තු  ත්ර දීන් 
ේ  කිරී     ගි  ත්  . 
තු න්  කි , 2009 වුරුද් ද් ුතද්  න් වු   

කි . මුත්, ුතද්  න්  වුරුදු 22 ක න් ත් ලින් 
  ක ල්  වූ ත්ර  ්ර  නි  ම් ත් 
ය  පි  ක .  

ලි ල් ්ර න්ත්ර  ඳින් ය ේ  වුණු රි  
 ක ත්   මු. යිති ම් වින්  

    Patriot Act ේ ත්  බි  
 ති .  ීම තිබි දීත්  ත්ර   කීම ම් 

( ලි  විධිවි    ය    repeal  
ුතතුයි කි  ේ ට් වි  ක   කි  ම්    
රැන යි. ම් ට් ය  ක   ම් ට් මි  
ණ්   ම් ට් රීත්  රැකී    ීමති  
ත්  ති න්  .  

 ක ති  ක ේ  න්    ගි  
න්  කි  වුරුන්  කු වි   ම්  
ම් ති න් න්  තිවිල් න්  ීම  දු   

කි යි  න් න්.  ත්  ල්  ටි   
රු  මුන් න්   තුවිල් න්  න්  

කි . මුන් න්   ුතත් ත්  මුන් න් ේ 
තු     ය ේ    ීම  

  ම් ණ්ඩු     යි. යි  
තු න්  වි න්  බි  ුක බූ 1224-122  ණ්ඩු ත් 
තු න් ේ   කි   ල්ලී   වු ණ් .   
 ටු න් වු ත්  ක න්  .   ණ්ඩු   

ටි   වි  ක ත න්  විධි ත ්ර  ත් 
තු න් ත් න්       ණ්ඩු  ත්     

ත්   බු  ම්  ති න්    ම් 
 යයි කි  .  

ණ්ඩු  ටි   න ලි  ්ර   ුතතුයි   
ල්ටීටී  රු න් වි  පිරි  ක   ටි ත්  ගි  

  වි   ්ර   මි  ය  ක  ත් 
 ති  . ේ   තු  ල්ටීටී  
රු න්   ක නි   ති .  

ණ්ඩු  ක ටි  පි න ලි  කි   රැ වුම් ත 
දීේ   ක    රු න්  විරුද්  මිණිලි 

 මිණිලි රු න්   ක රු න්  මි  ගි න් ති  
   ීම ම්    ණ්  ක 

ටි     රු න් නි  කිරී ම් කි  
 ලී    මි  ක ත්    පි  

වි   ත්ත්  ක  නිේ   ති  .  නි  
පි කි  ුතතුයි  ේ මි  රුන් ම් න් න්  
තුරු-   රුන් ම් න් න්  කි  

 ්ර  ක ති .  ම් ත්  න් න් 
ේ ට් ය  ක  දු ත් වුරු න් යි. 

   ුතද්  න් වු  කි  ත්ර  ්ර  ත් 
තින් න් ; ත්ර  ්ර  දු ීම ති න් න් . 

ත්ර  ්ර  ති   ක  ම් න් න්  222 ක 
 කි න්  පු න් ය  ක බි   කි න්   . 
නි ත්ත්  ක ති  ත් ේ විරුද්   ක ත 

න්ත්රී රු  වි  කි   ේ ට් ටි  ුතද්  මු  
ජි න් ේ ය  තිවි යි කි . මුත්  

තු න් ේ ණ්ඩු  ේ යි  ේ ණ්ඩු   ුතද්  
මු   කුත් ේ  ගි  න් . 

  ේ  ය ති  පි ුතද්  මු  
ගි  න් .      ක  

න්  ුතද්  මු  ගි  න් .  ලු  
 ක  ලු  ීම න් න්  ක ? පි ද්  

රණන්දු  ක  ති    ක  කිරී ත්  ම් ට් 
න ුතණු   ුතද්  මු  ගි  න්  ුතතු  

.    න ලි  කි න්  .  

   ම්   නි ත්  
වි    රූ  ක  න්  ති . 
ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි  ත් ේ  ම්පූේ  ීමති  ක 
බි  න් න් . ීමති  ණ්   . ුක ය 
ේ  ුක  ීමති  ණ්   .  ුක   

ත්ර   කීම ම් ( ලි  විධිවි    
 කිරී  තු න්   තිබුණු  උ  ත්ත්    

තිබුණු ල්     ල්  ති    පු 
නින්  පි විත් ති .  

  ත් ටුම්     ීම ම් 
නි  ක ත් ම් ත් කු   න්    

 28   21  ක  ඩු ීම ති .  ේ   ත් 
පුද්   ක   ටි   වුරු ීම   

ත්ර ත් කු  රැ වුම්  ම් වි  කි  
 දී ති .  ේ   ම් පුද් කු  දු    
ුක   න්  කිලි  ති  ම්  රීරි  

පී   ති  ම්   න් ත් පු න්.  
 ක ත්ර ත් කු ගි න්  පුද්  නිරී ක  කිරී  
 ධි  ය නි ේ රී ක  ඟින් න ලි  
 න්  පු න්  පුද්  ම්  වින් ීම  
රූ ත කුරිරු කිල්   ක  ති  කි .  

ම්  ති  ීම  පි    ඩු ලු ඬු  
 කිරී   පි ම්  .  

ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි    ත් 
ටුම්  ඟින්   ීම    ක 
ල්  ති . ම්  න් කු ම් න් න් 

ීමති කු ේ න් රුණු කි   දී     න් ේ 
ති මිත්ර දීන් මු ීම   දී  නි  ීම  

ම්  ? පූේ ත තිබුණු මුත්  ුතතු 
ම්  ක  ඟින් න රි ත්  ති .  

 ක   ්ර  ම් කිරී  පි  න්  ්ර  
්ර ේති ත 2(  න්ති  ම්පූේ න් ත්  ති . 
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 ුක   ්ර  යිති  ම් න් න් ය   දී 
ති .  ල්   ලු   ත්ර  

 කීම ම් ( ලි  විධිවි    ම්පූේ න් ත් 
    ම් ම්     

රු කු    න් කු  ත් පු ල්  
යිති ම්  ක    ත්ත්  ක   න ලි   
නිේ   ති   .  

 ය  ක  ම් න් න් රණන්දු රණ  නිද්දී 
ත් රණන්දු රණ  න්    ගි න්   රණන්දු 

රණ  න්  .    91 ක   ීම    
 ය ීමති  ත් වු ත්    

ම් න් න් ත් ු  ත් ම් රු කු වු ත්  
91 ක   ීම ම් කි  ති   පි න් . 

රු  91 ක   ත්ර ත් කු  
න රි ත් න්  පු න්.  ය ීමති තත් ති . 

ච්  කි   ත් ත් යි. ය 
ීමති  තු ත් -  ක  ත් 19(1  න්ති  ත්ත්- 
 ච්  කි   ු  ති . යි  

ත්ර   කීම ම් ( ලි  විධිවි     
වි  න්  කිරී ම්දී  ති  ීමති න්  

 විත් ති  කි    න ලි  ්ර  
.    පිටින්  ීම     

ීම   ම් ම්   ක  ති . පි  
පි න්  .  නි  තු     නි   

රුන් න් ේ  වි  ක ත  ක 
රුන් න්  ල්  ටින් න්  ම්   ණ්ඩු  

  ද්  විරුද්  න්   කි යි. ය 
 ක  ම් න් න් ුතතු කිරී ම්දී තු න්  
ලු  ණ්ඩු ත්  ක  න්  ුතතුයි. නි  ක 
යි ම්  ති න් න්. ම්    

ම් න් න් රු යතු  තුති න්   න්   ේ 
ට් ති   කි  ක   න්    

කී  ක න රි ත් න්   තියි.  Hon. Presiding 
Member,  I think I have two more minutes. 

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Yes.  

 

ගරු වප්රේම්නාත් . . වදොලවත්ත මහතා 
(மாண்புமிகு பிமரம்நாத் சி. ததாலவத்த)  
(The Hon. Premnath C. Dolawatte) 
ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි  ම්  පි කි   

න්    ක වි  න් ති  . න්   
ත්ත්  ක  ති . ්රි    ඟින් න  

ජීවි   න්  රු  වුන් ේ ්රි  
 ල්  න්  රි  න් .  

 නි   රින්      කි  ක 
ති  ම්  ත්රී ීම ේ  ේ යි ල්   න් 
වුණු petrol shed  ක   ත් ම්   න්   
ීම      නි චි   මු  ක  දී ම් 
ම් ක්ර  ක ති න්  කි .     ලී ේ 4  වි  
ට්රල් ්ර  ක යි  න් න්.  
දු කු  ට්රල් න්  පු න්.  

   ම් යි.   ති ීම  වි  
්ර  ක  ති . ලී    න්ත්ර  
ම් න්   ූල න්   ක න රි ත්    ලින්  

   න්  පු න් ම් යි. ම්  
 ්ර ගි  ද් ල්. නි  ම් න් ුකත් 

 ක්රි ත්  න්  පු න් ම්  යි කි  
  න්  ති .   ද් ල්  

්ර ගි    න්  පු න්.  

 වි  ක යි. ගි  ත්  ම්   
න රි ත් .    කු   ධි ති ත්  පි  
 ක . ත්   වු . පි    
න්     ක     ේ ලින් 
න්  පු න් ක්ර  ක පි  .  

ම් න් ුකත්   ක ම්    මු 
. නි  නි  ක ත්  පි  

  ක න් න්      ක   
පි ටින් න්  පු න් ම්   ේ ්ර  ේ  

. නි ක්ර   පි     ක  ක 
න්  තියි.  

 න්  ම් ත් කි න්  . ගි  
21   ති  "මු   රි "  මු   ගි 
වු  කි    න්ත්රී රුන් යි කි න්  
න්ත්රී රුන් කි  ක කි  ති   "   දු 
න්  න් න් .   න්  න් න් "  

කි .  න ලි  කි න්     1224දී න්   ක  
තිතු   ත් වු    තු ේ ති  
ේ  නි   නි ජි න් 4 න් කු 

න්   තු  ගි ල්  තු  ුක න් ති  
රි  ේ ත ීම ටි .  වි   

 ක     ීමති කු ටි   න්  
න්    කු ටි     

" ජි යි" කි  ත් න් .   නි     ක  
කි  විධි   "  දු න්  න් න්    දු 

න්  න් න් " කි  ලින්  න්  පු න් 
කු    න ලි  කි න්  .  

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
රු න්ත්රීතු නි  තු  නි මි   යි.  

 

ගරු වප්රේම්නාත් . . වදොලවත්ත මහතා 
(மாண்புமிகு பிமரம்நாத் சி. ததாலவத்த)  
(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

  වි දු  ක න්   ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි.  
 ක  ය  කි  තිබු     මු  ගි    

ගි වු ණ් යි කි  න් කි  කි . දී 
ීමති කු   මු  ්ර  යි  "   ක  22 

ච්  ගි වු " කි  .  ච්  
ගි වු ණ් . යි    මු  ගි වු . 
  ක    තු  රණන්දු න්  ේලි ම්න්තු 

න්ත්රී කු ටි   ත්  ත්  නිද් ත් න ලි  
කි     මු  ගි වු  කි .  

 තුතියි. 

 
ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
රු  න  න්ත්රීතු . තු  වි දු 22  
 ක ති . 

831 832 



ේලි ම්න්තු  

[ . . 1.2 ] 
 

ගරු වර හණ දි ානායක මහතා 
(மாண்புமிகு மறாஹண திஸாநாயக்க)   
(The Hon. Rohana Dissanayaka)  
ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි  ත්ර   කීම ම් 

( ලි  විධිවි    ශු දී  කි  ක 
තු මින්  ම් ත් රී      වි   

   ත්  ල්  ක  න්   
බී  පි    තුටු . 2 9   (8  

ත්ර   කීම ම් ( ලි  විධිවි     
  ටි  ක යි;  කි  ක යි.    

ට් තුණු ත්ත්  ුක  ත්ර   කීම   
ය ුතතු කිරී  යි. 2 9     වුරුදු 

(1 ක   ති .    තු   
කි  දී     තු ත්  ති .  
වි ද්  ය රු ජී. ල්. පීරි  තිතු ත්  ධි  ය 
රු ලි ේරි තිතු ත් ූලලි  ම් ුතතු ද්  

. ත් න් ති රු ධි තිතු ේත්  රු 
් යතු ේත් න ත් ීම න්  ේ  ම් ට් 
ත්ර   න්  ුතතු .  ේ  න රි ත් 
ම් ට් ත්ර   කිරී   ුතතු .  

වි න්  ත්ර   ම් ම් තු  නි  
න්  වූ න් පු රුත්  කිරී  ත්   ේ  

රි න්ඩ් න්  වූ න් පි    
ල්    වුන්   ක  කිරී  ත් 
ුතතු කිරී  ම්  තු න් ත්තු  ්ර  

රුණු  .  ති   ත් රුණු  
   ම් ීමති  ත්   28 ක  ක  න්  ීම ම් 
   21  ක  ඩු කිරී  ම්  ඟින් ද්  
.  

 ේ  රැ වුම් ත ටි   න්   න්  
ම් න්  කුත්  ති . "  න්  
න් න්  .  න්  න් න්  . වුන්   
න්  න් න් . වුන් ුක න්  කි   ක 
 න් න් " කි මින් ම් ම්   

 පි කි .  චූන න් ුක න්   වි  
නි   . වුන් ේ ති මිත්ර න් නි  

. යි  ම් විත් ති   ත් 
ටුම්  තු   විධි     තුටු න්  

පු න්  ීම  වූ රුණු  ිය  ක තු ත්  
තිබී   ත්.  

පි ත්ර  ුක   පිරි  ක යි. ත්ර  
 න්  ති  පු  විවි  න් ත්  . 

2 9 න්  ේ ට් ධි ති රුන් කි  කු   
 .  ේ. ේ. ේ  තිතු    ්ර  

තිතු   දු.බී. වි ේතු  තිතු   න්ද්රි  ණ්  
කු තු  තිනි  ම්   .  ඩුදු  තු  ක 

ේ  න් ේ තු  ේ ත්ර  තිබුණු    
ත්ර  න්    ම් ට්  ම්  
ත්ර  න්   ක  න්   පි  
ක්රි ත්   න්   ක  ධි තිතු යි. තු  

ධි  න්  ධි ති  න්  
ත්ර   කිරී   ුතතු .  ේ   

 ක  ල් ම්   ුතතු   ේ  ධි ති 
  ක  තිතු   ුක න් වි  ේ  

 ක  . ත්ර  නි  මි  ගි      
මු ලිම්  ද්   න්දු  ක්රි ති නි  ම් කි  ේ වු ත් 
ජීවි   ටි .  ණ්  නි    ජීවි  ති   ති  

ති න්     ම්   ත්ර   න්  
 පු ධි තිතු   ේ  ධි තිතු  තු 
 ුතතු . දී ම් ට් ුත  මු   ලී  පි 

 ක   තු වු .     මු ලිම්  කි  
 ක ති  ට්   ත්ර  විරුද් යි. 
 ත්ර  විරුද් යි.  පි    ක 

 ති . ේ ට් තිබුණු ත්ර දී ුතද්   
ම්      තු ණ් 122  ේ ත දී  .  
 ත්ර   පු නි   ලුත්  ක   නි  
ම් ට් න රි  න්   කි  බු .  කු  

  දුම්රි    ල්    පු ම්  
ේ  පිච් ල් පූ   ගි  ති තුන්   ක   
 ත්ර දී ක්රි  නි  ම්  වි  වි   ක වු .  

 නි  තිවි   ක මි  ගි .  

ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි  ඟිලි නි ති  
ද් ල් ති වු ත්     න්  පු න්. 

යි  ණ්  ක නි  ති වුණු ජීවි    
න්  කි  කු  කි  ක .  නි  ත්ර  

 කිරී ම් කී  යි   න්  තිබු ණ්.  
 පු න්   ක  ධි තිතු    ක  ල් ම් 

  ක  තිතු    කී  නි  ුතරින්  .  
 ත්ර දී ුතද්  පි  ම්  රු    .  

2015 ේ ත ේ   ත් වු .  1224 ේ ත  
ේ   වු     ක තිබුණු නි  122  
්රල් ත 12 නි  කු න ත දු වූ ත්ර  ්ර  

නි  ති වු .  ම් ට් ත්ර දී ක්රි  ක ද්  වු . 
 ත්ර දී ක්රි  ති න්  ලින් ම් ට් බුද්ධි   9 

 ක කි  තිබු   " නි ත්ත්  ක .  
 න්     ත් ම්   ම්  

ුතතු න් " කි . යි   පු  
 ක  ?   ේ ම් කි න්  ත්  න් න් 
. වුරු වු ත් න් ේ කී  පි  ල්   
. වුන් බුද්ධි   දුන් තුරු  රි .  

නි  122  ේ ත කු රි  ්ර  ම් ට් ති වු . 
වුරුදු 22 ක ට්  නි  ජී ත් වු ත්    ්ර  
නි   තු   ත්ර  පි   ක ති වු .  

ේ    ්ර  නි  තිවි   ක මි  ගි ; ද්  
වි  වු .  ක යි.    ේ   

ේ ත   මු යි තිබු ණ්. 1224 ේ තදී 
පි   ණ්ඩු  ම්    රි න් 

ේ බිලි  8.4  වි ද්  චි  ්ර  ක තිබු .   
ේ   ය    වුරුද්  රි න් 
ේ බිලි  4  දු මු ල් ්ර  ක බු . 

වුරුදු තු  රි න් ේ බිලි  24යි.  
ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි   පි International Sovereign 

Bonds ත් න්  තිබු . යින් රි න් ේ බිලි  
21.4 ක   ණ්ඩු   ත් . 122   

ේ බිලි   4 ක ේ   දී  තිබු . යි  
1212දී  බුණු මු ල් න  ලු    ම් ට්  
ය න්  බුණු ම්පූේ   ති  

ති . ම් ට් නි   න්  රි ත්ත්  ක  
  ති . යි    ත්    

ම්    ක  තිතු  නි  ති වුණු ත්ත්  ක 
කි  න් න් .  

 පි ේ ්ර  මු  . ද්ශී  න් 
ත්  ක ලු  පි මු  . යි  ම් 
ලු 1224දී න් ත්   ණ්ඩු   රැන  නි  ති වූ 
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 කි   ම්    ක න්  .   
 න් ේ රැන  ත් ේ පි    

ේ න්  ත්  . පි  ත්ත්   න ලි න්  
  ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි.  

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
රු න්ත්රීතු    නි මි   න් න්.   

 

ගරු වර හණ දි ානායක මහතා 
(மாண்புமிகு மறாஹண திஸாநாயக்க)   
(The Hon. Rohana Dissanayaka)  
ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි    වි දු   ක 
 න් . 

ේ  ධි තිතු   තිතු  ්රමු   නි  
  ම් ති  ලු  නි  පි තුරු  

දී   ය න්ත්ර  නි න් ත්   න් යි 
ත්තු න් න්.  

ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි   විඩ් - 2   
ත් ත්ර  ක  වු .  ලු ත් වි    ම් 

ටින් තු න් කිරී  ය  පි   ක්රි ත්   
ති . ම් ්ර   ම්   න්  පි  

න් න් . ධි තිතු     ේ    
ත්  කති ත් න්  පි ුතතු .  ේ   ම් 

කි  ලු  ක  ම්  තිරි   ම්  
 ත් කින්  නි   ත්  ේික  ේ  ති 
  ජී  ට්     ජී  ත්ත්     
ය   ය  න   දු න ුතණු  ත්  ම් 

ත්ර   කීම ම් ( ලි  විධිවි   ත් 
ටුම්       පි  ක න්  
තියි. ම්  ත් ටුම්  ඟින් 

න්  ටි  ත්  යින් නි  වුණු ත්   
ේ   ම් ත්    දී 

ත්තු  න්  පු න් යි කි    .  

තුතියි.  

 
ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
அடுத்து தகௌரவ க.வி. விக்மனஸ்வரன் அவர்கள்! 

உங்களுக்கு 6 நிமிடங்கள் உண்டு. 
 

 

[2.26 p.m.] 
 

ගරු . .වී. විේවන්ෂනවරන් මහතා 
(மாண்புமிகு க.வி. விக்மனஸ்வரன்) 
(The Hon. C.V. Wigneswaran) 

Let me thank the Chair for giving me this opportunity 
to speak about a heinous, hideous, barbaric and draconian 
law in existence in Sri Lanka for the past 43 years. It 
came in as a Temporary Provisions Act, but it has had a 
two score and three-year stint thanks to the successive Sri 
Lankan Governments who preferred their own individual 
safety than the safety of the people. The provisions of this 
Act have been conveniently used by successive 

Governments to silence their critics and to terrorize their 
opponents. It has been mostly used against the Tamils 
and, in recent times, against the Muslims. Many an 
innocent person had been convicted solely on the basis of 
uncorroborated confessions made to police officers, 
which were manufactured by the powers that be. 

The very Act which sought to prevent so-called 
terrorism fanned the flames of hatred and violence. When 
the State decided that a person must be kept in long 
custody or detention, it immediately preferred to take that 
person into custody under the PTA, whether he had 
committed any offence or not.  

Often Judges grant conditional bail to persons 
detained for long periods without charges or indictments 
being filed, advising the Police or the Attorney-General’s 
Department to file cases when they are ready. More 
often, such cases are not filed. It could only mean that the 
purpose of the arrest was detention and incarceration of 
the person rather than any severe act committed by such 
person. The PTA has been an instrument of repression 
rather than a mechanism to ensure public security. The 
powers that be have so far raised the bogey of terrorism 
and kept this draconian law in the statute books until 
now. It is high time that the PTA is withdrawn altogether.  

Mostly, those taken into custody under the PTA are 
political prisoners or prisoners of conscience. A political 
prisoner is a dissident generally, who is critical of agents 
of governmental authority - military included - or ruling 
elites. These political prisoners are different from 
common criminals.  Whereas political prisoners are 
involved in some type of group struggle against the 
establishment or the ruling elites, common criminals are 
typically involved in an element of satisfying their self-
interests. Political prisoners are those penalized by legal 
systems and imprisoned by a political regime, not for 
their violation of the country’s codified laws, but for their 
thoughts, ideas and actions that have fundamentally 
challenged the existing power relations. It is the State 
which identifies individuals as common criminals and so-

called "terrorists". Prior to capture, they may have been 
dissidents, revolutionaries, social reformers, freedom 
fighters or radical thinkers depending upon the nature of 
their activities and how their activities were interpreted, 
but they all become so-called "terrorists" after arrest 
under the PTA.  

