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නිතේදන: 
විර්ජන ඳනත: ශඹෝජනහ 
විදුලි ංශේල ඵදු (ංශලෝධන) ඳනත් ශෙටුම්ඳත: 

ශරේසධහධිෙයටඹට ශඳත්භ  
  
තපෞද්ගලිකල දෆනුම් දීතමන් ඇසූ ප්රහනය: 

අතළන්වන් වහ න සුඵහධන භධයසථහනර අඩුඳහඩු 
ෙළරණි ග  ශේ ජරඹ දටඹ වීභ 

 

අන් ර්ග  ප්රධාළන කරුණු 

தறரண உள்படக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 

Appropriation Act : Resolution 

Telecommunication Levy (Amendment) Bill : 

Petition to the Supreme  Court 

 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

Lack of Facilities in Welfare Centres for the 

Displaced 

Water Pollution of Kelani River 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அநறறப்புகள்: 

எதுக்கலட்டுச் சட்டம் : லர்ரணம் 

தரகனத் தரடர்புகள் ரற (றருத்ம்) சட்டபனம் : 

உர் லறன்றுக்கு த 

 

ணற அநறறத்ல் பன றணர: 

இடம்ததர்ந்ரரர் னன்புரற றகனங்கபறல் றனவும் 

குகநதரடுகள் 

கபணற ஆற்று லர் ரசகடல் 

විදුලි වංතද් බදු (වංතෝධාන) පනත් තකටුම්ප :  
     ඉල්රහ අසෙය ගන්නහ රදී  
     

කල්  ෆබීතම් තයෝජනළල: 
     භයණීඹ දණ්ඩනඹ ඵරහත්භෙ කිරීභ 

தரகனத் தரடர்பு அநவீடு (றருத்ம்) சட்டபனம் : 

ரதஸ் ததநப்தட்டது 

 

எத்றகப்புப் தறரக: 

 ண்டகணக கடபகநப்தடுத்ல் 

TELECOMMUNICATION LEVY (AMENDMENT) 

BILL: 

Withdrawn 

 

ADJOURNMENT MOTION: 

Revival of Death Penalty 
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අ. භළ. 1.00ට පළර්ලිතම්න්තුල රැවහ විය.  
නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභහ ගගරු ිලරංග සුභිලඳහර භවතහ   මරහනහර  විඹ  

தரரளுன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.  

தறறச் சதரரகர்  அர்கள்  [ரண்புறகு றனங்க சுறதரன] 

கனக கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  
MR. DEPUTY SPEAKER [THE  HON. THILANGA 

SUMATHIPALA] in the Chair. 

 

 

නිතේදන 
அநறறப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
I 

 

විවර්ජන පන  : තයෝජනළල 
எதுக்கலட்டுச் சட்டம் : லர்ரணம் 
APPROPRIATION ACT:  RESOLUTION 

 

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

2013 අංෙ 36 දයන විර්ජන ඳනශත් 8 ළනි ගන්ිලඹ 

ඹටශත් 2015 ළප්තළම්ඵර් භ 23 ළනි ඵදහදහ විහද ෙය ෙල් 

තඵන රද ශඹෝජනහ ම්ඵන්ධශඹන් විරුේධ ඳහර්ලසශේ ප්රධහන 

ංවිධහඹෙ ගරු අනුය දිහනහඹෙ භවතහ විසින් භුම ෙයන රද රීිල 

ප්රලසනඹ පිිබඵ කී  ශඹෝජනහ අද දින විහදඹට ගළීමභට ශඳය 

ගරු ෙථහනහඹෙුමභහශේ තීයටඹ රඵහ දීභට කුමභහ කෙඟ ව නමුත් 

කභ ශඹෝජනහ අද දින විහදඹට ශනොගන්නහ ඵළවින් නුදුරු දිනඹෙ දී 

ඳහර්ලිශම්න්ුමශේ දී කභ ශඹෝජනහ නළත විහද ෙය අනුභත කිරීභට 

ශඳය ගරු ෙථහනහඹෙුමභහ විසින් කී  තීයටඹ ඳහර්ලිශම්න්ුමට 

ඉදිරිඳත් ෙයනු රඵන ඵ  දළනුම්දීභට ෙළභළත්ශතමි  
 

II 
 

විදුලි වංතද් බදු (වංතෝධාන) පනත් තකටුම්ප  : 

තරේහධළකරකරණයට තපත්වමක් 
தரகனத் தரடர்புகள் ரற (றருத்ம்) சட்டபனம்: 

உர் லறன்றுக்கு த 
TELECOMMUNICATION LEVY (AMENDMENT) BILL: PETITION 

TO THE SUPREME COURT 
 

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 121(1) ළනි යසථහ ප්රෙහය 

“විදුලි ංශේල ඵදු (ංශලෝධන)” නභළිල ඳනත් ශෙටුම්ඳත 

ම්ඵන්ධශඹන් ශරේසධහධිෙයටඹ ශත ඉදිරිඳත් ෙයන රද 

ශඳත්ශභහි පිටඳත  ගරු ෙථහනහඹෙුමභහ ශත රළබී ඇිල ඵ 

ඳහර්ලිශම්න්ුමට දළන්වීභට ෙළභළත්ශතමි  

 
ලිපි තල්ඛනළදිය පිළිගෆන්වීම 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
(i)     2015 ර්ඹ වහ ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 154 ජ (4) ගන්ිලඹට 

අනු මුදල් ශෙොමින් බහශන් අිලගරු ජනහධිඳිලුමභහ ශත 
ශෙශයන නිර්ශේල; ව 

(ii) 2014 ර්ඹ වහ ශයශ ංය ට ව ශයශ ම්ඳත් 
ෙශභනහෙයට ශදඳහර්තශම්න්ුමශේ හර්ෂිෙ ෙහර්ඹහධන හර්තහ  - 
ගඅග්රහභහතයුමභහ ව ජහිලෙ ප්රිලඳත්ිල වහ ආර්ිකෙ ෙටයුුම අභහතයුමභහ 
ශනුට ගරු ගඹන්ත ෙරුටහිලරෙ භවතහ  

 
වභළතම්වය ම  තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන දී. 
சதரபீடத்றல் இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
2014 ර්ඹ වහ විශේල ෙටයුුම අභහතයහංලශේ හර්ෂිෙ ෙහර්ඹහධන 

හර්තහ - ගවිශේල ෙටයුුම අභහතයුමභහ ශනුට ගරු ගඹන්ත 

ෙරුටහිලරෙ භවතහ  

 
වභළතම්වය ම  තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන දී. 
சதரபீடத்றல் இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

(i)  (235 ළනි අධිෙහයඹ න) ශර්ගු ආඥහ ඳනශත් 10 ළනි ගන්ිලඹ 
ඹටශත් ආනඹන තීරු ගහසුම ම්ඵන්ධශඹන් ව ශඹෝජනහ (2015 භළයි 
5 දිනළිල අංෙ 1913/3 දයන අිල විශලේ ගළට් ඳත්රඹ);  

(ii)  2007 අංෙ 48 දයන විශලේ ශශශ බහණ්ඩ ඵදු ඳනශත් 2 ළනි 
ගන්ිලඹ ඹටශත් විශලේ ශශශ බහණ්ඩ ඵදු ම්ඵන්ධශඹන් මුදල් 
අභහතයයඹහ විසින් හදන රදු 2015 භහර්ුම 25 දිනළිල අංෙ 1907/19 
දයන අිල විශලේ ගළට් ඳත්රශේ ඳශ ෙයන රද නිඹභඹ;  

(iii) 2007 අංෙ 48 දයන විශලේ ශශශ බහණ්ඩ ඵදු ඳනශත් 2 ළනි 
ගන්ිලඹ ඹටශත් විශලේ ශශශ බහණ්ඩ ඵදු ම්ඵන්ධශඹන් මුදල් 
අභහතයයඹහ විසින් හදන රදු 2015 අශප්රේල් 1 දිනළිල අංෙ 1908/29 
දයන අිල විශලේ ගළට් ඳත්රශේ ඳශ ෙයන රද නිඹභඹ;  

(iv) 2007 අංෙ 48 දයන විශලේ ශශශ බහණ්ඩ ඵදු ඳනශත් 2 ළනි 
ගන්ිලඹ ඹටශත් විශලේ ශශශ බහණ්ඩ ඵදු ම්ඵන්ධශඹන් මුදල් 
අභහතයයඹහ විසින් හදන රදු 2015 අශප්රේල් 23 දිනළිල අංෙ 1911/9 
දයන අිල විශලේ ගළට් ඳත්රශේ ඳශ ෙයන රද නිඹභඹ;  

(v) 2007 අංෙ 48 දයන විශලේ ශශශ බහණ්ඩ ඵදු ඳනශත් 2 ළනි 
ගන්ිලඹ ඹටශත් විශලේ ශශශ බහණ්ඩ ඵදු ම්ඵන්ධශඹන් මුදල් 
අභහතයයඹහ විසින් හදන රදු 2015 ජුනි 5 දිනළිල අංෙ 1917/48 
දයන අිල විශලේ ගළට් ඳත්රශේ ඳශ ෙයන රද නිඹභඹ;  

(vi) 2007 අංෙ 48 දයන විශලේ ශශශ බහණ්ඩ ඵදු ඳනශත් 2 ළනි 
ගන්ිලඹ ඹටශත් විශලේ ශශශ බහණ්ඩ ඵදු ම්ඵන්ධශඹන් මුදල් 
අභහතයයඹහ විසින් හදන රදු 2015 ජුනි 16 දිනළිල අංෙ 1919/33 
දයන අිල විශලේ ගළට් ඳත්රශේ ඳශ ෙයන රද නිඹභඹ;  

(vii)  2007 අංෙ 48 දයන විශලේ ශශශ බහණ්ඩ ඵදු ඳනශත් 2 ළනි 
ගන්ිලඹ ඹටශත් විශලේ ශශශ බහණ්ඩ ඵදු ම්ඵන්ධශඹන් මුදල් 
අභහතයයඹහ විසින් හදන රදු 2015 ජුනි 29 දිනළිල අංෙ 1921/7 
දයන අිල විශලේ ගළට් ඳත්රශේ ඳශ ෙයන රද නිඹභඹ;  

(viii) 2007 අංෙ 48 දයන විශලේ ශශශ බහණ්ඩ ඵදු ඳනශත් 2 ළනි 
ගන්ිලඹ ඹටශත් විශලේ ශශශ බහණ්ඩ ඵදු ම්ඵන්ධශඹන් මුදල් 
අභහතයයඹහ විසින් හදන රදු 2015 ජලි 20 දිනළිල අංෙ 1924/9 
දයන අිල විශලේ ගළට් ඳත්රශේ ඳශ ෙයන රද නිඹභඹ;  

(ix) 2007 අංෙ 48 දයන විශලේ ශශශ බහණ්ඩ ඵදු ඳනශත් 2 ළනි 
ගන්ිලඹ ඹටශත් විශලේ ශශශ බහණ්ඩ ඵදු ම්ඵන්ධශඹන් මුදල් 
අභහතයයඹහ විසින් හදන රදු 2015 ළප්තළම්ඵර් 7 දිනළිල අංෙ 
1931/7 දයන අිල විශලේ ගළට් ඳත්රශේ ඳශ ෙයන රද නිඹභඹ;  
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ඳහර්ලිශම්න්ුම 

(x) 2007 අංෙ 48 දයන විශලේ ශශශ බහණ්ඩ ඵදු ඳනශත් 2 ළනි 
ගන්ිලශේ 3 ළනි උඳගන්ිලඹ ඹටශත් විශලේ ශශශ බහණ්ඩ ඵදු 
ම්ඵන්ධශඹන් මුදල් අභහතයයඹහ විසින් හදන රදු 2015 භළයි 5 
දිනළිල අංෙ 1913/2 දයන අිල විශලේ ගළට් ඳත්රශේ ඳශ ෙයන රද 
නිඹභඹ;  

(xi) 2014 ර්ඹ වහ ශ්රී රංෙහ ශර්ගුශේ හර්ෂිෙ ෙහර්ඹහධන හර්තහ;  

(xii) 2014 ර්ඹ වහ ජහිලෙ අඹළඹ ශදඳහර්තශම්න්ුමශේ ෙහර්ඹහධන 
හර්තහ;  

(xiii) 2014 ර්ඹ වහ බහණ්ඩහගහය ශභශවයුම් ශදඳහර්තශම්න්ුමශේ 
ෙහර්ඹහධන හර්තහ;  

(xiv) 2014 ර්ඹ වහ යහජය මුදල් ශදඳහර්තශම්න්ුමශේ ෙහර්ඹහධන 
හර්තහ;  

(xv) 2014 ර්ඹ වහ ෙශභනහෙයට ශේහ ශදඳහර්තශම්න්ුමශේ 
හර්ෂිෙ ෙහර්ඹහධන හර්තහ;  

(xvi) 2014 ර්ඹ වහ ශතොයුමරු තහ ට ෙශභනහෙයට 
ශදඳහර්තශම්න්ුමශේ ෙහර්ඹහධන හර්තහ; 

(xvii) 2014 ර්ඹ වහ ශ්රී රංෙහ සුයහඵදු ශදඳහර්තශම්න්ුමශේ ෙහර්ඹහධන 
හර්තහ; ව 

(xviii) 2014 අංෙ 41 දයන විර්ජන ඳනශත් 6(1) ළනි ගන්ිලඹ ඹටශත් 
ජහිලෙ අඹළඹ ශදඳහර්තශම්න්ුමශේ ළඹ ශීර් අංෙ 240 ඹටශත් 
අඹළඹ වහඹ ශේහ ව වදිසි අලයතහ ගී ම් යහඳිිලඹ භන්න් සිදු 
ෙයන රද ඳරිපයෙ ශන්කිරීභ - 2015 ගමුදල් අභහතයුමභහ ශනුට 
ගරු ගඹන්ත ෙරුටහිලරෙ භවතහ  

 

වභළතම්වය ම  තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන දී. 
சதரபீடத்றல் இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

2014 ර්ඹ වහ ෙර්භහන්ත වහ හණිජ ෙටයුුම අභහතයහංලශේ හර්ෂිෙ 

ෙහර්ඹ හධන හර්තහ - ගෙර්භහන්ත වහ හණිජ ෙටයුුම අභහතයුමභහ 

ශනුට ගරු ගඹන්ත ෙරුටහිලරෙ භවතහ  

 
වභළතම්වය ම  තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන දී. 
சதரபீடத்றல் இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු ගයන්  කරුණළතික මශ ළ (ජනමළධාය අමළ ය වශ 

ආණ්ඩු පක්තේ ප්රධාළන වංවිධාළයකතුමළ) 
(ரண்புறகு கந்  கருரறனக்க - தகுசண ஊடக 

அகச்சரும் அசரங்கக் கட்சறறன் பற்ரகரனரசரதம்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of Mass 

Media and Chief Government Whip) 
ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ගරු ඉඩම් අභහතයුමභහ 

ශනුශන් භභ 2013 ර්ඹ වහ ඉඩම් භළනුම් බහශේ හර්ෂිෙ 

හර්තහ ඉදිරිඳත් ෙයමි   

ශභභ හර්තහ අදහශ උඳශේලෙ ෙහයෙ බහට ශඹොමු ෙශ 

යුුම ඹළයි භභ ශඹෝජනහ ෙයමි  
 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්ම  විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்றுக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

2014 ර්ඹ වහ ශ්රී රංෙහ මිනින්ශදෝරු ශදඳහර්තශම්න්ුමශේ ෙහර්ඹ 

හධන හර්තහ; ව   

2014 මුදල් ර්ඹ වහ ඉඩම් හිමිෙම් නියවුල් කිරීශම් ශෙොභහරිස 

ජනයහල්ශේ ෙහර්ඹ හධන හර්තහ - ගඉඩම් අභහතයුමභහ ශනුට ගරු 

ගඹන්ත ෙරුටහිලරෙ භවතහ   

 
වභළතම්වය ම  තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන දී. 
சதரபீடத்றல் இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

2014 ර්ඹ වහ ංචහයෙ ව ක්රීඩහ අභහතයහංලශේ හර්ෂිෙ ෙහර්ඹ 

හධන හර්තහ - ගක්රීඩහ අභහතයුමභහ  ශනුට ගරු ගඹන්ත ෙරුටහිලරෙ 

භවතහ   
 

වභළතම්වය ම  තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන දී. 
சதரபீடத்றல் இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

සථහය නිශඹෝග 23(2) ඹටශත් ප්රලසන  ගරු ඩේරස 

ශේහනන්ද භවතහ  

 
තපෞද්ගලිකල දෆනුම් දීතමන් ඇසූ ප්රහනය 

ணற அநறறத்ல் பன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
අල ෆන්වලන් වඳශළ ලන සුබවළධාන මධායවහාළනල 

අඩු පළඩු 

இடம்ததர்ந்ரரர் னன்புரற றகனங்கபறல் றனவும் 

குகநதரடுகள் 
LACK OF FACILITIES IN WELFARE CENTRES FOR THE 

DISPLACED 

 
ගරු ඩග්වහ තද්ලළනන්ද මශ ළ 
(ரண்புறகு டக்பஸ் ரரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகப தறறச் சதரரகர் அர்கரப, ரழ். 

ரட்டத்றலுள்ப 32 னன்புரற றகனங்கபறல் 1,318 

குடும்தங்ககபச் ரசர்ந் 4737 அங்கத்ர்கள் சறத்து 

ருகறநரர்கள். இர்களுகட அடிப்தகடத் ரககள் 

தரடர்தறல் கரனத்துக்குக் கரனம் உரற ப்தறணர் ரகரண 

டடிக்ககககபப் ரதரறபறல் டுக்கறல்கன ன்தக 

அநறத்ருகறரநன். ரழ். ரட்டத்றல் பெத்ம் கரரக 

இடம்ததர்ந்து னன்புரற றகனங்கபறல் தன ஆண்டுகபரக 

சறத்து ருகறன்ந க்களுகட உடணடித் ரககபரகற 

அர்கள் சறத்துரும் ற்கரலிக றறடங்ககபத் றருத்துல் 

ற்றும் னசனகூட சறகள், குடிலர் சறகள், சுகரர 

சறகள் ஆகறற்நறகண ரம்தடுத்துல் தரடர்தறல் கடந் 

கரனங்கபறல் கூடி கணம் டுக்கப்தட்டுப் தன 

டடிக்கககள் ரற்தகரள்பப்தட்டண. இந் ஆண்டு க 

கரனத்துக்கு பன்தரக னன்புரற றகனங்களுகட ரககள் 

அகடரபங்கரப்தட்டு, க்களுகட ரற்குநறப்தறட்ட 

அடிப்தகட சறகள் பூர்த்ற தசய்ப்தடுல் ரண்டும்.  

குநறப்தரக றறடங்கபறன் கூககள் றருத்ப்தடல் ரண்டும். 

ஆம்த கரனங்கபறல் தகரடுக்கப்தட்டுந் உனர் உவுகள் 

இகடறறுத்ப்தட்டுறட்டண. அணரல் அர்கள் ரபரந் 

உவுத் ரககப் பூர்த்ற தசய்றல் றகவும் சறங்ககப 

றர்தகரள்கறன்நணர். ஆககரல், அர்கள் து தசரந் 

ரழ்றடங்கபறல் லள்குடிரறும்க இவ்வுனருவு 

ங்கும் கடபகந தரடல் ரண்டும்.   

ரற்தடி னன்புரற றகனங்கபறல் சறத்து ருகறன்ந நற 

ரர்கள் கல்றறல் அதறறருத்ற ததறுற்கு அர்களுக்கு 

தரடசரகனக் கல்றக்கு ரனறகரக றரசட அடிப்தகடறல் 

கல்ற சறகள் ங்கப்தடல் ரண்டும்.  இந் னன்புரற 

றகனங்கபறல் றகவும் குகநந் சறகளுடன் ரழ்ந்துரும் 

ரற்றுத் றநணரபறகளுக்கரண றரசட தகரடுப்தணவுககப 

ங்குற்கு டடிக்கக டுக்கரண்டும்.  
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ரற்தடி னன்புரற றகனங்கபறல் ரழ்ந்து ருகறன்ந 

ககண இந் ததண் கனகத்துக் 

குடும்தங்களுக்குரற ரழ்ரர டடிக்கககள் 

ரற்தகரள்பப்தடல் ரண்டும். சறன னன்புரற றகனங்கபறல் 

பன்தள்பறகள் இருந்ரலும் அக சலரக இங்க 

கக்கப்தடறல்கன. பன்தள்பறகள் இல்னர சகன னன்புரற 

றகனங்கபறலும் பன்தள்பறகள் புறரக அகக்கப்தடுல் 

ரண்டும். இருக்கறன்ந பன்தள்பறகள் ரவும் 

ரம்தடுத்ப்தடல் ரண்டும். கடந் கரனங்கபறல் றரசட 

அகச்சகப் தத்றம்பனம் ததருபவு றற எதுக்கலடு 

தசய்ப்தட்டு ரழ். ரட்ட தசனகத்றணரல் னன்புரற 

றகனங்களுக்கரண ரககள் ஏபவு பூர்த்ற 

தசய்ப்தட்டிருந்ண. ற்சம் னன்புரற றகனங்கள் 

தரடர்தறல் வ்றரண டடிக்கககளும் 

ரற்தகரள்பப்தடறல்கனதண அங்கு சறப்தர்கள் 

ன்தகட கணத்துக்குக் தகரண்டுந்துள்பணர். இந் 

றடங்கள் தரடர்தறல் புணர்ரழ்பறப்பு, லள்குடிரற்நம் 

ற்றும் இந்து அலுல்கள் அகச்சர் தகப  டி.ம். 

சுரறரன் அர்கள் தறன்ரும் ணது ரகள்றகளுக்கரண 

தறகன இந் ரனரண அகக்கு ங்குரர் ண 

றர்தரர்க்கறன்ரநன்.  

(அ) (i)  ரழ். ரட்டத்றல் 32 னன்புரற றகனங்கபறல் 

1,318 குடும்தங்ககபச் ரசர்ந் 4,737 

அங்கத்ர்கள்  சறத்து ருக அர் 

அநறரர? 

      (ii)  ஆதணறல், அங்கு சறக்கறன்ந க்களுக்கரண 

உனர் உவு, குடிலர், னசன கூட சறகள், 

கல்ற சறகள், பன்தள்பற, னன்புரற றகனக் 

கூகத் றருத் ரகனகள், ற்றும் ரற்றுத் 

றநணரபறகள், ககண இந் ததண் 

கனகத்துக் குடும்தங்களுக்கரண 

ரழ்ரரம் ஆகறண தரடர்தறல் 

குகநதரடுகள் இருப்தகண அநறரர? 

      (iii)  ஆதணறல், இது தரடர்தறல் னன்புரற 

றகனங்களுக்கரண அடிப்தகட சறகள், 

ரழ்ரரம், கல்ற ரம்தரடு ஆகறண 

தரடர்தரக டடிக்ககள் ரற்தகரள்பப் 

தட்டுள்பணர? 

      (iv) ஆதணறல், இது தரடர்தரக எதுக்கப்தட்ட றற 

தற்நறபெம் ரகனகள் தற்நறபெம் இந் அகக்கு 

அநறறப்தரர? 

(ஆ)  இன்ரநல், ன்? 
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කෆණි ග  තේ ජය දණය වීම 
கபணற ஆற்று லர் ரசகடல் 

 WATER POLLUTION OF KELANI RIVER 

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශ ළ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  සථහය නිශඹෝග 23 (2) 

ඹටශත් ශභභ ප්රලසනඹ ඉදිරිඳත් කිරීභට අසථහ රඵහ දීභ පිිබඵ 

ඔඵුමභහට ශඵශවවින්භ සුමිලන්ත නහ   

ෙළරණි ග  ශඟහි ජරඹ දටඹ වීශම් ඳහරිරිෙ ගළටලුෙහරි 

තත්ත්ඹ පිිබඵ ශභභ ගරු බහශේ අධහනඹ ශඹොමු ෙයනු 

ෙළභළත්ශතමි   

ඇශභරිෙහනු ඵහු ජහිලෙ භහගභ  න ශෙොෙහ ශෙෝරහ 

භහගශම් බිඹගභ නිසඳහදනහගහයශේ වි යහඹනිෙ ෙහන්දු වීභ  

ශවේුමශන් ඳසු ගිඹ අශගෝසුම භ 17න දහ ෙළරණි ගඟ දළඩි 

ශර දටඹට ර  ව ඵට භවත් ආන්ශදෝරනහත්භෙ පුතකින් 

කභ ජරඹ ඳරි ශබෝජනඹ ෙයන ජනතහත්   ශඳොදුශේ ඳරියඹට 

ආදයඹ ෙයන ශඵො ශවෝ ශදනහත් දළඩි ෙම්ඳනඹට ර  වුටහ  ශභහි 

ඵයඳතශ ෙරුට වශේ ශභභ වඳුනහ ගළීමභට ශඳය අමතශල් ජර 

ඳවිත්රහගහයඹ වයවහ ශෙොශම ආරිත ර  6ෙට ඩහ ළඩි 

ජනතහෙට ද වි යහනිෙලින් දටඹ ව ජරඹ නිකුත් වී 

ිලබීභයි  ඳරියශේදින්  ශඳන්හ ශදන ආෙහයඹට අශගෝසුම භ 

17න දින වි යහඹනිෙ ලීටය 1 900  ඳභට ෙළරණි ගඟට 

ෙහන්දු වී ිලශඵනහ   

ශම් තත්ත්ඹ ුමශ දින ශදෙෙ ඳභට ෙහරඹ  ශෙොශම 

ආරිත ප්රශේලඹට ජරඹ රඵහ දීභ අත් හිටුහ අමතශල් ජර 

ඳවිත්රහගහයශේ ජර ශඳයවන් ඳේධිලඹ ම්පර්ටශඹන්භ පිරිසිදු 

කිරීභට ජහිලෙ ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹට සිදු වුටහ  

කහි ශඳයවන් ඳේධිලඹ පිරිසිදු කිරීභ වහ ජරඹ ශඵදහ වළරීභ අත් 

හිටුවීභ නිහ ද භණ්ඩරඹට අිලවිලහර ඳහඩු  සිදු ිලශඵනහ  

ශම් න විට අදහශ භහගභ විසින් ඹම් න්දි මුදර  යහජය 

ආඹතනරට ශගහ ඇිල ඵ  ජනභහධය හර්තහ ෙශහ  කශේභ   

භඟ භහගභට කශයහි ඳරී ට වහ ීමිලභඹ ෙටයුුම නතය වී 

ඇිල ඵ  ද හර්තහ නහ  ශභළනි ඵයඳතශ සිදු වීභකින් ඳසු 

කළනි සිදු වීම් ඉදිරිඹට ශ හ ගළීමභ වහ න කිසිදු 

ඵළඳීභකින් ශතොය අදහශ භහගභ ක්රිඹහත්භෙ වීභ ගළටලු  න 

අතය කභන්න් උේගත විඹ වළකි ශෞඛ්යභඹ අදහනභ දළරීභට සිදු 

ඇත්ශත් යශට් ජනතහටයි   

ඇශභරිෙහනු ඵහු ජහිලෙ භහගභ  වීභ නිහශන් යජශේ 

නිරධහරින් ශම් ප්රලසනඹ වමුශේ මුනි ත යකින  ඵ ද  ශභභ සිදු 

වීභට ිජු භළදිවත් විඹ යුුම ජහිලෙ ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන 

භණ්ඩරඹ ව භධයභ ඳරිය අධිෙහරිඹ ළඵෆ ශරභ ශෙොෙහ 

ශෙෝරහ භහගශම් සිදු ෙශ විනහලඹට කශයහි පිඹය ගළීමභට 

අලය ඳරී ට ෙටයුුම නිසි ඳරිදි ක්රිඹහත්භෙ ෙය ශනොභළිල 

ඵට ද ජනතහ ුමශ ඵරත් ළෙඹ  නිර්භහටඹ වී ිලශඵනහ    

අඳ ද්රය ෙහන්දු ව මුල් අසථහශේදී භධයභ ඳරිය අධිෙහරිඹ 

විසින් කභ අඳජරශේ නිදර්ලෙ නිසි ඳරී හට ර  ෙය ශනොභළිල 

ඵට ඵයඳතශ ශචෝදනහ  කල්ර නහ  ෙළරණි ගඟට ෙහන්දු වී 

ඇත්ශත් ඩීල් න ඵට න ශෙොෙහ ශෙෝරහ භහගශම්භ 

ඳළවළදිලි කිරීභ   නිහභ ඔවුන් පුනරුච්චහයටඹ ෙයන ඵ 

ඳළශනහ    

ශෙශේ වුද  හර්තහ න අන්දභට ජහිලෙ ජරම්ඳහදන වහ 

ජරහඳවන භණ්ඩරඹ ශභභ අඳජරශේ නිදර්ලෙ ඉන්දිඹහශේ 

ඳර්ශේටහඹතනඹෙට ශඹොමු ෙය ඳරී හ කිරීශම්දී තවවුරු වී 

ඇත්ශත්   4-ශභිලලිභයිඩශෝල් නම් වි හිත ෙහඵනිෙ 

ංශඹෝගඹ ෙළරණි ගඟට ෙහන්දු වී ඇිල ඵයි  කභ ංශඹෝගඹ 

ජරඹ ලීටයඹෙට මිලි ග්රෆම් 0 5  තයම් ඉතහ විලහර ප්රභහටඹ  මිර 

වී ඇිල ඵට තවවුරු වී ිලශඵනහ  ශම් අනු ශඳීම ඹන්ශන් ශම් 

පිිබඵ ක්රිඹහත්භෙ විඹ යුුම භධයභ ඳරිය අධිෙහරිඹ ශම් 

ගළටලුට නිසි භළදිවත් වීභ  සිදු ෙය  ශනොභළිල ඵයි   

ංශලෝධිත 1980 අංෙ 47 දයන ජහිලෙ ඳහරිරිෙ ඳනශත් 23 

(ආ) ගන්ිලඹ ඹටශත් ශෙොෙහ ශෙෝරහ නිසඳහදනහගහයඹ ඳත්හ 

ශගන ඹහභ වහ භධයභ ඳරිය අධිෙහරිශඹන් නිකුත් ෙය ිලබ 

ඳරිය ආය ට ඵරඳත්රඹ අශගෝසුම භ 20ළනි දින 

තහෙහලිෙ තවනම් ෙයනු රළබුහ  කශේ තවනම් ෙයනු රළබුශේ 

ෙර්භහන්තලහරහශන් ෙළරණි ගඟට ඩීල් ෙහන්දු ව ඵට නළඟුණු 

ශචෝදනහ නිහයි  නමුත් අශගෝසුම භහශේ 31ළනි දින නළත 
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ඳහර්ලිශම්න්ුම 

ය  තහෙහලිෙ ඳරිය ආය ට ඵරඳත්රඹ රඵහ ශදමින් 

භධයභ ඳරිය අධිෙහරිඹ වන් ෙයන්ශන්  භහගශම්භ ෙරුණු 

දළ වීභයි   

භධයභ ඳරිය අධිෙහරිඹ ශනභ ඳරී ටඹ  ෙය    පිිබඵ 

විභර්ලන ක්රිඹහලිඹ  ආයම්බ ෙය ශනොශයි  ශභඹ ෙය 

ිලශඵන්ශන්  භහගභ කිඹන ශදඹභ කිඹන තත්ත්ඹට භධයභ 

ඳරිය අධිෙහරිඹ ඳත් ශරහ ිලශඵනහ  කනම්  ඔවුන් ද කිඹන්ශන් 

ශභභ ඩීල් ෙහන්දු වීභ ෙර්භහන්තලහරහශේ නඩත්ුම ෙටයුත්තෙදී 

අවම්ශඵන්  අත්ළයදීභකින් සිදු ව  ඵයි  ශභඹ අවම්ශඵන් සිදු 

ව ඵ වහ ෙහන්දු වී ඇත්ශත් ඩීල් ඵ භධයභ ඳරිය අධිෙහරිඹ 

නිසි ඳරී හකින් ශතොය නහථ ෙය ඇත්ශත් ශෙශේ ද ඹන්න 

ගළටලු    

ශම් ඳහර්ලිශම්න්ුම දළන ගන්න ඕනෆ  "ශම්ෙ අවම්ඵඹ " 

කිඹහ භධයභ ඳරිය අධිෙහරිඹ තීයටඹ  ගත්ශත් ශෙොශවොභද 

කිඹන කෙ    ශනුශන් ෙයන රද ඳරී ට ශභොනහද  

ෙහශගන්ද ෙට උත්තය ගත්ශත්  ෙරුණු විභහ සිටිශේ ෙහශගන්ද 

කිඹහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්ුම දළන ගත යුුම ිලශඵනහ   

ශෙශේ වුද  ප්රශේලහීනන්  ඳන ශතොයුමරුරට අනු 

ශෙොෙහ ශෙෝරහ නිසඳහදනහගහයශඹන් ඳසු ගිඹ ෙහරඹ පුයහභ 

පිරිඳවදු කිරීශභන් ශතොය ෙළරණි ගඟට අඳජරඹ මුදහ වළරීභ සිදු 

ෙය ිලශඵනහ  ශම් පිිබඵ ඳසු ගිඹ ෙහරශේ ඔවුන්  භධයභ 

ඳරිය අධිෙහරිඹ ශත ඳළමිණිලි ෙය ඇිල ඵ ද හර්තහ නහ  ශම් 

භහගශම් අඳජරඹ ෙළරණි ගඟට මුදහ වරිනහ කිඹහ ප්රශේලහීනන් 

මීට ශඳයත් භධයභ ඳරිය අධිෙහරිඹට ඳළමිණිලි ෙය ිලබුටහ  කන් 

තත්ත්ඹ  ුමශ ශභඹ අවම්ශඵන් සිදු ව අඳද්රය ෙහන්දුවීභ  

ශර තීයටඹ කිරීශම් වළකිඹහ  ශනොභළිල ඵ ඳරියශේදින්ශේ 

අදවයි     

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  2008 01 25න දින අංෙ 

1533/16 දයන ගළට් නිශේදනඹට අනු ශේෙඹන් 25ශදශනකුට 

ළඩි ප්රභහටඹ  ශේශේ ශඹොදහ සිදු ෙයන සිඹලුභ බීභ ර්ග 

නිසඳහදනඹ කිරීශම් ෙර්භහන්ත ඳත්හ ශගන ඹහභ වහ ඳනශත් 

23ආ ගන්ිලඹට අනු ඳරිය ආය ට ඵරඳත්ර රඵහගත යුුමයි  

2008 02 01න දින අංෙ 1534/18 දයන ගළට් නිශේදනඹට අනු 

කහි උඳභහනඹන්ට ඹටත් පිරිඳවදු ෙශ අඳජරඹ ඵළවළය කිරීභ සිදු 

ෙශ යුුම අතය  ෙර්භහන්තලහරහශේ බහවිත ෙයන වි යහඹනිෙ 

ද්රය ශවෝ ගිනි ගන්නහසුලු ද්රය වළසිරීභ ම්ඵන්ධ පර්ශෝඳහඹන් 

ආදිඹ ඉදිරිඳත් කිරීභ පිිබඵ ගළට් නිශේදනර ඉතහභ 

ඳළවළදිලි වන් නහ   

නමුත්  අනහයටඹ න අන්දභට ශෙොෙහ ශෙෝරහ භහගශම් 

ගිනි ගන්නහසුලු ද්රය ශවෝ වි යහඹනිෙ වළසියවීශම්දී අලය පර් 

ආය ෂිත උඳහඹ භහර්ග නිසි ඳරිදි ක්රිඹහත්භෙ ෙය නළවළ   

භධයභ ඳරිය අධිෙහරිඹ වන් ෙයන ඳරිදි ඩීල් ශවෝ ජහිලෙ 

ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹ වන් ෙයන ඳරිදි 4-

Methylimidazole ඹන යහඹනිෙ ද්රය ෙළරණි ගඟට නිදවස වී 

ඇත්ශත් ශම් නිහයි  ජහිලෙ ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන 

භණ්ඩරඹ කෙ  කිඹනහ; භධයභ ඳරිය අධිෙහරිඹ තත් කෙ  

කිඹනහ  යහඹනිෙ ද්රය වහ ශතල් ර්ග ෙළරණි ගඟට ෙහන්දු වීභ 

ළශළ වීභ වහ පර් ආය ෂිත උඳහඹ භහර්ග ශඹොදහ ශනොභළිල 

ෙර්භහන්තලහරහෙට භධයභ ඳරිය අධිෙහරිඹ භන්න් ඳරිය 

ආය ට ඵරඳත්ර  නිකුත් ෙශශේ ශෙශේද ඹන්න ගළටලුවගත 

න අතය  තහෙහලිෙ අත් හිටව ඵරඳත්රඹ නළත ය  දින 

10ෙට ඳසු තහෙහලිෙ ඵරඳත්රඹ  ශර රඵහ දුන්ශන් ශභභ 

පර් ආය ෂිත උඳහඹ භහර්ගරට පිවිීනශභන් අනුමරු ද ඹන්න 

ඳළවළදිලි ෙශ යුුමයි  තහෙහලිෙ අත් හිටුනහ; නළත 

තහෙහලිෙ ඵරඳත්රඹ  රඵහ ශදනහ  ගරු නිශඹෝජය 

ෙථහනහඹෙුමභනි  නළත තහෙහලිෙ ඵරඳත්රඹ  රඵහ දීභ වහ 

අනුගභනඹ ෙයන රද පිිබශත ශම් ඳහර්ලිශම්න්ුම දළනගත යුුම 

ිලශඵනහ  ශම් ශල්රම් ෙයන්ශන්  ශම් යශට් ජනතහශේ ජීවිතත් 

භඟයි  ශම් යශට් ජනතහට ශම් ශඳොන්ශන් වි හිත ජරඹයි    

නිහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්ුම දළනගත යුුමයි  ශම් ඵරඳත්රඹ නළත රඵහ 

දුන් ආෙහයඹ කුභ ද ඹන්න පිිබඵ    

ශම් තත්ත්ඹ ුමශ ඳළන නන්න ඳවත ගළටලුරට පිිබුමරු 

අදහශ අභහතයයඹහ විසින් බහ වමුශේ තඵනු ඇතළයි අශප් හ 

ෙයනහ  ඇත්තටභ  අභහතයරු ශදශදශන  ශභඹට ම්ඵන්ධයි  

ජර ම්ඳහදන  වහ ජරහඳවන අභහතයයඹහ හශේභ භධයභ 

ඳරිය අධිෙහරිඹ බහය අභහතයයඹහත්  

 

ගරු රවුසහ ශකීම් මශ ළ (නගර වෆසුම්  ශළ ජ වම්පළදන 

අමළ යතුමළ) 
(ரண்புறகு நவுப் யகலம் - கத் றட்டறடல் ற்றும் 

லர்ங்கல் அகச்சர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  

Water Supply) 

ගරු භන්ත්රීුමභනි -   

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශ ළ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

පිිබුමරු ශදෙභ ඔඵුමභහට රළබිරහ ිලශඵනහ ද? ගඵහධහ 

කිරීභ   ශඵොශවොභ ශවොයි    ශදශෙන් ශභොෙ ද දන්ශන් නළවළ   

කිඹන්ශන්     

 

භභ ඳවත වන් ප්රලසනරට පිිබුමරු ඵරහශඳොශයොත්ුම 

ශනහ  

1.  අශගෝසුම භහශේ ෙළරණි ග ශේ ජර දට සිදුවීශම්දී ඊට 
ශවේුම වී ඇත්ශත් ෙය යහඹනිෙ ංශඹෝගදළයි 
වඳුනහශගන ිලශේ ද? 

2.    අතය 4-Methylimidazole නම් වි හිත ෙහඵනිෙ 
ංශඹෝගඹ ශනොභළත්ශත්ද? 

3.  අශගෝසුම භහශේ ෙළරණි ග ශේ ජර දට සිදුවීභ නිහ 
යහජය ආඹතනරට සිදුව ඳහඩු ශන් ශන් ලශඹන් 
ශෙොඳභටද? 

4.  ජර දටඹට අදහශ ීමිලභඹ පිඹය ශගන ිලශේ ද? ීමිලඹට 
පිටින් න්දි ශගවීභ  සිදු වශේ නම්   ශනුශන් ීමිලභඹ 
පිඹය ගළීමභ නතය ෙයන රේශේද? 

 ශභොෙද  න්දි ශගවීභ  න්දි ත ශේරු ෙශශේ ශෙොශවොභද 
කිඹන කෙ දළනගන්න ඕනෆ  කශේ නළත්නම්  ීමිලශඹන් 
පිට  ඹට ගනු - ශදනු වයවහ ද ශම් න්දි ශගවීභ සිදු වශේ 
කිඹන කෙ දළනගන්න ෙළභළිලයි   

5.  ජර දට සිදු වීභ ශනුශන්  ශෙොෙහ ශෙෝරහ ශ්රී රංෙහ 
භහගභ  න්දි මුදර  ශගහ ඇේද?    ෙය ආඹතනර ට  
ෙය ප්රභහටශඹන්ද?   වහ න න්දිඹ ත ශේරු ෙයන 
රේශේ ෙය ආඹතනඹ  ද? 

6.   ශෙොෙහ ශෙෝරහ බිඹගභ ෙර්භහන්තලහරහට ඳරිය 
ආය ට ඵරඳත්රඹ රඵහ දීභ වහ පර් ආය ෂිත උඳහඹ 
භහර්ග සථහපිත කිරීභ ඇුමළු සිඹලු ශෙොන්ශේසි පුයහ ඇිල 
ඵට විලෙ න්ශන් ද? 

7.   ශභභ ජර දටඹ සිදු වීභ ම්ඵන්ධශඹන් ඉදිරිඹට සිදු න 
ඳරී ට වහ ීමිලභඹ පිඹය ිලශේ ද?  කශේ නම්  හ 
ෙශර්ද? 

221 222 

ගගරු අනුය දිහනහඹෙ භවතහ  



2015 ඔ ශතෝඵර් 06  

8. ෙළරණි ගඟට මුදහ වළරුණු සිඹලු ෙර්භහන්තලහරහ අඳජර 
මරහර ශොඹහ ඵළලීභ වහ ශගන ඇිල ක්රිඹහ භහර්ගඹ 
කුභ ද කිඹහ දළනගන්න ෙළභළිලයි   

 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ඔඵුමභහට ශඵොශවොභ සුමිලයි  
  

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
යජඹ ශනුශන් පිිබුමය  රඵහ ශදන්න  
 

ගරු රවුසහ ශකීම් මශ ළ  
(ரண்புறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ශම් ෙහයටඹ අභහතයහංල 

ශදෙෙට ශඹොමු ශරහ ිලශඵනහ  ඔඵුමභහට පිිබුමය අලය 

ශන්ශන් භශගන්ද  නළත්නම් ඳරිය අභහතයුමභහශගන්ද? 
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශ ළ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශම් ප්රලසනඹ අනු  යජශඹන් තභයි භට පිිබුමය ඕනෆ  
 

ගරු රවුසහ ශකීම් මශ ළ  
(ரண்புறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 
ශම් ප්රලසනඹට භට ශවට පිිබුමය  රඵහ ශදන්න පුළුන්  ඳරිය  

අභහතයුමභහත් භඟ ෙථහ ෙයරහ  භභ පිිබුමය රඵහ ශදන්නම්  
ශභොෙද  ඳරිය අභහතයහංලඹ දළන් අිලගරු ජනහධිඳිලුමභහට 
ඳළරිරහයි ිලශඵන්ශන්  ගඵහධහ කිරීභ    ෙට භභ ඔඵුමභහට ශවට 
පිිබුමය රඵහ ශදන්නම්  ගඵහධහ කිරීභ   අශප් අභහතයහංලඹට අදහශ 
ෙරුණු හෙච්ඡහ ෙයරහ භභ පිිබුමය රඵහ ශදන්නම්  

 

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

කෙ ප්රලසනඹ  නිහ  කෙුමශරහ කෙ උත්තයඹ  ශදන්න 

පුළුන්  ගරු ඇභිලුමභනි  යජඹ ශනුශන් කෙ පිිබුමය  රඵහ 

ශදන්න පුපන් ශන්ද? 
 

ගරු රවුසහ ශකීම් මශ ළ  
(ரண்புறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

ඔේ 
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශ ළ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  විදයහත්භෙ ශවෝ  වයත් 

ශවෝ  විඹහනුඵේධ මරහරඹන් භත ඳදනම් ශඵදහ දී ිලශඵන තයභ 

ශභයින් ශඳශනනහ    ශෙශේ ශතත් භභ ආණ්ඩුශන් 

ප්රලසනඹ  අවරහ ිලශඵනහ  
 

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු යවුෂස වී ම් ඇභිලුමභහ    ප්රලසනඹට යජශඹන් පිිබුමය  

රඵහ ශදන්න පුළුන් ද? ගඵහධහ කිරීභ   
 

ගරු රවුසහ ශකීම් මශ ළ  
(ரண்புறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

 කුමභහ ඉන්නහ   ගඵහධහ කිරීභ   නමුත් ශදන්නහභ පිිබුමරු 

රඵහ ශදන්න අලය ශන්ශන් නළවළ   කශවභ පිිබශත  නළවළ    

ගරු අනුර දිවළනළයක මශ ළ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශදන්නහභ කෙට අයශගන ක ශෙශන  පිිබුමය ශදන්න  
 

ගරු රවුසහ ශකීම් මශ ළ  
(ரண்புறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

නළවළ  කශවභ නම් ඔඵුමභහ ශනභ ප්රලසනඹ  අවන්න  

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු යවුෂස වී ම් ඇභිලුමභහ  ඔඵුමභහට පිිබුමය  රඵහ ශදන්න 

පුළුන් ශන්ද? 
 

ගරු රවුසහ ශකීම් මශ ළ  
(ரண்புறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

භභ නගය ළරසුම් වහ ජර ම්ඳහදන අභහතයහංලඹ ශනුශන් 

පිිබුමරු රඵහ ශදන්නම්  
 
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශ ළ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  - 
 

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Minister you can reply on behalf of both 

Ministries. Can you not? Then, he will be satisfied.  

 

ගරු රවුසහ ශකීම් මශ ළ  
(ரண்புறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Yes, I will reply. Sir, of the two Ministers, I am the 

only Cabinet Minister present in the House. The other is a 

Deputy Minister.  

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Yes. The Hon. Member can ask another Question 

subsequently, if he is not happy with your reply.  

 

ගරු (ආචළර්ය) වරත් අමුණුගම මශ ළ 
(ரண்புறகு (கனரறற) சத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Actually, you will be replying on behalf of the 

Government. 

 

ගරු රවුසහ ශකීම් මශ ළ  
(ரண்புறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Yes.  
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශ ළ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  යශට් ප්රලසන ඳළන 

නන්න්ශන්  - 
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ඳහර්ලිශම්න්ුම 

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

භහ හිතන වළටිඹට ඔඵුමභහ අවපු ප්රලසනඹට උත්තයඹ  ශදන්න 

කුමභහ කෙඟ වුටහ  
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශ ළ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  භධයභ ඳරිය අධිෙහරිශඹන් 

ව ජහිලෙ ජර ම්ඳහදන වහ  ජරහඳවන භණ්ඩරශඹන් භහ අහ 

ිලශඵන ප්රලසනරට ශභුමභහ භට  ම්පර්ට පිිබුමරු  රඵහ ශදනහ 

නම් භහ ඊට කෙඟ ශනහ    ශභොෙද  ගරු නිශඹෝජය 

ෙථහනහඹෙුමභනි  - 
 

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු යවුෂස වී ම් ඇභිලුමභහශේ පිිබුමය ඳදනම් ෙය ශගන  - 
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශ ළ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ප්රලසනඹ කි ේහට ඳසු ආඳසු 
විහද ෙයන්න ඵළවළ  ප්රලසන ඳළන නන්න්ශන් ගළට් ඳත්රඹ ශවෝ 
විඹඹන් ඵර ඵරහ ශනොශයි  ෙළරණි ගඟ දටඹ න ශෙොට කඹ 
අදහශ න්ශන් ජහිලෙ ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹට 
විතයයි  භධයභ ඳරිය අධිෙහරිශේ ගළට් ඳත්රඹ ශන තළනෙ    
නිහ  ෙ ශන්න ඵළවළ කිඹරහ ගළට් ඳත්රඹ ඵර ඵරහ ප්රලසන - 
අර්බුද  - ඳළන නන්න්ශන් නළවළ  අර්බුද ඳළන නන්න්ශන් අර්බුද 
විධිඹටයි      ආඹතනරට විශලේ විඹඹ  ඳළරිරහ ිලශඵනහ  
ආණ්ඩු  වළටිඹට කඹට ම්පර්ට පිිබුමය  රඵහ දිඹ යුුම 
ිලශඵනහ  

 

ගරු රවුසහ ශකීම් මශ ළ  
(ரண்புறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ශම් ප්රලසනඹ ශභොන 

අභහතයහංලඹට අයිිල වුටත් අඳ මුළුභවත් යජඹ නිශඹෝජනඹ 

ෙයමින්  ඊට පිිබුමය  රඵහ ශදනහ    ගී භ භහ ඵහය ගන්නහ   
 

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු අනුයහධ ජඹයත්න නිශඹෝජය ඇභිලුමභහ  
 

ගරු අනුරළධා ජයරත්න මශ ළ (මශලෆලි වංලර්ධාන ශළ 

පරිවර නිතයෝජය අමළ යතුමළ) 
(ரண்புறகு அதர ஜத்ண - கரலி  அதறறருத்ற ற்றும் 

சுற்நரடல் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of 

Mahaweli Development and Environment) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ඳරිය අභහතයහංලඹ 

ම්ඵන්ධ ශෙොටට පිිබුමරු දීශම් වළකිඹහ භට ිලශඵනහ  ගඵහධහ 

කිරීම්  

 

ගරු රවුසහ ශකීම් මශ ළ  
(ரண்புறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  අශප් ශම් බහ ගර්බශේ 

ම්ප්රදහඹ අනු ප්රලසනඹ  ඳළන නළඟුටහභ අභහතයහංල ී ඳඹ  

ශන ශනභ ඊට පිිබුමරු රඵහ ශදන්ශන් නළවළ   

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

 ෙ වරි  

 

ගරු රවුසහ ශකීම් මශ ළ  
(ரண்புறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

ෙළබිනට් අභහතයයශඹකු වළටිඹට භහ අභහතයහංල ශදෙටභ 

අදහශ පිිබුමරු රඵහ ශදනහ  භධයභ ඳරිය අධිෙහරිඹත් ක ෙ 

ෙථහ ෙයරහ භහ ඊට පිිබුමරු රඵහ ශදන්නම්  

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශවොයි   

මීශඟට  ගරු හසුශේ නහනහඹ ෙහය භන්ත්රීුමභහ   ඔඵුමභහශේ 

රීිල ප්රලසනඹ භුම ෙයන්න   

 

ගරු ලළසුතද්ල නළනළයක්කළර මශ ළ 
(ரண்புறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  භට ශම් අසථහ රඵහ දීභ 

ගළන ඔඵුමභහට සුමිලයි  

ශම් ගරු බහශේ ෙටයුුම රඳහහිනිශඹන් විෙහලනඹ කිරීභ 

ම්ඵන්ධශඹන් ඔඵුමභහ විසින් ඹම් හයටඹ  ශනොෙශ අතය  ශම්  

බහශේ ෙටයුුම රඳහහිනිශඹන් විෙහලනඹ කිරීශම් දී   රඳ 

යහමුර ශන  කිරීභට ඉඩ ශනොරළශඵන ආෙහයඹට 

ඔඵුමභහශේ නිශඹෝගඹ    ආඹතනරට  රඵහ දීභ අලය ඹළයි 

කිඹහ භහ හිතනහ  භහ කශේ කිඹන්ශන්    පිිබඵ භහ ෙයපු 

නිරී ටඹ  අනුයි    නිරී ටඹ කුභ ද  සිේධිඹ කුභ ද 

කිඹන ෙහයටඹ  භහ විසතය ෙයන්න ඹන්ශන් නළවළ      නිහ    

රීිල ප්රලසනඹ  වළටිඹට  භහ ශම් ෙහයටඹ ඔඵුමභහශේ අධහනඹට 

ශඹොමු ෙයනහ   

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශ ළ (විහලවිදයළ අධායළපන 

ශළ මශළමළර්ග අමළ යතුමළ වශ පළර්ලිතම්න්තුතේ  

වභළනළයකතුමළ) 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - தல்ககனக்கக கல்ற 

ற்றும் தடுஞ்சரகனகள் அகச்சரும் தரரளுன்நச்  

சகத பல்ரும்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of University 

Education and Highways and Leader of the House of 

Parliament) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ගරු හසුශේ 

නහනහඹ ෙහය භන්ත්රීුමභහ භුම ෙශ රීිල ප්රලසනඹ ගළන අපි ඳ  

නහඹෙ රැසවීශම්දී ෙථහ ෙයමු   

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු බහනහඹෙුමභනි  කුමභහශේ අදව වුශණ්- 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශ ළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

We can discuss at the Party Leaders' Meeting as to 

what exactly happened.  
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ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධාන මශ ළ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  භට රීිල ප්රලසනඹ  භුම 
ෙයන්න අසථහ ශදන්න  

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීුමභහ  රීිල ප්රලසනඹ ඉදිරිඳත් ෙයන්න  

 
ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධාන මශ ළ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  අද ඳහර්ලිශම්න්ුම නයහඹ 

ඳත්ර ශේ  දිනට නිඹමිත ෙටයුුමර ශඹෝජනහ අංෙ 13 ඹටශත් 

ිලශඵන "විදුලි ංශේල ඵදු (ංශලෝධන) ඳනත් ශෙටුම්ඳත"  

ශරේසධහධිෙයටශේ අයෝශඹෝගඹට ර  වී ඇිල ඵ ඔඵුමභහ විසින් 

මීට විනහඩි ී ඳඹෙට ඉසය ශරහ ඳහර්ලිශම්න්ුමට දළනුම් 

දුන්නහ  අදහශ ශඳත්භ ඊශේ ශරේසධහධිෙයටඹ ඉදිරිශේ ගනු රළබ 

අසථහශේදී ශභභ ඳනත් ශෙටුම්ඳත ඉල්රහ අස ෙය ගන්නහ ඵ  

දළනුම් දීරහ ිලශඵනහ  කඹ කශේ ෙයනහද  නළේද කිඹන  ශේ 

ඳහර්ලිශම්න්ුම දළන ගන්න ෙළභළිලයි   

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Leader of the House, your comments on this, 

please. 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශ ළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි Secretary-General ටත් දළනුම් දුන්නහ    ශඹෝජනහ 
ඉල්රහ අසෙය ගන්නහ කිඹරහ  We will be withdrawing Item 
No. 13 today. 

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

It will be done at the right time. 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශ ළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

There is a time to withdraw.  It will be withdrawn 

soon after - [Interruption.] 

 
ගරු විමල් වීරලං මශ ළ   
(ரண்புறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  භහ රීිල ප්රලසනඹ  භුම 

ෙයනහ  

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු විභල් වීයංල භන්ත්රීුමභහ  

ගරු විමල් වීරලං මශ ළ   
(ரண்புறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ඔඵුමභහට ශඵොශවොභ 

සුමිලයි   

ඳසු ගිඹ දිනෙ ඳහර්ලිශම්න්ුමශේදී භභ ගරු 

ෙථහනහඹෙුමභහශගන් ලිඛිත ඉල්රහ සිටිඹහ   ආය ෙ 

වමුදහරට කශයහි ශදමුහුන් විශලේ අඳයහධ අධිෙයටඹ  ශම් 

යශට් පිහිටුන්නට ඹන ෙහයටඹ ගළන විහදඹ  අලය ඵ  

නමුත් ශම් ිලශේ ළඩටවන ුමශත්   වහ අසථහ  දීරහ 

ිලශඵන ඵ  ශඳශනන්නට නළවළ   

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  අද ආය ෙ වමුදහ ෙවුරු 

ඇුමශට ගිහිල්රහ ශඳොලීසිඹ විභර්ලන ෙයනහ  වමුදහ නිරධහරින්ට 

විරුේධ ඳරී ට ශෙශයනහ  කඹ ශම් යශට් දළළන්ත ප්රලසනඹ    

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Committee on Parliamentary Business  කශ  දී   ගළන 
ෙථහ ෙයන්න ඕනෆ  

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශ ළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  අපි ශම් ගළන ඳසු ගිඹ ඳ  

නහඹෙ රැසවීභෙදී හෙච්ඡහ ෙශහ   අපි ශඳොශයොන්දු වුටහ  

"විහදඹ  ශදනහ" කිඹරහ  නමුත් ශම් න විට ගරු 

අග්රහභහතයුමභහත් පිට යට ඉන්ශන්  විශේල ඇභිලුමභහත් පිට යට 

ඉන්ශන්  ශභුමභහ ශදමුහුන් අධිෙයටඹ  ගළන කිඹනහ   ත් 

කශවභ ශදඹ    ශඹෝජනහශේ නළවළ   

 
ගරු විමල් වීරලං මශ ළ   
(ரண்புறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ශභොෙද නළත්ශත්?  

