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නිනේාන: 
 එකතු කළ අගය මත බදු (සංශ ෝධන) පනත් ශකටුම්පත: 
  ශරේෂ්ඨාධිධිකයේශත රණයේය 
 2022 ශනොවැම්බර් මස 14වන දින විශ ේෂ්ඨ ආයක්ෂ්ඨක 

 විධිවිධින 
 පිර්ලිශම්න්තුශේ අයවැය කිර්යිලය පිහිටුවීම සඳහි වන 

 මූලික පනත් ශකටුම්පත පිළිබඳ සිකච්ඡි කිරීශම් විශ ේෂ්ඨ 
 රැසාවීම 

 

අමාත්ාාංශයීය උය ේපන ශයීයක කාසක ්වා වාර්ත්ා  
 

ප්රශයීයපනවල  වාිකක ිළිතුරු 
 

නපෞ ගලිකව ාැනුම් දීනම්ද ඇසූ ප්රශයීයපනය: 
 ආබිධ සහිත පුද්ගලයන් සුබසිධන සහ සංවර්ධන 

 ක්රියිකියකම් සඳහි යියක කය ගැමම 
 

ගු සිවන්ද්ුරනසයි ච්දද්රකා්දත්්ද මහසත්ාන  නපෞ ගලික 

කුණු පැහසැදිලි කිරීම  
 

සුළු හිමිකම් අධිකසණ කාර්ය පටිපාටිය පනත් නකටුම්පත්:  
 ශයවන වය සහ තුන්වන වය කියවි සම්මත කයන ලදි 
 

අධිකසණ ්ාංවිධාන (්ාංනශයීයෝධන) පනත් නකටුම්පත්: 
 ශයවන වය සහ තුන්වන වය කියවි සංශ ෝධිතිකියශයන් 
  සම්මත කයන ලදි 
 

පළාත්බා මහසාධිකසණ (විනශයීයේෂ විධිවිධාන) (්ාංනශයීයෝධන) පනත් 

නකටුම්පත්: 
 ශයවන වය සහ තුන්වන වය කියවි සම්මත කයන ලදි 
 

අ්දත්ර්ගත් ප්රධාන කුණු 

සිවිල් නඩු විධාන ්ාංග්රහසය (්ාංනශයීයෝධන) පනත් නකටුම්පත්: 
 ශයවන වය සහ තුන්වන වය කියවි සංශ ෝධිතිකියශයන් 

 සම්මත කයන ලදි 
 

ේඩස  විවාහස හසා දික්ක්ාා (්ාංනශයීයෝධන) පනත් නකටුම්පත්: 
 ශයවන වය සහ තුන්වන වය කියවි සම්මත කයන ලදි 
 

විෂ වර්ග, අබාං ්හස අ්දත්සායාායක ඖෂධ වර්ග (්ාංනශයීයෝධන) 

පනත් නකටුම්පත්: 
 ශයවන වය සහ තුන්වන වය කියවි සංශ ෝධිතිකියශයන් 

 සම්මත කයන ලදි 
 

අපසාධ නඩු විධාන ්ාංග්රහසය (්ාංනශයීයෝධන) පනත් නකටුම්පත්: 
 ශයවන වය සහ තුන්වන වය කියවි සම්මත කයන ලදි 
 

ළමයි්ද ්හස ත්ුණ ත්ැනැත්ත්්ද (්ාංනශයීයෝධන) පනත් නකටුම්පත්: 
 ශයවන වය සහ තුන්වන වය කියවි සංශ ෝධිතිකියශයන් 

 සම්මත කයන ලදි 
 

අ්දත්සායකස ්ත්ත්ව (්ාංනශයීයෝධන) පනත් නකටුම්පත්: 
 ශයවන වය සහ තුන්වන වය කියවි සම්මත කයන ලදි 
 

බ්දධනාගාස ආඥාපනත්:   
රීති 

ධීවස හසා ජලජ ්ම්පත් පනත්:  
 නිශයෝග 
 

අත්වශයීය මහසජන න ේ්වා පනත්: 
 ශයෝජනි සම්මතය 
 

කල් ත්ැබීනම් නයෝජනාව: 
පිසල් යරුවන් මත් උවදුශයන් ආයක්ෂ්ඨි කය ගැමම 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

அறிவிப்புக்கள்: 

     சசர்தபறுமதி வாி (திருத்தம்) சட்டமூலம்: உயர் நீதிமன்றத் 

 தீர்ப்பு 

2022 நவம்பர் 14ஆம் திகதிய விசசட பாதுகாப்பு 

 ஏற்பாடுகள்  

     பாராளுமன்ற வரவு தசலவுத்திட்ட அலுவலகத்கதத் 

 தாபிப்பதற்கான அடிப்பகடச் சட்ட வகரவு பற்றிய 

 விசசட கூட்டம்  
 

அகமச்சுசார் ஆசலாசகனக் குழு அறிக்கககள் 
 

வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 
 

தனி அறிவித்தல் மூல வினா: 

     மாற்றுத்திறனாளிககள நலன்புாி மற்றும் அபிவிருத்திச் 

 தசயற்பாடுகளில் இகைத்துக்தகாள்ளல் 
 

மாண்புமிகு சிவசநசதுகர சந்திரகாந்தனது தசாந்த விளக்கம் 
 

சிறுசகாாிக்கக நீதிமன்றங்களின் நடவடிக்ககமுகறச் 

சட்டமூலம்: 

     இரண்டாம், மூன்றாம் முகறகள் மதிப்பிடப்பட்டு  

  நிகறசவற்றப்பட்டது 
 

நீதித்துகற (திருத்தம்) சட்டமூலம்: 

    இரண்டாம், மூன்றாம் முகறகள் மதிப்பிடப்பட்டு  

  திருத்தப்பட்டவாறு நிகறசவற்றப்பட்டது 
 

மாகாைங்களின் சமல் நீதிமன்றம் (சிறப்பு ஏற்பாடுகள்) 

(திருத்தம்) சட்டமூலம்: 

    இரண்டாம், மூன்றாம் முகறகள் மதிப்பிடப்பட்டு  

  நிகறசவற்றப்பட்டது 
 

குடியியல் நடவடிக்ககமுகறச் சட்டக்சகாகவ (திருத்தம்) 

சட்டமூலம்: 

    இரண்டாம், மூன்றாம் முகறகள் மதிப்பிடப்பட்டு  

  திருத்தப்பட்டவாறு நிகறசவற்றப்பட்டது 
 

கண்டிய திருமை, மைநீக்கம் (திருத்தம்) சட்டமூலம்: 

    இரண்டாம், மூன்றாம் முகறகள் மதிப்பிடப்பட்டு  

  நிகறசவற்றப்பட்டது 
 

நஞ்சுகள், அபின் மற்றும் அபாயகரமான அவுடதங்கள் 

(திருத்தம்) சட்டமூலம்: 

    இரண்டாம், மூன்றாம் முகறகள் மதிப்பிடப்பட்டு  

  திருத்தப்பட்டவாறு நிகறசவற்றப்பட்டது 
 
குற்றவியல் நடவடிக்ககமுகறச் சட்டக்சகாகவ (திருத்தம்) 

சட்டமூலம்:  

    இரண்டாம், மூன்றாம் முகறகள் மதிப்பிடப்பட்டு  

  நிகறசவற்றப்பட்டது 
 
சிறுவர்கள் மற்றும் இளம் ஆட்கள் (திருத்தம்) சட்டமூலம்:  

    இரண்டாம், மூன்றாம் முகறகள் மதிப்பிடப்பட்டு  

  திருத்தப்பட்டவாறு நிகறசவற்றப்பட்டது 
 
அபாயகரமான விலங்குகள் (திருத்தம்) சட்டமூலம்: 

    இரண்டாம், மூன்றாம் முகறகள் மதிப்பிடப்பட்டு  

  நிகறசவற்றப்பட்டது  
 
சிகறச்சாகலகள் கட்டகளச் சட்டம்: 

    விதிகள்  
 
கடற்தறாைில், நீர்வாழ் உயிாினங்கள் சட்டம்: 

     ஒழுங்குவிதிகள்  
 
அத்தியாவசிய தபாதுச் சசகவகள் சட்டம்: 

     தீர்மானம்  

ஒத்திகவப்புப் பிசரரகை: 

    சபாகதப்தபாருள் அச்சுறுத்தலிலிருந்து பாடசாகல  

  மாைவர்ககளப் பாதுகாத்தல் 
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பாராளுமன்றம் 

PARLIAMENT 
 
 

 

2022 නනොවැම්බර් 10 වන බ්රහස ප්පින්දාා 
2022  நவம்பர்  10, வியாைக்கிைகம 

Thursday, 10th November, 2022 
—————————- 

 

 

පූ.වා. 9.30  පාර්ලිනම්්දුරව රැ ප් විය.   

කථානායකුරමා [ගු මහි්දා යාපා අනේවර්ධන මහසත්ා] 

මූලා්නාරූඪ විය. 

பாராளுமன்றம் மு.ப. 9.30 மைிக்குக் கூடியது.  

சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அசபவர்தன] 

தகலகம வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m., 

MR. SPEAKER  

[THE HON. MAHINDA YAPA ABEYWARDANA] 

in the Chair. 
 

 

නිනේාන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

එකුර කළ අගය මත් බදු (්ාංනශයීයෝධන) පනත් 
නකටුම්පත්: නරේෂපධාධිකසණනත රණසණය 

சசர்தபறுமதி வாி (திருத்தம்) சட்டமூலம்: உயர் 

நீதிமன்றத் தீர்ப்பு 
VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL: DETERMINATION 

OF THE SUPREME COURT 
 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

I wish to announce to Parliament that I have received 
the Determination of the Supreme Court in respect of the 
Bill entitled "Value Added Tax (Amendment)", which 
was challenged in the Supreme Court in terms of Article 
121(1) of the Constitution. 

 

On an overall consideration of the provisions of the 
Bill, the Supreme Court is of the opinion that subject to 
the following amendments being moved at the Committee 
Stage of Parliament as proposed by the learned Deputy 
Solicitor General, the Bill, as a whole, is not inconsistent 
with the provisions of the Constitution: 

(i)  Clause 3 
 The Insertion of the following proviso in Section 

10(1) - “Provided further, for the purposes of 
paragraph (vii), the requirement for the 
registration shall raise from the date on which this 
Amendment Act comes into operation.” 

(ii) Clause 4(1) 
 The reference to “September 30, 2022” to be 

deleted and substituted with “November 30, 2022”. 

(iii) Clause 4(2) 
 The reference to “October 1, 2022” to be deleted 

and substituted with “December 1, 2022”. 
 

I order that the Determination of the Supreme Court 
be printed in the Official Report of today’s Proceedings of 
the House.  

නරේෂපධාධිකසණනත රණසණය : 
உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்பு: 

Determination of the Supreme Court: 

2625 2626 



පිර්ලිශම්න්තුව    2627 2628 



2022 ශනොවැම්බර් 10 2629 2630 



පිර්ලිශම්න්තුව 2631 2632 



2022 ශනොවැම්බර් 10 2633 2634 



පිර්ලිශම්න්තුව 

 
  
 

 

              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2635 2636 



2022 ශනොවැම්බර් 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ඇ) ශමදින පිර්ලිශම්න්තුවට පැම ණීශම් දී, හැකිතික් දුයට 
රියැදුශයකු කැටුව පැමශේන ශලස  ගරු පිර්ලිශම්න්තු 
මන්ත්රීවරුන්ශගන් කිරුකවකව ්ල්ලි ටිනු ල ලැශ   

(ඈ) පිර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන් විටින්ම තම ය ය පයවිශගන 
එන්ශන් නම්, එම මන්ත්රීවරුන්ශව විහන නියමත ය ගිල 
ශවත ධිවනය කය ගිල් කයවීම පිකවස මන්ත්රී පිවිසුශමහි 
පිර්ලිශම්න්තු කිර්ය මණ්ඩලයට අයත් රියැදුයන් එම 
ශසේවිශේ ශයොයව ල ලැශ   

(්) ශමදින ය  විහන ශපොලීටිය සහ සමීප ශපොලිසා සා ින 
මඟින් විශ ේෂ්ඨ ය  විහන සැලැසාමක් ක්රියිත්මක කිරීමට 
කටයුතු කය ල ලැශ    

්හත සඳහන් විශ ේෂ්ඨ ආයක්ෂ්ඨක විධිවිධින සම්බන්ධව ටියලු 

පිර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන්ශව සහශයෝගය අශ්ක්ෂ්ඨි කයන බව ය 

කිරුකවකව යන්ව ල කැමැත්ශතම  

 
III 

 
පාර්ලිනම්්දුරනේ අයවැය කාර්යාලය ිළහිටුවීම ්ඳහසා 

වන මූලික පනත් නකටුම්පත් ිළිතබඳ ්ාකච්ඡා 

කිරීනම් විනශයීයේෂ රැ්පවීම 
பாராளுமன்ற வரவு தசலவுத்திட்ட அலுவலகத்கதத் 

தாபிப்பதற்கான அடிப்பகடச் சட்ட வகரவு பற்றிய 

விசசட கூட்டம்  
SPECIAL MEETING ON DRAFT BILL FOR ESTABLISHMENT OF 

PARLIAMENTARY BUDGET OFFICE   

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

"පිර්ලිශම්න්තුශේ අයවැය කිර්යිලය පිහිටුවීම සඳහි වන 

මූලික පනත් ශකටුම්පත" පිළිබඳ සිකච්ඡි කිරීම සඳහි 

පිර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කය ල ලබන ශද් පිලන පක්ෂ්ඨ 

නියකයන් සහ  පිර්ලිශම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කියක සභිශේ 

සිමිජික මන්ත්රීවයයන් සහභි ව වන විශ ේෂ්ඨ රැසාවීමක් ගරු 

අග්රිමිතයතුමිශව සහභි වත්වශයන් 2022 ශනොවැම්බර් 10 වැනි 

බ්රහසාපතින්යි, එනම් අය දින අපය භිග 2 00ට කියක සභි කිමය 

අංක 02 හි දී  මිශව ප්රධිනත්වශයන් පැවැත්වීමට නියමත බැවින්, 

ශමම රැසාවීම සඳහි යැ ලම්දීම් ලැබ ඇති ටියලුම ගරු මන්ත්රීවයයන් 

ඊට සහභි ව වන ශලස ශමයින් යැ ලම් දීමට කැමැත්ශතම  

 
ලිිළ නල්ඛනාදිය ිළිතගැ්දවීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා 

(අධාපන අමාත් ්හස පාර්ලිනම්්දුරනේ ්වානායකුරමා) 
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த - 

கல்வி அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும்) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law - 
Minister of Education and the Leader of the House of Par-
liament) 
ගරු ක ිනියකතුමනි, අග්රිමිතය සහ යිජය පරිපිලන, 

සාවශද්  කටයුතු, පළිත් සභි හි පළිත් පිලන අමිතයතුමි 

ශව ලශවන් මම 2018 වර්ෂ්ඨය සඳහි ශ්රී ලංකි සංවර්ධන පරිපිලන 

ආයතනශත විර්ෂික විර්තිව ්දිරිපත් කයම  

2637 2638 

II 
 

2022 නනොවැම්බර් ම් 14වන දින විනශයීයේෂ 

ආසක්ෂක විධිවිධාන 
 2022 நவம்பர் 14ஆம் திகதிய விசசட பாதுகாப்பு 

ஏற்பாடுகள் 
SPECIAL SECURITY ARRANGEMENTS ON 14TH                 

NOVEMBER, 2022 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2022 ශනොවැම්බර් මස 14 වැනි සඳුයි ගරු මුයල් අමිතයතුමි 

විටින් 2023 වර්ෂ්ඨය සඳහි අය වැය ක ිව ්දිරිපත් කිරීමට 

අයිළව පහත සඳහන් විශ ේෂ්ඨ ආයක්ෂ්ඨක විධිවිධින කලින් 

වසයවලදී ටිදු කළ ආකියයටම ක්රියිත්මක කිරීමට පියවය 

ගන්නි බව ටියලු ගරු මන්ත්රීවරුන් ශවත ශමයින් යන්ව ල 

කැමැත්ශතම  

 2022 ශනොවැම්බර් මස 11 වැනි ටිකුයියි ආයක්ෂ්ඨක වැඩ 
පිළිශවළ පහත සඳහන් ආකියයට ටිදු කය ල ලබන බව 
යන්ව ල කැමැත්ශතම   

 මන්ත්රීවරුන්ශව විශේක කිමය, ඇඳුම් අල්මිරි ය ඇතුවව 
සමසාත පිර්ලිශම්න්තු ශගොඩනැඟිල්ලම ශමදින ආයක්ෂ්ඨක 
පරීක්ෂ්ඨිවට ලක් කය ල ලැශ   

 2022 ශනොවැම්බර් මස 14 වැනි සඳුයි ආයක්ෂ්ඨක වැඩ 
පිළිශවළ පහත සඳහන් ආකියයට ටිදු කය ල ලබන බව ය 
යන්ව ල කැමැත්ශතම   

(අ) මහජන ගැලරිය යිජයතින්්රික අමුත්තන් සඳහි 
පමේක් සීමි කය ල ලැශ   

(ආ) පිර්ලිශම්න්තු ය ගිල ශමදින වසි තබන බැවින්, 
මන්ත්රීවරුන් පැම ශේන විහන අයිළ ය ගිල් ශවත 
ශයොමු කය ල ලැශ   



පිර්ලිශම්න්තුව 

ශමම විර්තිව යිජය පරිපිලන, සාවශද්  කටයුතු, පළිත් සභි 

හි පළිත් පිලන කටයුතු පිළිබඳ අමිතයිං  උය උපශද් ක 

කියක සභිව ශවත ශයොමු කළ යුතු යැයි මම ශයෝජනි කයම   

 
ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා ්ම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

2020 සහ 2021 වර්ෂ්ඨ සඳහි ශීර්ෂ්ඨ අංක 04 - උපරිමිධිකයේ 

විනි ාචයකියවරුන්ශව කිර්ය සිධන විර්ති - [අග්රිමිතය සහ යිජය 

පරිපිලන, සාවශද්  කටයුතු, පළිත් සභි හි පළිත් පිලන අමිතයතුමි 

ශව ලව  ට ගරු මතිඥ (ආචිර්ය) සුටිල් ශප්රේමජයන්ත මහති  
 

්වානම්්ය මත් ිනබය යුුරයයි නිනයෝග කසන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ගරු ක ිනියකතුමනි, ප්රවිහන හි මහිමිර්ග අමිතය සහ 

ජනමිධය අමිතයතුමි ශව ලශවන් මම  2019 වර්ෂ්ඨය සඳහි ශ්රී 

ලංකි ගුවන්විදුලි සංසා ිශේ විර්ෂික විර්තිව ්දිරිපත් කයම  

ශමම විර්තිව ජනමිධය කටයුතු පිළිබඳ අමිතයිං  උය 

උපශද් ක කියක සභිව ශවත ශයොමු කළ යුතු යැයි මම ශයෝජනි 

කයම   

 
ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා ්ම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ගරු ක ිනියකතුමනි, ප්රවිහන හි මහිමිර්ග අමිතය සහ 

ජනමිධය අමිතයතුමි ශව ලශවන් මම පහත සඳහන් විර්ති 

්දිරිපත් කයම   

(i) 2020 වර්ෂ්ඨය සඳහි ජිතික ප්රවිහන ෛවයය ආයතනශත 
විර්ෂික විර්තිව; සහ 

(ii) 2020 වර්ෂ්ඨය සඳහි ජිතික ගමනිගමන ශකොමෂ්ඨන් සභිශේ 
විර්ෂික විර්තිව  

ශමම විර්ති ප්රවිහන හි මහිමිර්ග කටයුතු පිළිබඳ 

අමිතයිං  උය උපශද් ක කියක සභිව ශවත ශයොමු කළ යුතු 

යැයි මම ශයෝජනි කයම   
 

ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා ්ම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

2021 වර්ෂ්ඨය සඳහි මති ශකොමෂ්ඨන් සභි ශයපිර්තශම්න්තුශේ විර්ෂික 

කිර්ය සිධන විර්තිව - [ගරු ජනිධිපති මතිඥ (ආචිර්ය) විජයයිස යිජපක්ෂ්ඨ 

මහති   
 

්වානම්්ය මත් ිනබය යුුරයයි නිනයෝග කසන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

2021 වර්ෂ්ඨය සඳහි මුසාලිම් ආගමක හි සංසාකෘතික කටයුතු 

ශයපිර්තශම්න්තුශේ කිර්ය සිධන විර්තිව - [ගරු විදුය වික්රමනියක මහති   

 
්වානම්්ය මත් ිනබය යුුරයයි නිනයෝග කසන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

අමාත්ාාංශයීය උය ේපන ශයීයක කාසක ්වා 
වාර්ත්ා 

அகமச்சுசார் ஆசலாசகனக் குழு 

அறிக்கககள் 
MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEE            

REPORTS 
 

ගු මහි්දා අමසවීස මහසත්ා (කෘෂිකර්ම අමාත් ්හස වනීවවී 

හසා වන ්ම්පත් ්ාංසක්ෂණ අමාත්ුරමා) 
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர - கமத்ததாைில் அகமச்சரும் 

வனசீவராசிகள் மற்றும் வனவளங்கள் பாதுகாப்பு 

அகமச்சரும்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera- Minister of  Agriculture 
and Minister of Wildlife and Forest Resources Conserva-
tion) 

ගරු ක ිනියකතුමනි, කෘෂිකර්ම කටයුතු පිළිබඳ 

අමිතයං  උය උපශද් ක කියක සභිව ශවත ශයොමු කයන ලය 

පහත සඳහන් විර්ති සම්බන්ධශයන් එකී කියක සභිශේ විර්තිව 

මම ්දිරිපත් කයම  

(i) 2020/2021 වර්ෂ්ඨ සඳහි සී/ස ලංකි ශපොසාශ්ට් සමිගශම් 
විර්ෂික විර්තිව; සහ 

(ii) 2020 වර්ෂ්ඨය සඳහි ශහක්ටර් ශකො බෑකඩුව ශගොවි කටයුතු 
පර්ශතෂ්ඨේ හි පුහුණු කිරීශම් ආයතනශත විර්ෂික 
විර්තිව  

 

්වානම්්ය මත් ිනබය යුුරයයි නිනයෝග කසන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා 

(අධිකසණ, බ්දධනාගාස ක යුුර හසා ආණ්ඩුක්රම වව ප්ථා 

ප්රින්ාං ප්කසණ අමාත්ුරමා) 
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ - நீதி, சிகறச்சாகலகள் அலுவல்கள் மற்றும் 

அரசியலகமப்பு மறுசீரகமப்பு அகமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC - Minister of 
Justice, Prison Affairs and Constitutional Reforms) 

Hon. Speaker, I present the Report of the Ministerial 
Consultative Committee on Justice, Prisons Affairs and 
Constitutional Reforms on the Code of Criminal Proce-
dure Act, No. 15 of 1979 (Amendment) Bill, which was 
referred to the Committee. 

 

්වානම්්ය මත් ිනබය යුුරයයි නිනයෝග කසන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

II 
 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 
Hon. Speaker, I present the Report of the Ministerial 

Consultative Committee on Justice, Prisons Affairs and 
Constitutional Reforms on -  

 Poisons, Opium and Dangerous Drugs (Amendment) 
Bill; and 

 Kandyan Marriage and Divorce (Amendment) 
Bill, 

which were referred to the Committee. 
 

්වානම්්ය මත් ිනබය යුුරයයි නිනයෝග කසන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
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නපත්්ම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගු අජිත් මා්දනප්නපුම මහසත්ා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ගරු ක ිනියකතුමනි, වැලිශේරිය, ඇඹයවව උතුය, අංක 

122/2 යයන සා ිනශයහි පදිංචි එම් ඒ  විශේනියක මහතිශගන් 

ලැබුණු ශපත්සමක් මම පිළිගන්වම  

 
ඉදිරිපත් කසන ලා නපත්්ම මහසජන නපත්්ම් ිළිතබඳ කාසක 

්වාව  පැවරිය යුුර යයි නිනයෝග කසන  ලදී. 
 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனு தபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

Petition ordered to be referred to the Committee on Public Peti-
tions. 

 
ප්රශයීයපනවල  වාිකක ිළිතුරු 

வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ාන අංක 1 -1515/2022- (2), ගරු ජගත් කුමිය 

සුමත්රිආයච්චි මහති - [සභි ගර්භය තුළ නැත   

 
ගු විමල් වීසවාංශයීය මහසත්ා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු ක ිනියකතුමනි,- 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්ත්රීතුමි, ශමොකක්ය කියේය   

 
ගු විමල් වීසවාංශයීය මහසත්ා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු ක ිනියකතුමනි, ගරු සභිනියකතුමිත් ශම් ශවලිශේ 

සභිශේ ්න්න නිසි මම ශම් කියේය කියන්න ඕනෑ  ගරු 

ක ිනියකතුමනි, ඔබතුමිත් වැඩිහිනුශයක්  ඒ විශවම ශම් ගරු 

සභිශේ ්න්න අපි ශබොශහෝ ශයශනක් වැඩිහිනුශයෝ  නමුත්, අසයේ 

දු්පත් වැඩිහිනුයන්ට ශගවන වැඩිහිනු දීමනිව මිස තුනකින් 

සමෘද්ධි බැංකුවලින් ශගවලි නැහැ  ඒ අය තැපැල් 

කන්ශතෝරුශවන් තමයි ඒ දීමනිව ශවනයිට ගන්ශන්  පසුව 

ආණ්ඩුශවන් කිේවි, ඒ දීමනිව ශගවීම සඳහි සමෘද්ධි බැංකුවල 

 වණුමක් ආයම්භ කයන්න කියලි  නමුත්, මිස තුනකින් එම 

වැඩිහිනු දීමනිව ශගවලි නැහැ  අසයේ වැඩිහිනුයන්ට ශසොච්චම් 

මුයලක් තමයි ශම් දීමනිශවන් හම්බ ශවන්ශන්  යශට් යැන් පවතින 

ආර්ථික අර්බුයය තුළ ඒ අයට ඒකත් ශලොකු ශයයක්  හැබැයි, 

ඒකවත් හම්බ ශවන්ශන් නැති තත්ත්වයක් තමයි යැන් තිශබන්ශන්  

ඒ නිසි අපි සභිනියකතුමිශගන් ්ති ඕනෑකමන් ්ල්ලි 

ටිනුනවි, වැඩිහිනු දීමනිව නිටියිකියශයන් ලබි දීම සඳහි 

කඩිනමන් පියවය ගන්න, ඒ සඳහි අව ය කටයුතු කයන්න කියලි   

ඉපනලෝගම නපොලි්ප ්පථානය: ්පථිස 

නගොඩනැඟිල්ලක් ්හස නිල වාහසනයක් ලබාදීම 
இபசலாகம தபாலிஸ் நிகலயம் : நிரந்தரக் கட்டிடம் 

மற்றும் உத்திசயாகபூர்வ  வாகனம் 
 IPALOGAMA POLICE STATION: PROVISION OF PERMANENT 

BUILDING AND AN OFFICIAL VEHICLE  

1525/2022 

2.  ගු ඉෂාක් සහුමා්ද මහසත්ා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 
මහජන ආයක්ෂක අමිතයතුමිශගන් ඇූ  ප්ර ානය - (3): 

(අ) (i) ්පශලෝගම ශපොලිසා සා ිනය පවත්විශගන යිම 
සඳහි සාථිය ශගොඩනැඟිල්ලක් ශනොමැතිවීම 
ශහේතුශවන් ශම් වන විට එම ශපොලිසා සා ිනය 
පවත්විශගන යිම සඳහි “යේජයපුය" නිවිස 
සංකීර්ේයට අයත් නිවිස භිවිත කය ල ලබන 
බවත්; 

 (ii) ශමම ශපොලිසා සා ිනයට අයිළ බලප්රශද් ය සඳහි 
ග්රිම නිලධිරි වසම් 33ක් අයත් වන බවත්; 

 (iii) එම ශපොලිසා සා ිනයට ලබි දී ඇති නිල ය ය 
භිවිත කිරීමට  ලසුදුසු තත්ත්වයක පවතින බවත්;  

 එතුමි යන්ශන්ය  

(ආ) (i) එම ශපොලිසා සා ිනය සඳහි සාථිය 
ශගොඩනැඟිල්ලක් ්දිකිරීමට පියවය ශගන තිශ ය; 

 (ii) ශපොලිසා සා ිනශත භිවිතය සඳහි නව නිල 
ය යක් ලබි දීමට පියවය ගන්ශන්ය; 

 (iii) එශසේ නම්, එම දිනය කවශර්ය; 

 යන්න එතුමි  ශමම සභිවට යන්වන්ශන්ය  

(ඇ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ය    
 

 தபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு அகமச்சகரக் சகட்ட வினா: 

(அ) (i) இபசலாகம தபாலிஸ் நிகலயத்கதப் 

சபைிச்தசல்வதற்காக நிரந்தரமான 

கட்டிடதமான்று இல்லாகமயால், இன்றளவில் 

அப்தபாலிஸ் நிகலயத்கதப் 

சபைிச்தசல்வதற்தகன "ரைஜயபுர" 

வீடகமப்புத் ததாகுதிக்குச் தசாந்தமான வீடுகள் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பகதயும்; 

 (ii) சமற்படி தபாலிஸ் நிகலயத்திற்கான ஆளுககப் 

பிரசதசமானது, 33 கிராம உத்திசயாகத்தர் 

பிாிவுககள உள்வாங்குகின்றது என்பகதயும்; 

 (iii) சமற்படி தபாலிஸ் நிகலயத்துக்கு 

வைங்கப்பட்டுள்ள உத்திசயாகபூர்வ வாகனம் 

பயன்படுத்த முடியாத நிகலயில் உள்ளது 

என்பகதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) சமற்படி தபாலிஸ் நிகலயத்துக்தகன நிரந்தரக் 

கட்டிடதமான்கற நிர்மாைிப்பதற்கான 

நடவடிக்கககள் சமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளனவா 

என்பகதயும்; 

 (ii) தபாலிஸ் நிகலயத்தின் பாவகனக்காகப் 

புதியசதார் உத்திசயாகபூர்வ வாகனத்கத 

வைங்குவதற்கான நடவடிக்கககய 

சமற்தகாள்வாரா என்பகதயும்; 

 (iii) ஆதமனில், குறிப்பிட்ட திகதி யாது 

என்பகதயும்; 
அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( இ) இன்சறல், ஏன்? 
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පිර්ලිශම්න්තුව 

asked the Minister of Public Security: 

(a) Is he aware that - 

 (i) houses belonging to the “Ranajayapura” 
housing scheme are used to run the Ipaloga-
ma Police Station in the Anuradhapura Dis-
trict as there is no permanent building to 
house that police station; 

 (ii) 33 Grama Niladhari Divisions fall under the 
purview of the above-mentioned police 
station; and 

 (iii) the official vehicle that has been provided to 
that police station is not in a running condi-
tion? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether steps have been taken to construct a 
permanent building for that police station; 

 (ii) whether steps would be taken to provide a 
new official vehicle for the use of that po-
lice station; and 

 (iii) if so, the date on which it would be done?  

(c) If not, why? 
 

ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ගරු ක ිනියකතුමනි, මහජන ආයක්ෂ්ඨක අමිතයතුමි 

ශව ලශවන් මි එම ප්ර ානයට පිළිතුය ලබි ශයනවි  

(අ) (i)  ඔේ  

 (ii) ඔේ  

 (iii) ඔේ  

(ආ) (i) ශපොලිසා සා ිනය ශම් වන විට පවත්විශගන ය ල 
ලබන යේජයපුය ්රිවිධ හමුයි නිවිස සංකීර්ේ 
භූමශත (පර්චසා 10 බැ වන් වූ එක සමින බිම් 
ශකොටසා 02ක්) පිහිටි ඇති ශගොඩනැඟිලි 02ක් ශ්රී 
ලංක  ිශපොලීටිය ශවත පවයිශගන ඇත  

  එම බිම් ප්රමිේය හි ශගොඩනැඟිලි ශපොලිසා 
සා ිනය පවත්විශගන යිම සඳහි ප්රමිේවත් 
ශනොවන බැවින් ්පශලෝගම ග්රිම නිලධිරි වසශම් 
රූඩ් 03, පර්චසා 2 8ක ්ඩමක් පවයි ගැමමට 
අව ය කටයුතු ටිදු ශකශයමන් පවතින අතය, අයිළ 
නිර්ශද්  ශම් වන විට ්ඩම් ශකොමසිරිසා  ජනයිල් 
ශවත ශයොමු කය ඇත  

  නමුත්, අංක 03/2021 යිජය වියයම් පිලනය අය 
වැය චක්රශල්යය අ ලව යජශත ආයතන සඳහි 
ශගොඩනැඟිලි ්දිකිරීම වසය ශයකකින් කල් යැමීමට 
උපශයසා ලබි දී ඇති බැවින් හි ශයෝජිත ්ඩම 
විධිමත්ව ශ්රී ලංකි ශපොලීටිය ශවත පැවරී ශනොමැති 
බැවින්, නව ශගොඩනැඟිල්ලක් ්දිකිරීම සඳහි 
කටයුතු ආයම්භ කය ශනොමැත  

 (ii) ශපොලිසා සා ිනය සතු ජී් ය  ශයක අලුත්වැඩියි 
කටයුතු සඳහි ශයොමු කය ඇති අතය, ශම් වන විටත් 
ශපොලිසා සා ිනය ශවත තිවකිලිකව අංක 32-
5667 "්සුසු ටෘපර්" වර්ගශත ජී් ය යක් නිකුත් 
කය ඇත  

 (iii) 2022.09.02වන දින ජී් ය ය ලබි දී ඇත  

(ඇ) පැන ශනොනඟී  

ගු ඉෂාක් සහුමා්ද මහසත්ා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ගරු ක ිනියකතුමනි, මශව පළමුවැනි අතුරු ප්ර ානය ශමයයි   

ගරු ඇමතිතුමනි, අශ් නිවික හමුයිව 1950 12 09වන යි 

තමයි ආයම්භ කය තිශබන්ශන්  යුය හමුයිව 1949 10 10වන යි 

ආයම්භ කය තිශබනවි  ගුවන් හමුයිව 1951 03 02වන යි ආයම්භ 

කය තිශබනවි  ටිවිල් ආයක්ෂ්ඨක බලකිය 1986 01 01වන යි 

ආයම්භ කය තිශබනවි  ශ්රී ලංකි ශපොලීටිය ආයම්භ කය 

තිශබන්ශන් 1866 09 03වන යි  ගරු ක ිනියකතුමනි, ලංකිශේ 

තිශබන ආයක්ෂ්ඨක අං වලින් පයේම ශයපිර්තශම්න්තුව තමයි, 

ශපොලිසා ශයපිර්තශම්න්තුව  යැනට එහි 84,000ක නිලධිරින් 

ප්රමිේයක් ශසේවශත ශයදී ටිනුනවි   

හැබැයි, ඒ අයට බයපතළ අසිධියේයක් ශවනවි, ගරු 

ඇමතිතුමනි   මම ්හතින් කියපු ටියලු ආයක්ෂ්ඨක අං වලට ආහිය 

දීමනිවක් ශයනවි  නමුත්, ශපොලීටිශත අයට බයපතළ 

අසිධියේයක් ශවනවි  යශට් ආයක්ෂ්ඨිව, මතිශත ආධිපතයය ඇති 

කයන්න ඕනෑ කියලි තමන්ශව යිජකිරිය ්ටු කයන්න රෑ යවල් 

මහන්ටි ශවන ශපොලීටිශත අයට 1948 නියහස ලබි ගත් කිලශත 

්ඳන් බයපතළ අසිධියේයක් ශවලි තිශබනවි  ශම් ගැන විශ ේෂ්ඨ 

අවධිනයක් ශයොමු කයන්න ඕනෑ, ගරු ඇමතිතුමනි  කිහිප 

වතිවක් මම ශම් ගැන පිර්ලිශම්න්තුශේ ක ි කළි  නමුත් තවම 

සිධියේයක් ශවලි  නැහැ  [බිධි කිරීමක්  නැහැ, ගරු 
ඇමතිතුමනි  තවම සිධියේයක් ශවලි නැහැ  ඒකත් ප්ර ානයක් 

තමයි  තවමත් ඔවුන්ට ඒ අසිධියේය ශවනවි   

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමි යන්නවි පිසල්වල මත් ද්රවය 

පිවිච්චි කිරීම සම්බන්ධශයන් ශම් යවසාවල අපි ක ි කයන බව  

එයි කුඩු ගැහුශේ කවුය  ශ බද්ශයොයි, යසාතියිදුකියශයොයි  අය කුඩු 

ගහන්ශන් කවුය  එයි අපි කිේවි, කුඩු ගැහුශේ නිගරික පිසල්වල 

කියලි  අය උතුශර් ශවන්න පුවවන්, නැශෙනහිය ශවන්න පුවවන්, 

සමසාත යටම කුඩු ගහනවි  ඒ විශවම, මත් ද්රවය භිවිත කයනවි; 

අයිසා කියන මත් ද්රවයය භිවිත කයනවි  යැන් ශම්ක ්ති බයපතළ 

ප ර ානයක් බවට පත් ශවලි තිශබනවි, ගරු ඇමතිතුමනි  කලින් 

තරුේශයෝ තමයි කුඩු ගැහුශේ   යැන් ශකල්ශලොත් කුඩු ගහනවි     

 ඊළෙට, තවත් ප්ර ානයක් තිශබනවි  ගරු ක ිනියකතුමනි, 

යැන් යට අයක්කුවල මල වැඩි ශවලි තිශබනවි  ගරු ඇමතිතුමනි, 

ශම් නිසි ගම්වල කටි්පු, කටුකම්බි නිෂ්ඨාපියන වැඩි ශවලි 

තිශබනවි  ශම් ශහේතුව නිසි කින්තිවකට නින ශතොටුශපොළ තුළ 

නින්න බැහැ, බසාවල යන්න බැහැ  ඒ නිසි  බයපතළ ප්ර ානයක් 

ඇති ශවලි තිශබනවි, ගරු ඇමතිතුමනි  ශම්කට වහිම විසඳුමක් 

ශයන්න ඕනෑ  ශපොලීටිශත අයශගන් අපි ක ි කයලි අහනශකොට 

කියනවි,  "අපිට ශපොලිටිශත නිලධිරින් අඩුයි, ශතල් නැහැ, 

විහන නැහැ" කියලි   

ශපොලීටිශත නිලධිරින් අඩු ඇයි කියලි අහනශකොට කියනවි, 

ඒ අය special duty එකකට යිලි තිශබනවි කියලි  කිටය ශම් 

special duty එකක් යිලි තිශබන්  ශන්  අශ් අ ලයිධපුය 

දිසා්රික්කශත ්න්නවි ශන්, ඥිනි අක්කි  ඇය ශව ලශව ලත් 

special duty කියලි ශපොලීටිශත අය යමලි තිශබනවි  ශම් විධියට 

special duty කියලි යිලි, ශම් යශට් මතිශත ආධිපතයය නැති 

කයන්ශන් නැතිව වහිම ඒ ශව ලශවන් වැඩ පිළිශවළක් සකසා 

කයන්න ඕනෑ   

ගරු ඇමතිතුමි මති හයලි තිශබනවි  හැබැයි, තවම මතිය 

හරියට ක්රියිත්මක ශවලි නැහැ  ශම් මත් ද්රවය උවදුය නිසි 

අනිගතය භිය ගන්න ්න්න යරුවන්ට ශහොඳ ශයයක් ශවන්ශන් 
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2022 ශනොවැම්බර් 10 

නැහැ  ඒ නිසි අනිවිර්යශයන්ම ඒ ශව ලශවන් කටයුතු කයන්න 

කියලි ඔබතුමිශගන් මම ්ල්ලි ටිනුනවි, ගරු ඇමතිතුමනි   

 
ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ඒ ශව ලශවන් කටයුතු කයන්නම්, ගරු මන්ත්රීතුමි  

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ටියලුශයනි එකට එක්කහු ශවලි කටයුතු කයමු  
 
 

ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ඔබතුමි කටයුතු කයන්න කියි කිේව නිසි අප ඒ ශව ලශවන් 

කටයුතු කයනවි, ගරු මන්ත්රීතුමි  [බිධි කිරීමක්   ඔබතුමි 
මශගන් ්ල්ලීමක් ශන් කශළේ, ගරු මන්ත්රීතුමි  ප්ර ානයක් 

ශනොශවයි ඔබතුමි ඇහුශේ  ්තින් මම කිේවි, ඒ ශව ලශවන් 

කටයුතු කයනවි කියලි   

 
ගු ඉෂාක් සහුමා්ද මහසත්ා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ප්ර ානයක් තමයි මම ඇහුශේ  

 
ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ඔබතුමි ප්ර ානයක් ශනොශවයි ඇහුශේ  ඔබතුමි මශගන් 

්ල්ලීමක් කශළේ  [බිධි කිරීමක්  ්තින් ඔබතුමි ප්ර ානය අහන්න 
ශකෝ  

 

ගු ඉෂාක් සහුමා්ද මහසත්ා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ශව ලශවන් ඔබතුමන්ලි ගන්න පියවය 

ශමොනවිය?  

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමි කියපු කියේය එතුමි කයනවි  එච්චයයි  

 
ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ශපොලිසා ශයපිර්තශම්න්තුව මඟින් ඒ සඳහි පියවය ගැමමට 

කටයුතු කයනවි  අධයිපන අමිතයිං ය ව ශයන් අප ඒ සඳහි 

පියවය ගනිමන් ටිනුනවි  අය හවස සභිව කල් තබන අවසා ිශේ 

ශයෝජනිව තිශබන්ශන් ශම් මත් ද්රවය උවදුය සම්බන්ධශයන්  ඒ 

අවසා ිශේදී මම ටියලු කරුණු නුක ්දිරිපත් කයන්නම්   

 
ගු ඉෂාක් සහුමා්ද මහසත්ා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ගරු ක ිනියකතුමනි, ශයවන අතුරු ප්ර ානය අශ් මයන්ත 

දිසිනියක මන්ත්රීතුමි අහනවි   

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමි අතුරු ප්ර ාන ශයකක් ඇහුවි, ගරු මන්ත්රීතුමි  
ශපොලිසා නිලධිරින්ශව ආහිය දීමනිව පිළිබඳ ප්ර ානය සහ මත් 

ද්රවය පිළිබඳ ප්ර ානය එක ප්ර ානයක් ශනොශවයි, ප්ර ාන ශයකක්  
  

 

ගු ඉෂාක් සහුමා්ද මහසත්ා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 
ඒ එක ප්ර ානයක්, ගරු ක ිනියකතුමනි  

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි  ගරු මයන්ත දිසිනියක මන්ත්රීතුමි, ශයවන අතුරු 

ප්ර ානය අහන්න  

 
ගු මය්දත් දි්ානායක මහසත්ා 
(மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

ගරු සභිනියකතුමනි, ශම් ප්ර ානය අහන ශකොට විෂ්ඨය භිය 

ඇමතිතුමි ශම් ගරු සභිශේ හිනුයි නම් ශහොඳයි කියි මට 

හිශතනවි   [බිධි කිරීමක්  ශහොඳයි, මම ප්ර ානය අහන්නම්  

ගරු ඇමතිතුමනි, තරිඳු උඩුවයශගයය කියන මිධයශේදියි 

ශනොවැම්බර් මිසශත 08වැනි යි CID එකට කැඳවි තිබුේි  ඒ 

විශවම තරිඳු ජයවර්ධන මිධයශේදියිත් ශනොවැම්බර් මිසශත 

14වැනි යි CID එකට කැඳවි තිශබනවි  ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ  

නම් ශයක මම විශ ේෂ්ඨශයන්ම කියන්න ඕනෑ  ඒ අය කැඳවි 

තිශබන්ශන්, Facebook එශක්  වය post  එකක් share කයපු 

හින්යි  ගරු ඇමතිතුමනි, ශම් විශව තත්ත්වයකට ්ංග්රීටි 

භිෂ්ඨිශවන් කියන්ශන්, "very slippery slope" කියලි  තරුේ 

ජනමිධයශේදින් ශම් විධියට ්ලක්ක කයශගන තිශබන්ශන් 

්හළින්ම එන orders නිසිය කියනවි   ඒ කවුය කියලි මම නම 

සඳහන් කයන්නම්  ශද් බන්ධු ශතන්නශකෝන් මහත්මයිශව නම 

සඳහන් ශවලි තිශබනවි  ්හළින්ම එන නිශයෝග කියලි ඒ 

ශගොල්ලන්ව නිතයම අත් අඩංගුවට ගන්නවි  ශම් යශට් තිශබන 

ප්රජිතන්ත්රවිදී අයිරණන් ආයක්ෂ්ඨි කයනවි ශව ලවට 

ජනමිධයශේදින්ට  ශම් විධියට සැලකීම ්ති භයිනකයි කියන 

එක විශ ේෂ්ඨශයන් ශම් උත්තරීතය සභිවට මි යැ ලම් ශයන්න ඕනෑ   

මම අහන ප්ර ානය ශමයයි, ගරු ඇමතිතුමනි  ආණ්ඩුව ශම් 

විධියට කටයුතු කශළොත්, අනිගතශතදී ශම් යශට් 

අනිවිර්යශයන්ම තව අයගළයක් ඇති ශවනවි  මතක තියි 

ගන්න, ශලෝකශත වි ිල අයගළ ඇති වුශණ්, විශ ේෂ්ඨශයන්ම 

තරුේයන් පියට බැහැලි අයගළ කයපු නිසි  ගරු ඇමතිතුමනි, 

මම ඔබතුමිශගන් ශමන්න ශම් ්ල්ලීම කයනවි  ඇත්තටම 

කනගිටුයි, ශම් විෂ්ඨයභිය ඇමතිතුමි ශම් ශවලිශේ සභිශේ නැති 

එක ගැන  ශම් විධියට ජනමිධයයට හිරිහැය, කයයය කයන එක 

වහිම නතය කයන්න කියලි තමයි මම ශම් අවසා ිශේ ්ල්ලි 

ටිනුන්ශන්   

 
ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law)   

ඒ ප්ර ානය විෂ්ඨයභිය ඇමතිතුමිශව අවධිනයට ශයොමු 

කයන්නම්, ගරු මන්ත්රීතුමි   
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පිර්ලිශම්න්තුව 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ාන අංක 3 -1673/2022 - (1), ගරු ශයෝහිණී කුමිරි 

විශේයත්න මහත්මය  

 

ගු නසෝහිණී කුමාරි විනේසත්න මහසත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) சராஹினி குமாாி விசஜரத்ன)  

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

ගරු ක ිනියකතුමනි, මි එම ප්ර ානය අහනවි   

 
ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law)   

ගරු ක ිනියකතුමනි, කම්කරු සහ විශද්  රැකියි 

අමිතයතුමි ශව ලශවන් මි එම ප්ර ානයට පිළිතුය ලබි දීම සඳහි 

සති ශයකක කිලයක් ්ල්ලි ටිනුනවි   
 
ප්රශයීයපනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  නිනයෝග කසන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ජාිනක පා්ල්: ගම්පහස දි්පත්රික්කය 
சதசியப் பாடசாகலகள்: கம்பஹா மாவட்டம் 

NATIONAL SCHOOLS: GAMPAHA DISTRICT  
1896/2022 

4.  ගු අජිත් මා්දනප්නපුම මහසත්ා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

අධයිපන අමිතයතුමිශගන් ඇූ  ප්ර ානය - (1): 

(අ) (i)  ගම්පහ දිසා්රික්කශත ඇති ජිතික පිසල් සංයයිව 
ශකොපමේය; 

 (ii) ඒවිශත නම් කවශර්ය; 

 (iii) “ශසෞභිගයශත යැක්ම" වැඩසටහන යටශත් ජිතික 
පිසල් බවට පත් කයන ලය පිසල් සංයයිව 
ශකොපමේය; 

 (iv) ඒවිශත නම් කවශර්ය; 

 යන්න එතුමි ශමම සභිවට යන්වන්ශන්ය   

(ආ) (i) ්හත (අ) (iv)හි සඳහන් පිසල් ශතෝයි ගැමශම්දී 
අ ලගමනය කයන ලය ක්රමශේයය කවශර්ය;  

 (ii)  ජිතික පිසල් බවට පත් කය ල ලබන පිසල්වලට 
ලබි  ශය ල ලබන පහසුකම් කවශර්ය; 

 යන්නත් එතුමි ශමම සභිවට යන්වන්ශන්ය   

(ඇ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ය  
 

 கல்வி அகமச்சகரக் சகட்ட வினா: 

(அ) (i) கம்பஹா மாவட்டத்திலுள்ள சதசியப் பாட 

சாகலகளின் எண்ைிக்கக எத்தகன 

என்பகதயும்; 

 (ii) அவற்றின் தபயர்கள் யாகவதயன்பகதயும்; 

 (iii) "சுபிட்சத்தின் சநாக்கு" சவகலத்திட்டத்தின்கீழ் 

சதசியப் பாடசாகலகளாக மாற்றப்பட்ட பாட 

சாகலகளின் எண்ைிக்கக எத்தகன என்ப 

கதயும்; 

 (iv) அவற்றின் தபயர்கள் யாகவதயன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) சமற்படி (அ) (iv)இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

பாடசாகலககளத் ததாிவுதசய்ககயில் பின் 

பற்றப்பட்ட வைிமுகற யாததன்பகதயும்; 

 (ii) சதசியப் பாடசாகலகளாக மாற்றப்படும் பாட 

சாகலகளுக்கு வைங்கப்படும் வசதிகள் யாகவ 

தயன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்சறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Education:  

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of National Schools in the Gam-
paha District; 

 (ii) the names of those schools; 

 (iii) the number of schools that were converted 
into National Schools under “Vistas for 
Prosperity and Splendour” programme; and 

 (iv) the names of those schools? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the methodology followed in selecting the 
schools mentioned in (a) (iv) above; and 

 (ii) the facilities provided to the schools that 
were converted into National Schools? 

(c) If not, why? 
 

ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ගරු ක ිනියකතුමනි, එම ප්ර ානයට පිළිතුය ශමශසේයි   

(අ) (i) 20කි  

 (ii) ඇමුණුම 01හි සඳහන් කය ඇති ආකියයට පහත 
පරිදි ශේ                            

  ගම්පහ දිසා ්රික්කශත ජිතික පිසල්:     

1. නිේසාටඩ් බිලික  ිවියයිලය, මීගමුව 

2. හරිසාචන්ද්ර වියයිලය, මීගමුව 

3. බණ්ඩියනියක වියයිලය, ගම්පහ 

4. යත්නිවලී බිලික  ිවියයිලය, ගම්පහ 

5. ශ්රී ධර්මිශලෝක වියයිලය, කැලකවය 

6. ටියනෑ ජිතික පිසල, ශයොම්ශ් 

7. ශ්රී පඤාඤිනන්ය ජිතික පිසල, යද්ශයොවව 

8. නිලන්යි පිරිම මධය වියයිලය, 
ම ලවන්ශගොඩ 

9. ගුරුකුල වියයිලය, කැලකවය 

10. ක්රිසාතුයිජ මධය මහි වියයිලය, තුඩැල්ල, ජි-
ඇල 

11. බණ්ඩියනියක මධය මහි වියයිලය, 
ශේයන්ශගොඩ 

12. ශසනයත් පයේවිතින ජිතික පිසල, 
උඩුගම්ශපොළ 

13.  ින්ත අන්ශතෝනි ජිතික පිසල, වත්තල 

14. ඩී එසා  ශසේනිනියක මධය මහි වියයිලය, 
මීරිගම 

15. ගලහිනුයිව මධය මහි වියයිලය, 
ගශණ්මුල්ල  

16. විහිය මහිශද්වි බිලිකි වියයිලය, 
කිරිබත්ශගොඩ 
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17. ශ්රී සංෝශබෝධි  මධය මහි වියයිලය, නිට්ටවව 

18. ශහේශන්ගම මධය මහි වියයිලය, ශහේශන්ගම 

19. ගම්/ශද්වි බිලික  ිවියයිලය, ශයොම්ශ් 

20. අල් මුබියක් වියයිලය, මල්වින 

 

 (iii) 01කි  

 (iv) ගම්/ ශද්වි බිලික  ිවියයිලය, ශයොම්ශ්   

  ගරු ක ිනියකතුමනි, මම මීට කලින් 
අවසා ිශේදීත් කිේවි, අධයිපන ප්රතිසංසාකයේ 
ශයෝජනිවලියට මත්ශතන් තමයි ශම් අයහස 
්දිරිපත් කය තිබුශණ් කියලි  ඔබතුමන්ලි 
ටියලුශයන  ිශම් සම්බන්ධශයන් සිකච්ඡි කයන්න 
කැඳවන්න ශම් වනශකොට  කටයුතු කය තිශබනවි  
ඊළෙ සති ශයශක් කමටු අවසා ිශේදී, පළිශතන් 
පළිත ශයෝජිත අධයිපන ප්රතිසංසාකයේ ප්රතිපත්ති 
යිමුව සහ පරිපිලනමය ව ශයන් කයන්න  ි වූ 
ශවනසාකම් ූ යිනම් කය තිශබන ආකියය පැහැදිලි 
කිරීමට මම බලිශපොශයොත්තු ශවනවි  ඒ සඳහි 
සහභි ව වන ශලස මම ආයිධනි කයනවි   

  ටිදු කිරීමට යන එම ශවනසාකම් අ ලව, යැනට 
තිශබන කලිප 100, 120ක් ශවනවි  ශකොට්ධිස 
කිර්යිල ශව ලවට School Boards 550ක් එනව  ි 
පර්ෂ්ඨය 1,200ක් එනවි  හැම පර්ෂ්ඨයයකම 8 ටිට 10 
යක්වි කුඩි පිසල් ප්රමිේයක් තිශබන්න පුවවන්  
එයින් ප්රමුය පිසල් එකක්, ශයකක් ශහෝ ශකොළඹ 
විශව තැන්වල තුනක් ශවන්න පුවවන්  අපි ඒවි 
නම් කයන්ශන් ප්රමුය පිසල් හැනුයට  එතශකොට 
ජිතික, ජිතික ශනොවන කියලි ශේයයක් මතු 
කයන්ශන් නැහැ  

  ගරු ක ිනියකතුමනි, ශම් ජිතික පිසල් බවට 
පරිවර්තනය කිරීශම් වැඩසටහනත් එක්ක ගුරු 
මිරුවීම්, ගුරු සා ිනගත කිරීම් යන ටියලු 
කටයුතුවල වි ිල අර්බුයයක් මතු ශවලි 
තිශබනවි  ඒ නිසි යැනට ශයෝජන  ි කය 
තිශබන්ශන් ජිතික මට්ටශම් එක පිසලක්වත් 
නැති ප්රිශද්ශීය ශල්කම් ශකොට්ධිසවලට එක 
පිසලක් බැ වන් ලබි දීමටයි  එවැනි ශකොට්ධිස 
124ක් තිශබනවි  යැනට 24කට දීලි තිශබනවි  
්තිරි 100 ලබන අවුරුද්ශද් ඒ නිර්ේියක අ ලව 
ශතෝයිශගන, ප්රමුය පිසල් බවට පත් කයනවි  
ගම්පහ දිසා්රික්කශත සෑම ප්රිශද්ශීය ශල්කම් 
ශකොට්ධිසයකම අඩුම තයමන් ජිතික මට්ටශම් 
පිසලක් තිශබනවි  ඒ නිසි ප්රමුයතිව 
ලැශබන්ශන් එශසේ ශනොමැති දුෂ්ඨාකය ප්රිශද්ශීය 
ශල්කම් ශකොට්ධිසවලටයි    

 

(ආ) (i) පිසල් ශතෝයි ගැමම පිසල් ටිතියම්කයේ - 
school  mapping - තික්ෂ්ඨකවක ක්රමශේයය හයහ  ි
ක්රියිත්මක කයන ලදී  එම පිසල්, නිර්ේියක 
10ක් ඔසාශසේ ශතෝයිශගන ඇත  

  ඊට අයිළ නිර්ේියක ඇමුණුම 02හි යැක්ශවන 
අතය, එම ශතෝයි ගැමම්වලට අයිළව නිකුත් කය 
ඇති චක්රශල්යය ඇමුණුම 03හි යක්වි ඇත    

  ඇමුණුම් 02 සහ  03 ්වාගත්* කයම   

   පිසල් ටිතියම්කයේය තව සතියකින් අවසන් 
ශවනවි  ශම් වනවිට පළිත් හයක එම කටයුතු 
අවසන් කය තිශබනවි  මම හිතන විධියට අය අශ් 
නිලධිරින් කටයුතු කයන්ශන් නැ  ශෙනහිය 
පළිශත්  ඒ වැඩකටයුතු නුක අවසන් වුණු ගමන් 
mappings ටියල්ලම ගැන ඔබතුමන්ලි සමෙ 
සිකච්ඡි කයනවි  ඒ කියන්ශන්, කලිප කිර්යිල 
සංයයිව වැඩි ශවන්ශන් ශකොශහොමය, ඊට 
අ ලරූපව School Boards වැඩි ශවන්ශන් 
ශකොශහොමය, ඊට අ ලරූපව පර්ෂ්ඨය ඇති ශවන්ශන් 
ශකොශහොමය, එයින් ප්රමුය පිසල් හැනුයට නම් කය 
ගන්ශන් ශමොනවිය යන කරුණු සිකච්ඡි 
කයනවි  අනිවිර්යශයන්ම තිශබන ජිතික පිසල 
ප්රමුය පිසලක් ශවනවි  හැබැයි, පළිත් පිසලක් 
වුේත්, ජිතික මට්ටශම් තිශබන පිසල් ප්රමුය 
පිසල් බවට නම් කයලි ඒ පිසල් සමූහය, හශයන් 
්හළ ද්විභිෂ්ඨි, උසසා ශපළ විෂ්ඨය ධියි හතයම 
තිශබන පිසල් බවට ඊළෙ අවුරුද්ශද්දී 
පරිවර්තනය කයන්න අශ්ක්ෂ්ඨි කයනවි  ඒ නිසි, 
ඊට අයිළ නිර්ේියක පිළිබඳ යැන් ගැටලුවක් මතු 
වන්ශන් නැහැ    

 (ii) ශමම පිසල්වල අව යති පයනම් කයගත් පිසල් 
පියක සැලසුම් මත පිසල්වලට ලබි ශය ල ලබන 
පහසුකම් රණයේය කය ල ලැශ   

  පිසශල් ශිෂ්ඨය සංයයිව අ ලව තම පිසශල් තිබිය 
යුතු ශභෞතික හි මිනව සම්පත් ප්රමිේය 
නිර්ේියක අ ලව පිසල් විටින් ගේනය කය තම 
අව යති සපුයි ගැමමට පිසල් මට්ටශම් සැලසුම් 
මඟින් ්ල්ලුම් කයයි  

  එම අව යති විර්ෂිකව අධයිපන අමිතයිං ය 
සඳහි ශවන් කය ල ලබන ප්රතිපියන මත 
ප්රමුයතිකයේය කය ලබි ශය ල ලැශ   පළිත් 
සභි වැය ශීර්ෂ්ඨ යටශත් පළිත් සභි ශවත ශවන් 
කයන මුයල්වලින් පළිත් පිසල් සඳහි ප්රතිපියනය 
කය ල ලැශ    

(ඇ) පැන ශනොනඟී  
 

ගු අජිත් මා්දනප්නපුම මහසත්ා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ගරු ක ිනියකතුමනි, මශව පළමුවැනි අතුරු ප්ර ානය 

ශමයයි  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඇමතිවයයි ශවනසා ශවන ශවන සැශර්ට 

අධයිපන ප්රතිපත්තිත් ශවනසා ශවලි අධයිපනයට ශවන් කයන 

වි ිල මුයල් ප්රමිේයක් වතුශර් යනවි  පිසල් යරුවන් යක්ෂ්ඨේය 

කයන -ළමි යක්ෂ්ඨේ- වැඩසටහනක් යහ පිලන ආණ්ඩුව කිලශත 

ඇති කළි  නමුත්, අය ඒ වැඩසටහන ක්රියිත්මක වන්ශන් නැහැ  

පසු වය කිලශත එක ඇමතිවයශයක් පටන් ගත්ති, "ළෙම 

පිසල ශහොඳම පිසල" කියලි වැඩසටහනක්  ඒ අ ලව, ගශම් 

තිශබන පිසලට සල්ලි දීලි ළෙම පිසල ශහොඳම පිසල කයන්න 

 වයි   සිමිනයශයන් ජිතයන්තයය පිළිගන්ශන් පන්ති කිමයයක 

්න්න ඕනෑ ළමයි ප්රමිේය 30ශයනක් කියලි  නමුත්, අධිකයේය 

දුන් නිශයෝගයක් අ ලව එම ප්රමිේය ළමයි 35ශයනකු යක්වි වැඩි 

කය තිබුේි  ඊට පසාශසේ ඒකට appeal එකක් යිලි ළමයින් 

සංයයිව 40ශයනකු කළි  ළමයි 35ශයනකු maintain කයශගන 

ආපු එක එකපියට 40ශයනකු කිරීම තුළ, "ළෙම පිසල-ශහොඳම 

පිසල" කියන concept එක බිඳිලි අය ගශම් පිසල් නුක වැශහන 

තත්ත්වයකට පත් ශවලි තිශයනවි  ශමොකය, ළමයි නුක ශවනත් 

පිසල්වලට ඇදිලි  වහිල්ලි   

2649 2650 

————————— 
*  පු්පත්කාලනත ත්බා ඇත්. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පිර්ලිශම්න්තුව 

ගරු ක ිනියකතුමනි, ඊට පසාශසේ තවත් අධයිපන 

ඇමතිවයශයක් ඇවිල්ලි "යහතුන් වසයක අයණ්ඩ අධයිපන 

වැඩසටහන" කියලි එකක් ්දිරිපත් කළි  ඒශකදි විෂ්ඨයයන් 20ක් 

විතය  හඳුන්වි දුන්නි  අය සමහය පිසල්වලට ඒ විෂ්ඨයන් උගන්වන 

ගුරුවරුත් නැහැ  ඒ විෂ්ඨයන් උගන්වන්න ්න්නි ගුරුවරුන්ටත් 

ශම් පිසල් වැහිලි  වහිල්ලි නිසි උගන්වන්න විධියක් නැහැ  

විශ ේෂ්ඨශයන්ම ශම් යහතුන්වසයක අයණ්ඩ අධයිපන වැඩසටහන 

හයහි තික්ෂ්ඨේ විෂ්ඨයයන් හඳුන්වි දුන්නි  ශම්ශකදි මැහුම්, 

ශගතුම්, කෑම-බීම පිසීම වැනි ශද්වලුත් උගන්වනවි  හැබැයි, ඒ 

්න්න ගුරුවරු ලත් ඒ විෂ්ඨයයන්වලට ආකර්ෂ්ඨේයක් යක්වන්ශන් 

නැහැ  ශම් යටශත් automobile studies, electrical and elec-

tronic studies, welding, plumbing විශව ශද්වල් තිබුේත්, 

ඒවි ්ගැන්වීම සඳහි ගුරුවරු නැති හින්යි ඒ විෂ්ඨයයන්වලට 

්ල්ලුමක් නැති ශවලි ඒ පිසල් වැශහන තත්ත්වයට පත් ශවලි 

තිශබන්ශන්  ඒ වැඩසටහන ශව ලශවන් ඒ අයිළ පිසල්වලට 

භිණ්ඩ ලබි දුන්නි  ඒ අතශර්, packing කඩපු නැති භිණ්ඩ 

තවමත් ගම්පහ දිසා්රික්කශත පිසල්වල අනන්ත අප්රමිේව 

තිශබනවි       

ඊට පසාශසේ ශම් යජය ඇවිල්ලි ජිතික පිසල් වැඩසටහන 

ශගනිවි  ඒ කියන්ශන්, පිසල් පද්ධතිශත යැනට ක්රියිත්මක වන 

පිසල් අතරින් ශතෝයිගත් පිසල් ජිතික පිසල් ශලස වැඩිදියුණු 

කිරීම තුළින් ජිතික පිසල් සංයයිව 1,000ක් යක්වි ්හළ නංවන 

වැඩ පිළිශවළක් ශගන ආවි  ගරු ඇමතිතුමනි, ඊට අයිළ 

චක්රශල්යය අ ලව එශසේ ශතෝයි ගත් පිසලක් ජිතික පිසලක් ශලස 

විවෘත කිරීශම් උත්සවයටත් රුපියල් ලක්ෂ්ඨයක් දුන්නි  එනම්, 

සමරු ඵලකය ගහලි ජිතික පිසලක් කියලි විවෘත කයන්න 

රුපියල් ලක්ෂ්ඨයක් දුන්නි  පිසල් පද්ධතිශත "ජිතික පිසලක්" 

කියලි නම ගහන්නත් රුපියල් ලක්ෂ්ඨ 2ත්, 4ත් අතය මුයලක් එක 

පිසලකට වියයම් කළි  නමුත්, අය වන විට ඒ කටයුත්ත නතය 

ශවලි තිශබනවි  ශම් විධියට විවිධ ඇමතිවරුන් විවිධ වැඩ 

පිළිශවළ ක්රියිත්මක කයශගන යද්දී අධයිපනය ශව ලශවන් වියයම් 

කයන්න තිශබන ශසොච්චම් මුයලත් අහක යනවි  එක එක කිශලට 

එන ඇමතිවරුන් එක එක ප්රතිපත්ති හයලි ක්රියිත්මක කිරීම නිසි, 

පැවැති ආණ්ඩුශේ වයිපෘති ඊළෙට එන ආණ්ඩුශේ ඇමතිවරුන් 

ක්රියිත්මක ශනොකිරීම නිසි මුයල් ශකොච්චය නම් අහක යනවිය  

එශසේ ශනොවීම සඳහි නිටි වැඩ පිළිශවළක් නැද්ය  ශම් විශව 

ප්රතිපත්ති රණන්දු ගන්න ශකොට යම් සිධමය ක්රමශේයයකට, තියසිය 

ක්රමශේයයකට ප්රතිපත්ති රණන්දු ගන්නි වැඩ පිළිශවළක් අධයිපන 

අමිතයිං ය භිය ඔබතුමි ශවතින්වත් නිර්මිේය වන්ශන් නැද්ය 

කියි මම අහනවි, ගරු ඇමතිතුමනි   
 

ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ගරු ක ිනියකතුමනි, අධයිපනය පිළිබඳ ජිතික ප්රතිපත්තිය 

සකසා කය ල ලබන්ශන් ජිතික අධයිපන ශකොමසම විටින්  ජිතික 

අධයිපන ශකොමසම විටින් මීළෙ අවුරුදු 10 සඳහි -2023 ටිට 

2033 යක්වි- යස අවුරුදු ජිතික ප්රතිපත්ති සැලැසාමක් ්දිරිපත් කය 

තිශබනවි  ඒ ප්රතිපත්ති සැලැසාමට අ ලරූපව තමයි අපි ශයෝජිත 

අධයිපන ප්රතිසංසාකයේ ටියල්ල සමපිත කයලි තිශබන්ශන්, 

align කයලි තිශබන්ශන්  ඔබතුමි කියපු ජිතික පිසල් 1,000 

පිළිබඳ කියේය ගත්ශතොත්, පිසලකට "ජිතික" කියලි නම 

යැමීශමන් වැඩක් ශවන්ශන් නැහැ  ඒ පිසල ජිතික මට්ටමට 

ශගශනන්න ඕනෑ   
 

ගු අජිත් මා්දනප්නපුම මහසත්ා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
්තින්, ඒ යවසාවල ශබෝඩ් ගැහුවි ශන්  

ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ඒක ශබෝඩ් ගහපු අයශගන් අහගන්න  මම ඒකට සම්බන්ධ 

වුශණ් නැහැ  [බිධි කිරීමක්    
 

ගු අජිත් මා්දනප්නපුම මහසත්ා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ඔබතුමි ඒකට සම්බන්ධ නැහැ තමයි  නමුත්- [බිධි කිරීමක්   
 

ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 

ශපොඩ්ඩක් ්න්න, මම කියන කල්  හැබැයි, ඒ අයහස අපශත් 

යන්ශන් නැහැ  ශහේතුව ශම්කයි  School clusters 1,200ක් ඇති 

වනශකොට, ඒ 1,200ට අයිළව ප්රමුය පිසලක් වන්ශන් යැනට 

තිශබන ජිතික පිසලක් ශහෝ ශයෝජිත ජිතික පිසලක්  [බිධි 
කිරීමක්   ගරු මන්ත්රීතුමි, ශපොඩ්ඩක් ්න්න    

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමි ශම් කියේය ගැන අවධිනය ශයොමු 

කයන නිසි මම ඔබතුමිශගන් එක ප්ර ානයක් අහනවි  පිසල් 

1,000ක් ජිතික පිසල් මට්ටමට ශගන ආවිම ඒ පිසල්වල ශසේවය 

කයන ටියලුශයනි පළිත් නවයක පළිත් යිජය ශසේවිශවන් යිජය 

ශසේවයට එන්න ඕනෑ  ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමිට හිතිගන්න 

පුවවන්ය ශන්ය, පරිපිලනමය ව ශයන් ඒක ශකොයි තයම් දුෂ්ඨාකය 

වැඩක්ය කියලි  
 

ගු අජිත් මා්දනප්නපුම මහසත්ා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

මම ඒක පිළිගන්නවි  නමුත්, රුපියල් ලක්ෂ්ඨ ගේනක් වියයම් 

කයලියි ඒ ශබෝඩ් ගැහුශේ  ඒවිට වියයම් වුණු මුයල් කිශගන්ය අය 

කය ගන්ශන්  
 
ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 

ශබෝඩ් එක ගැහුවි කියලි ප්ර ානයක් නැහැ, ගරු මන්ත්රීතුමි  
 

ගු අජිත් මා්දනප්නපුම මහසත්ා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

එතශකොට ඒ ශබෝඩ්වලට වියයම් කළ මුයල්  
 

ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 

ඒ මුයල් පසු වය කිලශත වැය කයලි අවසන් කය තිශබනවි   
 

ගු අජිත් මා්දනප්නපුම මහසත්ා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

එතශකොට, ඒ ශබෝඩ් එක අහක යමනවිය  
 

ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 

නැහැ  ශබෝඩ් එක අහක යන්ශන් නැහැ ශන්   

 

ගු අජිත් මා්දනප්නපුම මහසත්ා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ඇයි, "ජිතික පිසල" කියලි ශන් ශබෝඩ් එශක් ගහලි 

තිශබන්ශන්  

2651 2652 

[ගරු අජිත් මින්න්ශපරුම මහති  
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ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 

"ජිතික" ශව ලවට "ප්රමුය" කියලි ශවනසා කයන්න විතයයි 

තිශබන්ශන්  එච්චයයි! 

 

ගු අජිත් මා්දනප්නපුම මහසත්ා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

මම ඔබතුමි කියන කියේය පිළිගන්නවි  ඔබතුමි හරි  නමුත් 

ප්ර ානය තිශබන්ශන්- [බිධි කිරීමක්   

 
ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 

මම හරි ශද් තමයි කයන්ශන්  [බිධි කිරීමක්   අහශගන ්න්න, 
ගරු මන්ත්රීතුමි   

මම ඔබතුමිට කියේය පැහැදිලිව කියන්නම්  "ජිතික පිසල" 

කියන ශබෝඩ් එක ගැසීශමන් පිසලක් "ජිතික" වන්ශන් නැහැ  

මම ඒකට ඔබතුමිට ශහොඳ උයිහයේයක් කියන්නම්  එක්තයි 

වකවි ලවක බදුල්ල දිසා්රික්කශත පිසල් 28ක් ජිතික පිසල් බවට 

පරිවර්තනය කළි  මම ඒවිශත නම් කියන්නය  ඒවිශයන් එකක්, 

හල්දුම්මුල්ශල් පිහිනු වල්හපුතැන්න වියයිලය  අය ඒ පිසශල් ටිනුන 

ශිෂ්ඨය සංයයිව කීයය  තවත් එකක්, දියතලිශේ ජනජය වියයිලය  

තවත් එකක්, දියලුම මහි වියයිලය  ඔය විදියට කියිශගන යන්න 

පුවවන්, පිසල් 28ක නම්  අය ඒ හැම පිසලකම ශිෂ්ඨය සංයයිව 

400ට වඩි අඩුයි  ශබෝඩ් එකක් ගැසීශමන් ඒ පිසල් "ජිතික" 

වුශණ් නැහැ  ඒකට ශහොඳම උයිහයේය මි කියන්නම්  ඔබතුමිට 

පිර්ලිශම්න්තුවට එන අතයමෙ යකින්න පුවවන්, ශර්වත වියයිලය  

ගම්සභි හන්දිශයන් ශමපිටට එනශකොට උසිවිය පහු කළිම 

තිශබනවි, ශර්වත වියයිලය  ඒ පිසශල් ශබෝඩ් එක "ශර්වත 

යිජකීය වියයිලය" කියි ශවනසා කළි  යැන් ඔබතුමි කිේවි ශන් 

"ජිතික" කියන වචනය ගැන  එයි ඔබතුමන්ලිශව ආණ්ඩුශේම 

හිටපු අධයිපන ඇමතිවයශයක් "ශර්වත යිජකීය වියයිලය" කියලි 

එම වියයිලයට නම යැම්මි  [බිධි කිරීමක්   ශපොඩ්ඩක් අහගන්න, 
්තින්  

 

ගු අජිත් මා්දනප්නපුම මහසත්ා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ඔබතුමන්ලිශව හිටපු ජනිධිපති ශගෝධිභය යිජපක්ෂ්ඨ 

මැතිතුමි ශන්,- 

 
ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 

නැහැ, නැහැ  ඒ ක ිව ශනොශවයි, ශම්ක ශපොඩ්ඩක් අහගන්න, 

ගරු මන්ත්රීතුමි  මම ශම් කිටවත් ශයොසා කියනවි ශනොශවයි  

්තිහිසශත ශවච්ච ශද් කියන්ශන්  ශපොඩ්ඩක් අහගන්න  එයි ඒ 

පිසශල් ළමයි 600ක් හිනුයි  අය ්න්ශන් කීයය  ළමයි 97යි  

එශහම නම්, ශබෝඩ් එක මිරු කිරීශමන් පිසලක් "ජිතික"  ශහෝ 

"යිජකීය" වන්ශන් නැහැ කියන එක පැහැදිලියි ශන්  

ඒ නිසි ඔබතුමන්ලි ටියලු ශයනිශව සහශයෝගශයන් ඊළෙ 

සති ශයක තුළ මම පළිත් මට්ටමන් මන්ත්රීවරුන් කැඳවි, හයි 

තිශබන ප්රතිපත්ති යිමුවට එකෙතිව අයශගන පිර්ලිශම්න්තුවට 

පනත් ශකටුම්පතක් ශවනවි  [බිධි කිරීමක්  ගරු විජයයිස 
යිජපක්ෂ්ඨ ඇමතිතුමි ඒ ගැන ශහොඳට යන්නවි  අප ඔක්ශකෝම 

එකතු ශවලි ඒක සම්මත කළිම, කිලයකට ශවනසා ශනොවන 

ප්රතිපත්තියකට අ ලව කටයුතු කයන්න පුවවන්  ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

ඔබතුමි කිේවි විශව, විවිධ සංකල්ප ්දිරිපත් ශවන්න පුවවන්  

හැබැයි, ඒවිත් අපශත් ශනොයවි කයශගන යන වැඩ පිළිශවළකට 

තමයි අප අවරණර්ේ වන්ශන්   

 

ගු අජිත් මා්දනප්නපුම මහසත්ා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ඔබතුමි අය අධයිපන ඇමති ශවලි ඔශහොම කිේවිට, පසු වය 

කිලශත ඒ විධියට  ශබෝඩ් ගැහුශේ ශගෝධිභය යිජපක්ෂ්ඨ හිටපු 

ජනිධිපතිතුමිශව නිශයෝගය අ ලව ශම් යජය යටශත්ම එවකට 

අධයිපන අමිතයිං ය භියව හිටපු ඇමතිවයයිම තමයි  එශසේ 

කයලි තවම එච්චය කිලයක් ගත ශවලි නැහැ  යශට් ජනතිවශව 

සල්ලිවලින් එවැනි වැඩ කයලි අධයිපනයට ශවන් කයපු මුයල් 

සහ ශයමේපියන්ශව බලිශපොශයොත්තු තමයි සුන් කය යැම්ශම්  

මශව ශයවැනි අතුරු ප්ර ානය ශම්කයි  ගරු ඇමතිතුමනි, 

ළමයින්ට පිසශලන් ආහිය ශේලක් ලබි ශයනවි ශන්  ඔබතුමි 

ශහොඳ වැඩක් කළි   එශසේ ලබි ශයන කෑම ශේලක වනුනිකම 

රුපියල් 30 ්ඳලි රුපියල් 60 යක්වි වැඩි කළි  ඒ විශවම 

ජපිනශයන් හම්බ ශවන සහල්, චීනශයන් හම්බ ශවන සහල් 

ආධිය ව ශය ලත් ශයනවි  හැබැයි, ඒ supplierශගන් අය කයනවි 

කියලිත් කිේවි  මම කියන්ශන් එශහම කයන්න එපි කියලි  

ශමොකය, අය වනවිට බිත්තයයත් රුපියල් 50ක් ශවද්දී, ශම් කෑම 

ශේලක් රුපියල් 60කට ශයන්න බැහැ කියන එක ඕනෑම 

ශකශනකුට ශත්ශයනවි  ඒ නිසි එශහම සල්ලි කපන්න එපි, ගරු 

ඇමතිතුමනි   

ගරු ජනිධිපතිතුමි ඊශත ශපශර්යි යවසක ප්රකි  කළි, තවත් 
ළමුන් යසලක්ෂ්ඨයක් සඳහි ආහිය ශේලක් ලබි දීමට කටයුතු 
කයනවි කියලි  ඒ සඳහි යම් වැඩ පිළිශවළක් සකසා කයන ශලස 
මි ්ල්ලි ටිනුනවි  අපි යන්නවි, දුෂ්ඨාකය පිසල්වල ළමයින් 
හැශමෝටම දිවි ආහිය ශේලක් ලැශබන බව  නමුත් දුෂ්ඨාකය නැති 
සමහය පිසල් තිශබනවි  ගම්පහ පවි එවැනි පිසල් තිශබනවි  ඒ 
පිසලක ළමයින් 1,000ක් ්න්නවි නම්, ඒ අය අතරින් 200ක 
විශව පිරිසක් ආහිය ශේලක් ගන්න බැරිව ්න්නවි  ඒ පිසල්වල 
ටියලු ළමයින්ට එශසේ ආහිය ශේලක් ලබි දීශම් අව යතිවක් 
නැහැ  ඒ නිසි අලුතින් ළමුන් යසලක්ෂ්ඨයකට ආහිය ශේලක් ලබි 
දීශම්දී ඒ සඳහි ක්රමි ලූලල වැඩ පිළිශවළක් සෑදිය යුතුයි  ග්රිම 
නිලධිරි හයහි අඩු ආයියම් මට්ටමක් ලබන පවුල් ශසොයි බලි ඒ 
පවුල්වල ටිනුන පිසල් යන දූ යරුවන්ට ආහිය ශේලක් ලබි ශයන 
වැඩ පිළිශවළක් තිශබනවිය  එශහම නැත්නම්, ෛවයය පරීක්ෂ්ඨේ 
හයහි යරුවන්ශව BMI අගය අඩුවීම කියන කියේය සැලකිල්ලට 
ශගන, විනිවියභිවශයන් යුතු වැඩ පිළිශවළක් යටශත් යැනට යම් 
වැඩසටහනක් ශම් ශව ලශවන් සකසා කය තිශබනවිය  එශහමත් 
නැත්නම්, පයේ ක්රමශේයයටම ය ශම් වැඩ පිළිශවළත් කයශගන 
යන්ශන්   

ගරු ඇමතිතුමනි, මට නැවත ප්ර ානයක් අහන්න අවසා ිවක් 
නැති නිසි මි තවත් කියේයක් ගැන කියන්න ඕනෑ  

මහශපොළ ශිෂ්ඨයත්වලිීනන් ගැනත් ඔබතුමන්ලි හිතන්න  ශම් 
මහශපොළ ශිෂ්ඨයත්වය ලබි ශයන්ශන් මහශපොළ භියකිය අයමුයලට 
ලැශබන බැංකු ශපොලිශයන්  මමත් මහශපොළ ශිෂ්ඨයත්වලිියශයක්  
මම අධයිපනය හැයෑරුශේ විශ ේෂ්ඨ කුසලති ශිෂ්ඨයත්වශයන්  බැංකු 
ශපොලිය අය ශයගුේයකින්, තුන්ගුේයකින් වැඩිශවලි තිශබනවි  
මහශපොළ භියකිය අයමුයලට ලැශබන ශපොලිශයන් තමයි 
මහශපොළ ශිෂ්ඨයත්වය ශයන්ශන්  ්තින්, බැංකු ශපොලිය වැඩි කය 
තිශබන ශම් ශවලිශේ මහශපොළ ශිෂ්ඨයත්වලිියශයකුට මිසයකට 
ලබිශයන රුපියල් 5,000ක දීමනිව, ශයගුේයක් -රුපියල් 
10,000ක්- කිරීශම් හැකියිවක් නැද්ය, ගරු ඇමතිතුමනි  බැංකු 
ශපොලිය වැඩි කය තිශබන  කිලසීමිව තුළ විතයක් ශහෝ ඒ අයට 

2653 2654 



පිර්ලිශම්න්තුව 

වැඩි මුයලක් ලබි ශයන්න පුවවන් නම් ශහොඳයි  ඒ කියේය ගැනත් 
හිතලි, වි ාවවියයිල යරුවන්ශව අධයිපනය ශව ලශවන් යම් වැඩ 
පිළි ශවළක් නිර්මිේය කයලි තිශබනවිය කියලි මම 
ඔබතුමිශගන් යැනගන්න කැමැතියි  

 
ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමි ශයවැනි අතුරු ප්ර ානය අසන 

අවසා ිශේදී ප්ර ාන ශයකක්ම ඇහුවි  එතශකොට ඔබතුමි අතුරු 

ප්ර ාන 3ක් අසි තිශබනවි  ඒකට කමක් නැහැ, මම ඔබතුමිශව 

ප්ර ානවලට පිළිතුරු ලබි ශයන්නම්  

යැනට අධයිපන අමිතයිං යට ශවන් කය තිශබන වැය ශීර්ෂ්ඨය 
යටශත් ළමයින් ලක්ෂ්ඨ 11කට තමයි ශපෝෂ්ඨේය -ආහිය ශේලක්- 
ලබි ශයන්ශන්  එක් යරුවකු ශව ලශවන් ආහිය ශේලක් ලබිදීමට 
දිනකට රුපියල් 30ක මුයලක් මුලින් ශවන් කළි  නමුත්, ඒ මුයල 
මදි නිසි පසුව එය රුපියල් 60 යක්වි වැඩි කළි  හැබැයි, 
සිමිනයශයන් ශම් මුයල රුපියල් 100ක් වත් විය යුතුයි  ශම් වන 
විට චීනශයන් ලැබුණු සහල් ශමට්රික් ශටොන් 5,000 ඒ ශව ලශවන් 
ශබයි අවසන් කය තිශබනවි  තවත් සහල් ශමට්රික් ශටොන් 5,000ක් 
ලැබීමට නියමතව තිශබනවි  ඒකත් අපි ශම් වැඩසටහන සඳහි 
ලබි ශයනවි  ඊළෙට, ශලෝක ආහිය වැඩසටහන - World Food 
Programme - යටශත් සහල් ශමට්රික් ශටොන් 1,500ක් අපිට 
ලැබුේි  ඒකත් යැන් ශබයි හරිමන් තිශබනවි  විශ ේෂ්ඨශයන්ම 
hostels තිශබන පිසල්වලට ඒ නුක ලබි ශයන්න අපි කටයුතු 
කයනවි  ඒ අතයතුය මම ශකොළඹ නගයශත නියමු වයිපෘතියක් 
ආයම්භ කළි  ශකොළඹ නගයශත පිසල් 144ක යරුවන් 184,000ක් 
්න්නවි  ඒ අතරින් පිසල් 21ක් ජිතික පිසල්  පිසල් 20ක් 
යජශත ආධිය ලබනවි  ශම් ටියල්ල පිළිබඳව සමීක්ෂ්ඨේය කය 
බැලුවිම, සමහය පිසල් ඒ පිසල තුළම දිවි ආහියයක් ශනොමැති 
යරුවන්ශව ප්ර ානය විසඳිශගන තිශබනවි  ඊට අමතයව ප්රමුය 
පිසල් විටින්, එශහම නැත්නම් ජිතික මට්ටශම් පිසල් විටින් කුඩි 
පිසල් බලි කියි ගන්නවි  කිටිදු ආකියයක පිළිසයේක් නැති 
පිසල් 18ක් අපට හම්බ වුේි  ඒ පිසල් 18 තුළ ටිනුන ටියලුම 
යරුවන්ට -යරුශවෝ 4,175කට- ශනොවැම්බර් මස පළමුවැනියි ්ඳලි 
අපි දිවි ආහිය ශේල ලබි ශයනවි  ඒ සඳහි මම වැඩසටහනක් 
ක්රියිත්මක කයලි තිශබනවි  ශම්ක නියමු වයිපෘතියක් විතයයි  
[බිධි කිරීමක්  ශකොළඹ නගයශත  [බිධි කිරීමක්  ඔේ  ශපොඩ්ඩක් 
්න්න, ගරු මන්ත්රීතුමි  ශම් වැඩසටහන  ජනවිරි මස පළමුවැනියි 
්ඳලි දිවයින පුයි ක්රියිත්මක කයන්න මම කටයුතු කයශගන 
යනවි  යැනට  යරුවන් ලක්ෂ්ඨ 11කට තමයි ශම් ආහිය ශේල ලබි 
ශයන්ශන්   ගරු ජනිධිපතිතුමි විටින් ්දිරිපත් කයපු කැබිනට් 
ප්රිකිවක් මඟින් ඒ ප්රමිේය ලක්ෂ්ඨ 21 යක්වි වැඩි කිරීමට 
ශයෝජනි කය තිශබනවි  ඒ සඳහි යැනට අයමුයල් සම්පියනය කය 
ගනිමන් ටිනුනවි  ඒ සඳහි අව ය චක්රශල්ය අපි ශම් වර්ෂ්ඨය තුළ 
නිකුත් කයනවි  

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමිශව ශයවැනි අතුරු ප්ර ානයට පිළිතුය 
ශමයයි  මහශපොළ ශිෂ්ඨයත්වය ලැශබන්ශන් වි ාවවියයිල ශිෂ්ඨයයන් 
110,000ක විතය පිරිසකටයි  යැනට ඒ අය ශව ලශවන් මිටිකව 
රුපියල් 5,500ක් ශගවනවි  සංවර්ධන ශලොතරැයි මණ්ඩලය හයහි 
ලැශබන මුයල් වැනි ආධියවලින් තමයි අපි ඒ ශිෂ්ඨයිධිය 
ශගවන්ශන්   

 

ගු අජිත් මා්දනප්නපුම මහසත්ා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ගරු ඇමතිතුමනි, මහශපොළ භියකිය අයමුයලට ලැශබන බැංකු 

ශපොලිශයන් තමයි ශම් මුයල් ශගවන්ශන්  යැන් බැංකුවල ශපොලී 

ප්රති තය වැඩි කයලි ශන් තිශබන්ශන්  

ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 

ශපොඩ්ඩක් ්න්න, ගරු මන්ත්රීතුමි  බැංකු ශපොලී ප්රති තය වැඩි 

වුශණ් යැනට මිස 3කට විතය කලින් ශන්  ශපොලිය මිස 3කට 

කලින් වැඩි වුේි කියලි ඒක උපචිත - accrue - ශවලි, 

 වණුම්වලට ඒ නුක ආවි කියලි ශන් ඔබතුමන්ලි කියන්ශන්  එක 

පැත්තකින්, යැන් ශපොලී අ ලපිත වැඩියි කියලි කියනවි  මමත් 

ඒක පිළිගන්නවි  අය බැංකු ශපොලී අ ලපිතය වැඩියි  ශපොලී 

අ ලපිතය අය ටියයට 32 යක්වි ්හළ  වහිල්ලි තිශබනවි  ශම්ක 

අනිවිර්යශයන්ම ටියයට 20න් පල්ශලහිට එන්න ඕනෑ  ඊළෙ 

මිස 3, 4 ඇතුළත විශ ේෂ්ඨශයන්ම යජශත බැංකුවල මුයල් සැපයුම 

හි ද්රවශීලතිව කියන කරුණුත් එක්ක බැංකු ශපොලී අ ලපිතය 

ක්රමි ලූලලව පහළට එනශකොට ඔය ශපොලී අ ලපිතය නැවත 

පහළට යනවි  ගරු මන්ත්රීතුමනි, යැන් ශපොලී අ ලපිත වැඩිශවලි 

මිස 3ක් විතය වුේි කියලි, ශපොලිය උපචිත ශවලි  වණුමටවත් 

වැනුලි නැහැ  [බිධි කිරීමක්   ඔබතුමි මම කියන ශද් ශපොඩ්ඩක් 
අහගන්න ශකෝ  මමත් අවුරුදු 9ක් විතය යිජකිරි කශළේ බැංකුවක 

ශන්, ගරු මන්ත්රීතුමි  මම බැංකු විභිගයත් කයලි තමයි එළියට 

ආශේ  උපචිත ශපොලිය - accrued interest - කියන්ශන් ශමොකක්ය 

කියලි ඔබතුමි යන්නවිය  උපචිත ශපොලිය කියන්ශන්, යම් de-

posit එකකට ශහෝ යම් ශයයකට ලැශබන්නි වූ ශපොලියයි  ඒ 

උපචිත  ශපොලිය අවුරුද්යකට පසාශසේ තමයි  වණුමට නැවත 

වැශටන්ශන්  නමුත්, ශපොලී අ ලපිත වැඩිශවලි තවම මිස 3යි  

්තින් ඒක  වණුමට වැශටන්න ශවලිවක් නැහැ  මම පිළිගන්නවි, 

ඒ ශිෂ්ඨයත්වලිීනන්ට ලැශබන මුයල ප්රමිේවත් නැහැ කියලි  

හැබැයි, මිසයකට, ශයකකට කලින් ශපොලී අ ලපිත ්හළ  වය 

පමකවන්, ඒ ශපොලිය අ ලව ගේන් හයන්න බැහැ  යැනට අපි 

ශවනත් විකල්ප ශසොයනවි, ශකොශහොමය ශම් මුයල වැඩි කයන්ශන් 

කියලි   

 

ගු අජිත් මා්දනප්නපුම මහසත්ා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ගරු ක ිනියකතුමනි, මට පැහැදිලි කය ගැමමක් කයගන්න 

තිශබනවි    
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශමොකක්ය   
 

ගු අජිත් මා්දනප්නපුම මහසත්ා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ගරු ඇමතිතුමනි, යැන් ශකොශහොම හරි ශපොලිය වැඩිපුය 

ලැශබනවි ශන්   

 

ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law)   

නැහැ ශන්, ගරු මන්ත්රීතුමි  

 

ගු අජිත් මා්දනප්නපුම මහසත්ා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ලබන අවුරුද්ශද් හරි වැඩිපුය ශපොලිය ලැශබනවි ශන්  

 

ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 

ඒක අවිනි ාචිතයි  

2655 2656 

[ගරු අජිත් මින්න්ශපරුම මහති  
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ගු අජිත් මා්දනප්නපුම මහසත්ා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

එතශකොට ඒ වැඩිවන ශපොලී මුයල ශනොදී ්න්නවි ය  
 

ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law)   

ශපොලිය ටියයට 27, ටියයට 32 විතය යක්වි විවිධ slabs අ ලව 

වැඩි වුශණ් පසු වය මිස 3ක පමේ කිලයක ්ඳලියි   
 

ගු අජිත් මා්දනප්නපුම මහසත්ා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

එතශකොට ඒ මිස තුනක ශපොලිය,- 
 

ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 

ඒ මිස තුශන් ශපොලිය account එකට එන්ශන් අවුරුද්යකට 

පසාශසේ  
 

ගු අජිත් මා්දනප්නපුම මහසත්ා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

අවුරුද්යකට පසාශසේ හරි ලැශබනවි ශන්  එ තශකොට ඒ 

සල්ලිවලින් ශයන්න පුවවන් ශන්  
 

ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 

 ඊළෙ මිස 9 යක්විම ශම් ශපොලී ප්රති තය තිශතවි කියන එකට 

තිශබන guarantee එක ශමොකක්ය  එශහම අවිනි ාචිත කියේිවක් 

ගැන උපකල්පනය කයලි ගේන් හයන්න බැහැ  [බිධි කිරීමක්  
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විමල් වීයවං  මන්ත්රීතුමි, රීති ප්ර ානයක්ය  
 

ගු විමල් වීසවාංශයීය මහසත්ා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු ක ිනියකතුමනි, ගරු අධිකයේ ඇමතිතුමිත්, ගරු 

අධයිපන ඇමතිතුමිත් ශම් ශමොශහොශත් ගරු සභිශේ ටිනුන නිසි 

මට එතුමන්ලිශගන් ශපොඩි පැහැදිලි කය ගැමමක් කයගන්න 

තිශබනවි  

ඒ, ශමන්න ශම් කියේය ගැන  මති වියයිලශත ශිෂ්ඨයයන්ශව 

විභිග ගැන ගරු සභිශේ කිහිප වතිවක්ම ප්ර ාන කළි  ලබන 

මිසශත ශයවැනි යි තමයි විභිගය පැවැත්ශවන්ශන්  ඒ අයට ටිංහල 

මිධයශයන් ශහෝ ශයමළ මිධයශයන් විභිගයට ශපම ටිනුන්න 

තිශබන අවසා ිව ්ති අවිසනිවන්ත විධියට නැති කයලි 

තිශබනවි  ගරු අධිකයේ ඇමතිතුමිව අපි ශපෞද්ගලිකව මුේ 

ගැහිලි ශම් ගැන ක ි කළිම එතුමි අපට කියි ටිනුයි එය නිවැයදි 

කයන්න පියවය ගන්නවි කියලි  ගරු ඇමතිතුමිශගන් මම 

අහන්න කැමැතියි, ඔබතුමි ඒ සම්බන්ධශයන් ගත යුතු පියවය  

ගත්ති ය,  එහි වර්තමින තත්ත්වය ශමොකක් ය කියලි  
 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු ක ිනියකතුමනි, ගරු මන්ත්රීතුමන්ලි මීට කලි ලත් 

කිහිප වතිවක්ම ශම් කියේය පිළිබඳව ප්ර ාන කළි  මම අවසා ි 

කිහිපයකදී ඒ සම්බන්ධශයන් මති අධයයන කවුන්සලයට ලිේවි  

ඊශත දිනශතත් මි ලිපියක් ලිේවි, ශමම ශයෝජනිව ක්රියිත්මක 

කිරීම 2026 ජනවිරි 01වැනි යි වනශතක් තව වසය තුනකට කල් 

යමන්න කියලි   ශකශසේ ශවතත්, 2020 දී පළ කළ ගැසට් පත්රය 

තවමත් ශම් පිර්ලිශම්න්තුවට ්දිරිපත් කය නැහැ  එම නිසි මති 

අධයයන කවුන්සලයට මම යැ ලම් දුන්නි, ශම් පිළිබඳව 

පිර්ලිශම්න්තුශේ අ ලමැතිය ලබි ගැමශම් අව යතිව තිශබන බව   

පිර්ලිශම්න්තුශේ සහ සමිජශත ශම් පිළිබඳව අයහසා යක්වපු 

අතිබහුතයයකශව අයහසාවලට අ ලූලලව තමන්ශව මවු බටින් 

විභිගයට ලියන්න තිශබන අයිතිය අඩුම ව ශයන් තව වසය 

තුනකටවත් සුයක්ෂිත කයන්න ඕනෑ කියලි  මම ඊශත දිනශත දී 

යැ ලම් දුන්නි  ඊට ප්රතිචිය ලැබුණු වහිම මම ඔබතුමන්ලිට ඒ 

පිළිබඳව යැ ලම් ශයන්නම්  
 

විදුලි වැ  ඉදිකිරීම: කුුණෑගල දි්පත්රික්කය 
 மின்சார சவலிககள அகமத்தல்: குருநாகல் 

மாவட்டம் 
CONSTRUCTION OF ELECTRIC FENCE :  KURUNEGALA              

DISTRICT  
2001/2022 

5.  ගු නේ.සී. අලවුරවල මහසත්ා 
    (மாண்புமிகு சஜ.சீ. அலவத்துவல) 

      (The Hon. J.C. Alawathuwala) 

වනජීවී හි වන සම්පත් සංයක්ෂ්ඨේ අමිතයතුමිශගන් ඇූ  

ප්ර ානය - (1): 

(අ) (i) කුරුේෑගල දිසා්රික්කශත අභයභූමවල සහ 
වනින්තයවල සැරිසයන වනඅලින් සංයයිව 
ශකොපමේය; 

 (ii) ජනතිව සහ ඔවුන්ශව ශද්පළ එම වනඅලින්ශගන් 
ආයක්ෂ්ඨි කය ගැමම පිකවස  විදුලි වැට ්දිකිරීමට 
සැලසුම් කය තිශ ය; 

 (iii) එශසේ නම්, එම එක් එක් විදුලි වැට ්දිකිරීමට 
අශ්ක්ෂ්ඨි කය ල ලබන ගම, එම ගම අයත්වන 
ග්රිම නිලධිරි වසම සහ ප්රිශද්ශීය ශල්කම් 
ශකොට්ධිසය ශවන් ශවන් ව ශයන් කවශර්ය; 

යන්න එතුමි ශමම සභිවට යන්වන්ශන්ය  

(ආ) එම එක් එක් විදුලි වැට ්දිකිරීම සඳහි ඇසාතශම්න්තු කය 
ඇති මුයල, ්දිකිරීම් ආයම්භ කය ල ලබන දිනය සහ අවසන් 
කිරීමට අශ්ක්ෂ්ඨි කය ල ලබන දිනය ශවන් ශවන් 
ව ශයන් කවශර්ය යන්නත් එතුමි ශමම සභිවට 
යන්වන්ශන්ය  

(ඇ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ය    
 

 வனசீவராசிகள் மற்றும் வனவளங்கள் பாதுகாப்பு 

அகமச்சகரக் சகட்ட வினா: 

(அ) (i) குருநாகல் மாவட்டத்திலுள்ள சரைாலயங்கள் 

மற்றும் காடுகளில் நடமாடித் திாிகின்ற காட்டு 

யாகனகளின் எண்ைிக்கக யாததன்பகதயும்; 

 (ii) சமற்படி காட்டு யாகனகளிடமிருந்து மக்ககள 

யும் அவர்களது தசாத்துக்ககளயும் பாதுகாப் 

பதற்காக யாகன சவலிககள அகமப்பதற்குத் 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளதா என்பகதயும்; 

 (iii) ஆதமனில், குறித்த ஒவ்தவாரு யாகன 

சவலிகயயும் அகமப்பதற்கு எதிர்பார்க்கும் 

கிராமம், கிராம அலுவலர் பிாிவு மற்றும் பிரசதச 

தசயலகப் பிாிவு என்பன தவவ்சவறாக 

யாகவதயன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) குறித்த ஒவ்தவாரு யாகன சவலிகயயும் அகமப் 

பதற்காக மதிப்பீடு தசய்யப்பட்டுள்ள ததாகக, 

நிர்மாைப் பைிகள் ஆரம்பிக்கப்படும் திகதி மற்றும் 

நிகறவுதசய்யப்படுவதற்கு எதிர்பார்க்கப்படும் திகதி 

என்பன தவவ்சவறாக யாகவதயன்பகதயும் அவர் 

இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்சறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Wildlife and Forest Resources 
Conservation: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of wild elephants inhabiting the 
sanctuaries and forests of Kurunegala Dis-
trict; 

 (ii) whether plans have been made to construct 
electric fences to protect the people and 
their property from wild elephants; and 

 (iii) if so, the village, Grama Niladhari Division 
and Divisional Secretary's Division where 
each electric fence is expected to be con-
structed, separately? 

(b) Will he also inform this House of the estimated 
amount for construction, date of commencement 
of construction and expected date of completion 
for each of the said electric fences, separately? 

(c) If not, why? 

  

(iii) ඔේ  පහත වගුශේ යැක්ශේ  

ගු මහි්දා අමසවීස මහසත්ා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු ක ිනියකතුමනි, එම ප්ර ානයට පිළිතුය ශමශසේයි  

(අ) (i) වනඅලි සංයයිව 400ත්, 450ත් අතය ශේ  

 (ii) එම වනඅලීන්ශගන් ජනතිව හි ඔවුන්ශව ශද්පළ 
ආයක්ෂ්ඨි කය ගැමම සඳහි වනජීවී සංයක්ෂ්ඨේ 
ශයපිර්තශම්න්තුව විටින් ගල්ගමුව, නිකවැයනුය, 
අඹන්පල, මහව හි  වරිබිව යන  ප්රිශද්ශීය 
ශල්කම් ශකොට්ධිස 05 ආවයේය වන පරිදි ප්රධින 
විදුලි වැට කි  මී  255ක් පමේ දුයට ්දිකය ඇත  

  ශමම සෑම විදුලි වැටක්ම බහුකිර්ය සංවර්ධන 
සහියකයන් හි ටිවිල් ආයක්ෂ්ඨක ශයපිර්තශම්න්තු 
නිලධිරින් විටින් නඩත්තු කය ල ලබන අතය, 
වනජීවී සංයක්ෂ්ඨේ ශයපිර්තශම්න්තු නිලධිරින් 
විටින් ඍජුවම අධීක්ෂ්ඨේය කය ල ලබයි  එශමන්ම 
වනජීවී සංයක්ෂ්ඨේ ශයපිර්තශම්න්තුව විටින් 
ගල්ගමුව, ඇහැටුවැව හි නිකවැයනුය යන 
ප්රිශද්ශීය ශල්කම් ශකොට්ධිසවල උග්ර  වනඅලි 
ගැටුම පවතින ගම්මින වටි ග්රිමීය විදුලි වැටවල් 
18ක් ්දිකය නඩත්තු කටයුතු සඳහි ග්රිමීය ශගොවි 
සංවිධින හි ටිවිල් සංවිධින ශවත භිය දී ඇත  
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[ගරු ශේ.සී. අලවතුවල මහති] 

අ ල 
අංකය 

විදුලි වැශට් නම ආවයේය වන ගම් ග්රිම නිලධිරි 
වසම 

ප්රිශද්ශීය 
ශල්කම් 
ශකොට්ධිසය 

විදුලි ව ැැශට් 
දිග 

ශම් වන විට 
තත්ත්වය 

01 ශකෝන් වැව ශකෝන් වැව ශකෝන් වැව ගල්ගමුව 06 කි මී  100% 

02 වඩුගම වඩුගම වඩුගම ගල්ගමුව 06 කි මී    90% 

03 ශද්ව වරිපුය - කට්ටකඩුව - 
්හළගම 

ශද්ව වරිපුය - 
කට්ටකඩුව - 
්හළගම 

කට්ටකඩුව ගල්ගමුව 06 කි මී  100% 

04 ගශන්දිවුල්වැව ගශන්දිවුල්වැව ගශන්දිවුල්වැව ගල්ගමුව 01.1/2 කි මී  100% 

05 විහිය මිවත 
(ගශන්දිවුල්වැව 11) 

ගශන්දිවුල්වැව ගශන්දිවුල්වැව ගල්ගමුව 01.1/2 කි මී  100% 

06 මඩශයොශේ - යඹයන්ශපොළ මඩශයොශේගම මඩශයොශේගම ගල්ගමුව 01.1/2 කි මී   90% 

07 කදුරුවැව කදුරුවැව කදුරුවැව ඇහැටුවැව 08 කි මී  100% 

08 යත්නදිවුල්වැව යත්නදිවුල්වැව යත්නදිවුල්වැව ඇහැටුවැව 09 කි මී    90% 

09 ්පශලෝගම 01 ්පශලෝගම 167 ්පශලෝගම මහව 07.1/2 කි මී    80% 

10 පහළ ශනත්තිපළ පහළ ශනත්තිපළ 136 යද්යගම මහව 04.1/2 කි මී    75% 

11 නිවන නිවන නිවන වසම ශකොටශවශහය 07 කි මී    90% 

12 දුම්මලගහ ශකොටුව දුම්මලගහ ශකොටුව නිවන වසම ශකොටශවශහය 04 කි මී    90% 

13 ශමොන්නෑකුලම යලුපතගම ශමොන්නෑකුලම ශකොටශවශහය 11 කි මී    75% 
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(ආ) ඔේ  

 කුරුේෑගල දිසා්රික්කශත ගල්ගමුව ප්රිශද්ශීය ශල්කම් 
ශකොට්ධිසශත ්දි කිරීමට සැලසුම් කය ඇති කි මී  32 සඳහි 
අව ය විදුලි වැට උපකයේ මලදී ශගන ඇති අතය, 2022 
වර්ෂ්ඨශත ්දි කිරීමට අව ය කටයුතු සැලසුම් කය 
තිබියදී ඇති වූ ආර්ථික ගැටලු ශහේතුශවන් මුයල් 
අමිතයිං ය විටින් නිකුත් කය ඇති ජිතික අයවැය 
චක්රශල්ය 3/2022 හි 2022 04 26 අ ලව විදුලි වැට ්දිකිරීම් 
කටයුතු තිවකිලිකව නවති ඇති අතය, ශමම විදුලි වැට 
2023 වර්ෂ්ඨශත නැවත ්දිකිරීමට සැලසුම් කය ඇත   

(ඇ) අයිළ ශනොශේ  

 

ගු නේ.සී. අලවුරවල මහසත්ා 
(மாண்புமிகு சஜ.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

 පිළිතුරු ලබි දුන්නිට සාතුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි  මශව 

පළමුවන අතුරු ප්ර ානය ශමයයි   

ශම් වනශකොට අලි-මනිසා ගැටුම ්තිම උග්රශවලි තිශබනවි  

ඒ තත්ත්වය වසරින් වසය වැඩි ශවලි තිශබනවි  ඒ නිසි, ශම් 

ශව ලශවන් විශ ේෂ්ඨ වැඩ පිළිශවළක් ශයොයන්න ශවනවි, ගරු 

ඇමතිතුමනි  පසු වය "The Sunday Times" පුවත් පශත්  "Dearth 
of wildlife officers and other factors cited for wild elephant 

attacks" යන ශීර්ෂ්ඨය යටශත් ලිපියක් තිශබනවි  එහි                        

සඳහන් කය තිශබන්ශන් විශ ේෂ්ඨශයන්ම වනජීවී සංයක්ෂ්ඨේ 

ශයපිර්තශම්න්තුශවන් ගත් ශතොයතුරු  2020 වර්ෂ්ඨශත අලින් පහය 

දීම නිසි  මනිසුන් 112ශයශනක් මැරිලි තිශබනවි; අලින් 328ක් 

මැරිලි තිශබනවි  2021 වර්ෂ්ඨ ශත අලින් පහය දීම නිසි  මනිසුන් 

142ශයශනක් මැරිලි තිශබනවි; අලින් 375ක් මැරිලි තිශබනවි  

ශම් වසශර් අශගෝසාතු මිසය වනශකොට අලින් පහය දීම නිසි 

මනිසුන් 104ශයශනක් මැරිලි තිශබනවි; අලින් 320ක් මැරිලි 

තිශබනවි  මි  ළෙ තිශබන ශමම ශල්යනශත වසය ගේනිවක 

ශතොයතුරු තිශබනවි  අලින් පහය දීශමන් මය  වය මනිසුන්ශව සහ 

මය  වය අලින්ශව සංයයිශල්යන ඇතුළත් ශම් ශල්යනය මි 

්වාගත්* කයනවි   

ශම්ක එන්න-එන්නම උග්ර වන ප්ර ානයක්  ශමොකය, අලින් ජීවත් 

වුණු කැලෑ ප්රශද්  යැන් එළිශවලි තිශබනවි  ඒක නියන්තයශයන් 

දි වන්-දිගටම ටිදුශවලි තිශබනවි  ඒ අ ලව අලින් ගම්වැදිලි 

තිශබනවි  ගම් පුවල් ශවලි මනිසු ලත් ගම් ඇතුළට  වහින් 

තිශබනවි  අලි ්න්න තවත් යටවල් ශලෝකශත තිශබනවි  එවැනි 

යටවල් ශම් සම්බන්ධශයන් ශගන තිශබන ක්රියිමිර්ග පිළිබඳවත් 

සලකි බලි, ශම් ප්ර ානය විසීමම සඳහි ඔබතුමිට යම් සැලැසාමක් 

තිශබනවිය  ශම්ක අවුරුද්යක්, අවුරුදු ශයකක් තිසාශසේ එන 

ප්ර ානයක් ශනොශවයි, දීර්ෝ කිලීනව එන ප්ර ානයක්  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමිට ්සාසය ශවලි හිටපු වනජීවී 

අමිතයවරු ලත් ශම් ප්ර ානයට විසඳුම් ශහේවි  ඒ නිසි ශම් සඳහි 

සාථියසිය විසඳුමක්, එශහම නැත්නම් ජිතික ප්රතිපත්තියක් 

ක්රියිත්මක කයන්න ඔබතුමිට සැලැසාමක් තිශබනවිය  
 

ගු මහි්දා අමසවීස මහසත්ා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු ක ිනියකතුමනි, ශම් ප්ර ානය පිළිබඳව අපි යැනටමත් 

සිකච්ඡි ගේනිවක් පවත්වි තිශබනවි  ඒ විශවම අව ය 

විශ ේෂ්ඨඥ යැ ලමත් ලබිශගන තිශබනවි  2011 වසශර්දී ශම් 

සම්බන්ධශයන් සමීක්ෂ්ඨේයක් කය තිශබනවි  ඒ අ ලව, ඒ වන විට 

වනඅලි 5,879ක් ්ඳලි තිශබනවි  2011 වසශර් තමයි ඒ ගේන් 

බැලීම ටිදු කයලි තිශබන්ශන්  ඊට පසුව නම් සමීක්ෂ්ඨේයක් කයලි 

නැහැ  නමුත් අපට විර්ති කයලි තිශබනවි, යැන් ඒ ප්රමිේශත 

වි ිල ව ශයන් වැඩිවීමක් තිශබන බව  එතශකොට යැන් වනඅලි 

වැඩි ශවනවි, අලින්ට ්න්න තිශබන භූමය අඩු ශවනවි  යශට් 

සංවර්ධන කටයුතුවලදී, විශ ේෂ්ඨශයන්ම මහවැලි වයිපියශත ්ඳලි 

ශමොයගහකන්ය ආශ්රිත සංවර්ධන වයිපෘති සහ අධිශේ ම මිර්ග, 

ක්රීඩි පිනු, ශගොඩනැඟිලි ආදී යජශත ්දිකිරීම් ශබොශහොමයක් කයලි 

තිශබන්ශන් අලි ගැවසුණු ප්රශද් වල  එතශකොට අලින්ට ්න්න 

තිශබන භූමය අඩු ශවනවි  නමුත්, අලින් ප්රමිේය ක්රමශයන් වැඩි 

ශවනවි ශන්  එතශකොට අලින් ගම්වලට එන්න පටන් ගන්නවි  ඒ 

විශවම අලිමංකඩ - elephant corridors - 16ක ශම් වන විට 

මනිසුන් පදිංචි කයවලි තිශබනවි  එවැනි සමහය තැන්වල 

මනිසුන් පදිංචි කය තිශබන්ශන් යජශත මැදිහත් වීශමන්  ඒ නිසි 

ශමම ප්ර ානය විසඳන්න ශවනත් යටවල අත්යැකීම් පවි අපිට ශම් 

ශවලිශේ උපශයෝ ව කය ගන්න ශවනවි  නමුත්, ශවනත් කිටිම 

යටක නැති ප්ර ානයක් තමයි අශ් යශට් තිශබන්ශන්  ඒ කියන්ශන්, 

්ඩකඩම් අඩු ශවනවි, අලින් වැඩි ශවනවි  අපි ශම් ප්ර ානය 

පිළිබඳව යැනටමත් සිකච්ඡි කයශගන යනවි   

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමි කියපු ආකියයට සිමිනයශයන් 
අලින් 300ක්, 350ක් විතය විර්ෂිකව මැශයනවි  ඒ විශවම මනිසා 
ජීවිතත් 100ක්, 140ක් විතය අහිම ශවනවි  ශද්පළත් වි ිල 
ප්රමිේයක් විනි  ශවනවි  ශම් සම්බන්ධශයන් ශසොයි බලන්න 
ජනිධිපතිතුමිත් කමටුවක් පත් කය තිශබනවි  අමිතයිං යත් 
ශම් සම්බන්ධශයන් ශවනම දීර්ෝ සිකච්ඡි වටයක් පවත්විශගන 
යනවි  ලබන අෙහරුවියි අශ් අමිතයිං  උය උපශද් ක කියක 
සභිව රැසාශවනවි  එදිනට අපි ශම් සම්බන්ධශයන් යැනට ශගන 
යන ක්රියිමිර්ග පිළිබඳව විශ ේෂ්ඨ සිකච්ඡිවක් පවත්වන්න 
බලිශපොශයොත්තු ශවනවි  ශද්ශීය යැ ලම විශවම විශද්ශීය 
යැ ලමත්, අත්යැකීම් ටියල්ලත් එකතු කයශගන තමයි අපි යම් 
ක්රියිවලියක් ආයම්භ කයන්ශන්  මම නිලධිරින්ට උපශයසා ලබි 
දීලි තිශබනවි, ලබන ශයසැම්බර් මිසය අවසන් ශවන්න 
්සාශසල්ලි ශම් සඳහි ශයෝජනිවලියක් ්දිරිපත් කයන්න කියලි  
ඒ ශයෝජනිවලිය අපි යටට ්දිරිපත් කයනවි  එම ශයෝජනිවලිය 
අවුරුදු එකහමියකින්-ශයකකින් පමේ ශම් ප්ර ානය සැලකිය යුතු 
මට්ටමකින් විසඳි ගන්න පුවවන් විධිශත ශයෝජනිවලියක් ශවයි 
කියි අපි වි ාවිස කයනවි  ලබන අවුරුද්ශද් අපි බලිශපොශයොත්තු 
ශවනවි, අලිමංකඩවල ශගවල් හයිශගන පදිංචි ශවලි ්න්න 
ජනතිව එවැනි සා ින තුනකින්වත් ්වත් කයන්න   

2661 2662 

අ ල 
අංකය 

විදුලි වැශට් නම ආවයේය වන 
ගම් 

ග්රිම නිලධිරි වසම ප්රිශද්ශීය ශල්කම් 
ශකොට්ධිසය 

විදුලි වැශට් 
දිග 

ශම් වන විට 
තත්ත්වය 

01 ශකෝන්වැව ශකෝන්වැව ශකෝන්වැව ගල්ගමුව 06 කි මී  100% 

02 වඩුගම වඩුගම වඩුගම ගල්ගමුව 06 කි මී    90% 

03 ශද්ව වරිපුය - 
කට්ටකඩුව - 
්හළගම 

ශද්ව වරිපුය - 
කට්ටකඩුව - 
්හළගම 

කට්ටකඩුව ගල්ගමුව 06 කි මී  100% 

2022 වර්ෂනත ESCAMP වාපෘිනය මඟි්ද ඉදිකසමි්ද පවිනන විදුලිවැ වල වි්පත්ස 

————————— 
*  පු්පත්කාලනත ත්බා ඇත්. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පිර්ලිශම්න්තුව 

ඒ කියන්ශන්, බශලන් ්වත් කිරීමක් ශනොශවයි  ඒ අයට සුදුසු 

්ඩම් ලබි දීලි, යම් වන්දියක් දීලි ඒ ්ඩ ප්රමිේශයහි අලිමංකඩ 
16ක් විවෘත කය ගත්ශතොත්, ශම් ප්ර ානය සැලකිය යුතු මට්ටමකින් 

පිලනය කය ගන්න අපට පුවවන් ශවයි 

ඊළෙට, වනඅලි ගම්වැදීම වැළැක්වීමට බිධක ශයකක් 

පනවන්නත් අපි කටයුතු කයනවි  විදුලි වැටවල් ශකොච්චය 
ගැහුවත් වැඩක් නැහැ, ඒවි කඩි ශගන අලින් එනවි  ඊට පසුව 

එල්ශලන වැටවල් ගැහුවි  යැන් ඒවිත් කඩි ශගන අලින් එනවි   
විදුලි වැට ශහෝ එල්ශලන වැට ශවන්න පුවවන්, එශහම නැත්නම් 

ගසා වර්ග සහ අගල් ශවන්න පුවවන්, ශකශසේ ශහෝ අලින්ට එන්න 

බැරි ශවන විධියට බිධක ශයකක් පනවන්න ්දිරිශතදී අපි කටයුතු 
කයනවි   

 

ගු නේ.සී. අලවුරවල මහසත්ා 
(மாண்புமிகு சஜ.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

 ගරු ඇමතිතුමිශගන් මම ඇහුශේ ශම් ප්ර ානය සඳහි ජිතික 

ප්රතිපත්තියක් ක්රියිත්මක කයන්න සැලැසාමක් තිශබනවිය 

කියලියි  ඔබතුමි ඒකට උත්තයයක් දුන්ශන් නැහැ  නමුත්, 

වැඩසටහනක් ගැන කිේවි   

ගරු ක ිනියකතුමනි, මශව ශයවැනි අතුරු ප්ර ානය ශමයයි  
ගරු ඇමතිතුමනි, ශම් තත්ත්වය එන්න එන්නම බැරෑරුම් ශවනවි  
ශම් වසශර් අශගෝසාතු මිසය ශවනශකොට මනිසුන්ශව සහ 
අලින්ශව මයේ ගේන වැඩි ශවලි තිශබනවි  කැබිතිශගොල්ලෑශේ 
ටිද්ධිය දිහි බැලුවිම අපට ශ්නවි ශම් ප්ර ානය ්වසන්න බැරිම 
තැනකට ජනතිව පත් ශවලි ්න්න බව  මම ඒ ටිද්ධිය අ ලමත 
කයනවි ශනොශවයි  ශම් ටිද්ධිශයන් මි නිශයෝජනය කයන 
විරියශපොල ප්රශද් ශත ශපොලිසා සිජන්ට්වයශයක් ෝිතනය වුේි  
කැබිතිශගොල්ලෑශේ ටිද්ධිය සම්බන්ධශයන් පරීක්ෂ්ඨේයක් කයලි 
ඇති  එහිදී ගම්විසීන් විටින් වනජීවී සංයක්ෂ්ඨේ ශයපිර්තශම්න්තුවට 
දි වන් දිගටම දුයක න ඇමතුම් ලබි දීලි තිශබනවි  එතශකොට 
වනජීවී නිලධිරින්ට එන්න පහසුකම් තිබුේිය  ගරු ඇමතිතුමනි, 
ශම් ටිද්ධියට අයිළ ප්ර ාන කිහිපයක්ම තිශබනවි  අපි වනජීවී 
සංයක්ෂ්ඨේ ශයපිර්තශම්න්තුවටම ශචෝයනි කයනවි ශනොශවයි  
නමුත් අපි ශසොයි බැලිය යුතුයි, වනජීවී සංයක්ෂ්ඨේ 
ශයපිර්තශම්න්තුවට අව ය ප්රවිහන පහසුකම් තිබුේිය කියලි  
වනජීවී අධයක්ෂ්ඨ ජනයිල්වයයි මිධයයට කියි තිබුේි "අපට 
්න්ශන් නිලධිරින් 1,000ක විතය ප්රමිේයක්  ඒ නිලධිරින් 
සංයයිශවන් ශම් කටයුතු කළමනිකයේය කය ගන්න අපහසුයි" 
කියලි   

වයඹ පළිශත්ත් ශම් තත්ත්වය ශම් විධියටම තිශබනවි  මම 
අහපු ප්ර ානශත පළමුශවනි ශකොටශස ලත් අසි තිශබන්ශන් ඒ 
සම්බන්ධශයන්  ගල්ගමුව, යිපහුව, නිකවැයනුය, විරියශපොල 
නගයවලටත් ශම් ප්ර ානය බලපි තිශබනවි  ඒ නිසි එම ප්රශද් වල 
තිශබන වනජීවී කිර්යිලවලට අව ය පහසුකම් සහ විහන 
තිශබනවිය කියලිත් මම යැන ගන්න කැමැතියි  එශහම නැත්නම්, 
ඔබතුමිශව ඔය සැලසාම ක්රියිත්මක කයනතුරු තිවකිලිකව ශහෝ 
ශම් කිර්යිලවලට අව ය පහසුකම් නුක ලබි ශයන්න පුවවන්ය, 
ගරු ඇමතිතුමනි   

කැබිතිශගොල්ලෑව ටිද්ධිශතදී ශපොලීටිශත සිජන්ට්වයශයක් මය 
 වයි  එය ්තිම අවිසනිවන්ත ටිද්ධියක්  ඒ ටිද්ධිශතදී වනජීවී 
නිලධිරින් ආශේ නැහැ  ඒ නිසි ශපොලීටිය එතැනට  වයි  එතැනදී 
ශපොලිසා සිජන්ට්වයශයක් ෝිතනයට ලක් ශවනවි  ඒ 
අවිසනිවන්ත ටිද්ධිය අපි ශකොශහොමවත් අ ලමත කයන්ශන් 
නැහැ  නමුත්, ශම් ප්ර ානශතදී ජනතිවශව ්වසීශම් සීමිව ්ක්මවි 
 වහිල්ලි තිශබනවි  ශම්ක සංශේදීව හිතන්න ඕනෑ කියේිවක්  ඒ 
නිසි ශම් සම්බන්ධශයන් ඔබතුමි කඩිනමන් ක්රියිත්මක කයන 
වැඩ පිළිශවළ ශමොකක්ය  

 

 

ගු මහි්දා අමසවීස මහසත්ා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

කැබිතිශගොල්ලෑව ටිද්ධිය සම්බන්ධශයන් වනජීවී සංයක්ෂ්ඨේ 

ශයපිර්තශම්න්තුශේ නිලධිරින් මට විර්ති කයපු විධියට, -

ජනතිවශව යැ ලම්දීම මත- එතැන මනිසුන්ට හිරිහැය කයන 

අලිශයක් ්ඳලි තිශබනවි  සමහය අය ඒ පිළිබඳව දුයක න 

මිර්ගශයන් මටත් යැ ලම් දුන්නි  ඒ අ ලව, එම අලියි එතැනින් 

අල්ලි ශගන ශගොසා ශවනත් ප්රශද් යකට අත්හැය තිශබනවි  

හැබැයි, ශවනත් අලිශයක් තමයි ශම් ගම්වැටියිට පහය දීලි 

ෝිතනය කය තිශබන්ශන්  ඒ විධියට තමයි අපට ශතොයතුරු විර්ති 

කයලි තිශබන්ශන්  ශකශසේ ශවතත්, ඒක ්තිම කනගිටුයියක 

තත්ත්වයක්  ඒ විශවම වනජීවී සංයක්ෂ්ඨේ ශයපිර්තශම්න්තුව 

සම්බන්ධශයන් ඔබතුමි කිේව කියේි ඇත්ත  ශසේවක හිෙය අපට 

වි ිල ව ශයන් තිශබනවි   

අලුශතන් ශසේවකයන් බඳවි ගැමශම් හැකියිවකුත් යැනට 

නැහැ  නමුත්, අපට තව ශබොශහෝ ශසේවක පිරිසක් අව ය ශවනවි  

ඒ විශවම විහන සහ ්න්ධනවල ප්ර ානයකුත් තිශබනවි  

ශමොකය, අපට හම්බශවන ්න්ධන ප්රමිේය සීමිසහිතයි  ඒ නිසි 

ඒ ගැටලු නුකත් කළමනිකයේය කය ගන්න ඕනෑ  අපට මූලයමය 

ගැටලුවක් තිශබනවි  ඒක යහසක් ශනොශවයි  මූලයමය ගැටලුවත් 

ශම් සෑම අං යකටම බලපි තිශබනවි  ශමතැන යම් ප්ර ානයක් 

තිශබනවි, අපි ඒක පිළිගන්නවි  ඒ නිසි තමයි මම කිේශේ ශම් 

ප්ර ානයට ජිතික මට්ටශම් විසඳුමක් අපි  ලදුශර්දීම ්දිරිපත් 

කයනවි කියලි  
 

ගු නේ.සී. අලවුරවල මහසත්ා 
(மாண்புமிகு சஜ.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ගරු ක ිනියකතුමනි, මට ගරු අමිතයතුමිශගන් තවත් 

කියේයක් අහන්න තිශබනවි  යැන් අශ් යට උග්ර ආහිය 

ප්ර ානයකට මුහුේ ශයනවි   ශම්ක අශ් ප්රශද් වලට පමේක් 

ශනොශවයි, ලංකිශේ හැම ප්රශද් යකටම තිශබන ප්ර ානයක්  ශම් 

ශවනශකොට වඳුයන්ශගන් සහ යඬු ශල් ලන්ශගන් වි ිල වගි 

හිනියක් ටිදු ශවනවි  ඒ සතුන් අශ් ප්රශද් වල වගිවලින් ටියයට 

20ක්, 25ක් පමේ විනි  කයනවි  ගරු ඇමතිතුමනි, ශම් 

ප්ර ානයට කඩිනම් විසඳුමක් අව යයි  ඒ සඳහි ඔබතුමන්ලි යම් 

වැඩ පිළිශවළක් ලැහැසාති කයලි තිශබනවිය  
 
ගු මහි්දා අමසවීස මහසත්ා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඒ සම්බන්ධශයන් ශසොයි බලන්න කෘෂිකර්ම අමිතයිං ශත 

ශල්කම්වයයිශවත්, වනජීවී හි වන සම්පත් සංයක්ෂ්ඨේ 

අමිතයිං ශත ශල්කම්වරියශවත් ප්රධිනත්වශයන් නිලධිරින් 

ඇතුළත්ව කමටුවක් පත් කළි  ඒ අය මට පසු වය බ්රහසාපතින්යි 

විර්තිවක් ලබි දුන්නි  අපි යැන් ඒ විර්තිව සමිශලෝචනය 

කයනවි  අපි ඒක ඔබතුමන්ලිටත් ලබි ශයන්නම්  ගරු 

ක ිනියකතුමනි, ශම් සතුන්ශගන් වි ිල විනි යක් ටිදු ශවන 

බව ඇත්ත  ම ට මතක හැනුයට, ඒ විර්තිවට අ ලව විර්ෂිකව 

ශපොල් ශගඩි මලියන 121කට පමේ ශම් සතුන් හිනි කයනවි  ඒ 

විශවම වී ශමට්රික් ශටොන් 8,000කට වැඩි ප්රමිේයකට හිනි 

කයනවි  ඒ කමටුව ශම් ගැන විර්තිවක් ලබි දීලි තිශබනවි   

ශම් කමටුව ලබි දුන් නිර්ශද්  මත අපි යම් ක්රියිවලියකට ශයොමු 

ශවනවි  පිර්ලිශම්න්තුශේ ටිනුන 225ශයනි සහ ජනමිධය 

ආයතන අපට සහශයෝගය ලබි දුන්ශනොත්, ශම් සතුන්ශගන් ටිදු 

ශවන හිනිය අවම කය ගැමම සඳහි අපට කටයුතු කයන්න 

පුවවන්  ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමි කියපු, වඳුයි, රිළවි, ශමොනයි, 

යඬු ශල්නි, ්ත්තෑවි, වල් ඌයි කියන සතුන් අපි යැනටමත් 

තහනම් ලැයිසාතුශවන් ්වත් කය තිශබනවි  ඒ කියන්ශන්, ඒ 

2663 2664 

[ගරු මහින්ය අමයවීය මහති  
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සතුන් යැන්  ආයක්ෂිත සතුන්ශව ලැයිසාතුශේ නැහැ  

ඔබතුමන්ලිටත් ශත්ශයනවි ඇති, අපි  ශම් තත්ත්වය පිලනය කය 

ගන්න ඕනෑ බව  ඒකට ක්රමශේය කිහිපයක් තිශබනවි  

ඔබතුමන්ලිශව සහශයෝගය ලැබුශේොත්  ඒ වැඩ පිළිශවල 

 ලදුශර්දීම ක්රියිත්මක කයන්න අපට පුවවන් ශවයි; ඒක අපි 

අනිවිර්යශයන්ම කයනවි  

 
ගු නසෝහසණ බණ්ඩාස මහසත්ා 
(மாண்புமிகு சராஹை பண்டார)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

ගරු ඇමතිතුමනි, කැබිතිශගොල්ලෑශේ වුේි විශවම ටිද්ධියක් 

2021 02 12 දින යි්රිශත  ලවය ගම්පළිශත් මධයම ප්රිශද්ශීය 

ශල්කම් ශකොට්ධිසශත මිනින්ගමුව කියන ගශම්ත් ටිදු වුේි  

නමුත්, එතැන කැබිතිශගොල්ලෑශේ ටිද්ධිය තයම්ම බයපතළ ශයයක් 

වුශණ් නැහැ  එතැනදී ශවලි තිශබන්ශන් ශම්කයි  යිත්රී 10 00ට 

විතය පිශර්  වය ශයන්ශනක් අලියකුශව ඇශේ වැදිලි ඒ 

එක්ශකශනකුට අලියි ගහපු නිසි ඒ ශකනි මය වයි  ඊට පසාශසේ 

අලියි ඒ මැරුණු ශකනිශව ටිරුයට පයින් ගහමන් එය ශහො  ශෙන් 

හැතැ්ම එකහමියක් විතය කැලය ඇතුළට අයශගන  වයි  රෑ 

තිසාශසේ ශකෝල් කළිට වනජීවී නිලධිරින් ඇවිත් තිශබන්ශන් 

පසුදින උශද් 10 00ට විතය  උශද් ඒ සා ිනයට ප්රිශද්ශීය 

ශල්කම්තුමිත් ඇවිල්ලි ්න්නශකොට තමයි වනජීවී නිලධිරින් 

ආශේ   

හැබැයි කැබිතිශගොල්ලෑශේ වුේි විශවම -ඒ ටිද්ධිශතදී තයම් 

ක්රියිත්මක ශනොවුේිට- ජනතිව කුපිත ශවලි ඒ කට්නුයට බැේ 

වැදුේි  ඒ body එක හම්බ වුශණ් කැලශත වනජීවී කලිපය තුළ 

තිබිලි ශන්  හැබැයි අලියි පහය ශයන්න පටන් ගන්ශන් මහ පිශර් 

්ඳලි  වනජීවී කලිපය ඇතුශළේ තිබිලි ඒ ම ලසාසයිශව body එක 

හම්බ ශවච්ච හින්යි, වනජීවී සංයක්ෂ්ඨේ ශයපිර්තශම්න්තුශවන් 

එනශකොට ඒ කට්නුයට විරුද්ධව ගශම් ජනතිව හෙ නෙපු හින්යි ඒ 

බැේ වැදුේ එකට තයහට, ඒ ෛවයය පිරිමහන්න ඒ මැරුණු 

ම ලසාසයි ශව ලශවන් ශයන වන්දිය ලබි ශයන්ශන් නැහැ  එතැනදි 

මහි අසිධියේයක් කයලි තිශබන්ශන්  ගරු ඇමතිතුමනි, වනජීවී 

සංයක්ෂ්ඨේ ශයපිර්තශම්න්තුශේ නිලධිරි මහත්වරුන් වනජීවීන් 

විශව හැටිශයන්ශන් නැතුව ම ලසාසශයෝ විධියට හැටිරිලි ඩ ලිේ  

විපුලශසේන කියන ඒ ම ලසාසයිශව වන්දි  මුයල ලබි ශයන්න 

කටයුතු කයන්න ඕනෑ  ඒ සඳහි යම් ක්රියිමිර්ගයක් ගන්න කියලි 

මම ඔබතුමිශගන් ්ල්ලි ටිනුනවි  

 
ගු මහි්දා අමසවීස මහසත්ා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමි කිේවි විශවම ප්ර ානයක් 

ශමොේයිගල දිසා්රික්කශතත් තිබුේි  ඔබතුමන්ලිශව පක්ෂ්ඨශත 

මන්ත්රීවයයකු එය අශ් අවධිනයට ශයොමු කළිම අපි ඒ පිළිබඳව 

විශ ේෂ්ඨ මැදිහත්වීමක් කයලි ඒ වන්දිය ලබි ශයන්න කටයුතු කළි   

ඒ විශවම, ශම් කියේය සම්බන්ධවත් නැවත පරීක්ෂ්ඨේයක් 

කයලි, වන්දිය ලබි දීශම් හැකියිවක් තිශබනවි නම්, ඒ සඳහි 

අව ය පියවය අපි ගන්නවි  වනජීවී සංයක්ෂ්ඨේ 

ශයපිර්තශම්න්තුවට අතිශර්කව, ශපොලීටිය ශහෝ යජශත නිලධිරින් 

ලවි අපි ශම් පිළිබඳව ශවනම පරීක්ෂ්ඨේයක් කයන්නම්   [බිධි 
කිරීමක්  ශහොඳයි, ඒ පිළිබඳව ශවනම පරීක්ෂ්ඨේයක් මම 

කයවන්නම්   

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ාන අංක 6 -2039/2022- (2), ගරු ලලිත් එල්ලිවල මහති -  
[සභි ගර්භය තුළ නැත   

පහසත් නහසේවාහසැ  ප්රා.නල්. නකොඨාධා්ය: පානීය ජල 

ගැ ලුව 
பஹத்த சஹவாதஹட்ட பிரசதச தசயலகப் பிாிவு:  

குடிநீர்ப் பிரச்சிகன 
PAHATHA HEWAHETA DS DIVISION: DRINKING WATER 

PROBLEM  

2040/2022 

7.  ගු නේලු කුමාර් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

ජල සම්පියන අමිතයතුමිශගන් ඇූ  ප්ර ානය - (2) : 

(අ) (i) මහ ලවය දිසා්රික්කශත, පහත ශහේවිහැට ප්රිශද්ශීය 
ශල්කම් ශකොට්ධිසශත පදිංචි පවුල් අතරින් පිමය 
නල ජල පහසුකම් සහිත පවුල් සංයයිව 
ශකොපමේය; 

 (ii) එම ප්රිශද්ශීය ශල්කම් ශකොට්ධිසශත පවතින 
පිමය ජල ගැටලුව විසීමම සඳහි ග ල ලබන 
ක්රියිමිර්ග කවශර්ය; යන්න එතුමි  ශමම සභිවට 
යන්වන්ශන්ය? 