The Amendment Bill seeks to give a few cosmetic 
concessions to those taken into custody under the PTA. It 
has not examined the crux of its illegality. I say illegal 
because, in comparison with our regular criminal law, 
there are provisions in the Prevention of Terrorism Act 
that go contrary to the basic principles of criminal and 
evidentiary law. Act No.48 of 1979 permits the 
conviction of a person purely and solely on his 
confession made to a police officer. Our regular law 
forbids the acceptance of confessions made to police 
officers as evidence. Thus, the Amendment Bill seeks to 
make cosmetic changes, forgetting that the law itself is 
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contrary to the regular law of the country and, therefore, 
needs to be jettisoned from our statute books. The general 
civilized law of our country frowns upon the admission as 
evidence of confessions to police officers due to the 
danger of confessions being "manufactured" in police 
stations through physical or mental intimidation. Such 
admittance by a "politically-motivated law" such as the 
PTA was contrary to Sri Lanka’s obligations under the 
International Covenant on Civil and Political Rights.   

The danger of relying on an uncorroborated 
confession lies on the possibility of the matters stated in 
the confession being found to be factually wrong or 
erroneous. If we suppose an accused states that he shot 
and killed person "X"  and it later transpires that "X", in 
fact, is still living, the charge would fail, but the accused 
would have been found guilty solely on his confession 
and he would be convicted and sentenced. In the absence 
of the Act requiring corroboration of the contents of the 
confession by separate independent evidence essential to 
find an accused guilty, the PTA must be removed from 
our statute books; it has no place in a civilized country. I 
hope all my Colleagues in this august Assembly consider 
this country civilized. 

Therefore, it is appropriate that the PTA as well as the 
Amendment Bill are withdrawn even at this late stage. If 
we are interested only in dealing with common criminals, 
our regular criminal law is more than enough, but if our 
politicians are interested in saving themselves from the 
wrath of their voters and cirtics, then they would have to 
retain such a diabolical law for their own individual 
safety. But, our politicians would have to realize that the 
PTA would be an instrument of repression against them in 
the hands of their successors opposed to them later.  

 
ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you, Hon. Member. Your time is over. 

 
 

ගරු . .වී. විේවන්ෂනවරන් මහතා 
(மாண்புமிகு க.வி. விக்மனஸ்வரன்) 
(The Hon. C.V. Wigneswaran) 

Please give me half a minute, Sir.  
In their own interest, the present Government, which 

has so soon earned the wrath of our people, must make 
sure that the PTA is no more when they leave office. 
Otherwise, the PTA would boomerang on them. Let us 
hope the PTA as well as the Amendment Bill would be 
withdrawn today. 

Thank you. 

 
ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. Eran Wickramaratne. You have eight 

minutes.  

[2.32p.m.] 
 
 

ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon. Eran Wickramaratne) 
Thank you, Hon. Presiding Member. 

Today, in this Debate, we have had many views 
expressed and something that really surprised me was the 
former Prime Minister Ranil Wickremesinghe putting up 
his hand and saying that he was also responsible for 
bringing in the PTA under urgent conditions in 1979. I 
had no issue with that. He was a young politician  and he 
participated in that process. But what surprised me was 
that he concluded that with the PTA it was actually 
possible to reduce terrorism. 1979, 1983, and 1990s! I 
mean, what are we talking about? Terrorism does not 
basically go away. We are just formulating laws. Laws 
are part of a system and terrorism does not go away in 
that particular way. 

The problem we have with the present PTA - if I am 
to summarize it - is that the term that somebody could be 
held is extraordinarily long, and  the amendment  
suggests  to bring it down. The next problem  we have 
with it is that a person really is not produced before a 
Magistrate like under the normal law and it is by a 
Detention Order by the Executive. The third issue we 
have is it denies bail to the accused even though an 
indictment has already been there in the High Court and 
fourthly, it makes confessions to police officers 
admissible and thereby incentivizing the abuse of those in 
custody. So, it is very clear that this has been abused in a 
big way.  

Just to give you an idea, according to the data of the 
Human Rights Commission of Sri Lanka, 212 people 
were arrested under the PTA in 2020 and it was 109 
people in 2021. This is what actually the data shows and I 
will not go into all the data.  The well-known cases of 
how this has been abused are the cases of Rishad 
Bathiudeen, the arrest of  Azath Salley, Hejaaz Hizbullah, 
then, Ahnaf Jazeem, and with Hejaaz Hizbullah, five 
others have also been held under the PTA. And also, 
there are some names which we have talked less about 
and among them is the high-profile case of  Murugupillai 
Kokulathasan, a freelance Tamil journalist who was 
arrested in Batticaloa on 28th Novermber, 2020 because 
of a social media post commemorating civil war-related 
incidents. He remains in custody. Keerthi Ratnayake, a 
freelance journalist, was summoned to a police station 
and arrested on 14th August 2021 and he remains in 
custody. Ten Tamil-speaking people were arrested for 
having memorialization events in Batticaloa on 18th May, 
2021 and held under the PTA. In Batticaloa, again the 
police detained 19 people in November, 2020 for 
allegedly posting online birthday wishes for the late 
LTTE leader. Well, if these are offences, let us take them 
under the normal law of the country. 

I do not think we should be using a draconian law like 
the PTA to harass people like this and I think we should 
look at it under the normal law of the country.  
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Sir, I am now quoting from a document released by 
the Human Rights Commission of Sri Lanka on the 15th 
of February, 2022 under the signature of the Chairperson 
Justice Rohini Marasinghe, which states, I quote:  

“Notwithstanding the amendments already suggested by the 
government, the HRCSL advocates the complete abolition of the 
PTA. 

The Commission believes that the offence of terrorism should 
be included in the Penal Code with a new definition for terrorism. It 
is explicitly for those who threaten or use violence unlawfully to 
target the civilian population by spreading fear thereof to further a 
political-ideological or religious cause. The Commission advocates 
that terrorism should be investigated under the General Law of the 
country with necessary amendments. The Commission also supports 
that it is not required to exclude the application of the Evidence 
Ordinance for the offence of terrorism. The indefinite period of 
detention violates the Constitution. ‘Deprivation of liberty of a 
person pending investigation or trial shall not constitute 
punishment’ (Art 13(4).’ ” 

This is the view of the Human Rights Commission of 
Sri Lanka.   

Now, we really need to address this issue. We, the 
Members of the Samagi Jana Balawegaya, are conscious 
of the importance of national security. The question that 
really lies before this House is how do we balance the 
importance of national security with prevention of 
terrorism. How do we balance this?  How do we protect 
the human rights of people while being conscious of the 
issues of national security? 

What happened when this law was brought in 1979?  
It was brought in and passed basically under the state of 
Emergency and there was no reference to the Supreme 
Court of the country. That is how it was actually passed 
and it remained in the books for so long without actually 
being corrected. One fundamental problem with this is 
that the provisions reflect an undue and totally 
unconstitutional lack of trust in the competence of the 
judicial officers in the country. I think we need to 
rebalance this by focusing on the importance of the 
judiciary and the judiciary making the decision whether 
somebody should be held or whether that person should  
actually be released.  

The Samagi Jana Balawegaya is proposing that we 
take the Law Commission draft prepared in 2016 under 
the Chairmanship of President’s Counsel Romesh de 
Silva, who is presently the Chairman of the present 
Government’s constitutional process committee and adapt 
that as actually the alternative to the existing PTA. So, we 
are for repealing the existing PTA and then replacing it 
with the draft prepared in 2016.   

I might say this in closing my remarks. I listened 
carefully to the Hon. Minister and I could not agree with 
everything he said. For example, he said that there are 
going to be daily trials. The issue is, before you get to the 
trials, people are unfairly held for such long periods. I 
have a long list of them. I cannot read them because of the 
lack of time. The magistrate going and visiting detention 
centres is not practical. I am not sure whether the Hon. 
Minister has visited a prison cell. I have visited the 

prisoners in prison cells. I have been to detention centres. 
It is not practical for a magistrate because he has a load of 
work to do instead.  

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over.  
 

ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon. Eran Wickramaratne) 

Sir, I will conclude with what the Daily Financial 
Times has stated on the 07th of March, 2022. I quote:  

“What is needed is a genuine effort in Sri Lanka to address its 
numerous outstanding human rights issues. In this regard it is time 
for an emeritus professor of law to learn a few things from a dead 
fashion designer on how to be a positive instrument of change to 
advance human rights in Sri Lanka.”  

Thank you for the time provided.  
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
රු ේ  ත් ීම  තිතු . තු  වි දු 

24   ක ති . 
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ගරු (ආචාර්ය)  රත් වීරව ේකර මහතා තමහජන ආර්වෂක 
අමාතතුමා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரமசகர - தபாதுமக்கள் 
பாதுகாப்பு அகமச்சர்)  
(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera - Minister of Public 
Security)   
ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි  ත්ර   කීම ම් 

( ලි  විධිවි   ත් ටුම්   කිරී  
ම් න් න්  පි  න් න්. ්ර න්  පි තු  ක 
න්  තියි ේලි ම්න්තු න්ත්රී විජි  ත් න්ත්රීතු . 
තු  ම් වි තදී කි   තු ේ රැ ීම   පු 

පුද්  ක ත්  ලි  නි රින් කු  
විරුද්  ඬු ම් න්  කි   ය  නි ය ලි ති-

   දී  ති  කි .  ම්පූේ න්  
න යි;   ය  ක; ය න් යි.   ක 
 . මුත්  ත්  න්  ම් ද්ධි   

ය   වි   තිරු .  ේ   
න් ත්  ද්ධි  ක  ත් වු . මුත්   ද්ධි  
ම් න්   ්ර ද් ත ූල   ලි  රී ක  

- HQI -  නි රින්  ුකම් දී  තිබු ණ් .  නි   
යි න් නි  රුණු  තිබු ණ්.  ති   
 ලි  නි රින්  විරුද්  කි   ක 
 .  පි   මු න්  කි න්  .    

විජි  ත් න්ත්රීතු  කි  ටි   ම් ේ  කී කින් 
 ්ර  මී   න්    කි . 

2 9 දී ේ. ේ. ේ  පු ධි තිතු  ල්ටීටී  
ත්ර  ේ  න්  යි ලි   - ම් වි තදී 

 න්ත්රී රුන් න්  කි වු .-  න න්  ම් 
  . ම්    වු ත් නි  රින   
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ේලි ම්න්තු  

ත් ත් .   විධි  ර ධි  වු ත් ම් 
ත් ටුම්  ය ුකූල   ද්  කි  න්   

1(යි  දුන් න්.     ක  ම් ත්ර   කීම ම් 
( ලි  විධිවි    - PTA  - යි ති න් න්.  

 යි  ම්  න රි ත්  ති න් න්. 
 කි ත්  රැ වුම්   28  21  ක  ඩු 

කිරී   ත්ර ත්  රැ වුම්  මි   
රු න්  රැ වුම් රු න් ධී ක  කිරී     ක 
වූ   කිරී  ේ ලු  ක  ම්  තු  

ති . ම්   ත්ර   කීම ම් ( ලි  
විධිවි      යි. මුත්  ත්  

න්   ත ති  ත්ර   න්   
පි   ම් ලින්  ක  

 ත් න්  . ම් පි  පි වි  
 ක  ුතතුයි. There has to be a comprehensive 

review of the PTA, considering the present day extremism 
and terrorism prevailing in the world.  ේ 

 ක  න රි තදී   ක   ුතතු 
යි ම්  දී   න් න්.  

  න්ත්රී රුන් කි   ම් PTA  ය 
 කි . There are so many Hon. Members of 

Parliament who say that there is no need for a PTA. How 
do you define "terrorism", Hon. Presiding Member? The 
definition of "terrorism" is, killing or massacring 
innocents to achieve a political or any other aim.  If that is 
the case, terrorism is no longer something that is regional 
or local; it is global and transnational. Therefore, there 
has to be a concise and a concerted effort on the part of 
the international community to address this menace.  
නි  යි 1222 ේ ම් ේ 22   USA  ති වූ ත්ර  
්ර න්  Security Council    කි න් න්   ක ත් 
රණන් ේ  ක  ණ් ත 2 9   ුක  
ලී  ත්ර  න්  විවි    .  ක ත් 

රණන් ේ වි ත ලු ල්  ගි   
ල් න් ේ ුක ති     දුන් .  

  ති   ත්ර දීන්    ක යි  
ත්ර දීන්  ූල ය  ම්  ත් ත්ර දී  

 කි .  නි   වුන් ේ ද්   මු ල් 
න්   ුතතුයි.  ේ  ත්ර දීන්   දුන්   

ත්ර දීන්  න් ම්      
ේ   ම්      ම් ත්ර දී 
වි  ම් න්ත්ර  ගි    ඬු ම් 

කිරී ම් ්රති  2 9    ති . 

ම් ද් ල් යි ත්ර   කීම ම්  පි 
න් ේ   ුතත් ත්.   ම්  මු   
පි න්  ද් ල්.  ුත   වි න් ම් දී ල්ටීටී  
ත්ර දී වි ත  දීේ    ක ත් රණන් ේ 

 ක  ණ් ත 2 9  කි  න්ති  වුන් න  
ල්   නි . ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි  

න් ත ති  "Continuous Detention Law" කි  
 ක. යින් න් න්  even beyond the sentence, if a 

person poses a threat to the country, he can be detained 
any further.  යි කි න් න්.   ුක   නි  - release 

- වු   ත්  පුද් න්  ම්කි  තු  ක 
 කි   ම්   sentence  දු ත් ති  

න්  පු න්.  ේ  රි   ර ධි ත් 
නි   ති  ත්ර දීන්  වි      

ණ්    ේ ුතතු ම්  න්  කි . 
මු   ත්ර දීන්  විරුද්  ම් ේ  ත් 

 ද්දී  ත්ර   කීම ම්  ක  කි න් න් 
වු  කි    ත්  න්   පුදු  ත් 
න්  පු න්.  

ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි  යිම් ම්  ේ  
කු ්ර තදී රු ණ් න්.   න් දීන්  

ත්ර දීන්  න්  ම් ම් ේ  ක ත්  
න්  ය . න රි තදී පි ම්   

ම්පූේ න්    ්ර  රුණු   ක 
තිබි  ුතතුයි කි   ම්  දී   ටි . 
ම්  විල් න්  කිරී   .   

2 9   ත්ර දීන් වි න් විල් න්  
 . වුන්   ද්  ්රති දීන්  

ලී ත ජි න්  තුරු  බුද්ධි නි රින්  
මු   .  

 නි    නි ත්ත්  ක තිබු ණ් . මුත් 
පි න්   වුන් න්   රි න් ූල  

  . පි න්   යිම් ම්  මිනි න් 
     ේ ම්  

මිනි න්    කි .  ේ  කු 
්ර න්   ක රු .  නි  නි චි  පුද් න් 
- specified persons - කි   විල් න් ේ ත් 
තු ත්  ුතතුයි කි  යි  තදී පි 

කි න් න්.  

  ම් ත් ටුම්  තු  පු රුත්  කිරී  
කි     . ත්  න්  

ත ටි       ල් න් මුලින් 
ේ   ම් කි  තු  ක ති .  ේ  

රු න් ත්  මු න්  පු න්.  නි  පි  
 නි ේ න්  පු රුත්   ුතතුයි. මුත්  

  විරුද්  ර ධි ත ත්  ක 
ුක  ති .  ර ධි ත ුක  

ති  ත්  stay order  ක  ති .  නි  
 ලි  ත්  ති . මුත්    විධි  

ම්  ේ ති  ීමති ද් ති  තු ත්  ුතතුයි. 

තුන් නි   යි ේ . පි න්     
ත්ර යින් යි ේ ත යි ත්ර දී ්ර  ම් 

න් න්; ත්ර දී ්ර  මිනි න්  මු න් න්  
 ල් න්  brainwash න් න් කි .  නි   
ත් ටුම්  යි ේ  ම් න්  ත් 

නි ේ න්  තු ත්  ුතතුයි කි  යි පි කි න් න්   
comprehensive review   ක   තු න්.  

ම්  ය  කි   ම්   කි .  
රි   ති   USA Patriot Act කි  1222න  
පු  ක.  ුක  ීමති ති  පු න්  ම් 
 ක රැ වුම් රු න්  න් .   ුක  

න රු    ජීවි න්   ක  ඬු ම් න්  
පු න්.  ේ  න් ත ති  Terrorism Act 
කි   ක.  ුක ත් න රු   ජීවි න්  
 ක  ඬු ම්  න්  පු න්. ්ර ත Code of Criminal 

Procedure  ති .  ති   "a suspect may be 
held pre-trial detention after charge up to four years" 

කි .   ල් ත්ර දීන් ේ  න්    
න්   deterrents  විච්චි  ති න් න් න්   
ේ යි. න්න   Code of Criminal Procedure  

841 842 
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ති .  ුක  න් න් ණී  ඬු . දී 
ත්ර ත්  පු න්  රැ වුම් රු   2 ක  න් .  

ේ  වි  ධි  පු න්  න  282 ක න් . මී  
  ම්   න් න් . 

  කු ්ර  ත්   .  ම් න් න් 
ුතතු කිරී ම්දී න් මී රූ  ක ති න් න් කි   

 . ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි  1222 ේ ම් ේ 
22 නි  රි  ල්  වුණු ්ර න්    ලීඩ් 

යිඛ් ඩ් කි  ්ර   රු  විරුද්  ඩු 
න්  රි  වුරුදු 12 ක  වු .  ේ  යි 

1224දී ්ර  ල්  වුණු ත්ර දී ්ර න්   
ත්ර දීන්  විරුද්  ඩු න්   රු න්  විරුද්  ඩු 
න්  වුරුදු   ක  වු .  ේ   පි න්   ජි  
න්ධි තදී  රු න්  විරුද්  ඩු න්  වුරුදු 

 ක  වු  .   ල්  වුණු ්ර  
 රු න්  ඩු න්  වුරුදු ( ක  4 ක  වු . 

මුත් පි න්   කු ්ර  දු  වුරුදු   ක න්  
ත් න් 9( කු  විරුද්  ධි  22   වි  
ඩු  ති  .  ේ  යි   ්ර ත  

රු ටි  පි ඳු   ති  වු ේ වු වි තු  
1( කු  විරුද්   ධි ත  ුක 

 ති .  1  122 ක ති .  වි  
ධි ත විනි රු රු තුන්  ක - trial-at-bar - 

නිති   න  ඩු මින්   ක නින් න රු න්  
ඬු ම් දී   වින්න න්   ක න්  ුතතු 
මින් ති . 

ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි   -තු  
ල්  INTERPOL ත ්ර නි   මු වු . 

ම් ්ර  ම් න් න් රී ක  ත්ීම    
 ති   investigation teams  ක. ේලි න් 

investigation team  ක . රි   FBI න් 
 .  ල් න් කි  ති   ම්  න් වි න්   

ISIS කි   ති  ත්ර දී ්ර  ක කි .  නි  
ම්  ද්  කු න්ත්ර  ක කි  වුරු  කි  
ම්  ත්  න්   ය  රු  ක කි  යි  

කි න් න්. 

තුතියි. 
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 තුතියි  රු තිතු . විත්ති රු න් නිේ  කිරී   

පු රුත්   cybercrime නි වි   කි  ක 
තු  න් කිරී  ත් .  
 

அடுத்ததாக, தகௌரவ ஜீ.ஜீ. தபான்னம்பலம் அவர்கள்! 
உங்களுக்கு 9 நிமிடங்கள் உண்டு.    

 
 
[2.51 p.m.] 

 

ගරු ජී.ජී. වපොන්නම්බලම් මහතා 
(மாண்புமிகு ஜீ.ஜீ. தபான்னம்பலம்)  
(The Hon. G.G. Ponnambalam)  
Hon. Presiding Member, I would like to start my 

intervention by referring to the speech made by Hon. 
Minister (Prof.) G.L. Peiris, where he made quite a 
passionate plea, pointing out the fact that these 
Amendments are proposed to improve the present Act and 

explaining particular provisions in the Bill such as day-to
-day trials, that the Magistrate can visit detainees in 
prisons and detention centres and if the Magistrate so 
feels that there are signs of torture, then, a JMO can be 
asked to examine the detainee and the various stipulations 
provided thereafter.  

With regard to those two Amendments that he pointed 
out, trying to make out that those are fairly significant 
improvements which would, hopefully, lead  to a 
significant shortening of the detention period and also, in 
some way, deter torture, I would like to say the whole 
thing lies on whether those Amendments are, in fact, 
practical. There are provisions already, in the law, in the 
Constitution. For example, if you take fundamental rights 
petitions, you have to bring them within one month and 
then, if I am not mistaken, Hon. Minister, FR matters 
have to be concluded under the Constitution within a 
year, but those would not happen. We all know that 
unless it is an important matter which is in the public eye 
and has caught the attention of the entire country, these 
matters get dragged on, not for a year, but for years. If we 
take day-to-day matters, there have even been trials-at-
bar, which ideally should sit day-to-day, but those have 
shown to be not practical and instead, are almost always 
observed in the breach. Already, there are provisions for 
the Magistrates to visit detainees in police stations, but 
the fact of the matter is that they just do not do that. In 
reality, they do not have time to do it and even if they do 
visit them, let us assume that they do, then, we, once 
again, have to rely on whether our current system is 
going to be fair, whether our current system has not been 
corrupted to such an extent that there would not be 
discrimination.       

Sir, the reality is, when Sri Lanka was investigated by 
the Human Rights Council and the OISL Report came 
out, the then High Commissioner for Human Rights, 
Prince Zeid - in fact, he presented the Report to the 
Human Rights Commission - had a press conference and 
made an observation. In recommending a hybrid 
accountability system for Sri Lanka and rejecting a 
domestic investigatory mechanism, a domestic criminal 
justice system, he said that because of the ethnic conflict 
and because law and order and the judicial mechanism in 
this country have been so corrupted - what he meant by 
“corrupted” is along ethnic lines, that there are biases and 
discrimination so embedded in the whole system - an 
internal investigation or an internal judicial justice 
process was not something that is going to be credible. 
And, that is what we are left with today.  

So many Members of the Opposition also spoke. 
When you speak in terms of national security, what does 
“national” mean? Does “national” mean that it is only for 
the security of the Sinhalese people? Does “national” 
mean that it is only for a certain section or does it, in fact, 
mean for everybody? If it means for everybody, Sir, then 
surely it cannot be determined purely on majoritarian 
terms. Just because a majority of the Members of this 
House wants something, that surely cannot be “national”. 
If “national” means that there are several identities within 
that polity, as we say that Sri Lanka is a multinational 
country, that there are two or more nations in this 
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country, then each of those people’s views must also be 
accepted. So, fundamentally, the question here is that you 
have violence against the State; no one denies that. You 
have violence against the State because this State 
excludes and consistently provides for only a section and 
rejects the other; there is no inclusiveness. 

When we talk of mandates, the North and the East 
have repeatedly given mandates regarding how they want 
to see this country. Those mandates have not called for 
cessation; those mandates have not called for taking up 
arms. On the contrary, those mandates have consistently 
asked not to take up arms before. The leaders who have 
come to this House now and previously have asked the 
Tamil people to reject not only separation, but also 
violence and they have asked Members opposite and 
members from the Sinhala community to include their 
views also and make this inclusive. That is where you 
failed. You consistently failed and you are failing even 
today! So, you keep us out no matter how many times our 
people have given resounding mandates. I can tell you 
that the mandates that have been given by the Tamil 
people in the North and the East with regard to a 
plurinational country that we want to see, with regard to a 
federal country that we want to see are far greater and far 
stronger than the mandate that this present Government 
has.  