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශ ළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නළවළ   හ ඔඵුමභහ දහපු චන   

 
ගරු සුජීල තවේනසංශ මශ ළ (ජළ යන් ර තලතෂඳ රළජය 

අමළ යතුමළ) 
(ரண்புறகு சுஜல ரசணசறங்க - சர்வதேச வர்த்ேக இராஜாங்க  

அகச்சர்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 

International Trade) 

ඔේ  කුමභහශේ ඔළුශේ ිලශඵන ශේල් ශම් ෙථහ ෙයන්ශන්  

 
ගරු අජිත් පී. තපතර්රළ මශ ළ (විදුලිබ ශළ පුනර්ජනනීය 
බක්ති නිතයෝජය අමළ යතුමළ) 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர - மின்வலு மற்றும் 

புதுப்தறக்கத்க்க சக்ற தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  

Renewable Energy) 
භන්ත්රීුමභහ ඉංරීසි දන්ශන් නළේද? කශවභ ශදඹ  නළවළ  ගඵහධහ 
කිරීම්  
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ඳහර්ලිශම්න්ුම 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශ ළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අඳට ශඳශනන්ශන් නළවළ කශවභ කෙ   කුමභහට ශඳශනනහ 

ඇිල  දළන් ශභතළන  හිටපු ජනහධිඳිලුමභහත් ඉන්නහ  භභ හිටපු 

ජනහධිඳිලුමභහශගන් අවන්න ෙළභළිලයි  ශදමුහුන් අධිෙයටඹ  

ිලශඵනහ ද කිඹරහ? ිලශඵනහ ද? ගඵහධහ කිරීම්  

 
ගරු විමල් වීරලං මශ ළ   
(ரண்புறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  විශේල විනිසුයන් ශම් 

අධිෙයටඹට නඩු අවන්න  කනහ; ීමිලඥඹන් කනහ    හශේභ 

ඳරී ෙඹන් කනහ; අධි ශචෝදෙඹන් කනහ  ශම් ඔ ශෙොභ 

කෙුම ශරහ ශම් නඩු අවනහ  කශවභ න විට ශෙොශවොභද ශම්ෙ 

ශදමුහුන් අධිෙයටඹ  ශනොශයි කිඹන්ශන්? ශදමුහුන් කිඹන නභ 

නළිල වුටහට ශම්ෙ ඳළවළදිලිභ විශේල අධිෙයටඹ   ගඵහධහ 

කිරීම්  

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශ ළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ශදමුහුන් කිඹන චනඹ  

නළවළ  ශම් අිලන් දහශගන  ගඵහධහ කිරීම්  

 
(තම් අලවහාළතේදී විපක්තේ මන්ත්රීලරුන් පිරිවක් බෆනරයක් 

ප්රදර්නය කරන දී.) 
(இச்சந்ர்ப்தத்றல் சறன றர்க்கட்சற உறுப்தறணர்கள் எரு 

தரகககக் கரட்சறப்தடுத்றணரர்கள்.) 
(At this stage some Members of the Opposition displayed a banner.) 

 

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker)  
ශභළනි ශේල් ශම් ගරු බහශේ  ප්රදර්ලනඹ කිරීශභන් 

ශකින්න කිඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ  ගඵහධහ කිරීම්  

ගරු බහනහඹෙුමභනි  අද දින නයහඹ ඳත්රශේ  ෙටයුුම ආයම්බ 

ෙයන්න  ගඵහධහ කිරීම්  

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශ ළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අය ඵරන්න  ශභොනහද ෙයන්ශන් කිඹරහ  ගඵහධහ කිරීම්  

 ෙටයි ෙෆ ගළහුශේ  

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please!  
ගරු භන්ත්රීරුනි  ෙරුටහෙය ඉගන්න  ගඵහධහ කිරීම්   

ගරු බහනහඹෙුමභනි  ඔඵුමභහ ඳහර්ලිශම්න්ුමශේ ප්රධහන 

ෙටයුුම ආයම්බ ෙයන්න    

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශ ළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  භභ අශප් හිටපු 

ජනහධිඳිලුමභහශගන් අවන්න ෙළභළිලයි ශම් ශඹෝජනහශේ ශදමුහුන් 

අධිෙයටඹ  ගළන  වන් ශනහ ද කිඹරහ  There is no 

hybrid court. ශදමුහුන් අධිෙයටඹ  කිඹන ශදඹ  නළවළ  නළිල 

ශේල් ගළන ෙථහ ෙයන්න කඳහ  ගඵහධහ කිරීම්  අපි හිටපු 

ජනහධිඳිලුමභහශගන් අවමු   hybrid court කෙ  ිලශඵනහ ද 

කිඹරහ  ගඵහධහ කිරීම්  

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ෙරුටහෙය හඩි ශන්න  Order, please!  ඔඵුමභන්රහ දළන් 

ඔඹ ඵළනයඹ ප්රදර්ලනඹ ෙශහ  ශන්   ෙරුටහෙය හඩිශන්න   

බහශේ ෙටයුුම ඳත්හශගන ඹහභ වහ  ගරු භන්ත්රීුමභන්රහ 

ෙරුටහෙය හඩිශන්න  ගඵහධහ කිරීම්  

 

ගරු රවුසහ ශකීම් මශ ළ  
(ரண்புறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු යවුෂස වී ම් ඇභිලුමභහ  ඔඵුමභහශේ point of Order කෙ 

ඉදිරිඳත් ෙයන්න   

 

ගරු රවුසහ ශකීම් මශ ළ  
(ரண்புறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Hon. Deputy Speaker, හභහනයශඹන් ශභළනි සිදු වීභ   
වුටහභ අශප් විභල් වීයංල භන්ත්රීුමභහ ක ත් ජහතීන්ශේ 
ංවිධහනශේ මරසථහනඹ ඉසයවට ගිහිල්රහ උඳහඹ 
ෙයනහ ශන්  කුමභහ අද    හශේ උඳහඹ ශනොෙය   අශප් 
ඳහර්ලිශම්න්ුම බහ ගර්බඹ ුමශ භන්ත්රීරුන් ඵළනර් කෙ  

අල්රහ ශගන  සිටිේදී   කුමභහශේ  mobile phone  කශෙන් කභ 
ඵළනයශේ  පින්තූය ගන්නහ භභ දළ ෙහ  කුමභහ කශවභ ෙශහභ  

ඊට ඳසු සිදු ශන්ශන් අඳට ඳහර්ලිශම්න්ුම ුමශට mobile 

phones  ශගන  භට  අය නළිල න කෙයි  ගඵහධහ කිරීම්  
කුමභහ කළනි ශදඹ   ශනොෙශ යුුම ිලබුටහ  කුමභන්රහශේ 
වුභනහ න්ශන් ශභළනි ශේල්ලින් තභන්ට අලය ව 
ප්රසිේධිඹ රඵහ ගළීමභ විතයයි   කඹ අපි ෙවුරුත් දළ ෙහ  
 ශෙන් සිදු න්ශන් අපි ෙහටත් ඳහර්ලිශම්න්ුම ුමශට 

mobile phone  කෙ  ශගන කන්නට අය නළිල න කෙයි  
කඹ අශප් අයිිලහසිෙම් ෙඩ කිරීභ  ශනහ   

 

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු යවුෂස වී ම් ඇභිලුමභහ   ඔඵුමභහශේ අදවස ටිනහ   

ඳහර්ලිශම්න්ුමශේ  ශගෞයඹ රැෙ ගළීමභ අඳ සිඹලු ශදනහශේභ  

ගී භ  ශනහ  කභ නිහ ශභළනි ශේල් කිරීශම් අයමුට 

න්ශන්   පින්තූය රඵහ ගළීමභ නම්  - ගඵහධහ කිරීභ     ගරු විභල් 

වීයංල භන්ත්රීුමභහ  

 

ගරු විමල් වීරලං මශ ළ   
(ரண்புறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  භභ ශෙොටි ංවිධහනශේ 

නහඹෙ ප්රබහෙයන් ක ෙ හෙච්ඡහ ඳත්න්න ගිශේ නළවළ  ගඵහධහ 

කිරීම්  ප්රබහෙයන්ශගන් ල්ලි ගත්ශතත් නළවළ  ප්රබහෙයන්ශගන් 

ල්ලි ගත්ත    අඹ ක ෙ හෙච්ඡහ ඳත්පු අඹට ශම් ෙථහ 

කිඹන ශෙොට රිශදනහ   ෙ අඳට ශත්රුම් ගන්න පුළුන්  
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ෙරුටහෙය ශම් යශට් ආය ෙ වමුදහ බිලි ශදන්න කඳහ  ශම් 

යශට් වමුදහ සුේදන්ශේ අධිෙයටඹෙට ඳහහ ශදන්න කඳහ    

අඳයහධඹ ෙයන්න ඉඩ ිලඹන්න ඵළවළ   ෙයි භභ කිඹන්ශන්  - 

ගඵහධහ කිරීම්  

 
ගරු සුජීල තවේනසංශ මශ ළ  
(ரண்புறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු සුජී ශේනසිංව භන්ත්රීුමභහ  ගඵහධහ කිරීම්  

 
ගරු සුජීල තවේනසංශ මශ ළ  
(ரண்புறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

 ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ශම් ඳහර්ලිශම්න්ුම ුමශ 

අනුගභනඹ ෙශ යුුම රීිල ිලශඵනහ  අඳට ඳත්තය ශගනළල්රහ 

කිඹන්න ඵළවළ  ශඵෝඩ් අල්රහශගන  හ කිඹන්න කිඹරහ 

කිඹන්න ඵළවළ  විභල් වීයංල භන්ත්රීුමභහ mobile phone කෙ  

ශගනළල්රහ   ඵහර ප්රචහයඹ වහ   mobile phone කශෙන් ශම් 

ඵළනයඹ රඳගත ෙශහ  ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ඔඵුමභහ 

ශම් ඵළනර් කෙ ඉත් ෙයන්න ඕනෆ  ඳර්ලිශම්න්ුම ුමශ අඳට 

ශභශවභ ක්රිඹහ  ෙයන්න ඵළවළ   තභන්ට ඔළුශේ අභහරු  

ිලබුටහට   තභන්ශේ හිශත් ිලශඵන භනසගහතරට අනු විහද 

ඉල්රන්න ඵළවළ  තභන්ශේ ශගදය ිලශඵන ප්රලසන ගළන ශභතළන 

ඇවිල්රහ ෙථහ ෙයන්න ඵළවළ    හ ගළන ශභතළන විහද ඉල්රන්න 

ඵළවළ  ශනෝනහශේ ිලශඵන ප්රලසන  කුසසිශේ ිලශඵන ප්රලසන  

ෙ කුසසිශේ ිලශඵන ප්රලසන ගළන ඳහර්ලිශම්න්ුමශේ ෙථහ ෙයන්න 

ඵළවළ  ඳහර්ලිශම්න්ුම ිලශඵන්ශන් ළදගත් ෙරුණු ගළන ෙථහ 

ෙයන්නයි  කිසිභ හධෙඹ  නළුම විහදඹ  ඉල්රන්න ඵළවළ  

ගඵහධහ කිරීම්  

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශභභ බහශේ ෙටයුුම ෙය ශගන ඹෆභ වහ ගරු භන්ත්රීරුන් 

න්සුන් ශන්න  

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශ ළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
නෆඟී සටිතේය. 
ளந்ரர். 

rose. 

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඳහර්ලිශම්න්ුමශේ බහනහඹෙුමභහ  

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශ ළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ඔඵුමභහ ශම්ෙට ඉඩ ශදනහ 

ද? ගඵහධහ කිරීම්  

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ෙරුටහෙය ඔඹ ඵළනයඹ ඉත් ෙයන ශර භහ ගරු 

භන්ත්රීරුන්ශගන් ඉල්රහ සිටිනහ  තමුන්නහන්ශේරහ බහශේ 

ෙහරඹ ශගොඩ  රඵහ ගත්තහ   ගඵහධහ කිරීම්   

මීශඟට  ප්රධහන ෙටයුුම  

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශ ළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඵළනර් කෙ උසහශගන ආශඹත් කනහ  ගඵහධහ කිරීම්  

 

ගරු මන්ත්රීලරතයක් 
(ரண்புறகு உறுப்தறணர் எருர்) 

(An Hon. Member) 
කිබඹට දභන්න  ගඵහධහ කිරීම්  
 

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීරුන්ශගන් භභ ශඵොශවොභ ඕනෆෙමින් ඉල්රහ 
සිටිනහ  ෙරුටහෙය ඳහර්ලිශම්න්ුම බහ ගළඵ ුමශ ඔඹ විධිඹට 
වළසිරීශභන් ශකින්න කිඹරහ  ගඵහධහ කිරීම්  ශම් භන්ත්රීරුන්ට 
ෙරුටහෙය ඔඹ සථහනශඹන් ඉත් ඹන්න කිඹරහ ඳළවළදිලි 
කිඹන්න සිේධ ශනහ  තමුන්නහන්ශේරහශේ ආනරට ඹන්න 
කිඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ  ගඵහධහ කිරීම්  තමුන්නහන්ශේරහ ඔඹ 
සථහනශඹන් ඉත් වුශණ් නළත්නම්  බහශේ ෙටයුුම තහෙහලිෙ 
අත් හිටුන්නට සිදු ශනහ  ගරු භන්ත්රීරුන් වතය ශදනහභ 
ෙරුටහෙය ඔඹ සථහනශඹන් ඉත් ශන්න  ෙරුටහෙය ගරු 
භන්ත්රීරුන් තභන්ශේ ආනරට ඹන්න  ගඵහධහ කිරීම්  
ෙරුටහෙය ගරු භන්ත්රීරුන් ඔඹ ඵළනර් කෙ ඉත් ෙය ශගන 
තභන්ශේ ආනරට ඹන්න  ගඵහධහ කිරීම්   බහශේ ෙටයුුම 
ඳත්හශගන ඹෆභ අඳවසු නිහ ශභභ බහ  විනහඩි 10ෙට අත් 
හිටුන්නට තීයටඹ ෙයනහ  

 

රැවහවීම ඊට අනුකල  ළලකළලිකල අත් හිටුලන දින්  
අ.භළ.1.50ට නෆල  පලත්ලන දී. 

அன்தடி, அர்வு தற.த. 1.50 றக இகடறறுத்ப்தட்டு 

லண்டுந் தரடங்கறற்று.  

Sitting accordingly suspended till 1.50 p.m. and then resumed.  
 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රධහන ෙටයුුම ආයම්බශේදී ශඹෝජනහ  අංෙ 01   
  

පළර්ලිතම්න්තුතේ රැවහවීම් 
தரரளுன்ந அர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

I 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශ ළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I move,  

“That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7 of 

the Parliament, henceforth, the hours of sittings of Parliament on 

Tuesdays, Wednesdays and Thursdays shall be 1.00 p.m. to 7.30 

p.m. and on Fridays shall be 1.30 p.m. to 7.30 p.m.. At 6.30 p.m. 
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ඳහර්ලිශම්න්ුම 

on Tuesdays, Wednesdays, Thursdays and Fridays Standing 

Order No. 7(5) of the Parliament shall operate. On Tuesdays, 

Wednesdays, Thursdays and Fridays at 7.30 p.m. Mr. Speaker 

shall adjourn the Parliament without question put.” 
 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්ම  විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்றுக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

II 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශ ළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I move, 

“That notwithstanding the motions agreed to by Parliament on 
23.09.2015, and this day, the hours of sitting on Tuesday 06th 

October, 2015 shall be 1.00 p.m. to 6.30 p.m.. At 6.30 p.m. Mr. 

Speaker shall adjourn the Parliament without question put.” 
 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්ම  විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்றுக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

වහාළලර කළරක වභළල (ලයලවහාළදළයක) 
றகனறற் குள (சட்டரக்கம்) 

STANDING COMMITTEES (LEGISLATIVE) 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශ ළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I move,  

“That two Legislative Standing Committees be appointed to be 

designated Standing Committee “A” and Standing Committee 

“B” respectively. 

That each Committee do consist of fifteen (15) Members and that 
the Speaker be empowered to add not more than fifteen (15) 

additional  Members to serve on the Committee during the 

consideration of any particular Bill; 

That four (04) Members shall be the quorum of each 

Committee.” 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්ම  විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்றுக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
විදුලි වංතද් බදු (වංතෝධාන) පනත් 

තකටුම්ප  
தரகனத்தரடர்பு அநவீடு (றருத்ம்) 

சட்டபனம் 

TELECOMMUNICATION LEVY (AMENDMENT) 

BILL 

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශ ළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I wish to withdraw Item No. 13 on the Order 

Paper.- Telecommunication levy (Amendment) Bill. 

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Does the House agree? 

 

ගරු මන්ත්රීලරු  
(ரண்புறகு உறுப்தறணர்கள்) 

 (Hon. Members) 

Aye. 
 

අලවර තදන දුල  පනත් තකටුම්ප  ඉල්ළ අවහකර ගන්නළ දී. 
சட்டபனம், அதறபெடன் ரதஸ் ததநப்தட்டது. 

Bill, by leave, withdrawn. 
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශ ළ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු අනුය දිහනහඹෙ භන්ත්රීුමභනි  ඔඵුමභහශේ point of 

Order කෙ ශභොෙ ද?  

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශ ළ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  2015 ළප්තළම්ඵර් 22 ළනි 

දහ භහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්ුමශේදී සථහය නිශඹෝග 23(2) ඹ ටශත් 

ප්රලසනඹ  අමින් ඇන්ට් ගහර්ඩ් ගනු - ශදනු පිිබඵත්    ගනු 

- දෙනුව වසන් කිරීම සහා ෙරන උත්සාහයන් පිළිබවත්, ඒ 

වහ භළදිවත් වී සිටින පුේගරඹන් පිිබඵත්    හශේභ   

ඳරී ටඹ දිඹත් වුණු ආෙහයශේ ඳිලන ළෙ මුසු තළන් 

පිිබඵත් ගරු අග්රහභහතයයඹහශගන් ෙරුණු විභහ  ෙට 

ඳළවළදිලි කිරීභ  ඵරහශඳොශයොත්ුම වුටහ  ගරු නිශඹෝජය 

ෙථහනහඹෙුමභනි  දළන් භට ශඳශනන විධිඹට ඳරී ට ඹටඳත් 

ශනහ විතය  ශනොශයි    ක්රිඹහලිශේ මුළුභනින්භ ළෙමුසු 

තළන් ඇිල ෙයරහ ිලශඵනහ විතය  ශනොශයි    ම්ඵන්ධශඹන් 

ඳහර්ලිශම්න්ුමට පිිබුමය  රඵහ දීභත් ශභතයම් ෙහරඹ  ප්රභහද 

කිරීශභන් ශඳන්නුම් ෙයන්ශන් ඳහර්ලිශම්න්ුමටද ශම් ෙරුණු 

න් කිරීභ වහ ඹම් ප්රඹත්නඹ  දිඹත් ශමින් ිලශඵන ඵයි  

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ළප්තළම්ඵර් 22 ළනිදහ කඹ 

ඳහර්ලිශම්න්ුමට ඉදිරිඳත් ෙශහ වුටහට භහ කඹ ශඹොමු ෙශශේ දින 

වතයෙට ඳභට ශඳය    කිඹන්ශන් ඳසු ගිඹ 18 ළනි දහ විතය  භහ 

ඳසු ගිඹ 22 ළනි දහ භ පිිබුමය  ඵරහශඳො ශයොත්ුම වුටහ  ගරු 

නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ආන්න ලශඹන් ගත්ශතොත් ශම් 

න විට දින 18ෙට ආන්න ෙහරඹ  ගත ශරහ ිලශඵනහ  

තභත් ආණ්ඩුශන් නිලසචිත ප්රෙහලඹ  නළවළ  ශවට පිිබුමරු 

ශදනහද  කශවභ නළත්නම් ශම් ිලශේ පිිබුමරු ශදනහද කිඹහ 

දන්ශන් නළවළ  ශම් ප්රලසනඹ ඔශවේ ඇශදමින් ඹන තත්ත්ඹ  භුම 

ශරහ ිලශඵනහ  මීට ශඳයත් භහ ඳහර්ලිශම්න්ුමශේදී ශම් ප්රලසනඹ 

විභහ සිටිඹහ    නිහ භහ ආණ්ඩුශන් දළන ගන්න ෙළභළිලයි  ශම් 

ප්රලසනඹට පිිබුමරු රඵහ ශදන්ශන් ශෙොයි ශභොශවොශත්ද  ෙදහද 

කිඹහ  

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශ ළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  රඵන ඳහර්ලිශම්න්ුම රැසවීම් 

හයශේදී අනිහර්ඹශඹන්භ කභ ප්රලසනඹට උත්තය රඵහ ශදනහ  
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ගගරු ර සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ  
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නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඊශඟ ඳහර්ලිශම්න්ුම රැසවීම් හයශේදී උත්තය රඵහ ශදයි  
 

කල් ෆබීම 
எத்றகப்பு 

ADJOURNMENT 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශ ළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  "ඳහර්ලිශම්න්ුම දළන් ෙල් 

තළබිඹ යුුමඹ" යි භහ ශඹෝජනහ ෙයනහ  

 
ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 
 

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

බහ ෙල් තඵන අසථහශේ ශඹෝජනහ  ගරු හිරුනිෙහ 

ශප්රේභචන්ද්ර භවත්මිඹ  ඔඵුමමිඹශේ ශඹෝජනහශේ අංෙ 01 ව අංෙ 

08 ෙරුණු ම්ඵන්ධශඹන් අධහනඹ ශඹොමු ෙයන්න ඕනෆ   හ 

ර්තභහනශේ ඳරී ටඹට ර  න අධිෙයටඹ ඉදිරිශේ ඳිලන 

ෙරුණු නිහ කභ ෙරුණු ශදෙ තනොමෆතිල ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 

ෙයන්න  

 

ගරු හිරුනිකළ තප්රේමචන්ර මශත්ිය 
(ரண்புறகு (றருற) யறருறகர தறரச்சந்ற) 

(The Hon. ( Mrs.) Hirunika Premachandra) 
ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  භහ   ෙහයටහ 

ම්ඵන්ධශඹන් ීමිලභඹ ලශඹන් ෙථහ ෙයන්න ඵරහශඳොශයොත්ුම 

න්ශන් නළවළ    ෙහයටහ පිිබඵ ඹම් කිසි දළනුත් කිරීභ  

ඳහර්ලිශම්න්ුමට ෙශහට ෙභ  නළවළ ශන්  නමුත් ීමිලභඹ 

ලශඹන් ෙථහ ෙයන්ශන් නළවළ   

 

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අගිලඹට ඳත් ඳහර්ලසඹට හසිඹ  ශවෝ අහසිඹ  සිදු ශනොන 

අයුරින් ඔඵුමමිඹශේ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ෙයන්න    

 

මරණීය දණ්ඩනය බළත්මක කිරීම 
  ண்டகணக கடபகநப்தடுத்ல் 
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ගරු හිරුනිකළ තප්රේමචන්ර මශත්ිය 
(ரண்புறகு (றருற) யறருறகர தறரச்சந்ற) 

(The Hon. ( Mrs.) Hirunika Premachandra) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  බහ ෙල් තඵන 

අසථහශේදී භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ෙයනහ:  

"ඵහරඹසෙහය දරුන් දටඹ ශෙොට  ඔවුන්ට දරුණු ශර ද දී  

ඔවුන් ෙෲය ශර ඝහතනඹට ර  කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන් විබහග ශමින් 

ඳිලන නඩුරදී ගරු අධිෙයටශඹන් ළයදිෙරුන් ශර නම් ෙයන 

පුේගරයින් වට භයණීඹ දණ්ඩනඹ ක්රිඹහත්භෙ කිරීභට භහ ශඹෝජනහ 

ෙයමි " 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ඇත්තටභ අද ඉතහභ 

සුවිශලේ දිනඹ   මීට අවුරුදු 20ෙට ෙලින් 1995 ජුනි 9 ළනි දහ 

භහශේ පිඹහ  දිංගත බහයත ර සභන් ශප්රේභචන්ද්ර භළිලුමභහ ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්ුමට ශඹෝජනහ  ඉදිරිඳත් ෙශහ    ශඹෝජනහශන් 

භශේ පිඹහ වන් ෙය ිලශඵන්ශන්  ශභඹයි  කඹ 1995 ජනි 9 න 

දින වළන්හඩ් හර්තහශේ 890 න තීරුශේ ශභශේ වන් 

ශනහ: 

 "ීමිලගරුෙ  යු ිලගරුෙ වහ ශිසට ම්ඳන්න භහජඹ  ශගොඩ 

නළඟීශම් අයෝරහශඹන් දළනට අධිෙයටඹ විසින් ඳනනු රඵන 

නමුත්  අක්රිඹ ඳිලන භයණීඹ දණ්ඩනඹ (කල්ලුම් ග) නළත 

ක්රිඹහත්භෙ කිරීභට පිඹය ගත යුුම ඹයි  ශභභ ඳහර්ලිශම්න්ුම අදවස 

ෙයයි "  

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  දළනට අවුරුදු විසෙට 

ෙලින් තභයි භශේ පිඹහ කභ ශඹෝජනහ ශගනහශේ  කදහ සිට අද -

2015 ර්ඹ- න ුමරු ශම් යශට් අඳයහධ රැල්ර අඩු ශරහ ද  ළඩි 

ශරහ ද කශවභ නළත්නම් ිලබුණු ප්රභහටඹභද;   හශේභ 

ප්රචණ්ඩත්ඹ අඩු ශරහද  ළඩි ශරහ ද කශවභ නළත්නම් ිලබුණු 

ප්රභහටඹභද කිඹහ අපි ෙල්ඳනහ ෙය ඵරන්න ඕනෆ   

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  අහන තහට රංෙහ 

ඇුමශත භයණීඹ දණ්ඩනඹ ක්රිඹහත්භෙ වුශණ්  1976 ජුනි භහශේ 

23 ළනි දහයි     භහතය භවහධිෙයටශඹන් භයණීඹ දණ්ඩනඹ 

නිඹභ ෙශ පුේගරශඹකුටයි  කදහයින් ඳසු අද න ුමරු "භයණීඹ 

දණ්ඩනඹ" කිඹහ ගරු විනිලසචඹෙහයුමභන්රහ ප්රෙහලඹට ඳත් 

ෙශත්    භයණීඹ දණ්ඩනශඹන් නිඹභ න්ශන් අභ ලශඹන් 

අවුරුදු විසෙ හශේ සිය දඬුභ  ඳභටයි  ශම් සිය දඬුම් 

ෙහරඹ ුමශදී   ළයදිෙරුහට ශනොශඹකුත් විධිශේ ඵන්ධ නිහඩු 

රඵහ  ශදනහ    නිහඩුරට ශ  භහශේ රඵහ ශදන නිහඩු 

අඹත් ශනහ  ශනොශඹකුත් ආගමිෙ උත්රදී රඵහ ශදන 

නිහඩු අඹත් ශනහ  අවුරුදුරට රඵහ ශදන නිහඩු අඹත් 

ශනහ  අඳයහධෙරුහශේ ෙල් ක්රිඹහ ශවො නම් ඹම් කිසි 

නිදව  රඵහ ශදනහ  කශවභ නළත්නම් ජනහධිඳිල භහ රඵහ 

ශදනහ     අනු ශනොශඹකුත් විධිශේ දරුණු අඳයහධ සිදු ෙශ 

අඳයහධෙරුන් ශම් අවුරුදු විස ඇුමශතදීභ දඬුම් රඵන්ශන් 

නළවළ  ශගොඩ  ශරහට ඔවුන් ශම් අවුරුදු විසභ සිය දඬුම් 

විධිඹට ගත ෙයන්ශන් නළවළ    අතයුමයදී ඔවුන්ට ශනොශඹකුත් 

භහන් රළබී කශවභ නළත්නම් ඔවුන්ශේ ෙල් ක්රිඹහ ශවො නම් 

ඔවුන් කිබඹට කනහ   

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  අඳයහධෙරුන් අද 

අඳයහධඹ  සිදු ෙය  ඊශඟ දශේත් -  අඳයහධෙරුන්භ- 

නළතත් කළනි අඳයහධඹෙට ශඳශශමන්ශන් ඇයි කිඹන ශේ 

තභයි  ශභතළන ිලශඵන ශරොකුභ ප්රලසනඹ කිඹහ භහ විලසහ 

ෙයනහ   ෙට මලිෙ ශවේුම තභයි  ශම් යශට් ීමිලඹ ක්රිඹහත්භෙ 

ෙයන ආඹතන අඳයහධෙරුන්ට ඳශමු අඳයහධශේදී -ඳශමු 

ළරැේශේදී- වරිඹට දඬුම් රඵහ ශනොදීභ   ෙට ශවොභ 

උදහවයටඹ  භභ කිඹන්නම්  ශම් ශඟදී භභ පුත් ඳත් ශදෙෙභ 

සිදුවීම් ශදෙ  ම්ඵන්ධ ලිපි දළ ෙහ  කෙ පුත් ඳතෙ ිලශඵනහ  

ද වළවිරිදි දළරිඹට ශඳොදු ළසිකිිබශේදී අතය ෙයරහ කිඹහ  

අතයඹ සිදු ෙශ පුේගරඹහ ඊට ෙලින් තත් අසථහෙදී ඳන්ිල 

ෙහභයඹ  ුමශ   විධිඹටභ තත් ශභශඹකු අඳශඹෝජනඹ ෙය 

ිලශඵනහ  ඊ ටත් ෙලින් ඔහුශේ විශනෝදහංලඹ වී ිලශඵන්ශන්  

ළසිකිිබරට කබිරහ ෙහන්තහන් කභ ෙර්තයඹ ෙයන ආෙහයඹ 

ඵරහ ශගන සිටීභයි  ශභඹ ශනොශඹකුත් අසථහන්රදී 

ශඳොලීසිඹට ඳළමිණිලි ෙශ සිේධිඹ   කශවත් ශඳොලීසිඹ ශම් 

ම්ඵන්ධ වරිඹට ීමිලඹ ක්රිඹහත්භෙ ශනොෙශ නිහ තභයි  

අහනශේ තත් දරුශකුට ශම් හශේ සිේධිඹෙට මුහුට ශදන්න 

සිදු වුශණ්   
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ඳහර්ලිශම්න්ුම 

භභ තත් පුත් ඳතෙ දළ ෙහ  ශඳම්තහ විසින් දටඹ ෙශ 

දළරිඹ අිලන් අත ගිඹපු සිදු වීභ  ම්ඵන්ධ ලිපිඹ   ශඳම්තහ 

විසින් කභ දළරිඹ දටඹ ෙශ ඳසු  ෙට දඬුභ  ශනොරළබීභ 

නිහ ශම් දළරිඹ ඊට ඳසු ත්රි-වීරර් ඳදන පුේගරශඹකුශේ අතටත් 

ඳත් ශරහ ිලශඵනහ  ශභශවභ ගිහින් අහනශේ ශම් දළරිඹශේ 

ජීවිතශේ තරුට ෙහරඹ ළඹ න්ශන් ශභොන හශේ ශදඹෙටද 

කිඹන ෙහයටඹ ගළන අපි ෙල්ඳනහ ෙය ඵරන්න ඕනෆ   

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  මිනිසුන් ීමිලඹට අනත 

න්ශන් දඬුභට ිලශඵන ඵඹ නිහයි  ශම් යශට් විතය  ශනොශයි  

ශරෝෙශේ ඕනෆභ භනුයශඹකු දඬුභට ිලශඵන ඵඹ නිහ තභයි 

ීමිලඹට අනත න්ශන්  නළත්නම් කිසිභ ශෙශන  ීමිලඹට 

අනත න්ශන් නළවළ ශන්  අඳ ශම් දඬුම් ඳමුණුන්ශන් ශෙොයි 

විධිඹටද කිඹන තළන තභයි අඳට ළයදිරහ ිලශඵන්ශන් කිඹහ භහ 

විලසහ ෙයනහ  භශේ ශඳෞේගලිෙ භතඹ ශන්ශන්  ශභහ 

අඳචහයරට ව දටරට  විශලේශඹන්භ ශභයින් ඝහතනඹ 

කිරීම්රට ිලශඵන දඬුම් ප්රභහටත් නළවළ කිඹන කෙයි  දළනට 

ිලශඵන ීමිලභඹ තත්ත්ඹ අනු සත්රී දට  ශභහ අඳචහය ව 

ඝහතන ම්ඵන්ධශඹන් අශප් යටට ංශලෝධන ශදෙ  ශගනහහ  

1995 අංෙ 22 දයන ංශලෝධනශේදී "යසථහපිත සත්රී 

දටඹ " කිඹන්ශන් කුභ ද කිඹහ වඳුන්හ දී ිලශඵනහ  ගරු 

නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  අවුරුදු 16ට අඩු දළරිවිඹන් 

ෙළභළත්ශතන් ශවෝ අෙළභළත්ශතන් ංර්ගශේ ශඹොදහ ගළීමභ 

තභයි ශම් ංශලෝධනශඹන් යසථහපිත සත්රී දටඹ  වළටිඹට 

වඳුන්හ ිලශඵන්ශන්  අශප් යශට් ීමිලඹ අනු අවුරුදු 18ට අඩු 

සිඹලුභ උදවිඹ දරුන් විධිඹටයි රෙන්ශන්  අවුරුදු 16 සිට 

අවුරුදු 18 ද හ දරුන්ට  දළරිවිඹන්ට න හධහයටඹ ශභොෙ ද  

  වින්දිතඹන්ට න හධහයටඹ ශභොෙ ද කිඹන කෙ 

ම්ඵන්ධශඹන් ශභතළනදී ප්රලසනඹ  -ගළටලු - භුම ශනහ   

අනි  ෙහයටඹ  සත්රී දෙඹකුට  ශභහ අඳචහයෙඹකුට -

ශභඹකු දටඹ ෙශ පුේගරඹකුට- රළශඵන අභ දඬුභ න්ශන් 

අවුරුදු 7 සිට අවුරුදු 20 ද හ රළශඵන සිය දඬුභයි  අඳට ිලශඵන 

ප්රලසනඹ තභයි ශම් දඬුභ ප්රභහටත් ද කිඹන කෙ  භහ විලසහ 

ෙයනහ ශම් සිය දඬුභ ජීවිතහන්තඹ ද හ විඹ යුුමයි; වින්දිතඹහ 

ඝහතනඹ ෙය ිලශඵනහ නම්  අනිහර්ඹශඹන්  භයට දඬුභ නිඹභ 

ෙශ යුුමයි කිඹහ   

ඳසු  ගිඹ දසර භහධයශඹන් ශවේුම පර ධර්භතහ ගළන කිඹහ 

ිලශඵනහ භහ දළ ෙහ  අපි දඬුම් ෙශ යුත්ශත්  පරඹට ශනොශයි  

ශවේුමටයි කිඹරහ වන් ෙය ිලබුටහ  ශම්  අඳයහධ රැල්ර බිහි 

වීභට ශවේුම වුණු හධෙ තභයි අපි භළඬ ඳත්න්න ඕනෆ කිඹරහ 

වන් ෙය ිලබුටහ  ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ඹම් 

පුේගරඹකු අඳයහධෙරුකු න්න ශවේුම යහශිඹ  ිලශඵන්න 

පුළුන්  අඳ හශේ ුමන්ළනි ශරෝෙශේ යටෙ අඳයහධෙරුකු බිහි 

න්න ශවේුම ශවොඹ ශවොඹහ ඉන්න අසථහ ත ටිෙ  ෙල් 

ගිශඹොත් ෙදහත් අඳයහධෙරුන්ට රඵහ දිඹ යුුම දඬුභ රඵහ 

ශදන්න ඵළවළ  ශවේුම ශවොඹ ශවොඹහ ඉන්න ගිශඹොත් ෙදහත් අඳට 

අලය ශේ සිේධ න්ශන් නළවළ    නිහ භහ ඳළවළදිලි ඔඵුමභහට 

කිඹනහ  ශවේුම ශවොඹ ශවොඹහ ඉන්න ශරහශේ භයට දඬුභ රඵහ 

දීභ තභයි  අඳට ිලශඵන ඉ භන්භ ව කෙභ විඳුභ කිඹරහ    

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ශම් යට තභත් ංර්ධනඹ 

ශමින් ඳිලන ුමන්න ශරෝෙශේ  යට   ශම් යට ඇුමශත 

මිනිසුන්ශේ ආෙල්ඳභඹ ශන  සිේධ ෙයන්න ඕනෆ  

අධයහඳනශේ  විලහර ශන  සිේධ ෙයන්න ඕනෆ    විතය  

ශනොශයි  ඳවුරෙ වුටත් ෙහන්තහට ිලශඵන තළන දළරිවිඹෙට 

ිලශඵන තළන ඵරන්න  පුංචි උදහවයටඹ  ගත්ශතොත්  පිරිමි 

දරුකු ව ගළවළනු දරුකු ඉන්න ඳවුරෙ ළඩි අසථහ රඵහ 

ශදන්ශන් -ළඩි ගරුත්ඹ රඵහ ශදන්ශන්- පිරිමි දරුහටයි   ෙෆභ 

පිඟහන වුටත් ළඩිශඹන් ශඵදරහ ශදන්ශන් පිරිමි දරුහටයි   

"ගළවළනු දරුහට නම් ළඩිපුය උගන්න්න ඕනෆ නළවළ  පිරිමි 

දරුහ තභයි උගන්රහ ඉසයවට ඹන්න ඕනෆ  ගළවළනු දරුහ 

දෆළේද  දීරහ ඉතහ ඉ භනින් ෙහද ඵන්දරහ ශදන්න ඕනෆ" 

කිඹන ආෙල්ඳ තභයි අශප් යශට් ශදභහපිඹන්ශේ ඔළුර මුල් ඵළ 

ශගන ිලශඵන්ශන්    නිහ ශම් ආෙල්ඳර ශන  සිේධ 

ෙයන්න ඕනෆයි කිඹරහ භහ විලසහ ෙයනහ  

අනි  ෙහයටඹ  භයට දඬුභ නිඹභ කිරීභ ුමිබන් මිනිසුන්ශේ 

භහන අයිිලහසිෙම්  ජීත් වීශම් අයිිලහසිෙභ උල්රංඝනඹ 

නහයි කිඹරහ ශඵොශවෝ අඹ කිඹනහ  ගරු නිශඹෝජය 

ෙථහනහඹෙුමභනි  අඳට ශම් යසථහශන් රඵහ දී ිලශඵන ෆභ 

භහන අයිිලහසිෙභ භ ීමිලඹට ඹටත්  භහ ඔඵුමභහට 

උදහවයටඹ  ශඳන්හ ශදන්නම්  ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 14 (1) 

(ඌ) යසථහශන් ශම් යට ුමශ ඕනෆභ තළනෙ ඹහශම්  ශම් 

අයිිලඹ අඳට රඵහ දීරහ ිලශඵනහ    කිඹන්ශන් අඳට ඕනෆ තළනෙ 

ඹන්න කන්න පුළුන්  වළඵළයි  අධි ආය ෙ ෙරහඳරට ඹහභ 

ම්ඵන්ධශඹන් අඳට  ීමිලශඹන් හයටඹ ෙය  ිලශඵනහ  අඳට   

ප්රශේලරට ඹන්න වළකිඹහ  නළවළ  කයින් ඔඵුමභහට 

ශඳශනනහ  අඳට අයිිලහසිෙම් රඵහ දී ිලශඵනහ හශේභ 

අශන  ඳළත්ශතන් ීමිලශඹන්  හ හයටඹ ෙය ිලශඵන ආෙහයඹ; 

ඹම් තහ  දුයෙට අභ ෙය ිලශඵන ආෙහයඹ  අශප් ෆභ 

අයිිලහසිෙභ භ ීමිලඹට ඹටත්ඹ කිඹන කෙ තභයි කයින් ඳළවළදිලි 

ශන්ශන්   

ීමිල ඳේධිලශේ ිලශඵන භවය අඩු ඳහඩු නිහ 

නිළයදිෙරුන්ට භයට දඬුභ නිඹභ ශරහ අහනශේ "අපි 

භයට දඬුභ දුන්ශන් ළයදිෙරුකුට ශනොශයි ශන්ද?" කිඹරහ 

භවය අසථහර අඳට ශගොඩ  ෙනගහටු ශන්න සිදු ශේවි 

කිඹන කෙ භහ ඳළවළදිලි පිිබ ගන්නහ   ෙ තභයි අඳට ිලශඵන 

ශරොකුභ ප්රලසනඹ  වළඵළයි  නිළයදිෙරුකුට ශරේසධහධිෙයටඹ 

ද හභ ගිහිල්රහ තමුන්ශේ නිළයදිබහඹ ඔප්පු කිරීශම් වළකිඹහ 

ිලශඵනහ  දළනට භයට දඬුභ නිඹභ ව අඹකුට 

අයෝඹහචනහධිෙයටඹට අයෝඹහචනඹ  ඉදිරිඳත් ෙයරහ තභන්ශේ 

නිළයදි බහඹ ගළන කිඹන්න පුළුන්  භයට දඩුභ නිඹභ වුණු 

අඹ ම්ඵන්ධශඹන් අද න ශෙොට අයෝඹහචනහධිෙයටශේ ිලශඵන 

නඩු ප්රභහටඹ  623     623 ශදනහටභ භයට දඩුභ නිඹභ ශරහ 

ිලශඵනහ    623 ශදනහ ම්ඵන්ධ නඩු නළතත් දළන් 

අයෝඹහචනහධිෙයටශේ  අවනහ  

අශන  ෙහයටහ තභයි  ශම් මුළු යශට්භ ශනොශඹකුත් 

ෙහයටහරට දළනට භයට දඬුභ නිඹභ වුණු පුේගරඹන් 501 

ශදශන  ඉන්නහ  ශම් 501 ශදනහශගන් විසිශදශන  ශවශයොයින් 

ජහහයම්රට ම්ඵන්ධ අඹ  අශන  481 ශදනහභ මිීම භළරුම්  සත්රී 

දට  භං ශෙොල්රෙෆම් ළනි ශනොශඹකුත් ශචෝදනහ කල්ර ශරහ 

ිලශඵන අඹ  ශම් 481 ශදනහශගන්  ළරකිඹ යුුම ංඛ්යහ  

ශභයින් දටඹ ෙයරහ ඝහතනඹ ෙශ අඹ   සත්රීන්  දටඹ ෙයරහ 

ඝහතනඹ ෙශ  අඹ  ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  දළන් 

ප්රලසනඹ  ිලශඵන්ශන් අද ශන ශත  ශම් ශගොල්රන්ට ීමිලඹ 

ක්රිඹහත්භෙ වුශණ් නළත්ශත් ඇයි කිඹන ෙහයටඹයි  ඔඵුමභහ  

දන්නහ  දළනට අවුරුදු  ඳවශශොෙට  දවඹෙට ෙලින් රීටහ 

ශජෝන්ස කිඹන තරුණිඹ මව දටඹට ර  ෙයරහ ෙහෙ 

දඳශත් භයහ දළම්භ ඵ    ළයදිෙරුන් අද ශන ශත  සියඵත් 

ෙනහ; ඔවුන්ට භයණීඹ දණ්ඩනඹ නිඹභ ශරහ නළවළ  අද න 

ශෙොට අශප් ීමිල ඳේධිලශේ ශඳොඩි ප්රලසනඹ  ිලශඵනහ  ඇිල වළකි 

ශෙනහට ශනභ ීමිලඹකුත්  නළිල ඵළරි ශෙනහට ශනභ ීමිලඹකුත් 

ිලශඵනහ   ෙ අඳට ඳළවළදිලිභ ශඳශනනහ   

237 238 

ගගරු හිරුනිෙහ ශප්රේභචන්ද්ර භවත්මිඹ  
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ඳසු ගිඹ දසර කුයහම් ශයි  කිඹන පුේගරඹහශේ 

ශඳම්ිලඹ දටඹ ෙයරහ  ඔහු ඝහතනඹ ෙයරහ ිලබුටහ   ඔහු 

කංගරන්තශේ පුයළසිශඹ     පුේගරඹහ ඝහතනඹ ෙශ කෙට 

අත් අඩංගුට ගත් ළයදිෙරුහට රඵහ දුන් දඬුභ භදියි   ෙ ළඩි 

ෙයන්න කිඹරහ  ශ්රී රංෙහ ප්රජහතහන්ත්රිෙ භහජහදී ජනයජශේ 

ීමිලඳිලුමභහ භවහධිෙයටඹට ගිහින් කිේහ  බ්රිතහනය ජහිලෙශඹ  

ශනුශන් කශවභ කිඹන ීමිලඳිලුමභහට  දටඹ ශරහ  ෙෲය 

ශර ඝහතනඹ වුණු ඹහඳනශේ අහිංෙ දළරිඹ ගළන ෙථහ ෙයන්න 

ඵළරි ද  කශවභ නළත්නම්   ගළන ෙථහ කිරීශම් අඳවසුතහ  

ිලශඵනහ ද? භභ කිඹන්ශන් අනහගතඹ ගළනයි    විතය  

ශනොශයි  ඊට ෙලින් අධිෙයටශඹන් ළයදිෙරුශකු ෙශ 

පුේග රඹකු ම්ඵන්ධශඹන් ශම් දඬුභ ළයදියි  ශම් දඬුභට ඩහ 

ළඩි දඬුභ  දිඹ යුුමයි කිඹරහ අශප් රංෙහශේ භනුසශඹකුට වුණු 

අහධහයටඹ  පිිබඵ රංෙහශේ ීමිලඳිලුමභහ ෙථහ ෙය 

ිලශඵනහ ද? ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ඔන්න ඕෙ තභයි 

අඳට ිලශඵන ප්රලසනඹ   

භභ විලසහ ෙයනහ  ශම් ීමිල ඳේධිලශේ  ශනොශඹකුත් අඩු 

ඳහඩු තළන් ිලශඵන ඵ  අපි ශම් අඩු ඳහඩු ෙස ෙය ශගන  ඉදිරිඹට 

ඹහ යුුමයි    අඩු ඳහඩු ෙස ෙය ගන්නහ ගභන් අශප් භහජඹ 

ඇුමශශේ ශරොකු ආෙල්ඳභඹ ශන  සිේධ ෙයන්නත් ඕනෆ  

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ඔඵුමභහ ෙල්ඳනහ ෙය 

ඵරන්න  ඳසු ගිඹ දෙ ෙෲය ශර ඝහතනඹ ෙශ පුංචි දළරිඹ 

වරිඹට ඵත් ටිෙ අනහශගන ෙන්න පුළුන් ශභශඹකුත් ශනොශයි 

කිඹන ෙහයටඹ  ශම් ගරු බහ ගළශේ  සිඹඹට  95 භ  ඉන්ශන් 

ක ශෙෝ අම්භහ ශෙශන   නළත්නම් තහත්තහ ශෙශන ;  කශවභත් 

නළත්නම් අම්භහ ශෙශන  ශවෝ තහත්තහ ශෙශන  ශන්න 

ඵරහශඳොශයොත්ුමශන් ඉන්න ශෙශන   ශම් ඳහර්ලිශම්න්ුමශේ 

ඉන්න වළභ ශෙනහටභ ශරොකු ගී භ  ිලශඵනහ  "අද ශම් ශේ 

ශම් දරුහට වුටහ නම් ශවට   ෙ භශේ දරුහට ශන්න 

පුළුන්ඹ" කිඹන ෙහයටඹ ගළන හිතන්න  වළඵළයි  කශවභ හිතන 

ගභන් අශන  අතට භට හිශතනහ  " ෙ ඔශේ දරුහට ශන්ශන් 

නළවළ" කිඹරහ  ශභොෙද  ඔඵ සිඹලු ශදනහභ ඇිල වළකිඹහ ිලශඵන  

ඵරඹ ිලශඵන  ඵරශඹන් ඹභ  ෙයන්න පුළුන් වළකිඹහ ිලශඵන 

උදවිඹ  අශප් දරුන්ට කශවභ ශන්ශන් නළවළ  කශවභ වුශටොත් 

අපි නිෙම් ඉන්ශනත් නළවළ  අඳට ිලශඵන ඵරඹත් ක ෙ  වළඵළයි 

අඳට ිලශඵන වළකිඹහ  ගභෙ ඉන්න අහිංෙ අම්භහ ශෙශනකුට 

ිලශඵනහද  තහත්තහ ශෙශනකුට ිලශඵනහ ද? අඳට ිලශඵන දරු 

ෙළ කුභභ තභයි   අහිංෙ අම්භහටත්    අහිංෙ තහත්තහටත් 

ිලශඵන්ශන්    නිහ අඳ ශම් ෙහයටඹ ගළන ඉතහභත් භහනුෂීඹ 

වළඟීශභන් ඵරන්න ඕනෆ කිඹරහ තභයි භභ විලසහ ෙයන්ශන්         

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ඉසයවට  භටත්  ශම් 

ශඹෝජනහ සථීය ෙයන යන්ජන් යහභනහඹෙ නිශඹෝජය 

අභහතයුමභහටත් ශනොශඹකුත් ප්රලසන කයි    ෆභ ප්රලසනඹෙටභ  

ෆභ ගළටලුෙටභ  ෆභ  ශචෝදනහෙටභ ශෙිබන් හිටශගන 

උත්තය ශදන්න අඳ ශදන්නහභ ඵරහශඳොශයොත්ුම ශනහ   භට 

භතෙයි  භශේ තහත්තහ කදහ ශම් ශඹෝජනහ ශගනළත්  ෆීලි ස 

ශඳශර්යහ භළිලුමභහ ශම් ශඹෝජනහ සථීය ෙශහභ ඳත්තයර 

භහඹෙට ළඩි ෙහරඹ   "ඇයි ශම් හශේ ෙෲය ශේල් 

ඳහර්ලිශම්න්ුමශේ ශඹෝජනහ ෙයන්ශන්?" කිඹරහ ප්රලසන ෙයරහ 

ිලබුටහ    

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  භභ සිංවර  ශඵෞේධ 

ශෙශන   භභ  ශඵෞේධ ආගභ ශවොට අදවන ශෙශන   අද න 

ශෙොට ශඵොශවෝ අඹ කිඹන්ශන්  ශඵෞේධ ආගභ මුල් ෙය ගත්ත 

අශප් ශම් යට ඇුමශශේ භයට දඬුභ හශේ ංෙල්ඳඹ  

ශගශනන්න ශවො නළවළ කිඹරහයි  ගරු නිශඹෝජය 

ෙථහනහඹෙුමභනි  ආගභ කෙ   ීමිලඹ කෙ    ආගභයි  ීමිලඹයි  

කෙට ඳටරහ ගත්ශතොත් ෙදහත් යටෙ හධහයටඹ  ඉසට 

ශන්ශන් නළවළ  ළරැේද  ෙයන පුේගරඹකුට ෙදහත් දඬුභ  

ශදන්නත් ඵළවළ; වින්දිතශඹකුට ෙදහත් හධහයටඹ  ඉසට 

ශන්ශනත් නළවළ  ආගභයි ීමිලඹයි කිඹන ශේ ෙදහත් ඳටරහ 

ගන්න ශවො නළවළ  අශප් යශට් බුේධහගභ ඇුමළු ප්රධහන ආගම් 

ගටනහ  ිලශඵනහ  කශවභ නම් ශම් සිඹලු ආගම්ර ඉන්න 

ශගෞයීමඹ සහමීන් වන්ශේරහ  පජෙඹන් ඉසයවට කන්න 

ඕනෆ  "ශම් ළයදි  ෙයන පුේගරඹන්  අඳයහධෙරුන් ඳන්රට 

ශගනිහින්  ශෙෝවිරට ශගනිහින්  ඳල්ලිඹට ශගනිහින් භභ 

පුනරුත්ථහඳනඹ ෙයරහ ගන්නහ " කිඹරහ  කශවභ ෙයන්න ඵළවළ  

 ෙට තභයි ීමිලඹ  ිලශඵන්ශන්  ශම් ීමිලඹ ක්රිඹහත්භෙ කිරීශම්දී 

ශනොශඹකුත් ආගම්ලින්  ශනොශඹකුත් භහධයලින් අඳට 

ශනොශඹකුත් විධිශේ ඵරඳෆම් කන්න පුළුන්; ශනොශඹකුත් 

ෙතන්දය කිඹන්න පුළුන්   

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  භහ ඉසශල්රහ කිේහ 

හශේ යටෙ මිනිසසු දඬුභට බඹයි  දඬුභට බඹ පුේගරඹහ 

ීමිලඹට අනත නහ  අපි seat belt කෙ දභහ ශනොශගන ෙහර් 

කෙ  ඳදහ ශගන ඹන ශෙොට ශඳොලීසිශේ නිර ඇඳුභ  දළ ෙ 

ගභන් ඉ භනට seat belt  කෙ දභහ ගන්න ඵරන්ශන් ඇයි? 

ශභොෙද  අපි දඬුභට බඹ නිහ  අපි   uniform කෙට බඹයි    ගරු 

නි ශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  දියුණු ශන්න ඵරහ ශගන ඉන්න 

ුමන්න ශරෝෙශේ යටෙ ීමිලඹ වරිඹට ක්රිඹහත්භෙ වුශණ් 

නළත්නම් යට  ංර්ධනඹ ෙයන්න ඵළවළ  යටෙ ීමිලඹ වරිඹට 

ක්රිඹහත්භෙ න්ශන් නළත්නම් ආගමිෙ ලශඹන්ත්  ංසෙිිලෙ 

ලශඹන්ත් ආර්ිකෙ ලශඹන්ත් ංර්ධනඹ ෙයන්න ඵළවළ   

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි    නිහ ශම් අසථහශේ 

ඉතහභ  ශගෞයශඹන් ශම් බහශේ සිටින ඔඵුමභන්රහ සිඹලු 

ශදනහශගන්භ භහ ඉල්රහ සිටින්ශන් ඉතහභ  ශඳොඩි ශදඹ   වඹ  

වතය  ශනොශත්ශයන  වරිඹට ෙථහ ෙය ගන්න ඵළරි  පුංචි දරුන් 

ෙෲය විධිඹට දටඹ ෙයරහ ඔවුන්  ඝහතනඹ ෙයන පුේගරඹන් 

කල්රහ භළරිඹ යුුමයි  කශවභ නළත්නම් ඔවුන්ට භයට දණ්ඩනඹ 

නිඹභ ෙශ යුුමයි  ශම් ගරු බහශේ සිඹලුභ ගරු 

භන්ත්රීරුන්ශගන්  ඇභිලරුන්ශගන් භහ ආඹහචනඹ ෙයන්ශන් 

ශභඹයි  අම්භහ ශෙනකු විධිඹට  තහත්තහ ශෙනකු විධිඹට  හිශත් 

ශතතභනඹ  ිලශඵන පුේගරඹකු විධිඹට ශම් ශඹෝජනහට 

වශඹෝගඹ රඵහ ශදන්න  ශඵොශවොභ සුමිලයි  
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ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශ ළ (වමළජ වවිබ ගෆන්වීම් ශළ 

සුබවළධාන  නිතයෝජය අමළ යතුමළ) 
(ரண்புறகு ஞ்ஜன் ரரக்க - சபக லுவூட்டல் ற்றும் 

னன்புரற தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 

Empowerment and Welfare) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  අද දින බහ ෙල් තඵන 

අසථහශේ  ඉදිරිඳත් ෙශ ශම් ශඹෝජනහ සිකය ෙයන්න භහ 

ඵරහශඳොශයොත්ුම නහ    

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  බහ ෙල් තඵන 

අසථහශේදී ඉදිරිඳත් ෙශ ශම් ශඹෝජනහ භට ඉතහ මීඳයි; 

ම්ඵන්ධයි  ශභොෙද    දරුහ සිටිශේ ගම්ඳව දිසත්රි ෙශේ භශේ 

ආනශේ  අෙයන්ගව ශෙොටශදණිඹහ ප්රශේලශේ නිහ  ශම් 

සිේධිඹ ක ෙභ තභයි  භයට දණ්ඩනඹ ගළන යශට් ජනතහශේ 

ඇස ඇරුශණ්  ඵහර දරු දළරිඹන් දටඹ ශෙොට දරුණු ශර භයහ 

දභන ශම් ඳහඳතයඹන්ට භයට දණ්ඩනඹ නිඹභ ෙයන කෙ ගළන 

භහජඹ පුයහ ශරොකු ෙිකෙහ  ඇිල වුටහ   

239 240 



ඳහර්ලිශම්න්ුම 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  හිරුනිෙහ ශප්රේභචන්ද්ර 

භන්ත්රීුමමිඹ කිේහ හශේ ශම් ීමිලඹ ශගශනන්න වදේදී  හභහනය 

ජනතහශගන් ශනො  භහන හිතහදි විවිධ ක්රිඹහෙහරින්ශගන් 

ශරොකු විශයෝධඹ  කල්ර වුටහ  ශෙ නකු  කල්රහ භයහ දළමීභ ුමිබන් 

අඳ ඹම්කිසි ෙහරෙණ්ණි ුමට  රඵනහඹ කිඹරහ; තිප්ිලඹ  

රඵනහඹ කිඹරහ  නමුත් ශම් වින්දිතඹන් අවුරුදු ඳවට අඩු 

දරුන්  ඔවුන්ට තනිඹභ ෙෆභ  ෙන්න ඵළවළ  තනිඹභ ඇඳුභ  

ඇගන්න ඵළවළ  තනිඹභ ලරීය ෙිතයඹ  ෙය ගන්න ඵළවළ    

අඹශේ භහන හිමිෙම් ගළන ෙවුද ෙථහ ෙයන්ශන්?   අඹ ගළන 

ෙවුද හිතන්ශන්?   අඹ ශනුශන් ශඳීම සිටින්ශන් ෙවුද? අද   

දළරිඹ ශෙොටශදණිඹහ සුහන භූමිශේ භශකුට  ලශඹන් 

ඉන්නහ    හශේ ත ශෙශන  අුමරුගිරිශේ ඉන්නහ  

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  අුමරුගිරිශේ දරුහ ගළන 

ෙතහ ෙයේදී  ශම් අඳයහධෙරුහ   භන්නඹ අයශගන ිලශඵන්ශන් 

භහ ුමනෙට ෙලින්   ඔහු   ඳහශඳෝච්චහයටශේදී කිඹනහ  "  

දරුහශේ පිඹහට ජීවිත ෙහරශේදීභ  විඳින්න පුළුන් ශේදනහ  

ශදන්න ඕනෆ" කිඹරහ   ෙ තභයි ඔහුශේ අයෝප්රහඹ  ඔහුශේ 

ඳයභහර්ථඹ  ඔහුට කශයහි ශරහ ඉන්න   පිඹහට  භන්නශඹන් 

ශෙොටන්න ඔහුට පුළුන්  නමුත්  ඔහු  ෙ ෙයන්ශන් නළවළ  ඔහු 

 ෙ ෙයන්ශන් නළිල පුතහ භයන්ශන්   පිඹහශේ ජීවිත ෙහරඹභ 

වින්න සිේධ ෙයන්නයි  ඉිලන්  ශභළනි අඳයහධෙරුන් අඳ 

නළත භහජඹට මුදහ වශ යුුම ද? 