(ආ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ය? 
 

 நீர் வைங்கல் அகமச்சகரக் சகட்ட வினா: 

(அ) (i) கண்டி மாவட்டத்தின், பஹத்த சஹவாதஹட்ட 

பிரசதச தசயலகப் பிாிவில் வசிக்கும் 

குடும்பங்களில் குைாய்மூலமான குடிநீர் 

வசதிககளக்தகாண்டுள்ள குடும்பங்களின் 

எண்ைிக்கக எத்தகனதயன்பகதயும்; 

 (ii) சமற்படி பிரசதச தசயலகப் பிாிவில் நிலவும் 

குடிநீர்ப் பிரச்சிகனகயத் தீர்ப்பதற்கு 

சமற்தகாள்ளப்படவுள்ள நடவடிக்கககள் யாகவ 

என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்சறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Water Supply: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of families residing within the 
Pahatha Hewaheta Divisional Secretary's 
Division in the Kandy District, who have 
pipe-borne drinking water facilities; and 

 (ii) the measures that are to be taken to solve 
the drinking water problem prevailing with-
in the Divisional Secretary's Division con-
cerned? 

(b) If not, why?  

 

ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ගරු ක ිනියකතුමනි, ජලසම්පියන ඇමතිතුමි ශව ලශවන් 

මි එම ප්ර ානයට පිළිතුරු ලබි ශයනවි   

(අ)  (i)  පිමය නල ජල පහසුකම් සහිත පවුල් සංයයිව 
11,377කි  (මූලිරය - සම්පත් පැතිකඩ) 

      (ii)  පිමය ජල ගැටලුව විසීමම සඳහි ජිතික ප්රජි ජල 
සැපයුම් ශයපිර්තශම්න්තුව සහ ජිතික ජල 
සම්පියන සහ ජලිපවහන මණ්ඩලය විටින් පහත 
සඳහන් ක්රියිමිර්ග ග ල ලබයි   

2665 2666 



පිර්ලිශම්න්තුව 

 • ප්රජි ජල සැපයුම් ශයපිර්තශම්න්තුව විටින් ග ල ලබන 
ක්රියිමිර්ග 

 පහත ශහේවිහැට ප්රිශද්ශීය ශල්කම් ශකොට්ධිසශත යැනට 
හඳුනිගත් නව වයිපෘති ශයෝජන  ි5ක් පවතින අතය එය 
්දිරිශතදී ක්රියිත්මක කිරීමට ශයෝජිතය  

 

ජිතික ජල සම්පියන හි ජලිපවහන මණ්ඩලය විටින් ග ල 
ලබන ක්රියිමිර්ග 

පහත ශහේවිහැට ප්රිශද්ශීය  ශල්කම් ශකොට්ධිසශත යැනට 
ජිතික ජල සම්පියන හි ජලිපවහන මණ්ඩලය මඟින් ආවයේය 
ශනොවන ග්රිම නිලධිරි වසම් 16ක් ආවයේය වන පරිදි  හි 
පවත්නි ආවයේ කලිප වැඩි  දියුණු කිරීම සඳහි නව ජල 
සම්පියන වයිපෘති 03ක් ක්රියිත්මක  කිරීමට ශයෝජිතය  

ශයෝජිත ජල සැපයුම් වයිපෘති 

(ආ) අයිළ ශනොශේ   
 

ගු නේලු කුමාර් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

ගරු ක ිනියකතුමනි, ගරු ශයෝහිණී කුමිරි විශේයත්න 

මන්ත්රීතුමය අතුරු ප්ර ානයක් අහනවි  

අනු 

අාංකය 
ග්රාම නිලධාරි ව්ම ප්රිනලාී 

පවුල් 

ගණන 

01 උඩුවින්න (නැ ශෙනහිය) 52 

02 පුලියද්ය 150 

03 ඔවවිවත්ත (නැ ශෙනහිය) 25 

04 බටගල්ල 140 

05  ලගලියද්ය පහළ 150 

එකුරව 517 

ගු නසෝහිණී කුමාරි විනේසත්න මහසත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) சராஹினி குமாாி விசஜரத்ன)  

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

ගරු ක ිනියකතුමනි, මිතශල් දිසා්රික්කශත ප්රධින ජල 

ශයෝජනි ක්රම ශයකක් ක්රියිත්මක ශවලි තිශබනවි, විසල් 

මිතශල් ජල සම්පියන ශයෝජනි ක්රමය සහ විසල් යවල්ල පිමය 

ජල වයිපෘතිය කියලි  කලින් ප්රිශද්ශීය සභි සතුව තිබුණු ජල 

ශයෝජනි ක්රමත් ශම්විට එකතු කය ශගන තිශබනවි  

උයිහයේයක් හැනුයට ගත්ශතොත්, යත්ශතොට ප්රිශද්ශීය සභිව 

සතුව තිබුණු ජල ශයෝජනි ක්රම ශයකක් තමයි, බඹයකිරිඇල්ල ජල 

ශයෝජනි ක්රමය සහ යත්ශතොට ජල ශයෝජනි ක්රමය  ශම් ජල 

ශයෝජනි ක්රම ශයක කලින් පිලනය වුශණ් ප්රිශද්ශීය සභිව 

යටශත්යි  විසල් මිතශල් ජල සම්පියන ශයෝජනි ක්රමයට ශම් ජල 

ශයෝජනි ක්රම ශයක එකතු කය ගත් නිසි එම ජල ශයෝජනි ක්රම 

ශයශක් වැඩ කළ ශසේවකයන් යැන් ඒ ජල ශයෝජනි ක්රමශත ශසේවය 

කයනවි  ගරු ඇමතිතුමනි, ප්රිශද්ශීය සභිව යටශත් තමයි ශම් අය 

කලින් ශසේවය කශළේ  ඒ ශගොල්ලන් බඳවි ගත්ශත් ඒ ජල ශයෝජනි 

ක්රම යටශත් ශසේවය කිරීම සඳහියි  නමුත්, විසල් මිතශල් ජල 

සම්පියන ශයෝජනි ක්රමය යටශත් ජිතික ජලසම්පියන හි 

ජලිපවහන මණ්ඩලයට ඔවුන් ගත්තිට පසාශසේ මි කලින් කිේව 

 අයශව රැකියිව සම්බන්ධශයන් ගැටලුවක් ඇති ශවලි තිශබනවි  

ශම් අය ප්රිශද්ශීය සභිශේ සාථිය ශසේවකයන් විධියට වැඩ කළි  

යැන් ඒ අය ට එම ප්රිශද්ශීය සභිව තුළ ඒ තනතුය නැහැ  ඒ නිසි ඒ 

අයශව රැකියිව යැන් අනතුශර් තිශබන්ශන්  ඒ පිළිබඳව 

අමිතයිං ය ගන්නි ක්රියි මිර්ගය ශමොකක්ය කියලි මි 

ඔබතුමිශගන් යැනගන්න කැමතියි    
 

ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ඔබතුමයශව ප්ර ානය මම විෂ්ඨයභිය ඇමතිතුමිට ශයොමු 

කයන්නම්  එතුමි ඔබතුමයට පිළිතුරු ලබි ශයයි  
 

ගු ේායන කිරිඳිනගොඩ මහසත්ා 
(மாண்புமிகு உதயன கிாிந்திதகாட)  

(The Hon. Udayana  Kirindigoda)  
ගරු ක ිනියකතුමනි,- 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමි අතුරු ප්ර ානයක් ඇහුවිට පිළිතුරු ශයන්න ඇමතිතුමි 

නැහැ ශන්, ගරු මන්ත්රීතුමි  
 

ප්ර ාන අංක 8 -2059/2022- (2), ගරු නලින් බණ්ඩිය ජයමහ 

මහති  - [සභි ගර්භය තුළ නැත   
 

අ/මමත්රීපාල න්ේනානායක මධ මහසා විාාලය: 

වර්ත්මාන ත්ත්ත්වය 
அ/கமத்திாிபால சசனாநாயக்க மத்திய மகா 

வித்தியாலயம்: தற்சபாகதய நிகலகம  
A/MAITHRIPALA SENANAYAKA CENTRAL COLLEGE: CUR-

RENT STATUS 

2171/2022 

9.  ගු නසෝහසණ බණ්ඩාස මහසත්ා 
(மாண்புமிகு சராஹை பண்டார)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

අධයිපන අමිතයතුමිශගන් ඇූ  ප්ර ානය - (1): 

(අ) මැයවච්චිය, අ/ෛමත්රීපිල ශසේනිනියක මධය මහි 
වියයිලය ශම් වනවිට වි ිල පරිහිනියකට ලක් ශවමන් 
පවතින බව එතුමි යන්ශන්ය  

(ආ) එශසේ නම්, එම පරිහිනිය වැළැක්වීම සඳහි ග ල ලබන 
පියවය කවශර්ය යන්න එතුමි ශමම සභිවට යන්වන්ශන්ය   

(ඇ)  ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ය  

2667 2668 

අනු 

අාංකය 

වාපෘිනය ආවසණය වන ග්රාම නිලධාරි 

ව්ම් ගණන 

ප්රිනලාී 

පවුල් 

ගණන 

01 මහ ලවය - 

නැ ශෙනහිය 

ජලසම්පියන 

වයිපෘතිය 

මහ ලවය දිසා්රික්කශත 

කුණ්ඩසිශල් , පිතශහේවිහැට, 

මැයදුම්බය, පන්විල, 

පිතදුම්බය හි ගෙවට 

ශකෝයශළේ යන ප්රිශද්ශීය 

ශල්කම් ශකොට්ධිස 06හි ග්රිම 

නිලධිරි වසම් 142ක පිමය 

ජල අව යති සපුයිලීම හි 

වැඩිදියුණු කිරීමට නියමතය  

7,289 

02 මියසාසන ජල 

ශයෝජනි ක්රමය 

වැඩි දියුණු 

කිරීශම් 

වයිපෘතිය 

යැනට මියසාසන ජල ශයෝජනි 

ක්රමය මඟින් ආවයේය වන 

ග්රිම නිලධිරි වසම් 33හි 

ආවයේ කලිපය වැඩි කිරීම 

හි නව ග්රිම නිලධිරි වසම්  

07ක් ආවයේය කිරීම මඟින් 

මුව ග්රිම නිලධිරි වසම් 40ක් 

තුළ පවතින පිමය ජල 

අව යති සපුයිලීමට  

නියමතය  

4,600 

03 අංශකළිපිනුය 

ජලසම්පියන 

වයිපෘතිය 

පිතශහේවිහැට ප්රිශද්ශීය 

ශල්කම් ශකොට්ධිසශත 

ග්රිම නිලධිරි වසම් 09ක් 

ආවයේය වන පරිදි 

ක්රියිත්මක කිරීමට 

ශයෝජිතය  

2,353 

එකතුව 14,242 
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கல்வி அகமச்சகரக் சகட்ட வினா: 

(அ) மதவாச்சி, அ/கமத்திாிபால சசனாநாயக்க மத்திய மகா 

வித்தியாலயம் இன்றளவில் பாாிய பின்னகடவுக்கு 

உள்ளாகி வருவகத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ஆதமனில், சமற்படி பின்னகடகவத் தடுப்பதற்காக 

சமற்தகாள்ளப்படும் நடவடிக்கககள் யாகவ என்பகத 

அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(இ) இன்சறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Education: 

(a) Is he aware that A/Maithripala Senanayaka Central 
College in Medawachchiya is faced with a mas-
sive deterioration at present? 

(b) If so, will he inform this House of  the steps to be 
taken to prevent that deterioration? 

(c) If not, why?   
 

ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ගරු ක ිනියකතුමනි, එම ප්ර ානයට පිළිතුය ශමශසේයි  

(අ) අ/ෛමත්රීපිල ශසේනිනියක මධය මහි වියයිලය 
පරිහිනියට ලක්වීමක් වර්තමිනශත යක්නට ශනොමැත   

 කලිප මට්ටශම් නර්තනය, මිනව  ිසාත්ර තයගවලදී 
ජයග්රහේ යිශියක් 2022 වර්ෂ්ඨශතදී ලබි ශගන ඇත  
එශමන්ම 2017 වර්ෂ්ඨශත ටිට 2021 වර්ෂ්ඨය වනවිට අශපොස 
(උසසා ශපළ) විභිග ප්රතිඵලවලදී ය සැලකිය යුතු වර්ධනයක් 
යක්නට ලැශ   විසාතය ඇමුණුම 01හි යක්වි ඇත   

 2021.06.17 දින ටිට ශමම පිසලට නව විදුහල්පති වයශයක් 
පත්ව ඇති අතය, ඔහු මන් ශපය අ/අ ලයිධපුය මධය 
වියයිලශත නිශයෝජය විදුහල්පති ශලස කටයුතු කයන ලය 1 
ශරේකවශත ශජයෂ්ඨාධ විදුහල්පතිවයශයකි  අධයිපන 
අමිතයිං ය මඟින් ජිතික පිසල්වලට විදුහල්පතිවරු 
ශතෝයි පත් කය ගැමම සඳහි පවත්වන ලය සම්මුය 
පරීක්ෂ්ඨේශත ප්රතිඵල මත ඔහු අ/ෛමත්රීපිල ශසේනිනියක 
මධය මහි වියයිලශත විදුහල්පති ශලස පත් කය ඇත   
විසාතය ඇමුණුම 02හි යක්වි ඇත   

 එබැවින්, වර්තමිනය වනවිට අ/ෛමත්රීපිල ශසේනිනියක 
මධය මහි වියයිලශත අධයයන කටයුතු හි අශනකුත් බිහිය 
ක්රියිකියකම් වඩි විධිමත් පරිදි ටිදු ශවමන් පවරණ  

(ආ) අයිළ ශනොශේ  

(ඇ) අයිළ ශනොශේ   

ඇමුණුම් 01 සහ 02 ්වාගත්* කයම  
 

ගු නසෝහසණ බණ්ඩාස මහසත්ා 
(மாண்புமிகு சராஹை பண்டார)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

ගරු ඇමතිතුමනි, ශම් ප්ර ානය ශයොමු කයපු කිලශත ඒ පිසශල් 

හිටපු විදුහල්පතිතුමි නිසි තමයි මම ශම් ප්ර ානය අහලි 

තිශබන්ශන්  ඒ විදුහල්පතිතුමිශව කිලශත මූලය අක්රමකති පවි 

ටිදු ශවලි තිශබනවි  ඒ පිළිබඳව ශහොයලි බලන්න  යැන් නම් ශම් 

විදුහශල් එශහම ප්ර ානයක් නැහැ    

ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law)   

ඔබතුමිශව ප්ර ානය ශයොමු කයන ශකොට ඒ විදුහල්පතිතුමි 

තමයි ශම් පිසශල් ්ඳලි තිශබන්ශන්   

 

ගු නසෝහසණ බණ්ඩාස මහසත්ා 
(மாண்புமிகு சராஹை பண்டார)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

ඒ ශවලිශේ හිටපු විදුහල්පතිතුමි සම්බන්ධ ප්ර ානයක් තමයි 

ශම් ශයොමු කයලි තිශබන්ශන්  හැබැයි, ප්ර ානය ශපළ ගැහිලි යැන් 

ඒක අහන අවසා ිවට එනශකොට ඒ ප්ර ානය විසඳිලි  ඒ ගැන මම 

සාතුතිවන්ත ශවනවි  හැබැයි, ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ හිටපු 

විදුහල්පතිතුමිශව මූලය අක්රමකති ගේනිවක් තිශබනවි   
 
ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
වර්තමින විදුහල්පතිතුමි යටශත් ඒ පිසශල් උසසා ශපළ 

ප්රතිඵල ටියයට 66 ්ක්මවි තිශබනවි  

 

ගු නසෝහසණ බණ්ඩාස මහසත්ා 
(மாண்புமிகு சராஹை பண்டார)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

වර්තමින විදුහල්පතිතුමි ්ති  සිර් කව වැඩකටයුතු 

කයශගන යනවි  ඒ පිළිබඳව ගැටලුවක් නැහැ  කලින් හිටපු 

විදුහල්පතිතුමි ගැනයි ප්ර ානය තිබුශණ්   

ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමිශගන් ප්ර ාන අහන්න බයයි  

ශමොකය, අපි ප්ර ාන අහන ශකොට ඔබතුමි ශපයළි අශපන් ප්ර ාන 

අහනවි  ඔබතුමි නම් ප්ර ානයට ූ යිනම් ශවලි ශන් එන්ශන්  මම 

ප්ර ානය අහන ශකොට ඔබතුමි ශපයළි මශගන් ප්ර ාන ඇහුශවොත් 

මට ඒකට උත්තය ශයන්න අපහසු ශවන්න පුවවන්  අශනක් 

ඇමතිවරු කයන්ශන් නැති අලුත් ක්රමයක් ශම්ක   

මශව පළමුවැනි අතුරු ප්ර ානය ශමයයි  අය ශවනශකොට අශ් 

පිසල්වල විදුහල්පතිවරු 4,000කශව විතය හිෙතිවක් තිශබනවි  

ඒ විදුහල්පතිවරු බඳවි ගැමම සම්බන්ධශයන් අශ් ගුරු සංගම් 

විටින් වියේ නිශයෝගයක් අයශගන යැන් එය තිවකිලික 

අත්හිටුවි තිශබනවි  ගරු ඇමතිතුමනි, ්දිරිශතදී  විදුහල්පතිවරුන් 

බඳවි ගන්ශන් ශ්රී ලංකි විදුහල්පති ශසේවි වයවසා ිවට අ ලව තයග 

විභිගයකින් ය  එශහම නැත්නම් පසු වය කිලශත විශව, ශම් යශට් 

අධයිපනය විනි  කයන්න තමන්ශව ශද් පිලන හිතවතුන්ශගන් 

ඒ අය බඳවි ගන්නවි ය කියන එක තමයි අපට යැන ගන්න 

ඕනෑකම තිශබන්ශන්  

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමි ඔය ප්ර ානයට ශපශර්යිත් උත්තය දුන්නි  
 
ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law)  

ගරු ක ිනියකතුමනි, ගරු මන්ත්රීතුමිශව පළමුවැනි අතුරු 

ප්ර ානයට පිළිතුය ශමයයි  යැනට විදුහල්පතිවරුන් 4,000ක හිෙයක් 

තිශබනවි   ඒකට ශහේතුව, පසු වය කිලශත විදුහල්පතිවරුන් බඳවි 

ගැමශම් තයග විභිගය ශනොපැවැත්වීමයි  යැන් අපි ඒ සඳහි 

කටයුතු කයශගන යනවි  යැනට විදුහල්පතිවරුන් පත් කයන්න 

එපි කියලි ශරේෂ්ඨාධිධිකයේය වියේ නිශයෝගයක් දීලි තිශබනවි  

ඒකට ශහේතුව ශමොකක් ය  විදුහල්පතිවරුන් බඳවි ගැමශම් තයග 

2669 2670 

————————— 
*  පු්පත්කාලනත ත්බා ඇත්. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පිර්ලිශම්න්තුව 

විභිගය තියලි උසසාවීම් ශයන්න හයන ශකොට ලකුණු ශහොඳට 

අයශගන තිබුේි  හැබැයි, සම්මුය පරීක්ෂ්ඨේශතදී ඒ අයට ලකුණු 

අඩු වුේි  එශසේ වුේිය කියන 1,700ක පිරිසක් ්න්නවි  ඒ 

1,700ක පිරිසට අතිශර්කව 169ශයශනකු ශරේෂ්ඨාධිධිකයේයට 

 වහිල්ලි අතුරු තහනම් නිශයෝගයක් අයශගන තිශබනවි  අවුරුදු 

5ක, 10ක, 15ක කිලයක් තිසාශසේ වැඩ බලන විදුහල්පතිවරු 

2,682ක් ්න්නවි  මම ඒ ටියලු පිර් ාව එක තැනකට ශගන්වලි 

සිකච්ඡි කළි  එහිදී අප සම යකට එකෙ වුේි  ඒ අ ලව 

ශරේෂ්ඨාධිධිකයේයට ශමෝසමක් ්දිරිපත් කයලි ඒ සම ය සටහන් 

කයන්න එකෙ වුේි  ඒ සම ය සටහන් කළිට පසාශසේ  අපට 

පුවවන් විදුහල්පති පත්වීම් නුක ශයන්න   

ඒ අ ලව යැනට විදුහල්පති ශරේකවය ශනොයයන 4,000කට වැඩි 

පිරිසකට එකවය පත්වීම් ශයන්න පුවවන්  ඒ සඳහි අව ය කටයුතු 

යැනට මතිපති ශයපිර්තශම්න්තුව විටින් කයශගන යනවි  

 

ගු නසෝහසණ බණ්ඩාස මහසත්ා 
(மாண்புமிகு சராஹை பண்டார)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

 ගරු ක ිනියකතුමනි, ශයවැනි අතුරු ප්ර ානය ගරු ශයෝහිණී 

කුමිරි විශේයත්න මැතිනියට අහන්න අවසා ිව ශයනවි  ඊට 

කලින් මට ශපොඩි කියේයක් යැනගන්න ඕනෑ  ගරු ඇමතිතුමනි, 

NVQ  මට්ටශම් වෘත්රණය පුහුණු වැඩසටහන් අශ් විදුහල්වල 

ක්රියිත්මක කළි ශන්  නමුත්, යැන් ඒ කටයුතු ටිදු ශවන්ශන් නැහැ  

යැන් ඒ ගුරුවරු ශවනත් දිසා්රික්කවල ශසේවය කයනවි  ඒ අයට 

තමන්ශව දිසා්රික්කයට එන්න විධියකුත් නැහැ  එක්ශකෝ, ඒ 

ගුරුවරුන්ට පයේ විධියට උගන්වන්න වෘත්රණය පුහුණු 

වැඩසටහන් ක්රියිත්මක කයන්න ඕනෑ  යැන් ඒ ගුරුවරු විදුහල් තුළ 

නිකම් ්න්නවි  ඒ නිසි ඒ අය ශවනම ශයයකට ශයොමු කය ගන්න 

වැඩ පිළිශවළක් තිශබනවිය කියි මම යැනගන්න කැමැතියි   
 
ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමි පළමුවැනි අතුරු ප්ර ානශත ශයවැනි 

ශකොටටින් ඇහුශේ, "13 plus" කියන අධයිපනය සම්බන්ධශයන්  

ඔබතුමි ඇහුශේ ඒකට අයිළ වුණු  ගුරුවරු ගැන ශන්   

 

ගු නසෝහසණ බණ්ඩාස මහසත්ා 
(மாண்புமிகு சராஹை பண்டார)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

ඒ පුහුණු වැඩසටහන් සඳහි ශිෂ්ඨයශයෝ ගන්ශන් නැහැ ශන්  

බඳවි ගැමම් යැන් කයන්ශන් නැහැ  එතශකොට ඒ ගුරුවරු නුක 

නිකම් ්න්ශන්   
 
ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 

නැහැ, ගරු මන්ත්රීතුමි  අපි ලබන අවුරුද්ශද් ක්රියිත්මක 

වැඩසටහනත් එක්ක දිවයින පුයි පිසල් 526ක් නම් කළි, "13 

plus" education සඳහි  ඒ කියන්ශන්, අශපොස සිමිනය ශපළ 

විභිගශයන් ශහොඳ ප්රතිඵල නැති නමුත්, පපිසශල්දී වෘත්රණය 

පුහුණුව ලබි ගත හැකිප කියලි පිසල් 526ක් නම් කළි  ශකොළඹ 

කලිපශත විතයක් එවැනි පිසල් 19ක් තිශබනවි  ඒ පිසල් 19න් 

අය ක්රියිත්මක ශවන්ශන් ටිංහල මිධය පිසල් 11යි, ශයමළ මිධය 

පිසල් 8යි, උයිහයේයක් හැනුයට  ඒ පිසල් 11 ලත් පිසල් 6ක් 

විතයයි ක්රියිත්මක ශවන්ශන්  හැබැයි, ශම් අමිතයිං ය යටතට 

වෘත්රණය පුහුණු අං යත් එකතු වුණු නිසි ඒ අයත් එක්ක සිකච්ඡි 

කයලි, ලබන වසය තුළදී අපි ක්රමි ලූලලව වැඩසටහනක් 

ක්රියිත්මක කයනවි  තව සති ශයකකින් තුනකින් පමේ GCE O/

L results එනවි  ඒ ප්රතිඵල ආවිට පසාශසේ "13 plus" වැඩසටහන 

නැවත සක්රිය කයවි, NAITA එශක් සහශයෝගයත් ලබිශගන 

විධිමත් විධියට පිසල්වල වෘත්රණය පුහුණුව ලබි ශයන්න අපි 

කටයුතු කයනවි  එතශකොට අය ගුරුවරුන්ට ප්ර ානයක් ශවන්ශන් 

නැහැ  ඒ ශගොල්ලන්ට ඒවිශත ශසේවය කයන්න පුවවන්  

 

ගු නසෝහිණී කුමාරි විනේසත්න මහසත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) சராஹினி குமாாி விசஜரத்ன)  

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

ගරු ඇමතිතුමනි, ශයවැනි අතුරු ප්ර ානය මම අහනවි  

කැබිනට් ප්රිකි ශයකක් සම්බන්ධශයන් මට ඔබතුමිශගන් 

පැහැදිලි කය ගැමමක් තමයි කයගන්න තිශබන්ශන්  පළමුවැනි 

කියේය ශම්කයි   2/97 චක්රශල්යය යටශත්, බී සී  ශපශර්යි වැටු් 

ශකැිමසශමන් ගුරුවරුන්ශව වැටු් විෂ්ඨමතිවක් ඇති වුණු බව 

ඔබතුමි යන්නවි  ඒ ගැන දි වන් දිගටම අපි පිර්ලිශම්න්තුශේ ක ි 

කළි  ඔය වැටු් විෂ්ඨමතිව නිවැයදි ශකරුශණ් 2021 ජනවිරි 

්ඳලි ශන්  ඒ වනකල් විරිම  වය අයත් ඒ අසිධියේයට ලක් 

වුේි  එශහම නම් ඒ අයත් ශම්කට හිමකම් කිව යුතුයි කියන එක 

ඔබතුමි යන්නවි  ශමොකය, ඒ ශගොල්ලන්ටත් ඒශකන් 

අසිධියේයක් වුණු නිසි  ඒ ශගොල්ලන්ශව විරිම වැටුප රුපියල් 

25,000ටත් අඩුයි, ගරු ඇමතිතුමනි  අය තිශබන ජීවන වියයමත් 

එක්ක ඒ අයට ජීවත් ශවන්න තියි ශබශහත් නුක ගන්නවත් ඒ 

මුයල මදි  

ඒ කැබිනට් ප්රිකිව ගැන ඔබතුමිශගන් ඇහුවිම ඔබතුමිශව 

උත්තයය වුශණ්, "යශට් සල්ලි නැහැ  සල්ලි ලැබුේිම ඒ කටයුතු 

කයනවි" කියන එක  යශට් සල්ලි තිශබන කිලය එන විට ඒ 

ශගොල්ලන් ජීවත් ශවයිය කියලි ගැටලුවක් තිශබනවි  එම නිසි 

ඔබතුමි ඒ සම්බන්ධශයන් ශමවය අය වැයට ශහෝ ශයෝජනිවක් 

්දිරිපත් කය සහනයක් ලබි ශයන්න බලිශපොශයොත්තු ශවනවිය 

කියලි මම යැන ගන්න කැමැතියි   

අනික් කියේය ශම්කයි  ඊශත ගරු කිංසා ශනල්සන් මන්ත්රීතුමි 

ප්ර ානයක් ඇහුවි, 6/2016 චක්රශල්යය අ ලව, 2017 01 01 ටිට 

2019 12 31 යක්වි කිලය තුළ විරිම  වය අයට 2020 ජනවිරි 

01වැනි දින ටිට ලැබිය යුතු විරිම වැටුප සඳහන් කය තිබුේත්, 

ඒක ලැශබන්ශන් නැති වීම සම්බන්ධශයන්  ඒ පැත්ශත ලත් ඒ 

මනිසුන් ශලොකු අසිධියේයකට ලක් ශවනවි, ජීවත් වීම පිළිබඳ 

අයගළශතදී  ඒ නිසි ඒ සම්බන්ධශය ලත් අවධිනය ශයොමු 

කයන්න කියි මම ්ල්ලි ටිනුනවි  

ඊළෙට, අශනක් කැබිනට් ප්රිකිව තමයි, උපිධිධිරින් 

60,000ක් බඳවි ගැමම සම්බන්ධශයන් නිකුත් කළ කැබිනට් 

ප්රිකිව  උපිධිධිරින් 60,000ක් බඳවි ගැමශම්දී වයස අවුරුදු 

35ට වැඩි අය සම්බන්ධශයන් ශමොකය කයන්ශන් කියන එක සහ 

කළමනිකයේ ශසේවශත ්න්න අයට ඒ සඳහි ්ල්ලුම් කයන්න 

පුවවන්ය කියන කියේය තිශබනවි  ඒ විශවම, උපිධිධිරින් සහ 

ප ාචිත් උපිධිධිරින් අය ශවනත් ශයපිර්තශම්න්තුවල 

කම්කරුවන් විධියට ්න්නවි  ඔබතුමන්ලි ඔය කියන, අලුතින් 

එන කැබිනට් ප්රිකිව අ ලව ඒ අයටත් ශම් සඳහි ්ල්ලුම් කිරීශම් 

හැකියිව තිශබනවිය කියි පැහැදිලි කයන්න   

 
ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ගරු ක ිනියකතුමනි, ශයවන අතුරු ප්ර ානශයන් ගරු 

මන්ත්රීතුමය අසන ලය කියේයට 2/97 චක්රශල්යය සහ 6/2006 

චක්රශල්යය පිළිබඳව ගේනය කිරීමක් කය අපි අමිතය මණ්ඩල 

සංශද් යක් ්දිරිපත් කයනවි  ඒ අ ලව ්දිරි කිලයකදී ඒ අයට 

2671 2672 

[ගරු මතිඥ (ආචිර්ය) සුටිල් ශප්රේමජයන්ත මහති  
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හිෙ වැටු් ශහෝ ලැබිය යුතු - අඩුම ගේශන් යැන් ටිට ශහෝ ලැබිය 

යුතු- ප්රමිේය ලබි ශයන්න අපි ශයෝජනි කයනවි   

එතුමය ඊළෙ කියේශයන් පැහැදිලි කිරීමක් ්ල්ලුවි, ගරු 

ක ිනියකතුමනි  ඒක ්තිම වැයගත් කියේයක්   2018, 2019, 

2020, 2021 වසයවල  pass out ශවච්ච උපිධිධිරින් 53,000ක් 

සංවර්ධන නිලධිරින් හැනුයට යිජය පරිපිලන අමිතයිං ය මඟින් 

බඳවි ගත්ති  ඒ සඳහි බිහිය උපිධිධිරි ලත් ්ල්ලීම් කළි  ඒ 

53,000න් 22,000ක් යැනට පිසල්වලට ශයොමු කය තිශබනවි, ගුරු 

අභයිසලිීනන් හැනුයට  ්තිරි පිරිස ප්රිශද්ශීය ශල්කම් කිර්යිල 

සහ ශවනත් යජශත කිර්යිලවල වැඩ කයනවි  ඒ අයට රුපියල් 

41,000ක පමේ වැටුපක් ලැශබනවි  ශම් අය ගුරු ශසේවයට 

ගන්නශකොට වැටුප රුපියල් 6,700කින් වැඩි ශවනවි  ගරු 

මන්ත්රීතුමයනි, ඔබතුමය කිේවි විශව ශමතැන කිණ්ඩ කිහිපයක්  

්න්නවි   

මම ්දිරිපත් කළ කැබිනට් ප්රිකිව අ ලව ඔබතුමයලි සහ 

අශනකුත් පිර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන් ්දිරිපත් කළ කරුණු සලකි 

බලලි මම ශයෝජනි කළි, යැනට ගුරු අභයිසලිීනන් හැනුයට 

ටිනුන පිරිසට සහ වයස අවුරුදු 35ට අඩු උපිධිධිරින් සඳහි තයග 

විභිගය පැවැත්වීමට  ගුරු ශසේවි වයවසා ිශේ තිශබන්ශන් වයස 

අවුරුදු 35ට අඩු ශවන්න ඕනෑ කියලියි  උපිධිධිරින් තයග 

විභිගයකින් ගන්ශන්  අපි තයග විභිගය පවත්වනවි  හැබැයි, 

වයස අවුරුදු 35ට අඩු පිරිසට  උපිධිධිරි අභයිසලිීනන් හැනුයට 

300ක පමේ පිරිසක් තමයි යැනට ්න්ශන්  අශනක් කැබිනට් 

ප්රිකිව ශකටුම්පත් කය අවසිනයි  අපි ලබන සතිශත ඒක 

්දිරිපත් කයනවි  ඒ අ ලව, ශම් කිණ්ඩ ටියල්ලටම විභිගයට 

ශපම ටිටීශම් අවසා ිව ලැශබනවි   

පළමු කියේය හැනුයට, සංවර්ධන නිලධිරින් ශලස බඳවි 

ගත් 53,000ටම -පිසල්වල ශසේවය කයන උපිධිධිරි 

අභයිසලිීනන් ඇතුව කිර්යිලවල ශවනත් තනතුරුවල ශසේවය 

කයන ටියලු උපිධිධිරින්ට- විභිගයට ශපම ටිනුන්න අවසා ිව 

ශයනවි  අය අභයිසලිීන ගුරුවරුන්ට හැය අනික් ටියලු ශයනි 

වයස අවුරුදු 35ට අඩු ශවන්න ඕනෑ  අභයිසලිීන ගුරුවරුන් ශලස 

බඳවි ගන්නශකොට ඒ අයශව වයස අවුරුදු 35යි  හැබැයි, යැන් ඒ 

අයශව වයස අවුරුදු 38, 39 ශවලි  ඒක තමයි අශ් ශයෝජනිව  

එතශකොට, ගුරු ශසේවි වයවසා ිව අ ලව වයස අවුරුදු 35ට අඩු 

ටියලු ශයනිට විභිගයට ශපම ටිනුන්න පුවවන්   

ඊළෙට, යැනට ඌන ශසේවි උපිධිධිරින් කියලි පිරිසක් 

්න්නවි  ඒ අය උසසා ශපළ කයලි රැකියිවට  වහිල්ලි වයස 

අවුරුදු 35ට අඩුයි  හැබැයි, උපිධියක් අයශගන තිශබනවි  ඒ 

ශගොල්ලන්ටත් අවසා ිව ශයනවි, විභිගයට ශපම ටිනුන්න  ඊට 

අමතයව, උපිධිධිරිශයක් ග්රිම නිලධිරිශයක් හැනුයට ශහෝ 

ලිපිකරුශවක් හැනුයට ්න්නවි නම්, -ඔබතුමය කිේවි විශව 

ප ාචිත් උපිධි තිශයන අයත් ්න්න පුවවන්- ඒ ටියලු ශයනිටත් 

ගුරු ශසේවි වයවසා ිව අ ලව ශම් විභිගයට ශපම ටිනුන්න අවකි  

ශයනවි  අපි දීප වයි්තව ශම් විභිගය පවත්වනවි  ඒ විභිගශත 

ලකුණු මත වුහගත සම්මුය පරීක්ෂ්ඨේයට කැඳවනවි  අපි ලකුණු 

ටියල්ල පළිත්වලට ශයනවි; පළිත් කලිප මට්ටමට  වහිල්ලි 

්තිම කඩිනමන් ඒ පත්වීම් නුක ශයන්න අව ය වැඩ පිළිශවළ අපි 

කයනවි, ඒ අය NIE එශක් Postgraduate Diploma in Education 

අවුරුදු තුනක් තුළදී සම්පූර්ේ කයගත යුතුයි කියන ශකොන්ශද්ටියට 

යටත්ව  ඒ කරුණු නුක තමයි යැනට කියන්න තිශබන්ශන්  

ඔබතුමය ශම් කියේය අහපු එක ශහොඳයි  ශමොකය, හැශමෝම ශම් 

කියේය මශගන් අහනවි  ්තින් ශම්කට ප්රටිද්ධිශත උත්තය 

දුන්නිම ශහොඳයි  ශමොකය, විභිග අශ්ක්ෂ්ඨකශයෝ ්න්න පුවවන්  

අපි ශම් කැබිනට් ප්රිකිව සම්මත ශවච්ච ගමන් ඊළෙ සති ශයක 

තුළ -ශයසැම්බර් මිසශත මැය ශවනශකොට- දීප වයි්තව ශපොදු 

විභිගය පවත්වනවි  අපි ්තිම කඩිනමන් ප්රතිඵල දීලි ඒවි 

පළිත්වලට ලබි ශයනවි, තිශබන ගුරු පුය්පිඩු නුක සපුයි 

ගන්න  ඒ කටයුත්ත අවසන් වුේිම සුපුරුදු පරිදි පළිත් සභිවලට 

අවසා ිව තිශබනවි, ්න් අනතුරුව ඇති වන ගුරු පුය්පිඩු සඳහි 

පළිත් සභි මට්ටමන් උපිධිධිරින් ශව ලශවන් විභිග පවත්වි 

ගුරුවරු  බඳවි ගන්න  

 

ගු නසෝහිණී කුමාරි විනේසත්න මහසත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) சராஹினி குமாாி விசஜரத்ன)  

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

ගරු ක ිනියකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමිශගන්  තව පැහැදිලි 

කිරීමක් කයශගන එතුමිට යැ ලම් දීමකුත් කයන්න තිශබනවි  

ගරු ඇමතිතුමනි, 2/97 චක්රශල්යය සම්බන්ධව ඔබතුමි ඒ 

කිේව විධියට අපට දිනයක් කියි ගන්න පුවවන්කම තිශබනවිය 

කියන ගැටලුව තිශබනවි  විශ ේෂ්ඨශයන් ඒ ශගොල්ලන් හිෙ වැටු් 

්ල්ලන්ශන් නැහැ ශන්  හිෙ වැටු් ඕනෑ නැහැ  වර්තමින වැටුපට 

ගළපි විරිම වැටුප සකසා කය ගැමම තමයි අව ය පළමු 

කියේය  ඊළෙට, ඌන ශසේවි උපිධිධිරින් පිළිබඳව අපි ක ි 

කයපු කියේශතදී ඒ ශගොල්ලන්ට අසිධියේයක් වුේි ශන්  ඒ 

ශගොල්ලන්ට උසසාවීම්වලට ශහෝ උපිධිධිරින් ශලස බඳවි ගැමම් 

සඳහි ්ල්ලන්න බැරි විධියට තමයි ගැසට් ප්රිකිව ආශේ  ඒ නිසි 

ඒ පිළිබඳව විශ ේෂ්ඨ අවධිනයක් ශයොමු කයන්න කියලි මි 

ඔබතුමිශගන් ්ල්ලි ටිනුනවි  

 
ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
යැනට යජශත ශසේවශත ශයදී ටිනුන උපිධිධිරින්ට ්ල්ලන්න 

පුවවන්   

 
ජාිනක අධාපන විාාපීඨ:ධ: පාධමාලා 

சதசிய கல்வியியல் கல்லூாிகள்: பாடதநறிகள் 
NATIONAL COLLEGES OF EDUCATION: COURSES                

CONDUCTED  

2519/2022 

 

10.ගු ුරෂාස ඉඳුනිල් අමසන ේ්න මහසත්ා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரசசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

අධයිපන අමිතයතුමිශගන් ඇූ  ප්ර ානය - (1): 

(අ) (i) ශම් වනවිට ශ්රී ලංකිශේ සා ිපිත කය ඇති ජිතික 
අධයිපන ඨ ධ සංයයිව ශකොපමේය; 

 (ii) ඒවිශත නම් කවශර්ය; 

 (iii) එම අධයිපන ඨ ධවල එක් එක් භිෂ්ඨි මිධය අ ලව 
පවත්ව ල ලබන පිධමිලි සංයයිව ශවන් ශවන් 
ව ශයන් ශකොපමේය; 

 (iv) එම පිධමිලිවල නම් කවශර්ය;  

 යන්න එතුමි ශමම සභිවට යන්වන්ශන්ය   

(ආ) (i) වියයිඨ ධ ගුරු පුහුණුව සඳහි ටිසුන් හිෙයක් 
පවතින බව යන්ශන්ය; 

 (ii) එශසේ නම්, එම ගැටලුව විසීමම සඳහි ග ල ලබන 
පියවය කවශර්ය; 

 යන්නත් එතුමි ශමම සභිවට යන්වන්ශන්ය    
 

(ඇ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ය    
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පිර්ලිශම්න්තුව 

கல்வி அகமச்சகரக் சகட்ட வினா: 

(அ) (i) இதுவகரயில் இலங்ககயில் நிறுவப்பட்டுள்ள 

சதசிய கல்வியியல் கல்லூாிகளின் எண்ைிக்கக 

யாகவ; 

 (ii) அவற்றின் தபயர்கள் என்ன; 

 (iii) சதசிய கல்வியியல் கல்லூாிகளில் ஒவ்தவாரு 

தமாைி மூலத்திற்கும் ஏற்ப நடத்தப்படும் பாட 

தநறிகளின் எண்ைிக்கக தவவ்சவறாக யாது; 

 (iv) சமற்படி பாடதநறிகளின் தபயர்கள் யாகவ; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) கல்வியியல் கல்லூாி ஆசிாியர் பயிற்சிக்காக 

மாைவர்களின் பற்றாக்குகற காைப்படுவகத 

அறிவாரா; 

 (ii) ஆதமனில், சமற்படி பிரச்சிகனகயத் தீர்ப்பதற்கு 

சமற்தகாள்ளப்படும் நடவடிக்கககள் யாகவ; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்சறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of National Colleges of Educa-
tion established in Sri Lanka at present; 

 (ii) the names of the aforesaid Colleges; 

 (iii) the number of courses conducted by the 
National Colleges of Education, in relation 
to each medium of instruction, separately; 
and 

 (iv) the names of those courses? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether he is aware that there is a dearth of 
students for teacher training at the Colleges 
of Education; and 

 (ii) if so, the steps that would be taken to solve 
that problem? 

(c) If not, why? 

   
ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ගරු ක ිනියකතුමනි, එම ප්ර ානයට පිළිතුය ශමශසේයි  

(අ) (i) ශම් වන විට සා ිපිත කය ඇති වියයිඨ ධ සංයයිව 
19කි   

 (ii) වියයිඨ ධයන්හි නම් පහත සඳහන් කය ඇත  

  

   (iii)   

 

 (iv) ටිංහල, ශයමළ සහ ්ංග්රීටි භිෂ්ඨි මිධය අ ලව 
පවත්ව ල ලබන පිධමිලි ශවන් ශවන් ව ශයන් 
පහත සඳහන් කය ඇත  

  ජිතික අධයිපන වියයිඨ ධයන්හි එක් එක් භිෂ්ඨි 
  මිධය අ ලව පවත්ව ල ලබන පිධමිලි  

සිාංහසල මාධය 

භිෂ්ඨි මිධයය පිධමිලි සංයයිව 

1. ටිංහල මිධයය 22 

2. ශයමළ මිධයය 23 

3. ්ංග්රීටි මිධයය 05 
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[ගරු තුෂ්ඨිය ්ඳුනිල් අමයශසේන මහති  

1 ඌව ජිතික අධයිපන වියයිඨ ධය 

2 නිල්වලි ජිතික අධයිපන වියයිඨ ධය 

3 සිරිපුත්ත ජිතික අධයිපන වියයිඨ ධය - යඹශයකවය 

සිරිපුත්ත ජිතික අධයිපන වියයිඨ ධය - නිට්ටවව 

4 ටියනෑ ජිතික අධයිපන වියයිඨ ධය 

5 හිපිනුගම  ජිතික අධයිපන වියයිඨ ධය 

6 මහවැලි  ජිතික අධයිපන වියයිඨ ධය 

7 වේනියි  ජිතික අධයිපන වියයිඨ ධය 

8 ශ්රීපිය  ජිතික අධයිපන වියයිඨ ධය 

9 අඩ්ඩිලච්ශච්න ජිතික අධයිපන වියයිඨ ධය 

10 මඩකලපුව  ජිතික අධයිපන වියයිඨ ධය 

11 පුලතිටිපුය  ජිතික අධයිපන වියයිඨ ධය 

12 වයඹ  ජිතික අධයිපන වියයිඨ ධය 

13 රුවන්පුය  ජිතික අධයිපන වියයිඨ ධය 

14 රුහුණු  ජිතික අධයිපන වියයිඨ ධය 

15 යිපනය  ජිතික අධයිපන වියයිඨ ධය 

16 යර්ගි  ජිතික අධයිපන වියයිඨ ධය 

17 ශ්යිශයකවය ජිතික අධයිපන වියයිඨ ධය 

18 පසාදුන්යට  ජිතික අධයිපන වියයිඨ ධය 

19 මහයගම  ජිතික අධයිපන වියයිඨ ධය 

අ ල අංකය       පිධමිලිව 

1 ප්රි මක අධයිපනය 

2 වියයිව 

3 ගකවතය 

4 සමිජීය වියයිව 

5 බුද්ධ ධර්මය 

6 කශතෝලික ධර්මය / ක්රිසාතියිනි ධර්මය 

7 පළමු බස (ටිංහල) 

8 චිත්ර 

9 නැටුම් (ශපයදිග) 

10 සං මතය (ශපයදිග) 

11 නිටය හි යංගකලිව 

12  ිරීරික අධයිපනය 

13 ගෘහ ආර්ථික වියයිව 

14 කෘෂි හි ආහිය තික්ෂ්ඨේය 

15 තික්ෂ්ඨේ අධයයනය - ශිල්ප කලි 

16 නිර්මිේකයේය හි ්දිකිරීම් තික්ෂ්ඨේශේයය 

17 නිර්මිේකයේය හි යින්්රික තික්ෂ්ඨේශේයය 

18 නිර්මිේකයේය හි විදුලිය හි ්ශලක්ශරොනික් 

තික්ෂ්ඨේශේයය 
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නාමළ මාධය 

  

 

ඉාංග්රීසි මාධය 

 
 

(ආ)  (i) පුය්පිඩු සංයයිවට අ ලව බඳවි ගැමම් ටිදු කයන 
බැවින් ටිසුන් හිෙයක් ශනොපවරණ  

 (ii) අයිළ ශනොශේ  

(ඇ)   අයිළ ශනොශේ  

අ ල අංකය       පිධමිලිව 

19 ශතොයතුරු හි සන්නිශේයන තික්ෂ්ඨේය 

20 ශයවන බස (ටිංහල) 

21 විශ ේෂ්ඨ අධයිපනය 

22 වයිපිය හි  වණුම්කයේ අධයයනය 

අ ල අංකය පිධමිලිව 

1 ප්රි මක අධයිපනය 

2 වියයිව 

3 ගකවතය 

4 සමිජීය වියයිව 

5 හින්දු ධර්මය 

6 ්සාලිම් ධර්මය 

7 කශතෝලික ධර්මය / ක්රිසාතියිනි ධර්මය 

8 පළමු බස (ශයමළ) 

9 චිත්ර 

10 නැටුම් (භියත) 

11 සං මතය (කර්නිටක) 

12 නිටය හි යංගකලිව 

13  ිරීරික අධයිපනය 

14 ගෘහ ආර්ථික වියයිව 

15 කෘෂි හි ආහිය තික්ෂ්ඨේය 

16 තික්ෂ්ඨේ අධයයනය - ශිල්ප කලි 

17 නිර්මිේකයේය හි ්දිකිරීම් තික්ෂ්ඨේශේයය 

18 නිර්මිේකයේය හි යින්්රික තික්ෂ්ඨේශේයය 

19 නිර්මිේකයේය හි විදුලිය හි ්ශලක්ශරොනික 

තික්ෂ්ඨේශේයය 

20   ශතොයතුරු හි සන්නිශේයය තික්ෂ්ඨේය 

21 ශයවන බස (ශයමළ) 

22 විශ ේෂ්ඨ අධයිපනය 

23 වයිපිය හි  වණුම්කයේ අධයයනය 

අ ල අංකය පිධමිලිව 

1 වියයිව 

2 ගකවතය 

3 ්ංග්රීටි 

4 ශතොයතුරු හි සන්නිශේයන තික්ෂ්ඨේය 

5 බටහිය සං මතය 

ගු ුරෂාස ඉඳුනිල් අමසන ේ්න මහසත්ා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரசசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු අමිතයතුමනි, ඔබතුමිශගන් අහන්න ප්ර ාන යිශියක් 

තිශබනවි   
 
ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
අහන්න  

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්ත්රීතුමි, අතුරු ප්ර ාන 2ක් අහන්න  

 

ගු ුරෂාස ඉඳුනිල් අමසන ේ්න මහසත්ා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரசசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු අමිතයතුමනි, මශව පළමුවන අතුරු ප්ර ානය ශමයයි   

පසු වය කිලශතදී  යිජය ශසේවකයන් විරිම යන වයස අවුරුදු 

65 යක්වි දීර්ෝ කයලි ඔවුන්ට ශසේවි දිගුවක් ලබි දුන්නි  නමුත්, 

නැවත ඒ අයශව විරිමක වයසා සීමිව අවුරුදු 60 කළි  ආයංචියක් 

තිශබනවි, අධයිපන පරිපිලන ශසේවශත ශතෝයි ගන්නි ලය 

කණ්ඩියමකට පමේක් ගැසට් එකක් නිකුත් කයලි ශසේවි දිගුවක් 

ලබි ශයන්න යනවි කියලි   ඒ එක්කම, ශමන්න ශම් කියේය 

ශකශයහිත් මම ඔබතුමිශව අවධිනය ශයොමු කයවන්න කැමතියි   

පහ, හය ශරේකවවල ්ශගන ගන්නි කුඩි යරුවන් කණ්ඩියමක් 

ඔවුන්ශව යක්ෂ්ඨති ශපන්වමන්, "ආ ිවරී" නමන් ලංකිව පුයි 

ප්රසංග පවත්වමන් යනවි   යවසක්  මමත් ඒ ළමයින්ශව ප්රසංගයක් 

බැලුවි  සිමිනයශයන් ප්රසංගයකදී අපි ටිංදුවක්, ශයකක් අහලි 

එළියට යනවි  නමුත්, ඒ ප්රසංගය අවසන් ශවනශතක් අපි බැලුවි   

ගම්පහ දිසා්රික්කශත සහකිය ශපොලිසා අධිකිරිවයයි -

අතුශකෝයළ කියන මහත්මයි- ශම් ළමයින්ශව සං මත ප්රසංග 

සඳහි අවසය ශනොශයන පයනමක තයශතම ්න්නවි  ඒ ශපොලිසා 

අධිකිරිවයයිට තිශබන ප්ර ානය ශමොකක්ය කියලි අපට 

ශත්ශයන්ශන් නැහැ  නව නිපැයුම්කරුවන්, කලිකරුවන්, 

විද්වතුන්, ශල්යකයින් විශව යක්ෂ්ඨති තිශබන අය යටට බිහි 

ශවන්න කුඩි කිලශත ශමවැනි ක්රියිවන්ශගන් අඩිතිලම 

යැශමනවි      

ඇත්තටම, "ආ ිවරි" ප්රසංගය පවත්වන ඒ ළමි කණ්ඩියමට 

සහ ඒ ගුරුවරුන්ට ඔබතුමන්ලිශව විශ ේෂ්ඨ අ ලග්රහයක් ලැශබන්න 

ඕනෑ; ඒ අය ශකශයහි විශ ේෂ්ඨ අවධිනයක් ශයොමු ශවන්න ඕනෑ  

එවන් අවසා ිවක අතුශකෝයළ විශව ශපොලිසා නිලධිරින් ඒ විධියට 

බිධක - barriers - යැමීම වැළැක්වීම ශව ලශවන් ඔබතුමිශව 

මැදිහත්වීම මි විශ ේෂ්ඨශයන් බලිශපොශයොත්තු ශවනවි, ගරු 

ඇමතිතුමනි  ඔබතුමි ශම් කියේි ශයකටම උත්තය දුන්ශනොත් 

ශහොඳයි  
 
ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 

ගරු ක ිනියකතුමනි, වයස අවුරුදු 65 ශලස පැවැති යිජය 

ශසේවකයන් විරිම යෑශම් වයසා සීමිව අතුරු අය වැය ්දිරිපත් කළ 

අවසා ිශේ අවුරුදු 60 යක්වි පහත ශහවවි  ඒ විධියට ඒ වයස 

පහළට යැම්මත්, ඒ වන ශකොටත් වයස අවුරුදු 60 ්ක්මවි ටිනු 

යිජය ශසේවකයන්ට 2022 ශයසැම්බර් 31වන යි යක්වි ශසේවය 

කිරීමට අවසය දුන්නි  නමුත්, ශසෞයය ක්ශෂ්ඨේත්රශත ඊට වඩි ශවනසා 

2677 2678 



පිර්ලිශම්න්තුව 

වුහයක් තිශබන්ශන්  හැබැයි, ඒ අයශග ලත් ශබොශහෝ ශයනි වයස 

අවුරුදු 60න් විරිම යන්න ඕනෑ  අධයිපන පරිපිලන ශසේවශත 

පළිත් අධයක්ෂ්ඨකවරු 9 ශයනිශගන් 7 ශයශනක් විරිම යනවි  ඒ 

සමෙම අධයිපන පරිපිලන ශසේවශත විශ ේෂ්ඨ ශරේකවශත විරිම 

ලබන පිරිස -මට මතක හැනුයට- ඔක්ශකොම 31 ශයශනක් ්න්නවි  

විශ ේෂ්ඨ ශරේකවයට ආශේ නැති ඊළෙ පිරිස ්න්නවි  ඒ ශගොල්ලන් 

විශ ේෂ්ඨ ශරේකවයට එන්න ඕනෑ  හැබැයි, එතශකොට ප්ර ානය මතු 

වන්ශන් විශ ේෂ්ඨ ශරේකවශත ටිනුය යුතු පිරිසා සම්බන්ධශයන්  

ශමොකය, ඔවුන්ට පසු වය කිලශත ප්රමියයක් ඇති ශවලි තිබුේි  

යැන් අපි ඒ අයට අවසා ිව ශයනවි, විශ ේෂ්ඨ ශරේකවයට එන්න  

එශතක් යම් ප්ර ානයක් මතු ශවනවි  උයිහයේයක් ව ශයන් අපි 

විභිග ශයපිර්තශම්න්තුව ගනිමු  ඒ ශයපිර්තශම්න්තුව පැවැත්වූ 

විභිගයක ප්රතිඵල නිකුත් කයන්න තිශබනවි කියි ශහෝ තවත් 

විභිගයකට ූ යිනම් ශවමන් ටිනුනවි කියි ශහෝ හිතමු  එශසේ 

විභිගයක් සම්බන්ධශයන් කටයුතු කයන අතයමැය ශකශනකු 

විරිම  වශයොත්, අපට ප්ර ානයක් මතු ශවන්න පුවවන්, කවුය ඒ 

සම්බන්ධශයන් වග කියන්ශන් කියලි  එවැනි සුවිශ ේෂ්ඨ වූ 

අවසා ිවකදී අශපන් ්ල්ලීමක් කශළොත් -ශමශතක් එශහම 

්ල්ලීමක් ටිදු කය නැහැ- ඒ ්ල්ලීම අමිතය මණ්ඩලයට ශයොමු 

කයන්න අපට පුවවන්  එවිට යිජය ශසේවි ශකොමෂ්ඨන් සභිශේ 

එකෙතිව ලැබුශේොත්, මිස කිහිපයකට -ඒ කටයුත්ත අවසින 

වනකල්- ශකොන්ත්රිත් පයනම මත ඒ අයට අවසා ිව ශයන්න 

පුවවන්  නමුත්, අශනක් ටියලු ශයනි වයස අවුරුදු 60 දී විරිම 

යන්න ඕනෑ   

 

ගු ුරෂාස ඉඳුනිල් අමසන ේ්න මහසත්ා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரசசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

එතශකොට, විරිම වයස අවුරුදු 65 යක්වි දීර්ෝ කයන ක ිව 

ශමොකක්ය  
 
ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 

නැහැ, අවුරුදු 65 යක්වි දීර්ෝ කයන්ශන් නැහැ  

 

ගු ුරෂාස ඉඳුනිල් අමසන ේ්න මහසත්ා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரசசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

පසු වය කිලශත  අවුරුදු 65 යක්වි ශසේවය දීර්ෝ කළිට පසුව 

යිජය ශසේවකයන් වි ිල ව ශයන් ේය පවි ලබි ගත්ති  ඒ අය 

අය මුවමනින් අසයේ ශවලි ්න්නවි, ශම් තත්ත්වය නිසි  ශම් 

සම්බන්ධශයන් ඔබතුමිට කයන්න ශයයක් නැති බවත් මි යන්නවි, 

ගරු ඇමතිතුමනි   
 
ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 

සිමිනයශයන් එශහම අශ්ක්ෂ්ඨි ඇති ශවනවි  නමුත් ශම් 

ප්රතිපත්තිමය රණන්දු අ ලව අපට කයන්න ශයයක් නැහැ  අප 

බලන්ශන් අශ් ආයතනවල පරිපිලනය බිඳ ශනොවැශටන 

ආකියයට කටයුතු පවත්විශගන යන්න සහ කළමනිකයේය කය 

ගන්නයි   

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමි කිේවි "ආ ිවරි" කියන සං මත 

කණ්ඩියම ගැන  මමත් යැක්කි ඒ පිරිස  ශලෝක ළමි දිනය යවශසේ 

විහියමහි ශද්වී උයයිනශතදී ඒ ශගොල්ලන් තමයි සං මතය 

සැපයුශේ  ඒ, මැදිරි වරිය ප්රශද් ශත පිරිසක්  යවසක් ශම් කියේය 

සම්බන්ධශයන් අහපු ප්ර ානයට පිළිතුයක් දුන්නි අශ් විෂ්ඨය භිය 

යිජය අමිතයතුමය විටින්  ඒ නිසි මම එතුමයටත් ක ි කයලි ශම් 

ගැන කියන්නම්  අපට නම් කිටිම ප්ර ානයක් නැහැ  ශමොකය, ඒ අය 

ළමි මට්ටමන් ම තමයි ඒ සං මත ප්රසංගය පවත්වන්ශන්   
 

ගු බු ධික පිනසණ මහසත්ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

එශහම නම්, ඒ බව ශපොලිටිය භිය ඇමතිතුමිට කියන්න    
ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ශපොලිටිය භිය ඇමතිතුමි යැනට ශයෝහශල්  ්න්ශන්  එතුමි 

ආවිම මම ඒ ගැන කියන්නම්  [බිධි කිරීමක්  අපට නම් 
ප්ර ානයක් නැහැ  ජිතික ළමි ආයක්ෂ්ඨක අධිකිරිය භිය යිජය 

ඇමතිතුමය ඒ සම්බන්ධශයන් පිළිතුයක් දුන්නි   
 

ගු බු ධික පිනසණ මහසත්ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු ක ිනියකතුමනි, වැයගත් කියේයක් කියන්න මට 

ශපොඩි ශවලිවක් ශයන්න  
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ක්මනට කියන්න, ගරු මන්ත්රීතුමි  කිලය ගත ශවනවි  

 

ගු බු ධික පිනසණ මහසත්ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු ක ිනියකතුමනි, මට ශම් අවසා ිව ලබි දුන්නිට 

සාතුතියි  මම ශම් ප්ර ානය අහන්ශන් අධයිපන ඇමතිතුමිශගන් 

ශනොශවයි, ගරු අධිකයේ ඇමතිතුමිශගන්  ඒ, මති අධයිපනයට 

අයිළවයි  ගරු ඇමතිතුමනි, යැන් ඔබතුමි කිේවි, වර්ෂ්ඨ 2020 පළ 

කළ ඒ ගැසට් පත්රය තවම පිර්ලිශම්න්තුවට ්දිරිපත් කයලි නැති 

බව  ඒ ගැසට් පත්රය පිර්ලිශම්න්තුශේ අ ලමැතියට තවම  ්දිරිපත් 

කයලි නැත්නම්, මති වියයිලශත ශිෂ්ඨය ශිෂ්ඨයිවන් තමන් කැමැති 

භිෂ්ඨිවකින් විභිගයට මුහුේ ශයන්ශන් ශකොශහොමය  ටිංහල, යමළ 

සහ ්ංග්රීටි භිෂ්ඨි තුශනන් තමන්ට කැමැති භිෂ්ඨිවක් ශතෝයිගන්න 

අවසා ිව තිබියදී, විෂ්ඨයන් තුනක් සම්බන්ධශයන් පමේක් ්ංග්රීටි 

භිෂ්ඨිශවන් පිළිතුරු ලිවිය යුතුයි කියි සඳහන් කය තිශබනවි  ඒ 

නිසි ගැසට් පත්රය පිර්ලිශම්න්තුවට ්දිරිපත් කයන කල් එක්ශකෝ 

විභිගය කල් යමන්න ඕනෑ, එශහම නැත්නම් මති වියයිලයට 

කියන්න ඕනෑ, යම් කිලයකට ශම් ආකියයට කටයුතු කයන්න 

කියලි  ගරු අධිකයේ අමිතයතුමනි, ඔබතුමිටයි ඒ ගැසට් එක 

සම්බන්ධව රණන්දුව ගන්න පුවවන්  ඔබතුමි ලියුම් ලියලියි ්න්න 

 වශයොත් ප්රමිය වැඩියි  ශමොකය, ලබන මස 02 වැනි යි විභිගය 

පවත්වන්න නියමතයි  එතශකොට ඔබතුමි ආශයත් ශම් 

පිර්ලිශම්න්තුශේදී කියිවි, "ශමොනවි කයන්නය  02 වැනි යි 

විභිගය පවත්වන්න ටිදු ශවලි" කියලි  ශම්ක ලියුම් ලියන 

ශවලිවක් ශනොශවයි  ඒ නිසි ශම් සම්බන්ධශයන් කඩිනම් 

මැදිහත්වීමක් කයන්න, ගරු ඇමතිතුමනි  අප කියන්ශන් ඒ 

විභිගය ශනොපවත්වන්න කියන එක ශනොශවයි, ගරු ඇමතිතුමනි  

සිධියේ කිලයක්  දීලි විභිගය පවත්වන්න  එච්චයයි! 

 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු ක ිනියකතුමනි, මති අධයිපන සභි පනත අ ලව, it is 

only with the concurrence of the Council that we can publish 

the Gazette. අයිළ ගැසට් නිශේයනය හිටපු ගරු අධිකයේ 

2679 2680 

[ගරු මතිඥ (ආචිර්ය) සුටිල් ශප්රේමජයන්ත මහති  



2022 ශනොවැම්බර් 10 

ඇමතිතුමි තමයි පළ කය තිශබන්ශන්  ඒක තවම පිර්ලිශම්න්තුවට 

්දිරිපත් කයලි නැහැ  ඒ නිසි එය ක්රියිත්මක කිරීමට තිශබන 

මතිමය බිධිවත් සඳහන් කයලි තමයි මති අධයයන 

කවුන්සලයට මම ශම් කියේය යැ ලම් දීලි තිශබන්ශන්  එතැනින් 

ප්රතිචියයක් ලැශබන්න දින කිහිපයක් යයි  ඊට පසුව අපි රණයේයක් 

ගනිමු  

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ශයවන වටය   

 

ප්ර ාන අංක 1, ගරු ජගත් කුමිය සුමත්රිආයච්චි මන්ත්රීතුමි  

 

ගු ජගත් කුමාස සුමිත්රාආසච්ික මහසත්ා 
(மாண்புமிகு ஜகத் குமார சுமித்ராரச்சி)  

(The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 

ගරු ක ිනියකතුමනි, මි එම ප්ර ානය අහනවි   

 ඒ එක්කම මම ශපොඩි කියේිවක් කියන්න ඕනෑ, ගරු 

ක ිනියකතුමනි  මම හැම රැසාවීම් යවසකම උශද්ම 

පිර්ලිශම්න්තුවට එන ශකශනක්  අය එන්න විනිඩි පහක් පයක්කු 

වුේි  අය මශව නමන් ශම් ප්ර ානය තිශබන බවක්වත් මම යන්ශන් 

නැහැ  ශවනයිට ප්ර ාන ඇතුළත් නයිය පුසාතකය හි සම්බන්ධ 

පරිපූයකය කලින්  එවනවි  අශනකුත් ශල්යනත් අපට එවනවි  ශම් 

table එක මත ඊශත තබි තිශබන නයිය පුසාතකය හි සම්බන්ධ 

පරිපූයකශයහි අය ප්ර ාන තිශබන බවක් සඳහන් ශවලි නැහැ  එහි 

තිශබන්ශන් 11 වැනි යි ටිට ්දිරියට ඒවි  ඒ නිසි මශව ශම් 

ප්ර ානය අසි අතුරු ප්ර ාන අහන්නත් මට අවසා ිව ශයන්න කියි 

මම ශබොශහොම ශගෞයවශයන් ්ල්ලි ටිනුනවි  

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශයවන වටශතදී අතුරු ප්ර ාන අහන්න අවසා ිවක් නැහැ  

 

 

වී නගොවිත්ැන්ද නිසත් නගොවී්ද: නපොනහසොස ලබා දීම 

தநற்தசய்ககயில் ஈடுபடும் விவசாயிகள்: உரம் 

வைங்குதல் 
FARMERS ENGAGED IN PADDY FARMING: PROVISION OF 

FERTILIZER 
1515/2022 

1. ගු ජගත් කුමාස සුමිත්රාආසච්ික මහසත්ා 
     (மாண்புமிகு ஜகத் குமார சுமித்ராரச்சி)  

     (The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 

 කෘෂිකර්ම අමිතයතුමිශගන් ඇූ  ප්ර ානය- (2): 

(අ) (i) ශම් වනවිට ශ්රී ලංකිශේ වී ශගොවිතැන ටිදු කය ල 
ලබන කුවරු අක්කය ප්රමිේය සහ වී ශගොවිතැන 
ටිදු කය ල ලබන ශගොවි පවුල් සංයයිව ශවන් ශවන් 
ව ශයන්;  

 (ii) වර්ෂ්ඨ 2015 ටිට 2019 යක්වි වී ශගොවිතැනින් ්වත් 
වූ පවුල් සංයයිව; 

 (iii) එම කිලය තුළ වී ශගොවීන් සඳහි ශපොශහොය 
සහනිධියය ලබි දීමට වැය කයන ලය මුයල; 

 ශකොපමේය යන්න එතුමි ශමම සභිවට යන්වන්ශන්ය  

(ආ) (i) 2020 වර්ෂ්ඨශත ශ්රී ලංකිශේ මුව ශපොශහොය 
අව යතිව එක් එක් ශභෝගය අ ලව ශවන් ශවන් 
ව ශයන් ශකොපමේය;  

 (ii) 2020 වර්ෂ්ඨශත යසියනික ශපොශහොය ආනයනය 
කිරීම සඳහි වැය කයන ලය මුයල හි ආනයනය 
කයන ලය ශපොශහොය ප්රමිේය ශවන් ශවන් 
ව ශයන් ශකොපමේය; 

 යන්නත් එතුමි ශමම සභිවට යන්වන්ශන්ය  

(ඇ) ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ය  

  
 கமத்ததாைில் அகமச்சகரக் சகட்ட வினா: 

(அ) (i) தற்சபாது இலங்ககயில் தநற் பயிர்ச்தசய்கக 

சமற்தகாள்ளப்படும் வயற்காைிகளின் பரப் 

பளவு எத்தகன ஏக்கர்கள் என்பகதயும், தநற் 

பயிர்ச்தசய்ககயில் ஈடுபடும் விவசாயக் 

குடும்பங் களின் எண்ைிக்கக தனித்தனியாக 

எத்தகன என்பகதயும்; 

 (ii) 2015ஆம் ஆண்டு முதல் 2019ஆம் ஆண்டு 

வகரயில் தநற் பயிர்ச்தசய்ககயிலிருந்து விலகி 

யுள்ள குடும்பங்களின் எண்ைிக்கக யாததன் 

பகதயும்; 

 (iii) இக்காலப்பகுதியில் தநல் விவசாயிகளுக்கு உர 

மானியம் வைங்குவதற்காகச் தசலவிடப்பட்டுள்ள 

நிதித்ததாகக யாததன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2020ஆம் ஆண்டில் இலங்ககயின் தமாத்த உரத் 

திற்கான சதகவப்பாடு ஒவ்தவாரு பயிருக்கும் 

ஏற்ப தவவ்சவறாக யாததன்பகதயும்; 

 (ii) 2020ஆம் ஆண்டில் இரசாயன உரத்கத 

இறக்குமதி தசய்வதற்காகச் தசலவிடப்பட்டுள்ள 

நிதித்ததாகக மற்றும் இறக்குமதி தசய்யப்பட் 

டுள்ள உரத்தின் அளவு தவவ்சவறாக யாததன் 

பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்சறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Agriculture: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  the acreage of paddy fields in which paddy 
farming is conducted and the number of 
families engaged in paddy farming in Sri 
Lanka at present, separately; 

 (ii)  the number of families who departed from 
paddy farming from the year 2015 to the 
year 2019; and 

 (iii)  the amount that was spent for granting ferti-
lizer subsidy to paddy farmers during that 
period? 

 (b)  Will he also inform this House, separately- 

 (i)  quantities of fertilizer that were needed in 
the year 2020 in respect of each crop; and 

 (ii)  amount of money that was spent on import-
ing chemical  fertilizers and the quantity of 
fertilizer that was imported in the year 
2020? 

(c)  If not, why? 
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පිර්ලිශම්න්තුව 

ගු මහි්දා අමසවීස මහසත්ා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු ක ිනියකුමනි,  එම ප්ර ානයට පිළිතුය මම ්වාගත්* 

කයනවි  

 
* ්වානම්්ය මත් ත්බන ලා ිළිතුරස: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட: 

* Answer tabled: 

 

(අ) (i) ශ්රී ලංකිශේ වී ශගොවිතැන් ටිදු කය ල ලබන කුවරු අක්කය 
ප්රමිේය: 

 2021/22 මහ කන්නශතදී වග  ිකය ඇති කුවරු ප්රමිේය 

යළ ව ශයන් අක්කය  අක්කය 1,917,000කි  

 2022 යල කන්නශතදී වග  ිකය ඇති කුවරු ප්රමිේය යළ 

ව ශයන් අක්කය 1,179,000කි  

 (මූලිරය:සංයයිශල්යනඅං ය,කෘෂිකර්ම අමිතයිං ය  

 - ඇමුණුම 1**) 

  වී ශගොවිතැන් ටිදු කය ල ලබන ශගොවි පවුල් සංයයිව: 

 ශම් වනවිට ලංකිශේ වී ශගොවිතැන් ටිදු කය ල ලබන 

ශගොවි පවුල් සංයයිව යළ ව ශයන්  1,152,500කි  

 (මූලිරය: ශගොවිජන  සංවර්ධන ශයපිර්තශම්න්තුව - 
 ඇමුණුම 2-a සහ 2-b) 

 (ii)  වී ශගොවිතැශනන් පවුල් ්වත් වීමක් ටිදු වී ශනොමැත  

   (මූලිරය: ශගොවිජන සංවර්ධන ශයපිර්තශම්න්තුව - ඇමුණුම 
2-a**, 2-b** සහ 2-c**) 

 (iii)  

  
 

  (මූලිරය - ජිතික ශපොශහොය ශල්කම් කිර්යිලය) 

(ආ) (i)  

 2020 වර්ෂ්ඨශතදී (2019/20 මහ සහ 2020 යල) වී වගිව 

සඳහි මුව ශපොශහොය අව යතිව ශමට්රික් ශටොන් 
382,000ක් විය  

 අශනකුත් ශභෝග සඳහ  ිමුව ශපොශහොය අව යතිව යළ 

ව ශයන් ශමට්රික් ශටොන් 728,700ක් විය  

 ඒ අ ලව 2020 වර්ෂ්ඨය සඳහ  ිමුව ශපොශහොය අව යතිව 

යළ ව ශයන් ශමට්රික් ශටොන් 1,110,700ක් විය  

(මූලිරය: ජිතික ශපොශහොය ශල්කම් කිර්යිලය - 
ඇමුණුම 3**) 

 (ii)  

 2020 වර්ෂ්ඨශත යසියනික ශපොශහොය ආනයනය කිරීම 

සඳහි වැය කයන ලය මුව මුයල ආසන්න ව ශයන් 
රුපියල් මලියන 33,974කි   (ඇමුණුම 4**) 

 2020 වර්ෂ්ඨශත ආනයනය කයන ලය මුව ශපොශහොය 

ප්රමිේය යළ ව ශයන්  ශමට්රික් ශටොන් 891,000කි   
(ඇමුණුම 5**) 

    (මූලිරය - ජිතික ශපොශහොය ශල්කම් කිර්යිලය) 

 

(ඇ) අයිළ ශනොශේ  

  

ගු ජගත් කුමාස සුමිත්රාආසච්ික මහසත්ා 
(மாண்புமிகு ஜகத் குமார சுமித்ராரச்சி)  

(The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 

ගරු ක ිනියකතුමනි, අපව කලින් යැ ලවත් කළ විධියට 

කටයුතු කයන්ශන් නැති එක- [බිධි කිරීමක්  

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ාන ඇතුළත් නයිය පුසාතකය හි සම්බන්ධ පරිපූයකය 

ඔබතුමන්ලිට එවනවි   

 
ගු ජගත් කුමාස සුමිත්රාආසච්ික මහසත්ා 
(மாண்புமிகு ஜகத் குமார சுமித்ராரச்சி)  

(The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 

නැහැ, යැන් එවන්ශන් නැහැ  පිර්ලිශම්න්තුශේ මහ 

ශල්කම්තුමනි, යැන් එය එවන්ශන් නැහැ  මම Table Office 

එශක ලත් ඇහුවි  ඒ නිලධිරින් කිේවි, තිශබන ශමොනවිශයෝ 

ප්ර ානත් එක්ක, එවන්ශන් නැහැ කියලි  ඒ නිසි මන්ත්රීවරු 

යැ ලවත් නැහැ  එවැනි ප්ර ානයක් ශවලි ඊශතත් ශචෝයනි කළි  

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, සිමිනයශයන් ඒ අයිළ ශල්යන 

පිර්ලිශම්න්තුශේ ශව  අඩවියට ඇතුළත් කයනවි  සෑම 

මන්ත්රීවයයකුටම ඒවි බලිගන්න පුවවන්  එය පරීක්ෂ්ඨි කය 

බලන්න, ගරු මන්ත්රීතුමි  ඒ පිළිබඳ ගැටලුවක් තිශබනවි නම් 

නිවැරැදි කයන්නම්     

2683 2684 

  2015 2016 2017 2018 2019 

සහනිධිය 

මුයල්  

ප්රයිනය 

(රු  ම ) 

- 13,088.56 9,324.38 2,941.01 - 

වී 

ශපොශහොය 

සඳහි 

සහනිධිය 

(රු  ම ) 

39,787.65 - - 6,399.37 9,764.33 

වී 

ශපොශහොය 

සඳහි වූ  

දිගු කිලීන 

ේය ශගවීම 

(රු  ම ) 

- - 16,463.03 14,995.46 13,458.72 

වී 

නපොනහසොස 

්ඳහසා මුළු 

්හසනාධාස 

වියාම  

(ු. මි.) 

39,787.65 13,088.56 25,787.41 24,335.84 23,223.05 

————————— 
* * පු්පත්කාලනත ත්බා ඇත්. 
* *  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

* *  Placed in the Library. 

————————— 
* * පු්පත්කාලනත ත්බා ඇත්. 
* *  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

* *  Placed in the Library. 
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නසෝහසණ විනේවීස මහසත්ා අත් අඩාංගුව  ගැනීම ්හස 

මසණය: වි්පත්ස 
 திரு. சராஹை விசஜவீரவினது ககதும் மரைமும்: 

விபரம் 
ARREST AND DEATH OF MR. ROHANA WIJEWEERA: DETAILS 

2039/2022 
 

6. ගු බු ධික පිනසණ මහසත්ා (ගු ලලිත් එල්ලාවල මහසත්ා 

නවනුව ) 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை - மாண்புமிகு லலித் எல்லாவல 

சார்பாக)  

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Lalith 
Ellawala) 
මහජන ආයක්ෂ්ඨක අමිතයතුමිශගන් ඇූ  ප්ර ානය - (2): 

(අ) (i) ජනති විමුක්ති ශපයමුශණ් හිටපු නියක ශයෝහේ 
විශේවීය මහතිව 1989 11 12 වන දින එවකට 
පැවැති යජය විටින් අත් අඩංගුවට ශගන ඒ බව 
මිධය මඟින් ප්රකි යට පත් කයන ලය බවත්; 

 (ii) 1989.11.13 වන දින ඔහු  මය ශගොසා ඇති බවත්; 

 එතුමි යන්ශන්ය  

(ආ) (i) ශයෝහේ විශේවීය මහතිශව මයේය සාවිභිවික 
මයේයක්ය; 

 (ii) ශනො එශසේ නම්, ෝිතනයක්ය; 

 (iii) එම මයේය ෝිතනයක් නම්, ඒ සම්බන්ධශයන් ශ්රී 
ලංකිශේ අධිකයේයක් මඟින් ලබි ශයන ලය නඩු 
රණන්දුවක් තිශ ය; 

 (iv) ශමම මයේය සම්බන්ධශයන් ජනති විමුක්ති 
ශපයමුශණ් සිමිජිකයකු ශහෝ නියකයකු 
ශහෝ විටින් මති මඟින් කටයුතු කිරීමට පියවය 
ශගන තිශ ය; 

 යන්න එතුමි ශමම සභිවට යන්වන්ශන්ය   

(ඇ) ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ය  

 
 

 தபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு அகமச்சகரக் சகட்ட வினா: 

(அ) (i) மக்கள் விடுதகல முன்னைியின் முன்னாள் 

தகலவர் திரு. சராஹை விசஜவீர அவர்ககள 

1989.11.12ஆம் திகதி அப்சபாது ஆட்சியிலிருந்த 

அரசாங்கம் ககதுதசய்து, அது ததாடர்பாக 

ஊடகங்களின்மூலம் தவளிப்படுத்தியது என்ப 

கதயும்; 

 (ii) 1989.11.13ஆம் திகதி அவர் உயிாிைந்துள்ளார் 

என்பகதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

 

(ஆ) (i) திரு. சராஹை விசஜவீர அவர்களின் மரைம் 

இயற்கக மரைமா என்பகதயும்; 

 (ii) இன்சறல், அது ஒரு படுதகாகலயா என்ப 

கதயும்; 

 (iii) படுதகாகல எனின், அது ததாடர்பில் இலங்கக 

நீதிமன்றதமான்றினால் வைங்கப்பட்டுள்ள வைக் 

குத் தீர்ப்தபான்று உள்ளதா என்பகதயும்; 

 (iv) சமற்படி மரைம் ததாடர்பில் மக்கள் விடுதகல 

முன்னைியின் உறுப்பினர் ஒருவர் அல்லது 

தகலவர் ஒருவர் சட்டாீதியான நடவடிக்கக 

ககள சமற்தகாள்வதற்கு நடவடிக்கக எடுத் 

துள்ளாரா என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 
 

(இ) இன்சறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Public Security: 

(a) Is he aware that -  

 (i) on 12.11.1989 the then Government               
arrested Mr. Rohana Wijeweera, ex-leader 
of the Janatha Vimukthi Peramuna, and 
published that fact in the media; and 

 (ii) Mr.Rohana Wijeweera died on 13.11.1989? 
 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether Mr. Rohana Wijeweera’s death is a 
natural one; 

 (ii) or else, whether it is an assassination; 

 (iii) if the death is an assassination, whether 
there is a verdict given by a court of law in 
Sri Lanka; and 

 (iv) whether a member or a leader of the Janatha 
Vimukthi Peramuna has taken steps to insti-
tute legal action regarding the death? 

 

(c) If not, why? 
 
ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law)   

ගරු ක ිනියකතුමනි, මහජන ආයක්ෂ්ඨක අමිතයතුමි 

ශව ලශවන් මි එම ප්ර ානයට පිළිතුය ්වාගත්* කයනවි  

 
* ්වානම්්ය මත් ත්බන ලා ිළිතුරස: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட: 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ජනති විමුක්ති ශපයමුශණ් හිටපු නියක ශයෝහේ විශේවීය 
මහත  ි අත් අඩංගුවට ගැමම හ  ි මයේය සම්බන්ධශයන් 
1989 ශනොවැම්බර් මස 14, 18 හ  ි21 යන දිනවල නිකුත් වූ 
දිනමේ පුවත් පත්වල විර්ති පළ වී ඇත  

 (ii) එම පුවත් පත් විර්තිවල පිටපත් ඇමුණුම** යටශත් 
්දිරිපත් කය ඇත  

 

(ආ) (i) ශනොයම  

  ශම් සම්බන්ධශයන් අපයිධ පරීක්ෂ්ඨේ ශයපිර්තශම්න්තුව 
ශහෝ ශ්රී ලංකි ශපොලීටිශත ශවනත් සා ිනයක් මඟින් 
විමර් නයක් ටිදු කය ශනොමැත   

 (ii) ශනොයම  

 (iii) ශනොයම  

 (iv)     ශනොයම   

(ඇ) ජනති විමුක්ති ශපයමුශණ් හිටපු නියක ශයෝහේ විශේවීය මහත  ිඅත් 
අඩංගුවට ගැමම ශහෝ 1989 11 13 දින මය යෑම සම්බන්ධශයන් කිටිදු 
ශතොයතුයක් ශල්යනගත වී ශනොමැත  

2685 2686 

————————— 
*  පු්පත්කාලනත ත්බා ඇත්. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පිර්ලිශම්න්තුව 

 වගවත්ත්  යර් කර්මා්දත්ශයීයාලාව ්ඳහසා යටිත්ල 

පහසසුකම් : වැය කළ මුාල 
வகவத்கத ‘டயர்’ ததாைிற்சாகலக்கான 

உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் : தசலவிடப்பட்ட ததாகக 
INFRASTRUCTURE FACILITIES  FOR WAGAWATTA TYRE 

FACTORY: MONEY SPENT  

2059/2022 
 

8. ගු බු ධික පිනසණ මහසත්ා (ගු නලි්ද බණ්ඩාස ජයමහස 

මහසත්ා නවනුව ) 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை - மாண்புமிகு நலின் பண்டார 

ஜயமஹ சார்பாக)  

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Nalin 
Bandara Jayamaha) 
ආශයෝජන ප්රවර්ධන අමිතයතුමිශගන් ඇූ  ප්ර ානය - (2): 

(අ) (i)  ශහොයේ, වගවත්ත ටයර් කර්මින්ත ිලිව 
්දිකිරීශම් වයිපෘතියට යනුතල පහසුකම් ලබි දීම 
සඳහි භිවිත කයන ලය අයමුයල් කවශර්ය; 

 (ii) එම කර්මින්ත ිලිව සඳහි ලබි දී ඇති විදුලි 
සම්බන්ධතිව ශමගිශවොට් ශකොපමේය; 

 (iii) ්හත වයිපෘතිය සඳහි ජල සැපයුම ලබි ශයන ලය 
ආකියය කවශර්ය; 

 (iv) එම වයිපෘතිශත පිවිසුම් මිර්ගය ්දි කිරීම සඳහි 
යජය විටින් වැය කයන ලය මුයල ශකොපමේය; 

 යන්න එතුමි ශමම සභිවට යන්වන්ශන්ය   

(ආ) ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ය  
 

 முதலீட்டு சமம்பாடு அகமச்சகரக் சகட்ட வினா: 

(அ) (i) தஹாரை, வகவத்கத 'டயர்' ததாைிற்சாகல 

நிர்மாைக் கருத்திட்டத்திற்கு உட்கட்டகமப்பு 

வசதிககள வைங்குவதற்காகப் பயன்படுத்தப் 

பட்ட நிதியங்கள் யாகவதயன்பகதயும்; 

 (ii) சமற்படி ததாைிற்சாகலக்கு வைங்கப்பட்டுள்ள 

மின் இகைப்பானது எத்தகன தமகாவாட் 

என்பகதயும்; 

 (iii) சமற்படி கருத்திட்டத்திற்கு நீர் விநிசயாகம் 

வைங்கப்பட்டுள்ள விதம் யாததன்பகதயும்; 

 (iv) சமற்படி கருத்திட்டத்திற்கான நுகைவுப் 

பாகதகய நிர்மாைிப்பதற்கு அரசாங்கத்தால் 

தசலவிடப்பட்ட பைத்ததாகக எவ்வளவு 

என்பகதயும்; 

அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பரா? 

(ஆ) இன்சறல், ஏன்? 

asked the Minister of Investment Promotion: 

(a) Will he inform this House -  

 (i) the amount of funds that were utilized for 
providing infrastructure facilities for the 
project to construct the Wagawatta Tyre 
Factory in Horana; 

 (ii) the megawatt capacity of the electricity 
supply that has been provided to the said 
factory; 

 (iii) the manner in which the water supply is 
provided to the aforesaid project; and 

 (iv) the amount of money that was spent by the 
Government on the construction of the 
access road to the said project? 

(b) If not, why? 
 

ගු දිලුම් අමුණුගම මහසත්ා (ආනයෝජන ප්රවර්ධන සාජ 

අමාත්ුරමා) 
(மாண்புமிகு திளும் அமுணுகம - முதலீட்டு சமம்பாடு 

இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Dilum Amunugama - State Minister of Invest-
ment Promotion) 

ගරු ක ිනියකතුමනි, ආශයෝජන ප්රවර්ධන අමිතයතුමි 

ශව ලශවන් මි එම ප්ර ානයට පිළිතුය ්වාගත්* කයනවි  

 
* ්වානම්්ය මත් ත්බන ලා ිළිතුරස: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட: 

* Answer tabled: 

 
(අ) (i)  වගවත්ත කර්මින්ත කලිපය සඳහි අභයන්තය යනුතල 

පහසුකම් ලබ  ිදීම සඳහි ශ්රී ලංකි ආශයෝජන මණ්ඩලශත 
අයමුයල් ආසන්න ව ශයන් රුපියල් මලියන 302ක් පමේ 
භිවිත කය ඇත   

  ශමම මුයල ඍජුවම ටයර් කර්මින්ත ිලිව ්දි කිරීශම් 
වයිපෘතියට පමේක් ශනොව සම්පූර්ේ වගවත්ත කලිපශත 
යනුතල පහසුකම් සඳහ  ිවැය කයන ලදී  

 (ii) ලංකි විදුලිබල මණ්ඩලය විටින් ටයර් කර්මින්ත ිලිව 
සඳහ  ිශමගිශවොට් 18ක විදුලි සම්බන්ධතිවක් ලබ  ිදී ඇත  

 (iii)   වගවත්ත කර්මින්ත කලිපය සඳහි ශහොයේ අපනයන 
සැකසුම් කලිපශත ටිට ජලනළ මිර්ගයකින් ජලය ලබ  ිදී 
ඇත  

 (iv) වයිපෘතිශත පිවිසුම් මිර්ගය ්දි කිරීම සඳහ  ි යජය විටින් 
මුයල් වැය කය ශනොමැත   

  වගවත්ත ශවළඳ කලිපශත පිවිසුම් මිර්ගය ්දි කිරීම සඳහ  ි
රුපියල් 494,374,993 60ක් වැය කයන ලදී  

(ආ) අයිළ ශනොශේ  

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සා ිවය නිශයෝග 27(2) යටශත් ප්ර ානය, විපක්ෂ්ඨ නියක ගරු 

සජිත් ශප්රේමයිස මැතිතුමි  

 
නපෞ ගලිකව ාැනුම් දීනම්ද ඇසූ ප්රශයීයපනය 

தனி அறிவித்தல் மூல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

ආබාධ ්හිත් පු ගලය්ද සුබ්ාධන ්හස ්ාංවර්ධන 

ක්රියාකාසකම් ්ඳහසා ාායක කස ගැනීම 
மாற்றுத்திறனாளிககள நலன்புாி மற்றும் 

அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகளில் 

இகைத்துக்தகாள்ளல் 
ENGAGEMENT OF DIFFERENTLY-ABLED PEOPLE IN                  

WELFARE AND DEVELOPMENT ACTIVITIES 
 

ගු ්ජිත් නප්රේමාා් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிசரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු ක ිනියකතුමනි, සා ිවය නිශයෝග 27(2) යටශත් මි 

පහත සඳහන් ප්ර ානය ්දිරිපත් කයනවි  

2687 2688 
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 ශමයට සමසාත ජනගහනශයන් මලියන 1 7ක් -ලක්ෂ්ඨ 17ක් - 

පමේ, එනම් සමසාත ජනගහනශයන් ටියයට 7ත්, 9ත් අතය 

පිරිසක් ආබිධ සහිත පුද්ගලයන් වනවි  ටිය අව යති හි වුවමනි 

සපුයිගැමශම්දී, එනම් ෛවයය පහසුකම්, අධයිපනය සහ රැකියි 

කටයුතුවලට ශයොමු වීශම්දී ශමයට ශපොදු පහසුකම්වල පවතින අඩු 

පිඩු නිසි ඔවුන්ට දුෂ්ඨාකයති රැසකට මුහුේ දීමට ටිදුව තිශබනවි  

ශමම ආබිධ සහිත ජනතිවශව අව යති ශමන්ම කුසලති 

හඳුනිගනිමන් යශට් සිමිනය පුයවැටියන් ්ලක්ක ශකොට ටිදු 

කයන සෑම සුබසිධන සහ සංවර්ධන ක්රියි යිමයකටම ආබිධ 

සහිත තැනැත්තන් යියක කයගැමම සඳහි කටයුතු කළ යුතුයි  ඒ 

සඳහි ආබිධ සහිත ප්රජිව මුහුේ ශයන ශභෞතික ශමන්ම 

ප්රතිපත්තිමය බිධි ය ්වත් කිරීම ටිදු කළ යුතුයි  එශසේම, ආණ්ඩුව 

ආබිධිත ප්රජිවට ටිය අියශයෝග ජය ගැමමට අව ය සහශයෝගය 

ලබි දීම සඳහි මූලිකත්වය දී කටයුතු කළ යුතුයි   

ගරු ක ිනියකතුමනි, මි විශ ේෂ්ඨශයන්ම මතක් කයන්න 

කැමැතියි, පසු වය ජනිධිපතිවයේශතදී අප ශම් යශට් ලක්ෂ්ඨ 17ක් 

පමේ වූ ආබිධ සහිත ජනතිව සමෙ සමිජ  වවිසුමකට ප්රශේ  

වුණු බව  ඒ ප්රතිපත්ති මිලිව තමයි යැන් මි ළෙ ශම් තිශබන්ශන්  

මි එම ප්රතිපත්ති මිලිව ්වාගත්* කයනවි, ගරු 

ක ිනියකතුමනි   

 එයි ඒ ජනිධිපතිවයේය ජයග්රහේය කයපු තැනැත්ති අය 

ජනිධිපති තනතුශර්ත් නැහැ  නමුත්, එතුමි නිශයෝජනය කයමන් 

නිර්මිේය වුණු ආණ්ඩුව අශපොශහොසත් ශවලි තිශබනවි, 

ආබිධිත ප්රජිව ශව ලශවන් ්ටු කළ යුතු කිර්ය භියය ්ෂ්ඨාට 

කයන්න   

ආබිධිත ජනතිව ගැන ක ි කයන ශකොට මි කියන්න ඕනෑ, 

පුද්ගලයන් 1,000කට ආබිධ සහිත අය 87ශයශනකු ටිනුන බව  

2011 වර්ෂ්ඨශත සංගේනය අ ලව යළ ව ශයන් අප ශම් සංයයි 

කියන්ශන්  ආබිධ සහිත තැනැත්තන්ශගන් ටියයට 57ක් 

කින්තිවන්; ටියයට 43ක් පිරිම අය  අශ් යශට් සමසාත 

ජනගහනශයන් ආබිධ සහිත කින්තිවන් ටියයට 5ක් ්න්නවි  

ආබිධ සහිත ඡන්ය යියකයන් ්න්නවි, ලක්ෂ්ඨ 12ක් පමේ  ඒ 

නිසි ආබිධ සහිත ජනතිව ශනොසලකි හැරීම ටිදු කයන්ශන් 

නැතිව, ඒ අය මුහුේ ශයන ගැටලුවලට, ප්ර ානවලට සිධමය 

විසඳුම් ලබි දීම යජශත වගකීමක් සහ යුතුකමක් වනවි  ඒ අ ලව, 

ශමය ජිතික වැයගත්කමකින් යුතු ගැටලුවක් ව ශයන් සලකි 

පහත සඳහන් ප්ර ානවලට නි ාචිත පිළිතුරු හි පැහැදිලි කිරීම් 

යජශයන් බලිශපොශයොත්තු ශවනවි  

1.   ආබිධ සහිත තැනැත්තන් පිළිබඳ ජිතික ක්රියිකිරී 
සැලැසාම, 2020 වර්ෂ්ඨශතදී යිවත්කිලීන කය ්දිරිපත් 
කිරීමට සැලසුම් කය ඇති බව එවකට විෂ්ඨයභිය 
අමිතයතුමය විටින් පිර්ලිශම්න්තුශේදී 2020 02 06 දින 
ප්රකි  කය ල ලැබුවි  

 එයි ඒ ප්ර ානය ඇහුශේත් මමයි  එවකට ටිනු ඇමතිතුමය 
කිේවි, එය යිවත්කිලීන කයනවි කියලි  නමුත්, ශම් 
වනශතක් එය ක්රියිත්මක ශවලි නැහැ  එම සැලැසාම 
ශමශතක් ක්රියිත්මක ශනොවූශත ඇයි  එම සැලැසාම 
ක්රියිත්මක කිරීමට අශ්ක්ෂ්ඨි කයන්ශන් කවයි වනවිට ය  
එම සැලැසාම ක්රියිත්ම කිරීම පටන් අයශගන අවසන් කයන 
දින පිළිබඳව ශම් ගරු සභිවට ්දිරිපත් කයන්ශන් ය  

2. ආබිධ සහිත තැනැත්තන්ශව අයිතිවිටිකම් සඳහි වූ 
ජිතික ශකොමෂ්ඨන් සභිවක් ආබිධ සහිත පුද්ගල සංවිධින 
ඒකිබද්ධ ශපයමුේ පුන පුනිම ්ල්ලුම් කය තිශබනවි  ඒ 

අ ලව, ශම් යශට් විශ ේෂ්ඨශයන්ම ආබිධ සහිත ප්රජිවශව 
අයිතිවිටිකම් සුයක්ෂ්ඨි වන ආකියයට ආණ්ඩුක්රම 
වයවසා ිව සංශ ෝධනය කයමන් ප්රතිපියන සකසා කිරීමත්, 
ඒ විශවම ජිතික ශකොමෂ්ඨන් සභිවක් ලබි දීමත් 
ක්රියිත්මක කයන්ශන් කවයි ය  ආබිධ සහිත තැනැත්තන් 
පිළිබඳ එක්සත් ජිරණන්ශව ප්රඥ්තිශත 33 වැනි වගන්තිශත 
සඳහන් නිර්ේියකයන්ට අ ලූලලව සංශ ෝධනය කය ල 
ලැබූ නව පනත් ශකටුම්පත ශම් යක්වි පිර්ලිශම්න්තුවට 
්දිරිපත් ශනොවීමට ශහේතු කවශර් ය  හැම යිම කියනවි, 
එක්සත් ජිරණන්ශව ප්රඥ්තියට අ ලූලලව අලුත් මති 
ශගශනනවි කියලි  තිශබන මතිය සංශ ෝධනය කයනවි 
කියලි  නමුත්, එය ක ිවට පමේක් සීමි වි තිශබනවි  
ශමය කඩිනමන් පිර්ලිශම්න්තුවට ්දිරිපත් කිරීමට යජය 
අශ්ක්ෂ්ඨි කයන්ශන් ය  එශසේ නම්, ඒ කවයි වනවිට ය  

3. රවේිබිධිත පුද්ගලයින්ට ටිය අව යති ්ටු කය ගැමශම්දී 
සංඥි භිෂ්ඨිව අතයව ය ශේ  ශම් වනවිට ශකටුම්පත් කය 
ඇති සංඥි භිෂ්ඨි පනත පිර්ලිශම්න්තුවට ්දිරිපත් 
ශනොවූශත මන් ය  එම පනත් ශකටුම්පතත් 
පිර්ලිශම්න්තුවට ්දිරිපත් ශනොකයන්ශන්  ඇයි  ශම් යශට් 
ලක්ෂ්ඨ 17ක් වූ ආබිධිත ජනතිවට ශම් පවතින ක්රමය 
යටශත් ක්රියිත්මක වන කුඩම්මිශව සැලකිල්ලය ශම් 
තවදුයටත් ක්රියිත්මක කයන්ශන්  එම සංඥි භිෂ්ඨි පනත් 
ශකටුම්පත පිර්ලිශම්න්තුවට ්දිරිපත් කයන්ශන් කවයිය  
එම පනත් ශකටුම්පත පිර්ලිශම්න්තුවට ්දිරිපත් කයන 
නි ාචිත දින වකවි ල කවශර්ය   

4. ශමයට යිජය ආයතනයන්හි සංඥි භිෂ්ඨි පරිවර්තකයින් 
ශකොපමේ සංයයිවක් ශසේවශත ශයදී ටිටී ය  එම පිරිස 
ප්රමිේවත් යැයි යජය ටිතන්ශන් ය  ශනොඑශසේ නම්, 
්දිරිශතදී යිජය ශසේවයට සංඥි භිෂ්ඨි පරිවර්තකයින් බඳවි 
ගැමමට යජය කටයුතු කයන්ශන් ය   

5. විශ ේෂ්ඨ අව යති සහිත යරුවන් පිසල් අධයිපනය සඳහි 
ශයොමු කයවීශම් යජශත සැලසුම කුමක් ය  එම යරුවන්ට 
අධයිපනය ලබි දීම සඳහි විශ ේෂ්ඨ පුහුණුව ලත් ගුරුවරුන් 
ප්රමිේවත් පරිදි ටිටීය  පිසල් අධයිපනශයන් පසු එම 
යරුවන් වෘත්රණය අධයිපනය සඳහි ශයොමු කයවීමට යජය 
සතු වැඩ පිළිශවළ කුමක්ය  

6. ප්රශේ  පහසුකම් ශනොමැති වීම ආබිධිත ප්රජිවට යිජය 
ආයතනවල ශසේවිවන් ලබි ගැමම සඳහි බිධිවක් වී ඇති 
බව යජය යන්ශන් ය  එශසේ නම්, ඒ සඳහි යජය ශගන ඇති 
ක්රියි මිර්ග කවශර්ය  ්දිරියට ශගොඩනැඟිලි ්දිකිරීම් සඳහි 
සැලසුම් අ ලමත කිරීශම්දී ආබිධිත ප්රජිවශව ප්රශේ  
පහසුකම් අනිවිර්ය අංගයක් විය යුතු බවට විධිවිධින ශගන 
ඒමට යජය කටයුතු කයන්ශන්ය  

ගරු ක ිනියකතුමනි, ශම් වනවිටත් පිර්ලිශම්න්තුව 2006 

අංක 1467/15 යයන ගැසට් පත්රශත සඳහන් නිශයෝග මඟින් ශපොදු 

සා ින සහ ශපොදු ශගොඩනැඟිලිවල ප්රශේ  පහසුකම් සකසා කළ 

යුතු බවට නිශයෝග කය තිශබනවි  නමුත්, ඒ නිශයෝග ක්රියිත්මක 

ශවන්ශන් නැහැ    එම ගැසට් පත්රය ශම් අවසා ිශේ දී මි  ්වාගත්* 

කයනවි   

එශමන්ම ටියලු යිජය ආයතන ආබිධ සහිත තැනැත්තන්ට 

ප්රශේ  පහසුකම් සකසා කළ යුතු බවට ශරේෂ්ඨාධිධිකයේය මඟින්ය 

රණන්දුවක් ලබි දී තිශබනවි  SCFR No. 221/2009 යයන එම 

ශරේෂ්ඨාධිධිකයේ රණන්දුවත් මම ්වාගත්* කයනවි  

2689 2690 

————————— 
*  පු්පත්කාලනත ත්බා ඇත්. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
**  පු්පත්කාලනත ත්බා ඇත්. 
* *   நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

**  Placed in the Library. 



පිර්ලිශම්න්තුව 

පසුව නැවතත්, 2018 වර්ෂ්ඨශතදී යිජය ආයතන ලැයිසාතුවක් 

නම් කයලි, ආබිධ සහිත තැනැත්තන්ට එම යිජය ආයතනවල 

ප්රශේ  පහසුකම් සකසා කළ යුතු බවට ශරේෂ්ඨාධිධිකයේය මඟින් 

SC FR Application No. 273/2018 නඩුශවන් රණන්දුවක් ලබි දී 

තිශබනවි  ගරු ක ිනියකතුමනි, ශම් ටියලුම ශල්යන මි  

්වාගත්* කයනවි   

ආබිධිත ප්රජිව ශව ලශවන් ශරේෂ්ඨාධිධිකයේය දුන් රණන්දු 

ක්රියිත්මක කයන්ශන්ත් නැහැ; යජය නිකුත් කයන ගැසට් පත්ර 

ක්රියිත්මක වන්ශන්ත් නැහැ  ශම්ක හරි විහිවවක්  ශමශහම 

ශවන්ශන් ඇයි, ශම්වි ක්රියිත්මක ශනොකයන්ශන් ඇයි කියි මි 

ය ජශයන් අහන්න කැමැතියි   

7. ආබිධ සහිත පුද්ගලයින්ට යජය මඟින් ලබිශයන රුපියල් 
5,000 දීමනිව සමෘද්ධි බැංකු හයහි පමේක් ලබි දීමට 
කටයුතු ආයම්භ වී ඇති බවත්, ශම් ශහේතුශවන් පසු වය මිස 
ශයක තුළ එම දීමනිව ආබිධිත පුද්ගලයින්ට ශනොලැබී 
ඇති බවත් විර්ති ශේ  ශමහි සතයතිව කුමක්ය  ශමම 
දීමනිව සමෘද්ධි බැංකුව හයහි පමේක් ලබි දීමට කටයුතු 
කිරීම තුළින් ආබිධිත ප්රජිව  ශබොශහෝ අපහසුතිවන්ට 
මුහුේ ශයන බව යජය යන්ශන්ය  ඒ සඳහි යජය ශගන ඇති 
පියවය කවශර්ය   

 සාතුතියි  
 
ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law)   

ගරු ක ිනියකතුමනි, ගරු විපක්ෂ්ඨ නියකතුමි විටින් සා ිවය 

නිශයෝග 27(2) යටශත් අසන ලය ප්ර ාන මිලිශේ ඇතුළත් 5වන 

ප්ර ානය අධයිපනයට සම්බන්ධ වන නිසි මි එම ප්ර ානයට පිළිතුරු 

ලබි ශයනවි  ශසසු ප්ර ාන සඳහි විෂ්ඨයභිය අමිතයතුමි විටින් ්දිරි 

දිනයකදී පිළිතුරු ලබි ශයයි  

ගරු ක ිනියකතුමනි, 5වන කියේශයන් අහන්ශන් විශ ේෂ්ඨ 

අව යති සහිත යරුවන් පිළිබඳවයි  එයට පිළිතුරු ශමශසේයි  

ජිතික අධයිපන ශකොමසම විටින් සකසා කය ඇති විශ ේෂ්ඨ 

අධයිපන ප්රතිපත්ති මිලිව අ ලව විශ ේෂ්ඨ අධයිපන අව යති සහිත 

ටිසුන් ශව ලශවන් පිසල් අධයිපන වැඩසටහනක් හඳුන්වි දී ඇත  

එම වැඩසටහන අ ලව සෑම වසයකම ජනවිරි 31 දිනට වයස 

අවුරුදු 3 සම්පූර්ේ කයන විශ ේෂ්ඨ අධයිපන අව යති සහිත 

ළමුන්ශව - children with special education needs - ශතොයතුරු 

ලියි පදිංචි කය ල ලැශ    

ජිතික ප්රතිපත්තියට අ ලව විශ ේෂ්ඨ අධයිපන අව යති සහිත 

ළමුන්ට යැනට ආයම්භ කය ක්රියිත්මක වන විශ ේෂ්ඨ අධයිපන වැඩ 

පිළිශවළ ශමශසේය  

1. සෑම වසයකම ජනවිරි 31 දින වන විට වයස අවුරුදු 3 
සම්පූර්ේ කළ විශ ේෂ්ඨ අධයිපන අව යති සහිත ළමුන් 
හඳුන  ිගැමම  

2. හඳුන  ිගත් ළමයින්ශව ශයමේපියන්ට ශසෞයය හි අධයිපන 
අමිතයිං  එක්ව ශයමිපියන් යැ ලවත් කිරීශම් අවසා ි 
තුනක් ලබි දීම  

3. වයස අවුරුදු 4 දී විශ ේෂ්ඨ අධයිපන අව යති සහිත යරුවන් 
2023 වර්ෂ්ඨශත ටිට පිසල්වලට ඇතුළත් කිරීම  

4. එශලස වයස අවුරුදු 4 දී, උග්ර ආබිධිත ටිසුන්ට ්ගැන්වීමට 
ගුරු පුහුණුව ලබි දී ඇති පරිදි ගුරුවරුන් ්ගැන්වීම 
ආයම්භ කිරීම  ඒ සඳහි අන්තර්කයේ අධයිපන ගුරු 
මිර්ශගෝපශද්  සකසි ඇත  

5. විශ ේෂ්ඨ අධයිපන ක්රශමෝපිය පන්ති කිමයය ශහවත් 
විශ ේෂ්ඨ අධයිපන ඒකකය තුළ සංවර්ධනය වූ ටිසුන් 
ප්රි මක ශහෝ සිමිනය පන්තියකට ඒකීයකයේය කය ල 
ලැශ   1969 ටිටම ශමම integration වැඩ පිළිශවළ පැවති 
අතය, එය යැන් මනිව සංවිධිනය ශකශයමන් පවරණ  

6. සිමිනය පන්ති කිමයශත ්ශග ලම ලබන ටිසුන් 
5ශයශනකුට විශ ේෂ්ඨ අධයිපන ගුරු භවශතකුශව සහිය 
ඇතිව ප්රි මක අධයිපනය ලබි දීමට සැලසුම් කය ඇත  

7. අධයිපන තක්ශසේරුකයේ විර්තිවට අ ලව විශ ේෂ්ඨ 
අධයිපනය ශනොලබන, එශහත් සුව ආබිධිත ටිසුන් 
පළමුවන ශරේකවයට ඇතුළත් කිරීශම්දී කුමන ගේයකින් 
ශහෝ ටියයට 3  ආබිධිතභිවය පයනම් කයශගන සිමිනය 
ක්රමයට 2024 වර්ෂ්ඨශත ටිට පිසලට ඇතුළත් කිරීමට 
විධිවිධින ශයොයි ඇත  

8. විභිග සහන යටශත් විභිගයට ශපම ටිනුන අඩු ආයියම් 
සහිත විශ ේෂ්ඨ අධයිපන අව යති ටිසුන්ට 6 ශරේකවශත දී 
ශිෂ්ඨයිධිය ප්රයිනය කිරීශම්දී අමතය ශිෂ්ඨයත්ව 250ක් ලබි 
දීම 2018 වර්ෂ්ඨශත ටිට ආයම්භ කය ඇත  

9. විභිග සහන යටශත් 5 ශරේකවශත ශිෂ්ඨයත්වයට ශපම ටිනුන 
ටිසුන්ට පිසල් ලබි දීශම්දී අමතය සහන සලසි ඇත  

10. උසසා ශපළට ළමුන් ඇතුළත් කිරීශම්දී විභිග සහන යටශත් 
විභිගයට ශපම ටිනුන විශ ේෂ්ඨ අධයිපන අව යති සහිත 
ටිසුන්ට සහන සලසි ඇත  

11. 2014 වන විට විශ ේෂ්ඨ අධයිපන ගුරු පුහුණුව ලැබූ 
ගුරුවරුන් 588ශයශනකු ශවනත් විෂ්ඨයයන් ්ගැන්වීම නිසි 
ශමම ටිසුන් 3,500කට පමේ අධයිපනය අහිම වී තිබුකව  
2014 දී යජශත  වණුම් පිළිබඳ කියක සභිශේ හි අධයිපන 
කටයුතු පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂ්ඨේ කියක සභිශේ උපශයසා 
පරිදි, විශ ේෂ්ඨ අධයිපන ගුරුවරුන් ශවනත් විෂ්ඨයයන් 
්ගැන්වීම නවති ඇත  ඒ අ ලව යැනට ඒ අව ය 
ගුරුවරුන්ශව ඌනතිව 200 යක්වි අඩු කය ඇත  වියයි 
ඨ ධවල පුහුණුව ලැබූ 8,000ක පිරිසකට පත්වීම් ශයන්න 
ූ යිනම් කය තිශබනවි, ඒ ප්රතිඵල නිකුත් වූ වහිම   

ඒ 8,000 අතය 200ශයශනකු පමේ ්න්නවි, විශ ේෂ්ඨ 

අධයිපනය ලබි දීම සඳහි පුහුණු කළ  ඒ අයශගන් ශම් අඩුව 

පිරිමසි ගන්න පුවවන්කම තිශබනවි   

 
ගු ්ජිත් නප්රේමාා් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிசரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු අමිතයතුමනි, මම තවත් අමතය කියේිවක් ඔබතුමිශව 

අවධිනයට ශයොමු කයනවි  උපිධිධිරින් සංවර්ධන නිලධිරින් 

හැනුයට බඳවි ගැමශම්දී ශමශතක් කල්  විශද්  වි ාවවියයිල ශහෝ 

එම විශද්  වි ාවවියයිලවලට අ ලබද්ධිත ශද්ශීය ආයතන මඟින් 

උපිධිය ලබි ගත් අයටත් එම පත්වීම් ලබි දුන්නි  හැබැයි, බිහිය 

උපිධිධිරින් හැනුයට සලකි, ඒ අය උපිධිධිරි පත්වීම් ලබි දීමට 

 ලසුදුසුයි කියන වර් මකයේය යටශත් එම පත්වීම් ලබි ශනොදීපු 

4,461ක පිරිසක් ශමවය ්න්නවි  ශමච්චය කල් බිහිය 

උපිධිධිරින්ටත් එම පත්වීම් ලබි දුන්නි  අපි ශම් සම්බන්ධශයන් 

2691 2692 

[ගරු සජිත් ශප්රේමයිස මහති  

————————— 
*  පු්පත්කාලනත ත්බා ඇත්. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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වැඩිදුයටත් කරුණු ශහොයි බලනශකොට යැන ගන්න ලැබුේි, 

ප්රතික්ශෂ්ඨේප වුණු ඒ සෑම රැකියි අශ්ක්ෂ්ඨකයකුම වි ාවවියයිල 

ප්රතිපියන ශකොමෂ්ඨන් සභිව පිළිගත් වි ාවවියයිලයකින් උපිධිය 

සම්පූර්ේ කය ඇති බව  ඒ අ ලව 4,461ක පිරිසක් වි ිල 

අසිධියේයකට, ්මහත් ඨ ඩනයකට, අසහනයකට ලක් ශවලි 

තිශබනවි  ඒ අය ශව ලශවන් ඔබතුමි ලබි ශයන විසඳුම ශමොකක්ය 

කියලි මම යැනගන්න කැමැතියි   
 
ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ගරු ක ිනියකතුමනි, සංවර්ධන නිලධිරින් බඳවි ගත්ශත් 

යිජය පරිපිලන අමිතයිං ශයන්  ඒ බඳවි ගත්ත ශකොටශසන් 

පිරිසක් තමයි පිසල්වලට අ ලයුක්ත කශළේ  යැනටත් ඒ අයශව 

පිලන කටයුතු ටිදු වන්ශන් යිජය පරිපිලන අමිතයිං ය හයහි  

ඒ අය පිසල්වලට අ ලයුක්ත කය තිශබනවි පමේයි  මට මතකයි, 

ඒ අවසා ිශේදීත් ඔය ප්ර ානය මතු වුේි  වි ාවවියයිල ප්රතිපියන 

ශකොමෂ්ඨන් සභිව පිළිගත් වි ාවවියයිලයකින් ලබි ගත් උපිධියක් 

නම්, එය වලංගුයි  ඒ නිසි ශම් ප්ර ානය යිජය පරිපිලන 

අමිතයිං ශයන්ම විසඳිය යුතුයි  හැබැයි ඒ අයට අවසය ශයනවි 

නම්, ඒ අය බඳවි ගත්ති නම්, ඒ අයටත් ශපොදුශේ අවුරුදු 35ට අඩු 

ප්රතිපත්තිය මත, ගුරු ශසේවි වයවසා ිව අ ලව -මි කලින් කියපු 

මුල් කිණ්ඩ තුනටම ඇතුළත් ශවලි- විභිගයට ශපම ටිනුන්න 

පුවවන්, ගුරු වෘත්තියට එනවි නම්  හැබැයි මූලික රණන්දුව ගන්න 

ඕනෑ, යිජය පරිපිලන අමිතයිං ශයන්  මම ඒ පිළිබඳව ඒ 

අමිතයිං ශත අවධිනය ශයොමු කයවන්නම්   

 
ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු ක ිනියකතුමනි, ගරු විපක්ෂ්ඨ නියකතුමි මතු කශළේ 

්ති වැයගත් කියේයක් බව අපි පිළිගන්නවි  සමිජ 

සවිබලගැන්වීම් අමිතයිං ය ශම් විෂ්ඨය සම්බන්ධව දීර්ෝ කිලයක් 

තිසාශසේ කටයුතු කය තිශබනවි  ශම් සඳහි අව ය මති යිමුව සකසා 

කයන්න අධිකයේ, බන්ධනිගිය කටයුතු අමිතයිං ය විධියට අපි 

අවසා ි ගේනිවකදී මැදිහත් ශවලි තිශබනවි  ඒ අ ලව අයිළ 

අමිතයිං යත් සමෙ මති ශකටුම්පතකුත් අපි සම්පියනය කළි  

ඊට අමතයව, විශ ේෂ්ඨ අව යති ඇති තැනැත්තන්ශව සංගම් 

ගේනිවක් තිශබනවි, ඒ උයවියත් එකතු ශවලි යම් මති යිමුවක් 

සකසා කයලි තිශබනවි  ශම් පිළිබඳව දීර්ෝ ව ශයන් සිකච්ඡි 

කයලි අපි කමටුවක් පත් කළි  ඒ කමටුශේ සභිපතිවයයි විධියට 

පත් කශළේ ගරු අජිත් මින්න්ශප රුම මන්ත්රීතුමි  එතුමි යටශත් ඒ 

කමටුව ක්රියිත්මක ශවනවි  එතුමි අපට යැ ලම් දීලි තිශබනවි, ඒ 

කමටුව සිර් කව ක්රියිත්මක ශවන බව  ඒ කමටුශේ විර්තිව ලය 

වහිම අයිළ අේපනත් සම්මත කය ගැමම සඳහි අපි පියවය 

ගන්නවි   

ගරු ක ිනියකතුමනි, සංඥි භිෂ්ඨිව සම්බන්ධව කියනවි 

නම්, යිජය මිධයයක් වන ජිතික රූපවිහිනිය ඒ සම්බන්ධශයන් 

යම් ආකියයක මැදිහත්වීමක් ටිදු කය තිශබනවි  ගරු 

ක ිනියකතුමනි, ඔබතුමිත් යකිනවි, අශ් ශම් පිර්ලිශම්න්තුශේ 

රැසාවීම් කටයුතු විකි ශතදීත් අපි ක ි කයන ශද්වල් 

නිලධිරිනියක් සහ නිලධිරි මහත්මශයක් විටින් සංඥි භිෂ්ඨිශවන් 

පරිවර්තනය කයන ආකියය  නමුත් ඒ  ප්රජිව මතක් කය ටිනුනවි, 

ශම් අව යතිව පිළිබඳව ශපෞද්ගලික මිධයශයන් ප්රමුයතිවක් ලබි 

ශනොදීම පිළිබඳව  ඒ සම්බන්ධශයන් ඔවුන්ශව සිධියේ ්ල්ලීමක් 

තිශබනවි  අපි ඒ කියේයත් එම කමටුශේදී සිකච්ඡි කයලි, හැකි 

්ක්මනට ඒ සම්බන්ධශය ලත් අේපනත් ්දිරිපත් කයන්න කටයුතු 

කයනවි, ගරු විපක්ෂ්ඨ නියකතුමනි   

 

ගු අනුප ප ප්කුවල් මහසත්ා (්මාජ ්විබලගැ්දවීම් සාජ 

අමාත්ුරමා) 
(மாண்புமிகு அனுப பஸ்குவல் - சமூக வலுவூட்டுகக 

இராஜாங்க அகமச்சர்)  

(The Hon. Anupa Pasqual - State Minister of Social Empow-
erment)  

ගරු ක ිනියකතුමනි,  සමිජ ශසේවි ශයපිර්තශම්න්තුවත්, 

ආබිධ සහිත පුද්ගලයින් සඳහි වන ජිතික මහ ශල්කම් 

කිර්යිලයත් තිශබන්ශන් සමිජ සවිබලගැන්වීම් අමිතයිං ය 

යටශත්  ගරු විපක්ෂ්ඨ නියකතුමි විටින් සා ිවය නිශයෝග 27 (2) 

යටශත් අසන ලය ප්ර ානශත සමහය ශකොටසාවලට පිළිතුරු දීම 

සඳහි ශතොයතුරු ශගො ල කිරීමට අව ය බැවින්, එම ප්ර ානවලට 

පිළිතුරු ලබි දීම සඳහි සමිජ සවිබලගැන්වීම් අමිතයතුමි 

ශව ලශවන් මම  සතියක කිලයක් ්ල්ලි ටිනුනවි  
 

ගු බු ධික පිනසණ මහසත්ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු බුද්ධික පතියේ මන්ත්රීතුමි, ශමොකක්ය point of Order 

එක   
 

ගු බු ධික පිනසණ මහසත්ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු ක ිනියකතුමනි, 38වන සා ිවය නිශයෝගය සහ 52වන 

සා ිවය නිශයෝගය ශකශයහි මම ඔබතුමිශව අවධිනය ශයොමු 

කයවනවි   

අග්රිමිතයවයයිශගන් අස ල ලබන ප්ර ානවලට මිස 

ගේනිවකින් අපට අවසා ිව ලැබුශණ් නැහැ  ගරු 

ක ිනියකතුමනි, ඔබතුමි ඒ ගැන අවධිනය ශයොමු කයලි, 

38වන සා ිවය නිශයෝගය යටශත් අග්රිමිතයවයයිශගන් අස ල 

ලබන ප්ර ානවලට යැන් අවසා ිව ශනොලැශබන්ශන් ඇයි, එම 

සා ිවය නිශයෝගය අත්හිටුවලිය තිශබන්ශන් කියන කියේය 

ශසොයි බලන්න   

ඊළෙට, 52වන සා ිවය නිශයෝගය ශකශයහිත් මම ඔබතුමිශව 

අවධිනය ශයොමු කයවනවි, ගරු ක ිනියකතුමනි  මම 

පිර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්ලි යැනට අවුරුදු 12ක් ශවනවි  ඒ කිලශත 

ටිට විවිධ මන්ත්රීවරු විටින් ශපෞද්ගලික මන්ත්රී පනත් ශකටුම්පත් 

්දිරිපත් කළි  කලින් කලට ආණ්ඩු විටිශයනවි  එතශකොට එම 

පනත් ශකටුම්පත් නැවතත් ්දිරිපත් කයනවි  ගරු 

ක ිනියකතුමනි, කරුණු විමසුශවොත් ඔබතුමිටත් යැන ගන්න 

පුවවන් ශවයි, සමහය ශපෞද්ගලික මන්ත්රී පනත් ශකටුම්පත් ඔය 

විධියට අවුරුදු 12ක්, 15ක් තිසාශසේ ්දිරිපත් කය තිශබන බව  

අශනක් කියේය තමයි, ඒ පනත් ශකටුම්පත අවුරුදු 10ක් තුළදී 

සම්මත වුශණ් නැත්නම්, නැවතත් මුල ්ඳලිම වියයම් කයශගන 

එම කටයුත්ත කයන්න ටිදුවීම  ගරු ක ිනියකතුමනි, ගම්වල 

තිශබන ශපයහැයක් සම්බන්ධව ශහෝ ශපොදු සුබසිධන ආයතනයක් 

ගැන තමයි ශපෞද්ගලික මන්ත්රී පනත් ශකටුම්පතකින් ්දිරිපත් 

ශවන්ශන්  නැවතත් ඒ පිළිබඳව පුවත් පතක පළ කයනවිය 

කියන්ශන්, ඒ මනිසුන්ට යයන්න බැරි මුයලක් ඒ සඳහි  වියයම් 

කයන්න ශවනවි කියන එකයි  ඒ නිසි ශම් සම්බන්ධශය ලත් 

කඩිනම් ක්රියිමිර්ගයක් ගන්න ක්රමශේයයක් හයන්න කියලි මම 

්ල්ලි ටිනුනවි   අග්රිමිතයවයයිශගන් අස ල ලබන ප්ර ාන සහ 

ශපෞද්ගලික මන්ත්රී පනත් ශකටුම්පත් කියන කියේි ශයකම 

ශකශයහි ගරු සභිනියකතුමිශවත් අවධිනය මි ශයොමු 

කයවනවි   

2693 2694 



පිර්ලිශම්න්තුව 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම ඒ  සම්බන්ධශයන් අයිළ උපශයසා නිකුත් කයන්නම්   

ශපෞද්ගලික කරුණු පැහැදිලි කිරීම, යිජය අමිතය ගරු 

ටිවශන්සතුශයයි චන්ද්රකින්තන් මැතිතුමි   

 

ගු සිවන්ද්ුරනසයි ච්දද්රකා්දත්්ද 

මහසත්ාන  නපෞ ගලික කුණු පැහසැදිලි 

කිරීම 
மாண்புமிகு சிவசநசதுகர சந்திரகாந்தனது 

தசாந்த விளக்கம் 
PERSONAL EXPLANATION BY                                     

HON. SIVANESATHURAI SANTHIRAKANTHAN 

 
ගු සිවන්ද්ුරනසයි ච්දද්රකා්දත්්ද මහසත්ා (ග්රාමීය ය මාර්ග 

්ාංවර්ධන සාජ අමාත්ුරමා) 
(மாண்புமிகு சிவசநசதுகர சந்திரகாந்தன் - கிராமிய வீதிகள் 

அபிவிருத்தி இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Sivanesathurai Santhirakanthan - State Minister 
of Rural Road Development) 
தகௌரவ சபாநாயகர் அவர்கசள, எனது சிறப்புாிகம 

சம்பந்தமாகப் சபசுவதற்கு வாய்ப்பளித்தகமக்கு நன்றி.  

கடந்த 06.10.2022 அன்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர் 

மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன் அவர்கள் என்னுகடய 

சிறப்புாிகமகய மீறும் வககயிசல இந்தச் சகபயிசல பல 

கருத்துக்ககளக் கூறியிருந்தார். முக்கியமாக அவர் சார்ந்த 

கட்சியினுகடய ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினருகடய 

சிறப்புாிகம மீறப்பட்டதாக, ஊடகத்கத கமயப்படுத்திய ஒரு 

குற்றச்சாட்டிசல என்கனயும் இழுத்து, அவகரப் பாதுகாப்புப் 

பிாிவினர் பின்ததாடர்வதாகவும் நான் விடுதகலப் புலிகள் 

அகமப்பில் இருந்ததாகவும் பலவிதமான குற்றச்சாட்டுக்ககளக் 

கூறிச் சசறடிப்கப சமற்தகாண்டு எனது நற்தபயருக்குக் 

களங்கத்கத ஏற்படுத்தியிருந்தார். அதிலும் முக்கிய சதசியப் 

பிரச்சிகனயாக, கடந்த காலங்களிசல எதிர்க்கட்சியிலிருந்த 

தற்சபாகதய சனாதிபதி அவர்ககளயும் என்கனயும் 

தகாளுவிவிடுகின்ற பாைியில் கருத்துக்ககளச் 

தசால்லியிருந்தார். 600 தபாலிஸார் தகால்லப்பட்டதற்கும் 

எனக்கும் சம்பந்தம் இருப்பது சபான்றதான ஒரு 

குற்றச்சாட்கடயும் முன்கவத்திருந்தார்.  