When Members who are sitting here, representing 
such people hit their heads against a brick wall, when 
members on the ground, our party and our constituency 
on the ground, consistently get disenfranchised, when 
their religious places are being stolen from them, when 
their lands are being stolen from them, when their 
existence is being denied to them and when the lands they 
ploughed for decades and decades before the war - 
because of the war, they got displaced and when they 
returned, all of a sudden, they were told that those lands 
are a forest, but people from other ethnicities who do not 
belong to that area can, in fact, destroy the forest and 
plough those lands now - are stolen from them, what do 
you expect them to do? But, that is what is happening 
even now. When the Hon. Prime Minister visited Jaffna, 
he had a lot of opposition. That opposition, today, is non-

violent; that opposition, today, is trying to get your 
attention. Despite the fact that they have been destroyed 
and despite the fact that their own relatives and they have 
been put behind bars under the PTA, even today, again, 
they are voicing their opposition. They are voicing it, but 
in a democratic and a non-violent way. But, how long can 
you expect them to keep voicing their opposition and 
hitting their heads on a brick wall?  

Sri Lanka has to transform. If Sri Lanka does not 
transform, then, Sri Lanka will never recover. Today, 
there is a Tamil diaspora. That diaspora lives, by no 
stretch of the imagination, in the richest countries in the 
world. That diaspora together earns more than the Sri 
Lankan State does. If that diaspora decided to contribute 
in a constructive way, today, Sri Lanka would not be in 
this economic mess, but you would rather not have those 
people coming and contributing in a constructive way. 

Why? Because of your racist vision of what Sri Lanka 
ought to be. If Sri Lanka can be plural, if Sri Lanka can, 
in fact, say “Hey, look, we celebrate our differences!”, if 
you can say that when you go to the North and the East 
and see people talk differently and behave differently, 
that it is something good for this country, if you can say, 
no matter how different the parts of the country are, that 
we celebrate the difference and we are also united, then, 
things can change.  

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member. Please wind up.  

 

ගරු ජී.ජී. වපොන්නම්බලම් මහතා 
(மாண்புமிகு ஜீ.ஜீ. தபான்னம்பலம்)  
(The Hon. G.G. Ponnambalam) 
I am winding up, Sir. 
 

I am telling the Sinhalese people that you have been 
lied to consistently, you have been lied to about who the 
Tamils are and you have been lied to with regard to your 
own leaders' intentions. Today, they have made this 
country bankrupt, not because of anything else but 
because of their greed. 

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
I am sorry, Hon. Member.  I have to stop you now.  

 

ගරු ජී.ජී. වපොන්නම්බලම් මහතා 
(மாண்புமிகு ஜீ.ஜீ. தபான்னம்பலம்)  
(The Hon. G.G. Ponnambalam)  
So, for God’s sake, open your eyes and transform Sri 

Lanka to make it inclusive. That is the only way forward.   

Thank you. 
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you may be speaking something very 

meaningful. If you get more time from the camp of yours, 
I can allow you. Thank you.  

அடுத்ததாக, மாண்புமிகு சிவமநசதுகர சந்திரகாந்தன் 
அவர்கள்! உங்களுக்கு 7 நிமிடங்கள் உண்டு.  
 

[பி.ப. 3.03] 
 

ගරු සිවවන් තුවරයි චන්ද්රකාන්තන් මහතා 
(மாண்புமிகு சிவமநசதுகர சந்திரகாந்தன்) 
(The Hon. Sivanesathurai Santhirakanthan) 

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள,   
இன்று நகடதபறுகின்ற பயங்கரவாதத் தடுப்பு (தற்காலிக 
ஏற்பாடுகள்) (திருத்தம்) சட்டமூலம் மீதான விவாதத்திமல 
உகரயாற்றுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் கிகடத்தகமயிட்டு நான் 
மகிழ்ச்சியகடகிமறன். குறிப்பாக, நான் பிரதிநிதித்துவப் 
படுத்தும் மாவட்டத்திலும் இன்று மக்கள் அத்தியாவசியப் 
தபாருட்களுக்குத் திண்டாடுகிறார்கள். முக்கியமாக, அது ஒரு 
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விவசாய மாவட்டம் என்ற அடிப்பகடயிமல, எங்களுகடய 
விவசாயிகளுக்கு இன்னமும் உரம் வைங்கப்படவில்கல. 
இன்று கிராமங்களில் இரசாயன உரம் அதிகூடிய விகலக்கு 
விற்கப்படுகின்றது. குறிப்பாக யூாியா ஒரு மூகட 25,000 
ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகின்றது.  அதிருப்திமயாடு இருக்கின்ற 
சூைலிமல நாங்கள் இந்தச் சட்டமூலம் பற்றிப் மபசமவண்டிய 
நிகலகம ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அந்த அடிப்பகடயில், 
என்னுகடய நிகலப்பாட்கட இங்கு ததளிவாக முன்கவக்க 
விரும்புகின்மறன். முதலில் இதனுகடய பின்னணிகயப் 
பற்றிப் மபசலாதமன்று எண்ணுகிமறன். 

1977ஆம் ஆண்டு 2/3 தபரும்பான்கமப் பலத்துடன் 
ஆட்சிக்கு வந்த ஐக்கிய மதசியக் கட்சியினாமலமய இந்தப் 
பயங்கரவாதத் தகடச் சட்டம் தகாண்டுவரப்பட்டது. 1979ஆம் 
ஆண்டு தகாண்டுவரப்பட்ட இச்சட்டத்தில் இந்நாட்டின் 
ஒற்றுகம, இகறயாண்கம பற்றிப் பிரஸ்தாபிக்கப் பட்டிருந் 
தாலும்கூட, இந்த நாட்டில் மனித உாிகம மீறல்களும் 
மக்களின் சுதந்திரத்திற்கு எதிரான விடயங்களும் நகடதபறு 
வதற்கு அது காரணமாக அகமந்திருந்தது. இச்சட்டத்தினால் 
யுத்த காலத்தில் ஆயிரக்கணக்கான அப்பாவித் தமிழ் 
இகளஞர்கள் பல்லாண்டுகால சிகறக்தகாடுகமககள 
அனுபவிக்க மநர்ந்தது. அதிலும் குறிப்பாக வடக்கு, கிைக்கு 
மாகாணங்களில் வாழ்ந்த பலர் இச்சட்டத்கதப் பயன்படுத்தித் 
தான் இல்லாததாைிக்கப்பட்டார்கள். இந்த பயங்கரவாதத் 
தடுப்புச் சட்டமானது, பல்மவறுவிதமான அரசியல் பைிவாங்கல் 
களுக்கும் மனித உாிகம மீறல்களுக்கும் காரணமாக 
அகமந்திருக்கின்றது.   

அமதமபால, இச்சட்டத்கதப் பயன்படுத்தித்தான் மக்கள் 
பிரதிநிதியாகிய என்கன கடந்த காலத்தில் ‘நல்லாட்சி’ என்று 
தசால்லப்பட்ட அரசாங்கமும் அதன் கூட்டாளிகளும் 
ஐந்தாண்டு காலத்துக்கும் மமலாகத் தடுப்புக் காவலில் 
கவத்தார்கள். இகவ அகனத்கதயும் கவனத்திற்தகாண்டு 
என்னுகடய கருத்கத இங்மக பதிவுதசய்கின்மறன். 
பயங்கரவாதத் தடுப்புச் சட்டம் தகாண்டுள்ள ஜனநாயக 
விழுமியங்களுக்கு எதிரான ஆபத்தான அம்சங்ககளமயா, 
"யுத்தம் முடிந்துவிட்டது; ஆககயால், இச்சட்டத்கத நீடிக்க 
மவண்டாம்" என்கின்ற வாதத்கதமயா நான் முற்றாகப் 
புறந்தள்ளவில்கல. ஆனாலும், புதியததாரு "வஹாபிஸ" 

பயங்கரவாதம் இந்த மண்ணிமல முகளதகாண்டுள்ளது. அது 
கிைக்கிலங்ககயிமல காலூன்ற நிகனக்கும் ஆபத்கத நாம் 
எதிர்தகாள்ள நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டுள்மளாம். சில வருடங்களுக்கு 
முன்னர் இடம்தபற்ற ‘ஈஸ்டர்’ குண்டுத் தாக்குதலின் 
தகாடுகமககள நாம் இலகுவில் மறந்துவிட முடியாது. அன்று 
பலிதகாள்ளப்பட்ட மக்களுக்கு நீதி வைங்கப்பட மவண்டும். 
குறிப்பாக, நான் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் மட்டக்களப்பு 
மாவட்டத்திலுள்ள சீமயான் மதவாலயத்தில் இரத்தமும் 
சகதயுமாக மரணித்த எங்கள் குைந்கதகளுக்கு ஏற்பட்ட 
அவலம் இனிதயாருமுகற இடம்தபற்றுவிடக்கூடாது. மதசிய 
பாதுகாப்தபன்று வருகின்றமபாது, இந்தச் சட்டத்தின் மதகவ 
முற்றாக இல்லாது மபாய்விடவில்கல என்பகத நாம் 
கவனத்திற்தகாள்ளமவண்டி இருக்கின்றது.  

எனமவ, இச்சட்டத்திலுள்ள மனித உாிகம மீறல்களுக்கு 
வாய்ப்பளிக்கக்கூடிய ஆபத்தான குகறபாடுககள நிவர்த்தி 
தசய்வது அவசியமாகும். அந்தவககயில், பயங்கரவாதத் 
தகடச் சட்டத்தின் தபயாிலான தடுப்புக்காவல் உத்தரவு, 
கட்டுப்பாட்டு உத்தரவு, நீதித்துகற மீளாய்வு உத்தரவுககள 
தவளிப்பகடயாக அங்கீகாித்தல் ததாடர்பான பிாிவுகளில் 
திருத்தங்ககள மமற்தகாள்வது அவசியமாகின்றது. அத்துடன், 

நீண்டகாலம் தடுப்புக் காவலில் கவக்கப்படுவகதத் 

தவிர்ப்பதற்காக குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் மீதான 
வைக்குககள விகரவாகத் தீர்த்தல், சுதந்திரத்திற்கு இகடயூறு 
விகளவிக்கும் பிாிவுககள இரத்துச் தசய்தல், நீதவான்கள் 
மற்றும் நீதித்துகற மருத்துவ அதிகாாிககள அணுகுவதற்கான 
விதிககள தவளிப்படுத்துதல் மற்றும் அறிமுகப்படுத்துதல், 
தடுப்புக்காவலிலுள்ள காலத்தில் ககதிகளுக்கு இடம்தபறும் 
துஷ்பிரமயாகங்கள் மற்றும் சித்திரவகதககளத் தடுத்தல், 
குடும்பத்தினருடன் ததாடர்புதகாள்வதற்கான உாிகம, 
நீண்டகால ககதிகளுக்குப் பிகண வைங்குதல் மற்றும் 
வைக்குககள நாளாந்தம் விசாரகண தசய்தல் மபான்ற 
வற்கறத் திருத்தங்களில் உள்ளடக்குவது அவசியமாகின்றது. 
அமதமபால, இச்சட்டத்தின்கீழ் ததாடரப்பட்ட வைக்குகளின் 
விசாரகணககள விகரவுபடுத்தி, அவற்கற முடிக்கமவண்டும். 
இந்தச் சட்டம் இன்னும் சில காலத்துக்கு நீடிக்கப்படுவகத 
என்னால் ஆட்மசபிக்க முடியாது என்று கூறிக்தகாள்கின்மறன். 

எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் இங்கு பல விடயங்ககளக் 
மகாடிட்டுக் காட்டியிருந்தாலும், இந்தப் பயங்கரவாதத் தகடச் 
சட்டம் தகாண்டுவரப்பட்ட காலப்பகுதியில் அதகனப் 
பயன்படுத்திய விதத்திற்கும் தற்காலத்தில் அதகனப் 
பயன்படுத்துகின்ற விதத்திற்கும் இகடயில் பல மவறுபாடுகள் 
இருக்கின்றன. இந்த உயாிய சகபயிமல அந்த  இரண்டு 
விதமாகவும் மபசுவதற்கான வாய்ப்புக்கள் எனக்கு இருக் 
கின்றன. ஏதனன்றால், நானும் 1977ஆம் ஆண்டில் ஆட்சிபீடம் 
ஏறிய மஜ.ஆர். ஜயவர்தன அவர்களுகடய ஆட்சிக் 
காலத்திலும் தந்கத தசல்வா அவர்களுகடய காலத்திலும் 
தகாண்டுவரப்பட்ட தீர்மானங்களின் ஊடாக பாதிக்கப்பட்ட 
ஒருவன். குறிப்பாக, தமிைர்கள் தங்களுக்கு விடுதகல 
மவண்டும் என்று மபாராடியதபாழுது, நானும் அந்தப் 
மபாராட்டத்தில் இகணந்திருந்மதன். அமதமபான்று, 1979ஆம் 
ஆண்டின் 48ஆம் இலக்க, பயங்கரவாதத் தடுப்பு (தற்காலிக 
ஏற்பாடுகள்) சட்டத்தின்கீழ் நான் ககதுதசய்யப்பட்டு,  5 

வருடங்களுக்கும் மமலாக தண்டகன அனுபவித்மதன். 
இவ்வாறு நான் இரண்டு விதமாகவும் மநரடியாகப் 
பாதிக்கப்பட்டிருக்கிமறன்; அதன் விகளவுககள அனுபவித் 
திருக்கிமறன். ஆககயால், தற்மபாகதய சூைலிமல நீடித்த 
அகமதிக்கு பயங்கரவாதத் தகடச் சட்டத்தில் திருத்தம் 
அவசியம் என்பகத உணர்ந்ததன் அடிப்பகடயிமலதான் நான் 
இங்கு இந்தக் கருத்துக்ககள முன்கவத்மதன் எனக் கூறி, 
எனது உகரகய முடித்துக்தகாள்கின்மறன். 
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 රු න්  න  න්ත්රීතු . තු  වි දු   
 ක ති .  
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ගරු මයන්ත දි ානායක මහතා 
(மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

    ත්      
ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි. ම් ට් 2 9   ලි  
විධිවි   ක න්  ත්  ත්ර  

 කීම ම්     පි  ච්  
 ම්   මුලින්    ත් රී   

වි   ක  ක  න්  තියි.   තු  
ේ වු  - මිණී න  තිතු ේ වු ල් ලු - 

ත්ර  නි    පිරි  ක. න් කු ටි ත්  ම් 
ට් න්  පු කු ටි ත්  ම්  කි . 
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ේලි ම්න්තු  

 ම්    ක  ේ    න  
තිනි . ේ පි   මිණී න  තිතු    
 ක   තු  ටි දීත් -  තදී 

- ඬූ ඳු න් යි තුමි  ටි ත.  ම්    ත් 
 ක . යි   ම් න් න්  න් න්  

 ම්පූේ න් .  ක නි  ත්  " න් 
 න්   " කි   බුද්    ටි  -

ද් න් ටි -  පි න්  ම්  Prevention of 
Terrorism Act  ම්පූේ න්  න්   කි  

 පි න්  .   න්  ත් තු  ක 
ති . ඬු ණ්ඩු  ක ති  ම්  ්ර න්ත්ර වි ධි 
ණ්ඩු  ක ති  ම්  ම් ට් ටි  ද් න්  
න්  පු න්  ය  දීන්  න්  පු න්  ත් 

කු  න්  පු න්   විච්චි  -   
ඟින්-  න්  පු න්   ල් න් න් ද් නි  

න් න්  පු න් කි   න් යි  ම් 
ච්  ම්  න් න්.  කි න් න්   

ම්පූේ න්  න්    ම්පූේ න්  
න්   කි යි.  

ම් ට් ති  න  ලු ත්  යන්  ත්ත්   
ලු ත් ත්  ටු න් වු ත් ත්   

ත්ර  නි  දු වූ මිනි   . ජී  න්ධි තිතු  
 වු   ත්ර  නි . මිණී න  තිතු  
 වු   ත්ර  නි .  ්ර  තිතු  
 වු   ත්ර  නි . ම් ට් පු ර  
න්  ේ ්ර න්දුපුල් ල් තිතු   ලිත් 

තු ත්මු ලි තිතු   වි  වි ත්  න් තිතු   න් ල් 
ේ ඩු  තිතු   වු   ත්ර  නි .  
ේ   ත්ර න  ්ර ලින් නූ න් ේරුණු ද්  

 කුත් -  ක  ේ කින් - ම් 
ේලි ම්න්තු  තු  න් . ත්ර න  ්ර ලින් තු න්  

 නූ න් ේරු ණ්.  ේ   ජි  ත්  
තිතු ත්  ම්  දී  ක . ම්  

පිපිරි  ේ පි   වූ   ජි  ත්  
තිතු    න   ටි .  ේ යි  රු  
දුතු  කකු තිතු ත්. තු න්   ජී තුන්  න් . 
ත් න්  තිතු ේ මි   ලු   තු  

ුතද්  මු ති ටි  ටි දී ත්ර න න් නි     
  න්  පු න්. ත්ර  කි    

රුණුයි.   

 
ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
රු න්ත්රීතු නි    යි තු  තු න්  
  රු නි ල් රි   ල්  තිතු ේ ත්. 

තු ත් තදී ත්ර න  ්ර කින් ේරි    
ත් ජී ත් මින්  ත්       ක 
 ුතතුයි.  
 

ගරු මයන්ත දි ානායක මහතා 
(மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

 ේ   ක  ක  ේ න් 
 ත්ර  නි    ති .  ත්  
 ති  න්  ම්    ත් ති  

න්  ම්  ත්ර  ල් ේණු  මින් ත් විච්  

කු    ක  ණී  ණ්  නි  න්    
 ත් ම් ජීවි න්   ක    න්   කි  

 පි නි ේ න් න්  .  As we get older and 
more mature, we must get into a position that we practise 
forgiveness.  තින්  රින   " න්  

න්   " කි   න් යි පි ම් ච්  - 
debate - ම්  න්  .   

At the Ministerial Consultative Committee Meeting 
chaired by the Hon. (Prof.) G.L. Peiris also, we raised a 
certain number of points and one of the most contentious 
points of this amendment is that 18 months of detention 
has only been reduced to 12 months, but what we ask for 
is a one month period so as not to let someone who 
comes into power abuses this Act.   විච්චි  
ද්  ධි රි න්  ද්  න් න්   
ේ  ය ලින්  න්  පු න්  යි  වි  ක   
ුක න්  ම්   වි න් න් න් න්.  
  
 ේ   කි  ුතතුයි  confessions පි   
ත්.  ුක   confessions  ුතතු   

confessions   විච්චි න් න්  කි  
 පි ත් න් ේ  ක  ඟි  ති .  
ේ  detention centres පි ත් ම්කි  ේ  ක 

න රි ත්  ති .  නි   පි  රු 
තිතු  ේ  මු  ම් ත් ටුම්  

ම්  න්  ල්  පු න් ම්   
 කි ත් න රි ත් න් .    ක  

ේ කින්  ම් ත් ටුම්  ම්  න්  
පු න් යි කි   .   ත් ම් 
නි ේ න් න්  න්  යි.  

 ේන්ති කු ේ න්ත්රීතු  වි න් රුණු 
කි  ක න් .  ය න් තු ේ  

 න් න් .  ූල ත ටි  තු   
  "  යි" කි  තු ේ  න් 

න්   න්  කි  තිබු . ත්  
තු ේ     .  කනි   තු ේ 
 කිරී ම් යිති   ේලි ම්න්තු    ්ර  කිරී ම් 

යිති  රැ  නිමින් යි   ූල ත ුතතු . 
තු   ම් න් න්  තුති  ලිපි කුත්  

ති .  

ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි   න්  ම් 
 න් න්  . ම් ට් ති    

වි න් නි න්   වූ වුරුදු 9(  ලු   
  ක ති . 2 9  ත්ර   කීම ම් 

( ලි  විධිවි      ම්  ල් 
ත්ර  ම් න් තු  න්  ත් න්   පු න් 
වු ?  මුන් න් න් න් න් යි. වුරුදු (1 ක 
ති    ක්රි ත්  වු . යි  ම් ට් ත්ර  
තු  න්   පු න් වු ?   තිබු   
ත්ර  ේ  න්  ේ මු   ේ ලී  

   කති  ක වු ණ් කි  පි ්ර  න්  
. න්  න් න් න්  . 

The world is completely different today. It is different  
even from five years ago; it is different  from the time we 
wanted to bring in the Counter Terrorism Bill up until 
today.   Things have dramatically changed for the last 
two-and-a-half years.  People want their rights. 
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ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over.  Please wind up.  

 

ගරු මයන්ත දි ානායක මහතා 
(மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Mayantha Dissanayake) 
 People are fighting for their rights; people do want to 

safeguard their democratic values. Therefore, I urge the 
Government to look at the history of this country.  Hon. 
Minister, you are a Minister of integrity.   So, I would like 
to conclude my speech asking you and appealing to you 
to make certain changes. I think everyone who is here is 
asking for four fundamental changes to this Bill. If the 
Hon. Minister and the Government are ready to accept  
those changes, I think we can move forward.  

Thank you very much.  
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you very much for your contribution. 
 

ගරු මයන්ත දි ානායක මහතා 
(மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Mayantha Dissanayake) 
Sir, please give me one final second. What we really 

need is a completely different Bill, Sir. So, I hope you can 
do that in the future.  

Thank you very much.  
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you. அடுத்து, மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான் 

அவர்கள்!     உங்களுக்கு      8 நிமிடங்கள் உண்டு. තු  
වි දු 8   ක ති .  

 

 
[ . .  .29] 
 

ගරු මුිතබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි   ම්   
දුන්  තු  තුතියි.  

 ත්ර   කීම ම් ( ලි  විධිවි   
(   ත් ටුම්   යි පි  න් න්. 
ම්     ත්  ක   කි න්  

ති . ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි    න රි ත් 
  ජීීම   ම් ත්  ක  ය  ත් 

ති ය    ේ  ේ  .  ත් 
ය  ය ක තු  න්  ති   "  වි  ල් 
න්  . ්ර  ත්ර මුද්ර  න්   " 

කි . මුත් ම් ය ත ේ  ේ    ක  
     මුද්ර   ති න් න් art papers  

කි . ඩු  න් ම්   ක මුද්ර  න්  රුපි ල් 
4 222 ක වි    ති. Emboss ත් ති . 

ධි තිතු  කි  cost-cutting න්  කි ;  
කිරීම් න්  කි .  කි ත්  ය  ේ  
ේ   මුද්ර  න් න්  ධි  මු   න්  

  ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි.   