භභ  දිවුරපිටිඹ ආනශේ ප්රධහන ංවිධහඹෙයඹහ වළටිඹට  

ශේඹහ ශදේමිශේ සිේධිඹ ආයංචි වුණු ගභන්භ කතළනට ගිඹහ  

කතළනදී  "ශභඹ ඳළවළය ගළීමභ   ෙප්ඳම්ෙරුන්ශේ ළඩ   

භයටඹට ඳත් ශරහ නළවළ" කිඹන භතඹ තභයි ශඳොලීසිඹ ඉදිරිඳත් 

ෙශශේ   කතළනදී භභ ප්රසිේධිශේ භහධයඹට කිේහ  "රුපිඹල් 

ශෙෝටිඹ ද  ශදෙ ද ඉල්රන්ශන්  අපි  ෙ ශොඹහ ශදන්නම්  

ෙරුටහෙය ශම් දරුහට අඳයහධඹ  ෙයන්න කඳහ  භයන්න කඳහ" 

කිඹරහ  නමුත්   දරුහ ඉතහභ ඵයඳතශ විධිඹට දටඹ ෙයරහ  

ඇ ශගන හිටිඹ ඵළනිඹශභන් ශඵල්ර ගළට ගවරහ  -ශභතළන 

වළන්හඩ් හර්තහශේ ටවන් න නිහ   ෙරුණු කිඹන්න ඵළවළ- 

භයහ දභරහ ිලබුටහ  ශඳොලීසිශේ නිරධහරින්  විනිසුරුරුන් 

ඉදිරිශේදී    ඝහතෙඹහ ඳහශඳෝච්චහයටඹ ෙශ ආෙහයඹට ඉතහභ 

දරුණු විධිඹට දටඹ ෙය භයහ ිලශඵන ඵ ආයංචි වුටහ  

  විතය  ශනොශයි  සිශරෝගනහදන් විදයහ කිඹන ඹහඳනශේ 

ශියහ  ගහල්ශල්  අ මීභන අවුරුදු වතෙ ශියහ ව මුත්තූර්ර 

අවුරුදු ශදෙවභහයෙ දළරිඹ ඳසු ගිඹ ෙහරශේ දටඹ ෙය  

ිලශඵනහ  ශම්හ හිතහ ගන්නට ඵළවළ  ෙවුරු වරි කිඹනහ නම්  

ශම් අඳයහධ ෙශ ඳහඳතයඹන්  ශම් භහනසිෙ ශයෝගීන් ආය හ 

ෙයන්න කිඹහ   ශභොන හිතකින්ද කශවභ කිඹන්ශන් කිඹන කෙ  

අපි විශලේශඹන්භ හිතන්න ඕනෆ  

අපි ශම් වහ ශන ශන යටර උදහවයට  ගන්නහ  

ශඵොශවෝ විට සිංගප්පරු ගන්නහ   සිංගප්පරුශේ භයට දඬුභ 

ිලශඵනහ; ජඳහනශේ භයට දඬුභ ිලශඵනහ; භළද ශඳයදිග 

යටර ිලශඵනහ  ඇශභරිෙහශේ ප්රහන්ත ඳනස ගටනකින් ිලස 

වඹෙ භයට දඬුභ ිලශඵනහ   ෙවුද කිඹන්ශන් දඬුම් නිහ 

ශම්හ අඩු ශන්ශන් නළවළ කිඹරහ? ගරු නිශඹෝජය 

ෙථහනහඹෙුමභනි  ශභතළන භළද ශඳයදිග ගිහින් ිලශඵන ශඵොශවෝ 

ඇභිලරු  භන්ත්රීරු ඇිල    

භළද ශඳයදිග ඩුඵහයි යශට් Gold Souk කිඹරහ  market කෙ  

ිලශඵනහ     යත්තයන් ආබයට විකුටන ෙඩ ිලශඵන  market 

කෙ   වරිඹටභ සිකුයහදහට ඳල්ලිශේ ඹහච්ඤහ ඳටන් ගන්න 

ශරහට යත්තයන් ආබයට විකුටන   ෙඩර සිඹලුභ ශදොය 

ජශනල් ඇය දභරහ   හශේ ිලශඵන යත්තයන් ඵඩු ආදී සිඹලු 

ශේල් ශම් උඩ ිලඹරහ    ශශශන්දන් කිබඹට ඹනහ  ඔවුන් 

කිබඹට ගිහින් ඳළඹ ගටන  ඹහච්ඤහ ෙයරහ ආඳසු කනුමරු ගනු 

ශදනු ෙයන්න ඵළවළ  නමුත්  ෙවුරුත්   කෙභ භහරඹෙටත්  

මුේදෙටත්  ශල්රෙටත් අත ිලඹන්ශන් නළවළ  ශභොෙද  

දඬුභට ඵඹ නිහ   

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  රංෙහශේ අඹ දඬුභට  

ඵඹයි කිඹන කෙට ශවොභ උදහවයටඹ තභයි  ඳසු ගිඹ දෙ 

භළිලයට ශෙොභහරිසයඹහ ෙශ ප්රෙහලඹ  භළිලයට 

ශෙොභහරිසයඹහශගන් භහධයශේදිශඹ  ඇහුහ  ''ශවොය ඡන්ද 

දළම්ශභොත් තමුන්නහන්ශේරහ ගන්න පිඹය ශභොෙ ද  දටහිට 

ඳවිබන් ශඩි ිලඹනහද?'' කිඹරහ  කතශෙොට භළිලයට 

ශෙොභහරිස භහින්ද ශේලප්රිඹ භවත්භඹහ කිේහ  ''ඇයි  ෙකුශරන් 

ඳවශට ශඩි ිලඹන්ශන්  කුඩු ශන්න ඔළුටභ ශඩි ිලඹන්න'' 

කිඹරහ    ප්රෙහලශඹන් ඳසශේ අශප් රංෙහශේ ශඵොශවෝ ශදශන  

දළ ෙහ  ඳසු ගිඹ අශගෝසුම භහශේ ඳළළත්ව භව භළිලයටඹ 

තභයි ඩුශන්භ භළයෙම් සිේද ශච්ච භළිලයටඹ කිඹරහ     

දඬුභට මිනිසසු ඵඹයි    නිහ දඬුභ  ිලශඹන්න ඕනෆ  බුදු 

වහමුදුරුන්ශේ ෙහරශේත් දඬුභ ිලබුටහ  ශම් දඬුම් අනිකුත් 

යටරත් ිලශඵනහ  භභ කිඹන්ශන් ශම්ෙයි  අපි ශම් ෙථහ 

ෙයන්ශන් ෙවුරුත් කල්රහ භයරහ ෙහරෙණ්ණි ුමට  රඵන්න 

ශනොශයි  තමුන්ශේ  ෙටයුුමත් වරිඹට ෙය ගන්න ඵළරි ශම් 

දරුන්ට ශභශවභ අඳයහධ ෙයන අඹට දඬුම් ශනොදුන්ශනොත්  ෙ 

භවහ අඳයහධඹ   ශම් අඳයහධරට ර න භවය දරුන්ශේ 

ඹ අවුරුදු 5යි  භවය විට අවුරුදු ශදෙවභහයයි  භවය විට 

අවුරුදු 2යි  භවය විට අවුරුදු 7යි  ඳසු ගිඹ දහ ඝහතනඹ වුණු 

අුමරුගිරිශේ  දරුහ අවුරුදු 7ෙ පිරිමි දරුශ   ඉිලන් ශම් අඳයහධ 

නත්න්න නම්  දඬුම් ෙයන්න ශනහ   

දළන් ශම් භහන හිතහදීන් කිඹන අඹ ශභොෙ ද කිඹන්ශන්? 

ශම් අඳයහධෙරුන් පුනරුත්ථහඳනඹ ෙයන්න ලු; නළත භහජඹට 

ශේන්න ලු  ඵන්ධනහගහයගත ෙශ ශම් අඳයහධෙරුන් වළසිරුණු 

වළටි ඳසු ගිඹ දිනර අපි දළ ෙහ  ඳසු ගිඹ  ෙහරශේ මුළු ශෙොශමභ 

අඳයහධ ඳහරනඹ ෙශශේ ෙවුද?   තභයි ඵන්ධනහගහයගත ශරහ 

ඉන්න අඳයහධෙරුන්    අඹ තභයි  easy cash ක්රභඹට 

telephonesලින් හියශගයින් පිට සිේධ ශන අඳයහධ ඳහරනඹ 

ෙශශේ     අඹ කුඩු යහඳහය ෙශහ   පුත් ඳතෙ වන් ශරහ 

ිලබුටහ   තයවෙහයශඹ  භයන අසථහශේ භයට භංචෙශේදී ෙෆ 

ගවන වළටි කෙ අඳයහධෙරුශ  හිය ශගදයට ශරහ 

දුයෙථනශඹන් අවශගන හිටිඹ වළටි  ඉිලන් ශම් අඹ ආය හ 

ෙයන්න කිඹරහ ෙවුරු වරි කිඹනහ නම්  භහ කිඹන්ශන්  ෙ 

අඳයහධඹ   ඵයි    නිහ අඳයහධෙරුන් ආය හ ෙයන්න 

සූදහනම් ශන්න කඳහ   

භට ෙථහ ෙයන්න ත ඉතහ ශෙටි ෙහරඹයි ිලශඵන්ශන්  ගරු 

නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ඇත්ශතන්භ භභයි ශම් ශඹෝජනහ 

ඳහර්ලිශම්න්ුමට ශගශනන්න සිටිශේ  නමුත්  නිශඹෝජය 

අභහතයයඹකු වළටිඹට භට ශම් ශඹෝජනහ ශගශනන්න ඵළරිෙභ  

ිලබුටහ  ඊට ඳසශේ භභ ශඵොශවෝ ශදශනකුට ෙථහ ෙශත්    අඹත් 

කඹට ඉදිරිඳත් ශන්න ෙළභළිල වුශණ් නළවළ  ඊට ඳසු තභයි අශප් 

ගරු හිරුනිෙහ ශප්රේභචන්ද්ර භන්ත්රීුමමිඹ   වහ ෙළභළත්ත ඳශ 

ෙයරහ ශම් ශඹෝජනහ ගරු බහට ඉදිරිඳත් ෙශශේත්   භහ ශභභ 

ශඹෝජනහ සිකය ෙශශේත්  නමුත් අද ශඵොශවෝ පිරි  -27ශදශනකු 

ඳභට-  ශම් ෙහයටඹ පිිබඵ ෙථහ ෙයන්න අය ඉල්රහ 

ිලශඵනහ  කයින් ශත්ශයනහ  අද ඳහර්ලිශම්න්ුමශේ සිටින 

ශඵොශවෝ භන්ත්රීරුන් ශම් ශඹෝජනහට කෙඟයි කිඹරහ  

241 242 

ගගරු යන්ජන් යහභනහඹෙ භවතහ  
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අිලගරු ජනහධිඳිල මභත්රීඳහර සිරිශේන භළිලුමභහ ගහල්ශල් දී 

ප්රෙහලඹ  ෙශහ  කුමභහට ඳහර්ලිශම්න්ුමශේ අනුභළිලඹ රළශඵනහ 

නම් කුමභහ ශභඹට අත්න් ෙයනහ කිඹරහ  ශම්ෙ වරිභ 

ශඳෞේගලිෙයි  කස ඩේලිේ ආර් ඩී  ඵණ්ඩහයනහඹෙ භවත්භඹහ 

ඝහතනඹ වුණු ෙහරශේ රංෙහශේ භයට දඬුභ ක්රිඹහත්භෙ වුශණ් 

නළවළ  නමුත් සිරිභහශෝ ඵණ්ඩහයනහඹෙ භළිලනිඹ   ීමිලඹ 

ශගනහහ  ඝහතනඹ වුශණ් තභන්ශේ ප්රිඹහදය  දඹහඵය ළමිඹහ නිහ 

සිරිභහශෝ ඵණ්ඩහයනහඹෙ භළිලනිඹ   ීමිලඹ ශගනහහ  ීමිලඹ 

ශගනළල්රහ ුමන්ශදනකු ළරැදිෙරුන් ෙයරහ  ශෝභහයහභ 

කල්ලුහ  ඊට ඳසු ආශඹත් ීමිලඹ ලිහිල් ෙශහ    කිඹන්ශන්  භහ 

අය ෙලිනුත් කිේහ හශේ ශභළන්න  තභන්ශේ ශෙශනකුට 

ශන ෙල් ෙහටත් දළශනන්ශන් නළවළ කිඹන කෙයි  තභන්ශේ 

දුෙට  තභන්ශේ පුශතකුට  තභන්ශේ ඳවුශල් ශෙශනකුට 

වුශටොත් තභයි   ගළන ශත්ශයන්ශන්  නමුත් ශභතළන සිටින 

ෙහටත්   ප්රලසනඹට මුහුට ශදන්න සිදු ශන්ශන් නළවළ  ශභොෙද  

ශම් අඹට tight security ිලශඵනහ; ආය ෙ බටඹන් ඉන්නහ  

ශම් අඹශේ දරුන්ට ෙයදයඹ  ශන්ශන් නළවළ  නමුත් 

ශෙොටශදණිඹහශේ අෙයන්ගව හශේ ප්රශේලර ශගදයෙ 

ජශන්රඹට ග්රිල් කෙ  වි ෙයගන්න   ෙම්බි රුරු ටිෙ  වි ෙය 

ගන්නත් ල්ලි නළිල අහිංෙ මිනිසුන්ශේ දරුන්ට ශභොෙද 

ශන්ශන්?  

භභ ඳසු ගිඹ දිනර දුටුහ  යි ෙහරශේ නිපුණි යහංගි 

කිඹරහ දරුකු පිිබඵ ශතොයුමරු    දරුහට ශභොෙද වුශණ්? 

ශෙොටශදනිඹහශේ දළරිඹ හශේභ දටඹ ෙයරහ ඇඹත් භයහ දභහ 

ිලබුටහ   අන්ිලභට ශභොෙ ද සිදු වුශණ්?    අඳයහධෙරුහට භහ 

ශදෙකින් ඇඳ රළබිරහ කිබඹට ආහ   ෆභ විටභ ශම් හශේ 

සිේධීන්රට වසු ව අඳයහධෙරුන්ට ශඳය ළරැදි  ිලබුටහ    අඹ 

තභන්ශේ ඉිලවහශේ ශම් හශේ දට වතය   ඳව  ඳභට 

ෙයරහ ිලබුණු අඹයි     හශේභ තභයි ශම් මිීම භරුනුත්   "ල්ලි 

බිභ  ිලශඵනහ  ඳවත් ශරහ   ල්ලි ගන්න" කිඹරහ දරුකුශේ 

ශඵල්රට භන්නඹකින් ශෙොටන්න  ශදවිඹශන්! ෙහටද පුළුන්?  

 

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු නිශඹෝජය අභහතයුමභනි  දළන් ෙථහ අන් ෙයන්න  

 

ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශ ළ  
(ரண்புறகு ஞ்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  අුමරුගිරිශේ ශභඹහශේ 

සිරුශර් ඳවශශොස  තළනෙට පිහිශඹන් ඇටරහ  සිරුය ශෙොටස 

වතෙට ශන් ෙයරහ ිලබුටහ    දරුහ ශනොෙශ යදෙට    

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  උේශඝෝටර දී  භවජන 
ප්රලසනර දී  ශේලඳහරන ප්රලසනර දී වදිසි ශෙෝඳශඹන් ෙයන මිීම 

භළරුම් ගළන ශනොශයි අඳ ශම් ෙථහ ෙයන්ශන්   ෙරුටහෙය 

යදහ ටවහ ගන්න කඳහ  අඳ ෙථහ ෙයන්ශන්  අවුරුදු 5ත් - 10ත් 
අතශර් සිටින අහිංෙ වින්දිතඹන් ගළනයි  තභන්ශේ ශදඹ ත් 

තනිභ වරිඹහෙහය ෙයගන්න ඵළරි ශම් වින්දිතඹන්ශේ භහන 
අයිතීන් ගළනයි අඳ ෙථහ ෙයන්ශන්    නිහ භභ ශම් ගරු 

බහශන් ඉල්ලීභ  ෙය සිටිනහ  ෙරුටහෙය ශම් ශඹෝජනහට 
ඳ  සිඹලු ශදනහ ඡන්දඹ ශදන්න කිඹන ඉල්ලීභ භභ ෙයනහ  

ඵහුතය ඡන්ද ප්රභහටඹ   -ඡන්ද 113ෙට ඩහ- රළබුශටොත් අපි ශම් 

ීමිලඹ අවුරුේද  ශදෙ  ක්රිඹහත්භෙ ෙය ඵරමු             

 

ගරු මන්ත්රීලරතයක් 
(ரண்புறகு உறுப்தறணர் எருர்) 

(An Hon. Member) 
අද ඡන්දඹ විභීනභ  නළවළ  

ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශ ළ  
(ரண்புறகு ஞ்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඡන්ද විභීනභ  අද නළිල වුටත් ඉදිරි ෙහරශේ දී කනහ  

ජනහධිඳිලුමභහට ශම් ීමිලඹ ශගශනන්නට   ඡන්ද විභීනශම් දී 

වශඹෝගඹ ශදන්න කිඹරහයි භභ ඉල්රන්ශන්  දළන්   වහ 

ඉතහභත්භ සුදුසු ෙහරඹ කිඹරහ භභ හිතනහ   ශභොෙද  අඳයහධ 

රැල්ර කන්න කන්නභ ළඩිශමින් ිලශඵනහ  ශේඹහ ශදේමි 

දළරිඹශේ සිේධිශඹන් ඳසු කෙ දිගටභ ශම් හශේ සිදුවීම් වතය 

ඳව   ඳභට සිදු වුටහ  ශම් අඳයහධ දළන් රැල්ර  ලශඹන් 

ඳිලනහ     නිහ භහ ශභභ ෙහයටඹ ම්ඵන්ධශඹන් මුළු 

ඳහර්ලිශම්න්ුමශන්භ වශඹෝගඹ ඉල්රහ සිටිනහ  
 

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මීශඟට  ගරු සුදර්ශිීම ප්රනහන්දුපුල්ශල් භළිලනිඹ   ඔඵුමමිඹට 

විනහඩි 12ෙ ෙහරඹ  රඵහ දී ිලශඵනහ  

 
[අ බහ  2 22  
 

ගරු (වලදය) සුදර්ිනනී ප්රනළන්දුපුල්තල් මශත්ිය (නගර 

වෆසුම් ශළ ජ වම්පළදන රළජය අමළ යතුිය) 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற)(றருற) சுர்றணற 

தர்ணரந்துபுள்ரப - கத் றட்டறடல் ற்றும் லர்ங்கல் 

இரஜரங்க  அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 

Minister of City Planning and Water Supply) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි   අද දින බහ ෙල් තඵන 

අසථහශේ දී  ඉතහභ ළදගත් ශඹෝජනහ   ගරු හිරුණිෙහ 

ශප්රේභචන්ද්ර භන්ත්රීුමමිඹ  ඉදිරිඳත් ෙය  ගරු යංජන් යහභනහඹෙ 

නිශඹෝජය ඇභිලුමභහ  කඹ සිකය ෙය ිලශඵනහ    ගළන ෙථහ 

කිරීභට ශඳය ඳශමුශන්භ භහ ඔඵුමභහටත්  අලුශතන් ඳත්වුණු ගරු 

ෙථහනහඹෙුමභහටත්  ගරු නිශඹෝජය ෙහයෙ බහඳිලුමභහටත් භශේ 

ශුබහශිංන පිරිනභන්නට ශභඹ අසථහ  ෙය ගන්නහ    

හශේභ නළත තහ  භහ ඳහර්ලිශම්න්ුමට ශතෝයහ ඳත් ෙය 

කන්නට ෙටයුුම ෙශ ෙටහන ආනඹ ප්රමුඛ් ගම්ඳව දිසත්රි ෙශේ 

ජනතහටත් භහශේ සුමිලඹ පුදෙයනහ    

අද ඉදිරිඳත් ෙය ිලශඵන්ශන් ඉතහභ ළදගත් ශඹෝජනහ    

ඳසු ගිඹ ඳහර්ලිශම්න්ුම ෙහරශේ දීත් අපි ශම් ෙහයටඹ 

ම්ඵන්ධශඹන් ශඹෝජනහ  ඉදිරිඳත් ෙයන්න උත්හව ෙශහ   

විශලේශඹන්භ ශභහ ව ෙහන්තහ දුට ම්ඵන්ධශඹන් 

ළරැදිෙරුන් න අඳයහධෙරුන්ට කශයහි කල්ලුම් ගව 

ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්න කිඹරහ   ශභොෙද  අද අශප් රංෙහශේ 

ළරැදිෙරුන් කල්ලුම් ගවට නිඹභ ශනහ  මිීමභළරුම්රට  

භත්ද්රය ම්ඵන්ධ ළරැදිෙරුන් න අඹට    හශේභ යජඹට 

කශයහි යුේධ ෙයන අඹට භයණීඹ දණ්ඩනඹ නිඹභ වුටත්  කභ 

භයට දඬුභ ක්රිඹහත්භෙ ශන්ශන් නළවළ  නමුත් ඳසුගිඹ ෙහරශේ 

සිදුවුණු ශම් අඳයහධත් ක ෙ යශට් ජනතහශේ ශරොකු ඉල්ලීභ   

ිලශඵනහ  නළතත්  කල්ලුම් ගව ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්න කිඹරහ   

ශභොෙද  ඳසු ගිඹ ෙහරශේ  දරුන්ට කශයහි  ෙහන්තහන්ට 

කශයහි විලහර අඳයහධ රැල්ර  යට ුමශ ක්රිඹහත්භෙ ශන 

ආෙහයඹ අපි දළ ෙහ     නිහ ජනතහශේ කභ ඉල්ලීභට හධහයට 

ශවේුම  ිලශඵනහ   අද යශට් ජනතහ ීමිලඹට ඵඹයි  ඹුමරු 

ඳළදිඹකින් ඳහශර් ඹනශෙොට ශවල්භට් කෙ  ඳළශඳිඹ යුත්ශත් 

තභන්ශේ ඔළු ආය හ  ෙය ශගන  තභන්ශේ ජීවිතඹත් ආය හ 

ෙය ගන්නට වුටත්   ශඵොශවෝ ශදශනකු ශවල්භට් කෙ දභන්ශන් 

නළවළ  ශවල්භට් කෙ දභන්ශන් ශඳොලීසිඹ දළ ශෙොත් විතයයි     

හශේභ තභයි  අද ශෙොශම නගයඹ ඉතහභත්භ රසන නගයඹ  
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ඳහර්ලිශම්න්ුම 

ඵට ඳත්ශරහ ිලශඵන්ශන්  කුණු දභන අඹට විරුේධ ීමිලඹ වරි 

ආෙහයඹට ක්රිඹහත්භෙ න නිහයි   ශඩංගු ශයෝගඹ භර්දනඹ කිරීභ 

ම්ඵන්ධශඹන් ගත්තත්    ශඩංගු භර්දනඹ ෙයන්නට  නම් කුණු 

ටිෙ විධිභත්  ඵළවළය ෙයන්ශන් ශෙොශවොභද කිඹරහ යශට් ජනතහ 

දන්නහ  වළඵළයි   ෙ ෙශශේ නළවළ  නමුත් දළන්  ෙ ෙයන්ශන් 

ීමිලඹට ඵඹ නිහයි     නිහ භභත් විලසහ ෙයනහ   කල්ලුම් ගව 

ටිෙ ෙහරඹෙට ශවෝ ක්රිඹහත්භෙ ෙශ යුුමයි කිඹරහ  විශලේශඹන්භ 

දරුන් ව ෙහන්තහන් දටඹ ෙය භයහ දභන  බඹහනෙ ගටශේ 

අඳයහධෙරුන් භර්දනඹ කිරීභ වහ කල්ලුම් ගව ටිෙ ෙහරඹෙට 

ශවෝ ක්රිඹහත්භෙ කිරීභ ඉතහභත්භ  ළදගත් කිඹරහ භහ හිතනහ   

කල්ලුම් ගව ක්රිඹහත්භෙ කිරීභ පිිබඵ අශප් ීමිල ශඳොශත් 

වන් ිලබුටත්  කඹ ක්රිඹහත්භෙ න්ශන් නළවළ   

අද ංඛ්යහ ශල්ඛ්න දිවහ ඵරන ශෙොට ශඳශනනහ  2009 - 

2014 ද හ ෙහරඹ ුමශ ශභහ අඳයහධ 32 259  සිදු ශරහ ිලශඵන 

ඵ  ෙහන්තහන්ට කශයහි අඳයහධ 39 604  සිදු ශරහ 

ිලශඵනහ  වළඵළයි  දඬුම් රඵහ දී ිලශඵන්ශන් 714ෙට ඳභටයි  

ශෙොච්චය අඳයහධ සිදු ශරහ ිලශඵනහ ද කිඹරහ ඵරන්න  අද න 

ුමරු   ම්ඵන්ධශඹන් නඩු අවරහ යදෙරුන්ට කිසිභ දඬුභ  

රඵහ දීරහ නළවළ    හශේභ  අධිෙයට ඳේධිලඹ ුමශ විලහර නඩු 

හියවීභ  දකින්නට රළශඵනහ   

2006 දී දටඹට ර  වුණු දළරිඹ  ම්ඵන්ධශඹන් 2015 දී 

නඩු විබහගඹ ඳළළත් ශන සිේධිඹ  පිිබඵ ඳත් තයඹෙ ඳශ 

ශරහ ිලශඵනහ භහ දළ ෙහ  ඇඹ  විහව ශරහ අද න ශෙොට 

භහ වතයෙ දරුශකුත් ඉන්නහ  ඇඹ උහවිඹට දිවුරුම් 

ශඳත්භ  ඉදිරිඳත් ෙයමින් ඉල්රහ ිලශඵනහ  ඳළමිණිලිෙහරිඹ 

වළටිඹට ඇඹශගන් හ ෂි ෙළන්න කඳහ  කශවභ වුශටොත් 

ඇඹශේ විහව ජීවිතඹට කඹ ශරොකු ෙළරර  ශේවි  විහවඹ ශදදයහ 

ඹහවි කිඹරහ  ීමිලඳිලුමභහ කිඹරහ ිලශඵනහ  ඳළමිණිල්ශල් හ ෂි 

ෙළන්න කිඹරහ  නමුත් භශවේසත්රහත්ුමභහ ඇඹශේ හ ෂි ෙළවීභ 

ප්රිල ශේඳ ෙයරහ ිලශඵනහ    හශේ නඩු අවන්න අවුරුදු 

ගටනහ  ගත වුණු අසථහ ිලශඵනහ.  

ශම් ෙහයටඹ ගළනත් කිඹන්නට ඕනෆ  යහජය ශේශඳොශ අඹථහ 

ශර ඳරිවයටඹ කිරීභ  නිදන් වෆරීභ හශේ ශේල් ෙයන අඹට 

 භශවසත්රහත් උහවිශඹන් ඇඳ රඵහ ගන්න ඵළවළ  වළඵළයි  ශභහ 

දට  ෙහන්තහ දට ෙයන අඹට ඇඳ රඵහ ගන්න පුළුන්  ඇඳ 

රඵහ දී නඩු අවන්නත් ශඵොශවෝ ෙහරඹ  ගත ශනහ  නඩු 

අවන ෙහරඹ න ශෙොට ෂයිල් කෙත් නළිල ශරහ    නිහ අද ශම් 

ළරැදි ෙයන අඹට දඬුම් රළශඵන්ශන් නළවළ  ටිෙ ෙහරඹ  ඹන 

ුමරු ශම් භහජඹ ුමශ වින්දිතඹහ ගළන ෙථහ ෙයනහ  නමුත් 

භහඹ  ශදෙ  ඹන ශෙොට වින්දිතඹහ ගළන අභතෙ ශරහ 

යදෙරුහ ආය හ ෙය ගළීමභ  යදෙරුහශේ භහන හිමිෙම් 

උල්රංඝනඹ වීම් පිිබඵ තභයි ෙථහ ෙයන්ශන්     නිහ අශප් 

යශට් අඳයහධෙරුන්ට රඵහ ශදන දඬුභ ල ිලභත් ෙයරහ  

කල්ලුම් ගව ටිෙ ෙහරඹෙට ශවෝ ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්න කිඹරහ භහ 

ඉල්රහ සිටිනහ   

වළඵළයි  කල්ලුම් ගව ක්රිඹහත්භෙ කිරීභට ශඳය අඳටත්  ශගොඩ  

ශේල් ෙයන්න ිලශඵනහ   විශලේශඹන්භ නඩු ඇීනශම් ක්රභශේදඹ 

අපි විධිභත් ෙයන්නට ඕනෆ  භට ෙලින් ෙථහ ෙශ  හිරුනිෙහ 

ශප්රේභචන්ද්ර භන්ත්රීුමමිඹත් කිේහ හශේ අද සහධීන ශඳොලිස 

ශෙොමිම් බහ පිහිටුහ ිලබුටත් කඹ වරිඹට ක්රිඹහත්භෙ න්ශන් 

නළවළ  ඵරඹ ිලශඵනහ නම්  ල්ලි ිලශඵනහ නම් ඔවුන්ට ඹම්කිසි 

ශදඹ  ෙය ගන්න පුළුන්  නමුත් දුප්ඳත්  අහිංෙ අඹට ශනභ 

ීමිලඹ  තභයි ක්රිඹහත්භෙ න්ශන්  තයහිලයභ ශනොඵරහ  ඵරඹ 

ශනොඵරහ වළශභෝටභ කෙ විධිඹට ීමිලඹ ක්රිඹහත්භෙ කිරීශම් 

ක්රභශේදඹ අඳ ල ිලභත් ෙයන්නට ඕනෆ   

ෙහන්තහ වහ ශභහ දට නඩු විබහග කිරීභ වහ ශනභ 

අධිෙයට ඳේධිලඹ  ඇිල කිරීශම් ළදගත්ෙභ භහ ශම් අසථහශේ 

දී භුම ෙයන්නට ඕනෆ  ශභොෙද  අඳශඹෝජනඹට ර  ශරහ 

භහනසිෙ ෙඩහ ළටුණු දරුහ ශඳොලීසිඹ  උහවිඹ කිඹන අලුත් 

ඳරියඹ ුමශ තත් භහනසිෙ ලශඹන් අඳශඹෝජනඹට ර  

නහ    නිහ විශලේශඹන්භ අවුරුදු 18ට අඩු ශභයින් වහ 

ශනභ අධිෙයට ඳේධිලඹ  ඇිල කිරීභ ඉතහභ ළදගත් නහ   

ඊශඟට  භහ තත් ශඹෝජනහ  ෙයන්න ෙළභළිලයි    තභයි  

"වීඩිශඹෝ හ ෂි" රඵහ ගළීමභ; අඳශඹෝජනඹට ර  න දරුන් 

ඳවසු ඳරියඹෙ සිටිේදී   දරුන්ශේ හ ෂි නවීන තහ ටඹ 

වයවහ -වීඩිශඹෝ වයවහ- රඵහ ගළීමශම් ක්රභශේදඹ  වඳුන්හ දීභ    

ුමිබන් අඳට   දරුන් ම්ඵන්ධශඹන් ඉතහභත් ළදගත් හ ෂි  

රඵහ ගන්න පුළුන් ඵ භභ විලසහ ෙයනහ    හශේභ  අවුරුදු 

ශදෙ  ළනි ශෙටි ෙහරඹ  ුමශ ෙහන්තහ වහ ශභහ දට නඩු 

විබහග ෙය අන් ෙශ යුුමයි  ශභභ නඩු විබහග ෙය අන් වී 

දඬුම් ෙයන ශෙොට අවුරුදු 10   15  ළනි දීර්ඝ ෙහරඹ  ගත 

නහ  භවය විට අදහශ ෙහන්තහ අම්භහ ශෙශන  න්නට 

පුළුන්    අම්භහශේ විහව ජීවිතඹ ඳහ භවය විට ෙඩහෙප්ඳල් 

නහ    නිහ ශෙටි ෙහරඹ  ඇුමශත - අඳට කිඹන්න ඵළවළ 

අවුරුේද ද  ශදෙ ද කිඹරහ - කභ නඩු විබහග ෙය අන් කිරීශම් 

ක්රභශේදඹ   ඇිල ෙයනහ නම් ශගොඩ  ශවොයි කිඹරහ භභ 

හිතනහ   

ඊශඟ ෙහයටඹ තභයි යදෙරුන් පුනරුත්ථහඳනඹ කිරීභ  

කඹ ඉතහභ ළදගත් නහ  දඬුම් නිඹභ ෙශ යදෙරුන්ට භහ 

රළබිරහ කිබඹට ආපු ෙහරඹ  ිලබුටහ  භට භතෙයි   අසථහශේදී 

ඳහර්ලිශම්න්ුම භන්ත්රීරිඹන්ශේ ංදඹ වළටිඹට අපි ඊට විරුේධ 

වුටහ   සත්රී දට  ශභහ දටරට ග කිඹන යදෙරුන්ට  

ජනහධිඳිල භහ ශදන්න කඳහ කිඹන ශඹෝජනහ අපි කදහ ඉදිරිඳත් 

ෙශහ    යදෙරුන් පුනරුත්ථහඳනඹ කිරීභත් ඉතහභ ළදගත් 

ශනහ    හශේභ ශභහ අඳශඹෝජන ළශළ වීභටත් පිඹය ගත 

යුුමයි    වහ ළඩටවන් ක්රිඹහත්භෙ කිරීභ ඉතහභ ළදගත් 

නහ  ශභොෙද   ශගොඩ  ශරහට කුඩහ දරුන් අඳශඹෝජනඹට 

ර  ෙයන අඹ භහනසිෙ ඹම් අවනඹෙට  ඹම් භහනසිෙ ශයෝගී 

තත්ත්ඹෙට ඳත් වුණු අඹ ඵ අපි දකිනහ  භවය විට ඔවුන් 

කුඩහ ෙහරශේ දී අඳශඹෝජනඹට ර  වුණු උදවිඹ න්නට පුළුන්   

 අද භවය අම්භරහ විශේලගත න නිහ ශභයින්ශේ 

රැෙයටඹ  ශභයින්ශේ සුය ෂිතබහඹ ම්ඵන්ධශඹන් ශරොකු 

ගළටලු  ඇිල ශරහ ිලශඵනහ  ශම් අසථහශේ ගරු බහශේ 

විශේල රැකිඹහ ඇභිලුමමිඹ ඉන්නහ    හශේභ අශප් හිටපු විශේල 

රැකිඹහ ප්රර්ධන වහ සුඵහධන අභහතය ගරු ඩිරහන් ශඳශර්යහ 

භළිලුමභහත් සිටිනහ  අද නුපුහුණු ෙහන්තහන් විශේලගත න කෙ 

අඩු ෙයරහ ිලශඵනහ    හශේභ විහවෙ ෙහන්තහ  විශේලගත 

න විට දරුන්ශේ රැෙයටඹ පිිබඵ හර්තහ ෙළරහ 

ිලශඵනහ  අපි විශලේශඹන්භ   ගළන න්ශතෝ නහ   සුශම්ධහ 

ජී  ජඹශේන ඇභිලුමමිඹ ශභහ ංර්ධන වහ ෙහන්තහ අයෝිේධි 

ඇභිලුමමිඹ වළටිඹට ෙටයුුම ෙයනශෙොට අවුරුදු 5ට අඩු දරුන් 

සිටින ෙහන්තහන් පිට යට ඹන කෙ නතය ෙශහ භට භතෙයි    

අසථහශේ දී  යහජය ශනොන ංවිධහන ෙහන්තහ අයිිලහසිෙම් 

ගළන ෙථහ ෙයරහ කිේහ   ෙ ළරැදියි කිඹරහ  වළඵළයි  කදහ 

ෙවුරුත් ශභයින්ශේ අයිිලහසිෙම් ගළන ෙථහ ෙශශේ නළවළ   

ශභඹහට අම්භහශේ  තහත්තහශේ රැෙයටඹ අලයයි   ශභඹහට 

ඵහහිය සිදු න ුමහර අපි දකිනහ  අඳට  හ සු ෙය ගන්න 

පුළුන්  වළඵළයි ශම් ආදයඹ ශනොරළබීභ ුමශ  සුය ෂිතබහඹ 

ශනොරළබීභ ුමශ ශම් ශභඹහශේ භනට න ුමහර අපි දකින්ශන් 

නළවළ  ශම් දරුන් ෙදහ වරි ළඩිහිටිශඹ  ඵට ඳත් වුටහභ 

245 246 

ගගරු (මදය) සුදර්ශිීම ප්රනහන්දුපුල්ශල් භවත්මිඹ  
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අඳශඹෝජෙඹන් ඵට ඳත් ශනහ  භවය විට ශම් දරුන් 

ළඩිහිටිඹන් වළටිඹට ඳත් වුටහභ භහජඹට කශයහි ශනහ   භහජ 

විශයෝධී ක්රිඹහන් කිරීභට ශඳශශමනහ   කභ නිහ ශම්හ 

ළශළ වීභ ශෙශයහි අපි අශප් අධහනඹ ශඹොමු කිරීභ ඉතහභත්භ 

ළදගත් ශනහ  විශලේශඹන්භ අම්භරහ තහත්තරහ දරුන් රැෙ 

ඵරහ ගළීමභ ම්ඵන්ධ දළනුත් ශන්න ඕනෆ    හශේභ තභයි 

සත්රී පුරු භහජබහඹ   ගළවළණු දරු න් ශේහ  පිරිමි දරුන් 

ශේහ  ශම් දරුන් ඳවුරට ළදගත්; යටට ළදගත්  ශම් දරුන්ට 

සුය ෂිත ඳරියඹෙ ආදයඹ  රැෙයටඹ ුමශ වළදී ළඩී ශම් යශට් 

ආර්ිකෙ ංර්ධනඹට දහඹෙ ශන්නට පුළුන් ශවො ළඩිහිටිඹන් 

ඵට  හර්ථෙ ළඩිහිටිඹන් ඵට ඳත් කිරීශම් ළඩ පිිබශශ අපි 

ක්රිඹහත්භෙ කිරීභ ඉතහභත්භ ළදගත් කිඹරහ භත  ෙයන්න ඕනෆ    

සත්රී දට නඩු ගත්තහභ සිඹඹට 80 භ ඉන්ශන් අවුරුදු 16ට 

අඩු දරුන් ඵ අද අපි දකිනහ  අවුරුදු 16ට අඩු දරුන් 

girlfriend - boyfriend වුටත්  ෙළභළත්ත ඇිල ශවෝ නළිල   අඹ 

ලිංගිෙ ක්රිඹහලිශේ ශඹදුටහභ ඔවුන් ළඩිහිටිඹන් ශනොන නිහ 

 හත් ඹන්ශන් සත්රී දට නඩු වළටිඹටයි  ශභතළනදීත් අඳට විලහර 

ගී භ  ිලශඵනහ  ශභොෙද  අද යශට් අධයහඳනඹ ුමශ දරුන්ට 

ප්රජනෙ ශෞඛ්ය ගළන  ලිංගිෙ ශෞඛ්ය ගළන අපි කිඹරහ ශදන්ශන් 

නළවළ  දරුන්ට ශම් ශතොයුමරු රඵහ ගළීමශම් ක්රභශේදඹ  නළවළ  

නිළයදි ශතොයුමරු ගරහ  ශම් ක්රභශේදඹ  නළවළ  ශදභේපිඹන් ව 

දරුන් අතය ශභළනි ශේල් අද ෙථහ ෙයන්ශන් නළවළ  කභ නිහ 

ඉතහභත් ළදගත් ශනහ  අධයහඳන ක්රභඹ ුමිබන් ප්රජනෙ ලිංගිෙ 

ශෞඛ්ය පිිබඵ වඳුන්හ දීරහ දරුන්ට තභන්ශේ ලරීයඹ ගළන  

තභන්ශේ අඹ ශනසවීම් ගළන දළනුත් කිරීභ  අශප් දරුන්ශේ 

ශවට ද ශනුශන්  දරුන්ශේ සුය ෂිතබහඹ ශනුශන් අද 

ඉදිරිඳත් වුණු ශඹෝජනහ අනු කල්ලුම් ගව ක්රිඹහත්භෙ කිරීභ 

ඉතහභත්භ ළදගත් ඵ භත  ෙයන්න ඕනෆ  කඹ ක්රිඹහත්භෙ කිරීභ 

අතයුමය අපි තත් ඉ භනට ක්රිඹහත්භෙ වී අධිෙයට ඳේධිලඹ  

ශඳොලීසිඹ වයවහ ිලශඵන ක්රිඹහදහභඹ ල ිලභත් කිරීභත්    හශේභ 

ශභළනි අඳයහධ ළශළ වීභත් ශදෙභ කෙටභ ශෙශයන්න ඕනෆ  

ඵත් භත  ෙයමින් භශේ ෙථහ අන් ෙයනහ  ශඵොශවොභ 

සුමිලයි   
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ගරු වජිත් තප්රේමදළව මශ ළ (නිලළව ශළ ඉදිකිරීම් 

අමළ යතුමළ) 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம - வீடகப்பு ற்றும் 

றர்ரத்துகந அகச்சரா்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and 

Construction) 
ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  විශලේශඹන්භ ෙහලීන 

ලශඹන් ළදගත් ව භහතිෙහ  පිිබඵ අදවස ඉදිරිඳත් 

ෙයන්නට රළබීභ ගළන භභ ුමටු ශනහ   ෙහරඹ  පුයහටභ 

අශප් යශට් අනහගතඹ බහය ගළීමභට සිටින දරු ම්ඳතට සිදු වුණු 

වහනිඹ  විභහචහරී ක්රිඹහන් පිිබඵ  යට  වළටිඹට  ජහිලඹ  

වළටිඹට අඳ ඇත්ත ලශඹන්භ ෙනගහටු විඹ යුුමයි    ෙනගහටුවීභ 

ුමශ ෙහරඹ කශළඹිරහ ිලශඵනහ කිඹරහ භභ හිතනහ  අශප් 

ප්රිලචහයඹන් හුදු චනරට ඳභට  ීනභහ ෙයන්ශන් නළිල ක්රීඹ 

ක්රිඹහදහභඹ  ුමිබන් ශම් නින්දිත විභහචහයර  භනුය ඝහතනර  

අතය ක්රිඹහර නිඹළශරන සිඹලු ශදනහටභ රඵහ දිඹ යුුම දඬුභ 

රඵහ ශදන්නට    වහ යට  වළටිඹට  ජහිලඹ  වළටිඹට  යජඹ  

වළටිඹට අඳ ඇඳ ෙළඳ විඹ යුුමයි  විශලේශඹන්භ ශභහ 

අඳශඹෝජෙඹන්ට  ශභහ ඝහතන සිදු ෙයන්නට භයණීඹ දණ්ඩනඹ 

රඵහ දීභ පිිබඵ හෙච්ඡහ න ශම් ශභොශවොශත්දී  ඉතහභත්භ 

ිලයුණු ආෙහයඹට ශතොයුමරු  ෙහයටහ ශොඹහ ඵරහ ශම් භහතිෙහ 

පිිබඵ හෙච්ඡහ කිරීභ ළදගත් ඹළයි භහ සිතනහ   

භයණීඹ දණ්ඩනඹ ක්රිඹහදහභඹ  වළටිඹට ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්නට 

ශවේුම හධෙ න ෙරුණු ශදෙ  ිලශඵනහ  කෙ ඳළත්තකින් කඹ 

දඬුභ  වළටිඹට රඵහ ශදන්නට පුළුන්  ඉංරීසි බහහශන් 

කිඹනහ නම්  ෙ punishment කෙ ; punitive action කෙ   

යද  ෙශහ නම් දඬුභ රඵහ ශදනහ  භයණීඹ දණ්ඩනඹ රඵහ දීභ  

අනහගතශේ දී සිදු න භනුය ඝහතන ශ න්නට ශවේුම වගත 

ශනහ කිඹරහ තත් ඳළත්තකින් තර්ෙඹ  ිලශඵනහ  ඇත්ත 

ලශඹන්භ  අද අශප් යශට් දරු ම්ඳතට  සිදු ශරහ ිලශඵන  භවහ 

විනහලඹ පිිබඵ විග්රව ෙයන ශෙොට  භභ භයණීඹ දණ්ඩනඹට 

ඳ ඳහතී ෙටයුුම ෙයනහ  කඹට භභ ඳ යි    ඹම් ඹම් 

ශෙොන්ශේසි භතයි  වළඵළයි  ෙවුරු වරි කිඹනහ නම්  ශම් භයණීඹ 

දණ්ඩනඹ ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්ශන් ශභළනි ඝහතනඹන් ළශළ වීශම් 

අදවසින් කිඹරහ  ශරෝෙශේ සිදු ශරහ ිලශඵන විවිධ ගශේට  

මී ට  ඳරී ට හර්තහ ශද ඵළලුහභ   ළශළ වීශම් 

ෙහයටහ ඉසට සිේධ ශරහ නළිල ඵ  තභයි ශඳශනන්න 

ිලශඵන්ශන්  කඹට ශවො උදහවයටඹ  තභයි ඇශභරිෙහ ක ත් 

ජනඳදඹ  ඇශභරිෙහ ක ත් ජනඳදශේ සිදු න හවසිෙ 

මිීමභළරුම්රට- කඹට කිඹන්ශන් "first degree murder"  කිඹරහ 

- සෘජුව සම්බන්ධ වන අයට  මම ෙන්නා විධියට නම්,  ආකාර 

ඳවකින් භයණීඹ දණ්ඩනඹ ක්රිඹහත්භෙ ශනහ  කනම්  විදුලි පුටු  

ගෆස ෙහභයඹ  කල්රහ භළරීභ  වි කන්නත ව ශඩි තළබීභ ඹනහදී 

ලශඹන්  ඇශභරිෙහශේ ප්රහන්ත 31ෙ භයට දඩුභ ක්රිඹහත්භෙ 

ශනහ  කහි ප්රහන්ත 19ෙ කඹ ක්රිඹහත්භෙ ශන්ශන් නළවළ  නමුත්  

ඇශභරිෙහශේ ප්රහන්ත භට්ටමින් ශෙරී ිලශඵන මී ට ශද 

ඵළලුහභ භයණීඹ දණ්ඩනඹ ක්රිඹහත්භෙ න ප්රහන්තර ළඩි 

ළඩිශඹන් මිීමභළරුම් සිදු න ඵ ශඳශනනහ  භයණීඹ දණ්ඩනඹ 

ක්රිඹහත්භෙ ශනොන ප්රහන්ත 19හි කළනි ඝහතනර අඩු ප්රිලලතඹ  

දකින්න ිලශඵනහ  කතශෙොට භයණීඹ දණ්ඩනඹ ක්රිඹහත්භෙ න 

ප්රහන්ත 31ෙ ළඩි ළඩිශඹන් මිීම භළරුම් සිදු න අතය භයණීඹ 

දණ්ඩනඹ ක්රිඹහත්භෙ ශනොන ප්රහන්තර මිීම භළරීම්; හවසිෙ 

ඝහතන -homicide- අඩුශරහ ිලශඵනහ  කතශෙොට අපි ශම් 

භයණීඹ දණ්ඩනඹ ක්රිඹහත්භෙ ෙශ යුත්ශත් ළශළ වීශම් 

ක්රිඹහලිඹ  - preventive action කෙ  - වළටිඹටඹ කිඹරහ ෙවුරු 

වරි කිඹනහ නම්  ශරෝෙශේ  ශභ ශත  සිදු ශරහ ිලශඵන විවිධ 

මී ටර හර්තහ ුමිබන් කළන්න  තවවුරු වී ශනොභළිල ඵ 

ප්රෙහල ෙයන්න ඕනෆ   

භභ ඳළවළදිලිභ කිඹනහ  භයණීඹ දණ්ඩනඹ ශගන කනහ 

නම් ශගන කන්නට ඕනෆ ඹම් කිසි යදෙට ඍජුභ  සිකයභ 

ළයදිෙරුශකු ව නියි කිඹහ  ශඳොඩ්ඩ  හිතරහ ඵරන්න  භං 

ශෙොල්ර ෙෆභ  ෙශහභ  ෙට දඬුභ  ිලශඵනහ  ශනත් 

අඳයහධරටත් දඬුම් ිලශඵනහ  ඹම් පුේගරශඹකු  විශලේශඹන්භ 

අශප් යශට් ද දරුන් දටඹ ෙය  ෙයන්න පුළුන් නින්දිත 

ක්රිඹහන් සිඹල්ර භ ෙය   දුහ දරුන් භයටඹට ඳත් ෙයන 

ශෙොට භයණීඹ දණ්ඩනඹ සුදුසු නළත්ශත් ඇයි? භභ ඳළවළදිලිභ 

කිඹනහ  දඬුභ  වළටිඹට කභ දඬුභ රඵහ දිඹ යුුමයි කිඹහ  කඹ 

සිදුවිඹ යුුමභයි  වළඵළයි    ක්රිඹහදහභඹ සිදුවිඹ යුත්ශත් ශෙොන්ශේසි 

හිතයි  ශභොෙ ද   ශෙොන්ශේසිඹ   

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි    ශෙොන්ශේසිඹ ගළන ෙථහ 

ෙයන ශෙොට ඳළවළදිලිභ ඉතහභත්භ හධහයට  අඳ ඳහතී  

නිර්යහජ  විනිවිදබහශඹන් යු ත ව අධිෙයට ක්රිඹහලිඹ   

අධිෙයට ඹහන්ත්රටඹ  -යු ිලඹ ඳසිඳීශම් ක්රිඹහදහභඹ - 

ක්රිඹහත්භෙ ශන්නට ඕනෆ  කන් ක්රිඹහදහභඹ  ශනොිලශඵන 

තත්ත්ඹ  ුමශ භයණීඹ දණ්ඩනඹ ක්රිඹහත්භෙ කිරීභ සුදුසු නළවළයි 

කිඹහ භහ හිතනහ  

ඹම් කිසි අධිෙයට ක්රිඹහලිඹෙට ශේලඳහරනඥඹන්ශේ ඇන්ලි 

ගළීනම් සිදු ශනහ නම්  විවිධ ඵරුමන්ශේ ඇන්ලි ගළීනම් සිදු 
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ඳහර්ලිශම්න්ුම 

ශනහ නම්   "ශම් පුේගරඹහ භහ ශනුශන් ශඳෝසටර් අරපු 

පුේගරශඹ   භහ ශනුශන් canvassing ගිඹ පුේගරශඹ   

ශගයින් ශගට ගිඹ පුේගරශඹ   භශේ භළිලයට යහඳහයශේ 

ප්රමුඛ්තභ ක්රිඹහදහභඹ  ෙශ පුේගරශඹ     නිහ ෙරුටහෙයරහ 

ඔහුට භයණීඹ දණ්ඩනඹ ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්න කඳහ  ඊට ළඩිඹ 

ලිහිල් දඬුභ  රඵහ ශදන්න " ආදී ශේල් කිඹනහ නම්    හශේ 

ඇන්ලි ගළීනම් ඳිලන ක්රිඹහලිඹ  ුමශ විශලේශඹන්භ අධිෙයට 

ක්රිඹහලිඹ ඹම් ශේලඳහරීමෙයටඹෙට ර  ශරහ ිලශඵනහ නම්  

අන්න කන් තත්ත්ඹ  ුමශ භයණීඹ දණ්ඩනඹ ක්රිඹහත්භෙ කිරීභ 

සුදුසු නළවළයි කිඹහ භහ විලසහ ෙයනහ  නමුත් ඳත් ෙශ යුුම 

සහධීන ශෙොමින් බහ සිඹල්ර භ ඳත් ෙය  අධිෙයට 

ක්රිඹහදහභඹ  ආය ෙ ක්රිඹහදහභඹ  ශඳොලිස ඹහන්ත්රටඹ වමුලින්භ 

ශේලඳහරන ග්රවටශඹන් ව ශනත් ග්රවටලින් ඉත් ෙය 

ශඵොශවොභ ශුේධ  පිරිසිදු අධිෙයට ක්රිඹහලිඹ  ක්රිඹහත්භෙ න 

ඹහන්ත්රටඹ  සථහඳනඹ ෙශහට ඳසශේ අනිහර්ඹශඹන්භ අඳ 

භයණීඹ දණ්ඩනඹ ක්රිඹහත්භෙ ෙශ යුුමයි කිඹහ භහ විලසහ 

ෙයනහ  අශප් යශට් දරු ඳයපුය ශනුශන්  දරු ඳයපුශර් අනහගත 

ආය හ ශනුශන් -රැෙයටඹ ශනුශන්- අඳ   යුුමෙභ 

ඉසට සිේධ ෙයන්නට ඕනෆ    හශේභ භභ විලසහ ෙයනහ  

භයණීඹ දණ්ඩනඹ ක්රිඹහත්භෙ ෙයන ශෙොට “burden of proof”,   

කිඹන්ශන් "ඔප්පු කිරීශම් බහයඹ" අපි ත දුයටත් ළඩි ෙයන්න 

ඕනෆ කිඹහ   ෙට ශවේුම ශභොෙ ද? භයණීඹ දණ්ඩනඹ 

ක්රිඹහත්භෙ ෙයනහඹ කිඹන්ශන් ඹම් පුේගරශඹකුශේ ජීවිතඹ  

අහිමි කිරීභ   යජඹ  යට  ඳහරනඹ ෙයන ශෙොට  කශවභත් 

නළත්නම් යහජය ඹහන්ත්රටඹ ක්රිඹහත්භෙ ෙයන ශෙොට අපි හිඩළස 

සිඹල්ර භ ඉත් ෙය  ළෙ ංෙහ සිඹල්ර භ ඉත් ෙය ශුේධ  

පිරිසිදු ඹම් යදෙට ළයදිෙරු වළටිඹට ඔප්පු ශනහ නම් 

ඳභට  භයණීඹ දණ්ඩනඹ ක්රිඹහත්භෙ කිරීභ ඩහත් ශඹෝගයයි 

කිඹහ භහ විලසහ ෙයනහ    හශේභ අශප් යශට් දරු ඳයපුය -ශභහ 

ඳයපුය- අඳචහයෙරුන්ශේ  දෂිතඹන්ශේ  මිීම භරුන්ශේ 

ග්රවටඹට ර  ශරහ ිලශඵන ශභොශවොතෙ භයණීඹ දණ්ඩනඹට 

අභතය තත් පිඹය රැ  ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්න අඳට සිේධ 

ශරහ ිලශඵනහ කිඹහ භහ විලසහ ෙයනහ  

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  අපි වළශභෝභ ෙථහ ෙයනහ  

අශප් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ගළන  ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ III 

ළනි ඳරිච්ශ  දශේ වන් ශනහ  මලිෙ අයිිලහසිෙම් ගළන  

ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ III ළනි ඳරිච්ශ දශඹන් යශට් ජනතහශේ 

මලිෙ අයිිලහසිෙම් රඵහ දීභ ගළන ෙථහ ෙශත්  කුඩහ ශදරුන්ශේ 

ආය හ  ශදරු ඳයපුශර් ආය හ  යශට් අනහගතඹ බහය ගන්නට 

සිටින දරු ඳයපුයට ආණ්ඩුක්රභ යසථහ වයවහ රඵහ දිඹ යුුම 

රැෙයටඹ පිිබඵ අංශු භහත්රඹ ත් වන් ශරහ නළවළ  

කශවභ නම් ශම් "මලිෙ අයිිලහසිෙම්" කිඹන ඳරිච්ශ දඹ ඉ භන් 

ංශලෝධනඹෙට ර  ෙය අශප් සින්ිල දුහ දරුන්ශේ මලිෙ 

අයිිලහසිෙම් සුය හ න විධිඹට ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ංශලෝධනඹ  වහභ ශගන ආ යුුමයි කිඹහ භභ හිතනහ   

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  අඳට ජහතයන්තය ප්රජහ දිවහ 

ඵළලුහභ  ශභහ අඳචහය  ශභහ දට  ශදරුන් ආරිත මිීම භළරීශම් 

ක්රිඹහන් අඩුශන්භ සිදු ශන යටල් දිවහ ඵළලුහභ -

උදහවයටඹ  ලශඹන් ශනොර්ශේ හශේ යට  දිවහ ඵළලුහභ-   

යටර ිලශඵනහ  ශභහ ශ න්ද්රීඹ ජන භහජඹ ; ශභහ අයිතීන් 

සුය හ ෙයන ීමිල ඳේධිලඹ   දුහ දරුන්ශේ  ඳළළත්භ  

සුඵහධනඹ   අයිතීන් ආය හ කිරීභ ශ න්ද්ර ෙයගත් භහජ 

යටහ    යශට් ක්රිඹහත්භෙ ශනහ  අපි වළශභෝභ දන්නහ  ශභහ 

අයිතීන් පිිබඵ ක ත් ජහතීන්ශේ ප්රඥප්ිලඹ 1989 ශර් අශප් 

යට පිිබඅයශගන- 

 

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අන් ෙයන්න  ඇභිලුමභහ  

 

ගරු වජිත් තප්රේමදළව මශ ළ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භට ත විනහඩි ශදෙ  ශදන්න   