தகௌரவ சபாநாயகர் அவர்கசள, இதற்கு நான் இந்தச் 

சகபயிசல ஒரு ததளிவான பதிகல அளிக்கசவண்டும். நான் 

விடுதகலப் புலிகள் அகமப்பில் இருந்சததனன்பது ஊர் 

அறிந்த, உலகம் அறிந்த உண்கமதான். 1990 - 1991ஆம் 

ஆண்டு காலப்பகுதியிசல நான் பாடசாகலயில் கல்வி 

கற்றுக்தகாண்டிருந்சதன். அப்சபாது என்னுகடய வயது 16 

ஆகும். அந்த அடிப்பகடயில், அப்பட்டமான 

குற்றச்சாட்டுக்ககளப் பாராளுமன்றத்தில் முன்கவப்பதும் 

அந்தக் காலப்பகுதியில் பள்ளிவாசலில் இடம்தபற்ற 

தகாகலகளுடன் என்கனச் சம்பந்தப்படுத்திப் சபசுவது 

சபான்ற விடயங்களும் தவிர்க்கப்படசவண்டும். முக்கியமாகப் 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன் 

அவர்கள் இந்தப் பாராளுமன்றத்தில் என்னுகடய 

நற்தபயருக்குக் களங்கத்கத ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். 

அக்காலத்தில் நான் சந்சதக நபராகக் ககதுதசய்யப்பட்ட 

விடயத்கதக் குறிப்பிட்ட அவர், தான் நீதிமன்றத்கத 

மதிக்கசவண்டிய ஒரு பிரபலமான சட்டத்தரைியாக 

இருந்தும்கூட, நான் நீதிமன்றத்தினால் விடுதகல 

தசய்யப்பட்ட விடயத்கதக் குறிப்பிடவில்கல. அவர்களுகடய 

அரசியல் இலாபத்திற்காக அல்லது கிைக்கு மாகாைத்திசல 

எங்களுகடய அரசியகல இல்லாமல் தசய்வதற்காகச் 

தசால்லப்படும் காழ்ப்புைர்ச்சியினாலான சபச்சுக்ககள 

இந்தச் சகப ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடாது.  

தகௌரவ சபாநாயகர் அவர்களிடம் நான் விநயமாக 

முன்கவக்கும் விண்ைப்பம் என்னதவன்றால், ‘சிறப்புாிகம’ 

என்ற கருப்தபாருளின் அடிப்பகடயில், நான் சகபயில் 

இல்லாதிருந்த சவகளயில், அவர் தான் சார்ந்த ஒருவருக்காகத் 

தனக்குச் சம்பந்தமில்லாத விடயங்ககளக் கூறி என்மீது 

கவத்த குற்றச்சாட்டுக்ககள ‘ஹன்சாட்’ பதிவிலிருந்து 

அகற்றசவண்டுதமன்பதும் இனிவரும் காலங்களிசல 

தங்களுக்குச் சம்பந்தமில்லாத விடயங்ககளச் ‘சிறப்புாிகம 

என்ற அடிப்பகடயில் சகபயிசல சபசுவதற்கு அனுமதி 

வைங்கக்கூடாது என்பதுமாகும்.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශයෝජනි පිළිබඳ යැ ලම් දීම, ගරු සභිනියකතුමි  
 

 

පාර්ලිනම්්දුරනේ ක යුුර 
பாராளுமன்ற அலுவல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 

ගරු ක ිනියකතුමනි, මි පහත සඳහන් ශයෝජනිව ්දිරිපත් 

කයනවි:  

"නයිය පත්රශත ප්රධින කටයුතුවල අංක 14 යයන විෂ්ඨය පිළිබඳ වැඩ  

අය දින රැසාවීශම්දී පිර්ලිශම්න්තුශේ සා ිවය නිශයෝග 27හි 

විධිවිධිනයන්ශගන් නියහසා විය යුතු ය " 

 
ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා ්ම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
  

II 
 

ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law)   

ගරු ක ිනියකතුමනි, මි පහත සඳහන් ශයෝජනිව ්දිරිපත් 

කයනවි:  

" "විසර්ජන" පනත්  ශකටුම්පත (2023) සලකි  බැලීම  සඳහි  

පිර්ලිශම්න්තුශේ  සා ිවය නිශයෝග 75(1) හි සඳහන් "විටි හය" යන වචන 

ශව ලවට "විසාස" යන වචන ආශද්  කිරීශමන් ක්රියිත්මක විය යුතු ය " 
 
ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා ්ම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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III 
 
ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law)   

ගරු ක ිනියකතුමනි, මි පහත සඳහන් ශයෝජනිව ්දිරිපත් 

කයනවි:  

"2022 ශනොවැම්බර් 15 අෙහරුවියි, 16 බයියි, 17 බ්රහසාපතින්යි, 18 

ටිකුය ැියි, 19 ශසනසුයියි, 21 සඳුයි සහ 22 අෙහරුවියි "විසර්ජන" 

පනත් ශකටුම්පත (2023) සලකි බැලීම සඳහි ශවන් කළ දිනයන් විය යුතු 

ය " 
 
ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා ්ම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

පාර්ලිනම්්දුරනේ රැ්පවීම් 
பாராளுமன்ற அமர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law)   

ගරු ක ිනියකතුමනි, මි පහත සඳහන් ශයෝජනිව ්දිරිපත් 

කයනවි:  

"පිර්ලිශම්න්තුශේ සා ිවය නිශයෝග 8හි විධිවිධිනවල කුමක් සඳහන්ව 

තිබුේ ය, 2022 ශනොවැම්බර් 14 සඳුයි පිර්ලිශම්න්තුව රැසාවන දිනයක් විය 

යුතු ය " 
 
ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා ්ම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

II 
 
ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ගරු ක ිනියකතුමනි, මි පහත සඳහන් ශයෝජනිව ්දිරිපත් 

කයනවි:  

"පිර්ලිශම්න්තුශේ සා ිවය නිශයෝග 75(2)හි විධිවිධිනවල කුමක් 

සඳහන්ව තිබුේය, "විසර්ජන" පනත් ශකටුම්පත (2023) සලකි බැලීම 

සඳහි 2022 ශනොවැම්බර් 15 අෙහරුවියි ටිට 21 සඳුයි යක්වි ශවන් කළ 

දිනයන්හි රැසාවීම් පැවැත්ශවන කිල ශේලිව පූ  භි  9 30 ටිට අ භි  6 00 

යක්වි විය යුතු ය  අ  භි  5 30 ට පිර්ලිශම්න්තුශේ සා ිවය නිශයෝග 8(5) 

සහ (6) ශේය ක්රියිත්මක විය යුතු ය  අ භි  6 00 ට ක ිනියකතුමි ප්ර ානය 

ශනොවිමසි පිර්ලිශම්න්තුව කල් තැබිය යුතු ය " 
 
ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා ්ම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

III 
 
ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law)   

ගරු ක ිනියකතුමනි, මි පහත සඳහන් ශයෝජනිව ්දිරිපත් 

කයනවි:  

"පිර්ලිශම්න්තුශේ සා ිවය නිශයෝග 75(2)හි විධිවිධිනවල කුමක් 

සඳහන්ව තිබුේ ය, "විසර්ජන" පනත් ශකටුම්පත (2023) සලකි බැලීම 

සඳහි ශවන්කළ 2022 ශනොවැම්බර් 22 අෙහරුවියි රැසාවීම් පැවැත්ශවන 

කිල ශේලිව පූ  භි  9 30 ටිට අ  භි  5 00 යක්වි විය යුතු ය  අ  භි  5 00 

ට ක ිනියකතුමි ප්ර ානය ශනොවිමසි පිර්ලිශම්න්තුව කල් තැබිය                         

යුතු ය " 
 

ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා ්ම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රධින වැඩ කටයුතු  නයිය පත්රශත විෂ්ඨය අංක 1 ටිට 14 යක්වි 

්දිරිපත් කිරීම  
 

සුළු හිමිකම් අධිකසණ කාර්ය පටිපාටිය 

පනත් නකටුම්පත් 
சிறுசகாாிக்கக நீதிமன்றங்களின் 

நடவடிக்ககமுகறச் சட்டமூலம் 
SMALL CLAIMS COURTS’ PROCEDURE BILL 

නාවන වස කියවීනම් නිනයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டகள வாசிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 
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ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා 

(අධාපන අමාත් ්හස පාර්ලිනම්්දුරනේ ්වානායකුරමා) 
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த - 

கல்வி அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும்) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law - 
Minister of Education and the Leader of the House of Parlia-
ment) 
ගරු  ක ිනියකතුමනි, අධිකයේ, බන්ධනිගිය කටයුතු හි 

ආණ්ඩුක්රම වයවසා ි ප්රතිසංසාකයේ අමිතයතුමි ශව ලශවන්, 

"පනත් ශකටුම්පත යැන් ශයවන වය කියවිය යුතුය" යි මි ශයෝජනි 

කයනවි  

එශසේම අය දින නයිය පත්රශත සඳහන් විෂ්ඨය අංක 2 ටිට 14 

යක්වි වූ ශයෝජනි ය මි ්දිරිපත් කයනවි  ගරු ක ිනියකතුමනි, 

අතයව ය මහජන ශසේවි පනත යටශත් වන ශයෝජනි සම්මත ය 

පිළිබඳව විපක්ෂ්ඨශත ප්රධින සංවිධියකතුමිශව යම් එකෙතිවක් ය 

තිශබනවි   
 

ප්රශයීයපනය ්වාිමමුඛ කසන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු (ආචිර්ය) විජයයිස යිජපක්ෂ්ඨ ඇමතිතුමි  
 

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 
take the Chair. 

 

අනුරුව ගු කථානායකුරමා මූලා්නනය්ද ඉවත් වූනය්ද, 
නිනයෝජ කථානායකුරමා [ගු අජිත් සාජපක්ෂ මහසත්ා] 
මූලා්නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலசவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

[மாண்புமிகு அஜித் ராஜபக்ஷ] தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. AJITH RAJAPAKSE] took the Chair. 

2697 2698 



පිර්ලිශම්න්තුව 
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ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා 

(අධිකසණ, බ්දධනාගාස ක යුුර හසා ආණ්ඩුක්රම වව ප්ථා 

ප්රින්ාං ප්කසණ අමාත්ුරමා) 
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ - நீதி, சிகறச்சாகலகள் அலுவல்கள் மற்றும் 

அரசியலகமப்பு மறுசீரகமப்பு அகமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC - Minister of 
Justice, Prison Affairs and Constitutional Reforms) 

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, අධිකයේ අමිතයිං යට 

අයිළව අය දිනශතදී අපි පනත් ශකටුම්පත් නවයක් සහ රීති 

කීපයකුත්, තවත් අමිතයිං  ශයකකට අයිළව නිශයෝග සහ 

ශයෝජනි සම්මතයකුත් සම්මත කය ගැමම සඳහි ගරු 

පිර්ලිශම්න්තුවට ්දිරිපත් කය තිශබනවි   ශම් යශට් යල් පැන  වය 

සමහය මති ශවනසා කයලි, පද්ධතිශත ශවනසක් - system change 

එකක් - කයන්න ඕනෑය කියලි ජනතිව ශලොකු 

බලිශපොශයොත්තුවකින් ්න්න ශමොශහොතක තමයි, අපි අය දිනශතදී 

ශම් පනත් ශකටුම්පත්, රීති සහ නිශයෝග සම්මත කය ගැමම සඳහි 

පිර්ලිශම්න්තුවට ්දිරිපත් කය තිශබන්ශන්  හිටපු අධිකයේ 

අමිතය ගරු අලි ස රි මැතිතුමි කමටු යිශියක් පත් කයලි, 

ශබොශහෝ අේපනත් පිළිබඳව කරුණු ගැවරින් අධයයනය කයලි, 

විනිසුරුතුමන්ලි සහ ශජයෂ්ඨාධ මතිඥවරුන්ශවත් සහශයෝගය ලබි 

ශගන ශම් මති පද්ධතිශත ශලොකු ශවනසක්, ශපයළියක් ටිදු 

කයමන් තමයි ශම් මති රීති පිර්ලිශම්න්තුවට ්දිරිපත් කයන්න 

කටයුතු කය තිශබන්ශන්   

ශම් පනත් ශකටුම්පත් අතය, විෂ්ඨවර්ග, අබිං සහ 

අන්තයියයියක ඖෂ්ඨධ වර්ග (සංශ ෝධන) පනත් ශකටුම්පතත් අපි 

ගරු සභිවට ්දිරිපත් කය තිශබනවි  අපි ප්රධින ව ශයන් 

බලිශපොශයොත්තු වුණු කියේි කිහිපයක් ශම් පනත් ශකටුම්පතට 

ඇතුළත් කය තිශබනවි  විශ ේෂ්ඨශයන්ම ශම් පනත සම්මත කයපු 

කිලශත ශනොතිබුණු අලුත් විෂ්ඨ මත් ද්රවය අය සමිජයට හඳුන්වි දී 

තිශබනවි  අය සමිජය මත් ද්රවය විටින්  වල ගත්ත තත්ත්වයකට 

පත් ශවලි තිශබනවි  විශ ේෂ්ඨශයන්ම අයිසා කියන මත් ද්රවයය ශම් 

පනශත් උපශල්යනශත සඳහන් ශනොවී තිබුේ ශයයක්  අයිසා 

කියන්ශන්, ්තිම භයිනක මත් ද්රවයයක්  අපි ඒ පිළිබඳව විශ ේෂ්ඨඥ 

ෛවයයවරුන්ශව මතය විමසි බැලුවි  අශනකුත් මත් ද්රවයවලට 

වඩි, ඒ පිවිච්චි කයන උයවියශව ශමොළශත ෛසල විනි  කයන, 

මනිසාසු විකෘති තත්ත්වයට පත් කයන ්තිම භයිනක මත් 

ද්රවයයක්, ශම්ක  ඔවුන්ශව මතය තමයි, ශම් මත් ද්රවයයට ඇ බැහි 

වූශවකුශව ජීවත් වීශම් කිල සීමිව අවුරුදු ශයකකට සීමි ශවනවි 

කියන එක  අවුරුදු ශයකකින් එහිට ඔවුන්ට ජීවත් වීශම් හැකියිව 

නැති ශවනවි, ශම්වි පිවිච්චි කශළොත්  ඒ තයම්ම භයිනක විෂ්ඨ 

මත් ද්රවයයක් තමයි අයිසා කියන්ශන්   

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, මතිය ක්රියිත්මක කයන්න 

අපි ශකොතයම් උත්සිහය යැරුවත් යම් යම් අවසා ිවලදී මතිශත 

අඩු පිඩුකම් නිසි, නිලධිරින්ශව දූෂිත ක්රියි නිසි අත්අඩංගුවට 

ග ල ලබන විෂ්ඨ මත් ද්රවය නැවතත් සමිජයට මුයි හරින අවසා ි අපි 

යැකලි තිශබනවි   ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, ඒක ටිද්ධ 

ශවන්ශන් ශම්වි අධිකයේය භියශත ශහෝ ශපොලීටිය භියශත යඳවි 

තබි ගැමශම්දීයි  ශමවැනි විෂ්ඨ මත් ද්රවය අහු වුේිට පසාශසේ නඩුව 

පවත්විශගන යිම සඳහි ප්රමිේවත් සිම්පල් තබිශගන, ඒවි 

පිළිබඳ ඡියිරූප හි සික්ෂි ්තිරි කයශගන, අයිළ පිර් ාවය 

සහභි ව කයශගන, විනිසුරුවරුන්ශව නිර්ශද් ය සහ අධීක්ෂ්ඨේය 

යටශත් ඒ විෂ්ඨ මත් ද්රවය විනි  කයන්න අපි ප්රතිපියන හඳුන්වි 

ශයනවි  ඒ ආකියයට අපි ශම් විෂ්ඨ මත් ද්රවය  නැවත නැවතත් 

සමිජයට යිම වළක්වන්න කටයුතු කයනවි   

වයස අවුරුදු 18ට අඩු අයට යඬුවම් දී ටිය ශගවල්වලට යැවීම 

ශව ලවට පුනරුත් ිපනයට ශහෝ පරිවිසයට යැවීම සඳහි 

ප්රතිපියන ශම් මති රීති යටශත් සකසා ශවනවි  වර්තමින මති 

අ ලව, මත් ද්රවයවලට ඇ බැහි වූ තැනැත්තන් අධිකයේ 

නිශයෝගයකින් ශතොයව පුනරුත් ිපනයට යැවීම පිළිබඳ ගැටලු 

තිශබනවි  ඒවි නියිකයේය කයශගන, සාශේච්ඡිශවන් වුේත් 

පුනරුත් ිපනයට ශහෝ පරිවිසයට ශයොමු ශවලි ඒ ඇ බැහි වූවන් 

ශම් යශට් නිවැයදි පුයවැටියන් බවට පත් ශවන්න ්ඩ ශයන්න 

ශලොකු උත්සිහයක් යයනවි  ඒ විශවම ශහශයොයින්, ශකොශක්න්, 

ශමෝෆින් විශව විෂ්ඨ මත් ද්රවය වයිපිය කළ අය, ඒවි ළෙ තබි ගත් 

අය සම්බන්ධව පවතින මතිය තමයි, ඒ ප්රමිේය ග්රෑම් 2කට වැඩියි 

නම් මයණීය යණ්ඩනය ශහෝ ජීවිතින්තය යක්වි ටිය යඬුවම් ලබි 

දීමට අධිකයේයට බලය දී තිබීම  අය ටිය ශගවල්වල පවතින 

තත්ත්වයත් සැලකිල්ලට භිජන  කයලි ග්රෑම් 2 කියන සීමිව ග්රෑම් 

5 යක්වි වැඩි කයන්න ශම් මතිශත සංශ ෝධනයක් ශගනැල්ලි 

තිශබනවි  අපි උපශද් ක කියක සභිවලදී ශම් සම්බන්ධ ගැටලු 

කිහිපයක් නැවත සිකච්ඡි කළි  ඒ අ ලව, අපි ඇප ලබි දීම 

සම්බන්ධ කියේශතදී එකෙතිවකට ආවි, Committee Stage 

එශක්දී යම් කිටි සංශ ෝධනයක් කයමු කියලි  ඒ අ ලව, මත් ද්රවය 

ග්රෑම් 10 යක්වි ළෙ තබි ගත් ශකශනකුට ඇප දීශම් බලය 

මහිධිකයේයට ලබි ශයන්න විශවම ග්රෑම් 10ට වඩි වැඩි 

ප්රමිේයකට ශචෝයනි ලබන ූදදිතයන්ට ඇප දීම 

අියයිචනිධිකයේයට පවයන්න එකෙතිවකට ආවි  ශමහිදී යස 

පරීක්ෂ්ඨක විර්තිව අ ලව පිරිටිදු, - pure - ග්රෑම් 10 කියන සීමිව 

තමයි සලකන්ශන්  සමහය ශවලිවට සිමිනය ශවශළඳ ශපොශළේ 

තිශබන මත් ද්රවයවලින් ුදද්ධ ග්රෑම් 10ක් හයි ගන්න අඩුම තයමන් 

ග්රෑම් 60ක්, 70ක්, 80ක් විශව ප්රමිේයක් තිශබන්න ඕනෑ  ඒ 

පිළිබඳව ක්ෂ්ඨකවකව යස පරීක්ෂ්ඨක විර්ති ලබි දීශම් වැඩ 

පිළිශවළකුත් අපි ක්රියිත්මක කයශගන යනවි  

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, අය කිලශත අපි හඳුනි 

ශනොගත්, විෂ්ඨ මත් ද්රවය විධියට භිවිත කයන ඖෂ්ඨධ තිශබනවි  

ශසෞයය අමිතයිං ශයන් ශම්වි සම්බන්ධව  යැඩි සීමි පනවි 

තිබුේත් සමහය ෆිමටිවල ශනොසැලකිලිමත්කම නිසිත්, මුයල් 

උපයන්න තිශබන කෑයයකම නිසිත් ශම්වි විකුේන තත්ත්වයට 

පත් ශවලි තිශබනවි   

අය මත් ද්රවය ජිලය එයිට වඩි පුවල් ශවලි තිශබනවි  eZ 

cash ක්රමය හයහි මත් ද්රවය මලට ගන්න අය හුෙක් අය පුරුදු 

ශවලි තිශබනවි  ෛවයයවරු කියන විධියට, අය අශ් යශට් 

තරුේ පයම්පයිශවන් ලක්ෂ්ඨ හතයහමියක් විතය විෂ්ඨ මත් 

ද්රවයවලට ඇ බැහි ශවලි ්න්නවි  අපට ශතොයතුරු ලැබිලි 

තිශබනවි eZ cash හයහි මුයල් ශගවලි, -ගරු නිශයෝජය 

ක ිනියකතුමනි, ඔබතුමිශව ප්රශද් ශත ජනතිව මට ශතොයතුරු 

යිශියක් ලබි දුන්නි- ප්රශද් ශත කිශලෝමීටර් කණුශේ අංකය 

යැම්මිම; උයිහයේයක් විධියට පයකුණු අධිශේ ම මිර්ගය කියලි 

120 කණුවප කියලි යැම්මිම 120 කිශලෝමීටර් කණුව තිශබන 

තැනදී රෑට ඒ කුඩු පිර්සලය පහළට අතහැයලි යනවි කියලි  

එතශකොට අය පුද්ගලයි ඒ ශවලිවට ඇවිල්ලි ඒ පිර්සලය 

ගන්නවි  ඒ විශව ්තිම සංවිධිනිත්මක ජිලයක් හයහියි ශම් 

ශද්වල් ක්රියිත්මක වන්ශන්   

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, ඒ එක්කම මම ශම් 

කියේයත් සඳහන් කයන්න ඕනෑ  අය "අරුේ" පුවත් පශත් මුල් 

පිටුශේ යම් ප්රවෘත්තියක් පළ කය තිබුේි, මයණීය යණ්ඩනය සහ 

ජීවිතින්තය යක්වි ටිය යඬුවම් ලබි දීම පිළිබඳ කියේශතදී,  

ශහශයොයින් ඇතුව ඒ මත් ද්රවය ග්රෑම් 2ක කියන සීමිව ග්රෑම් 10 

යක්වි වැඩි කය තිශබනවි කියලි  මිධයශේදියකු ඊශත මට ක ි 

කයලි ඒ පිළිබඳව ඇහුවි  හැබැයි, ඔහු මශගන් ඇහුශේ ඇප දීම 
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2022 ශනොවැම්බර් 10 

සම්බන්ධව යම් කිටි ශවනසක් අපි කයනවිය කියන කියේය  

එතැනදී මම සඳහන් කළි, මත් ද්රවය ග්රෑම් 10 යක්වි ළෙ තබි 

ගැමම සම්බන්ධශයන් මහිධිකයේයට ඇප ශයන්න බලයක්  

තිශබනවි, හැබැයි ග්රෑම් 10ට වැඩි නම් අියයිචනිධිකයේයටයි ඒ 

බලය තිශබන්ශන් කියලි  මම හිතන්ශන් ඔහු ඒ කියේය වයයවි 

වටහිශගන ශවන්න ඇති  ග්රෑම් 10 යක්වි කියන සීමිව තමයි 

මයණීය යණ්ඩනය සහ ජීවිතින්තය යක්වි ටිය යඬුවම් ලබිදීම 

ශව ලශවන් අපි සංශ ෝධනය කයන්න යන්ශන් කියි ස෯ඳහන් වන 

එක නිවැයදි ශවන්න ඕනෑ කියේයක්     

කුමන යජයක් තිබුේත්, මතිය ක්රියිත්මක කයන ආයතන මත් 

ද්රවය නිවියේය කිරීම සඳහි වි ිල උත්සිහයක් යයනවි, ගරු 

නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි  මත් ද්රවය කල්ලි සම්බන්ධශයන් 

කටයුතු කයන එක ශලශහටි පහසු ශයයක් ශනොශවයි   සමහය ඒවි 

අවි ආයුධ අයශගන ්න්න පිතිල කල්ලිවලට සම්බන්ධ 

සංවිධිනිත්මක ආයතන විධියට පවත්විශගන යන ඒවි  ඒවි  

මතිශත රැහැනට ශගශනන්න ශපොලිසා නිලධිරින් වි ිල 

පරිරමයක් යයනවි  අය උශද් අශ් ්ෂ්ඨික් යහුමින් මන්ත්රීතුමි ශම් 

පිළිබඳව ගරු සභිශේදී ප්ර ාන කළි  ශපොලිසා ශයපිර්තශම්න්තුව ශම් 

විශව නඩුවකට අයිළ කියේි ඔ්පු කයන්න වි ිල ප්රයත්නයක් 

යයනවි  සමහය ශවලිවට ඒ උයවිය තමන්ශව ජීවිතය පයදුවට 

තබම ලයි ශම් වයිපියවල ශයශයන ජිවියම්කරුවන් සම්බන්ධව 

මතිය ක්රියිත්මක කයන්ශන්  ඒ විශවම, මතිපති 

ශයපිර්තශම්න්තුශේ නිලධිරින්, මතිඥවරු වි ිල උත්සිහයක් 

යයනවි ශම් ප්ර ාන සම්බන්ධශයන් කටයුතු කයන්න  හැබැයි, 

සමහය ශවලිවට ඒවි ශබොශහොම අවතක්ශසේරුවට ලක්වන අවසා ි 

අපි යකිනවි   

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, සමහය ශවලිවට 

අධිකයේවලදී පවි ශපොලීටිශත, මතිපති ශයපිර්තශම්න්තුශේ 

නිලධිරින් ්ති අපහසු තත්ත්වයට පත් ශවනවි  අධිකයේය 

සාවිධීනයි  අධිකයේය සාවිධීනව කටයුතු කයන්න ඕනෑ   ඒ ගැන 

ගැටලුවක් නැහැ   නමුත්, අපට සමහය කියේිවලදී ශපන්වි 

තිශබනවි, එක එක අධිකයේ අ ලව කටයුතු කයන ආකියය 

ශවනසා බව  සමහය විනිසුරුවරුන් කුඩු සම්බන්ධව යක්වන්ශන් 

අමුතු ආකල්ප  උතුයට  වය ශවලිශේ උතුශර් ශපොලිසා නිලධිරින්ට 

තිබුණු ශලොකු ගැටලුවක් තමයි, ඒ ප්රශද් ශත එක මශහසාත්රිත් 

අධිකයේයකට කුඩු අල්ලලි ශගනියන්න ඒ ශපොලිසා නිලධිරින්ට 

තිබුණු බය  ශමොකය, ඒ මශහසාත්රිත්වයයි ඒ ශපොලිසා නිලධිරින් 

්ති අපහසුතිවට පත් වන විධියට විශේචනය කයලි, ශයොසා 

කියලි අවසිනශතදී ඔවුන්ව අපයිධකියශයෝ බවට පත් කයන්න 

යනවි  ඒ නිසි ශම් අධිකයේ ක්රියි කලිපය පිළිබඳවත් අපි 

අධිකයේ ශසේවි ශකොමෂ්ඨන් සභිවට යැ ලම් දී තිශබනවි  සමහය 

ශවලිවට මහිධිකයේයට  වයිම, යජශත මතිඥවරුන්ටත්, 

අතිශර්ක ශසොලිටිටර් ජනයිල්වරුන්ටත් ශම් විශව ප්ර ානවලට 

මුහුේ ශයන්න ටිද්ධ ශවලි තිශබනවි  සමහරු ශත්රුම් ගන්ශන් 

නැහැ,  ශපොලීටිය සහ මතිපති ශයපිර්තශම්න්තුව ්ෂ්ඨාට කයන්ශන් 

ජිතික කර්තවයයක් බව  ගිසාතුවක් ලබි ගැමම සඳහි ශසේවි 

යියකයකු ශව ලශවන් ශපම ටිටීමක් ශනොශවයි ඒ උයවිය 

කයන්ශන්   යිජයය ශව ලශවන්, ශම් යශට් තරුේ පයම්පයිව 

ආයක්ෂ්ඨි කයගන්න මහත් කැප කිරීමක් තමයි ඒ අය  කයන්ශන්  ඒ 

නිසි අපට ටිද්ධ ශවනවි, ශම් පිළිබඳව අලුශතන් හිතන්න  

ශමොකය, ශම් ප්ර ානය නියිකයේය කයන එක, වසංගතයක් වැනි 

ශම් කියේය නිම කයන එක ශපොලීටියටවත්, අධිකයේයටවත් 

තනිශයන් කයන්න බැහැ  ශම්කට සමිජශත යියකත්වයක් 

ලැශබන්න ඕනෑ   

හුෙක් පළිත්වලට  වයිම ශබොශහෝශයනි කියන කරුණුවලින් 

අපිට ශත්රුම් ගන්න ශද්වල් තිශබනවි, ගරු නිශයෝජය 

ක ිනියකතුමනි  සමහය ප්රශද් වල අය ශම් කුඩු වයිපිරිකශයෝ 

කවුය කියලි යන්නවි  කුඩු ශබයි හරින්ශන් කවුය කියලිත් 

යන්නවි  හැබැයි, ඒ අය ගැන ශපොලීටියට ශතොයතුයක් ශයන්න 

ඔවුන් බයයි  ශමොකය, ශපොලීටිශයන් ශම් ශතොයතුරු එළියට 

 වශයොත්, ඒ ශගොල්ලන්ශව ජීවිත අවයිනමට ලක් ශවන නිසි  ඒ 

බය නිසි ශම් යශට් සමහය පුයවැටිශයෝ ශතොයතුරු ලබි ශනොශයන 

තත්ත්වයක් තිශබනවි   

ඒ විශවම, යශට් ප්රටිද්ධ පිසල්වල යරුවන් අයිසා වැනි මත් 

ද්රවය  අයශගන අහු ශවලි තිශබනවි  සමහය විදුහල්පතිවරු, 

ගුරුවරු ශම් ශතොයතුරු යට ගහනවි   

ඒ ශතොයතුරු එළියට යන්න ශයන්ශන් නැහැ  අපටත් කියි 

තිශබනවි, "ඒ ශතොයතුරු එළියට  වයිම පිසලට මහි කැලලක් 

ඇති වනවි  ඒ නිසි ශම්වි මිධයයට යන්න ශයන්න ශහොඳ නැහැ" 

කියලි  එම නිසි ඒ ශතොයතුරු ශහළියයේ කයන්ශන් නැතිව ඒ 

ශගොල්ලන් වසන් කයන අවසා ි තිශබනවි  ඒ ශතොයතුරු වසන් 

කය ශගන ශම් කිර්යය කයන්නත් බැහැ, ගරු නිශයෝජය 

ක ිනියකතුමනි  අය අශ් යට ්තිම භයිනක, අනතුරුයියක 

තත්ත්වයකයි තිශබන්ශන්  මම ක ි කයන්ශන් ශම් යශට් 

ආර්ථිකය කඩි ශගන වැටුණු එක ගැන ශනොශවයි  ඒ ගැන 

හැශමෝම යන්නවි  අය වනශකොට අප ශනොශයකුත් ශහේතූන් මත 

පිල්වලට, කල්ලි, කණ්ඩියම්වලට ශබදිලි, යණ්ඩු සරුවල් 

කයමන් ්න්න අතයතුය ශම් යට මත් ද්රවයවල ්ති භයිනක 

ශගොදුයක් බවට පත් ශවලි තිශබනවි   ශම් තත්ත්වය පිටුපස 

ක්රියිත්මක ශවන්ශන් කවුය කියි ශසොයි බලි කටයුතු  කයන්න 

ඕනෑ  

අප යන්නවි, හයිනු යිජයයට ටිදු ශවලි තිශබන්ශන් කුමක්ය 

කියලි  ඒ ගැන ශම් පිර්ලිශම්න්තුශේදීත් මන්ත්රීවරු ශබොශහෝ 

ශයශනක් ක ි කළි  ඒ ජනතිවට මත් ද්රවය -විසාකි, බියර්, වයින් 

විශව ශද්වල්- ශනොමශල් දීලි, ඒ යශට් තරුේ පයපුය 

සම්පූර්ේශයන්ම ඒවිට ශපොලඹවලි, මුව යිජයයම මතින් මත් 

කයවලි, ශනොශයකුත් විශද්  යිජයයන් හයිනු යිජයශත ආධිපතයය 

පතුරුවි ශගන එහි සම්පත් ූ යි කන තත්ත්වයට අය වනශකොට 

පත් ශවලි තිශබනවි  ඒ යශට් පුයවැටියන්ශව ආයු කිලය අය 

වනශකොට අවුරුදු 30ට, අවුරුදු 32ට අඩු ශවලි තිශබනවි  මම 

හිතන්ශන් ඒකම තමයි යැන් ශ්රී ලංකිශේත් ක්රියිත්මක ශවන්ශන්  

ඒ යශට් ශනොමශල් බියර්, විසාකි ශබදුවි විශව අශ් යශට්ත් විෂ්ඨ 

මත් ද්රවය යම් ආකියයකට වයි්ත කයමන් පවතින බව අපට 

ශපශනනවි  අශ් විශව යටක ලක්ෂ්ඨ හතයකට, හතයහමියකට 

වැඩි තරුේ පයම්පයිවක් මතට ඇ බැහි ශවලි තිශබනවි කියන 

එක ්තිම බයපතළ කියේයක්  විශ ේෂ්ඨශයන් පිසල්වල පිරිම 

යරුවන් පමේක් ශනොශවයි ගැහැ ල යරුවන් පවි ශම් අයිසා වැනි 

මත් ද්රවයවලට හුරු ශවච්ච බවට සිධක අප ඕනෑ තයම් යැක 

තිශබනවි  ඒ නිසි අප ශයෝජනි කය තිශබනවි, ශම් මත් ද්රවය 

උවදුය මැෙලන්න කිර්යසිධක බලකියක් පත් කයන්න කියලි  

අප මීට සති කීපයකට ශපය උතුයට  වය ශවලිශේ උතුශර් ගරු 

ආණ්ඩුකියතුමිශව ප්රධිනත්වශයන් එවැනි ප්රිශද්ශීය කිර්යසිධක 

බලකියක් එම ප්රශද් ශත  පිහිශටේවි  ඒ කණ්ඩියම විටින් ශම් 

වන ශකොට උතුරු පළිශත් ඒ සම්බන්ධශයන් නිරීක්ෂ්ඨේය කයමන් 

සහ අව ය පියවය ගනිමන් ටිනුනවි  

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, ළමයින් සහ තරුේ 

තැනැත්තන් (සංශ ෝධන) පනත් ශකටුම්පතත් අය සම්මත කය 

ගැමම සඳහි ශම් ගරු සභිවට ්දිරිපත් කය තිශබනවි  ශමහි මුල් 

පනත ්ති පැරැකවයි  ශම් සංශ ෝධන පනත් ශකටුම්පත 

වර්තමිනයට ගැළශපන ශලස ්දිරිපත් කය තිශබනවි  ශමහි 

එක්සත් ජිරණන්ශව ළමි ප්රඥ්ති, සම්මුරණන්වලට අ ලූලල 

ආකියයට "ළමයි" යන්න අර්  නිරූපේය කය තිශබනවි  

"ළමයි" යන්න අර්  නිරූපේය කිරීශම්දී කලින් තිබූ වයස අවුරුදු 

2701 2702 



පිර්ලිශම්න්තුව 

14 -16  කියන සීමිව ශවනසා කය තිශබනවි  ඒ විශවම, 

"තරුේයි" යන්න අර්  නිරූපේය කිරීශම්දී කලින් තිබූ අවුරුදු 16 

- 18 කියන සීමිව ශවනසා කය "ළමයි" යන්න අර්  නිරූපේයට  

වයස අවුරුදු 18  ඇතුළත් කය තිශබනවි   ඒ අ ලව, ශමය "ළමි 

ආඥිපනත" ව ශයන් ශවනසා කයන්න විශවම, යණ්ඩ මති 

සංග්රහශත 53වන වගන්තිය යටශත් යඳවි තබි ගැමම් පිළිබඳ 

නිශයෝගය නිකුත් කයන්න, විශ ේෂ්ඨශයන් වයයක් ටිදු කයන 

අවසා ිශේදී ඒ තැනැත්ති වයස අවුරුදු 18ට අඩු නම් මයණීය 

යණ්ඩනය ශහෝ ජීවිතින්තය යක්වි ටිය යණ්ඩන ලබි දීම ්වත් 

කයලි, ඒ ශව ලවට ඔවුන් පුනරුත් ිපනය කිරීශම් වැඩ 

පිළිශවළවල් සඳහි ශයොමු කයන්න අව ය ප්රතිපියන ශමමඟින් 

්දිරිපත් කය තිශබනවි   

 යරුවන්ට  ිරීරික යඬුවම් ලබි දීම පිළිබඳ ප්ර ානය ඊශතත් ශම් 

ගරු සභිශේ යැඩි ශලස සිකච්ඡිවට භිජන ශවච්ච කරුේක්  අය 

ශම් පනත් ශකටුම්පත සම්මත වුේිට පසාශසේ යරුවන්ට  ිරීරික 

යඬුවම් ලබි දීම වළක්වන්න පුවවන්කම ලැශබනවි   

ඊළෙට, උඩයට විවිහ හි දික්කසිය පනත සංශ ෝධනය 

කිරීශමන් අප බලිශපොශයොත්තු වනවි, ඒ පනශත් II වන ශකොටස 

අශහෝටි කයන්න  එහි II වන ශකොටශසේ තිශබන ප්රතිපියන අ ලව 

වයස අවුරුදු 18ට අඩු බිල වයසාකරුවන්ට වුේත් විවිහ වීම 

සඳහි අව ය විධිවිධින සහ ක්රමශේය සකසා ශවලි තිශබනවි  

නමුත්, ජිතයන්තය ව ශයන් අය පිළිශගන තිශබනවි, විවිහයක් 

සඳහි ශභෞතික ව ශයන් යරුවකු ූ යිනම් ශවන්න නම් වයස 

අවුරුදු 18 ්ක්මවිය  යුතුයි කියලි  ඒ පිළිබඳව තිශබන අශනකුත් 

අේ පනත් අප සංශ ෝධනය කය තිශබනවි  සිමිනය විවිහ 

ආඥිපනත සංශ ෝධනය කය තිශබනවි  ඒ පිළිබඳව අධිකයේ 

රණන්දු නිකුත් කය තිශබනවි   ඒ අ ලව එම නිවැරැදි කිරීම් උඩයට 

විවිහ හි දික්කසිය ආඥිපනත සම්බන්ධශය ලත් අයිළ කයගැමම 

සඳහි තමයි ශමම  පනත් ශකටුම්පත ්දිරිපත් කය තිශබන්ශන්   

සුව හිමකම් අධිකයේ කිර්ය පනුපිනුය පනත් ශකටුම්පත 

අලුතින්ම හඳුන්වි ශයන එකක්  අශ් ටිවිල් නඩු විධින සංග්රහශත 

තිබුේි, සුව හිමකම් පිළිබඳ එක පරිච්ශේයයක්  අපි ඒ පරිච්ශේයය 

්වත් කළි, ඒක අය කිලයට ශනොගැළශපන නිසි  අත් යැකීම් ඇති 

ශජයෂ්ඨාධ විනිසුරුතුමන්ලි, මතිඥතුමන්ලි එකතු ශවලියි ශමය 

ශකටුම්පත් කශළේ  ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, ශමයින් 

බලිශපොශයොත්තු වන්ශන්, මුයල් සම්බන්ධ අඩු වනුනිකමක් ඇති 

නඩු ශවනම අධිකයේයකට ශයොමු කයලි, කිර්ය පනුපිනුය ලිහිල් 

කයලි, මිස 12ක් විශව කිලයක් ඇතුළත ඒවිට නඩු රණන්දුවක් 

ලබි දීලි ශම් ප්ර ාන ්ක්මනට අවසන් කයන්නයි  යළ ව ශයන් 

ගත්ශතොත්, ලක්ෂ්ඨ 15ක් වැනි මුයලක්  නි ාචිත මුයල අපි රණයේය 

කයන්න ඕනෑ  අපි ශම් හි සමගිමීව තවත් සංශ ෝධන ගේනිවක් 

ටිදු කයමන් පවතිනවි  විශ ේෂ්ඨශයන්ම සම  මණ්ඩල - Mediation 

Boards - පනත අය සිර් කව ක්රියිත්මක ශවනවි  2015 

සංයයිශල්යන අ ලව බැලුවිම ශපශනනවි, සම  මණ්ඩලයට 

වර්ෂ්ඨයකට පැමකවලි ලක්ෂ්ඨයක් පමේ එන බව  ඒවිශයන් ටියයට 

47ක් පමේ සම ය ශවලි තිබුේි  අධිකයේය ශව ලවට විකල්ප 

ශලස ශයොයිගන්නි ක්රම - alternative dispute resolution system 

එක - ගැන අපි අත්හයි බැලුවි  ඒ අ ලව අපි එහි මූලය සීමිව ලක්ෂ්ඨ 

පහ යක්වි එකල වැඩි කළි  අපට තිශබන සංයයිශල්යන අ ලව 

ශම් වන ශකොට එයට ්දිරිපත් වන පැමකවලිවලින් ටියයට 70ක් 

පමේ නියිකයේය කයගන්නට පුවවන්කම ලැශබනවි  ඒක ්ති 

්හළ මට්ටමක්   

අපි උතුය සහ නැ ශෙනහිය විශ ේෂ්ඨ සම  මණ්ඩල ක්රියිත්මක 

කළි, යුද්ධය පැවැති කිලයට අයිළව ඒ ජනතිවශව ්ඩම් පිළිබඳ 

ප්ර ාන ්ති ශකනුශයන් නියිකයේය කය ගැමම සඳහි  අපි එහි 

සිර් කත්වය යැක තිශබනවි  ඒ නිසි ලංකිශේ අශනක් 

ප්රශද් වලටත් අපි එය වයි්ත කයශගන යනවි  මෑතකදී යුශයෝපි 

සංගමය යුශයෝ මලියන 16ක ප්රයිනයක් ලබි ශයන්න කටයුතු කය 

තිශබනවි, ශම් වැඩ පිළිශවළ පුවල් කයන්න   

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, ලක්ෂ්ඨ 10ක, 15ක විශව 

හිමකමක්, වනුනිකමක් සම්බන්ධ නඩුවක් ආවත්, මලියන 100ක, 

200ක වනුනිකමක් සම්බන්ධ නඩුවක් ආවත් ඒ හැම එකක්ම 

එකම නඩු ශයෝලක අහලි විභිග කයන්න ගත්තිම එක හි සමින 

කිලයක් ගත ශවනවි  ඒ නිසි වි ිල වනුනිකමක් තිශබන 

නඩුවක් හබ කයන උයවිය ගත කයන කිල සීමිව කුඩි මුයලක් 

ලබි ගන්න එන කණ්ඩියමටත් ගත කයන්න ටිදු ශවනවි  ඒ නිසි 

ඒ උයවියට සහනයක් ලබි  දීමටත්, වැඩි වනුනිකමක් තිශබන නඩු 

සම්බන්ධශයන් අධිකයේයට කිලය ප්රමිේවත් ශලස අයශගන 

ඒවි විසඳි ගැමමටත් ශම් සංශ ෝධනය උපකිරී ශවනවි  ශමය 

එක්තයි සංශ ෝධනයක් පමේයි  අපි මන් ්දිරියටත් තවත් යම් 

යම් සංශ ෝධන ටිදු කයන්න බලිශපොශයොත්තු ශවනවි   

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, මතිශත ප්රමියය කියන එක 

අය මුව යශට්ම ජනතිව ප්ර ානයක් විධියට ්දිරිපත් කයන 

කියේයක්  ශම් පිළිබඳව ශසොයි බලි, පරීක්ෂ්ඨේ කය අශ් 

අධිකයේ පද්ධතිශත පවතින හුෙක් දුර්වලති අපි හඳුනිශගන 

තිශබනවි  ගරු යවුෆා හකීම් හිටපු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමි යන්නවි 

අශ් අධිකයේවල තිශබන ප්ර ාන ගැන  විනිසුරුතුමන්ලිට නඩු 

විමසීම සඳහි තිශබන කිලය සීමි ශවලි තිශබනවි  නඩු විමසීම 

සඳහි තමන්ට තිශබන කිලශයන් ටියයට 30ක්, සමහය 

අධිකයේවල ටියයට 40ක් පරිපිලනමය කිර්යයන් සඳහි 

එතුමන්ලි වැය කය තිශබනවි  ශම් අපශත් යන්ශන් වනුනි judi-

cial time එක  ශම් ශහේතුශවන්, අධිකයේශත නඩු විමසීම සඳහි 

තිශබන කිලශත අඩුවීමක් ශවලි තිශබනවි  ශලෝකශත ශවනත් 

යටවල එය මෙ හයවිගැමම සඳහි court case administration 

systems හයලි තිශබනවි  අපිත් යැන් ඒ සඳහි කටයුතු කයශගන 

යනවි  ඒ විශවම court system එක digitalize කයන්න - 

පරිගේකගත කයන්න - අශ් හිටපු ගරු ඇමතිතුමි කටයුතු 

ආයම්භ කය තිශබනවි  නමුත්, ශම් ශවලිශේ ආර්ථික ව ශයන් 

තිශබන ප්ර ාන නිසි ඒ කටයුත්ත ්දිරියට ශගන යෑම අපට අපහසු 

ශවලි තිශබනවි  ්දිරිශතදී අපි බලිශපොශයොත්තු ශවනවි, ඒ 

සම්බන්ධශය ලත් යම් වැඩ පිළිශවළක් ක්රියිත්මක කයන්න   

සුව හිමකම් අධිකයේයක් පිහිටුවන ශකොට ඊට ආ ලෂ්ඨං වකව 

ඊට ගැළශපන ශලස අධිකයේ සංවිධින පනත සංශ ෝධනය 

කයන්න අපට ටිදු වනවි; ටිවිල් නඩු විධින සංග්රහය පනත 

සං ශ ෝධනය කයන්න ටිදු ශවනවි; ඒ විශවම අධිකයේ බලය 

පිළිබඳව පළිත්බය මහිධිකයේ (විශ ේෂ්ඨ විධිවිධින) පනත 

සංශ ෝධනය කයන්නත් ටිද්ධ ශවනවි  

ඒ එක්කම අපි ්දිරිපත් කය තිශබනවි, අන්තයියකය සත්ත්ව 

ආඥිපනතට සංශ ෝධනයක්  ශමය, අන්තයියකය සතුන් 

සන්තකශත තබිගැමම නිසි සමිජශත ශනොශයකුත් උයවියට වන 

හිරිහැය, අවහියති පිළිබඳව සලකි බලි ශගශනන ලය 

සංශ ෝධනයක්  එවැනි සශතකු ළෙ තබිගන්නි තැනැත්ශතකුට 

ඒ සඳහි අවසය ලැශබන්ශන් රුපියල් 1,000ක බැඳුම්කයයක් 

මත යි  හැබැයි, ඒ රුපියල් 1,000 කියන මුයල අය කිලයට 

ගැළශපන්ශන් නැහැ  ඒ නිසි අපි ශමයින් ශයෝජනි කය 

තිශබනවි, රුපියල් 250,000 යක්වි ඒ බැඳුම්කයශත වනුනිකම 

වැඩි කයන්න   

2703 2704 

[ගරු ජනිධිපති මතිඥ (ආචිර්ය) විජයයිස යිජපක්ෂ්ඨ මහති   
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ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, බන්ධනිගිය ආඥිපනත 

යටශත් අය ්දිරිපත් කය තිශබන රීති ගැනත් මි කිව යුතුයි  එම 

ශයගුලිටි 1930 ගේන්වල ටිට තිශබන ඒවි  අපි ඒ රීති 

සං ශ ෝධනය කයලි ්දිරිපත් කය තිශබනවි  ඒ අ ලව අප ටිදු කයපු 

ශවනසාකම් අතය තිශබනවි, මේවරුන් සමෙ බන්ධනිගියගත වන 

යරුවන් සහ ඔවුන්ශව ආහිය යටිව පිළිබඳව විශ ේෂ්ඨ වැඩ 

පිළිශවළක් ක්රියිත්මක කයන්න  අවුරුදු පහ යක්වි වන යරුවන් 

මවත් සමෙ බන්ධනිගියගත වීම පිළිබඳ ප්රිශයෝ වක ගැටලු 

තිශබනවි  අපි උත්සිහයක් යැරුවි, එවැනි යරුවන් සහ මවුවරුන් 

එක සා ිනයකට ශගනැල්ලි ඒ යරුවන්ට ඒ මේවරුන්ශව 

රැකවයේය ලබි ශයන්න; ඔවුන් පුනරුත් ිපනය කයන්න  නමුත් 

ශමහිදී ප්රිශයෝ වක ගැටලුවක් මතු ශවලි තිශබනවි  ඒ මේවරුන් 

එක් එක් ප්රශද් වලින් යම් යම් ශචෝයනි මත අත් අඩංගුවට ගත් 

උයවිය  ඒ උයවිය කැමැති, තමන් ්න්න ප්රශද් ශත 

බන්ධනිගියයක කිලය ගත කයන්නයි  ඒ නිසි ඒ අය එක 

තැනකට ශගශනන ක්රියියිමය කයගන්න අපට තවමත් බැරි ශවලි 

තිශබනවි  හැබැයි, ්දිරිශතදී අපි ඒ ශව ලශවන් උත්සිහ යයනවි   

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, බයපතළ ශලස ශයෝගිතුය වූ 

- terminally ill - ටියකරුවන් වි ිල සංයයිවක් අය ්න්නවි   
[බිධි කිරීමක්  

  

ගු නීිනඥ සවුෆප හසකීම් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem, Attorney-at-Law)  

ගරු ඇමතිතුමනි, බන්ධනිගිය රීති සංශ ෝධනය කිරීම 

සම්බන්ධශයන් පත්තයශත පළ ශවලි තිබුණු කියේි අතය අපි 

යැක්කි, සල්ලි ශගවලි ශවනම කුනුයක් ගන්න රැඳවිශයකුට 

පුවවන් කියලි  ඒ ක්රමය පිළිබඳව අය වි ිල ආන්ශයෝලනයක් 

තිශබනවි  එ ශහම කයන්න අයහසක් තිශබනවිය  

 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

මම ඒ කියේය ගැන තමයි යැන් ක ි කයන්න ූ යිනම් වුශණ්  

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, 1930 ගේන්වල 

බන්ධනිගිය රීති අ ලව -යැන් තිශබන මතිය අ ලව- ටිවිල් 

ටියකරුවන්ට සහ අපයිධ ටියකරුවන්ට ගිසාතුවක් ශගවලි cell 

එකක් ශවන් කය ගන්න පුවවන්  ඒ උයවියට අව ය ගෘහ භිණ්ඩ ඒ 

ශගොල්ලන්ට සල්ලි ශගවලි ලබි ගන්න පුවවන්  ඒක තමයි 

තිශබන මතිය  හැබැයි, ශමතැනදී ඒ මිධයයට ක ි කයපු කිටි 

ශකශනක් ශත්රුම් අයශගන නැහැ, ටිවිල් ටියකරුවන් කියලි 

ශවනම ශකොට්ධිසයකුත්, අපයිධ ටියකරුවන් කියලි ශවනම 

ශකොට්ධිසයකුත් ්න්න බව  ටිවිල් ටියකරුවන් ටියගත කය 

තිශබන්ශන් යණ්ඩ මති සංග්රහය ශහෝ අපයිධ නඩු විධින සංග්රහය 

යටශත් ශහෝ ශනොශවයි  ඒ උයවිය ටියගත කය තිශබන්ශන් ටිවිල් 

නඩු විධින සංග්රහය යටශත්  නඩු රණන්දුශවන් නියම කළ මුයල 

ශගවි ගන්න විනි ාචිත ේයකරුට බැරි නම්, විනි ාචිත ේය 

හිමයිට අයිතියක් තිශබනවි, බන්ධනිගියය යයන වියයම 

බන්ධනිගියයට ශගවලි ඒ තැනැත්ති හිශර් යවන්න  ඔහුව 

මිසයක් ශහෝ මිස තුනක් හිශර් යවන්න ප්රතිපියන තිශබනවි  

එතශකොට ඒ තැනැත්ති හිශර්ට යන්ශන් අපයිධකරුශවකු විධියට  

ශනොශවයි  මුයල් ශගවිගන්න බැරි වුණු නිසි  ඒ තැනැත්තිට 

අයිතියක් තිශබනවි, තමන්ශව සල්ලිවලින් ශම් ආකියයට ශවන් 

කිරීමක් කයගන්න  ඒක තමයි ශම් යශට් තිබුණු මතිය  ඒ මතිමය 

අයිතිය තිශබනවි, අපයිධකියයන්ටත්  ගරු නිශයෝජය 

ක ිනියකතුමනි, අපි ශම්ශකන් කයලි තිශබශන් න්, අපයිධ 

මතිය යටශත් අපයිධ ටියකරුවන්ට තිබුණු අයිතිය අහිම කිරීමක්  

යැන් ශවලි තිශබන්ශන් ශම්කයි, ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි  

යැන් තිශබන මතිය අ ලව යම් අපයිධ ටියකරුශවකු, "මට සල්ලි 

තිශබනවි, මම සල්ලි ශයන්නම්  මට cell එකක් ශයන්න" 

කිේශවොත්, ශයන්න ශවනවි  ඒක වළක්වන්නයි අප ශම් 

සංශ ෝධනය ශගන ආශේ  ටිවිල් ටියකරුවන් කියන්ශන් 

අපයිධකිය යන් ශනොශවයි  ටිවිල් ටියකරුවන් ටියගත කිරීශම් 

ක්රමශේයය පිළිබඳව ටිවිල් නඩු විධින සංග්රහශත තවම තිශබනවි  

ඒ ගැන ගරු ලක්ෂ්ඨාමන් කිරිඇල්ල මැතිතුමි යන්නවි  හැබැයි, අශ් 

හිය ශගවල්වල එශහම එක ටියකරුශවකුවත් යැන් නැහැ  අපයිධ 

සම්බන්ධව වැරැදිකරුවන් ශවලි ආ ටියකරුවන්ට තිබුණු අයිතියක් 

තමයි අප ශම්ශකන් අහිම කයන්ශන්   

ශමොකය, අපට ඒක කයන්න බැහැ  සල්ලි තිශබන ටියකරුවන් 

සල්ලි දීලි කියයි, "අපට කුනු ශයන්න" කියලි  එශහම වුශේොත් 

අපට ශයන්න ශවනවි  ඒක තමයි යැන් තිශබන මතිය  ගරු ඩිලින් 

ශපශර්යි මැතිතුමනි,  හිටපු අධිකයේ ඇමතිවයශයකු  හැනුයට 

ඔබතුමි ශම් ගැන යන්නවි  ශම්වි ්ල්ලුශවොත් අපට ශයන්න 

ශවනවි  ්තින්, අපට එශහම ශයන්න බැහැ ශන්  එශහම ශයන එක 

සිධියේත් නැහැ  ශමොකය, සල්ලිකිය ටියකරුවන්ට එක 

විධියකටත්, සල්ලි නැති ටියකරුවන්ට තව විධියකටත් සලකන්න 

අපි එකෙ නැහැ  ඒ නිසි අපි ශම් මතිය නිටි පරිදි සැකසුවි  

හැබැයි, ටිවිල් ටියකරුවන් කියන කිණ්ඩය අපට ඒක ඇතුළට 

යමන්න බැහැ  ටිවිල් ටියකරුවන් කියන්ශන් යම් කිටි පිර් ාවයක් 

විටින් මුයල් ශගවලි හිශර්ට යවන අය  ශම් යශට් දි වන් දිගටම ඕක 

ටිදු වුේි  ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, අය ශවනශකොට අශ් 

හිය ශගවල්වල එශහම එක්ශකශනක්වත් නැහැ   [බිධි කිරීමක්   
 

ගු ඩිලා්ද නපනර්සා මහසත්ා 
(மாண்புமிகு டிலான் தபசரரா) 

(The Hon. Dilan Perera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමිශව අවසයය ඇතිවයි මම ශම් 

ප්ර ානය අහන්ශන්  එත ශකොට රිමින්ඩ් ටියකරුවන් සම්බන්ධශයන් 

ශනොශවයිය, ශම් ශවනසා කිරීම කයන්ශන්    
 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

නැහැ, ටියකරුවන් සම්බන්ධව  වැරැදිකරුවන් ශවච්ච අය 

සම්බන්ධව   
 

ගු ඩිලා්ද නපනර්සා මහසත්ා 
(மாண்புமிகு டிலான் தபசரரா) 

(The Hon. Dilan Perera) 
Not about remand prisoners, is it?   

 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 
Yes.     

ඇත්ත ව ශයන්ම මති ශත තිබුණු ශලොකු අඩු පිඩුවක්, 

අසමිනතිවක් නිවැයදි කිරීම තමයි අපි ශම් කශළේ  හුෙක් අය 

මිධයශයන් ශම් පිළිබඳ  විශේචන ්දිරිපත් කයනවි මම යැක්කි   

ශම් පිළිබඳව ශහොඳ අධයයනයක් කයන්න ඕනෑ ශන්   

 

ගු මුජිබුර් සහුමා්ද මහසත්ා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගරු ඇමතිතුමනි, එම නිශේයනය තුළ, රැඳවියන් බැලීම සඳහි, 

ඒ කියන්ශන් රිමින්ඩ් බන්ධනිගියශත ටිනුන අයව බැලීම සඳහි 

තිශබන දින වකවි ල ශවනසා කයලි, සතියකට එක යවසක් 

ව ශයන් සීමි කයලි තිශබනවි ශන්ය   
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පිර්ලිශම්න්තුව 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ඔේ  

 

ගු මුජිබුර් සහුමා්ද මහසත්ා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

එතශකොට රැඳවියන් බලන්න තිශබන අවසා ිව නැති ශවනවි 

ශන්  

 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, කලින් තිබුණු විධියට 

සතියකට දින පහක් ටියකරුවන් බලන්න යන්න පුවවන්  අය අශ් 

ටියශගවල්වල ්ඩ කඩ තිශබන්ශන් 13,000කටයි  හැබැයි, ශම් 

වනවිට ටියකරුවන් 25,000ක් ශම් ටිය ශගවල්වල පිරිලි ්න්නවි  

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, අපි ශම් සංශ ෝධන මඟින් 

ශයෝජනි කයලි තිශබන්ශන් ශකශනකු  සතියට දින පහක් එනවි 

ශව ලවට එක දිනයක තුන්ශයශනකුට පැමණීමට අවසා ිව ලබි 

ශයන්නයි  ශමොකය, එක එක යවසට  එක එක අය එනවි   

පරිපිලනශත දී ශම්ක වි ිල ගැටලුවක් ශවනවි  ඒ නිසි සතියකට 

යවසක් තුන්ශයශනකුට එන්න අවසා ිව දීලි තිශබනවි  ඇත්ත 

ව ශයන්ම මුයල් තිශබන, සමිජශත ්හළ මට්ටශම් ටිනුන 

ශකශනකුව බලන්න තමයි ශමශහම දිනපති -නියන්තයශයන්- 

කට්නුය එන්ශන්  සිමිනය පවුලක හියකියශයක් බලන්න 

මිසයකට යවසක් ශකශනක් එන්ශන්ත් කලිතුයකින්  සමහය අයව 

බලන්න එන්න ශකශනකුත් නැහැ   

 

ගු නිනයෝජ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමිශව ක ිව යැන් අවසන් කයන්න  

 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

අපි අමිතයිං ය විධියට තනිශයන් ගත්ත රණන්දුවක් ශනොශවයි, 

ශම්ක  ශම් පිළිබඳ විශ ේෂ්ඨඥ කමටු පත් කයලි, ෛවයයවරුන්ශව 

මත අයශගන, ශසෞයය අමිතයිං ය සම්බන්ධ කයශගන,  ඒ 

ටියලුශයනිශව අයහසාවලට අ ලූලලව තමයි ශම්ක සකසා කශළේ  

ශමොකය, ඒශකන් හිනියක් ශවන්ශන් නැහැ  ශම් ක්රමශයන් එක 

දිනයක තුන්ශයශනකුට යන්න අවසා ිව ලැශබනවි   

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, ඊට අමතයව අපි ශම් 

රීතිවලින් බලිශපොශයොත්තු ශවන තව ශයයක් තිශබනවි  හුෙක් 

වැඩි වයසට  වය උයවිය ටියශගවල්වල ්න්නවි  මම ශපෞද්ගලිකව 

 වහින් බැලුවි  ඒ උයවිය අතය නැඟිට ගන්න බැරි අය ්න්නවි  

පිළිකි වැනි ශයෝග හැදුණු අය ්න්නවි   ශසෞයය අධයක්ෂ්ඨ 

ජනයිල්තුමි විටින් විශ ේෂ්ඨඥ කමටුවක් පත් කයලි, ශම් අයව ඒ 

කමටුව ශවත ශයොමු කයලි,  ඒ කමටුව නිර්ශද්  කයනවි නම් 

පමේක් ඒ උයවියට සමිව දීලි පිටමං කිරීශම් ක්රමශේයයක් අපි 

ශමයින් හඳුන්වි දීලි තිශබනවි  ශම් වනවිට අපි ඒ සඳහි අව ය 

යන්ත්රේයත් සකසා කයමන් පවතිනවි   

ශබොශහොම සාතුතියි, ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි  

ගු නිනයෝජ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ලක්ෂ්ඨාමන් කිරිඇල්ල මැතිතුමි  ඔබතුමිට විනිඩි 9ක 

කිලයක් තිශබනවි   
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ගු නීිනඥ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella, Attorney-at-Law) 

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, ඇත්ත ව ශයන්ම මතිය 

ක්රියිත්මක ශවන්ශන් යශට් තිශබන ආර්ථික තත්ත්වය මතයි  ගරු 

අමිතයතුමනි,  ඇත්තම කියනවි නම්  අය යට බංශකොශලොත්  යට 

බංශකොශලොත් වුේිම මනිසාසුත් බංශකශලොත්  එතශකොට 

හියශගවල් පිශයනවි  ්තින්,  ශම්ක තමයි අය යශට් තිශබන 

තත්ත්වය  මම ඔබතුමිට කියනවි, ටියශගවල්වල ්න්න අයට 

ශපොදු සමිවක් - general amnesty එකක් - ශයන්න කියලි  

විශ ේෂ්ඨශයන්ම  මශහේසාත්රිත් උසිවිවල ශපොඩි නඩුවලට, සුව 

වැරැදිවලට අයිළ සැකකරුවන්ට ශපොදු සමිවක් දීලි නියහසා 

කයන්න කියලි මශහසාත්රිත්වරුන්ට උපශයසා ශයන්න  අය යශට් 

තිශබන තත්ත්වය අ ලව ශම් දු්පත්කම නිසි අපයිධ රැල්ල වැඩි 

ශවලි තිශබනවි   ශම් යට බංශකොශලොත් කයපු ආණ්ඩුවකට අශ් 

යශට් ආර්ථිකය ශගොඩ ගන්න පුවවන්ය කියලි මම අහනවි  

ශමොකය, 2019 දී අපි යට භිය ශයනශකොට ඇශමරිකි ල 

ශඩොලර් මලියන 7,800ක සංචිතයක් එක්කයි භිය දුන්ශන්  යැන් 

ඒක බිංදුවට බැහැලි  යසාසිවල් නැති ශවලි  අය ශඩොලරුත් නැහැ, 

රුපියලුත් නැහැ   ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, ්තින් ශම් 

විශව තත්ත්වයක් යටශත් අපයිධ වැඩි ශවනවි, ටියශගවල් 

පිශයනවි  ඒ නිසි යජය ශම් යශට් ආර්ථික තත්ත්වය ගැන 

කල්පනි කයලි,  ශකොශහොමය ශම් යට ශගොඩ ගන්ශන් කියන එක 

ගැන  රණයේයක් ගන්න ඕනෑ  [බිධි කිරීමක්   දු්පත්කම නිසි 
ටිය ශගවල් පිශයනවි  ඒකයි මම කියන්ශන්  [බිධි කිරීමක්   
ඔබතුමිට ශත්රුම් ගන්න බැරි ය   බලන්න, අය පිර්ලිශම්න්තුශේ 

කී ශයනිය ්න්ශන්  

 
ගු මහි්දාාන්දා අලුත්ගමන  මහසත්ා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

විපක්ෂ්ඨශත කවුරුත් නැහැ  

 
ගු නීිනඥ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella, Attorney-at-Law) 

අපි විපක්ෂ්ඨය ශන්  අය පිර්ලිශම්න්තුශේ ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨශත 

25ශයශනක්වත් නැහැ  ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, ඇත්ත 

ව ශයන්ම ශම් පිර්ලිශම්න්තුව යැන් expire ශවච්ච Parliament  

එකක්; කල් ්කුත් වූ භිණ්ඩයක්  බලන්න, කිටිම ජවයක් නැහැ  

බලන්න, ඇමතිවරු කී ශයනිය ්න්ශන්  ඇමතිවරු එකයි, ශයකයි, 

තුන්ශයනියි ්න්ශන්  කිටිම ජවයක් නැහැ  ශම් පිර්ලිශම්න්තුව 

මැරිලි  [බිධි කිරීමක්   ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි,  පළිත් 
පිලන මැතිවයේය අියයස යැන් අපි ්න්ශන්  අපි පළිත් පිලන 

මැතිවයේය අියයස ටිනුද්දී,  ගරු අධිකයේ ඇමතිතුමි  මැතිවයේ 

මතිය ගැන විශ ේෂ්ඨ කියක සභිවක් පත් කයන්න ශයෝජනි කයලි 

තිශබනවි  මට නම් ශමහි පයමිර් ය ශත්ශයන්ශන් නැහැ  ගරු 

නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, මම දිශන්ෂ්ඨා ගුේවර්ධන මැතිතුමිට 

අය පකවවුඩයක් යවලි කිේවි, මම එතුමිශව මැතිවයේ 

ප්රතිසංසාකයේ කමටුව ගැන ක ි කයනවි,  ඒ නිසි 
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පිර්ලිශම්න්තුශේ ්න්න කියලි  නමුත් එතුමි ආශේ නැහැ  

ශමොකය, මැතිවයේ මති රීති ප්රතිසංසාකයේය කයන්න 2012දී 

මහින්ය යිජපක්ෂ්ඨ මැතිතුමි ්සාශසල්ලිම දිශන්ෂ්ඨා ගුේවර්ධන 

මැතිතුමිශව සභිපතිත්වශයන් කමටුවක් පත් ශකරුවි  ්න්පසු 

යහ පිලන ආණ්ඩුව ආවිම අපිත් කිේවි, එතුමිට ඒ කටයුත්ත 

කයශගන යන්න කියලි  ඊට පසාශසේ ශගෝධිභය යිජපක්ෂ්ඨ 

මහත්මයි ආවිට පසුවත්,  එතුමිට ඒ කටයුත්ත කයශගන යන්න 

කියලි කිේවි  අවුරුදු 10ක් තිබුේි; he had ten years to bring 
reforms to the Local Authorities Elections laws and other 

election laws. ඒ අවුරුදු 10 ඇතුළත කශළේ නැහැ ශන්  2012දී 

ප්රිශද්ශීය සභි මන්ත්රීවරු 2,000ක් හිටපු එක 4,000 යක්වි වැඩි 

කශළේ ගරු අගමැතිතුමි   [බිධි කිරීමක්  ආ, එතුමි  ගරු සභිශේ 
්න්නවිය  

 
[නමම අව්පථානේදී ගු ජනාධිපින සනිල් වික්රමසිාංහස මැිනුරමා 

්වා ගර්වය  පැමිණිනතය.]  
[இச்சந்தர்ப்பத்தில் மாண்புமிகு சனாதிபதி ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ 

அவர்கள் சபாமண்டபத்துட் பிரசவசித்தார்.] 

[At this stage, the Hon. President Ranil Wickremesinghe entered the 
Chamber.] 

ප්රිශද්ශීය සභි මන්ත්රීවරු සංයයිව 4,000ක් කළි  යහ පිලන 

ආණ්ඩුශවන් එම ප්රමිේය 8,000ක් කළි  දිශන්ෂ්ඨා ගුේවර්ධන 

මැතිතුමි ශන්, එම කමටුශේ සභිපති   එම සංයයිව 8,000ක් 

කයලි යැන් කියනවි, ගේන වැඩියි කියලි  විපක්ෂ්ඨය හැනුයට අපි 

ආණ්ඩුවට සහශයෝගය ශයන්න ූ යිනම්  අපි සහශයෝගය දුන් නිසි 

තමයි  විටිඑක්වන ආණ්ඩුක්රම වයවසා ි සංශ ෝධනය සම්මත 

වුශණ්, ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි  විපක්ෂ්ඨය ඡන්යය දුන්ශන් 

නැත්නම් එයි ඒක සම්මත ශවනවිය  සම්මත ශවන්ශන් නැහැ  

ඡන්ය 174ක් ලැබුේි  ්න් ඡන්ය 90ක් අශ්  අපි සහශයෝගය 

දුන්ශන් ශමොකය   අපටත් ඕනෑ, යට ශ යි ගන්න  1948 ්ඳලි ශම් 

යශට් ආණ්ඩු ගේනිවක් තිබුේි  නමුත් ඒ එක ආණ්ඩුවක්වත් යට 

බංශකොශලොත් ශකරුශේ නැහැ  හැම ආණ්ඩුවක්ම ඊළෙ ආණ්ඩුවට 

සල්ලි ්තිරි කයලි  වයි  නමුත් ලංකි ්තිහිසශත ප්ර ම වතිවට 

යට බංශකොශලොත් කියලි ශම් ශගොල්ලන් කිේවි  ගරු නිශයෝජය 

ක ිනියකතුමනි,  පසු වය අවුරුදු 100  ගත්ශතොත්, යටවල් 7යි 

බංශකොශලොත් කියලි කට ඇයලි ශලෝකයට ප්රකි  කය 

තිශබන්ශන්  ලේජි නැද්ය  සිමිනයශයන් ශකශනක් 

බංශකොශලොත් වුේිම කට වහශගන ්න්නවි  ශම් ශගොල්ලන් 

ඇවිල්ලි කිේවි, අපි බංශකොශලොත් කියලි    

අපි  විටිඑක්වන ආණ්ඩුක්රම වයවසා ි සංශ ෝධනයට ඡන්යය 

දුන්නි  ශමොකය, අපට සාවිධීන ශකොමෂ්ඨන් සභි අව යයි  මම 

ආඩම්බය ශවනවි, මම හැමයිම සාවිධීන ශකොමෂ්ඨන් සභි 

ශව ලශවන්, අධිකයේශත නියහස ශව ලශවන්, ඒ විශවම උසසා 

ආයතනවල සාවිධීනත්වය ශව ලශවන් ඡන්යය දුන්නි  මම  

යහහත්වන ආණ්ඩුක්රම වයවසා ි සංශ ෝධනයට ඡන්යය දුන්නි  

හැබැයි, අපි යහඅටවන ආණ්ඩුක්රම වයවසා ි සංශ ෝධනයට 

විරුද්ධ වුේි  අපි එයි නැඟිටලි යන්න  වයි  යහනව වන 

ආණ්ඩුක්රම වයවසා ි සංශ ෝධනයට අපි ඡන්යය දුන්නි  විටිවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවසා ි සංශ ෝධනයට අපි විරුද්ධ වුේි  ්තින් අපට 

ආඩම්බය ශවන්න පුවවන්  ආණ්ඩුව පැත්ශත් සමහය අය ්න්නවි, 

වයවසා ි සංශ ෝධන හතයටම ඡන්යය දීපු  ඒ අය යහහත්වන 

ආණ්ඩුක්රම වයවසා ි සංශ ෝධනයටත්  ඡන්යය දුන්නි; සාවිධීන 

ශකොමෂ්ඨන් සභි ඇති කයන්නත්  ඡන්යය දුන්නි;  යහඅටවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවසා ි සංශ ෝධශයන් ශකොමෂ්ඨන් සභි නැති  

කයන්නත් ඡන්යය  දුන්නි; නැවත යහනව වන ආණ්ඩුක්රම 

වයවසා ි සංශ ෝධනශයන් ඒවි  ඇති කයන්නත් ඡන්යය දුන්නි; 

ආශයත් නැති කයන්නත් ඡන්යය දුන්නි   

අධිකයේශත කටයුතු කළ සාවිධීන මතිඥවයයකු හැනුයට මම 

හැමයිම ඒ ගැන ක ි කළි  එම නිසි මි නම් ඒ ගැන ආඩම්බය 

ශවනවි  විටිවන ආණ්ඩුක්රම වයවසා ි සංශ ෝධනය ්දිරිපත් 

කයනශකොට මම අලි ස රි මැතිතුමිට කිේවි, මතිඥවයයකු 

හැනුයට ඔබතුමි විටිවන ආණ්ඩුක්රම වයවසා ි සංශ ෝධනය ශවන 

එක ගැන මම කනගිටු ශවනවි කියලි  මම එතුමිශගන් ඇහුවි, 

ඇයි, ශම් විටිවන ආණ්ඩුක්රම වයවසා ි සංශ ෝධනය ශවන්ශන් 

කියලිත්  එතුමි ඒ කිලශත හිනුශත මහි උජිරුශවන්  අපි කියන 

ශද්වල් ඇහුශේ නැහැ  මම සංශ ෝධන 40ක් ්දිරිපත් කළි, 

විටිවන ආණ්ඩුක්රම වයවසා ි සංශ ෝධනයට  ගරු ඇමතිතුමනි, 

ඔබතුමි ඒ සංශ ෝධන එකක්වත් පිළිගත්ශත් නැහැ  ශමොකය, 

ඔබතුමි ඒ කිලශත බලශයන් මත් ශවලි හිනුශත, "අපට තුශනන් 

ශයකක බලයක් ලැබුේි, හැටනව ලක්ෂ්ඨයකශව ඡන්යය ලැබුේි" 

කියලි  හැබැයි, පසු වය දිනවල එක්සත් ජිරණන්ශව මිනව හිමකම් 

කවුන්සලයට  වහිල්ලි ඔබතුමි අහගත්ති  ශන්; අහ ගත්ති ශන්  

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, මිනව හිමකම් සම්බන්ධ ac-

countability ප්ර ානය අපට හැමයිම තිබුේි  නමුත්, ශම් වතිශේ 

ප්ර ානය වුශණ් ආර්ථික අපයිධ   ගරු අධිකයේ ඇමතිතුමනි, 

ශමොනවිය ශම් ආර්ථික අපයිධ  ආණ්ඩුව ආර්ථික අපයිධ කයලි 

තිශබනවි කියලි එක්සත් ජිරණන්ශව මිනව හිමකම් කවුන්සලය 

පිළිශගන තිශබනවි  ඔබතුමි යන්නවිය, සැ්තැම්බර් මිසශත 

යටවල් 175ක් සහභි ව වන එක්සත් ජිරණන්ශව සංවිධිනශත මහි 

මණ්ඩලයට - General Assembly එකට - ශම් ප්ර ානය ශයොමු වන 

බව  ලේජි නැද්ය  අය එක්තයි පුවත් පතක පළ කය තිශබනවි, ඒ 

ශගොල්ලන් ලංකිවට විරුද්ධව පරීක්ෂ්ඨේ කයන්න ඇශමරිකි ල 

ශඩොලර් මලියන 6ක් - US Dollar 6 million - ්ල්ලි තිශබන බව  

ශම්වි තමයි ඔබතුමන්ලි ශම් අවුරුදු තුශන් කශළේ  යැන්වත් ශම්ක 

යිලි යන්න  අපි ජනිධිපතිතුමිට ශයොසා කියන්ශන් නැහැ  ශමොකය, 

එතුමි ශනොශවයි ශම්ක ට වග කියන්න ඕනෑ  එතුමිත් එතශකොට 

අපිත් එක්ක ශන්, හිනුශත   

 
ගු සනිල් වික්රමසිාංහස මහසත්ා (ජනාධිපිනුරමා, ආසක්ෂක 

අමාත් ්හස මුාල්, ආර්ථික ප්ථා උකසණ ්හස ජාිනක 

ප්රිනපත්ින අමාත්ුරමා)  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ - சனாதிபதியும் பாதுகாப்பு 

அகமச்சரும் நிதி, தபாருளாதார உறுதிப்பாடு மற்றும் சதசியக் 

தகாள்கககள் அகமச்சரும்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - President, Minister of 
Defence and Minister of Finance, Economic Stabilization 
and National Policies) 
කටු අත්තක් භිය ගත්ශත්  

 
ගු නීිනඥ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella, Attorney-at-Law) 
ඒක මම පිළිගන්නවි  එතුමි හැමයිම ඒ ක ිව කිේවි  මට 

මතකයි 2000 වසශර්දීත් කිේවි, "කටු අත්තක් භිය ගත්ශත්" 

කියලි  අපි කියන්ශන් ශම් ආණ්ඩුවට ශම් යට පිලනය කයන්න 

වයමක් නැහැ කියලියි  කයන්න ඕනෑ ඔක්ශකෝම කයලි ්වයයි 

ශන්  ශවන ශමොනවිය විනි  කයන්න තිශබන්ශන්   

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, විටිඑක්වන ආණ්ඩුක්රම 

වයවසා ි සංශ ෝධනයට අපි ඡන්යය දුන්නි  ඕනෑ නම් අපට 

ඡන්යය ශනොදී ්න්න තිබුේි, ශමතැනදීත් අපි ශද් පිලනය 

කයනවි නම්  නමුත්, අපි ඡන්යය දුන්නි  යැන් සාවිධීන ශකොමෂ්ඨන් 

සභි ඇති කයලි තිශබනවි  අපට ශ්නවි, මිනව හිමකම් 

ශකොමසමට, ඒ විශවම මැතිවයේ ශකොමසමට බලපෑම් කයන 

බව  අපි යන්නවි, ඒ බලපෑම් කයන හැනු  අපිත් ආණ්ඩුවල හිනුයි 

ශන්  මම මැතිවයේ ශකොමසශම් සභිපතිට කියන්න කැමැතියි, 

මැතිවයේය පවත්වන්න කියලි  එතුමිට බලපෑම් කයන්න 
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පිර්ලිශම්න්තුව 

කිටවත් අයිතියක් නැහැ  මට ශබෞද්ධ කියමනක් මතක් වුේි  මම 

ඒ කියමන මැතිවයේ ශකොමසිරිසාතුමිට මතක් කය ශයන්න 

කැමැතියි  "උපන් යි ටිට කයපු පේ නැත වයක් වැන්ශයොත් 

කැලකවශත" කියලි කියනවි ශන්  කිටි ශකශනකුට භය ශනොවී ශම් 

මැතිවයේය පැවැත්වූශවොත්, එතුමි ්තිහිසයට එක්කිසු ශවනවි  

ඒ නිසි මම එතුමිට කියනවි, මැතිවයේය පවත්වන්න කියලි  

එතුමිට මතිපතිතුමිශගන් උපශයසා ගන්න ඕනෑ නැහැ  ගරු 

නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, අය යශට් ජනතිව මැතිවයේයක් 

්ල්ලනවි  ජනතිව මැතිවයේ පිපිසශයන් ්න්ශන්  ඒ නිසි 

මැතිවයේය පවත්වන්න  සම ව ජන බලශේගය හැනුයට අපි 

මැතිවයේයකට ූ යිනම්  ශමොකය, අපි ජනතිවට අවසා ිවක් 

ශයන්න ඕනෑ  හිටපු ජනිධිපති පැනලි  වයි; හිටපු අගමැති පැනලි 

 වයි; කැබිනට් එක අසා වුේි  ශම්ක, ශමොන ආණ්ඩුවක්ය  ආණ්ඩුව 

should be ashamed to be in power.ජනතිවට අවසා ිවක් 

ශයන්න   

ශම් ශවලිශේ ගරු ජනිධිපතිතුමි සභිශේ ්න්න එක ගැන 

මම සතුටු ශවනවි  ලබන සතිශත අය වැය ්දිරිපත් කයනවි  

නමුත්, ජිතයන්තය මූලය අයමුයලත් එක්ක තිශබන එකෙති තවම 

පිර්ලිශම්න්තුවට ්දිරිපත් කයලි නැහැ  අපි ශකොශහොමය, අය වැය 

විවියශතදී ක ි කයන්ශන්  What are the taxes? What are the 

special levies? අපි ශම් ශමොනවිවත් යන්ශන් නැහැ  අය වන විට 

ශම් සම්බන්ධශයන් ප්ර ානයක් මතු ශවලි තිශබනවි  ජිතයන්තය 

මූලය අයමුයශල් එකෙති පිර්ලිශම්න්තුවට ්දිරිපත් කයන්ශන් 

නැතිව, අය වැය ගැන සිකච්ඡි කයන්න අපට පුවවන්ය  මම 

කියන ශද් ගැන ඔබතුමන්ලිශවත් හයවතට තට්ටු කයලි අහලි 

බලන්න  ගරු ජනිධිපතිතුමි මන්ත්රීවයයකු විධියට ශම් පැත්ශත් 

්න්නශකොට හැමයිම විශව කිේවි, IMF එකත් එක්ක තිශබන 

 වවිසුම ්දිරිපත් කයන්න කියලි   

එතුමි සර්ව පික්ෂික සමුවවට  වය ශවලිශේ බැටිල් යිජපක්ෂ්ඨ 

මහත්මයිත් එක්ක යණ්ඩු වුේි, ශම් Agreement එක ශයන්න 

කියලි  ්තින් අපි ජනිධිපතිතුමිට කියනවි, අපට ඒ  වවිසුම 

ශයන්න කියලි  අපිත් ඔබතුමන්ලිට සහශයෝගය ශයන්න 

කැමැතියි  ඒක ශන් අපි විටිඑක්වන ආණ්ඩුක්රම වයවසා ි 

සංශ ෝධනයට පක්ෂ්ඨව ඡන්යය දුන්ශන්  අපි යන්නවි, යශට් 

ප්ර ානයක් තිශබන බව  කවවශර් අතපතගිමන්  වශයොත් ශමොකක්ය 

ශවන්ශන්  අපටත් වි ිල සැකයක් ඇතිශවලි තිශබනවි, 

ශමොකක්ය ශම් කයන්න යන්ශන් කියලි   

මම අවසින ව ශයන් ශම් කියේයත් කියන්න ඕනෑ  

ජිතයන්තය මූලය අයමුයශල් නිශයෝජිතයන් ලංකිවට ආවි, ගරු 

නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි  ඒ අය පුවත් පත් සිකච්ඡිවක් - 

press conference එකක් - පැවැත්වූවි  ඔවුන් ශමොකක්ය කිේශේ  

ජන මතය විමසන්න කිේවි  You need a mandate. ශමොකය, 

"ශසෞභිගයශත යැක්ම" ප්රතිපත්ති ප්රකි නශත තිශබන්ශන් ශද්ශීය 

සම්පත් ආයක්ෂ්ඨි කයනවි කියලියි  ඒක ශන් එහි හයය  යැන් කය 

ශගන යන්ශන් ශද්ශීය සම්පත් එකින් එක privatize කයන එක, 

විකුේන එක  ශම්ක පයසාපය විශයෝධියි  ශම්වි කයන්න ජන 

වයමක් නැහැ  ජන වයමක් ගන්න  ජන වයම තුළින් අපි වැඩ කයමු  

අපිත් ඒ සඳහි අව ය සහශයෝගය ශයන්න ූ යිනම්   

සාතුතියි  

 

ගු නිනයෝජ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ජනිධිපති යනිල් වික්රමටිංහ මැතිතුමි  
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ගු සනිල් වික්රමසිාංහස මහසත්ා (ජනාධිපිනුරමා, ආසක්ෂක 

අමාත් ්හස මුාල්, ආර්ථික ප්ථා උකසණ ්හස ජාිනක 

ප්රිනපත්ින අමාත්ුරමා)  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ - சனாதிபதியும் பாதுகாப்பு 

அகமச்சரும் நிதி, தபாருளாதார உறுதிப்பாடு மற்றும் சதசியக் 

தகாள்கககள் அகமச்சரும்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - President, Minister of 
Defence and Minister of Finance, Economic Stabilization 
and National Policies) 

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, අයට නියමත කටයුතු අතය 

අධිකයේ අමිතයිං යට අයිළ වන වැයගත් පනත් ශකටුම්පත් 

නවයක් සහ බන්ධනිගිය ආඥිපනත යටශත් රීති ්දිරිපත් කය 

තිශබනවි  ඒ ගැන ශම් සභිශේ දීර්ෝ ව ශයන් ක ි කය තිශබන 

නිසි මම ඒ ගැන ක ි කයන්න යන්ශන් නැහැ  කිලය අ ලව අශ් 

මති නවීකයේය කයන්න ඕනෑ  ඒ වැඩ කටයුතු එතුමිට භිය දීලි 

තිශබනවි  ඒශකන් ශකොටසක් තමයි අය ්දිරිපත් කයලි 

තිශබන්ශන්  මම බලිශපොශයොත්තු ශවනවි, එතුමි ශම් 

අවුරුද්ශද්ත්, ලබන අවුරුද්ශද්ත් ඒ ටියල්ලම ශම් 

පිර්ලිශම්න්තුවට ්දිරිපත් කයයි කියලි  ඕනෑ නම් වැඩිපුය යවසා 

කිහිපයක් පිර්ලිශම්න්තුව රැසාශවලි ශහෝ ශම් මති සම්මත කය 

ගනිමු  මති නවීකයේය කයන එක වැයගත් කියේයක්   

මම සඳුයිත්, අෙහරුවියිත් අශ් පරිසය ඇමතිතුමි සමෙ 

ඊජි්තුශේ කයිශයෝ  ලවය පැවැති COP27 සමුවවට සහභි ව වුේි  

ශද් ගුකවක විපර්යිස පිළිබඳ ජනිධිපති ශජයෂ්ඨාධ උපශද් ක 

රුවන් විජයවර්ධන මැතිතුමිත්, අපට ආධිය කයන මිලදිවයිශන් 

හිටපු ජනිධිපති ශමොහමඩ් නෂීඩ් මහත්මයිත් මි සමෙ එයට 

සහභි ව වුේි  ශම්ක වැයගත් සමුවවක්  2015දී ශම් සමුවවට 

සහභි ව වුණු හිටපු ජනිධිපතිවයයකු වූ ගරු ෛමත්රීපිල ටිරිශසේන 

මැතිතුමිට අපි විශ ේෂ්ඨශයන්ම ප්ර ංසි කයන්න ඕනෑ  ශමොකය, ඒ 

අවසා ිශේදී -2015දී- එතුමි ඒ  වවිසුමට එකෙ වුේි  අශ් යශට් 

තිප විදුලි බලිගිය ්දිකිරීම සීමි කයන්න එහිදී එතුමි රණයේය 

කළි  ඒ අ ලව අපි එවැනි බලිගිය එකක්වත් අලුතින් හයලි 

නැහැ   වය අවුරුද්ශද් වලිසාශගෝ  ලවය පැවැති COP26 සමුවව 

ශකොවිඩ් වසංගතය නිසි පවත්වන්න ප්රමිය වුේි  නමුත්, එයි 

බ්රිතිනය ආණ්ඩුශේ හිටපු අගමැති ශබොරිසා ශජොන් සන් මැතිතුමිශව 

නියකත්වය යටශත් ශහොඳ ශයෝජනිවක් ්දිරිපත් කළි, 2050 

වසය ශවනශකොට ශද් ගුකවක විපර්යිස නවත්වන්න ශසන්නුශග්රේඩ් 

අං ක 1 5 යක්වි ශගෝලීය උණුසුම ්හළ යෑම සීමි කයන්න 

ශකශසේ ශහෝ කටයුතු කයනවි කියලි  ශමවය සමුවවට අපි 

සහභි ව වුශණ් ඒ සම්බන්ධව අප විටින් අයශගන තිශබන පියවය 

පිළිබඳව යැ ලවත් කයන්නයි  ඒ සම්බන්ධව ්ංග්රීටි භිෂ්ඨිශවන් ක ි 

කයන්න මම බලිශපොශයොත්තු ශවනවි  ශමොකය, ඒක ලංකිවට 

පමේක් ශනොශවයි, අශනක් යටවලටත් වැයගත්    

Hon. Deputy Speaker, there has been no progress 
made since COP 26 till we went for COP 27. In fact, the 
target of limiting global warming to 1.5°C by 2050 was 
being raised again even by some of the developed coun-
tries and many countries in the G20. The G20 countries 
have not reduced their emissions at all. They have not, in 
any way, contributed the US Dollar 100 billion that they 
promised. We require US Dollar 350 billion a year, but 
we have not even fulfilled that pledge. So, in that sense, 
we went for COP 27 having a setback in the agreements 
and the achievements made at COP 26.  

When we looked at COP 27 arrangements, we found 
that none of the developed countries or the G20 countries 
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were there to have a serious conversation with others. 
Some of the leaders who came, came only for the opening 
day and though they were supposed to have made state-
ments, those statements were made not at the main con-
ference, but on the sidelines of various events that took 
place. Then, they all left. Actually, on the second day, the 
only senior leader we had from the European side was the 
German Chancellor Olaf Scholz, who was there taking 
part in the Global Shield initiative that they had initiated. 
We must thank him for that. Of the G20 leaders, the main 
position was taken by the President of South Africa, Cyril 
Ramaphosa. In that background, I myself from Sri Lanka 
and some of the other leaders had to condemn and criti-
cize the stand that had been taken by the G20 countries, 
the G7 countries and the developed economies.  

We cannot go on like this. There are serious issues 
that the world faces. If you listen to the speech made by 
the Secretary General of the UN, you would realize that in 
the next 20 or 30 years, the situation will become more 
serious. We listened to the Prime Minister of Pakistan. 
We studied the situation, where the melting of the Hima-
layas has affected Pakistan. Not only them, but Nepal also 
said that it is going to affect them too. Then, it is going to 
affect India, where the Ganges runs through and in fact, it 
is also going to affect Bangladesh because both the Gan-
ges and the Brahmaputra run through Bangladesh. It is 
going to affect Myanmar because the Irrawaddy and Sal-
ween rivers run through Myanmar. Then, it is also going 
to affect the Maldives; it will go under water. It is going 
to affect us with part of our western coast going under 
water. Even places like Kanyakumari at the tip of South 
India will go under water. That is the threat that all of us 
are facing, but there is no response on that by the major 
countries.  

So, we were discussing among ourselves that the only 
way out is to go for COP28 and lock horns with the G20 
countries on these issues. The target is to limit global 
warming to 1.5°C by 2050. We have to lock horns with 
them and take them on, which means we have to be ready 
to discuss it with like-minded countries. I am sure both 
the Minister of Foreign Affairs and the Minister of Envi-
ronment can do that. Most countries are waiting to do 
that. So, Sri Lanka has to join them. We must, as far as 
possible, support it and if necessary, on some occasions, 
take the leadership on this issue.  

The second matter is, food security. We have gone 
through a problematic period. I must thank the countries 
which helped us. We would not have a major issue with 
regard to food security next year, hopefully. But in Afri-
ca, the situation is pretty bad: 20 to 30 million people will 
be affected and there will be a large number of deaths in 
the Horn of Africa. There is no aid or assistance and it 
was also not discussed. In addition to that, some of them 
cannot grow food; others cannot get fertilizer to grow 
food because they do not have money. So, we have to 
help them. The other matter is, most of them are affected 
especially by debt. So, in my view, we should give assis-
tance to those countries which have serious problems of 
food scarcity.  

On the same terms, the IMF gave help to Ukraine.  

Ukraine is fighting a war with Russia. But, these peo-
ple are fighting the war of survival. So, we should ask the 
West to give them the same support that was given to 
Ukraine. These are major issues which should be part of 
our foreign policy and our environment policy in the 
coming years.  

I was very happy when the Chief Opposition Whip 
referred to Geneva. I think  The right to live of this gener-
ation, the younger people who will be 40, 50 by 2050, and 
the unborn, of whom we are talking, is the very basic 
right. So, if you ignore the rights of the youth, the young-
er generation, and the unborn, that would be the worst 
genocide which could happen. So, we hope, in time to 
come, while they are addressing issues concerning Sri 
Lanka, they will also be in a position to address this 
whole issue, which I would call “genocide into genocide 
into genocide”. So, we should raise that up.  

මට කලින් අශ් විපක්ෂ්ඨශත ප්රධින සංවිධියකතුමි ක ි කළි  

එතුමිටත් මම පිළිතුරු ශයන්න ඕනෑ  ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි අශ් 

ප්ර ාන විසඳන්න බලිශපොශයොත්තු ශවනවි  ගරු විජයයිස යිජපක්ෂ්ඨ 

ඇමතිතුමි ඒ ගැන කියිවි  යැන් අපට වුවමනි කයන මති 3ක් 

තිශබනවි  විශ ේෂ්ඨශයන්ම Truth and Reconciliation Commis-

sion, Counter Terrorism Act ඒ විශවම, corruption පිළිබඳ 

අලුත් මති සකසා කයශගන ශම් ඇමතිවරු ශයශයනි ජනවිරි, 

ශපබයවිරි මිස වන විට ඒවි ්දිරිපත් කයනවි  ඒ එක්කම ද්රවිඩ 

ජනතිවශව ප්ර ාන ගැන, උතුශර්  අශ් ජනතිවශව ප්ර ාන ගැන අපි 

සිකච්ඡි කයශගන යනවි  මම යන්නි විධියට අත් අඩංගුශේ හිටපු, 

ටියගතව හිටපු කිහිප ශයශනක් නියහසා කය තිශබනවි  නියහසා 

කයන්න තවත් අය ්න්නවි; ශල්යකශයක් ්න්නවි  ශම් වන විට 

ඒ ශල්යකයිට නඩු යිලි තිශබනවි  ඒ නඩු අවසන් වුේිට පසාශසේ 

එයි වැයදිකරු කියලි රණයේය කශළොත්, -නිවැයදි නම් ප්ර ානයක් 

නැහැ- ඒ සහිය ලබි ශයන්නත් බලිශපොශයොත්තු ශවනවි  ඔහු 

සම්බන්ධ ශවලි තිශබන්ශන් පිත්තල හන්දිශත වූ ටිදුවීමටයි  අශ් 

විශද්  කටයුැ තු ඇමතිතුමි, හිටපු ජනිධිපතිතුමි එක්කත් ඒ ගැන 

ක ි කයලි තිශබනවි  අපට ඕනෑ ශම් ප්ර ානය විසඳන්නයි   

ඊළෙට, අතුරුයන්වූවන් ගැනත් අපි ක ි කයමු  ගරු විජයයිස 

යිජපක්ෂ්ඨ ඇමතිතුමනි, මම හිතන විධියට ඒ සම්බන්ධශයන් අශ් 

කිලශත තිබුශණ් නඩු 60ක් විතය ශන්ය  

 
ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

Files 65ක් විතය  

 
ගු සනිල් වික්රමසිාංහස මහසත්ා 
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)  
2019 දී අපි බලශයන් යනශකොට files 65ක් විතයයි තිබුශණ්  

යැන් කීයක් තිශබනවි ය, ගරු විජයයිස යිජපක්ෂ්ඨ ඇමතිතුමි   

 
ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

යැන්  2,000ක් complete කයලි තිශබනවි  

2713 2714 



පිර්ලිශම්න්තුව 

ගු සනිල් වික්රමසිාංහස මහසත්ා 
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)  
2,000ක් අවසන් කයලි තිශබනවි  මම ගරු ඇමතිතුමිට 

කිේවි, ඕනෑ නම් තවත් පත් කයශගන ්ක්මනින් ශම්ක අවසන් 

කයන්න කියලි  Files ගත්තිට පසාශසේ අපි ක ි කයමු  We all 

can talk on that. 

 

ගු මනනෝ ගන්ද්්ද මහසත්ා  
(மாண்புமிகு மசனா கசைசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ඒ සංයයිව ඒ තයම් නිවැයදි නැහැ  

 
ගු සනිල් වික්රමසිාංහස මහසත්ා 
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)  

Okay. I will tell you, both of you have a discussion 
and come to me with the agreed figures. We are willing to 
put more panels to start inquiring. That is the only way 
we can address their issues. Next week, we will have a 
discussion with the Members of Parliament from the 
North on the procedure, and, Hon. Member, I will also 
invite you.  

 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 
Although he is not from the North.  

 

ගු සනිල් වික්රමසිාංහස මහසත්ා 
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)  
He says that he represents the people of recent Sri 

Lankan origin living in Vavuniya. There is a fair number 
in that area settled by Mr. Sellasamy and now, he is tak-
ing leadership on behalf of them. So, we have to discuss 
that problem and get it out of the way.  

 

ගු මනනෝ ගන්ද්්ද මහසත්ා  
(மாண்புமிகு மசனா கசைசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

I am a Sri Lankan. 

 

ගු සනිල් වික්රමසිාංහස මහසත්ා 
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)  
Yes, you are a Sri Lankan. Otherwise? You had more 

Sinhala votes, votes of three-wheeler drivers and all 
those, than some of the Sinhala Members here.  

I hope my good Friend, the Hon. G.G. Ponnambalam 
from the All Ceylon Tamil Congress, will also join us to 
settle this problem. Even if you go halfway, it would be a 
big thing.  

We are also having a development plan for the North. 
I am getting an assessment done on the renewable energy 
potential in the North and the possibility of producing 
green hydrogen. If you produce green hydrogen on a 
competitive basis, the whole economy of the North would 
come up. So, we have to look into that because the bulk 

of our renewable energy will be produced in areas from 
Puttalam all the way down to Trincomalee. There are 
other areas of development we are going to focus on. We 
started development from Trincomalee down to the East 
with tourism. So, there is a fair number of developments 
we want to do. Apart from that, we want to settle that 
issue. All of us are Sri Lankans. Therefore, let us all get 
together and make it a point to settle that.  

අපි බලන්න ඕනෑ, විශ ේෂ්ඨශයන්ම අශ් 75වැනි නියහසා 

සංවත්සයය ශවනශකොට ශම් ප්ර ාන විසඳන්න  කවුරුවත් ශම් යටට 

ඇඟිලි ගහන්න ඕනෑ නැහැ  අපිට පුවවන් අශ් ප්ර ාන නුක 

විසඳිශගන ්දිරියට යන්න  ඒක කයන්න තමයි අපි විශ ේෂ්ඨශයන්ම 

බලිශපොශයොත්තු ශවන්ශන්   

ඊළෙට, අශ් ගරු ලක්ෂ්ඨාමන් කිරිඇල්ල මන්ත්රීතුමි කියපු 

ශයයක් සම්බන්ධශයන් මම කියේයක් කියනවි   යහහත්වන 

ආණ්ඩුක්රම වයවසා ි සංශ ෝධනය සම්මත කය ගත්ශත් 

ආණ්ඩුවයි, විපක්ෂ්ඨයයි ශයකම එකතු ශවලි  අපි යහනව වන 

ආණ්ඩුක්රම වයවසා ි සංශ ෝධනය සම්මත කශළත් එශහමයි  

විටිඑක්වන ආණ්ඩුක්රම වයවසා ි සංශ ෝධනය සම්මත කශළත් 

එශහමයි   

්සාසය ශවලිම ආණ්ඩුක්රම සභිව පත් කයන්න  මම හිතන 

විධියට ශමතැන ශපොඩි ප්ර ානයක් තිශබනවි  ඒක ප්ර ානයකුත් 

 ශනොශවයි  අගමැතිතුමි සහ විපක්ෂ්ඨ නියකතුමි එකතු ශවලි 

තමයි, ආණ්ඩුක්රම වයවසා ි සභිවට ටිවිල් සමිජශයන් පත් කයන 

3ශයනි නම් කයන්ශන්  ඒක සහතික කයන්ශන් ක ිනියකතුමි  

ශකොශහොමය පිර්ලිශම්න්තුව ඒක ප්රතික්ශෂ්ඨේප කයන්ශන්  එශහම 

ප්රතික්ශෂ්ඨේප කයනවි නම් අගමැතිතුමිට ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨශත 

සහශයෝගය නැහැ; විපක්ෂ්ඨ නියකතුමිට විපක්ෂ්ඨශත සහශයෝගය 

නැහැ; ක ිනියකතුමිට ශයපැත්ශත්ම සහශයෝගය නැහැ  එශහම 

නම් ශම් තුන්ශයනිටම ්ල්ලි අසා ශවන්න ශවනවි  ඒක 

කයන්ශන් නැහැ ශන්; කයන්න බැරි ශයයක් ශන්  ඒ නියකශයෝ 

ශයශයනි එකෙ ශවලි, ක ිනියකතුමි සහතික කළිම නිල 

ව ශයන් ඒ පත්වීම් ටිදු කයනවි  It is just a procedural event.  

 
ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු ජනිධිපතිතුමනි, ඒක යහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවසා ි 

සංශ ෝධනශතත් තිබුේි  

 

ගු සනිල් වික්රමසිාංහස මහසත්ා 
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)  
ඒක යහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවසා ි සංශ ෝධනශතත් 

තිබුේි  ඒකයි කශළේ  අපි එකෙ වුණු හැනුයට ඇමතිතුමි ඒක 

සංශ ෝධනය කළි  So, it is just a matter of proposing the 

names to agree on. Therefore, let us have the names. I told 

the Hon. Prime Minister also about that. Let us talk it over 

with the Hon. Speaker and get three names proposed. 

ශමතැන ප්රධින ප්ර ානයක් ශවලි තිශබන්ශන් විපක්ෂ්ඨශත සජබයට 

අයිති ශනොවන මන්ත්රීවයයි කවුය කියන එකයි  අපි ද්රවිඩ 

පක්ෂ්ඨවලින් නම් කයනවි නම්, ශයව ලව වි ිලම කණ්ඩියම 

තිශබන්ශන් එතැන   අපි  වය සැශර්ත් ද්රවිඩ නම් කිරීමකුයි, 

කින්ති නම් කිරීමකුයි ශයකම යැම්මි  එශහම නම් කින්ති නම් 

කිරීම ගැන බලන්න පුවවන්  මුසාලිම් එක්ශකශනක් ගැන 

බලන්නත් පුවවන්  මුසාලිම් එක්ශකශනක් නැත්නම් ඒ අ ලව 

කින්ති නම් කිරීමක් කයන්න  මම කියන්ශන් ශම්ක ්ක්මනට 
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කයන්න කියලි  එතශකොට අලුත් ශකොමෂ්ඨන් සභි ටියල්ලම අපට 

පත් කයන්න පුවවන්  අපි ඒක කයන්න ලෑසාතියි  ඒ නිසි ශම් වැඩ 

කටයුත්ත ්ක්මනට කයලි ශයන්න කියලි මම ඔබ ටියලු 

ශයනිශගන්ම ්ල්ලි ටිනුනවි  

මම ඒ සම්ශම්ලනයට යද්දී මට අවසා ිව ලැබුේි, 

විශ ේෂ්ඨශයන්ම ජිතයන්තය මූලය අයමුයශල් කළමනිකිය 

අධයක්ෂ්ඨතුමය හමු ශවන්න  මම එතුමය එක්ක සිකච්ඡි කළි  

එතුමය කිේවි, අපිට සහශයෝගය ශයනවි කියලි  ්තින් කිටිම 

බයක් ඇති කයගන්න එපි  අපිට යැන් තිශබන්ශන් ්න්දියිව සහ 

චීනය එක්ක සිකච්ඡි කය ඒ කටයුතු අවසන් කයන්නයි  චීනය 

අපට කිේශේ පක්ෂ්ඨ සම්ශම්ලනශයන් පසුව සිකච්ඡි ආයම්භ 

කයන්න කියලියි  යැන් ඒ කටයුතු ආයම්භ කය තිශබනවි  ඒ ගැන 

බලි අපි වැඩ කටයුතු ක්රියිත්මක කයනවි  අපි යටවල් ශයශකන්ම 

්ල්ලන්ශන්, ශයසැම්බර් මිසය ශවනශකොට ශම් කටයුතු අවසන් 

කයන්න බලමු කියලි  ශලෝක බැංකුශේ සභිපතිතුමිත් හම්බ 

වුේි  මම ශම් ගැන දීර්ෝව ක ි කයන්න යන්ශන් නැහැ   

විශ ේෂ්ඨශයන් විපක්ෂ්ඨශත ප්රධින සංවිධියකතුමි කිේවි ශම් 

ගැන කරුණු කියන්න කියලි  මම එතුමිට සාතුතිවන්ත ශවනවි  

එතුමි කිේවි, "ශම් කරුණු යන්ශන් නැත්නම්, අපි විවියයට 

එන්ශන් නැහැ " කියලි  එශහම නම් අපට විරුද්ධ ශවන්ශන් 

නැත්නම් ශයපැත්ශත්ම සහශයෝගය ඇතුව අපිට ශලශහටිශයන්ම 

ශම්ක සම්මත කයන්න පුවවන්    

 
ගු නීිනඥ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella, Attorney-at-Law) 

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, ඔබතුමිශව අවසයය ඇතුව 

මම ගරු ජනිධිපතිතුමිශගන් ප්ර ානයක් අහන්න කැමැතියි   

ගරු ජනිධිපතිතුමනි, ජිතයන්තය මූලය අයමුයලත් එක්ක 

අත්සන් කළ  වවිසුම ශමවය අය වැයට කලින් පිර්ලිශම්න්තුවට 

්දිරිපත් කයනවිය   ශමොකය, ඒක වැයගත්   

 

ගු සනිල් වික්රමසිාංහස මහසත්ා 
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)  
්සාසය අපි සිකච්ඡි අවසන් කය යන්න තිබුශණ් IMF එකට 

පමේයි  ඒත් ශම් අවසා ිශේදී  ශමය අයශගන අශනක් යටවල් 

එක්කත් ක ි කයන්න ඕනෑ  විශ ේෂ්ඨශයන් යැනට ජපිනය එක්ක 

ක ි කයනවි   චීනය සහ ්න්දියිව කියන යටවල් ශයක Paris 

Club එශක් සිමිජිකයන් ශනොශවයි  එතැනදීත් සංශ ෝධන 

ශවන්න පුවවන්  ඒවි ඔක්ශකෝම කළියින් පසුව මම කියන්නම්   
 

ගු නීිනඥ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella, Attorney-at-Law) 
It would be too late.  

 

ගු සනිල් වික්රමසිාංහස මහසත්ා 
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)  
It would not be too late. We are working accordingly. 

Easily, the Hon. (Dr.) Harsha de Silva can go and ask 
them for that. He went and asked for that before he made 
his statement here.  

So, we will keep you informed if there is any develop-
ment. We have told you that they have given us targets; 

those will not change. It is a  four-year programme. We 
have to go to the original rate of 14.5 per cent or 15 per 
cent. We are looking into that. The Budget tries to accel-
erate it so that we can have a higher growth rate and cer-
tainly, more development and investments. So, we will 
look at the targets the IMF has given and see how we can 
increase revenue. That is what I want from this Budget. 
Certainly, on the Agreement, we will keep you informed.  

 

ගු නීිනඥ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella, Attorney-at-Law) 
If the IMF Agreement is tabled before the Budget, it 

would be very helpful. Then, we will know where we are 
heading.  

 

ගු සනිල් වික්රමසිාංහස මහසත්ා 
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)  
The IMF says, “Do not release it till we finish this 

round of negotiations”. - [Interruption.] Do not worry. I 
will not put anyone into trouble.  

 
ගු නීිනඥ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella, Attorney-at-Law) 
By that time, you can sign and seal the Agreement.  

 

ගු සනිල් වික්රමසිාංහස මහසත්ා 
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)  
The Agreement has been signed and finished. We 

must get the others to sign.  

If there is a change, I will come back and tell you. But 
so far, we do not know what China and India has to say. I 
do not think - 

 
ගු නීිනඥ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella, Attorney-at-Law) 
The only thing is, when you were on this side, you 

were always asking for the Agreements to be tabled. 
 

ගු සනිල් වික්රමසිාංහස මහසත්ා 
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)  
I stand by that. But, there are three other parties we 

have to discuss with and also the private creditors. There 
was no intermediate stage. But, I can keep you all briefed. 
There are targets; those targets would not change. So, you 
can look at those and tell us your ideas.   

 

ගු විමල් වීසවාංශයීය මහසත්ා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, - 

 
ගු නිනයෝජ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු විමල් වීයවං  මැතිතුමි  
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පිර්ලිශම්න්තුව 

ගු විමල් වීසවාංශයීය මහසත්ා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු ජනිධිපතිතුමනි, මට කරුණු පැහැදිලි කය ගැමමක් 

අව යයි  යට-යටවල් අතය කළ ේය ග ලශය ල විතයක් ශනොශවයි, 

අශ් ේය පංගුවට අයත් වන්ශන්  අපි ජිතයන්තය සාෛවරී 

බැඳුම්කයවලින් ගත් ේය ශතොගයකුත් තිශබනවි  ඒක අශ් මුව 

ේය පංගුශවන් වි ිල ප්රති තයක්  ේය ප්රතිවුහගත කිරීශම්දී 

ජිතයන්තය ආයතනවලින් ගත් ේයවලටත්, යට-යටවලින් ගත් 

ේයවලටත් අමතයව ඒ ජිතයන්තය සාෛවරී බැඳුම්කයවලින් ගත් 

ේයත් ප්රතිවුහගත කයනවිය, ඒක සිර් ක කයන්න පුවවන් 

මට්ටමක තිශබනවිය කියලි මම යැනගන්න කැමැතියි  

 
ගු සනිල් වික්රමසිාංහස මහසත්ා 
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)  
අශ් ේය ශකොටස තුළ ශපෞද්ගලිකව දුන් ේය  - ISBs - 

විශවම, ජිතයන්තය සංවිධිනවලින් ලබි ගත් ේයත්, 

විශ ේෂ්ඨශයන් ඒ ඒ යටවල් එක්ක ඇති කයගත් ද්විපිර් ාවික  වවිසුම් 

හයහි ලබි ගත් ේයත් තිශබනවි  ප්රධිනම කියේය තමයි 

ද්විපිර් ාවික  වවිසුම් හයහි ලබි ගත් ේය  Paris Club එශක් 

සිමිජික යටවලුත්, ඒ විශවම ්න්දියිව සහ චීනයත් තමයි ශම් 

සඳහි එකෙ ශවන්ශන්  ඒ එකෙත්වය ශපෞද්ගලික ේය ලබි දුන් 

අය පිළිගන්නවි  යැනට එක නඩුවක් තිබුේි  යැන් ඒකත් 

සම යකට පත් කයන තත්ත්වයක තිශබන්ශන්, ගරු මන්ත්රීතුමනි   

විශ ේෂ්ඨශයන් ද්විපිර් ාවික ේය ගැන සිකච්ඡි කය 
එකෙත්වයකට ආවිම, ශපෞද්ගලික ේය ලබි දුන් අය එක්ක 
වි ිල ප්ර ානයක් තිශතවි කියලි අපි හිතන්ශන් නැහැ  යැනට ඒ 
සිකච්ඡි ආයම්භ කය තිශබනවි  

 
ගු විමල් වීසවාංශයීය මහසත්ා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු ජනිධිපතිතුමනි, මම ඊට අතිශර්කව තවත් කියේයක් 

යැන ගන්න කැමැතියි  යැන් ඔබතුමි කිේවි, ේය ප්රතිවුහගත 

කිරීමට අයිළව චීනය සහ ්න්දියිව එක්ක ශවනම සිකච්ඡි 

කයනවි කියලි  අවිසනිවකට ශහෝ ඔය කියන කිටියම් යටක් ඒ 

ේය ප්රතිවුහගතකයේයට අයිළ ශයෝජනිවට එකෙ ශනොවී 

ශවනත් විකල්ප ශයෝජනිවක් ශහෝ ශවනත් ශයයක් ්දිරිපත් 

කශළොත්, එතශකොට ශම් සමසාත ේය ප්රතිවුහගත කිරීශම් 

ක්රියිවලිය බිඳ වැශටනවිය  එම ක්රියිවලිය එශසේ බිඳ වැටුශේොත්, 

ජිතයන්තය මූලය අයමුයල හයහි අපි බලිශපොශයොත්තු ශවන 

කිටියම් ශහෝ ප්රතිලිභයක් තිශබනවි නම් ඒක ලබි ගැමශම් 

ක්රියිවලිය ඇනහිනුනවිය  එශසේ ශේවි කියි මම ප්රිර් නි කයනවි 

ශනොශවයි  නමුත්, එශහම තත්ත්වයක් ඇති වුශේොත් ශමොකය 

ශවන්ශන්, කියන එකත් මම ඔබතුමිශගන් යැනගන්න කැමැතියි  

 
ගු සනිල් වික්රමසිාංහස මහසත්ා 
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)  
එක යටක් විරුද්ධ වුශේොත් ශමොකක්ය ටිදු ශවන්ශන් කියන 

කියේය ගැන අපි සිකච්ඡි කයලියි තිශබන්ශන්  ඒ, එකෙ 

ශනොවුශේොත්  ඒත් යැනට ඇත්ත ව ශයන්ම  තිශබන්ශන් විකල්ප 

ශයකයි  ඒ තමයි, ේය කපි හැරීම ශහෝ ේය ශගවන කිලය 

අවුරුදු යහයකට ශහෝ විසාසකට දීර්ෝ කිරීම  ඒ විකල්ප ශයක ගැන 

තමයි ක ි කශළේ  ඒ විකල්ප ශයශකන් එකකට එන්න කටයුතු 

කයගන්න අපට පුවවන්  

 

ගු නීිනඥ ච්දදිම වීසක්නකොඩි මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி சந்திம வீரக்தகாடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody, Attorney-at-Law)  
ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, මටත් පැහැදිලි කය 

ගැමමක් කයගන්න තිශබනවි  ශපොඩි ශවලිවක් ශයන්න  

ගරු ජනිධිපතිතුමනි,  අය වැය ්දිරිපත් කයනශකොට අශ් අය 

සහ වැය පිළිබඳ ශකනු අයහසක් අපට තිශබන්න ඕනෑ   IMF එක 

සමෙ අශ් තිශබන එකෙති ශමොනවි ය කියලි අපි යන්ශන් 

නැතිව අය වැයක් ්දිරිපත් කයන්න යිශම්දී, යම් ශහයකින් ඒ 

අයශගන් අපි බලිශපොශයොත්තු වුණු සහශයෝගය උපරිම 

ආකියශයන් ශනොලැබුශේොත් ශමොකක්ය ශවන්ශන්  අපි එශලස 

ශේවි කියි ප්රිර් නි කයන්ශන් නැහැ  ඒ සහශයෝගය උපරිම 

ආකියශයන් ලැශබයි කියලියි අපි බලිශපොශයොත්තු ශවන්ශන්  

නමුත්, එහි යම් ශවනසක් වුශේොත්, ඒ විවිධ scenariosවලට  

ගැළශපන විධියට අය වැය සැකසීමට ූ යිනම් ශවලිය ්න්ශන්  

 

ගු සනිල් වික්රමසිාංහස මහසත්ා 
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)  
අපි යැන් අය වැය සකසා කයන්ශන් ඒ යිමුව තුළයි  ශම් 

සම්බන්ධ සිකච්ඡිවලදී ඒ යිමුශවන් පිට යිමට ටිදු වන ප්ර ානයක් 

ඇති වුශේොත් අපි යැ ලම් ශයන්නම්  ශවනසා කයන්න පුවවන්, 

යිමුව ඇතුශළේ  ශමතැන තිශබන ප්රධින ශද්, ජනතිව මත වැඩිපුය 

බය යිනවි ය, නැත්නම් අපි අය කයන ඍජු බදු වැඩි කයනවි ය 

කියන කියේයයි  ඒ කියන්ශන්, වක්ර බදු පනවනවි ය, ඍජු බදු 

අය කයනවි ය කියන කියේය  අශනක, ආණ්ඩුශේ වියයම් 

පිලනය කිරීම  ඒ කියේි තුන තමයි අපට තිශබන්ශන්   

 

ගු නිනයෝජ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබැිශහොම සාතුතියි, ගරු ජනිධිපතිතුමනි  

මීළෙට, ගරු ඩවලසා ශද්විනන්යි අමිතයතුමි  ඔබතුමිට 

විනිඩි 18ක කිලයක් තිශබනවි  

 
[பி.ப. 12.19] 

 

ගු ඩ ල්ප න වාන්දාා මහසත්ා (ධීවස අමාත්ුරමා) 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் சதவானந்தா - கடற்தறாைில் அகமச்சர்) 

(The Hon. Douglas Devananda - Minister of Fisheries) 

தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கசள, எனக்கு முன்னர் 

இங்கு உகரயாற்றிய மாண்புமிகு சனாதிபதி அவர்கள் நாட்டு 

மக்கள் எதிர்தகாள்கின்ற பிரச்சிகனககளத் தீர்ப்பதற்கான 

சயாசகனககள முன்தமாைிந்திருந்தார். விசசஷமாக, இந்த 

நாட்டில் வாழும் தமிழ் மக்கள், தமிழ் சபசும் மக்கள் 

எதிர்தகாள்கின்ற பிரச்சிகனகளுக்கான தீர்வுத் திட்டங்ககள 

முன்தமாைிந்திருந்தார். அவர் அப்பிரச்சிகனககளத் தீர்ப்பார் 

என்ற நம்பிக்கக எனக்கிருக்கிறது என்பகத நான் இங்சக 

தவளிப்படுத்துகிசறன்.  

இன்கறய தினம் இச்சகபயில் 1996ஆம் ஆண்டின் 2ஆம் 

இலக்க கடற்தறாைில் மற்றும் நீர்வாழ் உயிாினங்கள் 

சட்டத்தின்கீைான மூன்று ஒழுங்குவிதிகள்  சமர்ப்பிக்கப் 

பட்டிருக்கிறது. அகவ ததாடர்பில் இந்த தகௌரவ சகபயில் 

எனது கருத்துக்ககளயும் பதிவுதசய்வதற்கு வாய்ப்பு 

வைங்கியகமக்கு முதலில் உங்களுக்கு எனது நன்றிகயத் 

ததாிவித்துக்தகாள்கிசறன்.  

2719 2720 
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கடந்த காலங்களில் தவறுமசன பாதகங்ககள மட்டும் 

உலகளவில் தகாண்டுவந்திருந்த, இன்னும் முடிவுறாது ததாடர் 

கின்ற அனர்த்தங்கள் எமது நாட்கடயும் விட்டுகவக்காத 

நிகலயில், இந்த நாடு அசந்து சபாய்விடுதமன நம்பி,  

அதற்கான தயாாிப்புகளில் ஈடுபட்டு, "தவந்த புண்ைில் சவல் 

பாய்ச்சுவதுசபால" தசயற்படுகின்ற சுயலாப அரசியல்வாதிகள் 

மற்றும் அரசியல் பின்னைிதகாண்ட சுயநலவாதிகள் 

சமற்தகாண்டிருந்த மிககவாத தசயற்பாடுகள் காரைமாக 

எமது மக்கள் "இந்த நாட்டுக்கு இனிசமல் எதிர்காலசம 

கிகடயாது" என்ற வககயில் தகாண்டிருந்த நம்பிக்கககய 

உகடத்ததறிந்து, "விை விை எங்களாலும் புதுத்ததம்புடன் 

எழுந்திருக்க முடியும்" என்ற நம்பிக்கககய இந்த அரசு எமது 

மக்களுக்கு ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. அதற்காக எமது சனாதிபதி 

மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ அவர்களுக்கும் பிரதமர் 

தகௌரவ திசனஷ் குைவர்தன அவர்களுக்கும் எமது மக்கள் 

சார்பாக எனது நன்றிகயத் ததாிவித்துக்தகாள்கிசறன்.  

நாங்கள் அரசியலுக்காக எல்லாவற்கறயும் எதிர்த்துக் 

தகாண்டிருப்பவர்கள் அல்லர். அசதசநரம், தவறும் அரசியலுக் 

காக  இந்த அரசாங்கத்தில் அங்கம் வகிக்கவுமில்கல. ஓர் 

இக்கட்டான நிகலயில் இந்த நாட்கடயும் காப்பாற்றி, எமது 

மக்ககளயும் காப்பாற்ற சவண்டும் என்ற சநாக்கில், அதற்கு 

முகங்தகாடுக்க முடிந்த தசயற்பாட்டுத் கதாியத்துடன்தான் 

நாங்கள் இந்த அரசாங்கத்தில் பங்தகடுத்சதாம் என்பகத நான் 

இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் வலியுறுத்திக் கூற விரும்புகிசறன். எமது 

மக்கள் தங்களது வாக்குககள எமக்கு வைங்கி, தங்களது 

பிரச்சிகனககளத் தீர்க்குமாறு வைங்கிய ஆகையானது, 

எங்ககள நிர்ப்பந்தித்திருக்கிறது. ஆககயால், எங்களால் எமது 

மக்களுக்குக் கிகடக்கின்ற அாிய சந்தர்ப்பங்ககளக் 

ககநழுவவிட முடியாது. அதன் காரைமாகசவ அரசாங்கங் 

களுடன் இகைகின்றசபாது, நாங்கள் விதிக்கின்ற 

நிபந்தகனகள் தபாது நிபந்தகனகளாக இருக்கின்றன. எமது 

மக்களின் பிரச்சிகனககளத் தீர்க்க சவண்டும் என்பதற்காகசவ 

நாங்கள் அவ்வாறு தசய்கிசறாம். அதற்காக, அரசாங்கங்கள் 

எமது மக்களின் பிரச்சிகனககள எல்லாம் உடனடியாகத் 

தீர்த்துவிடும் என்ற எதிர்பார்ப்கப மட்டும் முன்கவத்து 

நாங்கள் தசயற்படுகின்றவர்கள் அல்லர்.  

எமது நகடமுகறச் சாத்தியமான அணுகுமுகறகள், சதசிய 

நல்லிைக்கச் தசயற்பாடுகள் காரைமாக எமது மக்களின் 

பிரச்சிகனககள முடிந்தளவு தீர்த்துக்தகாள்வதற்கு நாங்கள் 

அரசாங்கத்திற்கு தகடயற்ற பாகதககளத் திறந்து 

விடுகிசறாம். அரசாங்கம் அதில் பயைிப்பதில் தாமதங் 

ககளசயா, சிரமங்ககளசயா எதிர்தகாள்வதில்கல என்பது 

எமது மக்களுக்குச் சாதகமான நிகலப்பாடாகும். இதற்கு 

மாறான நிகலப்பாட்கடக் தகாள்ககயாக வகுத்துக் 

தகாண்டவர்கள் எமது சக தமிழ் அரசியல்வாதிகளாகச் 

தசயற்பட்டு வருகின்றனர். அவர்கள் எமது மக்களின் 

பிரச்சிகனககளத் தீர்க்காமல், அவற்கறத் தங்களது அரசியல் 

சதகவகளுக்காக மட்டும் அவ்வப்சபாது ககயிதலடுத்து, 

பின்னர் ததாடர்ந்தும் எமது மக்களின் பிரச்சிகனககளத் தீராப் 

பிரச்சிகனகளாக்கி, அப்பிரச்சிகனககள எமது மக்களின் 

வீடுகளிசலசய குடியமர்த்தி கவத்து வருவகத வைக்கமாகக் 

தகாண்டவர்கள். அதன்மூலம் எமது மக்களது வாக்குககளச் 

சூகறயாடி வருவகத "முதலீடு இல்லாத பண்டமாற்று 

அரசியல்" என தகாள்கக வகுத்துக்தகாண்டவர்கள். இதகன 

இப்சபாது எமது மக்கள், "வீட்கடக் காட்டி சமாசம் தசய்கின்ற 

தசயல்" எனப் பகிரங்கமாகசவ கூறி வருகின்றனர். இத்தககய 

தகாள்ககயின் வகரவிலக்கைமாகசவ இவர்கள் இன்னமும் 

புலி வாகலப் பிடித்துக்தகாண்டிருக்கின்றனர். எமது மக்களின் 

மனங்களில் வருகின்ற மாற்றங்களின் முன்பாக, புலிவாகல 

விடவும் முடியாமல், ததாடர்ந்து பிடித்திருக்கவும் முடியாமல் 

திைறுகின்ற இவர்கள், புலிவாலுக்குப் பதிலாகப் பூகன 

வாகலப் பிடித்திருக்கலாசமா என்று நிகனக்கவும் கூடும்.  

எமது நாட்டின் தற்சபாகதய நிகலகமயில், எமது 

மக்களின் வாழ்வாதாரம் மற்றும் அன்றாடத் சதகவககளத் 

தீர்க்கக்கூடிய வககயில், நாங்கள் உற்பத்தித்துகறகள் சார்ந்த 

முன்தனடுப்புக்ககளப் சபைிப் பாதுகாத்து வளர்த்து 

வருகின்ற நிகலயில், இவர்கள் எமது மக்களது 

பிரச்சிகனககளத் தீர்க்காமல், தீர்க்கவிடாமல் சபைிப் 

பாதுகாத்து வருகின்றனர். அத்துடன் நிற்காமல், எமது 

மக்களின் பிரச்சிகனககளத் தீர்க்கின்ற எமது வைிமுகறககள 

இகடமறித்து, அவற்கறயும் சீர்குகலத்து, எமது மக்ககள 

நடுத்ததருவில் விடுகின்ற இவர்களது சநாக்கங்ககளப் 

பூர்த்திதசய்துதகாள்வதற்கும் தசயற்பட்டு வருகின்றனர். 

இவற்றுக்தகல்லாம் நாங்கள் அஞ்சியிருந்தால், இன்று எமது 

மக்கள் அனுபவிக்கின்ற எவ்விதமான வாய்ப்புக்களும் எமது 

மக்களுக்கு இதுவகரயில் கிகடத்திருக்காது என்பகதயும் 

எமது மக்கள் அறிவார்கள். நாங்கள் மக்களது 

பிரச்சிகனககளத் தீர்ப்பதற்தகன்சற அரசியலில் 

காலடிதயடுத்து கவத்தவர்கள். அதகனசய நான் எனக்குக் 

கிகடத்திருக்கின்ற அகமச்சின்மூலமும் தசய்து வருகிசறன்.  

எமது நாட்டில் வளங்கள் இல்லாமல் இல்கல. சாியான 

முகாகமத்துவக் கட்டகமப்புகள், தசயற்பாடுகள் இல்லாகம 

காரைமாக, எமது வளங்கள் அைிக்கப்பட்டு வருகின்றன. பல 

வளங்களினூடாக உாிய பயன்பாடுகள் தபறப்படாமல் 

இருக்கின்றன. கடந்த 05ஆம் திகதி நான் முல்கலத்தீவில் 

அகமந்துள்ள தகாக்கிளாய் கடற்தறாைில் கிராமத்திற்குச் 

தசன்றிருந்சதன். அங்சக கனிய மைல் அகழ்வு காரைமாக 

கடற்ககரயானது, குறிப்பிடத்தக்களவு தூரம் கடலால் 

உள்வாங்கப்பட்டு, அந்தக் கிராமசம கூடிய விகரவில் 

கடலுக்குள் தசன்றுவிடக்கூடிய அபாயம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. 

மறுபக்கத்தில், சமற்படி மைல் அகழ்வு காரைமாக 

அக்கடற்தறாைிலாளர்களால் சமற்தகாள்ளப்பட்டுவந்த 

ககரவகலத் ததாைிகல சமற்தகாள்ளமுடியாமல், அவர்கள் 

தகடதசய்யப்பட்ட கடற்தறாைில் முகறகமகளில் ஈடுபட 

சநாிட்டுள்ளதாகவும் அறியக்கிகடத்தது. இவ்விடயம் 

ததாடர்பில் நான் விகரவில் அகமச்சரகவப் பத்திரதமான் 

கறச் சமர்ப்பிக்க உள்சளன் என்பகத இங்சக ததாிவிக்க 

விரும்புகிசறன்.  

இங்கு மாத்திரமல்ல, பல்சவறு தசயற்பாடுகள் காரைமாக 

கடலாிப்பானது, ததன், சமல், வடசமல், கிைக்கு 

மாகாைங்களின் பல இடங்களில் ஏற்பட்டு வருவகத 

என்னால் சநரடியாகசவ அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. 

இதன் மறுபக்கத்தில், சட்டவிசராத மற்றும் தகடதசய்யப்பட்ட 

கடற்தறாைில் முகறகமகளும் சமற்தகாள்ளப்படுவதாக 

அறியக்கிகடக்கிறது. இத்தககய விடயங்கள் ததாடர்பில் 

உாிய நடவடிக்ககககள நாம் முன்தனடுத்து வருகிசறாம். 

அந்த வககயில், எமது நாட்டின் கடற்தறாைிகல 

முகாகமத்துவம் தசய்வதற்தகன நாம் பல்சவறு திட்டங்ககள 

வகுத்துச் தசயற்படுத்தி வருகிசறாம். அதன் ஒரு கட்டமாகசவ 

இன்று நான் இங்கு மூன்று ஒழுங்குவிதிககள 

முன்கவத்திருக்கிசறன்.  