 න්     න් ම්  ූල රූ  රු 
න්ත්රීතු නි.   ත්ර   කීම ම් ( ලි  

විධිවි     කි  ක න රි ත්  ති .  

ම් ත් ටුම්  න  ලු     ක 
යි  ම්  ටි  ක  න්දු  ක යි කි  .  
යන්  න්  ණ්ඩු  ල්   ති   

මි ම්   ුත  වුන්  ඟින් ල්   
ති   නි ද් ල් ම්  න්  
ූලලි  තු  ති .  ම් න් න්  ම්කි  

  ක  න්  ච්  ම් ත් 
ටුම්    පිටු  ති .  ත්  න ලි 
  ම් යි. ත්ර   කීම ම් ( ලි  

විධිවි   (   ත් ටුම්  ත් න් න් ේ 
ධි  තිතු ේ වි . මුත්  ධි  තිතු  

ත් ති  වි  ත්     
වි ද්  තිතු .  යි  කි    ම්  යන්  

න්    ක කි . ත්  ම් ට් 
ේ ූලලි  යිති ම්  ක  න්    ේ   

ූලලි  යිති ම්  නි  ක දු  ම්  නි  
ත්ීම ම් කින් යි ම්  න් න්. 
  ධි  තිතු ේ වි  ත්  වි ද්  

තිතු   න රි ත් . න්   
තු න්  ම් ණිවු  න් න් යන්  . 
යන්  කි    පි ම්   න්  තියි  

පි ම් ම්   කි .  ුක   
යන් න් ල්   පී  ත්  න්   
 ක ටි  යි  ූලලි   න් න්.  

ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි  ම්  තු න් ම් 
ත්    . ත්ර දී ුතත්  ක 

ම් න්  වුරු රි   ක ති  ම්   
  ම්  ත්ර   කීම ම් ( ලි  

විධිවි    ත්  ත් ු  න්  පු න්. කි දු 
 රී ක  ක න්   ; වි ේ  ක 

න්   . ති   ක ති  ම්  
 පුද් කු ත් ු    28 ක රැ වුම් 
ත න්  ම්  ත් කි  ති . 

ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි  න්  ද් යි 
ත්ර   කීම ම් ( ලි  විධිවි   ත් ූලලි  

    කි  .    ම්  ක 
ති .  කු ත් ු    28 ක තුරු 
නි  ත ති  න්  පු න්. කු නි  

ත ති  න්  පු න්  කි  ම්   
ත්  . වුරු රි ේලි ම්න්තු න්ත්රී කු ම් 
ණ්ඩු   ක කි   ම්  ත්ර දී 
ුතතු    කි  තු  නි  ත 

ති න්  පු න්. පි න්  න්ද්රි  ණ්  
තිනි ේ ත රි  කු ේ තිතු   විධි  නි  

ත  ත් ; ම්කි   ුක  ක නි  
ත  ත් .   ම්  ත් 

ටුම්  ත් යින්  .  

ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි    යි  
 ීම   ත්ර ත්  ුකම් න්   කි  
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ේලි ම්න්තු  

.  යි.  ුකම්  න්  ත්ර ත්  
විල්    පුද්  රී ක  න්  පු න්. 

රු     ති  ම් ්රති   න්  
කි  නි  න්  පු න්.     පුද්  
විරුද්  ීමති  ුතතු න්  කි  ීමති ති  
න් න්  පු න්. මුත් ත්ර ත්      පුද්  

 ති   රු න් .    දී  
. තින්   ුතතු පුද්  - [  කිරී  ක] 
 ක   රු තිතු ? 

 

ගරු තමහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරි න මහතා 
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்) 
(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 

ත්ර ත්    මින් පි  ක 
න රි ත්  ති .  

 

ගරු මුිතබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 

 තුතියි  රු තිතු නි. තු  කි    
 කි .    ක.   ත්ර ත්  

න්  . වි න්  දී  පුද්    
මුණු  ති  ම්  පුද්  නින් රු න්   
 දී     ක.  

ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි  ම් ත් ු  න්  
පුද් න් ලී   න් න් . ම්  

ති    න්  පු න්.  පුද්  
 ගි න් න් ති  ති  න්  ති  

පු න්.  ගි න් ති  න්  පු න්; ල්  ගි න් 
ති  න්  පු න්; පු  ගි න් ති  න්  පු න්.  

 න්  නි මි   ක .    පුද්  
න්    රු න්  ති   

ති . ත් ්ර  ලු  ක. ම්   පුද්    
ට්   ක;  වු ල් වි   ට්  ත්ත්  ක. 

    පුද්  රු න්  ති  මි   
ති .  

ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි    යි 
ත්  ද්. ත් ු  ත්  ක  
ච් දී ේ   ක න්  ම්   

පුද් ත් ත් ු     න් ත් පු න්. 
රු තිතු නි  වුරු රි පුද්  ක ත් ු  ත්  
 ච්   ම්  ත්ර දී ුතත්  
තු ත්     කි   තු ත් ල්  ගි න් 
 21   ීම ම් නි  න්  පු න්.  

ත් ම් දී   .   
 යි  බුල්  ත් ු  ත් ත්. ූල රූ  

රු න්ත්රීතු නි    බුල්  ත් ු  න්  
       චි වු    ේ නි   ගි .  

 ේ  මිතු  ක.  

 CID න් විල්  ටි .   CID  ක 
නි රින් න්   යි  ත් ු  න් න් 
කි . " න්ත්රීතු   පි තු   ත්  ක න්    ක  
න් න්" කි  කි .  ත්     

කි ත් කි . මුත්  පි න්   තු   ගි ල්  
 28  න්   ක  ටි . යි  තු  

  කි   ක  ත් ත් . න්ති  
 ක  ? ත් ු  ත්   වි     

ම් කි  පුද්   වි ේ  ට් ත  ත්ර  
වි ධී ට් ත නි රින් ම්    

බුල්  විරුද්  ත්  ක න්  කි . යි  
 ?   වි  ක යි  ත් ු  ත්   

පුද්  ක වි තදී කි  ති  "      
 බුල්  විරුද්   ත්  ක න් " කි . 

යි  ?   න් ;  විරුද්  ඩු 
න් .   

ම් න  ත්  ද් ම් යි  ූල රූ  රු  
න්ත්රීතු නි. ම් " ච් " කි    ය ීමති  

ත් .   ක  (    ත්ත් ම්  .  
මුත් ත්ර   කීම ම්  ත් ත්ර දී 

රු  ක ත් ු    ේ රි  ක 
න්  ම්    න්  පුද් ත්  

ගි ල්  detention orders     න්  පු න්.  
ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි   ම් ත් න්  ම් ූලලි  

න්   . ම්    ත් ත් 
යි කි   යි පි  ති  ්ර .  ේ  

ත්ර   කීම ම්  ත් ම්  විච්චි   
පුද් න් න්  ීම   වුන් ත් ු  ීම . 

යි  න් න්   බුල් න්  න්   
වු  වු ණ් කි .   බුල්  ම්  න්  
මුන් න් ේ ණ්ඩු     වු  තිබු ණ්?   

පිටු      බුල්   කු න් 
 ත්  ක න්  කි    ක  ත නි රින්  
ම්  වු ?   ද්  වු ?  ම්  

ද්  ුක න්  මුන් න්  ම් ත්ර  
 කීම ම්  විච්චි  ති . යි පි 

කි න් න්  ම්    ණ්ඩු  ක ත්  රි 
විරුද්  විච්චි න්  පු න් කි .  

රු ධි  තිතු නි   වි  රු  ්ර  ක   
ත් ු   න් . වුන්  කි දු ත   ල්  

 .  ක ත් න්  න්  ක   පු  
න් ති   නි  නි   ති . 

 ේ පුද් න් කි   ක නි   ගි ල් ත් 
ති .  ල් න් ත්ර   කීම ම් ( ලි  
විධිවි    ත් රැ වුම් නි   පු .   
නි   වු ? ත්  න්    ූල රූ  
රු න්ත්රීතු නි.  ති   ක  න් විල් නි   

කිරී   ත්  ඟින් ලු ්ර ේ ජි   
දු  ේ  ීමති ත   ්ර න්ත්ර  ත් 

 කි  ත්   න්   ක 
.  

තුතියි.  
 

 

ගරු තමහාචාර්ය  රාංිතත් බණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ரஞ்சித் பண்டார)  
(The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara) 
ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි   දු නි න  කිරී  ක 
න්  . 122  ේ   න රි ත්     
ේ  ේ   නිබව   තිනි  තිත්   

ත පු  ක.  ේ රු න්ත්රීතු  න්    
ත ේ  මුද්ර  ච්   ක කි .   නි න  

වි  ුතතුයි.   

853 854 

[ රු  මුජිබුේ න්  ] 
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ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මී   රු රු න්  න්ත්රීතු . තු  

වි දු 22   ක ති . 

  වුරුන්  රු න්ත්රී කු ූල   
රු න්  න  න්ත්රීතු ේ   න් . 

 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා තකම්කරු අමාතතුමා  
(மாண்புமிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - ததாைில் அகமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Labour) 
ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි  " රු න්  න  

න්ත්රීතු  න් ූල   ුතතු " යි   . 
 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 

අනතුරුව ගරු තආචාර්ය  සුවර්න් රාඝවන් මහතා මූලා නවයන් 
ඉවත් වූවයන්  ගරු මයන්ත දි ානායක මහතා මූලා නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுமரன் ராகவன் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்று அகலமவ, மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க 
அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. (DR.) SUREN RAGHAVAN left the Chair, 
and THE HON. MAYANTHA DISSANAYAKE took the Chair. 
 

 

[ . .  .19] 
 

ගරු ඉසුරු වදොඩන්වගොඩ මහතා 
(மாண்புமிகு இசுரு ததாடன்தகாட)  
(The Hon. Isuru Dodangoda) 

ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි  2 9   (8  
ත්ර   කීම ම් ( ලි  විධිවි     

 කි  ක    න ත  ම් න් න් 
  ක න්    දී   ්ර න්  

තු  තුති න්  .  

ලුත්  ක වු ත් ම්  ත් විනිවි කින් 
ුතතු  ක්රි ත්  කිරී   ය  කි  ක  
න ත ම් රු    ති   පි න් 

 ුතතුයි.   න රි ත්    (  ක  
. ම්  ත් ත් ු  න්  ම් පුද් න් 

ම් න් න් ත් විනිවි කින් ුතතු  ුතතු කිරී  
 ය  කි  ක ම් ත් ටුම්  තු  

න් ේ  . 

ේ  ත්ර  නි  රි න්   පු  ක.  
 මුතු න් න් න්  ය . ති  වුරුද්  ක 

පු  ති ුතද් ත්  න් තුරු  ති වූ ත්ර  ්ර ත් නි  
ේ ට් ේික   ේ   ල්  වූ  
වි යි කි  පි න් .   ක පු  කිරි 
රු ේ  දු ටි   ක  වූ   ේ  ම් 
ට්  ක   වි  පිරි කුත් ත්ර දී ක්රි  නි  
න් ේ ජීවි  මි  ත්  පි න් .  ේ   

 ක පු  දු වූ ද්   ේික  නි ටු 
 ත් පි ලු  න් . ේ ට් ම් ේික  

ේබු  නිේ   ම්   දීේ  ලී  ති ුතද්  
 ත්ර  ක්රි  නි  ල්  වූ ත් තු   පි 

වි න්  ම්  දී     ුතතුයි. 
ද්   ජීවි  වූ නි     

ේ න් ත් ම් නි  නි දු වු . ම් ත්ත්  නි  
ට්  කිරීම්  ල්  වූ  වි   පි 
ලු  න්   ක. ත්ර  නි  ේ    

ත්වූ  යි.   නි  දු ත්  
විධි  ට් ති   ක  ුක න් දු  ීම  ශු 
ත්ර කින් ත් ඩු  ත් පි වි න්  ම් 

 දී  ක . කු  ත්ත්  ක  වු ත් පි 
වි    ේ ජී ත්ීම ම් නි     බි ම් 

 ක  පි ්රමු   ුතතු  ුතතුයි කි .  

ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි     පි  
 ත්  ම්  ත් ත් ු  න්  

පුද් කු   ීම ම්     
ති .  ේ   ීම දී ේ ුක  යිරණන් 
 කති ත්  ති . ීමති කු   රණන්  

්ර   ීම ම් කි    පු ල්  ති .  
ේ   ඩු වි  දු ම් කිරී  ය පි  

නිේ   ති . න්   දී  තු  ත් 
රුණු   ක ම්  තු ත් 

. ේ ්රමු  මු  න් න් ම්   
ත්ර   කිරී   ය ීමති  ු  ත් 
විනිවි කින් ුතතු  ම්  කිරී යි. ේ ට් ්රිවි  
මු  තු   ක   ුක  ුත  තු න් ම්  

මු  ත් . විවි  ත්ර  ක්රි  තු න්  ලී  ජීවි   
ද්  වි  කිරී  ත් ත් න් පි  ක . පි වි  

  නි ක්රි  තදී ති ීම   කිරී   
ම් ීමති ද් ති  ක ට් තිබී  ය යයි කි .  ම් 
ත් ටුම්   දු   ත් ත් ටුම්  ක 
 දු  කි   යි ත්  න් න්. 

ට් ම්  කති ත් ීමති ද් ති  ක තිබී  ය යයි. පි 
වි     ේත්  ට්ත්  ක   
න් ල්   ති   ක  ්රමු   
ුතතු කිරී   ත් .  

ත්ර  ත් නිේ  දී  ය . 
ත්ර   ත්ර යි. ත විවි   විවි ත 
ත්ර  ක්රි  දු  ල්ලි ණ් ම් ටි .  ේ ට් 

 ත  තිබු ත් ත්ර   
නිේ  ත්ර  යි.  නි    ණී  
කිරී  ත් කි  ක ති ත් වි න්   ත් 

 ුතතුයි.  ේ  ම් රු  දීත්  වුණු   
විවි  ක්ර    ත් ලී  වූ විවි  ත්ර දීන්  
කින්  . Cyberattacks තු  ම් විධි  
ත් ලී  වූ ත්ර  ක්රි  නි   වි     
න්  .  නි  ේ ීමති ද් ති ම්   
ත් ලී  ීම  ය යයි කි   පි වි න්  
ත් .  නි  ම් ීමති ද් ති ති  ම්  කු   

ේ න්  ට් ලු ේ  ක    
   වි න්   න්  ුතතුයි.  

න්  ක්රි ත්  වි  ුතතුයි කි   යි පි 
වි න්   න් න්.  

 මී   දීේ   න්   ත්තු න් න් 
  ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි.  වි න්  

   යි. The most important thing 
is that the Government has no intention to target a certain 
individual, a set of individuals, a certain ethnic group, a race 
or a culture. ම් ලු ීමති රීති ත්ර  ලී   

 ක ය දී  ීම  යි  
ත්තු න් න්.    ම්  තු න්  

855 856 



ේලි ම්න්තු  

ත්තු  ත් මුණු කි  ක  කි  
ත් වි න්  න් මින්   ම්   

දී   තු ත් තුති න්  මින් ේ  ල්  
න්   ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි.  
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ගරු වග වින්දන් කරුණාකරම් මහතා 
(மாண்புமிகு மகாவிந்தன் கருணாகரம்)  
(The Hon. Govindan Karunakaram)  
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

இலங்கக அரசியல் வரலாற்றில் "குள்ளநாித்தனமிக்கவர்" 

என்ற புகழுக்குாிய அன்கறய சனாதிபதி மஜ. ஆர். ஜயவர்தன 
அவர்களின் நாித்தனச் சிந்தகனயின் தவளிப்பாமட, இன்று 
நாடும் எம் தமிைினமும் அனுபவித்துவரும் துன்பங்களுக்குக் 
காரணமாக இருக்கின்ற தற்காலிக ஏற்பாடாகக் தகாண்டு 
வரப்பட்ட 1979ஆம் ஆண்டின் 48ஆம் இலக்க பயங்கரவாதத் 
தடுப்புச் சட்டமாகும். அன்று நகடதபற்ற தமிழ் இகளஞர் 
களின் உணர்வுபூர்வமான உாிகமப் மபாராட்டத்துக்கு 
முகங்தகாடுக்க முடியாது சர்வமதச நியமங்களுக்குப் புறம்பாக, 
மனிதாபிமானச் சட்டங்களுக்கு முரணாக,  தனது குள்ளநாி 
இராஜதந்திரத்கதச் சாமர்த்தியமாகச் தசயலில்காட்டி, பாராளு 
மன்றத்கத ஏமாற்றி இந்நாட்டின் தமிழ் இகளஞர்ககள, தமிழ்த் 
மதசியவாதிககள இலக்குகவத்துக் குறுகிய காலத்திற்தகனக் 
தகாண்டுவரப்பட்டமத இந்தப் பயங்கரவாதத் தடுப்புச் 
சட்டமாகும்.  

நாட்டின் குற்றவியல் நடவடிக்ககமுகறச் சட்டக் 
மகாகவக்கும் தண்டகனச் சட்டக்மகாகவக்கும் அப்பால் 
முப்பகடயினருக்கும் தபாலிசாருக்கும் தனித்துவமான 
அதிகாரங்ககள வைங்கி - "உனக்குத் தமிைன் எவன்மீதாவது 
சந்மதகம் இருந்தால் உடமன அவகனக் ககதுதசய்யலாம் 
அல்லது உன் துப்பாக்கியால் முடித்துவிடு!  இந்த நாட்கட 
மநசிக்கும், தனது வாழ்வுாிகமகயக் மகாரும் எந்தத் 
தமிைகனயும் எந்த விசாரகணயுமின்றி அைித்துவிடு! அல்லது 
சித்திரவகத தசய்! உன்னால் முடிந்தவகர தகாடுகமப்படுத்து! 
அவனது அல்லது அவளது அந்தரங்க உறுப்கப அசிங்கப் 
படுத்து! அவனது ஆண்கமகய, அவளது தபண்கமகய 
அைித்துவிடு! என்றவாறு" - இன்னபிற மனிதாபிமானமற்ற, 
மனிதகுலம் கண்டிராத சித்திரவகதககளச் தசய்வதற்கு 
அவர்களுக்கு அங்கீகாரமளித்தமத இந்தப் பயங்கரவாதத் 
தடுப்புச் சட்டமாகும்.  

சந்மதக நபர்ககள பாதுகாப்பு அகமச்சின் அனுமதியுடன் 
18 மாதங்கள் தடுத்து கவக்கலாம் என்று சட்டம் கூறுகின்றது. 
நகடமுகறயில் நடந்தது என்ன? நடப்பது என்ன? 30 
வருடங்களுக்கும் மமலாக எதுவிதக் குற்றச்சாட்டும் சுமத்தப் 
படாமல், நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரமும் சமர்ப்பிக்கப் 
படாமல், இளகமயில் ககதுதசய்யப்பட்டு, முதுகமயகடந்தும் 
தம் வாழ்நாகளத் ததாகலத்துவிட்ட எம் தமிழ் இகளஞர்களின் 
வாழ்க்ககயுடன் விகளயாடுவமத இந்தப் பயங்கரவாதத் 
தடுப்புச் சட்டமாகும். அதற்கும் மமலாக, முகநூல் மற்றும் மவறு 
சமூக வகலத்தளங்களில் பதிவுககளப் பதிவிடும் இகளஞர்கள் 
கூட ககதுதசய்யப்படுகின்றார்கள். கடந்த சில வருடங்களில் 
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் 25க்கும் மமற்பட்ட இகளஞர்கள் 
ககதுதசய்யப்பட்டுள்ளார்கள். அவர்கள் தற்மபாது பிகணயில் 
விடுவிக்கப்பட்டிருந்தாலும், இன்றுவகர 'திமயட்டர் மமாகன்' 
என்று கூறப்படுபவர் இன்றுவகர விடுவிக்கப்படவில்கல.  

சர்வமதசத்தின் தநருக்குவாரம் காரணமாக சட்டப் 
மபராசிாியர் ஜீ.எல். பீாிஸ் அவர்கள், பயங்கரவாதத் தடுப்பு 
(தற்காலிக ஏற்பாடுகள்)(திருத்தம்)சட்டமூலத்கதச் சமர்ப்பித்து 
அது பற்றி விளக்கமளித்தகதக் மகட்ட என்னால் சிாிப்கப 
அடக்க முடியவில்கல. நீதியகமச்சர் அவர்கள் திறகம 
யானவர்; அவகர நான் குகறகூறவில்கல. இந்தச் சட்டத்கதப் 
தபாறுத்து அவர் ஒரு சூழ்நிகலக் ககதி! 18 மாதத் தடுப்கப 
ஒரு வருடம் ஆக்குகின்றார்களாம்! அப்படி, இப்படி என்று 
இவர்கள் படம் காட்டுவது எகதக் காட்டுகின்றது? ஒன்று 
மட்டும் உண்கம! அன்று இந்தப் பயங்கரவாதத் தகடச் சட்டம் 
தகாண்டுவரப்பட்டது, இந்த நாட்டின் தமிழ் இகளஞர்ககள 
இலக்காகக் தகாண்டுதான். இன்று இந்தப் பயங்கரவாதத் 
தகடச் சட்டமானது முஸ்லிம்ககள மாத்திரமன்றி, 
சிங்களவர்ககளயும் மநாக்கிப் பாய்கின்றது.  
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up. 

  
ගරු වග වින්දන් කරුණාකරම් මහතා 
(மாண்புமிகு மகாவிந்தன் கருணாகரம்)  
(The Hon. Govindan Karunakaram)  
Give me one more minute, Sir.  

இந்நாட்கட மநசிக்கும், இந்த நாட்டில் பிறந்து, இந்த 
நாட்டில் வளர்ந்து, தமிழ்த் மதசியத்திற்காக ஆயுதமமந்திய 
நான், ஒருங்கிகணந்த நாட்டில் சமத்துவமாக வாை 
முடியுதமன்ற நம்பிக்ககயுடன் இன்கறய  ஆட்சியாளர்களின் 
இத்தககய சட்டத் திருத்தங்களின் மபாலி மவடம் ததாடர்பாக 
குரல் தகாடுங்கதளன்று இந்த நாட்டின் அரசியகல இயக்கும் 
மகா சங்கத்தினகர, மல்வத்து - அமரபுர நிக்காய சங்க மகா 
நாயக்கர்ககள, தபௌத்த, இந்து, கத்மதாலிக்க, இஸ்லாமிய 
மதகுருமாகர மற்றும் தமிழ், முஸ்லிம், சிங்கள மக்ககள 
ஆதரவுடனும் அன்புடனும் அகறகூவல் விடுக்கின்மறன். 
நாகள இந்தப் பயங்கரவாதத் தகடச்சட்டம் மகா சங்கத்தினர் 
மீமதா, ஏகனய மதகுருமார் மீமதா பாயாது என்பதற்கு எந்த 
உத்தரவாதமும் இல்கல.  நாடு ததாடர்பாக நல்லததாரு 
முடிகவக் காலங்கடந்தாவது எடுக்கத் தயங்காதீர்கள்! நாங்கள் 
மகட்பது பயங்கரவாதத் தகடச் சட்டத்தில் திருத்தத்கத அல்ல. 
இந்தக் தகாடிய பயங்கரவாதத் தகடச் சட்டம் இலங்ககயின் 
அரசியல் அகமப்பிலிருந்து முற்றுமுழுதாக நீக்கப்பட 
மவண்டும். அது தூக்கிதயறியப்பட மவண்டும். இன்று இந்த 
அரசு பயங்கரவாதத் தகடச் சட்டத்துக்குத் திருத்தம் 
தகாண்டுவருவது எதற்காக?  