ක ත් ජහතීන්ශේ ශභහ අයිිලහසිෙම් පිිබඵ ප්රඥප්ිලශඹන් 

පිිබගත් අයිතීන් අශප් යශට් ශභහ ඳයපුයට රඵහ දීභ වහ 1992 

ශන ශෙොට ශභහ ප්රඥප්ිලඹ  ප්රෙහලඹට ඳත් ෙශහ  නමුත්   ශභහ 

ප්රඥප්ිලඹ නභට ඳභටයි  අපි  ෙ අශප් යශට් ීමිල යහමුට ඇුමශත් 

ෙයන්නට ඕනෆ    හශේභ අපි ග ඵරහ ගන්නට ඕනෆ  ජහිලෙ 

ශභහ ආය ට අධිෙහරිඹ ළනි අශප් යශට් දරු ඳයපුශර් අනහගත 

සුඵ සිේධිඹ සුය හ ෙයන   යහජය ආඹතනරට මීට ඩහ ළඩි 

පිරිස ඵරඹ  -භහන ම්ඳත - මරය ල ිලඹ  රඵහ ශදන්න    

හශේභ අපි අභතෙ ෙයන්නට ශවො නළවළ  අශප් යශට් දරු ඳයපුය 

සුය හ කිරීභ වහ භහජභඹ ගී භකුත් ිලශඵන ඵ    

ම්ඵන්ධශඹන් ශදභේපිඹන්ටත් විලහර ගී භ  ිලශඵනහ    

භහජභඹ ගී ම් යටහත්    ශදභේපිඹන්ශේ ගී ම් ම්බහයඹත් 

අපි යට  වළටිඹට වරිඹහෙහය ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්නට ඕනෆ   

භශේ ෙථහ අහන ෙයන ශම් ශභොශවොශත් භභ ඳළවළදිලි 

කිඹන්න ෙළභළිලයි  අශප් යශට් ද දරුන්ශේ සුය ෂිතතහ උශදහ 

අපි අනිහර්ඹශඹන්භ භයණීඹ දණ්ඩනඹ අශප් යශට් සථහඳනඹ ෙශ 

යුුම ිලශඵනහඹ කිඹහ  වළඵළයි  භයණීඹ දණ්ඩනඹ සථහඳනඹ 

ෙයන ශෙොට සහධීන අධිෙයටඹ   සහධීන ශඳොලීසිඹ   කිසිභ 

ඇන්ලි ගළීනභකින් ශතොය යු ිලඹ ඳසිලීශම් ක්රිඹහදහභඹ 

ක්රිඹහත්භෙ ශන ඹහන්ත්රටඹ  අපි අනිහර්ඹශඹන්භ ෙස ෙශ 

යුුමයි  භයණීඹ දණ්ඩනශඹන් ඳභට  ශනො ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ ංශලෝධනඹ  ුමිබන් අශප් දරු ඳයපුශර් අයිතීන් 

ආය හ ෙයන්න අලයයි  මලිෙ අයිිලහසිෙම් ආය හ කිරීශම් 

යසථහරට ශභහ අයිතීන්  දුහ දරුන්ශේ සුය ෂිතතහ 

හ හත් කිරීශම් ප්රිලඳහදනඹන් ම්ඵන්ධ ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහටත් ඇුමශත් ෙය ජන භහජඹටත්  ශදභේපිඹන්ටත්  

යජඹටත් යහජය ආඹතනරටත් ද දරුන්ශේ අනහගත 

සුය ෂිතතහ තවවුරු කිරීභ ප්රධහනතභ යහජය ෙහර්ඹ බහයඹ  ඵට 

ඳත් කිරීභ අද යුගශේ අලයතහ ඵට ඳත් ශරහ ිලශඵනහ    

නිහ ශම් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ෙයපු අශප් හිරුනිෙහ 

භන්ත්රීුමමිඹටත්  කඹ සිකය ෙයපු යන්ජන් යහභනහඹෙ නිශඹෝජය 

ඇභිලුමභහටත් ශම් ෙහශරෝචිත ශඹෝජනහ ශගන  භ පිිබඵ 

සුමිලන්ත ශනහ  භයණීඹ දණ්ඩනඹ ක්රිඹහත්භෙ ෙශ යුුමයි  

නමුත් අය ළදගත් ශෙොන්ශේසිරට ඹටත් අපි භනුයත්ශේ 

නහභශඹන්   භයණීඹ දණ්ඩනඹ ක්රිඹහත්භෙ ෙයමුයි කිඹහ භභ ශම් 

අසථහශේ ශඹෝජනහ ෙයමින් භශේ ෙථහ අන් ෙයනහ   

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  භහ ඉදිරිඳත් ෙයපු සිඹලුභ 

ෙරුණු ෙහයටහ ඇුමශත් ශල්ඛ්න වළන්හඩ් හර්තහට ඇුමශත් 

කිරීභ වහ වභළග * ෙයනහ   

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඊශඟට  ගරු නලින්ද ජඹිලස භන්ත්රීුමභහ  ඔඵුමභහට විනහඩි 

15ෙ ෙහරඹ  ිලශඵනහ   
 

249 250 

ගගරු ජිත් ශප්රේභදහ භවතහ  

————————— 
*  පුවහ කළතේ  බළ ඇ . 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ගරු (වලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශ ළ 
(ரண்புறகு (டரக்டர்) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  හිරුනිෙහ ශප්රේභචන්ද්ර 

භන්ත්රීුමමිඹ අද දින බහ ෙල් තඵන අසථහශේ ශභභ ශඹෝජනහ 

ඉදිරිඳත් ෙයන ශභොශවොත න විට ශභහ අඳචහය ව සත්රී දට 

ම්ඵන්ධශඹන් ශම් යශට් භවත් ආන්ශදෝරනඹ  ඇිල වී 

ිලශඵනහ  ඳසු ගිඹ ෙහරඹ පුයහටභ අශප් යශට් සිදු වුණු සත්රී 

දට  විශලේශඹන්භ ශභහ අඳචහය පිිබඵ අඳ වළභ ශදනහ ුමශභ 

ෙම්ඳනඹ  ිලශඵනහ; අශප් වද ෙකිඹනහ    පිිබඵ  

විශයෝධඹ වළභ තළනින්භ ප්රෙහලඹට ඳත් ශනහ    හශේභ 

සිඹලුභ ජනතහ ශම් ක්රිඹහ පිිබකුල් ෙයනහ  ගරු නිශඹෝජය 

ෙථහනහඹෙුමභනි  මීට භහ කිහිඳඹෙට ෙලින් උුමශර් ෙයිට්ස 

දඳශත්දී ශිශරෝගනහදන් විදයහ කිඹන ඳහල් ශියහ මව 

දටඹට ර  වුටහභ ශම් යශට් සිංවර  ශදභශ  මුසලිම් ශේදඹකින් 

ශතොය වළභ ශදනහභ කඹට  කශයහි වුණු ඵ ඔඵුමභහට භතෙ ඇිල  

  හශේභ ශේඹහ ශදේමි දළරිඹ ඝහතනඹ ෙශහභ  කඹට ශම් යටභ 

කශයහි වුටහ  අපි ශම් හෙච්ඡහ ෙයමින් ඉන්ශන් ශභළනි ශභහ 

දට  ශභහ අඳචහය  සත්රී දට ශ හ ශගන ශම් යට ත දුයටත් 

ශිසට ම්ඳන්න ෙයගන්ශන් ශෙොශවොභද කිඹන ෙහයටඹ ගළනයි  

ගරු හිරුනිෙහ ශප්රේභචන්ද්ර භන්ත්රීුමමිඹ ඉදිරිඳත් ෙයන රද ශම් 

ශඹෝජනහශේ ශභහ අඳචහය සිදු ෙය  සත්රී දට සිදු ෙය ෙයන රද 

ඝහතන ම්ඵන්ධශඹන් වන් නහ  අශප් යශට් ීමිලශේ වළටිඹට 

  ඝහතෙඹන්ට භයට දඬුභ රඵහ දිඹ වළකියි   

දණ්ඩ ීමිල ංග්රවඹ අනු අශප් යශට් භයට දඬුභ රඵහ 

ශදන්න පුළුන් අඳයහධ ඳව  ිලශඵනහ  කළනි අඳයහධ න්ශන් 

ඝහතනඹ  ඝහතනඹට අනුඵර දීභ  කළනි නඩුෙදී ශඵොරු හ ෂි 

රඵහ දීභ  යහජය විශයෝධී කුභන්ත්රටඹ ව ශවශයොයින් ළනි භත් 

ද්රය ග්රෆම් ශදෙෙට ඩහ ශඟ තඵහ ගළීමභ ශවෝ ප්රහවනඹයි  ශම් 

ෙරුණු ඳවට අදහශ භයට දඬුභ රඵහ ශදන්න පුළුන්  ගරු 

නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  අපි ෙවුරුත් දන්නහ විධිඹට ශභළනි 

යදෙට අධිෙයටශඹන් භයට දඬුභ නිඹභ ෙශහට ඳසශේ 

ජනහධිඳිලයඹහශේ අත්න ශඹොදහ කුමභහ ෙළභළිල දිනඹෙ ව 

ශරහෙ අදහශ පුේගරඹහ කල්රහ භළරීශම් දඬුභ ක්රිඹහත්භෙ 

ෙයන්න ඵරඹ ඳයහ ිලශඵනහ  කඹ ශම් ඳහර්ලිශම්න්ුම මීට 

ෙලින් ම්භත ෙයරහ ිලශඵන ීමිලඹ     ීමිලඹ දළන් අශප් යශට් 

ඵරහත්භෙයි; ඵර ඳත්න්න පුළුන්  කඹට අලය ෙයන්ශන් 

ජනහධිඳිලයඹහශේ අත්නයි  අධිෙයට ඇභිලයඹහශගන් 

යවසිගත හර්තහ  ෙළහ ශගන  අදහශ විනිලසචඹෙහයයඹහශගන් 

යවසිගත හර්තහ  ෙළහ ශගන  ීමිලඳිලයඹහශගන් යවසිගත 

හර්තහ  ෙළහ ශගන තභයි ජනහධිඳිලයඹහ කඹට අත්න් 

ෙයන්ශන්  ශම් යශට් ඳිලන ීමිලඹ ුමශ ජනහධිඳිලයඹහශේ 

අත්නින් ක්රිඹහත්භෙ ෙශ වළකි භයට දඬුභ ම්ඵන්ධශඹන් අපි 

ෙථහ ෙයනහ   

ශම් බහ ෙල් තඵන අසථහශේ ශඹෝජනහ 

ඳහර්ලිශම්න්ුමශේදී ම්භත වුටත් නළතත් -ඡන්ද විභීනභ  ආශොත් 

ම්භත වුටත් නළතත්-   ම්ඵන්ධශඹන් ඵරඹ ිලශඵන්ශන් 

ජනහධිඳිලයඹහටයි  ශම් ඳහර්ලිශම්න්ුමශන්   වහ ඵරඳෆභ  

ෙයන්න ඵළරි වුටත් හිරුනිෙහ ශප්රේභචන්ද්ර භන්ත්රීුමමිඹ ඉදිරිඳත් 

ෙශ ශම් ශඹෝජනහ ම්ඵන්ධශඹන් -ශභහ අඳචහය ව සත්රී දට 

ම්ඵන්ධශඹන් භයට දඬුභ රඵහ දීභ ම්ඵන්ධශඹන්- ශම් ගරු 

බහ නිශඹෝජනඹ ෙයන භන්ත්රීරුන්ශේ අදව ශභොෙ ද    

ම්ඵන්ධශඹන් ක  ක  භන්ත්රීයඹහ ෙල්ඳනහ ෙයන්ශන් 

ශෙොශවොභද කිඹරහ දළන ගළීමභට ශභඹ අසථහ  ෙය ගන්න 

පුළුන්    වළරුණු විට අපි 225 ශදනහභ අත් ඔහ ශම් ශඹෝජනහ 

ම්භත ෙශත් දළනටභත් ශම් ීමිලඹ ම්භත ෙයරහ 

ජනහධිඳිලුමභහට ඵරඹ ඳයරහයි ිලශඵන්ශන්   

දළන් ශම් යට පුයහ උේශඝෝට ඳත්නහ  ඇයි  ශම් ජනතහ 

උේශඝෝටඹ ෙයන්ශන්? ීමිලඹ ක්රිඹහත්භෙ කිරීශම් 

අෙහර්ඹ භතහඹ  ිලශඵන නිහ  ීමිලශේ ෙහර්ඹ භතහ 

පිිබඵ ඔවුන්ට අවිලසහඹ  ිලශඵනහ  ීමිලශේ 

අෙහර්ඹ භතහ නිහ  සත්රී දට  ශභහ අඳචහය  ඝහතන ආදිඹ 

ම්ඵන්ධශඹන් අධි ශචෝදනහ ශගොනු කිරීභට භවය විට අවුරුදු 

10   12  ගත ශන ඵ අපි ඕනෆ තයම් අහ ිලශඵනහ   

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි    හශේභ තභයි ීමිලශේ 

ිලශඵන අහධහයටත්ඹ වහ ඳ ඳහිලත්ඹ  භහ හිතන විධිඹට ශම් 

ශඹෝජනහ ගළන අපි හෙච්ඡහ ෙයන ශම් අසථහ හශේභ 

අසථහ කිහිඳඹ  ශම් ඳහර්ලිශම්න්ුම මීට ෙලින් උදහ ෙය ගත 

යුුම ිලබුටහ  ශම් ඳහර්ලිශම්න්ුම නිශඹෝජනඹ ෙශ 

ඇභිලයශඹකුශේ බිරි  ෙහන්තහන් ශදශදශන  ඝහතනඹ 

ෙයරහ භයණීඹ දණ්ඩනඹ නිඹභ ශරහ ඉන්ශදේදී ජනහධිඳිල ශඳොදු 

භහ  ඹටශත් ජහතයන්තය ෙන්තහ දිනශේදී ඇඹ නිදවස 

ෙශහභ කඹට මුළු ඳහර්ලිශම්න්ුමභ කශයහි විඹ යුුම ිලබුටහ   

යත්නපුයශේ ඵසනහඹෙ නිරශම්යඹහ කළනි ඝහතනඹෙට සිය ගත 

වී සිටිඹදී  ඔහු ජනහධිඳිල ශඳොදු භහ ඹටශත් නිදවස ෙයන 

ශෙොට ඳහර්ලිශම්න්ුම ශභළනි ශඹෝජනහ  ම්භත ෙය ගත 

යුුම ිලබුටහ  කදහ   ගළන ශභොකුත් ෙථහ ෙශශේ නළවළ   

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ජහතයන්තය ෙහන්තහ 

දිනශේදී ෙහන්තහන් ශදශදශනකු ඝහතනඹ ෙශ ෙහන්තහෙට 

ජනහධිඳිල ශඳොදු භහ දීභ ළනි ෙරුණු නිහ තභයි ජනතහශේ 

විලසහඹ බි ළටී ිලශඵන්ශන්    නිහයි  ජනතහ උේශඝෝටඹ 

ෙයන්ශන්    හශේභ ීමිලශේ ිලශඵන අභහනතහ පිිබඵ 

ජනතහට ඵඹ  ිලශඵනහ  ළයදිෙරුන් නිළයදිෙරුන් ශරහ 

නිළයදිෙරුන් දඬුම් රඵන  ඔවුන් කල්ලුම් ගවට ඹන ශම් 

අභහනතහ පිිබඵ ජනතහට ඵඹ  ිලශඵනහ  ශඳොලීසිශේ 

අහධහයට  අෙහර්ඹ භ ශේඹ පිිබඵ ජනතහට බිඹ  

ිලශඵනහ    නිහ ඳළන නළන් උේශඝෝට ප්රභහටඹ  ිලශඵනහ   

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ගරු හිරුනිෙහ ශප්රේභචන්ද්ර 

භන්ත්රීුමමිඹ ඇඹශේ ෙථහශේදී වන් ෙශහ  ශභළනි අඳයහධ 

රැල්ර  භළඬ ඳළළත්වීභ වහ ිලශඵන ඉ භන් ව කෙභ විඳුභ 

භයට දඬුභයි කිඹරහ  දළන් ශම් ශඹෝජනහ හෙච්ඡහට ගන්න 

ශෙොට යශට් භවය ජනතහ හිතහ ශගන ඉන්නහ  අද අය ශේඹහ 

දළරිඹශේ ඝහතෙඹහ කල්රහ භයන්න ශම් ඳහර්ලිශම්න්ුම තීන්දු  

ගන්න ඹනහඹ කිඹරහ   

දළනටභ ශරෝෙශේ භයට දඬුභ ක්රිඹහත්භෙ න යටල්            

36  ිලශඵනහ  ශරෝෙශේ යටල් 103ෙ භයට දඬුභ 

ම්පර්ටශඹන්භ අශවෝසි ෙයරහ ිලශඵනහ  යටල් වඹෙ විශලේ 

අසථහර ඳභට  -විශලේශඹන් යුද අඳයහධ හශේ අසථහර- 

භයට දඬුභ ක්රිඹහත්භෙ ෙයනහ    හශේභ අශප් යට හශේ 

යටල් 50  ඳසු ගිඹ අවුරුදු දවඹ පුයහභ භයට දඬුභ ක්රිඹහත්භෙ 

ෙයරහ නළවළ  අශප් යටත් 1976 ර්ශේ සිට භයට දඬුභ 

ක්රිඹහත්භෙ ෙයරහ නළවළ  දළන් භයට දඬුභ ක්රිඹහත්භෙ ෙයන 

යටර වුටත්  අදහශ ළයදිෙරු අවුරුදු 18ට ඩහ අඩු නම් ඔහුට 

භයට දඬුභ දීශම්දී ීමිල ශනස ශරහ ිලශඵනහ  වුදි අයහබිඹ  

ඉයහනඹ  සූඩහනඹ  ඳහකිසථහනඹ හශේ යටල් වතය  ඳභටයි  

අවුරුදු 18ට අඩු ළයදිෙහයඹහටත් භයට දඬුභ රඵහ ශදන්ශන්  

වුදි අයහබිශේ අවුරුදු 18ට ඩහ අඩු අඹටත් භයට දඬුභ ශදන 

නිහ තභයි  අශප් රිහනහට හිස ගළසුම් ෙන්න සිේධ වුශණ්  අඳට 

කිසිභ ශදඹ  ෙයගන්න විධිඹ  නළිල  ඇඹ භයට දණ්ඩනඹ 

ද හ ශගන ඹන්න   යටට අසථහ  රළබුශණ් කළනි ීමිල 

ම්භත ෙය ිලබුණු නිහයි   

251 252 



ඳහර්ලිශම්න්ුම 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  දඬුභ  දීශභන් 

ඵරහශඳොශයොත්ුම න ප්රධහන ෙරුණු වතය  ිලශඵනහ    තභයි  
අඳයහධ ළශළ වීභ  පුනරුත්ථහඳනඹ කිරීභ    ළයදිෙරු 

අෙර්භටය කිරීභ ව ඳිබගළීමම් සිදු කිරීභ කිඹන ෙහයටහ වතය  
ශගොඩ  අඹ කිඹනහ  භයට දඬුභ ක්රිඹහත්භෙ කිරීශභන් භහජඹ 

ඵඹ ෙයන්න පුළුන් කිඹරහ  කශවභ නම් දළන් අපි ගභන් ෙයන්න 

ඕනෆ ශෙොවහටද? ඵඹ ෙයන්නත් ත ක්රභ ිලශඵනහ  ශරෝෙශේ 
භයට දඬුභ ක්රිඹහත්භෙ ෙයන යටර වුටත් භයට දඬුභ 

ක්රිඹහත්භෙ ෙයන ආෙහයඹ විවිධයිශන්  ප්රසිේධිශේ ගල් ගහ 
භයටහ; ප්රසිේධිශේ හි ගහ දභනහ; ප්රසිේධිශේ ශඩි තඵනහ; 

ප්රසිේධිශේ ෙශඹන් තශහ භයනහ  කශවභ ශන්න පුළුන්  දළන් 
අපි ගභන් ෙශ යුත්ශත්   ඳළත්තටද? ගරු නිශඹෝජය 

ෙථහනහඹෙුමභනි  ශම් ප්රලසනශේ ශෙොනකින් අල්රහ ගත්ශතොත්  

ලිගශඹන් අල්රහ ගත්ශතොත් අඳට ඹන්න ශන්ශන් ශම් ශරෝෙඹ 
පිිබගත් ශිසට ම්ඳන්න ක්රභර ඉරහ ප්රසිේධිශේ ගල් ගහ භයට 

තළනටයි  ඇයි? භහජඹ ඵඹ ෙයන්න  නමුත්  මීට ෙලින් ෙථහ ෙශ 
ගරු භන්ත්රීරුන් කිහිඳ ශදශනකු ශඳන්හ දුන්නහ හශේ ශම් දඬුභ 

විසින් ශරෝෙශේ ශෙොශවේත් අඳයහධ අඩු ෙයරහ නළවළ  ශරෝෙශේ 

ප්රෙට භහජ විදයහඥශඹකු න මශළචළර්ය මයිකල් එල්. රැඩතට්  

"Journal of Criminal Law and Criminology" කෙට 
ඉදිරිඳත්ෙශ ඔහුශේ ඳර්ශේට ඳත්රිෙහශේ ශරෝෙශේ අඳයහධ 

විදයහඥඹන්ශගන් සිඹඹට අවක  භයට දණ්ඩනඹ රඵහදීශභන් 
අඳයහධ අඩුන්ශන් ඹයි විලසහ ශනොෙයන ඵ වන් ෙය 

ිලශඵනහ  මීට ෙලිනුත් ශම් ගරු බහශේ කිඹළවුණු ඳරිදි 
ඇශභරිෙහ ක ත් ජනඳදශේ භයට දඬුභ ක්රිඹහත්භෙ ෙයන 

ප්රහන්ත 31ෙ අඳයහධර අඩුවීභත්  භයට දඬුභ ක්රිඹහත්භෙ 

ශනොන ප්රහන්තර අඳයහධ අඩුවීභත් ගත්ශතොත්  භයට දඬුභ 
ශනොශදන ප්රහන්තර අඳයහධ අඩුවීශම් ශීරතහ ළඩියි  1991 ශන 

ශෙොට භයට දඬුභ ශදන ප්රහන්තර ර ඹෙට නඹයි දලභ 
නඹයි වතය  අඳයහධ සිදු ශරහ ිලශඵනහ  කඹ 2013 න 

ශෙොට වතයයි දලභ වතයි ශදෙට අඩු ශරහ ිලශඵනහ  වළඵළයි  
භයට දඬුභ ශනොශදන ප්රහන්තර කඹ නඹයි දලභ ශදෙයි වශත් 

සිට ුමනයි දලභ අට ද හ අඩු ශරහ ිලශඵනහ  කභ නිහ භයට 

දඬුභ ක්රිඹහත්භෙ ෙශ ඳභණින්භ ශම් සිඹලු ශදෝ නිහයටඹ 
ශනහ කිඹරහ අඳ ෙවුරුන් ශවෝ හිතනහ නම් කඹ මිතයහ    

  විතය  ශනොශයි  ඔඵුමභහටභ ශඳශනනහ ඇිල  ශේඹහ 
දළරිඹශේ ඝහතනඹ ම්ඵන්ධශඹන් අත් අඩංගුට ගත් ඳහල් 

ශියඹහට ව අවුරුදු 32ෙ පුේගරඹහට ශඳොලීසිඹ රෙහ ිලශඵන 
ආෙහයඹ ශෙොශවොභද කිඹරහ  භහ හිතන වළටිඹට ශඳොලීසිඹ බහය 

ඇභිලයඹහ   ම්ඵන්ධශඹන් ශම් ඳහර්ලිශම්න්ුමට උත්තය 

ශදන්න ඕනෆ  16ළනි දහ උශේ 9 00ට අත් අඩංගුට ගත් ශියඹහ 
19ළනි දහ තභයි උහවිඹට ඉදිරිඳත් ෙයන්ශන්  ඔහුශගන් 

අවන්ශන්  ශම් අඳයහධඹ ෙශහ ද කිඹරහ ශනොශයි, "ශෙොශවොභද 
ශම්ෙ ෙශශේ?" කිඹරහයි  ඩීකන්  ඳරී හ  ෙයරහභ ප්රලසන ෙශහ 

නම් ශන්ද ශවො?  කශවභ ක්රභඹ  ිලශඵනහ ශන්  වළඵළයි    
විදයහත්භෙ ක්රභ ශභොනත් අනුගභනඹ ෙයන්ශන් නළිල කල්රරහ 

ගවන තත්ත්ඹ ශන් ිලශඵන්ශන්  ශඳොලීසිඹ තභයි ශම් නඩු 

ශගොනු ෙයන්ශන්   

කංගරන්තශේ භයට දඬුභ අශවෝසි ෙශශේ නිළයදිෙරුකු 

1950 දී කල්රහ භයපු නිහයි     අවුරුදු 23  ඹළිල ිලශභොිල 
ඉහන්ස නළභළිල පිඹහ භහ 13  ව තභන්ශේභ දු ඝහතනඹ ෙශහ 

කිඹරහයි  ඔහුට භයට දඬුභ නිඹභ වුටහ  වළඵළයි අවුරුදු ුමනෙට 
ඳසශේ ශවිබදයවු වුටහ ඔහු ශනොශයි   දරුහ භළරුශේ කිඹරහ  

කතශෙොට ෙයන්න ශදඹ  නළවළ   කළනි ශේල් ඕනෆ තයම් සිේධ 

ශරහ ිලශඵනහ    නිහ ශම්ෙ නිෙම් සිල්රයට රෙන්න 
පුළුන් ෙහයටඹ  ශනොශයි  ශභළනි ශභහ අඳශඹෝජන ව සත්රී 

දටර ශගොදුරු ඵට ඳත් න වින්දිතඹන් ව පීඩෙඹන් ශම් 
භහජ ශේදහචෙශේ ශගොදුරු   

ශේඹහ  දළරිඹශේ ෙහයටඹ දිවහ ඵළලුත් ඇඹ ශම් තත්ත්ඹට 

ඳත් වුශණ් ඇයි?   ඇඹශේ ඳවුශල් අඹශේ ිලබුණු ශනොළරකිල්ර 
නිහ ඳභට භ ශනොශයි  ඇශේ අම්භහට  තහත්තහට  ීනඹහට  

ආර්ිකෙ දුසෙයතහ නිහ යහත්රී ෙහරශේ  ළඩ ෙයන්න  යහත්රී 12 00ට 
ශගදයට කන්න සිදු ශරහ ිලශඵනහ    ීනඹහත් private security 

firm කෙෙ ළඩ ෙයන්න ඹන තත්ත්ඹට ඳත් ෙශශේ ෙවුද? 
ශභළනි අනහය ෂිත ශගල් අශප් යශට් ශෙොච්චය ිලශඵනහ ද? 

ශදශදනහභ යජශේ ශේෙයින් වුටත්  loan කෙ  අයශගන 

ශගඹ  වදහ ගත්තහට   ශගදයට සිශභන්ිල ටිෙ  දහ ගත්තහට  
ෙඳයහරු  ෙය ගන්න ඵළරි  ශදොය ජශනල්  වි ෙය ගන්න ඵළරි   

යශන්රු වි ෙය ගන්න ඵළරි අනහය ෂිත ශගල් අශප් යශට් 
ශෙොච්චය ිලශඵනහ ද?  හට ශවේුම  ශවොඹන්ශන් නළිල   හට 

පිිබඹභ  ශඹොදන්ශන් නළිල capital punishment කෙ විතය  
ක්රිඹහත්භෙ ෙශහට ළඩ  ශන්ශන් නළවළ  Capital punishment 

කෙ ගළන ෙථහ ෙයන ශෙොට    ඳවුල් කතළනට ඳත් ෙයපු    

දරුන් අනහය ෂිත තත්ත්ඹට ඳත් ෙයපු capitalist system  කෙ 
ගළනත් අපි ෙථහ  ෙයන්න ඕනෆ    විතය  ශනොශයි  ීමිලශේ 

හධහයටත්ඹ ජනතහට ප්රතය  ශන්න ඕනෆ  කශවභ 
ශනොෙයන තහ  ෙල් ශේඹහ ළනි දරුනුත් බිහි ශයි  ශභළනි 

අඳයහධෙරුනුත් බිහි ශයි   

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ශභඹ  ශෙනකු කල්රහ 

භළරීශභන් ඳභට  අත ශෝදහ ගන්න පුළුන් ෙහයටඹ  
ශනොශයි  අපි ශම් පිිබඵ පුළුල් හෙච්ඡහ ෙශ යුුමයි  ශභහි 

ිලශඵන ඳදනභ  ශභහි ිලශඵන භහජ විදයහත්භෙ ශවේුම සිඹල්ර 
අනහයටඹ ෙය ගළීමභකින් ශතොය  කන කන ඳිබඹට ශභළනි  

රහබ   ඵහර ශේලඳහරනශේ නියත ශන්න ගිශඹොත් යට  
අනහථබහඹට ඳත් ශනහ  ශම් ීමිල ම්ඳහදනඹ ෙයන අඹශේ 

ගී භ න්ශන් දයදර්ශී ශම්හට භළදිවත් වීභයි    නිහ ශම් ඇිල 

ශරහ ිලශඵන තත්ත්ඹ  වරිඹට ශත්රුම් අයශගන අපි වළභ 
ශදනහභ කෙුම ශභළනි අඳයහධ  ළශළ වීභ වහ ීමිලඹ 

ල ිලභත් ෙයන අතශර්  ශම් අඳයහධ ළශළ වීභ වහ අලය 
භහජ ටපිටහ ශගොඩ නඟමුයි කිඹන ශඹෝජනහ ෙයමින් භහ 

නිවඬ නහ  ශඵොශවොභ සුමිලයි  

 
[අ බහ  3 03  
 

ගරු ගී ළ වමන්මලී කුමළරසංශ මශත්ිය 
(ரண்புறகு (றருற) கலர சன்லீ குரசறங்ய) 

(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ඔඵුමභහට භහ ශඵශවවින්භ 

සුමිලන්ත ශනහ අද දින භට ශම් ගරු බහ ආභන්ත්රටඹ 

ෙයන්නට අසථහ රඵහ දීභ ගළන   

විශලේශඹන් ඳහර්ලිශම්න්ුමශේදී ඳත්න භශේ ප්රථභ 

ෙථහශේදී   භහ ශම්  උත්තරීතය ඳහර්ලිශම්න්ුමට ශතෝයහ ඳත් ෙය 

කවීභට ෙටයුුම ෙශ  භහ නිශඹෝජනඹ ෙයන ශඵන්තය - ඇල්පිටිඹ 

ජනතහ ඇුමළු ගහල්ර දිසත්රි ෙශේ සිඹලුභ ජනතහට සුමිලඹ පුද 

කිරීභ  භශේ යුුමෙභ  කිඹරහ හිතනහ   

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ත ෙහයටහ  කිඹන්න 

කිඹන්න භට අය ශදන්න  ශභශත  ඉිලවහශේ ගහල්ර 

දිසත්රි ෙශඹන් ඳහර්ලිශම්න්ුමට ඳළමිණි ඳශමු ෙහන්තහ ඵට භහ 

ඳත් වුටහ    හශේභ අද දිනඹ න විට දකුණු ඳශහතභ 

නිශඹෝජනඹ ෙයන්නට ඳහර්ලිශම්න්ුමශේ සිටින කෙභ භන්ත්රීරිඹ 

ඵටත් භහ ඳත් වී ිලශඵනහ    සිඹලු ගී ම් දයහශගන 

ඳහර්ලිශම්න්ුමශේදී භශේ වඬ අදි ෙයන්න  භට අසථහ රළබිරහ 

ිලශඵනහ    

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ඉතහභ ංශේදී  ඉතහභ 

ඵළරෑරුම්  ශම් යශට් සිඹලු ශදනහ දෆස දල්හ ඵරහශගන සිටින 

ෙරුට  පිිබඵ භට ෙථහ ෙයන්න සිදු වී ිලශඵනහ   
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ගගරු (මදය) නලින්ද ජඹිලස භවතහ  
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විශලේශඹන්භ දරුන්ට  භවුරුන්ට  ෙහන්තහන්ට 

අිලලයින්භ ෙනගහටුදහඹෙ සිේධිඹ  න "දරුන් දටඹ ශෙොට 

භයහ දළමීභ" ළනි භහතිෙහ  ඹටශත් ෙථහ ෙයමින්  කළනි 

සිේධීන් අඩු කිරීභට ශවෝ නළිල කිරීභට දහඹෙන්නට රළබීභ කෙ 

විධිඹකින් බහගයඹ   වළටිඹට භහ රෙනහ  ය ගටනහ  

මුළුල්ශල් - ඈත අතීතශේ සිට- අශප් යශටන් හශේභ  ශරෝෙශේ 

නන් ශදසිනුත්  ශභළනි බඹහනෙ  අහධහයට තත්ත් ගළන අඳට 

නියන්තයශඹන් අන්නට දකින්නට රළබුටහ  අද දින අපි ෙථහ 

ෙයන්ශන් ශභළනි ළයදිෙරුන්ට භයණීඹ දණ්ඩනඹ රඵහ 

ශදනහද    වහ කල්ලුම් ග ක්රිඹහත්භෙ ෙයනහද නළේද කිඹන 

ෙහයටඹයි     

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  භහ විලසහ ෙයන වළටිඹට  

භසත භහජශේභ අහුමුළු තළන් ඵළලුශොත්  භහනසිෙ පීඩනශඹන් 

කශවභත් නළත්නම් භහනසිෙ ළටීම්ලින් ශවෝ උත්ඳත්ිලශඹන් 

ඇිල ව භහනසිෙ තත්ත් භත ශභළනි අඳයහධ ෙයන දෙයින් 

දවස ගටන  අඳට ශනොශඳශනන්නට තත් ඉන්නහ ඇිල  ශම් 

අඹ ඇුමළු භසත භහජඹ ුමශ  සිටින ශභළනි අඳයහධෙරුන්   

අඳයහධලින් ශ හ ගන්ශන් ශෙොශවොභද  ශභළනි අඳයහධ 

භහජශඹන් දුයස ෙයරහ ශභළනි අඳයහධෙහයඹන්ශගන් ශතොය 

භහජඹ  වදන්ශන් ශෙොශවොභද කිඹන කෙ ගළන ශොඹහ ඵළලීභ 

ඩහ ළදගත් ශනහ  කල්ලුම්ගව ගළන ෙථහ කිරීභට භහනභ  

ළයදිෙරුන්ට කල්ලුම්ගව නිඹභ ෙශ යුුමයි කිඹරහ අද 

භහජශේ ශඵොශවෝ ශදශන  කිඹනහ  ශම් ගළන අන අන සිඹලු 

ශදනහභ කිඹන්ශන්  ඔවුන්ශේ ඉල්ලීභ ශරහ ිලශඵන්ශන්  ශභළනි 

ළයදිෙරුන් අනිහර්ඹශඹන්භ කල්ලුම්ගව ද හ ශගන ශගොස 

දඬුම් ඳළමිට විඹ යුුමයි කිඹරහයි  කළනි භහජ ෙිලෙහත  ඇිල 

වුශණ්   ඳසු ගිඹ දිනඹෙ සිදු ව ශභශරො වඹ වතය  ශනොදන්නහ  

'ශේඹහ' නභළිල කිරි දරුහශේ ඝහතනඹ භඟයි  කයින් ෙම්ඳනඹට 

ඳත් මුළු ශ්රී රහංකිෙ ජනතහ කෙ වන්න්භ කිඹන්න ගත්ශත්  

"ශභළනි ළයදිෙරුන් අපි ශෙශේ ශවෝ ීමිලඹ භන්න් කල්ලුම් 

ගවට ඹළවිඹ යුුමයි" කිඹහයි   

1976න් ඳසු කල්ලුම්ගව ශම් යශට් ක්රිඹහත්භෙ වුශණ් නළවළ  

1976න් ඳසු කල්ලුම් ගව ක්රිඹහත්භෙ ශනොවීභ නිහ ශම් අඳයහධ 

රැල්ර දිගින් දිගටභ ළඩි වුටහ කිඹරහ කිඹන්න අභහරු තත්ත්ඹ  

ිලශඵනහ  ශභොෙද  ශභළනි අඳයහධ ම්ඵන්ධශඹන් භට රළබී 

ිලශඵන ශම් ංඛ්යහ ශල්ඛ්නර  2005 දී  සිඹඹට 6 2   2006 දී  

සිඹඹට 10 2   2007 දී සිඹඹට 8 2   2008 දී  සිඹඹට 7 3   

2009 දී  සිඹඹට 4 6  වහ 2010 දී  සිඹඹට 3 6  ලශඹන් වන් 

න නිහ    අනු ශභභ අඳයහධ දිගින් දිටභ අඩුශමින් ඳළශතන 

ඵත් ශම්  අසථහශේදී වන් කිරීභ ළදගත් කිඹරහ භභ විලසහ 

ෙයනහ    

කල්ලුම් ගව ක්රිඹහත්භෙ කිරීශම්දී  ළයදිෙරුන්  ීමිලඹ 

ඉදිරිඹට ශගශනේදී  ීමිලශේ හධහයටත්ඹ පිිබඵ ළඵෆ 

ගී භ  ශම් යශට් ීමිල ඳේධිලඹ ුමශ ිලබිඹ යුුමයි කිඹරහ භභ 

විලසහ ෙයනහ  කශවභ ශනොවී නිළයදි පුේගරඹකු කල්රහ 

භළරුශොත් ඔහුට කිසි විශටෙත් හධහයටත්ඹ  ඉසට ශන්ශන් 

නළවළ   

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ශම් භසත යශට්භ 

දරුන්ශේ භන ඳහල් ඳේධිලශේ සිට ළෙසිඹ යුුම අසථහ  

තභයි ශම්  කළනි හඳයහධී ක්රිඹහ ෙයන්නවුන් කල්රහ භළරීභ 

පිිබඵ  භහ  ෙළභළිල න්ශන් ශන කිසි ශදඹ  නිහ ශනොශයි  

කශේ කිරීශභන් ඉදිරිශේ දී ශම් යශට් ශභළනි අඳයහධ කිරීම් 

ඹම්තහ  දුයට අඩු ශතළයි ඵරහශඳොශයොත්ුම න්න පුළුන් නියි  

නමුත් අශන  අතට   ඵරහශඳොශයොත්ුම සුන් ශන්නත් ඉඩ 

ිලශඵනහ    ශභොෙද ශභළනි අඳයහධ ඹම්තහ  දුයටත් අඩු ෙය 

ගන්නට නම්      වහ භහජඹ ුමශ මීට ඩහ පුළුල් ෙිකෙහත  

ඇිල ෙශ යුුම ිලශඵනහ   කශවභ නළත්නම් කළනි තත්ත්ඹන්ට 

ඳත් වී සිටින අඹශේ භන ෆදීභ වහ අඳ ෙටයුුම ෙශ යුුම 

ිලශඵනහ  කළනි අඹ බිහි න කෙ නතය කිරීභ මීට ඩහ 

ෙහශරෝචිතයි කිඹන කෙයි භහ විලසහ ෙයන්ශන්   ශම් ශඹෝජනහ 

ඳහර්ලිශම්න්ුමශේ ම්භත ෙය ගන්නට  ඵරහශඳොශයොත්ුම නහඹ 

කිඹහ අිලගරු ජනහධිඳිල මභත්රීඳහර සිරිශේන භළිලඳුන් කිඹහ 

ිලබුටහ  මීට ෙලින් භයට දඬුභ ක්රිඹහත්භෙ කිරීභ 

ඳහර්ලිශම්න්ුමශේ ම්භත වුත්  ශනොවුත් ළරැදි ෙයපු අඹට 

කල්ලුම්ගව  කශවභ නළත්නම් භයට දඬුභ ක්රිඹහත්භෙ කිරීභට ශම් 

යශට් බිහි වුණු ෆභ ජනහධිඳිලයඹකුටභ අසථහ  ිලබුටහ  

ශඵොශවෝ විට ශම් යශට් දරුන්ශේ ආය හ  භේරුන්ශේ 

ආය හ  ගිව ශේවිෙහන් ශර පිට යට ශගොස ශේඹ ෙයන 

ෙහන්තහන්ශේ ආය හ තවවුරු කිරීභ ුමිබන් දරුනුත්  

භේරුනුත් ශේයහ ගළීමභට අසථහ රළශඵයි කිඹහ භහ විලසහ 

ෙයනහ  ඔඵ ළභට ශඵොශවොභ සුමිලයි  

 

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශඵො ශවොභ සුමිලයි  මීශඟට   ගරු අජිත් පී  ශඳශර්යහ නිශඹෝජය 

අභහතයුමභහ  

 
[අ බහ  3 12  

 
ගරු අජිත් පී. තපතර්රළ මශ ළ (විදුලිබ ශළ පුනර්ජනනීය 
බක්ති නිතයෝජය අමළ යතුමළ) 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர - மின்வலு மற்றும் 

புதுப்தறக்கத்க்க சக்ற தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  

Renewable Energy) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ගරු ජිත් ශප්රේභදහ 

අභහතයුමභහ  භශේ ඳ ශේ නිශඹෝජය නහඹෙුමභහ ශඵොශවොභ 

නිළරැදි දත්ත භත ඳදනම් ඉතහ ළදගත් ෙහයටඹ  වන් ෙශහ   

"භයණීඹ දණ්ඩනඹ අඳයහධ ළශළ වීභට ශවේුම  ශනොශයි" 

කිඹහ කුමභහ කිේහ   ශරෝෙශේ භයණීඹ දඬුභ ක්රිඹහත්භෙ වීභ 

පිිබඵ ඉතහභ සුවිශලේ තත්ත්ඹ  ිලශඵන අශභරිෙහ ක ත් 

ජනඳදශේ දත්ත ඳදනම් ෙයශගනයි කුමභහ කශවභ කිේශේ  1991 

සිට 2013 ද හ ව දීර්ඝ ෙහරඹ  ිලසශේ භයණීඹ දඬුභ 

ක්රිඹහත්භෙ න ප්රහන්ත 31  ව භයණීඹ දඬුභ ක්රිඹහත්භෙ 

ශනොන ප්රහන්ත 19  ංන්දනඹ ෙය රඵහ ගත් විලසශල්ට 

දත්තඹන් අනු භයණීඹ දඬුභ ක්රිඹහත්භෙ න ප්රහන්තර මිීම 

භළරුම් ප්රභහටඹ ළඩි ඵත්  භයණීඹ දඬුභ ක්රිඹහත්භෙ ශනොන 

ප්රහන්තර මිීම භළරුම් ප්රභහටඹ අඩු ඵත් සිඹඹට 100 භ 

ඳළවළදිලියි  කශවභ නම් භශේ නිශඹෝජය නහඹෙ ජිත් ශප්රේභදහ 

භළිලුමභහ කිඹපු ෙහයටඹ ම්ඵන්ධශඹන් භහ කෙඟ නහ   

භයණීඹ දඬුභ අඳයහධ ළශළ වීභට ක්රභශේදඹ  ශනොශයි   

ගරු හිරුනිෙහ ශප්රේභචන්ද්ර භන්ත්රීුමමිඹට  ගරු යන්ජන් 

යහභනහඹෙ නිශඹෝජය අභහතයුමභහට ශවෝ භයණීඹ දඬුභට ඳ යි 

කිඹන ශම් ගරු  බහශේ සිටින ඕනෆභ ගරු භන්ත්රීුමශභකුට භහ 

අයෝශඹෝග ෙයන්න ෙළභළිලයි  දඬුභ  ශර භයණීඹ දණ්ඩනඹ 

භන්න් අඳයහධ සිදු කිරීශම් ප්රටතහ අඩු ෙයන ඵට මීට ඩහ 

ඳයසඳය දත්තඹන් ිලශඵනහ නම්  හ ඉදිරිඳත් ෙයන්න කිඹරහ  

ප්රිලඳත්ිලඹ  විධිඹට ශම් භතඹ ජනප්රිඹ ශනොවුටත්  අඳයහධ ීමිලඹ 

පිිබඵ අවුරුදු 20ෙ අත් දළී ම් ිලශඵන ශෙනකු වළටිඹටත්  

ශඳොලීසිඹ ක්රිඹහත්භෙ වීශම් ළඵෆ තත්ත්ඹ පිිබඵ ඉතහ ඳළවළදිලි 

අශඵෝධඹ  ිලශඵන ශෙනකු වළටිඹටත්  ශඳොලිස අබයහ 

විදයහරශේ හිටපු ෙිකෙහචහර්ඹයඹකු වළටිඹටත්  ශම් යශට් 

විනිලසචඹෙරුන් පුහුණු කිරීශම් ක්රභශේ ිලශඵන අඩු ඳහඩුෙම් 

255 256 



ඳහර්ලිශම්න්ුම 

ගළන අශඵෝධඹ  ිලශඵන ශෙනකු වළටිඹටත්  ශරෝෙ ශේ භයණීඹ 

දඬුභ පිිබඵ ඳ  ව විඳ  දීර්ඝ ෙහරඹ  ිලසශේ 

ිලශඵන භතහදඹන් පිිබඵ ෙරුණු අධයඹනඹ ෙශ ශෙනකු 

වළටිඹටත්  ශම් ශඹෝජනහට ශවෝ භයණීඹ දඬුභ ක්රිඹහත්භෙ කිරීභ 

පිිබඵ ව ශන කිසිභ ශඹෝජනහෙට කෙඟ න්නට භශේ බුේධිඹ 

භට ඉඩ ශදන්ශන් නළවළ  

අශප් ශඳෞේගලිෙ ජීවිතශේ  දී අඳට වළඟීම් අනු ෙටයුුම 
ෙයන්න පුළුන්   නමුත් ද දවස ගටන  වුණු ශම් යශට් 

පුයළසිඹන් ශම් ගරු බහට අඳ ඳත් ෙය කහ ිලශඵන්ශන් වළඟීම් 
අනු ෙටයුුම ෙයන්න ශනොශයි  ශම් බහට භන්ත්රීරුන් 

ලශඹන් අඳ ඳත් ෙය කහ ිලශඵන්ශන් හ ෂි භත ඳදනම්  
බුේධිඹ අනු ෙටයුුම ෙයන්න; තීයට ගන්න; ෙථහ ෙයන්නයි  

භශේ ෙරයහට මිත්ර යන්ජන් යහභනහඹෙ භළිලුමභහත්  භභත් 

මිීමභරු ඝහතෙඹන්ට කශයහි ශම් භව ශඳොශශොශේ ටන් ෙශ 
මිනිසසු  අඳ ශදශදනහටභ භයණීඹ තර්ජන ිලබුටහ  අධිෙයට ක්රිඹහ 

භහර්ග වයවහ ශම් කිඹන ක්රභඹට ශනොශයි  භව ඳහශර් ශඩි ිලඹරහ 
දභන අදහනභ යන්ජන්ටත්  භටත් ිලබුටහ  1976න් ඳසු 

ඵන්ධනහගහය ුමශ ීමතයනුරුර ඝහතනඹ ශනොෙශහට  
ඵන්ධනහගහය ුමශ ීමිල විශයෝධී ඝහතන සිදු ෙශහ; කිබශේත් ීමිල 

විශයෝධී ඝහතන සිදු ෙශහ    නිහ කභ ඝහතනරට ර වීශම් බිඹ 

ිලබුණු පුේගරඹකු වළටිඹට භට ශම් ෙහයටඹ පිිබඵ 
ප්රිලඳත්ිලභඹ ලශඹන් කෙඟ  න්නට ඵළවළ   

රිහනහ නෆී ට භයට දඬුභ රඵහ දුන් අසථහශේ දී ශම් 
ඳහර්ලිශම්න්ුමට විලසහ බංග ශඹෝජනහ  ඉදිරිඳත් ෙශශේ භභයි  

කඹ සිකය ෙශශේ යන්ජන් යහභනහඹෙ භළිලුමභහයි  වළඵළයි  කදහ 
කුමභහශේ ප්රිලඳත්ිලඹයි  අද ප්රිලඳත්ිලඹයි පුයහ ශනස ශරහ 

ිලශඵනහ    නිහ භශේ මිත්රඹහටත්  මුළු යටටත් භභ ආඹහචනහ 
ෙයන්ශන් වළඟීම්රට වල් ශන්න කඳහ කිඹන කෙයි  බුේධිඹ 

අනු තීයට ගන්න ඕනෆ කිඹන කෙයි භභ කිඹන්ශන්   

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ඊශඟට  ශම් ශඹෝජනහශේ 

අන්තර්ගතඹ පිිබඵ භහ අධහනඹ ශඹොමු ෙය න්නට ෙළභළිලයි  
ඉතහභ ඵයඳතශ ශභහ අඳශඹෝජන ව ඝහතන පිිබඵ ශම් 

ශඹෝජනහශේ වන් ශනහ  භභත් ශභයින් ුමන්ශදශන  සිටින 
තහත්තහ ශෙශන   භභ ශම් යශට් පුයළසිඹන් 131 000ෙශේ 

ෙළභළත්ත ඇිල ශම් ගරු බහට ඳත්ශරහ ආපු ශෙශන     
නිහ පුයළසිඹන්ශේ වළඟීම් පිිබඵ භටත් දළශනනහ  වළඵළයි  

ශම් ෙෲය අඳයහධෙරුන්ට දළශනන්න; ශත්ශයන්න; වින්න   

අඹට දඬුම් ෙශ යුුම ක්රභඹ  ගළන අඳ අශඵෝධ ෙය ගත යුුමයි   

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  භභ මීට යෙට ෙලින් 
භවය ඵන්ධනහගහයඹ ඇුමශට ගිඹහ  භයට දඬුභ නිඹභ ශරහ 

ඉන්න අඳයහධෙරුන් 350  ඉන්න   death cell කෙ ඇුමශට 

අය ඇිල ගිහින්   භයණීඹ දඬුභට ඹටත් ශරහ ඉන්න 350  
මිනිසුන් ක ෙ භහ හෙච්ඡහ ෙශහ  ඔවුන් කිඹන්ශන්  අඳ භයන්න 

කිඹරහයි  ශම් අඳයහධෙරුන්ට  ශභහ අඳචහයෙරුන්ට  ශම් 
මිීමභරුන්ට භයටඹ ළඳ ළඩියි   

 

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵුමභහට ත විනහඩි ශදෙ  ිලශඵනහ  
 

ගරු අජිත් පී. තපතර්රළ මශ ළ  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි   ෙශ යුුම ිලශඵන්ශන් 

නළත කිබඹට ශනොකන ශර ජීවිතඹ අහන න ශත  ශම් 

ඵයඳතශ අඳයහධෙරුන් ඵන්ධනහගහයගත කිරීභයි   ෙට ඉංරීසි 

බහහශන් කිඹන්ශන්  “life sentence without parole.” කිඹරහයි  

ශම්ෙ ශරෝෙශේ ිලශඵනහ    නිහ ශම් භයන්න  භයන්න කිඹන 

කෙ ශනොශයි   ශභළනි සුවිශලේ ෙෲය අඳයහධෙරුන්ට නළත 

ෙදහත් කිබඹට කන්න ඵළරි ශන්න භළශයන ුමරු හිය ෙය තඵන 

කෙයි ෙශ යුත්ශත්   වළඵළයි  ශම්ශ  ත ඳළත්තකුත් ිලශඵනහ  

අශප් යශට් අධිෙයටශේ සහධීනත්ඹ පිිබඵ ත ශඵොශවෝ දුය 

ඹන්න ිලශඵනහ  අශප් යශට් ශඳොලීසිශේ ක්රිඹහෙහරිත්ඹ  

සහධීනත්ඹ  ද තහ පිිබඵ ඵයඳතශ ප්රලසන ිලශඵනහ  

ශරෝෙශේ වළභ තළනභත් ශම් ප්රලසන ිලශඵනහ  ගරු නිශඹෝජය 

ෙථහනහඹෙුමභනි  ඇශභරිෙහ ක ත් ජනඳදශේ විතය  ඳසු ගිඹ 

ය ගටන ුමශ භයණීඹ දඬුභට නිඹභ ශරහ  අයෝඹහචනහ 

සිඹල්රත් අන් වුණු 115ශදශන  අවුරුදු ගටනෙට ඳසු 

හ ෂි ශොඹහශගන නිදවස ෙය ිලශඵනහ  භවය පුේගරඹන් 
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නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශඵොශවොභ සුමිලයි  

  
ගරු අජිත් පී. තපතර්රළ මශ ළ  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  භට විනහඩිඹ  රඵහ 

ශදන්න   

ශම් ිලශඵන ක්රභඹ කශරභ ඳත්න්න කිඹහ භභ කිඹන්ශන් 

නළවළ  වළඵළයි  ශම් ප්රලසනරට විඳුභ භයට දඬුභ ශනොශයි   

භයට දඬුභ කිඹන්ශන් අද ඹන්ශේ ශතෝයහ ගළීමභ; භයට 

දඬුභ කිඹන්ශන් ජනප්රිඹත්ශේ ශතෝයහ ගළීමභ; භයට දඬුභ 

කිඹන්ශන් ඵළරිෙශම් ර ටඹ   

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ඩේරස ශේහනන්ද භන්ත්රීුමභහ  
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ගරු ඩග්වහ තද්ලළනන්ද මශ ළ 
(ரண்புறகு டக்பஸ் ரரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகப தறறச் சதரரகர் அர்கரப, சறறுர் 

துஷ்தறரரகம், ததண்கள் லரண ல்லுநவு டடிக்கககள், 

தகரகனகள் ற்றும் குற்நச் தசல்களுக்கு அற உச்சதட்ச 

ண்டகணரக  ண்டகண ங்கப்தட ரண்டுதண 

எத்றகப்புப் தறரகதரன்று இங்ரக 

சர்ப்தறக்கப்தட்டிருக்கறன்நது. அக ஆரரறத்தும் றுத்தும் 

தன கருத்துக்கள் இங்கு பன்கக்கப்தடுகறன்நண. ம்கப் 

ததரறுத்கறல் அற உச்சதட்ச ண்டகணரக  

ண்டகண இருக்க படிரது. அந்க் கருத்ரரடு ரன் 

ரறுதடுகறன்ரநன். அரரகப, இந்ப் தறச்சறகணககபப் 

தற்நறத் தரடர்ந்து ன்தகட கருத்துக்ககபச் தசரல்ன 

றரும்புகறன்ரநன். 

இன்கந ரபறல் து றர்கரனச் சந்றறணரறன் 

தரதுகரப்பு ற்றும் அர்கபறன் எபறரண றர்கரனம் 

தரடர்தரக ஆக்கபூர்ரக ஆரப்தட ரண்டும். 

துறருஷ்டசரக து ரட்டில் சறறுர்கள் ற்றும் இபம் 

தரத்றணர் லரண ன்பகநகள் அறகரறத்து ந்துள்பக 

அரணறக்க படிகறன்நது. சறறுர்கள், ததண்கள் லரண 

ன்பகநச் சம்தங்கள் ரகரறக சபரத்கத் கனகுணறச் 

தசய்ரகர அககறன்நண. பெத்ம் டந் கரனப்தகுறறல் 

வீட்கட றட்டு தபறறல் தசல்கறன்ந எருர் லண்டும் வீடு 

ந்து ரசரும்க குடும்தத்றணர் அச்சத்துடரணர 

இருந்ணர். அந் பெகம் இப்ரதரது இல்கனதன்நரதரதும் 

ததண்கள் ற்றும் சறறுர்கபறன் சுந்றரண டரட்டம் 

அச்சத்கக் தகரடுப்தரக ரநறபெள்பது. ரட்டு க்கள் 

அகணகபெம் அறர்ச்சறக்குள்பரக்கக்கூடி ககறனரண 

சம்தங்கள் தரடர்கறன்நண. 

புங்குடுலவு ரற றத்றர லரண தரலில் 

ன்தகரடுக ற்றும் தகரகன, கறபறதரச்சறறல் பன்று 

துச் சறறுறகச் சறறுன் எருன் கடத்றக் தகரகன 

தசய்க, வுணறர - ரரறக்கல்லில் சறறுன் எருன் 

ணது சரகரகணர தகரகன தசய்க, 

தகரட்டதணறர சறறுற ரசரக வீடு புகுந்து கடத்றப் 

தரலில் ன்தகரடுக தசய்து தகரகன தசய்க, 

அத்துருகறரறறல் தத்து துச் சறறுணரண றந்துக 

அணது கப்தன் லரண ரகரதத்துக்கரகப் தடுதகரகன 

தசய்க ரதரன்நண அற்றுள் சறனரகும். சறறுர்கள் லரண 

ன்பகநகள், தரலில் தரல்கனகள் ன்தண ததரும்தரலும் 

குடும்த அங்கத்ர்கபரலும் குடும்தங்கரபரடு தருக்கரண 

உநகக் தகரண்டிருப்தர்கபரலுர இடம்ததறுரக சபக 

அகப்புகள் சுட்டிக்கரட்டுகறன்நண. ஆகரரன் சறறுர்கள் 

ற்றும் ததண்கபறன் தரதுகரப்பு தரடர்தறல் பலில் 

ததற்ரநரர் றகுந் கணரக இருக்கரண்டுதன்றும் சபக 

அக்ககநரபர்களும் கரல் துகநறணர் ற்றும் சறறுர் னன் 

சரர்ந் அகப்புக்களும் றறப்புர்க ற்தடுத்தும் 

ரகனத்றட்டத்கத் லறரக பன்தணடுக்க 

ரண்டுதன்றும் ரன் இந்ச் சந்ர்ப்தத்றல் லிபெறுத் 

றரும்புகறன்ரநன். 

தகப தறறச் சதரரகர் அர்கரப, சறறுர்கள் ற்றும் 

ததண்கள் லரண ன்தகரடுககள் ற்றும் தகரடூரண 

தகரகனககபப் புரறரரருக்கரண ண்டகணகள் 

கடுகரணரகவும் அக ற்நர்களுக்குப் தரடரகவும் 

அகரண்டும் ன்தர து றகனப்தரடரகும். 

அரரகப, சறறுற ரசரறன் தடுதகரகனரரடு 

தரடர்புற்நதன்ந சந்ரகத்றன் ரதரறல் ககதுதசய்ப்தட்டு 

றசரககளுக்குப் தறன்ணர் குற்நற்நதண 

றடுறக்கப்தட்ட 17 து ரணறன் றர்கரனம் 

தரறக்கப்தட்டுள்பது ன்ந றடத்கபெம் ரம் எதுக்கறறட 

படிரது. குற்நரபறகள் சட்டத்றன் தறடிறலிருந்து 

ப்தறத்துறட இடபறக்கர அரரகப றதரறகள் 

அரசறரகத் ண்டிக்கப்தடக்கூடரது ன்தறலும் கூடுல் 

கணம் தசலுத்ப்தட ரண்டும். 