அதில் ஒன்று, 2022.04.25ஆம் திகதிய 2277/04ஆம் இலக்க 

அதிவிசசட வர்த்தமானியில் பிரசுாிக்கப்பட்ட, 2022ஆம் 

ஆண்டின் நீல நிற நீந்தும் நண்டுகள் கடற்தறாைில் முகாகம 

ஒழுங்குவிதியாகும். எமது நாட்டுக்கு அந்நியச் தசலாவைிகய 

ஈட்டித்தருவதில் தபரும் பங்கக வகிக்கின்ற கடல் வளங்களில் 
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පිර්ලිශම්න්තුව 

நீல நிற, நீந்தத்தக்க நண்டு வககயினமும் ஒன்றாகும். அந்தக் 

கடல் வளத்கத அைியவிடாமல் பாதுகாத்து, அதன் 

உற்பத்தியில் உச்ச பயகன அகடயசவண்டும் என்பதற்காக 

நாம் இந்த முகாகமத்துவ ஏற்பாட்கட அத்துகற சார்ந்த 

கடற்தறாைிலாளர்களுடனும் கலந்துகரயாடி சமற்தகாண்டுள் 

சளாம். அதனடிப்பகடயில், சமற்படி நண்டு உற்பத்தித் 

துகறயில் ஈடுபடுவதற்தகன அனுமதிப் பத்திரம் வைங்கல் 

முகற, ஏகனய நீர் வாழ் உயிாினங்களுக்குப் பாதிப்பு 

ஏற்படாத வககயில், அதகனப் பிடிப்பதற்குப் 

பயன்படுத்தசவண்டிய வகலயின் விபரம், வகலயின் கண் 

அளவு விபரம், ததாைிலில் ஈடுபடக்கூடிய படகுகளின் விபரம், 

பிடிக்கப்படக்கூடிய நண்டுகளின் எகட, பிடிக்கக்கூடிய கால 

எல்கல, சமற்படி கடல் வளம் ததாடர்பில் ஆய்வுகள் 

சமற்தகாள்ளப்படுகின்ற காலகட்டங்கள் என அகனத்து 

ஒழுங்குவிதிகளும் இதில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன.  

அடுத்தது, 2021ஆம் ஆண்டின் கடற்தறாைில் (கட்டைங் 

ககள விதித்தல்) ஒழுங்குவிதியாகும். இது 2021.11.24ஆம் 

திகதிய 2255/22ஆம் இலக்க அதிவிசசட வர்த்தமானப் 

பத்திாிககயில் பிரசுாிக்கப்பட்டதாகும்.   

 

ගු මනනෝ ගන්ද්්ද මහසත්ා  
(மாண்புமிகு மசனா கசைசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 
 

නැඟී සිටිනතය. 
எழுந்தார். 

rose. 
 

ගු නිනයෝජ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මශනෝ ගශන්සන් මන්ත්රීතුමි    

 

ගු මනනෝ ගන්ද්්ද මහසත්ා  
(மாண்புமிகு மசனா கசைசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கசள, உங்களுக்கு இனிய 

பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்! நீங்கள் நீடூைி வாை சவண்டும் என்று 

வாழ்த்துகிசறன். வட மாகாைம் உட்பட ஒட்டுதமாத்த 

இலங்ககக்கும் உங்களுகடய சசகவ அத்தியாவசியமாக 

இருக்கிறது.  

 

ගු ඩ ල්ප න වාන්දාා මහසත්ා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் சதவானந்தா)  
(The Hon. Douglas Devananda) 

நன்றி!  

1996ஆம் ஆண்டின் 2ஆம் இலக்க கடற்தறாைில் மற்றும் 

நீாியல் வளங்கள் கட்டகளச் சட்டத்தின்மூலமாக விதிக்கப் 

பட்டிருந்த ஒழுங்குவிதிகளின்கீழ் பைிக்கப்பட்டிருந்த 

கடற்தறாைில் அனுமதிப் பத்திரங்களுக்கான கட்டைம், 

2011.03.23ஆம் திகதி தவளியிடப்பட்ட 1698/13ஆம் இலக்க 

அதிவிசசட வர்த்தமானிமூலம்  கடற்தறாைிலாளர்களுக்கு 

நிவாரைம் வைங்கும் வககயில் அகற்றப்பட்டது. 2011ஆம் 

ஆண்டின் பின்னர், ஆழ்கடல் ததாடர்பில் விடுக்கப்பட்ட 

ஒழுங்குவிதிகளுக்கு அகமவாக மாத்திரசம சமற்படி அனுமதிப் 

பத்திரங்களுக்கான கட்டைங்கள் அறவிடப்பட்டு வந்தன. 

தற்சபாகதய நிகலயில், எமது நாட்டில் கடற்தறாைிலில் 

ஈடுபடுகின்ற படகுகளின் எண்ைிக்ககயானது படிப்படியாக 

அதிகாித்துள்ளது. அந்த அதிகாிப்புக்குச் சமாந்தரமாக கடல் 

வளங்களின் அதிகாிப்பு காைப்படுவதில்கல. ஆககயால், 

கடல் வளங்களின் அதிகாிப்பு ததாடர்பில் எமது அகமச்சு 

கூடிய அவதானதமடுத்து, அதற்காக விஞ்ஞானப்பூர்வ 

ஆய்வுககள சமற்தகாண்டு, நடவடிக்ககககள எடுத்து 

வருகின்றது.  

குறிப்பாக, கடல் வளங்களுக்குப் பாதிப்கப ஏற்படுத் 

துகின்ற கடற்தறாைில் முகறகமககளத் தகடதசய்தல், 

அதகனச் சட்ட ாீதியான நடவடிக்கககள்மூலம் 

உறுதிதசய்தல், அனுமதிப் பத்திரங்ககள வகரயகறதசய்தல், 

தசயற்ககப் பவளப் பாகறககள உருவாக்குதல் சபான்ற 

பல்சவறு நடவடிக்ககககள சமற்தகாண்டு வருகிறது. 

தகடதசய்யப் பட்ட முகறகமகளினூடாக கடற்தறாைிலில் 

ஈடுபடுவகதத் தடுப்பதற்கான தபாறிமுகறககள அந்தந்தப் 

பகுதிகளில் இயங்குகின்ற கடற்தறாைிலாளர் சங்கங்கள், 

கடற்பகடயினர், கடசலாரப் பாதுகாப்புத் துகறயினர், எமது 

கடற்தறாைில் மற்றும் நீாியல் வளங்கள் திகைக்கள 

அதிகாாிகளுடன் இகைந்து நாம் சமற்தகாண்டு வருகிசறாம். 

அசதசநரம், “பகையன கைிதலும், புதியன புகுதலும்” என்ற 

நிகலப்பாட்டில், விஞ்ஞானபூர்வமான புதிய 

ததாைில்நுட்பங்களினூடாக மாற்று வைிமுகறககள நாம் 

இனங்கண்டு, அவற்கறயும் அறிமுகப்படுத்தி வருகிசறாம். 

அதுதவிர, மீனினம் மற்றும் நீர்வாழ் உயிாின வளர்ப்பு 

முகறகளிலும் அதிக ஈடுபாடு தகாண்டுள்சளாம்.  

இதனிகடசய கடற்தறாைிலுக்கான அனுமதிப் பத்திரங் 

ககள வைங்குதல், கடற்தறாைில் முகாகமத்தும், கண்காைிப்பு 

சபான்ற பல்சவறு தசயற்பாடுகளுக்குப் பாாியளவில் தசலவிட 

சநாிட்டுள்ளது. ஆககயால், சிறு கடற்தறாைிலாளர்கள் 

தவிர்ந்த, ஏகனய பாாிய பாிமாை கடற்தறாைில் சார்ந்தும், 

அது சார்ந்த ஏகனய பாாியளவு ததாைிற்றுகறகள் சார்ந்தும் 

உள்ளவர்களுடன் கலந்துகரயாடி, அவர்களுக்குப் பாதிப்பு 

ஏற்படாத வககயில், சமற்படி கட்டைங்ககளக் 

குறிப்பிட்டளவு அதிகாிப்பதற்கான நடவடிக்ககககள நாம் 

சமற்தகாண்டுள்சளாம். குறிப்பாக, கடற்தறாைில் அனுமதிப் 

பத்திரங்களுக்கான கட்டைங்கள், கடலுைவு ஏற்றுமதி 

அனுமதிப் பத்திரங்களுக்கான கட்டைங்கள், ஏற்றுமதிக்கான 

அடிப்பகட வசதிககள சமற்தகாள்வதற்கான கட்டைங்கள், 

அவற்றுக்கான நிறுவனங்ககளப் பதிவுதசய்வதற்கான 

கட்டைங்கள், படகு கட்டும் தளங்ககளப் பதிவுதசய்வதற்கான 

கட்டைங்கள், பாாிய படகுகளுக்கான புதிய எண்ககளப் 

தபற்றுக்தகாள்வதற்கான கட்டைங்கள் என்பன இதில் 

உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. இத்தககய கட்டை அறவீடுகள் 

மூலம் ஈட்டப்படுகின்ற நிதிகயக்தகாண்டு, கடற்தறாைில் 

மற்றும் நீாியல் வளங்கள் திகைக்களத்தின்மூலமாக எமது 

கடற்தறாைிலாளர்களின் நன்கம கருதிய தசயற்பாடுகளுக்கும் 

அனர்த்த நிகலகமகளின்சபாதான நிவாரை மற்றும் 

இைப்பீடுகளுக்குமான தகாடுப்பனவுகளுக்குதமன ஒரு 

தபாறிமுகறகய நாம் உருவாக்கவுள்சளாம் என்பகதயும் 

இங்கு ததாிவித்துக்தகாள்ள விரும்புகிசறன்.  

அடுத்தது, 07.02.2022ஆம் திகதி பிரசுாிக்கப்பட்ட 

2266/06ஆம் இலக்க, 1984ஆம் ஆண்டு திருத்தப்பட்ட 

ககரவகல ஒழுங்குவிதி ஆகும். இது அம்பாந்சதாட்கட 

மாவட்டத்தின் தங்காகல கடற்தறாைில் திட்ட அதிகாாிப் 

பிாிவின்கீழுள்ள களதமட்டிய கடற்தறாைில் பாிசசாதகர் 

பிாிவில் அகமந்துள்ள களதமட்டிய கடற்தறாைில் 

துகறமுகத்தின் கிவுல களதமட்டிய ககரவகல பாடுகவ 

அகற்றுவதற்காகக் தகாண்டுவரப்பட்டதாகும். இந்தப் 

பகுதியின் கடற்தறாைில் அபிவிருத்தி கருதி, 2013ஆம் ஆண்டு 
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வரவு தசலவுத்திட்டத்தின்மூலம் நிதி ஒதுக்கப்பட்டு, 2014ஆம் 

ஆண்டு அது ததாடர்பான பைிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு, 

2022.06.09ஆம் திகதி இக்கடற்தறாைில் துகறமுகம் திறந்து 

கவக்கப்பட்டது. இதன் காரைமாக ககரவகல 

ததாைில்வாய்ப்கப இைந்த 28 ககரவகல 

உாிகமயாளர்களுக்கும் அத்ததாைிலில் ஈடுபட்டிருந்த 

ததாைிலாளர்களுக்கும் பகிரும் வககயில், தலா 50 இலட்சம் 

ரூபாய் வீதம் இைப்பீட்கட நாம் வைங்கியிருக்கிசறாம். சமற்படி 

கடற்தறாைில் துகறமுகத்திற்கு இகடயூறு ஏற்படாத 

வண்ைசம இந்த ஒழுங்குவிதி தகாண்டுவரப்பட்டுள்ளன.  

கடற்தறாைில் துகறயில் பாாிய பாதிப்கப உண்டுபண் 

ைிய எாிதபாருள் பிரச்சிகனகயத் தீர்க்கும் வககயில், 

தற்தபாழுது குறிப்பிட்டளவு எாிதபாருள் கிகடப்பதற்கான 

ஏற்பாடுககள நாம் சமற்தகாண்டுள்சளாம். சமலும், பரவலான 

எாிதபாருள் விநிசயாகம் ததாடர்பில் நாம் ததாடர்ந்தும் 

அவதானம் தசலுத்தி வருகிசறாம். அசதசவகள, எாிதபாருள் 

விகல ஒரு பிரச்சிகனயாக இருக்கிறது என்பகதயும் மறுக்க 

இயலாது.  எனினும், கடந்த காலங்ககளவிட தற்சபாது 

அதிகளவான படகுகள் கடற்தறாைிலில் ஈடுபடுகின்றன. 

அத்துடன், மீன்கள் அதிகளவில் அறுவகடயாகின்ற காலமும் 

வந்துள்ளது. இவற்றின் காரைமாக மீனினங்களின் விகலகள் 

வீழ்ச்சியகடந்து, நுகர்சவாருக்கு அதிக சுகமயற்ற நிகல 

உருவாகியிருக்கிறது. அசதசநரம், கடற்தறாைில் உற்பத் 

தியாளர்கள் ததாடர்பிலும் நாம் அவதானம் தசலுத்தசவண்டும். 

ஆககயால், எாிதபாருள் விகலசயற்றத்கத ஈடுதசய்யக்கூடிய 

வககயிலான மாற்று வைிமுகறகள் ததாடர்பிலும் நாம் 

ஆராய்ந்து வருகின்சறாம்.   

எமது கடல் வள மற்றும் எமது கடற்தறாைிலாளர்களின் 

கடற்தறாைில் சார்ந்த தசாத்துக்களுக்குப் பாாிய அைிவுககள 

ஏற்படுத்தி வருகின்ற இந்திய இழுகவப் படகுகளின் 

ஆக்கிரமிப்புகள் ததாடர்கின்றன. இதற்கு எதிராக நாம் சட்ட 

நடவடிக்ககககள எடுத்து வருகிசறாம்.  இந்திய பாாிய 

இழுகவப் படகுகளுக்கு எமது கடற்தறாைிலாளர்களின் சிறிய 

படகுகளால் முகங்தகாடுக்க இயலாது. அதன் காரைமாக 

எமது கடற்தறாைிலாளர்கள் கடற்தறாைிகல சமற்தகாள்ள 

இயலாத சூழ்நிகலயும் காைப்படுகிறது. எனசவ, சட்ட ாீதியில் 

ககதுதசய்யப்பட்டு, நீதிமன்றம்மூலம் அரசுகடகமயாக்கப் 

படுகின்ற இந்திய இழுகவப் படகுகளின் ததாைில் 

முகறகமககள மாற்றி,  சதாோ்ந்ததடுக்கப்படுகின்ற எமது 

கடற்தறாைிலாளர்களுக்கு அவற்கற வைங்குவதன்மூலம் 

அவர்களால் இந்திய இழுகவப் படகுககள எதிர்தகாண்டு, 

ததாைிலில் ஈடுபட இயலுதமன நான் நம்புகிசறன். 

சமலும், ககரவகலத் ததாைிலில் ஆளைிப் பற்றாக்குகற 

காைப்படுவதால், அதகன இழுப்பதற்கு ‘டிரக்டர்’ இயந் 

திரங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் அறியக்கிகடக் 

கிறது. அதன் காரைமாக கடல் வளமும் கடற்ககரயும் 

பாதிக்கப்படுகின்றன. ஆககயால், இம்முகற ததாடர்பில் 

ஆராய்ந்து வருகிசறாம். இத்ததாைிலில் ஈடுபடுகின்ற மக்களது 

வாழ்வாதாரங்கள் குறித்தும் நாம் கவனம்தசலுத்த சவண்டும். 

வளங்களுக்குப் பாதிப்பு ஏற்படாத வககயில், ககரயில் 

தவகுததாகலவில் நிறுத்தி கவக்கப்படுகின்ற winchமூலம் 

இதகன சமற்தகாள்ளக்கூடிய சாத்தியங்கள் குறித்தும் நாம் 

சிந்தித்து வருகிசறாம் என்பகதயும் இங்கு ததாிவித்துக் 

தகாள்கிசறன். 

சமற்படி ஒழுங்குவிதிகள் சார்ந்த மற்றும் ஏகனய 

கடற்தறாைில் சார்ந்த பிரச்சிகனகள் ததாடர்பில் இங்கு 

பல்சவறு கருத்துக்கள் முன்கவக்கப்படலாம். அவ்வாறு 

முன்கவக்கப்பட்டால், அவற்றுக்கான பதில்ககள வரவு 

தசலவுத்திட்ட விவாதங்களின்சபாது ததளிவாக முன்கவப் 

பதற்கு எதிர்பார்த்துள்சளன் என்பகதயும் ததாிவித்து, 

கடற்தறாைில் அபிவிருத்தி ததாடர்பிலான அகனவரது 

கருத்துக்ககளயும் ஆசலாசகனககளயும் தசவிமடுத்தவனாக, 

ஆசராக்கியமான கருத்துக்ககளயும் ஆசலாசகனககளயும் 

தசயற்படுத்த முகனபவனாக, எமது இந்தச் தசயற்பாடுகளில் 

அதிக அக்ககறதகாண்டு பங்களிப்பாற்றி வருகின்ற தகௌரவ 

கடற்தறாைில் இராஜாங்க அகமச்சர் பியல் நிஷாந்த த சில்வா 

அவர்களுக்கும் எமது அகமச்சின் தசயலாளர் திருமதி இந்து 

ரத்நாயக்க உட்பட சமலதிகச் தசயலாளர்கள், ஏகனய 

அதிகாாிகளுக்கும் கடற்தறாைில் மற்றும் நீாியல் வளங்கள் 

திகைக்களப் பைிப்பாளர் நாயகம் திரு. சுசந்த கஹவத்த 

உள்ளிட்ட அதிகாாிகளுக்கும் ஏகனய திகைக்களத் 

தகலவர்கள் உள்ளிட்ட அதிகாாிகளுக்கும் எனது நன்றிகயத் 

ததாிவித்து, விகடதபறுகிசறன். வைக்கம்.   

 

ගු නිනයෝජ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු යවුෆා හකීම් මැතිතුමි   
 
[12.39 p.m.] 

 

ගු නීිනඥ සවුෆප හසකීම් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி றவுப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem, Attorney-at-Law)  

Hon. Deputy Speaker, the Hon. Minister of Justice, 
Prison Affairs and Constitutional Reforms has proposed 
many Amendments to the existing legislation to introduce 
important reforms in a variety of areas and he explained 
the details of what he proposes to do.  

Before I move on to some of the substantive matters, I 
would like to digress initially to point out about a contro-
versial issue that has arisen in the Sri Lanka Law College 
with regard to the conduct of its examinations. That sub-
ject comes under the Hon. Minister and we have also 
briefly discussed in the House a few days ago about the 
new rule that had been promulgated by the Council of 
Legal Education, asking the Tamil and the Sinhala medi-
um students, who follow lectures conducted at the Sri 
Lanka Law College in English, to sit for examinations 
and answer question papers too in English. This has cre-
ated a serious problem for students who are from the ver-
nacular language streams.     

Sir, both Minister (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, Pres-
ident’s Counsel, as well as Former Minister M. U. M. Ali 
Sabry, President’s Counsel, are vernacular-educated, 
prominent lawyers who have been given silk. I have also 
been a former Minister of Justice. Out of my own experi-
ence, I can tell you that even when I entered the Sri 
Lanka Law College, I opted to sit for some papers in the 
Tamil language, my mother tongue, though I followed 
lectures in English because I was more confident in my 
mother tongue to sit for examinations. So, that opportuni-
ty should not be denied to the students who wish to sit for 
papers in their mother tongue. On the pretext of this elit-
ist approach to impose English literacy on the legal fra-
ternity from their Law College days is a very futile exer-
cise because we must understand that people will have to, 
over a period of time, develop their ability in English.  
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That is what all of us did. Therefore, I would once again 
plead with the Minister to reconsider that decision and 
would also urge the Council of Legal Education - I hope 
what we speak today will be conveyed to His Lordship 
the Chief Justice as well, as the Chairman of the Council 
of Legal Education -  to consider that matter and give 
some kind of relief to the students who wish to sit for 
examination papers in their mother tongue since compre-
hending questions and answering papers in the mother 
tongue is easier for some of those students who come 
from rural areas. All of us are clear examples for that. My 
Colleague, the Hon. Dilan Perera - he is the son of an 
illustrious lawyer - too opted to sit for -  

 

ගු ඩිලා්ද නපනර්සා මහසත්ා 
(மாண்புமிகு டிலான் தபசரரா) 

(The Hon. Dilan Perera) 

Even the present Principal of the Law College. 
 

ගු නීිනඥ සවුෆප හසකීම් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem, Attorney-at-Law)  

There you are!  So, several such examples are there. 
Therefore, once again, I plead that this matter be consid-
ered. Sir, I do not want to spend anymore time on that.  

Then, I would like to refer to a news article that ap-
peared in “The Morning” newspaper of Wednesday, 09th 
of November under the caption “SC rejects Muslim wom-
en’s bid to apply as Quazis”, which states, I quote: 

"The Supreme Court (SC) yesterday (8) refused to grant leave 
to proceed for two separate Fundamental Rights (FR) petitions filed 
by a number of Muslim women challenging the Gazette dated 7 
October, 2022, which called for applications only from Muslim 
males to be considered for appointment as Quazis and as Members 
of the Board of Quazis.”   

What is most striking is this.  

".. the petitioners  had wanted the said Gazette Notification 
amended to lift the ban imposed on females to apply. The court did 
not provide any reason for the refusal." 

Sir, that issue is a very contentious issue because the 
Supreme Court, on several occasions after having heard 
counselling support to grant leave, had refused leave 
without assigning any reason. For instance, when it came 
to the petitions on the Twentieth Amendment, a variety of 
counsels appeared for several days and after having heard 
all counsels, finally, the Supreme Court refused leave 
without assigning reasons. This is a very funny situation. I 
would like to urge that on such important matters, at least 
a brief reasoning be given  by the Court to justify why 
leave is being refused, particularly when it comes to the 
original jurisdiction conferred on the Supreme Court. 
When I say original jurisdiction, that means, the jurisdic-
tion on Fundamental Rights as well as on Constitutional 
matters, issues concerning the constitutionality of Bills 
before this House. Those are matters of original jurisdic-
tion conferred on the Supreme Court. There, the litigants, 
the applicants or the petitioners do not have a right to 
appeal beyond that because the Supreme Court is the apex 
court. 

Therefore, assigning reasons for the refusal to grant 
leave is something that should be normally done, not on 
all peremptory matters, but particularly on important mat-
ters, though it is within the powers of the Supreme Court 
to refuse leave. Having heard  counsels for days on, they 
do not assign reasons.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමිට නියමත කිලය අවසිනයි  

 

ගු නීිනඥ සවුෆප හසකීම් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem, Attorney-at-Law)  

Therefore, that is a very unsatisfactory situation and I 
would like to urge that that matter be reconsidered.  

Also, when it comes to Muslim personal laws, we 
have asked the Hon. Minister of Justice to give us the so-
called Shabry Haleemdeen Report, which is still not 
made public, so that we, Members of Parliament, can 
examine it and ensure that all those reforms necessary for 
Muslim personal laws are brought forthwith without 
much delay. Then, we can have a closure to the contro-
versy that exists regarding certain reforms for Muslim 
personal laws in this country. 

Thank you. 

 
ගු නිනයෝජ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ජයන්ත වීයටිංහ මන්ත්රීතුමි  ඔබතුමිට විනිඩි 10ක 

කිලයක් තිශබනවි  
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ගු ජනාධිපින නීිනඥ ජය්දත් වීසසිාංහස මහසත්ා 
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி ஜயந்த வீரசிங்க)  

(The Hon. Jayantha Weerasinghe, PC) 

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, මට කලින් කියලි තිබුශණ් 

විනිඩි 14ක කිලයක් තිශබනවි කියලි  යැන් ඒක විනිඩි 10කට 

සීමි ශවලි තිශබනවි  කමක් නැහැ, මම පුවවන් විධියට ක ි 

කයන්නම්  මතියට සම්බන්ධ ශම් විශව විෂ්ඨයයක් ගැන ක ි 

කයනශකොට ජනිධිපති මතිඥවයශයක් වන මන්ත්රීවයශයකුට 

නුකක් දීර්ෝ ශවලිවක් ලබි දීම ්තිම සුදුසුයි කියි මම හිතනවි  

මට විනිඩි 14ක් තිශබනවි කියලි මුලින් කිේවි  නමුත්, යැන් ඒක 

විනිඩි 10කට අඩු කයලි තිශබනවි  කමක් නැහැ, මට ලබි දුන් 

කිලයට අ ලව මම පුවවන් විධියට ක ි කයන්නම්  

අය අපි ක ි කයන පනත් ශකටුම්පත් අතරින්, මත් ද්රවයවලට 

අයිළව තිශබන විෂ්ඨවර්ග, අබිං සහ අන්තයියියක ඖෂ්ඨධ වර්ග 

(සංශ ෝධන) පනත් ශකටුම්පත ශයස අපි විශ ේෂ්ඨ උනන්දුවකින් 

බලන්න ඕනෑ  යට, සමිජය, දූ යරුවන් විනි  ශවන ආකියයට අය 

සමිජය තුළ ශම් මත් ද්රවය පුවල් ශලස පැතිරී තිශබනවි  ශම් 

සම්බන්ධශයන් තිශබන කනගිටුයියක තත්ත්වය තමයි, ශම්වි 

නිකම්ම පැතිරී ශනොයෑම  ශම් මත් ද්රවය වැඩි ප්රමිේයක් 

පැතිශයන්ශන් පිසල් යරුවන් අතශර්යි  ගරු නිශයෝජය 

ක ිනියකතුමනි, මට ශම් කියේය කිේශේ ශපොලිසා 

නිලධිරිශයක්  මම යන්ශන් නැහැ, ඒක ශකොච්චය දුයට ඇත්තක්ය 
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[ගරු මතිඥ යවුෆා හකීම් මහති  
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කියලි  එතුමි ශපොලීටිශත ්හළ නිලධිරිශයක්  එතුමන්ලි ශම් 

පිළිබඳව අධයයනය කය තිශබනවි  එතුමි මට කිේවි, අයිසා කියන 

මත් ද්රවයය අවුරුදු 3ක්, 4ක් එක දිගට ගත්ශතොත් ඒ පුද්ගලයි මය 

යනවි කියලි  පිසල් යන යරුශවක් අයිසා මත් ද්රවයය භිවිත 

කයන්න පටන් ගත්ශතොත්, ඒ යරුවිශව ජීවිතයට ශමොකක්ය 

ශවන්ශන්   

අලුත් පනත් ශකටුම්පත ගැන ක ි කයන්න ්සාශසල්ලි, 

වර්තමින අධිකයේ ඇමතිතුමිටත්, ඊට ්සාශසල්ලි හිටපු අලි 

ස රි ඇමතිතුමිටත් මම සාතුතිවන්ත ශවනවි, මත් ද්රවය විනි  

කය යමන්න -නවති යමන්න- හැකි වන විධිශත -උපකිය වන 

විධිශත- පනත් ශකටුම්පතක් ශගනිවිට  ශම් සම්බන්ධශයන් 

තිශබන පැයකව පනත මම අය රැශගන ආවි  ඒත් එක්කම අලුත් 

පනත් ශකටුම්පතත් ශගනිවි   

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, විෂ්ඨ වර්ග, අබිං සහ 

අන්තයියයියක ඖෂ්ඨධ වර්ග (සංශ ෝධන) පැයකව පනත 

ශගනැල්ලි තිබුශණ් 1984දීයි  ඒ කියන්ශන්, යැනට අවුරුදු 38 කට 

පමේ ශපය  එම නිසි කිලීන ව ශයන් බයපතළ අව යතිවක් 

තිබුේි, අලුත් පනත් ශකටුම්පතක් ශගනැල්ලි පැයකව පනශත් 

තිශබන මතිමය තත්ත්වය මදි කියලි හිශතන තැන්වලට තදින් 

මති සම්පියනය කයන්න  මම හිතනවි, නව පනත් ශකටුම්පශතන් 

ඒ කටයුත්ත ශගොඩක් දුයට ටිද්ධ ශවලි තිශබනවි කියලි  හැබැයි, 

ශමහි යම්කිටි සා ින තිශබනවි, අපි එකෙ ශනොශවච්ච  ඒ 

කියන්ශන්, ශම්ක ගැන සිකච්ඡි කයනශකොට -මමත් හිනුයි, ඔය 

කමටුවල- අපි එකෙ ශනොශවච්ච කරුණු කිහිපයකුත් ශම් පනත් 

ශකටුම්පතට ඇතුළත් කය තිශබනවි  ඒකට කමක් නැහැ  ශමහි 

්තිම ශහොඳ ශද්වල් නුක මම ශපන්වන්නම්   

ශම් පනත් ශකටුම්පත ගැන සිකච්ඡි කයනශකොට, ශබොශහෝ 

දුයට ක ි වුශණ් වර්තමිනශත යටට පිළිලයක් ශවලි තිශබන, 

 ිපයක් ශවලි තිශබන අයිසා කියන මත් ද්රවයය පැයකව පනතට 

ඇතුව ශවලි තිබුශණ් නැහැ කියන කියේයයි  අලුත් පනත් 

ශකටුම්පතට අය ඒක ශබොශහෝම ලසාසනට ඇතුව කය තිශබනවි  

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, පැයකව පනශත් තහනම් මත් 

ද්රවය වර්ග 62ක් පිළිබඳව සඳහන් ශවනවි  නමුත්, ශම් අලුත් පනත් 

ශකටුම්පශත් තහනම් මත් ද්රවය වර්ග 161ක් ඇතුළත් කය 

තිශබනවි  එම නිසි ශම් මත් ද්රවය අශ් යටට එවන යටවලට ශම් 

පනශතන් නම් ශල්ටිශයන් ශ ශයන්න පුවවන් ශවයි කියලි මම  

හිතන්ශන් නැහැ  ඒශක් මත් ද්රවය වර්ග 161ක් තහනම් කයලි 

තිශබනවි   

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, ්සාශසල්ලිම මි එක 

කියේයක් කියන්න ඕනෑ  ශම් අලුත් පනත් ශකටුම්පශත් සඳහන් 

කය තිශබන්ශන්, අසවල් ඖෂ්ඨධය කියලියි  ශමහි "drugs" කියන 

වචනය පඖෂ්ඨධප ව ශයන් සඳහන් කය තිශබනවි  ශමහි සඳහන් 

කයන්න ඕනෑ, ඖෂ්ඨධය කියලි ශනොශවයි, අසවල් මත් ද්රවය 

කියලියි  ශමොකක්ය, ශම්ශක් තිශබන ඖෂ්ඨධය  ශම්වි ඖෂ්ඨධ 

ශනොශවයි  එම නිසි මි ්තිම කරුේිශවන් ්ල්ලි ටිනුනවි, ශම් 

පනත් ශකටුම්පශත් සඳහන් කය තිශබන ඒ වචන නුක මත් ද්රවය 

කියලි ශවනසා කයන්න කියලි    

ගරු නි ශයෝජය ක ිනියකතුමනි, මත් ද්රවය සම්බන්ධශයන් 

අවසා ි ශයකකදී ශහෝ අවසා ි තුනකදී තමයි ශම් කටයුතු 

ශකශයන්ශන්  එක අවසා ිවක් තමයි, ශම් යටට ශගශනනශකොට; 

import කයනශකොට  ඊළෙට, නිෂ්ඨාපියනය කයන අවසා ිව  අනික් 

එක, ශබයි හරින අවසා ිව සහ ඒවිට ආධිය සහ අ ලබල ශයන 

අවසා ිව  ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, කියන්න සතුටුයි, 

ශකශනකුට ශල්ටිශයන් ශ ශයන්න බැරි ශවන්න, ශම් අලුත් පනත් 

ශකටුම්පශත් නිෂ්ඨාපියනය කිරීම කියන වචනවලට වඩි පුවල් 

අර් යක් දීලි තිශබනවි  ඒ තමයි, ශම් පනත් ශකටුම්පශත් ශයවන 

පිටුශේ 11 ටිට 13 යක්වි ශ්ළිවල නිෂ්ඨාපියනය කිරීම යන්න, 

"   එක් ඖෂ්ඨධයක් තවත් ඖෂ්ඨධයක් ලැශබන පරිදි පිරිටිදු කිරීම 

ශහෝ පරිවර්තනය කිරීම   " ව ශයන් සඳහන් කය තිශබනවි  මි 

හිතන්ශන් නැහැ, මුල් පනශත් ශම් කියේය තිබුේිය කියලි  ශම් 

වචන ශවනසා කයන්න ඕනෑ  ශම්වි ඖෂ්ඨධ ශනොශවයි  ශමය, "එක් 

මත් ද්රවයයක් තවත් මත් ද්රවයයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම" 

ව ශයන් සඳහන් කයන්න ඕනෑ  කරුේිකයලි ශම් වැරැද්ය Com-

mittee Stage එශක්දී නිවැරැදි කයන්න  අපි ශබොශහෝ අවසා ිවල 

යැකලි තිශබනවි,  එක මත් ද්රවය වර්ගයකින් තවත් මත් ද්රවයයක් 

හයන්න පුවවන් කියලි  අන්න ඒ කියේය තමයි ශම් අවසා ිශේදී 

ශම් පනත් ශකටුම්පතින් මුලි ලපුටි යමි තිශබන්ශන්   

ඊළෙට, සිමිනයශයන් ජිවියම් කිරීම සම්බන්ධශයන් මුල් 

පනතින් දී තිශබන යඬුවම ම ශම්ශකත් දීලි තිශබනවි  ඒක ්සාසය 

්ඳලිම එශහමයි  හැබැයි, ශම් අලුත් පනත් ශකටුම්පශත් "ජිවියම් 

කිරීම" යන්නට වඩි පුවල් අර් යක් තිශබනවි  ඒ තමයි, "යම් 

ශයයක් ටිදුකිරීම සඳහි ්දිරිපත් වීම" යන්නත් ඇතුළත් කය තිබීම  

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, කල්පනි කයලි බලනශකොට 

ශම් ජිවියම් කිරීම ්තිම භයිනක විධියට ශකරීශගන යන බව 

ශපශනනවි  ඒ ජිවියම් කිරීම කළත්, නැතත්, ඒ සඳහි ්දිරිපත් 

වුේත් යඬුවම් විඳින තත්ත්වයක් ශම් පනත් ශකටුම්පතට ඇතුළත් 

කයලි තිශබනවි  ඒක ශහොඳ ලක්ෂ්ඨේයක්  ඒක අගය කළ යුතුයි   

 

ගු නිනයෝජ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමිට තව විනිඩි ශයකක කිලයක් 

තිශබනවි  
 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ ජය්දත් වීසසිාංහස මහසත්ා 
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி ஜயந்த வீரசிங்க)  

(The Hon. Jayantha Weerasinghe, PC) 

අයිශයෝ! එච්චයය  කමක් නැහැ   

රැසා වුණු කමටුවලදී අපි නිතය නිතය කියපු ශයයක් තමයි, ශම් 

මත් ද්රවය පිළිබඳ නඩු අවසන් වුේිම ශහෝ ඊට ශපය ශම් මත් ද්රවය 

පිට කයලි විකුේනවිය කියන කියේය  ඒක ඇත්තක්  ඒවිට 

සමහය ශපොලිසා නිලධිරි ලත් අහුශවලි තිශබනවි; යස පරීක්ෂ්ඨක 

ශයපිර්තශම්න්තුශේ නිලධිරි ලත් අහුශවලි තිශබනවි  එශසේ 

කයන්න බැරි ශවන්න ශම් පනත් ශකටුම්පශත් ්තිම කිශලෝචිත 

මති වගන්ති ඇතුළත් කයලි තිශබනවි  නඩුව පටන් ගැමමට 

ශපය, අව ය කයන විධියට ඒවිශත samples අයශගන, පින්තූය 

අයශගන, ඒවි අධිකයේවලට යවලි, ඊට පසාශසේ ශම් මත් ද්රවය 

විනි  කයලි යමන්න ඕනෑ  ඒක ශබොශහොම ශහොඳයි  එතශකොට 

ඒවි නැවත සමිජයට යන්ශන් නැහැ   

ඊළෙට, කමටු රැසාවීම්වලදී අපි කියපු තවත් ශයයක් තමයි, ශම් 

වැරැදිකරුවන් පුනරුත් ිපනයට ශයොමු කළිම වහිම 

පුනරුත් ිපනශයන් ්වත් ශවලි ඇවිල්ලි නැවතත් ඒ බිසානසා 

එක කයනවිය කියන කියේය  යැන් ඒකත් කයන්න බැරි ශවන්න 

අලුත් මති හයලි තිශබනවි   

ඊළෙට මම ඔබතුමිශව අවධිනය ශයොමු කයවනවි විෂ්ඨවර්ග, 

අබිං සහ අන්තයියයියක ඖෂ්ඨධ වර්ග (සංශ ෝධන) පනත් 

ශකටුම්පශත් 7වන පිටුශේ ශ්ළි 15ත් 25ත් අතය ශකොටසට  

ශකශනක් පුනරුත් ිපනයට යැම්මිට පසුව පැනලි ආශවොත් 

ඔහුට ශවන ශද් ශමහි තිශබනවි  පනශත් 87වන වගන්තිශත 

කියනවි අවුරුදු යහ අටට පහළ යරුශවකුට මයේ යඬුවම 

ශයන්ශනත් නැහැ, ජීවිතින්තය යක්වි ටිය යඬුවම් ශයන්ශනත් 

නැහැ කියලි   
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පිර්ලිශම්න්තුව 

ගු නිනයෝජ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමිට නියමත කිලය අවසන් ශවනවි, 

ක ිශේ ්තිරි නුක සභිගත කළි නම් ශහොඳයි  

 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ ජය්දත් වීසසිාංහස මහසත්ා 
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி ஜயந்த வீரசிங்க)  

(The Hon. Jayantha Weerasinghe, PC) 

මට තව ශමොශහොතක් ශයන්න, ගරු න ැ ශයෝජය 

ක ිනියකතුමනි  මම ශකනුශයන් කියලි අවසන් කයනවි  

විශ ේෂ්ඨශයන් කියලි තිශබනවි,  ඔය විධියට පුනරුත් ිපනයට 

යැම්මිට පසු පැනලි ආශවොත් ඒ පුද්ගලයිට අවුරුදු 10ක ටිය 

යඬුවමක් ලැශබන බව   හැබැයි, ඒ ටිය යඬුවම ශගශවන්ශන් 

ශකොශහොමය  අවුරුදු 5ක් අනිවිර්ය පුනරුත් ිපනය, අශනක් 

අවුරුදු 5 අනිවිර්ය පරිවිස කිරීමක් විධියට  ඒක ශබොශහොම 

ශහොඳයි  ඒ තැනැත්තිට පැනලි එන්න බැහැ   පැනලි ආශවොත් 

ටිය යඬුවමක් ලැශබනවි  හැබැයි, ටිය යඬුවම ලැශබන්ශන් 

ශපොල්ශලලි තලන්න ශනොශවයි, අනිවිර්ය පරිවිසය අවුරුදු 5යි, 

අනිවිර්ය පුනරුත් ිපනය අවුරුදු 5යි ව ශයන්    

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, ශම් පනත් ශකටුම්පත 

පිළිබඳව මට තව කරුණු ශබොශහොමයක් කියන්න පුවවන්  නමුත් 

කිලය අවසන් නිසි මශව ක ිව නිමි කයනවි  

 

ගු නිනයෝජ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීළගට, ෆීල්ඩ් මිර්ෂ්ඨල් ගරු සයත් ශෆොන්ශසේකි මැතිතුමි  

ඔබතුමිට මනිත්තු 10ක කිලයක් තිශබනවි   
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ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු ්සත් නෆෝදන ේ්කා මහසත්ා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்சசகா) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 
මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අය අපි යැක්කි අධිකයේ 

ක්රියියිමයට සම්බන්ධ අේපනත් ගැන දීර්ෝ ව ශයන් ක ි 

කයනවි  මශව ශපෞද්ගලික මතය ශම්කයි  ශම් යශට්  ප්රමිේවත් 

තයම් අේපනත් තිශබනවි, අධිකයේ තිශබනවි  නමුත්, යුක්තිය 

පටිඳලීශම් ක්රියියිමය සිධියේව, යටට අව ය විධියට ටිද්ධ 

ශවනවිය, ජනතිවට සිධියේය ටිද්ධ ශවනවිය කියන එක මට 

ප්ර ානයක්   ශම්කට උයිහයේයක් මශව අත්යැකීම් මත ශයන්න 

ඕනෑ  මම ශම් යශට් මිස 30ක ටිය යඬුවමක් විඳපු පුද්ගලශයක්  මම 

යුය හමුයිපති ධුයශයන් ්වත් ශවලි ජනිධිපති ධුයයට තයග කළි  

ඊට පසාශසේ කැලෑ උසිවියක් පත් කයලි මට විරුද්ධව ශචෝයනිවක් 

ශගනිවි  මම ඒකට කැලෑ උසිවිය කියන්ශන් ඇයි  

යුද්ධිධිකයේයක් පත් කළි  යුය හමුයි පනශත් තිශබනවි 

අනිවිර්යශයන්ම විනි ාචයකියවරු ූදදිතයිට වඩි ශජයෂ්ඨාධ 

ශවන්න ඕනෑ කියලි  මට වඩි නිල ශයකක් පහළ 

විනි ාචයකියවරු යිලි මශව නඩුව ඇහුවි   ඒක කැලෑ උසිවියක්  

ශම් කැලෑ උසිවිශතදී කිේශේ, මම ශටන්ඩර් මණ්ඩලශත සභිපති 

ශවලි ්න්නශකොට, මශව බෑනි එවකට යිපු ශටන්ඩර් ප්රිකිවක් 

සම්බන්ධව ක්රියි කළ ශටන්ඩර් මණ්ඩලශත මම විඩි ශවලි හිටපු 

එක වැයදියි කියලි  අපි තර්කයක් ශගනිවි, ඒක යැනශගන 

හිනුශත නැහැ කියලි  ශමොකය, මශව බෑනිට ඒ අයිළ 

ශකොම්පැනිශත තනතුයක්වත් තිබුශණ් නැහැ  එතශකොට ඒ 

ශගොල්ලන් කිේවි, "බෑනි තියය පිටුපස - behind the scene - 

්ඳන් තමයි ශකොම්පැනිය ශමශහයවලි තිශබන්ශන්" කියලි  මම 

හමුයිපති හැනුයට ඒවි යැනශගන හිනුශත නැහැ කිේවිම, ඔ්පු 

කයන්න හැදුශේ ශකොශහොමය  බෑනිශව සහ මශව දියකවයශව 

විවිහ මංගල උත්සවය හමුයිපති නිල නිවශසේ ගත්ත නිසිත්, මම 

ඇශමරිකිශේ  වහිල්ලි යවසා 4ක් මශව දියකවයශව ශගයය හිටපු 

නිසිත්, මම ජනිධිපතිවයේයට ්ල්ලනශකොට බෑනි සහ දියකවය 

ඇශමරිකිශේ ්ඳලි ඇවිල්ලි ජනිධිපතිවයේශතදී මට වැඩ කළ 

නිසිත් මට  බෑනිශව ටියලු ශපෞද්ගලික වයිපිය ගැන 

අවශබෝධයක් තිශබන්න ඕනෑ කිේවි  එශහම කියලි තමයි මම 

ඒවි යැනශගන හිනුයි කියලි ශපන්වූශේ  එතශකොට ශම් මති 

ලංකිශේ ක්රියිත්මක ශවනවිය  ශම් ශචෝයනි පත්ර නිර්මිේය 

කශළත්, ශචෝයනි පත්රවලට අත්සන් කශළත්, නඩු රණන්දු අත්සන් 

කශළත්, යඬුවම අත්සන් කශළත් එවකට  යශට් ටිනු නියකයි  

එතුමි තමයි ශම් ටියල්ලම රණන්දු කශළේ, මට විරුද්ධව 

ජනිධිපතිවයශතදී ඡන්යය ්ල්ලපු පුද්ගලයි  ඔහු තමයි ශම් ශසේයම 

කශළේ  ඒ තර්ක ශගනිව නඩු ශගො ලශේ, 2010 සැ්තැම්බර් 16 දින 

කිර්ය සටහන්වල පිටු අංක 10, 11 සහ 12හි තිශබනවි  ශම් නඩුව 

ශමශහයවපු මතිඥයි පිළිගත්ති කියලි යුය හමුයිපති ශටන්ඩර් 

මණ්ඩලශත ්ඳශගන යජයට හිනියක් ශවන ආකියයට ක්රියි 

කයලි නැහැ කියලි  

කිටිම වංචිවක් කයන්න යුය හමුයිපතිට ශච්තනිවක් තිබිලිත් 

නැහැ, යුය හමුයිපති ශටන්ඩර් මණ්ඩලශත ටිටීම නිසි ශටන්ඩර් 

ක්රියි පනුපිනුයට කිටිම අසිධියේයක් ශවලිත් නැහැ කියලි 

පිළිගත්ති  නමුත්, ශටන්ඩර් මණ්ඩලශත ටිටීම වැයදියි කියලි 

තමයි  මට මිස තිහක ටිය යඬුවමක් දුන්ශන්  එශහම යඬුවම් 

කයනවි නම්, ශම් යශට් වැඩකටයුතු ටිද්ධ වන ආකියයට 

ලංකිශේ පරිපිලන ක්ශෂ්ඨේත්රශත ්න්න ටියලුශයනි සහ මැති 

ඇමතිවරු ටියලුශයනි ්න්න ඕනෑ හිය ශගවල්වල බව ශම් යශට් 

ජනතිව යැන ගන්න ඕනෑ  ශටන්ඩර් මණ්ඩලශත හිනුයි කියලි 

තමයි මට යඬුවම් කශළේ  කැලෑ උසිවිශයන් මට යඬුවම් කයලි, මම 

හිශයන් එළියට එනශකොට මශව ප්රජි අයිතිය අහිම කයන්න ඕනෑ 

නිසි ශරේෂ්ඨාධිධිකයේට   වහිල්ලි නැවතත් රණන්දුවක් ගත්ති, යුය 

අධිකයේය කියන්ශන් ශම් යශට්ම අධිකයේයක් කියලි  නමුත් 

යුය අධිකයේය කියන්ශන්, හමුයිශේ පරිපිලනය ශමශහය වන්න 

පත් කයන එකක්  ඒක යශට් තිශබන ජිතික අධිකයේයක් 

ශනශවයි  නමුත්, මශව ප්රජි අයිතිය අශහෝටි කයන්න ඕනෑ නිසි 

එශහම රණන්දුවක් ගත්ති   

ඒ නඩුව ශමශහය වූශත, මතිපති ශයපිර්තශම්න්තුශේ එවකට 

හිටපු බුවශනක අලුවිහිශර් කියන මරණඥයි  ඒ මරණඥයි තමයි  

විධියට ඒ නඩුව ශමශහය වූශත  ඒ නඩුව ්වයශවලි මි  හිශර් 

 වයිම ඔහු ශකළින්ම පත් කළි ශරේෂ්ඨාධිධිකයේයට  මම හිතන 

විධියට ඔහු යැනටත් ශරේෂ්ඨාධිධිකයේශත ්න්නවි, ශජයෂ්ඨාධ 

විනිසුරුවයයකු හැනුයට  ශමම යින්ත්රේශත ඒ විශව අය ්න්නවි 

නම්; ඒ විශව පුද්ගලයන් අශත් නම් ශම් ශද්වල් තිශබන්ශන්; 

යුක්තිය පටිඳලීශම් ක්රමය හයහි ශම් විශව ශද්වල් ටිද්ධ ශවනවි 

නම්; ශමොන අේ පනත් ශගනිවත් කවයිවත් ශම් යශට් ජනතිවට 

සිධියේයක් ්ෂ්ඨාට ශවන්ශන් නැහැ  

අශ් ගරු අධිකයේ ඇමතිතුමි සාවිධීන ශකොමෂ්ඨන් සභි 

ගැනත් කති කළි  ගරු මන්ත්රීවරුනි, මම තයශත වි ාවිස 

කයනවි, ශමම ආයතනවල කටයුතු පිරිටිදු කශළේ නැත්නම් 

සාවිධීන ශකොම්ෂ්ඨන් සභි තිබුේිට සත පහකවත් වැඩක් නැහැ, 

ශම් යශට් ජනතිවට එමඟින් ශසේවයක් ශවන්ශන්ත් නැහැ කියලි  

්සාශසල්ලිම ශමම ආයතනවල කටයුතු පිරිටිදු ශවන්න ඕනෑ  ඒ 

විශවම, ශමම ආයතනවල ්න්න චරිත, පිරිටිදු චරිත ශවන්න 

ඕනෑ  මුලින්ම ඒශගොල්ශලෝ මතියට ගරු කයන මනිසාසු ශවන්න 
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ඕනෑ  එශහම නැති වුශේොත්, සාවිධීන ශකොමෂ්ඨන් සභිවලින් ශම් 

යශට් ජනතිවට කවයිවත් ශසතක් ශවන්ශන් නැහැ   

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, 2010 ූලලි 28වැනි යි නඩු 

විර්තිශේ, පිටු අංක 5 හි 6හි තිශබනවි, ශටන්ඩර් මණ්ඩලශත 

ටිටීශමන් යුය හමුයිපතිශගන් වංචිවක් ටිදුශවලි නැහැ කියලි  ශම් 

කරුේ ඕනෑ ශකශනකුට refer කයන්න පුවවන්  ඒකයි මම ඒ 

කියේිව ගැන කති කශළේ  ශම් වනශකොටත් යශට් ශම් ආකියශත 

කරුණු කියේි ටිද්ධ වනවි   

මම පසු වය යවසාවල  වයි වසන්ත මුයලිශව කියන තරුේයි 

බලන්න  ඔහු රැඳවුම් නිශයෝග මත තබි තිශබනවි  ඔහු අන්තර් 

වි ාවවියයිල ශිෂ්ඨය බල මණ්ඩලශත කැඳවුම්කරු  මම තංගල්ලට 

 වයිම කිේවි, තංගල්ශල් නැහැ, ශකොළඹ ත්රසාත විමර් න අං ශත 

්න්නවි කියලි  ඒ ශයවැනි තට්ටුශේ යඳවි තිශබන්ශන් කිේවි  

ශම් යශට් කවුරුත් යැනශගන හිනුශත නැහැ, ඔහු තංගල්ශලන් 

ශකොළඹට ශගනිවි කියලිත්  මම  වයි ත්රසාත විමර් න අං යට  

 වහිල්ලි මම කති කළි  එතැන හිනුයි, නිශයෝජය අධයක්ෂ්ඨ ශලස 

ශපොලිසා අධිකිරිවයශයක්  ඔහු ශපොලිසා අධිකිරි, ගුේශසේකය 

කියලි පුද්ගලශයක්  ඔහු ආවි මශව ළෙට  ටයි එකත් එයිට බය 

වැඩියි විශව  ශබල්ල කඩිශගන වැනුලි  මම කියපු කිටි ශයයක් 

එයිට ඇහු ශණ්ත් නැහැ  කනටම ළංශවලි කති කයන්නත් වුේි  

ඒ පුද්ගලයිශගන් මම ඇහුවි, අපට වසන්ත මුයලිශව බලන්න 

පුවවන් ය කියලි  ඔහු කිේවි, ත්රසාතවියය වැළැක්වීශම් පනතට 

ශගනිපු නව සංශ ෝධන අ ලව මන්ත්රීවයශයකුට එශහම බලන්න 

ශයන්න බැහැ කියලි   

ශම් ගරු සභිශේ ්න්න ගරු මන්ත්රීවරු කවුරුත් පිළිගමවි 

කියි මි හිතනවි, අත්අඩංගුශේ ්න්න ශකශනකු බැලීමට යෑමට 

මන්ත්රීවරුන්ට වයප්රසිය තිශබන්න ඕනෑ බව  බන්ධනිගිය විෂ්ඨයය 

කලින් භියව හිටපු ඇමතිතුමි යැන් ගරු සභිශේ ්න්නවි  හිටපු 

ගරු ඇමතිතුමනි, ටියකරුවන් බැලීමට යෑමට වයප්රසිය තිශබනවි 

නම්, මයණීය යණ්ඩනය නියම ශවච්ච අය පවි බැලීමට යෑමට 

වයප්රසිය තිශබනවි නම්,  අත්අඩංගුවට ගත්ත ශකශනකු රැඳවුම් 

නිශයෝග මත හිනුයි වුේත් බලන්න යෑශම් වයප්රසියය   ශයන්න 

ඕනෑ  නමුත්, ඒ ශපොලිසා අධිකිරිවයයි කිේවි, පනතට සංශ ෝධන 

ශගශනන්න කලින් පුවවන්කම තිබුේි, යැන් බැහැ කියලි  මම 

ශසොයි බැලුවිම, වර්තමිනශත එවැනි සංශ ෝධනයක්  කයලි 

නැහැ  ඒ පනත එශලස සංශ ෝධනය ශවලි නැහැ   

ඊළෙට, මම ඒ ශපොලිසා අධිකිරිවයයිශගන් ඇහුවි, වසන්ත 

මුයලිශව ත්රසාතවිදිශයක්ය, ශම් යශට් ත්රසාතවියයක් තිශබනවිය 

කියලි  ත්රසාතවියයක් තිශබනවිය කියලි ඇහුවිම ඒ ශපොලිසා 

අධිකිරිවයයි කියනවි, "ශම් තරුේයි තියිශගන ්න්ශන් 

ත්රසාතවියයක් තිශබනවිය කියලි ශසොයලි බලන්න" කියලි  

එතශකොට ත්රසාතවියයක් තිශබනවිය කියලි ශසොයලි බලන්න 

තරුේශයක් අත්අඩංගුවට ශගනැල්ලි රැඳවුම් නිශයෝග මත යවසා 

90ක් බන්ධනිගියශත යඳවි තබිශගන ්න්නවි  ඒ තරුේයි 

අසමප ශවලි  සාවිමීන් වහන්ශසේ නමකුත් බන්ධනිගියශත යඳවි 

තබිශගන ්න්නවි  උන් වහන්ශසේත් තයබල ශලස අසමප ශවලි 

්න්නවි  අනික, එවැනි තත්ත්වයක් තිශබනවි නම්, බුද්ධි අං  

ශමොනවිටය තිශබන්ශන්  පසු වය කිලශත මට ලියුමක් ශගනැල්ලි 

දුන්නි, පසු වය ශයවැනි යි තිබුණු උද්ශෝෝෂ්ඨේය මම සංවිධිනය 

කයනවිය කියලි බුද්ධි අං  විර්ති කය තිශබනවිය කියලි  ශම් 

විශව බහුබූත තමයි වර්තමින බුද්ධි අං  කයන්ශන්  ශහොඳ 

ශවලිවට ශම් ශයෝධශයෝ යුද්ධය තිශබන කිලශත හිනුශත නැහැ  

ශම්ශගොල්ලන් යුද්ධය තිශබන කිලශත හිනුයි නම්, ප්රභිකයන් 

ඇවිල්ලි අපිව අල්ලිශගන එශහට ශගන වහිල්ලි ශම් ශවනශකොට 

රැඳවුම් නිශයෝග මත යඳවිශගන! 

අය ශම් විශව තත්ත්වයක් යටශත් තරුේයන්ට හිනි 

කයනවි  වසන්ත මුයලිශව කියන තරුේයි විශවම අත්අඩංගුවට 

අයශගන තිශබන ියක්ෂූන් වහන්ශසේ බයපතළ ශලස අසමප ශවලි 

්න්නවි  මම අය ශම් ගැන කිේව බව තමුන්නින්ශසේලි මතක 

තියිගන්න  වැයදිලිවත් ඔවුන්ශව ජීවිතවලට හිනියක් වුශේොත්, 

ශම් යශට් ජනතිව අනිවිර්යශයන් ත්රසාත විමර් න අං යයි, 

ශපොලීටියයි ශපොශළොවට සමතලි කයිවි  ඒ විතයක් ශනොශවයි  ශම් 

පිර්ලිශම්න්තුශේ  ්න්න මැති  ඇමතිවරුන්ටත් යැන්ම තියි 

යක්ෂ්ඨේිවයේයක් ලබිශගන ්න්න ශවනවි  ශමොකය, අපටත් 

යන එන මං නැති ශේවි  අපට මතකයි, පසු වය වය මැති 

ඇමතිවරුන්ශව නිවිසවලට  වනි තැබීම් කයලි 

තමුන්නින්ශසේලිට හැං වලි ජීවත් ශවන්න ශවච්ච හැනු   අපි  ඒවි 

මතක තියිශගන ඒවිශයන් පිඩම් ්ශගන ගන්න ඕනෑ   

ශම් යජය මිනව හිමකම් කඩ කයනවි, මූලික අයිතිවිටිකම් 

කඩ කයනවි  මම ශම් යශට් ජනතිවශගන් ්ල්ලි ටිනුනවි, ශම්වි 

නවත්වන ශතක්  ශම් යජයට කවයිවත් ආධිය කයන්න එපි 

කියලි  ශම් යජයට සහශයෝගය ශයන්න බැහැ  ශම් යජය අශපන් 

්ල්ලනවි, සහශයෝගය ශයන්න කියලි  ශම්වි නවත්වලි මූලික 

අයිතිවිටිකම්වලට සහ මිනව හිමකම්වලට ගරු කයන යවසට අපි 

තමුන්නින්ශසේලිට සහශයෝගය ශයනවි  ලංකිශේ පුයවැටියන් 

පිට යට ජීවත් ශවනවි  ඒ ප්රජිවශග ලත් මි ්ල්ලි ටිනුනවි, ශම් 

යජයට කිටි ශලසකින් උයවු කයන්න එපි  ශම් කරුණු-කියේි 

ශපළ ගැශහනශතක් ශඩොලයයක්වත් ශම් යටට එවන්න එපි 

කියලි   

ඊළෙට, ශපොලීටියට ශගනිහිල්ලි වයස අවුරුදු 10 ළමයින්ශව 

කකුල්  පුච්චනවි අපි යැක්කි  ඒ විශව තිරිසන් වැඩ ටිද්ධ 

ශවනවි නම්,  ශලෝකශත මනිසාසු හිතයි, ශම් යශට් ්න්ශන් 

වනචිරී මනිසාසු කියලි   ඒ නිසි ශම්විට විරුද්ධව තයබල ශලස 

මතිය ක්රියිත්මක ශවන්න ඕනෑ   

අවසින ව ශයන් ශම් කියේයත් මම කියන්න ඕනෑ  "අයගළ 

කයන්න එපි  ශම් යශට් ආර්ථිකය කඩිශගන වැශටනවි" කියලි 

ශකොළඹ වයිපිරික ප්රජිව කියි තිශබනවි මම යැක්කි  ඒ 

වයිපිරික ප්රජිවශව Chamber එශකන් මම ්ල්ලි ටිනුනවි, 

ශද් පිලනඥශයෝ ශහොයකම් කයන ඒවි නවත්වන්නත්, ඒවි 

විශේචනය කයන්නත්, ඒවිට විරුද්ධව නැඟී ටිනුන්නත් ක්රියිත්මක 

ශවන්න කියලි  එශහම ක්රියිත්මක ශවනවි නම්,  ඒ අය ශමශහම 

්ල්ලීමක් කයපු එක සිධියේයි   

ඒ විශවම, මම අශනක් පැත්තට පනින්න යනවි, ඇමතිකම් 

ගන්න යනවි කියන ක ිවක් Facebook එශක් පළ ශවනවි මම 

යැක්කි  මට අගමැති ධුයය භිය ගන්න කිේවිමත් මම යම් යම් 

ශද්වල් අ ලමත කයන්ශන් නැති හින්යි ප්රතිපත්ති මත ්ඳලි ඒක 

ප්රතික්ශෂ්ඨේප කළි   මම එවැනි නිවට, බියගුලු වැඩ කයන්ශන්  

නැහැ   එශහම  කයන කට්නුයක් ්න්න පුවවන්  සමහරු එශහම 

සිකච්ඡි පවත්විවි  මම කවයිවත් ඒ තත්ත්වයට වැශටන්ශන් 

නැහැ කියලි ශම් අවසා ිශේ ප්රකි  කයනවි   

සාතුතියි  

 
ගු නිනයෝජ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මහින්යිනන්ය අලුත්ගමශව මහති  ඔබතුමිට විනිඩි 

10ක කිලයක් තිශබනවි   

2733 2734 



පිර්ලිශම්න්තුව 

[අ හි 1 10  
 

ගු මහි්දාාන්දා අලුත්ගමන  මහසත්ා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, අධිකයේ අමිතයිං යට 

අයිළ පනත් ශකටුම්පත් 09ක් අය පිර්ලිශම්න්තුශේ ශයවනවය 

කියවීශම් විවියය සඳහි ්දිරිපත් කය තිශබනවි  මම මුලින්ම ගරු 

අධිකයේ අමිතයතුමිට සාතුතිවන්ත ශවනවි, ්ති කිශලෝචිත 

පනත් ශකටුම්පත් කිහිපයක් ශම් පිර්ලිශම්න්තුවට ්දිරිපත් කිරීමට 

කටයුතු කිරීම පිළිබඳව  ඒ විශවම, මම ශම්ක අවසා ිවක් කය 

ගන්නවි, හිටපු අධිකයේ අමිතයතුමිට සාතුති කයන්න  ශම් යශට් 

අධිකයේ ක්ශෂ්ඨේත්රශත වි්ලවීය ශවනසක් ඇති කයන්න එතුමිට 

හැකියිව ලැබුේි  එතුමි අධිකයේ අමිතය ධුයය යයපු කිලශත  

අවුරුදු ශයකක් ඇතුළත කැබිනට් ප්රිකි 80ක් ්දිරිපත් කයමන් 

අවුරුදු 40කට, 50කට වඩි පැයකව ශම් අේපනත් යිවත්කිලීන 

කයන්න සුවිශ ේෂී ශමශහවයක් කළ බව මම කැබිනට් මණ්ඩලශත 

හිටපු නිසි මට මතකයි  ශමශතක් හිටපු අධිකයේ අමිතයවරු 

අතරින් ශකනු කිලයක් තුළ ශමපමේ කැබිනට් ප්රිකි ප්රමිේයක් 

්දිරිපත් කයපු, ශමපමේ අේපනත් ප්රමිේයක් -ඒ කියන්ශන් 

අතයව යම අේපනත්- සංශ ෝධනය කයන්න කටයුතු කයපු 

අමිතයවයයි හැනුයට  අපි එතුමිට සාතුතිවන්ත ශවන්න ඕනෑ  

මට මතක හැනුයට ශරේෂ්ඨාධිධිකයේශත හිනුශත විනිසුරුවරු 11 

ශයනියි  එතුමි ඒ සංයයිව 17 යක්වි වැඩි කළි  

අියයිචනිධිකයේශත හිනුශත විනිසුරුවරුන් 12 ශයනියි  එතුමි ඒ 

සංයයිව 20 යක්වි වැඩි කළි  ්තිහිසශත පළමුවන වතිවට එතුමි 

මශහසාත්රිත් අධිකයේවලට විනිසුරුවරුන් 47 ශයශනක් 

බඳවිගත්ති  ඒ නිසි එතුමි අධිකයේ ක්ශෂ්ඨේත්රශත යැවැන්ත 

ශවනසක් කයන්න කටයුතු කළි  ඒ විශවම, වත්මන් අධිකයේ 

ඇමතිතුමි ඒ කටයුතු තවත් ඵලයි උ ශලස ්දිරියට කයශගන 

යනවි   අශ් අධිකයේ ක්ශෂ්ඨේත්රය ශව ලශවන් ශම් ගන්නි වූ 

ක්රියිමිර්ග පිළිබඳව  අශ් විශ ේෂ්ඨ සාතුතිය එතුමන්ලිට පුය කයන්න 

ඕනෑ   

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, ඕනෑම යටක මතිය 
කියන්ශන් ඒ යශට් දියුණුවට හි පැවැත්මට සුවිශ ේෂි ව ශයන් 
බලපින කියේයක්  නමුත්, පසු වය කිලශත අපි යැක්කි, 
අධිකයේ ක්ශෂ්ඨේත්රශත යල් පැන  වය අේ පනත් කිටිවක් 
සංශ ෝධනය කයන්න කටයුතු කයලි තිබුශණ් නැති බව  ශම් 
කියේය ශකශයහි කිශවවත් අවධිනය  ශයොමු වුශණ් නැහැ  
ශමොකය, ශම්ශකන් ශද් පිලන විටියක් ලැශබන්ශන් නැහැ ශන්  
ශගොඩක් ශවලිවට අපි පුරුදු ශවලි ්න්ශන් ශද් පිලන විටියක් 
එන ශයයක් කයන්න  හැබැයි, අධිකයේ ක්ශෂ්ඨේත්රය ශව ලශවන් 
අව ය සුවිශ ේෂී වැඩ ශකොටස ්ටු කිරීශම් කටයුත්ත හිටපු 
අධිකයේ අමිතයතුමි ආයම්භ කළි විශවම, වත්මන් අධිකයේ 
අමිතයතුමි ඒ කටයුතු ්දිරියට ශගන යන බව මි විශ ේෂ්ඨශයන්ම 
මතක් කයන්න ඕනෑ   

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, ගරු අධිකයේ අමිතයතුමි 
ශම් ගරු සභිවට ්දිරිපත් කය තිශබන ශම් අේ පනත් අතුරින් මි 
විශ ේෂ්ඨ අවධිනයක්  ශයොමු කයනවි, විෂ්ඨවර්ග, අබිං සහ 
අන්තයියයියක ඖෂ්ඨධ වර්ග (සංශ ෝධන) පනත් ශකටුම්පත 
පිළිබඳව  ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, මත් ද්රවය භිවිතය 
තමයි යටක් හැනුයට අප අය මුහුේ දී තිශබන බයපතළම ප්ර ානය  
අය ශම් යශට් තරුේයන්, වැඩිහිනුයන්, මහල්ලන්, යරුවන් ආදී 
ව ශයන් වයසා ශේයයක් නැතිව ටියලුශයනි -හැම  ශකශනක්ම- 
යැඩි ශලස, ශීඝ්රශයන් මත් කුඩුවලට ඇ බැහි ශවමන් යනවි  

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, පසු වය කිල ශත 
මත්කුඩුවලට ඇ බැහි වූවන් පිළිබඳ සංයයි යත්ත ඇතුළත් 
ශල්යනයක් මි ළෙ තිශබනවි  ඒ ශල්යනයට අ ලව 2018 

අවුරුද්ශද් ශහශයොයින් කිශලෝග්රෑම් 739ක්, 2019 අවුරුද්ශද් 
කිශලෝග්රෑම් 1741ක්, 2020 අවුරුද්ශද් කිශලෝග්රෑම් 1629ක්, 2021 
අවුරුද්ශද් කිශලෝග්රෑම් 1630ක්, 2022 11 10වන යි වනවිට 
කිශලෝග්රෑම් 1415ක් ආදී ව ශයන් කිශලෝග්රෑම් 7155ක් ශම් අවුරුදු 
පශහේදී අත්අඩංගුවට අයශගන තිශබනවි  කැනබිසා ගත්ශතොත්, 
2018 අවුරුද්ශද් කිශලෝග්රෑම් 4778ක්, 2019 අවුරුද්ශද් කිශලෝග්රෑම් 
7071ක්, 2020 අවුරුද්ශද් කිශලෝග්රෑම් 16198ක් ආදී ව ශයන් 
කිශලෝග්රෑම් 53930ක් අත්අඩංගුවට අයශගන තිශබනවි  
ශකොශක්න් කියන වර්ගයත් වි ිල ප්රමිේයක් ශම් විධියටම 
අත්අඩංගුවට අයශගන තිශබනවි   

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, මත්ද්රවය භිවිතයට ඇ බැහි 
වූවන් පිළිබඳ  සමීක්ෂ්ඨේයක් එක් එක් දිසා්රික් මට්ටමන් අවසින 
ව ශයන් කයලි තිශබන්ශන් 2019දී  ඒ අ ලව, අම්පිය 
දිසා්රික්ක ශත 2,402යි; අ ලයිධපුයශත 3,235යි; බදුල්ශල් 9,207යි  

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, ශපොලීටිය ්දිරිපත් කයන 
විර්තිවලට අ ලව ශම් වනශකොට අශ් යශට් පුද්ගලයන් ලක්ෂ්ඨ 
5කට වඩි මත් කුඩු, අයිසා සහ ශකොශක්න් කියන වර්ගවලට 
ඇ බැහි ශවලි ටිනුනවි  අපි ක ි කළ යුත්ශත් ශම් කියේය 
පිළිබඳයි  ශම් යශට් ටිද්ධ විය යුත්ශත් ඒකයි, ගරු නිශයෝජය 
ක ිනියකතුමනි  නමුත්, අපි කවුරුවත් ශම් කියේයට අවධිනය 
ශයොමු කයන්ශන් නැහැ   

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, මි ජීවත් වන ප්රශද් ශත 
පසු වය කිලශත මත් කුඩු භිවිත කයපු පිසල් යන යරුවන් වි ිල 
පිරිසක් ශපොලීටිශත මැදිහත් වීශමන් අත්අඩංගුවට ගන්න ටිද්ධ 
වුේි  ඒ යරුවන් පිසශල් ්ශගනගන්නි පන්ති එක්ක බැලුවිම 
ශපොලීටියට ඒ යරුවන් ්දිරිපත් කයගන්න විධියක් නැහැ  අය වන 
ශකොට පිසල් යරුවන් ්ති ශීඝ්ර ශලස මත් ද්රවයවලට ඇ බැහි 
ශවමන් ්න්නවි  ඒ විශවම කර්මින්ත ිලිවල ශසේවය කයන 
පුද්ගලයන්, විවිධ තයිතියම්වල පුද්ගලයන් අය මත් ද්රවය භිවිතයට 
පුරුදු ශවලි ්න්නවි  ඒ නිසි අපි ගරු ඇමතිතුමිට කිේවි, මති 
රීති තය කයන්න කියලි  මුලින්ම ග්රෑම් 2ක් සඳහි තමයි 
මහිධිකයේශයන් ඇප ශයන්න නියමතව තිබුශණ්  ඊට පසාශසේ ඒ 
ප්රමිේය ග්රෑම් 5ක් වුේි  යැන් ඒ ප්රමිේය  ග්රෑම් 10ක් ශවලි 
තිශබනවි   මත් කුඩු භිවිත කයලි ශපොලීටිශයන් අත්අඩංගුවට 
ගන්නි අය  මශහසාත්රිත්වරු රිමින්ඩ් බන්ධනිගියගත කයන්ශන් 
නැහැ  ඒ කියේය සම්බන්ධශයන් ඇමතිතුමි කියපු ක ිශේ තව 
පැත්තක් තිශබනවි  ශමොකය, මත් කුඩු භිවිත කයන අය 
අත්අඩංගුවට ගන්න කටයුතු කශළොත් ඔවුන් යඳවි ගන්න 
බන්ධනිගියවල ්ඩ නැහැ; මිස ගේන් තියිශගන ්න්න  වනවි  
හැබැයි ගරු ඇමතිතුමනි, අපි කියන්ශන් ඒ සඳහි යැවැන්ත 
පුනරුත් ිපන වැඩසටහනක් හයන්න කියලියි  මත් කුඩු භිවිත 
කයලි අත්අඩංගුවට ගන්නි පුද්ගලයන්ට -අය තිශබන මතිය 
අ ලව- උසිවියට ්දිරිපත් කළ ගමන්  ඇප ශයනවි   

ඒ නිසි මත් කුඩු භිවිත කයන අයට බියක් ඇති වන්ශන් 

නැහැ  ශමොකය, කුඩු ගහලි හසු වුශේොත් උසිවිශයන් ඇප ශයනවි 

කියලි ඒ අය යන්නවි  එම නිසි ශම් තත්ත්වය ශවනසා කළ යුතුයි  

හැබැයි, මි යන්ශන් නැහැ, ඒ ශවනස කයන්ශන් ශකොශහොමය 

කියලි  ගරු අධිකයේ ඇමතිතුමනි, මි ඔබතුමිශගන් ්ල්ලි 

ටිනුනවි, අධිකයේ ශසේවි ශකොමෂ්ඨන් සභිව හයහි ශහෝ අග්ර 

විනි ාචයකියතුමි යැ ලවත් කයලි, මශහසාත්රිත්වරුන් යැ ලවත් 

කයලි, කුඩු භිවිත කයන යරුවන් පුනරුත් ිපනය කිරීම සඳහි 

වන වැඩසටහනක් අධිකයේ අමිතයිං ය හයහි  ක්රියිත්මක 

කයන්න  කියලි   

ගරු අමිතයතුමනි, ඒ පුනරුත් ිපන මධයසා ිනවලත් අඩු 

පිඩු තිශබනවි  ඒ යරුවන් පුනරුත් ිපනය කයන්න අව ය 

පළපුරුදු පිරිසක් ඒ මධයසා ිනවල නැහැ  ගරු අමිතයතුමනි, 

අමිතයිං  උය උපශද් ක කියක සභිශේදීත් මි ඔබතුමිට 

2735 2736 
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ශයෝජනි කළි, ඒ යරුවන් පුනරුත් ිපනය කිරීම සඳහි ජිතික 

වැඩ පිළිශවළක් හයන්න කියලි  ඕනෑ නම් ඔබතුමි ඒ සඳහි 

කිර්ය සිධක බලකියක් හයන්න  ශම් පිර්ලිශම්න්තුශේ අපි 

කැමැතියි, ඒකට සාශේච්ඡිශවන් උයවු කයන්න  ඒ සඳහි වන 

කිර්ය සිධක බලකියක් හයලි ඒ තරුේ තරුකවයන් 

පුනරුත් ිපනය කයන ජිතික වැඩසටහනක් හයන්න  ගරු 

ඇමතිතුමනි, ඔබතුමි කිේවි, ඒ සඳහි අමිතයිං ශත සල්ලි නැහැ 

කියලි; ප්රතිපියන අමිරුයි කියලි  ශම් යශට් ශකෝනුපතිශයෝ, 

ප්රශකෝනුපතිශයෝ ්න්නවි, විවිධ යැන්වීම්වලට බිලියන ගේනින් 

සල්ලි ශයන  ක්රිකට් ක්රීඩිව ගත්ශතොත්, ක්රිකට්වලට මලියන 500ක 

විතය sponsorship එකක් ශයනවි  සමහය ක්රීඩිවලට සමහය 

සමිගම් මලියන ගේනින් අ ලග්රහය යක්වනවි  ඒ නිසි ඒ 

සමිගම්වලට ක ි කශළොත්, ශම් සඳහිත් ප්රතිපියන ලබිගන්න 

අපට අනිවිර්යශයන් පුවවන්   

ගරු අමිතයතුමනි, මි හිතන විධියට, ජිතයන්තය මූලය 

අයමුයල ගැන ක ි කයන එකවත්, IMF එශක්  වවිසුම ගැන ක ි 

කයන එකවත්, පළිත් පිලන මැතිවයේය ගැන ක ි කයන 

එකවත්, පවතින ආණ්ඩුවට අයින් ශවන්න කියන එකවත් 

ශනොශවයි අපි අය කයන්න ඕනෑ  අප ඔක්ශකෝම එක්කහු ශවලි අය 

කයන්න ඕනෑ, අශ් යශට් තරුේ පයම්පයිව සහ අනිගත පයපුය 

ශම් මත් උවදුශයන් ශ යි ගැමමටයි  නමුත්, අය කවුරුවත් ශම් 

ගැන ක ි කයන්ශන් නැහැ, ශම්ශකන් ශද් පිලන විටියක් නැති 

ශවයි කියලි  අය ශම් යශට් ලක්ෂ්ඨ පහක් පමේ මත් උවදුයට 

ඇ බැහි ශවලි ්න්නවි නම්, තව නුක යවසක් යනශකොට ඒ 

ප්රමිේය ලක්ෂ්ඨ 10ක් ශවයි; ඊළෙට ලක්ෂ්ඨ 15ක් ශවයි; ඊළෙට 

ලක්ෂ්ඨ 20ක් ශවයි  ඊට පසාශසේ ශම් යශට් හැම ශකශනකුම මත් 

උවදුයට ඇ බැහි වන තත්ත්වයක් උයි  ශවයි  ඒ නිසි ශම් 

සම්බන්ධශයන් යැඩි මති රීති ශගනැල්ලි, මතට ඇ බැහි වූවන් 

පුනරුත් ිපනය කිරීමට කටයුතු කයන්න ඕනෑ  පසු වය සතිශත 

අතිවි ිල මත් කුඩු ප්රමිේයක් ශම් යටට ශහොශයන් ශගනැවිත් 

තිශබන බව අපි යැක්කි  නිවික හමුයිව විටින් ඒවි අත්අඩංගුවට 

අයශගන තිශබන බවත් අපි යැක්කි  ශර්ගුව තුළට වි ිල ව ශයන් 

කුඩු එනවි  හැබැයි, ඒ පිළිබඳ ශසොයි බැලීශම් වැඩසටහනක් 

නැහැ  යවසකට අශ් ශර්ගුශේ containers 2,500ක් විතය 

තිශබනවි  ඒවිශයන් ටියයට පහක්වත් check කයන්ශන් නැහැ  ඒ 

නිසි ඒ containers ඇතුශළේ කුඩු එනවි, ගරු නිශයෝජය 

ක ිනියකතුමනි  ශම් යටට කුඩු එවන විධි ශසොයි බලි, ඒවි 

වළක්වන්න අව ය මති සකසා කයලි, කුඩු විකුේන පුද්ගලයන්ට 

එශයහිව යැඩි මති ක්රියිත්මක කයන්න ඕනෑ  ඒ විශවම, මත් කුඩු 

භිවිත කයන යරුවන් පුනරුත් ිපනය කිරීමට කටයුතු කයන්නත් 

ඕනෑ  පුවවන් නම් ශම් කියේය විෂ්ඨයයක් හැනුයට ශහෝ 

ශගනැල්ලි පිසල් යරුවන් යැ ලවත් කයලි, ශයමවුපියන් යැ ලවත් 

කයලි මත් උවදුශයන්  යරුවන් ශ යිගන්න, ඒ සඳහි වන ජිතික 

වැඩසටහනක් හයන්න කියලි තමයි අපි ගරු අමිතයතුමිට 

කියන්ශන්   

යැන් තිශබන්ශන් ්තිම භයිනක තත්ත්වයක්  ගරු 

අමිතයතුමනි, මි ඔබතුමිට කියපු සංයයි ශල්යනවලට අ ලව, 

ශහශයොයින්, ශකොශක්න්, හෂීසා ඇතුවව මත් ද්රවය කිශලෝග්රෑම් 

25,000ක් විතය ශම් අවුරුදු ගේන තුළ ශපොලීටිය අත්අඩංගුවට 

ශගන තිශබනවි  අත්අඩංගුවට ගැමමට ශනොහැකි වුණු  වි ිල 

ප්රමිේයකුත් තිශබනවි  ඒ කියන්ශන්, අවුරුද්යකට මත් ද්රවය 

කිශලෝග්රෑම් 10,000ක් විතය අත්අඩංගුවට ගන්නවි  තවත් 

කිශලෝග්රෑම් 20,000ක්, 30,000ක් විතය එළිශත තිශබනවි  ඒ 

විශවම, අවුරුද්යකට ලක්ෂ්ඨ පහක් විතය පිරිසක් ඒවි භිවිත කයන 

බව කියනවි  ශම්ක ්තිම අවිසනිවන්ත තත්ත්වයක්, ගරු 

නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි  ශම් තත්ත්වය ශවනසා කිරීම සඳහි 

ශම් පිර්ලිශම්න්තුශේ අපි ටියලුශයනි එකට එක්කහු ශවන්න ඕනෑ  

ගරු අධිකයේ අමිතයතුමනි, කිර්ය සිධක බලකියක් හයලි, 

ජිතික වැඩසටහනක් හයලි, ශම් යශට් අනිගතය භියගන්න 

්න්න අහිංසක යරුවන්ශව අනිගතය ශ යි ගැමම සඳහි, ඒ 

යරුවන් මත් උවදුශයන් ශ යිගැමම සඳහි වන වැඩ පිළිශවළක් 

ක්රියිත්මක කයන්න කියි ඔබතුමිට ශයෝජනි කයමන් මම නිහෙ 

ශවනවි   

ශබොශහොම සාතුතියි  

 

ගු නිනයෝජ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ්ම්තියිසා බිකීර් මිකිර් මැතිතුමි  ඔබතුමිට මනිත්තු 

6ක කිලයක් තිශබනවි  
 

[අ භි  1 20  

 

ගු ඉම්ිනයා ප් බාකීර් මාකාර් මහසත්ා 
(மாண்புமிகு இம்தியாஸ் பாகிர் மாகார்)  

(The Hon. Imthiaz Bakeer Markar)  

ශබොශහොම සාතුතියි, ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි   

අධිකයේ අමිතයිං ය ගැන ක ි කයන ශකොට, මි 

පළමුශවන්ම කියනවි, ගරු යවුෆා හකීම් මන්ත්රීතුමි මති 

වියයිල උය ශිෂ්ඨය ශිෂ්ඨයිවන් සම්බන්ධශයන් කයපු ්ල්ලීමට මිත් 

එකෙ ශවන  බව  මමත් ඒ කියේය අ ලමත කයනවි  ගරු 

ඇමතිතුමිශගන් මි ්ල්ලීමක් කයනවි, මති වියයිලශත 

විභිගවලදී සෑම විෂ්ඨයකටම ්ංග්රීටිශයන් පිළිතුරු ලියන්න බල 

කයන තත්ත්වයක් එකවය ඇති කයන්න එපි, අගවිනිසුරුතුමි 

එක්ක ක ි කයලි, ඒ ශව ලශවන් ක්රමි ලූලලව පියවය ගන්න 

පුවවන් විධියක් ගැන කල්පනි කය බලන්න කියලි  ගරු යවුෆා 

හකීම් මන්ත්රීතුමි කියපු විධියට ටිංහල මිධයශයන්, ද්රවිඩ 

මිධයශයන් ්ශගන ගත්ත යරුශවෝ ගම්බය ප්රශද් වලින් මති 

වියයිලයට එනවි  මි ්ශගන ගත්ශත්ත් ටිංහල මිධයශයන්  

ටිංහල මිධයශයන් ශහෝ ශයමළ මිධයශයන් ්ශගන ශගන මති 

වියයිලයට  වහින් එකවය ්ංග්රීටි මිධයශයන් ්ශගන ගන්න විට 

අපහසු තත්ත්වයක් ඇති ශවනවි  අපි සමහය විෂ්ඨයයන් ්ංග්රීටි 

භිෂ්ඨිශවන් කළි  ඔක්ශකෝම විෂ්ඨයන් ්ංග්රීටිශයන් කයන එක 

සමහය යරුවන්ට අසීරු ශවනවි  ඒ හින්යි අග්ර විනි ාචයකියතුමි 

ඇතුව පිරිස එක්ක සිකච්ඡි කයලි ඒ යරුවන් අපහසු තත්ත්වයට 

පත් ශනොකයන විධිශත රණන්දුවකට ඒම ගැන සලකි බලන්න 

මැදිහත් ශවන්න කියි මි ගරු අධිකයේ ඇමතිතුමිශගන් ්ල්ලි 

ටිනුන්න කැමැතියි  

අය අශ් යශට් ටියලු කටයුතු ශබොශහෝදුයට 

ශද් පිලමකයේය වී තිශබන බව අපි යකිනවි  පසු වය යි 

ජනිධිපති මිධය අං ශයන් ප්රකි යක් නිකුත් කයලි තිබුේි, 

යිල ටිද්ධිය සම්බන්ධශයන් අපක්ෂ්ඨපිරණ පරීක්ෂ්ඨේයක් කයන්න 

ජනිධිපතිතුමි ්ල්ලීමක් කළි කියලි  අපක්ෂ්ඨපිරණ පරීක්ෂ්ඨේයක් 

කිරීම විශ ේෂ්ඨ උයවුවක් ශවන්න බැහැ  ශම්ක හැශමෝශවම 

අයිතියක්  ඒ නිසි අපක්ෂ්ඨපිරණ පරීක්ෂ්ඨේ ටිදුවිය යුතුයි  

ජනිධිපතිවයයි මැදිහත් ශවලි අපක්ෂ්ඨපිරණ පරීක්ෂ්ඨේ ්ල්ලන 

තත්ත්වයට අශ් යට වැනුලි තිශබනවි කියන්ශන් ්තිම 

කනගිටුයියක තත්ත්වයක්  ශම් ක්රමය - system - ශවනසාවීමයි අය 

ජනතිව ්ල්ලන්ශන්  ශම්ක තමයි අපට අව ය ශවලි 

තිශබන්ශන්   

අය බන්ධනිගිය ආඥි පනත යටශත් ්දිරිපත් කයන රීති 

අ ලමත කිරීම සඳහි ්දිරිපත් ශවලි තිශබනවි  එහි තිශබන 

යහපත් පැති අපි අගය කයනවි  නමුත්  ශම්වි ක්රියිත්මක කයද්දී 

සලකි බැලිය යුතු රීති තිශබනවි   2015දී එක්සත් ජිරණන්ශව 

2737 2738 



පිර්ලිශම්න්තුව 

සංවිධිනය  අ ලමත කළ ශනල්සන් මැන්ශඩලි රීති තිශබනවි  

1948 මනිසා අයිතිවිටිකම් පිළිබඳ ප්රඥ්තිශත ටියකරුවන් පිළිබඳ 

විශ ේෂ්ඨ සඳහනක් තිබුශණ් නැහැ  එහිදී කිේවි, හැශමෝටම සමිනව 

සැලකීම, වධ හිංසි ශනොකිරීම, මනිසාකශම් අියමිනයට ගරු කිරීම, 

වනිතිවන්ට ගරු කිරීම යන කරුණු  ශම්වි ගැනත් ශපොඩ්ඩක් 

සැලකිලිමත් ශවන්න  ශම් ්දිරිපත් කයන  බන්ධනිගිය රීතිවල 

රැකියි සඳහි ටියකරුවන් ශයයවීම ගැන සඳහන් ශවනවි  ශමන්න 

ශම් විශව කටයුතුවලදී ටියකරුවන් ශත්රීශම්දී ඒ අය ශමොන 

ශමොන රැකියිවලටය ශයොයන්ශන් කියලි  පුද්ගල අියමතයට අ ලව 

රණන්දු ගන්න ්ඩ තියන්න එපි  ශමන්න ශමශහමයි ශම් කටයුතු 

විය යුත්ශත් කියලි පැහැදිලි ක්රමයක් ශම් සඳහි හයන්න   

මම මැරුම් නඩුවලදී යඬුවම් ලබපු උයවියට සමිව දීම වැනි 

ශද්වල්වලදී පවි ඇඟිලි ගැසීම් ගැන, වැරැදි රණන්දු ගැමම් ගැන අය 

යශට් ශචෝයනි තිශබනවි  ඒ විශව තත්ත්වයකට පත් ශවන්ශන් 

නැතිව රණන්දු ගැමම ගැන නි ාචිත ක්රමයක් හඳුන්වි දීම වැයගත් 

කියන එක ගරු  ඇමතිතුමිශව අවධිනයට ශයොමු කයන්න මම 

කැමැතියි   

අය ජනිධිපතිතුමි ක ි කයනශකොට සඳහන් කළි, දූෂිත 

ග ලශය ල  ආදිය පිළිබඳව ශසොයි බැලීමට අව ය මති ශගන ඒමට 

ලබන ජනවිරි, ශපබයවිරි ශවනශකොට කටයුතු කයනවි කියලි  

අල්ලසා ශහෝ දූෂ්ඨේ විමර් න ශකොමෂ්ඨන් සභිවට වංචි පිළිබඳව 

ශසොයි බැලීමට තිශබන මති ප්රමිේවත් ශනොවීම නිසි අලුතින් 

මති හඳුන්වි දීශම් ූ යිනමක් 2018, 2019 කිලශත  තිබුේි  අය 

2023ටත් කිට්ටු ශවලි තිශබනවි  නමුත් ශමශතක් ඒවි ක්රියිත්මක 

වුශණ් නැහැ  මම ශපෞද්ගලිකව ශකශනකු ්ලක්ක කයලි 

ශනොශවයි ශම් කියන්ශන්  අය අශ් යශට් ප්රතිරූපය නයක් ශවලි 

තිශබනවි  ආර්ථික ෝිතන සම්බන්ධශයන් ජිතයන්තය මිනව 

හිමකම් ශකොමසශම් පවි ඇඟිල්ල අශ් යටට දිගු ශවනවි  ශම්වි 

පිළිබඳ සිධියේ පරීක්ෂ්ඨේ කයන්න  ශම් අහිම වූ මුයල් කන්යයිව 

අශ් ජනතිවට නැවත ලබි ශයන්න  ඒ සඳහි තිශබන මති 

ප්රතිපියන මදි නම් ප්රමිේවත් මති ශගන ඒශම් කටයුත්තට 

ප්රමුයතිව ලබි දී කටයුතු කළ යුතුව තිශබනවි  ශම්වි හිසා වචන 

බවට පත් ශවන්න ්ඩ ශයන්ශන් නැතිව ක්රියිත්මක කයන්න 

කටයුතු කයන්න ඕනෑ   

අය බලන්න, ත්රසාත ශල්බලය අලවලි වි ාවවියයිල 
ක්රියිකිරිකයන් ටිය ශගයයට ගන්නවි  ඒ ශගොල්ලන්ශව ඇසා ශයක 
වහලි  රෑ ජිමශත එක එක තැන්වලට ඇයශගන යනවි; මයේ භය 
ශයනවි  ශම්වි විය යුතු නැහැ  ශම්වි ශම් යශට් ප්රතිරූපයට 
හිනිකයයි   ආණ්ඩුක්රම වයවසා ිශවන් සහතික කයලි තිශබන 
මනිසා අයිතිවිටිකම්වලට විරුද්ධව අය අපි ත්රසාත විශයෝධි පනත 
අවභිවිත කයන හැනු බලන්න   

ඊශත, ශපශර්යි ටිට ශපොලිසා ආඥි පනත පවි අවභිවිත කයන 
හැනු අපි යකිනවි  ශම් තත්ත්වයට යට ශගන යන්න එපි  අශ් යට 
ශලෝක ය ්දිරිශත තව තවත් හුශයකලි ශවන තත්ත්වයට ශගන 
යන්න එපි  මතිඥ සංගමශත සභිපතිතුමි හැනුයට හිටපු 
ශකශනක් අය අධිකයේ ඇමති ධුයශත ්න්ශන්  ඒ නිසි යම් යම් 
බැීමම් තිශබන්න පුවවන්; යම් යම් සීමි තිශබන්න පුවවන්  නමුත් 
ඒ බැීමම්වල ්න්ශන් නැතිව සාවිධීනව කටයුතු කයලි අශ් යශට් 
ප්රජිතන්ත්රවිදි ප්රතිරූපය, ශගෞයවමය ප්රතිරූපය ආයක්ෂ්ඨි කය 
ගන්නටත්, අශ් ආණ්ඩුක්රම වයවසා ිශවන් සහතික කයලි 
තිශබන මනිසා අයිතිවිටිකම් ආයක්ෂ්ඨි ශවන විතිවයේයක් ඇති 
කයන්නටත් කටයුතු කයන්න   

නමුත් එශහම ගමනක් යන්න ආණ්ඩුව ූ යිනම් නැති බවයි 
අපට ශපශනන්ශන්  අධිආයක්ෂ්ඨක කලිප පිහිටුවීශම් ගැසට් 

නිශේයනය ශගනිවි  පුනරුත් ිපන කිර්යිං යක් ශගනිවි  ඒ 
පුනරුත් ිපන කිර්යිං යට ශතෝයි ගන්නි උයවිය පිළිබඳව 
රණන්දුව ගන්ශන් අධිකයේ විභිගවලින් ශනොශවයි; නි ාචිත 
ක්රමයකින් ශනොශවයි   

ශමයි ත්රසාතවිදිශයක් කියලි ආයක්ෂ්ඨක ඇමතිවයයි රණන්දු 
කශළොත්, ඒ පුද්ගලයි පුනරුත් ිපන කඳවුයට ශගනයන්න 
පුවවන්  ශම් නිසි ඒකිධිපති වියරුවකින් කටයුතු කයන විධියට 
ගමනක් යන බවක් අපට ශපශනන්නට තිශබනවි  ඒක 
භයිනකයි  ශම් තත්ත්වය ශහොඳ නැහැ  ශම් යන ගමන ජනතිව 
ශත්රුම් අයශගන තිශබනවි  ඒ නිසි ශයබිඩි යංගනයක ශයශයන්න 
එපි  ප්රජිතන්ත්රවිදි මුහුණුවය ශපන්වමන් ඒකිධිපති වියරුවකින් 
කටයුතු කයන්න එපි  මර්යනය තමයි ප්ර ානවලට උත්තයය කියලි 
හිතන්න එපි කියන අනතුරු ඇෙවීම වගකිව යුතු උයවියට ලබි 
ශයමන්,  මශව ක ිව ශමතැනින් අවසන් කයනවි   

ශබොශහොම සාතුතියි  
 

ගු නිනයෝජ කථානායකුරමා 

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු අලි ස රි මැතිතුමි  ඔබතුමිට මනිත්තු 16ක කිලයක් 
තිශබනවි  

 

[අ භි  1 26  
 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ එම්.යූ.එම්. අලි ්ේරි මහසත්ා (වින ශයීය 

ක යුුර අමාත්ුරමා) 

(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி - 

தவளிநாட்டு அலுவல்கள் அகமச்சர்) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry, PC - Minister of Foreign 
Affairs) 
ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි,  අය ්දිරිපත් කය තිශබන 

පනත් ශකටුම්පත් කීපයක්  සම්බන්ධශයන් විවිය කයන ශම් 
අවසා ිශේ දී මටත්  ක ි කයන්නට අවසා ිව ලබි දීම ගැන 
මුලින්ම ඔබතුමිට සාතුතිවන්ත ශවනවි   

ශම් පනත් ශකටුම්පත්වලට අයිළ ටියලු කැබිනට් ප්රිකි මි 
අධිකයේ අමිතය ධුයය යයන කිලශත  ්දිරිපත් කයපු ඒවි  ඒ 
පනත් ශකටුම්පත් අය ශම් විධියට එළියට පැමණීම ගැන මට 
තිශබන්ශන් නිහතමිම ආඩම්බයයක්   

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, 2019දී මම අධිකයේ ඇමති 
ධුයය භිය ගන්න ශකොට ශනොවිසඳුණු නඩු තිබුේි, 766,000ක්  අය 
ඒ ප්රමිේය ඊටත් වඩි වැඩි ඇති   ඒ නඩු අහන්න ලංකිශේ 
විනි ාචයකියවරුන් හිනුශත 330ශයනයි  දිසා්රික් උසිවිවල විතයක් 
නඩු 242,000ක් විසඳන්න තිශබනවි  දිසි විනිසුරුවරුන් 70ක් 
පමේයි ්න්ශන්  ඒ සම්බන්ධශයන් අපි සම්පූර්ේශයන් 
අධයයනය කයලි ඒකට විසඳුමක් ලබි ගැමම සඳහි කැබිනට් 
මණ්ඩලශත අ ලමැතිය ඇතුව ශවනම වයිපෘති කිර්යිලයක් 
පිහිශටේවි  එම වයිපෘති කිර්යිලය තුළින් අපි කරුණු පහක් 
අධයයනය කළි  පළමුවැනි එක තමයි, සම්පූර්ේ යනුතල 
පහසුකම් සලසලි විනි ාචයකියවරුන් ප්රමිේය හි උසිවි 
ප්රමිේය වැඩි කිරීම  ඒ අ ලව, සු්රීම් උසිවිශත ටිනු 
විනි ාචයකියවරුන් 11ශයශනකුශව ප්රමිේය අවුරුදු 41කට පසුව 
17 ශයශනකු යක්වි වැඩි කයන්නට අපට පුවවන්කම ලැබුේි  
Court of Appeal එශක් විනි ාචයකියවරුන් 12ශයශනක්  හිටපු 
එක 20ශයශනක් යක්වි වැඩි කයන්නට අපට පුවවන් වුේි  හිටපු 
ජනිධිපතිතුමිට හි කැබිනට් මණ්ඩලයට ක ි කයලි High 

Court එකට අලුතින් විනි ාචයකියවරුන් 20ශයශනක් පමේ පත් 
කළි  

2739 2740 

[ගරු ්ම්තියිසා බිකීර් මිකිර් මහති  
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ගු නිනයෝජ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! කවුරු ශහෝ ගරු මන්ත්රීවයයකු මූලිසනය 

සඳහි ගරු වීයසුමන වීයටිංහ මන්ත්රීතුමිශව නම ශයෝජනි 

කයන්න   

 

ගු ඩයනා ගමන  මහසත්මිය (්ාංචාසක සාජ 

අමාත්ුරමිය) 
(மாண்புமிகு(திருமதி)டயனா கமசக - சுற்றுலாத்துகற 

இராஜாங்க அகமச்சர்)  

(The Hon. (Mrs.) Diana Gamage - State Minister of Tour-
ism) 

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, "ගරු වීයසුමන වීයටිංහ 

මන්ත්රීතුමි මූලිසනය ගත යුතු ය"යි මම  ශයෝජනි කයනවි   
          

ගු නප්රේමලාල් ජයන ේ්කස මහසත්ා 
(மாண்புமிகு பிசரமலால் ஜயசசக்கர)  

(The Hon. Premalal Jayasekara)  
 

විසි්ද ්පථිස කසන ලදී 
ஆசமாதித்தார். 

Seconded. 
 

ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා ්ම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

   අනුරුව ගු නිනයෝජ  කථානායකුරමා මූලා්නනය්ද ඉවත් 
වූනය්ද,  ගු වීසසුමන වීසසිාංහස මහසත්ා මූලා්නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலசவ, மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ 

அவர்கள்  தகலகம வகித்தார்கள். 

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

ගු ජනාධිපින නීිනඥ එම්.යූ.එම්. අලි ්ේරි මහසත්ා 
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

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

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමි යන්නවි, අපි ඒ 

කිලය තුළ කයන ලය විවිධ කරුණු යිශියක් ශහේතු ශකොටශගන 

තමයි ශමවැනි පනත් ශකටුම්පත් කීපයක් ්දිරිපත් කයන්නට අපට 

අව ය වුශණ් කියලි  ගරු අධිකයේ ඇමතිතුමිට සාතුතිවන්ත 

ශවන්න ඕනෑ, එතුමි ඒ ටියලු පනත් සංශ ෝධනය කිරීශම් කිර්යය 

 ් දිරියට අයශගන  වහිල්ලි සම්මත කය ගැමම සඳහි අය  ්දිරිපත් 

කය තිබීම ගැන   ශමවැනි පනත් ශකටුම්පත් කීපයක් ්දිරිපත් 

කයන්නට අපට අව ය වුශණ් කරුණු කීපයක් පියක කයශගනයි   

උයිහයේයක් හැනුයට, සුව හිමකම් අධිකයේ කිර්ය පනුපිනුය 

පිළිබඳව ප්රකි  කයන්නට ඕනෑ  සුව හිමකම් අධිකයේ කිර්ය 

පනුපිනුය අපට අව ය වුශණ් ශම් නිසියි  යළ ව ශයන් ලංකිශේ  

දිසා්රික් උසිවිවල නඩු 250,000ක් පමේ තිශබනවි  ඒවි අහන්න 

අපට තිශබන්ශන් උසිවි 70ක් විතයයි  ඒ නිසි නඩු ශකොච්චය 

ඇහුවත් අහලි ්වය කය ගන්නට බැහැ  ශම්වියින් අතිවි ිල 

ප්රමිේයක් -ටියයට 80ක් විතය- තිශබන්ශන් ්ති ශපොඩි නඩු  

Credit cards සම්බන්ධ නඩු 30,000ක්, 50,000ක් පමේ 

තිශබනවි  ඒ නඩු අතිවි ිල ප්රමිේයක් තිශබනවි   ඒ නඩුවක් 

අහන්න ගතවන කිලයත්, රුපියල් බිලියනයක ග ලශය ල 

සම්බන්ධශයන් වූ නඩුවක් අහන්න ගතවන කිලයත් එක හි 

සමිනයි  ඒ නිසි තමයි සමහය නඩු අවුරුදු 20ක්, 25ක් තිසාශසේ 

අහන්ශන් නැති තත්ත්වයක් නිර්මිේය ශවලි තිශබන්ශන්   

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, යශට් ජනතිවශගන් 

මලියනයකට විනි ාචයකියවරුන් කී ශයශනක් ්න්න ඕනෑය 

කියලි ශලෝකශත යර් කයක් තිශබනවි  අශ් Public Service  

එශක් වි ිල ප්රමිේයක් හිනුයිට,  අව ය තැන්වලට ප්රමිේවත් 

පුද්ගලයන් සංයයිවක් නැහැ  ලංකිශේ ටිනුන්ශන් මලියනයකට 

විනි ාචයකියවරුන් 15ශයනයි  සමහය දියුණු යටවල මලියනයකට 

විනි ාචයකියවරුන් 200ශයශනක් ්න්නවි  තියිලන්තය විශව 

මධයම පන්තිශත යටවල මලියනයකට විනි ාචයකියවරුන් 

68ශයශනක් ්න්නවි  ්න්දියිව එච්චය ශලොකු යටක් ශවලිත්,  

මලියනයකට විනි ාචයකියවරුන් 22ක් ්න්නවි  ලංකිශේ 

ජනගහනශයන් මලියනයකට විනි ාචයකියවරුන් 15ශයශනක් 

්න්නවි  අපි යැන් ඒ ප්රමිේය 60කින්, 70කින් වැඩි කළි  ශම් 

ප්රමිේය වැඩි කයන්න ඕනෑ  නමුත් ආර්ථික අවපිතය 

ශහේතුශකොටශගන ඒ බලිශපොශයොත්තු වූ ශද්වල් කය ගන්න අපට 

බැරි වුේි   

 

ගු අජිත් මා්දනප්නපුම මහසත්ා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ගරු ඇමතිතුමනි, - 

 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ එම්.යූ.එම්. අලි ්ේරි මහසත්ා 
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

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

ඔබතුමි මශව කිලශයන් ගන්න එපි  

 
ගු අජිත් මා්දනප්නපුම මහසත්ා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

යහපිලන ආණ්ඩුව කිලශත එදිශනයි නඩු අහන අධිකයේ 

තුනක් නිර්මිේය කළි  ඒවි යැන් අකර්මනය ශවලි  වි ිල වංචි 

- දූෂ්ඨේ නඩු සඳහි ශන්, ඒවි ඇති කශළේ  ඔබතුමිශව කිලශතත් 

ඒක අකර්මනය ශවලි තිබුේි   

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමතිතුමි  ක ි කයන්න  ගරු මන්ත්රීතුමි,  ඊළෙ ක ිව 

ඔබතුමිශව  
 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ එම්.යූ.එම්. අලි ්ේරි මහසත්ා 
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

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

ඒ ශතෝයි ගත් නඩු කිහිපයක් සඳහි විතයයි  ඒශකන් ශම් 

ප්ර ානයට විසඳුම් ලැශබන්ශන් නැහැ  හැබැයි, විරුද්ධ පික්ෂිකයිට 

විරුද්ධව නඩු යින්න ඒවි ශහොඳයි  එශහම ශනොශවයි ශවන්න 

ඕනෑ, ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශම්ක ශපොදුශේ හැශමෝටම තිශබන 

ප්ර ානයක්  ශතෝයි ගත් නඩු විතයක් අයශගන, ශතෝයි ගත් අයට 

විතයක් නඩු යිලි ශම් ප්ර ාන විසඳන්න බැහැ  ශම්ක වි ිල 

ප්ර ානයක්  ශම් ප්ර ානයට අපි උත්තයයක් ශයනවි නම්, හැශමෝටම 

විසඳුම් ලැශබන ආකියශත උත්තයයක් තමයි ශයන්නට ඕනෑ   

සුව හිමකම් අධිකයේයකින් අපි බලිශපොශයොත්තු වන්ශන් 

ශමයයි   

Court procedures සම්බන්ධ ජිතයන්තය පිළිගත් standards 

තිශබනවි  ඒවි ශලොකුවට  හිතන්න අව ය ශද්වල් ශනොශවයි  

උයිහයේයක් හැනුයට credit card සම්බන්ධ නඩුවක් ගත්ශතොත්, 

ඒ සම්බන්ධශයන් නඩු අහන්න ශයයක් නැහැ  Credit card එක 

දීලි තිශබනවි නම්, credit card එශක් statement එක ඇවිල්ලි 

තිශබනවි නම්, ඒ ශගවලි තිශබන මුයල අඩු කයන්න පුවවන් 

නම්, ඒකට හයසා ප්ර ාන අහමන් කිලය නිසාති කයන්න 

2741 2742 



පිර්ලිශම්න්තුව 

අව යතිවක් නැහැ  1979 අංක 44 යයන ප්රි මක අධිකයේ නඩු 

විධින පනශත් 66 වගන්තිය යටශත් තිශබන නඩුවක් විශව affi-

davits යිලි කයන්න පුවවන් විධියට තමයි ඒක හයලි 

තිශබන්ශන්  ශම් ක්රියි පනුපිනුය හරියට ශත්රුම් අයශගන කටයුතු 

කශළොත් හරි පහසුයි  අධිකයේ ඇමතිතුමි කිේවි විශව, තව 

ශයයක් තිශබනවි   නඩුකියවරු ඒක යකින විධිය හි ප්රිශයෝ වකව 

භූමශත ක්රියිත්මක කයන ආකියය අ ලව තමයි අවසින ව ශයන් 

ශමය ක්රියිත්මක  ශවන්ශන්     

 ශම් ක්රියි පනුපිනුය තවත් එක ක්රමයක් බවට පත් කය 
ගන්ශන් නැතිව, ජිතයන්තය ව ශය ලත්, අනික් තැන්වල තිශයන 

ආකියයටත් හරියට පිවිච්චි කයලි ප්රශයෝජනයට ගත්ශතොත්, 

ටියයට 80ක් වන නඩු, මිස හයකින් විතය සික්ෂි අහන්ශන් 

නැතිව, ශල්යන මත පයනම් ශවලි ්වය කයන්න පුවවන්  

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එසාශටෝනියිව, චීනය විශව 

යටවල අය AI - Artificial Intelligence - එ ශකන් තමයි ශම් විශව 

නඩු විසඳන්ශන්  ප්ර ානයක් වුශේොත් විතයයි, judge ශකශනකුට 

ශයොමු වන්ශන්  ශමොකය, ශම්විශත බලන්න ශයයක් නැහැ  Credit 

card එකක් තිශයනවි නම්, එශහම නැත්නම් යම් ශයයක් බදු 

අයශගන තිශයනවි නම් එශහමයි කටයුතු කයන්ශන්  ශම් සුව 
හිමකම් අධිකයේ කිර්ය පනුපිනුය පනත් ශකටුම්පතින් අපි 

බලිශපොශයොත්තු වන්ශන් එවැනි කුඩි නඩු ්ති ්ක්මනට අවසන් 

කයශගන, වැයගත් නඩුවලට වැඩි කිලයක් ලබි ශයන්නයි  

විශ ේෂ්ඨශයන් ්ඩම් නඩු විශව ඒවිට   

්ඩම් නඩුවක් පැවරුශවොත්, එය ්වය කය ගන්න විධියක් 

නැහැ  සමහය ශබදුම් නඩු තිශයනවි, අවුරුදු 30ක්- 40ක්  

මතිඥවයයකු හැනුයට මම යන්නවි, සමහය බූයල් නඩු තිශයනවි, 

අවුරුදු 50- 80යි අතය  ්තින්, ශම්වි විසඳි ගන්න ඕනෑ  සමහය 

්ඩම් නඩුවලට මුලින්ම ශපම ටිනු අයත් මැරිලි, ශයවන 

පයම්පයිවත් මැරිලි, තුන්ශවනි පයම්පයිව තමයි යැන් නඩු 

කියන්ශන්  ශම්විට විසඳුම් ලබි ගැමම සඳහි තමයි ශම් ක්රමය අපි 

්දිරිපත් කශළේ  ශම්ක ශත්රුම් අයශගන හරියට ශයොයවි 

ගත්ශතොත්, ශපොඩි නඩු ්ක්මනට විසඳන්න පුවවන් වුශේොත්, අපට 

පුවවන් ඒ කිලය වැයගත් නඩුවලට  ශයොයවන්න   

ඒ නිසි සැලැසාමක් ඇතිව ශවනම කමටුවක් යිලි තමයි අපි 

ශම් කටයුතු කශළේ  ශම් කමටුශේ නියකත්වය යැරුශේ 

අියයිචනිධිකයේශත අශ් විශිෂ්ඨාට විනි ාචයකියවයශයකු ශලස 

පිළිගන්නි ආචිර්ය රුවන් ප්රනින්දු මැතිතුමි  එතුමි වි ිල 

කණ්ඩියමක් එක්ක එකතු ශවලි වැඩ ශකොටසා යිශියක් කළි  

අවුරුදු එකහමියක් තිසාශසේ කයපු ඒ පරීක්ෂ්ඨේවල ප්රතිඵලයක් 

හැනුයට තමයි ශම් පනත් ශකටුම්පත ්දිරිපත් ශවලි තිශබන්ශන්  

ඒ නිසි ශම්ක හරියට ශත්රුම් අයශගන, zero කයන්ශන් නැතිව 

නිටි ශලස ක්රියිශේ ශයොයවයි කියි අපි බලිශපොශයොත්තු ශවනවි   

ඊළෙට ්තිම වැයගත් ශද් තමයි, අපි අය මුලින් කියපු 

විෂ්ඨවර්ග, අබිං සහ අන්තයියයියක ඖෂ්ඨධ වර්ග (සංශ ෝධන) 

පනත් ශකටුම්පත  කිලයක් තිසාශසේ අපි යැනශගන හිනුයි, 

ශනොශයක් අවසා ිවල විවිධ විෂ්ඨ වර්ග එනවිය කියන කියේය  

යැන් අයිසා ගැන කියනවි  අයිසා අයශගන උසිවියට  වයිට, ඒක 

මත් ද්රවයයක් කියලි හඳුනිශගන නැහැ  එතශකොට ශමොකක්ය 

ශවන්ශන්  ඔවුන් එළියට යිනවි  ඒ හින්යි අපි ඒ තත්ත්වය 

ශත්රුම් ගන්න ඕනෑ  ඒ විශව අවසා ි කිහිපයක් තිබුේි  අයිසා 

සම්බන්ධශයන් වූ ප්රතිපියන ශවනසා කිරීම ඇතුවව තවත් අලුත් 

ශද්වල් ඇතුවව වර්ග 161ක් අපි ශම් විෂ්ඨවර්ග, අබිං සහ 

අන්තයියයියක ඖෂ්ඨධ වර්ධ (සංශ ෝධන) පනත් ශකටුම්පතට 

ඇතුළත් කයලි තිශයනවි  ඒ නිසි පසු වය කිලශත අයිසා ආවි 

විශව තවත් අලුත් ශයයක් ආශවොත්  ්දිරිශතදී නැවත පනත 

සංශ ෝධනය කයන්නට ඕනෑ නැහැ  එශහම ශයයක් වුශේොත් ගරු 

අධිකයේ ඇමතිතුමිට පුවවන්, ගැසට් එකකින් ඒ ද්රවය ශම් 

ලැයිසාතුවට එකතු කයන්න   

ඒ හැරුේිම ඔ්පු කිරීශම් භියය සම්බන්ධශය ලත් ශලොකු 

ප්ර ානයක් තිශයනවි  හැශමෝම යන්නවි, ශම් ද්රවය අයශගන 

 වහිල්ලි පරීක්ෂ්ඨි කයලි විර්ති එවන්න ඕනෑය කියන එක  

නමුත්, මුව ලංකිශේම ශම් සම්බන්ධශයන් කටයුතු කයන 

නිලධිරින් හිනුශත 13ශයනියි  ඒ, අවුරුද්යකට එන 16,000ක් වූ 

මත් ද්රවය පරීක්ෂ්ඨි කයලි විර්ති එවීම සඳහි  මම හිතන හැනුයට 

යැන් නම් 30ශයශනක් විතය ්න්නවි  උයිහයේයක් කිේශවොත්, 

ඒශගොල්ලන් Batticaloa  වහිල්ලි සික්ෂි දීලි එනශකොට ඒ යන 

යවස නිවිඩුයි; යන යවශසේ සික්ෂි ශයන්න විධියකුත් නැහැ  

එතශකොට ඊළෙ යවශසේත් නිවිඩුයි  එතශකොට ඒ section එකම 

දින කිහිපයක් සම්පූර්ේශයන් වහන්න ඕනෑ  ඒ නිලධිරින්ශව 

සික්ෂිවලට වනුනිකමක් ශයන්න, ඔවුන් මුලින්ම  වහිල්ලි ඒ 

පිළිබඳව විශ ේෂ්ඨශයන්ම තහවුරු කිරීමක් අව ය නැහැ කියලි 

කියනවි නම්, ඒ තහවුරු කිරීම ශනොමැතිව සික්ෂි පිළිගැමම 

කයන්න ශම් පනත් ශකටුම්පතින් ප්රතිපියන ලබි දීලි තිශබනවි  

ඒශකන් බලිශපොශයොත්තු ශවන්ශන් නඩු ්ක්මනින් ඇසීම සහ 

අනව ය විධියට ප්රමියවීම වැළැක්වීමයි   

ඊළෙට ගරු අධිකයේ ඇමතිතුමි කයයි කියලි අපි 

බලිශපොශයොත්තු වුශණ් ශමයයි  ශම් නිලධිරින්ශව සික්ෂි 

පරිගේක තික්ෂ්ඨේය ඔසාශසේ ලබි දීම සඳහි අවසා ිව ලබි දීම  

එතශකොට ඒ නිලධිරියිට office එශක් ්ඳලිම සික්ෂි ශයන්න 

පුවවන්  අව යම වුශේොත් පමේක් ඔහු ශගන්වි ගන්නවි  

එශහම කශළොත් කිලය අඩු කය ගන්න පුවවන්   

තුන්ශවනි එක තමයි, වැයගත්ම ශද්  ශම් යශට් ටිනුන 

මනිසුන්ශගන් ලක්ෂ්ඨ 5ක් විතය අය ශවනශකොට ශහශයොයින් ඇතුව 

ශනොශයකුත් මත් ද්රවයවලට ඇ බැහි ශවලි තිශයනවි  ඒ ඇ බැහි 

ශවච්ච සමහය අය ශපොඩි ළමයි  සමහය අවසා ිවලදී ඔවුන් ළෙ 

තිබුශණ් ග්රෑම් ශයකක විශව මත් ද්රවය ප්රමිේයක් ශවන්න 

පුවවන්   

හුෙක් යටවල ශතෝයි ශගන ්න්නවි, ශම්කට බලපින 

කණ්ඩියම් තුනක් තිශයනවි කියි  එක කණ්ඩියමක් තමයි, මහි 

පරිමිේශත මත් ද්රවය ජිවියම්කරුශවෝ  ඔවුන් 100ක් විතය ඇති  

ශයවන කණ්ඩියම තමයි, ශම්වි ශබයි හරින ජිලශත ්න්නි අය  

ඒ අය 500ක් විතය ඇති  තුන්වන කිණ්ඩය, ශම්වි ශබොන අය  ඒ 

අය ලක්ෂ්ඨ 5ක් විතය ඇති  නමුත්, අපි පන්නන්ශන් ලක්ෂ්ඨ 5ක් වන 

ශබොන අය පසාශසේ  ්තින්, ඇති වැඩක් තිශයනවිය  ශම් ප්ර ානය 

ශම්විට ඇ බැහිවීම පිළිබඳ ප්ර ානයක් ශනොශවයි  ශම් ප්ර ානය මත් 

ද්රවය පිළිබඳ ප්ර ානයකුත් ශනොශවයි  පිටයටවල් නම් ශම් ප්ර ානය 

ශත්රුම් අයශගන තිශයන්ශන් ශසෞයය ප්ර ානයක් හැනුයටයි  ළෙ 

තිබුශණ් ග්රෑම් ශයකකට වඩි අඩු මත් ද්රවය ප්රමිේයක් නම්, 

පෘතු මටිශත decriminalize කයනවි  එතශකොට ඒක criminal 

offence එකක් ශනොශවයි  ඒශගොල්ලන් යවන්ශන් ්සාපිරිතිශලට  

එශහම නැත්නම් පුනරුත් ිපන කඳවුයකට  නමුත්, අපි කයන්ශන් 

ශමොකක්ය  ඒශගොල්ලන් අල්ලි ගන්නවි; ඇතුළට යිනවි; මිස 

3ක්, මිස 6ක්, සමහය ශවලිවට මිස 9ක් ඇතුශළේ තියි ගන්නවි; 

ඊට පසාශසේ එළියට එනවි  නැවතත් මිසයක් එළිශත ්න්නවි; 

නැවත ඇතුළට යනවි   

හැබැයි, නඩු 3,000ක්, 4,000ක් High Court එශක් තිශබනවි  

ඒ නඩු අතය මත් ද්රවය ජිවියම්කියයන්ශව නඩුත් තිශබනවි  ඒ 

ජිවියම්කියයන් හරි කැමැතියි, ඒශගොල්ලන්ශව නඩුත් ශම් අතය 

තිශයන එකට  ශමොකය, අය නඩු 3,000-4,000 අතශර් තිශබන 

2743 2744 

[ගරු ජනිධිපති මතිඥ එම් යූ එම්  අලි ස රි මහති  
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ඒශගොල්ලන්ශව නඩු එතශකොට අහන්ශන් නැහැ  ශපොඩි 

මනිසුන්ශව නඩු නුක අහමන් ්න්නවි  මත් ද්රවය ග්රෑම් 2කට වඩි 

අඩුශවන් ළෙ තබිශගන හිටපු ලක්ෂ්ඨ 5ක මනිසුන්ට මයේ යඬුවම 

දීලි මයි යමන්න අපට පුවවන්ය  ඒක ශමොන විහිවවක්ය   

ඒ නිසි ශම් මති ශවනසා ශවන්න ඕනෑ  ශම් මති ගැන මහි 
 ශලොකුවට ක ි කයනවි  ග්රෑම් ශයකකට වඩි වැඩිශයන් ළෙ තබි 
ගන්නි හැම ශයනිටම මයේ යඬුවම දුන්නිම ශමොකක්ය 
ශවන්ශන්  ඒ මයේ යඬුවම ක්රියිත්මක ශවන්ශන්ත් නැහැ  ශම් 
අයට ්න්න ශකොශහේය බන්ධනිගිය හයන්ශන්  කී ශයශනක් තියි 
ගන්නය  ශම්වි ගැන ශබොරුවට ක ි කයන්ශන් නැතිව 
ප්රිශයෝ වකව ශම් දිහි බලන්න ඕනෑ  ඒ නිසි තමයි ග්රෑම් 5ක් යක්වි 
ඒ ප්රමිේය ශවනසා කයලි තිශබන්ශන්  මයේ යඬුවම ශයන්න ළෙ 
තබි ගන්න ඕනෑ ප්රමිේය ්න්දියිශේ ග්රෑම් 10යි; මලයිටියිශේ 
ග්රෑම් 25යි   

ඒ නිසි ප්රිශයෝ වකව ශම් තුන්ශගොල්ලන් හඳුනි ගන්න ඕනෑ  
පුනරුත් ිපනය කයන්න ඕනෑ අය පුනරුත් ිපනය කයන්න 
ඕනෑ  ජිලයට සම්බන්ධ අයශව ජිලය කඩන්න ඕනෑ  ්හළින්ම 
්න්න මත් ද්රවය ජිවියම්කියයන් පිටුපස හඹි  වහිල්ලි ඔවුන් 
විනි  කයන්න ඕනෑ  ඒ විශවම ඔවුන්ශව නඩු ්ක්මනට 
අහන්නත් ඕනෑ  ඔවුන්ට මයේ යණ්ඩනය ශයන්න ඕනෑ  මයේ 
යණ්ඩනය ක්රියිත්මක කයනවිය, නැද්ය කියන එක ගැන අපි 
හැශමෝම එකතු ශවලි ශවනම ක ි කයන්න ඕනෑ  ශම්  යන 
විධියට ශම් හැමශයනිශවම නඩු නුක උසිවියට ශයොමු කයනවි  
නමුත් විභිග ශවන්ශන් නැහැ  මම ඊශත ශම් පිළිබඳව ක ි 
කයනශකොට ගරු ඇමතිතුමි කිේවි, ශවනම උසිවි ඇති කයන්න 
එතුමි යැන් සිකච්ඡි කයශගන යන බව  ශවනම ඇති කයන 
උසිවිවල මත් ද්රවය ග්රෑම් 2ක් ළෙ තබි ගන්නි පුද්ගලයන්ශව නඩු 
අහලි වැඩක් නැහැ, මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ග්රෑම් 100ට 
වඩි ළෙ තබි ගන්නි ජිවියම්කියයන්ශව නඩු 100ක් විතය 
ශතෝයිශගනයි ඒවිශත අහන්න ඕනෑ  ඔවුන් මුව යටම විනි  
කයනවි  ඒ විතයක් ශනොශවයි, ඔවුන්ට මහි සම්බන්ධකම් 
තිශබනවි  ශම් සමහය අය ශද් පිලනඥයන්ටත් සම්බන්ධයි  ශම් 
සම්බන්ධශයන් කටයුතු කයන අවංක නිලධිරින් අතිවි ිල 
ප්රමිේයක් ්න්නවි  නමුත්, සමහය නිලධිරින් පවි ශම් අයත් 
එක්ක සම්බන්ධයි  Judgesලිශගන් judgesලිටත් මත් ද්රවය 
සම්බන්ධශයන් ඇප ශයන ප්රතිපත්තිශත ශවනසක් තිශබනවි  ශම් 
ටියල්ල ශසොයි බලි තමයි අපි ශම් පිළිබඳව කටයුතු කයන්න 
ඕනෑ  ඒ ශතෝයි ගත්ත ටියශයනිට හරියට නඩු පවයලි ඔවුන් 
පිලනය කයන්න පුවවන් නම්, එතැනින් තමයි ශම් ජිලය කඩන්න 
පුවවන් ශවන්ශන්  ඒ නිසි මහජන ආයක්ෂ්ඨක - Public Security - 
ඇමතිතුමිත්, අධිකයේ, බන්ධනිගිය කටයුතු ඇමතිතුමිත් එකතු 
ශවලි ශවනම විශ ේෂ්ඨ බලකියක් හයලි, පිට යනුන් මත් ද්රවය එන 
එක වළක්වි ගන්ශන් ශකොශහොමය කියලි බලන්න ඕනෑ  

 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 
We are initiating it.  
 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ එම්.යූ.එම්. අලි ්ේරි මහසත්ා 
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

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

Very good. ගරු ඇමතිතුමි කියනවි, ඒක පටන් ගත්ති 

කියලි  ශම් සම්බන්ධශයන් අපි මුලින් සිකච්ඡි කිහිපයක් 

පැවැත්වූවි, හිටපු ජනිධිපතිතුමි ්දිරිශත  ඒ සඳහි ශවනම විශ ේෂ්ඨ 

බලකියක් හයන්න ඕනෑ  බලකියක් හයලි, මහි පරිමිේ 

ජිවියම්කියයන් ශතෝයි ශගන ඔවුන් විනි  කයන අතයතුය, 

ලංකිවට මත් ද්රවය එන මිර්ග අවහිය කයන්න ඕනෑ  ඒ අතයතුයදීම 

ශබයි හරින ජිලයත් විනි  කය යමන්න ඕනෑ   

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ හැරුණු විට පිසල්වල 

්හළ ශරේකවවල ්ශගන ගන්නි තරුේ යරුවන්ට ශමහි ආදීනව 

නැවත නැවත කියි දීලි ඔවුන් ශම්වියින් මුයි ගැමමත් ්තිම 

වැයගත්  නැත්නම් අශ් යශට් ටිනුන වි ිල පිරිසක් ශම් විධියට මත් 

ද්රවයවලට ඇ බැහි ශවන්න ගත්ශතොත්, අශ් යට විනි  ශවලි 

යිවි  මට යැන ගන්න ලැබුේි, අවුරුදු යහඅටක යරුශවක් party 

එකකට  වහිල්ලි වැයදීමකින් මත් ද්රවය අයශගන තිබුණු 

අවසා ිවක, ග්රෑම් 5ක් ළෙ තබි ගත්ති කියලි ඇතුළට යමපු බව  

ඊට අයිළ report එක එන ශකොට මිස හයක් ගතශවලි  Report 

එක ආශේ, මලිග්රෑම් එකක -ග්රෑම් එශක ලත් යහශයන් එකක්- 

ප්රමිේයක් කියලි  හැබැයි, report එක එන්න මිස 6ක් ගත වුේි  

ඒ ළමයි එශතක් හිනුශත බන්ධනිගියය ඇතුශළේ  එතශකොට ඒ 

ළමයි විනි  ශවලි අවසන්  ශප්රේමලිල් ජයශසේකය යිජය 

ඇමතිතුමි ශම් ශවලිශේ ශම් ගරු සභිශේ ්න්නවි  එතුමිත් ශම් 

ගැන යන්නවි  බන්ධනිගියයක් ඇතුළට  වයිට පසුව, ඒ යරුශවෝ 

එතැන නිකම් තියිශගන ්න් නශකොට සම්බන්ධ ශවන්ශන් under-

world එකට, සම්බන්ධ ශවන්ශන් මත් ද්රවය ජිලයට, සම්බන්ධ 

ශවන්ශන් විනි යට  ඒ නිසි අපි කයන්න ඕනෑ, ශපොඩි ළමයි සහ 

මත් ද්රවය ග්රෑම් 2කට වඩි අඩුශවන් ළෙ තබි ගන්නි අය 

පුනරුත් ිපනය කිරීම  ඒ අයට ෛවයය උපශයසා ලබි දීම  යැන් ඒ 

සඳහි කටයුතු කයන්න යම් වැඩ පිළිශවළක් ක්රියිත්මක ශවනවි  

නියකත්වය ලබි දීලි ඒ වැඩ කටයුතු කිරීම සම්බන්ධශයන් ගරු 

අධිකයේ, බන්ධනිගිය කටයුතු ඇමතිතුමිට මි සාතුතිවන්ත 

ශවනවි  ශපොදුශේ කියපු ආකියයට ශමහි වි ිල ශවනසක් 

තිශබනවි   

මම තව එක කරුේක් කියන්න ඕනෑ  ගරු ්ම්තියිසා බිකීර් 

මිකිර් මහත්මයිත් කිේවි, ගරු යවුෆා හකීම් මහත්මයිත් කිේවි, 

්ංග්රීටි භිෂ්ඨිව එක පියටම Sri Lanka Law College එකට 

හඳුන්වි දුන්නි  කියලි  ඒක වැරැදියි  2020දී ්ංග්රීටි භිෂ්ඨිව 

හඳුන්වි ශයනශකොට අවුරුදු 3ක කිලයක් ලබි දුන්නි  2020දී 

ශනොශවයි, 2021දී ශනොශවයි, 2022දී තමයි ශමය ක්රියිත්මක 

කයන්ශන් කියලි  ඒ අ ලව, 2022 වර්ෂ්ඨශත ටිට පළමුවැනි 

අවුරුද්ශද් ඔබට papers 3ක් ්ංග්රීටි භිෂ්ඨිශවන් කයන්න ශවන බව 

ඔවුන්ට කිේවි    

2024, ශයවැනි අවුරුද්ශද් papers 5ක් කයන්න ශවනවි  

අවසින වසශර්   papers ටියල්ල ්ංග්රීටි භිෂ්ඨිශවන් කයන්න 

ශවනවි   ශම්කට උත්සිහ කයන්න කියලි Council of Legal 

Education එක අපට කිේශේ ඇයි  අමිරුශවන් ශහෝ ්ංග්රීටි 

්ශගන ශගන එළියට ආවිට පසාශසේ ඒ තයගයට මුහුේ ශයන්න 

පුවවන් මරණඥවයශයක් අපි බිහි කයනවි ය, නැත්නම් ශයවැනි 

පන්තිශත මරණඥවයශයක් බිහි කයනවි ය   ්න්දියිශේ තිශබන 

හින්දි භිෂ්ඨිශවන් උගන්වන law faculty එකක් කියන්න  එවැනි 

එක faculty එකක්වත් නැහැ  ශම් වයය අපි නිවැයදි කය ගන්න 

ඕනෑ  හැබැයි, ඒශක් වයතිශර්කයක් තිශබනවි  අපි යන්නවි, 

Open University එශක් ්ශගන ගන්නි යරුවන්ට එක පියටම 

ඇවිල්ලි Englishවලින් උත්තය ලියන්න බැහැ කියලි  Universi-

ty of Jaffna එශක්ත් English introduce කයලි ්වයයි  

ශ්යිශයනිශතත් Englishවලින් තමයි උගන්වන්ශන්  හැබැයි, 

ශකොළඹ උගන්වන්න ශයන්ශන් නැහැ  ප්ර ානය තිශබන්ශන් 

ළමයින්ට ශනොශවයි, සමහය lecturersලිටයි  ශමොකය, ඒ 

ශගොල්ලන්ට  උගන්වන්න පුවවන් ශවයි ය කියලි  ඒ නිසි අපි ශම් 

ක්රමය ක්රියිත්මක ශවන තැනටයි යන්න ඕනෑ  ඒ ශගොල්ලන්ට 

අමිරු නම් සභිවට බලය දීලි තිශබනවි, ඒ ශගොල්ලන්ට තව 

අවුරුදු ශයකක් වැඩි කයන්න  ඒ නිසි මම හිතනවි ශම්ක වැයදි 

විධියට අර්  යක්වන්න ශහොඳ නැහැ කියලි  ්තිම  සද්භිවශයන් 

තමයි ශම් කටයුත්ත කයන්ශන්    
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පිර්ලිශම්න්තුව 