சர்வமதசத்தின் அழுத்தத்தினாலும் ஐமராப்பிய யூனியன் 
இலங்ககக்கான GSP Plus சலுகககய இல்லாததாைிக்கும் 
என்ற பயத்தினாலும்தான் நீங்கள் இச்சட்டத்தில் திருத்தங் 
ககளக் தகாண்டுவருகிறீர்கமள தவிர, தமிைர்களுக்மகா, இந்த 
நாட்டு மக்களுக்மகா ஒரு நிம்மதியான வாழ்கவக் 
தகாடுக்கமவண்டும் என்பதற்காக அல்ல. எனமவ, இந்தத் 
திருத்தச் சட்டமூலத்கத நான்  எதிர்ப்பமதாடு, எங்களது 
கட்சியும் எதிர்க்கின்றது என்று கூறி விகடதபறுகின்மறன்.  
நன்றி.   

 

ගරු එම්.යූ.එම්. අලි  ේරි මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 
(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கமள, நீங்கள் Batticaloa 

Districtஇல் யாகரக் ககதுதசய்தார்கள் என்று தசான்னீர்கள்? 
அவகர எப்மபாது ககதுதசய்தார்கள்? 
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[ රු  රු න්   ] 
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ගරු වග වින්දන් කරුණාකරම් මහතා 
(மாண்புமிகு மகாவிந்தன் கருணாகரம்)  
(The Hon. Govindan Karunakaram)  
He was arrested last year and he has been in             

the Batticaloa Prison nearly for one year. His                      
name      is      Mohan     and    he   is   from   Chenkalady.   
தசங்கலடிகயச் மசாோ்ந்த மமாகன் என்பர் ககது 
தசய்யப்பட்டு, இன்று ஒரு வருடத் திற்கும் மமலாகச் 
சிகறயில் அகடக்கப்பட்டிருக்கிறார்.    
 

ගරු එම්.යූ.එම්. අලි  ේරි මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 
(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
IGPஇன் circular இற்ககமய, last September இற்குப் 

பிறகு terrorism உடன் சம்பந்தப்படாதவர்ககள இச் 
சட்டத்தின்கீழ் arrest பண்ணமுடியாது. அதற்குப் பிறகு 
இச்சம்பவம் நடந்ததா? என்பகதத்தான் நான் உங்களிடம் 
மகட்மடன்.  இது பற்றி நான் மதடிப்பார்க்கின்மறன்.  Thank 
you. 

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
රු න්ත්රීතු     පි  වි  න්  . 

රු තිතු  ති ම්  ක පි තුරු යි. 

මී   රු න්්රි  ත් න්ත්රීතු . 

 

 

[ . .  .  ] 
 

ගරු  මන්ප්රිය වහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு சமன்பிாிய மஹரத்)  
(The Hon. Samanpriya Herath)  
ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි, 1979  (8  

ත්ර   කීම ම් ( ලි  විධිවි    
 කිරී      ත් ටුම්  

ම් න්   කී  ක තු න්    දී   
තු  තුති න්  .  

ත් ටුම්    න්  ලින්  ්ර න්  
කි  ුතතු  ක ති . ේ මුජිබුේ න් න්ත්රීතු  

ය    ේ  ේ   කි .     
දුන් න්, 2019 ේ .  ත රි   තුරු  

ය ල්  දුන්  ම් නි ලු  ක ති න් න් 
.  ම් ේ  මුද්ර   න්   ති න් න්  

නි  කි  ත් ම්   පි ත් න්  
.  

ත්ර  විවි  මු ණු රින් ම්  තු  තු 
මින්,  ජීවි  පී  ල්  මින්   

න්  පු න්  ත්  පි න් .    
ති ත  ම් ත් කීම් ති . ේ   

  ද්  රු න් 82  ක නි   
ති . මුත්, ගි    ණ්ඩු  තිබුණු ත 
ම් ේ ුතතු    කි    පි ම්   
න්  න්  . පි න්  මින්   ක   
.  

රු ජි  ත්   න්ත්රීතු  කි ,  ේික  
්ර  වි  ීම      ත් ටුම්  ක 

කි . ත්    න   ්ර  ක.   
තු  විවි  රුණු  ිය  ක  . තු  ේ. ේ. 

ේ  තිතු   තු ේ වි  ේික  ්රති ත්ති  
ත් න් .  ජි  ත්  න්ත්රීතු  

ේලි ම්න්තු  නි  න් න් තු ේ  ක ත  
 ගි   න්    තු ත් 
ත් න්  .  

 ලි  ත් ටුම්  ක ටි යි  . 
පි න් , 1988, 89 ත  විමු කති මු ත් 
රුණු .  ගිනි තිේ , ට්ර න් ේ  පිච්චු .  

ම් ට් ති  ම් ත් වි  , න්  නි  ක ම් 
 ද්  .  

 වි  ක  වි න්  පු  ක යි, 
යන් ත   න්  ම් ත් ටුම්  
 .  ත්  ත්. ,   

ම් ත් යි. ධි  කි   ක න රි ත් 
 ද්  රු න් 2 ,000  ධි  පිරි  ක  

ල්  ටි   පි  ද්  ත් ත්.   
 නි රු න් ත් ම් ම්   න්  පි 

ත්තු  කි  ත් න් න්  
.  යි,  ම් ත් වි  මින් ුතතු පු 

. මුත්, ත් න් ධි තිතු   ත් වු  
   . පි න්  ගි     

ගි  24 නි  ද්  ක  .  ද් රු න් 
ධි ති ල් ම් ේ   විල්  ද්  
. දී වි  ක   ජිත් ්ර  තිතු  ේික   

පි කුත් න රි ත් . තු  ල් තු කින් ල් 
 කි ; ම්    න්  පු න් 

කි .  ත්  ේ ත්  තු  යි 
  ක  ක්රි ත්  න් න්. ේ   , මිීම 

  කි  රණ  න් න්  ුක .  නි රුණු 
 ති තදී  ම් කින්  බු . 2 88, 99 

ත ම් ට් ය ත්ර  ක ක්රි ත්  වු .  
ේ  ය  ත්ර කුත් ක්රි ත්  වු .  

විමු කති මු  වි න් ය  ත්ර  ක ක්රි ත්  
. දී ජීවි  වි  ්ර  ක මි වු .  වි න්  

ති රු ධි තිතු  ම් ට්  ත් වු  , ට් 
ද්   ක ත් .   තුරු 
න් න්  ය   .  ය  ්ර   

තුරු  දු  ත්   කි  පි වි ම් න්  
ටි . 

ධි තිතු   තු න් ත්  කි    
ය  න් වු . ත රු  ත් ය 
තිතු   ලින් කින් ්ර  ක ල්  වු  කි  

ට් ල් රු කුත්    තිබු . ම් ේ 
රුණු   ක  ය  තු     

ති . පි න්     න රු න් 
 පිරි    න රු න්  ත්   

 . න්  ම් ේ  රුණු ත් පි ම් 
 දී ම්  දී න්  න්  .  

රු ති  ත්  තිතු ත් ම්     
න් .   ටි   ICCPR Act   විච්චි   
ූල  ල්   කි   ත්  1224දී තු  
වුරුදු  ධි   ක   ටි . 

 න්   ති  ත්  තිතු නි?  ේ  පි 
න්   න් ේ ද්  ක්රි රින් ේ  කිරී  
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ේලි ම්න්තු  

ත් වි  න්  ත් ගි  ත් . මුත්  
ම්   තු   වු ණ්  කි   පි 

ත් න්  .  

 ද් වි  ක  තු  කි   " ල් ලිම්   
තුන් කු ේ ජීවි  මි වු " කි .   ත්  තු න්  

 කි  ම් පි ත් නි ද්ධි  කි න්  පු න්  
 ගි   ත රැලි  මිණි  ක  
න් ේත් ජීවි  මි වු .      

    පි ම්      ක  
කි . ල් ලිම්   ම්      

ේ  ලුන් ේ ජීවි  මි වු  කි   යි 
පි න්  .  පි න්   ේ   ක  මු  ක 

 ති  .   වි  ක න් ේ   ක  
මු  ක ල්ලු . මුත්  "  පි ේ   ක  මු  

ගි න් න් " කි  වි  ක  තු  ්රමු  
වි  ක  කි .  ම් ට් ති  ති  ම් ේබු  ක 

   ම්   ේබු   තුරු  න්  
  ේ   ක  මු  ගි ල් .  නි   ම් විධි  
න්       ේ  න   

කිඹුල්ලු කි  ේ විවි  ය   
මින්  භීති  ත්     පි  

ම් න් න් න්ත්රී රු ටි  ත්   ති න් න් 
දු ටු  ක; පි කු  ක.   

පි න්   ති ත  ්ර න්ත්ර ත  
ීමති  .  ීමති  වි න්  ම් ම්  ම් ම් 

 ුක   ත් න් න් විල් යි. විල් 
ත  ක    ීමති  ම් ම් ලි  

 න්  පු න්. 2 9   ම්  ම් ම් 
න්  විල්  ේ     

ත්ර   කීම ම් ( ලි  විධිවි   (   
ත් ටුම්  න රි ත්  ති . ත්  ම්  වි  

ුතතු  ක.  පිරි  යන්  ගි ල්  
විවි න් ම්   ය  ල්  න්  
ත්    පි න් .  ේ  පි න්    ම් 
 ති   ම් න් න් විවි   ල්  මින් 
න   ක න්  ත්   . න් ේ ද්  

වු  මුදුන් ත්  න්  යන්  ගි ල්  
විවි ත ට් ල්   ත් 
මුන් න් ේ ද්  වි  ම් න්  ්ර  ක. 
ත්    ක පි තුති න්    ේ ජී. ල්. 

පීරි  යතු  ම් ත් ටුම්  ල්  ේ  
ති  නින්   න්  ත්  කිරී  .  
[  කිරී  ක] 

 

ගරු මුිතබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
Sir, I rise to a point of Order.  

ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි  ේ  දී  කි   
   122  ේ  ේ  . රු න්්රි  
ත් න්ත්රීතු  කි   122  ේ  ේ   යි 

විල්  ති න් න් කි . 122  ේ  ේ  122 දී  
print න් න්  න්.  print වු ණ් ත- ේ .  
නි   යි ේලි ම්න්තු න්ත්රී රුන්  ම් ේ   
දුන් න්. ම් ේ  print  ති න් න් ගි  ත. යි 

 න්වූ ත. 

ගරු  මන්ප්රිය වහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு சமன்பிாிய மஹரத்)  
(The Hon. Samanpriya Herath)  

 ම්, තු න් ේ  තදී ම්  න්  
 .  දුන් නි  යි න්ත්රී රුන් ේ   

ම්  න් න්.  තදී න්  තිබුණු ද් ල් 
න් න් ති   තු න්    ද් ල් කි , 

ූල රූ  රු න්ත්රීතු නි. ම්  මුන් න් ේ 
ණ්ඩු  ති තදී න්  තිබුණු ද් ල් න්. 

 වි  ක   න   කිඹුල්ලු කි , ූල රූ  
රු න්ත්රීතු නි. වි  ක  තු  තු  වි  ක   රු 

බි  ක ති  ති .  නි  න   කිඹුල්ලු 
කින්   කි  වි  ක  තු  තු   ණ්  
 ක  මින්, ම්   දී   තු ත් 

තුති න්  මින්  නි  , ූල රූ  රු 
න්ත්රීතු නි.  

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
රු ේ ලි ම් ද් ේ න් න්ත්රීතු . You have five 

minutes.  
 

[பி.ப. 3.49] 
 

ගරු ධර්මලිාංගම් සි ධාර්ාන් මහතා 
(மாண்புமிகு தருமலிங்கம் சித்தார்த்தன்) 
(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

1979ஆம் ஆண்டின் 48ஆம் இலக்க பயங்கரவாதத் தடுப்புச் 
சட்டமானது ‘தற்காலிக ஏற்பாடுகள்’ என்ற ாீதியிமல 
தகாண்டுவரப்பட்டது. பின்பு, 1982, 1988ஆம் ஆண்டுக் 
காலப்பகுதிகளில் அதற்குத் திருத்தங்கள் தகாண்டுவரப்பட்டு, 
இப்தபாழுது 40 வருடங்களுக்கும் மமலாக இந்தச் சட்டம் 
ததாடர்ந்துதகாண்டிருக்கின்றது. இந்தச் சட்டம் தகாண்டு 
வரப்பட்ட காலமானது இவ்வளவு தகாடூரமான ஒரு சட்டம் 
தகாண்டுவரத் மதகவயில்லாத ஒரு காலகட்டமாகமவ 
இருந்தது. அப்மபாது ஜனநாயக ாீதியாகமவ பல மபாராட் 
டங்கள் நகடதபற்றன. ஆயுத ாீதியாக அரசுக்கு எதிராகச் 
சிறுசிறு சம்பவங்கள் இடம்தபற்றிருந்தமபாதும் அகவ 
தபருமளவினதாக இருக்கவில்கல. அன்கறய வைகமயான 
அந்த ஜனநாயகப் மபாராட்டங்ககள அல்லது ஆயுத ாீதியான 
சிறிய சம்பவங்ககள அடக்குவதற்கு இந்தச் சட்டத்கதக் 
தகாண்டுவந்திருக்கமவண்டிய மதகவயில்கல. நிச்சயமாக, 
சட்டம், ஒழுங்கு என்ற சாதாரண சட்டத்தின்கீழ் அகதச் 
தசய்திருக்க முடியும். ஆனால், அன்றிருந்த அரசு தனக்கு 
இருந்த ஜனநாயக ாீதியான எதிர்ப்புககள அடக்கி, ஓர் 
எமதச்சாதிகார அரகச நிறுவுவதற்காகத்தான் இந்தச் 
சட்டத்கதக் தகாண்டுவந்தது. அதன் பிறகு ததாடர்ந்து வந்த 
ஒவ்மவார் அரசும் அகதப் பாவித்துத் தங்களுகடய 
எமதச்சாதிகாரத்கத நிகலநாட்டுவதில் மிகக் கவனமாக 
இருந்தது.  

இந்தச் சட்டம் தகாண்டுவருவதற்கு முன்பு மிகச் சிறிய 
ளவில் இருந்த மபாராட்டமானது, இந்தச் சட்டத்தின் 
தகாடூரத்தால் தீவிரமகடந்தது. இச்சட்டம் தகாண்டுவரப்பட்ட 
பின்னர் எங்களுகடய தமிழ் இகளஞர்கள் பலர் ககது 
தசய்யப்பட்டு, சித்திரவகத தசய்யப்பட்டு, தகால்லப்பட்டு, 
வீதிகளிமல மதகுகளுக்குக் கீமை எறியப்பட்ட காலகட்டத்தில், 
ஜனநாயக ாீதியான மபாராட்டங்களால் நிச்சயமாகத் தங்கள் 

861 862 

[ රු  න්්රි  ත්  ] 
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மக்களுகடய விடிகவ மநாக்கிச் தசல்லமுடியாது என்று தமிழ் 
இகளஞர்கள் உணர்ந்துதகாண்டார்கள். இருந்தாலும், 
1980ஆம் ஆண்டு மாவட்ட அபிவிருத்திச் சகப என்ற ஒரு 
சிறிய - மிகக்குறுகிய - அதிகாரப் பரவலாக்ககல அன்கறய 
அரசு எங்களுக்குக் தகாடுத்தமபாது, அன்றிருந்த தமிைர் 
விடுதகலக் கூட்டணி அகத ஏற்றுக்தகாண்டது. அதற்தகன 
நகடதபற்ற மதர்தலிலும் ‘தமிழ் ஈைம்’ என்ற மகாாிக்ககயின் 
அடிப்பகடயில் தமிைர் விடுதகலக் கூட்டணி வடக்கு, கிைக்கு 
எங்கிலும் தபருவாாியாக தவற்றியகடந்தது.  

தனிநாட்டுக்காக வாக்களித்த மக்கள் மாவட்டசகப 
களுக்கும் வாக்களித்தார்கள். தமிழ் மக்ககளப் தபாறுத்த 
மட்டில், அவர்கள் ஒரு நியாயமான தீர்கவ மநாக்கிப் 
மபாவதற்கு ஆயத்தமாகமவ இருந்தார்கள். ஆனால், ததாடர்ந்து 
வந்த அரசுகள் ஒவ்தவான்றும் இந்தச் சட்டத்கதப் பயன்படுத்தி 
தமிழ் மக்களுகடய மபாராட்டங்ககள - அது ஜனநாயக 
ாீதியான மபாராட்டமாக இருந்தாதலன்ன, ஆயுத ாீதியிலான 
மபாராட்டமாக இருந்தாதலன்ன - அடக்குவதிமலதான் 
முகனப்புக்காட்டின. ஆயுதப் மபாராட்ட காலத்தில்கூட, 
அந்தப் மபாராட்டத்கத அடக்குவகதவிடச் சாதாரண அப்பாவி 
இகளஞர்ககளக் ககதுதசய்வதிமல அகவ முகனப்புக் 
காட்டின.  அவர்ககள மிக நீண்ட நாட்கள் சிகறயில் 
அகடத்தது மாத்திரமல்ல, பலர் சித்திரவகத தசய்யப்பட்டுக் 
தகாகல தசய்யப்பட்டுமிருக்கின்றார்கள். இகவயகனத்கதயும் 
தசய்வதற்காகத்தான் இந்தச் சட்டம் பாவிக்கப்பட்டது.  
அதனால்தான் இகத முற்றுமுழுதாக இல்லாமலாக்கமவண்டும் 
என்ற எங்களுகடய மகாாிக்கக அன்று ததாடக்கம் 
இன்றுவகரயும் வலுப்தபற்றிருந்தது.  

தகௌரவ அகமச்சர்கள் இருவருமம - நீதியகமச்சர் 
அவர்களும் தவளிநாட்டு அலுவல்கள் அகமச்சர் அவர்களும் - 
இகதக் கவனத்திதலடுக்கமவண்டும். அவர்கள் இருவரும் 
மிகவும் நியாயமானவர்கள். இதனால் எவ்வளவுதூரம் எல்லா 
இன மக்களும் - அது தமிைர்களாக இருந்தாதலன்ன, முஸ்லிம் 
களாக இருந்தாதலன்ன, ஒரு காலத்திமல சிங்களவர்கள்கூட - 
மிகப்தபாியளவிமல பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் என்பது 
அவர்களுக்கு நிச்சயமாகத் ததாியும். ஆகமவ, இது நிச்சயமாக 
இல்லாமல் பண்ணப்படமவண்டிய ஒரு சட்டமாகும். ஆகமவ, 
இகத நாங்கள் எதிர்க்கின்மறாம் என்பகதப் பதிவுதசய்து, 
முடித்துக்தகாள்கின்மறன்.  நன்றி,  வணக்கம்.   

 

 

[3.54 p.m.] 
 

ගරු එම්.යූ.එම්. අලි  ේරි මහතා තඅධිකරණ අමාතතුමා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி - நீதி அகமச்சர்) 
(The Hon. M.U.M. Ali Sabry - Minister of Justice) 
Hon. Presiding Member, first of all, I am thankful to 

you for providing me an opportunity to take part in this 
very important Debate.  

Listening to the Hon. Members of the Opposition, I 
was wondering whether we are actually debating the 
original Act of 1978 or the Amendment Bill. Considering 
the manner in which criticism has been levelled against 
us, it is as if we are bringing in a new law for the first 
time, introducing the PTA. We are not doing that. We are 
introducing safeguards to the Act in order to address some 
of the longstanding issues we have identified over a long 
period of time and which need rectification. Instead of 
applauding that, instead of saying that there is at least 
something progressive happening, you just want to bring 

it to naught. What is the point in doing that? Let us 
assume that you would not vote for it and this Bill would 
not get passed. Then, what happens? The PTA remains as 
it is now. Is that what you want? I think, over a period of 
time, we have been so divided in this House on this issue, 
that no one could see what is positive or negative other 
than our party affiliations and political ambitions.  

The Hon. Leader of the Opposition made an 
empathetic, passionate speech, asking to withdraw the 
entirety of the PTA. May I now bring to your attention an 
article which appeared in the "The Sunday Times" of last 
week and which reminded the Leader of the Opposition 
about a "U" turn on the PTA. About the previous 
Government's Counter Terrorism Bill, this is what “The 
Sunday Times” states, I quote:  

“In Sri Lankan politics, changing party colours often or making ‘U’ 
turns on critical policies for one’s own political convenience is not 
something new when the ultimate goal is securing votes and 
retaining your seat. It could be one of the reasons why we have had 
only a handful of statespersons and plentiful of run-of-the-mill 
politicians in our recent political history. 

One such complete ‘U’ turn was witnessed this week when 
Opposition Leader Sajith Premadasa declared in a letter to Tamil 
National Alliance (TNA) spokesperson M. A. Sumanthiran stating 
that the Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act, No. 
48 of 1979 (PTA) should be abolished completely without tinkering 
with the law and only making amendments to the substantive law.” 

It further states, I quote: 

"Not so long ago, addressing a rally in Ampara weeks after the 
Easter Sunday attacks in 2019, Mr. Premadasa, who was then 
Housing Construction and Cultural Affairs Minister reiterated that 
the PTA must be strengthened while suggesting that the then 
Yahapalanaya (Good Governance) Administration in which he was 
a fairly prominent member should suspend the reforming 
process ....."  

That reforming process, you were leading, Hon. 
Presiding Member. 

   
ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Yes, I was the Chair. 
 

ගරු එම්.යූ.එම්. අලි  ේරි මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 
(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
“....of the law by replacing the PTA with a Counter Terrorism Act 
(CTA).” 

So, this kind of political bargaining, we should forget. 
We are not here to do that. We sincerely believe that 
some progress has to be made and we are making that 
progress. I would not speak just for the sake of speaking. 
So, I table* that article in "The Sunday Times”.  
 

ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon. Eran Wickramaratne) 
Sir I rise to a point of Order. 
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*  පු නතකාලව  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 
*  Placed in the Library. 



ේලි ම්න්තු  

ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Eran Wickramaratne, what is the point of Order? 

 

ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon. Eran Wickramaratne) 
The Hon. Minister referred to the Leader of the 

Opposition and said that he had asked for the repeal of the 
PTA. That is only half the story. He asked for the repeal 
and replacement of the PTA by the Law Commission 
draft on counter terrorism. That is the full picture.  