து ரட்டில் பெத்த்றல் ததற்ரநரக, தரதுகரனர்ககப 

இந்ர்கள் ற்றும் அங்கவீணரணர்கதபண 

ஆறக்கக்கரண சறறுர்கள் அரரண றகனறல் 

இருக்கறன்நரர்கள். க்கற ரடுகள் ணற உரறககள் 

ரதகறணரல் அண்கறல் தபறறடப்தட்ட இனங்கக 

தரடர்தறனரண அநறக்ககறல், இனங்ககறல் சறறுர்கபறன் 

தறச்சறகணகளுக்கு பன்தரறக அபறக்கப்தட ரண்டுதன்று 

குநறப்தறடப்தட்டுள்பது. அத்ரரடு, சறறுர் ரதரரபறகபரக 

பெத்த்றல் ஈடுதடுத்ப்தட்டர்கள், உறரறந்ர்கள், 

கரரல்ரதரணர்கள் ரதரன்ரநரரறன் குடும்தத்றணர் 

றரசடரகக் கணறக்கப்தட ரண்டுதன்று 

தரறந்துகக்கப்தட்டுள்பகபெம் இங்கு சுட்டிக்கரட்ட 

றரும்புகறன்ரநன். 

சறறுர் துஷ்தறரரகங்கள் ற்றும் ததண்கள் லரண 

தரலில் ன்பகநகள், தகரகனகள் தரடர்தறல் 

குற்நரபறகள் ண்டிக்கப்தடுறல் ற்தடும் கரனரர 

குற்நங்கள் அறகரறக்கக் கரரக அகரகப் 

தரறக்கப்தட்டர்கள் சரர்தறல் கூநப்தடுகபெம் றுக்க 

படிரது. அறகரறத்றருக்கும் ரதரகப்ததரருள் தரகணபெம் 

கட்டுப்தரடற்ந இகத்பங்களும் கண்கரறப்தற்ந ‘தற் 

கரத’ ரதரன்நககளும் சறறுர்ககபத் நரக றடத்தும் 

கரறகபரக இருப்தக இங்கு சுட்டிக்கரட்ட 

றரும்புகறன்ரநன். 

சறறுர்கபறன் பகநப்தரடுகள் தரடர்தறல் ததற்ரநரர்கள், 

தரதுகரனர்கள் கணம் தசலுத்துதும் குற்நச்சரட்டுக்கள், 

பகநப்தரடுகள் தரடர்தறல் ததரலிமரர் றகந்து 

தசற்தடுதும் அசறரகும். து ரட்டின் சறறுர்ககபப் 

தரதுகரப்தற்கரக ரம் பங்ககப அறகரறத்துக்தகரள்ப 

ரண்டும். சகன ரட்டங்கபறலும் சறறுர் லறன்நங்கள் 

அகக்கப்தட ரண்டும். சறறுர்கள் தரடர்தரண ந் 

க்கு றசரகறலும் றரசட தறற்சற ததற்ந 

ததரலிமரரும் உத்றரரகத்ர்களும் ஈடுதடுத்ப்தட 

ரண்டும். இத்கக குற்நங்கள் இகக்கப்தடும்ரதரது 

சரசரறரக ட்டு ருடங்களுக்கு ரல் லர்ப்புக்கரகக் 

கரத்றருக்க ரண்டிபெள்பரகவும் ததருந்தரககரண 

க்குகள் லறன்நங்கபறல் ரங்கறக்கறடப்தரகவும் சறறுர் 

தரதுகரப்பு அறகரசகதறன் கனர் தரறறத்துள்பரர். 

ணர, சறறுர்கள் தரடர்தரண தறச்சறகணககபத் 

லர்ப்தற்கு றரசட லறன்நச் தசற்தரடுகள் 

அசறரணரகும். 

குநறப்தரக, பெத்ம் இடம்ததற்ந தகுறகபறல் சறறுர்கள் 

தரரறப்தற்நர்கபரகவும் கல்றகத் தரட படிரர் 

கபரகவும் தரதுகரப்தற்நர்கபரகவும் இருக்கறன்நரர்கள். 

இனங்ககறல், குநறப்தரக பல்கனத்லவு ரட்டத்றல்  கூடுல் 

றுகரரடு அரது, தற்றுக்கு பப்தது வீ றுகறல் 

க்கள் ரழ்ரக அண்க புள்பறறததரன்று 

சுட்டிக்கரட்டிறருந்து. அரரதரன பெத் அறவுககபபெம் 
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இப்புக்ககபபெம் றர்தகரண்ட டக்கு, கறக்கு 

ரகரங்கபறல் லள்குடிரற்நபம் புணகப்புப் தறகளும் 

ரழ்ரரங்களும் ரதரதுரணரக இல்கன. அங்கு ரளம் 

சறறுர்கபறன் ரதரரக்கு, கல்ற, சுகரரம், தரதுகரப்பு இ 

உரறககள் தரடர்தரக கூடுல் பன்தரறக அபறக்கப்தடுல் 

ரண்டும். 

ரட்டின் கண தகுறகபறலும் சறறுர்கள் தரடர்தரண 

தறச்சறகணகள் இருக்கறன்நண. ஆணரலும், பெத்ப் 

தரறப்புக்குள்பரண தகுறகபறல் சறறுர்கபறணதும் 

ததண்கபறணதும் தறச்சறகணகள் அறகரக இருப்தற்குக் 

கரம், அந் க்கபறன் ரக்குககப அதகரறத்து, 

அர்ககபத் தரடர்ந்தும் றுகக்குள்ளும் தரறப்புக்குள்ளும் 

ள்பறறட்டு சுனரத அசறல் டத்தும் றழ் 

அசறல்ரறகபறன் தசல்தரடுகளும்ரன். ரர்ல் 

கரனங்கபறல் றழ் இகபஞர்களுக்கு துதரணங்ககப ரங்கறக் 

தகரடுத்து, அர்கபது கனரசரத்கத் றழ் அசறல்ரறகள்  

சலறக்கறன்நரர்கள். இரரகப இகபரரருக்கு 

ரகனரய்ப்புக்ககபப் ததற்றுத்ருரக ரக்கபறத்து, 

ரர்லுக்கரக அர்ககபப் தன்தடுத்றறட்டு ரர்ல் 

படிந்வுடன் அர்ககபக் ககறட்டு றடுகறன்நரர்கள். 

இணரல், ரற்நகடந் இகபரரர் றக்ற 

அகடகறநரர்கள். அர்களுக்கு ரகன ததற்றுக்தகரடுக்கும் 

ந்ப் ததரநறபகநகளும் றழ் அசறல்ரறகபறடம் இல்கன. 

அற்கரண ரய்ப்புக்ககப அர்கள் தன்தடுத்துதுறல்கன.  

புனம்ததர்ந்ரரரறடறருந்து ருகறன்ந உண்டில் 

ததரருபரரம் றழ் இகபரரரறன் சுரண 

பற்சறகளுக்குத் கடரக இருக்கறன்நது. அர்கள் 

உண்டில் ததரருபரரத்றல் ங்கறறருந்துதகரண்டு 

ரசரம்தல் ன்கரரடும் வீரக ததரளதுரதரக்கும் 

ன்கரரடும் ரழ்ற்கரண கட்டரம் 

உருரகறறருக்கறன்நது. ஆகர, புனம்ததர் ரடுகபறலுள்ப 

உநவுகள் இங்குள்ப இகபரரருக்கு உ றரும்தறணரல், 

அர்கபது றந் ததரருபரர ஊக்குறப்புக்கரண 

உறககபப் புரறர சறநந்து. 

ததற்ரநரருக்குப் தறள்கபகள் கட்டுப்தட்டு டக்கறன்ந 

றகனக இன்று துறருஷ்டசரக றக அரறரகறபெள்பது. 

இற்குக் கரம், ரதரரறணரல் தரறக்கப்தட்ட க்கபறன் 

இல்பு ரழ்வு சலர்குகனக்கப்தட்டிருப்தரரகும். ரட்டில் 

உள்ப சறறுர் தரரறப்பு றகனங்கள் - 

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Douglas Devananda, please wind up now. 

 

ගරු ඩග්වහ තද්ලළනන්ද මශ ළ 
(ரண்புறகு டக்பஸ் ரரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
வ்ரநரறதம், சறறுர் துஷ்தறரரகம் ற்றும் 

தகரகனக் குற்நரபறகளுக்கு அறகதட்ச ண்டகணரக  

ண்டகண றறக்கப்தட ரண்டுதண இங்ரக 

பன்தரறப்தட்டிருப்தக ன்ணரல் ற்றுக்தகரள்ப 

படிரது ன்தக இச்சந்ர்ப்தத்றல் தரறறத்து, ரய்ப்புக் 

தகரடுத்ற்கு ன்நற கூநற, றகடததறுகறன்ரநன்.  
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ගරු ලළසුතද්ල නළනළයක්කළර මශ ළ 
(ரண்புறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ශම් අසථහශේදී භට අදවස 

ප්රෙහල ෙයන්න ඉඩ රඵහ දීභ පිිබඵ ඔඵුමභහට සුමිලයි    

ශභඹ ඉතහ ළදගත් වහ ඵයඳතශ ශඹෝජනහ   ශභළනි 

ශඹෝජනහ  පිිබඵ ෙරුණු  අදවස  ංඛ්යහ ශල්ඛ්න  දත්ත දළ  

ව ආෙහයශඹන්භ අඳට ශඳශනනහ ශභඹ ඩහත් සූ සභ ශර 

විභර්ලනඹ ෙශ යුුමයි; ඉන් ඳසු අඳ නිගභනරට කශඹිඹ යුුමයි 

කිඹහ    නිහ ශභළනි ශඹෝජනහ  බහ ෙල් තඵන අසථහශේ 

ශඹෝජනහෙ හෙච්ඡහශන් අනුමරු අඳ නිගභනඹෙට කශඹිඹ 

යුුම නළවළ   

භහ හිතන විධිඹට ශම් වහ ඳහර්ලිශම්න්ුමශන් අපි විශලේ 

ෙහයෙ බහ   ඳත් ෙශ යුුමයි   ඳත් ෙය  විශලේඥඹන්ශේ 

අදවස    හශේභ ශම් පිිබඵ ෙය ිලශඵන භහජ විභර්ලන 

හර්තහ ෙළහ  ප්රවීටඹන්ට න් දී  අපි ශම් පිිබඵ ගළඹුරින් 

ශොඹහ ඵරහ කශශමන තීයටඹ  අනු ශම් බහට රළශඵන 

හර්තහ  ඳදනම් ෙය ශගන විහදඹ  ෙශශොත් ඩහත් 

ප්රශඹෝජනත් කිඹන කෙයි භශේ අදව න්ශන්  නමුත්  දිගින් 

දිගටභ  ප්රධහන ලශඹන් ශම් ශචෝදනහ කල්ර න්ශන් පුරුඹන්ට 

ඵ කි යුුමයි   ෙහන්තහන්ට ඵරවත්ෙහයෙම් කිරීභ  තභන්ශේ 

ලිංගිෙ වුභනහන් වහ ප්රචණ්ඩ ශර ෙහන්තහන්  ශඹොදහ 

ගළීමභ  ඉන් ඳසු භයහ දළමීභ කිඹන කෙ ශනභ ෙහයටහ    ෙ 

භනුය ඝහතනඹ පිිබඵ ප්රලසනඹ   කුභකින් කඹ ශෙශේ වුටත්  

කඹට ශම් යශට් ිලශඵන්නහ ව දණ්ඩනඹ භයණීඹ දණ්ඩනඹයි   දළන් 

ශභතළන ිලශඵන්ශන් ෙහන්තහන්  ශදරුන් අඳශඹෝජනඹට ර  

ෙයන  ඵරවත්ෙහය ප්රචණ්ඩත්ඹයි  ශභඹ දිගින් දිගටභ ෙය ශගන 

ඹන ඵ ශඳශනනහ නම්  කඹ පුේගරශඹකුශේ මලිෙ චරිත 

ර ටඹ  ඵ ශඳශනනහ නම්  ඔහු විෙිිල ෙහභහලහකින් 

ශඳශශන ඵ  ශඳශනනහ නම්    හශේභ ඔහුශේ ජහන 

ඵතහන්ශේ ඹම් ශවේුම ෙහයටහ ඳදනම් ෙය ශගන ඔහු -ඔහු 

කිඹන්ශන් පුරුඹන්ට විතයයි - ශම් ගිල ර ටශඹන් යු ත 

නම්  කඵඳු අඹශේ පුරු ල ිලඹ ප්රහීණට කිරීභ ළනි ශදඹ  සිදු 

කිරීභට ෙල්ඳනහ ෙය ඵළලීභ ඩහ ශවොයි කිඹහ භහ හිතනහ  කශේ 

කිරීභ ඔහුට දීර්ඝ ෙහලීන සිය දඬුභ  ශදනහට ඩහ ඵයඳතශ 

දඬුභ  කිඹහ භහ හිතනහ   

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ශභශේ අඳශඹෝජනඹට ර  

වී සිටින  ඵරවත්ෙහය ප්රචණ්ඩත්ඹකින් ලිංගිෙ අඳයහධරට 

ශගොදුරු වී සිටින සිඹලුභ දරුන් ශද ඵළලුත්  ෙහන්තහන් ශද 

ඵළලුත් ශඵොශවෝ විට අඳට ශඳශනන්නට ිලශඵන්ශන් ඔවුන්ශේ 

අනහය ෂිතබහඹයි  අනහය ෂිතබහඹ ඵළඳී ිලශඵන්ශන් ඔවුන් 

අඹත් න ආර්ිකෙ තරඹ අනුයි   ආදහඹම් තරඹ අනුයි   ඔවුන්ට 

රැෙයටඹ ිලශඵන්ශන්ත්   අනුයි  ඔවුන්ට තභන්ශේ දරුන් 

ගළන ශොඹහ ඵරන්නට ශේරහ ිලශඵන්ශන්ත්   අනුයි    

ශම් කිඹන භහජ දර්ලෙඹන්ශගන් විශඹෝ අඳ ශම් ප්රලසනඹ 

දිවහ ඵළලීභ  අන්ධඹකු අලිඹකු අත ඳතගහමින් අලිඹහශේ වළඩ රු 

කිඹන්නට  වළඩ රු ශත්රුම් ගන්නට උත්හව කිරීභ  හශගයි  

  නිහ භහජ දර්ලෙඹන් ශභඹට අිලලයින් අදහශයි  කඹ අභතෙ 

ෙය අඳ ෙටයුුම ෙශ යුුම නළවළ  ය  බ්රිතහනයශේ ඉතහ විශිසට 

විනිලසචඹෙහයුමභකු කිඹහ ිලබුටහ  "අඳයහධෙරුන් 100ශදශනකු 

නිදවස වුටත් ෙභ  නළවළ  ක  අහිංෙ මිනිකු භයට දඬුභට 

ඹටත් ෙශශොත්  කදහට මුළු අධිෙයට ඳේධිලඹභ ෙළශළරෙට 

ශගොදුරු නහ " කිඹහ  කශේ ශම් ගළන කිඹන්න ශඹදුශණ් 

ශෙනකුශේ ජීවිතඹ අහිමි කිරීශම්දී ශම් ප්රශේලභ ඉතහභ අලය 

නිහයි   
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ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ඊශඟට භහ ෙල්ඳනහ ෙශහ 

තත් ෙහයටඹ  පිිබඵ ඔඵුමභහශේත්  ශම් ගරු බහශේත් 

අධහනඹ ශඹොමු ෙයන්න  භයට දඬුභ ශදන්න ඕනෆ කිඹහ 

භවරුන් කිඹන්ශන්  කඹ අඳයහධෙරුහට දයහගන්න ඵළරිභ දඬුභ 

කිඹහ හිතහශගනයි  ගරු අජිත් පී  ශඳ ශර්යහ නිශඹෝජය අභහතයුමභහ 

කිේහ හශේ   අඳයහධෙරුට දයහගන්න පුළුන්භ දඬුභ කඹයි 

කිඹන කෙයි භශේ අදව න්ශන්  ඔහුට දයහගන්න ඵළරිභ දඬුභ 

තභයි  ඉ භනින් නඩු විබහගඹට ගළීමභ; කශත  ඇඳ රඵහ 

ශනොදීභ; ඉන් ඳසු ඔහු යදෙරුකු ෙයගන්න වුභනහ ෙයන 

ඳළමිණිල්ර නිඹභහනුරුර ශභශවඹවීශම් ෙටයුත්ත වරිඹහෙහය 

කිරීභ  කශේ ශනොකිරීභ නිහ හුඟ  අඳයහධෙරුශෝ  ළෙෙරුශෝ 

ගළරවී ඹනහ    නිහ  නිළරැදි විධිඹට ඳළමිණිල්ර ශභශවඹවීශම් 

ෙිත වසතබහඹ ඇිල නිරධහරින්  ීමිලඥඹන්   වහ ශඹොදනහ 

නම්    ශඹදවීශභන් ඳසු අඳයහධෙරුන් යදෙරුන් නහ 

නම්  ඔවුන්ට දඬුම් දීභ ඉ භන් නහ නම්  කෙෙට ඳසු 

අශනෙ ලශඹන් ශම් ක්රිඹහ දහභඹ ශේගශඹන් සිදුවී අඳයහධෙරුන් 

දණ්ඩනඹට ඹටත් ශනහ නම් අඳට පුළුන් ශනහ  ශඵොශවෝ 

අඳයහධෙරුන් ශරශවසි ඳවසු ක්රභඹට ීමිලශේ රැවළනින් ගළරවී 

ඹන ශම් ක්රභඹ ශ න්න  ශභොෙද  අශප් ීමිලශේ භයණීඹ 

දණ්ඩනඹ නිඹභ ෙය ිලශඵන්ශන් භනුය ඝහතන වහ තත් මලිෙ 

ළරැදි ී ඳඹෙට විතයයි  ෙලින් ී  ආෙහයඹට ෙටයුුම සිදු ශනහ 

නම් අඳයහධෙරුන් අඳයහධ ශෙශයහි ශඹොමු වීභ ළශී භට කඹ 

ශඵොශවෝ දුයට ශවේුම ශනහ    අඹට ඇඳ රළශඵන්ශන් නළිල කෙ 

ඊට ඵරඳහන ප්රධහනභ ෙරුට  ඵ භහ ශභහිදී වන් ෙශ යුුමයි   

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  අශප් යශට් භහජ ංහිඳිඹහ 

නළිල ශම් භහජඹ සුඳත් ෙයන්න අඳට පුළුන්ෙභ  නළවළ  

ශම් භහජඹ සුඳත් ෙයන්න නම් භහජ ංහිඳිඹහ ඇිල විඹ යුුමයි  

කයින් අදවස ෙයන්ශන් ශභොෙ ද? භහජශේ අභ ජීන 

තත්ත්ඹන් ඳිලන ශෙොන්ශේසිඹ ඹටශත් තභයි භහජ 

ංහිඳිඹහට අලය ටහ පිටහ නිර්භහටඹ න්ශන්  භයණීඹ 

දණ්ඩනඹ ශදන ශෙොටභ    ුමිබන් භහජශේ ප්රචණ්ඩත්ඹ  

ක තයහ විධිඹෙට පිිබබිඹු ශනහ  කුභ ද ෙහයටහ  කුභ  

ශනුශන්ද භයණීඹ දණ්ඩනඹ  කුභන අඳයහධත් ක ෙ ම්ඵන්ධ 

ව විටද භයණීඹ දණ්ඩනඹ ශදන්ශන් කිඹන කෙ ගළන ශනොශයි භහ 

කිඹන්ශන්  භයණීඹ දණ්ඩනඹ ක්රිඹහත්භෙ කිරීභත් භඟභ 

භහජශේ හවසිෙත්ඹ ශනත් ඳළත්තකින් ළඵවින්භ භුම 

ශනහ  භහජඹ ඉල්රන්ශන් "භයන්න! ශම් මිනිවහ භයහ 

දභන්න!!" කිඹහයි  කඹ භහජශේ හවසිෙත්ඹ භහජඹ ුමශට 

ශවමිහිට ෙහන්දු වීභ  ඵට ඳත් ශනහ  යුේධඹ ඳළළිල ෙහරශේ 

හශේ පුේගරඹන් භයහ දළමීභ ඉතහභ ශවො ශදඹ  කිඹන අදව 

භහජඹ ුමශ තවවුරු කිරීභ ශම් භහජඹට ෙයන ඵයඳතශ යද    

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  භයණීඹ දණ්ඩනඹ 

ක්රිඹහත්භෙ කිරීශම් ශවො නයෙ ගළන ෙල්ඳනහ ෙයන ශෙොට අඳ 

ඵරන්න ඕනෆ  භයණීඹ දණ්ඩනඹ නිහ ශම් භහජඹ රඵන්නහ ව 

තිප්ිලඹ  ශම් භහජඹ රඵන්නහ ව ුමට භන්න් භහජඹට සිේධ 

න්ශන් ශෙොයි තයම් බඹහනෙ ශදඹ ද කිඹන කෙ  කඵඳු ව 

භහජඹෙ  ආධයහත්භඹ ශෙොතයම් ඳරිවහණිඹට ර  ශනහද? 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ශම් පිිබඵ විශලේ ෙහයෙ 

බහ  වහ ශඹෝජනහ   ඉල්ලීභ  ඳහර්ලිශම්න්ුම ෙටයුුම 

පිිබඵ ෙහයෙ බහශේදී ඉදිරිඳත් ෙයන්න භභ ඵරහශඳොශයොත්ුම 

ශනහ   

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීුමභහ  දළන් ඔඵුමභහශේ  ෙථහ අන් ෙයන්න       

ගරු ලළසුතද්ල නළනළයක්කළර මශ ළ 
(ரண்புறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  භභ ෙථහ අන් 

ෙයන්නයි වදන්ශන්  අශප් යශට් දුගීබහඹ අඩු ශමින් ඹනහ  

නමුත් හශප්  දුගීබහඹ සිඹඹට 50  අතය ඳිලනහ  ඊශඟට  

ඳහරිශබෝජනඹට අිලවිලහර තයගඹ  ිලශඵනහ  ඳහරිශබෝජනඹ 

වහ ිලශඵන්නහ ව විලහර තයගඹත්    හශේභ ඳහරිශබෝජනඹට 

මිනිසුන් ආෙර්ටඹ ෙයන විලහර යහඳහරිෙ ශභශවයුභත්   

ඊට ප්රභහටත් ආදහඹම් ශනොරළබීභත් කිඹන ශභන්න ශම් 

ඳයසඳයඹන් ුමශ ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  අශප් භහජශේ 

අද ිලශඵන්නහ ව ශම් ප්රචණ්ඩත්ඹ ළඩිශමින් ිලශඵනහ   

ශභොනහටද භං ශෙොල්ර ෙෆශේ? Operation කෙ  ෙය ගන්න    

 

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීුමභනි  ඔඵුමභහශේ ෙථහ දළන් අහන ෙයන්න  

 

ගරු ලළසුතද්ල නළනළයක්කළර මශ ළ 
(ரண்புறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  භභ දළන් භශේ ෙථහ 

අන් ෙයනහ   

උදහවයටඹ  ලශඹනුයි භභ   ෙහයටඹ වන් ෙශශේ    

නිහ භහජශේ ිලශඵන ඳහරිශබෝජන යටහයි  ආදහඹම් යටහයි  

 හ අතය ිලශඵන ඳයසඳයඹයි අපි ඵරන්නට ඕනෆ  ශම් 

තත්ත්ඹන් ඹටශත් ශම් භහජශේ සිදුන ඳරිවහනිඹට අපි 

භුමපිටින් විඳුම් ශදන්නට උත්හව කිරීභ ඇත්තටභ ශම් ෙහයටඹ 

පිිබඵ අපි ගළඹුරින් විභීනභ ශ හ ශරශවසිශඹන්  ඳවසුශන් 

අශප් ඇසඳනහපිට ශඳශනන්නහව ඹම් විඳුභ  වළටිඹට හිශතන 

ශදඹෙට අපි ශඹොමු කිරීභ  ඵ කිඹමින් ශම් ශඹෝජනහ අපි 

ඉත් ෙය ගත යුුමයි කිඹමින් භහ නිවඬ ශනහ  

 

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මීශඟට  ගරු (ආචහර්ඹ) විජඹදහ යහජඳ  භළිලුමභහ  

ඔඵුමභහට විනහඩි නඹෙ ෙහරඹ  ිලශඵනහ  
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ගරු (ආචළර්ය) විජයදළව රළජපක් මශ ළ (අකරකරණ ශළ  

බුද්ධාළවන අමළ යතුමළ) 
(ரண்புறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ - லற 

அகச்சரும் புத்சரசண அகச்சரும்) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 

and Buddhasasana) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  අද දින ශම් හෙච්ඡහට 

ඵඳුන් න ෙහයටඹ ඇත්තටභ "දඬුභ" ශනොශයි; දඬුභ 

ක්රිඹහත්භෙ ෙශ යුුමද නළේද  ඹන ෙහයටඹයි   අද ශම් ශඹෝජනහ 

ඉදිරිඳත් ෙශ ගරු හිරුනිෙහ ශප්රේභචන්ද්ර භන්ත්රීුමමිඹශේ පිඹහත් 

1997-1998 හශේ ෙහනුශේදී ශම් ඳහර්ලිශම්න්ුමට ශම් 

ශඹෝජනහභ ඉදිරිඳත් ෙයරහ  කදහත් යශට් භහජඹ ුමශ භයණීඹ 

දණ්ඩනඹ ක්රිඹහත්භෙ ෙශ යුුමද නළේද ඹන ෙහයටඹ 

ම්ඵන්ධශඹන් ෙිකෙහත  ඇිල ෙශහ භට භතෙයි  අද 

ශරෝෙශේ ශඵොශවෝ යටල් -යටල් 100ෙට ළඩි ප්රභහටඹ - 

භයණීඹ දණ්ඩනඹ ීමිලඹ ුමශ සථහපිත ෙය නළවළ  භයණීඹ 

දණ්ඩනඹ ීමිලඹ ඹටශත් යද  විධිඹට වඳුන්හශගන නළවළ   
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ඳහර්ලිශම්න්ුම 

නළත්නම් ඉත් ෙය ිලශඵනහ    ක ෙභ ශරෝෙශේ අද 

ප්රටතහ ිලශඵන්ශන් භයණීඹ දණ්ඩනඹ නිඹභ ශනොෙශ යුුමයි -

ක්රිඹහත්භෙ ශනොෙශ යුුමයි- කිඹන ෙහයටඹටයි  විශලේශඹන්භ 

භයණීඹ දණ්ඩනඹ පිිබඵ අපි අය කිඹන "ඇට ඇ "  "දතට 

දත "   හශේ ීමිල යහමු  නිර්භහටඹ ශන්ශන් අද ඊශේ 

ශනොශයි  ශරෝෙශේ ලිඹන රද ඳශමුශනි ීමිල ග්රන්ථඹ තභයි 

ඵළබිශරෝනිඹහශේ වඹන යජුමභහ විසින් ලිඹන රද "වමුයහබිශේ 

ීමිල ංග්රවඹ"  -"Hammurabi's Code of Law"- කහි තභයි 

ශරෝෙශේ ඳශමුතහට දඬුම් දීශම් ක්රභඹ වඳුන්හ දී ිලශඵන්ශන්  

  වඳුන්හ ශදනශෙොට  වඳුන්හ දුන්ශන් යද ෙශ ශෙනහශගන් 

ඳිබගළීමශම් ක්රභශේදඹ  විධිඹටයි  නමුත් ර්තභහන ශරෝෙශේ 

විශලේශඹන්භ ප්රජහතන්ත්රහදඹ ඳිලන යටර දඬුභ ක්රිඹහත්භෙ 

ෙයන්ශන් ඳිබගළීමශම් ක්රිඹහදහභඹ  විධිඹට ශනොශයි; නිළයදි 

කිරීශම් ක්රිඹහදහභඹ  ව පුනරුත්ථහඳනඹ කිරීශම් ක්රිඹහදහභඹ  

ලශඹනුයි    අනු  යුශයෝපීඹ ංගභඹට අඹත් ෆභ යටෙභ 

භයණීඹ දණ්ඩනඹ ඉත් ෙයරහ ිලශඵන ඵ අපි දන්නහ    

ක ෙභ ශරෝෙශේ යටල් 103  හශේ ප්රභහටඹෙ භයණීඹ 

දණ්ඩනඹ ක්රිඹහත්භෙ ශනොවුටත්  භයණීඹ දණ්ඩනඹ ීමිලශඹන් 

රංගු ක්රිඹහත්භෙ ඳිලන තත් භවය යටල් ිලශඵනහ    

කිඹන්ශන් රංෙහ හශේ යටල්  වළඵළයි  ප්රහශඹෝගිෙ ලශඹන් 

භයණීඹ දණ්ඩනඹ ක්රිඹහත්භෙ න්ශන් නළවළ  There is a 

moratorium on the death penalty - although that is part of the 

existing law, it is not being implemented.   හශේ යටල් 

ම්ඵන්ධ ක ත් ජහතීන්ශේ ංවිධහනඹ භඟ භහන හිමිෙම් 

ංවිධහන දිගින් දිගටභ හෙච්ඡහ ෙයරහ ිලශඵනහ  2007 දී 

ක ත් ජහතීන්ශේ භවහ ම්ශම්රනඹට 2007 අංෙ 62/149 දයන 

ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් වුටහ    ශඹෝජනහ අනු භයණීඹ දණ්ඩනඹ 

ක්රිඹහත්භෙ විඹ යුුමයි කිඹරහ රෙන යටල් ම්ඵන්ධ වුටත් 

කඹ තහෙහලිෙ අත්හිටුවීශම් ක්රිඹහලිඹෙට -moratorium 

කෙෙට- ඹහ යුුමයි කිඹරහ වන් වුටහ   2008 ශර්ත් කළනි 

ශඹෝජනහ  -අංෙ 63/168 දයන ශඹෝජනහ- ශගනහහ  2010 දී 

අංෙ 65/2006 දයන ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් වුටහ     

2007  2008  2010 කිඹන ය ුමශන්දීභ භයණීඹ දණ්ඩනඹ 

තහෙහලිෙ අත් හිටුවීභට ඳ  ශ්රී රංෙහ යහජයඹ  ලශඹන් 

කෙඟතහ ඳශ ෙයරහ  අත උසරහ ඡන්දඹ දීරහ ිලශඵනහ  ශම් 

ශඹෝජනහ හභහනයශඹන් අවුරුදු ශදශෙන් ශදෙට දි  ෙයනහ  

2012 ශර්දීත්  2014 ශර්දීත් ශභභ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් වුණු 

අසථහශේදී ශ්රී රංෙහ ඡන්දඹ දීශභන් ළශී  සිටිඹහ  2015 දී 

නළතත් ඡන්දඹ  විභීනභට නිඹමිතයි  අඳට විශේල ෙටයුුම 

අභහතයහංලශඹන් රළශඵන ශතොයුමරු අනු 2015 දී ඳත්න්නට 

නිඹමිත   ඡන්දශේදී ශ්රී රංෙහ ඊට ඳ  -ශභඹ තහෙහලිෙ 

නතය ෙය ිලබිඹ යුුමඹ කිඹන ඳදනභ භත- ඡන්දඹ දීභ වහ 

තීයටඹ  ශගන ිලශඵනහ  ක ත් ජහතීන්ශේ භවහ ම්ශම්රනඹ 

උත්හෙහයශඹන් ආයම්බ ෙශ ශරහශේ -ළප්තළම්ඵර් 24ළනි දහ- 

අිලඋුමම් ඳහප් වන්ශේ   බහ ආභන්ත්රටඹ ෙශහ අඳ දළ ෙහ  

භයණීඹ දණ්ඩනඹ ීමිලශඹන් ඉත් ෙයන්න -ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්න 

කඳහ- කිඹරහ උන් වන්ශේ ශරෝෙශේ සිඹලුභ යටලින් ඉල්ලීභ  

ෙශහ    ක ෙභ භහන හිමිෙම් පිිබඵ ශචෝදනහ රඵමින් සිටින 

යට  විධිඹට අඳට ජහතයන්තයශේදී ශම් පිිබඵ දිගින් දිගට ෙථහ 

ෙයන්නට සිේධ වුටහ    අනු ගිඹ භහශේ -ළප්තළම්ඵර් භහශේ 

14ළනි දහ- ක ත් ජහතීන්ශේ භහන හිමිෙම් ෙවුන්සිරශේදී අශප් 

යශට් විශේල ෙටයුුම අභහතය ගරු භංගර භයවීය භළිලුමභහ 

ශේලනඹ  ෙශහ    ශේලනශේදීත් ශම් භයණීඹ දණ්ඩනඹ 

ක්රිඹහත්භෙ  ශනොෙයන ඵට ශ්රී රංෙහ යජඹ ශනුශන් කුමභහ 

ප්රෙහලඹ  ෙය ිලශඵනහ  අශප් අල්ළසි යට න ඉන්දිඹහ  ශම් 

න ශෙොට   යශට් ීමිල  ශෙොමිම් බහ විසින් ඉදිරිඳත් ෙය 

ිලශඵන නිර්ශේල ළරකිල්රට බහජනඹ ෙයමින් ිලශඵනහ    

නිර්ශේලඹ තභයි ඉන්දිඹහශේ භයට දණ්ඩනඹ අශංගු ෙශ යුුමයි 

කිඹන ෙහයටඹ    පිිබඵ තභ තීයටඹ  ශගන නළවළ  ශම් 

න විට කඹ හෙච්ඡහට ඵඳුන් ශමින් ඳිලනහ  චීන යජඹටත් 

ශම් න ශෙොට  නිර්ශේල ඉදිරිඳත් ෙයරහ ිලශඵනහ  භයට 

දණ්ඩනඹ අ ශවෝසි ෙයන්න ශනො  භයට දණ්ඩනඹ නිඹභ 

ෙයන්න පුළුන් අඳයහධ ළරැදි ංඛ්යහ අඩු ෙයන්න කිඹරහ  

ළරැදි ී ඳඹෙට වළය අනි   හ ම්ඵන්ධ භයණීඹ දණ්ඩනඹ 

ඉත් ෙයන්න ඕනෆ කිඹන ෙහයටඹ කහිදී හෙච්ඡහට බහජනඹ 

ශමින් ඳිලනහ  අද ශරෝෙශේ ශඵොශවෝ යටල්  ශඵොශවෝ 

ංවිධහන හෙච්ඡහට බහජනඹ ෙයන භහතිෙහ  ඵට                        

ශ්රී රංෙහ ඳත් ශරහ ිලශඵන නිහ ශ්රී රංෙහ ජහතයන්තයශේදී 

අයශගන ිලශඵන සථහයඹ තභයි  ක ත් ජහතීන්ශේ භවහ 

 ම්ශම්රනශේ ශඹෝජනහරට කෙඟතහ ඳශ කිරීභ භන්න් වහ 

ක ත් ජහතීන්ශේ භහන හිමිෙම් ම්ශම්රනඹට අශප් යශට් 

සථහයඹ ඉදිරිඳත් කිරීභ ඹනහදී ෙරුණු භන්න් තහෙහලිෙ භයට 

දණ්ඩනඹ පිිබඵ තීන්දු ක්රිඹහත්භෙ ශනොකිරීශම් ප්රිලඳත්ිලඹ  -

moratorium කෙ - අශප් යට අනුගභනඹ කිරීභ  ශම් අඳයහධ 

සිේධ ශන්ශන් ඇයි කිඹන ෙහයටඹ මීට ළඩිඹ පුළුල් 

හෙච්ඡහට අඳ බහජනඹ ෙයන්න ඕනෆ  භෆත ෙහරශේ හවසිෙ 

අඳයහධ ගටනහ  සිේධ වුටහ  අද විශලේශඹන්භ ශම් භහතිෙහ 

පිිබඵ ෙථහ ෙයන්න ශඳශඹිරහ ිලශඵන්ශන් දරුන්ට ව 

ෙහන්තහන්ට විරුේධ සිදු න අඳයහධ නිහයි   

අශප් යශට් ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ "මලිෙ අයිිලහසිෙම්" 

ඳරිච්ශ දඹ භන්න් විශලේශඹන් ශම් ඳහර්ලිශම්න්ුමට ඵරඹ ඳයහ 

ිලශඵනහ  හභහනයශඹන් යශට් ිලශඵන මලිෙ අයිිලහසිෙම් 

ම්ඵන්ධශඹන් ශනසෙම් ෙයමින් ෙහන්තහන්ශේ ව 

දරුන්ශේ ආය හ ශනුශන් ීමිල ඳනන්නට    නිහ ශම් 

උත්තරීතය ඳහර්ලිශම්න්ුමට යුුමෙභ  ිලශඵනහ    පිිබඵ මීට 

ඩහ ගළඹුරින් අධයඹනඹ ෙයරහ  ීමිලඹ භන්න් ශභළනි අඳයහධ සිදු 

වීභ ළශළ වීභ පිණි ගත යුුම ක්රිඹහභහර්ග පිිබඵ තීන්දු තීයට 

ගළීමභට  ශඵොශවොභ සුමිලයි  ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි   

 

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ප්රන්න යටුමංග භන්ත්රීුමභහ  
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ගරු ප්රවන්න රණතුංග මශ ළ  
(ரண்புறகு தறசன்ண துங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ගරු හිරුනිෙහ ශප්රේභචන්ද්ර 

භන්ත්රීුමමිඹ බහ ෙල් තඵන අසථහශේ ඉදිරිඳත් ෙශ 

ශඹෝජනහ ම්ඵන්ධ අදවස ී ඳඹ  ප්රෙහල ෙයන්න භහ 

ඵරහශඳොශයොත්ුම නහ    ම්ඵන්ධ අසථහ රඵහ දීභ 

පිිබඵ ඔඵුමභහට  භශේ සුමිලඹ ශම් අසථහශේදී පුද ෙයනහ   

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ගම්ඳව දිසත්රි ෙශේ 

දිවුරපිටිඹ ආනශේ  ඵඩල්ගභ  අෙයන්ගව කිඹන ප්රශේලශේ 

ශේඹහ  දිඹණිඹශේ ඝහතනඹත් භග ශම් යශට් "භයණීඹ දණ්ඩනඹ" 

කිඹන භහතිෙහ නළත හෙච්ඡහට ගළනුටහ  කදහ   දිඹණිඹශේ 

ඝහතනඹ ගළන ළරවීභත් ක ෙ භභත්  ඉන්දිෙ අනුරුේධ ශවේයත් 

අශප් ගරු භන්ත්රීුමභහත් ගිඹ අසථහශේ කතළන සිටි විලහර 

ජනෙහඹ  "ශම්ෙ ෙයපු කෙහ ගවරහ භයන්න ඕනෆ කිේහ  ගල් 

ගවරහ භයන්න ඕනෆ කිේහ  අයහබි ීමිලඹ ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්න 

ඕනෆ කිේහ "   හශේ ශේදනහශන්  ආශේගශඹන් කතළන සිටි 

පිරි ෙථහ ෙශහ    හශේභ   සිේධිශඹන් ඳසශේ ශම් යශට් ෆභ 

තළනෙභ හශේභ   ශඳොලිස සථහන අරත් විශයෝධතහ ඳළුමටහ  
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ගගරු (ආචහර්ඹ) විජඹදහ යහජඳ  භවතහ  
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"භයණීඹ දණ්ඩනඹ ක්රිඹහත්භෙ ෙශ යුුමයි" කිඹරහ භතඹ  ගිඹහ  

  භතඹත් ක ෙභ  යශට්   භතඹට භහනභ ශම් ශඹෝජනහ 

ඉදිරිඳත් ෙශ අශප් භන්ත්රීුමමිඹත්  සිකය ෙශ අශප් නිශඹෝජය 

අභහතයුමභහත් ශම් උත්තරීතය බහට ශම් ශඹෝජනහ ශගශනන්න 

ඇිල කිඹන විලසහඹ භහ ුමශ ිලශඵනහ   

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ශභභ ශඹෝජනහශේ ශඳොඩි 

ගළටලු  ිලශඵනහ  ශභතළන කිඹන්ශන්  "ඵහරඹසෙහය දරුන් 

දටඹ ශෙොට  ඔවුන්ට දරුණු ශර ද දී  ෙෲය ශර ඝහතනඹට 

ර  කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන් විබහග ශමින් ඳිලන නඩුරදී ගරු 

අධිෙයටශඹන් ළයදිෙරුන් ශර නම් ෙයන පුේගරයින් වට 

භයණීඹ දණ්ඩනඹ ක්රිඹහත්භෙ කිරීභට භහ ශඹෝජනහ ෙයමි " 

කිඹරහයි  ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ඹම් ශෙශන  

භයටඹ  සිදු ෙශශොත්  ඝහතනඹ  සිදු ෙශශොත් උහවිශඹන් 

යදෙරුකු වුශටොත් ඔහුට භයණීඹ දණ්ඩනඹ නිඹභ නහ    

නිහ ශම්ෙ අලුිලන් ශඹෝජනහ ෙශ යුුම ශදඹ  ශනොශේ    ීමිලඹ 

යශට් දළනට ක්රිඹහත්භෙයි  ගරු විජඹදහ යහජඳ  ඇභිලුමභහ 

කුමභහශේ ෙථහශේදී ඉතහභ ඳළවළදිලි කිේහ  "අශප් යශට් භයණීඹ 

දණ්ඩනඹ ක්රිඹහත්භෙයි  නමුත්  ප්රහශඹෝගිෙ ක්රිඹහත්භෙ ශන්ශන් 

නළවළ" කිඹරහ  කශවභ නම්  අලුශතන් ශඹෝජනහ ෙයරහ  ශභතළන 

ඉන්න සිඹලුභ භන්ත්රීරු ඊට ඳ  අත කශේත්  විරුේධ 

වුටත් කච්චය ඵරඳෆභ  ශන්ශන් නළවළ  ශභොෙද  ශම්ෙ යශට් 

ක්රිඹහත්භෙ ීමිලඹ ුමශ ිලශඵන ශදඹ  නිහ     නිහ ශම් දඬුභ 

ප්රහශඹෝගිෙ ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්ශන් ශෙොශවොභද කිඹන කෙ තභයි 

අපි හෙච්ඡහ ෙශ යුුම න්ශන්  

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  භභ දළ ෙහ ඳසු ගිඹ දෙ 

අිලගරු ජනහධිඳිල මභත්රීඳහර සිරිශේන භළිලුමභහ ප්රෙහල ෙශහ  

"භයණීඹ දණ්ඩනඹ ක්රිඹහත්භෙ කිරීභ පිිබඵ ඳහර්ලිශම්න්ුමශේ 

ෙළභළත්ත විභනහ" කිඹරහ  ඊට දින ී ඳඹෙට ඳසශේ අශප් 

විශේල ෙටයුුම අභහතය භංගර භයවීය භළිලුමභහත්    හශේභ 

අග්රහභහතයුමභහත් ප්රෙහලඹ  ෙය ිලබුටහ  "භයණීඹ දණ්ඩනඹ අශප් 

යශට් ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්න ෙටයුුම ෙයන්ශන් නළවළයි" කිඹරහ    

අනු  ශභභ ෙහයටඹ ගළන ශම් ම්මුිලහදි ආණ්ඩු ුමශ භත 

ශදෙ  ප්රෙහලඹට ඳත් නහ    හශේභ ශම් ශඹෝජනහ ශගශනන 

භන්ත්රීුමමිඹත්  සිකය ෙයන නිශඹෝජය ඇභිලුමභහත් ශම් ම්මුිලහදි 

ආණ්ඩු ුමශ සිටින අඹ  කභ නිහ භභ හිතන්ශන් ශම් ගළන ෙථහ 

ෙයරහ ශම් ශඹෝජනහ ඳහර්ලිශම්න්ුමට ශගනහහ නම් මීට ඩහ 

ප්රහශඹෝගිෙ ටිනහෙභ  ඇිල නහ කිඹරහයි  ශභොෙද  ශම් 

පිිබඵ ආණ්ඩුශේ සථහයඹ - ෙ ශගශනන්ශන් නළවළයි කිඹන 

ෙහයටහ- විජඹදහ යහජඳ  භළිලුමභහ කුමභහශේ ෙථහශේදී 

ඳළවළදිලි කිේහ  ශම් ශඹෝජනහ ශගශනන්ශන් යශට් ඇිල න 

රැල්ර ුමශ ඹම් කිසි භතඹ  මිනිසුන්ට කිඹරහ  මිනිසුන්ශේ   

භතඹට දහඹෙත්ඹ  ශදන්න නම්    ගළන ගළටලු  නළවළ   

වළඵළයි  ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ශම් ශඹෝජනහ 

ුමිබන් අපි දළකිඹ යුුම ශදඹ  ිලශඵනහ  ගරු ජිත් ශප්රේභදහ 

ඇභිලුමභහ  ගරු අජිත් පී  ශඳශර්යහ නිශඹෝජය ඇභිලුමභහ වහ               

ගරු නලින්ද ජඹිලස භන්ත්රීුමභහ කුමභන්රහශේ ෙථහරදී                       

ංඛ්යහ ශල්ඛ්න  දත්ත ක ෙ ශභළනි සිේධීන් ගළන ඳළවළදිලි 

කිේහ   විජඹදහ යහජඳ  භළිලුමභහත්   ෙරුණු කිේහ    

ෙරුණු ගළන ශනොශයි භහ ෙථහ ෙයන්ශන්  ශම් හශේ ශේල් 

නහ නම්  හ ශනොශන්න අපි ශභොනහද ෙශ යුත්ශත්?   

අයහබිශේ නම් ශභන්න ශම් ළරැේද ෙශහඹ කිඹරහ ගල් ගවරහ 

භයනහ  අද මුහුණු  ශඳොශත් අපි  හ දකිනහ  වළඵළයි    ළයදිර 

අඩු  ශන්ශන් නළවළ  නළත නළතත්  හ  නහ  කශවභ නම් 

ශම් ළයදි ශනොශන්න නම්  අඩුභ තයමින් අභ ෙය ගන්න නම් 

ශභොෙ ද අපි ක්රිඹහත්භෙ ෙශ යුත්ශත්? ගරු නිශඹෝජය 

ෙථහනහඹෙුමභනි  භභ නම් ශඳෞේගලිෙ දකින්ශන් අශප් දරුන් 

ුමශ ආෙල්ඳභඹ ශන  ඇිල ෙශ යුුම ඵයි  දරුන්ට ශවො 

දවම් අධයහඳනඹ  රඵහ දීරහ  දරුන් නිළයදි භහර්ගඹට ශඹොමු 

ෙයන්න අපි ෙටයුුම ෙයන්න ඕනෆ   

අපි දන්නහ ශම් භහජශේ සිටින සිඹලු ශදනහශේ 

භහනසිෙත්ඹ කෙ භට්ටශම් නළවළ කිඹරහ  ගළටලු ිලශඵන අඹ 

ඉන්නහ  විශේල යටර නම්   හශේ අඹ ශනුශන්  

counselling  ක්රභඹ  ිලශඵන ඵ අපි දන්නහ  ඉිලවහශේ  අශප් 

ඳහල් ඳේධිලඹ ුමශට ගුරුරු ඳත් ෙශහ counselling ෙයන්න  

නමුත්  අද අශප් යශට් අධයහඳන  ශේත්රඹ ුමශ ිලශඵන අඩු ඳහඩු 

නිහ ගුරුරුන් විඹ මලිෙ ගුරුරු ඵට ඳත් ශරහ ිලශඵනහ 

මි    ඔවුන්ශේ මලිෙ ෙහර්ඹඹ ඉටු ශන්ශන් නළවළ   

භහනසිෙ ආතිලඹ ිලශඵන අඹට ද counselling ක්රභඹ  

වඳුන්හ දීරහ    අඹට උදවු උඳෙහය ෙයන්න අලයයි    අඹට 

ඇිලන භහනසිෙ තත්ත්ඹට පිිබඹම් ශඹදීභ භයණීඹ දණ්ඩනඹ  

ුමිබන් ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්න ඵළවළ  භභ නම් ශඳෞේගලිෙ විලසහ 

ෙයනහ  ශේඹහ දිඹණිඹට   අඳයහධඹ ෙශ ළයදිෙරුන්ට රඵහ 

ශදන්න ඕනෆ උඳරිභ දඬුභ ශදන්න ඕනෆ ඵ  භයණීඹ දණ්ඩනඹ 

ඳහ ශදන්න ඕනෆ  ගල් ගවරහ භළරුත් ෙභ  නළවළ   ෙ ශනභ 

ෙහයටහ   නමුත් උත්තරීතය ඳහර්ලිශම්න්ුම ුමශ අපි ශම් 

ම්ඵන්ධශඹන් ෙටයුුම ෙයන්න ඕනෆ ඉතහභ  ගී ශභන්    නිහ 

ෙලින් වන් ෙශ ෙරුණු ෙහයටහ දිවහත් ඵරරහ  ශම් ම්මුිලහදී 

ජහිලෙ ආණ්ඩු ුමිබ ශම් ප්රලසනඹ පිිබඵ ෙථහ ෙයරහ 

කෙඟතහෙට කනහ නම් ඩහත් ශවොයි කිඹන කෙයි භභ විලසහ 

ෙයන්ශන් ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  භට ෙහරඹ රඵහ 

දුන්නහට ඔඵුමභහට ශඵොශවොභ සුමිලයි   

 

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

The next speaker is the Hon. Dharmalingam 

Sithadthan.  Before he starts, will an Hon. Member 

propose the Hon. Edward Gunasekara to the Chair? 

 

ගරු රවුසහ ශකීම් මශ ළ   
(ரண்புறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem ) 

 Sir, I propose that the Hon. Edward Gunasekara do 

now take the Chair.  
 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්ම  විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்றுக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුල නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ ූලළවනතයන් ඉලත් 

වුතයන්  ගරු එඩ්ලඩ් ගුණතවේකර මශ ළ මුළවනළරඪ විය. 
அன் தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்று 

அகனர, ரண்புறகு ட்ட் குரசக அர்கள் கனக 

கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 
HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 

[தற.த. 3.54] 

 

ගරු ධාර්මලිංගම් සද්ධාළර්ාන් මශ ළ 
(ரண்புறகு ருலிங்கம் சறத்ரர்த்ன்) 

(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 
தகப கனகரங்கும் உறுப்தறணர் அர்கரப, இன்று 

தகப யறருறகர தறரச்சந்ற அர்கபரல் சறறுர் 

துஷ்தறரரகக் குற்நரபறகளுக்கு அறபெச்ச ண்டகணரக 
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ඳහර්ලිශම්න්ුම 

 ண்டகண றறக்கப்தட ரண்டுதன்ந றடம் 

எத்றகப்புப் தறரகரகச் சர்ப்தறக்கப்தட்டிருக்கறன்நது. 

இந் ரட்டிரன டக்கக்கூடி குற்நச் தசல்ககபதல்னரம் 

இந்  ண்டகண ன்தது பற்றுபளரக 

றறுத்றறடுர? "றறுத்றறடும்" ன்று சறனரும் 

"றறுத்றறடரது" ன்று ரறு சறனரும் இங்ரக 

கூநறக்தகரண்டிருக்கறன்நணர். உண்கறரன ரங்கள் து 

இபகக் கரனங்கபறரன டக்கறலும் சரற, தற்கறலும் சரற  

இவ்ரநரண குற்நச் தசல்கள் றகழ்து தற்நற றகக் 

குகநரகர ரகள்றபெற்நறருக்கறன்ரநரம். இறரன ரகரறல் 

றருறரக்களுக்குச் தசல்கறன்ந இபம் ததண்கள் றருறர 

படிந்து இவு 10 - 12 றக்குக் கூடப் தறல்னரல் ணறரக 

வீட்டுக்குச் தசன்ந கரட்சறககபதல்னரம் ரம் 

தரர்த்றருக்கறன்ரநரம். அந் றகனககதபல்னரம் இன்று 

ரநற, வீட்டுக்குள்ரப இருப்ததுகூடப் ததன்ந எரு 

றகனக உருரகறபெள்பது.   

புங்குடுலவு றத்றரரக இருக்கட்டும் அல்னது 

தகரட்டதணறர ரசரரக இருக்கட்டும்,  இந்ச் 

சறறுறகதபல்னரம் தரடசரகனக்குச் தசல்கறன்நரதரது அல்னது 

வீட்டிரன இருக்கறன்நரதரது கடத்ப்தட்டுத் துஷ்தறரரகம் 

தசய்ப்தட்டுக் தகரல்னப்தட்டிருக்கறன்நரர்கள் ன்நரல், இந் 

றகனககளுக்தகல்னரம் அடிப்தகடக்கரம், இந் 

ரட்டிரன சட்டபம் எளங்கும் பளகரகச் 

தசற்தடரறருப்ததுரன். இந்ச் சட்டத்கபெம் எளங்ககபெம் 

தசற்தடுத் ரண்டிர்கள் - அது அசறல்ரறகபரக 

இருக்கனரம் அல்னது  ததரலிஸ் உத்றரரகத்ர்கபரக 

இருக்கனரம் அல்னது அற்கும்ரல் உர் தறககப 

கறக்கும் உத்றரரகத்ர்கபரக இருக்கனரம் - சட்டம் 

எளங்ககத் ங்களுக்ரகற்நரறரற கபத்துச் சட்டம், 

எளங்கறரன க்களுக்கு எரு ம்தறக்ககற்ந  ன்கக 

இன்று உருரக்கறறருக்கறன்நரர்கள். இன்று ரட்டில் சட்டம் 

எளங்கு இருக்கறன்நர? ன்ந எரு ரகள்றகூட க்கள் 

த்றறலிருந்து ளக அரணறக்கக்கூடிரக 

இருக்கறன்நது.  

அண்கக் கரனத்றல், பக்கறரக பெத்த்துக்குப் தறநகு, 

டக்கறரன ரள் தட்டுக் கனரசரதரன்று 

உருரக்கப்தட்டிருப்தகக் கரண்கறன்ரநரம். க.ததர. 

சரர ம் தடித்துறட்டு ரகனறன்நற இருக்கறன்ந 

இகபஞர்கள் றகப்தடங்கபறரன ருகறன்ந கரட்சறகபறல் 

கரண்தறப்தது ரதரன்று குளக்கபரக இங்கற, 

அர்களுக்கறகடர ரள் தட்டுக்கபறல் ஈடுதடுகறன்நரர்கள். 

இவ்ரநரண றகழ்வுககப அங்கு ரங்கள் எவ்தரரு ரளும் 

ரகள்றபெநக்கூடிரக இருக்கறன்நது. இற்கநத் டுப்தற்கு 

அங்கறருக்கறன்ந ததரலிஸ் அறகரரறகள் டுக்கறன்ந 

டடிக்கககள் ரதரரது; அர்கள் உண்கரண 

அக்ககநபெடன் டடிக்கக டுக்கறல்கன ன்ந 

ண்ப்தரடு க்கள் த்றறரன இருக்கறன்நது.  

அண்கறல் ரழ்ப்தர உர் லறன்நத்துக்கு - High 

Court - றரு. இபஞ்தசறன் அர்கள் லறதறரக 

றறக்கப்தட்ட தறன்ணர், அர் றகக் கடுகரண 

டடிக்கககள் தனற்கந டுத்றருக்கறன்நரர். அணரல், 

இவ்ரநரண றகழ்வுகள் ஏபவு குகநந்றருக்கறன்நண. 

அருகட வு க்கள் த்றறரன உருரகறறருந் தத்க 

ஏபவு குகநத்றருந்ரலும்கூட, சறற்சறன இடங்கபறல் 

இவ்ரநரண றகழ்வுகள் டந்துதகரண்டுரன் இருக்கறன்நண. 

இற்கு பக்கறரண கரம், ரன் கூநறதுரதரன சட்டம், 

எளங்கு ன்தற்கநச் சரறரண பகநறரன 

கடபகநப்தடுா்த்ரகரகும்.  

இவ்ரநரண றகழ்வுகளுக்கு  ண்டகணரன் எரு 

படிரக இருக்கபடிரது. றச்சரக  ண்டகணக 

கடபகநப்தடுத்துகறன்ந ரடுகதபண இங்கு சறன 

உரங்கள் தசரல்னப்தட்டண. அது சலணரரக இருக்கனரம்; 

அதரறக்கரரக இருக்கனரம்; அரதற ரடுகபரக 

இருக்கனரம். அங்தகல்னரம் இவ்ரநரண குற்நச் தசல்கள் 

பளகரக எறக்கப்தட்டணர ன்நரல், றச்சரக 

இல்கனதன்ரந கூநனரம். அற்குச் சரறரண சட்டம், எளங்கு 

ரதப்தடுது ரத்றன்நற, உண்கரகர இந்க் 

குற்நச்தசல்களுக்கு அடிப்தகடக் கரம் ன்ண? ன்தது 

பலில் கண்டுதறடிக்கப்தட ரண்டும்.  

தடித்துறட்டு ரகனற்று ன்ண தசய்தன்று 

தரறரல் தருக்கபறல் றற்கறன்ந இகபஞர்கள் சறன 

ரகபகபறல் ரங்கபரகர குளக்கபரக இகந்து 

குற்நச்தசல்கபறல் ஈடுதடுகப் தன இடங்கபறரன 

தரர்க்கறன்ரநரம். இந்ச் சறறுறகள் லரண துஷ்தறரரக 

ரணது ணரரய் கரரகவும் புரறப்தட்டிருக்கனரம் ன்ந 

கூநப்தடுகறன்நது. சறனரகபகபறல் குடும்தத் கரறுகள்கூட 

இந்க் குற்நச் தசல்ககபச் தசய்ற்குத் தூண்டுகறன்நண. 