ශම් යශට් සිමිනය මනිසුන්ශව යරුශවෝ තමයි university 

එකට එන්ශන්  එශහම university එකට එන යරුශවෝ ශමොට 

කයලි එළියට යමන එක ශනොශවයි, මුවහත් කයලි එළියට යින්න 

ඕනෑ  මුවහත් කයනශකොට වැයගත් ම ශද් තමයි, ඔවුන්ට නවීන 

තික්ෂ්ඨේය  ලබි ශයන එක; ්ංග්රීටි භිෂ්ඨිව ලබි ශයන එක  එශහම 

නැත්නම් ශවන්ශන් ශමොකක්ය  ලංකිශේ ්න්න යක්ෂ්ඨතම යරුශවෝ 

නුක university එකට ශගන්වනවි; අවුරුදු තුනක් university එක  

ඇතුශළේ තියිශගන කට පිඩම් කයවලි එළියට යිනවි; ඔවුන්ට 

කවයිවත් යසාසිවක් ශහොයි ගන්න බැහැ  ඊට පසාශසේ ඔවුන් 

හයිගන්නවි, "රැකියි වියහිත උපිධිධිරින්ශව සංගමය" කියලි 

එකක්  ඊට පසාශසේ යජශත යසාසි ්ල්ලනවි  එතශකොට තිශබන 

යසාසිවලට වැඩි යසාසි ප්රමිේයකට යජශත යසාසිවලට යිනවි  

එතැනට  වහිල්ලිත් ශවනසක් කයන්ශන් නැහැ, එතැනත් වෘත්රණය 

සමති හයි ගන්නවි  ්තින් යට විනි  ශවනවි  ඒක විෂ්ඨම චක්රයක්  

ඒ නිසි ශම් පිළිබඳ ශත්රුම් අයශගන යටට ගැළශපන, අයට 

ගැළශපන, ජිතයන්තයයට ගැළශපන අධයිපන ක්රමයක් සඳහි 

යියක ශවන්න කියලි ්ල්ලමන් මම නිහෙ වනවි    

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අජිත් මින්න්ශපරුම මහති  ඔබතුමිට විනිඩි 5ක 

කිලයක් තිශබනවි   
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ගු අජිත් මා්දනප්නපුම මහසත්ා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අවසයයි  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමි සද්භිවශයන් ශකොපමේ 
අේපනත්, ශකටුම්පත්  ශගනිවත් ශම් අේපනත්වලින් යශට් 
මතිය ක්රියිත්මක ශවන්ශන් නැහැ  ඒක තමයි යශට් ජනතිව 
පිළිගන්නි ශද්   මතිය හැමට එක ශසේ බලපින්ශන් නැති 
තත්ත්වයක් යිජය තුළ  ටිද්ධ ශවනවි  ඒ නිසි මම හිතනවි, අලුත් 
අපි අේපනත් ශගශනන්න ්සාසය ශවලි ශම් යශට් මතිය 
ක්රියිත්මක කයන යින්ත්රේය  ක්තිමත් කිරීම සඳහි, අපක්ෂ්ඨපිරණ 
යින්ත්රේයක් නිර්මිේය කිරීම සඳහි අපි ශවශහශසන්න ඕනෑ 
කියලි  අය කියනවි විශව, අපි ශමොන මති හැදුවත් මති 
ක්රියිත්මක කයන අය තමයි මති කඩන්ශන්   

ගරු ඇමතිතුමනි, Hiru CIA Newsවලින් ශපන් ලවි, 
්රිකුේිමලශත සිෆි නගර්වල වැලි කැණීශම් ජිවියමක් ටිද්ධ 
ශවනවි කියලි  ශම් ජිවියම කයන්ශන් කවුය  ඒ මතිය 
ක්රියිත්මක කයන්න ්න්න අධයක්ෂ්ඨ ජනයිල්වයයි  භූ වියයි 
සමීක්ෂ්ඨේ හි පතල් කිර්යිං ශත අධයක්ෂ්ඨ ජනයිල් සේජන ය 
ටිල්වි මහත්තයි තමයි ශම් ජිවියමට වැයදි විධියට බලපත්ර දීලි 
තිශබන්ශන්  ශම් ජිවියමට වැලි බලපත්රය ගත්ශත් කවුය   භූ වියයි 
සමීක්ෂ්ඨේ හි පතල් කිර්යිං ශත වර්තමින සභිපතිවයයි  
එතශකොට ශම් සභිපතිවයයියි, අධයක්ෂ්ඨ ජනයිල්වයයියි වැලි 
ජිවියම කයනවි නම්, ඒ ගැන තිශබන අේපනත් ගැන ක ි 
කයලි වැඩක් තිශබනවිය  අපි ශම් අේපනත් හයලි ශයන්ශන් 
කිටය ක්රියිත්මක කයන්න කියලි  භූ වියයි සමීක්ෂ්ඨේ හි පතල් 
කිර්යිං ශත වර්තමින සභපතිවයයි මංජුල ශසනයත්  මහත්මයි  
එතුමිට අයිති Uptown Ventures සමිගම තමයි වැලි කැණීම් 
කයන්ශන්  ඒ සභිපතිවයයි වැයදි විධියට මතිරීති උල්ලංෝනය 
කයලි, අේපනත් කඩලි තිශබනවි  ඒ බලපත්රය දීලි තිශබන්ශන් 
අධයක්ෂ්ඨ ජනයිල්වයයි  එශහම නම් ශම්ක, "වැටත් නියයත් 
ශගොයම් කි නම් කිට පවසම් ඒ  අමිරුව" කිේවි විශව ශයයක්  ඒ 

ශයන්නිම ආයක්ෂ්ඨි කයන්ශන් ඇමතිවයයි  වග කීශමන් කියනවි, 
ඒ ශයන්නිම ආයක්ෂ්ඨි කයන්ශන් භූ වියයි සමීක්ෂ්ඨේ හි පතල් 
කිර්යිං ය භියව ්න්න ඇමතිවයයි කියලි  එතුමි 
සභිපතිවයයිත් ආයක්ෂ්ඨි කයනවි, අධයක්ෂ්ඨ ජනයිල්වයයිත් 
ආයක්ෂ්ඨි කයනවි  එශහම නම් ශම් ගරු සභිවට ඇවිල්ලි මති 
හයලි, අත උසාසලි ඇමති ව ශයන් ්ඳශගන ශහොරු නුක ආයක්ෂ්ඨි 
කයනවි නම්, ශම් යශට් මති හයන එශක් ශත්රුමක් තිශබනවිය  
අපි වයවසා ියියක සභිවට ඇවිල්ලි කිලය නිසාති කයන එශක් 
ශත්රුමක් තිශබනවිය කියන එක මම විශ ේෂ්ඨශයන් අහනවි   

පරිසය අමිතයිං ශත ශල්කම්වයයි තමයි ෛවයය අනිල් 

ජිටිංහ මැතිතුමි  එතුමි පරීක්ෂ්ඨිවක් කයලි කිේවි, "ශම් අධයක්ෂ්ඨ 

ජනයිල්වයයිශව පත්වීමට මතිමය අයිතියක් නැහැ  වහිම එතුමි 

හිටපු තැනට යවන්න ඕනෑ" කියලි  ඒ අමිතයිං ශත  

ශල්කම්වයයි අවුරුද්යකට ්සාශසල්ලි ඇමතිවයයිට ඒ නිර්ශද් ය 

ලබි දීලි රණබිය දී අය වනතුරු ඒක ක්රියිත්මක ශවන්ශන් නැහැ   

පනත අ ලව එහි විමර් න නිලධිරියි ශවන්ශන් ඇමතිවයයි  

එතශකොට අමිතයිං  ශල්කම්වයයි කියන ශද් ඇමතිවයයි 

ගේන් ගන්ශන් නැහැ  අන්තිමට ශමොකක්ය ශවලි තිශබන්ශන්  

ඇමතිවයයි මති විශයෝධි පත්වීම් කයපු අධයක්ෂ්ඨ ජනයිල්වයයි 

වැලි ජිවියශම් ්ත්ශතක් බවට පත් කය ශගන ඔහුශගන් වැඩ 

ගන්නවි  ඒ නිසි මම අහනවි ශම්ශක් ශත්රුමක් තිශබනවිය 

කියලි  විශ ේෂ්ඨශයන්ම කියනවි නම්,  අධයක්ෂ්ඨ ජනයිල්වයයි 

විටින් වර්තමින සභිපතිවයයිට වැලි කැණීම් බලපත්රය 

ශයනශකොට 1992 අංක 33 යයන පතල් සහ යකවජ ද්රවය පනත සහ 

1980 අංක 47 යයන ජිතික පිරිසරික පනත උල්ලංෝනය කළි  

අමිතයිං ශත ශල්කම්වයයි ශම් ගැන පරීක්ෂ්ඨේයක් කයලි, භූ 

වියයි සමීක්ෂ්ඨේ සහ පතල් කිර්යිං ශත වර්තමින අධයක්ෂ්ඨ 

ජනයිල් සේජන ය ටිල්වි මහත්මයිට  charge sheet එකක් දීලි 

තිශබනවි  ඇමතිවයයි ඒක ගේන් අයශගන නැහැ  ඒක හමසා 

ශපට්නුයට යමිශගන තියිශගන ්න්නවි  ්තින් ශම් යශට් මතියක් 

හැදුවිට වැඩක් තිශබනවිය  ගරු අධිකයේ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමි 

අේපනත් ශගනිවිට වැඩක් තිශබනවිය  ශම්වි ක්රියිත්මක කළ 

යුතු යිජය නිලධිරින්, ඇමතිවරු ශම්වි ක්රියිත්මක කයන්ශන් 

නැහැ   ් තින්, ශමතැනට  ඇවිල්ලි අත උසාසලි ශම් මති සම්මත 

කළිට වැඩක් තිශබනවිය  ශම් පැත්ශතන් ඇවිල්ලි අත උසාසලි,- 

 
ගු නප්රේමලාල් ජයන ේ්කස මහසත්ා 
(மாண்புமிகு பிசரமலால் ஜயசசக்கர)  

(The Hon. Premalal Jayasekara)  
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගු අජිත් මා්දනප්නපුම මහසත්ා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

කරුේිකය, මශව ක ිශවන් පසු ඔබතුමි ක ි කයන්න  

මශව ශවලිව ශයන්න බැහැ   

ඇමතිවයයි නම් ඒ මති කඩන්ශන්, එතුමි ශම් ගරු සභිවට 

ඇවිල්ලි අත උසාසලි ශම් පනත් ශකටුම්පත් සම්මත කළිට 

වැඩක් තිශබනවිය  වැලි ජිවියම් කයන ශකශනකු භූ වියයි 

සමීක්ෂ්ඨේ සහ පතල් කිර්යිං ශත සභිපති ව ශයන් පත් 

කයන්න ඇමතිවයයිට සයිචියිත්මක අයිතියක් තිශබනවිය  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශප්රේමලිල් ජයශසේකය යිජය ඇමතිතුමිශව point of Or-

der එක ශමොකක්ය   

2747 2748 

[ගරු ජනිධිපති මතිඥ එම් යූ එම්  අලි ස රි මහති  
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ගු නප්රේමලාල් ජයන ේ්කස මහසත්ා 
(மாண்புமிகு பிசரமலால் ஜயசசக்கர)  

(The Hon. Premalal Jayasekara)  
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඊශත ඔබතුමන්ලිශව ගරු ශහේෂ්ඨි විතිනශව 

මන්ත්රීතුමි ග ෙ විනි  කයන්න ්ඩ දුන්ශන් නැත්නම් ජනතිව 

එක්ක පියට බහිනවි කිේවි  ඒවිත් පරිසය හිනි ශන්  ඔබතුමි 

ඒවි ගැන ක ි කයන්ශන් නැද්ය  

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒක point of Order එකක් ශනොශවයි, ගරු යිජය 
ඇමතිතුමනි  ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමිශව ක ිව කයශගන 
යන්න  

 
ගු අජිත් මා්දනප්නපුම මහසත්ා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨශත -ශපොශහොට්ටුශේ- ගරු යිජය ඇමතිතුමිශගන් 

මම අහනවි, ඔබතුමිශව පක්ෂ්ඨශත ්න්න ශකශනක්  වැරැද්යක් 

කළිම, විපක්ෂ්ඨය පැත්තට ඇඟිල්ල දිගු කයලි ඒක හරියි කියන 

එකය ඔබතුමි කියන්ශන්  විලි ලේජි නැති මන්ත්රීකමක් ශන් 

තිශබන්ශන්  ඒ ශගොල්ලන් වැරැදි කයනවි නම් අපිත් වැරැදි 

කයන්න ඕනෑ  ඒකය තත්ත්වය  ඒක නිසි මම කියනවි, ශම් වැශඩ් 

ශත්රුමක් නැහැ කියලි  ශම් යශට් මති හැදුවිට, මති සම්මත 

කළිට ශත්රුමක් නැහැ   

අනික් කියේය තමයි මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

ඇමතිවයයි ශකොශහොමය වැලි කැණීම් කයන වැලි 

ජිවියම්කියශයක් ඒ ආයතනශත සභිපති කයන්ශන්  ඇමතිවයයි 

ශකොශහොමය, වයිපියයක් ව ශයන් වැලි ජිවියම් කයන 

පුද්ගලශයක් අයශගන ඇවිල්ලි ඒ සභිපති පුටුශේ ්න්යවන්ශන්  

එවැනි පුද්ගලශයකු ඒ බලපත්ර ශයන ආයතනශත සභිපති කයන්න 

එතුමිට සයිචියිත්මක අයිතියක් තිශබනවිය  ්තින් යටක් 

හැශයයිය  ඒ නිසි  "වැටත් නියයත් ශගොයම් කි නම් කිට පවසම් ඒ 

අමිරුව" කියලි තමයි අහන්න ශවන්ශන්   

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම අවසින ව ශයන් ශම් 

කියේයත් කියන්න ඕනෑ  ගරු අධිකයේ ඇමතිතුමනි, එයි 

ඔබතුමි අමිතයිං  උය උපශද් ක කියක සභිශේ සභිපතිවයයි 

ව ශයන් කටයුතු කයද්දී, මිත් එහි සිමිජිකයකුව ටිනුයදී ශම් 

යශට් වි ිල ව ශයන් මූලය වංචි ටිදුවන නිසි සද්භිවශයන් යුතුව 

එදිශනයි නඩු අහන අධිකයේයක් ශගනිවි  අය ඒ අධිකයේයට 

ශමොකක්ය  ශවලි තිශබන්ශන්  ඒ විතයක් ශනොශවයි ගරු 

ඇමතිතුමනි  මහි පරිමිේශත මූලය වංචි සම්බන්ධ  යහ පිලන 

ආණ්ඩුශවන් පනවපු නඩු 41ක් technical faults කියලි ්වත 

 වයි  අධිකයේශයන් ඒ නඩු විභිග කයලි ශනොව,  technical 

faults කියලි තමයි ඒ නඩුවට අයිළ ූදදිතයන් නියහසා කශළේ  

එශහම නම්, ඒ නඩු නැවත පවයන්ශන් නැද්ය  ඇයි, මතිපති 

ශයපිර්තශම්න්තුශවන් ඒ නඩු නැවත පවයන්ශන් නැතිව කල් 

මයන්ශන් කියලි මම ප්ර ාන කයනවි   

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු කවින්ය ශහේෂ්ඨින් ජයවර්ධන මන්ත්රීතුමි  ඔබතුමිට විනිඩි 

පහක කිලයක් තිශබනවි  
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ගු (මවා) කවි්දා නහසේෂා්ද ජයවර්ධන මහසත්ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) கவிந்த சஹஷான் 

ஜயவர்தன)  

(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana)  

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට කිලය ලබි දීම පිළිබඳව 

ඔබතුමිට ශබශහවින් සාතුතිවන්ත ශවනවි   

අය ශම් ගරු සභිශේදී ්තිම කිශලෝචිත මිතෘකි කිහිපයක් 

සිකච්ඡි කයනවි   මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එයි අපි 

යැනශගන ටිනුශත සිමිනයශයන් ශම් යශට් පහළ මට්ටශම්, එශහම 

නැත්නම් යම් රැකියිවක් කයන්ශන් නැතිව යසාතියිදු ගසමන් 

කටයුතු කයන පිරිසා තමයි මත් ද්රවය භිවිත කයන්ශන් කියලි  

හැබැයි, අය ශවනශකොට පිසල් යරුවන්, තරුේ ප්රජිව වැනි ශම් 

යශට් අනිගතය භිය ගන්නට ටිනුන පිරිසා තමයි ශම් මත් ද්රවයවලට 

ඇ බැහි ශවලි ටිනුන්ශන්   

ශම් යශට් මති සම්පියනය කයන ප්රධින ආයතනය හැනුයට 

අපට ශම් සඳහි මති සම්පියනය කයන්න වගකීමක් තිශබනවි  

හැබැයි, අශ් ගරු අජිත් මින්න්ශපරුම මන්ත්රීතුමි කිේවි විශව, 

අපි ශම් පිර්ලිශම්න්තුව තුළ ශමොන තයම් මති සම්පියනය කළත් 

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ මති මහ ශපොළශේ ක්රියිත්මක 

කළ යුතුයි  පැහැදිලිවම අපි යන්නවි ශම් හයන මතිවලින් රිංගි 

යන්න යම් යම් අයට පුවවන්කම ලැබිලි තිශබන බව  ඒකට 

හැශමෝම ශනොශවයි, දූෂිත යිජය නිලධිරින්, ශපොලීටිශත දූෂිත 

නිලධිරින්, ඒ විශවම මති පද්ධතිශත කටයුතු කයන සමහය 

නිලධිරින් වගකියන්න ඕනෑ  

අපි උයිහයේයක් ගනිමු   වයයක් කළ ශකශනකු හසු වුේිම, 

යම් කිලයකට අත්අඩංගුවට පත් ශවලි ්ඳලි, ඊට පසුව ඇප 

ලැබුණු පසු නැවතත් ඒ ජිවියශම්ම නියැශළනවි  මූලිසනිරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් ශවනශකොට මහ යවිශල් ප්රටිද්ධිශත 

මනිසුන්ට ශවඩි තියලි මයන යුගයක් ශම් ආයම්භ ශවලි 

තිශබන්ශන්  පිතිලය විටින් කිටිම ්වක්-බවක් නැතුව, බයක් 

නැතුව ප්රටිද්ධිශත ශම් යශට් මනිසාසු ෝිතනය කයනවි  ඒ අය 

එශහම කයන ශකොට, සමහය ශවලිවට පිශර් යන අහිංසක 

මනිසුන්ටත් ශවඩි වැදිලි  ජීවිත අහිම වුණු අවසා ි අපි යැකලි 

තිශබනවි  මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එශහම තත්ත්වයක් 

තුළ අපි  බලන්න ඕනෑ,  ශම් සමසාත මත් ද්රවය යින්ත්රේයම නතය 

කයන්ශන් ශකොශහොමය, ඒකට තිත තබන්ශන් ශකොශහොමය කියලි   

අපි යන්නවි, අශ් යට අය මත් ද්රවය මධයසා ිනයක් -drug 

hub - බවට පත් වී තිශබන බව  ශම් මත් ද්රවය නැේවලින් එනවි, 

ශබෝට්ටුවලින් එනවි, ධීවය ශබෝට්ටුවලින් එනවි  ශම් විධියට ශම් 

යට තුළට මත් ද්රවය ්ති අධික ප්රමිේයක් එනවි  ශම් ළෙදීත් 

ශකෝනු 600කට අධික වනුනිකමකින් යුත් ශහශයොයින් මත් ද්රවය  

ශතොගයක් හසු වුේි  මම හිතන විධියට යට තුළ එච්චය 

ප්රමිේයක් භිවිත කයන්නත් බැහැ  ඒ නිසි අපි බලන්න ඕනෑ, ශම් 

මත් ද්රවය  යන්ශන් ශකොශහේටය, ශම් මත් ද්රවය එන්ශන් ශකොශහන්ය 

කියලි  අපි ඒ මුල් හඳුනිශගන  අවසන් කශළොත්,  හරියට ඒ 

ශයෝගය හඳුනිශගන ඒ ශයෝගයට  ප්රතිකිය කයනවි විශව මත් 

ද්රවය ශගශනන මූලසා ින  හඳුනිශගන, ඒක වැළැක්වූශවොත් අශ් 

යශට් මත් ද්රවයවලට ඇ බැහි වන තරුේ-තරුකවයන්ශව ජීවිත 

යම් ආකියයකින් ආයක්ෂ්ඨි කයගන්න පුවවන්   

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මත් ද්රවය ශබයි හැරීශම් 

යන්ත්රේයක් තිශබනවි  ඒ ශබයි හැරීශම් යන්ත්රේය නතය 

කයගන්නත් අපට පුවවන්කම ලැබුශේොත් ඒ තුළි ලත් මත් 

2749 2750 



පිර්ලිශම්න්තුව 

ද්රවයවලට ඇ බැහි ශවන අශ් යශට් තරුේ-තරුකවයන්ශව ජීවිත 

ආයක්ෂ්ඨි කයගන්න  පුවවන් ශවයි කියලි මි වි ාවිස කයනවි  

මත්ද්රවයවලට ඇ බැහි වුණු ශකනි අල්ලිශගන, ඊට පසුව ඒවි 

ශබයි හැරීශම් යන්ත්රේය ශසොයි ශගන, ඊට පසුව එහි මූලියම්භය 

යක්වි යන්න පුවවන් කියලි අපි කල්පනි කයනවි නම්, ඒක 

ශකොයි තයම් ප්රිශයෝ වකය කියන එක පිළිබඳව මට සිධියේ 

ප්ර ානයක් තිශබනවි   මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ නිසි අපි 

කියන්ශන් ශම් යශට් මත් ද්රවය සම්බන්ධ කියේිවලට ශයන්න 

පුවවන් උපරිම යඬුවම දීලි තිත තැබිය යුතුයි කියන එකයි  

පිලිඨ නය, ටිංග්පූරුව වැනි යටවල් ලබි ශයන  යැඩි යඬුවම් අශ් 

යටට මත් ද්රවය ශගන්වන ජිවියම්කරුවන්ටත් ලබි දිය යුතුයි  

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මි නිශයෝජනය කයන 

ආසනය ගැන ක ි කයනවි නම්, ඒක ධීවය ජනතිව බහුතයයක් 

ටිනුන ආසනයක්  අය ශවනශකොට අශ් ධීවය ජනතිව යැඩි 

අර්බුයයකට පත් ශවලි තිශබනවි  මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

ඒකට ශහේතුව ශම්කයි  ධීවය ජනතිවට විශ ේෂ්ඨශයන්ම කුඩි 

ශබෝට්ටු හිමයන්ට අව ය ශවන්ශන් ලිම්පු ශතල්  අය වනවිට 

ලිම්පු ශතල්වල යැවැන්ත හිෙයක් තිශබනවි   ඒ විතයක් 

ශනොශවයි, ශම් යශට් ලිම්පු ශතල් මල වැඩි කළි  ලිම්පු ශතල් මල 

රුපියල් 253කින් වැඩි කළිම, ඒ මුයලට ලිම්පු ශතල් අයශගන 

ධීවය ජනතිවට ධීවය කර්මින්තශත නියැශළන්න පුවවන්කමක් 

නැහැ  ඊට අමතයව ඒශගොල්ලන් 2T oilවලට ශගවන්නත් ඕනෑ  

ඒවිශත මල වැඩි ශවලි තිශබනවි, ධීවය ආම්පන්නවල මල වැඩි 

ශවලි තිශබනවි, ධීවය ශබෝට්ටුවල මල වැඩි ශවලි තිශබනවි  ශම් 

කරුණුත් එක්ක බැලුවිම, ධීවයශයකුට මුහුදු යන්න යවසකට 

රුපියල් 50,000ක විතය මුයලක් වැය ශවනවි, මූලිසනිරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි  ඔවුන් හැම යිම මුහුදු  වයි කියලි ඒ අයට හැම යිම 

මිව හම්බ ශවන්ශන්ත් නැහැ  

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමිට ලබි දී තිශබන කිලය අවසිනයි  

 
ගු (මවා) කවි්දා නහසේෂා්ද ජයවර්ධන මහසත්ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) கவிந்த சஹஷான் 

ஜயவர்தன)  

(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana)  

මට තව මනිත්තුවක් ලබි ශයන්න මූලිසනිරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි   

ඒ නිසි ශම් ධීවය ජනතිවට යම් කිටි සහනයක් ලබි ශයන්න 

කියන ්ල්ලීම අපි ශම් ආණ්ඩුශවන් කයනවි  අපි යැක්කි, චීන 

යජය විටින් ධීවය ජනතිවට සහ කෘෂිකර්මින්තශත නියැශළන 

ජනතිවට ඩීසල් ලීටර් මලියන 10ක් ලබි ශයන්න කටයුතු කයනවි 

කියි තිබුේි  අපි සාතුතිවන්ත ශවනවි, චීන යජයට  හැබැයි, එහිදී 

ශබොශහොම විනිවියභිවශයන් යුතුව අශ් ධීවය ජනතිවටත්, 

කෘෂිකිර්මක කටයුතුවල නියැශළන ජනතිවටත් ඒ ්න්ධන ලබි 

ශයන්න කියි මම යජශයන් ්ල්ලි ටිනුනවි  ශබොශහොම සාතුතියි  

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඩයනි ගමශව යිජය ඇමතිතුමය  ඔබතුමයට විනිඩි 11ක 

කිලයක් ශවන් කය තිශබනවි  
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ගු ඩයනා ගමන  මහසත්මිය (්ාංචාසක සාජ 

අමාත්ුරමිය) 
(மாண்புமிகு (திருமதி) டயனா கமசக - சுற்றுலாத்துகற 

இராஜாங்க அகமச்சர்)  

(The Hon. (Mrs.) Diana Gamage - State Minister of Tour-
ism) 

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට ශම් කිලය ලබි දීම 

පිළිබඳව ඔබතුමිට ශබොශහොම සාතුතියි   

ඇත්තව ශයන්ම, අය අපි සිකච්ඡි කයන දිනට නියමත 
කටයුතු අතය, විෂ්ඨ වර්ග, අබිං සහ අන්තයියයියක ඖෂ්ඨධ වර්ග 
(සංශ ෝධන) පනත් ශකටුම්පතත් ශයවැනිවය කියැවීමට ්දිරිපත් 
කය තිශබනවි  අපි යන්නවි, පිසල් ළමුන් පවි අය ශම්විට 
ඇ බැහි ශවලි තිශබන තත්ත්වයක් යට තුළ තිශබන බව       

අපි ටියලුශයනිම ඒ ගැන ක ි කයලි තිශබනවි  ශම් ගැන අපි 
හැම යිමත් ක ි කයනවි   අහිංසක යරුශවෝ විෂ්ඨ මත් ද්රවයවලට 
ඇ බැහිවීම නිසි අශ් යශට් අම්මලි, තිත්තලි වි ිල ඨ ඩිවක් 
විඳිනවි  මම අශ් ගරු අලි ස රි ඇමතිතුමිශව ක ිවට ටියයට 
ටියයක්ම එකෙයි  එතුමි ඒ කියපු සෑම වචනයක්ම ඇත්තටම අපි 
හිතට ගත යුතුයි  ශමොකය, එතුමි කියපු ඒ සෑම වචනයකම 
ශත්රුමක් තිශබනවි  ශම් යට තුළ මත් ද්රවය business කයන 
මනිසාසු ්න්නවි  හැබැයි, අපි කයන්ශන් මත් ද්රවය addictsලි, ඒ 
කියන්ශන්  මත්ද්රවයවලට ඇ බැහි ශවච්ච මනිසාසු පසාශසේ දුවන 
එකයි  එතුමි කිේවි විශවම, අපි ශහොයන්ශන් නැහැ ශමතැනට 
ශම් ළමයින් වැටුශණ් ශකොශහොමය, මනිසාසු ශම්විට ඇ බැහිශවලි 
තිශබන්ශන්  ශකොශහොමය කියලි  ඒ තත්ත්වය ඇති ශවලි   
තිශබන්ශන් ශම් මත් ද්රවය අශ් යට ඇතුළට  එන හින්යි  ශම් මත් 
ද්රවය යටට එන ක්රමය අපි තවම නවත්වලි නැහැ  ශම්ක යැන් 
අවුරුදු ගේනිවක් තිසාශසේ ශවන ශයයක්  ඒ හින්යි එතුමි කිේවි 
විශව අපි ඇත්ත ව ශයන්ම ශම් මත් ද්රවය ජිවියම් කයන 
මනිසාසුන්ට යැඩි යඬුවම් ශවන්න ඕනෑ  එවැනි අයට මයේ යඬුවම 
දීලි මදි  මම කියන්ශන්, අඩුම ගිශණ් ශම් යට තුළ මත් ද්රවයවලට 
සම්බන්ධ වැයදිකරුවන්ටවත් මයේ යඬුවම ක්රියිත්මක කළ යුතුයි 
කියලියි  ශමොකය, එශහම  නැත්නම් අපට යටක් විධියට  ශම් 
විධියට  යන්න බැහැ    

දියුණු  යටවල පිසල්වලට ශපොලීටිශයන් හරි,   Narcotics 

Bureau එශකන් හරි  වහිල්ලි, ඒ පිසල් යරුවන්ට මත් ද්රවය 

සම්බන්ධශයන් අවශබෝධයක් ශයනවි  ඔවුන් ඒ පිසල් තුළට 

 වහිල්ලි ශම් මත් ද්රවයවල තිශබන භයිනකකම ගැන කියලි 

ශයනවි  මම වි ාවිස කයනවි, අපිත් අශ් යශට් සෑම පිසලක් 

තුළම ඒ ශද් කළ යුතුයි කියලි  අපිත් අශ් යශට් පිසල් තුළ 

ශමවැනි වැඩසටහන් සා ිපනය කළ යුතුයි  ඒ විශවම, පිසල් 

තුළට මත් ද්රවය ඇතුවවන එක නවත්වන්න නම්, අපි පිසල් 

යරුවන් තුළින්ම ඔත්තු බැලීශම් ශසේවිවක් ඇති කළ යුතුයි  

ශගොඩක් අය කියනවි, මත්කුඩු ග්රෑම් ශයකක් ශහෝ ඊට වැඩිශයන් 

සන්තකශත තියිශගන අත්අඩංගුවට ගත්ත අය රිමින්ඩ් කයන්න 

ඕනෑ කියලි   එවැනි අය පසු වය කිලශත අපි රිමින්ඩ් කළි  ශම් 

විධියට මත් ද්රවයවලට ඇ බැහිවූ අය රිමින්ඩ් එශක් යමලි අපට 

ශම් ප්ර ානශයන් ගැළශවන්න පුවවන් ය  ශම් සභිශේදී කියැවුේි 

විශව ශම් යට තුළ drug addictsලි ලක්ෂ්ඨ 5ක් විතය ්න්නවි  අපි 

ශම් ශගොල්ලන් අත්අඩංගුවට අයශගන බන්ධනිගියගත කිරීම 

තුළින් ශමොකක්ය ශවන්ශන්  අලි ස රි මැතිතුමි කිේවි විශව ඊට 

පසාශසේ එතැන හැශයන්ශන් පිතිලයක්  ශම් drugsවලට ඇ බැහි 

ශවච්ච ශකනි බන්ධනිගියගත ශවලි නැවත එළියට එන්ශන් 

සම්පූර්ේශයන්ම drug dealer ශකශනක් ශවලි; පිතිලයත් 

එක්ක එකතු ශවලි  ඒ ශගොල්ලන් තමයි ඊට පසාශසේ ටියලු  drug 

deals කයන්ශන්  ශම් අය  හියශගයයට  වයිට   පසාශසේ ඒක 

2751 2752 

[ගරු (ෛවයය) කවින්ය ශහේෂ්ඨින් ජයවර්ධන මහති  
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ඇතුශළේදී ශසොයි ගන්නවි, ඒවි කයන ක්රම සහ විධි  ඒ විතයක් 

ශනොශවයි, මත් ද්රවය පිවිච්චි කයන හැම ශකනිම ශම් විධියට 

රිමින්ඩ් බියයට පත් කයලි හිය ශගයයට යවන්න ගත්ශතොත් 

ශමොකක්ය ශවන්ශන්  එක ටියකරුශවක් ශව ලශවන් අපි දිනකට 

ශම් යශට් ජනතිවශව බදු මුයල්වලින් රුපියල් 800ක් වැය 

කයනවි  එතශකොට ඔබතුමන්ලිට හිති ගන්න පුවවන්ය අශ් 

යශට් ටිනුන ටියකරුවන්ට  ශකොච්චය මුයලක් අපි දිනකට වැය 

කයනවි ය කියලි   

ඒ නිසි අපි කළ යුත්ශත් ඒ ශගොල්ලන් ටියගත කිරීම 

ශනොශවයි  අය කිේවි විශව ග්රෑම් 2ක් සන්තකශත තිශබනවි 

කියන්ශන් ඇ බැහි වූ ශකශනකුශව; drug addict ශකශනකුශව  

එතශකොට, ඒ drug addictව අපි අනිවිර්යශයන්ම මති මඟින් 

යහපත් පැත්තට ගන්න එකයි කයන්න ඕනෑ  මම වි ාවිස 

කයන්ශන් "voluntary" කියලි ශනොශවයි  Rehabilitation should 

be made compulsory by the justice system. It should be com-

pulsory and not voluntary.  ඒක හින්යි ඒක ඒ විධියට විය 

යුතුමයි  එම නිසි මම හිතනවි ඒක යැන් ශවනසා විය යුතුයි කියලි  

යැන් "voluntary" කියන එක ශවනසා කයලි අධිකයේශයන්ම ශම් 

මත්කුඩුවලට ඇ බැහි ශවච්ච අය පුනරුත් ිපනයට යැවිය 

යුතුමයි  මම වි ාවිස කයනවි, අශ් ගරු ඇමතිතුමි ්දිරිශතදී ඒ 

සම්බන්ධශයන් සුදුසු වැඩ පිළිශවළක් ක්රියිත්මක කයයි කියලි   

ඒ විශවම, මම කිව යුතු තවත් ශයයක් තිශබනවි  විපක්ෂ්ඨ 

නියකතුමනි, ඔබතුමි කරුේිකයලි උද්ශෝෝෂ්ඨේ කයන්න පියට 

බහින වැශඩ් නවත්වන්න  ශමොකය, යැන් ශම් යට 

බංශකොශලොත්භිවශයන් එළියට ගන්න අපට ඕනෑශවලි 

තිශබනවි  ශම් වන විටත් අශ් යටට යම්කිටි ප්රමිේයක 

සංචියකයන් පිරිසක් ඇවිත් ්න්නවි; එමන් ටිනුනවි  ඒ හින්යි 

ඔබතුමි විපක්ෂ්ඨ නියකවයයි හැනුයට කළ යුත්ශත් ශම් ශද්  

ශනොශවයි  ඔබතුමි කයන්න ඕනෑ පියට බහින එක ශනොශවයි  

ඔබතුමි කයන්න ඕනෑ සංචියකයන් අශ් යටට පැමණීම 

කඩික්පල් කයන එක ශනොශවයි  ඔබතුමි කරුේිකයලි ශම් 

වැශඩ් නවත්වන්න  ශම් යටට, යශට් මනිසාසුන්ට, ශම් ජිතියට 

ඔබතුමිශව කිටියම් ආයයයක් තිශබනවි නම්, ශම්  වැශඩ් 

නවත්වන්න  ඔබතුමි ඒක කයන්න එපි  ඔබතුමි එයි පියට  

බැසාසිට පසාශසේ අන්තිශම්දී මනිසාසු ඔබතුමිට හූ කිේවි  අපි ඒක 

යැක්කි  ඊළෙ වතිශේ යශට් මනිසාසු ඔබතුමිට හූ කියන එකක් 

නැහැ; ශම් විධියට  වශයොත් ඊළෙ වතිශේ මනිසාසු ඔබතුමන්ලිට 

ගල් මුඟුරුවලින් ගහයි  ශමොකය, ශම් යශට් මලියන 22ක 

ජනතිවක් දුක් විඳින්ශන් 

 
[මූලා්නනත අණ පරිදි ඉවත් කසන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ක්රියි නිසියි   ඒ හින්යි කරුේිකය ඔය ක්රියිව නවත්වන්න   

යැන් කියන්න යන්ශන් මි පිළිබඳ ප්ර ානයක්  මම පසු වය 

කිලශත මිධය හයහි යැක්කි, කින්තිවක වන මට සම ව ජන 

බලශේගශත රැසාවීමකදි ශමොන තයම් නිගි කය තිශබනවිය කියලි  

විපක්ෂ්ඨ නියකතුමනි,  ඔබතුමි ළෙ ටිනුයදීයි එශහම කශළේ  මට 

ආයංචි හැනුයට, ඔබතුමිමයි එශහම කියන්න කියලි තිශබන්ශන්  

ඒ, සම ව ජන බලශේගශත ශකශනක් ලු  මම යන්ශන් නැහැ ඒ 

පක්ෂ්ඨයට  ශකොශහොම ආවි ය කියලි, ඒ විශව කිලකණ්කව 

මනිසාසු  සම ව ජන බලශේගශත ශකශනකු යැයි කියිගනිමන් 

ඔබතුමි එහි පැත්ශත් තියිශගනයි එශහම කති කශළේ  ඒ නිගි 

කශළේ කින්තිවකට  ඒ කියන්ශන්, ඔබතුමිශව මවට, ඔබතුමිශව 

බිරිඳට, සශහෝයරියට  ඒක මතක තියිගන්න  ඔබතුමි එතැන විඩි 

ශවලි ටිනුයදී කින්තිවකට නිගි කයන්න ශයනවි නම්, ශමොකක්ය 

ඔබතුමිශව විපක්ෂ්ඨ නියකකම  ඇත්ශතන්ම කියන්න ලේජයි, 

ශම් තිශබන ලේජි නැති වැඩ  මම ඒවිට බය නැහැ  මට ඕනෑම 

ශකශනකුට ඕනෑම ශයයක් කියන්න පුවවන්  මට ඒක ප්ර ානයක් 

ශනොශවයි  නමුත් stageවලට නැගලි කින්තිවකට නිගි කළි, 

විපක්ෂ්ඨ නියකයි වන ඔබතුමි ළෙ තබිශගන; සම ව ජන 

බලශේගය පක්ෂ්ඨශත ශකශනකු  කියිශගන  ලේජයි! සුදු පිරුවට 

ඇඳ ගත්තු සමහය අය මශව පුයවැටිභිවය ගැන කති කයනවි  

ඔය පැත්ශත් ්න්න අය TV එකට ඇවිල්ලි මශව පුයවැටිභිවය 

ගැන කති කයනවි  ඇයි ඒ  මම කින්තිවක් හින්යිය  ශම් 

සභිශේ ්න්නවි ශන් ද්විත්ව පුයවැටිභිවය තිශබන තවත් අය  

එශහම නම්, ඒ ශගොල්ලන් ගැන ක ිවක් නැත්ශත් ඇයි  එශහම 

ප්ර ානයක් තිශබනවි නම්, එය මතය ලූලලව විසඳි ගන්න  

ශමතැනට ඇවිල්ලියි, මිධයවලට  වහිල්ලියි කති කයන්න එපි 

මශව පුයවැටිභිවය ගැන   

මශව  පුයවැටිභිවය ගැන කති කයපු කිහිපශයනිශගන් මි 

අහන්න කැමැතියි, ඔබතුමන්ලි ශබෞද්ධයන්ය කියලි  

ඔබතුමන්ලි බුද්ධිගශම්ය  ශබෞද්ධිගශම් නම්, ශම් කියේය ගැන 

කති කයන්න  වශයොත් අපට කති කයන්න ශවන්ශන්, 

බංවලිශද් ශයන් ආපු විජය කුමියයි ගැන  විජය කුමියයි 

කියන්ශන් කවුය  එශහම නම් අපි එතැනින් පටන් ගනිමු  

ශබෞද්ධිගම අයහන ඔබතුමන්ලි ටියලුශයනි ක ි කයන බුදු 

හිමුදුරුශවෝ කියන්ශන් කවුය  ඒ ්න්දියිශේ උපන් ටිදුහත් කුමරු  

අය අපි  අවුරුදු 2500ක ්තිහිසයක් ගැන කති කයනවි  අපි බුදු 

හිමුරුවන් කියලි අයහන්ශන් කවුය  අපි වි ාවිස කයන්ශන් බුදු 

හිමුදුරුවන්ශව ධර්මය  බුදු හිමුදුරුශවෝ කියන්ශන්, ්න්දියිශේ 

උපන් ටිදුහත් කුමරු   කවුය යන්ත ධිතුන් වහන්ශසේ ශම් යටට 

වැඩම කශළේ  විශද්ශික කින්තිවක්  ශම්  කවුය ශම් යටට 

බුද්ධිගම ශගනිශේ  විශද්ශික  පිරිසක්   

ඒ හින්යි නිකම් ශබොරුවට මනිසුන්ට මඩ ගහන්න එපි  ඒ 

විධියට ක ි කයමන්, මඩ ගහලි එක යිගන්න එපි  ඒ විශව 

ශද්වල් කයන්න එපි  ඔබතුමන්ලි ශම් යශට් හැම ආණ්ඩුවකම 

ඇමතිවරුන් ශවලි හිනුයි; ආණ්ඩු කළි  නමුත්, ශමොකක්ය ශම් 

යටට කයලි තිශබන්ශන්  තමුන්ශව පළිතටවත් වැඩක් කයලි 

තිශබනවි ය  ශම් යට ශම් තත්ත්වයට පත් වීම ගැන වග කියන්න 

ඕනෑ ආණ්ඩු කයපු ඔබතුමන්ලි  ශම් යට ශම් තත්ත්වයට පත් 

කිරීම සම්බන්ධශයන් වග කිව යුතු මනිසාසු අය විපක්ෂ්ඨය පැත්ශත් 

්ඳශගන මහ ශලොකුවට කති කයනවි; මඩ ගහනවි  එතුමන්ලි 

කති කයන්ශන් හරියට මැරිලි ්පදිලි විශවයි  එතුමන්ලි 

පසු වය ආණ්ඩුවල ඇමතිකම් කයපු අය  ඒ විශවම ශම් 

ආණ්ඩුශේම ඇමතිකම් කයපු සමහය අය තමයි අය ශමශහම කති 

කයන්ශන්  යට ශම් තත්ත්වයට පත් කිරීම සම්බන්ධශයන් 

ඒශගොල්ශලොත් වග කියන්න ඕනෑ  ඒ හින්යි ඒ විධියට කවුරුවත් 

කති කයන්න ලෑසාති ශවන්න එපි  ශම් යටට ශම් විධියට ්දිරියට  

යන්න බැහැ   

මම විපක්ෂ්ඨ නියකතුමිට කියන්ශන් ශමයයි  ශගෝධිභය සර් 

හිටපු කිලශත වගකීම භිය ගන්න කිේ විම ඔබතුමි ශකොන්ශද්ටි 

යමපු එක ඇත්තටම ශහොඳයි  ඔබතුමි අය ආණ්ඩුව භිය ගත්ත නම් 

ශම් යට ශසෝමිලියිවක් ශවලි තමයි ්වය ශවන්ශන්  එශහම වුේි 

නම්, ශම් යශට් අපි ඔක්ශකෝටම එල්ලිලි මැශයන්නයි ශවන්ශන්  

එශහම ශනොශවච්ච එක, ඔබතුමි ශකොන්ශද්ටි යම යමි, ලියුම් ලිය 

ලියි හිටපු එක ශම් යශට් මලියන 22ක ජනතිවශව පිනක්   ඒක 

ශලොකු ශයයක්    ඔබතුමන්ලිට මි කියන්න කැමැතියි, ශම් යට 

ශගොඩ ගන්න අපි එකට එකතු ශවමු කියලි  ඡන්යයක් පවත්වන්න 

පුවවන් තත්ත්වයක අය ශම් යට නැහැ   

2753 2754 



පිර්ලිශම්න්තුව 

අය මැතිවයේ ශනොශවයි අව ය  ඡන්ය  ගත්ති කියලි 

ඔබතුමන්ලිට ශම් යශට් කයන්න පුවවන් ශකශහල් මලකුත් නැහැ  

ශහට ශම් යශට් ඡන්යයක් ති බි කියලි ශකොශහන්ය ඔබතුමන්ලිට 

ශඩොලර් එන්ශන්  ශකොශහොමය, ඔබතුමන්ලි ශම් යට කයශගන 

යන්ශන්  ශහට ඡන්යයක් තියලි ඔබතුමන්ලිට ශම් යට  දුන්ශනොත් 

ශම් යට කයශගන යන්න පුවවන් කියලි ඔබතුමන්ලිට තිශබන 

guarantee එක ශමොකක්ය  ශම් යට භියගන්න කියලි කියන 

ශකොට දිේවි; හැංගුේි  ඊට පසාශසේ love letters ලියනවි විශව 

එක දිගටම ලිේවි  එශහම නම්, ඔය එක් එක්ශකනි මට මඩ 

ගහන්න ලෑසාති ශවන්න එපි   ඔය පැත්ශත් හැශමෝම කයන ශහොය 

වැඩ  අපි යන්නවි  මට මඩ ගැහුවිට කමක් නැහැ  මට ඒවි 

වදින්ශන් නැහැ  මට ඒවි ප්ර ානයක් ශනොශවයි  අපි ඒවි ශවනම 

විසඳි ගනිමු  නමුත් කරුේිකය ශම් යට කයන්න ්ඩ ශයන්න  මට 

කියන්න තිශබන්ශන් එච්චයයි  ශම් යට කයන්න එකතු ශවන්න  

එශහම නැතුව "අපිට බලය ශයන්න" කියලි ඡන්යය ්ල්ලිශගන 

පියට බහින්න එපි  ඔබ ටියලුශයනි කයලි තිශබන්ශන් ඊළෙ 

අවුරුදු පශහේ බලයට එන්න ඡන්යය ගන්ශන් ශකොශහොමය කියලි 

හිතමන් කටයුතු කයපු එක  ශම් යට කයන්න ආපු හැම ශකනිම 

කයලි තිශබන්ශන් ඒකයි   

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු යිජය ආමිතයතුමයනි, ඔබතුමයට නියමත කිලය 

අවසිනයි  ක ිව අවසන් කයන්න  

 

ගු ඩයනා ගමන  මහසත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) டயனா கமசக)  

(The Hon. (Mrs.) Diana Gamage) 
යට ගැන හිතලි නැහැ කවුරුවත්  ඒ හින්යි යැන්වත් ශම් යට 

ගැන හිතන්න, ශම් ජනතිව ගැන හිතන්න, ශම් ජනතිව විඳින 

ඨ ඩනය ගැන හිතන්න, යශට් ජනතිවට සහන සලසන්න හිතන්න  

එක එක්ශකනිට මඩ  ගහමන් ඇවිදින එක ශනොශවයි ශම් යශට් 

කළ යුත්ශත්  මම ශම්ක කියන්ශන් අවසන් වතිවට  ඔබතුමන්ලි 

විපක්ෂ්ඨයක් හැනුයටත්  එකතු ශවලි ශම් යට ශගොඩ යමන්න 

ක්රමයක් ශසොයන්න  එච්චයයි කයන්න තිශබන්ශන්, ඔබතුමන්ලිට   

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමිට ශබොශහොම සාතුතියි, 

මට ශම් අවසා ිව ලබි දුන්නිට  

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Imran Maharoof. You 
have five minutes. 
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ගු ඉම්සා්ද මහසරූෆප මහසත්ා 
(மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, நன்றி! 

இன்று விவாதிக்கப்படுகின்ற சட்டமூலங்களின் திருத்தம் 

சம்பந்தமான விடயங்களிசல குறிப்பாகப் சபாகதப்தபாருள் 

சம்பந்தமான விடயங்கள் அதிகம் சபசப்படுகின்றன. 

உண்கமயிசல, இன்று இந்தப் சபாகதப் தபாருட்களினுகடய 

பாவகன வீதம் மிகவும் அதிகாித்துச் தசல்கின்ற ஒரு 

நிகலப்பாடு காைப்படுகின்றது. குறிப்பாக, இன்று 

இகளஞர்ககளப் பாதிக்கின்ற அல்லது அவர்களுகடய 

எதிர்காலத்கதக் சகள்விக்குறியாக்குகின்ற ஒரு நிகலகமகய 

இந்தப் சபாகதப் தபாருட்களுகடய பாவகன 

ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது. நான் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற 

திருசகாைமகல மாவட்டத்தில்கூட இன்று இந்தப் சபாகதப் 

தபாருட்களினுகடய பாவகன அதிகாித்துச் தசல்கின்றது. 

குறிப்பாக, இன்று சிறார்ககளக் குறிகவத்து இந்த 

வியாபாரத்கத முன்தனடுத்துச் தசல்கின்ற ஒரு நிகலப்பாடு 

எங்களுகடய பிரசதசங்களிசல காைப்படுகின்றது. 

ஆககயால், இகளஞர்களுகடய, சிறார்களுகடய எதிர்கால 

வாழ்க்கககயக் கருத்திற்தகாண்டு, அவர்ககளப் 

பாதுகாப்பதற்காகக் தகாண்டுவரப்படுகின்ற சட்டங்ககள 

நாங்கள் ஆதாிக்கத் தயாராக இருக்கின்சறாம். ஆனால், 

அவ்வாறான சட்டங்கள் அதிக தண்டகன வைங்கக்கூடிய 

சட்டங்களாக உருவாக்கப்பட சவண்டும் என்பதுதான் 

எங்களுகடய விருப்பமாகக் காைப்படுகின்றது. ஆககயால், 

இந்தப் சபாகதப் தபாருட்களுக்கு அடிகமயாக இருக்கின்ற 

சிறார்களுகடய எதிர்காலத்கதக் கருத்திற்தகாண்டு, சிறந்த 

முன்தனடுப்புக்ககள சமற்தகாள்ளசவண்டும் என்று இந்த 

இடத்தில் நாங்கள் சகட்டுக்தகாள்கின்சறாம்.   

இன்று இந்தப் பாராளுமன்றத்திசல பல விடயங்கள் 

சபசப்படுவகத நாங்கள் பார்க்கின்சறாம். குறிப்பாக, இன்று 

அரசாங்கத்திலிருக்கின்ற அகமச்சர்கள், பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்கள்மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கின்ற 

குற்றச்சாட்டுக்ககளதயல்லாம் இங்கிருக்கின்ற எல்சலார் 

மீதும் சுமத்தசவண்டும் என்ற அடிப்பகடயில் 225 சபரும் 

குற்றவாளிகள் என அவர்கள் தசால்கிறார்கள். எப்படி 225 

சபகரயும் குற்றவாளிகள் எனச் தசால்லமுடியும்? 

உதாரைமாக, சபாக்குவரத்தில் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு 

வாகனத்துக்கு accident ஏற்பட்டால் அகதப் பாவிக்கின்றவர் 

அல்லது அகத ஓட்டுபவர்தான் அதற்கு 

வககதசால்லசவண்டுசம ஒைிய, அந்த வாகனத்தில் 

பயைிப்பவர்கள் அல்ல. அதில் இருந்தவர்கள் எப்படி அதற்குப் 

தபாறுப்புக்கூறுவார்கள்? என்று சகட்க விரும்புகின்சறன். 

அரசாங்கத்திசல இருந்துதகாண்டு, சில பிகையான 

நடவடிக்ககககள சமற்தகாண்டு, பிகையான முடிவுககள 

எடுத்து இன்று இந்த நாட்கட மிகவும் சமாசகரமான ஒரு 

சூழ்நிகலக்குத் தள்ளியவர்கள், தங்களுடன் அகனத்துப் 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ககளயும் - 225 சபகரயும் - 

ஒன்றாகச் சசர்த்து அதற்குப்தபாறுப்புக் 

கூறசவண்டியவர்களாகக் காட்டுகின்ற ஒரு நிகலப்பாடு 

காைப்படுகின்றது. நல்ல விடயங்ககளச் 

தசய்கின்றதபாழுததல்லாம் “நாங்கள்தான் இதற்குப் பிரதான 

காரைம்” என்று தசான்னார்கள்; “நாங்கள் மட்டும்தான் 

இதற்கு தபாறுப்பாளர்கள்” என்று தசான்னார்கள். இன்று 

அவர்களது தசயற்பாடுகளால் இந்த நாடு சமாசமான ஒரு 

சூைலுக்குத் தள்ளப்பட்டதற்குப் பின்னர், இங்கிருக்கின்ற 225 

சபரும் இதற்கு வகககூறசவண்டுதமன்று 

தசால்லுகின்றார்கள்.  

இன்று இந்த அரசாங்கத்தில் உள்ளவர்கள் சதர்தலுக்கு 

முகங்தகாடுக்கப் பயப்படுகின்றார்கள்; மக்கள் மத்தியிசல 

தசல்வதற்கு அஞ்சுகின்றார்கள். அகமச்சுப் பதவிககளப் 

தபற்ற எத்தகனசயா அகமச்சர்கள் இன்னும் 

தகாழும்பிசலதான் இருக்கிறார்கள். அவர்களால் தங்களுகடய 

ஊருக்கு அல்லது ததாகுதிக்குச் தசல்லமுடியாது; 

அங்கிருக்கின்ற மக்ககளச் சந்திக்க முடியாது. ஆககயால், 

சதர்தகலப் பிற்சபாடுகின்ற ஒரு  நிகலப்பாடு 

காைப்படுகின்றது. ‘தகாசரானா’ முடிந்தும் இன்னும் இந்த 

அகமச்சர்கள் தகாழும்பிசல quarantine 

தசய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஊருக்குச் தசன்று மக்கள் 
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மத்தியிசல வாக்குக் சகட்கின்ற ஒரு சூைல் இல்லாத 

காரைத்தினால் இவர்கள் சதர்தகலப் பிற்சபாட்டுக் 

தகாண்டிருக்கிறார்கள். மாகாை சகபத் சதர்தகல 

எடுத்துக்தகாண்டால், அந்தச் சட்டத்தில் சில திருத்தங்கள் 

தகாண்டுவரசவண்டும். அந்தத் சதர்தல் முகறககள 

மாற்றசவண்டுதமன்று தசால்லுகின்றார்கள். உள்ளூராட்சி 

மன்றத் சதர்தல் என்றால், உறுப்பினர்ககளக் குகறக்க 

சவண்டும். அதிசல மாற்றம் தகாண்டுவரசவண்டுதமன்று 

தசால்லுகிறார்கள். இவ்வாறு தசால்வதன்மூலம் இந்த 

அரசாங்கத்திசல இருக்கின்ற அகமச்சர்கள், பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்கள் மக்ககளக் கண்டு அஞ்சுகின்ற ஒரு நிகலயிசல 

இருந்துதகாண்டிருக்கிறார்கள் என்பகத நாங்கள் 

விளங்கிக்தகாள்ள சவண்டும்.  

இந்தப் பாராளுமன்றத்கத எடுத்துக்தகாண்டால்கூட, 

சாியான ஒரு நிகலப்பாட்டிசல இந்தப் பாராளுமன்றம் 

தசல்லுகின்றதா? என்ற சகள்வி இன்று எங்களிடம் 

காைப்படுகின்றது. இங்கு அரசாங்கம் சார்பாக 

இருக்கின்றவர்கள் யார்? எதிர்க்கட்சியிசல இருக்கின்றவர்கள் 

யார்? பாராளுமன்ற அமர்விசல எத்தகன ஆளுங்கட்சிப் 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சமுகமாயிருக்கின்றார்கள்? 

சகட்கின்ற சகள்விக்கு யார் உாிய பதிகலக் கூறுவார்கள்? 

அவற்றுக்கு யார் தபாறுப்புக்கூறுவார்கள்? என்ற 

பிரச்சிகனகள் இன்று காைப்படுகின்றன. முன்னாள் 

ஜனாதிபதி அவர்கள் துரத்தியடிக்கப்பட்டிருக்கின்றார். 

முன்னாள் பிரதமர் அவர்ககள விரட்டியிருக்கின்றார்கள். நிதி 

அகமச்சர் அவர்ககள மாற்றியிருக்கிறார்கள்.  

இவ்வாறான நிகலயில் அரசாங்கம் ஒரு 

ஸ்திரத்தன்கமயற்றதாக இருக்கின்ற காரைத்தினால் சாியான 

ஒரு முடிகவ எடுத்துக்தகாள்ள முடியாமல் கஷ்டப்படுகின்ற 

ஒரு நிகலப்பாடு காைப்படுகின்றது. ஆககயால் எப்படியாவது 

மக்களினுகடய ஆகைகயப் தபறுவதற்காக மக்கள் 

மத்தியிசல தசல்வதற்கான ஒரு வாய்ப்கப 

ஏற்படுத்தசவண்டும்.  மிகவிகரவிசல சதர்தகல 

நடத்துவதற்கான நடவடிக்கககய சமற்தகாள்ளுங்கள் என்று 

நாங்கள் அரசாங்கத்திடம் சகாருகின்சறாம். ஏதனன்றால் 

மீண்டும் மக்களுகடய ஓர் ஆகைகயப் தபற்று, மக்களுகடய 

விருப்பத்தின்மூலம் ததாிவுதசய்யப்படுகின்ற அரசாங்கமாக 

இருந்தால்தான் ஏகனய விடயங்களிசல இந்த நாட்கட 

முன்தனடுத்துச் தசல்லக்கூடிய ஒரு நிகலசயற்படும். இன்று 

எத்தகனசயா நாடுகளுடனான உறவுகள் 

துண்டிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதனால், பல்சவறு வககயான 

உதவிகள் எமது நாட்டிற்குக் கிகடக்காமல் மக்கள் 

கஷ்டப்படுகின்ற நிகலகம ஏற்பட்டிருக்கின்றது. ஆககயால், 

ஸ்திரத்தன்கமயுகடய ஓர் அரசாங்கத்கத 

உருவாக்கினால்தான் எங்களுகடய நாட்கட முன்தனடுத்துச் 

தசல்லமுடியும் என்பகத நான் இங்சக கூறிக்தகாள்ள 

விரும்புகின்சறன். ஆகசவ, மிகவிகரவிசல ஒரு சதர்தலுக்கு 

முகங்தகாடுக்கின்ற ஒரு சூைகல ஏற்படுத்தி, மக்களுகடய 

ஆகைகயப் தபற்று, மீண்டும் இந்த நாட்டிசல 

ஸ்திரத்தன்கமயான ஓர் அரசாங்கத்கத உருவாக்குவதற்கான 

ஆதரகவ நீங்கள் வைங்க சவண்டுதமன்று நான் 

சகட்டுக்தகாள்கின்சறன். 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Next, the Hon. Rishad Bathiudeen. You have five 
minutes. 

 

[பி.ப. 2.12] 
 

ගු රි්ාඩ් බදියුදී්ද මහසත්ා  
(மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, நீதி 

அகமச்சர் அவர்களால் இன்று தகாண்டுவரப்பட்டிருக்கின்ற 

திருத்தச்  சட்டமூலங்கள்  இன்கறய சூழ்நிகலயில் நாட்டுக்குத் 

சதகவயானகவயாகும். ஆனால், அவற்கற 

நகடமுகறப்படுத்துகின்ற விடயங்களிசல அரசியலுக்கு 

அப்பால் தசயற்படுகின்றசபாதுதான் அதன் பலாபலன்ககள 

மக்கள் அகடந்துதகாள்வார்கள். அந்த வககயிசல இன்று 

தகாண்டுவரப்பட்டுள்ள இந்தத் திருத்தச் சட்டமூலங்ககள 

அங்கீகாித்துக்தகாள்வசதாடு மட்டுமல்லாமல், அவற்கற 

நகடமுகறப்படுத்துகின்ற விஷயத்திலும் அரசியலுக்கு 

அப்பால் தசயற்படசவண்டுதமன்று சகட்டுக்தகாள்கின்சறன்.  

தகௌரவ அகமச்சர் விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ 

அவர்களிடத்திசல நான் முஸ்லிம் விவாக, விவாகரத்துச் 

சட்டம் ததாடர்பாக ஒரு விஷயத்கதச் தசால்ல சவண்டும். 

இதற்கு முன்னர் நீதி அகமச்சராக இருந்த தகௌரவ அலி சப்ாி 

அவர்கள் MMDA சம்பந்தமாக Committee ஒன்கற 

உருவாக்கியிருந்தார். அந்தக் Committee இற்கு 

ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்த சில அழுத்தங்கள் காரைமாக, 

இஸ்லாமிய விழுமியங்களுக்கு அப்பால், வகரயகறகளுக்கு 

அப்பால் சில முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டு,  அதன் அறிக்கக 

உங்களிடத்திசல வைங்கப்பட்டதாக நாங்கள் அறிகிசறாம். 

ஆகசவ, இது சம்பந்தமாக உங்களிடத்திசல சவண்டுவது, 

இங்சக இருக்கின்ற மக்களால் ததாிவுதசய்யப்பட்ட முஸ்லிம் 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தமது கருத்துக்ககள 

முன்கவப்பதற்கும் அதிசலயுள்ள தவறுககளத் 

திருத்திக்தகாண்டு அவசரமாக அகத 

நகடமுகறப்படுத்துவதற்கும்  அதற்கான 

விட்டுக்தகாடுப்புககளச் தசய்வதற்கும் ஏதுவாக அவர்கசளாடு 

ஒரு சந்திப்கப உங்களுகடய அகமச்சிசலா அல்லது 

பாராளுமன்றத்திசலா மிக விகரவாக ஏற்பாடு 

தசய்யசவண்டுதமன்பதாகும். அகதச் சாியான முகறயிசல 

தசய்யசவண்டுசமதயாைிய யாருகடய அழுத்தங்களினாலும் 

தசய்யக்கூடாது. ஏதனன்றால்,  கடந்த காலங்களில் அவர்கள் 

சுதந்திரமாகச் தசயற்படுவதற்கான வைிவகககள் 

இருக்கவில்கல என்று நாங்கள் அறிகின்சறாம். எனசவ, அது 

சம்பந்தமாகக் குறிப்பாக முஸ்லிம் பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்கசளாடு கலந்துகரயாடுவதற்கான ஒரு கூட்டத்கத 

ஏற்பாடு தசய்து தாருங்கள் என்று இந்த இடத்திசல நான் 

சவண்டுசகாள் விடுக்கின்சறன்.  

 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 
 

නැඟී සිටිනතය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමතිතුමි  
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පිර්ලිශම්න්තුව 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි,  මීට ශපය ගරු යවුෆා හකීම් මන්ත්රීතුමි 

එක්කත් මි ඒ සම්බන්ධශයන් සිකච්ඡි කළි  පනත් ශකටුම්පත 

සකසා කයලි තිශබන්ශන්, විශ ේෂ්ඨඥ කමටුශවන්  ශම් සතිය 

ඇතුළත ටියලුම මුසාලිම් මන්ත්රීතුමන්ලි අතය එය circulate 

කයලි, පිර්ලිශම්න්තුව ඇතුශළේ දී ඒ පිළිබඳව සිකච්ඡිවක් ආයම්භ 

කයමු කියලි මි එතුමිට යැ ලම් දුන්නි  

 

ගු රි්ාඩ් බදියුදී්ද මහසත්ා  
(மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 

ශහොඳයි, ශබොශහොම සාතුතියි  

அது மாத்திரமல்ல, மிகசமாசமான இந்த PTA ததாடர்பாக 

நாடு முழுவதும் பல சபாராட்டங்களும் எதிர்ப்புக்களும் 

எழுந்துதகாண்டிருக்கின்றன. இந்த PTAஇன் கீழ் 

ககதுதசய்யப்பட்டதன் காரைமாகப் பல வருடங்களாகப் 

பல்சவறு கஷ்டங்களுக்கு மத்தியில் தமிழ் இகளஞர்கள் 

சிகறயிசல வாடுவகத நானும் சிகறயிசல இருந்தசபாது 

கண்ைால் கண்சடன். அசதசபால, கடந்த 3 வருடங்களாகப் 

பல முஸ்லிம் உலமாக்கள், கல்விமான்கள் இந்தச் சட்டத்தின் 

கீமுள்ள ஏற்பாடுககளப் பயன்படுத்தி அநியாயமாகத் 

ததாடர்ந்தும் சிகறயிசல கவக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். 

அவர்களுக்கான நியாயம் இன்னமும் கிகடக்கவில்கல. 

எனசவ, இவ்வாறானவர்களுக்கு நியாயம் கிகடக்கக்கூடிய 

முகறயிசல இந்த PTA  திருத்தம் தசய்யப்படசவண்டும் 

என்றும் அகமச்சர் அவர்களிடத்திசல நான் சவண்டுசகாள் 

விடுக்கின்சறன்.  

அசதசபால, தற்சபாது எல்சலாராலும் சபசப்படுகின்ற 

இன்னுதமாரு விஷயம்தான் சட்டக் கல்லூாியிசல ஆங்கில 

தமாைியில்தான் பாீட்கச எழுதசவண்டும் என்பதாக 

அறிவிக்கப்பட்ட விடயம். இது ததாடர்பாகப் பல மாைவர்கள், 

பல சிவில் அகமப்புக்கள் எங்களிடத்திசல வந்து அடிக்கடி 

சபசுகின்றார்கள். இது சம்பந்தமாகவும் தாங்கள் 

கவனத்திதலடுத்து, அவர்கள் அவ்வாறு பாீட்கச எழுதுவதற்கு 

ஒரு கால வகரயகறகய வைங்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பத்கத 

ஏற்படுத்திக் தகாடுப்பது ததாடர்பாக CJ உடன் சபசி, உாிய 

நடவடிக்கக எடுக்கசவண்டும் என்று உங்களிடத்திசல  

சவண்டுசகாள் விடுக்கின்சறன்.  

அடுத்து, இந்த நாட்டிசல இன்று மிகசமாசமான ஒரு 

பிரச்சிகனயாக இருப்பது சபாகதப்தபாருள் பாவகன.  இந்தப் 

சபாகதப்தபாருள் பாவகனயின் காரைமாக நாங்கள் பலகரப் 

பலிதகாடுத்துவிட்சடாம். இதனால் இகளஞர்கள் 

மாத்திரமன்றி, மாைவர்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள். 

ஏதனன்றால்  இன்று பாடசாகலகளுக்குள்ளும் அது 

புகுந்துவிட்டது. பாடசாகலகள் மற்றும் tuition centres இற்குச் 

தசல்கின்ற மாைவர்கள் மிகசமாசமானததாரு நிகலக்குத் 

தள்ளப்படுகின்றார்கள். இன்று தகாண்டுவரப்படுகின்ற 

சட்டமூலங்களினூடாகப் பிரசயாசனம் இருந்தாலும், 

இதற்கான ஒரு விசசட சவகலத்திட்டத்கதக் 

கல்வியகமச்சசாடு இகைந்து தசயற்படுத்துமாறு நாங்கள் 

சவண்டுசகாள் விடுக்கின்சறாம்.  

அதுமாத்திரமல்லாமல், இன்று நாட்டிசல இருக்கின்ற பல 

வககயான பிரச்சிகனகளுக்குக் காரைம் சட்டங்ககளச் 

சாியாக நகடமுகறப்படுத்தாகம ஆகும். அரசியலகமப்பின் 

20ஆவது திருத்தச் சட்டம் நகடமுகறப்படுத்தப்பட்டதன் பிறகு 

நீதிமன்றத்திற்கு இருந்த சுயாதீனத் தன்கம 

இல்லாமற்சபானது. ஆனாலும், 21ஆவது திருத்தத்தினூடாக 

எதிர்காலத்திசல நீதித்துகறயில் மாத்திரமல்லாமல், ஏகனய 

அகனத்துத் துகறகளிலும் ஒரு சுயாதீனத் தன்கமகயக் 

கண்டுதகாள்ளலாம் என்ற ஒரு நம்பகத்தன்கம எமக்கு 

ஏற்பட்டிருக்கின்றது.  

இறுதியாக, இன்கறய விவாதத் தகலப்சபாடு 

சம்பந்தப்பட்ட அகமச்சின் கீைான விஷயமாக 

இல்லாவிட்டாலும் இந்த வாரம் எனக்குப் சபசக்கூடிய 

வாய்ப்புக் கிகடக்காத காரைத்தினால் இன்னுதமாரு 

விஷயத்கத இங்சக குறிப்பிட விரும்புகின்சறன். சநற்கறய 

தினம் நான் புத்தளத்திற்குச் தசன்றதபாழுது, ததன்கன 

மட்கட சபான்ற அதன் மூலப்தபாருட்களினூடாக 

உற்பத்திககளச் தசய்பவர்கள், “ததன்கன உற்பத்திப் 

தபாருட்ககளக் தகாள்வனவு தசய்யும் ஏற்றுமதியாளர்கள் 

monopolyஆக இருந்து எமக்குப் பல கஷ்டங்ககள 

ஏற்படுத்துகின்றார்கள். அதாவது, 15 வருடங்களுக்கு முன்னர் 

எம்மிடத்திசல 18 ரூபாய்க்கு வாங்கிய அசத தபாருட்ககள 

இப்தபாழுதும் 18 ரூபாய்க்குத்தான் வாங்குகின்றார்கள்” என்று 

என்னிடத்திசல முகறப்பாடு தசய்தார்கள். உங்களுக்குத் 

ததாியும், 15 வருடங்களுக்கு முன்னர் ஒரு லீற்றர் டீசலின் 

விகல 45 ரூபாயாக இருந்தது; இன்று 415 ரூபாயாக 

இருக்கின்றது. அன்று மின்சாரக் கட்டைம் 15,000 ரூபாய் என 

bill வந்தால் இன்று 50,000 ரூபாய் என வருகின்றது.  

அந்தவககயிசல, மூலப்தபாருளான ஒரு ததான் ததன்கன 

மட்கடகய அன்று அவர்கள் 750 ரூபாய்க்கு வாங்கினார்கள் 

என்றால் இன்று 10,000 ரூபாய்க்கு வாங்குகின்றார்கள். 

ஆனால் 15 வருடங்களுக்கு முன்னர் அவர்களிடத்திசல 

வாங்கிய 18 ரூபாய்க்குத்தான் தகாள்வனவாளர்கள் இன்றும் 

அந்தத் தும்பிகன வாங்குகின்றார்கள். இதற்குப் பின்னால் சில 

சதிகாரர்கள் இருக்கின்றார்கள். இதற்குப் சபாதிய 

ஏற்றுமதியாளர்கள் இல்லாத காரைத்தினால் எங்களுகடய 

ககத்ததாைில் அகமச்சர் இது சம்பந்தமாக  விசசஷ கவனம்  

தசலுத்தி, உலக சந்கதக்சகற்ப இந்தப் தபாருட்களுக்கு 

நியாயமானததாரு விகலகயப் தபற்றுக்தகாடுக்க 

நடவடிக்கக எடுக்கசவண்டும் என்றும், இது சம்பந்தமாகக் 

கலந்துகரயாடுவதற்காக அகமச்சர் மற்றும் 

உற்பத்தியாளர்கள் இகைந்ததாக ஒரு கூட்டத்கதயும் 

ஏற்பாடு தசய்ய இருக்கின்சறாம் என்ற விஷயத்கதயும் கூறி, 

சந்தர்ப்பமளித்தகமக்கு நன்றி ததாிவித்து, 

விகடதபறுகின்சறன்.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශප්රේමලිල් ජයශසේකය යිජය ඇමතිතුමි  ඔබතුමිට විනිඩි 

11ක කිලයක් තිශබනවි   

Order, please! ඊට ශපය කවුරුන් ශහෝ ගරු මන්ත්රීවයයකු 

මූලිසනය සඳහි ගරු ්ම්යින් මහරූෆා මන්ත්රීතුමිශව නම 

ශයෝජනි කයන්න  

 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, "ගරු ්ම්යින් මහරූෆා 

මන්ත්රීතුමි යැන් මූලිසනය ගත යුතුය"යි මි ශයෝජනි කයනවි  

 
ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා ්ම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

2759 2760 
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අනුරුව ගු වීසසුමන වීසසිාංහස මහසත්ා මූලා්නනය්ද ඉවත් 
වූනය්ද, ගු ඉම්සා්ද මහසරූෆප මහසත්ා මූලා්නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலசவ, மாண்புமிகு  இம்ரான் மஹ்ரூப் 

அவர்கள்  தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. WEERASUMANA WEERASINGHE left the 
Chair, and  THE HON. IMRAN MAHAROOF took the Chair. 
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ගු නප්රේමලාල් ජයන ේ්කස මහසත්ා (වසාය හසා ගුව්ද න ේ්වා 

සාජ අමාත්ුරමා) 
(மாண்புமிகு பிசரமலால் ஜயசசக்கர - துகறமுகங்கள் மற்றும் 

விமான சசகவகள் இராஜாங்க அகமச்சர்)  

(The Hon. Premalal Jayasekara- Minister of Ports and Avia-
tion)  
මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  විෂ්ඨවර්ග, අබිං සහ 

අන්තයියයියක ඖෂ්ඨධ වර්ග (සංශ ෝධන) පනත් ශකටුම්පතත් 

සමෙ ම තවත් පනත් ශකටුම්පත් කිහිපයක්, රීති, නිශයෝග හි 

ශයෝජනි සම්මතයක් සම්බන්ධශයන් සිකච්ඡි වන ශම් 

ශමොශහොශත් ගරු විජයයිස යිජපක්ෂ්ඨ අධිකයේ ඇමතිතුමිටත්,   

හිටපු අධිකයේ ඇමති අලි ස රි මැතිතුමිටත්, මති අං ශත ටියලු  

නිලධිරින්ටත් මි විශ ේෂ්ඨශයන් සාතුතිවන්ත ශවනවි  ශමොකය,   ශම් 

යශට් තරුේ තරුකවයන් ්තිම  යැඩි ශලස විෂ්ඨ මත් ද්රවයවලට 

ශගොදුරුශවලි, යරු පයපුය විනි  ශවමන් පවතින ශමොශහොතක 

ශමවැනි සංශ ෝධන කිහිපයක් ශගන ඒම වැයගත් වන නිසි    

ගරු ඇමතිතුමනි, අධිකයේ අමිතයිං ය සම්බන්ධශයන් ක ි 

කයන නිසිත්, ශමය අධිකයේයටත් යම් අපහිසයක් ටිදුවන 

අවසා ිවක් ව ශයන් මි යැකපු නිසිත් තමයි ශම් ප්රකි ය  

කයන්ශන්  විත්තිකරුවකු නිශයොසා ශකොට නියහසා කයමන් 

අධිකයේය දුන් නඩු රණන්දුවක් පිළිබඳව ජනති විමුක්ති ශප යමුශණ් 

මන්ත්රීවරුන් කිහිපශයශනක් පසු වය යවසා ගේනක් තිසාශසේ  මිධය 

හයහිත්,  ප්රටිද්ධිශත ප්රධින ශපශළේ රැසාවීම්වලත්  ශචෝයනි කයමන් 

ක ි කළි  අධිකයේය දුන් රණන්දුවක් සම්බන්ධශයන් තමයි 

අධිකයේය අියභවි  වහින් විවිධ ශචෝයනි එල්ල කයමන් ඒ විධියට 

ක ි කශළේ   ඒ නිසි අධිකයේයට අපහිස කිරීම පිළිබඳවත් යම් 

ක්රියිමිර්ග ගැමමට අව ය මති නැවත ශගන එන ශලසත්  ශම් 

අවසා ිශේ දී මි ශයෝජනි කය ටිනුනවි   

අය ්දිරිපත් කය තිශබන පනත් ශකටුම්පත් කිහිපයක්, රීති, 

නිශයෝග හි ශයෝජනි සම්මතයක් යන ටියල්ල තුළම ්තිම 

වැයගත් කිර්යයන් රැසක් ්ටු කයන්නට  තිශබන බව විශ ේෂ්ඨශයන් 

මතක් කයන්න ඕනෑ  මට යම්කිටි කිලයක් බන්ධනිගියශත 

්න්න ටිද්ධ වුේි  බන්ධනිගියය තුළ ටියකරුවන් ජීවත් වන 

ආකියය ඒ කිල සීමිව තුළදී මි යැක්කි  ඒ විශවම 

බන්ධනිගියය තුළ කින්ති ටියකරුවන් සමෙ කුඩි යරුවන් 

ටිනුනවි  ඒ අයට බන්ධනිගියය තුළ නිටි ආහියයක්, නිටි 

අධයිපනයක් ලැශබන්ශන් නැහැ   ඒ විශවම යම් ශහයකින් ඒ අය 

තව නුක කිලයක් බන්ධනිගියය තුළ ජීවත් වුශේොත්, ටියකරුවන් 

අතය හුවමිරු වන වචනම පිවිච්චි කයන්න තමයි ඒ යරුශවෝ පුරුදු 

ශවන්ශන්  ඒ නිසි ඒ සම්බන්ධශයන් යම් ක්රියිමිර්ග ගැමමට අය 

ටිදු කයන ශම් මති සංශ ෝධන තුළින් හැකියිව ලැශබනවි  ඒ 

පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමිට මිශව ශගෞයවමය සාතුතිය පුය කයනවි   

ඊළෙට, තවත් කියේයක් මම කියන්න ඕනෑ  අයිසා මත් 

ද්රවයය අය ය ට පුයිම -අසාසක් මුල්ලක් නෑය- වයි්ත ශවලි 

තිශබනවි  අපි යන්නවි, ශහශයොයින් මත් ද්රවයය සිමිනයශයන් 

වයි්ත ශවලි තිබුශණ් ප්රධින නගයවල කියලි  නමුත් අය පිසල් 

යරුවන්, ඒ විශවම තරුේ-තරුකවයන් වි ිල ප්රමිේයක් අයිසා 

මත් ද්රවයයට නැවරු ශවලි තිශබනවි  ඒක ්තිම බැරෑරුම් 

කියේයක්  මත් ද්රවය පිවිච්චි කයන අයශව  රීය සම්පූර්ේශයන් 

විකෘති ශවනවි  අපි යැකලි තිශබනවි, මිසයට-ශයකට 

බන්ධනිගිය තුළ ්න්න තුන්හතයශයනි මය යනවි  බන්ධනිගිය 

තුළ ්න්න අය ක ි කයන ෛ ලිය, හැටිශයන ආකියය 

සම්පූර්ේශයන් ශවනසා  විකෘති මනසකින් තමයි ඒ අය 

හැටිශයන්ශන්  ශමවැනි මත් ද්රවය ගම තුළට වයි්ත ශවනවි 

කියන්ශන්, ඒ තුළින් යශට් ශලොකු විනි යක් ටිද්ධ වීමයි  ඒ නිසි 

ශමවැනි අේපනත් ශගනැල්ලි ඒ තත්ත්වය වළක්වි ශගන අශ් 

අනිගත පයපුය රැක ගන්න පුවවන් ශවයි කියි මි හිතනවි   

අශ් ගරු විජයයිස යිජපක්ෂ්ඨ ඇමතිතුමිශව, ගරු අලි ස රි 

ඇමතිතුමිශව ක ිවලදී පැහැදිලි වුේි, ප්රධින ජිලය විනි  

ශනොකය ග්රෑම් ශයක-තුනක් ළෙ තියි ගන්නි පුද්ගලයන් හිශර් 

යැමීශමන් ටිදු වන ශද්  අය බන්ධනිගිය තුළ අතිවි ිල පිරිසක් 

්න්නවි; වි ිල තයබයයක් තිශබනවි  සිමිනයශයන් 13,000කට 

විතය ්න්න පුවවන් බන්ධනිගියයක අය වනශකොට 25,000ක් 

විතය ්න්නවි  ඇත්ශතන්ම ඒ අය පුනරුත් ිපනය කයලි, ඒ 

අයට යම් වෘත්රණය පුහුණුවක් ලබි දීම තුළින් ඒ අය ශහොඳ 

මට්ටමකින් සමිජයට යවන්න පුවවන් කියි මි හිතනවි  තිසාස 

අත්තනියක මැතිතුමි පවි පසු වය කිලශත අප සමෙ 

බන්ධනිගියගත ශවලි හිනුයි  ඇත්තටම එතැන අපි යැක්ශක් 

ශවනම වි ාවවියයිලයක් විධියට  බන්ධනිගිය තුළ ටිනුන  

කණ්ඩියම් විවිධ වැරැදිවලට ශයොමු ශවනවි  යම් ශකනකුට 

යඬුවම් ලබි ශයනකල් නුක කිලයක් ්න්ශන් රිමින්ඩ් 

බන්ධනිගියශත  එතශකොට ඒ ටියලුශයනි ්න්ශන් එකට  එශහම 

වුේිම සුව වයයකට බන්ධනිගියයකට එන ශකනිත් අන්තිශම්දී 

මත් ද්රවයවලට ඇ බැහි ශවලි, එතැනින් එහිටත්  වහිල්ලි මත් 

ද්රවය ජිවියම්කරුවන් හැනුයට, විවිධ අපයිධකරුවන් හැනුයට 

තමයි සමිජයට යන්ශන්  ඒ අය ශවන් ශවන් ව  ශයන් 

හඳුනිශගන ශවන් කය තැබීමට කටයුතු කය තිශබනවි, ශම් 

විෂ්ඨවර්ග, අබිං සහ අන්තයියයියක ඖෂ්ඨධ වර්ග (සංශ ෝධන) 

පනත් ශකටුම්පත හයහි   

අවුරුදු 18ට වඩි අඩු යරුවන් මම මැරුම් ශචෝයනිවකට ලක් 

වුශේොත්, ඒ අයට යඬුවමක් ලබි ශයනවිය, නැද්ය කියලි ශමශතක් 

නි ාචිතව සඳහන්ව තිබුශණ් නැහැ  අය ්දිරිපත් කය තිශබන පනත් 

ශකටුම්පතට අ ලව අවුරුදු 18ට අඩු යරුවන්, එශහම නැත්නම් 

තරුේයන් අනිවිර්යශයන්ම මයණීය යණ්ඩනශයන් නියහසා 

කිරීශම් අවසා ිව ලැබී තිශබනවි  හැබැයි, ඔවුන් පරිවිසශත 

තියනවි  ඒක ගැටලුවක් නැහැ  ශම් යශට් පවතින මති 

සංශ ෝධනය කිරීම අය අනිවිර්යශයන්ම ටිදු විය යුතුයි  ශමොකය, 

සුද්යිශව කිලශත පටන් පවතින ශබොශහෝ මති තමයි අයටත් යට 

පුයිම ක්රියිත්මක ශවන්ශන්  ඒ නිසි මති සංශ ෝධනය 

අනිවිර්යශයන්ම ටිදු විය යුතු කියේයක් බව මම ශම් අවසා ිශේදී 

කියන්න ඕනෑ   

ගරු අමිතයතුමනි, මම තවත් ශයෝජනිවක් ්දිරිපත් කයන්න 

ඕනෑ   ශපොලීටිය, සුයිබදු ශයපිර්තශම්න්තුව සහ ්රිවිධ හමුයිව 

ඇතුව ආයක්ෂ්ඨක අං වල ටියලුශයනිම ඒකිබද්ධව යම් වැඩ 

පිළිශවළක් සකසා කයන්න ඕනෑ, මත් ද්රවය ජිවියම මැඩලීම 

සඳහි  එශහම නැතිව එක කණ්ඩියමකට විතයක් ඒක කයන්න 

පුවවන්කමක් නැහැ  අය ශම් සම්බන්ධශයන් ශපොලීටියට වි ිල 

කිර්ය භියයක් ්ෂ්ඨාට කයන්න ටිදු ශවලි තිශබනවි  ඒ නිසි ශම් 

කණ්ඩියම් තුනම එකතු ශවලි ඒ සම්බන්ධශයන් ක්රියි කයන්න 

ඕනෑ  ශම් වන විටත් ඒ සම්බන්ධශයන් ක්රියිමිර්ග අයශගන 

තිශබනවිය කියලි ගරු ඇමතිතුමි කිේවි  ශම් කණ්ඩියම් තුනම 

එකට එකතු ශවලි කටයුතු කයනවි නම්, ගම් මට්ටශමන් මීට වඩි 

පුවල් වැඩ පිළිශවළක් ක්රියිත්මක කයලි, ජනතිව යැ ලවත් 

කයලි, මත් ද්රවය ජිවියම නැවැත්වීම සඳහි, එශහම නැත්නම් අඩු 

කිරීම සඳහි යම් ක්රියිමිර්ගයක් ගන්න පුවවන් ශවයි කියි මි 

හිතනවි   

2761 2762 



පිර්ලිශම්න්තුව 

ශම් අවසා ිශේ  ටියකරුවන් ගැනත් මම කියන්න ඕනෑ  දීර්ෝ 

කිලීනව බන්ධනිගියගතව ටිනුන ටියකරුවන් ්න්නවි  සමහය 

අය අවුරුදු 20ක්-25ක් විශව කිලයක් තිසාශසේ බන්ධනිගියවල 

දුක් විඳිනවි  යටක් හැනුයට, යජයක් හැනුයට අපි ඒ ටියකරුවන් 

පුනරුත් ිපනය කිරීමට ශහෝ  බන්ධනිගියගත කිරීශම්දී ඒ අයට 

අව ය පහසුකම් ලබි දීමට කටයුතු කළ යුතුයි  නමුත්, අය වන විට 

බන්ධනිගිය තුළ ටිනුන ටියකරුවන්ශව ඇෙ උඩින් මීයන් පවි 

දුවනවි  ඔවුන්ට අව ය වැටිකිළි පහසුකම් පවි නිටි ශලස නැහැ   

සමහය නිලධිරින් ්ති අමි ලෂික ශලස ටියකරුවන්ට 

සලකනවි  සමහය නිලධිරින් නම් ශහොඳයි  එම නිසි ඒ 

සම්බන්ධශය ලත් ්දිරිශතදී යම් ක්රියිමිර්ගයක් ගැමමට කටයුතු 

කයන්න   බන්ධනිගියවල පවතින තයබයය අඩු කයනවි නම්, ශම් 

ප්ර ානය යම්තික් දුයකට ශහෝ නියිකයේය ශවයි කියි මම 

හිතනවි  ඒ විශවම දීර්ෝ කිලීනව බන්ධනිගියගතව ටිනුන 

ටියකරුවන්ට වර් මකයේයක් ශනොකය ශපොදුශේ සමිව ලබි දීමට 

කටයුතු කයන්න කියන කියේයත් මම ශම් අවසා ිශේදී ශයෝජනි 

කයනවි  හැබැයි, පළමුශවනි වතිවට යම් වයයක් කයලි ඒ වයයට 

අයිළව යඬුවම් ලැබූ අශයකුට සමිව දීලි තිබියදී, නැවත වතිවක් 

යඬුවමකට මුහුේ ශයන්න ටිද්ධ වුශේොත්, ඒ අවසා ිශේදී කිටිම 

සමිවක් ලබි ශනොශයන ශලසත් මි ්ල්ලි ටිනුනවි   

විශ ේෂ්ඨශයන්ම අධිකයේ කටයුතු සම්බන්ධශයන් පවතින මති, 

අේ පනත් සංශ ෝධනය කිරීමට ශමවැනි පනත් ශකටුම්පත් 

්දිරිපත් කිරීම පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමිට මි සාතුතිවන්ත ශවනවි  

ඒ විශවම,   කඩිනමන් ක්රියිමිර්ග ගන්නවි නම්, ශම් යශට් 

අනිගත පයපුය මත් ද්රවයවලින් ශ යි ගැමමට අවසා ිව සැලශසයි 

කියිත් මි හිතනවි  එම නිසි ්දිරි කිලය තුළදී එම ක්රියිමිර්ග 

කඩිනමන් අයශගන, අපි ්දිරිපත් කළ කරුණු ගැනත් විශ ේෂ්ඨ 

අවධිනයක් ශයොමු කය කටයුතු කයන්න කියි ගරු 

ඇමතිතුමිශගන් ්ල්ලි ටිනුමන්, මශව වචන සාවල්පය අවසන් 

කයනවි   

ශබොශහොම සාතුතියි  

  
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member)  
அடுத்து, தகௌரவ தசல்வம் அகடக்கலநாதன் அவர்கள்!  

உங்களுக்கு 7 நிமிடங்கள் உண்டு.    

 
ගු න්ල්වම් අමඩක්කලනාා්ද මහසත්ා 
(மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன்)  

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)  
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, எனக்கு 

9 நிமிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. இன்று TNA சார்பில் 

நான்தான் முதலில் சபசுகிசறன். எனக்சக ஏழு நிமிடங்கள்தான் 

ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்றால், அகத ஏற்றுக்தகாள்ள 

முடியாது. ஏழு நிமிடங்களுக்குள் நான் எகதப் சபசுவது? 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகளரவ உறுப்பினர் அவர்கசள, உங்களுக்தகன 

ஒதுக்கப்பட்டிருந்த சநரம் குகறக்கப்பட்டுள்ளது. 

[பி.ப. 2.28] 

 

ගු න්ල්වම් අමඩක්කලනාා්ද මහසත්ා 
(மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன்)  

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)  
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, 

இன்கறய சட்டத்திருத்தங்கள் ததாடர்பான விவாதத்திசல 

கலந்துதகாண்டு, என்னுகடய கருத்துக்ககளயும் 

தசால்லலாதமன்று நிகனக்கிசறன். தகளரவ நீதி அகமச்சர் 

அவர்கள் என்னுகடய உகரகயச் தசவிமடுக்க சவண்டுதமன 

நான் எதிர்பார்க்கிசறன். Hon. Minister, please listen to me. 

இனப் பிரச்சிகனகயத் தீர்ப்பது ததாடர்பிலான உங்களுகடய 

கருத்துக்ககள நான் பத்திாிகக வாயிலாக அறியக்கூடியதாக 

இருந்தது. அதுமாத்திரமல்ல, அப்பிரச்சிகனகயத் தீர்க்கப் 

சபாவதாக நீங்கள் தபாதுதவளியிலும் 

தசால்லிக்தகாண்டிருக்கிறீர்கள். உண்கமயிசலசய 

உங்களுகடய அந்தக் கருத்து வரசவற்கத்தக்கது. இனப் 

பிரச்சிகனகய உடனடியாகத் தீர்ப்பதற்கான வைிமுகறகய 

ஏற்படுத்துவதற்கான சபச்சுவார்த்கதகய நீங்கள் விகரவில் 

எல்லா அரசியல் கட்சிககளயும் அகைத்து நடத்த 

சவண்டுதமன்று சகட்டுக்தகாள்கிசறன். இனப் 

பிரச்சிகனக்கான தீர்வானது, தந்கத தசல்வா உட்பட 

பலராலும் கூறப்பட்டு வருகின்ற, எங்களுகடய வடக்கு, 

கிைக்கில் இருக்கின்ற அகனத்துத் தமிழ்க் கட்சிகளும் 

ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய சமஷ்டி முகறயிலான தீர்வாக அகமய 

சவண்டும் என்பகத நான் இங்கு குறிப்பிட விரும்புகிசறன். 

அண்கமயில் வடக்கு, கிைக்கு ஒருங்கிகைப்புக் குழுவினர் 

100 நாட்கள் தசயற்றிட்டம் ஒன்கற சமற்தகாண்டிருந்தார்கள். 

இச்தசயற்றிட்டத்தின் இறுதி நாளன்று "ஐக்கிய 

இலங்ககக்குள் ஒருங்கிகைந்த வடக்கு - கிைக்கு 

மாகாைத்துக்கு மீளப் தபறமுடியாத சமஷ்டி முகறயிலான 

அதிகாரப் பகிர்கவத் தரசவண்டும்" என்ற தகலப்பில் 

அவர்கள் மக்கள் பிரகடனம் ஒன்கறச் தசய்திருந்தார்கள். 

அதன் நககல உங்களுக்குத் தந்துதவுவது நன்றாக இருக்கும் 

என்று நான் நிகனக்கிசறன்.   

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கசள, இந்தப் 

சபச்சுவார்த்கதகய ஆரம்பிப்பதற்குாிய சூைகல நீங்கள் 

உருவாக்குவீர்கள் என்ற நம்பிக்கக எனக்கு இருக்கிறது. 

மாகாை சகபத் சதர்தகல நடத்தி, பதின்மூன்றாவது திருத்தச் 

சட்டத்திலுள்ள அதிகாரங்ககள முழுகமயாக 

நகடமுகறப்படுத்தி, மாகாை சகப முகறகமகய 

வலுப்படுத்த சவண்டுதமன்று நான் இச்சந்தர்ப்பத்திசல 

சகட்டுக்தகாள்ள விரும்புகிசறன். 

இந்த அரசாங்கம் நல்லிைக்கத்தின் அடிப்பகடயில், பல 

வருட காலமாக சிகறயிசல இருந்த எங்களுகடய அரசியல் 

ககதிகளில் 08 சபருக்கு தபாதுமன்னிப்பு அளித்திருக்கிறது. 

அவர்களில் நான்கு சபர்தான் விடுதகல 

தசய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். மற்கறய நான்கு சபரும் விடுதகல 

தசய்யப்படவில்கல. அவர்களில் இரண்டு சபருக்கு 

புனர்வாழ்வு அளிக்கப்பட சவண்டுதமன்று நீதிமன்றம் 

உத்தரவிட்டிருக்கிறது. நீங்கள் அதகன withdraw 

பண்ணுவதற்குாிய நடவடிக்கககய எடுத்தால், அவர்களும் 

விடுதகல தசய்யப்படுவதற்கான வாய்ப்பிருக்கிறது. மற்கறய 

இரண்டு சபருக்கும் எதிராகத் தாக்கல் தசய்யப்பட்டிருக்கின்ற 

caseஐ வாபஸ்தபறுவதாகச் தசால்லியிருக்கிறார்கள். நீங்கள் 

இந்த விடயத்திலும் கவனம் தசலுத்தி, இருக்கின்ற 

தடங்கல்ககள நிவர்த்திதசய்து, அவர்கள் 04 சபகரயும் 

விடுதகல தசய்வதற்குாிய நடவடிக்கககய  உடனடியாக 
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சமற்தகாள்ள சவண்டுதமன்று நான் இச்சந்தர்ப்பத்திசல 

சகட்டுக்தகாள்கிசறன். ஏதனனில், எட்டு சபாில் நான்கு சபகர 

விடுதகல தசய்து 10 நாட்களுக்கும் சமலாகிறது. 

எதிர்வருகின்ற கிறிஸ்மஸ் பண்டிககத் தினத்தின்சபாது 

நல்லிைக்கத்கத தவளிப்படுத்தும் வககயில், மிகுதியாகவுள்ள 

எங்களுகடய தமிழ் அரசியல் ககதிககள விடுதகல 

தசய்வதற்கான வாய்ப்புக்ககள உருவாக்க சவண்டும். தமிழ் 

அரசியல் ககதிகள் இன்னும் தகாஞ்சப் சபர்தான் 

இருக்கிறார்கள். நீங்கள் அவர்ககளயும் விடுதகல தசய்தால், 

உண்கமயிசல இந்த அரசாங்கத்தின்மீது எங்களுக்கு 

நம்பிக்கக ஏற்படுவதற்கான ஒரு நல்ல சமிக்கஞயாக நாங்கள் 

அகதப் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். அந்த வககயிசல, 

நீங்கள் இந்த விடயத்திசல நல்லததாரு முடிகவ 

எடுத்திருக்கிறீர்கள். அதற்காக உங்களுக்கு என்னுகடய 

நன்றிகயத் ததாிவித்துக்தகாள்கிசறன். நீங்கள் அதகனத் 

ததாடர்ந்து தசய்யசவண்டும் என்றும் மிகுதியாக இருக்கின்ற 

தமிழ் அரசியல் ககதிககள மிக விகரவில் விடுதகலதசய்ய 

சவண்டுதமன்றும் நான் இச்சந்தர்ப்பத்திசல சகட்டுக்தகாள்ள 

விரும்புகிசறன்.  

இன்கறய விவாதத்திற்குச் சம்பந்தமில்லாத ஒரு 

விடயத்கத நான் இங்கு கூற விரும்புகிசறன். அதாவது,  De-

partment of Forest Conservation மற்றும் ஏகனய 

திகைக்களங்களின்கீழ் இருக்கும் விவசாய நிலங்ககள 

விவசாயம் தசய்வதற்காக விடுவிக்க சவண்டுதமன அரசாங்கம் 

தசால்லியிருக்கிறது. இசத கருத்கத மாண்புமிகு சனாதிபதி 

அவர்களும் தசால்லியிருக்கிறார். இன்று வன்னி மாவட்டத்தில் 

குறிப்பாக வவுனியா, முல்கலத்தீவு, மன்னார் சபான்ற 

பிரசதசங்களில் Department of Forest Conservationஇன் 

ஆளுககயின்கீழ் இருக்கின்ற விவசாயக் காைிககள 

உழுவதற்கு விட்டிருக்கிறார்கள். எனினும், அந்தக் காைிகளில் 

உளுந்கதப் பயிாிட முற்படும்சபாது, அகத Department of 

Forest Conservation தகடதசய்து, சவறு மரங்ககள 

நாட்டுவதற்கு முயற்சி தசய்கிறது. கடந்த 23ஆம் திகதி தகௌரவ 

அகமச்சர் அவர்கள் அங்கு ஒரு கூட்டத்கத நடத்தியிருந்தார். 

அதன்சபாது, Department of Forest Conservationஇன்கீழ் 

இருக்கின்ற விவசாய நிலங்ககள விடுவித்து, அவற்றில் 

விவசாய நடவடிக்ககககள சமற்தகாள்வதனூடாக 

தபாருளாதாரப் பிரச்சிகனகய ஓரளவுக்குத் தீர்க்கலாம் 

என்பதாக அவர் கூறியிருந்தார்.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கசள, உங்களுக்கு இன்னும் 

இரண்டு நிமிடங்கள் உண்டு.  

 

ගු න්ල්වම් අමඩක්කලනාා්ද මහසත්ා 
(மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன்)  

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)  
எனக்கு ஏழு நிமிடங்கள்! அதற்குள் "இன்னும் இரண்டு 

நிமிடங்கள்தான் இருக்கின்றன" என்று  

ஞாபகப்படுத்துகிறீர்கள்.  

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கசள, நீங்கள் இந்த விடயத்திசல 

கவனதமடுக்க சவண்டும். அசதசபான்று, மாண்புமிகு 

சனாதிபதி அவர்களுக்கும் இந்தக் சகாாிக்கககய நான் 

முன்கவக்கிசறன். விவசாயிகள் விவசாயம் தசய்வதற்கு 

ஆர்வமாக இருக்கிறார்கள். எனினும், சமற்குறிப்பிட்ட 

திகைக்களங்களால் ததாடர்ந்து தகடசயற்படுத்தப்பட்டுக் 

தகாண்டிருக்கின்றன. அரசாங்கம் தசான்ன விடயத்கத 

நகடமுகறப்படுத்தினால், உற்பத்திககள 

சமற்தகாள்வதனூடாக இந்த நாட்டிலுள்ள தபாருளாதாரப் 

பிரச்சிகனகய ஓரளவுக்கு நிவர்த்திதசய்ய முடியுதமன நான் 

இங்கு குறிப்பிட விரும்புகிசறன்.  

நான் இங்கு இன்னுதமாரு விடயத்கதயும் தசால்ல 

சவண்டும். குடிவரவு, குடியகல்வு விடயத்துக்குப் தபாறுப்பாக 

இருந்த முன்னாள் அகமச்சர் அவர்கள் வட மாகாைத்தில் 

அதன் கிகள அலுவலகதமான்கறத் திறந்து கவத்து, அங்கு 

passport தபறுவதற்கான வைிமுகறககளச் தசய்திருந்தார். 

எனினும், அதிதலாரு சிக்கல் இருக்கிறது. அதாவது, 

onlineஇசல விண்ைப்பித்து passportஐப் தபறுவதற்கு 3 - 4 

மாத காலக்தகடு தகாடுக்கப்படுகிறது.  ஆனால், ஒரு சில 

தரகர்களின் உதவிசயாடு 25,000-35,000 ரூபாகயக் 

தகாடுத்து, உடனடியாக passportஐப் 

தபற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய நிகலகம அங்கு காைப்படுகிறது. 

அதாவது, காசு உள்ளவர்கள் இலஞ்சம் தகாடுத்து, passportஐ 

உடனடியாகப் தபறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. அசதசபால், 

தவளிநாட்டில் இருக்கின்ற எங்களுகடய சிங்கள மக்கள் pass-

portsஐப் தபறுவதற்காக அந்தந்த நாடுகளில் இருக்கின்ற 

தூதரகங்களினூடாக விண்ைப்பங்ககள இங்கு 

அனுப்புகின்றசபாது, அந்த documents நன்றாகப் 

பாிசீலிக்கப்படுகின்றன. ஆனால், இங்கு சில காரைங்ககளக் 

காட்டி, அவ்வாறு அனுப்பப்படுகின்ற passports 

விநிசயாகிப்பகதக் காலதாமதப்படுத்துகிறார்கள்.  எனினும், 

50,000 ரூபாய் - 100,000 ரூபாய் வகரயில் இலஞ்சம் 

தகாடுப்பவர்களுக்கு உடனடியாக passportஐ விடுவிக்கின்ற 

நிகலகம காைப்படுகிறது.  

அங்கு பைிபுாிகின்ற எல்லா அதிகாாிகளும் இவ்வாறு 

தசய்கிறார்கள் என்று நான் தசால்லவில்கல. நல்ல 

அதிகாாிகளும் இருக்கிறார்கள். ஒரு சில அதிகாாிகள் 

இவ்வாறு காலதாமதப்படுத்தி passportஐ விநிசயாகிப்பதால், 

அங்கு பாாிய பிரச்சிகன உருவாகி இருக்கிறது என்பகத நான் 

இச்சந்தர்ப்பத்தில் தசால்லிக்தகாள்ள விரும்புகிசறன். 

தற்சபாது குடிவரவு, குடியகல்வு விடயத்துக்குப் தபாறுப்பாக 

புதிய அகமச்சர் ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். அவாிடமும் 

இகதச் தசால்லசவண்டும். ஏதனனில், இதனால் 

தவளிநாட்டிலிருக்கின்ற எங்களுகடய சிங்கள, தமிழ் மக்கள் 

பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஆககயால், தகளரவ அகமச்சர் 

அவர்கள் இதுததாடர்பில் கூடிய கவனம் தசலுத்தி,  உாிய 

நடவடிக்கக எடுக்கசவண்டும். இறுதியாக, எங்களுகடய 

தமிழ் மக்களுகடய இனப் பிரச்சிகனகயத் தீர்ப்பதற்கான 

நடவடிக்ககககளக் காலம்தாழ்த்தாது 

சமற்தகாள்ளசவண்டுதமனக் சகட்டு, சநரத்கத ஒதுக்கித் தந்த 

தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களுக்கு நன்றி 

கூறி, விகடதபறுகின்சறன்.  

 
ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට ශපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් 

කයන්න අව යයි  Hon Member, may I speak in Sinhala or in 

English?  

 
ගු න්ල්වම් අමඩක්කලනාා්ද මහසත්ා 
(மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன்)  

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)  

Hon. Minister, you may speak in English, please.   
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පිර්ලිශම්න්තුව 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 
The Hon. Member raised several pertinent questions.  

One is about the four detainees who had been pardoned 
by His Excellency the President. In fact, there was a tech-
nical issue, Hon. Presiding Member.  Some persons were 
under appeal - they have been convicted and they have 
appealed to the Supreme Court and were waiting until 
their appeals were disposed of. It is not permitted under 
the Constitution to grant pardon when an appeal is pend-
ing. But with all that, we have granted pardon subject to 
the condition that they will withdraw the appeals.  

The Hon. Charles Nirmalanathan brought to my notice 
about the other two detainees.   Apparently when we  
granted pardon, we did not know that in addition to the 
jail sentence, there had been a direction by the Honoura-
ble Court that they should also go through  a period of 
rehabilitation, extending up to one year. Now, for that, I 
was told, the Commissioner General of Prisons had 
sought the opinion of the Hon. Attorney General,  and  we 
will accelerate the process.  

With regard to the land matter, in fact, I have already 
constituted a committee, Chaired by the Secretary of my 
Ministry, consisting of all the Secretaries of the relevant 
Ministries and District Secretaries of all five Districts in 
the Northern Province. They are going ahead with that. 
Then, through the mobile services that we started, we 
were able to cater to around  12,000 returnees  from India, 
who had issues with regard to the National Identity Cards, 
passports and birth certificates.  I think, at least  75 to 80 
per cent of the problems have been sorted; but still there 
are some pending issues and we are dealing with them.  

As the Hon. Member pointed out,  in fact I met a per-
son today, who wanted to go overseas for urgent medical 
treatment. That  person has paid the money for  one day 
service of the passport, but the date given was 27th  of 
December. So, what the Hon. Member raised is true; it is 
a very valid point. In fact, in the morning also I spoke to 
the Minister in charge of the subject and I was told that 
there had been some shortage of  passport books. Certain-
ly, we will attend to that on  an urgent basis.  

Thank you very much.  

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ගුේතිලක යිජපක්ෂ්ඨ මන්ත්රීතුමි  ඔබතුමිට විනිඩි 9ක 

කිලයක් තිශබනවි  
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ගු ගුණිනලක සාජපක්ෂ මහසත්ා 
(மாண்புமிகு குைதிலக ராஜபக்ஷ)  

(The Hon. Gunathilaka Rajapaksha) 

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අධිකයේ ක්ශෂ්ඨේත්රයට අති ය 

වැයගත් වූ පනත් ශකටුම්පත් නවයක් අය ශයවනවය කියවීශම් 

විවියය සඳහි ්දිරිපත් කය තිශබනවි  ඒ විශවම, බන්ධනිගිය 

ආඥිපනත යටශත් ්දිරිපත් කයන රීති ය අය විවියය සඳහි 

්දිරිපත් කය තිශබනවි  නව යජය යටශත් අධිකයේ ක්ශෂ්ඨේත්රශත 

වි ිල ශවනසක් කිරීශම් අයමුකවන් ්දිරිපත් කය තිශබන ශම් 

පනත් ශකටුම්පත් සහ රීති තුළින් ශම් යශට් අධිකයේ තුළ ශගොඩ 

ගැසී ඇති ප්ර ාන යිශියකට උත්තය ලැශබන බව අපට වි ාවිසයි   

ඒ විශවම, ධීවය හි ජලජ සම්පත් පනත යටශත් නිශයෝග සහ 

අතයව ය මහජන ශසේවි පනත යටශත් ශයෝජනි සම්මතයත් ශම් 

ගරු සභිවට ්දිරිපත් කය තිශබනවි  ඒ ටියල්ලත් අය සිකච්ඡිවට 

ගැශනනවි  

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් පිර්ලිශම්න්තුශේ හිටපු 

ශපොශළොන්නරුව දිසා්රික් පිර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී, අශ් හිතවත් ගරු 

අමයකීර්ති අතුශකෝයළ මැතිතුමි සිහටිකයන් අතින් ම්ශල්ච්ඡ 

ශලස ෝිතනය ශවලි යැන් මිස හයක් ශවනවි  ශම් 

පිර්ලිශම්න්තුශේ ටිනුන අපි ටියල්ශලෝම එක හඬින් ්ල්ලි ටිනුයි, 

විශ ේෂ්ඨ අධිකයේයක් පිහිටුවි එතුමිශව ෝිතනය සම්බන්ධශයන් 

වන නඩුව විභිග කයන්න කියලි   අශ් වර්තමින අධිකයේ 

අමිතයතුමිට නැවතත් මතක් කය ටිනුනවි, ශම් පිර්ලිශම්න්තුශේ 

හිටපු අහිංසක මන්ත්රීවයයි හැනුයට එතුමිට කයන ශගෞයවයක් 

ව ශයන් එම විශ ේෂ්ඨ අධිකයේය තුළින් එතුමිශව ෝිතනය 

සම්බන්ධ නඩුව විභිග කයන්න කියලි    

අපි ශකොච්චය මති රීති ශගනිවත්, අතශළොසාසක් නිලධිරින් 

නිසි සමහය තැන්වලදී ඒවි හරිහැනු ක්රියිත්මක ශනොවන බව 

ශ්නවි  මීට අවුරුදු පහකට පමේ ශපය මම පළිත් සභිශේ 

්න්නශකොට එක්තයි ශපොලිසා නිලධිරිශයකුශව දියකවයශව විවිහ 

මංගල උත්සවයකට සහභි ව වුේි  ඒ ප්රශද් ශත නම් යයිපු 

ශහශයොයින් වයිපිරිකශයකුත් ඒ අවසා ිශේ එතැනට ඇවිල්ලි 

හිනුයි  ඒ වයිපිරිකයි  විවිහ වූ යුවලට තයිගය, සන්ශතෝසම 

ව ශයන්  දුන්ශන් කිර් එකක යතුයක්   ඒක ඒ කිලශත හැනුයට 

ලක්ෂ්ඨ 20ක්, 25ක් වනුනි විහනයක්  අපි ශකොච්චය මති 

පැනවූවත්, මතිශයන් රිංගි ඒ ජිවියම් කයන වයිපිරිකයන් 

මැඩලන්න කියි මම ගරු අමිතයතුමිශගන් ්ල්ලි ටිනුනවි   

ටියලු පහසුකම් දීලි ්රිවිධ හමුයිව ශයොයවි ශහෝ මත්ද්රවයවලට 

ඇ බැහි ශවලි ටිනුන තරුේ යරුවන් සහ අශ් යටවැටියන් එයින් 

මුයි ගැමම සඳහි අපි කටයුතු ශනොකශළොත් අපට අඳුරු 

අනිගතයකට  මුහුේ ශයන්න ටිද්ධ ශවනවි   

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ඊශත ශපශර්යි  වයි 

නිවික හමුයිශේ ්රිකුේිමලශත පිහිනු Sober Island එකට  මීට 

අවුරුදු පන්ටිය ගේනකට ්හතදී පෘතු මසීන් අශ් යට අල්ලි 

ගත්ත අවසා ිශේ යුයමය ව ශයන්, ආර්ථික පැත්ශතන් ්ති 

වැයගත්   දූපතක් තමයි ශසෝබර් දූපත  එහි අක්කය 170ක භූම 

ප්රමිේයක් තිශබනවි  ඒ කිලශත ලංකිශේ ලිදුරු ශයෝ මන් ්ඳලි 

තිශබනවි  ඒ ශයෝ මන් අශනක් අයශගන් ශවන් කයන්නයි ඒ 

දූපතට ශගන ශගොසා තිශබන්ශන්  ඒ මය අයශව ශසොශහොන් ශකොත් 

අයත් ඒ දූපශත් තිශබනවි   

ශගොඩනැඟිලිත් ශගොඩක් තිශබනවි  මුහුශයන් වට වූ ඒ දූපත 

 ් හත සඳහන් කළ කියේයට ප්රශයෝජනයට ගන්න පුවවන්   වැයදි 

කයන පුද්ගලයන් එතැනට ශගන වහින් යමන්නත් පුවවන්  

එතැනින් ශල්ටිශයන් එන්න බැහැ  වශට්ටම මුහුය  ඒ Island එක, 

ඒ ශසෝබර් දූපත අශ් යටට අයිති එකක්  මි කලින් කියපු, යඬුවම් 

ලබන පුද්ගලයන් ඒ දූපතට ශගන ශගොසා යමන්නත් පුවවන් බව 

මම ශම් අවසා ිශේදී ප්රකි  කය ටිනුනවි   

ටිංග්පූරුශේ ශහශයොයින් මත්ද්රවයවලට ඇ බැහි වූවන්ට 

යඬුවම විදුලි පුටුවට යැවීමයි  ඒ යඬුවශම් යරුණු බව යැනශගන ඒ 

යශට් මනිසාසු ඒවිට ඇ බැහි වීම අඩු කයශගන තිශබනවි  අපි 

2767 2768 
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ශබෞද්ධිගමක යටක් වුේත්, ඒ විධියට විදුලි පුටුව මඟින් මයේ 

යඬුවම  දීම ක්රියිත්මක කශළොත් අනිගත යරුවන් ශව ලශවන්, 

අනිගත යට වැටියන් ශව ලශවන් යහපතක් ශවයි  එතශකොට ශම් 

මත්ද්රවය වයිපිය ශබොශහෝදුයට අඩු ශවයි කියලි මට ශලොකු 

වි ාවිසයක් තිශබනවි  ඒ නිසි අපට යැඩි යඬුවම් ක්රියිත්මක කයන 

වැඩ පිළිශවළක් අ ලගමනය කයන්න ශවනවි  ටිංග්පූරුශේ 

විශවමයි ශසෞදි අයිබිශත තත්ත්වයත්  ඒ අය මත්ද්රවය සම්බන්ධ 

වැයදිවලට, සාත්රී දූෂ්ඨේවලට යඬුවම හැනුයට ගල් ගහලි මයනවි  

ඒක ඒ යශට් මතිය  අපිත් ඒ විශව යඬුවම් ලබි ශයන්න පටන් 

ගත්ශතොත් මම මැරුම්, මත්ද්රවය සම්බන්ධ වැයදිකරුවන් අඩු ශවයි 

කියලි මම වි ාවිස කයනවි  ඒ නිසි මම වර්තමින 

අමිතයතුමිශගන් ්ල්ලි ටිනුනවි, ශම් සම්බන්ධ මති රීති යැඩි 

කයන්න කියලි   

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමි, ඔබතුමිට තව විනිඩි ශයකක කිලයක් ්තිරිව 

තිශබනවි  

 

ගු ගුණිනලක සාජපක්ෂ මහසත්ා 
(மாண்புமிகு குைதிலக ராஜபக்ஷ)  

(The Hon. Gunathilaka Rajapaksha) 

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට විනිඩි 14ක කිලයක් 

තිබුේි  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

යැන් ඒක අඩු ශවලි තිශබනවි  

 

ගු ගුණිනලක සාජපක්ෂ මහසත්ා 
(மாண்புமிகு குைதிலக ராஜபக்ஷ)  

(The Hon. Gunathilaka Rajapaksha) 

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, උශද් වරුශේ විපක්ෂ්ඨය 

පැත්ශතන් කියනවි ඇහුේි අශ් ආණ්ඩුව මැතිවයේවලට බශත 

කල් මයනවි කියලි  හැබැයි, ඒ අයට අපි මතක් කයන්න ඕනෑ, 

යහපිලන ආණ්ඩුව කිලශත අවුරුදු 03ක් යනතරු පළිත් පිලන 

මැතිවයේය පැවැත්වූශේ නැහැ කියන එක   අන්තිමට පළිත් 

පිලන මැතිවයේය තිබුශණ්, 2011දී   2015දී තමයි ඊළෙ පළිත් 

පිලන මැතිවයේය පවත්වන්න තිබුශණ්  නමුත්, අවුරුදු 3ක් 

වනතුරු - 2018 වනතුරු- ඒ ආණ්ඩුව පළිත් පිලන මැතිවයේය 

ති ශ  නැහැ   ඒ කිලශතත් ඔය සජබශත අය හිනුයි, ශේවීඨ  

සශහෝයයවරු හිනුයි   1982දීත් ජනමත විචියේයක් ශගනැල්ලි 

මැතිවයේය කල් යැම්මි අපට මතකයි  ඒ නිසි ශම්ක අහම්බයක් 

ශනොශවයි    

මිත් පළිත් සභිශේ හිටපු මන්ත්රීවයයකු හැනුයට යන්නවි, 

2018දී තමයි පළිත් සභි මැතිවයේය තියන්න නියමතව තිබුශණ්  

එවකට තිබුණු යහ පිලන ආණ්ඩුව 2019 වසය අවසින වනතුරු 

බලශත හිනුයි  ්තින් පළිත් සභි මැතිවයේය ති බිය  Charles 

Nirmalanathan) අය යැන් මැතිවයේ ්ල්ලනවි  ඒක විහිවවක්  

අපි මැතිවයේවලට භය පක්ෂ්ඨයක් ශනොශවයි  අශ් පක්ෂ්ඨය ශ්රී 

ලංකි ශපොදුජන ශපයමුේ  අපි මැතිවයේවලට භය නැහැ  නමුත්, 

අපි හිතන්න ඕනෑ කියේිවක් තිශබනවි  අපි අවුරුදු 5කට 

ජනතිවශගන් බලය අයශගනයි ශම් සභිවට ආශේ   ශකොවිඩ් 

වසංගතයට හිය ශවලි, අයගළයට මිස ගිනක් හිය ශවලි, අවුරුදු 

ශයකක්  නිකම්ම ඒ කිලය නිසාති වුේි  අපට ජනතිව ඡන්යය 

දුන්ශන් අවුරුදු 5කට  ඒ නිසි මම කියනවි පුවවන් නම් අපට 

අහිම වුණු ඒ අවුරුදු ශයකත් එකතු කයලි ශයන්න කියලි  ජනතිව 

අපට වැඩ කයන්න වයම දුන්නත්, අපට වැඩ කයන්න ්ඩ ලැබුශණ් 

නැහැ  අපි ඒ වැඩ ශකොටස කළ යුතුයි  ඡන්යවලට අපි භය නැහැ  

ඊළෙ මැතිවයේය ශකොයි ශමොශහොශත් ආවත් අශ් පක්ෂ්ඨයත්, 

අශ් යජයත් භය නැතිව, ශනොපැකිළිව ඒවිට මුහුේ ශයන්න 

ූ යිනම් බව උශද් වරුශේ ඒ ගැන ක ි කළ විපක්ෂ්ඨශත 

මන්ත්රීවරුන්ට මි මතක් කය ටිනුන්න ඕනෑ   

ශම් යශට් අධිකයේ ක්ශෂ්ඨේත්රය තුළ පවතින ප්ර ාන විසීමමට 

ගත්ත ක්රියිමිර්ග ගැන වර්තමිනශත  අධිකයේ විෂ්ඨයය භිය ගරු 

අමිතයතුමිට සාතුතිය පුය කයමන් මශව ක ිව අවසන් කයනවි    

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මයන්ත දිසිනියක මන්ත්රීතුමි  ඔබතුමිට විනිඩි 5ක 

කිලයක් තිශබනවි  

 

ගු මය්දත් දි්ානායක මහසත්ා 
(மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

How many minutes do I have, Sir?    

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
You have five minutes, Hon. Member.  
 
[2.49 p.m.] 

 

ගු මය්දත් දි්ානායක මහසත්ා 
(மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

Hon. Presiding Member, there is an old saying that 
goes, “Do not throw the baby out with the bathwater.”  
The Hon. Minister of Justice is present here. I think, our 
system  has failed.  So, we are in a situation  - I think we 
are in a unique situation, Hon. Minister - where we can 
actually think anew, think outside the box and bring in 
laws and regulations that can actually make that "system 
change" happen in this country.  That is required.  Hon. 
Minister, I know you are trying very hard. We have had 
several consultations with you in regard to the things that 
you want to do in your Ministry. So, let me first wish you 
well in those endeavours.  

However, Sir, we are in a situation like - පැදුශයන් බිමට 
වැටුේි විශව තත්ත්වයක්  We are bankrupt. We are actual-
ly economically bankrupt and also we are now politically 
and socially bankrupt.  We have to fix this country. In 
this time of adversity we have a good opportunity. If both 
sides of the aisle can work together,  we can actually fix 
this country now and have a system in place that we can 
be proud of and hand this country over to the next gener-
ation.  

However, is this the system change that was promised 
not so long ago? Look at the continuing scandals and 
allegations that are taking place even in this bankrupt 
state. Look at the coconut oil scandal that took place; 
look at the sugar scandal that took place. We, actually, as 
Samagi Jana Balawegaya and Samagi Tharuna Balawega-
ya, went to the Commission to Investigate Allegations of 
Bribery or Corruption and made a complaint. It has been 
two years now, but we still have not got any result as to 
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පිර්ලිශම්න්තුව 

what is happening with that investigation. There is noth-
ing that they have notified to any of us  as to what is go-
ing on with that investigation. 

Hon. Presiding Member, we say that we are one coun-
try with one system of law. However, sadly, we are like 
two countries with many systems of law - one law for the 
rich and the powerful and some other law for the poor and  
downtrodden villager who lives in a remote place in Pol-
onnaruwa, Ampara or any other area. If a villager picks 
up a coconut from a neighbour's compound, then the full 
extent of the law will be extended to him; he will have to 
face the full consequences of it. This is what we must 
change in this country. If you look at the Easter Sunday 
attack, Sir, we are still waiting for justice.  The families 
are waiting for justice; they are still crying at night won-
dering what happened. Hon. Minister, if we are to move 
forward in this country, we need to solve these issues. 
එශහම කයන්ශන් නැත්නම් අපට කවයිවත් ්දිරියට යන්න බැහැ 
කියන එක කනගිටුශවන් වුේත් ශම් අවසා ිශේදී කියන්න ඕනෑ  
I can understand the pain and the sufferings that those 
families are undergoing and I can relate to that.  

Sir, look at the laws that need to be put in place. For 
example,  we need laws in regard to contempt of court 
incidents and  we need an anti-corruption laws in this 
country.   In regard to Muslim divorce laws and  Kandyan 
divorce laws, we need to have new laws in place, so that 
this country will have a unified system. But we are still 
waiting for all that. 

Look at the number of rape incidents happening. Hon. 
Minister, a recent survey statistics on rape incidents re-
vealed that Sri Lanka has recorded the highest number of 
rape cases in Asia. It is a very sad state. Again, look at the 
sufferings of school children and sexual abuse of school 
children.   All in all, look at the plight of the school chil-
dren today.  

Also there was a story about animal cruelty doing 
rounds on Facebook, yesterday or the day before.  The 
Director of a certain hospital has ordered that all the dogs 
be beaten and chased out. There was a dog that was about 
to give birth and the pups that were born were stillborn. 
There are several cases like this. We are supposed to be a 
Buddhist country, but the number of cases regarding cru-
elty to animals are increasing. Therefore, we need to bring 
in laws to that effect. I do not know why it is not happen-
ing.    

Hon. Presiding Member, I will wind up by saying this. 
We look at Singapore, Dubai and other countries in terms 
of their development.  They were able to develop because 
they had stringent laws; they had one law for everybody.  
When Singapore Airlines went on strike in 1980, Prime 
Minister, Lee Kuan Yew said, “The rule of law will pre-
vail. If the pilots are going on with the strike and if they 
are not working, I will use the full extent of the law and 
sack them. I will take in a new set of pilots and continue 
with the Singapore Airlines. I will not let Singapore Air-
lines be grounded nor let the country fall.”  

So, I think it is time, we need to bring in laws that can 
actually be followed in this country, without using the 
police to hammer the Aragalaya or the boys that were in 
the Aragalaya.   We must use the police actually to en-
force law and order in this country.  

Hon.  Presiding Member, I know I have limited time, 
but I’ll wind up by saying this.  It is actually with a heavy 
heart that I see this country struggling to move forward. I 
look forward to seeing a change and hope that we can 
change this system by bringing in the laws and regula-
tions that are required. 