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you.  
 

ගරු එම්.යූ.එම්. අලි  ේරි මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 
(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
No, that is not the full picture. What you say is 

correct. But, what I am saying is, in the past, when he was 
the Minister of Housing and when the Counter Terrorism 
Bill was brought in, he said that the PTA should be 
strengthened. - [Interruption] Yes. That is what I am 
saying. So, what is your problem now? - [Interruption] 
That is exactly what we are saying. We are inviting you - 
[Interruption]. Exactly. 

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 

take the Chair. 
 

අනතුරුව ගරු මයන්ත දි ානායක මහතා මූලා නවයන් ඉවත් 
වූවයන්  ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා මූලා නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்று அகலமவ, மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் 
அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. MAYANTHA DISSANAYAKE left the Chair 
and THE HON. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 

ගරු එම්.යූ.එම්. අලි  ේරි මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 
(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
Hon. Deputy Speaker, I think this is a very important 

first step. As a lawyer, I totally agree with the argument 
that separation of power is very important. In separation 
of power, the Executive powers, the legislative powers 
and the judicial powers should be separated. No one can 
assume the role of the judge and keep somebody in 
detention forever. However, all jurisdictions including the 
USA, the EU, India and Singapore, you name anyone, 
have certain safeguards to protect their national interests. 
So, we need to have a very important law to protect our 
national security while safeguarding the rights of the 
innocent and the people who have been detained under 
this Law.  

But, there are no two words that this law has been 
misused and abused over a long period of time. So, there 

have to be safeguards; those safeguards are necessary. 
While those safeguards are necessary, it is also important 
that we have sufficient counter terrorism laws in the 
event of extremism which borders terrorism, to quickly 
quell that. Otherwise, the entire public will suffer. We 
have seen, when the LTTE was running riot, the whole 
country suffering from it, mostly the Tamil community. It 
is their youth who were rounded up and taken away in the 
night by the LTTE to forcibly conscript. Recently, when I 
went to Kilinochchi, I met five parents of some missing 
persons. When I spoke to them, all of them said that the 
missing were 13 or 14 when they were taken. They used 
the word "Iyakkam" and said that they came and took the 
youth away and after the war, they went missing. Now, 
they want to reclaim them. As Lord Buddha had very 
clearly preached, violence is not a solution to anything. 
Hatred does not cease by hatred. Hatred has to be ceased 
by love and tolerance. So, we need to go back to our 
drawing board and try to make people keep in touch with 
others.  

I agree with you all that we need to bring in a 
substantial amendment to this Law. As the Hon. Minister 
of Foreign Affairs very correctly pointed out in the 
morning, we are in the process of doing that. This is the 
first step, a progressive step. What are the benefits of 
this? We have reduced the period of detention from 18 
months to 12 months. Also, we have specifically admitted 
that any member of the public in this country who is 
detained have the right to go the Court of Appeal and to 
the Supreme Court and challenge his detention. That right 
is specifically given. Apart from that, for the first time, as 
a right, the people who have been detained for more than 
one year can go to court and ask for bail, whether the 
other side, the Attorney-General, consents it or not. We 
have taken that discretion away from the Executive and 
given it to the court so that the court can look into it.      

Furthermore, I must also mention about a progressive 
step that we have taken. About eight months ago, after 31 
years, we established an Advisory Committee under the 
PTA. We appointed former Chief Justice Asoka de Silva 
as Chairman - the President himself appointed him - and 
two others. That Committee has looked into the 
detentions and released almost 81 people who have been 
detained for a long time.  Those are positive 
developments. No one can deny those things and we must 
say that we have been looking into these issues. Most of 
you all have made so many representations; we make 
representations all the time. The President himself had 
very clearly instructed not to use the PTA unless 
absolutely necessary, but only in matters that are 
connected to terrorism, as a result of which the IGP had 
sent out a circular in September, 2021 - that is what I 
referred to, Hon. Presiding Member - instructing not to 
use the PTA indiscriminately for the kind of offences 
which the Hon. Eran Wickramaratne and the other Hon. 
Members of Parliament referred to.   

So, as a result, since September, 2021, there has been 
a de facto moratorium on the use of the PTA on offences 
other than those which have a direct involvement with 
terrorism. Therefore, these are progressive steps made in 
that regard.  
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ගරු එම්.යූ.එම්. අලි  ේරි මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 
(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
That is exactly what I am coming to. Hon. 

Sumanthiran, we are doing it now; as a result of that, we 
are bringing in a new Amendment today. 

Now, let us assume that this Amendment is defeated. 
Then, will you be in a better position or a worse position? 
That is what I am asking. As a result of this Amendment, 
the Magistrate is forced to oversee their detention; he is 
asked to visit the detainees and there is a necessity to 
produce the suspects before a Magistrate within 48 hours.  

 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
If it is defeated, you will be forced to bring in a proper 

amendment. 
 

ගරු එම්.යූ.එම්. අලි  ේරි මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 
(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
That is exactly what you did for the last five years. 

During the "Y ahapalana" Government, you were almost 
acting as the Deputy Prime Minister. Were you able to 
get anything before Parliament? Nothing was brought in, 
not even a comma was changed.  

 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
You do not know how to do it.  
 

ගරු එම්.යූ.එම්. අලි  ේරි මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 
(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
No, we are doing it. - [Interruption] Hon. 

Sumanthinran, we are doing it. This is the first step.  
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
This is eyewash.  
 

ගරු එම්.යූ.එම්. අලි  ේරි මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 
(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
What is eyewash? It is eyewash for you. You do not 

want this to be passed because you want to go and 
canvass it in the international arena and say, “Nothing is 
happening”. -[Interruption.] No, it is the other way 
round. We will do it; we will also bring in a new Act. I 
am telling you, as the Hon. Minister of Foreign Affairs 
said, we will change it, bring in a new Act and that will 
be a balanced Act. I want your support on that; we all 
want your support. So, we will find a way to have a 
balanced mechanism and bring in a new legislation. 
Everyone knows that all countries have counter terrorism 
legislations and we also need one. So, there is unanimity 
in that regard. We all agree that there has to be some 
supervision by the Judiciary. With that also, we agree. 
So, we will reach that goal. We will immediately start the 

867 868 

Apart from that, one other important Amendment is 
that - the Supreme Court has also suggested that - within 
48 hours, the Magistrate has to be informed, and also the 
Magistrate is given the power to go and visit the detainee 
and he will have to. The Amendment states “shall”, not 
“may” and it is a responsibility on the part of the 
Magistrate. Then, it is further proposed to hear the cases 
on a day-to-day basis. Up to now, it has been up to the 
Chief Justice to direct that and then only it takes place. 
Now, it is a duty cast upon the Judge to hear it on a day-

to-day basis. After one year of detention, if the cases are 
still not filed, as a right, the detainees can make 
applications for them to be released on bail. So, this is not 
a simple progress; this is actual, substantial progress. 
These have been introduced in order to safeguard the 
people’s rights and their liberty because we believe in all 
that. 

Considering the kind of attacks which happened in the 
past - maybe, the JVP uprising in 1987-89, the LTTE 
activities and also the post-Easter Sunday attacks - some 
sort of a national security law is important for the 
country. So, we are not, even at the behest of the 
international community or otherwise, going to totally 
remove our existing anti-terrorism laws without having 
some other legislation which is current, important and 
balanced in place. Therefore, we will work on that. We 
understand that terrorism has different faces. Now, things 
have changed. Terrorism is no longer something that 
controls a territory or carry out guerilla attacks, but 
something more than that. It is the use of cyberspace; it is 
brainwashing; it is the use of political power; it is  money 
transferring or money laundering. So, in order to meet 
these serious challenges, we need to introduce a new law. 
We will do that, but in the meantime, it is equally 
important that no one is given the power to abuse this. 

I agree with the Members on both sides of the divide 
who mentioned how these confessions were used in order 
to punish or detain innocent people. One of the two most 
recent examples is, in Vavunathivu, two people were 
arrested for the murder of police officers there. They 
were arrested on a confession and it was said that the 
LTTE was involved. But after that, it was realized that, 
actually, Sahran and his clan were involved in that. So, 
until such time, on a confession, they were detained. 
Then, the other recent incident is, another person from 
Trincomalee was arrested and detained over something 
that happened in the Lanka Hospitals, where a bomb was 
planted. But, after the incident where a bomb was 
discovered in a church, it was found that those poor 
fellows have nothing to do with it. So, it is true that this 
Law has been abused. There are no two words about that. 
So, we need to have - 

 

 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Minister, having said all of that, you are not 

proving the confession. 



ේලි ම්න්තු  

process and find a way so that we all can be happy about 
that.  

I am not going to take much more time, Sir. What we 
are saying is that this is an honest and a long-drawn 
attempt to have a comprehensive new legislation which 
would replace the existing Law with sufficient safeguards 
both in relation to the State as well as to protect the 
liberty of the detainees. In that light, this is a step in the 
right direction.  Sir, I do not know whether the Hon. M.A. 
Sumanthiran was here, there has been clear progress 
during the last eight to12 months in this direction. Firstly, 
we went to the Cabinet and got its sanction to amend it. 
Secondly, I personally wrote to His Excellency the 
President on the advice of the Hon. Attorney-General to 
establish an Advisory Committee so that the people who 
have been detained unfairly will be provided with a 
mechanism to apply and get their cases reviewed. That 
mechanism is in operation.  The former Chief Justice His 
Lordship Asoka De Silva is chairing that Committee. That 
mechanism is also working. As a result of this 
mechanism, we have been able to provide relief to at least 
81 people detained. So, this is progress we have made. 
Then, I was explaining, Sir, that there has been a de facto 
moratorium on the use of this Act since September, 2021, 
relating to which the IGP  had sent out a circular 
instructing not to use the PTA on offences other than 
those specifically related to terrorism, as a result of which 
it has not been used.  

Sir, the next step we have been discussing now is the 
new law or the amendment coming in. So, there is a clear 
progress, as of now. Then, the other thing is our duty. We 
do not treat our citizens differently. For  me, whether they 
are Muslims, Tamils or Sinhalese, there is no difference.  
For me, all are human beings. We need to treat all of them 
equally. We belief in that. As lawyers, we have been 
trained and treating like that. Article 12 (1) of the 
Constitution is in front of our eyes. That is always the 
most cherished Article in the Constitution. So, we believe 
in that. We will work towards it and will introduce a 
comprehensive new Act. As the Hon. Minister of Foreign 
Affairs said, we all will work together and find a solution 
for this long-standing issue.  

Thank you very much. 
 

 

ගරු රවුෆන හකීම් මහතා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

Hon. Deputy Speaker, I would like to have a 
clarification from the Hon. Minister. 

It is good that you want to have some judicial 
supervision over Executive action. But as it obtains in 
some Commonwealth countries, to check the abuse of 
such legislation, why do you not have some Parliamentary 
supervision as well, when you are considering some new 
amendments?  

ගරු එම්.යූ.එම්. අලි  ේරි මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 
(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
We will discuss that. 
 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මී   රු ේ   ල්  න්ත්රීතු . තු  වි දු 
  ක ති . 

 
[ . . (.2(] 
 

ගරු තආචාර්ය  හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 

 තුතියි  රු නි ය තු නි.  

When the Hon. Minister of Justice asked us why we 
could not applaud the amendments that they are bringing 
in today, instead of applauding, I was appalled - not 
applaud but appalled - at the position  that the Hon. 
Minister of Justice took in trying to justify the 
amendments that they are bringing in today. He said it 
was a start and he apparently is of the belief that these are 
superfluous amendments because some of the laws that 
were introduced subsequent to the Prevention of 
Terrorism (Temporary Provisions) Act,  have in fact 
erased some of the positions that were originally included 
in it.  For instance, in giving bail and so on.  What he was  
first saying looked like that we are debating the original 
Act of 1979 as opposed to the amendments.   

The others  spoke about the way in which that Act 
was brought in within 24 hours as an urgent Bill. The 
Hon. Minister of Justice seems to have forgotten that with 
the Nineteenth Amendment to the Constitution, the 
ability for the Government to bring in an urgent Bill was 
removed and you, yourself, by the Twentieth Amendment 
to the Constitution reversed it.   Now again, you have the 
ability to bring in urgent Bills. So, it is appalling that you 
are asking us as to why we are not applauding your 
position.  

Since the Hon. Members in the Opposition have, in 

detail, explained why we are not in favour of these 

amendments, I am not going to take time to  dwell on it 

further. But, something that you told just now struck me, 

Hon. Minister. You said, "It does not matter whether the 

person is Sinhalese, Tamil or Muslim.  For me, every person 

is a human being."      

රු නි ය තු නි    කී  ම් 
ත්ර   කීම ම්  ත් ේ  ති  
කි   න්  තියි.   පුද්  ක ත් 
ත්ර   කීම ම්  ත් ේ  ති ?   

 න්   මු ලිම්  ම් ත්ර   කීම ම් 
 ත් ේ  ති  කි  න්   
. මුත්   විධි    පුද්  ක ත් 
ේ  . [  කිරී  ක] රි.  කි න් න් ම් යි. 
  ම්  ක  රුම්  ත් න් න් .   

න් න්  ම්  ය  ක කි .  

869 870 
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  ක කි න් ම්. 1221-122  ත  ceasefire 
 ක තිබු .   නිල් වික්ර  පු තිතු ේ 
 ත ණි  ණ්  ණ්  ක තු  

 ගි . ත් න්  කි  තිබු .    
 කු   ම්කි  ය ති  ක  ටි . පි  

ගි  රු  රුණි න්  ක  මු න්  
 ටි   රැකි   න් .  න   ක.  
කු  රැකි   දුන් .   ක  ක "තු න් න්" 

කි  වුරුදු වි තු  වි  පිරිමි රු  ක.  ක  ක  
වුරු වි  වි  ුක රු  ක.   වි වි ය  
පි   ල් න් වුපි න්  ක    
විල්  ටි .      interview  ීම ටි . 
 රි  තු .   පි  . 

 ල්     රැකි  ක  දුන් .  
 ත  ක යි.  තු න් න්  කි   රු   

රැකි න්  .  ති   ක  දු  
ජි න්රු  ක - software engineer.  දු ත ම් 
ලු  ක  ල්.ටී.ටී. . න්   න්  ගි   
වුපි න්  න්  න් පි  තිබු .  

  පු ත්  තිබු .   ක  
SLAS  ක seminar  ගි ල්  ටි . න්   

 වි  ති  තු න් න් ේ බිරි    . 
 න්  ක  කි .  ත්රු ණ් .  

  "නි න්ති    ති න් න්?" කි .  
කි   "Mr. Harsha, තු න් න් දු න්    
ගි ල්  කි   චි වු "   කි .     
වි  ති. යි  ේ ේ යි නි න්ති න්  ගි . න්  
ගි    න්  බු    තුරු න්   කි .  

 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
රු න්ත්රීතු නි  තු  නි මි   යි. 

 

ගරු තආචාර්ය  හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 

යි.   

පි   . රු   න් න් තිතු  
න් ම් රු   න් . තු  න්   වි    
   කි   " ේ   පි තු න් න් න්    

ත් . තු න් න්   " කි .  පි   
Embassy    කි   " පි න්   තු න් න් 

 . යි  රු   රු   ක ත් 
න්  න්  " කි .  ල් න් intervene   
 රු   . ත්  න් න් න්ත්රීතු   
ල් න්  .   වු ණ්? DO . 

 වුරුද් ද් ්රල් ත 1 නි  යි ම් ද්ධි  වු ණ්. 
ම් ේ ත 1( නි  ල්  කුත් 

න්  ති  ටි ; බූ  ති  ටි . තදී 
 Tuberculosis - TB - දු .  

 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
රු න්ත්රීතු නි   න් න් . 

 

ගරු තආචාර්ය  හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 
කි  විධි    න්  රි වු .  ම්  

 කි   රි . රු තිතු නි    Lobby 

 කදී තු  කි න් ම්  තු න් න්  ත් ත් 
 කි .   ීමති න් ට්ටි  ක තු  
 රි තු න් න්  ත් . යි  ත 

 වු ණ්? ම්පූේ න්   වු   ටු . 
තු න් න් ේ wife ේ ම්   බී  රු .     
කි   " න්   ේ  දු  ත්ර න  ක  
න් " කි .   ක    වු   ත 

්ර නි  ක    කි   " ේ    ක  වු ණ් 
කි   කි න්  කි .  professional jealousy 

 ක තිබු . ම්     රු 
ති වු ණ් .  නි  න්   ටි 

ත්ර න  ක න්  කි  ල්  කි "  කි .  
ද් කු   DO  ක   ඛ්   

වු .  

රු තිතු නි   කි    මු  දුන්  ද් ලි  
ද්ධි  ක. Terrorism Investigation Division න්  

ත් . ුකත් ත්  ත් .   
ේ wallet  ක ේ card  තිබු     

  පු නි . තින්  මිනි  ම්   න් න් 
  රු නි ය තු නි.  

 මිනි න්  "ත්ර   කීම ම් ( ලි  
විධිවි   (   " කි  කි  ම්  
ත් න් න් .  යි     ම්    

කි  .  නි  තු  applaud න්  .  රු ජිත් 
්ර  තිතු  U-turn  ක  කි  කි .   U-

turn  ක .  තු  පි ත් . තු  කි   තු ත් 
 පු  යි  න් න් කි .    ක. 
  U-turn  ක.  තු න්   රු න් .  
 විධි   යි ේ ත්  කි න් න්. ද්  

කි  ක ති   නි න   න් .  

 තුතියි.  
 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
රු ( ේ   ජී. ල්. පීරි  යතු . 

 

ගරු ල්වෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
රු නි ය තු නි      ම්  

 ක න්  තියි.  ගි  වුරුදු  තු  Detention 
Order - DO - පු ත්  ක ලි  ත ටි දී දු 

 රු .  කි න් න්  ක ? ත්  ක 
රු . තු  කි   වි  ධි තිතු   
 ක  රී ක   කි . ත් ත්  ක රු . 

 
ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
රු ( ේ   ජී. ල්.පීරි  යතු . තු  වි දු 

22යි ති න් න්. 

 

ගරු ජී.ජී. වපොන්නම්බලම් මහතා 
(மாண்புமிகு ஜீ.ஜீ. தபான்னம்பலம்)  
(The Hon. G.G. Ponnambalam)  
Sir, I rise to a point of Order. 
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ේලි ම්න්තු  

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
රු ජී.ජී. න් ම් ම් . 

 
ගරු ජී.ජී. වපොන්නම්බලම් මහතා 
(மாண்புமிகு ஜீ.ஜீ. தபான்னம்பலம்)  
(The Hon. G.G. Ponnambalam)  
Hon. Deputy Speaker, in my speech, I just said that 

the laws in this country are never implemented and that is 
a part of the problem with these amendments.  The 
Presidential Task Force for One Country, One Law has 
written to me - a Tamil Member of Parliament - in 
Sinhala. To the best of my knowledge, I think, we are in a 
country that says that Tamil is also an Official Language. 
But this is the law. This is the way this country behaves. 

 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
 . රු යතු .  

 

 

[4.23p.m.] 
 

ගරු තමහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරි න මහතා 
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்) 
(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
Mr. Deputy Speaker, we have had a rich and 

rewarding Debate throughout the day in which various 
points of view have been expressed by Hon. Members on 
both sides of the House. I would like to express my 
genuine appreciation to all of them and also to the 
Ministers and the officials who worked very hard on this 
legislation in the Ministry of Justice, the Ministry of 
Foreign Affairs, the Ministry of Defence and the Attorney
-General’s Department. 

The Hon. Leader of the Opposition used strong 
language to denounce the present Prevention of Terrorism 
Act. I agree with him. He used words like, “outdated” and 
“draconian”. He said that there are many serious 
weaknesses. I am quoting the exact phrase that he used; 
he said, “There are many serious weaknesses in this 
legislation.” And that is why, Mr. Deputy Speaker, we 
have brought in these immediate amendments, urgent 
amendments, to rectify the situation to a large extent.  
I have indicated succinctly the main areas in which these 
amendments will have operation: the increased authority 
of Magistrates and Judicial Medical Officers, day-to-day 
trials, access to counsel, communication with the next of 
kin or other close relative, the virtual repeal of Section 15
(2) of the PTA which denies bail in all circumstances - 
"shall remand" - the court is forced to remand. That is no 
longer the case. That itself is a very significant 
amendment. Then, Section 9, which says that the 
Detention Order shall not be called in question in any 
proceedings whatsoever. We are making an explicit 
exception in respect of fundamental rights jurisdiction of 
the Supreme Court, the writ jurisdiction of the Court of 
Appeal and habeas corpus applications. So, all of these 
represent significant changes in the law. 

I would like to reiterate what my Colleague, the Hon. 
Minister of Justice said. These are urgent amendments. 
We do not want to postpone these until the overall 
exercise is completed. The House will agree that that is a 
complex exercise. It is going to take some time but I can 
assure the Hon. Members of the House that the 
suggestions that you made will be taken fully into 
account when we bring before this House a complete 
legislation dealing with national security in the country. 
That will be a fresh point of departure, that will 
completely be a new Statute and it will not take the form 
of amendments to existing legislation.  

The Hon. Lakshman Kiriella, the Chief Opposition 
Whip, has submitted a series of amendments.  I was just 
saying that we have received the amendments that you 
have presented. I would like to tell my Friend that we are 
not in a position to accept those amendments right now. 
But, I assure you that we will study these very carefully, 
genuinely, not superficially and we will do our best to 
extract from those amendments, the substance that you 
are proposing and all of that will be taken into account 
when we complete the exercise that we have already 
embarked upon: that is the comprehensive legislation.  

 

ගරු ල්වෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
රු නි ය තු නි - 

 
ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
රු  ක න් කිරි ල්  . 

 
ගරු ල්වෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
The amendments I submitted are not only the 

amendments of the SJB.  We have had discussions with 
all parties and with human rights organizations and those 
are in line with committee headed by President’s Counsel 
Romesh De Silva.  

 

ගරු තමහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරි න මහතා 
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்) 
(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
So, all the more reason, Hon. Kiriella, to reflect 

seriously on the content of those amendments,                   
we are  certainly happy to do that when we                
bring before you the complete overall legislation.  
So, may I thank the House for the cooperation that was 
extended to us. I have no doubt that this is going to make 
a definite change in the law.  It is going to make a 
difference on the ground. If the law remains exactly as it 
is, the position will be far worse than what it would be. 
These amendments will have be enacted into law and I, 
therefore, ask all Members of the House, irrespective of 
party affiliation, to extend their unqualified support to 
these amendments.  

I thank you, Mr. Deputy Speaker.  
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ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
 න  නි මි  ුතතු න්   ක   

ීම   ? 
 

ගරු මන්රීවරු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ත්ර   කීම ම් ( ලි  විධිවි   (   
ත් ටුම්     කි ීම .  ? 
 