ஆகர, அந்த் கரறுகளுக்தகல்னரம் அடிப்தகடரக 

இருக்கும் தறச்சறகணகள் லர்க்கப்தடல் ரண்டும். அற்குச் 

சரறரண பகநறரன சட்டம், எளங்கு கடபகநப்தடுத்ப்தட 

ரண்டும்.  

இந்ப் தறச்சறகணகள் டக்கறரன அறகரகக் 

கரப்தடுகறன்நண. இன்று தற்கறலும் இக தனரக 

கடததந ஆம்தறத்துறட்டண. டக்கறரன, சட்டம் எளங்கக 

றகனரட்டரண்டி அறகரரறகள் த்றறரன  அக்ககந 

றன்க இருப்தகக் கரக்கூடிரக  இருக்கறன்நது. ரன் 

ல்ரனரகபெம் குகநதசரல்னறல்கன. அக்ககநரரடு 

ரசகரற்றுகறன்ந ததரலிஸ் உத்றரரகத்ர்கள் தனர் 

இருக்கறநரர்கள். ஆணரல், அர்களுக்கு தரறப் தறச்சறகண 

இருக்கறன்நது. அன் கரரக, அர்களுக்கு 

தரறததர்ப்புச் தசய்தர்கள் றகத்நரண கல்ககபக் 

தகரடுப்தரல், அர்கள் நரண டடிக்ககககப 

டுப்தக ரரண தரர்த்றருக்கறரநன். அர்களுக்குப் 

தறகரண கல் தகரடுக்கப்தட்டரதரது, "இதுரன் 

சரறரண கல்;  இக லண்டும் லங்கள் றசரரறபெங்கள்!" 

ன்று ததரலிமரருக்குச் தசரல்லி, அச்சம்தங்கள் தற்நற 

லண்டும் றசரரறக்க கத் றகனகககபக்கூட சறன 

இடங்கபறரன தரர்த்றருக்கறன்ரநரம்.  

டக்கு, கறக்ககப் ததரறுத்ட்டிரன இவ்ரநரண 

துஷ்தறரரகங்கள் றகவும் அறகரக கடததற்றுக் 

தகரண்டிருக்கறன்நண. "இது பெத்த்ரல் ற்தட்ட றகபவு" 

ன்று தனரும் கூறுகறன்நரர்கள். பெத் கரனத்றரன பெத்த்றல் 

ஈடுதட்டர்ககபத் ற சட்டம், எளங்கக றகவும் றக்கறன்ந 

எரு சபரம் அங்கு இருந்து. அது அகணருக்குர 

தரறந் றடம். அந் ரட்கபறல் இப்தடிரண சறறுர் 

துஷ்தறரரகங்கரபர அல்னது ரள் தட்டுக்கரபர 

றகழ்ந்து றகக்குகநவு. ஆணரல், அன்நறருந் றகனகக்கும் 

இன்நறருக்கறன்ந றகனகக்கும் அறகபறனரண றத்றரசம் 

கரப்தடுகறன்நது. பெத்த்றன் டுக்கள்ரன் இற்றுக்குக் 

கரம் ன்று கூநப்தட்டரலும், றச்சரக அக 

ட்டும்ரன் கரல்ன.  
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இன்று க்கள் ஏபவு சுந்றரக இருக்கறநரர்கள். பெத்ம் 

படிந் தறன்பு அர்களுக்கு தரறல் சம்தந்ரண, கல்ற 

சம்தந்ரண ரககள் அறகரறத்றருக்கறன்நண. பெத்த்றன் 

கரரக ததற்ரநரகபெம் குடும்தங்ககபபெம் 

இந்றருக்கறன்ந இகபஞர்கள் தனர், அடுத்து ன்ண 

தசய்தன்று தரறர றகனகறல் 

ரழ்ந்துதகரண்டிருக்கறநரர்கள். ணர, அர்களுகட 

ரழ்க்ககக பரக்குற்கு அர்களுக்கு  றகரட்ட 

ரண்டும். அந் றகரட்டல்கள் பனம்ரன் அந்ப் 

தகுறகபறல் சட்டம், எளங்கக றச்சரக றகனறறுத் படிபெம். 

அதுரத்றல்ன, சட்டம், எளங்கக றகனறறுத்துற்கு 

அறகரரறகளுக்கு சரறரண பகநறரன கட்டகபகள் 

இடப்தடரண்டும். அரது, இகத்ரன் தசய் ரண்டும்;  

இது றச்சரகச் தசய்ப்தட ரண்டும் ன்று 

கட்டகபறட்டரல், அர்கள் அகணச் தசய்ற்குத் ரரக 

இருக்கறநரர்கள். அப்தடிரக அங்கு சட்டம், எளங்கு  

றகனறறுத்ப்தட்டரல் அங்கறருக்கறன்ந றகனகககப 

ஏபவுக்ரகதம் கட்டுப்தடுத் படிபெம்.  ரழ். ரட்ட ரல் 

லறன்ந லறதற அர்கள் ணறதரரு தரக இருந்து சறன 

றடங்ககப அங்கு தசய்றருக்கறநரர் ன்நரல்,  இந் 

அசறணரல் ன் தசய்படிரது? ன்று ரகட்கரண்டி எரு 

றகனக இங்கு இருக்கறன்நது. ஆகர, அசரங்கம் பலில் 

இற்கநக் கணத்றல் தகரள்ப ரண்டும்.  

ரன் டக்கு, கறக்கக ரத்றம் 

அடிப்தகடரகக்தகரண்டு ரதச பன்றல்கன. தணன்நரல் 

கண தகுறகபறலும் இவ்ரநரண தன றகழ்வுகள் இப்ரதரது 

கடததந ஆம்தறத்றருக்கறன்நண. ஆகர,  ண்டகண 

பனரக ரத்றம் இகணத் லர்த்துறட படிரது. இது 

றகவும் தடக்கரகவும் கணரகவும் ஆரப்தட ரண்டும். 

இது றச்சரண எரு கடரக இருக்குர ன்று ஆரப்தட 

ரண்டும். அகதல்னரம் ன்நரக ஆரய்ந்துரன் ரங்கள் 

 ண்டகணக அபலுக்குக் தகரண்டுபடிபெம்.  

இனங்ககறன் சரறத்றத்றரன கடந் கரனங்கபறல் 

எரதரரு டகரன்  ண்டகண 

றகநரற்நப்தட்டிருக்கறன்நது ன்று ரன் றகணக்கறன்ரநன். 

றரு. தண்டரரக்க அர்கள் தகரல்னப்தட்டரதரது 

அகக் தகரன்ந ரர் தூக்கறலிடப்தட்டரர். அகத்ற 

ரறு ருக்கும்  ண்டகண றகநரற்நப்தடறல்கன. 

ஆகர, இப்ரதரது இதுதரரு புற றடரகக் 

தகரண்டுப்தடரண்டிறருப்தரல், இதுதற்நற றகறகக் 

கணரக ஆரப்தட ரண்டும். தணன்நரல், கண்டக்குக் 

கண், பக்குக்கு பக்கு ன்ந ரலறறரன ரங்கள் தசற்தட 

படிரது. இந்த் ண்டகணரணது அந் றகழ்வுககபத் 

டுப்தற்கரண எரு றரக இருக்குர ன்தக றகறகக் 

கணரக ஆரய்ந்து அற்கரண சரறரண றபகநககபக் 

ககரப ரண்டும். அத்துடன், சட்டம் எளங்ககச் சரறரண 

பகநறரன அபல்தடுத்ற அகண லண்டும் 

றகனரட்டுன்பனம் இந்ப் தறச்சறகணககபப் 

தடிப்தடிரகக் குகநத்து, அகண பற்நரக இல்னரற் 

தசய்ரண்டுதன்று கூநற, ணது உகக  

றகநவுதசய்கறன்ரநன்.  
 

 

ූලළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Rauff Hakeem. You have 

seven minutes.  

[4.05 p.m.] 

 
ගරු රවුසහ ශකීම් මශ ළ (නගර වෆසුම්  ශළ ජ වම්පළදන 

අමළ යතුමළ) 
(ரண்புறகு நவுப் யகலம் - கத் றட்டறடல் ற்றும் 

லர்ங்கல் அகச்சர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  

Water Supply) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Presiding Member, the young debutante 

Parliamentarian Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra has 

brought in this Motion for discussion in the House today, 

I believe because this subject is a matter of public debate 

these days following some gruesome murders that have 

taken place in the recent past.  

I must say that, as a former Minister of Justice, I 

would like to shed some light on some recent 

developments concerning prisoners on death row in our 

prisons. This House has the advantage of having senior 

legal practitioners who have entered the House this time -  

in the criminal justice system, there is the Hon. (Dr.) 

Jayampathy Wickramaratne, who has had years of 

experience as a defence practitioner and we have our 

former Attorney-General, the Hon. Tilak Marapana, 

President’s Counsel, who has both the experience of a 

prosecutor as well as a defence counsel after he left the 

Department. I am sure, they will shed more light on to 

this subject of death penalty and our status as a 

retentionist country when you compare other countries 

which have either abolished the death penalty or have 

retained it in their law books.  

Having said that I must say, Hon. Presiding Member, 

that human civilization has evolved progressively since 

the dark ages of retributive justice. So bearing that in 

mind, I am quite pleased that the Hon. Minister of Justice 

who has succeeded me has shed some light on the issue of 

our country’s position when it comes to our international 

obligations and has made it very clear that we do not 

intend to right away take a decision about abolishing the 

death penalty, but would continue to be a retentionist 

country though there is an attempt by various countries 

based on the current human rights discourse to urge us to 

abolish the death penalty.  

Although no execution took place since 1976, the 

sentence continues to be passed by courts and those 

sentenced resign to their fate of automatic life 

imprisonment remaining in the death row in the absence 

of execution. The consistent practice of retention on death 

row without enforcement of the penalty and 

acknowledging that such retention would amount to a 

violation of the rights - particularly, cruel and degrading 

punishment of the inmates - I was asked by many 

organizations to approach this issue to resolve the 

impasse that we have had for many years.   
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As a consequence of which, I had then appointed a 

committee in early 2014 to review the cases of prisoners 

on death row. The committee consisted of a former Judge 

of the Court of Appeal, the Secretary to the Ministry of 

Justice, the Secretary to the Ministry of Rehabilitation and 

Prison Reforms, Additional Solicitor General, 

Commissioner of Prisons, a psychiatrist and a 

criminologist and it convened regularly on a weekly basis 

in order to identify and recommend cases in which the 

sentence could be commuted to life imprisonment.  

Now, I was told by some of the members of the 

committee that it was yet to be confronted with a case 

where the prisoner alleged that there was a miscarriage of 

justice. That is a very significant point. The significance 

of the recommendations of the committee is that a 

sentence of life imprisonment as opposed to death penalty 

may be limited to a minimum period of twenty years, with 

the President wielding the power of pardon on special 

occasions and release the offender after a few years of 

imprisonment. This issue of commuting life imprisonment 

in fit and proper cases was to be considered and that is 

why we started this process. Having said that, I am told 

that this committee has just submitted an interim report to 

His Excellency the President and I am sure the President 

will be considering this committee’s report to look at even 

this subject, which is very much in the public domain 

these days.  

Apart from that, I would now like to deal with the 

entire criminal justice system in this country. If you look 

at the recent reports about police excesses, custodial 

deaths while in police custody, it has been a serious issue 

that we have had for several years and has not paid 

sufficient attention to. We have now and again heard of 

people supposedly running away from police custody and 

being killed while running away.  These are all issues 

which need to be looked into very closely.  

We ratified the Convention Against Torture and then 

enacted legislation in this House. If you find out from the 

Attorney-General’s Department as to how many 

indictments have been filed or charges brought against 

torture, and then how many were brought before court to 

be charged with the offense of torture, up to now, I am 

told, that there is only one conviction. But, then, torture is 

an issue that needs to be looked at very carefully. 

Therefore, it is important for us to look at police excesses, 

custodial deaths and issues of torture in police custody. 

These are issues which we also need to focus our attention 

to while rightfully discussing issues such as the death 

penalty.  

Since I have very limited time, Hon. Presiding 

Member, I would just submit these matters for 

consideration of the House and conclude my speech. 

Thank you. 
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ගරු සුතම්ධාළ ජී. ජයතවේන මශත්ිය (තිරවර වංලර්ධාන ශළ 

ලනජීවි නිතයෝජය අමළ යතුිය) 
(ரண்புறகு (றருற)  சுரர ஜல. ஜரசண - லுரர 

அதறறருத்ற ற்றும் ணசலரசறகள் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Deputy Minister 

of Sustainable Development and Wildlife) 
මරහනහර  ගරු භන්ත්රීුමභනි   යශට්ත්  භහජශේත් ඳසු ගිඹ 

දිනර දිගින් දිගටභ සිදු වුණු ශභහ අඳශඹෝජන;  පිරිමි දරුන් 

ෙඳහ ශෙොටහ භයහ දළමීභ  ගළවළනු දරුන් දටඹ ෙය ඳසු ඉතහභ 

අභහනුෂිෙ විධිඹට ඝහතනඹ ෙය දළමීම් පිිබඵ මුළු භවත් 

භහජඹභ  යටභ ෙරුණු දළන ගත්තහ  ගරු හිරුනිෙහ ශප්රේභචන්ද්ර 

භන්ත්රීුමමිඹ ෙහන්තහ  වළටිඹට  කුමමිඹට   ගළන ඇිල වුණු 

ශේදනහ ුමිබන් ශභභ බහ ෙල් තළබීශම් ශඹෝජනහ අද ශභභ 

ඳහර්ලිශම්න්ුමට ශගන  භ ඉතහභ ළදගත් ෙහයටඹ  වළටිඹට 

භභ ශම් අසථහශේදී විශලේශඹන්භ දකිනහ  යශට් සිදු න 

ශභළනි සිදුවීම් දකින විට  අවන විට විලහර ශේදනහ   

ෙම්ඳනඹ  භ  වළටිඹට  ෙහන්තහ  වළටිඹට  භහ ුමශ ඇිල 

නහ හශේභ  අඳ ෙහ ුමශත්  -යට පුයහ ජීත් න භේරුන්ට  

ෙහන්තහන්ට  ශවෝදරිඹන්ට හශේභ අශප් පිරිමි 

ශවෝදයයින්ටත්  තහත්තරහටත් ඇිල ශනහ    හශේභ   

දෂිතඹන් පිිබඵ -කභ අඳයහධෙහයයින් පිිබඵ- දළඩි මයඹ  

ඇිල ශනහ   

මරහනහර  ගරු භන්ත්රීුමභනි  අද අශප් යශට් ඳිලන ීමිලඹ 

ශභළනි අඳයහධෙරුන් ම්ඵන්ධශඹන් වරිඹහෙහය ක්රිඹහත්භෙ 

ශනහද    ළයදිෙරුන්ට නිසි දඬුම් රළශඵනහද කිඹන 

ෙහයටඹ පිිබඵ අපි ෙවුරුත් විශලේශඹන්භ ෙථහ ෙශ යුුමයි    

නිහ අද භභ ෙහන්තහ  ලශඹන්  භ  ලශඹන් ශභහ 

අඳශඹෝජන ව සත්රී දට ශවශහ දකිනහ  විශලේශඹන් අශප් 

යශට් ෙහන්තහන් ව අශනකුත් සිඹලුභ ජනතහ කෙට කෙුම 

ශරහ ශභළනි අඳයහධෙරුන්ට දළඩි දඬුම් ඳළමිටවීභ වහ 

ීමිල ශගන  භටත්   හ ක්රිඹහත්භෙ කිරීභටත් වහඹ දළ වීභ 

ඉතහභ ළදගත් ශදඹ  ශර අපි දකිනහ  විශලේශඹන්භ ශභහ 

අඳශඹෝජන  සත්රී දට පිටු දළී භ ව භත් ද්රය පිටු දළී භ 

ඉතහභත් ළදගත් ශනහ  ශභභ උදුරුලින් ළඩිපුයභ පීඩහ 

විඳින්ශන් ශම් යශට් ජනතහයි   

 ඳසු ගිඹ ෙහරශේ සිදු වුණු අඳයහධ දිවහ ඵළලුහභ ශභහ 

අඳශඹෝජන ව සත්රී දට ගළන භහජශේ පුළුල් ශර ෙථහ ඵවට 

ර  වුණු අසථහ අපි දළ ෙහ  විශලේශඹන්භ ඳහල් ඹන ඹශේ 

දරු දළරිඹන් අඳශඹෝජනඹට ර  වීභ ශේදහචෙඹ   ඹහඳනශේ 

විදයහ දළරිඹ දටඹ ෙයරහ භයරහ දළම්භහ  ශෙොටශදනිඹහශේ ශේඹහ 

දළරිඹ ෙෲය ශර ඝහතනඹ ෙයරහ දළම්භහ   හ සිදු ශරහ ළඩි 

ද  ඹන්නට ශඳය අුමරුගිරිශේ තත් කුඩහ පිරිමි දරුශ  

ෙඳරහ ශෙොටරහ භයහ දභහ ඇිල ඵ අපි ෙවුරුත් රඳහහිනිඹ 

භන්න් දළන ගත්තහ    හශේභ ශෙොටශගදය ප්රශේලඹ කිඹන්ශන් 

ඳසු ගිඹ ෙහරශේ මිීම භළරුම් ගටනහ  සිදු වුණු ප්රශේලඹ   ටිෙ 

ෙහරඹ  කභ ප්රශේලශේ මිීම භළරුම් නතය ශරහ ිලබුටහ  නමුත් 

ඳසු ගිඹ දිනෙ නළතත් කභ ඝහතන රැල්ර භුම ශරහ ෙහන්තහ  

ඝහතනඹ ෙශහ  

විශලේශඹන්භ භහධය භන්න් ඳශ ශන සිේධීන් ගළන ඳභටයි 

අපි දළන ගන්ශන්  සිදු න ඝහතන හශේ ශේල් ඳභටයි ළඩි 

ලශඹන් භහධයශඹන් දළන ගන්නට රළශඵන්ශන්  නමුත් අද අශප් 

යශට් ෙහන්තහන්  භේරුන් අඳශඹෝජනඹට ර  න  දටඹට 

ර  න තභන්ශේ කුඩහ දළරිඹන්  ඳහල් ඹන දරුන් ගළන 

ශතොයුමරු කිබඹට ශදන්ශන් නළිල වංගහ ශගන ශෙොයි තයම් 

භහනසි පීඩහ විඳිනහද කිඹන ෙහයටඹ ගළනත් අපි හිතන්නට 

ඕනෆ  භහධය භන්න් හර්තහ න සිේධීන් ගළන ඳභටයි අපි දන්ශන්   
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විශලේශඹන්භ ජහිලෙ ශභහය ෙ අධිෙහරිඹ භන්න් දුයෙථන 

අංෙඹ  රඵහ දීරහ ිලබුටහ  භභ ෙහන්තහ ෙටයුුම බහය අභහතයරිඹ 

ලශඹන් සිටින ෙහරශේ  1929 තභයි   දුයෙථන අංෙඹ  

අශප් ෙහන්තහ ඇභිලුමමිඹත් ශභතළන සිටින නිහ කිඹන්න 

ඕනෆ  භභ දන්නහ වළටිඹට ශභහ අඳචහය ක්රිඹහ ම්ඵන්ධශඹන් 

ඳළමිණිලි 4 000  ඳභට ශම් න විට රළබිරහ ිලශඵන ඵ  ශභභ 

ඳළමිණිලි ම්ඵන්ධශඹන් ශඵොශවෝ ශදශන  අධිෙයට ක්රිඹහ 

භහර්ගරට ඹන්න ෙළභළිල නළවළ  ශවේුම තමුන්ශේ දරුහශේ 

අනහගතඹ පිිබඵ ඉදිරිශේදී ඇිල න ප්රලසන නිහ  ශභොෙද  ශභභ 

නඩු ප්රසිේධිශේ උහවිර විබහග ෙයන්ශන්    විධිඹට ප්රසිේධිශේ 

ශම් නඩු අවන ශෙොට අපි ෙවුරු වුටත් ෙළභළිල ශන්ශන් නළවළ  

  නිහ ශම් වහ අලය ශතොයුමරු රඵහ ශගන   අඹ ඳභට  

ශන් ෙයරහ නඩු අවන අධිෙයට ක්රභඹ  ඳත්න්නට ෙටයුුම 

ෙයනහ නම් ඉතහ ශවොයි කිඹරහ භභ ශම් අසථහශේදී ශඹෝජනහ 

ෙයන්න ෙළභළිලයි   

විශලේශඹන්භ දරුන්ශේ ආය හ ගළන ශදභේපිඹන්  

ළඩිහිටිඹන් ව ඳහල් ගුරුරුන් අපි සිඹලු ශදනහ ඳළඹ 24 පුයහභ 

අධහනශඹන් ෙටයුුම ෙශ යුුමයි  උදහවයටඹ  වළටිඹට ශේඹහ 

දළරිඹශේ ඝහතනඹ ගත්ශතොත්  ඇඹ ඇඹශේ භ ව ශවෝදයඹහ  

ශවෝදරිඹ භඟ තමුන්ශේ නිශේ කෙට නිදහශගන සිටිඹදී තභයි 

ශම් අහනහන්ත සිදුවීභට ර  ශරහ ිලශඵන්ශන්  තමුන්ශේ 

නිශේ ෙහභයශේ ජශන්රඹ ඇයරහ දහරහ    හශේභ නිශේ ඉදිරි 

ශදොය ඇයරහ දහරහ ිලශඵන අසථහෙ අම්භහ ශෙශනකු තභ 

දරුන් භඟ කශවභ නිදහශගන ඉන්නහ ද කිඹන කෙයි අඳට 

ිලශඵන ප්රලසනඹ  කශවභ ශේරහෙ අඳයහධෙරු නිට ඇවිල්රහ  

ෙහභයඹ ඇුමශට ඇවිල්රහ ශම් විධිඹට දරුහ ඳළවළයශගන ඹන 

ුමරුභ අම්භහ ශෙශනකුට ශනොදළශනනහ නම්  ෙ   අම්භහශේ 

ශනොළරකිලිභත්බහඹ කිඹරහයි භභ හිතන්ශන්  ශදභේපිඹන් මීට 

ඩහ ළරකිලිභත් ශනහ නම්  අශප් දරුන්ට සිදු න ශභළනි 

වහනි අභ ෙය ගන්නට අඳට පුළුන්ෙභ රළශඵනහ  යශට් 

අහනහෙට ශභහ අඳයහධ ශරොකු ප්රලසනඹ  ඵට අද න විට 

ඳත් ශරහ ිලශඵනහ  ශම් ෆභ ශදඹ භ නත්හ ගන්න අශප් මුළු 

භවත් භහජඹටභ පුළුන්ෙභ ිලශඵන්නට ඕනෆ   

අශප් ෙහන්තහ ෙටයුුම ඇභිලුමමිඹ දළන් ශම් ගරු බහශේ 

සිටිනහ  භට භතෙයි කෙ තහ  භභ ෙහන්තහ ෙටයුුම 

ඇභිලරිඹ ලශඹන් ෙටයුුම ෙශ ෙහරශේ වුණු සිදුවීභ    දටඹ 

ෙයරහ ෙඳරහ භයහ දහපු ෙහන්තහ  පිිබඵ පුේගරශඹ  ෙථහ 

ෙයරහ භශගන් ඇහුහ  "ෙහන්තහ ඇභිලුමමිඹ ශම් හශේ අඳයහධ 

සිේධීන් යශට් ශනහ  ඔඵුමමිඹ නිදි ද?" කිඹරහ  ශම් හශේ 

ප්රලසනරදී ඇත්තටභ ෙහන්තහ ෙටයුුම ඇභිලුමමිඹෙටත්    

හශේභ යටෙ ජනහධිඳිලයශඹකුටත්  යටෙ භළිල 

ඇභිලරුන්ටත් ශම් සිේධීන් කෙය නත්න්න පුළුන්ෙභ  

නළවළ  ශභතළනදී මුළු භවත් භහජඹභ කෙට කෙුම ශරහ   

දරුන් ශනුශන් අපි සිඹලුභ ශදනහ හමහිෙ   ගී භ ඵහය 

ශගන ෙටයුුම ෙශ යුුම ශනහ  ශදභේපිඹන් සිඹලු ශදනහභ 

ඵරහශඳොශයොත්ුම ශන්ශන් අශප් යශට් ශවොභ ශේ දරුන්ට රඵහ 

ශදන්නයි  ශදභේපිඹන්ශේ යුුමෙභ ව ෙළභළත්ත ශරහ 

ිලශඵන්ශන්  ෙයි   

 
ූලළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු නිශඹෝජය ඇභිලුමමිඹශේ ෙහරඹ අහනයි  දළන් අන් 

ෙයන්න  

ගරු සුතම්ධාළ ජී. ජයතවේන මශත්ිය 
(ரண்புறகு (றருற)  சுரர ஜல. ஜரசண) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
දරුන් ශනුශන් අපි සිඹලු ශේ ෙළඳ ෙශ යුුමයි  කවිට 

දරුහට ආය හ ව රැෙයටඹ රඵහ දීභට අනිහර්ශඹන්භ 

පුළුන්ෙභ රළශඵනහ   

අද ඇතළම් චිත්රඳටි  ශටලි නහටය ුමිබන් ංසෙිිලඹට 

සිදුන්ශන් ඵයඳතශ වහනිඹ     හශේභ ශෂේස බු   භහජ ශේ 

අඩවි වයවහ ද ශභහ අඳචහයරට ශඵොශවෝ අසථහර ශඳශමවීම් 

ඇිල ශනහ  ශම් භහජ ශේ අඩවි වයවහ සත්රී දටරට 

ශඳශමවීම් සිදු න ඵ ශම් පිිබඵ ඵරන විට යව  ශනොශයි   

ශම් අසථහශේදී ගරු හිරුනිෙහ ශප්රේභචන්ද්ර භන්ත්රීුමමිඹ ෙශ 

ශඹෝජනහ අනු ගරු අධිෙයට ඇභිලුමභහත් ප්රෙහල ෙශ 

ආෙහයඹට  මුළු භවත් ශරෝෙඹභ අද භයට දඬුභ භහජශඹන් 

ඈත් ෙයන්න ඹන අසථහෙ ශම් හශේ අඳයහධෙරුන් 

ශනොභයහ භයට විධිශේ දඬුම් රඵහදීභ ඉතහ සුදුසු ඵ භභ ශම් 

අසථහශේදී භත  ෙයන්න ඕනෆ   

  විතය  ශනොශයි  ශභළනි නඩු උහවිර දීර්ඝ ෙහරඹ  

ිලසශේ විබහග ෙයනහ   

භට ශවොට භතෙ සිේධිඹ  උදහවයටඹ  වළටිඹට කිඹන්නම්   

පුංචි ෙහරශේදී   කිඹන්ශන් අවුරුදු 09 දී අඳශඹෝජනඹට නළිලනම් 

දටඹට ර  වුණු දළරිඹ  ම්ඵන්ධ ඳරී ට අන් වී 

අන්ිලභට නඩු තීන්දු ශදන ශෙොට කභ දළරිඹට ඹ අවුරුදු 24  

ශරහ ිලබුටහ    ශනශෙොට ඇඹ විහව වුණු ෙහන්තහ   

කශවභ ශේදි   ඳවුල් අතයත් ශරොකු ප්රලසන ඇිල ශනහ  ශභළනි 

ප්රලසන ඉතහභ ඉ භනින් විඳීභ වහ ශනභ අධිෙයට 

පිහිටුන්න ඕනෆ  පුළුන් තයම් ඉ භනින් ශෙොමින් බහ  

පිහිටුරහ ශම් වහ ශනභභ  ෙෙඹ  ඇිල ෙයන්න ඕනෆ     

ම්ඵන්ධ නඩු විබහග කිරීශම්දී ඉතහභත්භ ශෙටි ෙහර ීනභහ  ුමශ 

විබහග ෙය   අඹට දඩුම් රඵහ ශදන්නට ෙටයුුම ෙයනහ නම් 

ඉතහභ ශවොයි; ඉතහභ ළදගත් කිඹහ භභ ශම් අසථහශේදී කිඹන්න 

ෙළභළිලයි   

ශභළනි අඳයහධඹ  භවයවිට අඳට ශන්න පුළුන්  ෙහට 

ශවෝ ශන්න පුළුන්  අශප් ෙහන්තහන්ට ශන්න පුළුන්  

ළඩිහිටිඹන්ට ශන්න පුළුන්  ශදභේපිඹන්ට ශන්න පුළුන්  

කිඹහ අඳට වළභ ශශල්භ හිශතනහ    අසථහශේදී අඳට 

හිශතන්ශන්  ඔහු භයන්නභ ඕනෆ කිඹන කෙයි  භයණීඹ 

දණ්ඩනඹ රඵහ ශදන්න කිඹහ අද අපි ශඹෝජනහ ෙශත් කඹ 

ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්න ඵළරි ශේවි    වුටත්   අඹට   යදට නිසි 

දඩුම් රඵහ දීශම් ක්රභඹ  ෙස කිරීභ ඉතහභත් ළදගත්ඹ කිඹන 

ශඹෝජනහ  භභ ශම් අසථහශේදී ඉදිරිඳත් ෙයමින් භශේ ෙථහ 

අන් ෙයනහ   

 
[අ බහ  4 23  

 

ගරු චන්රසරි ගජදීර මශ ළ 
(ரண்புறகு சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

මරහනහර  ගරු භන්ත්රීුමභනි  ගරු හිරුනිෙහ ශප්රේභචන්ද්ර 

භන්ත්රීුමමිඹ ශභභ ගරු බහට ශගන ආ ශඹෝජනහ ම්ඵන්ධ 

යට ළසිඹනුත් ඵරහශගන සිටිනහ    හශේභ ඵන්ධනහගහයඹ ුමශ 

සිටින රැදවිඹනුත් ඵරහශගන සිටිනහ  ශභොෙද  භයණීඹ දණ්ඩනඹ 

නිඹභ වුණු තළනළත්තන් ව ශභළනි අඳයහධරට ර  ව 

තළනළත්තන් ඔවුන්ශේ අනහගත ඉයටභ ශභොෙ  ශයි ද  කිඹන 

කෙ ම්ඵන්ධ ඵරහ ශගන සිටිනහ   

275 276 



ඳහර්ලිශම්න්ුම 

මරහනහර  ගරු භන්ත්රීුමභනි  භභ ඔඵුමභහට කිඹන්න 

ෙළභළිලයි  භභ ඵන්ධනහගහය විඹ බහය අභහතයයඹහ ලශඹන් 

ෙටයුුම ෙයේදී  හුඟ  උත්හව ෙශහ  ශභභ පුනරුත්ථහඳන 

ක්රිඹහලිඹ ල ිලභත් ෙයන්න  භභ  ශෙන් අදවස ෙයන්ශන් 

නළවළ  ඇතළම් ළරැදිරට ිලශඵන  ෙහඹන භහර්ගඹ 

පුනරුත්ථහඳනඹයි කිඹහ  ශම් ශනශෙොට ඵන්ධනහගහය ුමශ  

භයණීඹ දණ්ඩනඹට ර  ව 1113 ශදශන  සිටිනහ  1113 

ශදනහශගන් අයෝඹහචනහ 621ෙ ප්රභහටඹ   ඉදිරිඳත් ෙය ිලශඵනහ  

අයෝඹහචනහ ඉදිරිඳත් ශනොෙයන රද ප්රභහටඹ 492යි  අයෝඹහචනහ 

ඉදිරිඳත් ශනොෙශහ ඹළයි කිඹන්ශන් භයණීඹ දණ්ඩනඹ හිමි ව අඹ  

  නිහ ඳසු ගිඹ ෙහර ඳරිච්ශ දඹ ුමශ භයණීඹ දණ්ඩනඹ නිඹභ ව 

තළනළත්තන්ශේ ඉයටභ පිිබඵ තීයට ගළීමභ ඵන්ධනහගහය 

ශදඳහර්තශම්න්ුමට අයෝශඹෝගඹ  වුටහ  අශප් ගරු අජිත් පී  

ශඳශර්යහ නිශඹෝජය ඇභිලුමභහ කිේහ හශේ කෙ ෙහරඹෙදී 

ඵන්ධනහගහයඹ ඇුමශත හිටපු අඹ කිේහ  "ක ශෙෝ භයහපිඹේ  

නළිලනම් නිදවස ෙයපිඹේ " කිඹහ  මරහනහර  ගරු භන්ත්රීුමභනි   

ළලිෙඩ ඵන්ධනහගහයඹ ඇුමශත හිටපු සියෙරුන් වරඹට 

නළේගහ  ශඵෝගම්ඵය ඵන්ධනහගහයශේ හිටපු සියෙරුනුත් 

වරඹට නළේගහ  කශවභ වුටහභ  භභ   අඹ මුට ගළශවන්න 

ගිඹහභ ඔවුන් කිේශේ  "අපිට භයණීඹ දණ්ඩනඹ නිඹභ ශරහ 

ිලශඵනහ  අපි දීර්ඝ ෙහරඹ  භයණීඹ දණ්ඩනඹ ශගමින් 

සිටිනහ  දළන් අපිට දඩුම් ශදෙයි  අපි සියෙරුන් විධිඹටත් 

ඉන්නහ  භයණීඹ දණ්ඩනඹ තභයි අපිට හිමි  ක ශෙෝ භයනහ  

නළිලනම් කිබඹට දභනහ " කිඹහ  අශප් යවුෂස වී ම් භළිලුමභහ තභයි 

  ශරහශේ අධිෙයට ඇභිලුමභහ ලශඹන් ෙටයුුම ෙශශේ  ශම් 

දණ්ඩනඹ ලිහිල් කිරීභ පිිබඵ අදව ගළන ෙල්ඳනහ ෙය අඳ 

 ෙහඵේධ ෙමිටු  වළදුහ  ඵන්ධනහගහය ගත ශරහ ජීවිතහන්තඹ 

ද හ දිගු ෙහලීන සිය දඬුම් රඵන අඹට රළශඵන වන 

ෙහරඹන් ඳහවිච්චි ෙය ඔවුන්ට ශනත් අසථහන් රඵහ ශදන්ශන් 

ශෙොශවොභද  කිබඹට ඹන්න ක්රභහනුරුර පිඹය ගන්ශන් 

ශෙොශවොභද  භයණීඹ දණ්ඩනඹ නිඹභ ව තළනළත්තන් ජීවිතහන්තඹ 

ද හ සිය දඬුම්රට ඳත් ෙයන්ශන් ශෙොශවොභද කිඹහ    

ෙමිටුශහි ඵරඹ ිලශඵන්ශන් අිලගරු ජනහධිඳිලුමභහට  අධිෙයට 

අභහතයහංලඹ භන්න් ජනහධිඳිලුමභහ ශත ශභඹ ඹන්නට ඕනෆ   

භභ ශම් ශඹෝජනහශේ කෙ ශෙොට  ගළනයි ෙථහ  ෙශශේ   

දළනට ඳත්නහ ීමිලඹ ඹටශත් භයණීඹ දණ්ඩනඹ ක්රිඹහත්භෙ 

ෙයන්න පුළුන්  නමුත් ඵන්ධනහගහයගත ශරහ සිටින රැවිඹන් 

දිවහ ඵළලුහභ ඔවුන්ශේ වළසිරීම්ර සුවිශලේෂී ර ට ිලශඵනහ  

ළයදිෙරුන් න සිඹලුභ ශදනහට කෙ වහ භහන දඬුභ  

රඵහදිඹ යුුමයි කිඹහ අපි ෙල්ඳනහ ෙශශේ නළවළ  පුනරුත්ථහඳන 

ක්රිඹහලිඹත් පුේගරඹහශගන් පුේගරඹහට ශනස ශන්න ඕනෆ  

භභ ශභතළනදී කෙ ෙහයටඹ  කිඹන්නම්  ඇත්ත තභයි  අද 

භහජඹ ඇුමශත සිදු න ශභහ අඳචහය ව සත්රී දට වහ ශවේුම 

න්ශන් ඉහගත ශනොවළකි ෙෲයත්ඹ ඵ අශප් විශලේ 

අධහනඹට ශඹොමු ශරහ ිලශඵනහ  

මරහනහර  ගරු භන්ත්රීුමභනි  හශප්  ලශඹන් අයශගන 

ඵළලුශොත් ශභහ අඳචහය ම්ඵන්ධ යදෙරුන් වළටිඹට 

ඵන්ධනහගහයර ඉන්ශන් 190  ශදනයි  භට රළබුණු ශතොයුමරු 

අනු අද න විට ඳිලන තත්ත්ඹයි  සත්රී දට ම්ඵන්ධශඹන් 

යදෙරුන් ශරහ සිටින්ශන් 812 ශදනයි  කතශෙොට මුළු භවත් 

ඵන්ධනහගහය ඳේධිලඹභ අයශගන ඵළලුශොත්  සිදු වී ිලශඵන 

අඳයහධර සරඳඹ අනු   වළභ අඳයහධඹ  පිටුඳභ භත් ද්රය 

ිලශඵන ඵ ශඳශනනහ  විවිධ අඳයහධරට ම්ඵන්ධ ශරහ 

ඵන්ධනහගහයගත වන්ශගන් සිඹඹට 82ෙට ළඩි අඳයහධ 

ප්රභහටඹ  පිටුඳ ිලශඵන්ශන් භත් ද්රය    නිහ අපි දඬුම් දීශම් 

ක්රභඹ බහවිතඹට නඟනහ හශේභ  ෙට විඹ මර ව ෙරුණු 

භහජගත වීශභන් ශ න්ශන් ශෙොශවොභද කිඹන කෙ ගළනත් 

අඳට ඳර්ශේටහත්භෙ තත්ත්ඹ  අලයයි  ශම්ෙ අපි කිහිඳ 

ශදශනකුට විතය  ෙයන්න පුළුන් ශදඹ  ශනොශයි  ඇත්ත 

ලශඹන්භ ශම් වහ හිටපු අග්රහණ්ඩුෙහය ර් ඔලිර් ගුටිලරෙ 

භළිලුමභහ 1958 අධිශේදී විශලේ ශෙොමින් බහ  ඳත් ෙශහ  

අඳයහධ ම්ඵන්ධශඹන්   හශේභ භයණීඹ දණ්ඩනඹට ර  වන් 

පිිබඵ යශට් ිලශඵන ආන්ශදෝරනහත්භෙ සබහඹ  ගළන ඉතහ 

ගළඹුරින් අධයඹනඹ ෙය මී ට හර්තහ  රඵහ ශදන්න කිඹහ 

තභයි   ශෙොමින් බහ ඳත් ෙශශේ    ගී භ බහය දුන්ශන් 

ඇඩිශල්ඩ් විලසවිදයහරශේ ීමිල පීධශේ භවහචහර්ඹ ශනෝල් 

ශභොරිස භළිලුමභහටයි   

දඬුභත්  පුනරුත්ථහඳනඹත්  අඳයහධඹත් ශම් සිඹල්ර 

මිනිසුන්ශේ ජීවිත භඟ සිදු න  ජීවිත ඇුමශත ිලශඵන ශේල්    

නිහ ඉතහභ ගළඹුරු භශනෝ විදයහත්භෙ වි ලසශල්ටඹ  ඇුම 

තභයි අපි ඹම් ප්රශේලඹෙට පිවිශන්නට ඕනෆ  භභ ඵන්ධනහගහය 

විඹ බහය ඇභිලයඹහ වළටිඹට ෙටයුුම ෙයමින් ශභහ අඳචහය  සත්රී 

දට ගළන කිඹන ශෙොට භශනෝ විදයහඥශඹෝ භට කිේහ  -

ඳශමුළනි ෙහයටඹ වළටිඹට භත් ද්රය ගළන කිේහ - "භවය අඹ 

ධහයෙහමුෙත්ශඹන් ශඳශශනහ " කිඹහ  ශදළනි ෙහයටඹ 

වළටිඹට තභයි  ෙ කිේශේ  භශනෝ ලිංගිෙ ශඵොශතහර කෙ  

තභයි ධහයෙහමුෙත්ඹ    කිඹන්ශන් ශභහ ෙහමුෙත්ඹ  ශම්ෙට 

ඵරඳෆ භහජ හධෙ ිලශඵනහ  සුශම්ධහ ජී  ජඹශේන නිශඹෝජය 

ඇභිලුමමිඹ කිේහ  "භහධය ප්රචහයටඹ  ඊශඟට අපි ෙන ශඵොන 

ශේල් අනු අශප් ජීන ය ටහශේ ශනසෙම්  අපි සිතන විධිශේ 

ශනසෙම්  කශවභ නළත්නම් ජහනභඹ ර ට  ශභළනි විවිධ 

ෙරුණු ශම්ෙට ඳසුබිම් ශනහ " කිඹහ    නිහ ශම් සිඹලු ෙරුණු 

ගළන අපි අධයඹනඹ කිරීභ ළදගත් ශනහ  

අද ශභොනහද ශදභේපිශඹෝ දරුන්ට ශදන්ශන්? නිසි 

රැෙයටඹ  නළිල දරුශෝ ශෙොච්චය ශම් භහජශේ සිටිනහ ද? 

ශම් තත්ත්ඹ අශප් යශට් විතය  ඳිලන ශදඹ  ශනොශයි  

ුමන්ළනි ශරෝෙශේ යටර    කිඹන්ශන් ංර්ධනඹ ශමින් 

ඳිලන යටර ග්රහමීඹ ප්රශේලර තභයි දිිබඳුබහඹ ිලශඵන්ශන්  

ග්රහමීඹ දිිබඳුබහඹත් භඟ අම්භහ තහත්තහ ජීන ටශන් ශඹශදන 

ශෙොට දරුහට රැෙයටඹ ශදන්න පුළුන්ෙභ  නළවළ  

මරහනහර  ගරු භන්ත්රීුමභනි  භභ ෙයපු ක තයහ මී ටඹ  

ගළන භභ ඔඵුමභහට කිඹන්නම්  

 

ූලළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීුමභනි  දළන් ඔඵුමභහශේ ෙහරඹ අන්  

 

ගරු චන්රසරි ගජදීර මශ ළ 
(ரண்புறகு சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

ත විනහඩි ශදෙ  ශදන්න   

මරහනහර  ගරු භන්ත්රීුමභනි  භභ ෙශ මී ටඹෙදී 

ශවිබ වුණු කෙ ෙහයටඹ  තභයි භවය දරුන් විවිධ 

ආඵහධලින් ශඳශශන ඵ  භවරුන්ට ඇස ශඳශනන්ශන් නළවළ  

භවරුන්ශේ ෙන් ඇශවන්ශන් නළවළ  නළත්නම් ශන 

ශයෝගහඵහධඹ  ිලශඵනහ  වළඵළයි අම්භහට  තහත්තහට දරුන් 

ගළන ඵරන්න ශරහ  නළවළ  ඔවුන් ඵයඳතශ ජීන 

අයගරඹෙයි ඉන්ශන්  කශවභ නම් භහජගත වුණු   දරුන්ට 

රැෙයටඹ ශදන්ශන් ශෙොශවොභද? "සිඹලු ශවො ශේ දරුන්ටයි" 

කිඹරහ ඳහධඹ  ිලබුටහට දරුන්ට රැෙයටඹ ශදන භහජ 

ක්රභඹ  ශම් භහජඹ ඇුමශශේ නිර්භහටඹ ශන ශත  අඳට  ෙට 

විඳුම් ශවොඹන්න අභහරුයි   

277 278 

ගගරු චන්ද්රසිරි ගජදීය භවතහ  
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මරහනහර  ගරු භන්ත්රීුමභනි  අපි ෙවුරුත් දරුන්ට 

ආදශයයි  ශභහ භහජඹ සුය ෂිත ෙයන්න යශට් ෙහ ුමශත් 

ප්රහර්ථනඹ  ිලශඵනහ  අඳයහධ අභ ෙයන්න -අඳයහධලින් 

විශඹෝ වුණු භහජඹ  නිර්භහටඹ ෙයන්න- ෙහ ුමශත් ප්රහර්ථනඹ  

ිලශඵනහ  වළඵළයි  ශම් ෙහයටඹ ඉසට ෙයන්න නම් අධයහඳනශේ 

ඉරහභ ුවහත්භෙ ශන  ඕනෆ  අපි දන්නහ  භවය යටල් 

මිනිසසුන්ශේ ජීවිත වළඩ ගසන්න හහිතය  ෙරහ  ංසෙිිලඹ  

ශෞන්දර්ඹ ශඹොදහ ගන්නහ ඵ   හ ශඹොදහශගන ංශේදී මිනිශකු 

තනන්න ශගන ඹන   ක්රිඹහභහර්ග ධනඳිල භහජ ක්රභඹ විසින් අද 

අශඳන් උදුයහශගන ිලශඵනහ  ල්ලි භත වමහ ඹන ආර්ිකෙ 

ක්රභශේදඹ  ුමශ ඇත්ත ලශඹන්භ භනුයත්ඹ  අද ශඵො ශරහ 

ඉයයි   මිනිවහ  ශත  තයභටත් රෙන්ශන් නළිල තයභට අද 

භහජඹ විනහල ශරහයි ිලශඵන්ශන්    නිහ ඹවගුට ඇිල 

භහජඹ  ශම් යට ඇුමශශේ නිර්භහටඹ න්නට අලය ව භහජ 

ඳරියඹ  ශගොඩ නඟන ශත  ශම් භහජ පිිබරඹන් අඳට කෙය 

උදුයන්න ඵළවළ  නමුත් ශම්හ ඳහරනඹ කිරීභ වහ ව ීමිල 

ම්ඳහදනඹ විඹ යුුමයි කිඹන නිගභනශේ භභ ඉන්නහ  භයණීඹ 

දණ්ඩනඹ ගළන අපි ශනභ ෙථහ ෙයමු  අශප් හසුශේ 

නහනහඹ ෙහය භළිලුමභහ කිේහ හශේ අඳට ඩහ කවහට ගිඹ  

ගළඹුශයන් ශම් ප්රලසනඹ දිවහ ඵරන්න පුළුන් විවිධ  ශේත්රඹන්ර 

ඉන්න ම්බහය අඹශේ ංයුිලඹකින්   ප්රලසනරට අපි උත්තය 

ශවොඹන්න ක්රිඹහ ෙයමුයි කිඹරහ ශඹෝජනහ ෙයමින් භභ නිවඬ 

ශනහ   
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ගරු තික් මළරපන මශ ළ (නීතිය ශළ වළමය වශ 

බන්ධානළගළර ප්රතිවංවහකරණ අමළ යතුමළ) 
(ரண்புறகு றனக் ரதண - சட்டபம் எளங்கும் ற்றும் 

சறகநச்சரகனகள் றுசலகப்பு அகச்சர்) 

(The Hon. Tilak Marapana - Minister of Law and Order and 

Prison Reforms) 

මරහනහර  ගරු භන්ත්රීුමභනි  අද දින ඉදිරිඳත් ෙය ිලශඵන 

බහ ෙල් තළබීශම් ශඹෝජනහ ෙහශරෝචිත වී ඇත්ශත් කහි වන් 

ෙය ිලශඵන ප්රධහන සිේධි ශදෙ  ශවෝ ුමන  ම්ඵන්ධශඹනුයි  

අපි දන්නහ  ඳසු ගිඹ ෙහනුශේදී ඹහඳනඹ අර්ධේවීඳශේ 

පුංකුඩුතීවු ප්රශේලශේ ජීත් වුණු "විදයහ" නභළිල ශියහ මව 

දටඹෙට ර  ශෙොට ඝහතනඹ ශෙරුණු ඵ  අුමරුගිරිශේ ද 

වළවිරිදි පිරිමි දරුශකු ෙඳහ ශෙොටහ භයහ දභහ ිලබුටහ  භෆතෙදී 

ශෙොටශදණිඹහශේ "ශේඹහ" නභළිල දළරිඹ දටඹ ෙය භයහ දභහ 

ිලබුටහ  භහ හිතන වළටිඹට ශම් ෙහයටහ නිහ තභයි ශම් භහතිෙහ 

නළත භහජගත ශරහ ිලශඵන්ශන්    නිහ තභයි ශම් 

ශඹෝජනහශේ ිලශඵන ෙරුණු අඳට ෙහශරෝචිතයි කිඹරහ හිතන්න 

පුළුන් න්ශන්   

භභ ඉසශල්රහභ ශඳොඩි වළඳින්වීභ  ලශඹන් කෙ 

ෙහයටඹ  වන් ෙයන්න ෙළභළිලයි  ශම් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 

ෙශ අශප් ගරු භන්ත්රීුමමිඹ ශම් ශඹෝජනහශේ සිේධීන් කිහිඳඹ  

ගළන වන් ෙය ිලශඵනහ  ශදළනි සිේධිඹ ලශඹන් වන් ෙය 

ිලශඵන ශදණිඹහඹ ප්රශේලශේ පිඹකු විසින් දවඹ වළවිරිදි දිඹණිඹ 

දටඹ ෙය ටයි ඳටිඹකින් ශගර සියෙය භයහ දළමීභ කිඹන සිේධිඹ 

ම්ඵන්ධ නඩු අන් වී   පුේගරඹහට භයණීඹ දණ්ඩනඹ නිඹභ 

ෙය දළනට ඵන්ධනහගහයගත ෙය සිටිනහ    හශේභ තභයි ශම් 

ශඹෝජනහශේ වතයළනි සිේධිඹ ලශඹන් වන් ෙය ිලශඵන අට 

වළවිරිදි තභ දිඹණිඹ ය ශදෙ  ිලසශේ අඳශඹෝජනඹට ර  

ශෙොට දටඹ ශෙොට භයහ දළමීභ කිඹන සිේධිඹ    සිේධිඹ 

ම්ඵන්ධ නඩුත් අන් ශරහ   පුේගරඹහටත් භයණීඹ 

දණ්ඩනඹ නිඹභ ෙය ිලශඵනහ    හශේභ කභ ශඹෝජනහශේ  

වන් අශන  සිේධීනුත් 2007  2012  2014 සිදු ව සිදුවීම්  කශවභ 

නම් භයට දණ්ඩනඹ ක්රිඹහත්භෙ ෙශ යුුමද නළේද කිඹන ශම් 

ප්රලසනඹ ෙහශරෝචිත ශරහ ිලශඵන්ශන් ශේඹහ දළරිඹශේ භයටඹ 

නිහ කිඹරහ තභයි ශම් ශඹෝජනහශේ වන් ෙය ිලශඵන 

සිේධිලින් අශඵෝධ ෙය ගන්න පුළුන් ශන්ශන්  

මරහනහර  ගරු භන්ත්රීුමභනි  ශම් ශඹෝජනහශේ වන් ෙය 

ිලශඵන්ශන් ඵහරඹසෙහය දරුන් දටඹ ශෙොට  ඔවුන්ට දරුණු 

ශර ද දී  ඔවුන් ෙෲය ශර ඝහතනඹට ර  කිරීභ 

ම්ඵන්ධශඹන් විබහග ශමින් ඳිලන නඩුරදී ගරු 

අධිෙයටශඹන් ළයදිෙරුන් ශර නම් ෙයන පුේගරයින් වට 

භයණීඹ දණ්ඩනඹ ක්රිඹහත්භෙ කිරීභට ශඹෝජනහ ෙයන ගයි  

කතශෙොට ශම් ශඹෝජනහ අදහශ ශන්ශන් ඵහරඹසෙහය දරුන්ට 

විරුේධ ෙයන අඳයහධ ම්ඵන්ධශඹන් අධිෙයටශඹන් 

ළයදිෙරුන් වන්ට ඳභටයි  කතශෙොට   දරුන් දටඹ 

ෙයරහ ිලශඵන්නත් ඕනෆ  ඔවුන්ට දරුණු ශර ද දීරහ 

ිලශඵන්නත් ඕනෆ  කශවභ ෙයරහ ෙෲය ශර ඝහතනඹ ෙශ   

ළයදිෙරුන්ට තභයි ශම් භයණීඹ දණ්ඩනඹ ක්රිඹහත්භෙ කිරීභට 

ශඹෝජනහ ෙයන්ශන්  ඵහරඹසෙහය දරුශ  නිෙම් භයටඹට 

ර  ෙශශොත්   ම්ඵන්ධශඹන් ශම් ශඹෝජනහ අදහශ ශන්ශන් 

නළවළ    හශේභ ඵහරඹසෙහය දරුශ  දටඹ ශනොෙය ෙෲය 

ශර ඝහතනඹට ර  ෙශශොත් ශම් ශඹෝජනහශේ වළටිඹට කඹත් 

ළරකිඹ යුුම ශදඹ  ශනොශයි  ශම් ශඹෝජනහ අනු  දරුණු ශර 

ද දීරහ භළ රුශේ නළත්නම්  ෙත් අඳට අභතෙ ෙයරහ දභන්න 

පුළුන්;   ළයදිෙරුහට භයණීඹ දණ්ඩනඹ ශනොදී ඉන්න පුළුන්  

  නිහ භයණීඹ දණ්ඩනඹ ක්රිඹහත්භෙ කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන් ශම් 

ආෙහයශඹන් ර්ගීෙයටඹ කිරීභ සුදුසුයි කිඹරහ භහ හිතන්ශන් 

නළවළ   

අශන  කෙ  භයට දඬුභ රඵහ දීභ ඵහරඹසෙහය දරුන් 

භළරීභ ම්ඵන්ධ ළයදිෙරුන්ට විතය  ීනභහ ෙයන්ශන් ඇයි? 

ඵහරඹසෙහය දරුන්ට අඳයහධ සිදු ෙයන ළයදිෙරුන්ට විතය  

අපි  ෙ ීනභහ ෙයනහ නම්  කශවභ ෙයන්ශන්   දරුන්ශේ 

අයට තත්ත්ඹ ගළන ෙල්ඳනහ ෙය ඵරහයි  කතශෙොට අයට 

ශරහ ඉන්න අශප් ීනඹරහ  මුත්තරහ හශේ භවලු තළනළත්තන්ට 

ෙෲය ශර ද දීරහ භයට අඹට භයණීඹ දණ්ඩනඹ රඵහ දීභ ගළන 

අපි රෙහ ඵරන්ශන් නළේද? ආඵහධිත තළනළත්තන්  mentally 

handicapped අඹ භයහ දළම්ශභොත්    අඹට ෙෲය ශර ද දීරහ 

ඝහතනඹ ෙශශොත්    ළයදිෙරුන්ට භයට දණ්ඩනඹ රඵහ දිඹ 

යුුමද නළේද කිඹරහ අපි රෙහ ඵරන්ශන් නළේද?  

ශෙොයි අසථහශේදී  ශෙොයි ආෙහයඹට ශෙශන  භයට 

ශෙනහටද භයට දඬුභ ශදන්ශන් කිඹන කෙ ර්ගීෙයටඹ කිරීභ 

ඉතහභ අඳවසු ශදඹ     හශේභ වළභ මිීම භළරුභ  

ම්ඵන්ධශඹන්භ   ළයදිෙරුන්ට භයණීඹ දණ්ඩනඹ රඵහ දිඹ 

යුුමයි කිඹරහ කිඹන්නත් අඳට ඵළවළ  භහ හිතන විධිඹට  ෙ 

සිේධිශඹන් සිේධිඹට රෙහ ඵළලිඹ යුුම ශදඹ ; there must be a 

case-by-case assessment whether we are going to actually 

implement the death sentence or not. කතශෙොට තභයි භයණීඹ 

දණ්ඩනඹ ක්රිඹහත්භෙ ෙශ යුත්ශත් කුභන අසථහරදීද කිඹන 

ෙහයටඹ ගළන අඳට ඹම් කිසි අශඵෝධඹ  රඵහ ගන්න පුළුන් 

ශන්ශන්   

මරහනහර  ගරු භන්ත්රීුමභනි  භහ හිතන විධිඹට ශභඹ ඉතහභ 

ංී ර්ට ප්රලසනඹ   ශභන්න ශම් ගටඹට ළශටන අඹ- 

ඵහරඹසෙහය දරුන් දටඹ ශෙොට  දරුණු ශර ද දී  ෙෲය 

ශර ඝහතනඹ ෙයන අඹ- භයට දණ්ඩනඹට ර  ෙයන්න ඕනෆ 

කිඹරහ අඳට යර ශර කිඹන්න ඵළවළ  ශම් වන් ෙයරහ 

ිලශඵන ආෙහයඹට ශම් ගරු බහ ෙල් තඵන අසථහශේ 

ශඹෝජනහ ම්භත කිරීභ ටිෙ  අහධහයටයි කිඹරහයි භහ 

හිතන්ශන්  ශභඹ ඇත්තටභ ඉතහභ ංී ර්ට විඹඹ   ශම් ගළන 

ශවොඳින් ෙල්ඳනහ ෙය ඵරහ  අධයඹනඹ ෙයරහ  ෆශවන 
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ඳහර්ලිශම්න්ුම 

ඳරී ටඹෙට ර  ෙයරහ ක්රිඹහත්භෙ ෙශශේ නළත්නම් අපි විලහර 

අභහරුෙ ළශටනහඹ කිඹන කෙ තභයි භශේ භතඹ     නිහ 

ෙරඵර ශනොවී ශම් ගළන තීයටඹ  ගත යුුමයි  ශේඹහ දළරිඹශේ 

භයටඹ ම්ඵන්ධශඹන් අපි වළශභෝභ ෙම්ඳහට ර  වුටහ  

 

ූලළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු ඇභිලුමභනි  ඔඵුමභහට නිඹමිත ෙහරඹ අහනයි   

 

ගරු තික් මළරපන මශ ළ 
(ரண்புறகு றனக் ரதண) 

(The Hon. Tilak Marapana) 

We must not let our emotions run high at this moment. 