Thank you. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු විජිත ශහේයත් මන්ත්රීතුමි  ඔබතුමිට විනිඩි 8ක කිලයක් 

තිශබනවි  
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ගු විජිත් නහසේසත් මහසත්ා 
(மாண்புமிகு விஜித சஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අධිකයේ කියේි හි 

සම්බන්ධ පනත් ශකටුම්පත් කිහිපයක් පිළිබඳව අය සිකච්ඡිවට 

ලක් වනවි  ඒ පනත් ශකටුම්පත් සම්බන්ධශයන් අපට වි ිල 

ගැටලු නැහැ  නමුත් ගරු ඇමතිතුමනි, අපි ශකොච්චය මති රීති 

ශගනිවත්, ශම් ආර්ථික තත්ත්වයත් එක්ක මතිය, සයිචියය, 

සංසාකෘතිය නිවැරැදිව රැශකන්ශන් නැහැ   බුදු හිමුදුරුවන් 

වහන්ශසේ අවගඤාඤ ූ ත්රශත ්ති පැහැදිලිව ශද් නි කය 

තිශබනවි, "දු්පත්කම ඇති වන කල්හි ශහොය හතුයන් බිහි ශේ  

ශහොය හතුයන් ඇති වන කල්හි අවි ආයුධ බිහි ශේ  අවි ආයුධ ඇති 

වන කල්හි අපයිධ, මම මැරුම්, මංශකොල්ලකෑම් ඇති ශේ" 

කියලි  ඒ නිසි මතිශයන් විතයක් අපයිධ වළක්වි ගන්න  

පුවවන් කියලි අපි හිතන්ශන් නැහැ   

කුඩු ජිවියම ශම් තයම් වයි්ත ශවන්න, අපයිධ වැඩි ශවන්න 

ප්රධින ශහේතුව තමයි, සමිජ පයනම බිඳ වැටීම සහ ආර්ථික පයනම 

බිඳ වැටීම  මනිසාසු කුඩු විකුේන්ශන් සල්ලි ශහොයන්න ශවන 

කයන්න ශයයක් නැති නිසි  මට මතකයි, යරුවන් ශයශයශනකු 

්න්න අවුරුදු 26ක අම්මි ශකශනක් ගල්කිසාස උසිවි භූමශතදී 

යට ඇඳුශම් තියිශගන කුඩු පැකට් ශයකක් විකුේලි ශපොලීටියට 

අහු වුේි  ශපොලීටිය ප්ර ාන කයද්දී ඒ අම්මි කිේශේ, "මශව 

යරුශවෝ ශයන්නිට කිරි පැකට් එකක් ගන්න මම ශම් කුඩු පැකට් 

විකුේනවි" කියලි  එල්ලුම් ගහ -මයණීය යණ්ඩනය- තිශබනවි 

කියලි ශපනි ශපමත් ඒ අම්මි කුඩු පැකට්  විකුේන තත්ත්වයට 

පත් වන්ශන් ඇත්තටම ශම් තිශබන ආර්ථික ප්ර ාන නිසි  ඒ නිසි 

අය සමිජශත මතුශවලි තිශබන යැවැන්ත ආර්ථික අර්බුයයත් 

එක්ක අපයිධ, කුඩු ජිවියම්, පිතිලය, මම මැරුම්  වැඩි ශවනවි  

ඒ නිසි මතිශයන් පමේක් ශම් ප්ර ානය විසඳන්න පුවවන් කියලි 

අපි හිතන්ශන් නැහැ  ඒ සඳහි ශම් ආර්ථික පයනම ශවනසා විය 

යුතුයි  එශහම වුශේොත් පමේයි, ශම් අපයිධ සහ කුඩු ජිවියම් 

පිලනය කයන්න පුවවන් වන්ශන්   

විෂ්ඨ මත්ද්රවය ළෙ තබි ගැමමට අයිළව පැවැති ග්රෑම් 2 සීමිව 

ග්රෑම් 5 යක්වි වැඩි කිරීම සම්බන්ධශයන් කරුණු යක්වමන් 

ආණ්ඩුව පිර් ාවශයන් කිේවි, "හිය ශගවල්වල තය බයය අඩු 

කයගන්න ඕනෑ  එක ටියකරුවකුට රුපියල් 800ක් වියයම් 

2771 2772 

[ගරු මයන්ත දිසිනියක මහති  
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ශවනවි" කියලි   මි හිතන හැනුයට ඒක පිලනය කයන්න නම් -

ටියගත වන ප්රමිේය අඩු කයගන්න- ශම් විශව සංශ ෝධනයක් 

ශගශනන එක ප්රඥිශගෝචය නැහැ  ශමොකය, යශට් යැන් තිශබන 

තත්ත්වය අ ලව ඒ ග්රෑම් 2 සීමිව ග්රෑම් 5 කශළොත්, ග්රෑම් 5 ග්රෑම් 10 

කශළොත්, තව අවුරුදු ශයකතුනකින් ශවන ශද් බලන්න  මත් ද්රවය 

භිවිත කයන අය අය ්න්ශන් ලක්ෂ්ඨ 5ක්  නම්, ශම් නිසි ඒ 

ප්රමිේය ලක්ෂ්ඨ 10ක්, 15ක් යක්වි වැඩි වනවි  ශම් ශයෝජනිශේ 

අයමුේ ටියගත වන සංයයිව අඩු කිරීම නම්, ඒක වැරැදියි  නමුත්, 

්න් එහිට  වහින් මත් ද්රවය හි සම්බන්ධ මහි පරිමිේ ජිවියම්, 

මහි පරිමිේ වයිපිය නතය කිරීශම් අර් ශයන් විෂ්ඨ මත් ද්රවය ග්රෑම් 

10කට වඩි ළෙ තබිගත් අයට යැඩි මති රීති පනවමන්, ඇප ලබි 

ගැමශම් නුකක් අමිරු තත්ත්වයක් ඇති කශළොත්, 

අියයිචනිධිකයේයට  වහිල්ලි ඇප ලබිගන්නි තත්ත්වයක් ඇති 

කශළොත්, මහි පරිමිේ මත් ද්රවය ජිවියම්කරුවන්, මහි පරිමිේ 

වයිපිය ශමල්ල කිරීමක් අශ්ක්ෂ්ඨි කයන්න පුවවන්  නමුත් ශම් 

කුඩුවල ශගොදුරු බවට පත් වන අය, සිමිනයශයන් කුඩු ගහන අය 

පිලනය කයන්න නම්, ශම් තිශබන සමිජ, ආර්ථික තත්ත්වය 

ශවනසා කයන්න ඕනෑය කියන එක පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ   

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ධීවය ක්ශෂ්ඨේත්රයට අයිළව 

්දිරිපත් කයන ගැසට් නිශේයන තුනකුත් අය ්දිරිපත් කය තිශබන 

නිසි, එම ක්ශෂ්ඨේත්රය ගැනත් ක ි කයන්න මි ශමය අවසා ිවක් 

කයගන්නවි  ශම් වන ශකොට ධීවය ක්ශෂ්ඨේත්රයට අයිළව බයපතළ, 

යැශවන ප්ර ානයක් ඇති ශවලි තිශබනවි  විශ ේෂ්ඨශයන්ම වත්තල-

මීගමුව කලිපය පුයිවට වැලි හෑරීම පිළිබඳ අලුත් තත්ත්වයක් මතු 

ශවලි තිශබනවි  මීට කලින් Port City එක හැදීමට වැලි හියද්දී 

ඒ ප්රශද් ශත කිශලෝමීටය 6ක සීමිවට එහි පැත්ශත් මුහුදු යෑම 

ධීවයයන්ට සීමි කළි  මුලදී ශපොශයොන්දු වුශණ් කිශලෝමීටර් 6ක 

සීමිව කියලියි  නමුත් භිවිතශතදී ඒ සීමි උල්ලංෝනය කළි  ඒ 

නිසි ධීවයශයෝ වි ිල අපහසුතිවකට පත් වුේි  ඒ විශවම, 

වත්තල ්ඳලි ශකොච්චිකශඩ් යක්වි වන මුහුදු රණයය බයපතළ 

ශවයළ යියනයකට ලක් ශවලි තිශබනවි  එශහම තිබියදී Mu-

thurajawela LNG Project එකට තවත් වැලි  ෝන මීටර් මලියන 

1 5ක් අව යයි කියලි සඳහන් කය තිශබනවි  ඒ වයිපෘතිය 

සඳහිත් ඒ ප්රශද් ශත වැලි හියන්න යනවි  ඒ වැලි හෑරීම තුළ 

ශවයළ තවදුයටත් යියනයට ලක්වීම ටිදු වනවි   

ඒ විශවම, ශකොළඹ වයිය බටහිය ජැනුය වයිපෘතිය ඊශත 

ආයම්භ කළි  එය ආයම්භ කයනවිත් එක්කම මීගමුව ප්රශද් යට 

ධීවය අමිතයිං ශත නිලධිරින්  වහිල්ලි ධීවය සමති 

නිශයෝජිතයන් කැඳවි "ඔලන්ශයෝ" ශහෝටලශත රැසාවීමක් පවත්වි 

තිබුේි  ශකොළඹ වයිය බටහිය ජැනුයට වැලි  ගන්න අව යතිවක් 

තිශබනවි, ඒ නිසි වැලි හියන්න ්ඩ ශයන්න, එහිදී ටිදු වන 

හිනියට ඒ ප්රශද් ශත ධීවය කර්මින්තය කයන අයට යම් වන්දියක් 

ලබි ශයනවි කියලි පවසි තිශබනවි    

පරිසය හිනිය ශව ලශවන් වන්දියක් ශගවලි, ඒ ප්රශද් ශත 

ධීවය ජනතිවශව ජන ජීවිතය අවුල් කයන්නයි ශම් හයන්ශන්  

ධීවයයන් කවුරුවත් ඒකට එකෙ ශවලි නැහැ  ධීවය සමතිවලින් 

ඒකට බයපතළ විශයෝධයක් එල්ල ශවලි තිශබනවි  හැබැයි, 

අමිතයිං  නිලධිරින් කියලි තිශබනවි, "පසා ශයශනකුශගන් 

යුක්ත කමටුවක් අපි පත් කයනවි, ශම් වැලි හෑරීම 

අනිවිර්යශයන්ම ටිද්ධ කයනවි"යි කියලි   Port City එක 

ක්රියිත්මක කයද්දිත්, වැලි හෑරීම් ශව ලශවන් රුපියල් ලක්ෂ්ඨ 

විසාසක වන්දියක් ධීවය සමතිවලට ශයනවි කියලි ශපොශයොන්දු 

වුේි  නමුත්, ඒ කටයුත්තත් හරියිකියව ටිද්ධ වුශණ් නැහැ  අය 

වනශකොට ඒ ශවයළ රණයය ආයක්ෂ්ඨි කයන ප්රධින සා ින වන 

පිනුපන, පමුණුගම විශව ප්රශද්  බයපතළ ශවයළ යියනයකට ලක් 

ශවලි තිශබනවි  ශවයළ රණයය ආයක්ෂ්ඨි කයන තඹගල ගල් පයය 

 අය වනශකොට යියනයට හි පුපුයි යෑමට ලක් ශවලි තිශබනවි  

එශහම තිශයද්දීත් පරිසය ඇගැ උමක් නැතිව හදිටිශත බටහිය 

ජැනුයට ගන්න වැලි හියන්න යෑම තුළින් ඒ ප්රශද් ශත ධීවය 

ජනතිව වි ිල ඨ ඩිවට ලක් ශවනවි   

ශම්ක කයන්න ඕනෑ ක්රමයක් තිශබනවි  බටහිය ජැනුය 

වයිපෘතියට වැලි ලබි ගැමශම් අව යතිවක් තිශබනවි නම්, ඒ 

ධීවය ජනතිව යැ ලවත් කයලි, පරිසයයට හිනියක් ශනොවන 

විධියටත්, ශවයළ රණයය යියනය ශනොවන විධියටත් කටයුතු 

කයන්න තිබුේි  ශවයළ රණයය යියනයට ලක් ශවලි තිශබන නිසි, 

ඒ ප්රශද් ශත ජනතිවශව ශගවල් බලි ශගන ටිනුයදී ගහ ශගන 

යනවි  ඒ නිසි ශම් තත්ත්වය වහිම පිලනය කයන්න යජය 

මැදිහත් විය යුතුව තිශබනවි  "මීගමුව සංවර්ධන සැලැසාම" 

කියලි එකක් තිශබනවි  2030 අවුරුද්ය වනශකොට ඒ ප්රශද් ශත 

ධීවය ගම්මින සම්පූර්ේශයන්ම අශහෝටි වන සැලැසාමක් තමයි 

ඇත්තටම තිශබන්ශන්  විශ ේෂ්ඨශයන්ම  වත්තල සහ මීගමුව 

කලිපය තුළ ජීවත් වන ධීවය ජනතිව ශම් ප්ර ානය නිසි යැඩි ශලස 

ඨ ඩිවට පත්  ශවලි ටිනුනවි   ඔවුන්ශව ජීවත් වීශම් අයිතිවිටිකම 

ලබි ශයන්න; ඔවුන්ශව ජන ජීවිතය ආයක්ෂ්ඨි කය ශයන්න  බටහිය 

ජැනුයට ගන්න වැලි හියන්න කියමන් ධීවයයන්ට මුහුදු යන්න 

තිශබන අවසා ිව නැති කයන්න එපි  ආර්ථික අමිරුකම් යටශත් 

ජීවත් වන ධීවය ජනතිවට යසාසිව නැති කයන්න එපි  ඒ අයශව 

ශගවල් නුක මුහුයට යියනය ශවන්න ් ඩ හරින්න එපි  ඔවුන් 

ආයක්ෂ්ඨි කයන්න මැදිහත් ශවන්න කියලි ්ල්ලි ටිනුමන් මි 

නිහෙ වනවි   

ශබොශහොම සාතුතියි, මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මුජිබුර් යහුමින් මන්ත්රීතුමි  ඔබතුමිට විනිඩි හතක 

කිලයක් තිශබනවි  

 
[අ භි  3 03  

 

ගු මුජිබුර් සහුමා්ද මහසත්ා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

සාතුතියි, මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි   

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශ් සම ව ජන බල ශේගශත 

ජිතික ලැයිසාතුශවන් මන්ත්රී ධුයයට පත් ශවච්ච ඩයනි ගමශව 

යිජය ඇමතිතුමය ශම් ගරු සභිවට ඇවිල්ලි ක ි කළි  එතුමය 

ශමොනවි කියනවිය කියලි අපටත් ශත්රුශණ් නැහැ  එතුමය  හැම 

ශකනිටම බැේශගන, බැේශගන  වයි  කිට බැන්නිය කියලි 

අපි යන්ශන්ත් නැහැ  හිටපු ගමන් ඇමතිතුමිශව පැත්තටත් අත 

දික් කළි; අශ් පැත්තටත් අත දික් කළි  නමුත් අපි යන්ශන් 

නැහැ, එතුමය කිට බැන්නිය කියලි  මම හිතන විධියට, අය 

එතුමයට උසිවිශත නඩුවක් තිශබනවි  ලබන ශයසැම්බර් 15වැනි 

යි ඒ නඩුව යළි කැඳවන ශලසත්, එතුමයශව නඩුවට අයිළ  ටියලු 

ලිය කියවිලි  ්දිරිපත් කයන්න කියලි  අපයිධ පරීක්ෂ්ඨේ 

ශයපිර්තශම්න්තුවට උසිවිශයන් නිශයෝග කයලි තිශබනවි  

 සමහය විට ඒ නඩුව නිසිය යන්ශන් නැහැ, එතුමය කලබල ශවලි 

ශම් ගරු සභිවට ඇවිල්ලි අපි ඔක්ශකොටම බැේලි  වශත   

එතුමයට පිනට ජිතික ලැයිසාතුශේ මන්ත්රීකමක් ලබි දුන්නිට, 

එතුමය හරි නම් විපක්ෂ්ඨ නියකතුමිට මල් තියලි වඳින්න ඕනෑ 

කියලි මි එතුමයට කියන්න කැමැතියි  ශමොකය, අපි ඔක්ශකෝම 

මහන්ටි ශවලි, ඡන්ය අයශගන තමයි ශම් ජිතික ලැයිසාතුශේ 

මන්ත්රීවරු නුක ලබි ගත්ශත්   එතුමය ශකොශහේය ්ඳලි ඇවිල්ලි, 

අශ් ජිතික ලැයිසාතුශවන් පිනට මන්ත්රී ධුයයකට පත් වුේි   

2773 2774 



පිර්ලිශම්න්තුව 

2009 අවුරුද්ශද්   එතුමය එක්සත් ජිතික පක්ෂ්ඨශයන් පළිත් 

සභිවට තයග කළි  මි හිතන විධියට එයි එතුමය ඡන්ය 

ශයයිහක්වත් ගත්ශත් නැහැ  එතුමයට පළිත් සභිවටවත් යන්න 

අවසා ිවක් නැතිව ටිනුයදී තමයි අශ් විපක්ෂ්ඨ නියකතුමිශව 

ශහොඳකමට එතුමය  පිර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරියක් හැනුයට පත් 

කශළේ  නමුත්, එතුමය අය ශම් ගරු සභිවට ඇවිල්ලි එතුමිටම 

ගයහන තත්ත්වයට පත් ශවලි තිශබනවි   එතුමය භියව ටිනුන 

යිජය අමිතයිං ශත තිශබන ප්ර ාන, ඇමතිතුමි එක්ක තිශබන 

ප්ර ාන, එතුමයට ගැසට් ශනොකය තිශබන ආයතන පිළිබඳ ප්ර ාන, 

ඒවි ඔක්ශකොම ආණ්ඩුව ඇතුශළේ ශ යි ගන්න කියන එකයි  

එතුමය ට කියන්න තිශබන්ශන්  එතුමය රෑට යකින හීන, ශගයය 

ශවන ශද්වල් හිශත් තියි ශගන ඇවිල්ලි ශම් ගරු සභිශේ දී අපි 

එක්ක යණ්ඩු සරුවල් ඇති කය ගන්න එපි කියලි තමයි  එතුමයට 

කියන්න තිශබන්ශන්   

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ේෂ්ඨශයන්ම අධිකයේ 

අමිතයිං ය යටතට අයත් වන සංශ ෝධන පනත් ශකටුම්පත් 

කීපයක් ශයවනවය කියවීම සඳහි අය  ශම් ගරු සභිවට ්දිරිපත් 

කය තිශබනවි  ඒ විශවම විෂ්ඨ වර්ග, අබිං සහ අන්තයියයියක 

ඖෂ්ඨධ වර්ග (සංශ ෝධන) පනත් ශකටුම්පත තුළින් මත් ද්රවය 

විනි  කිරීම, වැටලීම සම්බන්ධව  තිශබන මති රීති තව-තවත් 

තදින් ක්රියිත්මක කයලි, ඒවි භිවිත කයන අයට මතිශයන් 

ගැලශවන්න අවසා ිව ශනොලැශබන ආකියශත  මති රීති ශගන 

ඒම පිළිබඳව  ගරු ඇමතිතුමිට අපි සාතුතිවන්ත වනවි  

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු ජනිධිපතිතුමි අය උශද් 

වරුශේ ශම් ගරු සභිවට ඇවිල්ලි කිේවි, ත්රසාතවියය වැළැක්වීශම් 

පනතට සංශ ෝධන ශගශනනවි කියලි    ජනිධිපතිතුමි අගමැති 

ශවලි හිටපු කිලශතත් එක්සත් ජිරණන්ශව මිනව හිමකම් 

ශකොමසමට ශම් පනත සංශ ෝධනය කයනවි කියලි ශපොශයොන්දු 

වුේි  හිටපු ජනිධිපති ශගෝධිභය යිජපක්ෂ්ඨ මැතිතුමිත් කිේවි, 

ශම් පනත සංශ ෝධනය කයනවි කියලි   

නමුත්, අපි අහන්ශන්  කවයිය ශම් ත්රසාතවියය වැළැක්වීශම් 

පනත සංශ ෝධනය කයන්ශන්   හැම යිම ඇවිල්ලි කියනවි, 

පනත සංශ ෝධනය කයනවි කියලි  නමුත්, දින වකවි ලවක් 

නැහැ   සංශ ෝධනය කයන්ශන් කවයි ය කියලි කියන්ශන් නැහැ,  

සංශ ෝධනය කයනවි කියලි කියනවි  2015 - 2019 ආණ්ඩු 

කිලශත එතුමි අගමැති ශවලි ටිනුයදීත් ඒක කිේවි  ශගෝධිභය 

යිජපක්ෂ්ඨ මැතිතුමිත් කිේවි  හිටපු අධිකයේ ඇමතිතුමිත් කිේවි  

නමුත්, සංශ ෝධනය ශවන පිටක් නැහැ   

ඒ පනත  සංශ ෝධනය ශනොකය,  ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ටිනුන 

විරුද්ධවිදින් යඩයම් කයන්න ශම් ත්රසාතවියය වැළැක්වීශම් පනත 

පිවිච්චි කයනවි කියලි අපට ශපශනනවි   ඒ පනත භිවිත 

කයමන් වසන්ත මුයලිශව කියන ශිෂ්ඨය නියකයිත්, ඒ විශවම 

ටිරිධම්ම සාවිමීන් වහන්ශසේත් අය ශවන ශකොට යඳවිශගන 

්න්නවි   මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශ්රී ලංකිශේ මිනව 

හිමකම් ශකොමසම පැහැදිලිවම කියලි තිශබනවි,  ඒ ශයශයනි 

අත්අඩංගුවට අයශගන තිශබන එක ්තිම අසිධියේයි, අයුක්ති 

සහගතයි, ඒ ශයපළට සිමිනය මතිය ක්රියිත්මක කයන්න පුවවන්  

කියලි  ශ්රී ලංකිශේ මිනව හිමකම් ශකොමසම පසු වය සතිශත එළි 

යැක්වූ විර්තිවකින් ඒක කියලි තිශබනවි  එශහම නම් ශමොකට ය 

ශම් මතිය  ලබන සුමිනය ශවන ශකොට ඒ අය යඳවිශගන ටිනුන 

දින 90 - මිස තුන - අවසිනයි  අපි අධිකයේ ඇමතිතුමිශගන් 

අහන්න කැමැතියි, දින 90ක් යඳවි තබි ගන්න එක තවත් දික් 

කයනවි ය, එශහම නැත්නම් ශම් දින 90 අවසින ශවන නිසි ඒ 

ශිෂ්ඨය ක්රියිකිරින් ශයශයනි නියහසා කයනවිය කියලි  අපට ඒකට 

උත්තයයක් ශයන්න ඕනෑ  ත්රසාතවියය වැළැක්වීශම් පනත 

සංශ ෝධනය කයනවි කියලි,  ත්රසාතවියය වැළැක්වීශම් පනත 

යටශත් තමන්ට විරුද්ධව අයහසා පළ කයන අය යඳවි තබි ගැමම 

හි අත්අඩංගුවට ශගන ඒ අය  මර්යනය කිරීම ගැන අපි තයබල 

ශලස අශ් විශයෝධය පිනවි  ඒක ජිතයන්තයශතත් අය ශවන 

ශකොට ක ි බහට ලක් ශවලි තිශබනවි  විශ ේෂ්ඨශයන් ම යුශයෝපි 

සංගමය පසු වය සතිශත පවත්වපු රැසාවීශම්දී පවි ශම් ත්රසාතවියය 

වැළැක්වීශම් පනත ගැන සිකච්ඡි කයලි තිශබනවි  ඔවුන් 

ආණ්ඩුවට යන්වලි තිශබනවි, වහිම ශම් පනත සංශ ෝධනය 

කයන්න කියලි  එශහම ශනොකය ආණ්ඩුව හිතුමශත් යන්න 

 වශයොත් GSP Plus එකටත් අනතුරුයියක තත්ත්වයක් ඇති 

ශවන්න පුවවන් කියන එකත් අපි මතක් කයන්න කැමැතියි  

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ේෂ්ඨශයන් මම ශම් 

කියේය කියන්න ඕනෑ  2021 ශනොවැම්බර් 02වැනි යි මම 

මතිපති ශයපිර්තශම්න්තුවට ලිපියක් දුන්නි  පසු  වය කිලශත 

මතිපති ශයපිර්තශම්න්තුව ආණ්ඩුශේ ප්රබලයන්ට යිපු  නඩු වි ිල 

ප්රමිේයක් ්ල්ලි අසා කයගත්ති  ඒ හිටපු ඇමතිවරුන් ශවන්න 

පුවවන්, වර්තමින ඇමතිවරුන් ශවන්න පුවවන්, ආණ්ඩුවත් 

එක්ක ග ලශය ල කයපු අය ශවන්න පුවවන්,  ජනිධිපතිතුමි ළඟින් 

හිටපු අය ශවන්න පුවවන්,  ඒ ටියලුශයනිට සම්බන්ධ නඩු නුක 

්ල්ලි අසා කය ගත්ති   2021 ශනොවැම්බර් මිසශත 02වැනි යි අපි 

ලිපියක් භිය දුන්නි,  ශතොයතුරු යැන ගැමශම් පනත යටශත් ඒ 

විසාතය නුක අපට ලබි ශයන්න කියලි   මූලිසනිරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, මම යවපු ලිපියට  2022 ශපබයවිරි මිසශත 01වැනි 

යි මතිපති ශයපිර්තශම්න්තුව මට ලිපියක් එවි තිබුේි  එතුමන්ලි 

ඒ ලිපිශත වැයගත් ශයයක් කියලි තිශබනවි  එහි Right to Infor-

mation Act එශක් අංකය යිලි, "Reply Letter" කියලි සඳහන් 

කය තිශබනවි, "The information requested relate to many 
cases instituted before High Courts in many parts of the is-
land. The process of collecting the necessary information 

would therefore require a reasonable length of time." කියලි  

ඒ කියන්ශන් සිධියේ කිලයක් අව යයි ලු  මතිපති 

ශයපිර්තශම්න්තුව මට ශම් ලියුම එේශේ, 2022 ශපබයවිරි මිසශත 

01වැනි යි  යැන් ඒකට මිස 08ක් ගත ශවලි,  මිස 09කට 

ආසන්න කිලයක් ශවනවි   ගරු ඇමතිතුමනි,  මතිපති 

ශයපිර්තශම්න්තුවට තවම බැරි ශවලි තිශබනවි,  ්ල්ලි අසා කය 

ගත්ත නඩුවල විසාතය නුක ලබි ශයන්න  ලේජයි  යශට් මතිය 

ක්රියිත්මක කයන, යශට් ජනතිව මතිශත සිධියේත්වය 

බලිශපොශයොත්තු ශවන මතිපති ශයපිර්තශම්න්තුව ශමන්න ශම් 

විධියට ශනොසැලකිලිමත්ව වැඩ කයනවි නම් ශමොකක්ය  ශම් යශට් 

මතිය  ගරු ඇමතිතුමනි  මතිපති ශයපිර්තශම්න්තුවම මතියට 

ගරු කයන්ශන් නැහැ  ඇයි, ඒ ශතොයතුරු ශයන්න බැරි  ආණ්ඩුශේ 

නියකයන්ශව විසාතය නිසිය  ආණ්ඩුශේ ඇමතිවරුන් සම්බන්ධ 

්ල්ලි අසාකය ගත් නඩු නිසිය  එශහම නැත්නම්, ඒවි ශයන්න 

එපි කියලි මතිපති ශයපිර්තශම්න්තුවට ආණ්ඩුශවන් බලපෑම් 

එනවිය කියන ප්ර ානය අපි අහන්න කැමැතියි  මූලිසනිරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, මතිපති ශයපිර්තශම්න්තුව අය ්ති කනගිටුයියක 

තත්ත්වයකට පත් ශවලි තිශබනවි   

මම මතක් කයන්න ඕනෑ තව විශ ේෂ්ඨ ශයයක් තිශබනවි  පිසාකු 

ශබෝම්බ ප්රහියයට සම්බන්ධ සියි ශජසාමන් කියන කින්තිව 

තමයි සහයින්ලි එක්ක ්ඳලි ශ රුණු එකම කින්තිව  

සහයින්ශව බිරිඳ ජනිධිපති ශකොමසමට දීපු කටඋත්තයශත පවි 

ඇය කියනවි, "සියි ශජසාමන් මැරුශණ් නැහැ  ශබෝම්බ 

පිපිරුේිට පසාශසේ  ඇය එළිශත ක ි කය කය හිනුයි මට ඇහුේි" 

කියලි  සහයින්ශව බිරිඳශව කටඋත්තයශත එශහම තිශබනවි  

අපි හැම යිම කිේවි, ශම් සියි ශජසාමන් අල්ලිගන්න කියලි  

සියි ශජසාමන් ශව ලශවන් DNA පරීක්ෂ්ඨේ ශයකක් කළි  ශම් 

ශබෝම්බ ප්රහියය සම්බන්ධශයන් වූ පිර්ලිශම්න්තු විශ ේෂ්ඨ කියක 

2775 2776 

[ගරු මුජිබුර් යහුමින් මහති   
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සභිව යන අතශර් එක පරීක්ෂ්ඨේයක් කළි  ජනිධිපති පරීක්ෂ්ඨේ 

ශකොමෂ්ඨන් සභි විර්තිව යන අතශර් නිශයෝගයක් දුන්නි, තවත් 

පරීක්ෂ්ඨේයක් කයන්න කියලි  ඒ DNA පරීක්ෂ්ඨේ ශයශක්දීම සියි 

ශජසාමන්ශව මළ ටිරුය කල්මුශන් ශබෝම්බ පිපිරුණු තැන තිබුශණ් 

නැහැයි කියන එක තහවුරු වුේි  ඒ කියන්ශන්, සියි ශජසාමන් 

්න්නවි කියන එකයි  මිස කීපයකට කලින් ශපොලීටිය භියව 

හිටපු ඇමතිවයයි පිර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්ලි කිේවි, "සියි 

ශජසාමන් මයැදිලි කියලි අපි සැක කයනවි  නැවත වතිවක් ශම් 

DNA පරීක්ෂ්ඨේය කයන්න ඕනෑ" කියලි  ඊට පසාශසේ තුන්ශවනි 

වයටත් ඒ පරීක්ෂ්ඨේය කළි  යැන් තුන්ශවනි වයටත් ඒ විර්තිව 

නිකුත් ශවලි තිශබනවි  මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එතැන 

වළ යමපු මළ ටිරුරු එක්ක සියි ශජසාමන්ශව මවශව DNA 

සැස ශඳන්ශන් නැහැ  එශහම නම් සියි ශජසාමන් ්න්නවි  සියි 

ශජසාමන් ්න්දියිවට යවන්න උයවු කයපු අබුබකර් කියන 

කලවංචිකුඩි ශපොලීටිශත OIC මහත්මයි තවම CID එශක් 

අත්අඩංගුශේ ්න්නවි  නමුත්, මට තිශබන ප්ර ානය තමයි, 

ආණ්ඩුව සියි ශජසාමන් ශහොයනවිට වඩි, සියි ශජසාමන් 

මැරුේි කියලි තහවුරු කයන්න මහන්ටි වන එක   

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමිශව ක ිව අවසන් කයන්න  

ඔබතුමිට ශවන් වූ කිලය අවසිනයි   

 

ගු මුජිබුර් සහුමා්ද මහසත්ා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මම ්ක්මනින්  ක ිව අවසින කයන්නම්, මූලිසනිරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි    

ඒ ඇයි  සියි ශජසාමන් ශහොයි ගත්ශතොත් ශම් ටියලු ශතොයතුරු 

ශහොයි ගන්න පුවවන් වන නිසි  ශමොකය, සහයින්ශව 

කණ්ඩියශම් යැනට ජීවතුන් අතය ්න්නවි කියලි තහවුරු ශවලි 

තිශබන එකම ශකනි තමයි, සියි ශජසාමන් ශනොශහොත් පුලසාතිම 

මශහේන්ද්රන්  ඒ නිසි අපි ආණ්ඩුවට කියනවි, සියි ශජසාමන් 

මැරුේිය කියලි තහවුරු කයන්න මහන්ටි ශවන්න එපි කියලි  

ඇය ්න්දියිවට යවන්න උයවු කයපු ශපොලීටිශත OIC මහත්මයිත් 

අය වනශකොට ්න්ශන් අත්අඩංගුශේ  ්න්දියි ල ආණ්ඩුශේ ්න්න 

ආයක්ෂ්ඨක උපශද් කවයයි කීප වතිවක් ලංකිවට ආවි  ඒ 

ශවලිශේ අපි ආයක්ෂ්ඨක යිජය ඇමතිතුමිශගන් ප්ර ාන කළි, 

්න්දියි ල ආයක්ෂ්ඨක උපශද් කවයයිත් එක්ක සිකච්ඡි කයලි 

සියි ශජසාමන් ්න්දියිශේ ්න්නවි නම්, ලංකිවට ශගන්වි 

ගන්න වැඩ පිළිශවළක් සකසා කළිය, ඒ ගැන ්ල්ලීමක් කළිය 

කියලි  නමුත්, එවැනි කිටිම ්ල්ලීමක් කයලි නැහැ, මූලිසනිරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

යැන් ඔබතුමිශව ක ිව අවසන් කයන්න, ගරු මන්ත්රීතුමනි  

 

ගු මුජිබුර් සහුමා්ද මහසත්ා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ්ක්මනින් මශව ක ිව 

අවසින කයන්නම්   

අවසින ව ශයන් මම ගරු ක ිනියකතුමිශගන් ්ල්ලීමක් 

කයනවි  යැන් ද්විත්ව පුයවැටිභිවය ගැන පිර්ලිශම්න්තුශේ වි ිල 

ප්ර ානයක් තිශබනවි  ද්විත්ව පුයවැටියන් විතයක් ශනොශවයි, ශම් 

පිර්ලිශම්න්තුශේ විශද්ශිකශයෝත් ්න්නවි කියලි ක ිවක් 

තිශබනවි  ඒ නිසි පිර්ලිශම්න්තුවටත්, ක ිනියකතුමිටත් වග 

කීමක් තිශබනවි, ශම් සම්බන්ධශයන් ශහොයන්න  විශ ේෂ්ඨ කියක 

සභිවක් පත් කයලි,  ඒ විශ ේෂ්ඨ කියක සභිවට බලය ලබි ශයන්න  

එතශකොට ඒ විශ ේෂ්ඨ කියක සභිව හයහි පිර්ලිශම්න්තුව තුළ 

්න්න ද්විත්ව පුයවැටිශයෝ කවුය කියලි හඳුනි ගන්න පුවවන්  

ශබැිශහොම සාතුතියි  
 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු මුජිබුර් යහුමින් මැතිතුමි 

නෙපු ප්ර ානයට ශකනු උත්තයයක් ශයන්න ඕනෑ  එතුමිත් 

යන්නවි, මම පිසාකු ්රියි ප්රහියය පිළිබඳ ජනිධිපති පරීක්ෂ්ඨේ 

ශකොමෂ්ඨන් සභිශේ සික්ෂිකරුශවක් කියන එක  ඒ නිසි මම ඒ 

පිළිබඳව දීර්ෝ ව ශයන් ක ි කයන්න යන්ශන් නැහැ  එතුමිත් 

එහිදී සික්ෂි දුන්නි   

පිසාකු ප්රහියය වැනි ප්රහියයක් ටිද්ධ ශවන්න ්ඩකඩ 
තිශබනවිය කියලි කියපු නිසිම මම අවුරුදු ශයකහමියක් තිසාශසේ 
ශම් පිර්ලිශම්න්තුව තුළ වින්දිතයකු විධියට තමයි හිනුශත  
ජිතිවියය අවුසාසන ශකශනකු විධියට මම ශල්බල්ශවලිත් හිනුයි  
ශම් පිළිබඳව පරීක්ෂ්ඨි කළ ජනිධිපති පරීක්ෂ්ඨේ ශකොමසමත් 
කියලි තිශබනවි, එවකට මතිය ක්රියිත්මක කයන ආයතන, 
පකවවුඩකරුට ශවඩි ති බි මසක්, ඒ පිළිබඳව ශසොයි බලි කටයුතු 
ශනොකයපු නිසියි ඒක වුශණ් කියලි   

ඇත්ත ව ශයන්ම උශද් ගරු ජනිධිපතිතුමි කිේශේ, 
ත්රසාතවියය වැළැක්වීශම් පනත සංශ ෝධනය කයනවි කියලි 
ශනොශවයි  ඒ පනත මීට අවුරුද්යකට කලින් සශ ෝධනය කයලි 
තිශබනවි  ඒ පනත ශව ලවට අලුතින් පනතක්  ශවන්න මම 
කමටුවක් පත් කයලි තිශබනවි  ඒ කමටුව තුළින් අපි 
බලිශපොශයොත්තු ශවනවි, ්දිරි මිස තුනක විශව කිල සීමිවක් 
ඇතුළත ඒ ශව ලවට අලුත් පනත් ශකටුම්පතක් ්දිරිපත් කයන්න 
කියලයි   

 

ගු කුමාස නවල්ගම මහසත්ා 
(மாண்புமிகு குமார தவல்கம) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට විනිඩියක්  ශයන්න, ගරු 

ඇමතිතුමිශගන් ප්ර ානයක් අහන්න   

යැන් ශම් ගරු සභිශේදී අශ් මුජිබුර් යහුමින් මන්ත්රීතුමි 
කිේවි, ත්රසාතවියය වැළැක්වීශම් පනත සංශ ෝධනය ශවනවි 
කියලි  මට අහන්න තිශබන්ශන් ශම්කයි  ඒ පනත සංශ ෝධනය 
කයනවිට මම විරුද්ධ නැහැ  නමුත්, ශම් ගරු සභිශේදීම සුමින 
ශයකකට ්සාශසල්ලි ශම් පිර්ලිශම්න්තුශේ ්න්න ආණ්ඩු 
පක්ෂ්ඨශත සහ විපක්ෂ්ඨශත මන්ත්රීවරු පිළිගත්ති, අමයකීර්ති 
මහත්මයි ෝිතනය කශළේ ත්රසාතවිදීන් කියලි  ඒ විශවම, මට 
ගැහුශේත් ත්රසාතවිදීන්  ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසි තමයි මම 
ඔබතුමිශගන් අහන්ශන්, ත්රසාතවියය වැළැක්වීශම් පනත 
සංශ ෝධනය කයනවිය, නැත්නම් අශහෝටි කයනවිය කියලි  
ශමොකය, එශහම වුශේොත් අමයකීර්ති මහත්මයිට විශවම අපටත් 
ශලොකු අවිටියක්, අසිධියේයක් ටිද්ධ ශවනවි  ඇත්තටම 
ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨය, විපක්ෂ්ඨය යන ශයශගොල්ලන්ම කිේවි, ත්රසාතවිදී 
නියකශයෝ තමයි අමයකීර්ති මහත්මයි ෝිතනය කශළේ කියලි     

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ත්රසාතවියය වැළැක්වීශම් 

පනත සංශ ෝධනය කයන්න ශනොශවයි අපි බලිශපොශයොත්තු 

2777 2778 



පිර්ලිශම්න්තුව 

ශවන්ශන්  ඒ ශව ලවට අලුතින් පනතක් ශවන්නයි අපි 

බලිශපොශයොත්තු ශවන්ශන්  ජිතික ආයක්ෂ්ඨිව කියන එක අපට 

අඩුශකොට තක්ශසේරු කයන්න බැහැ  අපි 2015දී ඒ ශව ලවට 

පනතක් ශකටුම්පත් කළි, Counter Terrorism Bill කියලි  ඒ 

පනත් ශකටුම්පත  පිර්ලිශම්න්තුවට ශගනිවි  මට මතක හැනුයට, 

ඒක ්දිරිපත් ක ශළේ එවකට හිටපු තිලක් මියපන ඇමතිතුමි   

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, කවුරුත් බලිශපොශයොත්තු 

ශනොවුණු ආකියයට පිසාකු ප්රහියය ටිද්ධ වුේිට පසාශසේ, ඒ පනත් 

ශකටුම්පත ගැන කිටිශවකුට උනන්දුවක් තිබුශණ් නැහැ  එයි 

්දිරිපත් වූ පනත් ශකටුම්පත අ ලව ත්රසාතවියය වැළැක්වීමට 

පියවය ගත යුතුයි කියන මතශත හැ ශමෝම හිනුයි  ශම් වන විට 

යශට් තත්ත්වය ශවනසා ශවලි තිශබනවි  නමුත් ජිතික ආයක්ෂ්ඨිව 

ශයව ලශකොට ශනොතබි, මහජන ආයක්ෂ්ඨිව, මහජනතිවශව 

අයිතිවිටිකම් ආයක්ෂ්ඨි වන විධියට තුලනිත්මක ශලස අලුත් 

පනත් ශකටුම්පතක් සකසා කයන්න කමටුවක් පත් කයලි ශම් වන 

විටත් ඒ වැඩ කටයුතු ආයම්භ කයලි තිශබනවි   

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මධුය විතිනශව මන්ත්රීතුමි  ඔබතුමිට විනිඩි 9ක 

කිලයක් තිශබනවි  
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ගු නීිනඥ මධුස විත්ානන  මහසත්ා 
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி மதுர விதானசக)  

(The Hon. Madhura Withanage, Attorney-at-Law)  

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අය ප්රසාතුත කියේිවලින් 

එපිටට  වහින් ත්රසාතවියය ගැන සිකච්ඡිවක් මතු ශවලි තිශබනවි  

ශම් වන විට ශලෝකශත new terrorism - නව ත්රසාතවියය - සහ 

traditional terrorism කියලි ශකොටසා ශයකකට ශබදිලි 

තිශබනවි  පසු වය කිලශත ත්රසාතවියය - terrorism - ගැන 

ජිතයන්තයය, විශ ේෂ්ඨශයන්ම එක්සත් ජිරණන්ශව ප්රඥ්ති තුළ 

Resolutions pass කයලි තිශබනවි  ඒ විශවම, FBI ආයතනය 

ත්රසාතවිදියි කියන්ශන් කවුය කියලි නිර්වචන ්දිරිපත් කයලි 

තිශබනවි  ඒ නිසි ත්රසාතවිදින්ට සුදු හුණු ගින්න එපි  ජිතික 

ලැයිසාතුවලින් ආපු සමහය මනිසාසු පසු වය කිලශත ත්රසාතවිදින් 

විධියට වැඩ කළි  ඒ අය අත්අඩංගුවට ගන්නවි අපි යැක්කි  ඒ 

නිසි ජිතික ආයක්ෂ්ඨිව ගැන සැලකිලිමත් ශවන්න  ත්රසාතවියයට 

සම්බන්ධ අයට සුදු හුණු ගින්න ලෑසාති ශවන්න එපි කියලි අපි 

ශම් උත්තරීතය සභිශවන් ්ල්ලනවි  ත්රසාතවිදියි කියන එක 

විවයේය කයලි තිශබන විධිය Google  වහින් බලන්න පුවවන්  

එතශකොට ඒ ගැන ශහොඳටම යැනගන්න පුවවන්  ශම් පිළිබඳව අපට 

උපශයසා ශයන, පනත්වලට සංශ ෝධන ශවන්න කියන ජිතයන්තය 

ආයතනවල, ඒ යටවල ත්රසාතවියය කියන එක ශහොඳට නිර්වචනය 

කයලි තිශබනවි   

මම අලි ස රි ඇමතිතුමිටත්, ඒ විශවම විජයයිස යිජපක්ෂ්ඨ 

ඇමතිතුමිටත් සාතුතිවන්ත ශවනවි  නවවැනි පිර්ලිශම්න්තුශේ 

ආයම්භශත ටිට ්තිම කඩිනමන් පනත්වලට සංශ ෝධන යිශියක් 

එතුමන්ලි ශගනැත් තිශබනවි  ඒ නිසි පනත්වලට වැඩිම 

සංශ ෝධන ශගනිපු පිර්ලිශම්න්තුව විධියට අශ් පිර්ලිශම්න්තුව 

සලකන්න පුවවන්  ශමොකය, වසය ගේනිවක් අවධිනයට ලක් 

ශනොවූ මතිවලට අය වන විට විශ ේෂ්ඨ සංශ ෝධන ශගනැත් 

තිශබනවි   

 අයත් ්තිම ප්රගතිශීලි මති සංශ ෝධන කිහිපයක් ශගනැල්ලි 

තිශබනවි  ශමතැනදී විශ ේෂ්ඨශයන් සුව හිමකම් අධිකයේ ක්රමය 

ගැන මට කියන්න පුවවන්  ගරු ඇමතිතුමනි, විකවජ මහිධිකයේ 

විශව අධිකයේවල විකවජ වැඩ කටයුතු  ක්තිමත් කයන්න, 

කිර්යක්ෂ්ඨම කයන්න, විශ ේෂ්ඨශයන් වයිපියවලට, ආර්ථිකයට 

වැයගත් ශවන ක්ෂ්ඨකවක ක්රියිමිර්ග ගන්න තමයි සුව හිමකම් 

අධිකයේ පිහිශටේශේ  ඔබතුමි මට යැ ලම් දුන් විධියට අය වන විට 

එම අධිකයේවල නඩු 10,000ක් පමේ තිශබනවි  Trial 1,000ක් 

විතය යනවි  එශහම නම්, තව පරිපිලන වියයමක් යයලි යශට් 

ජනතිවශව බදු මුයල් තවදුයටත් නිසාති කයන සුව හිමකම් 

අධිකයේ ක්රමශයන් ඔ බට  වහිල්ලි කයන ශයයක්ය යැන් කයන්න 

යන්ශන්ත්  ශම් ගැන මම ඔබතුමිශගන් ඇහුවිම ඔබතුමි ශහොඳ 

උත්තයයකුත් දුන්නි  Administration of Justice Law එක 

යටශත්, ඒ කියන්ශන් 1973දී නම් ශමවැනි අවසා ිවකදී යම් කිටි 

standard format එකක් පුයවලි තමයි ඒ නඩුව භිය ශයන්න ඕනෑ  

නමුත්  විවිධ වැල්වටියම් ලියලි, පැමකවලි යිලි, ලිපි ශල්යන 

වි ිල ප්රමිේයක් ්දිරිපත් කයලි, ඒවි ගැන තර්ක විතර්ක 

කයලි, මිස ගේන්, වසය ගේන් දින අයශගන ඒ නඩු විසඳන්න 

කල් ගත කයනවි නම්, වනුනිකම රුපියල් මලියන 1 5කට අඩු 

නඩු ්ක්මනින් අවසන් කිරීමට පරිපිලන කිර්යක්ෂ්ඨමතිව 

 ක්තිමත් කයනවි කියලි ඔබතුමන්ලි හිතන ශද් නම් ශම් තුළින් 

ශවන්ශන් නැහැ  අපි මූලිකවම ශමයින් බලිශපොශයොත්තු ශවන්ශන් 

ටිවිල් අධිකයේවල තිශබන බය -ඨ ඩනය- අඩු කයලි ්ති දියුණු, 

කිර්යක්ෂ්ඨම තත්ත්වයකට එම අධිකයේ ශගන ඒමයි  ඒ විශවම, 

ශමම කියේශතදී අපට ය ිර් විදීව කටයුතු කයන්න පුවවන් 

නම් අපි ්තිම වැයගත් තැනකට එනවි  

අය අපි වයිපිය කිරීශම් පහසුකම් යර් කශත - Ease of Doing 

Business Index - ටියවන සා ිනශත ්න්ශන්  Global Competi-

tiveness Index එශක් අූ හතයවන සා ිනශත ්න්ශන්  ඒ විශවම 

Corruption Perceptions Index එශක් එකටියශයවන සා ිනශත 

්න්ශන්  

හැබැයි, අධිකයේ ක්රමය කිර්යක්ෂ්ඨම කය ගන්න පුවවන් 

වුශේොත්, අපට ්තිම ශේගශයන්  වයිපිය පහසු කිරීශම් 

යර් කශත ්හළට එන්නත් පුවවන්   

අය යවසත් ්ති වැයගත්   අශ් යට වයිපිය පහසු කිරීශම් 

යර් කශත ්හළට ශවන්නට කමටුවක් පත් කයන්න කියි මම 

පිර්ලිශම්න්තුශවන් ්ල්ලුවි  ඒ ශයෝජනිව පිර්ලිශම්න්තුශවන් 

අ ලමත කයලි ක ිනියකතුමි ළෙට යවලි තිශබනවි  ඒ හයහි 

අපි බලිශපොශයොත්තු ශවන්ශන් ශම් යශට් වැඩකටයුතු කිර්යක්ෂ්ඨම  

කයන්නයි  නමුත් අපි තවදුයටත් අනව ය පරිපිලන ඨ ඩනයක් 

ශම්ශකන් ලබි ගන්න බලිශපොශයොත්තු ශවනවි නම්, ඒක ්ෂ්ඨාට 

ශවන්ශන් නැහැ  මම හිතන හැනුයට, අශ් යට ආටියිශේ වැඩිම 

මති තිශබන යට බවට පත් ශවනවි විශවම, ශලෝකශත වැඩිම 

මති කඩන යටවල් අතයත් අංක එකට විශව ්න්නවි  ඒකයි, 

Corruption Perceptions Index එශක් අපි 102වන තැනට 

ඇවිල්ලි ්න්ශන්   

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මති හැදුවිට වැඩක් නැහැ  අය 

යිජය පරිපිලනය අන්ත දූෂිත තැනකට වැනුලි  යිජය පරිපිලන 

නිලධිරින් ශකළින් වැඩ කයනවි නම්, යශට් දූෂ්ඨේ, වැයදි 

අක්රමකති අඩු ශවනවි ව ැිශවම, ජනතිව යසාතියිදු ශවන්ශන් 

නැහැ  මම ශම් කියන්ශන් සමසාත නිලධිරින්ට ශනොශවයි, අය ශම් 

පිර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්ලි ්න්න නිලධිරින්ට ශනොශවයි  දූෂිත 

නිලධිරින් අතශළොසාසකශව ක්රියි කලිපය නිසි ශම් 

පිර්ලිශම්න්තුව ශකොපමේ මති හැදුවත් වැඩක් නැහැ  අය ග්රිම 

නිලධිරියිශව ්ඳලි ප්රිශද්ශීය ශල්කම්  කිර්යිලය යක්වි,  

ප්රිශද්ශීය ශල්කම් කිර්යිලශත ටිට අමිතයිං  ශල්කම්වයයි 

2779 2780 

[ගරු ජනිධිපති මතිඥ (ආචිර්ය) විජයයිස යිජපක්ෂ්ඨ මහති  
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යක්වි වූ සමසාත පරිපිලනය -යිජය ශසේවය- මති රීති අ ලව 

නිවැයදිව, කඩිනම්ව, කිර්යක්ෂ්ඨමව  වැඩ කයනවි නම් ශම් යශට් 

තිශබන ප්ර ානවලින් ටියයට 50ක්වත් ඇති වන්ශන් නැහැ  නමුත් ඒ 

ආයතනවල ඒ කියේි නිසි තමයි අපට සැරින් සැශර්ට 

සංශ ෝධන ශගනැත් මති හයන්න ශවන්ශන්  එශහම මති හැදුවත් 

තවදුයටත්  එකම ශද් ශවනවි නම් ප්රතිඵලයක් ලැශබන්ශන් නැහැ   

අශ් බන්ධනිගිය පද්ධතියත් වහිම ප්රතිසංසාකයේය කයන්න 

ඕනෑ   සමහය මැති ඇමතිවරුන් බන්ධනිගිය පද්ධතිය 

සම්බන්ධශයන් ඔවුන්ශව අත්යැකීම් ්දිරිපත් කළ ැි  එය අය 

යම්කිටි පිරිසකශව වයිපිරික සා ිනයක් බවට පත් ශවලි 

තිශයනවි  හිශර් යන මනිහි වයිපිරිකශයක් ශවලි, යිමරිකශයක් 

ශවලි, මමමරුශවක් ශවලි, ක්පම්කියශයක් ශවලි එළියට 

එනවි  එැා  විශවම ඇතැම් බන්ධනිගිය නිලධිරින් තම වෘත්තිය 

්ති ්හළ අනියම් ආයියම් මිර්ගයක් බවට පත් කයශගන 

තිශයනවි  ශමන්න ශම් ගැනත් අපි කඩිනම් ක්රියිමිර්ග ගන්න 

ඕනෑ   

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමිට තව විනිඩි ශයකක කිලයක් 

තිශබනවි  
 

ගු නීිනඥ මධුස විත්ානන  මහසත්ා 
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி மதுர விதானசக)  

(The Hon. Madhura Withanage, Attorney-at-Law)  

ශහොඳයි  

 

විෂ්ඨවර්ග, අබිං සහ අන්තයියයියක ඖෂ්ඨධ වර්ග පනත් 

ශකටුම්පත මඟින්, නඩු භිණ්ඩ සිම්පල රැශගන, සංයක්ෂ්ඨේය කය, 

මුද්රි තබි, ඡියිරූපගත කය, බැහැය කිරීම යක්වි  වැයගත් 

ක්රියිමිර්ගයක් ශගන තිශබනවි  ඒ විශවම දූෂිත නිලධිරින් නිසි 

ශම් ක්රියිවලියත් යම්කිටි වැයදි මිර්ගයකට යන්න පුවවන්  ඒ නිසි 

ගරු ඇමතිතුමනි, ශම් අධිකයේ ක්රියිවලිය වැයදි මෙට ශයොමු 

කයන නිලධිරින් සම්බන්ධශය ලත් යැඩි ක්රියිමිර්ග ගැමමට මති 

රීති, අේපනත් ශවන්න ශවනවි  ශමොකය, අපට තිශබන අත්යැකීම් 

අ ලව, ශහශයොයින් පින් පිනු ශවනවි;  පවුඩර් ශවනවි  එශහම 

ශද්වල් පසු වය කිලශත අපට අහන්න යකින්න ලැබුේි  එශහම 

වුශණ් නිලධිරින් අතින් මසක් සිමිනය පුයවැටියන් අතින් 

ශනොශවයි  එවැනි වැයදි කයන නිලධිරින්ට විරුද්ධව යැඩි 

ක්රියිමිර්ග ගත යුතුයි  එශහම නැතිව, අපි ශකොච්චය මති 

ශගනිවත් වැඩක් නැහැ  මති යකින ක්රියිවලියට සම්බන්ධ ශවන 

නිලධිරින් මති කඩනවි නම්, ඔවුන්ට එශයහිව යැඩි යඬුවම් ශයන 

මති ශගනිශේ නැත්නම් ශමවැනි ශකොපමේ සංශ ෝධන 

ශගනිවත් ්න් වැඩක් ශවන්ශන් නැහැ    

විශ ේෂ්ඨශයන්ම ශම් යවසාවල මනිසුන්ශව හයවතට ශගොඩක් 

ශේයනි  යැශනන අත්යැකීම තමයි කුඩි යරුවන් සම්බන්ධ 

වැයදිවලට අත්අඩංගුවට ගැමම සහ ඒ අධිකයේ ක්රියිවලිය 

සම්බන්ධශයන් වූ කියේි   මම ශම් ගරු සභිශේ අවධිනයට 

ශයොමු කයනවි, 2021 ශපබයවිරි මිසශත ගරු ශරේෂ්ඨාධිධිකයේශත 

නඩු අංක SC/FR/97/2017 මඟින් යරුවන්ට එශයහි  ිරීරික යඬුවම් 

සහමුලින්ම තහනම් කිරීශම් ඓතිහිටික නඩු රණන්දුව  ඇත්තටම 

වැයදි සම්බන්ධශයන් යරුවන් අත්අඩංගුවට ගැමම් සහ ඒ 

සම්බන්ධ ්දිරි මති ක්රියිමිර්ග ශලෝකය පිළිගත් ්හළ නිර්ේියක 

අ ලව කළ යුතුයි  ශකොළඹ ප්රශද් ය ගත්ශතොත්, අපට වි ිල 

සම්පත් ප්රමිේයක් තිශබනවි    ළමයි 50ක්, 60ක් ්ශගන ගන්න, 

අක්කය 10ක, 15ක ්ඩම් තිශබන, ශගොඩනැඟිලි 7ක්, 8ක් තිශබන 

වි ිල පිසල් ප්රමිේයක් තිශබන බව මම ගරු අමිතයතුමිටත් 

කිේවි  ඒවි වැයදි කයපු යරුවන් පුනරුත් ිපනයට සහ ඔවුන්ශව 

අධයිපන කටයුතු ශව ලශවන් පිවිච්චි කයන්න පුවවන්   ඔවුන්ශව 

පසුවිපයම් සම්බන්ධශය ලත් ඒ සම්පත් පිවිච්චියට ගන්න පුවවන් 

වැඩ පිළිශවළක් හයන්න ඕනෑ කියලි ශයෝජනි කයමන් මි නිහෙ 

වනවි   

ශබොශහොම සාතුතියි     

 

ගු න්ල්වම් අමඩක්කලනාා්ද මහසත්ා 
(மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன்)  

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)  
 

නැඟී සිටිනතය. 
எழுந்தார். 

rose. 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ශසල්වම් අෛඩක්කලනියන් මන්ත්රීතුමි  

 

ගු න්ල්වම් අමඩක්කලනාා්ද මහසත්ා 
(மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன்)  

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)  
தபாதுமன்னிப்பு அளிக்கப்பட்டும் விடுதகல தசய்யப் 

படாமல் இருந்த நான்கு தமிழ் அரசியல் ககதிகளில் மூவர் 

இன்று விடுதகல தசய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். அதற்காக 

மாண்புமிகு சனாதிபதி அவர்களுக்கும் சம்பந்தப்பட்ட 

அகமச்சர் அவர்களுக்கும் நன்றி தசால்லக் கடகமப்பட் 

டிருக்கிசறன். இவ்வாறு மற்கறயவகரயும் விடுதகல 

தசய்தால், நன்றாக இருக்குதமன்று நிகனக்கிசறன். நன்றி. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ජයන්ත සමයවීය මන්ත්රීතුමි   ඔබතුමිට විනිඩි 6ක 

කිලයක් තිශබනවි  
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ගු ජය්දත් ්මසවීස මහසත්ා 
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් වැයගත් විවියශතදී 

විෂ්ඨවර්ග, අබිං සහ අන්තයියයියක ඖෂ්ඨධ වර්ග (සංශ ෝධන) 

පනත් ශකටුම්පත පිළිබඳව අයහසා කීපයක් ශම් ගරු සභිවට 

්දිරිපත් කයන්න මම කැමැතියි  

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අය ශද්ශීයවත්, ශගෝලීයවත් 

සමකිලීන සමිජ අර්බුයශත ප්රධින ගැටලුවක් බවට ශම් මත් 

උවදුය පත්ව තිශබනවි  අශ් යශට්ත් මත් උවදුය ඇයශඹන්ශන්, 

ප්රශේගකිරී ශලස වයි්තවීම ආයම්භ ශවන්ශන් 1977 වර්ෂ්ඨශයන් 

පසු ඇයවණු විවෘත ආර්ථික ප්රතිපත්තියත් එක්කයි කිේශවොත් එය 

වඩිත් නිවැයදියි  ්න් අනතුරුව තමයි ප්රශේගකිරී ශලස මත් 

උවදුය ප්රවර්ධනය ශවන්න පටන් ගන්ශන්  අය ගමත්, නගයයත් 

එක ශසේ යි කයමන්, ඒ විශවම කින්තිව ය, පිරිමයි ය, ළමයි ය, 

තරුේයි ය, වැඩිහිනුයි ය කියන ටියල්ලන් එක ශලස මත් 

යකුසිශව රුදුරු ග්රහේයට ලක් ශවලි තිශබනවි, මූලිසනිරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  එවැනි තත්ත්වයක් පවතිද්දී, ඒ තුළින් අය මුව 

2781 2782 



පිර්ලිශම්න්තුව 

සමිජයම මහි ආන්තයිවකට ඇයශගන යද්දි, අශ් පවුල් සංසා ිව 

බිඳ වැනුලි, මුවමනින්ම සමිජය  අවතැන් ශවලි, බන්ධනිගිය 

පිරිලි, පිසල් යරුවන් පවි ශම් උවදුශර් රුදුරු ශගොදුරු බවට පත් 

ශවලි, බයපතළ සමිජ ශේයවිචකයක් ශකශමන් ශකශමන් 

නිර්මිේය ශවමන්  තිශබන ශවලිවක තමයි අය ශම් පනත්  

ශකටුම්පත ගැන ශම් විවියශතදී අපි ක ි කයන්ශන්  

ශම් සම්බන්ධශයන් ගරු විජයයිස යිජපක්ෂ්ඨ  අධිකයේ 

අමිතයතුමි සිධමය උත්සිහයක් අයශගන තිශබනවි  

විශ ේෂ්ඨශයන්ම අන්තයියකය ඖෂ්ඨධ පිලනය බලවත් ශලස 

සංශ ෝධනය ශවන්ශන් 1984 අංක 13 යයන විෂ්ඨවර්ග, අබිං සහ 

අන්තයියයියක ඖෂ්ඨධ වර්ග (සංශ ෝධන) පනත මඟින්  අය  අශ් 

පිසල් යරුවන්, තරුේයන්, වැඩිහිනුයන් පමේක් ශනොව 

කින්තිවන් පවි ශගොදුරු කය ගන්නි භයිනක මත් ද්රවයයක් වන 

methamphetamine ශහවත් අයිසා මත් ද්රවයය පිලනයත් අය ශමම 

පනත් ශකටුම්පතට ඇතුළත් කයලි තිශබනවි  1984 අංක 13 

යයන විෂ්ඨවර්ග, අබිං සහ අන්තයියයියක ඖෂ්ඨධ වර්ග (සංශ ෝධන) 

පනතට methamphetamine ශහවත් වීථි නිමය අ ලව අයිසා  

කියන මත් ද්රවය විශ ේෂ්ඨය ඇතුළත් කයලි තිබුශණ් නැහැ   

ඒ විතයක් ශනොශවයි  මත් ද්රවය හි අපයිධ පිළිබඳ එක්සත් 

ජිරණන්ශව කිර්යිලය - UNODC - විටින් ශලොව හඳුනි ගත් 

විශ ේෂ්ඨ මත් ද්රවය ලැයිසාතුවත්,  ලංකිශේ අන්තයියකය ඖෂ්ඨධ 

පිලක ජිතික මණ්ඩලය හඳුනි ශගන තිශබන මත් ද්රවය විශ ේෂ්ඨත් 

ශම් පනත්   සංශ ෝධනයට ඇතුළත් කය තිබීමත් විශ ේෂ්ඨ සිධමය 

ලක්ෂ්ඨේයක්  මීට ශපය අයිසා මත් ද්රවයය පිවිච්චිය සම්බන්ධශයන් 

ශචෝයනිවක් ශගො ල කයන්න පුවවන්කමක් තිබුශණ් නැහැ  ඒකට 

ලංකිශේ මතියක් තිබුශණ් නැහැ  නමුත් එැාකත් අය ශම් 

සංශ ෝධනයට ඇතුළත් කයලි තිශබනවි   

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් පනත් ශකටුම්පශත් ඒ 

සිධමය ලක්ෂ්ඨේ තිශබනවි විශවම, ශම් තුළින් අශ් යශට් මත් 

ද්රවය ප්රවර්ධනය සඳහිත් ්ඩ කඩ ලැශබන අවසා ිවකුත් 

නිර්මිේය ශවලි තිශබනවි  ඒ ශමොකය  ඒ තමයි, ශම් පනත් 

ශකටුම්පත මඟින් මත් ද්රවයවලට පනවන යණ්ඩන සීමිව අඩු 

ශකොට තිබීම  1984 අංක 13 යයන පනත සංශ ෝධනය මඟින් 

ශහශයොයින් ග්රැම් ශයකක් ළෙ තබි ගැමම මයණීය යණ්ඩනය ශහෝ 

ජීවිතින්තය යක්වි ටිය යඬුවමක් ලැබීශම් වයයක් බවට පත් 

ශවනවි   

නමුත්, ශම් පනත් ශකටුම්පත මඟින් එම ප්රමිේය ග්රෑම් 5ක් 

යක්වි වැඩිශකොට තිශබනවි   යැන් ආයංචි ලැශබන විධියට එය 

ග්රෑම් 10ක් යක්වි වැඩි කිරීශම් සංශ ෝධනයක් එන බව තමයි 

කියන්ශන්  ග්රෑම් 2ක ප්රමිේය ග්රෑම් 5, ග්රෑම් 10 යක්වි වැඩි 

වුශේොත්, ඒක ශමොන තයම් ප්රමිේයකින් වැඩි ශවනවිය  යැනට 

පිවිච්චි කයන ශහශයොයින් - diacetylmorphine-  මත් කුඩු පැකට් 

එකක ශහශයොයින් තිශබන්ශන් මලිග්රෑම් 3යි  මත්කුඩු පැකට් එකක 

සිමිනය බය මලිග්රෑම් 30ක් වුේිට එහි වැඩිපුය තිශබන්ශන් පින් 

පිනු, කිරි පිනු, පැයටිටශමෝල් කුඩු විශව ශද්වල්  ශම් ආදී 

ත ලකකියක එක්ක ඒ පැකට් එකක ශහශයොයින් තිශබන්ශන් 

මලිග්රෑම් 3යි  එතශකොට යැනට සීමිව තිශබන්ශන් ශහශයොයින් ග්රෑම් 

2ක් ළෙ තබි ගැමම, රැශගන යෑම, ප්රවිහනය කිරීම මයණීය 

යණ්ඩනය ශහෝ ජීවිතින්තය යක්වි ටිය යඬුවම් ලැබිය හැකි වයයක් 

කියලි  ශම් සංශ ෝධනශයන් එම ප්රමිේය ග්රෑම් 5 යක්වි වැඩි 

කයලි තිශබනවි  එශහම ඒ ප්රමිේය වැඩි කශළොත් ශමොකය 

ශවන්ශන්  ශහශයොයින් ග්රෑම් 2ක ප්රමිේයක් හඳුනි ගන්න නම්, 

අඩුම තයමන් ග්රෑම් 20ක්වත් අත්අඩංගුවට ගන්න ශවනවි  ග්රෑම් 

20ක් අත්අඩංගුවට ගත්ශතොත් තමයි, ශහශයොයින් ග්රෑම් 2ක් හඳුනි 

ගන්න පුවවන් ශවන්ශන්  ශහශයොයින් ග්රෑම් 5ක් හඳුනි ගන්න නම්, 

ග්රෑම් 50ක්වත් අත්අඩංගුවට ගන්න ශවනවි  ග්රෑම් 50ක ප්රමිේයක් 

කියන්ශන්, ඒ ප්රමිේශයන් යැනට වීථිශත තිශබන මත් කුඩු පැකට් 

600ක් පමේ හයි ගන්න පුවවන් ප්රමිේයක්  එතශකොට ග්රෑම් 10ක් 

හඳුනි ගන්නවි කියන්ශන්, ඊටත් වැඩි ප්රමිේයක් හයි ගන්න 

පුවවන් ප්රමිේයක්   ඒ නිසි මත්ද්රවයවලට වැට බඳින්න, meth-

amphetamine ශහවත් අයිසාවලට වැට බඳින්න, ඒවිශයන් අශ් 

යරුවන්, අශ් සමිජය ආයක්ෂ්ඨි කය ගන්න ශම් පනත ශවනවි 

නම්, එයින් ඔබ, අප බලිශපොශයොත්තු වන වුවමනිව ්ෂ්ඨාට 

ශවන්ශන් නැහැ, ඒ ශව ලවට ඒවි ප්රවර්ධනය කිරීශම් මතියක් 

බවට ශමය පත් ශවනවිය කියන එක අපි අධිකයේ අමිතය ගරු 

විජයයිස යිජපක්ෂ්ඨ මැතිතුමිට කියන්න කැමැතියි  මත්ද්රවය ශබයි 

හරින්නන්ට, ජිවියම්කියයන්ට, මත්ද්රවය අශළවි කයන 

නිශයෝජිතයන්ට රිටි ශසේ වැඩි වැඩිශයන් මත් කුඩු අශළවි කිරීමට 

හැකියිව තිශබන මතියක් බවට ශමය පත් ශවනවි  ඒ පිළිබඳව 

ඔබතුමිශව කිරුකවක අවධිනය ශයොමු කයවන ගමන්, ශම් 

සංශ ෝධනය ්වත් කයශගන ශහශයොයින්, ශකොශක්න්, metham-

phetamine ශහවත් අයිසා විශව මත්ද්රවය සම්බන්ධශයන් වන 

සීමිව නැවත ග්රෑම් 2ක සීමිවට ශගන එන ශලස මි ්ති 

ඕනෑකමන් ඔබතුමිශගන් ්ල්ලි ටිනුනවි  එශසේ ශනොවුශේොත්, 

ඔබතුමිශව ශම් සද්භිවී උත්සිහය ශම් යට වනසන මතියක් බවට 

පත් ශවනවිය කියන එක අවධියේය කයමන් මශව අයහසා 

යැක්වීම ශමයින් නතය කයනවි   

ශබොශහොම සාතුතියි  

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු ශයෝහිණී කුමිරි විශේයත්න මන්ත්රීතුමය  ඔබතුමයට 

විනිඩි අටක කිලයක් තිශබනවි  

 

 

[අ භි  3 34  

 

ගු නසෝහිණී කුමාරි විනේසත්න මහසත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) சராஹினி குமாாி விசஜரத்ன)  

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

සාතුතියි, මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි   

අය ශමම ගරු සභිවට ්දිරිපත් කය තිශබන පනත් ශකටුම්පත් 

අතරින් විශ ේෂ්ඨශයන්  ළමයින් සහ තරුේ තැනැත්තන් 

(සංශ ෝධන) පනත් ශකටුම්පත තුළි ලත්, උඩයට විවිහ හි 

දික්කසිය (සංශ ෝධන) පනත් ශකටුම්පත තුළි ලත් ශගනැවිත් 

තිශබන ඇතැම් සංශ ෝධන සම්බන්ධශයන් මි සතුටු ශවනවි  

විශ ේෂ්ඨශයන් "ළමයි" යන්න අර්  නිරූපේය කිරීශම්දී වයස 

අවුරුදු 16, අවුරුදු 18 බවට පත් කිරීම තුළින් අධිකයේශතදී, 

විශ ේෂ්ඨශයන් අපයිධ මතිය අ ලව කටයුතු කයන අවසා ිවලදී 

යරුවිට යම් ආයක්ෂ්ඨිවක් සහ යම් යම් ප්රතිලිභ ලැශබනවි  කිලය 

හයසාවීම නිසි ඒ පිළිබඳව මම විසාතය කයන්න යන්ශන් නැහැ   

ශපොදුශේ ගත්තිම ඒ ගැන අපට සතුටු වන්න පුවවන්   

  මම ශමතැනදී විශ ේෂ්ඨශයන් මතක් කයන්න ඕනෑ කියේයක් 

තිශබනවි, ගරු ඇමතිතුමනි  ඒ තමයි, වයස අවුරුදු 16ත්, 18ත් 

අතය ගැහැණු යරුවි තවමත් අනියක්ෂිතයි කියන එක  ශමොකය, 

ගැහැණු යරුවන්ට වයස අවුරුදු 16දී ලිං වක කටයුතු සඳහි යම්කිටි 

සාවිධීනත්වයක් ලබි දීම සහ විවිහ වන වයස අවුරුදු 18 කිරීම 

තුළ යම්කිටි ගැටලුවක් තිශබනවි  ඒක විසඳි ගන්ශන් 

ශකොශහොමය කියලි මම යන්ශන් නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි  ඒ තුළ 

අශ් යරුවන් ශලොකු ගැටලුවලට මුහුේ දීලි තිශබනවි  

විශ ේෂ්ඨශයන් ගැහැණු යරුවන්   

2783 2784 

[ගරු ජයන්ත සමයවීය මහති  
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ශම් ශවනශකොට යවසකට වයවසා ිපිත සාත්රී දූෂ්ඨේ 10ක් විශව 

විර්ති වන තත්ත්වයක් අශ් යශට් තිශබන බව අපි යන්නවි  ඒත් 

එක්කම, වයස අවුරුදු 18ක් වන යරුවන් සහ ඊට අඩු යරුවන් 

වයයකරුවන් ශවනශකොට ඒ අය යඳවි තබි ගැමම පිළිබඳ 

කියේය ගැන මම ඔබතුමිශව අවධිනයට ශයොමු කයනවි  

ශමොකය, විවිධ වයසා කිණ්ඩවල යරුවන් එකට තැබීම තුළ, ඒ 

කියන්ශන්, වයස අවුරුදු 12ක යරුව ලත්, අවුරුදු 17, 18 වයශසේ 

පසුවන යරුව ලත් එක තැනක යඳවි තැබීම තුළ යම් යම් ගැටලු 

්සාමතු ශවන්න පුවවන්  ඒ නිසි ඔබතුමන්ලි ඒ සම්බන්ධශය ලත් 

මති රීති ශගනැවිත් එවැනි යරුවන් වයසා  කිණ්ඩ අ ලව යඳවි 

තබන්න පුවවන් නම් ශහොඳයි කියලි මම හිතනවි  

ඊළෙට, මි ක ි කයනවි උඩයට විවිහ හි දික්කසිය 

(සංශ ෝධන) පනත් ශකටුම්පත ගැන  අපි යන්නවි අශ් යශට් 

විවිහ මති කීපයක් තිශබන බව  එහිදී පුද්ගල මති නැතිව ශපොදු 

මතියකට එන්න අපට හැකියිවක් තිශබනවි නම් ශහොඳයි  

විශ ේෂ්ඨශයන්ම උඩයට විවිහ මතිය තුළ දීග විවිහශතදී 

දියකවයන්ට ශද්පළ ශබදීශම්දී යම් කිටි ගැටලුවක් තිශබනවි  ඒ 

විශවම, ශත්සවලශමයි මතිශතදී ්ඩම් සම්බන්ධ රණයේ ගැමම 

තිශබනවි  මුසාලිම් විවිහ මතිශත ඇතැම් කරුණු  ගත්තිම, 

අශනක් විවිහ මතිවලට වඩි එහි ශවනසාකම් තිශබනවි  මම 

ඔබතුමිට ශයෝජනි කයනවි, හැකියිවක් තිශබනවි නම් ශම් 

පුද්ගල මති නැතිව, එක යටකට විවිධ මති නැතිව, ්ඩම් 

සම්බන්ධව සහ විවිහ සම්බන්ධව ශපොදු මතියක් ශගශනන්න 

පුවවන් නම් ශහොඳයි කියලි   

විශ ේෂ්ඨශයන් ශම් අවසා ිශේදී මශව අවධිනය ශයොමු කයනවි, 

අධිකයේ තුළ නඩු විසීමශම්දී යරුවන් මුහුේ ශයන ගැටලු පිළිබඳව  

2020 වර්ෂ්ඨය යක්වි අශ් යශට් ළමි අපශයෝජන ටිද්ධි 5,062ක් 

තිශබනවි  එයින් ටිද්ධි 1,292ක නඩු කටයුතු අවසන් කය 

තිශබනවි  තව යහසා ගේනක් pending තිශබනවි  ඊළෙට, දූෂ්ඨේ 

ටිද්ධි - rape cases - 4,200ක් තිශබනවි  එයින් 1,094ක් විසඳි 

තිශබනවි  තව ශකොටසක් විසීමමට තිශබනවි  මූලිසනිරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, මම ශම් ශතොයතුරු සභිගත කිරීමට බලිශපොශයොත්තු 

ශවනවි   

ගරු ඇමතිතුමනි, ශමතැනදී ගැටලුවක් තිශබනවි  ශම්විට 

විසඳුම් ලබි ශයනශකොට, ඒ යරුවි වැඩිහිනුශයක් ශවලි, ඒ අයටත් 

යරුවන් ලැබී තිශබන අවසා ි තිශබනවි  ඒ කියන්ශන්, එශසේ 

අපශයෝජනයට ශහෝ දූෂ්ඨේයට ලක් වුණු යරුවි ඒ ශවනශකොට 

වැඩිහිනුශයක් ශවලි  එතශකොට ශම්විට විසඳුම් ලබි ශයන්න 

යනශකොට ඔහුට ශහෝ ඇයට සමිජයට මුහුේ ශයන්න බැරි 

තත්ත්වයක් ඇති ශවනවි  2010 ටිට 2022 සැ්තැම්බර් යක්වි 

කිලය තුළ බිල අපයිධ 41,039ක් විර්ති ශවලි තිශබනවි  සුව 

වැයදි තිශබනවි, 27,041ක්  ළමයින්ශගන් අයුතු ලිං වක ප්රශයෝජන 

ගැමම් 311ක්, අවුරුදු 16ට අඩු සාත්රී දූෂ්ඨේ 17,643ක්, අවුරුදු 16ට 

අඩු බිල වයසාකියයන් බලහත්කියශයන් පිවිච්චි කිරීම් 1,545ක්, 

බයපතළ ලිං වක අපශයෝජන 8,089ක් යනිදී ව ශයන් ඒවි විර්ති 

ශවලි තිශබනවි  මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ශම් 

ශතොයතුරු ්වාගත් * කයනවි  ඒ අ ලව ගත්තිම, අපට හිතන්න 

බැරි තයමට අශ් යශට් යරුශවෝ අනියක්ෂිතයි කියන එක මම ශම් 

ශවලිශේ ඔබතුමිට කියනවි   

 ඒ විශවම, ශම් විශව ටිද්ධිවලදී ූදදිතයන් නියහසා ශවලි 
යනවි  මම යන්ශන් නැහැ, ශම් මතිය ඇතුශළේ කින්තිවන් සහ 

යරුවන් සම්බන්ධශයන් රණයේ ගන්න ශකොට, වයයකරුවන් 

මතිශත ඇඟිලි අසාශසන් රිංගි යන්ශන් ශකොශහොමය කියලි  

පසු වය කිලශත ජර්මන් තරුකවයක් දූෂ්ඨේය කය ඇයශව ශපම්වති 

මයි යැමූ ූදදිතයි නියහසා වුේි  ඒ විශවම, කනයිවන් 100 

ශයශනකු දූෂ්ඨේය කළි කියලි ශබොශහොම ප්රටිද්ධ වූ ඇතැම් අය - 

[බිධි කිරීමක්  ඔේ, සිරුවි සුනිල් කියන පුද්ගලයි ප්රිශද්ශීය 
සභිවක හිටපු සභිපති ශකශනක්  ඔහුත් නියහසා වුේි  මම 

යන්ශන් නැහැ, එශහම වුශණ් ශකොශහොමය කියලි   

ගරු ඇමතිතුමනි, ළමි අපචිය, අපශයෝජන, ළමි දූෂ්ඨේ, සාත්රී 

දූෂ්ඨේ වැනි නඩුවලදී ූදදිතයන්ට ගැලවී යන්න අවසා ිව 

ලැශබන්න එක ශහේතුවක් තමයි ඒ නඩුවලට ගත වන කිලය  ඒ 

නිසි මම ඔබතුමිට ශයෝජනි කයනවි, යරුවන්ට සහ සාත්රීන්ට ටිදු 

වන දූෂ්ඨේ හි අපචිය සම්බන්ධශයන් වන නඩු විසීමම සඳහි 

සතියකට විශ ේෂ්ඨ දිනයක් ලබි දීම ශහෝ එශහම නැත්නම් ළමි 

අධිකයේ පිහිටුවීම වැනි කුමන ශහෝ ක්රමයක් ආයම්භ කයන්න 

කියලි  එශහම නැත්නම් අය ූදදිතයන් මතිශත ඇඟිලි අසාශසන් 

රිංගි යන එක වළක්වි ගන්න බැරි ශවනවි   

මම ්දිරිපත් කයන ඊළෙ කියේිව ශම්කයි  ගරු ඇමතිතුමනි, 

විශද් ගත  මේවරුන්ශව පවුල්වල  යරුවන් අනියක්ෂිතයි  ශම් 

ශවනශකොට ආණ්ඩුව මතියක් ශගනැවිත් තිශබනවි, රණයේයක් 

අයශගන තිශබනවි, වයස අවුරුදු ශයකහමියට අඩු යරුවන් ්න්නි 

මේවරුන්ට විශයසාගත ශවන්න බැහැ, වයස අවුරුදු ශයකහමියට 

වැඩි යරුවන් ්න්නි මේවරුන්ට විශයසාගත ශවන්න පුවවන් 

කියලි  ශම් ශවලිශේ සභිශේ ගරු තලති අතුශකෝයල 

මැතිතුමයත් ටිනුනවි  අපි පසු වය කිලශත එම වයසා සීමිව අවුරුදු 

පහ යක්වි ්හළ යමි තිබුශණ්  ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමිට 

ශයෝජනි කයනවි, වයස අවුරුදු පහට අඩු යරුවන් ටිනුන 

කින්තිවන්ට විශයසාගත ශවන්න ්ඩ ශයන්න එපි කියන 

කියේය මතියක් හැනුයට ශගශනන්න කියලි   ශමොකය, එවැනි 

තත්ත්ව  තුළදීත් අශ් යරුශවෝ අනියක්ෂිත ශවනවි   

මම අවසින කියේිව හැනුයට ්දිරිපත් කයන්ශන් ශමයයි  

වින්දිතශයක් වූ යම් යරුශවක් මිධය තුළින් නියිවයේය වීශමන් ඒ 

යරුවිට ශවන්ශන් අගතියක්  යරුශවක් වින්දිතශයක් වුේිම, 

ශපොලීටිය එතැනට යනශකොට, මිධයයත් ඒත් එක්කම යනවි  

එතශකොට මුව යටම යැන ගන්නවි, ශම් ළමයිට ශමශහම ශයයක් 

වුේි කියලි   එවැනි අවසා ිවලදී එම ටිද්ධියට සම්බන්ධ කියේි 

සමිජ මිධයවල පළ කයනවි  ප්රධින නිළිකිවල ඒවි විකි ය 

ශවනවි; මුද්රිත මිධයශත යනවි  එවැනි ටිදුවීමකට ප්රටිද්ධියක් 

ශනොතිශබන තික්කල් ඒ යරුවි ආයක්ෂිතයි  නමුත්, එවැනි 

කියේයක් මිධයයට මුයි හැරීමත් එක්ක ඒ යරුවිට අනියක්ෂිත 

තත්ත්වයක් ඇති ශවනවි  ඒ සඳහි අපට ළෙම -ආසන්නම- 

ටිද්ධිය ශපොශළොන්නරුශේ ටිද්ධියයි  මම ශපශර්යිත් 

පිර්ලිශම්න්තුශේදී ඒ ගැන ක ි කළි  මශගන් ඇතැම් අය 

අහනවි, දිසිපති ශකශනකුට එශහම ලියන්න බැහැ කියලි 

ආයතන සංග්රහශත ශකොතැනය තිශබන්ශන් කියලි  

සමහරු අහනවි, එශහම ශයයක් මති ශපොශත් ශකොතැනය 

තිශබන්ශන් කියලි  ්තින් මම කියනවි, ශමතැන තිශබන්ශන් 

මති ශපොශත්වත්, ආයතන සංග්රහශතවත් තිශබන ශයයක් 

ශනොශවයි, ශමතැන තිශබන්ශන් සයිචියය සම්බන්ධ ප්ර ානයක් 

කියලි  යරුවන් සම්බන්ධශයන් රණන්දු රණයේ ගන්න ශකොට, පයරුවි 

කිශව යප කියන තැන ශනොශවයි, පකිශව වුේත් යරුශවක්ප කියන 

තැන ්ඳලි කටයුතු කයන්න ඕනෑ  විශ ේෂ්ඨශයන්ම යජශත වග 

කිවයුතු නිලධිරින් ඒ විධියට කටයුතු කයන්න ඕනෑ  ඒ 

දිසිපතිතුමි ඊට පසාශසේ ටියලු ආයතනවලට ලියුමක් යවනවි, 

"වැරැදි ශතොයතුයක් මත තමයි මම ඒ ලියුම ගහලි තිශබන්ශන්  ඒ 

නිසි ඒක නිවැරැදි කයගන්න" කියලි  අවුරුදු 13ක, 14ක 

2785 2786 

————————— 
*  පු්පත්කාලනත ත්බා ඇත්. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පිර්ලිශම්න්තුව 

දියකවයක් ගැබිනියක් ශවලි කිේවිම හැශමෝම ශහොයනවි, කවුය 

එයි  කියලි  ගරු ඇමතිතුමනි, ශමවැනි තත්ත්වයක් ඇති ශවන්න 

්ඩ ශයන්න එපි,  ඒ ශව ලශවන් මති ශගශනන්න කියලි මම 

ඔබතුමිශගන් ්ල්ලි ටිනුනවි  විශ ේෂ්ඨශයන්ම මම ඒ 

දිසිපතිතුමිශගන් අහනවි, ඒ ශද් වුශණ් ඔබතුමිශව දුවට නම්, 

ඔබතුමි කයන්ශන් ඔය විධියට යට වශට් ලියුම් ගහන එක ය, 

එශහම නැත්නම් ඒ අඩු වයසා ගැහැ ල යරුවිට ඒ අපයිධය කයපු 

ශකනි ශසොයි බලි යඬුවම් කයන්න අයිළ ආයතනවලට ඒ 

කියේය ශගන යන එක ය කියලි  මි ඒක එතුමිශගන් යැනගන්න 

කැමැතියි    

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමයශව ක ිවට නියමත කිලය යැන් අවසිනයි  

 

ගු නසෝහිණී කුමාරි විනේසත්න මහසත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) சராஹினி குமாாி விசஜரத்ன)  

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

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, කිලය පිළිබඳ ගැටලුවක් 

තිශබන නිසි මි ගරු ඇමතිතුමිශගන් ්ල්ලීමක් කයමන් ක ිව 

අවසන් කයන්නම්  යරුවන්ශව ආයක්ෂ්ඨිව සම්බන්ධශයන්, 

යරුවන්ශව රැකවයේය සම්බන්ධශයන්, යරුවන්ශව ශපෝෂ්ඨේය 

සම්බන්ධශයන් අපි මීට වඩි යැඩි රණන්දු රණයේ ගන්න ඕනෑ  එශහම 

ශනොවුශේොත් ශම් පවතින නියහස තුළ, ශම් තිශබන මිධය නියහස 

තුළ අනිගතශතදී යරුවන් මීට වඩි වයසනවලට ලක්වීම 

වළක්විගන්න බැරිව යනවි   

සාතුතියි  

 
ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම අවසය පතනවි ඒ ගරු 

මන්ත්රීතුමය නැ ව වැයගත්ම කියේිවක් සම්බන්ධශයන් යම්කිටි 

පැහැදිලි කිරීමක් කයන්න   

කින්ති හි ළමි අපචිය සම්බන්ධ නඩුවල වි ිල ප්රමියයක් 

තිශබන බව ඇත්ත ව ශයන්ම අපි පිළිගන්නවි  වර්තමිනශත අපි 

විතයක් ශනොශවයි, ශමශතක් හිටපු අධිකයේ ඇමතිවරු 

ටියලුශයනි ඒ ප්රමියය අඩු කයගන්න වි ිල ශවශහසක් ගත්ති  

යම්  මට්ටමකට එය සිර් ක වුේත් එහි තවත් අඩු පිඩු තිශබනවි  

මීට දින ශයකකට කලින් අපි අධිකයේ ශසේවි ශකොමෂ්ඨන් සභිවත් 

එක්ක සිකච්ඡි කයලි එකෙතිවකට ආවි, ලබන ජනවිරිශත 

්ඳලි ළමි අපචිය සම්බන්ධ ශවනම මහිධිකයේයක් 

පවත්විශගන යන්නත්, විෂ්ඨ මත් ද්රවය සම්බන්ධශයන් ශවනම 

මහිධිකයේයක් පවත්විශගන යන්නත්  ඒ මඟින් ශම් නඩු ප්රමියය 

වළක්වි ගැමමයි අයමුේ   

ගරු මන්ත්රීතුමය කියපු කියේය මම පිළිගන්නවි  අශ් මිධය 

සංසාකෘතිය සහ සයිචියයත් එක්ක බැඳුණු ප්ර ානයක් තිශබනවි  

මහි බ්රිතිනයය විශව යටවල කින්තිවක් පිළිබඳව, යරුවකු 

පිළිබඳව, ශම් විශව ලිං වක කියේයක් පිළිබඳව, පවුල් ප්ර ානයක් 

පිළිබඳව කරුේක් මතු වුේිම, එම අවසා ිශේම මිධයයට යම් 

යම් තහනම් ආඥි නිකුත් කයන්න අධිකයේයට බලය තිශබනවි, 

"ශම් නඩුව පිළිබඳව විර්ති කයන එක තහනම්" කියලි  යම්කිටි 

අවසා ිවක ඒ තහනම ලිහිල් කශළොත් විතයයි ඒක මිධයශත පළ 

කයන්නට පුවවන්  අනිගත යරුවන්ටත් බලපින නිසි සමහය 

නඩුවලදී -විශ ේෂ්ඨශයන් අපචිය නඩුවලදී- නිශයෝග ශයනවි, 

අවුරුදු 20ක්, 30ක් යනකල් ඒවි පිළිබඳව මිධය හයහි විර්ති 

කයන්න තහනම් කියලි  ඒ නිශයෝග කඩ කශළොත් අධිකයේයට 

අපහිස කිරීමක් ශලස සලකි යඬුවම් ශයන ක්රම පවි තිශබනවි   

ගරු මන්ත්රීතුමය යකින්න ඇති,  අශ් ශ්රී ලිංකිකශයකු 

සම්බන්ධව ඕසාශේලියිශේ පවතින නඩුශේත් සමහය ටිද්ධි 

මිධයයට විර්ති කයන්න විශ ේෂ්ඨ අවසයයක් ගන්න ටිදු වූ බව  

අධිකයේ අවසයයකින් ශතොයව එශහම විර්ති කයන්න ශයන්ශන් 

නැහැ  ශමොකය, කින්තිවන්ශව, යරුවන්ශව වනුනි ජීවිත විවිධ 

යටවල මිධය හයහි කයන ප්රචිය තුළින් විනි  කයනවි  ඒකත් 

අශ් විශව යටවල විෂ්ඨ මත් ද්රවය වසංගතය හි සමින වසංගතයක් 

බවට පත් ශවලි තිශබනවි  ඒ සම්බන්ධව අවධිනය ශයොමු කිරීම 

පිළිබඳව ඔබතුමයට සාතුතිවන්ත ශවමන්, ඊට අයිළ මති රීති 

්දිරිශතදී සම්පියනය කිරීමට මි බලිශපොශයොත්තු වන බවත් 

සඳහන් කයනවි   
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. G.G. Ponnambalam. You have 13 

minutes.  

Before he starts, will an Hon. Member propose the 
Hon. Madhura Withanage to the Chair? 
 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 
Sir, I propose that the Hon. Madhura Withanage do 

now take the Chair. 
 
ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා ්ම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු ඉම්සා්ද මහසරූෆප මහසත්ා මූලා්නනය්ද ඉවත් 

වූනය්ද, ගු මධුස විත්ානන  මහසත්ා මූලා්නාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலசவ, மாண்புமிகு மதுர விதானசக 

அவர்கள்  தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. IMRAN MAHAROOF left the Chair and  
THE HON. MADHURA WITHANAGE took the Chair.  

 
 
[3.46 p.m.] 

 

ගු ීව.ීව. නපෝදනම්බලම් මහසත්ා 
(மாண்புமிகு ஜீ.ஜீ. தபான்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Hon. Presiding Member, I wish to restrict my com-
ments to the Amendments that have been proposed to the 
Poisons, Opium and Dangerous Drugs Ordinance. Many 
who have spoken and written about that Bill have primar-
ily concentrated on bail matters. I think the Hon. Minis-
ter, when he introduced this Bill in the morning, also stat-
ed that he would be moving some Amendments at the 
Committee Stage assigning cases involving over five 
grammes of drugs to the High Court and cases involving 
over ten grammes, to the Court of Appeal, if I am not 
mistaken.  

2787 2788 

[ගරු ශයෝහිණී කුමිරි විශේයත්න මහත්මය  
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ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 
Cases involving up to ten grammes, to the High Court 

and above ten grammes, to the Court of Appeal.   

 

ගු ීව.ීව. නපෝදනම්බලම් මහසත්ා 
(மாண்புமிகு ஜீ.ஜீ. தபான்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Okay.  

Sir, I do not want to take my time to speak about the 
bail provisions, but I do want to say a few words with 
regard to certain other provisions which, I think, are im-
portant and I expect the Government to take them quite 
seriously. I make these comments, Sir, from a very partic-
ular perspective. Former Justice, the Hon. C.V. Wig-
neswaran, is here. We belong to two different parties; we 
do not get on politically, but when it comes to the issue of 
drugs in the North and the East and the way in which 
drugs are being spread in the society, I think we all, the 
TNA, the Hon. C.V. Wigneswaran, my party and I and 
even some Tamil Members who belong to the Govern-
ment, maybe, not officially and openly, are in agreement 
that the military’s involvement in this process just cannot 
be denied.  Unfortunately, the reality is that the military 
has not come out of the counter-insurgency mode and 
they continue to act on the basis of a counter-insurgency 
strategy and as a result, they are the biggest peddlers of 
drugs in the North and the East, particularly in Jaffna, I 
can tell you as a Member for the Jaffna Electoral District. 
By extension, the police are also in it. So, I make these 
comments from that specific angle. When we look at the 
Amendments that have been introduced and when we 
know that the military and the police are involved in this 
whole exercise, then, we find that these Amendments, if I 
may say so, Sir, are actually quite dangerous. So, it is in 
that respect that I wish to make some comments.  

The first matter I wish to bring to the notice of this 
House is with regard to the provision that currently pre-
vails, which is, at present, the police can send drugs to the 
Government Analyst’s Department for testing either di-
rectly or through court. Sending them through court is 
something we have no qualms about, but sending them 
directly by the police, I think, is something that, once 
again, raises a lot of concern. I precisely look at it from 
the very specific angle of the military's and the police's 
involvement in the whole drug problem which prevails in 
the North and the East and the Hon. Presiding Member 
will understand as a lawyer that the chain of custody is 
fundamental in this sort of cases. Also, we all know that 
primarily because of tampering with evidence, cases fail.  

So, in those circumstances, where there is so much of 
corruption and black money involved, I think the proce-
dure of the police sending those productions or evidence 
directly to the Government Analyst must, in some way, be 
stopped. Court oversight , I think, has become very im-
portant particularly in the North and the East; the sooner 
you bring it within court, the better it is for a fair proceed-
ing. This, Hon. Minister, must particularly be taken into 

account.  When you consider 2020, if I am not mistaken, 
several members of the Police Narcotics Bureau were 
found tampering with drug productions which had been 
taken into custody and sent directly to the Government 
Analyst, where they had taken some quantity of those and 
resold it. If I am not mistaken, there are cases against 
them. So, that is an important matter that I wish to flag.  

Sir, in the case of Nagalingam Chettiyar Kandasamy 
vs. the Hon. Attorney General, the Court of Appeal held 
"In a case of this nature, the prosecution not only need to 
prove the case beyond reasonable doubt but also ensure, 
with cogent evidence, that the inward journey of the pro-
duction has not been disturbed at the all-material point." 
Then, there is another case, Perera vs. the Hon. Attorney 
General, in which the Court stated this: "It is a recognized 
principle that in a case of this nature, the prosecution 
must prove that the productions had been forwarded to 
the Analyst from proper custody, without allowing room 
for any suspicion that there had been no opportunity for 
tampering or interfering with the production till they 
reach the Analyst. Therefore, it is correct to state that the 
most important journey is the inward journey because the 
final Analyst report will depend on that”. So, that is the 
extent to which the Court gives importance to the chain 
of custody, to the non-tampering of such evidence. There-
fore, having court oversight, I think, will be fundamental 
in the case of justice.  

The other provision proposed is Section 77A(5), 
which requires the judge to authorize the PNB or any 
other person authorized by the judge to photograph the 
evidence and then he can ask the evidence to be de-
stroyed. When you have this very high risk of tampering 
of drugs produced to court and of judicial officers being 
involved in these drugs cases, not having these evidence 
protected and safeguarded until the very end of the trial 
proceedings is another matter that you really need to re-
consider, Hon. Minister. I wish to flag those two matters 
at the beginning.  

Then, I wish to come to the main part of what I wish 
to state. That is with regard to compulsory rehabilitation. 
Proposed Section 86(1) states that persons will not be 
prosecuted for offences under Section 52, possession and 
consumption, Section 54, selling, supplying and procur-
ing, or paragraphs (b), (c) or (d) of subsection (1) of sec-
tion 54A, which deals with manufacturing and traffick-
ing, in the following circumstances: (a) where the quanti-
ty of drug is less than one gramme; (b) where such person 
agrees to undergo treatment for de-addiction and rehabili-
tation and (c) where the Attorney-General has stayed 
prosecution. 

Sir, on the face of it, this provision seems progressive. 
In effect, there is no choice because anyone would prefer 
or opt to go through the so-called rehabilitation than to go 
through prosecution. In fact, there is substantive evidence 
that compulsory rehabilitation drives persons to relapse 
and hence, it is counterproductive. I am saying it with 
responsibility. So, under those circumstances, the notion 
of compulsory rehabilitation, I think, has to be looked at 
much more deeply.  
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Then, there is another issue. These rehabilitation cen-
tres, at the moment, are found only in two places: Kanda-
kadu and Senapura. The Hon. Minister knows that there 
are serious allegations of human rights violations in both 
these centres and they are managed by the military, not by 
experts. The UN Working Group on Arbitrary Detention 
has, in fact, commented on this very negatively. As a 
Member of Parliament who represents the North and the 
East and who deals with the military in a very hostile 
manner on a very regular basis, what I can say is the less 
you have the military involved in matters they should not 
be involved in, the better. This is entirely a civil matter 
and it has nothing to do with the military. So, to have 
them involved is really not good and from a North and 
East point of view, we find it quite problematic. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමිට තිශබන්ශන් තව විනිඩි ශයකක 

කිලයක් පමේයි   

 

ගු ීව.ීව. නපෝදනම්බලම් මහසත්ා 
(மாண்புமிகு ஜீ.ஜீ. தபான்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Sir, I have 13 minutes.  

Then, Sir, proposed Section 86(2)(a) empowers the 
police officer in charge to refer a person to a Government 
Medical Officer - GMO - to determine the extent of drug 
dependency. The GMO cannot determine the extent of 
drug dependency. It is a psychiatrist, a psychologist or an 
expert counsellor who can, if at all, do it. All that the 
GMO can do is to carry out a test, if at all, to see whether 
the person is under the influence of drugs, but not depend-
ency. So, there, you have someone who is going to certify 
that a person is "dependent", not on a scientific basis, but 
most probably on his own personal experience and his 
prejudices. So, that again, I think, is something which 
needs to be looked at. 

Sir, the following Section, 86(2)(b), is quite frighten-
ing and it is most concerning because it bestows upon the 
police the power to refer a person to a designated treat-
ment centre, if the GMO's report finds the person is drug 
dependent.  

So, the person who is going to certify that a person is 
drug dependant actually does not have any expertise to do 
so and if he does it, if the GMO in fact says that a person 
is drug dependant, the police can directly send a person to 
a rehabilitation centre without any court involvement. So, 
in a place like the North and the East, where you have the 
military and the police directly involved in the spread of 
drugs, when the police have the power that has been given 
under this Amendment, you can just imagine, Sir, the 
disastrous consequences that the people will be put to.    

I will conclude by just mentioning one more matter. 
That is, the way in which proposed Section 87 deals with 
children. With this Amendment, Sir - it might be seen 

somewhat progressive at the superficial level - you are 
criminalizing children; this Section criminalizes children. 
The involvement of a child, who is under 18 years, in acts 
that are criminalized under this law will likely be due to 
various socio-economic circumstances and there would 
be several mitigating circumstances that will have to be 
taken into account in punishing them. Yet, instead of ad-
dressing the root causes, enabling the children to rebuild 
their lives, this provision criminalizes children, who 
would have become involved in such acts due to poverty, 
discrimination and marginalization.   

Therefore, Sir, I think the Government should have a 
deeper look at these specifically because - I am saying 
this with responsibility - of the military’s and the police’s 
involvement in the issues with regards to the spread of 
drugs in the North and the East. These Amendments that 
have been proposed might, in the overall context, be seen 
as something that is required for the country because of 
the drug menace that is increasing, but, actually, when the 
police and the military are, in fact, accused of being in-
volved in it, when you look at it from that angle, I think 
they are very dangerous and require a deeper look into 
them.  

Thank you, Sir. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඩිලින් ශපශර්යි මන්ත්රීතුමි  ඔබතුමිට විනිඩි 6ක 

කිලයක් තිශබනවි  
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ගු ඩිලා්ද නපනර්සා මහසත්ා 
(மாண்புமிகு டிலான் தபசரரா) 

(The Hon. Dilan Perera) 
මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අය ශයවැනි වය කියවීම සඳහි 

්දිරිපත් කළ පනත් ශකටුම්පත් පිළිබඳව කති කයන්න 

්සාශසල්ලි, අධිකයේ ඇමතිතුමිට නැවත වයක් මි මතක් 

කයන්න කැමැතියි, ශ්රී ලංකි මති වියයිලශත ප්ර ාන පත්රවලට 

පිළිතුරු ලිවීශම් භිෂ්ඨිව සම්බන්ධශයන් තිශබන ප්ර ානය පිළිබඳව  

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මතිඥවරු හැනුයට ඔබතුමිත්, 

මිත් යන්නවි, අපි මති වියයිලයට  වහිල්ලි ්ශගන ගන්ශන් 

මතිය බව  මතිය ්ශගන ගත්තිට පසාශසේ මති වියයිලය විටින් 

අශපන් විභිග කළ යුතු වන්ශන් මතිය පිළිබඳ යැ ලම  යැන් 

අලුතින් මතයක් ශගොඩනැඟිලි තිශබනවි, මතිය පිළිබඳ යැ ලමට 

වඩි ්ංග්රීටි භිෂ්ඨිව පිළිබඳ යැ ලමත් ඒ විධියටම විභිග කළ යුතුයි 

කියලි   

යැන් ශම් කති කයන මි ගැන අශ් ගරු අධිකයේ 

ඇමතිතුමිත් ශහොඳින්ම යන්නවි  මශව පියි ්ංග්රීටි භිෂ්ඨිශවන් 

්ශගන ගත්ත, ්ංග්රීටි භිෂ්ඨිව කති කයන්න පුවවන් සහ ලියන්න 

පුවවන් ශකශනක්  මශව පියිට ටිංහල භිෂ්ඨිව කති කයන්න 

විතයයි පුවවන්, ලියන්න බැහැ  මශව මව ්ංග්රීටි ගුරුවරියක්  

එශහම ශවලිත් -්ංග්රීටි කති කයන පවුලකින් ඇවිල්ලිත්- මම 

මති වියයිලශත ප්ර ාන පත්ර ශයකක් හැරුණුශකොට අනික් ටියලු 

ප්ර ාන පත්රවලට උත්තය ලිේශේ ටිංහල භිෂ්ඨිශවන්  මට ්ංග්රීටි 

කති කයන්න පුවවන්කම තිබුේිට, මශව මවු භිෂ්ඨිශවන් අයහසා 

ප්රකි  කයන්න සහ යමකට උත්තය ලියන එක මට වඩි පහසුයි  
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මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමිත් ශබොශහොම 

අමිරුශවන් මති වියයිලශත ්ශගන ශගන ඔය තත්ත්වයට ආපු 

ශකනකු බව මම යන්නවි  අය මති වියයිලශත ්න්න 

විදුහල්පතිතුමිත් මම යන්නවි  එතුමිත් ඒ විධිශතම ශකශනක්  

මතිඥශයක් ශවලි කව ශකෝට් එක ඇඳ ගත්තිම මවු භිෂ්ඨිශවන් 

විභිගය ලියපු සමහය අයට, "නැහැ, අපි ්ංග්රීටි භිෂ්ඨිශවන්ම 

විභිගයට ලියන්න ඕනෑ" කියලි හැශයන ඒ ශයෝගය ශමොකක්ය 

කියලි මම නම් යන්ශන් නැහැ  නමුත්, එය ශලොකු අපයිධයක්  ඒ 

ශලශඩ් හැදිලි තිශබන්ශන් "voice cut මතිඥවරු" කියන අයට  

උසිවිවල වැඩ කයන මතිඥවරු යන්නවි, උසිවිවල වැඩ කයන 

භිෂ්ඨිව ටිංහල සහ ශයමළ බව  ආණ්ඩුක්රම වයවසා ිශව ලත් එය 

නියම කයලි තිශබනවි  ප්රිශයෝ වකව වැඩ කිරීශම්දී ්ංග්රීටි 

භිෂ්ඨිශවන් කති කිරීම ශවනම ශයයක්  ඒ නිසි ්ංග්රීටි භිෂ්ඨිශවන් 

lectures ශයන්න; ඒ lectures අහශගන ්න්න යරුශවෝ තමන්ට 

කැමැති භිෂ්ඨිවකින් උත්තය ලියයි  ්ංග්රීටි භිෂ්ඨිශවන් ්දිරිපත් 

කයන lectures යම් ප්රමිේයකට ශත්රුම් ගන්න ඒ යරුවන්ට 

පුවවන්  මතිඥවයයකු ශවලි මතිඥ වෘත්තිය කයනශකොට ්ංග්රීටි 

භිෂ්ඨිව තවදුයටත් දියුණු කය ගන්න ඒ යරුවන්ට පුවවන්  එම නිසි 

ඒ විභිගවලදී ්ංග්රීටි භිෂ්ඨිශවන් පමේක් උත්තය ලියන්න 

ටිදුවුශේොත් එය වි ිල අපයිධයක්  ගරු ඇමතිතුමනි, එම නිසි 

මම ඔබතුමිශගන් වැඳලි ්ල්ලනවි, ශම් පේකිය වැශඩ්ට ඔබතුමි 

සහශයෝගය ශයන්න එපි කියලි  ඔබතුමිට පූර්වගිම අධිකයේ 

ඇමතිතුමි ජිමවිවලට  වහිල්ලි කිේවි, හිටපු සමහය මුයල් 

ඇමතිවරු විටින් උද්ධච්ච රණන්දු ගැමම තමයි අශ් යශට් තිශබන 

ආර්ථික ප්ර ානයට මුල කියලි  ඔබතුමිට පූර්වගිම අධිකයේ 

ඇමතිතුමි මම ආයයය කයන ශකශනක්  හැබැයි, එතුමි ශම් 

ගත්ශත් උද්ධච්ච රණන්දුවක්  එතුමි ගත්ත ඒ උද්ධච්ච රණන්දුව 

ශවනසා කයන්න කියලි මම ඔබතුමිශගන් ්ල්ලි ටිනුනවි  

ගරු ඇමතිතුමනි, අය ශයවැනි වය කියැවීම සඳහි ්දිරිපත් කළ 

පනත් ශකටුම්පත් සම්බන්ධශයන් මට යම් යම් ප්ර ාන තිශබනවි  

බන්ධනිගිය ආඥිපනත යටශත් ඔබතුමි හඳුන්වි ශයන්න යන 

රීති සම්බන්ධශය ලත් මට යම් යම් ප්ර ාන තිශබනවි  එම රීතිවල 

රිමින්ඩ් බන්ධනිගියගත කය ඇති ටියකරුවන්ට යැන් තිශබන 

අයිතිවිටිකම් ශපොඩ්ඩක් ක්පිදු කයනශකොටම මම හිතුවි, 

රිමින්ඩ් ටියකරුවන්ටත් ඕනෑ නම් සල්ලි ශගවලි ඒ පහසුකම් 

ලබි ගන්න අවසා ිව ශයනවි කියලි  ඔබතුමි කිේවි ඒක අයිළ 

ශවන්ශන් රිමින්ඩ් ටියකරුවන්ට ශනොශවයි, ටිවිල් වයයකට 

වයයකරුවන් ශවච්ච අයට පමේයි කියලි  එතැන ශපොඩි ප්ර ානයක් 

තිශබනවි  ශමොකය, ටිවිල් වයයකට වයයකරුවන් ශවච්ච 

අයශග ලත්, සල්ලි තිශබන ශකනිට පුවවන් සුශයෝපශභෝ වව 

බන්ධනිගියගත වී ටිනුන්න  මම විශව ශකශනකු ටිවිල් වයයකට 

වයයකරුවකු ශවලි බන්ධනිගියගත වුශේොත්, මට එශහම ්න්න 

ශවන්ශන් නැහැ  එතැනදීත් ශපොඩ්ඩක් කුඩම්මිශව සැලකිල්ලක් 

යක්වි තිශබනවි  ඒ පිළිබඳවත් ඔබතුමිශව අවධිනය ශයොමු 

කයවනවි  ශමොකය, ටියකරුවන් ශයශයශනකුට ශයවිධියකට 

සැලකීම වැරැදියි  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඊළෙ කියේය ශමයයි  අශ්   යශකෝෂ්ඨයට 

ජිමවිවලින් හඳුන්වි දීපු අලුත් වචන ශයකක් තිශබනවි  ඒ තමයි, 

"ආර්ථික වයයකරුවන් " ආර්ථික වයයකරුවන් කියන අය ටිවිල් 

වයයකරුවන් යටතට නම් අයත් වන්ශන්, ශම් සංශ ෝධනය ශගන 

එන්ශන් අනිගතශත ආර්ථික වයයකරුවන් වන අයට 

බන්ධනිගියවලදී සැප පහසුව ජීවත් ශවන්න අව ය පරිසයය 

සකසි ශයන්නය කියන සැකය ඔබතුමි ශකශයහි වැරැදි විධියට 

සමිජය ඇති කය ගන්න පුවවන්  

මම කැමැති නැහැ, ඔබතුමි වැනි ශකනකු ගැන එවැනි වැරැදි 

මතයක් සමිජශයන් එනවිට  අපි යන්නි විධියට ශබොශහෝ ආර්ථික 

වයයකරුවන් ්න්ශන් ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨශත  නමුත්, විරුද්ධ පක්ෂ්ඨශතත් 

එවැනි අය ්න්න පුවවන්  ශම් නිසි ඔබතුමි ශකශයහි වැරැදි 

මතයක් ඇති කයන්න පුවවන්, අනිගත ශත ආර්ථික වැරැදිකරුවන් 

වන අය ටිවිල් වයයකරුවන් යටතට වැශටනශකොට බන්ධනිගිය 

තුළ ඔවුන්ට වඩි සැපවත් ජීවිත ගත කයන්න අව ය පරිසයය 

ඔබතුමි සැකසුවිය කියලි  ඒ නිසි ශම් මති ශගශනනශකොට ඒ 

කියේය ශකශයහිත් ඔබතුමිශව අවධිනය ශයොමු කයන්නය 

කියන කියේයත් මම කියන්න ඕනෑ  

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, සමහය මති ශගනැල්ලි 

වැඩක් ශවන්ශන් නැහැයි කියලි ගරු ඇමතිතුමිශව ක ිශේදී 

නිලධිරින්ට ඇඟිල්ල දික් කළි  ඔේ, නිලධිරින්ට ඇඟිල්ල දික් 

කයන්න ඕනෑ  හැබැයි, සමහය මති ක්රියිත්මක කයන්න බැරි 

ශවන්ශන් සමහය ශද් පිලනඥයන් නිසියි   

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමිට නියමත කිලය අවසිනයි  

 

ගු ඩිලා්ද නපනර්සා මහසත්ා 
(மாண்புமிகு டிலான் தபசரரா) 

(The Hon. Dilan Perera) 
මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මි ශම් කියේය කියි මශව 

කතිව අවසන් කයනවි   

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මි ඔබතුමිට විරුද්ධව 

කියනවි ශනොශවයි  ගරු අධිකයේ ඇමතිතුමනි, බණ්ඩියශවල 

ප්රිශද්ශීය සභිශේ උපසභිපතිතුමිශගන් මට ශම් ශමො ශහොශත් 

SMS එකක් ලැබුේි  බණ්ඩියශවල ප්රිශද්ශීය සභිශේ 

ශපොශහොට්ටුශේ සහ විරුද්ධ පක්ෂ්ඨශත මන්ත්රීවරුන් ඔක්ශකෝම 

එකතුශවලි බණ්ඩියශවල ප්රිශද්ශීය සභිශේ සභිපතිවයයිට 

විරුද්ධව තිශබන දූෂ්ඨේ, වංචි ශචෝයනි සම්බන්ධශයන් 

ජනිධිපතිතුමිට ලියුමක් යැේවිම, ජනිධිපති ශල්කම් කිර්යිලය 

ඒ ලිපි ශගො ලව එවි තිශබනවි, ශ්රී ලංකි ශපොදුජන ශපයමුශණ් 

ශල්කම් සිගය කිරියවසම් මහත්මයිට ඒ සම්බන්ධශයන් 

විමර් නය කයලි එවන්න කියලි  ශම්ක හරියට, "ශහොයිශග 

අම්මිශගන් ශ්න අහනවි විශව" වැඩක්  බණ්ඩියශවල 

ප්රිශද්ශීය සභිශේ සභිපති ශ්රී ලංකි ශපොදුජන ශපයමුශණ් 

ශකශනක්  ඔහුශව වංචි, දූෂ්ඨේ පිළිබඳව උපසභිපතිතුමි සහ 

මන්ත්රීවරුන් ටියලුශයනිම එකතුශවලි ජනිධිපතිතුමිට ලිපියක් 

යවනවි  ජනිධිපතිතුමිශව කිර්යිලශයන් ඒ ලිපිය එවනවි, ශ්රී 

ලංකි ශපොදුජන ශපයමුශණ් ශල්කම් වන අශ් ආයයණීය මත්රයි -

ශම් යවසාවල මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිශව ්ති ළෙම මත්රයි- 

සිගය කිරියවසම් මහත්මයිට, ඒ සම්බන්ධශයන් විභිග කයලි 

එවන්න කියලි  ශම් යවසාවල සිගය කිරියවසම් මහත්මයිට 

තිශබන්ශන්, ඒවි විභිග කයන්න ශනොශවයි, ශ්රී ලංකි ශපොදුජන 

ශපයමුශණ් මැති ඇමතිවරුන්ශගන් ගුනු කන්ශන් නැතුව ශ රිලි 

්න්නයි  ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමි කියපු විධියට ශම් යශට් මතිය 

ක්රියිත්මක කයන්න බැරිශවලි තිශබන්ශන්, ශම් යශට් නිලධිරින් 

නිසි පමේක් ශනොශවයි  සමහය නිලධිරින් සහ 

ශද් පිලනඥය ලත් ඒ ශගොශඩ් ්න්නවිය කියන කියේයත් 

මතක් කයමන් මි නිහෙ ශවනවි   

ශබොශහොම සාතුතියි  
 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

මශව හිතමත්ර ගරු ඩිලින් ශපශර්යි මන්ත්රීතුමි සඳහන් කයපු 

එක් කියේයක් සම්බන්ධශයන් පැහැදිලි කිරීමක් ශනොකශළොත් 
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පිර්ලිශම්න්තුව 

සමිජයට වැරැදි මතයක් යන්න ්ඩ තිශබනවි කියි මි හිතනවි  

ඇත්ත ව ශයන්ම එතුමි සඳහන් කළ, "ආර්ථික අපයිධ" කියලි 

කියනශකොටම ඒ වචනශයන් ශත්ශයනවි, economic crimes 

කියලි  If someone is convicted of a crime, irrespective of 

the nature of the crime, he is a criminal prisoner. But as 

far as a civil prisoner is concerned, he is a person who has 

been sent in by his opponent paying all the expenses out 

of his pocket. නඩුවක විනි ාචිත ේයකරුශගන් මුයල් අය කය 

ගැමමට ශනොහැකි නම්, ඒ සඳහි ඔහුට වත්කමක් නැත්නම්, 

විනි ාචිත ේය හිමයි යජය යයන වියයම යජයට බැඳලි තමයි ඔහු 

හියශගට යවන්ශන්  ඒ නිසි ඔහු අපයිධ ටියකරුවකුශව අර්  

නිරූපේයට ගැශනන්ශන් නැහැ  අපි පිළිගන්නවි, ශමය 

එක්යහසාඅටටිය ගේන්වල පනවපු මතියක් කියලි  ඒ කිලශත 

්ඳලි තවමත් ඒ මතිය ටිවිල් නඩු විධින සංග්රහශත තිශබනවි  

හැබැයි, යැන් නඩු කියන්ශනෝ කවයිවත් අතින් සල්ලි වියයම් කයලි 

තමන්ශව විරුද්ධකියයි හිශර්ට යවන්න කටයුතු කයන්ශන්ත් 

නැහැ  ශම් වනශකොට ඒ විධිශත එක ටියකරුවකුවත් ඇත්ශත්ත් 

නැහැ  නමුත්, "ටිවිල් ටියකරු" කියන අර්  නිරූපේය ටිවිල් නඩු 

විධින සංග්රහශත තිශබන නිසි ඒශක් ශවනසක් ශනොකය ශම් 

පනත් ශකටුම්පශත් ශවනසක් කයන්න බැරි නිසියි ශමශහම 

කයලි තිශබන්ශන්  නමුත්, අපයිධ සම්බන්ධශයන් වැයදිකරුවන් 

වූ, මුයල් තිශබන අයට ශවනම සැලකිලි ලබි ගන්නත්, මුයල් නැති 

අයට එශහම ශනොශවන්නත් තිශබන ක්රමය ශම් මඟින් අපි අශහෝටි 

කයලියි තිශබන්ශන්  

 

ගු ඩිලා්ද නපනර්සා මහසත්ා 
(மாண்புமிகு டிலான் தபசரரா) 

(The Hon. Dilan Perera) 
If the economic crimes fall under the category of crim-

inal offence, there is no problem. But as far as I know, 
economic crimes have not been described in our law. 

 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 
Yes. 
 

ගු ඩිලා්ද නපනර්සා මහසත්ා 
(மாண்புமிகு டிலான் தபசரரா) 

(The Hon. Dilan Perera) 
So, I thought, sometimes the economic crimes can be 

categorized under the civil sector as well. But, if you say, 
“no” and it is definitely criminal, then, of course, people 
will not misinterpret your Amendment. 