ගරු අනුර දි ානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayaka) 
රු නි ය තු නි  ත්ර   කීම ම් 

( ලි  විධිවි      ුතතුයි කි  
ත පි   ටි .  ත්  ුතතුයි කි  
තත් පි ටි . මුත් ම් න රි ත්  ති  
 ්ර න්ත්ර   කති ත් කිරී   ්ර ත් 

.  
 
 නි  පි ම්  විරුද් ත්  ්ර  . 

 නි    Vote  ක යයි.  
 

වබදුම් . නුව නාද වී අව න් වුණා  පසු -  
பிாிவுமணி ஒலித்து ஓய்ந்த பின் -  
At the conclusion of the division bells -  

 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
න් රු න්ත්රීතු න්  රු  න් ේ  

දු න් . ත් ටුම්    කි ීම   ක  
න්ත්රී රු  ත්  වි  ක  න්ත්රී රු තු ත් වි   
න්  ්ර  න් . 

 
වම් අව නාාවේී ඡන්දය ීම ආරම්ව වකරික . 
(இச்சந்தர்ப்பத்தில் வாக்தகடுப்பு ஆரம்பமானது.)  
(At this stage, the Voting commenced.)  
 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
න්  ්ර  කිරී  කි වූ ණ්ඩු  ක ත රු 

න්ත්රී රු න් ? 
 

රු ත් පු කු  න්ත්රීතු ? 
 

ගරු ජගත් පුෂනපකුමාර මහතා 
(மாண்புமிகு ஜகத் புஷ்பகுமார) 
(The Hon. Jagath Pushpakumara)  
 ක යි. 

 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
රු .බී. න  තිතු ? 

 

ගරු එ න.බී. දි ානායක මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
 ක යි. 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
රු  ක.පී. . කු රි න්ත්රීතු ? 

 

ගරු ව්ව.පී.එ න. කුමාරසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு மக.பி.எஸ். குமாரசிறி)  
(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 
 ක යි. 

 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
න්  ්ර  කිරී  කි වූ වි  ක ත රු න්ත්රී රු 

න් ? 
 

ගරු මවන  ගවන් න් මහතා  
(மாண்புமிகு மமனா கமணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 

විරුද් යි. 
 

ගරු තආචාර්ය  වී. රාධාක්රිෂනණන් මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) வீ. இராதாகிருஷ்ணன்)  
(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
විරුද් යි. 

 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
න්  ්ර  කිරී  කි වූ  ත් රු න්ත්රී රු 

න් ?  

රු ච්. න්  න්ත්රීතු   තු  න්  විච්චි 
? 

 

ගරු එචි. නන්දව ේන මහතා 
(மாண்புமிகு எச். நந்தமசன)  
(The Hon. H. Nandasena) 

න්  විච්චි . 
 

ඡන්දය ප්රකාශයීය කිරීවමන් පසුව-  
வாக்தகடுப்பின் பின் -  
On conclusion of the Voting -  

 

වම් අව නාාවේ පහත  ඳහන් නම්  වා ගර්වව  ඇති ඩිිත ල් 
පුවරුවේ ප්රදර්ශයීයනය වකරික .  

(இவ்மவகளயில், கீழ்வரும் தபயர்கள் சபாமண்டபத்திலுள்ள 
டிஜிற்றல் திகரயில் காண்பிக்கப்பட்டன.)  

(At this stage, the following names appeared on the digital screen 
in the Chamber.)  

 

විදුත් ඡන්ද විම. ම අනුව පහත දළ්වවවන පරිදි - ප්වෂව ,3: 
විරු ධව 33: වළසකී සිිය 0 යනුවවන් වබදුවණ්ය.  

இலத்திரனியல் வாக்தகடுப்பு முகறக்கிணங்க பாராளுமன்றம் 
பிாிந்தது: சார்பாக 83; எதிராக 33; விலகியிருந்மதார் 0.  

According to Electronic Voting, Parliament divided: Ayes 83: Noes 
33: Abstain 0.  

 

G 003. Nimal Siripala De Silva    Yes 

G 004. Chamal Rajapaksa    Yes 

G 005. Johnston Fernando    Yes 

G 006. Dinesh Gunawardena    Yes 

G 009. Basil Rohana Rajapaksa    Yes 

G 010. G.L. Peiris     Yes 
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G 011. Pavithradevi Wanniarachchi   Yes 

G 013. Gamini Lokuge    Yes 

G 016. C. B. Rathnayake    Yes 

G 017. Keheliya Rambukwella    Yes 

G 020. Vasudeva Nanayakkara    Yes 

G 023. Mahindananda Aluthgamage   Yes 

G 024. Ramesh Pathirana    Yes 

G 026. Rohitha Abeygunawardhana   Yes 

G 027. Namal Rajapaksa    Yes 

G 028. M.U.M. Ali Sabry    Yes 

G 029. Sarath Weerasekera    Yes 

G 032. Duminda Dissanayake    Yes 

G 033. Dayasiri Jayasekara    Yes 

G 034. Lasantha Alagiyawanna    Yes 

G 035. Sudarshini Fernandopulle   Yes 

G 039. Mohan Priyadarshana De Silva   Yes 

G 044. Janaka Wakkumbura   Yes 

G 049. Tharaka Balasuriya    Yes 

G 050. Kanchana Wijesekera    Yes 

G 051. Indika Anuruddha Herath  Yes 

G 052. Siripala Gamalath    Yes 

G 055. Thenuka Vidanagamage   Yes 

G 056. D. V. Chanaka     Yes 

G 057. Sisira Jayakody    Yes 

G 059. Prasanna Ranaweera    Yes 

G 060. D. B. Herath     Yes 

G 061. Nalaka Godahewa    Yes 

G 062. Channa Jayasumana    Yes 

G 066. John Seneviratne    Yes 

G 070. Tissa Vitharana    Yes 

G 071. Dilan Perera     Yes 

G 078. Rohana Dissanayaka    Yes 

G 079. Premalal Jayasekara    Yes 

G 083. K. Kader Masthan    Yes 

G 084. Ashoka Priyantha    Yes 

G 085. Jayantha Ketagoda    Yes 

G 089. Amarakeerthi Athukorala   Yes 

G 092. Thisakutti Arachchi   Yes 

G 093. U. K. Sumith Udukumbura   Yes 

G 094. Pradeep Undugoda    Yes 

G 095. Sanjeeva Edirimanna    Yes 

G 096. Akila Ellawala     Yes 

G 098. Udayana Kirindigoda    Yes 

G 104. Upul Galappaththi    Yes 

G 105. Udayakantha Gunathilaka   Yes 

G 106. Kokila Gunawardene    Yes 

G 107. Sivanesathurai Santhirakanthan   Yes 

G 108. Milan Jayathilake    Yes 

G 109. Kulasingam Dhileeban    Yes 

G 110. Premitha Bandara Tennakoon   Yes 

G 112. Chamara Sampath Dasanayake   Yes 

G 113. Sudarshana Denipitiya    Yes 

G 114. Isuru Dodangoda    Yes 

G 115. H. Nandasena     Yes 

G 116. Sagara Kariyawasam    Yes 

O 001. Rishad Bathiudeen    No 

O 003. Imthiaz Bakeer Markar    No 

O 004. Tissa Attanayake    No 

O 005. Rauff Hakeem     No 

O 007. Lakshman Kiriella    No 

O 015. Selvam Adaikkalanathan   No 

O 016. Anura Dissanayaka    No 

O 017. G. G. Ponnambalam    No 

O 018. Ali Sabri Raheem    Yes 

O 023. Abdul Haleem     No 

O 026. Harsha De Silva    No 

O 029. Dilip Wedaarachchi   No 

O 031. Eran Wickramaratne    No 

O 033. Govindan Karunakaram   No 

O 034. Dharmalingam Sithadthan   No 

O 035. Vijitha Herath     No 

O 036. Harini Amarasuriya    No 

O 037. Selvarajah Kajendren   No 

O 039. Sivagnanam Shritharan    No 

O 040. M. A. Sumanthiran    No 

O 044. Buddhika Pathirana    No 

O 046. Nalin Bandara Jayamaha   No 

O 049. Velu Kumar    No 

O 052. K. Sujith Sanjaya Perera   No 

O 054. Imran Maharoof    No 

O 055. Mujibur Rahuman   No 

O 058. Charles Nirmalanathan    No 

O 060. Thavaraja Kalai Arasan    No 

O 062. Chaminda Wijesiri    No 

O 063. Hesha Withanage   No 

O 064. Waruna Liyanage    No 

O 065. M. Udayakumar    No 

O 066. W. H. M. Dharmasena    No 

O 068. Rohana Bandara    No 

O 082. Gayashan Nawananda    Yes 

O 084. Anupa Pasqual     Yes 

O 086. Muditha Prishanthi    Yes 

O 087. Uddika Premarathne    Yes 

O 089. Sudath Manjula    Yes 

O 090. Mayadunna Chinthaka Amal   Yes 

O 091. Wasantha Yapabandara    Yes 

O 093. B. Y. G. Rathnasekara    Yes 

O 094. Kumarasiri Rathnayaka    Yes 

O 095. Ajith Rajapakse    Yes 

O 096. Gunathilaka Rajapaksha    Yes 

O 097. Thilak Rajapakshe    Yes 

O 098. Upul Mahendra Rajapaksha   Yes 

O 103. Madhura Withanage   Yes 

O 104. D. Weerasingha   Yes 

O 106. Samanpriya Herath    Yes 

O 108. Yadamini Gunawardena    Yes 

O 109. Manjula Dissanayake   Yes 

O 110. Ranjith Bandara    Yes 

O 113. Charitha Herath    Yes 

O 114. Marjan Faleel     Yes 

 
Electronic Voting Results: 
 

  YES      83 

  NO       33 

  ABSTAIN      00  
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ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
වි ුත් න්  වි  ුක   ක  න්  දුන් ය  8 යි; 
ඟී   ක  න්  දුන් ය  2 යි.  ුක    ක  මු  
න්  ය  8 යි.   

 

වි ුත් න්  වි  ුක   විරුද්  න්  දුන් ය  
  යි; ඟී  විරුද්  න්  දුන් ය  21යි.  ුක   
විරුද්  මු  න්  ය   4යි. 

ම් ුක   ත්ර   කීම ම් ( ලි  විධිවි   
(   ත් ටුම්    කි ීම  ම් යි. 

 

පනත් වකටුම්පත ඊ  අනුකූලව වදවන වර කියවන ලී.   
அதன்படி, சட்டமூலம் இரண்டாம் முகறயாக மதிப்பிடப்பட்டது. 
Bill accordingly read a Second time. 

 

මතු පසවන වය ජනාව  වා  ම්මත විය.: 
''පනත් වකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිවම්න්තු කාරක  වාවක  පළවරිය 

ුතතු ය.'' --ගගරු තමහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරි න මහතා  
 

தீர்மானிக்கப்பட்டது. 
"சட்டமூலம் முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவுக்குச் சாட்டப்படுமாக." - 

[மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்] 
 

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

- [The Hon. (Prof.) G.L. Peiris.] 

 

කාරක  වාවවහිී  ලකා බලන ලී. 
[ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා මූලා නාරූඪ විය.  
குழுவில் ஆராயப்பட்டது. 
[மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.] 
Considered in Committee. 
[THE HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 

 

1 වන වගන්තිය  පනත් වකටුම්පවතහි වකො  ්ව හළියය  තිබිය 
ුතතුයයි නිවය ග කරන ලී. 

1ஆம் வாசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக இருக்க மவண்டுதமனக் 
கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clause 1ordered to stand part of the Bill. 
 

ගරු  වාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
2  න්ති   න රි ත් කිරී   රු  ක න් 

කිරි ල්  න්ත්රීතු . 
 

ගරු ල්වෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
රු තිතු නි   ද් රු   ම්   

කි  රු ජී. ල්. පීරි  තිතු  කි   ම්  
 න්   කි .  නි   ම්  න රි ත් 
න් න්   table* . 

 

2 වන වගන්තිය පනත් වකටුම්පවතහි වකො  ්ව හළියය  තිබිය 
ුතතුයයි නිවය ග කරන ලී. 

2ஆம் வாசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக இருக்க மவண்டுதமனக் 
கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clause 2 ordered to stand part of the Bill. 
 

3 වන වගන්තිය.- තප්රධාන ප්රඥපප්තිව  අඅ  හ අආ 
වගන්ති ඇතුසත් කිරීම  

 வாசகம் 3.- (முதன்கமச் சட்டவாக்கத்தில் 9அ 
மற்றும் 9ஆ என்னும் பிாிவுககள உட்புகுத்துதல்) 

CLAUSE 3. (Insertion of sections 9A and 9B in the principal 
enactment) 

 
 

 

ගරු තමහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරි න මහතා 
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்) 
(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
රු තිතු නි    න්   න රි ත් 
: 

 
(1) "2  පිටු   28  ේ ත  12  ේ   ක  ේ  (  

ේ    තු   ත්   ුක   
 ක   ද්  න් . 

 

' ට්  ක තු       න්ති  ්ර   
 බී ම්  ලී     
ත්ර ත්     නි ත ති   

පි  ක   බී ම්   නි  වි න්    
 න්ති  ත් නි  ක නිකුත්    
  දී වු     නි  නිකුත් ුක බූ 

       ක  ක ීම   
බී ජ " 

 
(2) "1  පිටු    2  ේ  ත      ේ   ක  ේ  (  

ේ    තු   ත්   ුක   
 ක   ද්  න් .  

 

' ත්ර ත්  වි න් - 
 

(    රු ය රී ක  ක  
ධි  ය නි කු  න රි ත් 

    ය නි  වි න් 
ත්ර ත්    පි  ේ  ක 

න රි ත්  ුතතු  වි  කිරී ;  
 

(   රු ේ  බී ම්   
   ක කිරී   

 

  ුක බි  කි .ජ " 

 
(3) "   පිටු   2  ේ   1  ේ  ත් න් ." 

 
(4) "   පිටු   2(  ේ  ත්   ුක   

 ක   ද්  න් . 
 

 'ුතතු .ජ.ජජ 

 
 

 ාංවශයීය ධන ිළිතගත ුතතුය යන ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා 
 ම්මත විය. 

திருத்தங்கள் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
Amendments put, and agreed to. 

 
3 වන වගන්තිය   ාංවශයීය ධිතාකාරවයන්  පනත් වකටුම්පවතහි 

වකො  ්ව හළියය  තිබිය ුතතුයයි නිවය ග කරන ලී. 

3ஆம் வாசகம் திருத்தப்பட்டவாறு சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 
இருக்க மவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

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

*  පු නතකාලව  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 
*  Placed in the Library. 



ේලි ම්න්තු  

4 වන වගන්තිය.- තප්රධාන ප්රඥපප්තිව  10 වන 
වගන්තිය ප්රතිවය ජනය කිරීම  

 வாசகம் 4.- (முதன்கமச் சட்டவாக்கத்தின் 10ஆம் 
பிாிகவ மாற்றீடு தசய்தல்) 

CLAUSE 4. (Replacement of section 10 of the principal enactment) 

 
ගරු තමහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරි න මහතා 
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்) 
(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
රු තිතු නි    න්   න රි ත් 
: 

 
"   පිටු   2   ේ  ත්   ුක    ක  

 ද්  න් . 
 

 ' ය   21   ය   2(2  
ය   2(2 ජ " 

 

 ාංවශයීය ධනය ිළිතගත ුතතුය යන ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා 
 ම්මත විය. 

திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
Amendment put, and agreed to. 
 

4 වන වගන්තිය   ාංවශයීය ධිතාකාරවයන්  පනත් වකටුම්පවතහි 
වකො  ්ව හළියය  තිබිය ුතතුයයි නිවය ග කරන ලී. 

4ஆம் வாசகம் திருத்தப்பட்டவாறு சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 
இருக்க மவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
5 වන වගන්තිය  පනත් වකටුම්පවතහි වකො  ්ව හළියය  තිබිය 

ුතතු යයි නිවය ග කරන ලී. 
5ஆம் வாசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக இருக்க மவண்டுதமனக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 
Clause 5 ordered to stand part of the Bill. 

 
6 වන වගන්තිය.- තප්රධාන ප්රඥපප්තිව  11 වන 

වගන්තිය  ාංවශයීය ධනය කිරීම  
 வாசகம் 6.- (முதன்கமச் சட்டவாக்கத்தின் 11ஆம் 

பிாிகவத் திருத்துதல்) 
CLAUSE 6. (Amendment of section 11 of the principal enactment) 

 
ගරු තමහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරි න මහතා 
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்) 
(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
රු තිතු නි    න්   න රි ත් 
: 

 
(1) "(  පිටු   1   ේ ත   2  ේ   ක  ේ  (  

ේ    තු   ත්   ුක   
 ක   ද්  න් . 

 

'   දී  ත්ර ත්  වි න් - 
 

(    ත්  ය ය ්රති  දී  
 චි   ක කිරී ;   

(   (2   න්ති  ත්   
නි  ක  ත්   ුක  

    ත්  ම් න් න්  
 ීම ම් නි  ක  ත්  

රණ ම්   ත් ේ  බී ම් 
     ක කිරී   

 ුක බි  ුතතු .ජ " 

(2) "4  පිටු    2  ේ   1  ේ  ත්   
ුක    ක   ද්  න් . 

 

 ' ලි ති   වි  කිරී   ුක බි  
ුතතු .ජ " 

 

(3) "4  පිටු    22  ේ  ත්   ුක   
 ක   ද්  න් . 

 

'126  ය   2(2  ය   2(2 
 ය  ත්ජ " 

 

 

 ාංවශයීය ධන ිළිතගත ුතතුය යන ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා 
 ම්මත විය. 

திருத்தங்கள் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
Amendments put, and agreed to. 

 

6 වන වගන්තිය   ාංවශයීය ධිතාකාරවයන්  පනත් වකටුම්පවතහි 
වකො  ්ව හළියය  තිබිය ුතතුයයි නිවය ග කරන ලී. 

6ஆம் வாசகம் திருத்தப்பட்டவாறு சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 
இருக்க மவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clause 6, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

7 සි  අ වත්ව වගන්ති පනත් වකටුම්පවතහි වකො  ්ව හළියය  
තිබිය ුතතු යයි නිවය ග කරන ලී. 

7ஆம் வாசகத்திலிருந்து 9ஆம் வாசகம் வகர சட்டமூலத்தின் 
பகுதியாக இருக்கமவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clauses 7to 9 ordered to stand part of the Bill. 
 
 

10 වන වගන්තිය.- තප්රධාන ප්රඥපප්තිව  15ආ අලුත් 
වගන්තිය ඇතුසත් කිරීම  

வாசகம் 10.- (முதன்கமச் சட்டவாக்கத்தில் 15ஆ 
என்னும் புதிய பிாிகவ உட்புகுத்துதல்) 

CLAUSE 10. (Insertion of new section 15B in the principal enactment) 
 

ගරු තමහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරි න මහතා 
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்) 
(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
රු තිතු නි    න්  න රි ත් 
: 

 

"   පිටු    22  ේ ත  2   ේ   ක   ේ  (  
ේ    තු   ත්   ුක   
 ක   ද්  න් . 

 

'  වු    ධි  වි න්  වි  
ුක  ත්ත් න්  දී  24  න්ති ත (1  
න්ති ත විධිවි  කු  ක න්  තිබු    

ධි  වි න් ය යි ුක බි  කි ම් 
න් ද්  ත්   රු   නි  ුක 

බි  කි .ජ " 

 

 ාංවශයීය ධනය ිළිතගත ුතතුය යන ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා 
 ම්මත විය. 

திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
Amendment put, and agreed to. 

 

10 වන වගන්තිය   ාංවශයීය ධිතාකාරවයන්  පනත් වකටුම්පවතහි 
වකො  ්ව හළියය  තිබිය ුතතුයයි නිවය ග කරන ලී. 

10ஆம் வாசகம் திருத்தப்பட்டவாறு சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 
இருக்க மவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clause 10, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

11 වන වගන්තිය පනත් වකටුම්පවතහි වකො  ්ව හළියය  තිබිය 
ුතතුයයි නිවය ග කරන ලී. 

11ஆம் வாசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக இருக்க மவண்டுதமனக் 
கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clause 11 ordered to stand part of the Bill. 
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12 වන වගන්තිය.- තප්රධාන ප්රඥපප්තිව  26 වන 
වගන්තිය ප්රතිවය ජනය කිරීම  

வாசகம் 12.- (முதன்கமச் சட்டவாக்கத்தின் 26ஆம் 
பிாிகவ மாற்றீடு தசய்தல்) 

CLAUSE 12. (Replacement of section 26 of the principal enactment) 
 

 

 

 

ගරු තමහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරි න මහතා 
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்) 
(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
රු තිතු නි    න්  න රි ත් 
: 

 

(1) "9  පිටු    22  ේ   22  ේ  ත්   
ුක    ක   ද්  න් . 

 

' ණ්ඩුක්ර  ය   21   ය   2(2  
ය   2(2  ය  ත් ීමති 

ය  දී ්ර ජ " 
 

(2) "9  පිටු    24  ේ ත  28  ේ   ක  ේ  (  
ේ    තු   ත්   ුක   
 ක   ද්  න් . 

 

'   ම් වි  ක ුක  ද් න්  
ම් ක්රි  ක   ක ම් න් න් ම්ජ " 

 
 

 ාංවශයීය ධන ිළිතගත ුතතුය යන ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා 
 ම්මත විය. 

திருத்தங்கள் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
Amendments put, and agreed to. 

 

12 වන වගන්තිය   ාංවශයීය ධිතාකාරවයන්  පනත් වකටුම්පවතහි 
වකො  ්ව හළියය  තිබිය ුතතුයයි නිවය ග කරන ලී. 

12ஆம் வாசகம் திருத்தப்பட்டவாறு சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 
இருக்க மவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clause 12, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

13  හ 14 වගන්ති පනත් වකටුම්පවතහි වකො  ්ව හළියය  
තිබිය ුතතු යයි නිවය ග කරන ලී. 

13ஆம், 14ஆம் வாசகங்கள் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக இருக்க 
மவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clauses 13 and 14 ordered to stand part of the Bill. 

 
ප්රඥපප්ති වගන්තිය  හ නාමය පනත් වකටුම්පවතහි වකො  ්ව 

හළියය  තිබිය ුතතුයයි නිවය ග කරන ලී.  
පනත් වකටුම්පත   ාංවශයීය ධන  හිතව වාර්තා කරන ලී.  
சட்டமாகு வாசகமும் தகலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக இருக்க 

மவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
சட்டமூலம் திருத்தங்களுடன் அறிக்கக தசய்யப்பட்டது. 
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 

 

ගරු තමහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරි න මහතා 
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்) 
(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
රු නි ය තු නි  " ත් ටුම්  
ධි න් න් තුන්   කි වි  ුතතු " යි  
 .  