කභ නිහ අපි ශභභ ප්රලසනඹ ම්ඵන්ධ ශවොඳින් අධයඹනඹ ෙය  

රෙහ ඵරහ තීන්දු  අය ගන්න ඕනෆඹ කිඹන ෙහයටඹ භභ 

ශගෞයශඹන් වන් ෙයනහ   

ශඵොශවොභ සුමිලයි  

 
ගරු චන්රසරි ගජදීර මශ ළ 
(ரண்புறகு சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

මරහනහර  ගරු භන්ත්රීුමභනි  ගරු ඇභිලුමභහශගන් භට 

ශඳොඩි ප්රලසනඹ  අවන්න ිලශඵනහ  මරහනහර  ගරු 

භන්ත්රීුමභනි- ගඵහධහ කිරීභ   

 

ගරු තික් මළරපන මශ ළ 
(ரண்புறகு றனக் ரதண) 

(The Hon. Tilak Marapana 

ඔේ  ිලශඵනහ  

 

ගරු චන්රසරි ගජදීර මශ ළ 
(ரண்புறகு சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

දළන් අලුශගෝසුශොත් නළවළ   හිටපු ශදන්නහත් ගිඹහ  

 

ගරු තික් මළරපන මශ ළ 
(ரண்புறகு றனக் ரதண) 

(The Hon. Tilak Marapana 

අලුශගෝසුන් ශවොඹහ ගන්න පුළුන්   ශ  ප්රලසනඹ  නළවළ  

 

ූලළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු පිඹල් නිලහන්ත ද සිල්හ භන්ත්රීුමභහ  
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ගරු පියල් නිළන්  ද සල්ලළ මශ ළ 
(ரண்புறகு தறல் றசரந்  சறல்ர) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

මුරසුන ශවොඵන ගරු භන්ත්රීුමභනි  ගරු හිරුනිෙහ ශප්රේභචන්ද්ර  

භන්ත්රීුමමිඹ ඉදිරිඳත් ෙයන රද ශම් බහ ෙල් තළබීශම් ශඹෝජනහ 

ගළන ෙථහ කිරීභට අසථහ රඵහ දීභ පිිබඵ  ඔඵුමභහ ඇුමළු 

සිඹලු ශදනහට භහ සුමිලන්ත ශනහ   

ශෙොටශදණිඹහශේ ශේඹහ ශදේමි දළරිඹ  ඹහඳනශේ විදයහ 

සිසුවිඹ  ඉඳුරුශේදී තභ පිඹහ විසින් මුහුදට තල්ලු ෙය භයහ දළම 

දළරිඹ  අුමරුගිරිඹ-ඳනහශගොඩදී භයහ දළම දරුහ ළනි දරුන්ශේ 

භයටත් ක ෙ ශම් අඳයහධ රැල්ර ම්ඵන්ධ ශම් යශට්  

ජනතහශේ විතය  ශනොශයි  ශේලඳහරන නහඹෙඹන්ශේ ඳහ 

ඇස ඇශයන්න ඳටන් ශගන ිලශඵනහ  ශෙොශවොභ නමුත් අපි 

ඳළවළදිලිභ දන්නහ  ශම් ෙහරඹ ුමශ දළළන්ත අඳයහධ රැල්ර  

ක්රිඹහත්භෙ ශන ඵ   

මරහනහර  ගරු භන්ත්රීුමභනි  අඳ යට ුමශ ශම් අඳයහධ රැල්ර 

ඳළිලශේ ශම් ෙහරඹ ුමශ ඳභට  ශනොශයි  අපි ශම් ම්ඵන්ධ 

දිගින් දිගටභ ෙථහ ෙශශොත්  අශප් ඉිලවහඹ ුමශත් අඳට ඉතහභ 

අමිහිරි අතීතඹ  ිලශඵන ඵ ශඳශනනහ  ශම් අඳයහධ රැල්ර ශම් 

විධිඹට ර්ධනඹ ශන්නට  ප්රධහන ශවේුම තභයි  ශම් යශට් ීමිලඹ 

වරිඹට ක්රිඹහත්භෙ ශනොවීභ වහ භහන විධිඹට ජනතහට ජීත් 

ශන්න අයිිලඹ  රඵහ ශනොදීභ  ෙහරඹ  ිලසශේ ිලබුණු   

විධිශේ ගළටලුත් ක ෙ තභයි ශම් අඳයහධ රැල්ර දිගින් දිගටභ 

ර්ධනඹ වුශණ්   

අඳට භතෙයි  88-89 යුගඹ    හශේභ විශලේශඹන්භ අඳට 

භතෙයි   ම්ශල්ච්ඡ ප්රබහෙයන් නළභළත්තහ උුමරු-නළ ශඟනහිය 

ප්රශේලශේ අශප් පුංචි දරුන් අමු අමුශේ ෙඳහ ශෙොටහ භයහ දළම 

යුගඹ    යුගඹ අඳට අභතෙ ෙයන්න ඵළවළ  අපි ඳළවළදිලිභ 

දන්නහ    ෙහරඹ ුමශ දළළන්ත අඳයහධ රැල්ර  ශම් යට ුමශ 

ක්රිඹහත්භෙ වුණු ඵ  පුංචි ඵලු ඳළටිශඹකු ඳහශර් භළරී සිටිඹත්  අශන් 

අශඳොයි! කිඹපු ශම් ශ්රී රංෙහශේ ජනතහට  ඵලු ඳළටිශඹකු ඳහශර් 

භළරී සිටීභ  ඳහ හභහනය සිදුවීභ  ඵට ඳත් ශන තයභට ශම් 

අඳයහධ රැල්ර කන්න කන්නභ ර්ධනඹ ශරහ ිලශඵනහ  කභ 

නිහ ශම් සිඹලු සිේධි හුදු ෙඳුළුරට ඳභට  ීනභහ ශනොෙය  ශම් 

භහජඹ ශිසට ම්ඳන්න භහජඹ  ඵට ඳත් ෙයන අදවසින් 

භවජන නිශඹෝජිතඹන් වළටිඹට අපි ශම් ශඹෝජනහ හෙච්ඡහට 

බහජන ෙයනහ නම් ඉතහභ ශවොයි කිඹන කෙයි භශේ අදව   

මරහනහර  ගරු භන්ත්රීුමභනි  අපි ඳළවළදිලිභ දන්නහ  ශම් 

ය ට ුමශ ශභහ අඳයහධ  සත්රී දට හශේභ ශම් යට විනහල ෙයන 

භත්ද්රය උදුය ඳිලන ඵ    හශේභ අපි දන්නහ  ළරසුම් 

වගත මිීම භයන ඳහතහර නහඹෙඹන් සිටින ඵ  ඔවුන්ට  

භයණීඹ දණ්ඩනඹ විතය  ශනොශයි  යජ ෙහරශේ ඳළළිල දඬුම් 

ශවෝ රඵහ දීරහ උඳරිභ දඬුභ ශදන්න ඕනෆඹ කිඹන භතශේ 

ඉශගන තභයි  විශලේශඹන්භ භභ අද  ෙථහ ෙයන්ශන්   

 

ගුරුයඹකු වළටිඹට භහ දන්නහ ශම් යට ුමශ දළනට ඳිලන 

හතහයටඹ කුභ ද කිඹරහ  පුංචි දරුකුට තභන්ශේ නි ුමශ 

ඉන්න ඵළරි හතහයටඹ  අද උදහ ශරහ ිලශඵනහ    තත්ත්ඹ 

උදහ වීභට ශවේුම පිිබඵත් අධහනඹ ශඹොමු ෙයන්න ඕනෆඹ 

කිඹන කෙයි අශප් අදව  යු ිලඹ යජඹන හතහයටඹ  ශම් යට 

ුමශ නිර්භහටඹ ශනොවුශටොත්  ඳළවළදිලි ශරභ අඳට ීමිලඹ 

වරිඹට ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්න ඵළරි වුශටොත්  භයට දණ්ඩනඹ  දීරහ 

ළඩ  නළවළ  කශවභ ශනොවුශටොත් සිේධ න්ශන් 

නිළයදිෙහයයින් ළයදිෙහයයින් ඵට ඳත් ශරහ අහිංෙ 

මිනිසුන්ශේ ජීවිත අහිමි ෙයන භට්ටභෙට  ඳත් න කෙයි    

මරහනහර  ගරු භන්ත්රීුමභනි  විශලේශඹන්භ ඳළඹ 24භ ඵට 

කිඹන  ඳළඹ 24භ ඵට අවන යට  ුමශ ශභළනි අඳයහධ රැල්ර  

නිර්භහටඹ වීභට ශවේුම න ප්රධහන ෙරුණු කිහිඳඹ  අපි වන් 

ෙයන්න ඕනෆ    අතය ආර්ිකෙ ගළටලු ඇිල වීභ විශලේශඹන් 

වන් ෙයන්න පුළුන්     පුංචි ශේඹහ දිඹණිඹට   නි ුමශ 

නිළයදි ආය හ  ිලබුටහ නම්    නිශේ ශදොය ජශනල් ටිෙ 

ෙස ශරහ ිලබුටහ නම්    අඳයහධෙරුහට   අඳයහධඹ කශවභ 

ශල්සිශඹන් ෙයන්නට වළකිඹහ   රළශඵන්ශන් නළවළ    හශේභ 

ශෙොණ්ඩඹහ  ශෙොණ්ඩඹහශේ ශවෝදයඹහ ළනි අඹට නිළයදි 
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ගගරු ිලර  භහයඳන භවතහ  
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අධයහඳනඹ  රළබී ිලබුටහ නම්  ශභළනි තත්ත්ඹ  ඇිල න්ශන් 

නළවළ   ශම් යට ුමශ සිදු න අඳයහධ සිඹල්ශරන් සිඹඹට 70ෙට 

ඳභට ළයදිෙහයඹන් වී ිලශඵන්ශන් නිළයදි අධයහඳනඹ  

ශනොරළබ පුේගරඹන්  විශලේශඹන් අද ීමිලඹ පිිබඵත් යශට් 

ජනතහ ුමශ   තයම් විලසහඹ  නළවළ  අද ීමිලඹ වරිඹට 

ක්රිඹහත්භෙ ශනොශන නිහ අඳයහධෙරුන් ීමිලශඹන් රිංගහ ශගොස  

නිළයදිෙහයඹන් වළටිඹට නළත භහජගත ශරහ  නළත නළත 

ළයදි ෙයන භට්ටභ  උදහ ශරහ ිලශඵනහ   මරහනහර  ගරු 

භන්ත්රීුමභනි    නිහ  ීමිලශඹන් රිංගහ ඹන්න ිලශඵන    විලහර 

හිල් ටිෙ වන්නත් යජඹ  වළටිඹට හශේභ විඳ ඹ  වළටිඹට 

අපි ශදශගොල්රන්භ කෙුම ශරහ ෙටයුුම ෙය ශම් තත්ත්ඹ 

ශනස ෙශ යුුමයි කිඹන අදවත් භහ ශම් ගරු බහට  ශම් 

අසථහශේදී ඉදිරිඳත් ෙයනහ   

මරහනහර  ගරු භන්ත්රීුමභනි    හශේභ ශේලඳහරන ඵරඹ 
ශඹොදහ ශගන ශභොන තයම්  අඳයහධ ශම් යට ුමශ සිදු ශමින් 

ඳිලනහ ද? 1977 දී ශම් යශට්  ඇිල ව ශේලඳහරන ශඳයිබඹත් 
ක ෙ ඇිල වුණු ශනසවීම් ක ෙ ෆශවන අඳයහධ රැල්රෙට ශම් 

යශට් ජනතහට මුහුට ශදන්න සිදු ශරහ ිලශඵනහ  අපි ශෙශේ 
කුභන ආෙහයශඹන් ෙථහ ෙශත්  භවය ශරහට ීමය වුටත්   

ශේල් කිඹන්න ඕනෆ  පුංචි දරුන් විනහල ෙයපු    හශේභ 
තරුට තරුණිඹන් දටඹ ෙය භයහ දභහපු ශගෝනර සුනිල් ළනි 

පුේගරඹන්ට ජනහධිඳිල භහ දීරහ  දියිනටභ ඵරඳහන ඳරිදි හභ 

විනිසුරුෙම් දීරහ ඔවුන්ට ශම් යට ුමශ ළජඹීශම් වළකිඹහ  
ශේලඳහරන නහඹෙඹන් නිර්භහටඹ ෙශ ආෙහයඹ අපි දළ ෙහ    

ෙහරශේ විතය  ශනොශයි  අශප් ෙහරශේත්   හශේ ළයදි සිදු 
වුටහ    

 

ූලළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීුමභනි  ඔඵුමභහට රළබී ිලශඵන ෙහරඹ අහනයි  
 

ගරු පියල් නිළන්  ද සල්ලළ මශ ළ 
(ரண்புறகு தறல் றசரந்  சறல்ர) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

ශවොයි  මරහනහර  ගරු භන්ත්රීුමභනි   

  නිහ අපි දළන් ඳළවළදිලිභ ඳ  ඳහට ශේදඹ ඳළත්තෙට 
දහරහ ශම් අඳයහධ රැල්ර භන්න්න  ශම් අඳයහධ රැල්ර නළිල ෙයන්න 
අලය ෙටයුුම ෙයන්න ඕනෆඹ කිඹන ශඹෝජනහ ෙයමින්  
විශලේශඹන්භ ගරු හිරුනිෙහ ශප්රේභචන්ද්ර භන්ත්රීුමමිඹශේ 
ශඹෝජනහට භශේ කෙඟතහ ඳශ ෙයනහ  කශේභ ශභභ 
ශඹෝජනහ ක්රිඹහත්භෙ ෙයනහ නම් අඳ කඹ ෙශ යුුම න්ශන් ශම් 
යට ුමශ  දහචහය ම්ඳන්න යට  නිර්භහටඹ ෙයරහ    හශේභ 
අඳයහධෙරුන් ීමිලශේ රැවළනින් රිංගරහ ඹන තත්ත්ඹ නළිල 
ෙයරහයි  කළනි තත්ත්ඹ  උදහ වුණු දට භහශේ පර්ට 
වශඹෝගඹ ශභභ ශඹෝජනහට රඵහ ශදනහ කිඹන ප්රිලඥහත් 
රඵහ ශදමින් භහ නිවඬ නහ  ශඵොශවොභ සුමිලයි   
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ගරු කරුණළරත්න පරණවි ළන මශ ළ (පෂළත් වභළ ශළ 

පෂළත් පළන නිතයෝජය අමළ යතුමළ) 
(ரண்புறகு கருரத்ண தறரண - ரகர சகதகள் 

ற்றும் உள்ளூரட்சற தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of 

Provincial Councils and Local Government) 

මරහනහර  ගරු භන්ත්රීුමභනි  ශභඹ භහශේ ඳශමුන 
ඳහර්ලිශම්න්ුම ෙථහ ඵ ප්රථභශඹන්භ වන් ෙයන්නට අලයයි   
කභ නිහ භහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්ුමට ශතෝයහ ඳත් ෙය කව 
යත්නපුයශේ අශප් ආදයණීඹ ජනතහට භහශේ ශගෞයීමඹ සුමිලඹ 
පුද ෙයන්නට භභ ශභඹ අසථහ  ෙය ගන්නහ  

භශේ භළිලයට යහඳහයශේ දී භභ භහ ශේභ ශත්භහ  

වඳුන්හ දුන්නහ  "ගරු රු ශේලඳහරනඹ  - වරි ශේ ශනුශන් 

තනිභ ශවෝ ශඳීම සිටින්න" කිඹරහ  අද අපි ෙථහ ෙයන 

භහතිෙහත් භශේ   ශත්භහට අදහශයි කිඹරහ භභ හිතනහ  ගරු 

හිරුනිෙහ ශප්රේභචන්ද්ර භන්ත්රීුමමිඹ ශඹෝජනහ ෙයරහ ගරු යන්ජන් 

යහභනහඹෙ නිශඹෝජය අභහතයුමභහ සථීය ෙශ ශම් ශඹෝජනහශන් 

අහන ලශඹන් කිඹශන්ශන්  - ශභොන ශභොන ීනභහ ඹටශත් 

ඉදිරිඳත් ෙශත්- භයණීඹ දණ්ඩනඹ ශම් යශට් ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්න 

කිඹන ෙහයටහයි   කභ ශඹෝජනහට  ශෙොන්ශේසි වියහිත අපි 

විරුේධයි කිඹන ෙහයටහ ඉතහ ඳළවළදිලි වන් ෙයන්නට 

ෙළභළිලයි   

ශම් ශඹෝජනහ ක තයහ විධිඹෙට ශභශර විසතය ෙශ 

වළකියි  මරහනහර  ගරු භන්ත්රීුමභනි  යත්නපුයශේ  

ශෙොටශෙතන ඉරහ ගම්ඳව ශෙොටශදනිඹහ ද හත්  ශෙොශම  

ශවෝභහගභ  ඹහඳනඹ  ගහල්ර වළභ තළනෙභත් ඳසු ගිඹ ෙහරශේ 

විලහර අඳයහධ රැල්ර  ඇිල වුටහ    අඳයහධ පිිබඵ විලහර 

භහජ ංශේගඹ  භුම ශරහ ිලශඵනහ; ශෙෝඳඹ  භුම  ශරහ 

ිලශඵනහ     වුටහට ශම් අඳයහධ ඇිල ශන්ශන් ඇයි   ශම් 

අඳයහධ ශ හ ගන්ශන් ශෙොශවොභද  කිඹන ෙහයටහ 

ම්ඵන්ධශඹන් ශම් භහජඹ සිහයහ ඳළශතන්ශන් විලහර 

අවිචහයඹ   භයට දඬුභ ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්නට ඉල්රහ සිටිමින් 

ඳහය පුයහ ෙයන උේශඝෝටර ිලශඵන්ශන්   ශෙෝඳඹ  ංශේගඹ 

ඳභට  ශනොශයි    භහජ අවිචහයඹයි    භහජ අවිචහයඹ ශම් 

භළිල ඵඹ ුමශ ප්රිලයහඹ නංන ශෙොට භට කිඹන්නට 

ිලශඵන්ශන් - අශප් අජිත් පී ශඳශර්යහ භන්ත්රීුමභහත් කිේහ හශේ -  

  පිටුඳ  ිලශඵන්ශන් අශප් ශනොවළකිඹහ  අශප් අඩු ංශේදීතහ 

ව අශප් අවිචහයඹ ඵයි  කභ නිහ ශම් හශේ ෙරුණු 

ම්ඵන්ධශඹන් මීට ඩහ විචහයත් ඵළලීභයි අද අලය 

ිලශඵන්ශන්   

භයට දඬුභ ක්රිඹහත්භෙ ෙයනහ නම් කඹ ඉතහභ යරයි  

ජනහධිඳිලුමභහට කඹ ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්නට පුළුන්  දළන් ගජදීය 

භන්ත්රීුමභහ ප්රෙහල ෙශහ; ංඛ්යහ ශල්ඛ්න ඉදිරිඳත් ෙශහ;  භයට 

දඬුභ නිඹභ ශරහ 1 100  ඳභට ශදනහ අද ඵන්ධනහගහයගත 

ශරහ ඉන්නහ කිඹරහ  කල්ලුම් ගව දළන් ශගනළත් ිලශඵනහ  

ෙමඹ වයි ෙයරහ ිලශඵනහ  ජීවයෙ -ධෙ- තනුමයට අඹදුම්ඳත් 

ෙළහ දළන්   තනුමයට ශෙශනකු ඳත් ෙය සිටිනහ  වරිභ 

ශරශවසියි  දට දවශදනහ ගටශන් කල්රහ භයන්නයි 

ිලශඵන්ශන්  භහ ුමනකින් ළශඩ් ඉයයි  නමුත්  ශෙොටශදනිඹහශේ 

සිදු වුණු  ශෙොටශෙතන සිදු වුණු ඝහතන    අඳයහධ  කයින් අන් 

ශන්ශන් නළවළ  ශම්හ ම්ඵන්ධශඹන් ඊට ඩහ  බඹහනඹෙ 

ශවේුම  ිලශඵනහ  දුප්ඳත්ෙභ  වකගත්ෙභ  ංසෙිිලෙ 

ඳසුගහමීබහඹ  අශප් හ බංගත්ඹ  ඉච්ඡහ බංගත්ඹ  ලිංගිෙ 

පීඩනඹ ශම්හ අද  ිලශඵන ඵයඳතශ භහජ ප්රලසනයි   ශම් හශේ 

රහබ භට්ටශම් ශඹෝජනහ ශගන  ශම්දී ශම්හ ම්ඵන්ධශඹන් 

ඵයඳතශ උත්තය ශවීභට අඳට රළශඵන අධහනඹ අඩු ශනහ   

  හශේභ ගරු  විජඹදහ යහජඳ  ඇභිලුමභහ ප්රෙහල ෙශහ  

ශභළනි දඬුම් දීභ ම්ඵන්ධශඹන් ෙථහ ෙයනශෙොට අපි යට  

වළටිඹට අද ඉන්ශන් ශෙොතළනද කිඹන ෙහයටඹ ගළන  යජ 

ෙහරශේ දඬුම් ශඹෝජනහ ෙයන කෙ  කල්රහ භයන්න  ශඩි 

ිලඹන්න ශඹෝජනහ ෙයන කෙ වරිභ ශරශවසියි   නමුත් අපි ඹන්න 

ඕනෆ කතළනට ශනොශයි  අශිසටබහශේ ප්රලසනඹ අපි වින්නට 

ඕනෆ  කළනි ව අශිසටබහඹකින් ශනොශයි  ඊට ඩහ ශිසට 

ම්ඳන්න ක්රභඹකිනුයි  ශම් අසථහශේ දී ශම් ම්ඵන්ධශඹන් න 

ප්රසිේධ කිඹභන  ගළන භහ වන් ෙයන්න ෙළභිලයි: ''When you 

use murder to end murder, you guarantee murder will 

never end." 

කභ නිහ අද අඳ යට  වළටිඹට ඹහ යුුම ිලශඵන්ශන් නළත 

තහ  කල්ලුම්ගව ක්රිඹහත්භෙ ෙයන තළනට ශනොශයි  ෙලින් 
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ඳහර්ලිශම්න්ුම 

ප්රෙහල ෙශහ හශේ භයණීඹ දණ්ඩනඹ නිඹභ ව පුේගරඹන්ට දිඹ 

යුුම  ශවොභ දඬුභ තභයි ජීවිතහන්තඹ ද හ සිය දඬුභ රඵහ දීභ  

නමුත්   ෙහරඹ ඇුමශත කභ අඹට පුනරුත්ථහඳනඹ වීභට කිසිඹම් 

ව ශදොය  විය ෙය තළබිඹ යුුමයි   ෙ තභයි වකතන ශිසට 

ම්ඳන්න ශරෝෙශේ ක්රිඹහත්භෙ ෙශ යුුම ක්රභඹ    ක්රභශඹන් 

ආඳසට ඹන්න ශඹෝජනහ ෙයන්ශන් ඇයි? භහ හිතන වළටිඹට 

ප්රඥහන්ත ඳහර්ලිශම්න්ුම  වළටිඹට අපි ෙයන්න ඕනෆ  ඳහශර් භුම 

න සිල්රය ටන් ඳහධඹ ඔසශේ ීමිල ම්ඳහදනඹ කිරීභ ශනොශයි  

භහජ ප්රගභනඹන් දිවහ ඵරහ ශිසට ශරෝෙඹ  ෙයහ ගභන් ෙයන 

යහජයඹ  වළටිඹට රෙහ ීමිල ම්ඳහදනඹ ෙය ගන්න ඕනෆ  අශප් 

දණ්ඩ ීමිලඹ ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්ශන් ශෙොශවොභද  යශට් ීමිලඹ  

යු ිලඹ ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්ශන් ශෙොශවොභද කිඹන ෙහයටඹ 

ම්ඵන්ධශඹන් අපි මීට ඩහ ඵයඳතශ විචහයත් අදවෙට 

කශශමන්න අලයයි   

මරහනහර  ගරු භන්ත්රීුමභනි  ශම් ගරු බහශේ ඉදිරිඳත් ව 

භවය අදවසලින් ප්රෙහල වුටහ  භයට දණ්ඩනඹ භවය 

ශෙොන්ශේසි ඹටශත් ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්න ඕනෆඹ කිඹරහ; භවය 

ඳර්ද ශගනළවිත් ඹිබ රෙහ ඵරන්න ඕනෆඹ කිඹරහ  භහ 

කිඹන්ශන්  හ කෙ ත් ළඩ  නළවළ කිඹරහයි  අශප් යශට් 

ඉතහභ ශවො දණ්ඩ ීමිල ංග්රවඹ  ිලශඵනහ   හ ක්රිඹහත්භෙ 

ශනොවීභ පිිබඵ ප්රලසනඹ තභයි ිලශඵන්ශන්  අපි   ප්රලසනඹට 

උත්තය ශොඹමු  භයට දණ්ඩනඹ ක්රිඹහත්භෙ කිරීශම්දී කල්රහ 

භළරීභ  ශඩි තඵහ භළරීභ  විදුලි පුටුශේ තඵහ භළරීභ ඹන ක්රභ ශම් 

ශිසට ශරෝෙඹට ගළශශඳන්ශන් නළවළයි කිඹන කෙ ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්ුමට ඳත් ව නෙ භන්ත්රීයඹකු වළටිඹට භහ වන් 

ෙයන්න අලයයි  යහජයඹ  වළටිඹට අපි   හශේ තළන්රට 

ඹන්න  ඹන්න අපි ශඵදහ වදහ ගන්ශන් හවසිෙත්ශේ ුමටයි  

අඳයහධඹ  කිඹහ කිඹන්ශන් භහජඹට කශයහි ෙයන ෙටයුත්ත   

අඳයහධ ළඩි නහ   ළඩි නහ කිඹන්ශන් භහජඹ හඳයහධී 

නහඹ කිඹන කෙයි  කශවභ නම් භහජයීඹ උත්හවඹ  වළටිඹට 

තභයි අඳයහධලින් ගළරශන්න පුළුන් න්ශන්  භයට 

දණ්ඩනඹ ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්නඹ කිඹහ ෙෆ ගවන ජනප්රිඹ ශඝෝහ 

පිටිඳසශේ ිලශඵන්ශන් අශප් ග ී ශභන් අපි නිදවස ශරහ  ෙ 

ජනහධිඳිලුමභහට ඳයනහඹ කිඹහ අපි අත ශෝදහ ගළීමභයි    අත 

ශෝදහ ගළීමභ ීමිලඹ  ඵට ඳත් ෙය ගත්ශතොත් මීට ඩහ දරුණු 

තත්ත්ඹෙට ශම් භහජඹ ඇද ළශටනහ  කභ නිහ ශම් විහදඹ  

කශවභ නළත්නම් ශම් යශට් ඇිල ශරහ ිලශඵන හෙච්ඡහ ගළන අපි 

රෙහ ඵරන්න අලයයි  දුප්ඳත්ෙභ  වකගත්ෙභ  ංසෙිිලෙ 

ඳසුගහමීත්ඹන් ඹනහදී විවිධ ශවේුම මුදහඹන් නිහ අශප් භහජඹ 

හඳයහධීෙයටඹට ර  ශරහ ිලශඵනහ  කශවභ නම් කයින් 

ගළශශන්නට අපි භහජයීඹ උත්හවඹ  දයන්න ඕනෆඹ කිඹන 

ෙහයටඹ පිිබඵ හෙච්ඡහ ෙයන්න ශභඹ භණ්ඩඳඹ  ෙය ගත 

යුුම ිලශඵනහ  කතළනදී අපි ඵරන්නට  ඕනෆ  යු ිලඹ ඉසට 

කිරීශම් දී ිලශඵන අඩු ඳහඩු ශභොනහද කිඹන කෙයි  කළනි අඩු 

ඳහඩු ම්ඵන්ධශඹන් අද ශම් බහශේ ශඵොශවෝ ශේල් ෙථහ ෙශහ  

ශිසට යට  වළටිඹට අපි  හ නිළරැදි ෙය ගළීමභ අලයයි   

  විතය  ශනොශයි  ශම් අඳ යහධ විවිධහෙහයඹට ශඵෝ නහ  

අඳයහධ හර්තහෙයටඹ ම්ඵන්ධශඹන් ජනභහධය ඉතහභ 

අගිලවගතයි ළඩ ෙයන්ශන්  ශම් බහශේ සිටිනහ  අශප් ගරු 

ගඹන්ත ෙරුටහිලරෙ ඇභිලුමභහ  අපි ඳසු ගිඹ ෙහරශේ 

ජනභහධයඹට ඉතහභ ශවො ආචහය ධර්භ ඳේධිලඹ  ෙස ෙයරහ 

දුන්නහ  ජනභහධය ආඹතන  හට කෙඟ වුටහ  නමුත් කිඹන්න 

ෙනගහටුයි  භස ෙටු  අහු වුණු සුනඛ්ඹකු  ෙ ය විඳිනහ 

හශේ භවය භහධය ආඹතන ශම් හශේ සිේධිඹ  ඇිල වුටහට 

ඳසු   සිඹලු ආචහය ධර්භ උල්රංඝනඹ ෙයරහ   සිේධිඹ හර්තහ 

ෙයනහ    හශේභ ශම්හ ම්ඵන්ධශඹන් භහජඹ ඇුමශශන් භුම 

න ශෙෝඳඹ  පීඩහ ඔසශේ පිඹහමන්න යු ිලඹ ඳසිරන 

නිරධහරින් ක්රිඹහත්භෙ නහ  ශඳොලීසිඹත්  ජනභහධයඹත්  

අශනකුත් සිඹලු ශදනහභත්   ජනප්රිඹ රැල්ශල් ගහ ශගන ඹන්නයි 

සූදහනම් න්ශන්  රිහනහශේ සිේධිඹ අවපු ශරහශේ ගරු යන්ජන් 

යහභනහඹෙ නිශඹෝජය ඇභිලුමභහ භයට දණ්ඩනඹට කෙ ශවශහ 

විරුේධ ෙටයුුම ෙශහ  ෙථහ ඵව ෙශහ අඳට භතෙයි  භළද ශඳයදිග 

යටෙ භයට දණ්ඩනඹ ක්රිඹහත්භෙ ෙයන ශෙොට  ෙ නයෙයි  

නමුත් රංෙහශේ භයට දණ්ඩනඹ ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්න කිඹරහ 

ශඹෝජනහ ෙයනහ   

 

ූලළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු නිශඹෝජය ඇභිලුමභනි  ඔඵුමභහට නිඹමිත ෙහරඹ 

අහනයි  

 

ගරු කරුණළරත්න පරණවි ළන මශ ළ  
(ரண்புறகு கருரத்ண தறரண) 

(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 

ශම් ෙරුණු ෙහයටහ සිඹල්ර වන් ෙශශේ යහජයඹ  වළටිඹට  

යට  වළටිඹට අපි ඹන්න ඕනෆ ආඳසට ශනොශයි කිඹන්නයි  

අශිසටත්ශේ  අශීරහචහයත්ශේ ප්රලසනරට උත්තය ශොඹන්න 

ඕනෆ  ඩහත් ශීරහචහය ක්රභලිනුයි  භහ හිතන්ශන් නළවළ  

ජනහධිඳිලුමභහ   තීන්දු ගනියි කිඹරහ  ශම් ම්ඵන්ධශඹන් 

අලුිලන් ීමිල ම්ඳහදනඹ ෙයන්න ශදඹකුත් නළවළ  අශප් භහජඹට 

අත් ශරහ ිලශඵන ශම් බඹහනෙ  තත්ත්ශඹන් මිදී භහජඹ  

වළටිඹට ඉවශට කන්ශන් ශෙොශවොභද කිඹරහයි අඳ ෙල්ඳනහ 

ෙයන්න ඕනෆ    ඵ වන් ෙයමින්  අපි මීට ඩහ ංශේදී  

විචහයත් විධිඹට ශම් ප්රලසනරට මුහුට ශදමුයි කිඹන ශඹෝජනහ 

ඉදිරිඳත් ෙයමින්  භශේ අදවස දළ වීභ ශභශතකින් අන් 

ෙයනහ   ඔඵුමභහට ශඵොශවොභ සුමිලයි   

 

ූලළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සුමිලයි   

ගරු පජය අුමයලිශේ යතන සහමීන් වන්ශේ  

 

[අ බහ  5 01  

 

ගරු (පජය) අතුරලිතේ ර න හිි 
(ரண்புறகு (.) அத்துலிர ண ரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
මරහනහර  ගරු භන්ත්රීුමභනි  විශලේශඹන්භ  අශප් යශට් 

ශභහ අඳචහය  ෙෲය ඝහතන  හිංන ඳසු ගිඹ ෙහනු පුයහ විලහර 

ශර හර්තහ වුටහ    නිහ භයණීඹ දණ්ඩනඹ නිඹභ ෙයන්න 

කිඹරහ වළඟුම්ඵය විධිඹට ශඹෝජනහ ෙයනහ   

ශභහ අඳශඹෝජන  ශභහ දටඹන් සිේධ ශන යටල් අතය 

ගත්තහභ අශප් රංෙහ ඉන්ශන් නයෙ තළනෙ ශනොශයි කිඹහ 

මුලින්භ වන් ෙයන්නට ඕනෆ  -රංෙහ ශවොයි කිඹරහ 

ශනොශයි භභ ශම් කිඹන්ශන්-  අපි ගත්ශතොත් තහයිරන්තඹ  අපි 

ගත්ශතොත් දකුණු අප්රිෙහ   ඉන්දිඹහ   රීනරඹ  විඹට්නහභඹ ළනි 

යටල් ශභළනි සිේධීන් ම්ඵන්ධශඹන් අඳට ඩහ ඉතහභ 

ඵයඳතශ තළනෙ ඉන්නහ  ශභහ අඳචහය සිේධි ගත්තහභ  දකුණු 

අප්රිෙහ ළනි යටෙ ශභහ අඳචහය සිඹඹට 16  තයම් ප්රභහටඹ  

ශනහ  නමුත්  අපි කතයම් ඳවශට ළටී නළවළ  අද දකුණු 

අප්රිෙහශේ ශභහ අඳචහය සිේධ ශන්න ප්රධහනභ ශවේුම තභයි  

"ෙනයහවිඹ  භඟ -ශභශඹ  භඟ- හිටිඹහභ  ඩ්ස ශයෝගඹ 

ීමඳ ශනහ   ෙ සුඳත් ෙයන්න පුළුන්" කිඹන භතඹ  

285 286 

ගගරු ෙරුටහයත්න ඳයටවිතහන භවතහ  
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ිලබීභ    නිහ   ඩ්ස ශයෝගඹත් ක ෙභ විලහර ලශඹන් දරුන් 

දටඹ න තත්ත්ඹෙට අද දකුණු අප්රිෙහ ඳත් ශරහ 

ිලශඵනහ  දකුණු අප්රිෙහශේ ශම් ඇිල වුණු තත්ත්ඹට ප්රධහන 

ලශඹන් ඵරඳහ ිලශඵන්ශන් කුභ ද? අද   මුළු භහජඹභ 

ම්පර්ටශඹන් ෙඩහ ළටී අන්  අද දකුණු අප්රිෙහශේ ආයු ෙහරඹ 

අවුරුදු 40යි  මුළු අප්රිෙහ භවහේවීඳශේභ ආයු ෙහරඹ අවුරුදු 50ට 

අඩුයි  ශම් තත්ත්ඹට අද යටල් ඇවිල්රහ ිලශඵනහ  භහජ 

ශයෝග වහ ලිංගිෙ ජීවිතඹ පිිබඵ ප්රලසන  තභයි ශම් භවහ 

ශේදහචෙඹ ඇිල ෙය ිලශඵන්ශන්  

ශඵෞේධ යට  න තහයිරන්තඹ ඉතහභ ඵයඳතශ ශර ලිංගිෙ 

අඳචහය  සිදු න යට   ග්රහමීඹ දුප්ඳත් ශගොවීන්ශේ දරුන් 

නගයඹට ශගනළල්රහ ඉතහ අඩු මුදරට විකුටනහ; ශවට්ටු 

ෙයනහ    වහ භහෆිඹහ ශශශ ශඳොරල් වළදී ිලශඵනහ  අශප් 

රංෙහ   තළනට ශනොආශේ  විවිධ ශවේුම නිහ  තහයිරන්තශේ 

ඵළංශෙො  නගයඹ ළනි භහජ ඳරියඹ   ඳසුතරඹ  වදහ ගන්න 

වළදුහ    නිහ ශම් ප්රලසනඹට අපි උත්තයඹ  ශවොඹේදී  ශම් 

ප්රලසනඹට උත්තයඹ භයට දඬුභ ශනොශයි  ශභහි හධෙ ටිෙ 

අගභනඹ ෙයන්ශන්; අඩු ෙයන්ශන් ශෙොශවොභද  නළිල ෙයන්ශන් 

ශෙොශවොභද කිඹන කෙ අපි හෙච්ඡහ ෙයන්න ඕනෆ    

අද ආවහය ංසෙිිලඹ මිනිසුන්ශේ විවිධ ලිංගිෙ විෙිිලතහ ඇිල 

ශන්න ශෙොඳභට ඵරඳහ ිලශඵනහද කිඹන කෙ භභ 

විශලේශඹන්භ කිඹන්නට ඕනෆ  අද ශොඹහ ශගන ිලශඵනහ -

'ඉන්ටර්ශනට්' කශ  ඵරන්න පුළුන්- ජහන විෙිිල ෙශ ආවහය 

භලිංගිෙත්ඹ යහප්ත  වීභට විලහර ලශඹන් ඵරඳහ ිලශඵන ඵ  

අද ශ්රී රංෙහශේ අවුරුදු අටට අඩු ශභයින් ළඩි විඹට ඳත් ශනහ  

ශභොෙ ද ශවේුම? අවුරුදු අශට් ශභශඹ  ළඩිවිඹට ඳත් වුටහ 

නම්    ශභඹහ අවුරුදු 10  11 න විට ෙහද ඵඳින්න ඕනෆ  නමුත් 

 ෙ ශභහ අඳචහයඹ  වළටිඹටයි අශප් ීමිලශේ ිලශඵන්ශන්  වළඵළයි  

  ශභඹහ ළඩිවිඹට ඳත් ශනහ  ශභොෙ  නිහ ද? අපි ෙන ජහන 

විෙිිල ෙශ ආවහය  ෙිෂියහඹනිෙ ද්රය විසින් විෙිිල ෙශ 

ආවහය විවිධ  ණිෙ ආවහය වහ ශනත් ආවහය නිහ  ශම් වහ 

කුකුප භස විලහර ලශඹන් ඵරඳහ ිලශඵන ඵ භභ විශලේශඹන්භ 

කිඹන්න ඕනෆ  හණිජ ෙර්භහන්තඹ  විධිඹට විලහර ලශඹන් අද 

ශභඹ ෙය ශගන ඹනහ  ශභහ අඳචහය කිඹන්ශන් මිනිසුන්ශේ 

ලිංගිෙත්ඹ වහ ශභළනි අඳචහයරට ශඳ ශමශන කෙ 

හධෙඹ     

දිවුරපිටිශේ ශේඹහ දළරිඹශේ සිේධිඹ අය ශගන ඵළලුශොත්    

භනුසඹහ ළරැදි ෙයරහ ශදය  අත් අඩංගුට අය ශගන 

ිලශඵනහ  වළඵළයි  ශම් භනුසඹහට භහනසිෙ විෙිිලඹ  

ිලශඵනහ කිඹහ ශඳොලීසිශඹන්  අධිෙයටශඹන් වඳුනහ ශගන 

නළවළ    නිහ ඔහු විශලෝධන භධයසථහනඹෙටත් ඹන්න 

ඕනෆඹ කිඹන තීන්දු අධිෙයටශඹන් රඵහ දී නළවළ  ඔවුන් ඇඳ 

දීරහ නිදවස ෙශහ    නිහ ශඳොලීසිශේ  අධිෙයට ක්රිඹහලිශේ ඹම් 

ප්රලසනඹ  අද ිලශඵනහ    දිවහ අපි ඵරන්න ඕනෆ     

ශම් පුේගරඹහ ඳශමුළනි ඳන්ිලඹට විතයයි ගිහින් ිලශඵන්ශන්  

අකුරු ඵළවළ  නමුත් ඵසනහහිය ඳශහත  ගම්ඳව දිසත්රි ෙඹ  ගම්ඳව 

හශේ දිසත්රි ෙඹෙ ශභළනි තත්ත්ඹ  ිලශඵනහ නම්  අඩු 

අධයහඳනඹ     කිඹන්ශන් හ යතහ විලහර ලශඹන් අඩු 

දිසත්රි ෙර ශභළනි ශේ ශෙොශවොභ ශන්න පුළුන් ද කිඹරහ 

අඳට හිතහ ගන්න පුළුන්    හශේභ  ''ශේඹහ දළරිඹශේ සිේධිඹ 

ළනි සිේධි යට පුයහ ෆභදහභ සිේධ ශනහ  ශම්ෙ භවහ රැල්ර " 

කිඹහ අපි කතළනට යට ශගශනන්න ශවො නළවළ   

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි    හශේභ  භහධය භන්න් 

ශභළනි ශේ ප්රචහයඹ ෙයන ආෙහයඹ - භුම ෙයන ආෙහයඹ- ගළන 

ප්රලසනඹ  ිලශඵනහ  ශම් අඳචහයඹ සිේධ වුශණ් ශෙොශවොභද 

ඹන්න ම්පර්ටශඹන්භ භහධය භන්න් ය ෙය ෙථහ ෙයන්න ඳටන් 

අය ශගන ිලශඵනහ  ශභළනි සිේධි භහධයර හර්තහ ෙයේදී මීට 

ඩහ අනුශේදීමඹ ඇවළකින්  භහජ විදයහත්භෙ ඇවළකින් 

ඳරී ටඹෙට බහජනඹ ෙය ගළීමභ අලයයි    

අද අශප් යටට ඵරඳහ ිලශඵන ශම් විෙිිලතහට ක  ශවේුම  

තභයි  අශප් භහජ ංසෙිිලඹ ෙඩහ ළටීභ  ඊශඟට  ග්රහමීඹ 

භහජඹ ෙඩහ ළටීභ පිිබඵ ප්රලසනඹ; ගශම් මිනිසසු දළඩි 

ආත්භහර්ථෙහමිත්ඹෙට ඳත්වීභ පිිබඵ ප්රලසනඹ  ගශම් 

කෙමුුමෙභ  වජීනඹ නළිලවීභ පිිබඵ ප්රලසනඹයි ශම් තත්ත්ඹට 

ඵරඳහ ිලශඵන්ශන්  ඔඵුමභන්රහ ංඛ්යහ ශල්ඛ්න ශගන ඵරන්න  

අද අශට් ඳන්ිලශඹන් ඳසු සිඹඹට 15  දරුන් අධයහඳනඹ වළය 

ඹනහ  අශට් ඳන්ිලශඹන් ඳසු අද අශප් දරුන්ශගන් සිඹඹට 

15  ඳහල් ඹන්ශන් නළවළ  SSC ඳන්ිලශඹන් ඳසු තත් දරුන් 

සිඹඹට 50  විතය අධයහඳනශඹන් වළශරනහ  ශම් ශභයි 

ශභොෙ ද ෙයන්ශන්? ඔවුන්ට ිලශඵන ංසෙිිලෙ භඟ ශඳන්වීභ 

ශභොෙ ද? ශම් ප්රලසනරට අඳ උත්තය ශවොඹන්න ඕනෆ  අද ගශම් 

ඳහය අයිශන් -ඳහශර් ගළට්ශට්- ඹම් භධයභ ඳන්ිලඹ  ඉන්නහ  ගභ 

ඇුමශට ඹන ශෙොට දළන උගත් මිනිසසු නළවළ  අඩු ගටශන් ඳහල් 

ගුරුයශඹ  ශවෝ ඳරිඳහරන ශේහ නිරධහරිශඹ  ශවෝ වුටහ නම් 

  භනුසඹහ ගශම් ඉන්ශන් නළවළ  ගභට හඳ ෙයරහ ශේයභ 

නගයඹට කන්න ඳටන් ගන්නහ  ගභ ඳහළු ශරහ ගිහින්  අද 

නහගරිෙ ඉසශෙෝරර තදඵදඹ  ිලශඵනහ  ගශම් ඉසශෙෝර 

ළහිරහ ිලශඵනහ  ශම් ප්රලසනඹ ශභොෙ ද? අද ගභ කිඹන කෙ 

ම්පර්ටශඹන් නළත්තට නළිල ශරහ ිලශඵනහ    හශේභ ජීවිත 

අශප් හ බංගත්ඹෙට ඳත් ශරහ ිලශඵනහ  අනුයහධපුය  

ශඳොශශොන්නරු හශේ ප්රශේල ගත්තහභ  කුගඩු ශයෝගඹ නිහභ 

  දිසත්රි ෙ ඇුමශශේ අශප් ජීවිත අශප් හ කිඹන කෙ අද අවුරුදු 

60ට ඵළවළරහ ිලශඵනහ  අශප් හභහනය ආයු ෙහරඹ වුණු අවුරුදු 

73යි  අනුයහධපුය දිසත්රි ෙශේදී කඹ අවුරුදු 60 ඵට ඳත් ශරහ 

ිලශඵනහ  ඇයි ශම්?   මිනිසුන්ශේ ජීවිත    ශගොවි ෙරහඳඹ අද 

කෙභ ශේදහචෙඹ  ඵට ඳත් ශරහ ිලශඵනහ    නිහ 

අශප් හ බංගත්ඹ  ඇිල ශරහ ිලශඵනහ   

මරහනහර  ගරු භන්ත්රීුමභනි  දරුන්ශේ භහජ ආය ටඹ 

පිිබඵ ගී භ ිලබුශණ් ඳවුර ුමශයි  අද ඳවුර කිඹන කෙ විසතිත 

ශරහ ිලශඵනහ  අම්භහ  තහත්තහ  දරුන්  නෆඹන් කෙ කුට්ටිඹ  -

ශඳොදිඹ - වළටිඹට තභයි ජීත් වුශණ්    ශඳොදිඹ අද 

ම්පර්ටශඹන් විසුරුහ වළය ිලශඵනහ  අද අම්භහ භළද ශඳයදිග 

ගිහින්  තහත්තහ දරුනුත් ක ෙ ශගදය  ආච්චි අම්භහ තභයි දරුන් 

ඵරහ ගන්ශන්  ඔවුන්ට රැෙයටඹ  නළවළ  අම්භහශේ රැෙයටඹ 

දරුන්ට නළවළ  කශවනම් ශම් ප්රලසන ටිෙටයි අඳ අද උත්තය 

ශවොඹන්න ඕනෆ   

ඳශමුශන්භ භහ කිඹන්න ඕනෆ  ශරෝෙශේ ඇිල වී ිලශඵන ශම් 

හණිජ ජීන යටහ විසින් ශම් ශභහ අඳචහය කිඹන කෙ අද අශප් 

යටටත් ශගනළත් ිලශඵන ඵ  ඇත්ත ලශඹන්භ අද අඳ ුමටු 

ශන්න ඕනෆ  ශභළනි සිේධිඹ  ම්ඵන්ධශඹන් විලහර ලශඹන් 

හෙච්ඡහ කිරීභ ගළන  ඉන්දිඹහ ළනි යටර ශම්හ හභහනය 

සිේධි  අද ශරෝෙශේ ශභහ අඳචහය ළඩිශඹන්භ සිේධ න යටල් 

ශදෙ ශභොෙ ද? ඳශමුළනි යට දකුණු අප්රිෙහයි  ශදළනි යට 

ඉන්දිඹහයි  අඳ   තත්ත්ඹට ළටිරහ නළවළ  වළඵළයි  අඳ   

තත්ත්ඹට ඉ භනින් ගභන් ෙයමින් ඉන්ශන්  හ ළශළ වීභ 

දවහ අශප් ළඩ පිිබශශ  නළිල නිහයි  මරහනහර  ගරු 

භන්ත්රීුමභනි    නිහ අඳ ශඹෝජනහ ෙයන්ශන් ශභඹයි  ශම් භහජ 

ංසෙිිලඹ පුනර්ජීනඹට ර  ශෙශයන ළඩටවනකින් මි 

ශම්ෙට උත්තය ශවොඹන්න ඵළවළ   

මුරහනහර  ගරු භන්ත්රීුමභනි  අඳ අද භයට දඬුභ දීභ ගළන 

හෙච්ඡහ ෙයනහ  භභ කිඹන ශම් ෙහයටඹ ගළන භවය විට භශේ 
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ඳහර්ලිශම්න්ුම 

දළනුභ වරිද දන්ශන් නළවළ  භයට දඬුභ නිඹභ වුණු අඹශගන් ළඩි 

ප්රභහටඹෙට   දඬුභ හිමි ශරහ ිලශඵන්ශන් ෙරුණු ශදෙ  භත 

කිඹරහ භට ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි කිඹන්න පුළුන්  ඉන් කෙ  

තභයි  ඉඩම් ආයහවුල් නඩු  ශදළනි කෙ ශප්රේභ ම්ඵන්ධතහ  ශභහ 

අඳචහය භත හිශර් ගිඹ  භයණීඹ දණ්ඩනඹ නිඹභ වුණු හියෙරුන් 

විලහර ලශඹන් හියශගදය නළවළ  ශම් ෙරුණු ශදශෙන් හුඟ  මිීම 

භයරහ ිලශඵන්ශන්  ණිෙ ශෙෝඳඹ භතයි  භභ උදහවයටඹ  

කිඹන්නම්  ශභොනයහගර තහත්තයි  පුතයි කෙුම ශරහ මිීමභළරුභ  

ෙශහ කිඹරහ  අවුරුදු දවවතශර් දරුහට අශප් අධිෙයටශඹන් 

භයණීඹ දණ්ඩනඹ දීරහ ිලශඵනහ   අවුරුදු දවවතශර් ඉරහ අවුරුදු 

විසි අට නෙල්   දරුහ හිය ශගදය; භයණීඹ දණ්ඩනඹට නිඹභ 

ශරහ ිලශඹනහ    
 

ූලළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔඵවන්ශේශේ ශේරහ අහනයි   
 

ගරු (පජය) අතුරලිතේ ර න හිි 
(ரண்புறகு (.) அத்துலிர ண ரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
භභ ෙථහ අන් ෙයනහ   

අහන ලශඹන් භභ කිඹන්ශන් ශම් ෙහයටඹයි  භයට 

දණ්ඩනඹ නිඹභ වන් ව මිීමභළරීම් ශචෝදනහරට ර  වන්ශේ 

භහජ ඳරියඹ අඳ හෙච්ඡහ ෙයන්න ඕනෆ  අන්තර්ජහිලෙ ශම් 

ඹන ප්රටතහශන් අඳ ගළරශන්ශන් ශෙොශවොභද කිඹහ හෙච්ඡහ 

ෙයන්න ඕනෆ  ශම් ෙහයටඹට උත්තයඹ  ණිෙ  ආශේග 

ම්ඳන්න ශරහ  "භයට දඬුභ ශදන්න" කිඹන කෙ ශනොශයි  

අපි  ෙ වුටත් හෙච්ඡහ ෙයමු  නමුත්  ශම් භහජ හධෙ ඉත් 

ෙයන්ශන් නළිල ශම් තත්ත්ශඹන් ගළරශන්න ඵළවළ  

මරහනහර  ගරු භන්ත්රීුමභනි  රීනරශේ  දකුණු අප්රිෙහශේ  

තහයිරන්තශේ තත්ත්ඹත් කශවභයි  ෙහම්ශඵෝජශේ සිඹඹට 32ෙ 

ප්රභහටඹ  ශභහ අඳචහය සිදු ශනහ; දරුන් දටඹ ශනහ  ශම් 

භහජ රැල්ර  ජීන ක්රභඹ ම්පර්ට ශනෙට බහජන න 

ංසෙිිලෙ ළඩ පිිබශශකින් මි යට  වළටිඹට අඳට ශම්ශෙන් 

ගළරශන්න ඵළවළ  අපි නයෙභ තළනෙ ශනොශයි ඉන්ශන්  

වළඵළයි  අඳ නයෙ තළනට ගභන් ෙයමින් ඉන්නහ   ශෙන් 

ගළරවීභ වහ අපි හමහිෙ උත්හවඹෙ ශඹශදමු කිඹහ භහ ඉල්රහ 

සිටිනහ  අංගුලිභහරට භයණීඹ දණ්ඩනඹ දුන්නහ නම් ඔහු යවත් 

න්ශන් නළවළ    නිහ අශප් ධර්භඹ අනු නම් භයණීඹ දණ්ඩනඹ 

දීභ කිඹන කෙ ශනොශයි ශම් ෙහයටඹට වළඟීම්ඵය උත්තයඹ 

න්ශන්  ශම් භහජඹ භසතඹ  වළටිඹට අයශගන උත්තයඹ  

ශවොඹන කෙයි අඳ ෙශ යුත්ශත්   
 

ූලළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මීශඟට  ගරු රිඹහනි විශිවික්රභ භවත්මිඹ  ඔඵුමමිඹට විනහඩි 

7ෙ ෙහරඹ  ිලශඵනහ  
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ගරු ශ්රියළනි විතිවිරම මශත්ිය 
(ரண்புறகு (றருற) ஸ்ரீரற றரஜறக்கற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

මරහනහර  ගරු භන්ත්රීුමභනි  8න ඳහර්ලිශම්න්ුමශේ භශේ 

ඳශමුළනි ෙථහ ෙයන්න අදයි අසථහ රළබුශණ්    අසථහ 

රඵහ දීභ ගළන භභ ඔඵුමභහට සුමිලන්ත ශනහ     හශේභ  

ශදළනි යටත් භහ ඳහර්ලිශම්න්ුමට ඳත් ෙය කන්නට ෙටයුුම 

ෙශ දිගහභඩුල්ර දිසත්රි ෙශේ භශේ ආදයණීඹ ජනතහටත් 

ඳශමුශන්භ භශේ සුමිලඹ පිරිනභනහ    

මරහනහර  ගරු භන්ත්රීුමභනි  ශම් භහතිෙහ ගළන ෙථහ 

ෙයේදී ශභඹ ශඵොශවොභ ංී ර්ට භහතිෙහ  විධිඹටයි භහ 

දකින්ශන්  භහජඹ දියුණු වීභත් භඟ මුළු ශරෝෙශඹන්භ ඈත් 

ශමින් ඹන භහතිෙහ  ව භයණීඹ දණ්ඩනඹ ක්රිඹහත්භෙ කිරීභ 

ම්ඵන්ධශඹන් න ශම් ශඹෝජනහ අශප් යට ආඳසට ශගන 

ඹන්න ෙයන රද ශඹෝජනහ  විධිඹටයි භහ දකින්ශන්  අශප් යශට් 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  ිලශඵනහ  අශප් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

භන්න් ෆභ මිනිශකුටභ ජීවිතඹට ඇිල අයිිලඹ අඳ පිිබශගන 

ිලශඵනහ    හශේභ  ක ත් ජහතීන්ශේ භහන හිමිෙම් 

ප්රඥප්ිලඹට අත්න් ෙය පුේගරඹකුශේ ජීවිතඹට ඇිල අයිිලඹ 

පිිබශගන ිලශඵනහ    නිහ භභ විලසහ ෙයන්ශන් නළවළ  භහන 

හිමිෙම් ංෙල්ඳ භඟ ගභන් ෙයන යට  විධිඹට ශම් යශට් 

භයණීඹ දණ්ඩනඹ ක්රිඹහත්භෙ ෙශ යුුමඹ කිඹහ  භයණීඹ දණ්ඩනඹ 

ක්රිඹහත්භෙ කිරීභ කිඹන්ශන්  ශෙශනකුශේ ජීවිතඹට ඇිල අයිිලඹ 

උදුයහ ගළීමභ   පුේගරඹකුට තත් පුේගරඹකුශේ ජීවිතඹට ඇිල 

අයිිලඹ උදුයහ ගන්න ඵළරි නම් යටෙ නහඹෙඹහශේ නිඹභශඹන් 

කශවභ නළත්නම් ඹම්කිසි ආඹතනඹෙට ශම් ගී භ ඳයහ ශවෝ 

තත් පුේගරඹකුශේ ජීවිතඹ උදුයහගන්න ශිසටම්ඳන්න මිනිසුන් 

විධිඹට අඳට අයිිලඹ  නළවළ   

මරහනහර  ගරු භන්ත්රීුමභනි  අතීතශේ ඳළළිල ීමිල ගළන 

අපි දළ ෙහ  ීමිල ඉිලවහඹ ගළන ගශේටඹ ෙයේදී අඳට 

ශඳශනනහ  ඇට ඇ   දතට දත  ආදි ලශඹන්  විනහල ව 

ශදඹභ විනහල කිරීශම් දඬුභ විෙල්ඳඹ ශර දී ිලශඵන ඵ  නමුත් 

ර්තභහනශේ   ීමිල තත්ත්ඹන් ශනස ශරහ  අද දියුණු 

ශරෝෙශේ මිනිසුන් ඹම්කිසි ීමිල භහරහ  ම්භත ෙයශගන තභ 

යටල් ඳහරනඹ ෙයනහ  ශම්ෙත් ඹම්කිසි ම්මුිලඹ    

මරහනහර  ගරු භන්ත්රීුමභනි  අවුරුදු 18ෙ ෙහරඹ  ීමිල 

ිත්ිලශේ ශඹදුණු ීමිලඥරිඹෙ විධිඹට භභ විලසහ ෙයනහ  

අශප් යශට් ශවො ීමිල ක්රභඹ  ිලශඵනහ කිඹහ; ළරැදිෙරුන් 

ශනුශන් ිලශඵන දඬුම් ප්රභහටඹ ප්රභහටත් කිඹහ  භයණීඹ 

දණ්ඩනඹ ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්න කිඹහ  ඳනන්න කිඹහ අද ශම් 

විධිඹට ඉල්ලුහට  බහ ෙල් තඵන අසථහශේ විහදඹ  

ශනුශන්  ශඹෝජනහ  ආහට භයණීඹ දණ්ඩනඹ අශප් යශට් 

ීමිලශේ ිලශඵන ශදඹ   වළඵළයි  ශම් ීමිලඹ ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්ශන් 