 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 
I can give a very clear assurance that if anybody is 

convicted under economic crimes, he will not come with-
in the ambit of a civil prisoner.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒක ශහොඳ මිතෘකිවක් නිසි ඒ සම්බන්ධශයන් අපි ශවනම 

විවියයක් පවත්වමු  

ගරු පියල් නි ින්ත ය ටිල්වි මැතිතුමි  ඔබතුමිට විනිඩි 

යහයක කිලයක් තිශබනවි   
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ගු ිළයල් නිශයීයා්දත් ා සිල්වා මහසත්ා (ධීවස සාජ 

අමාත්ුරමා) 
(மாண்புமிகு பியல் நிஷாந்த த சில்வா - கடற்தறாைில் 

இராஜாங்க அகமச்சர்)  
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva - State Minister of Fish-
eries)  

මූලසුන ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් විවියශතදී මිශව 

ක ිව ආයම්භ කිරීමට ප්ර ම විශ ේෂ්ඨශයන්ම කියන්න ඕනෑ, 

විපක්ෂ්ඨශත වුේත් ගරු ශයෝහිණී විශේයත්න මන්ත්රීතුමය 

පිර්ලිශම්න්තුශේ කළ ක ිව පිළිබඳව මම ශබොශහොම ආඩම්බය 

ශවන බව  ඒ විශවම අධිකයේ, බන්ධනිගිය කටයුතු 

ඇමතිතුමිශගන් මම ්ල්ලි ටිනුනවි, එතුමයශව ක ිව පිළිබඳව 

වැඩි අවධිනයක් ශයොමු කයලි, යම් යම් සංශ ෝධන කයන්න 

තිශබනවි නම් ඒවි කයන්න සහශයෝගය ලබි ශයන්න කියලි   

කින්ති හි ළමි සංවර්ධන, ශපය පිසල් හි ප්රි මක 

අධයිපන, පිසල් යනුතල පහසුකම් හි අධයිපන ශසේවි යිජය 

අමිතයවයයි හැනුයට ටිනු ශකනු කිලය තුළ, යරුවන්ට ටිදු වන 

හිංසන, අපශයෝජන, බිල වයසාකිය යැරියන් දූෂ්ඨේයට ලක් වීම 

වැළැක්වීම සම්බන්ධශයන් මම වි ිල වැඩ ශකොටසක් ක්රියිත්මක 

කයශගන ආවි  ගරු ඇමතිතුමනි, ළමි අධිකයේ පිහිටුවීම 

සම්බන්ධව මම ශයෝජනි කීපයක්ම අශ් හිටපු අධිකයේ 

ඇමතිවරු ශයශයනිටම ලබි දුන්නි  ඒ ළමි අධිකයේ පිහිටුවන්න 

ඇමතුමි කටයුතු කිරීම පිළිබඳව මම සතුටු ශවනවි  ඒ විශවම ඒ 

අවධිය තුළ මම වීඩිශයෝ සික්ෂි පනුගත කිරීශම් මධයසා ින ඇති 

කයශගන  වයි  මම ඔබතුමිශගන් ්ල්ලි ටිනුනවි, සෑම 

පළිතකම වීඩිශයෝ සික්ෂි පනුගත කිරීශම් මධයසා ින ඇති 

කිරීමට කටයුතු කයන්න කියලි  ඒ විශවම, යරුවන්ශව වයස 

අවුරුදු පහට වැඩි නම් තමයි මේවරුන්ට විශද් ගත ශවන්න ්ඩ 

දිය යුත්ශත් කියන අයහසත් ්දිරිපත් කයමන්, යැන් ක ි කයන 

මිතෘකිවට සම්බන්ධ ශවන්න මම කැමතියි   

අය අශ් ගරු ඩවලසා ශද්විනන්යි ඇමතිතුමි ධීවය හි ජලජ 

සම්පත් පනත යටශත් නිශයෝග තුනක් ශම් සභිවට ්දිරිපත් කළි  

්න් එක් නිශයෝගයක් වන නිල් පිහි ලම් කකුවවි සම්බන්ධව 

ශගනිපු නිශයෝගය ගැන මි ක ි කයන්න කැමතියි  ශම් යටට 

්තිම ශහොඳ ආර්ථික  ක්තියක් ලබි ශයන්නටත්, ධීවය 

ජනතිවශව ජීවශනෝපිය සංවර්ධනයට ්තිම ශහොඳ වැඩ 

පිළිශවළක් ක්රියිත්මක කයන්නටත් ශම් ශයෝජනිව ්තිම වැයගත් 

ශවනවි  ඒ නිසි මම ගරු ඇමතිතුමිටත්, ඒ විශවම අශ් 

අමිතයිං ශත ශල්කම්තුමය ප්රමුය නිලධිරින්ටත් මිශව 

ශගෞයවය, සාතුතිය පුය කයනවි  ඒ සඳහි අ ලමැතිය ලබි දුන්, 

සහශයෝගය ලබි දුන් ශම් පිර්ලිශම්න්තුශේ ටියලුශයනිටත් මි 

සාතුතිවන්ත ශවනවි   

මුලසුන ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශ් යට දූපතක්; 

සිගයශයන් වට ශවලි තිශබන්ශන්  හැබැයි, ශම් දූපශත් ්න්න 

ජනතිව සිගයශයන් උපරිම ප්රශයෝජනය ගන්නවිය කියන 

කියේය ගැන අපට සැකයක් තිශබනවි  ශම් වන විට ගරු 

ඇමතිතුමිත්, අපිත් ධීවය අමිතයිං ය හැනුයට  විශ ේෂ්ඨ, සිර් ක 

වැඩ පිළිශවළක් ක්රියිත්මක කයශගන යනවි  ශකනු කිලීන සහ 

දීර්ෝ කිලීන වැඩ පිළිශවළ හැනුයට තමයි ඒවි ක්රියිත්මක 

කයශගන යන්ශන්   අපි සමසාත ධීවය කර්මින්තයටම අේපනත්, 

විවිධ ශයගුලිටි ශගශනනවි  නමුත් ඒ ටියල්ලට කලින් අපි ශම් 

මහ ශපොශළොශේ පැළ කයන්න පුවවන් වැඩ පිළිශවළක් ක්රියිත්මක 

2795 2796 

[ගරු ජනිධිපති මතිඥ (ආචිර්ය) විජයයිස යිජපක්ෂ්ඨ මහති   
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කයන්න ඕනෑ  වර්තමිනය තුළ අපි ඒ වැඩ පිළිශවළ ක්රියිත්මක 

කයශගන යනවි  ඒ පිළිබඳව තමයි මම අය ශම් පුංචි කිල ශේලිව 

තුළ ක ි කයන්න බලිශපොශයොත්තු ශවන්ශන්   

මුලසුන ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශනොවැම්බර් 21වැනි යිට 

ශලෝක ධීවය දිනය ශයදී තිශබනවි   

ශනොවැම්බර් 21, ශලෝක ධීවය දිනයට සමගිමීව දින හතක් 

තිසාශසේ ක්රියිත්මක කයන වැඩ පිළිශවළ අපි ගරු මන්ත්රීවරුන්ශව 

අතට පත් කයන්නට සැලැසාවූවි  ඒ තුළින් අපි බලිශපොශයොත්තු 

ශවන්ශන්, ධීවය ජනතිව ආර්ථිකමය ව ශයන්  ක්තිමත් 

ජනතිවක් බවට පත් කිරීම විතයක්ම ශනොශවයි,  ඔවුන් තුළ ශහොඳ 

ආකල්පමය ශවනසක් ඇති කයන්නටත්, ඔවුන්ශව ටියලු අව යති 

පිළිබඳව ශසොයි බලි කටයුතු කයන්නටත්  ඒ විශවම යරුවන් සහ 

කින්තිවන් ඇතුව ටියලු ධීවය ජනතිවශව ප්ර ාන -ගැටලු- ශසොයි 

බලි, දිසා්රික්කශයන්-දිසා්රික්කයට   වහිල්ලි, ප්රිශද්ශීය ශල්කම් 

කිර්යිලශයන්-කිර්යිලයට  වහිල්ලි කටයුතු කයන්න අපි 

බලිශපොශයොත්තු ශවනවි   

ශම් ගැන අරණතශත ටිටම ශම් පිර්ලිශම්න්තුශේ ක ි කයනවි; 

විවිධ මිධය ආයතනවලට  වහිල්ලි ක ි කයනවි  නමුත්, බිම් 

මට්ටශම් වැඩ පිළිශවළක් ්තිම ්බි ගමනින් ක්රියිත්මක වුේි  

ශම් ්බි ගමන, ශබොශහොම ශේගවත් ගමනක් බවට පත් කයන්නට 

නම්, අපි සැබෑ ශලසම, ප්රිශයෝ වකව ධීවය ජනතිවට සම්බන්ධ 

ශවන්න ඕනෑ; සමීප ශවන්න ඕනෑ  අන්න ඒ නිසිම තමයි අපි 

ශමවය ශලෝක ධීවය දිනය ශව ලශවන් විවිධ වැඩසටහන් 

ක්රියිත්මක කයන්න රණයේය කශළේ  ඒ වැඩසටහන් අතය ධීවයයන් 

ශව ලශවන් නව යක්ෂ්ඨේ ක්රමයක් හඳුන්වි ශයනවි  ධීවය ජනතිව 

අවයිනම් රැකියිවක තමයි ශයශයන්ශන්  ඔවුන් අවයිනම් 

රැකියිවක ශයශයනවි නම්, යජයක් හැනුයට අපට යුතුකමක් 

තිශබනවි ඒ ජනතිව ආයක්ෂ්ඨි කයන්න  ඒක නිසි අපි 

අමිතයිං යක් හැනුයට අලුත් යක්ෂ්ඨේ ක්රමයක් ඒ අයට හඳුන්වි 

ශයනවි   ්තිහිසය පුයිම ධීවය ජනතිව වයසාගත වන විට ්තිම 

අසයේ තත්ත්වයට පත් වුේි  ඒ නිසි ශමවය ශලෝක ධීවය 

දිනශතදී ධීවය විරිම වැටුපක් ලබි ශයන්න අපි ක්රමයක් සකසා 

කළි  ධීවය කැකුව ළමි ්තුරුම් ක්රමය ඇති කිරීමට කටයුතු කළි   

ශම් ්තුරුම් ක්රම පිළිබඳව ධීවයයන් නියතුරුවම යැ ලවත් කයන්න 

අපට ටිද්ධ ශවලි තිශබනවි  ඒ කටයුත්ත ධීවය යරුවිශගන් 

ආයම්භ කයලි,   සමසාත  ආයයණීය ධීවය ජනතිව ්තුරුම් 

ක්රමවලට හුරු කයන්නට අපට ටිද්ධ ශවලි තිශබනවි   

ගරු ඇමතිතුමිශව උපශයසා පරිදි දිසා්රික්කශයන් දිසා්රික්කයට 

ශගොසා  හඳුනි ගත් ධීවය ගැටලුවලට කඩිනම් විසඳුම් ලබි දීමට අපි 

කටයුතු කයනවි  ඒ අ ලව අපි හම්බන්ශතොට දිසා්රික්කයට  වයි; 

ගැටලු සිකච්ඡි කළි  ශහට කවතය දිසා්රික්කයට යනවි  ඒ 

විශවම අපි උතුරු පළිතටත් යනවි  ඒ විධියට ධීවයයන් 

සමීපයටම  වහිල්ලි කටයුතු කයන්න අපි බලිශපොශයොත්තු 

ශවනවි  මූලිසනය ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි, ධීවය ජනතිවට 

ගැටලු යිශියක් තිශබනවි  සමහය ගැටලු පිළිබඳව වසය 

ගේනිවක්, ය ක ගේනිවක් තිසාශසේ සිකච්ඡි කයනවි  හැබැයි, 

ඒවි සිකච්ඡිවට පමේයි සීමි ශවලි තිශබන්ශන්  ඒක නිසි ධීවය 

ජනතිවශව ගැටලු විසඳන්නට ධීවය ජංගම ශසේවයක් ක්රියිත්මක 

කිරීශම් දීප වයි්ත වැඩ පිළිශවළක් අපි ශම් වන විට ආයම්භ කය 

තිශබනවි   

අපි මරිදිය මත්සය කර්මින්තය ගැනත් බලමු  ශම් යවසාවල අපි 

මන්ය ශපෝෂ්ඨේය ගැන ක ි කයනවි  තව තව ශද්වල් ගැනත් ක ි 

කයනවි  බඩු මල වැඩියි ලු; මිව කන්න බැහැ ලු; මිව මල අහස 

උසට  වහිල්ලි ලු  හැබැයි, අපට තිශබන ශහොඳම සම්පතක් තමයි 

මරිදිය ධීවය කර්මින්තය  ඒ නිසි ශලෝක ධීවය දිනය ශව ලශවන් 

මරිදිය ධීවය කර්මින්තය  ක්තිමත් කයන වැඩ පිළිශවළකුත් අපි 

ක්රියිත්මක කයනවි  ඒ අ ලව ඒ ජනතිවට අව ය තික්ෂ්ඨකවක 

යැ ලම ලබි ශයන්න, නවීන ක්රම ඔසාශසේ මත්සය අසාවැන්න වැඩි 

කය ගන්නට අව ය   සහශයෝගය ලබි දීමට අපි කටයුතු කය 

තිශබනවි  

ධීවය කර්මින්තශත ශයශයන ජනතිවශව ශසෞයය පිළිබඳවත් 

අපි වැඩි අවධිනයක් ශයොමු කයන්න ඕනෑ  ධීවය යරුවිශව 

අධයිපනය, ධීවය ජනතිවශව ශසෞයයය  පිළිබඳවත් අපි වැඩි 

අවධිනයක් ශයොමු කයන්න ඕනෑ  ඒක නිසි ලංකිව පුයි වයි්ත 

ෛවයය සියන පවත්වන්නට අපි ශම් වන විට කටයුතු කය 

තිශබනවි  ධීවය යරුවන්ශව අධයිපනය ශව ලශවන් අපි විශ ේෂ්ඨ 

වැඩ පිළිශවළක් ක්රියිත්මක කයනවි  විශිෂ්ඨාට ප්රතිඵල ලබන 

යරුවන් ඇගැ උමට ලක් කිරීම විශවම, ඔවුන්ට  ශිෂ්ඨයත්ව ලබි 

දීශම් වැඩ පිළිශවළක් ක්රියිත්මක කිරීමය ආයම්භ කය තිශබනවි   

ඒ විශවම, විශ ේෂ්ඨශයන් ධීවය ප්රඥ්තියක අව යතිව තිශබන 

වකවි ලවක් ශම්  ශමවය ශලෝක ධීවය දිනශතදී ඒ ගැන කතිකිවක් 

කයන්න අපි බලිශපොශයොත්තු ශවනවි  මූලිසනිරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, ශම් ටියලු ශද්වල් කළත් වැඩක් නැහැ අපට ධීවය 

ජනතිව තුළ ශහොඳ ආකල්ප හයන්න බැරි නම්  විශ ේෂ්ඨශයන් ධීවය 

පවුල්වල යහපත් ශයමිපියභිවය ශගොඩනැඟීම සඳහි අපි "දිරිය 

ධීවය අම්මි" කියන වැඩසටහන තුළින් සං මතමය, සංවියශීලි, 

විද්වත් කතිකිවක් පවත්වනවි  ශමවැනි කටයුතු කයන්න ධීවය 

අමිතයිං ය හැනුයට අපි විවිධ වැඩසටහන් ක්රියිත්මක කයශගන 

යනවි  අපි ක ි කයනවිට වඩි මහ ශපොශළොවට බැහැලි, මහ 

ශපොශළොශේ ්ඳන් වැඩ කයන්න ඕනෑ  ධීවය අමිතයිං ය හැනුයට 

අපි එශසේ කටයුතු කයනවිය කියන ප්රතිඥිව ලබි ශයමන් සහ 

ධීවය ජනතිවශව යැශවන ප්ර ාන විසීමමට පක්ෂ්ඨ විපක්ෂ්ඨ අපි 

ටියලුශයනිම එකතු ශවලි කටයුතු කයමු කියන ආයිචනය 

කයමන්, මි නිහෙ ශවනවි   

ශබොශහොම සාතුතියි  

 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් ශවලිශේ මම එක 

කියේයක් මතක් කයන්න ඕනෑ  අය ශයවනවය කියැවීශම් විවියය 

සඳහි ්දිරිපත් කය තිශබන පනත් ශකටුම්පත් නවය, රීති, 

නිශයෝග සහ ශයෝජනි සම්මතය ගැන ක ි කළ ටියලු ගරු 

ඇමතිතුමන්ලි සහ මන්ත්රීතුමන්ලි විශ ේෂ්ඨශයන් අවධිනය ශයොමු 

කළි, යරුවන්ශව අයිතිවිටිකම් ආයක්ෂ්ඨි කිරීම, යරුවන්ට ටිදු වූ 

වැයදි සම්බන්ධව අධිකයේශත යුක්තිය පටිඳලීශම් ක්රියිවලිය සහ 

ඒවිශත තිශබන අඩු පිඩුකම් ශබොශහොමයක් ගැන  ශම් සෑම පනත් 

ශකටුම්පතකින්ම ඒ කියේි ආමන්ත්රේය කය තිශබනවි  

විශ ේෂ්ඨශයන් විෂ්ඨවර්ග, අබිං සහ අන්තයියයියක ඖෂ්ඨධ වර්ග 

(සංශ ෝධන) පනත් ශකටුම්පත, ළමයින් සහ තරුේ තැනැත්තන් 

(සංශ ෝධන) පනත් ශකටුම්පත සහ බන්ධනිගිය ආඥිපනත 

යටශත් ශගශනන රීතිවලින් අපි ශම් සම්බන්ධ පියවය අයශගන 

තිශබනවි   

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, හැබැයි එකක් කියන්න ඕනෑ  

ශම් මති හැදුවිට ශම් ටියලු ප්ර ානවලට උත්තය මති පද්ධතිය 

තුළින් ලැශබන්ශන් නැහැ  ඒ සඳහි අපට සමිජශත යියකත්වය 

අව ය ශවනවි  පිසල්වලින් ශම් පිළිබඳව යක්වන උනන්දුව අපට 

අව ය ශවනවි  ශගවල්වලදී ශයමිපිශයෝ යරුවන් ආයක්ෂ්ඨි 

කයන්න ගන්නි පියවය ශමොනවිය, පිසල්වලදී විදුහල්පතිවරු හි 

ගුරුවය ගුරුවරියන් යරුවන් යැ ලවත් කිරීමට ගන්නි පියවය 

2797 2798 



පිර්ලිශම්න්තුව 

ශමොනවිය කියන කියේි පිළිබඳවත් අපි ක ි කයන්න ඕනෑ  

ශමොකය, මතිය ක්රියන්ශන් යම් වයයක් ටිදු වුේිට පසුව ක්රියිත්මක 

ශවන ශයයක්   වඩිත් වැයගත් වන්ශන්, යම් වයයක් වුේිට පසුව 

මතිය ක්රියිත්මක කය යඬුවම් ශයන එකට වඩි, වයයක් ටිදුවීම 

වළක්වි ගැමමයි  ඒ නිසි යශට් සමසාත පුයවැටියන්ශව අවධිනය 

නිටි පරිදි ශම් කියේයට ශනො ලැබුශේොත්, අපි ශම් කයන 

කර්තවයශයන් සමහය ශවලිවට ප්රතිඵලයක් ශනොලැශබන්න ්ඩ 

තිශබනවි    

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ජයයත්න ශහේයත් මන්ත්රීතුමි  ඔබතුමිට විනිඩි 6ක 

කිලයක් තිශබනවි  

 

ගු ජයසත්න නහසේසත් මහසත්ා 
(மாண்புமிகு ஜயரத்ன சஹரத்)  

(The Hon. Jayarathna Herath) 
මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට විනිඩි 8ක් තිබුේි ශන්ය  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

යැන් අඩු ශවලි  

 
[අ භි  4 24  

 

ගු ජයසත්න නහසේසත් මහසත්ා 
(மாண்புமிகு ஜயரத்ன சஹரத்)  

(The Hon. Jayarathna Herath) 
මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, කිලය සීමත නිසි ්තිම 

ශකනුශයන් ශම් කියේි නුක ගරු අධිකයේ ඇමතිතුමිශව 

අවධිනයට ශයොමු කයන්න මම බලිශපොශයොත්තු ශවනවි  

විෂ්ඨවර්ග, අබිං සහ අන්තයියයියක ඖෂ්ඨධ වර්ග (සංශ ෝධන) 

පනත් ශකටුම්පත ඇතුව පනත් ශකටුම්පත් කීපයක් අය ශයවැනිවය 

කියැවීශම් විවියයට ්දිරිපත් කය තිශබනවි  ඒ සඳහි  කටයුතු  

කිරීම පිළිබඳව විශ ේෂ්ඨශයන් මම අධිකයේ ඇමතිතුමිට 

සාතුතිවන්ත ශවනවි   

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විෂ්ඨ මත්ද්රවය පිළිබඳව නිවික 
හමුයිව, විශ ේෂ්ඨ කිර්ය බලකිය සහ Police Narcotics  Bureau 
එක ශමශහයුම් කයනවි; සිර් ක වැටලීම් කයනවි  නමුත්, මට 
මතකයි, මීට වර්ෂ්ඨ කීපයකට ්සාශසල්ලි Police Narcotics  Bu-

reau  එක විෂ්ඨ මත්ද්රය සම්බන්ධශයන් ක්රියි කළ ආකියය පිළිබඳව 
යම් යම් මත, ගැටලු ්දිරිපත් වුේි  ඒ ශකශසේ ශවතත්,  අවම 
පහසුකම් යටශත් ඔවුන් ගන්නි උත්සිහය ගැන අපි ඔවුන්ටත් 
සාතුතිවන්ත ශවනවි   

ඒ විශවම, නඩු ප්රමියවීම් වැළැක්වීම සම්බන්ධශයන් වන 
කරුණු කියේි ඇතුළත් සංශ ෝධන කීපයක්ය අය ශම් සභිව 
හමුශේ තිශබනවි  මම ශම් කියේය විශ ේෂ්ඨශයන් මතක් කයන්න 
ඕනෑ  අශ් යශට් හුෙක් ටිවිල් සහ අපයිධ සම්බන්ධ නඩු විසීමම 
අය දිශනන් දින ප්රමිය ශවනවි   සමහය අධිකයේවල අවුරුදු 20, 
25, 30ට ආසන්න වූ ටිවිල් ආයිවුල් සම්බන්ධ නඩු, අපයිධ 
සම්බන්ධ නඩු තිශබනවි  ගරු ඇමතිතුමනි, මශව මතකශත 
හැනුයට පසු වය යහ පිලන යජය කිලශතත් අධිකයේ ඇමතිතුමි 
ඔබතුමියි  ඒ ශවලිශේත් යම් යම් විශ ේෂිත අධිකයේ සා ිපිත 
කයලි ශම් තත්ත්වය අවම කයන්න ගත්ත උත්සිහය ගැන අපි 
වි ිල ශලස බලිශපොශයොත්තු තැබුවි  නමුත්,  ඒශකන් සිධමය 
උත්තයයක් අපට ලැබුේිය කියලි ප්ර ානයක් තිශබනවි  ශකශසේ 

ශහෝ ශේවි,  යම් විශ ේෂිත වැඩ පිළිශවළක් කයලි ශහෝ 
කින්තිවන් සහ යරුවන්ශව නඩු සම්බන්ධව විශ ේෂ්ඨ අධිකයේ 
පිහිටුවි යම් සිධමය ක්රියි මිර්ගයක් ග ල ඇතැයි මි වි ාවිස 
කයනවි    

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, වි ශ ේෂ්ඨශයන් ශම් නඩු විසීමශම් 
ප්රමියයට ශහේතු වී තිශබන්ශන් අධිකයේමය ක්රියිමිර්ග විතයක් 
ශනොශවයි   මතිපති ශයපිර්තශම්න්තුවත්, යජය කයවන උයවියත් 
ශම්විට කයන බලපෑම් නිසි බයපතළ විධිශත ශ ෝචමය 
තත්ත්වයක් තිශබනවි  ශම් සම්බන්ධශයන් මම උයිහයේයක් 
පැහැදිලි කයන්නම්  කුරුේෑගල ඓතිහිටික යිජධිනිශත තිබුේි 
යිජ සභි මණ්ඩපයක්  එය පුයි වියයි ආඥිපනත යටතට 
ගැශනන, පුයි වියයි ශයපිර්තශම්න්තුව විටින් සංයක්ෂ්ඨේය කළ 
යුතු සා ිනයක් වුේත්, පසු වය යවසාවල ශම් යිජ සභි මණ්ඩපය 
කඩි යැම්මි  අශ් පළිත්වල වන සංයක්ෂ්ඨේ ශයපිර්තශම්න්තුශේ 
ශහෝ පැයකව යජමහි විහියයකට යිබයව තිශබන ්ඩමක ශහෝ 
ශපොල් පැළයක්, ශකශසල් පැළයක් වවන්න වළක් කැපුවත්, පුයි 
වියයි ආඥිපනත යටශත් කටයුතු කයලි ඔවුන් යක්ෂිත 
බන්ධනිගියගත කයනවි  නමුත්, ශම් කියන යිජ සභි මණ්ඩපය 
කඩි යැමීම සම්බන්ධශයන් මතිය ්දිරියට පැමේවිය යුතු 
විත්තිකරුවන් පිළිබඳව එවකට ටිනු පුයිවියයි 
ශකොමසිරිසාවයයිත්, මතිපති ශයපිර්තශම්න්තුවත් ශබොශහොම 
අලස ක්රියි මිර්ගයක් තමයි ගත්ශත්  ඔවුන් ඒ යක්වපු 
උයිසීනත්වය තුළ අඩුම තයමන් ඒ එක සැකකරුවකුවත් යක්ෂිත 
බන්ධනිගියගත කයගන්න පුවවන්කමක් ලැබුශණ් නැහැ  අශ් 
පළිශත්, ඒ ඓතිහිටික යිජධිනිශත, තිශබන  ඒ භූමශත එවකට 
විජයබි යේජුරුවන්ශව කිල සීමිව තුළ තැන්පත් කයපු යම් යම් 
ශකෞතුකමය වනුනිකම් තිශබන ශද්පළ තිබුේි  නමුත්, ඒ නඩුවට 
අය ශවච්ච ශයයක් නැති තත්ත්වයට පත් ශවලි තිශබනවි  මම 
අධිකයේ ඇමතිතුමිශව අවධිනය ට ශයොමු කයනවි, ඒ 
ඓතිහිටික යිජ සභි මණ්ඩපය කඩි යිලි, එහි තිබුණු මුතු, 
මැකවක් එශහම නැත්නම් ඒ වනුනි ශද්පළ ශසොයි ගත්ත උයවියට 
එශයහිව  තිබුණු ඒ නඩුවට ශමොකය වුශණ්, ඊට සම්බන්ධ වගකිව 
යුත්තන්, විත්තිකරුවන් අධිකයේය ්දිරියට පමුණුවන්න යම් 
ක්රියිමිර්ග ගැමමට තිශබන අවහියති ශමොනවිය කියන කියේය 
සඳහන් කයන්න කියලි  

ඒ විශවම, අවසින ව ශයන් ශම් කියේයත් මම මතක් 
කයන්න ඕනෑ   අපි  COPE එකට ඇවිල්ලි, විගේකිධිපති 
ශයපිර්තශම්න්තුව විටින් ප්රසම්පියන ක්රියිවලිය සම්බන්ධව 
තිශබන යම් යම් ගැටලුසහගත තත්ත්ව ගැන සහ අවුරුදු 
ගේනිවක් තිබුණු -අවුරුදු 50ක්, 60ක්-  දූෂ්ඨේ සහ වංචි පිළිබඳව 
අනිවයේ  කයගත් ශතොයතුරු ගැන ක ි කළි  ඒ යම් යම් කරුණු
-කියේි COPE එක හමුශේ තිබුේි  නමුත්, ඒ ටියල්ල ගැන ක ි 
කයලි ඒ ශතොයතුරු වියුත් හි මුද්රිත මිධයවලට නිකුත් කයලි ලිපි 
ශගො ලවක් විධියට තැන්පත් කයනවි මස, ඒ වංචි, දූෂ්ඨේවලට 
සම්බන්ධ කිටිම නිලධිරියකු පිළිබඳව ගත්ත කිටිදු ක්රියි මිර්ගයක් 
නැහැ  මම අධිකයේ ඇමතිතුමි එක්ක ශම් ගැන මීට ්සාශසල්ලි 
ශපෞද්ගලිකවත් ක ි කළි   ප්රසම්පියන ක්රියිවලිය ශහෝ ශවනත් 
දූෂ්ඨේ, වංචි සම්බන්ධව COPE එශක්දි අනිවයේ  වන  කියේි 
පිළිබඳව පිර්ලිශම්න්තුශේ සා ිවය නිශයෝග සංශ ෝධනය කයලි 
ශහෝ මතිපතිවයයිට බලය පවයි අපයිධ මතිය යටශත්,  සුදුසු 
අධිකයේවල ඔවුන්ට එශයහි ක්රියිමිර්ගවලට එළැශඹන්න 
කටයුතු කයන්න පුවවන්කමක් ඇති වුශේොත්, ශම් දූෂ්ඨේ, වංචි  
අවම කයන්න අපට පුවවන්කම තිශබනවි   

එශහම නැත්නම් අපි නිකම් ක ි ශපට්නු විතයයි; ශම්වි 
ක ිවල මිතෘකි විතයයි  ශකෝනු ගේනක ශද්පළ වංචි ගැන 
ශතොයතුරු ශම් පිර්ලිශම්න්තුව හමුවට එනවි  අපි ඒවි ගැන ක ි 
කයනවි  අයිළ  නිලධිරින් ඇවිල්ලි යසාතියිදු ශවනවි  අපි ඒවි 
යසවත් ක ි විධියට අහනවි, බලනවි  නමුත්, ශවච්ච ශයයක් 
නැහැ  මම අධිකයේ ඇමතිතුමිට ශබොශහොම කිරුකවකව මතක් 
කයනවි, ශම්  කමටුවට මතිමය තත්ත්වයක් ආශයෝපේය කයලි 

2799 2800 

[ගරු ජනිධිපති මතිඥ (ආචිර්ය) විජයයිස යිජපක්ෂ්ඨ මහති   
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ශම් වංචි, දූෂ්ඨේවලට ශපලශඹන නිලධිරින්ට  අපයිධ මතිය 
යටශත් වහ වහි ක්රියිමිර්ග ගන්න කටයුතු කයන්න, අව ය 
අේපනත් සංශ ෝධනය කය ඒ මතිමය තත්ත්වය ඇති කයන්න 
කියලි  

අය පනත් ශකටුම්පත් නවයක් සහ රීති, නිශයෝග ශයකක් ගැන 
ශමම ගරු සභිවට කරුණු ්දිරිපත් වනවි  සම  මණ්ඩලවලින් 
ලැශබන පැමකවලිවලින් ටියයට 70ක් පමේ විභිග කයනවි  අශ් 
පළිත්වල ජීවත් වන ග්රිමීය ජනතිවට සම  මණ්ඩලය වඩිත් 
පහසු සා ිනයක් බවට අය වන ශකොට පත් ශවලි තිශබනවි  ඒ  
පිළිබඳව ක ි කයන අතයතුය මි තවත් කියේයක් කියන්න ඕනෑ  

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, කන්යකිඩු ප්රතිකිය හි 
පුනරුත් ිපන මධයසා ිනශත රැඳවියන්ශව ප්ර ානය මෑතකදී -
අවසා ි ශයකකදී-  ශම් යශට් මහත් ආන්ශයෝලනයට ලක් වූ 
කියේයක් බවට පත් වුේි  ශම්, ඒ රැඳවියන්ට එවැනි ටිදුවීමක් වූ 
තුන්වන අවසා ිව  රැඳවියන් ශමවැනි අවිසනිවන්ත තත්ත්වයකට 
ශගොදුරු ශනොවන විධිශත යම්කිටි විධිමත් වැඩ පිළිශවළක් සකසා 
කයලි ඒ රැඳවියන් ඒ පවතින ගැටුම්වලින් මුයිගත යුතුයි  ඒ 
කියේය ශකශයහි ගරු අධිකයේ ඇමතිතුමිශව අවධිනය ශයොමු 
කයවමන්, මට ක ි කයන්න කිලය ලබි දීම පිළිබඳව ඔබතුමිට 
සාතුතිවන්ත ශවමන් මි නිහෙ ශවනවි, මූලිසනිරූඪ ගරු 
මන්ත්රීතුමනි  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු උයය ගම්මන්පිල මැතිතුමි  ඔබතුමිට විනිඩි 6ක 

කිලයක් තිශබනවි  
 

[අ භි  4 31  
 

ගු ේාය ගම්ම්දිළල මහසත්ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, නිහිල් ශනල්සන් මහති වයක් 

 මතයකින් කිේවි, "කිශලන් කිශලට එන වසංගශත් නැහැ 

අඩුපිඩු" කියලි  ගංජි යුගය, ශහශයොයින් යුගය අවසන් කයලි 

යැන් අපි අයිසා යුගයට ඇවිත් තිශබනවි  ඇත්ශතන්ම අයිසා කියන 

මත් ද්රවය මීට කලින් නම් hyperactivity disorder ශහවත් "වැ ඩි 

විශසේ" කියන මිනටික ශයෝගයට ඖෂ්ඨධයක් විධියට පිවිච්චි කළ 

ශයයක්  ඒ නිසිම අයිසා පිවිච්චි කයන ශකශනක් ශහශයොයින් 

පිවිච්චි කයන ශකශනක් විශව ප්රචණ්ඩ වන්ශන්, යෙලන්ශන් ශහෝ 

කියවන්ශන් නැහැ  ඒ අය ්ති සිමකිමීවයි ්න්ශන්  පිසල් 

යරුවන් අතය ඒ මත් ද්රවය බයපතළ ශලස පැතිය තිශබනවි  ඒ අය 

ඒ මත් ද්රවය පිවිච්චි කයනවිය කියලි ශහොයිගන්නත් බැහැ  

සිමකිමීව හිනුයිට ඒ මත් ද්රවය නිසි ලැශබන ප්රතිඵලය 

බයපතළයි  යත් දිය වීශමන් පටන් ශගන ක්ෂ්ඨකවක මයේය යක්වි 

වන ප්රතිවිපික එයින් ලැශබනවි  ඒ නිසි ශම් වසංගතය, ශම් 

උවදුය පිළිබඳව ශත්රුම් ගනිමන් අයිසා නමැති මත් ද්රවය, තහනම් 

මත් ද්රවය ශගොන්නට එකතු කිරීමට කටයුතු කිරීම පිළිබඳව ගරු 

අධිකයේ අමිතයතුමිට අශ් ප්රේිමය ශම් අවසා ිශේදී පුය 

කයනවි   

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි ටිහින යැක්ශක් ලංකිව 

විකවජ ශක්න්ද්රයක් විශවම නිවුක ශක්න්ද්රයක් බවට පත් 

කයන්නයි  2010දී මහින්ය යිජපක්ෂ්ඨ මැතිතුමිශව ජනිධිපතිවයේ 

ප්රතිපත්ති ප්රකි නශත තිබුශණ් ආටියිශේ පංචබල ශක්න්ද්රය බවට 

ලංකිව පත් කයනවි කියලියි  ආටියි ශේ පංචබල ශක්න්ද්රය 

ශකශසේ ශවතත්, යැන් ශ්රී ලංකිව ආටියිශේ මත් ද්රවය ශක්න්ද්රය 

බවට නම් පත් ශවමන් තිශබනවි  අවිසනිවට අශ් ආයයණීය යට 

විරුවන්ශව ශනොයැ ලවත්කම නිසි ශ්රී ලංකිව ආටියිශේ මත් ද්රවය 

ශක්න්ද්රය බවට පත් කයගැමශම් ක්රියිවලියට යියකශවමන් 

්න්නවි  ඒක ශවන්ශන් ශමශහමයි  මත් ද්රවය ශගන්වන 

ශකශනකුට ශවනත් භිණ්ඩයක් ආනයනය කයන ආකියයට 

බැංකුවක් හයහි සල්ලි TT කයලි, LCs විවෘත කයලි මත් ද්රවය 

ශගන්වන්න බැහැ  මත් ද්රවය ශතොගයක් ශහොය යහශසේ යට ඇතුළට 

එේවත්, ඒ ශව ලශවන් ශගවන්න ශඩොලර් ලබිගන්න ක්රමයක් 

නැහැ  ඒ ශඩොලර් නුක මල දී ගන්න ශවන්ශන් කව කඩශයන්  ඒ 

යවසාවල ලංකිශේ ශඩොලර් කව කඩය හරිම පුංචියි  ශමොකය, 

ශඩොලයයක් සඳහි බැංකුව සහ කව කඩය ශගවන අගය  අතය එයි 

තිබුශණ් රුපියලක, ශයකක ශවනසක්  නමුත්, 2020 වර්ෂ්ඨශතදී 

ශඩොලයශත රුපියල් වනුනිකම 203ක් ශලස අල්ලිශගන ්න්න 

ආණ්ඩුව ගත්ත වැරැදි රණන්දුව නිසි කව කඩය වයි්ත ශවන්න 

ගත්ති  පිට යටවල ්න්න රමකයන් බැංකු හයහි ශඩොලර් එවනවි 

ශව ලවට වැඩි විටි පිකවස කව කඩය හයහි ශඩොලර් එවන්න 

පටන්ගත්ති  ඒ නිසි කව කඩයට යහමන් ශඩොලර් ලැබුේි  

එ ශතක් කල් තිබුණු කව කඩය පුංචි නිසි මත් ද්රවය ජිවියමත් 

තිබුශණ් පුංචියට  ශමොකය, ශගන්වන මත් ද්රවයවලට ශගවීමට 

ශඩොලර් ශහොයිගන්න විධියක් එයි තිබුශණ් නැති නිසි  යැන් ශම් 

කව කඩය වයි්ත ශවන්න, වයි්ත ශවන්න මත් ද්රවය ජිවියමත් 

වර්ධනය ශවලි තිශබනවි   ඒක ශවන්ශන් ශමශහමයි, 

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අපි උයිහයේයක් ගනිමු  

ඩුබියිවල අශ් රමකයන් ලංකිවට එවන විශද්  මුයල් නුක ඒ 

යශට් ටිනුන ශකශනකුට භිය ශයනවි  ඔහු සල්ලි නුක භිය ශගන 

කයන්ශන් ශමොකක්ය  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමි, ඔබතුමි ට තවත් මනිත්තු ශයකක කිලයක් 

තිශබන්ශන්  

 

ගු ේාය ගම්ම්දිළල මහසත්ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

ශහොඳයි, මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි   

එයි අය උශද් සල්ලි දුන්නි නම් පැයක් ගත වනශකොට ඔහුශව 

අම්මිට දුයක න ඇමතුමක් එනවි , "පුති ශමච්චය මුයලක් දීලි 

තිශබනවි  අම්මිශව ශබශහත් තුණ්ඩුවයි, කශඩන් ගන්න ඕනෑ 

බඩු ලැයිසාතුවයි එවන්න" කියලි  ඔන්න හවසා වනශකොට 

අම්මිශව ශබශහත් නුකයි, මිසයට ශගයයට අව ය බඩු නුකයි 

අයශගන ශකශනක් ශගයයට එනවි  ඔහු ්තිරි සල්ලි නුක අම්මිට 

භිය දීලි, රිටිට් එකක් අත්සන් කයවිශගන, අම්මිත් එක්ක 

ශසල්ෆි එකකුත් ගන්නවි  ඊට පසාශසේ ශබශහත් රිටිට් එකයි, 

කශඩන් ගත්තු බඩුවල රිටිට් එකයි, අම්මිත් එක්ක ගත්ත ශසල්ෆි 

එකයි, ්තිරි සල්ලි ලබි දුන් බවට වන රිටිට් එකයි පුතිට 

WhatsApp කයනවි  පැය 24ක් යන්න කලින් ඒ මුයල් නුක 

ඔහුශව ශගයයට ලැබිලි!   

ඒ ක්රමය නිසි, එක පැත්තකින්, ලැශබන රුපියල් ගේන 

වැඩියි; විටියි  පැය කිහිපයක් ඇතුළත මුයල ශගයයට යනවි; 

ශල්ටියි  ඊට අමතය විටිත් තිශබනවි  ඒ අම්මිට බැංකුශේ 

ශපෝලිශම් ්න්න ඕනෑ නැහැ; ෆිමටිශත ශපෝලිශම් ්න්න ඕනෑ 

නැහැ; කඩවල් ගේශන්  වහින් බඩු ගන්න යසාතියිදු ශවන්න 

ඕනෑත් නැහැ  ශම් නිසි අය වි ිල ව ශයන් ශඩොලර් කව කඩය 

වයි්ත ශවලි තිශබනවි  එහි ප්රතිඵලය විධියට ශ්රී ලංකිව අය 

ආටියිශේ කුඩු ශගශනන මධයසා ිනයක් බවට පත් ශවලි 

තිශබනවි  ඩුබියිවල විතයක් ශනොශවයි, ්තිලිශත, ශකොරියිශේ, 

ජපිනශත ්න්න ලිංකිකයන්ශගන් සිති ය බහුතයයක්  අය මුයල් 

එවන්ශන් ශම් ක්රමයට  එහි අවසින ප්රතිඵලය තමයි, අය ලංකිව 

2801 2802 



පිර්ලිශම්න්තුව 

මත් ද්රවය ආනයන අපනයන මධයසා ිනය බවට, එශහම නැත්නම් 

මත්ද්රවය ශක්න්ද්රය බවට පත් ශවලි තිබීම   

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අවිසනිවට අශ් සමහය 

මන්ත්රීවරු ශම් පිර්ලිශම්න්තුශේදීත් ්න් පිටතදීත් කියනවි, 

"ලංකිවට ශඩොලර් එවන්න එපි" කියලි  ආණ්ඩුවත් එක්ක 

අපටත් තයහක් තිශබනවි  හැබැයි, නහය එක්ක තයහට මූේ 

කපිශගන හරියන්ශන් නැහැ  ශඩොලර් කව කඩ යට යැවීම නිසි 

ශමොකක්ය ශවන්ශන්  ලංකිවට ශඩොලර් එවන්න එපි කියලි අශ් 

සමහය මන්ත්රීතුමන්ලි පිට යට ්න්න ශ්රී ලිංකිකයන්ට කිේවිට, ඒ 

අයශව ලංකිශේ ්න්න නෑයෑයන්ට ජීවත් ශවන්න සල්ලි නැතුව 

බැහැ  ඒ නිසි බැංකු හයහි එවනවි ශව ලවට කව කඩය හයහි 

වැඩිවැඩිශයන් ශඩොලර් එවන්න ඒ අය ශපලඹී තිශබනවි  ඒ නිසිම 

මත් ද්රවය ජිවියම වඩවඩිත් වයි්ත ශවලි තිශබනවි   

ඒ නිසි අශ් ආයයණීය යට විරුවන්ට මම ශම් කියේය 

කියන්න ඕනෑ  එක පැත්තකින්, ඔශ  යරුවන් මත් ද්රවයවලට 

ශයොමු ශවනවි නම්, අශනක් පැත්ශතන් ඔශ  ශයමේපියන්ට 

අව ය ශබශහත් නුක ශගශනන්න බැරිව ඔවුන් මය යෑශම් 

අවයිනමට ලක් ශවනවි නම්, ඔබ එවන ශඩොලර්වලට රුපියල් 

කිහිපයක් වැඩිශයන් ලැබීශමන් වන විටිය,  ප්රශයෝජනය ශමොකක්ය 

යන්න ගැන කරුේිකය හිතන්න කියි අපි ඒ යට විරුවන්ශගන් 

්ල්ලි ටිනුනවි   

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් කියේයත් කියි මම 

මශව ක ිව අවසන් කයන්නම්  ශද් පිලකයන්ශව අ ලග්රහය 

නැතිව, ශපොලීටිශත සහශයෝගය නැතිව යටක මත් ද්රවය 

ජිවියමකට පවතින්න බැහැ  ශලෝකශත ඕනෑම යටක් 

සම්බන්ධශයන්, ඒකයි තිත්ත ඇත්ත  ශපොලීටි ය ශබොශහොම 

අමිරුශවන් මත් ද්රවය ජිවියම්කරුශවකු අත්අඩංගුවට ගත්තත් ඊට 

පසාශසේ බලවතුන්ශගන් දුයක න ඇමතුම් එනවි  එවිට ශපොලීටියත් 

අසයේ ශවනවි  ශ්රී ලංකිව ආටියිශේ මත් ද්රවය ශක්න්ද්රය බවට 

පත් වීම නතය කයගන්න අපට අව ය නම්, එහි පළමු පියවය 

හැනුයට ශම් මන්ත්රීවරුන් 225ශයනිම අධිෂ්ඨාධිනයක් ඇති 

කයගන්න ඕනෑ කිටිම ශහේතුවක් මත මත් ද්රවය ජිවියම්කරුවන්ට 

සහිය ශයන්ශන් නැහැ කියලි  මැතිවයේවලට ශකතයම් මුයල් 

ලැබුේත්, ශකතයම් ශසනෙ ලැබුේත් මත් ද්රවය ජිවියම්කරුවන්ට 

සහිය ශයන්ශන් නැහැ; ඒ අය සමෙ සම්බන්ධතිවක් පවත්වන්ශන් 

නැහැ කියන අධිෂ්ඨාධිනය ඇති කයගත්ශතොත් ඒක ලංකිව 

ආටියිශේ  මත් ද්රවය ශක්න්ද්රය බවට පත් වීම නතය කය ගැමශම් 

පළමු වැයගත් පියවය වන බව ටිහිපත් කයමන් මි නිහෙ ශවනවි  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අ ලප පසාකුවල් යිජය ඇමතිතුමි  ඔබතුමිට විනිඩි 8ක 

කිලයක් තිශබනවි  
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ගු අනුප ප ප්කුවල් මහසත්ා (්මාජ ්විබලගැ්දවීම් සාජ 

අමාත්ුරමා) 
(மாண்புமிகு அனுப பஸ்குவல் - சமூக வலுவூட்டுகக 

இராஜாங்க அகமச்சர்)  

(The Hon. Anupa Pasqual - State Minister of Social Empow-
erment)  

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අය, අධිකයේ කිර්යයන්ට 

අයිළ විශ ේෂ්ඨ අේ පනත් කිහිපයක් සංශ ෝධනය කිරීමට නියමතව 

තිශබනවි  ඒ අතය අය පිර්ලිශම්න්තුව තුළ ප්රධින ව ශයන් ක ි 

කළ කියේයක් තමයි, මත් ද්රවය සහ මත් ද්රවය ජිවියම මැෙලීම 

කියන කියේය  ඒ පිළිබඳ සංශ ෝධන පනත් ශකටුම්පතක්ය අය 

්දිරිපත් කය තිශබනවි  අපි යකිනවි, මත් ද්රවය නිසි බයපතළ 

ප්ර ානයක් යශට් ඇති ශවලි තිශබන බව  මත් ද්රවය භිවිතය 

ආබිධිත යරුවන් බිහි වීම සඳහිත් එක ප්රධින ශහේතුවක්  පියි ශහෝ 

මව අයිසා ශහෝ ශේවි, ශහශයොයින් ශහෝ ශේවි, alcohol ශහෝ 

ශේවි, විස මත්පැන් ශහෝ ශේවි යම් මත් ද්රවයයක් භිවිත කයනවි 

නම් ඒ ශහේතුශවන් ආබිධිත යරුවන්, මන්ය මිනටික යරුවන්, ඇසා 

ශපශනන්ශන් නැති යරුවන් බිහි වීශම් ප්රවේති අය සමිජය තුළ 

යකින්නට තිශබනවි   

අය අශ් යශට් ජනගහනශයන් ආබිධ සහිත ප්රජිව ටියයට 8ක් 

පමේ ්න්නවි  ඒකට එක ශහේතුවක් තමයි මත් ද්රවය භිවිතය  

තවත් ශහේතුවක් තමයි ජිනමය ශහේතු  අශනක් ශහේතුව තමයි විවිධ 

ශබශහත් සහ ආහිය නිසි ඇති වන ආබිධිත තත්ත්ව  ඒ විශවම, 

මන්යශපෝෂ්ඨේ තත්ත්වයටත් ප්රධින ව ශයන් බලපින ශහේතුවක් 

වනවි මව ශහෝ පියි මත් ද්රවයවලට ඇ බැහි වීම  ළමි 

මන්යශපෝෂ්ඨේය ටියයට 12ක් පමේ වීම සඳහි මව ශහෝ පියි -

විශ ේෂ්ඨශයන් පියි- මත් ද්රවයවලට ඇ බැහි වීමත් ප්රධින ව ශයන් 

ශහේතු වනවි  ශමොකය, ඒ ඇ බැහිකම නිසි දු්පත්කම -දු මභිවය- 

ඇති වනවි  ඒ නිසිම නිටි ශපෝෂ්ඨේය ලබි දීමට ශනොහැකි වීශමන් 

යරුවිට මන්යශපෝෂ්ඨේය ඇති වනවි; යරුවිශව  ක්තිය හීන 

වනවි  ඒ විශවම, මත් ද්රවයවලට ඇ බැහි වීම නිසි මිනටික 

දු මභිවයත් ඇති වනවි  ඒ නිසි ඒ මේපියන් යරුවි නියමත පරිදි 

ශපෝෂ්ඨේය කයන්ශන් නැහැ   

මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අය ලක්ෂ්ඨ පහක පිරිසක් 

ශහශයොයින් සහ අයිසා වැනි මත් ද්රවය පිවිච්චි කයනවි  ඊට 

අමතයව ලක්ෂ්ඨ 50කට අධික පිරිසක් - ටියයට 25ක් - කුමන ශහෝ 

මත්ද්රවය වර්ගයකට ඇ බැහි ශවලි ටිනුනවි  එයින් ශම් ලක්ෂ්ඨ පහ 

තමයි, ශහශයොයින්, අයිසා වැනි මත්ද්රවය ජිවියම්කරුවන්ශව cus-

tomer base එක  ශම් customer base එක කඩන එක, අඩු කයන 

එක, දුර්වල කයන එක තමයි  අශ් ප්රධින ්ලක්කය විය යුත්ශත්  

පිට යනුන් Airport එක හයහි, වයිය හයහි, මුහුය හයහි ලංකිව 

තුළට එන මත්ද්රවය නවත්වනවි විශවම, ශම් customer base එක 

නැවැත්තුශේ නැත්නම් කවයිවත් අපට මත්ද්රවය ජිවියම නැති 

කයන්න බැහැ   

ඇප ලබි දීශම් දී  මත්ද්රවය ග්රෑම් ශයකක් ළෙ තබි ගැමමට 

අයිළව තිබුණු සීමිව ග්රෑම් පහ යක්වි වැඩි කය තිශබනවි  ඒකට  

එක ශහේතුවක් තමයි, හියශගයයට  වයිම ශම් අයත් සුපිරි මත්ද්රවය 

ජිවියම්කරුවන් බවට පත් ශවනවිය කියන මතය  අධිකයේ 

අමිතයිං ය තුළත්, අශනකුත් ආයතන තුළත් මත්ද්රවය 

ජිවියම්කරුවන්ශව පිරිසා, නිශයෝජිතයන් විවිධ ශවසා මුහුණුවලින් 

්න්නවිය කියන එක අරණතශත ශවච්ච ටිද්ධි මත අපට හිතන්න 

ටිද්ධ ශවනවි  ඒ නිසි ග්රෑම් 2ක් ළෙ තබි ගැමම කියන අවම 

සීමිව ග්රෑම් 10 යක්වි වැඩි කයනවි නම් අපට ඒක පිළිගන්න 

බැහැ  ඒ  නිසි ශම් customer base එශකන් වි ිල පිරිසක් 

පුනරුත් ිපනය කයන එක අතයව යම ශයයක්  එශහම නැත්නම් 

යවටින් යවස කවතය දිසා්රික්කය ඇතුව ලංකිව පුයිම වයස 

අවුරුදු 17, 18, 19, 20 වයසාවල යරුවන් මත්ද්රවයවලට ශගොදුරු 

වීම වැඩි වන එක, ඒ ප්රමිේය ලක්ෂ්ඨ  5, 6, 7 වන එක වළක්වන්න 

බැහැ  අපි ශපොඩි කිශල් මත් ද්රවයවලට ශගොදුරුවූවන් 

ලක්ෂ්ඨයක්වත් හිනුශත නැහැ  ශබොශහොම සුව පිරිසයි පිසල්වල 

හිනුශත  සුපිරි පන්තිශත ළමයි තමයි ශහශයොයින් පිවිච්චි කශළේ  අය 

වනශකොට මතුගම, කවතය, ශකොළඹ ඇතුව ටියලු පළිත්වල 

අන්ත දු්පත්, සමෘද්ධිලිිය පවුල්වල ළමයි තමයි ශම්වි පිවිච්චි 

කයන්ශන්   මත් ද්රවය භිවිත කයන වැඩිහිනුයන් ටියලුශයනි 

2803 2804 

[ගරු උයය ගම්මන්පිල මහති  
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පුනරුත් ිපනය කයලි, තය මති රීති පද්ධතියකට යටත් කයන්න 

ඕනෑ  අය කිේවි විශව කන්යකිඩුව විශව ආයතන හමුයිව 

යටතට ශහෝ පත් කයලි, එශහම නැත්නම් එවැනි පිසල් 

පද්ධතියක් ඇති කයලි ඒ අය පුනරුත් ිපනය කයන එක 

අතයව යයි  යම් ශකශනකුට ඇප මත ශගයයට යන්න දුන්ශනොත්, 

අනිවිර්යශයන්ම ඔහු නැවත නැවතත් ඒවිට ශගොදුරු ශවමන් 

මත්ද්රවය ජිවියම්කරුවිශව ශගොදුයක් බවට පත් ශවනවි   

විශ ේෂ්ඨශයන්ම මත්ද්රවය ප්ර ානශතදී පුනරුත් ිපන ක්රමය 

කියන එක අනිවිර්යය අව යතිවක්  ඒ අව යතිව ශම් 

අේපනත්වලින් ්ෂ්ඨාට වුශණ් නැත්නම්, අයිසා ඇතුව අශනකුත් 

මත්ද්රවය ගැන ශම් පනත් ශකටුම්පතට ඇතුළත් කළිය කියලි 

වැඩක් ශවන්ශන් නැහැ   මත්ද්රවය භිවිත කයන්නන්ශව ප්රමිේය 

වැඩි ශවනවි  මත්ද්රවය භිවිත කයන පිරිස වැඩිවීම නිසිම ශම් 

සමිජය සම්පූර්ේශයන්ම මත්ද්රවය ජිවියමට ශගොදුරු ශවනවි 

යැක යැක  නිකම් ්න්න අපට ටිද්ධ ශවනවි  අපි ඡන්යයට මුහුේ 

ශයන අවසා ිශේ  ශගෝධිභය යිජපක්ෂ්ඨ මැතිතුමිත් සමෙ ක ි 

කයනශකොට අපට කිේශේ, මත්ද්රවය ජිවියම සහමුලින්ම නැති 

කයනවි කියලියි   ශපොලීටියත් ශම් කටයුතුවලට සම්බන්ධයි 

කියන එක අය කිේවි විශවම සතයයක්  ඒ විශවම 

ශද් පිලනශත ශයශයන යම් පිරිසා ශම්විට සම්බන්ධයි කියන එක 

අපට බැහැය කයන්න බැහැ  ඒ නිසි මත්ද්රවය ජිලය 

සම්පූර්ේශයන්ම කඩි බිඳ යමි, විනි  කය, නැති කය යැමීම සඳහි 

අධිකයේ අමිතයිං යත්, ශපොලීටියත්, හමුයිවත් ඒකිබද්ධව 

කටයුතු කළ යුතුමයි  එශහම ශනොවුශේොත් ඇශමරිකිශේ, 

ඔසාශේලියිශේ සිම්ප්රයියික ජනතිව ශම් නිසි විනි  වුේි 

විශවම, ශම් යශට්ත් ප්රධින ජිරණන් ටියලුශයනි දුර්වල,  ක්තිශයන් 

ශතොය, ආබිධවලින් පිරුණු ජිතියක් බවට පත් ශේවි  ඒ නිසි මති 

පද්ධතිය ්තිම  ක්තිමත් කයලි, පුනරුත් ිපන කටයුතු 

 ක්තිමත් කයලි, ශම් අයට ඇප ලබිදීම සම්පූර්ේශයන්ම නතය 

කයලි, යරුවන් පුනරුත් ිපනය කයලි සමිජගත කයන්න කියලි 

අශ් අමිතයිං ය විධියට අපි  විශ ේෂ්ඨශයන්ම අවධියේය 

කයනවි   එශහම කශළොත් තමයි සමෘද්ධිමත් ජිතියක් ශගොඩ 

නෙන්න අපට පුවවන් ශවන්ශන්   

සාතුතියි   

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු උයයන කිරිඳිශගොඩ මැතිතුමි  ඔබතුමිට මනිත්තු පහක 

කිලයක් තිශබනවි  
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ගු ේායන කිරිඳිනගොඩ මහසත්ා 
(மாண்புமிகு உதயன கிாிந்திதகாட)  

(The Hon. Udayana  Kirindigoda)  

සාතුතියි, මූලිසනිරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි   

මට හිශතන විධියට අපට ක ි කයන්න තිශබන කිලය මදි  ඒ 

ශකශසේ වුවත්,   අධිකයේ ක්ශෂ්ඨේත්රයට අය ්තිම වැයගත් යවසක්  

පනත් ශකටුම්පත් කිහිපයක් යිවත්කිලීන කයමන් අලුත් යැක්මත් 

ඇතිව වැඩ කයන අවසා ිවක, හැම ශද්ම අලුත් විය යුතු 

අවසා ිවක තමයි අපි ්න්ශන්  පයේ ටිතුම් පැතුම් ටියල්ලම 

පැත්තක තියලි අලුත් විධියට හිතුශේ නැත්නම් අපට ්සාසයහට 

යන්න විධියක් නැහැ   

මම පසු වය සතිශත මහ ලවය අධිකයේය ආශ්රිතව කටයුතු 

කයනශකොට,  දිසි අධිකයේශත එදිනට නියමත සමහය නඩුවලට 

ඊළෙ නඩු විභිග දිනය විධියට ලැබුශණ් ලබන අවුරුද්ශද් ජුනි 

මිසයටත් පසු දිනයක්    

අධිකයේ අමිතයිං යත්, අධිකයේ අමිතයවයයිත් නඩු 

ප්රමියය වැළැක්වීම සඳහි අව ය කටයුතු කයනවි  ඒ ටියල්ල 

කළත්, ක්රියිත්මක වන යින්ත්රේය තුළ, ඒ අව යතිව, යැක්ම 

නැත්නම් ්දිරියට යන්න හැකියිවක් නැහැ   

ගරු අධිකයේ ඇමතිතුමි ක ි කයනශකොට කිේවි, 

අධිකයේවල පරිපිලනය විනි ාචයකියවරුන්ට ලබි දීම නිසි 

අධිකයේවල නඩු ප්රමියයට ශහේතුවක් තිශබනවි කියලි   අපි 

මතිඥවරු විධියට ඒක ශපෞද්ගලිකව අත්යැකලි තිශබනවි  

ඇත්තටම විශද්  යටවල් එක්ක සංසන්යනිත්මකව බලනශකොට, 

අධිකයේ ක්ශෂ්ඨේත්රය ගැන තිශබන අත්යැකීම් එක්ක බලනශකොට 

අපි ්න්ශන් ශගොඩක් පසුගිමීව  කියලියි  මම හිතන්ශන්  අශ්  

ක්රම, සම්ප්රයියයන් ටියල්ල බැහැය කයලි අධිකයේ පරිපිලනය 

ශවනම කණ්ඩියමකට භිය දුන්නි නම්, විනි ාචයකියවරුන්ට 

පුවවන් නඩු කටයුතු ්ක්මන් කයලි ජනතිවට අව ය ෛනතික 

සහන ලබි දීම සඳහි වන ක්රියිමිර්ග ශබොශහොම ්ක්මනින් 

ක්රියිත්මක කයන්නටත්, ඒ තුළින් ජනතිවශව අසහනය නැති 

කයන්නටත් කටයුතු කයන්න   

මතිය සම්බන්ධ වැයගත් කරුණු සමිජය තුළ සිකච්ඡි වන 

අවසා ිවක තමයි අපි ශම් ටිනුන්ශන්  තිළිකව ප්රියමිලිශව ක ිව, 

ඕසාශේලියිවට  වය ක්රිකට් ක්රීඩකයිශව ක ිව සම්බන්ධශයන් 

මිධය හැටිශයන ආකියය දිහි බලන්න  විශද්  මිධය හැටිශයන 

ආකියයයි, ලංකිශේ මිධය හැටිශයන ආකියයයි දිහි බැලුශවොත්, 

විශ ේෂ්ඨශයන් පයසාපය විශයෝධි තත්ත්වයක් යකින්න පුවවන්  අය 

යම් කිටි ශකශනකුට ශචෝයනිවක් ලැශබනශකොට, සමිජ මිධය 

හයහි ඒ තැනැත්ති වැරැදිකරුශවක් කයලි අවසිනයි  ඇත්තටම 

මිධය තිශබන්නට ඕනෑ මතිය ක්රියිත්මක කයන්න ශනොශවයි, 

මතිය යකින්න, මතියට ආයක්ෂ්ඨිව ශයන්න, මතියට අව ය සහිය 

ලබි ශයන්න කටයුතු කයන්නයි  අපයිධ ටිදු වුණු සමහය 

සා ිනවලට ශපොලීටියට කලින් යන්ශන් මිධය  මිධයයට සමිජය 

යැ ලවත් කිරීශම් වගකීම තිශබනවි  ඒ විශවම  අපයිධයක් ටිදු 

වුණු සා ිනය ආයක්ෂ්ඨි කිරීශම් වැයගත්කමත් මිධය අවශබෝධ කය 

ගත යුතුයි  එශහම නැතිව  අධිකයේ අමිතයවයයිට, අධිකයේ 

අමිතයිං යට, ශම් යශට් අධිකයේ ක්ශෂ්ඨේත්රයට ශචෝයනි කයමන් 

්ඳලි හරියන්ශන් නැහැ  නඩු ප්රමියය වළක්වි ගැමම සඳහි 

කටයුතු කයන්න අපි හැශමෝටම සමිජමය වගකීමක් තිශබනවි   

අපි හැම යිම උසිවිශත තිශබන නඩුවලට ශපම ටිට සහන 

ලබි ගැමම සඳහි ක්රියිත්මක ශවන යින්ත්රේය ඒ විධියට 

ක්රියිත්මක කයනවිය, එශහම නැත්නම් ශවනත් යටවල් විශව 

විකල්ප ක්රම මිර්ගශයන් නඩු කටයුතු අවම කය ගැමම සඳහි 

ක්රියි කයනවිය කියලි හිතන්නට ඕනෑ   නඩුවක පිර් ාව  අතය 

සම යක් ඇති කිරීම සඳහි  ක්රියිමිර්ග ගන්නවිය කියන එක 

ගැන අපි අවධිනය ශයොමු කළ යුතුයි    සම කයේය, 

ශ රුම්කයේය යන ටියල්ල වැඩි වර්ධනය කයමන් ශම් යශට් 

ජනතිවට අව ය ෛනතික සහනය ්ක්මනින් ලබි දීම සඳහි 

වන ක්රියිමිර්ග   ක්තිමත් කිරීමට අපි අවධිනය ශයොමු කයන්නට 

ඕනෑ, ගරු අධිකයේ අමිතයතුමනි  

නඩු ප්රමියය ගැන හැම යිම බැණුම් අහන ශකොටසක් තමයි 

මතිඥවරු කියන්ශන්  මතිඥවරුන් හිති මති නඩු ප්රමිය 

කයනවිය කියන ශචෝයනිව ශගොඩක් ශවලිවට එනවි  හැබැයි,  

සමහය අධිකයේවල නඩු විර්තිවක් බලන්න මතිඥවරුන්ට සති 

තුනක් බලිශගන ්න්න ශවනවි කියලි මම යන්නවි  ශම් ක්රම 

ශවනසා කයන්නට ඕනෑ  ශමොකය, ජනතිවශව අව යති මතු 

ශවන්ශන් අපට කියලි ශනශවයි  ක්ෂ්ඨකවකව ඇති වන ජනති 
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පිර්ලිශම්න්තුව 

අව යතිවලට සහන ලබි දීමට නම් ඒ අධිකයේ කටයුතු,  

අධිකයේ ක්රියිමිර්ග ටියල්ල ්ක්මන් කිරීම සඳහි වන 

යින්ත්රේයක් තිශබන්නට ඕනෑ  ඒ නිසි මතිඥවරුන්, අධිකයේ 

කිර්ය මණ්ඩල, විනි ාචයකියවරුන් යන ටියලුශයනි අතය 

අරණතශත පැවතියි වැනි ශහොඳ සම්බන්ධතිවක්  ඇති වුශේොත්, ශම් 

කටයුතු ්තිම සිර්ථිකව කයශගන යන්න හැකියිව තිශබනවි  

අපි සම්ප්රයිය තුළ හියශවමන්,  එයි ටිට ආපු ක්රමය තවදුයටත් 

ක්රියිත්මක කයමන් යන්ශන් නැතිව අලුත් විධියට හිතලි කටයුතු 

කශළොත්,  නඩු ප්රමියය වළක්වි ජනතිවට සහන ලබි දීම සඳහි 

වන ක්රියිමිර්ගය ජයග්රහේය කිරීශම් හැකියිව තිශබනවි  එශහම  

නැතිව ශමොන අධිකයේ පිහිශටේවත් වැඩක් ශවන්ශන් නැහැ   

යැන් අලුතින් සුව හිමකම් අධිකයේය කියලි අධිකයේයක් 
පිහිටුවනවි  ජනතිවශව මුයල් ප්ර ාන ශම් සුව හිමකම් 
අධිකයේයට  වහින් ්ක්මනින් විසඳි ගැමමට ක්රියිමිර්ග ගන්න 
පුවවන්  හැබැයි, ප්රි මක අධිකයේ නඩු විධින පනශත් හැටහය 
වගන්තිය ය ටශත් මිසයකින්, ශයකකික් විසඳන්න ඕනෑ ප්ර ාන 
අවුරුදු ශයක, තුනක් ඇයශගන  වය අධිකයේ ශම් යශට් තිබුේි  
මතිමය කටයුතු  ්ක්මන් කිරීශම් අව යතිව පිළිබඳ මතිඥ ප්රජිව 
හි අධිකයේ කිර්ය මණ්ඩලය දිගටම යැ ලවත් කිරීම හරිම වැයගත් 
ශවනවි  ශම් ටියල්ල එකට සමිශයෝජනය වුශේොත් විතයයි, 
අවසිනශත යශට් ජනතිවට සහනයක් ලැශබන්ශන්   

අලුත් කරුණු සම්බන්ධශයන් විශ ේෂ්ඨ අවධිනයක්   ශයොමු 
කයලි හැකි ්ක්මනින් ශම් යශට් මතිය නවයකයේයට ලක් 
කයලි, ශම් කටයුතු ඩිජිටල්කයේය කිරීම පුවවන් ්ක්මනින්  
කයලි ජනතිවට සහ මතියට අයිළව කටයුතු කයන ටියලුශයනිට 
සහන ලබි ශයන්න කියි ්ල්ලනවි   අවසින ව ශයන්, ගරු 
විජයයිස යිජපක්ෂ්ඨ අධිකයේ ඇමතිතුමිට සාතුතිවන්ත ශවමන් මි 
නවතිනවි   

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 ගරු ශක්  කියර් මසාතින් මැතිතුමි  ඔබතුමිට මනිත්තු අටක 

කිලයක් තිශබනවි   

Order, please! ශම් අවසා ිශේ ගරු නිශයෝජය 

ක ිනියකතුමි මූලිසනයට පැමශේනවි ඇති   
 

 

අනුරුව ගු මධුස විත්ානන  මහසත්ා මූලා්නනය්ද ඉවත් 
වූනය්ද, ගු නිනයෝජ කථානායකුරමා මූලා්නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு மதுர விதானசக அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலசவ, மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் 

அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 
Whereupon THE HON. MADHURA WITHANAGE left the Chair 

and HON. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 
 

 [பி.ப. 4.50] 
 

ගු නක්. කාාර් ම ප්ත්ා්ද මහසත්ා (ග්රාමීය ය ආර්ථික සාජ 

අමාත්ුරමා) 
(மாண்புமிகு கா. காதர் மஸ்தான் - கிராமியப் தபாருளாதார 

இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. K. Kader Masthan - State Minister of Rural Econ-
omy) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கசள, இன்று தகௌரவ 

நீதி அகமச்சர் அவர்களால் தகாண்டுவரப்பட்டிருக்கின்ற 

சிகறச்சாகலகள் கட்டகளச் சட்டத்தின்கீைான விதிகள்  

காலத்துக்குத் சதகவயானதும் தபாருத்தமானதுமாகும். அந்த 

அடிப்பகடயில், உண்கமயிசலசய இது பாராட்டத்தக்கது.  

தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கசள, எமது பகுதிகயச் 

சார்ந்த அரசியல் ககதிகளுகடய விடுதகலயானது, மிக விகர 

வாகவும் கட்டங்கட்டமாகவும் நடந்துவருகிறது. அதற்காக 

நான் முதலில் மாண்புமிகு சனாதிபதி அவர்களுக்கும் தகௌரவ 

நீதி அகமச்சர் விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ அவர்களுக்கும் இந்த 

இடத்தில் நன்றிகயத் ததாிவித்துக்தகாள்கிசறன். இன்னும் 

ஒருசில அரசியல் ககதிகள் விடுதகல தசய்யப் படாமல் 

இருக்கிறார்கள். அவர்களுகடய நிகலகமகயயும் கருத் 

திதலடுத்து, அவர்ககளயும் விகரவாக விடுதகல தசய்தால், 

அவர்களுகடய தபற்சறார் மற்றும் குடும்பத்தினர் மிகவும் 

சந்சதாசமகடவசதாடு, அவர்களுகடய வாழ்க்கக நிகலகம 

எதிர்காலத்தில் மாறக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்கிறது. 

ஆககயால், அவர்களுகடய விடுதகலகய விகரவுபடுத்து 

மாறு நான் அன்பாகக் சகட்டுக்தகாள்கிசறன்.  

நான் கடந்த முகற தசான்னதுசபால, எமது நாடு ஒரு 

தீவாக இருக்கின்றபடியால் அதாவது, எமது நாட்கடச் சுற்றிக் 

கடல் இருக்கின்றபடியால், சபாகதவஸ்தானது உலகின் பல 

இடங்களிலிருந்தும் பல்சவறு வைிகளில் எமது நாட்டுக்குள் 

வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. குறிப்பாக, வட 

மாகாைத்துக்கு இந்தியாவிலிருந்து சபாகதவஸ்து வருவதற்கு 

வாய்ப்புகள் கூடுதலாக இருக்கின்றன. அந்தப் பகுதியில் 

திடீதரன வசதி பகடத்தவர்கள் உருவாகிறார்கள். அது 

எவ்வாறு என்பகத நாங்கள் சதடிப் பார்க்க சவண்டும். ஏன் 

அரசாங்கத்தால் சபாகதவஸ்து கடத்தகலக் கட்டுப்படுத்த 

முடியவில்கல? என்பதுதான் இன்று மக்கள் மத்தியில் 

இருக்கின்ற பாாிய சகள்வியாகும். இதகனக் கட்டுப்படுத்து 

வதற்காகப் பாதுகாப்புத் தரப்பினர் பாாிய முயற்சிககள 

எடுத்துவருகின்றசபாதிலும், கடத்தலில் ஈடுபடுகின்றவர்கள் 

நவீன முகறககளக் ககயாள்கிறார்கள். கடல்மார்க்கமாக 

சபாகதவஸ்கதக் தகாண்டுவரும்சபாது, எமது கடற்பகட 

யினகர அவர்கள் கண்டுவிட்டால், அந்த இடத்திசலசய 

அவர்கள் தகாண்டுவரும் தபாருட்ககளக் கடலில் தள்ளிவிட்டு, 

GPS mark பண்ைிவிடுவார்கள். பின்னர் அந்தப் 

தபாருட்ககள எடுத்துக்தகாள்வார்கள். இவ்வாறான 

தசயற்பாடுககள முறியடிக்கக்கூடிய விதத்தில் நாங்களும் 

நவீன முகறககளக் ககயாள சவண்டும். இவ்வாறு 

சபாகதவஸ்துக் கடத்தலில் ஈடுபடுபவர்ககளக் ககதுதசய்யும் 

வகர சபாகதவஸ்து கடத்தகலத் தடுப்பததன்பது மிகவும் 

சிரமமான காாிய மாகத்தான் இருக்கும்.   

எமது intelligence officers மிகவும் திறகமயானவர்கள் என 

நான் நிகனக்கிசறன். குற்றச்தசயல்களுடன் ததாடர்புகடய 

பலகர அவர்கள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். எனினும், 

அவர்களால் சபாகதவஸ்து கடத்தகல கட்டுப்படுத்த 

முடியவில்கலசய என்பது சகள்விக்குறியாகும். அவர்களும் 

ஏகனய பாதுகாப்புத் தரப்பினரும் அந்தப் பிரசதசத்திலுள்ள 

civil societyயினரும் இகைந்து தசயற்பட்டு, விகரவாக 

சபாகதவஸ்து கடத்தகலக் கட்டுப்படுத்த சவண்டும். யார் 

சபாகதவஸ்து கடத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள் என்பது அங்குள்ள 

மீனவச் சங்கங்களில் உள்ளவர்களுக்கும் மீனவர்களுக்கும் 

ததாியும்! அங்குள்ள கிராம மக்களுக்கும் ததாியும் என்சற நான் 

நிகனக்கிசறன். இதன் ஆரம்பப் புள்ளிகயச் சாியாகக் கண்டு 

பிடித்தால்தான், எமது இகளஞர், யுவதிககள சபாகதவஸ்துப் 

பாவகனயிலிருந்து பாதுகாக்கக்கூடியதாக இருக்கும். 

தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கசள, தஹசராயின் 

சபாகதப்தபாருளுக்கு அடிகமயான நிகலயில் மன்னார், 

வவுனியா, முல்கலத்தீவு சபாதனா கவத்தியசாகலகளில் 

சிகிச்கச தபறுசவாாின் எண்ைிக்கக மாதாந்தம் அதிகாித்துக் 

தகாண்சட தசல்கிறது. அப்பிரசதசங்களுக்கு ஏசதாதவாரு 
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வைியில் சபாகதவஸ்து வருகிறது. அகத நிறுத்துவதற்குாிய 

நடவடிக்ககககள எடுக்க சவண்டும். பாடசாகல மாைவர்கள் 

ததாடக்கம் இளம் வயதினர் ஆரம்பத்தில் சிறியளவிசல 

தஹசராயின் சபாகதப்தபாருகள எடுத்துக்தகாள்கிறார்கள். 

அவர்கள் சிகறச்சாகலக்குச் தசன்று, தவளிசய வரும்சபாது 

அதற்கு அடிகமயான நிகலயில்தான் வருகிறார்கள். அது 

மாத்திரமல்ல, அவர்கள் பல குற்றச்தசயல்ககளச் தசய்யக் 

கூடியவர்களாகவும் மாறி விடுகிறார்கள். சிகறச்சாகலகளில் 

இவ்வாறான நிகலகம ஏற்படுவதற்குக் காரைம் என்ன 

என்பகதக் கண்டறிந்து, எதிர்காலத்தில் அதகனத் தடுக்கும் 

விதத்தில் அங்குள்ள அதிகாாிகளுக்கு உாிய பயிற்சிககள 

வைங்கசவண்டுதமனக் சகட்டுக்தகாள்கிசறன்.   

அடுத்து, எமது பகுதியில் காைி சம்பந்தமான பல 

பிரச்சிகனகள் இருக்கின்றன. MC landஐ எடுத்துக் 

தகாண்டால், அக்காைிகளுக்குாிய தசாந்தக்காரர்கள் பலர் 

இன்று தவளிநாடுகளில் இருப்பதால், அகவ தவறுகமயாகக் 

கிடக்கின்றன. அவற்கறப் பயன்பாட்டுக்கு உட்படுத்துவது 

ததாடர்பில் பிரசதச தசயலாளர்களுடன் சபசினால், 

அதற்தகன சாியான சட்ட ஏற்பாடுகள் இல்கல என்கிறார்கள். 

ஆககயால், தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கள் தவகுவிகரவில் அது 

ததாடர்பான சட்டங்ககளக் தகாண்டுவந்து, MC landஆக 
இருக்கின்ற காைிககள மக்களுக்குப் பகிர்ந்தளிக்கக்கூடிய 

சவகலத்திட்டத்கத முன்தனடுக்க சவண்டுதமன்று 

சகட்டுக்தகாள்கிசறன்.  

இன்கறய விவாத விடயத்திற்குப் புறம்பான ஒரு 

விடயத்கதயும் நான் இந்த இடத்தில் கூறிக்தகாள்ள விரும்பு 

கிசறன். அதாவது, பல்ககலக்கைகங்களுக்கான மாைவர் 

அனுமதியின்சபாது, குறித்த 3 வருட காலப் பகுதிக்குள் 

இகைப்பாடவிதான தசயற்பாடுகளில் சதசிய மட்டத்தில் 

1ஆம், 2ஆம் மற்றும் 3ஆம் இடங்ககளப் தபற்றுச் சாதகன 

பகடத்த மாைவர்களுக்தகன ஒவ்தவாரு கற்ககதநறியிலும் 

உத்சதச அனுமதியின்சபாது 0.5 சதவீதமான இடங்கள் 

ஒதுக்கப்படுகின்றன. உதாரைத்துக்கு, All Island Tamil 

Dayஇல் 1ஆம், 2ஆம் மற்றும் 3ஆம் இடங்ககளப் தபற்ற 

மாைவர்களுக்கும் இது தபாருந்தும்.   

 

ගු නිනයෝජ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! සභිශේ කටයුතු අවසන් වන ශතක් කිලය 

දීර්ෝ කිරීමට සභිව එකෙය  
 

ගු ම්දත්රීවු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

 (Hon. Members) 
Aye. 
 

ගු නක්. කාාර් ම ප්ත්ා්ද මහසත්ා 
(மாண்புமிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 

(The Hon. K. Kader Masthan) 
எனினும், 2021ஆம் ஆண்டுக்கான உயர் தரப் பாீட்கச 

2022ஆம் ஆண்டில் நகடதபற்றதால், இகைப்பாடவிதானச் 

தசயற்பாடுகளில் தபற்ற சான்றிதழ்கள் குறித்த 3 வருட காலப் 

பகுதிக்குள் உள்ளடங்காகமயால், நாடுபூராவும் பல 

மாைவர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இதகனக் கருத்தி 

தலடுத்து, எதிர்வருகின்ற காலங்களில் அவ்வாறு சான்றிதழ் 

ககளப் தபற்ற மாைவர்கள் குறித்த வகுதியின்கீழ் பல்ககலக் 

கைகத்துக்கு அனுமதிக்கப்படுவதற்குாிய நடவடிக்ககககள 

எடுக்குமாறு  நான் உாிய தரப்பினகர இந்த இடத்தில் 

சகட்டுக்தகாள்கிசறன். 

அடுத்து, மன்னார், முல்கலத்தீவு மாவட்டங்களிலுள்ள 

மீனவர்கள் மண்தைண்தைய் இல்லாமல் பாாிய பாதிப்புக் 

குள்ளாகி இருக்கிறார்கள். கடந்த காலங்களில் அங்குள்ள 

கடற்தறாைில்சார் திகைக்களத்தினால் கூறப்பட்டிருந்தது, 

மீனவர்களுக்கு ஒரு கிைகமக்கு குகறந்தது - 
 

ගු නිනයෝජ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු යිජය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමිට නියමත කිලය අවසිනයි  
 

ගු නක්. කාාර් ම ප්ත්ා්ද මහසත්ා 
(மாண்புமிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 

(The Hon. K. Kader Masthan) 
தயவுதசய்து, ஒரு நிமிடம் தருமாறு சகட்டுக்தகாள்கிசறன்.  
மீனவர்களுக்கு வைங்கப்படுகின்ற மண்தைண்தையின் 

அளவு சபாதுமானதாக இல்கல. ஒரு கிைகமக்கு boat 

ஒன்றுக்கு 28 லீற்றர் மண்தைண்தைய்தான் வைங்கப் 

படுகிறது. அதன் காரைமாக, ஒரு கிைகமயில் 4 முகற 

கடலுக்குச் தசன்று மீன்பிடிக்கின்ற அவர்களால் ஒரு முகற 

தான் தசல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது. இவர்களுக்கு வைங்கப் 

படுகின்ற மண்தைண்தையின் அளவு கடற்தறாைில் அகமச் 

சினாசல தீர்மானிக்கப்படுகிறது. ஆககயால், அதன் அளகவ 

அதிகாித்துக் தகாடுப்பதற்குாிய ஏற்பாடுககள தகௌரவ 

அகமச்சர் அவர்கள் விகரவாகச் தசய்துதகாடுக்குமாறு  

சகட்டுக்தகாள்கிசறன்.  

அடுத்து, கடலட்கடக்குாிய export licence, diving licence 

என்பவற்கற விகரவாக வைங்க சவண்டுதமன்று சகட்டுக் 

தகாள்கிசறன். ஏதனன்றால், இது நாட்டுக்கு வருமானத்கத 

ஈட்டித்தரக்கூடிய துகறயாக இருக்கிறது. அவற்றுக்காக 

விண்ைப்பிக்கின்றவர்கள், "நாங்கள் நாட்டுக்கு தடாலகரக் 

தகாண்டுவருவதால், அனுமதியின் அளகவ அதிகாித்துத் 

தாருங்கள்" என்று சகட்கிறார்கள். அகதயும் தகௌரவ 

அகமச்சர் அவர்கள் கவனத்திதலடுத்து, உாிய நடவடிக்கக 

எடுக்க சவண்டுதமனக் சகட்டு,  உகரகய நிகறவு 

தசய்கிசறன்.  
 

ගු නිනයෝජ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීළෙට, ගරු එම් ඒ  සුමන්තියන් මැතිතුමි  ඔබතුමිට මනිත්තු 

6ක කිලයක් තිශබනවි  
 

[5.00 p.m.] 
 

ගු එම්.ඒ. සුම්දිනස්ද මහසත්ා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Thank you, Hon. Deputy Speaker, for the time given 
to speak on these very important Amendments that have 
been presented today.  

I wish to flag just two issues. One is with regard to an 
Amendment in the Poisons, Opium and Dangerous Drugs 
(Amendment) Bill. There is a concern that now, the bail 
application has to be made to the Court of Appeal instead 
of the High Court. That is a very serious issue. This is not 
a question of making bail stringent. You are moving the - 
[Interruption.] Yes, but whatever it is, it is a question of 
access to justice. I am saying that because the Court of 
Appeal sits only in Colombo, whereas now, with the Pro-
vincial High Courts, you can go to your provincial capital 
- in  lots of instances, High Courts sit in more than one 
city or town in that province - and make an application.  
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පිර්ලිශම්න්තුව 

 This is very important. This is not a question of being 
lenient towards possession of dangerous drugs, but about 
anybody, who is accused of this offence, being able to go 
to court. Access to justice must not be denied. We know 
of instances where, in  framing people, various mishaps 
take place. So, they must be able to approach court and 
that must never be made difficult. It is only after the Thir-
teenth Amendment to the Constitution that the first ap-
peal, even on a district court matter, can be made to a 
court in the province. Before that, even if the district 
judge made a small mistake in the course of the proceed-
ings, they had to come to Colombo and make an applica-
tion. So, with devolution - we talk about Executive pow-
ers and the Legislative powers - with regard to the Judici-
ary, a salutary feature came in with people having access 
to justice in that way, at least, in the first appeal. So, I 
appeal to the Hon. Minister of Justice not to remove the 
jurisdiction to grant bail in this way, concentrating it to 
one central place in the whole country because that is 
denial of justice to people and also it is against devolu-
tion.  

The second matter that I want to flag is with regard to 
the proposed Rules under the Prisons Ordinance. They are 
totally out of order. Several rights that the prisoners have 
enjoyed for more than 100 years are being taken away 
and another novel concept is sought to be brought in. If 
there is a concept that is against incarceration of people, 
then I would support it because I think incarceration de-
humanizes people. There can be exceptions to violent 
criminals et cetera, but ordinarily, as a punishment, to 
incarcerate people, I think, is very regressive and that 
whole thing must be changed. But here, there is no 
change in that; punishment is still said to be incarceration. 
But, there are categories of prisoners. What are the cate-
gories? Categories are, those who can afford to pay. You 
are creating paying wards. I heard the Hon. Dilan Perera 
also saying this. We cannot escape wondering whether 
some in the government ranks are preparing places for 
them in the prison. They know that they are going to 
spend a lot of time in prison. So, they are creating luxuri-
ous apartments in prisons already so that when they go 
there, they can live in comfort. It looks like that. So, this 
goes against the fundamental principle that when you 
mete out  punishment, all citizens, particularly, the citi-
zens who are under the care and control of the State, must 
be treated equally. Of course, the conditions in the prisons 
are bad, but the answer is not to alleviate those hardships 
for the few who can part with some money. That is 
wrong; that is fundamentally wrong and no country 
should ever do that. Therefore, I bring it to the notice of 
the Hon. Minister that those Ordinances which create 
these differences in class of prisoners must be abolished.  

Thank you.  
 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, ගරු මන්ත්රීතුමන්ලි වරින් 

වය ඇවිල්ලි එකම ප්ර ානය මතු කයනවි  ඒවිට  උත්තය දීලි 

ශහම්බත් ශවලි ්න්ශන්   පසාවන වතිවට නැත්නම් හයවන 

වතිවටයි මි ශම් පැහැදිලි කිරීම කයන්ශන්  1934 ්ඳලි අශ් 

Prisons Regulations තිශබනවි  ඒශක් categories ශයකක් 

තිශබනවි, civil prisonersලි සහ criminal prisonersලි කියලි  

ඒ විධියට සල්ලි දීලි cells ්ල්ලුශවොත්, ඒ ශයශගොල්ලන්ටම අපි 

ශයන්න ඕනෑ  අපි ශම් පනත් ශකටුම්පශතන් criminal prison-

ersලි කියන අයට එශහම ශයන්න තිශයන අයිතිය අශහෝටි කයලි 

තිශබන්ශන්  හැබැයි, civil prisonersලි කියන අය 

අපයිධකියශයෝ ශනොශවයි  අශනකුත් පිර් ාවයක් විටින් සල්ලි 

ශගවලි තමයි ඔවුන් හිශර්ට එවන්ශන්  ්තින් ඒ උයවිය 

අපයිධකියශයෝ ශනොවන නිසි ඒ ශගොල්ලන්ශව අයිතිය අහිම 

කයන එක සුදුසු නැහැ  හැබැයි, ප්රිශයෝ වකව ගත්තිම ගරු 

නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, ටිවිල් නඩු විධින සංග්රහශත ශම් 

ප්රතිපියන තිබුේිට, අය ශවනශකොට එකම civil prisoner 

ශකශනක්වත් බන්ධනිගියයක නැහැ  ටිවිල් නඩු විධින 

සංග්රහශත ශම් ප්රතිපියන තිශබනතුරු අපට ශම් ශයගුලිටිත් ඊට 

අයිළව පවත්විශගන යන්න ටිද්ධ ශවනවි   

 
ගු නිනයෝජ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු සියරණ දුෂ්ඨාමන්ත මැතිතුමි  ඔබතුමිට මනිත්තු 5ක 

කිලයක් තිශබනවි  

 

[අ භි  5 07  
 

ගු ්ාසරණ දුෂපම්දත් මහසත්ා 
(மாண்புமிகு சாரதீ துஷ்மந்த)  

(The Hon. Sarathi Dushmantha)  

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, අය  පනත් ශකටුම්පත් 9ක්, 

රීති සහ නිශයෝග කිහිපයක් පිර්ලිශම්න්තුව හමුවට ශගනැවිත් 

තිශබනවි  මි හිතන හැනුයට අධිකයේ අමිතයිං යට හැම යිම 

තිබුණු ප්ර ානයක් තමයි නඩු කටයුතුවලදී ටිදුවන ප්රමියය  ඒ ගැන 

පසු වය කිල වකවි ලවලදී ශනොශයකුත් රණන්දු රණයේ අයශගන 

තිශබනවි  අය  සුව හිමකම් අධිකයේයක්  මතිගත කයනවි  අපි 

ප්රිශයෝ වකව යන්නවි, දිසි අධිකයේවල ශම් ශවනශකොට නඩු 

කටයුතු ලක්ෂ්ඨ ශයකකට වැඩි ප්රමිේයක් තිශබන බව  ්ඩම් 

නඩුවක් ශ රුම් කය ගන්න  වයිම -ශමතැන ්න්න ඕනෑ 

ශකශනක් ඒක යන්නවි- සමහය රණන්දු එන්ශන් අවුරුදු 60, 70කට 

පසාශසේ කියන එක  විශ ේෂ්ඨශයන්ම, ශක්රඩිට් කිඩ් එකක් පිළිබඳ 

වංචිවක් තිශබනවි නම්, ඒකත්  දිසි අධිකයේයට ශයොමු කිරීම 

ගැටලුවක්  අපට පවතින සීමත වපසරිය ඇතුළත -

විනි ාචයකියතුමන්ලි ව ැිශවම අධිකයේ සංකීර්ේවල 

තත්ත්වයත් එක්ක- ගළපි බලනශකොට ශම් ශබොශහෝ නඩු කටයුතු 

ගරු ඇමතිතුමිශව අලුත් සුව හිමකම් අධිකයේ  හයහි අවසින 

කය ගන්නට අපට  පුවවන්කම ලැශබනවි  ඒක ශහොඳ රණන්දුවක්   

අය ්දිරිපත් කය තිශබන ශම් පනත් සංශ ෝධන, රීති සහ 

නිශයෝග පිළිබඳව අපට වැරැද්යක් කියන්න ශයයක් නැහැ  හැබැයි, 

මම වි ාවිස කයනවි, අශ් සුමන්තියන් මන්ත්රීතුමි කියපු 

ආකියයට අධිකයේ ඇමතිතුමනි,  අධිකයේ ක්ශෂ්ඨේත්රයට  පිවිසීම 

සඳහි අව ය වට පිටිව අපි හැම ශයනිටම තිශබන්න ඕනෑ බව  

විශ ේෂ්ඨශයන්ම Court of Appeal එශකන් ඇප ලබිදීම 

සම්බන්ධශයන්  අන්තයියයියක ඖෂ්ඨධ ග්රෑම් 10ක ප්රමිේයක් වන 

විධියට තමයි අය ශම් සංශ ෝධනය ඇවිල්ලි තිශබන්ශන්  ඒ 

පිළිබඳව ක ි කයනශකොට, යුක්තිය සිධියේය ලබි ගැමම 

සඳහි වන ඒ ප්රශේ ය අපි ටියලුශයනිටම තිබිය යුතුයි  මම 

හිතනවි ශම් නිසි සමහය ශවලිවට ප්රිශයෝ වක මට්ටමන්  ගැටලු 

ඇතිවීමට ්ඩකඩක් තිශබනවි කියලි  ඒ පිළිබඳවත් ඔබතුමිශව 

අවධිනය ශයොමු කයන්න කියන කියේිව විශ ේෂ්ඨශයන් මතක් 

කයන්න ඕනෑ     

2811 2812 

[ගරු එම් ඒ  සුමන්තියන් මහති  
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අය ්දිරිපත් කයන පනත් ශකටුම්පත් ගැන කිටි ප්ර ානයක් 
නැහැ  විශ ේෂ්ඨශයන්ම ඔබතුමිට සාතුතිවන්ත  ශවනවි ඔබතුමි 
යහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවසා ිව සංශ ෝධනය විශවම 
විටිඑක්වන ආණ්ඩුක්රම වයවසා ි සංශ ෝධනය ශගන එනශකොට 
ශලොකු වැඩ ශකොටසක් කළි  ඒ පිළිබඳ අශ් වි ාවිසයක්, 
ශගෞයවයක් ඔබතුමි ශකශයහි පැහැදිලිවම තිශබනවි, අශනක් 
ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨශත ්න්න ඇමතිවරුන්ට වඩි  අපට ශම් සුව සුව 
ශවනසාකම් වුේත් වැයගත් තමයි  නමුත්, ඊට එහිට  වය ශලොකු 
චිත්රයක් අපි හමුශේ තිශබනවි   ඒ චිත්රය තමයි, අය අශ් යට  ශම් 
තත්ත්වයට පත් ශවන්න ශහේතු කියේි ශවලි තිශබන සමහය 
රණන්දු රණයේ  ඒ විශවම  තමයි ශකෝ් කමටුව  ඔබතුමි නිසි 
තමයි ශකෝ් කමටුව පිළිබඳ අපිත් ශබොශහොම සුවශවන් ශහෝ 
යැනශගන  ඒ ශකශයහි ශපොඩි උශයයෝගයක් ඇති වුශණ්  ශම් 
කමටුවට කයන පත් කිරීම් සම්බන්ධවත් ජනතිව බලිශගන 
්න්නවි  අය ශලොකු වංචි, දූෂ්ඨේ ගැන ක ි කයනවි  සුදු ලූ ල 
වංචිව ගැන ක ි කයනවි  සීනි වංචිව ගැන ක ි කයනවි  
නමුත්, ජනතිවශව  වි ාවිසය ශගොඩ නෙන්නට පුවවන් 
ආකියයට   ආණ්ඩුව ක්රියි කයලි තිශබනවි ය කියන කියේිව 
මම යන්ශන් නැහැ  ඒ පිළිබඳව  අපටත්  ශලොකු ප්ර ානයක් 
තිශබනවි   

ගරු අධිකයේ අමිතයතුමනි,  ආර්ථික ව ශයන්  ටිදු වුණු 
ශලොකු අපයිධ නුකක් තිශබනවි  ශම් අපයිධ සම්බන්ධශයන් 
ඔබතුමි ශහෝ කමක් නැහැ මූලිකත්වය අයශගන කටයුතු කයන්න 
ඕනෑ  ශමොකය, ඔබතුමිශව ්තිහිසය දිහි බැලුවිම, ආණ්ඩු 
පක්ෂ්ඨශත ්න්න අශනක් ඇමතිවරුන්ට වඩි වි ාවිස කයන්න 
පුවවන් ්තිහිසයක් ඔබතුමිට තිශබන  නිසි, ඔබතුමි ශහෝ 
නියකත්වය අයශගන ශම් වැයදි වළක්වන්න කටයුතු කයන්නට 
පුවවන්කමක් තිශබනවි නම්, ජනතිවට  නැවත වතිවක් යට ගැන 
ශලොකු වි ාවිසයක් ඇති ශවයි  එශහම නැතිව අපි ශකොච්චය 
ශමවැනි සංශ ෝධන ශගනිවත්, ඒවි පිළිබඳ ජනතිව එතයම් 
තැකීමක් කයන්ශන් නැහැ  ශමොකය, යම් යම් පුද්ගලයන්ශව 
අ ලවේ රණන්දු නිසි අශ් යශට් බයපතළ අපයිධ ටිද්ධ ශවලි 
තිශබනවි  ශම් නිසි අය වන විට අශ් යශට් මනිසුන්ට ඒවිට 
මුහුේ ශයමන් ජීවිතය ගත කයන්න ටිද්ධ ශවලි තිශබනවි  ඒ 
පිළිබඳ මම ඊට එහි ක ි කයන්ශන් නැහැ   

ගරු අමිතයතුමනි, බන්ධනිගිය ක්ශෂ්ඨේත්රය ගත්තිම, අය වන 

විට බන්ධනිගියශත 25,000ක් පමේ රැඳවුම්කරුවන් ්න්නවි  

11,000කට තමයි ්න්න පුවවන්  ඒ නිසි බන්ධනිගියශත 

රැඳවියන් විශවම, නිලධිරි ලත් බයපතළ ප්ර ානයකට තමයි මුහුේ 

දීලි ්න්ශන්  හැම වයයකටම පුද්ගලයන් බන්ධනිගියගත 

කයන්න පුවවන්කමක් නැහැ  සමහය ශවලිවට ඒ අයට ඇප 

ශයන්න ටිද්ධ ශවනවි  ඒ කිලශත නම් විනි ාචයකියතුමන්ලි 

බන්ධනිගියශත සංචියයක් කයලි බලලි තමයි ඒ කටයුතු ඒ 

ආකියයට ටිද්ධ කශළේ  අය ශබොශහොම කනගිටුයියක තත්ත්වයක් 

තමයි බන්ධනිගියවල තිශබන්ශන්  ඒ නිසි ඒ ශකශයහි වැඩි 

අවධිනයක් ශයොමු කයන්න   සමහය ශවලිවට බන්ධනිගියශයන්  

දුයක නයක් හම්බ වුේිම අපි ඒක ශලොකු ශයයක් විධියට ක ි  

කයනවි  ශන්  හැබැයි,  යරුවි අසමප වුේිම ටියකරුශවකුට 

ශගයයට දුයක න ඇමතුමක් ගන්න විධියක් නැහැ   

 
ගු නිනයෝජ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමි, යැන් ක ිව අවසන් කයන්න  
 

ගු ්ාසරණ දුෂපම්දත් මහසත්ා 
(மாண்புமிகு சாரதீ துஷ்மந்த)  

(The Hon. Sarathi Dushmantha)  
මම  අවසන් කයන්නම්, ගරු නි ශයෝජය ක ිනියකතුමනි   

රැඳවුම්කරුවන් ශයතුන්යිහක් ්න්න බන්ධනිගියවල 

තත්ත්වය ඒකයි  ඒ නිසි ඒවිශත තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම 

අනිවිර්යශයන්ම කළ යුතුයි  ශමොකය, අපි බලනවිට වඩි ශවනසා 

තත්ත්වයක් තමයි ඒ බන්ධනිගිය ඇතුශළේ තිශබන්ශන්   

මට  නියමත කිලය අවසන්  නිසි මීට වඩි මම ක ි 

කයන්ශන් නැහැ  කියමනක් තිශබනවි, “Justice delayed is jus-

tice denied” කියලි    මම කලින් කිේව ආර්ථික කරුණු 

සම්බන්ධශයන් සලකි බලි, ඒ අපයිධ  කයපු අයටත් යඬුවමක් 

ශයන්න  මූලිකත්වය අයශගන කටයුතු කයන්න ඕනෑ කියලි ගරු 

ඇමතිතුමිශගන් ්ල්ලීමක් කයන්න මම කැමතියි  ඒ සඳහි 

ඔබතුමිට සම්පූර්ේ හැකියිව හි  ක්තිය තිශබනවි කියලි මම 

වි ාවිස කයනවි    

සාතුතියි  
 

ගු නිනයෝජ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු චමන්ය විශේටිරි මන්ත්රීතුමි  ඔබතුමිට විනිඩි ශයකක 

කිලයක් තිශබනවි  

 

ගු චමි්දා වි නේසිරි මහසත්ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விசஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
විනිඩි 5ක්වත් නැද්ය  කිලය දීර්ෝ කළ නිසි මට විනිඩි 5ක් 

ශයන්න, ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි   

 

ගු නිනයෝජ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

එතයම් කිලයක්  ශයන්න විධියක් නැහැ  
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ගු චමි්දා වි නේසිරි මහසත්ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விசஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, ශම් යශට් පැවැත්ම සඳහි 

්තිම  වැයගත් සිධකය ශවන්ශන් ශම් යශට් මතියයි  අපි වි ාවිස 

කයනවි, ගරු අධිකයේ ඇමතිතුමි ඒ පිළිබඳ යම් උත්සිහයක 

ශයශයන්න හයනවි කියලි  හැබැයි, එතුමිශව හෘයය සික්ෂියට 

අ ලව ය ශම් මති පද්ධතිය නිවැයදි කයන්න යන්ශන් කියන 

කියේය පිළිබඳ මට ප්ර ානයක් තිශබනවි  ගරු අධිකයේ 

ඇමතිතුමනි, ඔබතුමි පිළිබඳ මටත් ශලොකු ශගෞයවයක් තිශබනවි  

හැබැයි, ශම් හයන්ශන් යනුන් එළවි යමපු, යට ශනොපිළිගත්ත 

නියකශයක් නැවත ශම් යශට් නියකයි බවට පත් කිරීම සඳහි වූ 

වැඩ පිළිශවළක් ය කියන කියේය පිළිබඳ මශව සැකයක් 

තිශබනවි ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි  ශමොකය, මත් ද්රවය 

මඬින්න නම් "බඩු" නැති ශවන්න ඕනෑ  "බඩු" නැති වුශේොත් නඩු 

නැහැ  හැබැයි, "බඩු" එන්ශන් ශකොශහන්ය  ශම් දූපත් යිජයයට 

"බඩු" එන්ශන් විශයසා යටවලින්  ඒක නවත්වන්න පුවවන් 

නිලධිරින්ට -ඒ කණ්ඩියමට- අව ය  ක්තිය ශනොදී ශම් මත් ද්රවය 

නිට්ටිවට නවත්වන්න බැහැයි කියන  එක තමයි මශව මතය    

හැබැයි, මත් ද්රවය පිවිච්චිය නිසි ශම් යශට් යැවැන්ත පිරිසක් 

ඨ ඩනයට ලක් ශවලි ්න්නවි  ඒ ඨ ඩනයට ලක් වුණු ජනතිවශව 

ඨ ඩනය නැති කයනවිය කියන මතය අය පිර්ලිශම්න්තුව තුළ 

සම්මත කය ගැමම හයහි ඔබතුමි නිශයෝජනය කයන පිලනශත 

යක්ෂ්ඨතිව අනිගතයට ශහොඳයි කියන අයහස නිර්මිේය කයන්න 

යනවි නම්, ඔබතුමි  ඒ පිළිබඳව ශයසැයයක් හිතන්න, ගරු 
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පිර්ලිශම්න්තුව 

විජයයිස යිජපක්ෂ්ඨ මැතිතුමනි  ඔබතුමිශව යැ ලම, මතිය භිවිත 

කයලි ශම් යට විනි  කයපු නියකශයෝ නැවත ශගොඩගන්න කශඩ් 

යන්න එපි කියන ශයෝජනිව මම ඔබතුමිට කයනවි  ඒක තමයි 

යැන් කයන්න යන්ශන්  Police Narcotics Bureau එශක් ප්රධින 

නිලධිරින් - DIGsලි - අහු වුේි මත් කුඩු, පිනුවලට මිරු කයලි  

අය ඒ ශව ලශවන් පහළ නිලධිරින් හිශර් ්න්නවි  අය ඒ Police 

Narcotics Bureau එශක් හිටපු උසසා නිලධිරින්ට උසසාවීම් දීලි 

තිශබනවි; Senior DIGsලි කයලි තිශබනවි  ගරු නිශයෝජය 

ක ිනියකතුමනි, අය ශම් යශට් ඇතැම් නිලධිරින් යැවැන්ත මත් 

ද්රවය ජිවියම්කියයන්ට ඍජුව සම්බන්ධ  ශවලි ්න්නවි  ඔවුන් 

තමයි අය කුඩු ප්රවිහනය කයන්ශන්  මහ මුහුශද් දී කුඩු නුක 

අල්ලනවි; ශගොඩට ශවනවි; අධිකයේයට ශගන යනවි; 

අධිකයේශයන් ඒවි සීල් තබනවි; ඒවි පිනු බවට පත් ශවනවි; 

ඒවි අයිළ ශවශළන්ශයෝ අතට පත් ශවනවි   නඩු නැති ශවන්න 

නම් "බඩු" නැති කයන්න  ශම්විට වැට බඳින්න, ශම්විට සම්බන්ධ 

 වන නිලධිරින් නැති කයන්න  අන්න, එයිට ශම් යශට් මත් ද්රවය 

ජිවියම් නිසි දුක් විඳින ජනතිව ශ යිගන්න පුවවන් ශවයි  

එශහම නැතිව මති හයනවි, මති ක්රියිත්මක කයනවි කියලි 

ශකොශතක් ශපන් ලවත් වැඩක් නැහැ ගරු ඇමතිතුමනි  එයින් එක් 

ඡන්යයකට, මනිපයකට වනුනිකම ලැබුේිට ඇත්තටම ඒ 

අම්මිට, තිත්තිට ඒ මත් ද්රවයවලින් දුක් විඳින සමිජය 

ශගොඩගන්න බැහැ, ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි   ශබොරු නඩු 

පටලවි සමහය නිලධිරින් ශද් පිලන ව ශයන් තනතුරු ගන්න, 

උසසාවීම් ගන්න කටයුතු කයන බව ්දිරිශතදී අපි  ඔ්පු කයලි 

ශපන්වන්නම්  මටත් තිශබනවි එවැනි කියේයක් ්දිරිපත් 

කයන්න  මතිපති ශයපිර්තශම්න්තුව විටින් මිස හතයකට පසු යම් 

නඩුවකට අයිළව  උපශයසා එවලි තිශබනවි, ඒ නඩුව අවසන් 

කයන්න  සිමිනයශයන් මතිපති ශයපිර්තශම්න්තුවට තමයි 

හැශමෝම ශචෝයනි කයන්ශන්, ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි  

නමුත් මතිපති ශයපිර්තශම්න්තුව මිස හතයකින් ඒ මති වැඩ 

පිළිශවළ හයලි එවලි තිශබනවි, එක්තයි නඩුවකට අයිළව  ඒක 

ශද් පිලනයට මැදිහත් වූ පුද්ගලශයකුශව නඩුවක්  ඒ නිසි අපි 

කියනවි, ශමවැනි ශද්වල් නවත්වන්න කියලි  මතිය හයහි කයන 

අත ශපවීම් නවත්වන්න පුවවන් නම්, මත් ද්රවය ජිවියම පමේක් 

ශනොශවයි, මුව යටම නිවැරැදි මිවතකට ගන්න පුවවන්  ඒ හයිය, 

 ක්තිය ඇමතිතුමි තුළින් නිර්මිේය ශේවි කියන වි ාවිසය තබි 

ගනිමන්, මට ක ි කයන්න විනිඩි ශයකක් ලබි දුන්නිට 

නිශයෝජය මහ ශල්කම්තුමයටත් සාතුතිවන්ත ශවමන්  මි නිහෙ 

ශවනවි  

 

ගු නිනයෝජ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමිට විනිඩි හතයක් ලබි දුන්නි   

මීළෙට, ගරු ශප්රේම්නිත් සී  ශයොලවත්ත මන්ත්රීතුමි  ඔබතුමිට 

විනිඩි හතක කිලයක් තිශබනවි  
 

ගු නීිනඥ නප්රේම්නාත් සී. නාොලවත්ත් මහසත්ා 
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி பிசரம்நாத் சி. ததாலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte, Attorney-at-Law)  

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, විනිඩි 14ක් තිශබනවි මට   

 
ගු නිනයෝජ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒවි ඔක්ශකොම කපලි, විනිඩි නවයක් තිබුේි  යැන් ඒ විනිඩි 

නවශය ලත් අඩුශවලි තිශබනවි, ගරු මන්ත්රීතුමනි  

 

ගු නීිනඥ නප්රේම්නාත් සී. නාොලවත්ත් මහසත්ා 
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி பிசரம்நாத் சி. ததாலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte, Attorney-at-Law)  

කිලය දීර්ෝ කයගත් නිසි මම නුකක් ශවලිව ගන්නම්  
 

ගු නිනයෝජ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

විනිඩි නවයකින් අවසන් කයන්න  
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ගු නීිනඥ නප්රේම්නාත් සී. නාොලවත්ත් මහසත්ා 
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி பிசரம்நாத் சி. ததாலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte, Attorney-at-Law)  

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, සුව හිමකම් අධිකයේ 

කිර්ය පනුපිනුය පනත් ශකටුම්පත, පළිත්බය  මහිධිකයේ 

(විශ ේෂ්ඨ විධිවිධින) (සංශ ෝධන) පනත් ශකටුම්පත, අධිකයේ 

සංවිධින (සංශ ෝධන) පනත් ශකටුම්පත, ටිවිල් නඩු විධින 

සංග්රහය (සංශ ෝධන) පනත් ශකටුම්පත කියන ශම් පනත් 

ශකටුම්පත් හතය ම එකට බැීම තිශබන සංශ ෝධන පනත් 

ශකටුම්පත් හතයක්    සුව හිමකම් අධිකයේය පිහිටුවීම සහ ඒ 

කිර්යය හයහි ඇති වන මතිශත ශවනසා කිරීම් සඳහි අයිළ ඒ 

පනත් හතයම ශම් අවසා ිශේ සංශ ෝධනය ශවනවි  සමහය 

අවසා ිවලදී ටිවිල් නඩුවල තිශබන කිර්යය පනුපිනුය සහ තිශබන 

නඩු ප්රමිේය වැඩිවීම නිසි වි ිල ව ශයන් නඩු කල්  වහින් 

තිශබනවි  ඒ තත්ත්වය මැෙලන්න, විසඳන්න අය අලුත් 

අධිකයේයක් හඳුන්වි දීම නිසි අධිකයේවල තිශබන තයබයය, 

අවහියතිව අඩු කයන්න පුවවන් තත්ත්වයක් නිර්මිේය ශවලි 

තිශබනවි   

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, රුපියල් ලක්ෂ්ඨ 10ට අඩු 

ටිවිල් නඩුකය සම්බන්ධශයන් අය ශබොශහෝ දුයට ටිද්ධ වන ශයයක් 

තිශබනවි  එහිදී මුයල් වංචි කයන අයට යම් පිටුවහලක් ලැබිලි 

තිශබනවි  ශමොකය, ඒ අය යන්නවි ටිවිල් නඩුකයයක් පවයන්න 

 වයිම ශබොශහෝ කිලයක් සහ මුයලක් වැය වන බව  ශම් ටියලු 

වැයවීම් නිසි අගතියට පත් පිර් ාවය ශයවතිවක් අගතියට පත් 

ශවනවි  ශමොකය, එක් අතකින් ඔවුන්ට ශම් පිළිබඳ ගන්න පුවවන් 

ක්රියි මිර්ගයක් නැහැ  අනික් අතින්, ඒ අයට ශම්  මුයල අහිම 

ශවලි ඒක අමතක කය යමන තත්ත්වයක් නිර්මිේය ශවලි 

තිශබනවි  ඒ නිසි අය ශගනැවිත් තිශබන සුව හිමකම් අධිකයේ 

කිර්ය පනුපිනුය පනත් ශකටුම්පත මඟින් ශම් යශට් ජනතිවට 

සුවිශ ේෂී අවසා ිවක් උයි ශවනවි  යම් ආකියයකින් පිඩුවක්, 

හිනියක් ශවන කටයුත්තකදී ඒ සම්බන්ධශයන් ක්ෂ්ඨකවකව, 

කිර්යක්ෂ්ඨමව නඩුකයයක් පවයලි ඒ හිනිය පූයේය කය ගැමශම් 

හැකියිව අය ජනතිවට ලබි දී තිශබනවි  මම වි ාවිස කයනවි 

ශමවැනි ශවනසා කිරීම් පිර්ලිශම්න්තුව හයහි ටිදුවන එක ශහොඳයි 

කියලි  විශ ේෂ්ඨශයන්ම පිර්ලිශම්න්තුව හෑල්ලුවට ලක් ශවලි 

තිශබන, ශචෝයනිවට ලක් ශවලි තිශබන අවසා ිවක ශමය ්ති 

ශහොඳ ආයර් යක් ශපන් ලම් කයනවි  ශම්වි තමයි පිර්ලිශම්න්තුව 

තුළින් දි වන් දිගටම ටිදුවිය යුත්ශත්  අය පනත් යිශියක් 

සංශ ෝධනය ශවනවි  මට තිශබන ප්ර ානය තමයි ගරු නිශයෝජය 

ක ිනියකතුමනි, ශමොන මිධය ආයතනය ය ශම් පනත් නවය 

සංශ ෝධනය ශවනවි කියලි ප්රචියය කශළේ  සාත්රී දූෂ්ඨේ නඩුවක් 

ශහෝ වංචිවක් සම්බන්ධශයන් විනිඩි පහ, යහය ක ි කයනවි  

හැබැයි, පිර්ලිශම්න්තුව තුළදී යටට වැයගත් වන මති, අේ පනත් 

ශවනසාවීම් සම්බන්ධශයන් කවුය ක ි කයන්ශන්  ඒ නිසි මම 

හිතනවි නයක දි වන් දිගටම ්සාමතු ශවලි ශහොඳ යට යන 

තත්ත්වයක් තමයි තිශබන්ශන් කියලි  ඒ නිසි ශම් පිළිබඳව 

ජනමිධය හයහිත් යම් ආකියයක සිධමය තත්ත්වයක් 

නිර්මිේය විය යුතුයි කියලි මි වි ාවිස කයනවි   
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අය ශගනැවිත් තිශබන වැයගත්  පනත් ශකටුම්පතක් තමයි 

ළමයින් සහ  තරුේ තැනැත්තන් (සංශ ෝධන)  පනත් ශකටුම්පත  

එය ්ති සුවිශ ේෂ්ඨ කියේයක්  ශමොකය, "ළමයි" කියන කියේය 

සම්බන්ධශයන් අේ පනත් ගේනිවක විවිධ අවසා ිවල 

ශනොශයකුත් අර් ක න යකිනවි, වයස අවුරුදු 14ක ළමයි, 

අවුරුදු 16ක ළමයි, අවුරුදු 18ට අඩු ළමයි, අවුරුදු 25ට අඩු 

වියපත් ළමයි ශලස  හැබැයි ශම් ටියල්ලම පශසකලි අවුරුදු 18ට 

අඩු තැනැත්ති "ළමශයක්" කියි හඳුන්වි ශයන තත්ත්වයට අය ශම් 

පනත සංශ ෝධනය ශවලි තිශබනවි       

ශම්වි දීර්ෝ කිලයක් තිසාශසේ සංශ ෝධනය ශනොවුණු පනත්  ඒ 

නිසි ශම් පනත් සංශ ෝධනය කිරීම සුවිශ ේෂී ශයයක් කියි මි 

වි ාවිස කයනවි  ශමොකය, යරුවන් කියන්ශන් ශම් ශලෝකශත 

අනිගතය භිය ගන්න ්න්න අය  ඒ අය තමයි අනිගතය රණයේ 

ගන්ශන්; යශට් දි ිනතිය රණයේය කයන්ශන්  එම නිසි ඒ 

සම්බන්ධ නිවැයදි නිර්වචනයක් ලබි දීම ්තිම උචිත ශයයක්   

 අය අපයිධ නඩු විධින සංග්රහය (සංශ ෝධන) පනත් 

ශකටුම්පතත් සම්මත කයන්න ්දිරිපත් කය තිශබනවි  යම් 

ශකශනක් මයණීය යණ්ඩනය ලැබිය යුතු වයයක් කය තිශබනවි 

නම්, ඒ පුද්ගලයි අවුරුදු 18ට අඩු ශකශනකු නම්, ඒ අයට මයේ 

යණ්ඩනය ලබි ශනොදීම විය යුත්තක් බව පැහැදිලිවම ශම් 

සංශ ෝධන තුළ ඇතුළත් ශවලි තිශබනවි  ගරු නිශයෝජය 

ක ිනියකතුමනි, අපි කවුරුත් පිළිගන්නි සතයය තමයි අවුරුදු 

18ට අඩු ශකනි යරුශවක්; ළමශයක් කියන එක   

අය උඩයට විවිහ හි දික්කසිය (සංශ ෝධන) පනත් 

ශකටුම්පතත් සම්මත කයන්න ්දිරිපත් කය තිශබනවි  එය විය 

යුතු සංශ ෝධනයක්  ශපය තිබුණු ක්රමයට අ ලව ශයමේපියන්ශව 

අවසයය ඇතුව අවුරුදු 18ට අඩු අයට විවිහයට ඇතුළත්වීශම් 

හැකියිව තිබුේි  නමුත් අපි කවුරුත් යන්නවි, අවුරුදු 18ක් වූ 

යරුශවක් විවිහ වුේත්, සමහය ශවලිවට ඒ අය ගන්නි යම් යම් 

රණන්දු රණයේ වුේත් වයදින බව  අධිකයේශත තවමත් කටයුතු 

කයන මතිඥයකු හැනුයට මම ඒ ගැන යන්නවි  ශබොශහොම 

්ක්මනට විවිහ වූ අය, ්වසීමක් නැතුව ්ක්මනට විවිහ වූ අය, 

විවිහය ඇතුශළේත් ්වසීමක් නැතුව විවිහය අවසන් කයන්න අපි 

ළෙට එන අවසා ි තිශබනවි  ඇතැම් අය ්තිම ්ක්මනින් 

ශප්රේමවන්තශයෝ ශවනවි; ්වසීමක් නැතුව විවිහ ශවනවි  

ශප්රේමවන්තශයෝ ශවලි විවිහ වුේිට පසුව විවිහකශයෝ හැනුයට 

්වසීමක් නැතුව ්තිම ්ක්මනින් දික්කසියයට යනවි  අය උඩයට 

විවිහ හි දික්කසිය (සංශ ෝධන) පනත් ශකටුම්පතත් 

සංශ ෝධනය ශවනශකොට, ඒ කියන මතිය ශවනසා ශවනශකොට, ඒ 

අවුරුදු 18 කියන නිර්ේියකය එශහම පිනුන්ම ශවනසා ශවනවි   

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, අපට තුශනන් ශයකක 
බලයක් ලැබුශණ් එක යටක එක මතියක් ඇති කයන්නයි  හැබැයි, 
අවිසනිවකට, අශ් බලය අපට ශත්රුශණ් නැති නිසි අපට එක 
යටක් - එක මතියක් කියන සංකල්පය ශගශනන්න බැරි ශවනවි  
විශ ේෂ්ඨශයන්ම ශත්සවලශමයි මතිය, මුසාලිම් මතිය, උඩයට මතිය 
කියන ශම් ටියලු මති අයින් කයලි ශපොදු මතියකට ශම් යට 
ශගශනන්න ඕනෑය කියන සංකල්පය තුළ ්ඳිමන් තමයි මනිසාසු 
අපට ඡන්යය දුන්ශන්  හැබැයි, අපට ඒක කයගන්න බැරි වුේි  මීට 
ශපය අවසා ිවල ගරු පූජය අතුයලිශත යතන හිමුදුරුශවෝත් 
මුසාලිම් මතිය තුළ වයස අවුරුදු 18ට අඩු යරුවන් විවිහයට පත් 
කිරීම සම්බන්ධශයන් ශම් පිර්ලිශම්න්තුශේ කරුණු මතු කළි  
විවිහ වීම සඳහි යරුශවකුශව අවම වයසා සීමිව ශලස අවුරුදු 18 
ප්රකි යට පත් කිරීම සම්බන්ධශයන් ගරු ප්රමත බණ්ඩිය 
ශතන්නශකෝන් මහත්මයිත් පිර්ලිශම්න්තුවට කරුණු ්දිරිපත් 
කළි  හැබැයි, ශබොශහොම අවිසනිවන්ත ශලස ඒ කරුණු ටියල්ලම 

අය යට  වහිල්ලි තිශබන බව මට වි ාවිසයි  මම කනගිටුශවන් 
වුේත් කියනවි, අලි ස රි මහත්මයි අධිකයේ ඇමති ශවලි 
ටිනුයදී එතුමි ඒවි අව ය ශනොවන සංශ ෝධන හැනුයට යක්වි 
තිශබන බව  නමුත් මම හිතන විධියට ශම්වි ශවනසා ශවන්න 
ඕනෑ   අය ෂ්ඨරි-ආ මතිය තිශබන සවුදි අයිබිශතත් අවුරුදු 18ට අඩු 
යරුශවෝ විවිහ කයන්ශන් නැහැ  අවුරුදු 18ක් වුේිම තමයි ඒ 
අයට විවිහ ශවන්න අයිතිවිටිකම ලබි දීලි තිශබන්ශන්  ඒ නිසි 
මි කිරුකවකව සඳහන් කයනවි, මුසාලිම් ජන සමිජය තුළ 
පවතින ශමවැනි අගතියියක, අන්තගිමී  මතිත් ශවනසා විය යුතුයි 
කියලි  ශම් අය කවුය  ශම් අය අහිංසක යැරිශයෝ  අවුරුදු 13, 14, 
15, 16, 17 වයසාවල යැරිශයෝ ශමොනවිය යන්ශන්  එශහම අයටත් 
විවිහ ශවන්න පුවවන් විධියට ශම් යශට් මතිය තිශබනවි   

ගරු අධිකයේ ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමිශව අවධිනය තවත් 
කියේයකට ශයොමු කයනවි  යණ්ඩ මති සංග්රහයට අ ලව ගත්තිම 
එවැනි තැනැත්ශතකු සමෙ ලිං වක සම්බන්ධකම් පැවැත්වූශවොත් 
එය අපයිධ වයයක්  හැබැයි, අය අශ් යශට් මතිය තුළ ඒ මතිය 
ශවනසා ශවලි තිශබනවි  මම අය ජනිධිපතිතුමි එක්කත් 
සිකච්ඡි කළි   ඒ නිසි ශම් තත්ත්වය අනිවිර්යශයන්ම නැති 
කයලි විවිහය සම්බන්ධශයන් ශපොදු මතියක් ශගශනන්න ඕනෑ  
ශම් පිර්ලිශම්න්තුශේ ටිනුන මන්ත්රීවරියන්ශගන් මම ්ල්ලි 
ටිනුනවි, කරුේිකය ශම් තත්ත්වය ගැන ක ි කයන්න කියලි  
අය ශම් අහිංසක මුසාලිම් කින්තිවන්ට ටිදු ශවලි තිශබන හිනිය 
ගැන ක ි කයන්න  ඒ අයට යන්න තිශබන්ශන් කිති උසිවියට              
කිති උසිවියක කිතිවයයකු හැනුයට කින්තිවක් නැහැ  
කිතිවයශයකුට තිශබන සුදුසුකම ශමොකක්ය  මශහසාත්රිත්වරුන්ට 
විශව, විනි ාචයකියවරුන්ට විශව ඔවුන්ට සුදුසුකමක් 
තිශබනවිය   ඒ නිසි ගරු අධිකයේ ඇමතිතුමනි, මම හිතන 
විධියට ඒ ගැන අවධිනය ශයොමු කළ යුතුයි  ශමොකය, අපි එක 
පැත්තකින් ළමයින් ගැන ක ි කයනවි, ළමයින්ශව 
අයිතිවිටිකම් ගැන ක ි කයනවි  තව පැත්තකින් අපි 
සම්පූර්ේශයන්ම ආගම, ශබදීම ගැන ක ි කයනවි  අශ් 
ආණ්ඩුක්රම වයවසා ිශේ  තිශබනවි, ආගම, භිෂ්ඨිව, කුලය, සාත්රී 
පුරුෂ්ඨ ශේයය මත ශවනසාකමකට ලක් කයන්න බැහැ කියලි  
හැබැයි, ආගම කියන කියේය මතියත් එක්ක තිශබන 
සබැඳියිවක්  නිසි විශ ේෂ්ඨශයන්ම මුසාලිම් කින්තිවන් වි ිල 
ව ශයන් පරිහිනියට පත් ශවලි තිශබනවි; අගතියියක 
තත්ත්වයකට පත් ශවලි තිශබනවිය කියන එක පැහැදිලිව 
කියන්න ඕනෑ  

ඒ එක්කම, අය අපි ක ි කයන ්තිම වැයගත් මිතෘකිව තමයි 
විෂ්ඨ වර්ග, අබිං සහ අන්තයියයියක ඖෂ්ඨධ වර්ග (සංශ ෝධන) 
පනත් ශකටුම්පතට ශගන ආ සංශ ෝධනය  ගරු අධිකයේ 
ඇමතිතුමනි, අියයිචනිධිකයේය තුළ වැඩ වැඩිවීමක් නිර්මිේය 
ශවයිය, කියලි ගරු සුමන්තියන් මැතිතුමි ්දිරිපත් කළ කියේයට 
මමත් එතුමි සමෙ එකෙ ශවනවි  හැබැයි, අපට ශම් ටියලු ශද්වල් 
ආවයේය ශවන්න මති පනවන්න බැහැ  ඔබතුමි ශබොශහොම 
සද්භිවශයන් ශම් කටයුතු කයන්ශන්   ශමොකය, ශම් තිශබන 
වයසනය අවසන් කිරීමට යම් ආකියයකින් මති තය කයන්න 
ඕනෑ  මත් කුඩු ග්රෑම් 10ක් ළෙ තබි ගත් ශකනිට මයේ යණ්ඩනය 
ශගශනන ශකොට, ග්රෑම් ශයශක් ටිට යහය යක්වි ළෙ තබි ගත් 
පුද්ගලයිට ඇප දීශම් බලය මහිධිකයේයට තිශබනවි  හැබැයි, 
එතැනින් එහිට -ග්රෑම් යහශයන් උඩ- ඇප දීශම් බලය තමයි 
අියයිචනිධිකයේයට යන්ශන්  හැබැයි, ශම් යශට් 
අියයිචනිධිකයේ එකයි තිශබන්ශන්   ශම් තත්ත්වය තුළ යම් 
ආකියයක ප්ර ානයක් ඇති ශවනවි, නඩු ශගොඩ ගැශහනවි කියන 
එක අපට ශත්රුශේොත්, එතැනදී තමයි වයවසා ියියකශත 
කිර්යය තිශබන්ශන්  

ඒ හැටිරීම් එක්ක ශම් ශද්වල් ශවනසා ශවන්න ඕනෑ  අය අපි 
ශම් පනත් ශකටුම්පත ශවනවි  යම් ආකියශත ගැටලුසහගත 
තත්ත්වයක් ඇතිශවලි නඩු ශගොඩ ගැහුශේොත්, යම් ප්ර ානයක් 
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පිර්ලිශම්න්තුව 

ඇති වුශේොත්, ඒ කියන ආකියශත ප්ර ානගත තත්ත්වයක් ඇති 
වුශේොත් අපට පුවවන් වයවසා ියියකයට තවත් පනත් 
ශකටුම්පතක් ශගනැල්ලි ඒක සංශ ෝධනය කයන්න  ඒ නිසි මම 
ශම් ශවලිශේ කියන්ශන්, ශම් කයන ටියලු ශහොඳ සම්බන්ධශයන් 
ක ි කයලි, ශම් පනත් ශකටුම්පතට ඔබතුමි ශගශනන 
සංශ ෝධන සම්බන්ධශයන් එකී විශේචන එශසේම තියි ගනිමන්, 
ශම්ක සම්මත කය ගනිමු කියලියි  හැබැයි, යම් ගැටලුවක් 
තිශබනවි නම් අපි ්තිම කඩිනමන් ඒක ශවනසා කය ගන්න ඕනෑ 
කියන කියේයත් ශම් අවසා ිශේදී කියන්න ඕනෑ   

අශ් සශහෝයය මන්ත්රීවරු ශම් විෂ්ඨ වර්ග, අබිං සහ 
අන්තයියයියක ඖෂ්ඨධ වර්ග (සංශ ෝධන) පනත් ශකටුම්පත ගැන 
ක ි කයද්දී කියි ටිනුයි, සමහය අවසා ිවලදී ශහශයොයින් පිනු 
බවට පත් ශවනවි කියලි  ්තින් ඒ කියන ප්ර ානවලට විසඳුම් 
තමයි ශම් ශයන්ශන්  අයිළ ටියලුශයනි ්දිරිශත ශම් භිණ්ඩ විනි  
කයන්න ඕනෑ  ශම් පනත් ශකටුම්පතින් ඒ සංශ ෝධන ශවනවි  ඒ 
එක්කම   නව මත් ද්රවය අනිවයේ වුශේොත්, ශසෞයය අධයක්ෂ්ඨ 
ජනයිල්තුමි මිර්ගශයන් නිර්ශද්  කයලි ඒවි මත් ද්රවය බවට නම් 
කිරීශම් හැකියිව ශම් සංශ ෝධනය තුළ තිශබනවි  ශම් අලුතින් 
ශගනිපු පනත් ගේනිව සම්බන්ධශයන් අපි ්තිම සිධමය ශලස 
බලන බවත් මතක් කයනවි   

අවසින ව ශයන් අපි යකින යම් සිධමය ශයයක් පිළිබඳවත් 

මම කියන්න ඕනෑ  අය උද්ශෝෝෂ්ඨේ කයන, අයගළ කයන මනිසාසු  

්දිරියට ඇවිල්ලි, මැද්යට පැනලි සිමිනය රැකියි  කයන මනිසාසු 

කියනවි, "කරුේිකයලි උද්ශෝෝෂ්ඨේ, අයගළ කයන්න එපි, අශ් 

යට තිශබන තැනින් උඩට ශගනියන්න අපට එකතු ශවලි වැඩ 

කයන්න තිශබනවි" කියලි  මම යැක්කි, ඊශත ගිලු මුවශයොය 

පිට්ටනිශතදී අයගළකරුවන් පිරිසක් ඔවුන්ශව උද්ශෝෝෂ්ඨේ අයිතිය 

කියලි නැවත වතිවක් යට ආපසාසට ශගනියන්න උත්සිහ කයන 

ශවලිවක, ශකොළඹ ප්රශද් ශත අයක්කැමවරු, -chefs- ඇවිල්ලි 

කියනවි, කරුේිකයලි ශම් කටයුත්ත කයන්න එපි  කියලි  ඒ 

නිසි මම ශම් අයිළ තරුේ තරුකවයන්ශගන් ්ල්ලීමක් කයනවි, 

ඔශ   ක්තිය තියි ගන්න මැතිවයේයකට ්දිරිපත් ශවලි ඒකට 

තයග කයන්න, නමුත් ශම් ශමොශහොශත්, ශම් season එශක් 

සංචියකයන් අශ් යටට එන අවසා ිශේදී කරුේිකයලි ඒ ශද්වල් 

කඩික්පල් කයන්න එපිය කියලි  
 

ශබොශහොම සාතුතියි  

ගු නිනයෝජ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු අමිතයතුමි ක ි කයන්න  

[අ භි  5 28  
 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, මම හිතනවි අය අශ් ශම් 

පිර්ලිශම්න්තු ්තිහිසශත ්ති වැයගත් යවසක් කියලි  අය අපි ශම් 

විවියය තුළ පනත් ශකටුම්පත් 9ක්, ඒ විශවම ශයගුලිටි 2ක් 

ඇතුව කරුණු 14ක් විවියයට ගත්ති  ශම් විවියය තුළදී පක්ෂ්ඨ, 

විපක්ෂ්ඨ ශේයයකින් ශතොයව ශම් පනත්වලට අයිළ කරුණු කියේි 

ශබොශහොමයක තිශබන ශහොඳ පැත්ත ශමන්ම යම් අඩු පිඩු 

තිශබනවි නම් ඒවිත් ශපන්වි ශයන්නට ගරු මන්ත්රීවරු, ඇමතිවරු 

කටයුතු කළි  ඒ ටියලුශයනිටම මශව සාතුතිය  පුය කයනවි  ගරු 

නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, සමහරු ශම් පනත් ශකටුම්පත්වල 

තිශබන ප්රතිපියන සම්බන්ධශයන් අනියත බිය පළ කයන 

ආකියශත ප්රකි  ශබොශහොමයක් කළි  යැන් සමහය අයට භයක් 

තිශබනවි කිේවි, මත් ද්රවය සම්බන්ධ වයයකරුශවකුට ඇප ගන්න 

අියයිචනිධිකයේයට යන්න ටිද්ධ වුශේොත්, අධිකයේයට 

ප්රශේ වීමට අපට තිශබන අයිතිය අහිම ශවනවි කියලි  ගරු 

නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, පිරිටිදු - pure - මත් ද්රවය ග්රෑම් 10ක්  

කියන්ශන්, සිමිනයශයන් අශ් ශවශළඳ ශපොශළන් වි ිල මත් 

කුඩු ප්රමිේයක් අහු ශවන්නට ඕනෑ  පිරිටිදු ග්රෑම් 10ක ප්රමිේයක් 

ශසොයි ගන්න නම්, ග්රෑම් 60ක, 70ක, 80ක මත් කුඩු ප්රමිේයක් 

අහු ශවන්න ඕනෑ  එතශකොට තමයි ඒ ග්රෑම් 10ක ගේයට 

වැශටන්ශන්  ඒ ග්රෑම් 10ට අඩු නම් මහිධිකයේයට ඒ බලතල දීලි 

තිශබනවි ඇප ලබි ශයන්න  නිකම්ම නිකම් අයිතිවිටිකම් 

ආයක්ෂ්ඨි කයන්න කියලි අධිකයේශයන් ඇප ශයන්න බැහැ  ඇප 

දීමට තයම් සුදුසු, සුවිශ ේෂී කරුණු තිශබනවි නම් විතයයි 

මහිධිකයේයටත්  බලය තිශබන්ශන්, ඇප ලබි ශයන්න  

අියයිචනිධිකයේ තිශබන්ශන් ලංකිවටම එකයි  හැබැයි, 

අියයිචනිධිකයේයට යන්න ශවන්ශන් ග්රෑම් 10කට වඩි වැඩි 

ප්රමිේයක් සම්බන්ධ ශචෝයනිවකට  මත් කුඩු ග්රෑම් 10ක් 

ලැශබන්ශන් අඩුම ගේශන් ග්රෑම් 60ක්, 70ක් වත් අහුවුේ 

අවසා ිවක   මත් කුඩු ග්රෑම් 60ක්, 70ක් තියිශගන ්න්ශන් නැහැ, 

ඒවිට ඇ බැහි ශවච්ච ම ලසාසශයක්; තරුේශයක්  

අනිවිර්යශයන්ම එවැනි මත්කුඩු ප්රමිේයක් සන්තකශත 

තියිශගන ්න්නවි නම්, එක්ශකෝ ඔහු මහි පරිමිේශත 

වයිපිරිකශයක්, නැත්නම් මත් ද්රවය විකුේන තැනැත්ශතක්, 

නැත්නම් ශබයි හරින තැනැත්ශතක්  ඒ විශව උයවිය ශකශයහි 

අ ලකම්පිව වැඩි ව ශයන් යක්වලි ක ි කයපු සමහය ගරු 

මන්ත්රීතුමන්ලි ගැනත්, ශම් පිළිබඳව කරුණු යක්වපු සමහය මතිඥ 

මහත්වරු ගැනත් මට ශලොකු කනගිටුවක් තිශබනවි  සමහය අය 

කියනවි, "මහි පරිමිේ කුඩුකියයිශව අයිතිවිටිකම් ශව ලශවන් 

අධිකයේයට යෑමට තිශබන ප්රශේ ය අපි ආයක්ෂ්ඨි කයන්න ඕනෑ  

ඒක තමයි මිනව අයිතිවිටිකම" කියලි  හැබැයි, එශහම කියන 

අයට ශපොඩ්ඩක්වත් හැඟීමක් නැහැ, ශම් වයිපිරිකශයෝ මුයල් 

්පැ උම සඳහි කයන ශම් තුච්ඡ, ම්ශල්ච්ඡ වයිපියය තුළින් ශම් 

ශවනශකොටත් අශ් යශට් තරුේ පයම්පයිව ලක්ෂ්ඨ 5ක් ශහෝ ඊට 

වැඩි ප්රමිේයක් මතට ශගොදුරු ශවලි තිශබනවි කියලි   

 ශමහි තිශබන අමිරුකම ශත්ශයන්න නම්, අය විශව උයවිය 
ගැන කරුේිශවන් ක ි කයපු ශකශනකුශව යරුශවකුත් මතට 
ඇ බැහි වූශවක් ශවන්නට ඕනෑ  එතශකොට තමයි ශම්ශක් 
ශේයනිව ශත්ශයන්ශන්  ශම්ශක් ගැවය, ශම්ශක් පයතයය යැන 
ගන්න  ඒ ශගොල්ලන්ට අවසා ිවක් ලැශබන්ශන්, තමන්ශව 
පවුශල් සිමිජිකශයක්, තමන්ශව යරුශවක් කුඩුකියශයක් ශවච්ච 
යවසට  එශහම වුශේොත් අපට ඇවිල්ලි කියයි, ඇප ශයන්නම එපි 
කියලි  ඒ නිසි ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, අපි ශමය  
ආවිට  වයිට කයපු ශයයක් ශනොශවයි  විශ ේෂ්ඨඥ ෛවයයවරු, 
ශසෞයය ශයපිර්තශම්න්තුශේ නිලධිරින්, Police Narcotics Bu-
reau එශක් නිලධිරින්, අධිකයේ අමිතයිං ශත නිලධිරින්, 
මතිපති ශයපිර්තශම්න්තුශේ නිලධිරින් හි මති ශකටුම්පත් 
සම්පියක ශයපිර්තශම්න්තුශේ නිලධිරින් ටියලුශයනි එකට එකතු 
ශවලි ශබොශහොම ශහොඳ වියයිත්මක අධයයනයක් ශම් පිළිබඳව 
කළි  දීර්ෝ කිලයක් තිසාශසේ කයපු අධයයනයක ප්රතිඵලයක් 
විධියට තමයි ශම් අේ පනත් නුක අය පිර්ලිශම්න්තුවට ්දිරිපත් 
කශළේ   ඒ නිසි ඒ  ආයතනවල ටියලුශයනිට සාතුති කයන්නත් මි 
ශමය අවසා ිවක් කය ගන්නවි  විශ ේෂ්ඨශයන්ම  මශව පූර්වගිමී 
අධිකයේ අමිතය ගරු අලි ස රි මැතිතුමි, ඒ විශවම මශව 
අමිතයිං ශත ශල්කම්තුමි ඇතුව නිලධිරින්, මතිපතිතුමි ඇතුව 
එම නිලධිරින්, මති ශකටුම්පත් සම්පියකතුමය ඇතුව එම 
නිලධිරින් හි බන්ධනිගිය ශයපිර්තශම්න්තුශේ නිලධිරින් එකතු 
ශවලි, ශලොකු වයියිමයක් කයලි තමයි ශම් තත්ත්වයට ශම් අේ 
පනත් නුක සකසා කයලි ්දිරිපත් කශළේ  ඒ විශවම අධිකයේවල 
විනිසුරුතුමන්ලි, ශජයෂ්ඨාධ මතිඥවරුන් ඒ කමටුවලට පත් කයලි, 
ඒ උයවියත් අධයයනය කළිට පසාශසේ තමයි ශම් පනත් ශකටුම්පත් 
ශගනිශේ   
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ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි,  "අපි මති හැදුවිට වැඩක් 

නැහැ, යන්ත්රේය තුළ ශම්වි ක්රියිත්මක ශවන්ශන් නැහැ, 

නිලධිරින් ශම්වි ක්රියිත්මක කයන්ශන් නැහැ" කියලි සමහය 

මන්ත්රීතුමන්ලි ප්රකි  කළි  මත් ද්රවයවලට සම්බන්ධ යිජය 

නිලධිරින් ්න්නවි  සමහය ශවලිවට ශපොලිසා නිලධිරින් 

්න්නවි  ඒ නිසි අව ය යන්ත්රේය තමයි අපි ශම් හයලි 

තිශබන්ශන්, ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි  පිර්ලිශම්න්තුවට 

විධියක බලයක් නැහැ  පිර්ලිශම්න්තුවට තිශබන්ශන්, ප්රතිපත්ති 

සහ මති සකසා කිරීම  මති හයන එක තමයි අශ් වගකීම  ඒ 

කටයුත්ත තමයි අපි ශම් ්ටු කය තිශබන්ශන්, ගරු නිශයෝජය 

ක ිනියකතුමනි   හැබැයි අපි ඊට එහිට  වහිල්ලි ඒ යන්ත්රේවල 

තිශබන වි ාවසමයභිවය යකින්න, ඒ යන්ත්රේවල තිශබන 

සාවිධීනත්වය, ශද් පිලනඥයන්ට, ජිවියම්කියයන්ට ඒ 

යන්ත්රේවලට ඇඟිලි ගන්න බැරි විධියට ක්රියිත්මක ශවන්න 

අව ය පරිසයය නිර්මිේය කළි  ඒක නිසි තමයි මීට සති 

ශයකකට කලින් අපි විටිඑක්වන ආණ්ඩුක්රම වයවසා ි සංශ ෝධනය 

සම්මත කශළේ  ඒ අ ලව ඇති වන සාවිධීන ශකොමෂ්ඨන් සභිවලට 

ශම් බලතල ඔක්ශකෝම තිශබනවි  කවුරු ශමොනවි කළත්, ශමොන 

්ල්ලීම්, බලපෑම් කළත් ඒවි ශනොතකි කටයුතු කයන්න 

ශපොලීටියට බලය ලැශබනවි  ඒකට තමයි ජිතික ශපොලිසා 

ශකොමෂ්ඨන් සභිව පිහිටුවන්ශන්  මන් ්දිරියට ශම් විශව ශද්වල් 

සම්බන්ධ යම් වැයදි ශවනවි නම් ඒ ඒ ශකොමෂ්ඨන් සභිවල 

ශකොමසිරිසාවරු, නිලධිරින් වග කියන්න ඕනෑ  අධිකයේ ශසේවි 

ශකොමෂ්ඨන් සභිව තිශබනවි, මැතිවයේ ශකොමෂ්ඨන් සභිව 

තිශබනවි, ජිතික ශපොලිසා ශකොමෂ්ඨන් සභිව තිශබනවි  

ප්රසම්පියන ක්රියිවලිශතදී තමයි ලංකිශේ වැඩිපුයම මහජන මුයල් 

වංචි හි දූෂ්ඨේ ටිදු ශවන්ශන්  ඒවි වළක්වන්න ජිතික ප්රසම්පියන 

ශකොමෂ්ඨන් සභිව අපි හදුන්වි දීලි තිශබනවි  ඒ විශවම යිජය 

අං ශත ටිදු වන වංචි, දූෂ්ඨේ ශසොයි ගන්න අපට තිශබන 

යන්ත්රේය තමයි, විගේන ශසේවි ශකොමෂ්ඨන් සභිව  ඒ, විගේන 

ශසේවි ශකොමෂ්ඨන් සභිව ඇති කළිට පසාශසේ සාවිධීනව ක්රියිත්මක 

ශවන්න ඕනෑ   

අල්ලසා ශහෝ දූෂ්ඨේ ශචෝයනි විමර් නය කිරීශම් ශකොමෂ්ඨන් 

සභිව තිශබනවි  ඒක ගැන ශම් යශට් ජනතිව සෑහීමකට පත් 

ශවන්ශන් නැති බව අපි යන්නවි  එම නිසි තමයි අපි දූෂ්ඨේ 

විශයෝධි පනත් ශකටුම්පත සකසා කශළේ  අපි ශම් වනශකොට එය 

පක්ෂ්ඨ නියකයන්ට යවි තිශබනවි  තව මිසයක් ශහෝ ශයකක් 

ඇතුළත එම පනත් ශකටුම්පත සම්මත කය ගත්තිට පසාශසේ, දූෂ්ඨේ  

ශචෝයනිවලට විරුද්ධව මතිය ක්රියිත්මක කයන්න නව පන්නශත 

අල්ලසා ශහෝ දූෂ්ඨේ ශචෝයනි විමර් නය කිරීශම් ශකොමෂ්ඨන් 

සභිවක් ඇති කයනවි  ඒ ටියලු කටයුතු ්දිරිශතදී අපි 

ක්රමි ලූලලව ්ටු කයන්නට අව ය මූලික පරිසයය ශම් වනශකොට 

සකසා කය තිශබනවි   

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකුමනි, ශම් ශව ලශවන් කටයුතු කයපු 

ටියලුශයනිටම මශව සාතුතිය පුය කයන ගමන්ම, ඔබතුමි සහ මහ 

ශල්කම්තුමි ඇතුව පිර්ලිශම්න්තු කිර්ය මණ්ඩලය ලබි දුන් 

සහශයෝගයටත් මිශව සාතුතිය ශම් අවසා ිශේදී ප්රකි  කයමන්, 

මශව අයහසා යැක්වීම අවසන් කයනවි  

 
ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා ්ම්මත් විය. 
පනත් නකටුම්පත් ඊ  අනුකූලව නාවන වස කියවන ලදී.   
 

வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் இரண்டாம் முகறயாக மதிப்பிடப்பட்டது. 
 

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

 
 

මුර පළවන නයෝජනාව ්වා ්ම්මත් විය.: 
''පනත් නකටුම්පත් පූර්ණ පාර්ලිනම්්දුර කාසක ්වාවක  

පැවරිය යුුර ය.'' - [ගු (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා] 
 

தீர்மானிக்கப்பட்டது. 

"சட்டமூலம் முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவுக்குச் சாட்டப்படுமாக." - 

[மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ] 
 

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

- [The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe] 
 

 

කාසක ්වානවහිදී ්ලකා බලන ලදී. 
[ගු නිනයෝජ කථානායකුරමා මූලා්නාරූඪ විය.] 
 

குழுவில் ஆராயப்பட்டது. 

[மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.] 
 

Considered in Committee. 
[THE HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 

 

1 සි  35 නත්ක් වග්දින පනත් නකටුම්පනත්හි නකො ්ක් හසැටිය  
ිනබය යුුර යයි නිනයෝග කසන ලදී. 

 

1ஆம் வாசகத்திலிருந்து 35ஆம் வாசகம் வகர சட்டமூலத்தின் 

பகுதியாக இருக்கசவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

Clauses 1 to 35 ordered to stand part of the Bill. 
 
 

ේපනල්ඛනය පනත් නකටුම්පනත්හි නකො ්ක් හසැටිය  ිනබය 
යුුරයයි නිනයෝග කසන ලදී. 

 

அட்டவகை சட்டமூலத்தின் பகுதியாக இருக்கசவண்டுதமனக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

Schedule ordered to stand part of the Bill. 
 

ප්රඥප්ින වග්දිනය ්හස නාමය පනත් නකටුම්පනත්හි නකො ්ක් 
හසැටිය  ිනබය යුුරයයි නිනයෝග කසන ලදී.  

පනත් නකටුම්පත්, ්ාංනශයීයෝධන සහිත්ව වාර්ත්ා කසන ලදී.  
சட்டமாகு வாசகமும் தகலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 

இருக்கசவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் திருத்தமின்றி அறிக்கக தசய்யப்பட்டது. 

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

 

 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, "පනත් ශකටුම්පත යැන් 

තුන්වන වය කියවිය යුතුය" යි මි ශයෝජනි කයනවි   
 

ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා ්ම්මත් විය. 
පනත් නකටුම්පත් ඊ  අනුකූලව ුර්දවන වස කියවා ්ම්මත් 

කසන ලදී.  
 

வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் மூன்றாம்முகற மதிப்பிடப்பட்டு நிகற 

சவற்றப்பட்டது. 
 

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

 
අධිකසණ ්ාංවිධාන (්ාංනශයීයෝධන) පනත් 

නකටුම්පත් 
நீதித்துகற (திருத்தம்) சட்டமூலம் 

JUDICATURE (AMENDMENT) BILL  

 
නාවන වස කියවීනම් නිනයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டகள வாசிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 

2821 2822 



පිර්ලිශම්න්තුව 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, "පනත් ශකටුම්පත යැන් 

ශයවන වය කියවිය යුතුය" යි මි ශයෝජනි කයනවි  
 

ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා ්ම්මත් විය. 
පනත් නකටුම්පත් ඊ  අනුකූලව නාවන වස කියවන ලදී.   
வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் இரண்டாம் முகறயாக மதிப்பிடப்பட்டது. 

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

 
 

මුර පළවන නයෝජනාව ්වා ්ම්මත් විය.: 
''පනත් නකටුම්පත් පූර්ණ පාර්ලිනම්්දුර කාසක ්වාවක  පැවරිය 
යුුර ය.'' - [ගු (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා] 
தீர்மானிக்கப்பட்டது. 