ත්  ටුම්  දු ත්    මුද්ර    
ය      නි රැන   ීම   ුක ගි  

      ල්  ටි . 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත විය. 
පනත් වකටුම්පත ඊ  අනුකූලව  ාංවශයීය ධිතාකාරවයන් තුන්වන 

වර කියවා  ම්මත කරන ලී.  
வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
அதன்படி, சட்டமூலம் திருத்தப்பட்டவாறு மூன்றாம்முகற மதிப் 

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

 
කල්තළබීම 

ஒத்திகவப்பு 
ADJOURNMENT 

 
ගරු දිවන්ෂන ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)  
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නි ය තු නි  " ේලි ම්න්තු  න් ල් 
බි  ුතතු " යි   .  
 

ප්රශයීයනනය  වාිමමුඛ කරන ලී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 
Question proposed. 

 

 

 

කල්තළබීවම් ප්රශයීයනන 

ஒத்திகவப்பு வினாக்கள் 
ADJOURNMENT QUESTIONS  

 
ගරු වහේෂා විතානවේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹசா விதானமக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 

රු නි ය තු නි     ්ර  න් න් 
 කති යතු න්. 

  වි  න්  න්ීම   න්   මු ල් ීම   
න්   රී  ම් න් න් ත වි  න් 
ලු ත්ත්  ක තු ීම ති ේ.  දුීමම්   
න්   න්  ්රමිති  පි  විවි  ය ේ  

්ර  පු ත්   වින්   න්  
න්  ්රමිති   ක   ීම    ති පි  

ේ  න්   වි  ටිමි. 

වි න්   ම් ට්  කති  ම් න් න්  
ලු  ත්ත්  ක නිේ   ති   
නි ්ර  ක න්   බී  පි   තුටු 
. රු නි ය තු නි  ේ රු තිතු  

ය  ත්    ම් ට් ල් ලිම්  
න්    ත්  ති   න් 

මි න්   ල්  දී  ම් න්  කි   ක  න   ුක 
කි . පි තුටු වු    ම් න්පි  ය  

ය     ේ  තිතු   
ය    පු ්ර  ල්    

තු  ේ  ක  යි කි . මුත්   ම්  
 වි ත්  ්ර ත දු ඩුීම  ක ත්  .  ඩු 
 ති  කි  වුරු  කි  ම්   
ය  ක. ම් ්ර  ම් ට්  ේ ජීවි  
ච්   ති  කි ත්  වුන් ේ ජීවි   මි 
 ත්ත්  ක ති  ති . 
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ේලි ම්න්තු  

ම්  ජීවි   ක මි  ති . ම් 
 නි  ුතතු  නි   ය 

ේ  ජීවි  ම්පූේ න්   ත්  ගි ල්  
ති . ල් ලි ම් න්  දුීම  නි  න් ේ රැකි  

 න්  . න් ේ ත්රණ  තු  රි  ති   
ුතතු  න්   ක . රු නි ය 

තු නි  ට් රි ගි  - ට් -   
ල්ලි දී   ල් ටි  න්   ති න් න්  ේ 

්ර  ිය  ක ද් ද්  කි    පි  න්  
.    ක.  

 ක   ම් ට් ල් මි  දු   
 දු  . යි  ඩු  වුරු ත් 

 න් න් .   ට්     
ද් ති  -   න  කිරීම්  නි  ක්රි ලි - 

.   කී  ක . යි  ම්  ණ්ඩු   
දු     ීම  -  ල් ලී  ණ්ඩු   දු 

ටි    ීම - රි  පි      
.  ම් ්ර  මු  ට් තිබු ණ්  

 ්ර  ක. රු නි ය තු නි   ල් නි   
මිනි න්  ජීවි  ත්   ුතතු න්  ද්   
ති . ම්   ල්  ්රමිති  න් ත්  

න් ත්  කි න් ත් විධි  ක . ම්    ක ට්න්  1  
ත් ම්  දු    ක  කි   න්  විධි  ක 
. මිනි  ලි ම්  ම්පු ල්   

 . මිනි න්   ම්  ති න් න්  වි  
පී  ක.  ේ න න්  පි  ම් ත්ත්  ත්  
ති . ම්  ත්  ක  න්  රි  

 ති .  ම්    ල්   ්රමිති   
තිතු  ති  ක න්  පු න් ?  

ම් ලු   න්   ම් ට්  ලිම්  
   තින්   ම් ට්  ල් ටි  
න්  පු න් නි න  ක්ර  ක තු ේ ය  
 ක්රි ත්  න් න්  කි   න්  
තියි. ම් ත් රී  ේලි ම්න්තු   පි  ්ර  ක 

න්  කි  තු න් ල්  ටි .  

 තුතියි.  
 

ගරු ගාමිණී වලොකුවේ මහතා තබලශයීය්වති අමාතතුමා  
(மாண்புமிகு காமினி தலாக்குமக - வலுசக்தி அகமச்சர்) 
(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of Energy)  
රු නි ය තු නි   න්  

න්  ්රමිති   ක   ීම    ති පි  
පි යි තු  ්ර   ති න් න්. 

රු න්ත්රීතු නි  තු   මුලින්  කි න්     
ම් ය   න්  වි  ල් ේබු  ක තිබුණු 
. ගි  ත ල් නි   වුම් කිරී  

නි   crude oil වුම් කිරී  නි  refinery  20 නි  
ම් යි තිබු ණ්.  ේ  ඩී ල්  ට්රල්  භූමි ල් 

 වි ල්   ක තිබු . ම්   
 පු න්  ක බී ති  න් 12 222   ක 

 ත්   දීම් ුතතු න් .     
පි වුම්   ඩී ල්  ට්රල් වු ේ  ක ත් ම් 
තු  ක  රි  ත්ත්  න් ත්  ති .  

ද් ලිම් තිබු ත් ම්    ක දු  
ලිම් ඩු  ති . රි ගි න්  න් 

9 222  ල් ්ර  ක යි පි   රි ත. 
මුත් ගි    ්ර  න් 22 222 ක  ත් 

 තිබු .  ල් න්  ේ  න්  
ල් ීම ත් වි  න් දු  තිබු . පි  

ුතත්  ත් න්  ගි ත       
ල්  න් න් වුන් ේ generator  න්  පු න්  

කුඹුරු   න්  පු න්   ේ න්  
න්  පු න් නි .  නි  පි  න න් න ත් වු ණ් 
. ත්  න්  දුන් .   රී ම් 

ුතතු   නි  ම් ති  න්  ල් 
ේබු   ක දු   යි කි  පි .   

ත්  ක  න්  ්රමිති  පි  තු  පු 
්ර  පි තුරු යි. 

ල්  වුම් තදී   කිරී ම්දී  වුම් 
ත  ම්   ක  ්ර තදී -  

I. පිරි දු   ල් වුම් කිරී න්  
ුතම් රු ේ ල් ්ර  ත්ර  පි ීම  දු 
ුක න් න්  ත්ර    ්ර  
  ල්   පිරි දු   පිරි දු 
ට්ර ලි ම් ල් ේ යි වුරු  ීම න්  
ණි.   ත් ත්ර  ණ්  ීම   
ත්ර   කි ත පිරි දු   වි   පි  
ති  ක ධී  ත්ත්  රී ක කු න්  

ුක ේ.  

II. වුම්  ල්  වුම් තදී   
කිරී    බි ම්   ති කි ලින් 

යන්  ම්  ක්ර  ුකූල    
 න්  ම්       න් ත 

ති යන්  පි ත්  ක ඟින් 
ධී  ත්ත්  රී ක රුන් ේ ධී ක   

ුක ති   රී ක  කිරී  ුක යි. CPC  
වි න්  දී ති පිරිවි  ති ලු මිති  
ුකූල   රී ක  දු  ුතතුයි.  

III.  පිරිවි  ධී  ත්ත්  රී ක රු ුක   
  ල් ීම    ත්ර   ති ල් 
ුක  ලු කි න් න් න් 
ති  රී ක     . ඟින්  
ල් ීම න්   තු දී ල්  

   ක ීම  ක   වුරු  . 

ල්    මිණී න්  - 

IV. ල් වූ    මිණී න් 
    ම් තදී ත්  

 පි ත් ධී  ත්ත්  රී ක රු   නි  
ල්   ේ න්  ම්  

රී ක රු වි න්   ති  කි කින්  
යන්  පි ත් ක්ර  ුක  මින් නි න   

න්     නි න  පිරි දු  තු  ති 
ත  CPSTL ත දී 

රී ක   ක ුක යි. ල්  
න්  නි   මුතු  ේ න්  
 දු ුක න් න්   

රී ක ලින් ල්  නි මි  ්රමිති  ති  
වුරු   .  ක්ර  ුක  කිරී  ඟින් 
 තු  ්රමිති න්  ල්  තු  ීම  
 ක  . 

V.    ල් මි දී ීම  දු ුක න් න් 
යන්  ණි  ණ්  -ICC- ඟින් ්ර ිය  DAP -

Delivery At Place-  1222 ේදී ත් ලී  
Incoterms ඟින්   දී වුම් ුක බූ 
ණ්  යිති   නි  ල් ීමති   
රු න් න් ම් තදී  ම්  

්රමිති  CPC ත පිරිවි  ුකූල  න් න් 

885 886 

[ රු   වි ේ  ] 
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ම් ණි. ම් කින්  ල්  පිරිවි  
 ති ත්   ති ල්   

ීම  ්රති ක  ුක ේ.     
්රති ක  වු ත් කි දු ූල ය ඩු  ක    

ඟින් දු  ඩු  න් න්  ්ර න් ල් 
චි  ඩු ීම    ල්  ්රති ක  කිරී  
ඟින් කි දු කී   . 

VI. ල්  න්    
කීේ  ති කි ලින් රි   නිකුත් 

කිරී   ත්  යන්  ක්ර  ුක  
කිරී න්  කි ලින් නි න   න්     
නි න  න්    ඟින් රී ක  

   පිරිවි   තු  වි  
ල්   ්රමිති  ුකූල  ම්  ක නිකුත් 
ුක යි. 

VII.   කීේ ත ති කි ලින්   
වු   ත්ත්  රී ක  ේ    

පි  ක     ල්  ේ න් ලින් 
පි   ක ත්ත්   ක රී  වුරු  .  

රු නි ය තු නි  ම් යි  ල් 
 න්  ක්රි  ේ .  ම්   වි  පි 

  තු    ය ල්  -ඩී ල්  ට්රල්  
භූමි ල්- ති .  ේ      ක 
ඩී ල්  ට්රල්  ක න්  ති .   ය 

ුතතු ීම  පි  පි රු මු ල් තිතු  
තුති න්  .  පු    ක  න්න ුක  

 ත් පු ල්  .   ම් ේ පි වුම් පු 
ල්   ටි ත් . යින් ඩු ඩු  පිරි .  නි  
 ලුත් වුරුද්      ල්  ක 

ති  රි ගි  ල්  න්  පු න් කි   
ති  ටි   කි න්  තියි. 

ත්  ක  refinery  12    න්  දු වු . 
පි න් ච්     ම්  න් 

  රි crude oil  න්  න් . 
 පිරි දු   ල් න් 114 222   ක  න්  

පු න්.  ්ර න්  ක ත් න්  ීම  ය ූලලි  
ුතතු කිරී  පි න් ච්   .  වි  

   ත් ම් නිද්   ගිවි ම් ත් න් 
   2( ක තු   න්  2 222   ක 

ත් ම්    ක  න්  න්  පු න් යි 
කි . 

 

ගරු වහේෂා විතානවේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹசா விதானமக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 

රු නි ය තු නි  රු තිතු න් දු 
න ලි  ීම  ක න්  පු න් ? 

 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
තුරු ්ර  න්     රු න්ත්රීතු . මුත්  
 ටි න් න් . 
 

ගරු වහේෂා විතානවේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹசா விதானமக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 

රු තිතු නි  තු  crude oil ල්   
 ක පිරි දු ුතතු න් න්   න්.   

න්  ම්  න් ල් මි  ඩු  ති  නි    
 න්  පු න්  ක ති ? ත් ම් ම් 

විධි     න්  න් න්? 
 

ගරු ගාමිණී වලොකුවේ මහතා  
(மாண்புமிகு காமினி தலாக்குமக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 

ල් මි  ඩු  . පි ල් මි  දු   
රි ත තිබුණු මි  න් ුක   යි. 

රු   ුතද්  නි  යි ේතු ත ල්  මි  
රි ුක ේ 2 2  ක  දු වු ණ්. රි ුක ේ 

2 2  තිබුණු ල්  මි   රි ුක ේ  8   
222  වි  ඩු  ති . මුත්  පි ත්  ඩු 

 තිබි දීයි  ම් රි ත මි  න් ුක යි 
ල් මි  දු . මුත්  න රි තදී ල් මි  වි  

න් ඩු වු ත් පි මි  ඩු න්  තියි. 
 

ගරු නිවය ජ කාානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

 ල්    ්ර   1  රු න්  
ණ්  . 

 

ගරු ව න්ත යාපාබණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு வசந்த யாப்பாபண்டார)  
(The Hon. Wasantha Yapabandara) 

රු නි ය තු නි  ම් ්ර  මු 
න් න් රි  ේ   නි  යතු යි.  

ත්  ම් ්ර    ්ර  ක. 
වි න් රි  ්ර ද්   ් මී  ්ර ද්   
න කිරීම් න් න්   ධි  ක්රි ත්  

 දී ීමති  නි .  

i.  රි  ේ  ත් තින් න් ේ  දු   422  
දු  න කිරීම්  ත් කිරී  පි යි. 
මුත්     ක    වුරු    

න්  න කිරීම් පි  ත්  
  දී . ම් නි   

න කිරීම් දු  මුල්  දී    කිරී  
ත්ර ත් ධි  පිවි    
 දී ත් ත් න් ?  

  ේ   2 89 ත්   ම්පූේ න්  
 කිරී   පි  . 

 තු  ම් යි. ම් ති   ්ර  ුක   
ත්   නි න  කිරීම් මුල් 

 දී   කිරී  කි  ක ති යි 
 වි  රුණු  ක න් න්  රු නි ය 
තු නි.  

2.  ද් ලි  ේ  න  ධි ත ඩු රීම් 
ත්   ඩු ුතතු  පිවි ම්දී ද් ලි  
ේ න්    වි  පිරි  ක . ම් නි  
ද් ලි  ේ  ම්  න රි ත් න් න් . 
ත්      දී  
ත්   නි ත්  

න් න් න් ? 

3.  ලි  ේ නි න  කිරීම් . 
වි න්  ුක  ්ර ද්  ත්   ලි   
ක්ර   විවි  පුද් න් ල්  නි   

විවි  න  කිරීම් ුතතු . මුත් ලි ධි රි  
පි ටු වූ  ත්  ති න් න් රුපි ල් 422   ක 

   ීමති වි ධි න  කිරී  ත්   
න්  පු න් යි. රි  ේ  ධි රි   
ත් ්ර  න් න් ම්කි   නි න  

887 888 



ේලි ම්න්තු  

කිරී  ක     න  කිරී   තිබි දී 
 ක   ීමති  න  කිරී   ත්  

න්  පු න් කි යි.  

රු නි ය තු නි   කි න් න් ම් යි. 
රි  ේ  ධි රි    ේ  ත්  

 ත්  ්ර ද්  නි  න  කිරීම් දු 
 මුල්  දී   ත්ීම  ත්ර ත් කු  
  දී  කි යි? ම්   කිරී   

ත්     දී  ම් ීමති  
 න් න් න් ?  

 ්ර යි  න් න්  රු නි ය තු නි. 
 
 

ගරු තආචාර්ය  නාලක වගොඩවහේවා මහතා තනාගරික 
 ාංවර්ධන  අපද්රව බළහළරලීම හා ප්රජා පවිත්රතා ක ුතතු 
රාජ අමාතතුමා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) நாலக்க தகாடமஹவா - நகர 
அபிவிருத்தி, கைிவுப்தபாருள் அகற்றுகக மற்றும் சமுதாயத் 
துப்புரமவற்பாட்டு அலுவல்கள் இராஜாங்க அகமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Nalaka Godahewa - State Minister of Urban 
Development, Waste Disposal and Community Cleanliness)  

රු නි ය තු නි  රි  ේ   
නි  යතු  ුක න්  රු න්  ණ්  
න්ත්රීතු    ්ර  පි තු   .  

ත්  න්  කි  ම්  ම් ්ර  ය  
කි   . මුත්   ම්    

ය  ල්  ුක න් දු   ම් ්ර  ත්  
.  

1.    ක    වුරු    න් 
 න  කිරීම්    ුතත්  ක  

කිරී ම් ීමති   රි ේ  ේ ම්න්තු   
වි  ේ  ේ ම්න්තු     ම් 
ේ  කිරී ම්   ය  රි  ධි රි    
 ලි ධි රි      ්ර ද්ශී  

ල් ම් ේ  තු .  

   රි  ේ  ධි රි  ුක  රි  
 ්ර ද්  ත්  ්ර  ත්  ති 

්ර ද්  ති     ක    වුරු   
 න්  න  කිරීම් ත් කිරී ම් 
 රි  ේ  ධි රි  ති .  

  ්ර ත න් රින  රි  ේ  ධි රි 
 ත් ේ  දු   422  දු  න  කිරී  ක 
  ක  ත්  කියි කි  න්  

රැන යි.    රි  ේ  ධි රි  
ත් ත්ර  ක  න   ති ලු න  කිරීම් 
 න  කිරීම්  .  ුක   

්ර    න  කිරී   ත්ර ත් 
ධි  න රි ත ඩු  නි  ක න්  
පු න්.  

 රි   ්ර ද්  ත්  ්ර   ති 
්ර ද්    ක්රි ත්  කිරී  රි  

ේ  ධි රි   ජු  ේ  රි  ේ  
ධි රි ත්  යෝනි   ති ත් 

  ති  කි  ති . 
 වි  ුක ත්  නි   ක්රි ත්  

 න්  පු න්.       
්ර ද්ශී       ක    වුරු   

  ක   න්  ම්  න  

කිරී  ක  ද්ධි  ක යි ම්  ත්ර ත් 
ධි ත ඩු රී කින්  ලිඛි  ුකම් දී  ක 
ගින් ත් කිරී  ත් ්රති  ති .  

2. ත්   ම් න්  ත්  
කිරී  ම් න් න් ුතතු කිරී  ය   ත් 

  ත්  ය ත වි   ත් 
. පි තු ේ ්ර    ත් මු 

 ති .  

   ත්  රි  ේ  ධි රි ත් 1  
(4  න්ති  ුක  රි   ්ර ද්   ්ර  
ත්  ති  ත්   ්ර ද්    

ත් යෝනි   ති .  ුක  ත් 
  රි  ේ  ධි රි  
ත්  න  කිරීම්  ඩු  කී  

න  කිරීම් ත් කිරී  ත් කි  ති . ම් 
ඩු රීම් ම් න් න් රි  ේ  ධි රි  

වි න් ත්    ය ීමති  
ුක ත් කිරී  දු .  

3.  ්ර ත න්   " ලි  ේ නි 
න  කිරී  ක ත් ඩු රණන්දු  න් න් රුපි ල් 
422   ක ණි." කි . ම් රු ත් ජු  

රි  ේ  ධි රි ත වි    
න් න් . මුත්  රි ේ  ේ ම්න්තු  
ුකම් දී ති   ම් ම් න් න් ය ු  
ත් ලී  කිරී   ත් ට් ත්ර  ක 
ටුම් ත්  ති  ත්   ුකදුරු තදී  

්ර  ත් කිරී  නි මි  ත්.  

රි  ේ  ධි රි ත ු  නි   
ති  න  කිරීම්  කි   ුක ති   

දී  ුතතු න් න් .  ේ  ුක   ක 
ති  ුක  ලු න  කිරීම්   න  කිරීම් යි 
 න් න්.  නි  රි  ේ  ධි රි  

්ර  නි රු  ක ම් න් න් ත්ර ත් 
ධි ත ඩු න්  පු න්.  

යි  ම්  න  කිරී  ක ම් න් න් ත්ර ත් 
ධි ත ඩු  ක වි   දී  ධි ත 

 ත්   විත්ති ේ  ධි   ක 
න රි ත්  ුක   ීම ම් ීමති  යිති  ක ති . 
දී රි  ේ  ධි රි ත ම්  ේ  
ු  ුකූල   ම් යි  තු  

කිරී  ත්  වි  ුතත්  ුක ති   ීම ම් 
කි  ති න් න්. න  කිරී  ු  ුකූල  න් න් 
ත් ම්   න  කිරී  ත්ර ත් ේ  ුක  ත් 
න්  පු න්.  ුක   රුණු ම් න් න් රි  
ේ  ධි රි  ත් ත් ්රති  ති    

න රි තදී ම් ුතතු දු ත් විධි ත් කිරී   ය 
 න රි ත් කිරී  පි ම්  ටි .  

 තුතියි. 
 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිවම්න්තුව ඊ  අනුකූලව අ.වා.5.10   2022 මාර්තු 23 වන 

බදාදා පූ.වා. 10.00 වන වත්ව කල් ගිව ය. 
அதன்படி பி.ப. 5.10 மணிக்கு பாராளுமன்றம், 2022 மார்ச் 23, 

புதன்கிைகம மு.ப. 10.00 மணிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 
Parliament adjourned accordingly at 5.10  p.m. until  10.00 a.m.  

on Wednesday, 23rd March, 2022. 
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[ රු  න්  ණ්   ] 



 

 ළ.ුත. 
 

 ේ    මුද්ර   කී   නි න   ුතතු න්  ක ුක රි  න්ත්රීන් මින් පි  ක  
 නි න   ුතතු   න ලි  කුණු   පි  බී ති  ක  ක   

හළන් ාඩ්     වි  ුතතු . 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தமது உகரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககள தமது பிரதியில் ததளிவாகக் குறித்து 
அதகனப் பிகை திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் மவண்டும். 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
NOTE 

 

Corrections which Members suggest for the Final Print of their speeches should be clearly marked in their copy and  
sent to the Editor of HANSARD within two weeks of receipt of the uncorrected copy. 
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හළන් ාඩ් වාර්තා  
වකොසල 5  වපොල්වහේන්වගොඩ  කිරුසපන පාර  අාංක 163 දරන  නාානවයහි ිළහිිය 

රජව  ප්රවෘත්ති වදපාර්තවම්න්තුවේ ිළහිිය රජව  ප්රකාශයීයන කාර්යාාංශයීයවයන්  
මිල ී ගත හළක. 

 

වමම හළන් ාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk වවේ අඩවිවයන්  
බාගත හළක. 

 

 

 

 

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள  
இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபால்மஹன்தகாட,  தகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள  

அரசாங்க தகவல் திகணக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   
பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 

 
 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகணயத்தளத்திலிருந்து  
பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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  ත මුද්ර  ේ ම්න්තු   මුද්ර   දී. 