"சட்டமூலம் முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவுக்குச் சாட்டப்படுமாக." - 

[மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ] 

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

- [The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe] 

 

කාසක ්වානවහිදී ්ලකා බලන ලදී. 
[ගු නිනයෝජ කථානායකුරමා මූලා්නාරූඪ විය.] 
குழுவில் ஆராயப்பட்டது. 

[மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.] 

Considered in Committee. 
[THE HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 
 

 

1 සි  5 නත්ක් වග්දින පනත් නකටුම්පනත්හි නකො ්ක් හසැටිය  
ිනබය යුුර යයි නිනයෝග කසන ලදී. 

1ஆம் வாசகத்திலிருந்து 5ஆம் வாசகம் வகர சட்டமூலத்தின் 

பகுதியாக இருக்கசவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clauses 1 to 5 ordered to stand part of the Bill. 

 

6 වන වග්දිනය.- (ප්රධාන ප්රඥප්ිනනත   වන 

වග්දිනය ්ාංනශයීයෝධනය කිරීම) 
வாசகம் 6.- (முதன்கமச் சட்டவாக்கத்தின் 8ஆம் 

பிாிகவத் திருத்துதல்) 
CLAUSE 6.- (Amendment of section 8 of the principal enactment) 

 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු සභිපතිතුමනි, මි පහත සඳහන් සංශ ෝධනය ්දිරිපත් 

කයනවි: 
 

"4 වන පිටුශේ, 25 වන ශ්ළිය ්වත් කය ඒ ශව ලවට පහත යැක්ශවන 

ශකොටස ආශද්  කයන්න  

'මශහසාත්රිත්වයයි ශහෝ අතිශර්ක ප්රි මක අධිකයේප " 
 

්ාංනශයීයෝධනය ිළිතගත් යුුරය යන ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා 
්ම්මත් විය. 

திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

6 වන වග්දිනය, ්ාංනශයීයෝධිත්ාකාසනය්ද, පනත් නකටුම්පනත්හි 
නකො ්ක් හසැටිය  ිනබය යුුරයයි නිනයෝග කසන ලදී. 

6ஆம் வாசகம் திருத்தப்பட்டவாறு சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 

இருக்கசவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clause 6, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

7 ්හස   වග්දින පනත් නකටුම්පනත්හි නකො ්ක් හසැටිය  ිනබය 
යුුර යයි නිනයෝග කසන ලදී. 

7ஆம், 8ஆம் வாசகங்கள் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக இருக்க 

சவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clauses 7 and 8 ordered to stand part of the Bill. 

9 වන වග්දිනය.- (ප්රධාන ප්රඥප්ිනනත V වන 

පරිච්නේාය ප්රිනනයෝජනය කිරීම) 
வாசகம் 9.- (முதன்கமச் சட்டவாக்கத்தின் 

அத்தியாயம் Vஇகன மாற்றீடு தசய்தல்) 
CLAUSE 9.- (Replacement of Chapter V of the principal enactment) 

 
ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු සභිපතිතුමනි, මි පහත සඳහන් සංශ ෝධනය ්දිරිපත් 

කයනවි: 
"9 වන පිටුශේ, 27 වන සහ 28 වන ශ්ළි ්වත්කය ඒ ශව ලවට පහත 

 යැක්ශවන ශකොටස ආශද්  කයන්න  

 'ආණ්ඩුක්රම වයවසා ිශේ 154ග වයවසා ිව මඟින් පළිතක් සඳහි 

පිහිටුවන ලය මහිධිකයේය ශවත ්දිරිපත් කය ල ලැබිය              

හැකි ය ප " 
 

්ාංනශයීයෝධනය ිළිතගත් යුුරය යන ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා 
්ම්මත් විය. 

திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
9 වන වග්දිනය, ්ාංනශයීයෝධිත්ාකාසනය්ද, පනත් නකටුම්පනත්හි 

නකො ්ක් හසැටිය  ිනබය යුුරයයි නිනයෝග කසන ලදී. 
9ஆம் வாசகம் திருத்தப்பட்டவாறு சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 

இருக்கசவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clause 9, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
10 වන වග්දිනය, පනත් නකටුම්පනත්හි නකො ්ක් හසැටිය  ිනබය 

යුුරයයි නිනයෝග කසන ලදී. 
10ஆம் வாசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக இருக்கசவண்டுதமனக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clause 10 ordered to stand part of the Bill. 

 
11 වන වග්දිනය.- (ප්රධාන ප්රඥප්ිනය  VIIවන 

අලුත් පරිච්නේාය ඇුරළත් කිරීම) 
வாசகம் 11.- (முதன்கமச் சட்டவாக்கத்தில் புதிய 

அத்தியாயம் VII  என்பகத உட்புகுத்துதல்)  
CLAUSE 11.- (Insertion of new Chapter VII in the principal enactment) 

 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු සභිපතිතුමනි, මි පහත සඳහන් සංශ ෝධනය ්දිරිපත් 

කයනවි: 
"17 වන පිටුශේ, 29 වන සහ 30 වන ශ්ළි ්වත්කය ඒ ශව ලවට පහත 

 යැක්ශවන ශකොටස ආශද්  කයන්න  
  

 'ශයෝෂ්ඨයක් මත ආණ්ඩුක්රම වයවසා ිශේ 154ග වයවසා ිව මඟින් 
පළිතක් සඳහ  ි පිහිටුවන ලය මහිධිකයේය ශවත අියයිචනයක් 
්දිරිපත් කය ල ලැබිය හැකි ය ප " 

්ාංනශයීයෝධනය ිළිතගත් යුුරය යන ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා 
්ම්මත් විය. 

 

திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

Amendment put, and agreed to. 

 
11 වන වග්දිනය, ්ාංනශයීයෝධිත්ාකාසනය්ද, පනත් නකටුම්පනත්හි 

නකො ්ක් හසැටිය  ිනබය යුුරයයි නිනයෝග කසන ලදී. 
11ஆம் வாசகம் திருத்தப்பட்டவாறு சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 

இருக்கசவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

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

2823 2824 
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12 වන වග්දිනය.- (ප්රධාන ප්රඥප්ිනනත 3  වන 

වග්දිනය ප්රිනනයෝජනය කිරීම) 
வாசகம் 12.- (முதன்கமச் சட்டவாக்கத்தின் 37ஆம் 

பிாிகவ மாற்றீடு தசய்தல்)  
CLAUSE 12.- (Replacement of section 37 of the principal enactment) 

 
ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු සභිපතිතුමනි, මි පහත සඳහන් සංශ ෝධන ්දිරිපත් 

කයනවි: 

(1) "18 වන පිටුශේ, 28 ටිට 31 යක්වි වූ ශ්ළි (එම ශ්ළි ශයක ය ඇතුව ව) 

්වත් කය ඒ ශව ලවට පහත යැක්ශවන ශකොටස ආශද්  කයන්න  

   
 
 

(2) "19 වන පිටුශේ, 1 ටිට 5 යක්වි වන ශ්ළි (එම ශ්ළි ශයක ය ඇතුව ව) 

්වත් කයන්න "   

 
්ාංනශයීයෝධන ිළිතගත් යුුරය යන ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා 

්ම්මත් විය. 
திருத்தங்கள் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
12 වන වග්දිනය, ්ාංනශයීයෝධිත්ාකාසනය්ද, පනත් නකටුම්පනත්හි 

නකො ්ක් හසැටිය  ිනබය යුුරයයි නිනයෝග කසන ලදී. 
12ஆம் வாசகம் திருத்தப்பட்டவாறு சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 

இருக்கசவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clause 12, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

 

13 වන වග්දිනය, පනත් නකටුම්පනත්හි නකො ්ක් හසැටිය  ිනබය 
යුුරයයි නිනයෝග කසන ලදී. 

13ஆம் வாசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக இருக்கசவண்டுதமனக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 
Clause 13 ordered to stand part of the Bill. 

 

'ශරේෂ්ඨාධිධිකයේය                 
ශවත අියයිචනය 
කිරීශම් 
අයිතිවිටිකම 

37 (අ) ශ්රී ලංකි ජනය ජශත 
මහිධිකයේශයන් ශහෝ 
ආණ්ඩුක්රම වයවසා ි ශේ 154ග 
වයවසා ිව මඟින් පළිතක් 
සඳහි පිහිටුවන ලය 
මහිධිකයේශයන් ්දිරිපත් 
කයන යම් අියයිචනයක් පිළිබඳ 
අියයිචනිධිකයේ ශත යම් නඩු 
රණන්දුවක් ශහෝ ආඥිවක්  
සම්බන්ධශයන්; 

 ශහෝ  
      (ආ) දිසි අධිකයේවලින්, පවුල් 

අධිකයේවලින්, සුව හිමකම් 
අධිකයේවලින්, මශහසාත්රිත් 
අධිකයේවලින් ශහෝ ප්රි මක 
අධිකයේවලින් ්දිරිපත් කයන 
යම් අියයිචනයක් පිළිබඳ 
ආණ්ඩුක්රම වයවසා ිශේ 154ග 
වයවසා ිව මඟින් පළිතක් 
සඳහි පිහිටුවන ලය 
මහිධිකයේශත යම් නඩු 
රණන්දුවක් ශහෝ ආඥිවක් 
සම්බන්ධශයන්,  

 
ආණ්ඩුක්රම වයවසා ිශේ සහ ශවනත් 
යම් මතියක විධිවිධිනවලට අ ලූලලව, 
ශරේෂ්ඨාධිධිකයේය ශවත අියයිචනය 
කිරීශම් අයිතිවිටිකමක් තිබිය යුතු ය ප " 

14 වන වග්දිනය.- (ප්රධාන ප්රඥප්ිනනත 49 වන 

වග්දිනය ්ාංනශයීයෝධනය කිරීම) 
வாசகம் 14.- (முதன்கமச் சட்டவாக்கத்தின் 49ஆம் 

பிாிகவத் திருத்துதல்) 
CLAUSE 14.- (Amendment of section 49 of the principal enactment) 

   
ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු සභිපතිතුමනි, මි පහත සඳහන් ස ැංශ ෝධනය ්දිරිපත් 

කයනවි: 

"19 වන පිටුශේ, 32 වන ශ්ළිය ්වත් කය ඒ ශව ලවට පහත යැක්ශවන 

ශකොටස ආශද්  කයන්න  

 'ශකොට්ධිසශයහි, ශ්රී ලංකි ජනයජශත මහිධිකයේශත, 

ආණ්ඩුක්රම වයවසා ිශේ 154ග වයවසා ිව මඟින් පළිතක් සඳහි 

පිහිටුවන ලය මහිධිකයේශත, දිසි අධිකයේශත,ප " 

 
්ාංනශයීයෝධනය ිළිතගත් යුුරය යන ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා 

්ම්මත් විය. 
திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
14 වන වග්දිනය, ්ාංනශයීයෝධිත්ාකාසනය්ද, පනත් නකටුම්පනත්හි 

නකො ්ක් හසැටිය  ිනබය යුුරයයි නිනයෝග කසන ලදී.  
14ஆம் வாசகம் திருத்தப்பட்டவாறு சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 

இருக்கசவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clause 14, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
15 වන වග්දිනය.- (ප්රධාන ප්රඥප්ිනනත 5  වන 

වග්දිනය ්ාංනශයීයෝධනය කිරීම) 
வாசகம் 15.- (முதன்கமச் சட்டவாக்கத்தின் 52ஆம் 

பிாிகவத் திருத்துதல்) 
CLAUSE 15.- (Amendment of section 52 of the principal enactment) 

 
ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු සභිපතිතුමනි, මි පහත සඳහන් ස ැංශ ෝධනය ්දිරිපත් 

කයනවි: 

"20 වන පිටුශේ, 7 ටිට 12 යක්වි වන ශ්ළි (එම ශ්ළි ශයක ය ඇතුවව) 

්වත් කය ඒ ශව ලවට පහත යැක්ශවන ශකොටස ආශද්  කයන්න  

2825 2826 

'ප්රධින  ප්රඥ්තිශත  
52  වන වගන්තිය  
සංශ ෝධනය   
කිරීම 

15      ප්රධින ප්රඥ්තිශත 52 වන   
වගන්තිය පහත යැක්ශවන පරිදි සංශ ෝධනය 
කය ල ලැශ     

 
(1) එහි (1) වන උපවගන්තිශත  

'මහිධිකයේයට සහ එක් එක් දිසි 
අධිකයේයට, ූදලියචන  අධිකයේයට 
සහ මශහසාත්රිත්  අධිකයේයටප යන 
වචන  ශව ලවට, පශ්රී ලංකි ජනයජශත  
මහිධිකයේයට සහ ආණ්ඩුක්රම 
වයවසා ිශේ 154ග වයවසා ිව මඟින් 
පළිතක් සඳහි පිහිටුවන ලය 
මහිධිකයේයට සහ එක් එක්  දිසි 
අධිකයේයට, පවුල් අධිකයේයට, සුව 
හිමකම්  අධිකයේයට, මශහසාත්රිත්  
අධිකයේයට සහ ප්රි මක 
අධිකයේයටප යන වචන සහ ්ලක්කම් 
ආශද්  කිරීශමන්; සහ   

 



පිර්ලිශම්න්තුව 

  
්ාංනශයීයෝධනය ිළිතගත් යුුරය යන ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා 

්ම්මත් විය. 
திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
15 වන වග්දිනය, ්ාංනශයීයෝධිත්ාකාසනය්ද, පනත් නකටුම්පනත්හි 

නකො ්ක් හසැටිය  ිනබය යුුරයයි නිනයෝග කසන ලදී. 
 

15ஆம் வாசகம் திருத்தப்பட்டவாறு சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 

இருக்கசவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

Clause 15, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

16 වන වග්දිනය.- (ප්රධාන ප්රඥප්ිනනත 54 වන 

වග්දිනය ්ාංනශයීයෝධනය කිරීම) 
வாசகம் 16.- (முதன்கமச் சட்டவாக்கத்தின் 54ஆம் 

பிாிகவத் திருத்துதல்) 
CLAUSE 16.- (Amendment of section 54 of the principal enactment) 

 
ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු සභිපතිතුමනි, මි පහත සඳහන් ස ැංශ ෝධනය ්දිරිපත් 

කයනවි: 

"20 වන පිටුශේ, 16 වන සහ 17 වන ශ්ළි ්වත් කය ඒ ශව ලවට පහත 

යැක්ශවන ශකොටස ආශද්  කයන්න  

 ' "ශ්රී ලංකි ජනයජශත මහිධිකයේයක, ආණ්ඩුක්රම වයවසා ිශේ 

154ග වයවසා ිව මඟින් පළිතක් සඳහි පිහිටුවන ලය 

මහිධිකයේයක, දිසි අධිකයේයක, පවුල් අධිකයේයක ශහෝ සුව 

හිමකම් අධිකයේයක  පවයන ලය යම් නඩුවක දී-" යන වචනප "  
 

්ාංනශයීයෝධනය ිළිතගත් යුුරය යන ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා 
්ම්මත් විය. 

 

திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

Amendment put, and agreed to. 

 
16 වන වග්දිනය, ්ාංනශයීයෝධිත්ාකාසනය්ද, පනත් නකටුම්පනත්හි 

නකො ්ක් හසැටිය  ිනබය යුුරයයි නිනයෝග කසන ලදී. 
 

16ஆம் வாசகம் திருத்தப்பட்டவாறு சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 

இருக்கசவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

Clause 16, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
17 සි   1 නත්ක් වග්දින පනත් නකටුම්පනත්හි නකො ්ක් 

හසැටිය  ිනබය යුුර යයි නිනයෝග කසන ලදී. 
 
17ஆம் வாசகத்திலிருந்து 21ஆம் வாசகம் வகர சட்டமூலத்தின் 

பகுதியாக இருக்கசவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

Clauses 17 to 21 ordered to stand part of the Bill. 
 

 (2)     එහි (2) වන උපවගන්තිශත  
'මහිධිකයේශත ශයජිසාරිර්වයයිප 
යන වචන ශව ලවට පශ්රී ලංකි  
ජනයජශත මහිධිකයේශත 
ශයජිසාරිර්වයයි සහ ආණ්ඩුක්රම  
වයවසා ිශේ 154ග වයවසා ිව 
මඟින් පළිතක් සඳහි පිහිටුවන ලය 
මහිධිකයේශත ශයජිසාරිර්වයයිප 
යන වචන සහ ්ලක්කම් ආශද්  
කිරීශමන් ප " 

අලුත් වග්දින 
புதிய வாசகங்கள் 

NEW CLAUSES 
 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු සභිපතිතුමනි, මි පහත සඳහන් අලුත් වගන්ති ්දිරිපත් 

කයනවි: 

"4 වන පිටුශේ, 31 වන ශ්ළියට ්ක්බිතිව ම පහත යැක්ශවන ශකොටස 

ඇතුළත් කයන්න  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 'ප්රධින       
ප්රඥ්තිශත 14       
වන වගන්තිය  
සංශ ෝධනය   
කිරීම 

7. ප්රධින ප්රඥ්තිශත 14 වන 
වගන්තිශත පමහිධිකයේය විටින්ප යන 
වචන ශව ලවට පශ්රී ලංකි ජනයජශත 
මහිධිකයේය ශහෝ ආණ්ඩුක්රම වයවසා ිශේ 
154ග වයවසා ිව මඟින් පළිතක් සඳහි 
පිහිටුවන ලය මහිධිකයේය විටින්ප යන 
වචන සහ ්ලක්කම් ආශද්  කිරීශමන් එම 
වගන්තිය ශමයින් සංශ ෝධනය කය ල 
ලැශ  ප 

2827 2828 

'ප්රධින       ප්රඥ්තිශත 
15 වන වගන්තිය  
සංශ ෝධනය       
කිරීම  

8  ප්රධින ප්රඥ්තිශත 15 වන  වගන්තිය 
පහත යැක්ශවන පරිදි ශමයින් සංශ ෝධනය 
කය ල ලැශ :-  

 
(1) එහි (අ) ශේයශයහි  'මහිධිකයේය 

විටින්ප යන වචන ශව ලවට පශ්රී 
ලංකි  ජනයජශත මහිධිකයේය  
ශහෝ ආණ්ඩුක්රම වයවසා ිශේ 
154ග වයවසා ිව මඟින් පළිතක්  
සඳහි පිහිටුවන ලය  මහිධිකයේය 
විටින්ප යන වචන සහ ්ලක්කම් 
ආශද්   කිරීශමන්; සහ  

 
(2) එහි (ආ) ශේයශත  'මහිධිකයේශත 

ශවනත් යම්කිටි ආඥිවක්ප යන 
වචන ශව ලවට පශ්රී ලංකි  
ජනයජශත මහිධිකයේශත ශහෝ 
ආණ්ඩුක්රම වයවසා ිශේ 154ග 
වයවසා ිව මඟින් පළිතක් සඳහි 
පිහිටුවන ලය මහිධිකයේශත 
ශවනත් යම්කිටි ආඥිවක්ප යන            
වචන සහ ්ලක්කම් ආශද්   
කිරීශමන් ප   

'ප්රධින       
ප්රඥ්තිශත 16      
වන වගන්තිය 
සංශ ෝධනය 
කිරීම  

9  ප්රධින ප්රඥ්තිශත 16 වන  
වගන්තිශත (1) වන උපවගන්තිශත 
පමහිධිකයේශතප යන වචනය ශව ලවට 
පශ්රී ලංකි ජනයජශත මහිධිකයේශත 
ශහෝ ආණ්ඩුක්රම වයවසා ිශේ 154ග 
වයවසා ිව මඟින් පළිතක් සඳහි 
පිහිටුවන ලය මහිධිකයේශතප යන වචන 
සහ ්ලක්කම් ආශද්  කිරීශමන් එම 
වගන්තිය ශමයින් සංශ ෝධනය කය ල 
ලැශ  ප " 
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 "5 වන පිටුශේ, 23 වන ශ්ළියට ්ක්බිතිව ම පහත යැක්ශවන ශකොටස 
 ඇතුළත් කයන්න  

 

"15 වන පිටුශේ, 15 වන ශ්ළියට ්ක්බිතිව ම පහත යැක්ශවන ශකොටස 

ඇතුළත් කයන්න  

 
 

"19 වන පිටුශේ, 5 වන ශ්ළියට ්ක්බිතිව ම පහත යැක්ශවන ශකොටස 

ඇතුළත් කයන්න  

 

 

ඉදිරිපත් කසන ලදි්ද, පළමුවන වස කියවන ලදී. 
தகாண்டுவரப்பட்டு முதன்முகற மதிப்பிடப்பட்டது. 

Brought up, and read the First time. 

'ප්රධින  ප්රඥ්තිශත  
23  වන වගන්තිය 
සංශ ෝධනය  
කිරීම 

 12    ප්රධින ප්රඥ්තිශත 23 වන වගන්තිය 
පහත යැක්ශවන පරිදි ශමයින් සංශ ෝධනය 
කය ල ලැශ   
(1) එහි (1) වන උපවගන්තිශත  

'අියයිචනිධිකයේයප යන  වචනය 
ශව ලවට පආණ්ඩුක්රම  වයවසා ිශේ 154ග 
වයවසා ිව මඟින් පළිතක් සඳහි 
පිහිටුවන ලය මහිධිකයේයප යන වචන  
සහ ්ලක්කම් ආශද්  කිරීශමන්;  සහ     

(2) එහි (2) වන උපවගන්තිශත  පිළිශවළින් 
'අියයිචනිධිකයේශත අවසයයප  සහ 
පඅියයිචනිධිකයේය ශවතප  යන වචන 
ශව ලවට,  'ආණ්ඩුක්රම වයවසා ිශේ 
154ග  වයවසා ිව මඟින් පළිතක් සඳහි  
පිහිටුවන ලය මහිධිකයේශත  අවසයයප 
සහ පආණ්ඩුක්රම  වයවසා ිශේ 154ග 
වයවසා ිව  මඟින් පළිතක් සඳහි 
පිහිටුවන  ලය මහිධිකයේය ශවතප               
යන  වචන සහ ්ලක්කම් ආශද්   
කිරීශමන් ප " 

 'ප්රධින       
ප්රඥ්තිශත 31 වන 
වගන්තිය 
සංශ ෝධනය  
කිරීම  

15 ප්රධින ප්රඥ්තිශත 31 වන වගන්තිශත 
පඅියයිචනිධිකයේයටප යන වචනය ශව ලවට 
පආණ්ඩුක්රම වයවසා ිශේ 154ග වයවසා ිව 
මඟින් පළිතක් සඳහි පිහිටුවන ලය 
මහිධිකයේයටපයන වචන සහ ්ලක්කම් 
ආශද්  කිරීශමන් එම වගන්තිය ශමයින් 
සංශ ෝධනය කය ල ලැශ  ප " 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු සභිපතිතුමනි, "අලුත් වගන්ති යැන් ශයවන වය කියවිය 

යුතුය" යි මි ශයෝජනි කයනවි  
 

ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා ්ම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අලුත් වග්දින පනත් නකටුම්පත්  එකුර කළ යුුරය යන ප්රශයීයපනය 

විම්න ලදි්ද, ්වා ්ම්මත් විය.  
අලුත් වග්දින පනත් නකටුම්පනත්හි නකො ්ක් හසැටිය  ිනබය 

යුුරයයි නිනයෝග කසන ලදී. 
புதிய வாசகங்கள் சட்டமூலத்தில் சசர்க்கப்படசவண்டுதமன்ற 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.  

புதிய வாசகங்கள் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக இருக்க 

சவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது.  
Question, that the New Clauses be added to the Bill, put and agreed 

to.  
New Clauses ordered to stand part of the Bill.  

 

ප්රඥප්ින වග්දිනය ්හස නාමය පනත් නකටුම්පනත්හි නකො ්ක් 
හසැටිය  ිනබය යුුරයයි නිනයෝග කසන ලදී.  

පනත් නකටුම්පත්, ්ාංනශයීයෝධන ්හිත්ව වාර්ත්ා කසන ලදී.  
சட்டமாகு வாசகமும் தகலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 

இருக்கசவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் திருத்தங்களுடன் அறிக்கக தசய்யப்பட்டது. 

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

 
ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, "පනත් ශකටුම්පත 

සංශ ෝධිතිකියශයන් යැන් තුන්වන වය කියවිය යුතුය" යි මි 

ශයෝජනි කයනවි   

තවය, පනත් ශකටුම්පශතහි ශසෝදුපත්වල භිෂ්ඨි ශයෝෂ්ඨ, මුද්රේ 

ශයෝෂ්ඨ, වයිකයේ ශයෝෂ්ඨ හි අංක ශයෝෂ්ඨ නිවැරැදි කය ගැමම සහ 

ආ ලෂ්ඨං වක සංශ ෝධන සඳහි අවසය ශයන ශලස ය ්ල්ලි ටිනුම  
 
ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා ්ම්මත් විය. 
පනත් නකටුම්පත් ඊ  අනුකූලව ්ාංනශයීයෝධිත්ාකාසනය්ද, ුර්දවන 

වස කියවා ්ම්මත් කසන ලදී.  
வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் திருத்தப்பட்டவாறு மூன்றாம்முகற 

மதிப்பிடப்பட்டு நிகறசவற்றப்பட்டது. 

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

 

පළාත්බා මහසාධිකසණ (විනශයීයේෂ විධිවිධාන) 

(්ාංනශයීයෝධන) පනත් නකටුම්පත් 
மாகாைங்களின் சமல் நீதிமன்றம் (சிறப்பு 

ஏற்பாடுகள்) (திருத்தம்) சட்டமூலம் 
HIGH COURT OF THE PROVINCES (SPECIAL PRO-

VISIONS) (AMENDMENT) BILL 

 
නාවන වස කියවීනම් නිනයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டகள வாசிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 

2829 2830 

'ප්රධින ප්රඥ්තිශත 
38  වන වගන්තිය     
සංශ ෝධනය  
කිරීම  

18  ප්රධින ප්රඥ්තිශත 38 වන වගන්තිය පහත 
යැක්ශවන පරිදි ශමයින් සංශ ෝධනය කය ල ලැශ    

(1)  එම වගන්තිය එහි (1) වන උපවගන්තිය 
ශලස නැවත අංක කිරීශමන්; සහ  

(2)  එහි නැවත අංක කයන ලය (1) වන 
උපවගන්තියට ්ක්බිතිව ම පහත 
යැක්ශවන උපවගන්තිය එකතු  කිරීශමන්:- 

 
 '(2) ආණ්ඩුක්රම වයවසා ිශේ  154ග 

වයවසා ිව මඟින්  පළිතක් සඳහි 
පිහිටුවන  ලය මහිධිකයේය හැය, මුල් 
අවසා ි  අධිකයේයකින් ආණ්ඩුක්රම 
වයවසා ිශේ  154ග වයවසා ිව මඟින්  
පළිතක් සඳහි පිහිටුවන  ලය 
මහිධිකයේයට  අියයිචනය කය ල 
ලැබූ  ටියලු අවසා ිවල දී,  ආණ්ඩුක්රම 
වයවසා ිශේ  154ග වයවසා ිව මඟින්  
පළිතක් සඳහි  පිහිටුවන  ලය 
මහිධිකයේය විටින්  ඒ අියයිචනශත 
දී කය ල  ලැබ, ප්රකි  කය ල ලැබූ  
ටියලු නඩු රණන්දු, ආඥි  සහ රණන්දු 
ප්රකි , එකී මුල් අවසා ි අධිකයේය 
විටින් කයන ලය ශහෝ ප්රකි  කයන ලය 
නඩු රණන්දුවක්,  ආඥිවක් ශහෝ රණන්දු 
ප්රකි යක් වූවික් ශමන් ඒ මුල් 
අවසා ි අධිකයේය විටින් පිළිපැය, 
ක්රියිශේ  ශයයවිය යුතු ය " 

  



පිර්ලිශම්න්තුව 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, "පනත් ශකටුම්පත යැන් 

ශයවන වය කියවිය යුතුය" යි මි ශයෝජනි කයනවි  
 
ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා ්ම්මත් විය. 
පනත් නකටුම්පත් ඊ  අනුකූලව නාවන වස කියවන ලදී.   
 

வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் இரண்டாம் முகறயாக மதிப்பிடப்பட்டது. 
 

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

 
මුර පළවන නයෝජනාව ්වා ්ම්මත් විය.: 
''පනත් නකටුම්පත් පූර්ණ පාර්ලිනම්්දුර කාසක ්වාවක  පැවරිය 
යුුර ය.'' - [ගු (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා] 
 

தீர்மானிக்கப்பட்டது. 

"சட்டமூலம் முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவுக்குச் சாட்டப்படுமாக." - 

[மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ] 
 

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

- [The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe] 

 

කාසක ්වානවහිදී ්ලකා බලන ලදී. 
[ගු නිනයෝජ කථානායකුරමා  මූලා්නාරූඪ විය.] 
 

குழுவில் ஆராயப்பட்டது. 

[மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.] 
 

Considered in Committee. 
[THE HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 
 

 
1 සි  3 නත්ක් වග්දින පනත් නකටුම්පනත්හි නකො ්ක් හසැටිය  

ිනබය යුුර යයි නිනයෝග කසන ලදී. 
 

1ஆம் வாசகத்திலிருந்து 3ஆம் வாசகம் வகர சட்டமூலத்தின் 

பகுதியாக இருக்கசவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

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

 
ප්රඥප්ින වග්දිනය ්හස නාමය පනත් නකටුම්පනත්හි නකො ්ක් 

හසැටිය  ිනබය යුුරයයි නිනයෝග කසන ලදී.  
පනත් නකටුම්පත්, ්ාංනශයීයෝධන සහිත්ව වාර්ත්ා කසන ලදී.  
 

சட்டமாகு வாசகமும் தகலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 

இருக்கசவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் திருத்தமின்றி அறிக்கக தசய்யப்பட்டது. 

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

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, "පනත් ශකටුම්පත යැන් 

තුන්වන වය කියවිය යුතුය" යි මි ශයෝජනි කයනවි  
 
ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා ්ම්මත් විය. 
පනත් නකටුම්පත් ඊ  අනුකූලව ුර්දවන වස කියවා ්ම්මත් කසන 

ලදී.  
 

வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் மூன்றாம்முகற மதிப்பிடப்பட்டு 

நிகறசவற்றப்பட்டது. 
 
 

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

සිවිල් නඩු විධාන ්ාංග්රහසය (්ාංනශයීයෝධන) 
පනත් නකටුම්පත් 

குடியியல் நடவடிக்ககமுகறச் 

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

 

නාවන වස කියවීනම් නිනයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டகள வாசிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 
 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, "පනත් ශකටුම්පත යැන් 

ශයවන වය කියවිය යුතුය" යි මි ශයෝජනි කයනවි  
 

ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා ්ම්මත් විය. 
පනත් නකටුම්පත් ඊ  අනුකූලව නාවන වස කියවන ලදී.   
வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் இரண்டாம் முகறயாக மதிப்பிடப்பட்டது. 

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

මුර පළවන නයෝජනාව ්වා ්ම්මත් විය.: 
''පනත් නකටුම්පත් පූර්ණ පාර්ලිනම්්දුර කාසක ්වාවක  

පැවරිය යුුර ය.'' - [ගු  (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා] 
 

தீர்மானிக்கப்பட்டது. 

"சட்டமூலம் முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவுக்குச் சாட்டப்படுமாக." - 

[மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ] 

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

- [The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe] 
 

කාසක ්වානවහිදී ්ලකා බලන ලදී. 
[ගු නිනයෝජ කථානායකුරමා  මූලා්නාරූඪ විය.] 
குழுவில் ஆராயப்பட்டது. 

[மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.] 

Considered in Committee. 
[THE HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 
 

1 ්හස   වග්දින පනත් නකටුම්පනත්හි නකො ්ක් හසැටිය  ිනබය 
යුුර යයි නිනයෝග කසන ලදී. 

1ஆம், 2ஆம் வாசகங்கள் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக இருக்க 

சவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

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

3 වන වග්දිනය.- (ප්රධාන ප්රඥප්ිනනත LXVI 

වන පරිච්නේාය ඉවත් කිරීම) 
வாசகம் 3.- (முதன்கமச் சட்டவாக்கத்தின் 

அத்தியாயம் LXVIகன நீக்குதல்) 
CLAUSE 3.- (Repeal of Chapter LXVI of the principal enactment) 

 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු සභිපතිතුමනි, මි පහත සඳහන් සංශ ෝධනය ්දිරිපත් 

කයනවි: 
 

"1 වන පිටුශේ, 14 ටිට 16 යක්වි වන ශ්ළි (එම ශ්ළි ශයක ය ඇතුවව) 

්වත් කය පහත යැක්ශවන ශකොටස ආශද්  කයන්න  

 
 

2831 2832 

ප්රධින ප්රඥ්තිශත 
IXඅ වන ශකොටස 
්වත් කිරීම  

ප3  ප්රධින ප්රඥ්තිශත IXඅ වන 
ශකොටස (801 වන වගන්තිශත ටිට 
833ජ වගන්තිය යක්වි එම වගන්ති 
ශයක ය ඇතුව වගන්ති) ශමයින් 
්වත් කය ල ලැශ  ප " 
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්ාංනශයීයෝධනය ිළිතගත් යුුරය යන ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා 
්ම්මත් විය. 

 

திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

Amendment put, and agreed to. 

 
3 වන වග්දිනය, ්ාංනශයීයෝධිත්ාකාසනය්ද, පනත් නකටුම්පනත්හි 

නකො ්ක් හසැටිය  ිනබය යුුරයයි නිනයෝග කසන ලදී. 
 

3ஆம் வாசகம் திருத்தப்பட்டவாறு சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 

இருக்கசவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

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

 
4 ්හස 5 වග්දින පනත් නකටුම්පනත්හි නකො ්ක් හසැටිය  ිනබය 

යුුර යයි නිනයෝග කසන ලදී. 
4ஆம், 5ஆம் வாசகங்கள் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 

இருக்கசவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clauses 4 and 5 ordered to stand part of the Bill. 

 
ප්රඥප්ින වග්දිනය ්හස නාමය පනත් නකටුම්පනත්හි නකො ්ක් 

හසැටිය  ිනබය යුුරයයි නිනයෝග කසන ලදී.  
පනත් නකටුම්පත්, ්ාංනශයීයෝධන ්හිත්ව වාර්ත්ා කසන ලදී.  
 

சட்டமாகு வாசகமும் தகலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 

இருக்கசவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் திருத்தங்களுடன் அறிக்கக தசய்யப்பட்டது. 
 

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

 
ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, "පනත් ශකටුම්පත 

සංශ ෝධිතිකයශයන් යැන් තුන්වන වය කියවිය යුතුය" යි මි 

ශයෝජනි කයනවි  
 

තවය, පනත් ශකටුම්පශතහි ශසෝදුපත්වල භිෂ්ඨි ශයෝෂ්ඨ, මුද්රේ 

ශයෝෂ්ඨ, වයිකයේ ශයෝෂ්ඨ හි අංක ශයෝෂ්ඨ නිවැයදි කය ගැමම සහ 

ආ ලෂ්ඨං වක සංශ ෝධන සඳහි අවසය ශයන ශලසය ්ල්ලි ටිනුම   

 
ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා ්ම්මත් විය. 
පනත් නකටුම්පත් ඊ  අනුකූලව ්ාංනශයීයෝධිත්ාකාසනය්ද, ුර්දවන 

වස කියවා ්ම්මත් කසන ලදී.  
 

வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் திருத்தப்பட்டவாறு மூன்றாம்முகற 

மதிப்பிடப்பட்டு நிகறசவற்றப்பட்டது. 
 

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

  
ේඩස  විවාහස හසා දික්ක්ාා (්ාංනශයීයෝධන) 

පනත් නකටුම්පත් 
கண்டிய திருமை, மைநீக்கம் (திருத்தம்) 

சட்டமூலம் 
KANDYAN MARRIAGE AND DIVORCE 

(AMENDMENT) BILL 

 
නාවන වස කියවීනම් නිනයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டகள வாசிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, "පනත් ශකටුම්පත යැන් 

ශයවන වය කියවිය යුතුය" යි මි ශයෝජනි කයනවි  

 
ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා ්ම්මත් විය. 
පනත් නකටුම්පත් ඊ  අනුකූලව නාවන වස කියවන ලදී.   
 

வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் இரண்டாம் முகறயாக மதிப்பிடப்பட்டது. 
 

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

 
මුර පළවන නයෝජනාව ්වා ්ම්මත් විය.: 
''පනත් නකටුම්පත් පූර්ණ පාර්ලිනම්්දුර කාසක ්වාවක  

පැවරිය යුුර ය.'' - [ගු  (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා] 
 

தீர்மானிக்கப்பட்டது. 

"சட்டமூலம் முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவுக்குச் சாட்டப்படுமாக."  - 

[மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ] 
 

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

- [The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe] 

 

කාසක ්වානවහිදී ්ලකා බලන ලදී. 
[ගු නිනයෝජ කථානායකුරමා  මූලා්නාරූඪ විය.] 
 

குழுவில் ஆராயப்பட்டது. 

[மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.] 
 

Considered in Committee.  
[THE HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 

 
1 සි  11 නත්ක් වග්දින පනත් නකටුම්පනත්හි නකො ්ක් හසැටිය  

ිනබය යුුර යයි නිනයෝග කසන ලදී. 
 

1ஆம் வாசகத்திலிருந்து 11ஆம் வாசகம் வகர சட்டமூலத்தின் 

பகுதியாக இருக்கசவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

Clauses 1 to 11 ordered to stand part of the Bill. 
  

ප්රඥප්ින වග්දිනය ්හස නාමය පනත් නකටුම්පනත්හි නකො ්ක් 
හසැටිය  ිනබය යුුරයයි නිනයෝග කසන ලදී.  

පනත් නකටුම්පත්, ්ාංනශයීයෝධන සහිත්ව වාර්ත්ා කසන ලදී.  
 

சட்டமாகு வாசகமும் தகலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 

இருக்கசவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் திருத்தமின்றி அறிக்கக தசய்யப்பட்டது. 
 

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

 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, "පනත් ශකටුම්පත යැන් 

තුන්වන වය කියවිය යුතුය" යි මි ශයෝජනි කයනවි  
 

ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා ්ම්මත් විය. 
පනත් නකටුම්පත් ඊ  අනුකූලව ුර්දවන වස කියවා ්ම්මත් 

කසන ලදී.  
 

வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் மூன்றாம்முகற மதிப்பிடப்பட்டு நிகறசவற் 

றப்பட்டது. 
 

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

විෂවර්ග, අබාං ්හස අ්දත්සායාායක ඖෂධ 
වර්ග (්ාංනශයීයෝධන) පනත් නකටුම්පත් 

நஞ்சுகள், அபின் மற்றும் அபாயகரமான 

அவுடதங்கள் (திருத்தம்) சட்டமூலம் 
POISONS, OPIUM AND DANGEROUS DRUGS 

(AMENDMENT) BILL 

 
නාවන වස කියවීනම් නිනයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டகள வாசிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 
ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, "පනත් ශකටුම්පත යැන් 

ශයවන වය කියවිය යුතුය" යි මි ශයෝජනි කයනවි  

 
ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා ්ම්මත් විය. 
පනත් නකටුම්පත් ඊ  අනුකූලව නාවන වස කියවන ලදී.   
 

வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் இரண்டாம் முகறயாக மதிப்பிடப்பட்டது. 
 

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

 
මුර පළවන නයෝජනාව ්වා ්ම්මත් විය.: 
''පනත් නකටුම්පත් පූර්ණ පාර්ලිනම්්දුර කාසක ්වාවක  පැවරිය   

යුුර ය.'' - [ගු  (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා] 
 

தீர்மானிக்கப்பட்டது. 

"சட்டமூலம் முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவுக்குச் சாட்டப்படுமாக." - 

[மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ] 

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

- [The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe] 
 

කාසක ්වානවහිදී ්ලකා බලන ලදී. 
[ගු නිනයෝජ කථානායකුරමා  මූලා්නාරූඪ විය.] 
 

குழுவில் ஆராயப்பட்டது. 

[மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.] 
 

Considered in Committee. 
[THE HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 
 
1 වන වග්දිනය පනත් නකටුම්පනත්හි නකො ්ක් හසැටිය  ිනබය 

යුුර යයි නිනයෝග කසන ලදී. 
 

1ஆம் வாசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக இருக்கசவண்டுதமனக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 

 
2 වන වග්දිනය.- ( 1  වන අධිකාසනත 54අ වන 

වග්දිනය ්ාංනශයීයෝධනය කිරීම) 
வாசகம் 2.- (218ஆம் அத்தியாயத்தின் 54அ என்னும் 

பிாிகவத் திருத்துதல்) 
CLAUSE 2. - (Amendment of section 54A of (Chapter 218)) 

 
 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු සභිපතිතුමනි, මි පහත සඳහන් සංශ ෝධනය ්දිරිපත් 

කයනවි: 
 

"2 වන පිටුශේ, 2 වන ශ්ළිශත ටිට 8 වන ශ්ළිය යක්වි වන ශ්ළි (ඒ 

ශ්ළි ශයක ය ඇතුවව) ්වත් කය  ඒ ශව ලවට පහත යැක්ශවන ශකොටස 

ආශද්  කයන්න   

'“ආණ්ඩුශේ යස පරීක්ෂ්ඨකවයයි” යන්ශනන්, තත් කිලශත ආණ්ඩුශේ යස 

පරීක්ෂ්ඨකවයයි ශලස  ධුය යයන  තැනැත්ති අයහසා වන අතය, 

අතිශර්ක, නිශයෝජය, ශජයෂ්ඨාධ සහකිය ශහෝ සහකිය ආණ්ඩුශේ යස 

පරීක්ෂ්ඨකවයයකු සහ ආණ්ඩුශේ යස පරීක්ෂ්ඨකවයයි ශහෝ අතිශර්ක, 

නිශයෝජය,  ශජයේෂ්ඨාධ  සහකිය ශහෝ සහකිය ආණ්ඩුශේ යස 

පරීක්ෂ්ඨකවයයකු  ශලස කටයුතු කිරීම සඳහි පත් කයන ලය යම් 

තැනැත්ශතක් ය ඇතුළත් ශේ ප " 

 
්ාංනශයීයෝධනය ිළිතගත් යුුරය යන ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා 

්ම්මත් විය. 
திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
2 වන වග්දිනය, ්ාංනශයීයෝධිත්ාකාසනය්ද, පනත් නකටුම්පනත්හි 

නකො ්ක් හසැටිය  ිනබය යුුරයයි නිනයෝග කසන ලදී. 
 

2ஆம் வாசகம் திருத்தப்பட்டவாறு சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 

இருக்கசவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
3 වන වග්දිනය.- (ප්රධාන ප්රඥප්ිනනත   අ 

වග්දිනය ්ාංනශයීයෝධනය කිරීම) 
வாசகம் 3.- (முதன்கமச் சட்டவாக்கத்தின் 77அ 

என்னும் பிாிகவத் திருத்துதல்) 
CLAUSE 3. - (Amendment of section 77A of the principal enactment) 

 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු සභිපතිතුමනි, මි පහත සඳහන් සංශ ෝධන ්දිරිපත් 

කයනවි: 
 

(1)  "2 වන පිටුශේ, 31 වන ශ්ළිය ්වත් කය  ඒ ශව ලවට පහත 

යැක්ශවන ශකොටස ආශද්  කයන්න  
    

'පරීක්ෂ්ඨේයක් ටිදු කය  ඇති අවසා ිවකදී, එශසේ ්දිරිපත් කයන 
ලය දින ටිට මිස ශයොළහක් ශනෝක්මවන කිල සීමිවක් තුළ, 
ඔහුශවප " 

 

 (2) "3 වන පිටුශේ,  17 වන ශ්ළිය ්වත් කය  ඒ ශව ලවට පහත 

යැක්ශවන  ශකොටස ආශද්  කයන්න  
 
'විර්තිශේ නි ාචිතව යක්වි ඇති ආණ්ඩුශේ යස 
පරීක්ෂ්ඨකවයයිශව  මතය සම්බන්ධශයන් යම් තැනැත්තකුප " 
 

(3)  "3 වන පිටුශේ, 34 වන ශ්ළිය ්වත් කය ඒ ශව ලවට  පහත 

යැක්ශවන  ශකොටස අශද්  කයන්න  
   
'පවයන ලය  යම් තැනැත්තකුට ඇසුරුම් සහ මුද්රි ඇතුව  එම 
ඖෂ්ඨධය, ද්රවයයප " 
 
 

්ාංනශයීයෝධන ිළිතගත් යුුරය යන ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා 
්ම්මත් විය. 

திருத்தங்கள் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 

3 වන වග්දිනය, ්ාංනශයීයෝධිත්ාකාසනය්ද, පනත් නකටුම්පනත්හි 
නකො ්ක් හසැටිය  ිනබය යුුරයයි නිනයෝග කසන ලදී. 

 

3ஆம் வாசகம் திருத்தப்பட்டவாறு சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 

இருக்கசவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

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

2835 2836 
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5 වන වග්දිනය.- ( 4,  5,  6 ්හස    අලුත් 

වග්දින ප්රධාන ප්රඥප්ිනනයහි ඇුරළත් කිරීම) 
வாசகம் 5.- (முதன்கமச் சட்டவாக்கத்தின் 84, 85, 86 

மற்றும் 87 ஆகிய புதிய பிாிவுககள உட்புகுத்துதல்) 
CLAUSE 5. - (Insertion of new sections 84, 85, 86 and 87 in the princi-

pal enactment) 
 
ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු සභිපතිතුමනි, මි පහත සඳහන් සංශ ෝධන ්දිරිපත් 

කයනවි: 
 

 

(1)  "5 වන පිටුශේ, 14 වන ශ්ළිශත ටිට සහ 18 වන ශ්ළිය යක්වි වන 

ශ්ළි (ඒ ශ්ළි ශයක ය අතුවව) ්වත් කය ඒ ශව ලවට පහත 

යැක්ශවන ශකොටස ආශද්  කයන්න  
          

'84. 54අ වන වගන්තිශත (1) වන උප වගන්තිශත  සහ 54ආ 
වන වගන්තිශත විධිවිධින යටශත් අධිකයේයක් විටින් නඩු 
විභිග කය ශනොමැති සහ වයයකරු කය ල ලැබ ශනොමැති සහ 
යඬුවම් නියම කය ල ලැබ ශනොමැති සැකකරුවකු ශහෝ 
ූදදිතයකු, ඔහු අත්අඩංගුවට ගන්නිප "; 

 
(2)  "5 වන පිටුශේ, 30 වන සහ 31 වන ශ්ළි ්වත් කය ඒ ශව ලවට පහත 

යැක්ශවන ශකොටස ආශද්  කයන්න  

 
'විටින් නඩු විභිග කය ල ලැබ ශහෝ යඬුවම් පමුණුව ල ලැබ 
ශනොමැති සැකකරුවකු  ශහෝ ූදදිතයකු මිස ශයොළහකට වැඩිප " 

 
්ාංනශයීයෝධන ිළිතගත් යුුරය යන ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා 

්ම්මත් විය. 
திருத்தங்கள் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
5 වන වග්දිනය, ්ාංනශයීයෝධිත්ාකාසනය්ද, පනත් නකටුම්පනත්හි 

නකො ්ක් හසැටිය  ිනබය යුුරයයි නිනයෝග කසන ලදී. 
5ஆம் வாசகம் திருத்தப்பட்டவாறு சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 

இருக்கசவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
6 සි    නත්ක් වග්දින, පනත් නකටුම්පනත්හි නකො ්ක් හසැටිය  

ිනබය යුුර යයි නිනයෝග කසන ලදී. 
6ஆம் வாசகத்திலிருந்து 8ஆம் வாசகம் வகர சட்டமூலத்தின் 

பகுதியாக இருக்கசவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clauses 6 to 8 ordered to stand part of the Bill. 

 
ප්රඥප්ින වග්දිනය ්හස නාමය පනත් නකටුම්පනත්හි නකො ්ක් 

හසැටිය  ිනබය යුුරයයි නිනයෝග කසන ලදී.  
පනත් නකටුම්පත්, ්ාංනශයීයෝධන ්හිත්ව වාර්ත්ා කසන ලදී.  
 
சட்டமாகு வாசகமும் தகலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 

இருக்கசவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் திருத்தங்களுடன் அறிக்கக தசய்யப்பட்டது. 
 

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

 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, "පනත් ශකටුම්පත 

සංශ ෝධිතිකියශයන් යැන් තුන්වන වය කියවිය යුතුය" යි මි 

ශයෝජනි කයනවි   
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4 වන වග්දිනය.- (ප්රධාන ප්රඥප්ිනනත  3 වන 

වග්දිනය ්ාංනශයීයෝධනය කිරීම) 
வாசகம் 4.- (முதன்கமச் சட்டவாக்கத்தின் 83ஆம் 

பிாிகவத் திருத்துதல்) 
CLAUSE 4. - (Amendment of section 83 of the principal enactment) 

 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු සභිපතිතුමනි, මි පහත සඳහන් සංශ ෝධනය ්දිරිපත් 

කයනවි: 
 

"5 වන පිටුශේ, 1 වන ශ්ළිශත ටිට 9 වන ශ්ළිය යක්වි  වන ශ්ළි (ඒ 

ශ්ළි ශයක ය ඇතුවව) ්වත් කය ඒ ශව ලවට  පහත යැක්ශවන ශකොටස 

ආශද්  කයන්න  
 
 

(2) 84 වන සහ 85 වන වගන්තිවල කුමක් 
සඳහන් වුව ය 54අ වගන්තිශත (1) වන උප වගන්තිය 
සහ 54ආ වගන්තිය යටශත් වන වයයක් සඳහි  
සැකකරුවකු ශහෝ ූදදිතයකු වන්නි වූ තැනැත්තකු- 

     
(අ)  ඒ වයය ටිදු කිරීශම්දී ජිවියම්  කයන ලය, 

ආනයනය කයන ලය,  අපනයනය 
කයන ලය ශහෝ සන්තකශත තබි ගන්නි 
ලය අන්තයියයියක ඖෂ්ඨධශත  ුදද්ධ 
බය  77අ වන වගන්තිය යටශත් 
ආණ්ඩුශේ යස පරීක්ෂ්ඨකවයයි  විටින්   
නිකුත් කයන ලය විර්තිව ප්රකියව ග්රෑම්  
යහයක් ශහෝ ඊට වැඩි වන්නි වූ විට; සහ 

     
(ආ)  ටිදු කයන ලය ඒ වයය මයණීය 

යණ්ඩනශයන් ශහෝ ජීවිතින්තය යක්වි 
බන්ධනිගියගත කිරීශමන් යඬුවම් කළ 
හැකි වයයක් වන්නි වූ විට, 
අියයිචනිධිකයේය විටින්  විශ ේෂ්ඨ 
අවසා ි ලගත කරුණුවලදී මස, ඇප මත  
නියහසා කය ල ශනොලැබිය යුතු ය  

(3) ශම් වගන්තිශත කිර්ය සඳහි 
“අන්තයියයියක ඖෂ්ඨධය” යන්ශනන්, ශමොෆීන්, 
ශකොශක්න්, ශහශයොයින් සහ ශමත්ඇම්පිටමන් අයහසා 
ශේ ප " 

 

 
්ාංනශයීයෝධනය ිළිතගත් යුුරය යන ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා 

්ම්මත් විය. 
திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

4 වන වග්දිනය, ්ාංනශයීයෝධිත්ාකාසනය්ද, පනත් නකටුම්පනත්හි 
නකො ්ක් හසැටිය  ිනබය යුුරයයි නිනයෝග කසන ලදී. 

4ஆம் வாசகம் திருத்தப்பட்டவாறு சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 

இருக்கசவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

'ප්රධින  
ප්රඥ්තිශත 83 වන 
වගන්තිය 
ප්රතිශයෝජනය  
කිරීම 

4  ප්රධින ප්රඥ්තිශත 83 වන වගන්තිය 
ශමයින් ්වත් කය ඒ ශව ලවට පහත 
යැක්ශවන වගන්තිය ආශද්  කය ල ලැශ  
  

'විශ ේෂ්ඨ 
අවසා ි ලගත 
කරුණුවලදී         
මස 54අ වන             
ශහෝ 54ආ වන 
වගන්තිය යටශත් 
වන වයයක් සඳහි  
කිටිදු ඇපයක් ලබි 
ශනොදිය යුතු බව 

83  (1) 84 වන සහ  85 වන වගන්තිවල 
සහ ශම් වගන්තිශත  (2) වන උප වගන්තිශත 
විධිවිධිනවලට යටත්ව,  ශම් ආඥිපනශත්  
54අ වන සහ 54ආ වන වගන්ති යටශත් වන 
වයයකට  සැකකරුවකු  ශහෝ ූදදිතයකු  වන 
යම් තැනැත්තකු, මහිධිකයේය විටින්, 
විශ ේෂ්ඨ අවසා ි ලගත  කරුණුවලදී;  මස,  
ඇප මත නියහසා කය ල ශනොලැබිය යුතු ය 

    



පිර්ලිශම්න්තුව 

තවය, පනත් ශකටුම්පශතහි ශසෝදුපත්වල භිෂ්ඨි සහ මුද්රේ 

ශයෝෂ්ඨ, වයිකයේ ශයෝෂ්ඨ, අංක ශයෝෂ්ඨ නිවැරැදි කය ගැමම සහ 

ආ ලෂ්ඨං වක සංශ ෝධන සඳහි අවසය ශයන ශලසය ්ල්ලි ටිනුම  
 

ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා ්ම්මත් විය. 
පනත් නකටුම්පත් ඊ  අනුකූලව ්ාංනශයීයෝධිත්ාකාසනය්ද, ුර්දවන 

වස කියවා ්ම්මත් කසන ලදී.  
 

வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் திருத்தப்பட்டவாறு மூன்றாம்முகற 

மதிப்பிடப்பட்டு நிகறசவற்றப்பட்டது. 
 

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

 

අපසාධ නඩු විධාන ්ාංග්රහසය (්ාංනශයීයෝධන) 

පනත් නකටුම්පත් 

குற்றவியல் நடவடிக்ககமுகறச் 

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

BILL 

 
නාවන වස කියවීනම් නිනයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டகள வாசிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 
 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, "පනත් ශකටුම්පත යැන් 

ශයවන වය කියවිය යුතුය" යි මි ශයෝජනි කයනවි  
 

ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා ්ම්මත් විය. 
පනත් නකටුම්පත් ඊ  අනුකූලව නාවන වස කියවන ලදී.   
வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் இரண்டாம் முகற மதிப்பிடப்பட்டது. 

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

මුර පළවන නයෝජනාව ්වා ්ම්මත් විය.: 
''පනත් නකටුම්පත් පූර්ණ පාර්ලිනම්්දුර කාසක ්වාවක  පැවරිය 
යුුර ය.'' - [ගු (ආචාර්ය) වි  ජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා] 
தீர்மானிக்கப்பட்டது. 

"சட்டமூலம் முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவுக்குச் சாட்டப்படுமாக."  - 

[மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ] 

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

- [The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe] 
 
කාසක ්වානවහිදී ්ලකා බලන ලදී. 
[ගු  නිනයෝජ කථානායකුරමා මූලා්නාරූඪ විය.] 
குழுவில் ஆராயப்பட்டது. 

[மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.] 

Considered in Committee.  
[THE HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 
1 සි  5 නත්ක් වග්දින පනත් නකටුම්පනත්හි නකො ්ක් හසැටිය  

ිනබය යුුර යයි නිනයෝග කසන ලදී. 
1ஆம் வாசகத்திலிருந்து  5ஆம் வாசகம் வகர சட்டமூலத்தின் 

பகுதியாக  இருக்கசவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clauses 1 to 5 ordered to stand part of the Bill. 
 

ප්රඥප්ින වග්දිනය ්හස නාමය පනත් නකටුම්පනත්හි නකො ්ක් 
හසැටිය  ිනබය යුුරයයි නිනයෝග කසන ලදී.  

පනත් නකටුම්පත්, ්ාංනශයීයෝධන සහිත්ව වාර්ත්ා කසන ලදී.  
 

சட்டமாகு வாசகமும் தகலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 

இருக்கசவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் திருத்தமின்றி அறிக்கக தசய்யப்பட்டது. 
 

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

 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, "පනත් ශකටුම්පත යැන් 

තුන්වන වය කියවිය යුතුය" යි මි ශයෝජනි කයනවි   

 
ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා ්ම්මත් විය. 
පනත් නකටුම්පත් ඊ  අනුකූලව ුර්දවන වස කියවා ්ම්මත් 

කසන ලදී.  
 
 

வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் மூன்றாம்முகற மதிப்பிடப்பட்டு நிகறசவற் 

றப்பட்டது. 
 

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

 
ළමයි්ද ්හස ත්ුණ ත්ැනැත්ත්්ද 

(්ාංනශයීයෝධන) පනත් නකටුම්පත් 
சிறுவர்கள் மற்றும் இளம் ஆட்கள் (திருத்தம்) 

சட்டமூலம்  
CHILDREN AND YOUNG PERSONS 

(AMENDMENT)BILL   

 
නාවන වස කියවීනම් නිනයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டகள வாசிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 
ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, "පනත් ශකටුම්පත යැන් 

ශයවන වය කියවිය යුතුය" යි මි ශයෝජනි කයනවි  

 
 

ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා ්ම්මත් විය. 
පනත් නකටුම්පත් ඊ  අනුකූලව නාවන වස කියවන ලදී.   
 

வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் இரண்டாம் முகற மதிப்பிடப்பட்டது. 
 

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

 
මුර පළවන නයෝජනාව ්වා ්ම්මත් විය.: 
''පනත් නකටුම්පත් පූර්ණ පාර්ලිනම්්දුර කාසක ්වාවක  

පැවරිය යුුර ය.'' - [ගු (ආචාර්ය) වි  ජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා] 
 
தீர்மானிக்கப்பட்டது. 

"சட்டமூலம் முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவுக்குச் சாட்டப்படுமாக."  - 

[மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ] 
 

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

- [The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe] 

 
කාසක ්වානවහිදී ්ලකා බලන ලදී. 
[ගු  නිනයෝජ කථානායකුරමා මූලා්නාරූඪ විය.] 
 

 

குழுவில் ஆராயப்பட்டது. 

[மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.] 
 

Considered in Committee.  
 

[THE HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 

2839 2840 
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1 වන වග්දිනය.- (ලුහුඬු නාමය ්හස ක්රියාත්මක වන 

දිනය) 
வாசகம் 1.- (சுருக்கப்தபயரும் நகடமுகறக்கு வரும் 

சததியும்) 
CLAUSE 1. - (Short title and date of operation) 

 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු සභිපතිතුමනි, මි පහත සඳහන් සංශ ෝධනය ්දිරිපත් 

කයනවි: 

 
"1 වන පිටුශේ, 3 වන ශ්ළිශත ටිට 6 වන ශ්ළිය යක්වි වූ ශ්ළි (ඒ ශ්ළි 

ශයකය ඇතුවව) ්වත් කය පහත යැක්ශවන ශකොටස ආශද්  කයන්න  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
්ාංනශයීයෝධනය ිළිතගත් යුුරය යන ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා 

්ම්මත් විය. 
திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to.  
 

1 වන වග්දිනය, ්ාංනශයීයෝධිත්ාකාසනය්ද, පනත් නකටුම්පනත්හි 
නකො ්ක් හසැටිය  ිනබය යුුරයයි නිනයෝග කසන ලදී. 

1ஆம் வாசகம் திருத்தப்பட்டவாறு சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 

இருக்கசவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clause 1, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

2 සි  31 නත්ක් වග්දින පනත් නකටුම්පනත්හි නකො ්ක් හසැටිය  
ිනබය යුුර යයි නිනයෝග කසන ලදී. 

2ஆம் வாசகத்திலிருந்து  31ஆம் வாசகம் வகர சட்டமூலத்தின் 

பகுதியாக  இருக்கசவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clauses 2 to 31 ordered to stand part of the Bill. 
 

ප්රඥප්ින වග්දිනය ්හස නාමය පනත් නකටුම්පනත්හි නකො ්ක් 
හසැටිය  ිනබය යුුරයයි නිනයෝග කසන ලදී.  

පනත් නකටුම්පත්, ්ාංනශයීයෝධන ්හිත්ව වාර්ත්ා කසන ලදී.  
 

சட்டமாகு வாசகமும் தகலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 

இருக்கசவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் திருத்தங்களுடன் அறிக்கக தசய்யப்பட்டது. 
 

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

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, "පනත් ශකටුම්පත 

සංශ ෝධිතිකියශයන් යැන් තුන්වය කියවිය යුතුය" යි මි ශයෝජනි 

කයනවි   

'ලුහුඬු නිමය 
සහ ක්රියිත්මක 
වන දිනය  

1   (1)  ශම් පනත 2022 අංක යයන ළමයින් 
සහ තරුේ තැනැත්තන් (සංශ ෝධන) පනත 
ය ලශවන් හඳුන්ව ල ලැශ   

(2)  ශම් වගන්තිය හැය, ශම් පනශත් 
විධිවිධින ගැසට් පත්රශත පළ කය ල ලබන 
නියමයක් මඟින් අමිතයවයයි විටින් නියම 
කය ල ලබන යම් දිනයකදී ක්රියිත්මක විය යුතු 
ය  

(3)  ශම් පනශත් විවිධ විධිවිධින ක්රියිත්මක 
කිරීම සඳහි විවිධ දින නියම කය ල ලැබිය හැකි 
ය  

(4)  ශම් වගන්තිශත විධිවිධින, ශම් පනත් 
ශකටුම්පත පිර්ලිශම්න්තු පනතක් බවට පත්වන  
දිනශතදී ක්රියිත්මක විය යුතු ය ප පප 

  

තවය, පනත් ශකටුම්පශත් ශසෝදුපත්වල භිෂ්ඨි සහ මුද්රේ ශයෝෂ්ඨ, 

වයිකයේ ශයෝෂ්ඨ හි අංක ශයෝෂ්ඨ නිවැරැදි කය ගැමම සහ 

ආ ලෂ්ඨං වක සංශ ෝධන සඳහි අවසය ශයන ශලස ය ්ල්ලි ටිනුම  
 

ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා ්ම්මත් විය. 
පනත් නකටුම්පත් ඊ  අනුකූලව ්ාංනශයීයෝධිත්ාකාසනය්ද, ුර්දවන 

වස කියවා ්ම්මත් කසන ලදී.  
 

வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் திருத்தப்பட்டவாறு மூன்றாம்முகறயாக 

மதிப்பிடப்பட்டு நிகறசவற்றப்பட்டது. 
 

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

 

අ්දත්සායකස ්ත්ත්ව (්ාංනශයීයෝධන) පනත් 

නකටුම්පත් 
அபாயகரமான விலங்குகள் (திருத்தம்) 

சட்டமூலம்  
DANGEROUS ANIMALS (AMENDMENT) BILL 
 

නාවන වස කියවීනම් නිනයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டகள வாசிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 
 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, "පනත් ශකටුම්පත යැන් 

ශයවන වය කියවිය යුතුය" යි මි ශයෝජනි කයනවි   
 

ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා ්ම්මත් විය. 
පනත් නකටුම්පත් ඊ  අනුකූලව නාවන වස කියවන ලදී.   
 

வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் இரண்டாம் முகறயாக மதிப்பிடப்பட்டது. 
 

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

 

මුර පළවන නයෝජනාව ්වා ්ම්මත් විය.: 
 

''පනත් නකටුම්පත් පූර්ණ පාර්ලිනම්්දුර කාසක ්වාවක  
පැවරිය යුුර ය.'' - [ගු (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා] 

 

தீர்மானிக்கப்பட்டது. 

"சட்டமூலம் முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவுக்குச் சாட்டப்படுமாக." - 

[மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ] 
 

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

- [The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe] 
 

කාසක ්වානවහිදී ්ලකා බලන ලදී. 
[ගු  නිනයෝජ කථානායකුරමා මූලා්නාරූඪ විය.] 
 

குழுவில் ஆராயப்பட்டது. 

[மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.] 
 

Considered in Committee. 
[THE HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 
 

1 සි  4 නත්ක් වග්දින පනත් නකටුම්පනත්හි නකො ්ක් හසැටිය  
ිනබය යුුර යයි නිනයෝග කසන ලදී. 

1ஆம் வாசகத்திலிருந்து 4ஆம் வாசகம் வகர சட்டமூலத்தின் 

பகுதியாக இருக்கசவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clauses 1 to 4 ordered to stand part of the Bill. 
 

ප්රඥප්ින වග්දිනය ්හස නාමය පනත් නකටුම්පනත්හි නකො ්ක් 
හසැටිය  ිනබය යුුරයයි නිනයෝග කසන ලදී.  

පනත් නකටුම්පත්, ්ාංනශයීයෝධන සහිත්ව වාර්ත්ා කසන ලදී.  
 

சட்டமாகு வாசகமும் தகலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 

இருக்கசவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் திருத்தமின்றி அறிக்கக தசய்யப்பட்டது. 
 

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

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, "පනත් ශකටුම්පත යැන් 

තුන්වය කියවිය යුතුය" යි මි ශයෝජනි කයනවි   

 
ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා ්ම්මත් විය. 
පනත් නකටුම්පත් ඊ  අනුකූලව ුර්දවන වස කියවා ්ම්මත් කසන 

ලදී.  
 

வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் மூன்றாம் முகறயாக மதிப்பிடப்பட்டு 

நிகறசவற்றப்பட்டது. 
 

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

 

බ්දධනාගාස ආඥාපනත්: රීින 
சிகறச்சாகலகள் கட்டகளச் சட்டம்: 

விதிகள்  
PRISONS ORDINANCE: RULES  

 
 

ගු ජනාධිපින නීිනඥ (ආචාර්ය) විජයාා් සාජපක්ෂ මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, මි පහත සඳහන් ශයෝජනිව 

්දිරිපත් කයනවි: 
 

"(54 අධිකියය වූ) බන්ධනිගිය ආඥිපනශත් 94 වගන්තිය 
යටශත් අධිකයේ, බන්ධනිගිය කටයුතු හි ආණ්ඩුක්රම වයවසා ි 
ප්රතිසංසාකයේ අමිතයවයයි විටින් සියන ලදුව, 2022 ූලලි 12 දිනැති 
අංක 2288/15 යයන අති විශ ේෂ්ඨ ගැසට් පත්රශත පළ කය ල ලැබ, 
2022 10 07 දින ්දිරිපත් කයන ලය රීති අ ලමත කළ   යුතු ය "   

 
ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා ්ම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ධීවස හසා ජලජ ්ම්පත් පනත්: නිනයෝග  
கடற்தறாைில், நீர்வாழ் உயிாினங்கள் 

சட்டம்: ஒழுங்குவிதிகள்  
FISHERIES AND AQUATIC RESOURCES ACT: REG-

ULATIONS  

 
ගු ඩ ල්ප න වාන්දාා මහසත්ා (ධීවස අමාත්ුරමා) 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் சதவானந்தா - கடற்தறாைில் அகமச்சர்) 

(The Hon. Douglas Devananda - Minister of Fisheries) 
தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கசள, நான் பின்வரும் 

பிசரரகைகயச் சமர்ப்பிக்கின்சறன்:  
 

"1996ஆம் ஆண்டின் 2ஆம் இலக்க, கடற்தறாைில், நீர்வாழ் 

உயிாினங்கள் சட்டத்தின் 61ஆம் பிாிவின்கீழ் கடற்தறாைில் 

அகமச்சாினால் ஆக்கப்பட்டு, 2021 நவம்பர் 24ஆம் திகதிய 

2255/22ஆம் இலக்க அதிவிசசட வர்த்தமானப் பத்திாிககயில் 

பிரசுாிக்கப்பட்டதும் 2022.09.06 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்டது மான 

ஒழுங்குவிதிகள் அங்கீ காிக்கப்படுமாக." 

ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා ්ම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

II 
 

ගු ඩ ල්ප න වාන්දාා මහසත්ා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் சதவானந்தா)  
(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கசள, நான் பின்வரும் 

பிசரரகைகயச் சமர்ப்பிக்கின்சறன்:  
 

"1996ஆம் ஆண்டின் 2ஆம் இலக்க, கடற்தறாைில், நீர்வாழ் 

உயிாினங்கள் சட்டத்தின் 64(அ)ஆம் பிாிவுடன் சசர்த்து 

வாசிக்கப்படசவண்டிய 61(1)(ஆ)ஆம் பிாிவின் கீழ் கடற் தறாைில் 

அகமச்சாினால் ஆக்கப்பட்டு, 2022 தபப்ருவாி 07ஆம் திகதிய 

2266/6ஆம் இலக்க அதிவிசசட வர்த்தமானப் பத்திாிகக யில் 

பிரசுாிக்கப்பட்டதும் 2022.09.06ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப் பட்டதுமான 

ஒழுங்கு விதிகள் அங்கீகாிக்கப்படுமாக."  

ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා ්ම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

III 
 

ගු ඩ ල්ප න වාන්දාා මහසත්ා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் சதவானந்தா)  
(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கசள, நான் பின்வரும் 

பிசரரகைகயச் சமர்ப்பிக்கின்சறன்:  
 

"1996ஆம் ஆண்டின் 2ஆம் இலக்க, கடற்தறாைில், நீர்வாழ் 

உயிாினங்கள் சட்டத்தின் 61ஆம் பிாிவின்கீழ் கடற்தறாைில் 

அகமச்சாினால் ஆக்கப்பட்டு, 2022 ஏப்பிரல் 25ஆம் திகதிய 

2277/04ஆம் இலக்க அதிவிசசட வர்த்த மானப் பத்திாிககயில் 

பிரசுாிக்கப்பட்டதும் 2022.09.06 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்டதுமான 

ஒழுங்குவிதிகள் அங்கீகாிக் கப்படுமாக." 

ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා ්ම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අත්වශයීය මහසජන න්ේවා පනත්: නයෝජනා 

්ම්මත්ය  
அத்தியாவசிய தபாதுச் சசகவகள் சட்டம்: 

தீர்மானம்  
ESSENTIAL PUBLIC SERVICES ACT: RESOLUTION  

 

ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law)  

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, අග්රිමිතය සහ යිජය 

පරිපිලන, සාවශද්  කටයුතු, පළිත් සභි හි පළිත් පිලන 

අමිතයතුමි ශව ලශවන් මි පහත සඳහන් ශයෝජනිව ්දිරිපත් 
කයනවි: 

 
"1979 අංක 61 යයන අතයව ය මහජන ශසේවි පනශත් 2 

වගන්තිය ප්රකියව  ජනිධිපතිවයයි ශවත පැවරී ඇති බලතල අ ලව, 
2022 ශනොවැම්බර් 03 දිනැති අංක 2304/51 යයන අති විශ ේෂ්ඨ ගැසට් 
පත්රශත හි එහි උපශල්යනශයහි පළ කය ල ලැබ, 2022 11 09 දින 
්දිරිපත් කයන ලය ප්රකි නය අ ලමත කළ යුතු ය "     

 
ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද, ්වා ්ම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

2843 2844 
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ගු ශයීයා්දත් බණ්ඩාස මහසත්ා (ජනමාධ සාජ අමාත්ුරමා) 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார - தவகுசன ஊடக இராஜாங்க 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Shantha Bandara - State Minister of Mass Media) 

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, මට රීති ප්ර ානයක් මතු 

කයන්න තිශබනවි   ඒ සඳහි අවසා ිව ශයන්න  

ශම් අවසා ිශේ ශම් ගරු සභිව තුළ ්ති වැයගත් පනත් 

ශකටුම්පත් නවයක් සහ නිශයෝග කිහිපයක් පිළිබඳ රණන්දු-රණයේ 

ග ල ලැබුවි  නමුත්, විපක්ෂ්ඨශත කිටිදු ගරු මන්ත්රීවයයකු ශම් 

ශවලිශේ  සභිශේ නැහැ  යශට් අනිගතය ශව ලශවන් ්ති වැයගත් 

වූ රණන්දු-රණයේ ගන්නි ශමවන් අවසා ිවලදී විපක්ෂ්ඨය නිශයෝජනය 

කයන කිටිදු මන්ත්රීවයශයක් ශම් සභිශේ නැතිවීම පිළිබඳව අපි 

කනගිටු ශවනවි, ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි  එතුමන්ලි 

ක ි කයන්ශන් එක ශයයක්  ක්රියිශවන් ශපන්වන්ශන් තවත් 

ශයයක්   
 

කල්ත්ැබීම 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 
 
ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, "පිර්ලිශම්න්තුව යැන් කල් 

තැබිය යුතුය" යි මි ශයෝජනි කයනවි   
 

ප්රශයීයපනය ්වාිමමුඛ කසන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 

ගු නිනයෝජ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

සභිව කල් තබන අවසා ිශේ ශයෝජනිව, ගරු මංජුලි 

දිසිනියක මන්ත්රීතුමය  
 

පා්ල් ාුව්ද මත් ේවදුනස්ද ආසක්ෂා කස ගැනීම 
சபாகதப்தபாருள் அச்சுறுத்தலிலிருந்து பாடசாகல 
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ගු මාංජුලා දි්ානායක මහසත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) மஞ்சுலா திசாநாயக்க)  

(The Hon.(Mrs.) Manjula Dissanayake) 

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, මට ශම් අවසා ිව ලබි දීම 

පිළිබඳව ඔබතුමිට සාතුතිවන්ත ශවනවි  අය දින සභිව කල් තබන 

අවසා ිශේ මි පහත සඳහන් ශයෝජනිව ්දිරිපත් කයනවි: 
 

"පිසල් ආශ්රිතව ටිදුවන මත්ද්රවය ජිවියම් සහ පිසල් ටිසුන් ්ලක්ක 

කය ටිදුකය ල ලබන මත්ද්රවය ශවළඳිම් පිළිබඳ ටිදුවීම් දිනපති මිධය 

මඟින් විර්ති කයයි  ශමශලස මත්ද්රවය ජිවියම්කරුවන්ශව ශගොදුයක් 

බවට පිසල් යරුවන් පත්වීම ්ති ශේයජනක තත්ත්වයකි   
 

ශමම තත්ත්වය මෙහයවි ගැමමට නම්, වග කිව යුතු යජශත ටියලු 

අං  පමේක් ශනොව ශයමේපියන් සහ සමිජශත ටියලුශයනිම තම වග 

කීම නිටි ශලස ්ටු කළ යුතුය   
 

අය වන විට අශ් අනිගත පයම්පයිවට මුහුේ දීමට ටිදුව තිශබන 

මත්ද්රවය උවදුශයන් ඔවුන් ගලවි ගැමමට ශමන්ම ශමම උවදුශයන් 

පිසැල් යරුවන් ගලවි ගැමමට සම්බන්ධිත ටියලු පිර් ාවයන් සහභි ව 

කයවිශගන ඒ සඳහි කඩිනම් වැඩ පිළිශවළක් ක්රියිත්මක කළ යුතු යයි 

මම ශමම ගරු සභිවට ශයෝජනි කයම " 

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, යරුශවක් කියන්ශන් 

ශයමේපියන්ට මහි සම්පතක්  ම වශව කුස තුළ යරුවකු පිළිටිඳ 

ගත්තිම ඒ මව ඒ යරුවි යකින්ශන් ටිය පේ ශයවැනිශකොටයි  

ශමශලොවට බිහි වන යරුවිශව යන්කිරි කට ගින්ශන් පමශව යරුවි 

නිශයෝ ම යරුශවක් විශවම යටට වැඩයි උ පුයවැටිශයක් ශේවිප 

කියන ප්රිර් නිශවන්  ශම් ශලෝකශත තිශබන වනුනිම සම්පත 

යරුවි  අම්මිට, තිත්තිට යියිය ශවලි ශම් ශලෝකයට බිහි වන 

යරුවි කුඩි අවධිශත ටිට ශයොවුන් විය යක්වි ශසශනහටින් ඇති 

යැඩි කයලි උගශතකු, බුද්ධිමශතකු පමේක් ශනොව, සමිජය 

පිළිගන්නි ගුේගරුක පුයවැටිශයකු බවට ය පත් කිරීම තමයි අශ් 

ශයමේපියන්ශව ඒකියන පයමිර් ය  ඒ ඒකියන පයමිර් ය ්ටු 

කයගැමම ශව ලශවන් ශයමේපියන්ශව ඇකශත හැශයන පුංචි 

යරුවි ශපය පිසලට යවලි, එතැනින් පිසල් අධයිපනයට ශයොමු 

කයවනවි   

අය යවස පුයිවට ශම් වයවසා ියියකය තුළ සිකච්ඡිවට 

ගැ ලශණ්, ශම් යශට් ශමශතක් කිලයක් ක්රියිත්මක වූ මති රීතිවල 

තිබුණු අඩු පිඩු සකසා කය ගැමමට අව ය වටපිටිව ගැනයි  මහි 

වයසනයක් බවට පත් ශවලි තිශබන මත් ද්රවය යකුසිශගන් අය 

අශ් යට ශ යිගන්න අව යයි  එවන් ශමොශහොතක ඒ 

වයසනශයන් අශ් යට, අශ් යශට් ජනතිව ශ යිගැමම සඳහි 

අව ය මති රීති, අේ පනත් සකසා කයන ශකොට එහි වැඩි බයක් 

පැටශවන්ශන් අශ් පිසල් පද්ධතියටයි  අශ් යශට් දූ යරුවන්ශව 

අනිගතය යහපත් ්ලක්කයක් කයි ශගන යන්නට අය ශම් 

වයවසා ියියකය තුළ සම්මත කය ල ලැබූ විෂ්ඨ වර්ග, අබිං සහ 

අන්තයියයියක ඖෂ්ඨධ වර්ග (සංශ ෝධන) පනත විශවම ළමයින් 

සහ තරුේ තැනැත්තන් (සංශ ෝධන) පනත ය විශ ේෂ්ඨශයන්ම 

ඵලයි උ යියකත්වයක් සපය ල ඇතැයි මි වි ාවිස කයනවි  

ගරු අධයිපන අමිතයතුමනි, මි වි ාවිස කයන විධියට, 

අධයිපන ක්ශෂ්ඨේත්රය පිළිබඳව හසළ යැ ලමක් තිශබන ඔබතුමි ශම් 

අධයිපන පද්ධතිය නිවැරැදි දි ිනතියට, නිවැරැදි ්ලක්කයට 

ශගන යනවි  ඒ විශවම, යශට් ජීවනිලිය බඳු අශ් යරු පයපුය 

අනිගතශතදී යහපත් පුයවැටියන් බවට පත් කිරීශම් භියදූය 

වගකීම උය මත යයිශගන ඒ සඳහි කයන්න ඕනෑ වැඩ කටයුතු 

ටියල්ල ඔබතුමි සම්පියනය කයමන් ්න්නවි  අපි ඒක අගය 

කයනවි   

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, අය අපි ගමට  වයිම, අශ් 

ඡන්ය යියකයන් මුේ ගැසුේිම, ඒ අය එක්ක ක ි කයන ශකොට 

ශපශනනවි, ශම් ජීවන අයගළය ශව ලශවන් කයන සටන විශවම, 

අශ් යරුවන් මත් ද්රවය යකුසිශගන් ශ යිගැමම සඳහි වන 

සටශන් ශයශයන්නත් ඒ අයට ටිදුව තිශබන බව  මත් ද්රවය 

ජිවියම්කරුවන් අශ් ගම්වල හයහතය  ශනොශත්ශයන යරුවන් 

්ලක්ක කයශගන එම යරුවන් මත් ද්රවය භිවිතයට ශපොලඹවි 

ගැමම සඳහි කයශගන යන වැඩ පිළිශවළ පිළිබඳව එම 

ශයමේපියන් සහ වැඩිහිනුයන් මහත් ශසේ කනගිටුවට පත්ව 

ටිනුනවි  ඒ අය අශපන් ්ල්ලි ටිනුනවි, මත් උවදුරින් ටිදු වන 

විනි ය ගැන පිර්ලිශම්න්තුව තුළ ක ි බහ කයලි එම උවදුශයන් 

පිසල් යන අශ් දූ යරුවන් ආයක්ෂ්ඨි කය ගැමම සඳහි, අශ් පවුල් 

පද්ධතිය ආයක්ෂ්ඨි කය දීම සඳහි වන සුදුසු වැඩ පිළිශවළක් 

්ක්මනින් සකසා කයලි  ක්රියිත්මක කයන්න කියලි  එම ්ල්ලීම 

අශ් ශයමේපියන්ශගන්, අශ් පිසල් පද්ධතිය තුළ ටිනුන 

විදුහල්පතිතුමන්ලි, ආචිර්ය මණ්ඩලය ඇතුව ටියලුශයනිශගන්  

නියන්තයශයන් ටිදු වනවි  ඒ නිසි තමයි අය  ශම් ශයෝජනිව මම 

පිර්ලිශම්න්තුවට ්දිරිපත් කශළේ   

ගරු අමිතයතුමනි, අය යවස පුයි ශම් ගරු සභිව තුළ මත් ද්රවය 

උවදුය පිළිබඳව සිකච්ඡි කළි  අශ් යරුවන් ඩැහැ ගන්න, තම 

මත් ද්රවය ශවශළඳිමට අශ් යරුවන් නතු කයගන්න, තම ශවශළඳ 

2845 2846 



පිර්ලිශම්න්තුව 

වයිපිය ජිලයට අශ් යරුවන් එකතු කයගන්න, හසු කයගන්න 

මත් ද්රවය ජිවියම්කියයන් පිසල් අසල බලිශගන ්න්නවි  ඔවුන් 

ශනොශයක්, ශනොශයක් ක්රම හයහි අශ් හයහතය ශනොයන්නි 

යරුවන් ඔවුන්ශව අතශකොව බවට පත් කය ගන්නවි  ඒ නිසි අශ් 

යරුවන් මත් යකුසිශගන් ශ යිශගන ආයක්ෂ්ඨි කයගැමම සඳහි 

විශ ේෂ්ඨශයන්ම පිසල් පද්ධතිය තුළ උපශද් න ශසේවිවක් සැප උම 

අතයව ය වනවි  මත් ද්රවයවලට ඇ බැහි වන යරුවන් ්න් මුයි 

ගැමම සඳහි විශවම, ඔවුන් මත් ද්රවය ජිවියම්කිය 

තැරැේකරුවන්ශගන් ශ යිගැමම සඳහි වන උපශද් න වැඩ 

පිළිශවළක් පිසල් පද්ධතිය තුළ ක්රියිත්මක කයන්නට කටයුතු 

කයනවි නම් එය වඩිත් යහපත් ශවයි කියි මම වි ාවිස කයනවි   

ශමය පිසල් සංවර්ධන සමතිවලට, මත් ද්රවය නිවියේ 

සමතිවලට, පිසල් කිර්ය මණ්ඩලයට -විදුහල්පතිතුමි ඇතුව 

ආචිර්ය මණ්ඩලයට- විතයක් කයන්න පුවවන් වැඩ පිළිශවළක් 

ශනොශවයි  ශම් සඳහි අශ් ශයමේපියන්ශව, සමිජශත වගකිව යුතු 

ටියලු ශයනිශව යියකත්වය ලබිගත යුතු ශවනවි  ඒ විශවම 

අධයිපන අමිතයිං ය, අධිකයේ අමිතයිං ය, කින්ති, ළමි 

කටයුතු හි සමිජ සවිබලගැන්වීම් අමිතයිං ය සහ ශම් සඳහි 

යියකත්වය ලබිගත හැකි ටියලු අමිතයිං වල නිලධිරින් ඒක 

යිශි කයශගන සුදුසු වැඩ පිළිශවළක් කඩිනමන් සකසා කළ යුතුයි 

කියන ශයෝජනිව තමයි මි ගරු අධයිපන අමිතයතුමි ශවත 

කයන්ශන්  විශ ේෂ්ඨශයන්ම අශ් දූ යරුවන්ශව අනිගත ටිහින ශබොඳ 

වී යන්නට ්ඩ ශයන්න අපට බැහැ  ඒ ටිහින ශබොඳ වී යෑම නිසි 

අශ් යශට් මශයෝ ව රම බලකිය ්ති ශීඝ්රශයන් අඩු ශවමන් යිවි  

ශමොකය, මත් ද්රවයවලට ඇ බැහි වන යරුවන්ශව කියික  ක්තිය 

පිරිශහනවි; මිනටික  ක්තිය පිරිශහනවි  ඒ නිසි මශයෝ ව 

පයපුයක් ශනොශවයි අශ් පිසල් පද්ධතිශයන් එළියට එන්ශන්  ඒ 

නිසි යශට් රම බලකිය අනිගතශත කුමන තැනක තිශ විය කියන 

ප්ර ානිර් ය අය අපට ්තිරි ශවනවි  ඒ නිසි අපි ්ති ්ක්මනින් 

ශම් සඳහි නිටි වැඩ පිළිශවළක් ක්රියිත්මක කිරීම සුදුසුයි කියි මි 

වි ාවිස කයනවි  ඒ වි ාවිසය මත පයනම්ව තමයි මි අය   ශම් 

ශයෝජනිව ශම් ගරු සභිවට ්දිරිපත් කශළේ  ගරු අධයිපන 

අමිතයතුමනි, ඔබතුමිශගන් මි විශ ේෂ්ඨශයන් ්ල්ලි ටිනුන්ශන් 

ශම් සඳහි නිටි වැඩ පිළිශවළක් ්ති කඩිනමන් ක්රියිත්මක කිරීමට 

සුදුසු ක්රියි මිර්ග ගන්නි ශලසයි  පිර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරියක 

විධියට මි විතයක් ශනොශවයි, මහජන නිශයෝජිතයන් වන අප 

225ශයනිම බලිශපොශයොත්තු ශවනවි, ඒ සඳහි අපට ලබි දිය 

හැකි යියකත්වයක් තිශබනවි නම්, ඒ යියකත්වය අනිවිර්යශයන් 

ලබි ශයන්නට  ඒ ශව ලශවන් අනිවිර්යශයන් කටයුතු කයන බව 

ප්රකි  කයමන් මි නිහෙ ශවනවි   

ශබොශහොම සාතුතියි  

 
ගු නිනයෝජ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශයෝජනිව සාථිය කිරීම, ගරු යිජිකි වික්රමටිංහ මන්ත්රීතුමය  
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ගු සාජිකා වික්රමසිාංහස මහසත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) ராஜிகா விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. (Mrs.) Rajika Wickramasinghe) 

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, අශ් ගරු මංජුලි 

දිසිනියක මන්ත්රීතුමය අය දින සභිව කල් තබන අවසා ිශේ 

්දිරිපත් කළ  ශයෝජනිව මි සාථිය කයනවි   

අශ් යරුවන් මත් ද්රවයවලින් මුයිගත යුතුය කියන  කියේය 
ශම් දිනවල, ශම් කිල වකවි ලශේ ්ති යැඩිව ක ි බහ වන 
මිතෘකිවක් බවට පත් ශවලි තිශබනවි  කින්තිවක විධියට මි 
සැබෑ ශලසම කනගිටු ශවනවි, අශ් අනිගතය භියගන්න ටිනුන 
දූ යරුවන් ශමවැනි තත්ත්වයකට පත්වීම පිළිබඳව  අශ් දූ යරුවන් 
ශමවැනි තත්ත්වයකට පත් ශවන්න ශහේතු වුශණ් ශයමේපියන් ය, 
ශගයය ය, සමිජය ය, පිසල ය, අධයිපන ක්රමය ය කියන එක අය 
අපට වි ිල ගැටලුවක් ශවලි තිශබනවි   ශකශසේ ශවතත්, විෂ්ඨ 
වර්ග, අබිං සහ අන්තයියයියක ඖෂ්ඨධ වර්ග (සංශ ෝධන) පනත 
අය සම්මත වුේි  ඒ තුළින් මත් ද්රවය වැරැදිවලට නිටි යඬුවම් ලබි 
දීමට අපට හැකි ශේ යැයි මම වි ාවිස කයනවි  ශම් කිල 
වකවි ලව තුළ එයයි අප කළ යුතු වන්ශන්    

යරුවන් ශම්වියින් මුයි ගන්න නම්, සමිජයක් විධියට අපි 
ටියලුශයනි එකට එකතු ශවන්න ඕනෑ  ඒ එක්කම, මත් ද්රවය 
ජිවියම්කරුවන්ට  තදින්ම මතිය ක්රියිත්මක කළ යුතු ශවනවි   
ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, මති ලිහිල් වීම නිසි තමයි අය 
යට පුයි අනව ය සහ බිහිසුණු ශද්වල් ටිද්ධ ශවන්ශන්   පිසල් 
තුළ වුේත්, අප නිශයෝජනය කයන පළිත් තුළ වුේත්, දිසා්රික්ක 
තුළ වුේත් අය ශවනයි නැති බියක් ශයමේපියන්ට ඇති ශවලි 
තිශබන බව අපි යන්නවි  ශමොකය, පිසල් ආශ්රිතව  මත් ද්රවය 
භිවිතය ටිද්ධ ශවනවි   අවුරුදු 13 ්ඳලි අවුරුදු 25 යක්වි වූ 
තරුේ පිරිස අය ශම් මත් ද්රවය උවදුයට  ශගොදුරු ශවලි තිශබනවි  
ඒ නිසි,  මති සම්පියනය කයන උත්තරීතය පිර්ලිශම්න්තුවට ඒ 
පිළිබඳ වි ිල වගකීමක් තිශබනවි   

යටක් ශගොඩනැ මශම්දී, තරුේ පයපුය, දුවි යරුවන් ශසෞයය 
සම්පන්න විධියටය යටට යියය කයන්ශන් කියන  කියේය ්ති 
වැයගත්  ්දිරි අනිගතය  ක්තිමත් කයන්න යන ශම් ගමශන්දී  
නිටි අධයිපනයක්, නිශයෝ ම ශසෞයයයක් සහ ශහොඳ මති 
පද්ධතියක් කියන ශම් ටියල්ල එකතු කය ගනිමන්  අපි යරුවන් 
ආයක්ෂ්ඨි කයන්න කටයුතු කළ යුතු ශවනවි  නව අධයිපන 
අමිතය අශ් ගරු සුටිල් ශප්රේමජයන්ත මැතිතුමි අය අධයිපන 
ක්ශෂ්ඨේත්රශත ශලොකු ශවනසක් කයන බවට අපට ශලොකු වි ාවිසයක් 
තිශබනවි  ඒ යන ගමන තුළදී අධයිපන ක්ශෂ්ඨේත්රශත නිලධිරින්ට 
හයහි යරුවන්ට තව තවත් යැ ලම ලබි දීම විශවම,  නයක ශයයින් 
මශයන ආකියය පිළිබඳවත්  යැ ලම ලබි ශයමන් ශහොඳ අධයිපන 
ක්රමයක්  ශගොඩනෙන්න එතුමි කටයුතු කයනවි   ඒ නිසි, එතුමි 
ශම් ගැන යැඩි අවධිනය ශයොමු කයනවි ඇතැයි කියි අපි වි ාවිස 
කයනවි  

ආයක්ෂ්ඨක අං  පැත්ශතන්, මතිය පැත්ශතන් විශවම, අපි 
ටියලුශයනි ශම් ශව ලශවන් ක්රියිත්මක ශවන්න ඕනෑ අවසා ිවක් 
තමයි ශම් තිශබන්ශන්   ශයමේපියන් ශම් ශලොවට යරුශවක්  බිහි 
කයන්ශන් යහසක් බලිශපොශයොත්තු ඇතිව   සමිජයට ගුේ ගරුක, 
යටට ආයයය කයන, ශයමේපියන්ට ආයයය කයන යරු පිරිසක් අපි 
බලිශපොශයොත්තු ශවනවි   නමුත්  මත් ද්රවය උවදුය තුළින් 
ශකොතයම් නම් විනි යක්  ටිදු ශවනවිය, තරුේ පයපුය ශනොමෙ 
යවනවිය කියන එක අපි ශහොඳිකියවම අය ශත්රුම් අයශගන 
තිශබනවි  අය යවස පුයිම පිර්ලිශම්න්තුශේ අපි සෑම ශකශනකුම 
ක ි කශළේ,  යරුවන් ශම් බිහිසුණු තත්ත්වශයන් මුයි ගන්ශන් 
ශකොශහොමය කියන කියේය යි    මත් ද්රවය භිවිතය  
නවත්වන්ශන් ශකොශහොමය කියන කරුණු කියේි පිළිබඳවයි  අය 
ශම් නව මති සකසා කයලි,   තව මිසයක් ශයකක් ගත කයන්ශන් 
නැතුව ්ති කඩිනමන් ඒ මති  ක්රියිත්මක කයලි,   අශ් අනිගත 
පයපුය රැක ගන්න අපි ටියලුශයනි එකට එකතු ශවලි කටයුතු 
කයමු   

අශ් ගරු මන්ත්රීතුමය කිලීන ශමන්ම  ්තිම වැයගත් 
ශයෝජනිවක් තමයි අය  ්දිරිපත් කශළේ   මන් ්දිරියට අශ් තරුේ 
පයපුය අපි රැකගත යුතුයි   යරුවන් උගතුන්, බුද්ධිමතුන් ශවනවි 
විශවම, නයක ශද් ශමොකක්ය, ශහොඳ ශද් ශමොකක්ය කියලි 
ශත්රුම් අයශගන කටයුතු කයන්න වැඩිහිනුයන්  විධියට, 
උත්තරීතය පිර්ලිශම්න්තුව විධියට හැමශයනිම කටයුතු කයිවි 
කියි මි වි ාවිස කයනවි     
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[ගරු මංජුලි දිසිනියක මහත්මය  
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ගරු මන්ත්රීතුමය ශගන ආ සභිව කල් තබන අවසා ිශේ 

ශයෝජනිව සාථිය කයන්න  මට  අවසා ිව ලබි දීම පිළිබඳව 

ඔබතුමිට සාතුතිවන්ත ශවනවි, ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි  

 
ගු නිනයෝජ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ශප්රේම්නිත් සී  ශයොලවත්ත මැතිතුමි   
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ගු නීිනඥ නප්රේම්නාත් සී. නාොලවත්ත් මහසත්ා 
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி பிசரம்நாத் சி. ததாலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte, Attorney-at-Law)  

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, ශම් ශලෝකයට 

බිහිශවනශකොට කිටිම ශවලිවක කිටිම යරුශවක් අපයිධකියයකු 

ශලස බිහි වන්ශන් නැහැ  අපි යන්නවි, යම් යම් අයශව  යම් යම් 

යියකත්වය  තුළ අපයිධකියශයක්, මත් ද්රවයවලට ඇ බැහිවූශවක් 

නිර්මිේය ශවන්න පුවවන් බව   අපි ශම් කියේය ගැන දීර්ෝව 

හිතන්න ඕනෑ  ශමොකය, වැඩිහිනුයන්ට මත් ද්රවය විකුේන 

ශකනිටත්, යරුවන්ට මත් ද්රවය විකුේන ශකනිටත්, ජිවියම් 

කයන ශකනිටත් එකම මතිය අ ලව තමයි අපි යඬුවම් කයන්ශන්  

ආණ්ඩුක්රම වයවසා ිශවන් සැමට මතිය එකයි කියලි කිේවිට, 

ආණ්ඩුක්රම වයවසා ිශේ කින්තිවන් සහ යරුවන් ශව ලශවන් 

විශ ේෂ්ඨ ප්රතිපියන තිශබනවි  ඒ අය ශව ලශවන් සුවිශ ේෂී මති 

හයන්න පුවවන් හැකියිව නිර්මිේය කයලි තිශබනවි  

විශ ේෂ්ඨශයන් කින්තිව සහ යරුවන් කියන අය විශ ේෂ්ඨ අවධිනය 

ශයොමු විය යුතු අය කියලි ආණ්ඩුක්රම වයවසා ිශවන්ම  ශපන්වි 

දීලි තිශබනවි  ඒ නිසි පිසල් ආශ්රිතව, අධයිපන ආයතන 

ආශ්රිතව යම් යම් පුද්ගලයන් මත් ද්රවය විකුේනවි නම්, ඒ අයට 

මතිය තදින් ක්රියිත්මක කළ යුතුයි කියි මි වි ාවිස කයනවි  

පිසල් යරුවන්, වි ාවවියයිල යරුවන් ්ලක්ක කයශගන මත් ද්රවය 

විකිණීම කයනවි නම්, ඒ සම්බන්ධ නව අේපනත් ඇති කිරීම 

හයහි ඒ ජවියම්කරුවන්ට තදින්  මතිය ක්රියිත්මක කළ යුතුයි   

ඒක වයවසා ියියකශත කිර්යයක් කියලි මි හිතනවි  ඒ එක්කම 

බිලවයසාකිය යරුවන් යම් ආකියයකට ශම් විධිශත තත්ත්වයකට 

ශගොදුරු ශවලි තිශබනවි නම්, පිසල් අධයිපනය ලබන යරුශවක්   

ශම් තත්ත්වයට ශගොදුරු ශවලි තිශබනවි නම්, ඒ පිළිබඳව 

විශ ේෂ්ඨශයන් සලකි බලන්න ඕනෑ  ගරු අධයිපන අමිතයතුමිත් 

ශම් සම්බන්ධශයන් දීර්ෝ ව ශයන් ක ි කළි   

අය ්තිම අවිසනිවන්ත ටිද්ධි  අපි යකිනවි  අය පිසලකදී  

පුංචි ශසොයකමක් වුේත්, පිසලට ශපොලීටිය ශගන්වන තත්ත්වයක් 

අපි යකිනවි   අපි වි ාවවියයිල තුළ ටිනු කිලශත  ශමොන අයගළ 

තිබුේත්, සිමිනයශයන් වි ාවවියයිලවලට ශපොලීටිය එන්ශන් 

නැහැ  

හැබැයි, අය පිසල්වලටත් ශපොලීටිය ශගන්වන තත්ත්වයක් 

නිර්මිේය ශවලි තිශබනවි   ඒක ශනොයැ ලවත්කම තුළ ටිදු 

ශවච්ච ශයයක්  කියලි මම හිතනවි   නමුත්, ශම් ශද්වල් 

නියිකයේය කය ගන්න ඕනෑ  ශපොලීටිය ඒ හැම ශයයකටම 

සම්බන්ධ කයනවිට, වඩි මත් ද්රවය වැනි කියේිවලට අ ලගත 

ශවච්ච, හුරු ශවච්ච ශමවැනි යරුවන් සම්බන්ධශයන් අපි සුවිශ ේෂී 

කිර්ය පනුපිනුයක් ආයම්භ කයන්න ඕනෑ   

දියුණු යටවල විශව, අපයිධකරුවන් ශහෝ සැකකරුවන් 

ශව ලශවන් ශබයලි ශවන් කළ බන්ධනිගිය පද්ධතියක් අශ් යශට් 

නැහැ  එත ශකොට යම් අවසා ිවක   බන්ධනිගියගත ශවන්ශන් 

පිසල් යරුවන් ශවන්න පුවවන්, වි ාවවියයිල යරුවන් ශවන්න 

පුවවන්  අවුරුදු 18-25ත් අතය යරුවන් "වියපත් යරුවන්" කියලි 

මතිශයන් හඳුන්වනවි  ශම් තිශබන තත්ත්වය තුළ වි ාවවියයිල 

යරුවන් ශහෝ පිසල් යරුවන්  බන්ධනිගියගත වීමක් ටිද්ධ 

වුශේොත්,  සමහය ශවලිවට ඒ අය මත් ද්රවයවලටත් එහිට 

 වහිල්ලි, අයිසාවලටත් එහි මත් ද්රවයවලට හුරු ශවච්ච 

තත්ත්වයක් එක්ක පරිපූර්ේ අපයිධකියයකු හැනුයට තමයි 

බන්ධනිගියශයන් එළියට එන්ශන්  ඒ නිසි  ඒ යරුවන් 

සම්බන්ධශයන් අපි ශවනමම යන්ත්රේයක් ඇති කළ යුතුයි කියලි 

මි වි ාවිස කයනවි  පිසල් අධයිපනය ලබමන් ටිනුන යරුශවක් 

ශහෝ වි ාවවියයිල අධයිපනය යක්වි ්ශගමම ශහෝ යැ ලමක් ඇති 

යරුශවක් ශම් ආකියයට මත් ද්රවය සඳහි ඇ බැහිවීමකට ලක් 

ශවන්ශන් කිටියම් වූ පිරිසරික සිධකයක් මත  ඒ අය, සිමිනය 

ශලස මත් ද්රවයවලට අ ලගත වූ පුද්ගලයන් එක්ක  එකට  යින්න 

බැහැ   ඒ නිසි ශම් ගැන ශවනම කියැවීමක් තිශබන්න ඕනෑ   

ඒකට අපට ශවනම ක්රමයක් - system එකක් - හයන්න පුවවන් 

නම් එය වඩිත් උචිතයි කියලි මි වි ාවිස කයනවි   

පුනරුත් ිපන ක්රියිවලිය හයහි තමයි  පිසල් යරුවන් සහ 

වි ාවවියයිල යරුවන් ශ යි ගන්න අපට පුවවන් ශවන්ශන්  ඒ 

සඳහි වඩිත් සක්රිය පුනරුත් ිපන ක්රියිවලියක් තිශබන්න ඕනෑ   

පසු වය යවසාවල කන්යකිඩු පුනරුත් ිපන මධයසා ි නශතත් 

ප්ර ානයක් ඇති වුේි, අපි යැක්කි  අපි කන්යකිඩු පුනරුත් ිපන 

මධයසා ිනය ශහොඳයි කියලි තමයි යැන ශගන හිනුශත  සමහය 

ශවලිවට  මත් ද්රවය වැයදි සම්බන්ධශයන් හසු ශවලි හිටපු 

පුද්ගලයන් ශව ලශවන් අධිකයේවල ශපම ටිනුනශකොට,  

ඔවුන්ශව ශයමේපියන්ශගන් අපි හැම ශවලිශේම ඇහුශේ, 

කන්යකිඩු පුනරුත් ිපන මධයසා ිනයට යිලි ශයන්නය කියලියි  

ශමොකය, කන්යකිඩු පුනරුත් ිපන මධයසා ිනය ගැන තමයි අපට 

වි ාවිසයක් තිබුශණ්  නමුත්, යැන් අපට පැහැදිලිව ශපශනන්න 

තිශබන ශයයක් තමයි  ඒ පුනරුත් ිපන මධයසා ිනයත් පිසල් 

යරුවන්, වි ාවවියයිල යරුවන් යින්න පුවවන් තැනක් ශනොශවයි 

කියන එක  ඒ නිසි ශම් අය සඳහි සුවිශ ේෂී යන්ත්රේයක් 

අනිවිර්ශයන්ම නිර්මිේය ශවන්න ඕනෑ   ඒ සඳහි පුනරුත් ිපන 

ක්රියිවලියක් වඩිත් උචිත ශලස  සැකටිය යුතු ශවනවි  ඒ 

සම්බන්ධශයන් වන ෛවයයවරුන්, මිනටික ෛවයයවරුන්, 

අධයිපනඥයන්, මතිමය අධිකිරිය යනිදී ඒ ටියලු අය එකතු 

ශවලි   වි ිල යන්ත්රේයක් ඇති කයලි ශම් අය යහ මෙට ගන්න 

අව ය ක්රියිමිර්ග ගන්න ඕනෑ  ශම් පිරිස ශමවැනි 

ඇ බැහිවීම්වලින් ශල්ටිශයන්ම ශ යි ගන්න පුවවන්  ශමොකය, ඒ 

අයට යම් අධයිපනයක් හි යම් යැ ලමක් තිශබන නිසි  ඒ අය 

පුනරුත් ිපනය කයලි සමිජයට මුයි හරින්න පුවවන්  ඒ අය 

ජීවත් ශවන කිලය  වැඩියි  සමහය ඇ බැහිවීම්වලට, දීර්ෝ 

කිලීනව මත් ද්රවයවලට හුරු ශවච්ච අයට වඩි, පිසල් යරුශවක් 

ශහෝ උසසා අධයිපන ආයතනයක යරුශවක් ශමවැනි ශද්වල්වලට 

ඇ බැහිවීශමන් මුයි ගැමම පහසුයි  ඒ අයට ජීවත් ශවන්න 

තිශබන කිල සීමිව වැඩියි, ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි  ඒ 

අයට යම් ප්රතිඵල ලැශබන යහපත් යන්ත්රේයක් අව යයි කියන 

කියේය මම ශම් අවසා ිශේ දී කියන්න ඕනෑ   

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි,  ඒ  සඳහි ගරු අධයිපන 

අමිතයතුමිට මම  ශයෝජනිවක් කයන්න කැමතියි   ශම් 

පිර්ලිශම්න්තුව තුළ විශ ේෂ්ඨ  කියක සභිවක් පත් කයලි  මත් 

ද්රවයවලට ඇ බැහි වූ කණ්ඩියම් ශව ලශවන්  කයන්න ඕනෑ 

ශමොනවිය කියලි අපි බලන්න ඕනෑ  ඒ සඳහි සුවිශ ේෂී වූ මති 

හඳුන්වි ශයන්න ඕනෑ  යරුවන් මත් ද්රවය විකුේනවි නම් ඒ අයට  

මතිය ක්රියිත්මක කයන්ශන් ශකොශහොමය,  ඒ අයශව 

පුනරුත් ිපන ක්රියිවලිය ටිදු ශවන්න ඕනෑ ශකොශහොමය කියන 

කියේි පිළිබඳව එහිදී අපට දීර්ෝව සිකච්ඡි කයන්නත් පුවවන්   

2849 2850 



පිර්ලිශම්න්තුව 

ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, ශම් ශයෝජනිව ්ති වැයගත් 

ශයෝජනිවක්  ශම්ක ශම් යශට් අනිගතය සම්බන්ධ ශයෝජනිවක්  

ශම් විපක්ෂ්ඨය ගැන මම ඇත්තටම පුදුම ශවනවි  උශද් ්ඳලි සවසා 

ශවනශතක් පිර්ලිශම්න්තුශේ කිලය, යිජය වියයම්, ශම් යශට් 

ජනතිවශව බදු මුයල් ගැන කිවල් කඳුව ශහළන විපක්ෂ්ඨය, අය ශම් 

විශව වැයගත්, ශම් යශට් අනිගතයට සම්බන්ධ වැයගත් 

ශයෝජනිවකදී පිර්ලිශම්න්තුශේ  විශ ේෂ්ඨ කියක සභිවක් පත් කයමු  

කියලි අපි ශයෝජනි කළත්,  අය  ඒ පිළිබඳව අයහසා යක්වන්නවත්   

විපක්ෂ්ඨශත කිටිදු මන්ත්රීවයයකු   නැහැ    මම ශම්  අවසා ිශේ ඒ 

කියේය මතක් කයන්ශන් ශවන ශමොකක්වත් නිසි ශනොශවයි,  

ඊළෙ සභිව කල් තබන අවසා ිශේ  ශයෝජනිවකදීවත් ක ි 

කයන්න   විපක්ෂ්ඨශත මන්ත්රීවරුන් ශම් ගරු සභිශේ ටිනුයි කියලි  

වි ාවිස කයන නිසියි    

විශ ේෂ්ඨශයන්ම ශමම මත්ද්රවය උවදුරින් පිසල් යරුවි, 

වි ාවවියයිල යරුවි ශ යි ගැමම සඳහි සුවිශ ේෂී යන්ත්රේයක් ඇති 

කළ යුතුයි කියලි මි මතු කළ කියේිවලින් ඔ බට  වය වි ිල 

කියේි ගේනිවක් තිශබනවි  ඒ පිළිබඳව ගරු අධයිපන 

ඇමතිතුමිටත් යැ ලම් ශයන්න ඇති  ශම් ටියලු කියේි 

සම්බන්ධශයන් වයවසා ියියකය එක් යන්ත්රේයක් හැනුයට 

කටයුතු කයලි, ශයෝජනිවලියක් සකසා කයලි පිසල් යරුවන් හි 

වි ාවවියයිල යරුවන් සම්බන්ධශයන් ශවනම යන්ත්රේයක් ඇති 

කයන්න අපට පුවවන් නම් ශහොඳයි   ඒක ශම් යශට් අනිගතයට 

්ති වැයගත්  කියලි මි හිතනවි   

ශබොශහොම සාතුතියි   

 
ගු නිනයෝජ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ශේ සී  අලවතුවල මහති - [සභි ගර්භය තුළ නැත   

ගරු වීයසුමන වීයටිංහ මහති  - [සභි ගර්භය තුළ නැත   

 

[අ භි  6 30  

 
ගු නීිනඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජය්දත් මහසත්ා 

(අධාපන අමාත් ්හස පාර්ලිනම්්දුරනේ ්වානායකුරමා) 
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த - 

கல்வி அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும்) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law - 
Minister of Education and the Leader of the House of Parlia-
ment) 
ගරු නිශයෝජය ක ිනියකතුමනි, අය දින සභිව කල් තබන 

අවසා ිශේ ශයෝජනිව ්දිරිපත් කශළේ ගරු මංජුලි දිසිනියක 

මන්ත්රීතුමය විටින්  ඒ ශයෝජනිව ්දිරිපත් කිරීම, සාථිය කිරීම සහ 

අයහසා යැක්වීම සම්බන්ධශයන් අශ් ගරු මන්ත්රීතුමයලි ශයපළට 

සහ ගරු මන්ත්රීතුමිට මම සාතුතිවන්ත ශවනවි  අවිසනිවකට 

විශව, විපක්ෂ්ඨශත එකදු මන්ත්රීවයශයක්වත් ශම් ශවලිශේ ශම් ගරු 

සභිශේ නැහැ   

මම සඳහන් කයන්න ඕනෑ, ශම් හි සමින ශයෝජනිවක් 

සා ිවය නිශයෝග 27 (2) යටශත් ඊශත උයෑසන අසන ලය 

ප්ර ානශයන් ්දිරිපත් කය තිබුණු බව  මම ඒකටත් පිළිතුරු ලබි 

දුන්නි  ශම් දිනවල ්ති බහුල ව ශයන් මිධය තුළින් ශම් 

සම්බන්ධ කරුණු ශගනහැය යක්වනවි  නමුත්, මීට මිස 

කිහිපයකට ශපය තමයි මම ශම් තත්ත්වය යැක්ශක්  ශමොකය, මම 

පිර්ලිශම්න්තුවට එන්න කලි ලත්, යැනට මිස හයකට විතය 

කලි ලත් ශකොළඹ මහිධිකයේශතත්, මශහසාත්රිත් අධිකයේවලත් 

තමයි නඩුවලට ශපම ටිනුශත  එතශකොට මම යැක්කි, 

මිලිගිකන්ය මශහසාත්රිත් අධිකයේයට එක යම්වැලක යිලි 25ක, 

30ක වි ිල පිරිසක් ශවන හැනු  ඒ සමහරුන්ශව වයස අවුරුදු 

20ට අඩුයි  ශම් ප්රවේතිව ඇති ශවන්න ශහේතු කිහිපයක් 

තිශබනවි  ්සාශසල්ලිම අපි ශම්කට ශහේතු වූ මූලිර ශහොයන්න 

ඕනෑ, ඇයි එශහම වුශණ් කියලි   

විශ ේෂ්ඨශයන්ම පසු වය වකවි ලව තුළ මීට අයිළ මති 
සංශ ෝධනය වුශණ් නැහැ  1984 අංක 13 යයන විෂ්ඨ වර්ග, අබිං 
සහ අන්තයියයියක ඖෂ්ඨධ වර්ග (සංශ ෝධන) පනත තමයි 
තිබුශණ්  නව තික්ෂ්ඨේය අ ලව සහ ශවනත් ආකියශයන් 
නිර්මිේය කයන විෂ්ඨ මත් ද්රවය පිලනය කයන්න ඒ පනත 
ප්රමිේවත් නැහැ  හැබැයි, යැන් විපක්ෂ්ඨය ශකොපමේ කෑ ගැහුවත්, 
ඔවුන්ට ශකොපමේ කිලය තිබුේත් අශ් ආණ්ඩුශවන්, අශ් 
අධිකයේ ඇමතිතුමි තමයි ශම් 1984 අංක 13 යයන විෂ්ඨ වර්ග, 
අබිං සහ අන්තයියයියක ඖෂ්ඨධ වර්ග (සංශ ෝධන) පනත 
සංශ ෝධනය කශළේ  බලන්න, ඒ පනත ශකොච්චය පැයකව ය කියලි  
අය අපි ඒ සංශ ෝධන පනත් ශකටුම්පත සම්මත කළි  ඊළෙ සති 
ශයක තුළදී ගරු ක ිනියකතුමි විටින් ශමහි සහතිකය සටහන් 
කළ පසු එය මතියක් බවට පත් ශවනවි  එතශකොට ඊළෙ සති 
ශයක තුළ අපට ශම් සංශ ෝධනත් එක්ක කටයුතු කයන්න පුවවන්   

මීට කලින් පැවැති විෂ්ඨ වර්ග, අබිං සහ අන්තයියයියක ඖෂ්ඨධ 
වර්ග (සංශ ෝධන) පනතට අයිළව අය ටිදු කළ සංශ ෝධන 
ශමොනවිය කියලි මම බැලුවි  අපි ශමහි මූලික පනත ගත්ශතොත්, 
ඒශක් ශබොශහොම සුව ව ශයන් තමයි මත් ද්රවය ගැන සඳහන් කය 
තිශබන්ශන්  ශහශයොයින් - diacetylmorphine, ගංජි - cannabis 
sativa, ශකොශක්න්, අබිං විශව ශද්වල් අය සම්මත වූ පනත අ ලව 
මත් ද්රවය යටතට වැශටනවි  අබිං සහ ගංජි කියන මත් ද්රවය 
බලපත්ර සහිතව ආයුර්ශේය ෛවයය ක්රම සඳහි සන්තකශත තබි 
ගන්න පුවවන්  එශහමයි, ඒ පනශත් තිශබන්ශන්  හැබැයි, ශම් 
සංශ ෝධනශයන් ්න් ඔ බට  වහිල්ලි විෂ්ඨ මත් ද්රවය වර්ග 128ක් 
ඒවිශත යසියනික නිමය සමෙ සඳහන් කයලි තිශබනවි  
ඊළෙට, එහි ුදද්ධ බය ප්රමිේය අ ලව නඩුව විභිග කළ යුත්ශත් 
මශහසාත්රිත් අධිකයේශතය, මහිධිකයේශතය යන ශවනසාවීම්, 
ඇප ලබි ගැමශම් ආකියය, යඩ මුයල්, යඬුවම් ආදී කියේි 
ටියල්ලම ශම්  සංශ ෝධන පනශත් තිශබනවි   

ශම් පිර්ලිශම්න්තුව තිශබන්ශන් ශමොකටය කියන එක උශද්ට 
ශම් සභිශේ ්න්න අයශගන් තමයි අහන්න ඕනෑ  උශද්ට 
ශමතැනට ඇවිල්ලි පැය ශයකක් විතය අයශගන එතුමන්ලි විවිධ 
කරුණු කියනවි  හැබැයි, ඒ ටියලුශයනිටම මම ශම් කියේය 
මතක් කය ශයන්න ඕනෑ  අය නයිය පත්රශත තිබුණු විෂ්ඨය අංක 1 
ටිට 14 යක්වි වූ පනත් ශකටුම්පත්, රීති, නිශයෝග සහ ශයෝජනි 
සම්මතය ය සම්මත වුේි  නමුත්, විෂ්ඨය අංක 1 ටිට 9 යක්වි වූ 
ටියලු  සංශ ෝධන පනත් ශකටුම්පත් තිබුශණ් අපයිධ මතිය සහ 
ටිවිල් මතිය සම්බන්ධශයන්  ශම් අතය තමයි විෂ්ඨවර්ග, අබිං සහ 
අන්තයියයියක ඖෂ්ඨධ වර්ග (සංශ ෝධන) පනත් ශකටුම්පත 
තිබුශණ්  ඒ විශවම, විෂ්ඨය අංක 10 යටශත් තිබුශණ් බන්ධනිගිය 
ආඥිපනත යටශත් ්දිරිපත් කළ රීති  ඊට අමතයව ධීවය හි ජලජ 
සම්පත් පනත යටශත් වූ නිශයෝග 3ක් ය, අතයව ය මහජන ශසේවි 
පනත යටශත් ශයෝජනි සම්මතයක් ය අය දිනට නියමත විෂ්ඨයය 
අතය තිබුේි  ශම්විශයන් පැහැදිලි ශවනවි, යජයක් හැනුයට ්ති 
ශකනු කිලයක් තුළදී යශට් මතිය ක්රියිත්මක කිරීමට අව ය 
වන්නි වූ මති සම්පියනය කිරීම සඳහි අපි අනික් ටියලු අියශයෝග 
එක්ක මුල් තැන දීලි තිශබන බව   

එයින් වැයගත් ම පනත තමයි, අය ගරු මංජුලි දිසිනියක 
මන්ත්රීතුමය ්දිරිපත් කළ සභිව කල් තබන අවසා ිශේ 
ශයෝජනි ශේ සඳහන් කියේයට අයිළ වන විෂ්ඨවර්ග, අබිං සහ 
අන්තයියයියක ඖෂ්ඨධ වර්ග (සංශ ෝධන) පනත  විශ ේෂ්ඨශයන් ම 
අශ් සමිජශත පිසල් තුළ සහ තරුේ පයපුය අතය මත් ද්රවය 

2851 2852 

[ගරු මතිඥ ශප්රේම්නිත් සී  ශයොලවත්ත මහති  
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භිවිතය බහුල වීම පිලනය කිරීම සඳහි මති අව යයි  යැන් ඔන්න 
ඒ මතිය සම්මත කය දීලි තිශබනවි  හැබැයි, ඒ මතිය සම්මත 
කයනශකොට විපක්ෂ්ඨය ශම් සභිශේ නැහැ  ශම්ක තමයි තිශබන 
තත්ත්වය  අපි මීට වඩි නිර්වයිජ ශවන්න ඕනෑ   

ඊළෙට මම සඳහන් කයන්න ඕනෑ, ගරු මන්ත්රීතුමය ්දිරිපත් 
කළ ශම් ශයෝජනිවට අයිළව ම ඊශතත් මම යම් සඳහනක් කළ 
බව  අපි ශම් තත්ත්වය කලින් යැකපු නිසි ශම් ආසන්නශත 
යිජ වරිශත ඔශ ශසේකයපුය ප්රශද් ශත, School Cluster එකක් 
හයලි නියමු වයිපෘතියක් පටන් ගත්ති          

ඒශකන් අපි අයමුණු කීපයකට  වයි  අපි පටන් ගත්ශත් 
ශපෝෂ්ඨේශයන්  ශපෝෂ්ඨේය දීලි යරුවන් ශගයය යැේශේ නැහැ  
සවස ශයශක් ්ඳලි හතය ශවනකම් වැඩිහිනු -10 ශරේකවශයන් ්හළ
- ටිසුන් තියි ගන්නවි  එශසේ තියිශගන ඒ ශගොල්ලන්ට 
උපශද් නය ලබි ශයනවි; counselling කයනවි  ඊළෙට, 
මිර්ශගෝපශද් නය ලබි ශයනවි  ඒ විශවම ඒ ශගොල්ලන් කැමැති 
යම් වෘත්තියක් සම්බන්ධශයන් වෘත්රණය පුහුණුවකුත් ලබි ශයනවි, 
අශ් අමිතයිං ය යටශත් යැන් ඒ ටියලු ආයතන තිශබන නිසි  
මම එතැනින් ශනොනැවරණ  වයි, ශකොළඹ කලිපයට  ශකොළඹ 
කලිපශත පිසල් 144ක යරුශවෝ 184,000ක් ්න්නවි, ගුරුවරු 
11,000ක් ්න්නවි  ඒ පිසල්වලත් ඒ විශවම වැඩ පිළිශවළක් 
පටන් ශගන තිශබනවි  ඒ විශවම පිසල්වලට දිවි ආහියය ලබි 
ශයන වැඩ පිළිශවළත් අපි යැන්  සකසා කය තිශබනවි   

ඊළෙට, එම පිසල්වලින් ගුරුවරු 144ශයශනක් කැඳවි 
අන්තයියකය ඖෂ්ඨධ පිලක ජිතික මණ්ඩලය මඟින් දින තුනක 
වැඩමුවවක් පැවැත්වූවි, මත් ද්රවය භිවිත කළ ශකශනකු හඳුනි 
ගන්ශන් ශකොශහොමය කියලි  අයිසා මත් ද්රවයය භිවිත කළ අය 
සිමිනය ශකශනකුට එකවය හඳුනි ගන්න බැහැ  අපි උසිවිවල 
වැඩ කයපු අය නිසි එවැනි අය සම්බන්ධශයන් අපට යම් අයහසක් 
ඇති කයගන්න පුවවන්  හැබැයි, එවැනි අය නි ාචිත ව ශයන් 
හඳුනි ගැමශම් ක්රම තිශබනවි  ඒ සඳහි අපි ගුරුවරුන් පුහුණු 
කළි, දින තුනක්  මිත් සහභි ව වුේි, ඒ වැඩමුවවට   

මම ඊළෙ සතිය ශයොයි ගත්ති, ශකොළඹ කලිපශත ටියලු 
විදුහල්පතිවරු ශහෝ ඒ අයට එන්න බැරි නම් නිශයෝජය 
විදුහල්පතිවරුන් යැ ලවත් කිරීශම් වැඩසටහනකට  ඊළෙට, මශනෝ 
වියයිව පිළිබඳ විශ ේෂ්ඨඥයන් මඟින් ශද් න පවත්වි, ශම් 
ශගොල්ලන් කළමනිකයේය කයගන්ශන් ශකොශහොමය කියලි 
යැ ලවත් කළි  පිසල් යරුශවක් යම් වයයක් කශළොත්,  අපි ඒක 
ශපොලීටියට  වහින් කියන්ශන් නැහැ ශන්  ඒ සම්බන්ධශයන් 
කටයුතු කයන්න අපට චක්රශල්ය තිශබනවි  ඒ අ ලව එවැනි 
තත්ත්ව පිලනය කයන්න පුවවන්   පිසල් යරුවන් යම් යම් 
ඇ බැහිවීම්වලට, වැරැදි ක්රියිවලට ශපලවණු අවසා ිවලදී 
්තිහිසය පුයිවටම ඒවි කළමනිකයේය කයගත්ශත් එශහමයි  ඒ 
සඳහි අව ය ක්රමය කියි දීලි තිශබනවි   

මම ලබන සතිය ශවනශකොට සමීක්ෂ්ඨේයක් කයනවි, අපි 
ආයම්භ කයපු වැඩ පිළිශවළ සම්බන්ධව  අපි ශම් වැඩ පිළි ශවළ 
පටන් ගත්ශත් ශනොවැම්බර් 01වැනි යි  ශම් වැඩ පිළිශවළ පටන් 

අයශගන සති ශයකක් ගතශවනශකොට, නිලධිරි කණ්ඩියමක් 
ශයොයවි අපි ශකොළඹ කලිපශත සමීක්ෂ්ඨේයක් කයනවි, ශම් වැඩ 
පිළිශවශළේ අඩු ලුහුඬුකම් ශමොනවිය, තව දියුණු කළ යුත්ශත් 
ශමොනවිය කියි ශසොයි බලන්න  ඒ අතයතුය, අන්තයියකය ඖෂ්ඨධ 
පිලක ජිතික මණ්ඩලය - National Dangerous Drugs Control 
Board - සහ ශපොලීටිය, ශසෞයය අමිතයිං ශත විශ ේෂ්ඨඥ 
ෛවයයවරුන් ශමන්ම මශනෝ ෛවයයවරුන්ශගන් සමන්විත 
කමටුවක් රැසා කයනවි  අය ඒ කමටුව රැසාශවන්න හිනුශත  නමුත්, 
මම අය පිර්ලිශම්න්තුශේ නිසි මම ඒ අයට ශවන දිනයක් දුන්නි  
අපි ඒ අයට භිය දීලි තිශබනවි, ලංකිවටම ශමවැනි වැඩ 
පිළිශවළක් සකසා කයන්න කියලි  ඒ විශවම කලිප මඟින් 
පිසල්වල ශතොයතුරු ලබි ශගන, පළිත් නවශතම ප්රධින 
දිසා්රික්කවල තිශබන කලිප ටියල්ශල්ම ශයසැම්බර් 01වැනි යි 
ශවනශකොට ශකොළඹ හි සමින වැඩ පිළිශවළක් ආයම්භ කයන්න 
මම බලිශපොශයොත්තු ශවනවි  ජනවිරි 01වැනි යි ශවනශකොට අපි 
අධයිපන කලිප 100 තුළම ශම් වැඩසටහන ක්රියිත්මක  කයනවි  
මම බලිශපොශයොත්තු ශවනවි, පළිත් නවශතම මන්ත්රීවරුන් 
පළිශතන් පළිත ශවනම කැඳවන්න; අධයිපන පරිපිලන 
ප්රතිසංසාකයේ පිළිබඳව මන්ත්රීවරුන් නිශයෝජනය කයන 
බලප්රශද් වල අයහසා ගන්න  ඊට සමගිමීව මම ශම් පිළිබඳවත් 
යැ ලවත් කයනවි  එතශකොට ඒ ඒ ප්රශද් වල අශ් ගරු 
මන්ත්රීතුමන්ලිට පක්ෂ්ඨ-විපක්ෂ්ඨ ශේයශයන් ශතොයව කලිප 
මට්ටමන්, ශකොට්ධිස මට්ටමන් ඒ වගකීම භිය දීලි මතිය 
ක්රියිත්මක කයන අයට, අශ් පිසල් පද්ධතියට ඒ අයශව 
සහශයෝගය උපරිමශයන් ලබි දීමට අව ය  ප්රශේ ය මම සකසා 
කය ශයනවි   

 

ගරු මන්ත්රීතුමයනි, ඔබතුමය ්දිරිපත් කළ ශයෝජනිව මහ 

ශපොශළොශේ ක්රියිත්මක ශවන තැනට ශගන ඒමට මම කටයුතු 

කයනවි  පිසල්වල ශයවැනි වියය ශයසැම්බර් 02වන යි අවසන් 

ශවනවි  තුන්වැනි වියය ශයසැම්බර් 05වන යි පටන් ගන්නවි  

ජනවිරි මිසශත 02වන යි ශවනශකොට, ශම් ටියලු වැඩ පිළිශවළ 

දිවයින පුයි සංවිධිනිත්මකව ක්රියිත්මක කිරීමට අව ය කටයුතු 

සකසා කය තිශබනවි කියන කියේය සඳහන් කයමන්, ශම් 

ශයෝජනිව ්දිරිපත් කිරීම පිළිබඳව ගරු මන්ත්රීතුමයට සාතුතිවන්ත 

ශවමන් මශව පිළිතුරු ක ිව අවසන් කයනවි  
 

එකල්හි නේලාව අ. වා. 5.30 පසු කස ිනබුනණ්ද ගු නිනයෝජ 
කථානායකුරමා විසි්ද ප්රශයීයපනය නනොවිම්ා පාර්ලිනම්්දුරව කල් 
ත්බන ලදී. 

පාර්ලිනම්්දුරව ඊ  අනුකූලව, අ. වා. 6.40 ,  0   නනොවැම්බර් 
11 වන සිකුසාාා පූ. වා. 9.30 වන නත්ක් කල් ගිනතය. 

 

அப்தபாழுது சநரம் பி.ப. 5.30 மைிக்குப் பிந்திவிட்டகமயால், 

மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் வினா விடுக்காமசலசய 

பாராளுமன்றத்கத ஒத்திகவத்தார். 

இதன்படி, பி.ப. 6.40க்கு, பாராளுமன்றம் 2022 நவம்பர் 11, 

தவள்ளிக்கிைகம மு.ப. 9.30 மைி வகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 
 

And it being past 5.30 p.m, THE HON. DEPUTY SPEAKER     
adjourned Parliament without Question put.  

Parliament adjourned accordingly at 6.40 p.m until 9.30 a.m. on 
Friday, 11th November, 2022. 

2853 2854 



 

  

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

  



්ැ.යු. 
 

ශමම විර්තිශේ අවසින මුද්රේය සඳහි සාවකීය ක ිවල නිවැයදි කළ යුතු තැන් යක්ව ල රිටි මන්ත්රීන් මන් පිටපතක් ශගන 
 නිවැයදි කළ යුතු ආකියය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ශකොට, පිටපත ලැබී ශයසතියක් ශනෝක්මවි  

හසැ්ද්ාඩ් සංසාකියක ශවත ලැශබන ශසේ එවිය යුතුය  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தமது உகரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககள தமது பிரதியில் ததளிவாகக் குறித்து 

அதகனப் பிகை திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் சவண்டும். 
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හසැ්ද්ාඩ් වාර්ත්ා  

නකොළඹ 5, නපොල්නහසේ්දනගොඩ, කිුළපන පාස, අාංක 163 ාසන ්පථානනයහි ිළහිටි 

සජනත ප්රවෘත්ින නාපාර්ත්නම්්දුරනේ ිළහිටි සජනත ප්රකාශයීයන කාර්යාාංශයීයනය්ද  

මිල දී ගත් හසැක. 
 

නමම හසැ්ද්ාඩ් වාර්ත්ාව  www.parliament.lk නවේ අඩවිනය්ද  

බාගත් හසැක. 

 

 

 

 

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள  

இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபால்சஹன்தகாட,  தகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள  

அரசாங்க தகவல் திகைக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பைம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 

 
 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகையத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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