නළවළ  ඳසු ගිඹ ෙහර ීනභහශේ ක ත් ජහිලන්ශේ ංවිධහනශේ 

යටල් ශඵොශවොභඹ  කෙුම ශරහ -ශම් ීමිලඹ ඳිලන යටර 

ඳහ- ශම් ීමිලඹ ක්රිඹහත්භෙ ශනොෙය සිටීභට කෙඟ ශරහ 

ිලශඵනහ    නිහ ශම් යශට් ශභභ ීමිලඹ ක්රිඹහත්භෙ කිරීභ ගළන 

ෙථහ ෙයන කශ දීත් අඳ ඳශයසම් විඹ යුුමඹ කිඹන ෙහයටඹයි 

භහ දකින්ශන්   

මරහනහර  ගරු භන්ත්රීුමභනි  භෙ විධිඹට භභත් දුටුහ 

ශේඹහ දරුහ විතය  ශනො  තත් දරුන් ගටනහ  ඝහතනඹ 

ෙශ ඵ  ඳසු ගිඹ ෙහරශේ ෙහන්තහශෝ ගටනහ  ඝහතනඹ 

වුටහ  අඳට ශම්හ දකින්න ඵළවළ  ශම් සිඹලු ෙහයටහ 

ම්ඵන්ධශඹන් ඳසු ගිඹ දසර ජනතහ උේශඝෝටරට ඇවිත් 

ිලබුටහ  වළඵළයි   ජනතහ ීමිලඹ දන්නහ අඹත්    ගළන දළනුභ  

ිලශඵන අඹත් ශනොශයි  කශවභ අඹ ශනොශයි ශම් ඉදිරිඹට 

ඇවිත් ිලශඵන්ශන්    නිහ   ජනතහ භතඹ ඳසශේ ඹන කෙ -  

භතහදඹ පිටුඳ වමහ ඹන කෙ- ශනො  නිළරැදි භතහදඹ ශම් 

යටට ඉදිරිඳත් ෙයන කෙයි ඳහර්ලිශම්න්ුමශේ -ශම් යසථහදහඹෙ 

බහශේ- සිටින අඹ විධිඹට  ඳහර්ලිශම්න්ුම භන්ත්රීරුන් විධිඹට 

අශප් යුුමෙභ න්ශන්    මයඹ තදුයටත් ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්න 

ඉඩ දුන්ශනොත් ශම් උශේ ඝෝටඹ ෙයන ජනතහ -  මිනිසසු- 

ඊශඟ අසථහශේදී ීමිලඹ අතට ගන්නහ       

289 290 

ගගරු (පජය) අුමයලිශේ යතන හිමි  
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ළරැදිෙහයඹහ ශවොඹන්ශන් අධිෙයටශඹන්  ශඳොලීසිඹ 

ඳරී ට ෙය ශගනහහට ඳසශේ   නඩු  අවරයි ළරැදිෙහයඹහ 

තීයටඹ ෙයන්ශන්  වළඵළයි  නඩු අවරහ තීයටඹ ෙයන්න 

වම්ඵශන කෙ  නළවළ  මිනිසසු ීමිලඹ ක්රිඹහත්භෙ ෙයයි    නිහ 

අපි ඳරිසමින් අශප් යශට් ෙටයුුම ෙයන්න ඕනෆ  අඳයහධ ගළන 

ෙථහ ෙයේදී   අශප් යශට්  භහධය දියුණු නිහ භහධයලින් වළභ 

ශරහශේභ ශම් ශතොයුමරු රඵහශදන නිහ අඳයහධ ගළන අවන්න 

ිලශඵනහ කිඹහ භභ විලසහ ෙයනහ  වළඵළයි  අතීතශේත් අශප් 

යශට් අඳයහධ ිලබුටහ   අඳයහධ ශනොිලබුටහ ශනොශේ    ෙහරශේ 

මීට ඩහ අඳයහධ ිලබුටහ  වළඵළයි  භභ විලසහ ෙයනහ කදහ ශේඹහ 

ශදේමි දළරිඹ නළිල ශරහ දින ුමනකින් ශවෝ වතයකින් තභයි 

අුමරුගිරිශේ දරුහ ඝහතනඹ වුශණ් කිඹහ  ශේඹහ දළරිඹශේ ඝහතනඹ 

ද පුයහ භහධයශඹන් ෙථහ ෙයනශෙොට  භභ හිතන්ශන් අනිත් 

මිීමභරුහටත් කශේත් නළත්නම්   අඳයහධඹ ෙයපු ශෙනහටත් 

හිශතන්න ඇිල ශම් දරුහටත් ශම් අඳයහධඹ භභ ෙයන්න ඕනෆ 

කිඹහ    නිහ භහධය වළසියවීභත් ශම් යශට් ශඵොශවොභ ඳරිසමින් 

ෙයන්න ඕනෆ කිඹන කෙ තභයි භහශේ ශඹෝජනහ න්ශන්  
 

ූලළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීුමමිඹ  ඔඵුමමිඹට රඵහ දුන් ශේරහ අන්  

 

ගරු ශ්රියළනි විතිවිරම මශත්ිය 
(ரண்புறகு (றருற) ஸ்ரீரற றரஜறக்கற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

මරහනහර  ගරු භන්ත්රීුමභනි  භට ත විනහඩි කිහිඳඹ  රඵහ 

ශදන්න    

අපි ශම් ෙහයටශේ භහජ විදයහත්භෙ ඳළිලෙඩ ගළන හිතන්න 

වුභනහයි  ශම් ංී ර්ට භහජඹ ුමශ භන විෙිිල වුට මිනිසසු 

ගරහ ගන්න ළඩ පිිබශශ  අපි වදන්න ඕනෆ     හශේභ 

ඳරී ට ෙයන ආඹතන කනම් ශඳොලීසිඹ  ජහිලෙ ශභහය ෙ 

අධිෙහරිඹ  හශේ  විලහර ආඹතන ංඛ්යහ  ිලශඵනහ  කභ 

ආඹතනරට මීට ඩහ  දළනුභ ශදන ළඩ පිිබශශ  වදන්න ඕනෆ  

ශේඹහ ශදේමි දළරිඹශේ ඝහතනඹ ම්ඵන්ධ ශඳොලිස භහධය 

ප්රෙහලෙයඹහ ෙථහ ෙයනහ භභ දළ ෙහ  භභ හිතන වළටිඹට   

අඹට භහධයශඹන් වළභ ශශල්භ ෙථහ ෙයන්න  ශවේුම වුශණ් ශම් 

යශට් ඇිල වුට තත්ත්ඹයි  ශම් යශට් මිනිසසු ඳහයට ඵළවළරහ  

ශඳොලීසිඹ අරට ගිහිල්රහ උේශඝෝටඹ ෙශහ; උහවිඹ අරට 

ගිහින් උේශඝෝටඹ ෙශහ  ඳිලන නඩුෙ තත්ත්ඹ භහධයශඹන් 

ශභතයම් ෙථහ ෙශ යුුම නළවළ   ඳරී ට ටිෙයි වරිඹට ෙශ 

යුත්ශත්  නමුත් ශම් ආෙහයඹට ෙශශොත් කිසිභ නඩුෙ 

ඳරී ටඹ  වරිඹට ෙය ගන්න ඵළරි ශනහ කිඹහ භභ විලසහ 

ෙයනහ    නිහ ශම් උේශඝෝට ශනොශයි  ශම් යශට් ීමිලඹ 

වරිඹට ක්රිඹහත්භෙ ෙය අඳයහධ ශ න්න අපි පිඹය ගන්න 

ඕනෆ    හශේභ අඳයහධෙරුන්ශේ හර්තහ කෙුම ෙය ශගන ශම් 

අඹ පුනරුත්ථහඳනඹ ෙයන්නට; ශම් අඹ ගළන ඳසු විඳයම් 

ෙයන්නට ළඩ පිිබශශ  ශම් යට ුමශ වළශදන්න ඕනෆ  කශවභ 

වුශටොත් ශම් යට  මීට ඩහ ශවො තළනෙට ශගශනන්න පුළුන් ඵ 

ප්රෙහල ෙයමින් භට අසථහ රඵහ දීභ පිිබඵ ඔඵුමභහට 

සුමිලන්ත ශමින් භහ නිවඬ ශනහ  
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ගරු (ආචළර්ය) ජයම්පති විරමරත්න මශ ළ 
(ரண்புறகு (கனரறற) ஜம்தற றக்த்ண) 

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 

මරහනහර  ගරු භන්ත්රීුමභනි  ශභභ ඉදිරිඳත් ෙය ඇිල 

ශඹෝජනහ භන්න් ඵහර අඳයහධ රැල්රෙට ප්රිලචහය ද මින් 

හෙච්ඡහ ෙයන්ශන් අඳයහධ යු ිල ක්රිඹහදහභශේ අහන අදිඹය 

ගළන ඳභටයි   නමුත් ඊට ඩහ කඹ හුඟ  දීර්ඝයි  කඹට අඳයහධඹ 

වඳුනහ ගළීමභ  අඳයහධඹ නිසි ශර විභර්ලනඹ කිරීභ  

අඳයහධෙරුහ අල්රහ ගළීමභ  ඉ භනින් නඩු ඳළරීභ  ඉ භනින් 

නඩු විබහගඹට ගළීමභ  හර්ථෙ ශර ඳළමිණිල්ර ශභශවඹවීභ  

යදෙරු කිරීභ ව දණ්ඩනඹ ඹන දීර්ඝ අඳයහධ යු ිල 

ක්රිඹහදහභඹ  ිලශඵනහ   කල්ලුම් ගව ශනොශයි  යජ ෙහරශේ 

හශේ උර තළබීභ ආඳසු ශගනහත් මරහනහර  ගරු භන්ත්රීුමභනි 

අඳයහධෙරුශ  ළරැදිෙරුශ  ෙයන්න ඵළරි නම් ළඩ  නළවළ  

කභ නිහ අය භහ ෙලින් වන් ෙශ කෙ step කෙ  ශවෝ miss 

වුශටොත් ශම් කුභන දඬුභ ිලබුටත් ළඩ  න්ශන් නළවළ  කභ 

නිහ අලය න්ශන්   කෙ කෙ පුරුෙ ල ිලභත් කිරීභයි  

විශලේශඹන්භ සත්රීන් ව ශභයින්ට කශයහි ෙයන අඳයහධරදී 

ශඳොලිස නිරධහරින්  ඳළමිණිල්ර ශභශවඹන්නන් ව විනිසුයන් 

කළනි ෙහයටහ පිිබඵ ංශේදී කිරීභ අතයලයයි  ශභොෙද  අපි 

තභත් සිටින්ශන් පුරුහධිඳතය ශඵොශවෝදුයට ිලශඵන 

භහජඹෙයි  ඊශඟට ශඳොලීසිඹට අලය පුහුණුවීම්  අලුත් ක්රභ - 

modern methods -   හශේභ ඳරී ට  නඩු ඳළරීභ ව නඩු 

විබහග ආදිඹ  ප්රභහදඹ  නළුම  ඉටු කිරීභ ළනි ෙහයටහ ඉතහභත් 

අලයයි   කශවභ නළුම අන්ිලභ පිඹය න දඬුභ ගළන විතය  

ෙථහ ෙශහට අපි ශෙොවහටත් ඹන්ශන් නළවළ  

ඊශඟට  භහජ හධෙ - social factors- පිිබඵ ශොඹහ 

ඵළලිඹ යුුමයි  දරුන්ශේ අනහය ෂිත ටපිටහ පිිබඵ ශොඹහ 

ඵළලිඹ යුුමයි  අඳ දන්නහ ඳරිදි  භවය භේරු පිට යට ඉන්නහ; 

රැකිඹහරට ඹනහ  කවිට ඔවුන්ශේ ශභයින්ශේ ආය හ ගළන 

ශොඹහ ඵළලිඹ යුුමයි  අඳට  ශගොල්රන්ට කිඹන්න ඵළවළ  "පිට යට 

ඹන්න කඳහ" කිඹරහ   ෙ  ශගොල්රන්ශේ අයිිලඹ  අඳට කිඹන්න 

ඵළවළ  "යසහට ඹන්න කඳහ" කිඹරහ  නමුත් භහජඹට ගී භ  -

a social responsibility කෙ  - ිලශඵනහ  ශම් පිිබඵ ෙටයුුම 

කිරීභට    හ ශේභ ප්රභහටත් දළීමභ  රඵහ ශදන්නට ඕනෆ   

අද අඳ දන්නහ  ශරෝෙඹ පුයහභ ශභහ අඳචහය සිදු න ඵ  

ෙනගහටුශන් වුටත් භහ කිඹන්න ඕනෆ  ශම් අඳයහධරට කිට්ටු 

නෆදෆඹන් ම්ඵන්ධ ඵට ංඛ්යහ ශල්ඛ්නලින් ශඳන්නුම් ෙයන 

ඵ    පිිබඵ ශදභේපිඹන් දළනුත් ෙයන්න ඕනෆ  ශභඹන්ට 

ඳහ ඳහල්ලින් ඹම් දළනුත් කිරීභ  කිරීභ අතයලයයි  කළනි 

පිඹය ගන්ශන් නළිල අහන පිඹය ගළන ෙථහ ෙයරහ ළඩ  

නළවළ   

භයට දණ්ඩනඹ පිිබඵ ෙථහ කිරීශම්දී භහ ශම් ෙරුණු ටිෙත් 

කිඹන්න ෙළභළිලයි  දකුණු අප්රිෙහශේ සුප්රසිේධ නඩු  න 

භ න්ඹහශන් නඩුශේදී භයට දඬුශම් ීමතයනුරුරබහඹ 

පිිබඵ ප්රලසන භුම වුටහ  යසථහධිෙයටඹ ශභශේ කිේහ: 

“The greatest deterrent to crime is not the death penalty, but 

the likelihood that offenders will be apprehended, convicted 

and punished. It is that which is lacking in our criminal 

justice system." කහි සිංවර ඳරිර්තනඹ ශභඹයි  අඳයහධ 

ළශළ වීශම් ශරොකුභ නිහයෙඹ න්ශන් භයණීඹ දණ්ඩනඹ 

ශනොශේ    ව ෙලී යදෙරුන් අල්රහ නඩු ඳයහ දඬුම් කිරීභට 

ඇිල වළකිඹහයි  අශප් අඳයහධ යු ිල විනිලසචඹ ක්රභ ඳේධිලඹ ුමශ 

නළත්ශත්ද කඹයි   

භහ ශේලඳහරන ලශඹන් රංෙහ භ භහජ ඳ ඹට 

ම්ඵන්ධයි වළදුශණ් ළඩුශණ්  රංෙහ භ භහජ ඳ ශේ නහඹෙ 

ආචහර්ඹ කන්  කම්  ශඳශර්යහ භවතහ 1936 දී යහජය භන්ත්රට 

බහශේදී කිඹහ සිටිඹහ   "දතට දත  ව ඇට ඇ  ඹන ඳළරැණි 

භතශඹන් අඳ දුරු විඹ යුුමයි" කිඹරහ  

ආචහර්ඹ ශෙොල්වින් ආර්  ද සිල්හ භළිලුමභහ 1956 දී 

ඳහර්ලිශම්න්ුමශේදී කිේහ  "යහජයඹට ඕනෆභ කෙ  අයශගන ආඳසු 
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ඳහර්ලිශම්න්ුම 

ශදන්න පුළුන්  නමුත් ගත්ශතොත් ආඳසු ශදන්න ඵළරි කෙ ශදඹ  

ිලශඵනහ    තභයි ජීවිතඹ" කිඹරහ    නිහ අඳ ඉතහභත්භ 

ප්රශේලම් න්න ඕනෆ  ශභොෙද  ශරෝෙඹ පුයහභ නි ර්ශදෝෂී 

පුේගරයින් භයට දණ්ඩනඹට ර  ශරහ ිලශඵනහ   

කංගරන්තශේ 1950 දී ිලබුණු සුප්රසිේධ නඩු  තභයි  ිලභිල 

කන්ස ම්ඵන්ධශඹන් ව නඩු  ඔහු කල්රහ භයරහ අවුරුදු 

ගටනහෙට ඳසශේ ශජෝන් ක්රිසටි නභළිල පුේගරශඹ  කිේහ  

"ඔහු ශනොශයි භභ තභයි මිීම භළරුභ ෙශශේ" කිඹරහ  ඔඹ හශේ 

උදහවයට ගටනහ  ිලශඵනහ  උුමරු අඹර්රන්තශේ ගළටුභ 

ිලබුණු ෙහරශේ ඳළුමණු නඩු ශදෙ  ිලශඵනහ  "Guildford 

Four" කිඹරහ "Guildford" කිඹන pub කෙට ශඵෝ ම්ඵ ගළීනභ 

ම්ඵන්ධශඹන් නඩු  ිලශඵනහ    හශේභ "Maguire Seven" 

කිඹරහ තත් නඩු  ිලශඵනහ  ඳශමුළනි නඩුශන් වතය 

ශදශන  යදෙරුන් වුටහ  ශදළනි නඩුශන් වත් ශදශන  

යදෙරුන් වුටහ  ශම් නඩුරදී ඔවුන් යදෙරුන් වු ශණ් ඔවුන් 

ෙශ ඳහශඳෝච්චහයට අනුයි  උහවිඹ කිඹහ සිටිඹහ  ශම් 

ඳහශඳෝච්චහයට ඔවුන් ෙළභළත්ශතන්භ ෙශ  හඹ කිඹරහ  ශවො 

ශරහට   න ශෙොට භයට දඬුභ ඉත් ෙයරහ ිලබුටහ  අවුරුදු 

ගටනහෙට ඳසශේ කිබදයවු වුටහ  ඔවුන් ෙශ ඳහශඳෝච්චහයට 

ඵශරන් ගත්  හඹ කිඹරහ  ශවො ශරහට   න ශෙොට භයට 

දඬුභ ිලබුශණ් නළවළ  1994 දී රුසිඹහ ශේ ඳනස ශදශදශනකු භයහ 

දළම  ඇන්ශේ විෙටිශරෝ නභළිල serial killer ශෙශන  සිටිඹහ  

ඔහු කල්රහ භළරුහ  ඔහු කල්රහ භළරීභට ශවේුම වුණු කෙ 

මිීමභළරුභ  වහ   න ශෙොටත් ඇශර ළන්ඩර් 

ක්රළේශචන්ශ  නභළිල ශන ශෙශනකු කල්රහ භයරහ ඉයයි  

ශඳොලීසිඹ කිඹහ සිටිඹහ  "We wanted to stop the killings 

quickly" කිඹරහ    නිහ අයට මිනිශව  අයශගන ගිඹහ   

ඇශභරිෙහශේ භයට දඬුභ ම්ඵන්ධශඹන් ව ංඛ්යහ - figures 

- ගළන අඳ අද ෙථහ ෙශහ  මරහනහර  ගරු භන්ත්රීුමභනි  

ඇශභරිෙහශේ භයට දඬුභ ිලශඵන ප්රහන්තර සිදු න අඳයහධ 

ව භයට දඬුභ නළිල ප්රහන්තර සිදු න අඳයහධ ප්රිලලතඹ අතය 

ිලශඵන ශන පිිබඵ දත්ත ඇුමශත් ශල්ඛ්නඹ වළන්හඩ් 

හර්තහට ඇුමශත් කිරීභ වහ භහ වභළග * ෙයනහ   

1991 සිට 2013 ද හ ෆභ අවුරුේදෙභ භයට දඬුභ ිලශඵන 

ප්රහන්තර crime rate කෙ ළඩියි  1991 කඹ සිඹඹට 7  ඳභටයි  

අද කඹ සිඹඹට 22  ද හ ළඩි ශරහ ිලශඵනහ  භවය 

අවුරුදුර කඹ සිඹඹට 44 ද හ ළඩි ශරහ ිලශඵනහ  කයින්භ 

ශත්ශයනහ  භයට දඬුභ නිහයෙඹ  ශනොශයි කිඹරහ   

2008 දී ඉවශ ශඳොලිස නිරධහරින් 500ෙශගන් ඇහුහ  ඵර 

අඳයහධ ළශළ වීභට භයට දඬුභ ක්රිඹහත්භෙ කිරීභ ශෙොඳභට 

ළදගත්ද කිඹරහ  ඔවුන්ශගන් අිලවිලහර ප්රභහටඹ  කිඹහ සිටිඹහ  

 ෙ තභයි අඩුභ ටිනහෙභ  ිලශඵන හධෙඹ කිඹරහ    අනු 

අඳට ශඳීම ඹනහ  ශභඹ ළයදිෙරුන් සිඹලු ශදනහභ කල්රරහ  

විදුලි පුටුට ඹරහ ගන්න පුළුන් විඳුභ  ශනොශයි කිඹරහ   

මරහනහර  ගරු භන්ත්රීුමභනි  "Journal of Criminal Law 

and Criminology"හි ඳශව ආචහර්ඹ භයිෙල් කල්  රැඩශරට්ශේ 

ලිපිශඹන් ශෙොට  භභ ඊශඟට උපුටහ ගන්න ෙළභළිලයි    

ලිපිශේ ඔහු ශභශේ කිඹනහ  

I quote: 

“Our survey indicates that the vast majority of the world's top 

criminologists believe that the empirical research has revealed the 

deterrence hypothesis for a myth....”  

ශරෝෙශේ සිටින ඉවශභ අඳයහධ විදයහඥයින් කිඹහ සිටිනහ  

"ශම්ෙ මිතයහ " කිඹහ  ඔවුන්ශගන් සිඹඹට 88 2  කිඹහ සිටිඹහ  

"භයණීඹ දණ්ඩනඹ නිහයෙඹ  ශනොශයි" කිඹරහ   

 

ූලළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, your time is over.   

 

ගරු (ආචළර්ය) ජයම්පති විරමරත්න මශ ළ 
(ரண்புறகு (கனரறற) ஜம்தற றக்த்ண) 

(The Hon. (DR) Jayampathy Wickramaratne) 

මරහනහර  ගරු භන්ත්රීුමභනි  භට මිනිත්ුම ශදෙ  ශදන්න  

ඊශඟට ඇශභරිෙහශේ ශරේසධහධිෙයටශේ සිටි තර්ගුඩ් භහර්ල් 

නභළිල සුප්රසිේධ විනිලසචඹෙහයයශඹකුත් කිඹහ සිටිඹහ  "භයණීඹ 

දණ්ඩනඹ නිහයෙඹ  ශනොශයි" කිඹරහ  He stated, I quote: 

“In light of the massive amount of evidence before us, I see no 

alternative but to conclude that capital punishment cannot be 

justified on the basis of its deterrent effect.” 

අඳයහධ නඩුරට ශඳීම සිටින ීමිලඥරු දන්නහ ළරසුම් 

ෙයරහ භයන ශෙොට - in planned murders - ඔවුන් දඬුභ දිවහ 

ඵරන්ශන් නළවළ කිඹරහ  ඔවුන් හිතන්ශන්  "ශම්ෙ foolproof. අපි 

අහු ශන්ශන් නළවළ" කිඹරහයි  ශම් පිිබඵ ද ඇශභරිෙහශේ 

අයෝඹහචනහධිෙයට විනිලසචඹෙහයයශඹ  සිටි කච් ලී  ශයොකින් 

කිඹහ සිටිනහ  ශභන්න ශභඹ  

 I quote: 

“Persons contemplating murder do not sit around the kitchen table 

and say I won't commit this murder if I face the death penalty, but I 

will do it if the penalty is life without parole.” 

ඔවුන් ෙල්ඳනහ ෙයන්ශන් නළවළ  "භයට දඬුභ ිලශඵන නිහ 

භභ ශම්ෙ ෙයන්ශන් නළවළ  ජීවිතහන්තඹ ද හ හිය දඬුභ රඵහ 

ශදනහ නම්  ෙට ෙභ  නළවළ" කිඹරහ  කශවභ ශන්ශන් නළවළ  

මරහනහර  ගරු භන්ත්රීුමභනි  ගරු හිරුනිෙහ ශප්රේභචන්ද්ර 

භන්ත්රීුමමිඹ කිේ කෙ ෙහයටඹ  පිිබඵ භභ කෙඟ ශනහ    

තභයි  භවය ළයදිරට ිලශඵන දඬුශම් සබහඹ  භභ හිතන 

විධිඹට  හ පිිබඵ අඳ හෙච්ඡහ ෙශ යුුමයි    හශේභ දිගටභ 

යදෙරුන් ෙයන්න ඇඳ දීභ පිිබඵත් අපි හෙච්ඡහ ෙශ යුුමයි  

නමුත්  අපි දිඹ යුත්ශත් අඳයහධ යු ිල ප්රිලචහයඹ   not a knee-

jerk reaction. Otherwise, we would only be scratching the 

surface; අපි නිෙම් භුම පිට හූයනහ විතයයි   

මරහනහර  ගරු භන්ත්රීුමභනි  අහන ලශඹන්  භවහචහර්ඹ 

ශඵල්රන්විර විභරයත්න හිමි ඳසු ගිඹ 27න දහ "යහඹ" පුත් 

ඳතට දුන්න interview  කශ  ශෙොටස කිහිඳඹ  කිඹන්නට භභ 

ෙළභළිලයි  කහි ශභශේ වන් නහ: 

"     අශප් භහජඹ ුමශ ශභළනි ිලරින් සිේධීන් ඇිල ශන්න මිනිහ 

ශඳරශඵන ශවේුම ෙහයටහ ිලශඵන්න පුළුන්  අපි  හ ශභොනත් 

ශවොඹන්ශන් නළිල ීමිලඹ අතට ගන්න ඹනහ  යටෙ ීමිලඹ  ගළන 

ශනොදන්නහ ශවෝ ීමිලඹ  නළිල යටෙ මිනිසසු වළසිශයන්ශන් ශම් විධිඹටයි  

293 294 

ගගරු (ආචහර්ඹ) ජඹම්ඳිල වික්රභයත්න භවතහ  

————————— 
*  පුවහ කළතේ  බළ ඇ . 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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    ළයදිෙරුන්ට   ශවෝ අඳයහධෙරුන්ට දඬුම් අලයයි   හට ක්රභ ව 

විධි ෙසෙය ගත යුත්ශත් බුේධිභුමන් හෙච්ඡහ කිරීශභන්      මිනිසසු ෙෆ 

ගවපු ඳිබඹට ළයදිෙරුන්ට දඬුම් ශදන යට  යහජයඹ  ශරෝශ  

ශෙොශවේත් නළවළ " 

භභ හිතන විධිඹට ශම්හ අපි ඵයඳතශ ශර හෙච්ඡහ ෙශ යුුම 

ෙරුණුයි  නිෙම් භුම පිට - surface - විතය  හූයරහ  knee-jerk 

reactionsලින් ශභළනි ප්රලසන විඳීභට ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කිරීභ 

ගළන අඳ නළත රෙහ ඵළලිඹ යුුමයි  ශඵොශවොභ සුමිලයි  

 
ූලළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මීශඟට ගරු බිභල් යත්නහඹෙ භන්ත්රීුමභහ   

ඊ ට ප්රථභ ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභහ මුරසුන ගන්නහ 

ඇත  

 
අනතුරුල ගරු එඩ්ලඩ් ගුණතවේකර මශ ළ ූලළවනතයන් ඉලත් 

වුතයන්  නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ මුළවනළරඪ විය. 
அன் தறநகு, ரண்புறகு ட்ட் குரசக அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்று அகனர, தறறச் சதரரகர் கனக 

கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 
and MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 
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ගරු බිමල් රත්නළයක මශ ළ  
(ரண்புறகு தறல் த்ரக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ශභභ ෙල් තළබීශම් විහදඹට 

ජනතහ විමු ිල ශඳයමුට ශනුශන් භට ශඳය අදවස දළ ව ගරු 

(මදය) නලින්ද ජඹිලස භන්ත්රීුමභහ ෙරුණු ී ඳඹ  ඉදිරිඳත් 

ෙය ිලබුටහ   ඊට අභතය ඹම් ෙහයටහ ී ඳඹ  ඉදිරිඳත් ෙයන්න 

භභ ෙළභළිලයි  

මුලින්භ ගත්ශතොත් අද ගරු බහ ුමශ භුම ශරහ ිලශඵන 

ෙරුණුත්  භහජඹ ුමශ ිලශඵන ෙරුණුත් අනු අශප් යශට් 

ශීරශඹන් ළඩින අඳයහධ ව ශභහ අඳචහය ම්ඵන්ධශඹන් භයට 

දණ්ඩනඹ උත්තයඹ ශනශභයි කිඹරහ ළරකිඹ යුුම ශඳොදු භතඹ  

ිලශඵන ඵ ශඳශනනහ  ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  දළන් 

භහජඹ දිවහ ඵළලුහභ ශභහ අඳචහය ව විශලේ ගටශේ තීව්ර 

අඳයහධරට විරුේධ නළත්ශත් ෙවුද? ඵළලුහභ ශම් අඳයහධරට 

ජනභහධය විරුේධයි; ශඳොලීසිඹ විරුේධයි; ගම්හීනනුත් විරුේධයි; 

ඳහර්ලිශම්න්ුමශේ වළභ ශෙනහභ හශේ විරුේධයි; යශට් හභහනය 

භව ජනතහ ගත්ශතොත් ඔවුනුත් විරුේධයි   

ශේඹහ විතය  ශනොශයි  විදයහ ඇුමළු  නම් වන් ෙයරහ 

ිලශඵන ශම් සිඹලුභ දරුන්ශේ ශදභේපිඹන් ගත්තත් ඔවුන්ද 

විරුේධයි ශම් ශන ශේට  ශඳොලීසිඹට අල්රහ ගන්න පුළුන් 

මිනිවහට ශභොනහ වරි ෙයරහ  හිංහ ෙයරහ ළයදිෙරු කිඹන 

පුේගරඹහ ශනොශයි  අපි ඇත්ත අඳයහධෙරු  මුට ගළවරහ කඹහ 

ක ෙ ෙථහ ෙශශොත්  කඹහත් කිඹයි ඇත්තටභ කඹහටත් ශම්ෙ 

ෙයන්න ඕනෆෙභ  ිලබුශණ් නළවළ කිඹරහ  දළන් ප්රලසනඹ 

ිලශඵන්ශන් භහජශේ ඔ ශෙෝභ විරුේධ ශදඹ  දිගටභ ශන 

කෙයි  වළභ ශෙනහභ විරුේධයි ශම් ළයදිරට  ංඛ්යහ ශල්ඛ්න 

ශගොඩ  කිඹපු නිහ ශම් ප්රලසනඹ කෙ තළනකින් අල්රහ ගන්න 

ඕනෆඹ කිඹරහ භභ හිුමහ  ශම් ප්රලසනඹට අදහශ න ෙථහ  

ිලශඵනහ  ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  

ගහෂිඹහ භහර්ශ ස කිඹන න ෙථහෙරුහ ෙථහ  ලිේහ 

"ෙරුභ ෙහය ෙථහ " කිඹරහ  "ෙරුභ ෙහය ෙථහ " තභයි   
ශඳොශත් නභ  ශඳොත ගළන ශගොඩ  විසතය කිඹන්න ශේරහ නළිල 

නිහ භභ ශෙටිශඹන් කිඹන්නම්    ෙථහ ඳටන් ගන්ශන්භ  
න්ිලඹහශගෝ කිඹන පුේගරඹහ අද දශේ  5 30ට භහළු 

ශශශ ශඳොශශේදී භයහ දභනහ කිඹරහ    ෙථහට අනු 
න්ිලඹහශගෝ අද  5 30ට භහළු ශශශ ශඳොශශේදී භයනහ  

 ෙ ශෙොශවොභද දළන ගත්ශත්? ශම් න්ිලඹහශගෝ කිඹන පුේගරඹහ 

ෙහන්තහ  දටඹ ෙයරහ  ඝහතනඹ ෙයනහ    ෙහන්තහශේ 
ශවෝදයඹන් ශදශදනහ දළන්වීභ  අරරහ නගයශේ ප්රසිේධ 

ෙයනහ  "අපි  සිකුයහදහ 5 30ට  භන්නඹකින් ෙඳරහ න්ිලඹහශගෝ  
භයනහ" කිඹරහ   ෙ භයන්න ඉන්න ශදශදනහත් දන්නහ   ෙ 

දන්රහ notice කෙකුත් අරරහ ිලශඵනහ  කතශෙොට   නගයශේ 

ශඳොලීසිඹත්  ෙ දන්නහ; න්ිලඹහශගෝත් දන්නහ; ඔ ශෙෝභ 
දන්නහ    ෙතහශේ ඔ ශෙෝභ සිේධි භට ශභතළන කිඹන්න ඵළවළ  

වළඵළයි    ෙථහශේ සිේධි සිඹල්රභ ශඳශ ගළහිරහ ආහට ඳසශේ    

සිඹලු ශදනහභ දළනශගන සිටිඹදීත්   විධිඹටභ භන්නඹකින් ෙඳරහ 
න්ිලඹහශගෝ භයනහ  න්ිලඹහශගෝ භයන්න ෙලින්    

ශවෝදයඹන් ශදශදනහශගන් පුත් ඳත් ෙරහශේදීන් වහ විවිධ 
පුේගරඹන් අවනහ "දළන් ඔඹශගොල්රන් ඇත්තටභ න්ිලඹහශගෝ 

භයන්න ද ඉන්ශන්?" කිඹරහ    ශවෝදයඹන් ශදශදනහ කිඹනහ  
"ඇත්තටභ අපිට භයන්න ඕනෆ නළවළ" කිඹරහ    ශගොල්රන් 

notice කෙ  අරරහ ිලබුටහට භයනහ කිඹරහ    ශගොල්රන්ටත් 

න්ිලඹහශගෝ භයන්න ඕනෆෙභ  නළවළ  වළඵළයි  අහනශේදී අය 
කිේ විධිඹටභ න්ිලඹහශගෝ  භයනහ   

භභ ශම් ෙථහ ශභතළනට ම්ඵන්ධ ෙයරහ ගත්ශත් ශම් 
නිහයි  න්ිලඹහශගෝ හිටපු නග යශේ මිනිසසු ඔ ශෙෝභ 

න්ිලඹහශගෝ භයන ඵ දන්නහ  සිඹලු ශදනහභ  ෙට විරුේධයි  
න්ිලඹහශගෝ භළරුට  භයපු ශදශදනහත්  ෙට විරුේධයි  වළඵළයි   

අඳයහධඹ ශනහ  අශප් යශට්ත් කශවභයි  විදයහ තරුණිඹ භළරුහට 

අපි ඔ ශෙෝභ විරුේධයි  නමුත්   අඳයහධ දිගටභ ශනහ  
ඇත්තටභ සිදු වී ිලශඵන්ශන් ශභොෙ ද? අපි ශෙඳිරි ගහනහ විතයයි 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  අශප් යශට් ජනතහත්  ශම් 
ඳහර්ලිශම්න්ුමත් ශෙඳිරි ගහනහ  ඔ ශෙෝභ විරුේධයි නම් ශම් 

අඳයහධ ශන්ශන් ශෙොශවොභද? යට ඳහරනඹ ෙයන අඹ ශම් ගළන 
හිතන්න ඕනෆ ශන්  යශට් උගත් අඹ ශම් ගළන හිතන්න ඕනෆ ශන්  

යශට් ශේලඳහරන  භහජ ංවිධහන ශම් ගළන හිතන්න ඕනෆ ශන්  

ඔ ශෙෝභ විරුේධ ශදඹ  දිගටභ ශනහ  කෙ  ශදෙ  
ශනොශයි  ශම් තීව්ර ශර ඝහතනඹ ෙයරහ භයන  හ තභයි හර්තහ 

ශන්ශන්   

භශේ භතෙශේ වළටිඹට මීට අවුරුදු 6ෙට ෙලින්  භහ ෙලින් 
නිශඹෝජනඹ ෙයපු කුරුටෆගර දිසත්රි ෙශේ ජහිලෙ ඳහල් 

කිහිඳඹෙ උස ශඳශ දරුන් ශගනළල්රහ ීමිල ආධහය 

ශෙොමිශභන් ළඩ මුළු  ෙශහ  භව විජඹඵහ විදයහරශේ  
කතළන ළඩිපුය හිටිශේ ගළවළණු දරුන්  කතළනදී   දරුන්ට 

කිේහ තභන්ශේ ආන්නතභ ඥහිලශඹකුශගන්  ලිංගිෙ ලශඹන් -
ගවන  ඵනින  හ ශනොශයි- අඳචහයඹ  ශරහ ිලශඵනහ නම් 

ලිඹහ ශදන්න කිඹරහ  Child abuse  ම්ඵන්ධශඹන්  භවය යටර 

හර්තහ භභ දළ ෙහ  භවය භන්ත්රීරු කිඹනහ child abuse 

කිේහභ   හශේ ලිංගිෙ අඳචහය ඳභට  ශනොශයි ිලශඵන්ශන් 
කිඹරහ  නමුත් ීමිල ආධහය ශෙොමිභ වරිඹටභ ඇහුහ  ඔඵට 

ලිංගිෙ ලශඹන් ශඟභ ඥහ ිලශඹකුශගන් -තහත්තහ  ීනඹහ  භහභහ 

හශේ අඹශගන්- අඳචහයඹ  ශරහ ිලශඵනහද  ශරහ ිලශඵනහ 
නම්  ගම් විසතය  නළිල ලිඹරහ ශදන්න කිඹරහ  තරුට ීමිලඥ 

ෙණ්ඩහඹභ  තභයි   ළඩ මුළු ෙශශේ  භශේ භතෙශේ වළටිඹට  
  ීමිලඥ ෙණ්ඩහඹභ ඇවිල්රහ අඳත් ක ෙ හෙච්ඡහ ෙයපු 

අසථහෙදී කිේහ    දරුන් 400න් දරුන් 16 ශදශන  ලිඹරහ 
ිලබුටහ ආන්නතභ ඥහතීන් න තහත්තහ  ීනඹහ  භහභහ හශේ 

අඹශගන් තභන්ට අඳචහයඹ  ශරහ ිලශඵනහ කිඹරහ  කතළන 

තභන්ට වුණු  ශේ ශනොලිඹපු දරුනුත් ඇිල   
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ඳහර්ලිශම්න්ුම 

අපි ශම්හ ංඛ්යහ ශල්ඛ්නරට දහරහ ඵළලුහට ඳසශේ  -ීමිල 

ආධහය ශෙොමිශම් නිරධහරින්   ශරහශේ කිඹපු විධිඹට- ශභළනි 

සිදුවීම් 1 250  විතය රංෙහශේ අවුරුේදෙට හර්තහ ශනහ  

නමුත් ඇත්තටභ සිදු න ප්රභහටඹ   හශේ ද ගුටඹ   

කතශෙොට තය ප්රභහටඹ 12 000  විතය ශනහ    හශේ 

අවුරුදු දවඹ  ගිඹහභ තභන්ශේ තහත්තහශගන් දටඹ වුණු දරහ  

තභන්ශේ ීනඹහශගන් දටඹ වුණු දරහ ගටන 120 000   

125 000  විතය ශනහ  අපි   හශේ ශේදහචෙඹ  ිලශඵන 

භහජඹෙයි ජීත් න්ශන්  භභ කිඹන්ශන්  ෙයි   

ශම් ගළන ෙථහ ෙයන්නට තර්ෙ ශගොඩ  ිලශඵනහ  භයට 

දඬුභ   වහ උත්තයඹ ශනොන ඵ අපි ෙවුරුත් දන්නහ  

භයට දඬුභ  ෙට උත්තයඹ ශනොශයි තභයි  නමුත් අපි ශෙඳිරි 

ගහනහ විතයයි  අපි ශෙඳිරි ගහනහ විතයයි    නිහ ගහෂිඹහ 

භහර්ශ ස කිේහ හශේ ඔ ශෙොභ දළන දළන ශම් අඳයහධ ශන්න  

ඉඩ දීභ ශනුට   හට ශවේුම  ශභොනහද කිඹරහ  ශොඹහ ගළීමභට 

අඳට ගී භ  ිලශඵනහ  අපි දකින විධිඹට  ෙට  භහජභඹ 

ශවේුම  ිලශඵන්ශන්   දටඹ ශරහ භළශයන ශම් දරුන් අතය 

සිඹඹට කෙ ත් නළවළ ඉවශ ධනත් ඳවුල්ර දරුන්  ඔවුන්ට 

කශවභ ශනහ නම් ශවොයි කිඹරහ භශේ කිසිභ අදව  නළවළ  

ෙවුද ශම්හට ශගොදුරු න දරුශෝ? විදයහ කිඹන්ශන් ෙවුද? ශේඹහ 

ශදේමි කිඹන්ශන් ෙවුද?     ඵහුතයඹ  දරුන්ශග ශගල්ර 

CCTV නළවළ  ඳසු ගිඹ ෙහරශේ  ශම් ප්රලසනරට උත්තය ලශඹන් 

ශඹෝජනහ ෙයරහ ිලබුශණ් ශම් CCTVයි  කශවභ නම් අශප් යශට් 

දරුශෝ වළභ ශෙනහශගභ ශගල්ර CCTV වයි ෙයන්නට ඕනෆ 

තත්ත්ඹකුයි ිලශඵන්ශන්  ප්රලසනඹ ිලශඵන්ශන් අපි ශම් යට 

ෙයශගන ඹන විධිඹ ුමශයි    ෙහයටඹයි භට මුලින්භ කිඹන්න 

ිලශඵන්ශන්  

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි    හශේභ භයට දඬුභ 

ම්ඵන්ධත් ෙරුට  කිඹන්න  ඕනෆ  අපි ජනතහ විමු ිල 

ශඳයමුට විධිඹට ඳසු ගිඹ භළිලයටඹ ුමශදීත්  භළිලයටඹට 

ඳසු ර්තභහන ආණ්ඩුටත්  ජනහධිඳිලයඹහටත් ඉදිරිඳත් ෙශ 

ශඹෝජනහලිශේ    කෙ විශලේ ශඹෝජනහ  ිලශඵනහ  ශභහ වහ 

සත්රී දට පිිබඵ විශලේ අධිෙයටඹ  ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්න 

කිඹරහ  දළන් ශම් ගරු බහශේදී ීමිලශේදීන් ශගොඩ  ශදනහ ෙථහ 

ෙශහ  ශම් සත්රී දට ව ශභහ අඳචහය සිේධ ශන්ශන්   වහ 

ිලශඵන දඬුභ භදිෙභ නිහ නම් ශවෝ කශේ හර්තහ ශරහ 

ිලශඵනහ නම්  අඳට භයට දඬුභ ගළන ශවෝ කළනි ශදඹෙට ඹන 

කෙ ගළන ෙථහ ෙයන්නට පුළුන්   

භට භතෙයි ශයෝසි ශේනහනහඹෙ භළිලනිඹ ශභහ ෙටයුුම යහජය 

අභහතයරිඹ ලශඹන් සිටි ෙහරශේ භහත් භඟ රඳහවනිශේ 

"ටන" කිඹන විහදඹට ම්ඵන්ධ වුටහ  විදයහ දළරිඹ දටඹ ෙය 

භයහ දභහ ිලබ ෙහරශේ  කුමමිඹ කදහ  ංඛ්යහ ශල්ඛ්න අනු කිේහ  

ශභළනි අඳචහය වහ ශචෝදනහ රඵන පුේගරඹන්ශගන් සිඹඹට 

ුමනෙට ඳභටයි දඬුම් රළශඵන්ශන් කිඹරහ  දරුන් සිඹඹෙට 

ඹම් කිසි අඳචහයඹ  වුශටොත්  යදෙරුන්  ුමන්ශදශනකුට 

ඳභටයි දඬුම් රළශඵන්ශන්    නිහ  දඬුශම් ප්රභහටඹ ශනොශයි 

ප්රලසනඹ ශරහ ිලශඵන්ශන්  ඇත්තටභ දඬුම් රළශඵන්ශන් නළිල 

කෙයි ප්රලසනඹ ශරහ ිලශඵන්ශන්  ඇත්තටභ දඬුම් රළශඵන්ශන් 

නළවළ  

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

නඩු අවන්ශන් සිඹඹට 3යි නම්  දඬුම් ඊටත් අඩුයි හශේ  

ගරු බිමල් රත්නළයක මශ ළ  
(ரண்புறகு தறல் த்ரக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 

භට   ගළන වරිභ අශඵෝධඹ  නළවළ  ගරු නිශඹෝජය 

ෙථහනහඹෙුමභනි  කශවභත් ශන්න පුළුන්  භවයවිට 

ශදඳහර්තශම්න්ුමර ිලශඵන අඩු ඳහඩුෙම් නිහත්  ෙ ශන්න 

පුළුන්  නිලසචිත ලශඹන් ගත්ශතොත් නඩුලින් ළයදිෙරුශෝ 

ශන්ශන් සිඹඹට 3යි  අඳට ශෙොශවොභත් කිඹන්න ඵළවළ   

ඔ ශෙොභ ළයදිෙරුශෝ ෙයන්න කිඹරහ    නිහ අපි ශඹෝජනහ 

ෙශහ  ශම් ම්ඵන්ධ විශලේ අධිෙයටඹ  පිහිටුන්න කිඹරහ    

ෙහයටඹ අශප් ප්රිලඳත්ිල ප්රෙහලනඹටත් දළම්භහ  විශලේභ ශේ   

ශභඹයි  ගරු ජනහධිඳිලයඹහ විදයහ දළරිවිඹශේ ඝහතනශඹන් ඳසු  

ඹහඳනඹට ගිහින් ශඳොශයොන්දු වුටහ විශලේ අධිෙයටඹ  

පිහිටුනහ කිඹරහ  නමුත් අපි දකින වළටිඹට විශලේ අධිෙයට 

100  පිහිටවත් ශම් ශභහ අඳශඹෝජන නතය ශන්ශන් නළවළ; 

අඩු ශන්ශන්ත් නළවළ  නමුත් ශම් ළයදි ෙයන පුේගරඹන් ළඩි 

ප්රභහටඹෙට   වයවහ දඬුම් රළශඵනහ  

භභ උදහවයටඹ  කිඹන්නම්   ජඹම්ඳිල වික්රභයත්න භළිලුමභහ 

උදහවයටඹට ගත්තහ දකුණු අප්රිෙහ  දකුණු අප්රිෙහශේ ශභහ 

අඳශඹෝජන ම්ඵන්ධ විශලේ අධිෙයට ඳේධිලඹ  පිහිටුහ 

ිලශඵනහ  දකුණු අප්රිෙහශේභ ශනත් හභහනය උහවිර ශභහ 

අඳශඹෝජන ව සත්රී දට ම්ඵන්ධ නඩු ඇහුහභ  සිඹඹට 7 5   

සිඹඹට 8  හශේ ප්රභහටඹ  තභයි දඬුම් රඵන්ශන්  නමුත් ශම් 

ශභහ අඳශඹෝජන පිිබඵ විශලේ අධිෙයටඹ විශලේඥ පුහුණු  

හිත ීමිලශේදීන්  ශඳොලිස නිරධහරින් ව භශනෝ විදයහඥඹන් 

ම්ඵන්ධ ෙයශගන ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්ශන්  ශම් විශලේ අධිෙයටඹ 

ුමිබන් අවන නඩුර ළෙෙරුන්ශගන් සිඹඹට 75ෙට ආන්න 

පිරි  ළයදිෙරුන් ඵට ඔප්පු ශනහ  අශප් යට ගත්තත්  

දකුණු අප්රිෙහ ගත්තත්  ශරෝෙශේ කුභන යට  ගත්තත් 

අවම්ශඵන් සිේධ න ශේල් වළරුටහභ  කෙ ළයඹ  ශභළනි 

ශදඹ  ෙශ පුේගරඹන් ශදශනි  ුමන්ශනි  වතයශනි ළශර්ටත් 

  වහ ශඳරශමනහ   ෙ   පුේගරඹන්ශේ ශඳෞේගලිෙ 

ප්රලසනඹ  ශනොශයි  අංෙ කිඹනහ නම් ළඩිභ ගළවළනු 

ංඛ්යහ  භඟ  -භශේ චන නයෙද දන්ශන් නළවළ- ළඩිභ 

ෙහන්තහන් ප්රභහටඹ  භඟ නිදිඹන ශෙනහ වීයඹහ ෙශ 

භහජඹ  ශන් අද ිලශඵන්ශන්   ෙ ශන් ඇත්ත  

 ෙ තභයි ශඳොයත්තඹ  නළුශෝ  නිිබශඹෝ ඔ ශෙොභ -  ෙ 

තභයි ශඳොයත්තඹ  අශප් ජනභහධය ඳභට  ශනොශයි  අශප් 

භසත ංසෙිිලඹභ වළදිරහ ිලශඵන්ශන් කශවභයි  කභ නිහ ශභහි 

වින්දිතඹහ - victim - ඵට ඳත් ශන්ශන් ශේඹහ ශදේමි 

ශනොශයි   ෙට ම්ඵන්ධ පුේගරඹහයි  භභ දන්ශන් නළවළ   

ශෙොණ්ඩඹහද  තට්ටඹහද කිඹරහ  ඔහුත් ශම්ශ  වින්දිතශඹ  

ශනහ  ඇයි? ඔහුට ඵරඳෆම් ෙයනහ  "ශභොනහ වරි ෙය ගනින්" 

කිඹරහ  ශගෝල් ශෂේස ශවෝටරඹට වරි  හිල්ටන් ඵළංශෙො  

ශවෝටරඹට වරි ඔහුට ඹන්න ඵළවළශන්    නිහ ඔහු 

ශෙොටශදනිඹහශේ ශගඹ  අසට රිංගනහ ශන්න පුළුන්    

නිහ ශභහි භහජභඹ ෙතහන්දයඹ  ිලශඵනහ  භට   ඳළත්ත ගළන 

ශනොශයි කිඹන්න ඕනෆෙභ ිලශඵන්ශන්   ශම් ළරැේද ශනහ  

 ෙ නතය ශන්ශන් නළවළ  ශම් ක්රභඹට ශම් ළරැදි නතය ෙයන්න 

ඵළවළ  ශභොෙද ශභහි මරඹ  ගළටගළහිරහ ිලශඵන්ශන් ෙහන්තහ 

නිදව ම්ඵන්ධ ප්රලසනඹත් ක ෙ නිහ  කෙ තහෙට ඩහ සත්රී 

දට  ශභහ අඳචහය ෙයන පුේගරඹන් තභයි ශම් ළරැදි ළඩි 

ප්රභහටඹෙට  ග කිඹන්ශන්     නිහ ප්රධහන ලශඹන් ඉතහභ 

යර ප්රිලංසෙයටඹ  විධිඹට අපි  ශඹෝජනහ ෙයන්ශන්   විශලේ 

අධිෙයටඹ  පිහිටු වීශභන් ශම් ළරැදි ෙයන අඹට දඬුම් රඵහ දීභ 

ෙයන්න පුළුන්ඹ කිඹරහයි  දළන් ශේඹහ දළරිඹ ජීුමන් අතය 

නළවළ ; විදයහ දළරිඹ ජීුමන් අතය නළවළ  නමුත් ජීත් සිටින  

ශරොකු පිරි  සිටිනහ ශන්  කතශෙොට ඔවුන්ට ශඳශනනහ 

297 298 

ගගරු බිභල් යත්නහඹෙ භවතහ  
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තභන්ශේ අඳයහධෙරුහ හිශර් කිඹරහ  දළන් ශම්ශ  ිලශඵන 

ශරොකුභ ප්රලසනඹ තභයි විශලේශඹන්භ ගළවළණු ශභයින්ට අදහශ 

ශභළනි ශේල් සිදු වුටහභ ගළවළණු ශභයි වළභ ශේරහෙදීභ 

හිතන ශදඹ  තභයි  තභන්ශේ ළරැේශදන් ශභඹ සිදු වුශණ් කිඹන 

කෙ  "භං අඳයහශේ ව ගිශේ  භභ අඳයහශේ උශේ ගිශේ  භභ 

අඳයහශේ mobile phone කෙ ශගනිච්ශච් නළත්ශත්" කිඹරහ ඔවුන් 

හිතනහ  ඔඹ විධිඹට ශභහි  ළරැදිෙරුහ ඵට තභන්භ ඳත් 

ශනහ   

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තභන්ටභ ලහඳ ෙය ගන්නහ  
  

ගරු බිමල් රත්නළයක මශ ළ  
(ரண்புறகு தறல் த்ரக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අන්න වරි  තභන්ටභ ලහඳ ෙය ගන්නහ    නිහ අපි 

කිඹන්ශන් ශම් වහ විශලේ අධිෙයටඹ  පිහිටුන්න කිඹරහයි   

අපි දකුණු අප්රිෙහ ගත්ශතොත්  කහි භවය දරුන් ඉන්නහ 

තභන්ශේ දෙඹහ ඵරන්නත් ෙළභළිල නළවළ  ඔවුන් ඵඹයි  කභ 

නිහ   වහ ශනභභ අධිෙයටඹ  වදරහ ිලශඵනහ  

අඳයහධෙහයඹහ ශනභ ශදොයකිනුත්  දටඹට ර වුණු දරුහ 

ශනභ ශදොයකිනුත් තභයි අධිෙයටඹට ශගශනන්ශන්  භවය 

දරුන් ඉන්නහ අඳයහධෙරුන්ශේ මුහුට ඵරන්න ඵඹයි  කභ 

නිහ ඔවුන්ට  ශනභ වීඩිශඹෝ ෙහභයඹ  දීරහ ිලශඵනහ  භශනෝ 

විදයහඥඹන් භන්න් තභයි   දරුන්ශේ ප්රලසන ගන්ශන්    නිහ කභ 

අධිෙයටඹ ගත්තහභ කඹ නඩු අවන තළන  හශේභ     වින්දිතඹහ 

ඳරිපර්ට නළත භහජගත කිරීභට උත්හව දයන තළනකුත් 

ශනහ  භභ හිතනහ ශම් යශට් නහසිල ෙයන මුදල් ෙන්දයහශන් 

ශෙොට ත් ශඹොදහ ශභළනි විශලේ අධිෙයටඹ  පිහිටුනහ 

නම්   අඩුභ තයශම් තභන් ට අඳයහධඹ ෙයපු මිනිහ හිශර් ඉන්නහ 

කිඹරහ හිතරහ බිඹ  නළිල ජීත් න්නටත්  වින්දිතඹහට අයිිලඹ 

රළශඵනහ කිඹරහ  කශවභ නළිල ශභභ අඳයහධ සිදුවීභ නතය 

ශන්ශන් නළවළ   

අහන ලශඹන්  "රංෙහ" පුත් ඳශත් ඳශවී ිලබුණු 

නසරුදීන්ශේ ෙථහ ගළනත් භභ ශම් අසථහශේ දී කිඹන්න 

ෙළභළිලයි  භභ  ෙත් කිඹරභ භශේ ෙථහ නතය ෙයන්නම්  

නසරුදීන් හිටපු යශට් යිජු රුශෝ කිේලු ශඵොරු කිඹන වළශභෝභ 

කල්රහ භයට දඬුභ රඵහ ශදනහ කිඹරහ  යිජුරුශෝ ශභඹ 

තයගරුෙයි ෙයන්ශන්  කුමභහ ශඵොශවොභ තයහදී යජ 

ශෙශන      නිහ කුමභහ හිතනහ  ශඵොරු කිඹන අඹට දඬුම් 

ශදන්නට ඕනෆ කිඹරහ  ශඵොරු කිඹරහ වසු වුණු මිනිසුන් සිඹ 

ගටන    විධිඹට කල්රහ භයන්න ඳටන් ගත්තහ  දළන් නසරුදීන්ට 

ශභඹ දියන්ශන් නළවළ  ද දහ නසරුදීන් ශම් ආෙහයශඹන් 

භයට දඬුභ ක්රිඹහත්භෙ ෙයන තළනට ගිහිල්රහ කිඹරහ ිලශඵනහ 

"භභ භළශයන්න ෙළභළිලයි  භභ ආශේ කල්ලිරහ භළශයන්න" කිඹරහ  

දළන් ශම් නිරධහරින් දන්නහ  නසරුදීන් කිඹන්ශන් ශඵොරු ඹ 

කිඹරහ  නසරුදීන්ට වුභනහ  නළවළ කල්ලිරහ භළශයන්න  

ඇත්තටභ ගත්ශතොත් නසරුදීන් කල්රහ භළරිඹ යුුමයි  ශභොෙද  

ඔහු ශඵොරු  කිඹන නිහ  වළඵළයි  කල්රහ භළ රුශොත් ශභොෙද 

ශන්ශන්? කල්රහ භළරුශොත් කල්රරහ භයට අඹ ළරැදිෙරුශෝ 

ශනහ  නමුත් නසරුදීන් ශඳෝයෙඹ ශඟට  ගිහින් කිඹරහ 

ිලශඵන්ශන් "භභ  භළශයන්න ෙළභළිලයි" කිඹරහයි  ශම් නිහ  

යිජුරුන්  ශරොකු අඳවසුතහෙට ඳත් ශනහ  ශම්  case  කෙ 

නිරධහරින්  යිජුරුන් ශඟට ශගන ඹනහ   "යජුමභනි  නසරුදීන් 

ඇවිල්රහ ශඵොරු  කිඹනහ  ඔහු කල්රහ භයනහට ෙළභළිලයි" 

කිඹරහ   නමුත් - 

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීුමභනි  දළන් ඔඵුමභහශේ ෙථහ අන් ෙයන්න  

 
ගරු බිමල් රත්නළයක මශ ළ  
(ரண்புறகு தறல் த்ரக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ශවොයි  භභ අන් ෙයන්නම්  ගරු නිශඹෝජය 

ෙථහනහඹෙුමභනි  භට ත තත්ඳය 10ෙ ෙහරඹ  ප්රභහටත් 

ශයි   

නමුත්  ශභොහු කිඹන්ශන් අතයඹ   ශභොහු කල්රන්නත් 

ඕනෆ  කල්ලුශොත් ශභොහු කිඹන කෙ ඇත්ත ශනහ  අහනශේ දී 

යිජුරුන් නසරුදීන්ට ෙථහ ෙයරහ ඇහුහ ලු  තභන් ශභඹට  රඵහ 

ශදන උත්තයඹ ශභොෙ ද කිඹරහ   නසරුදීන් කිේහ ලු "යජුමභනි  

වළභ ශදඹභ ීමිලඹට ෙයන්න ඵළවළ  වළභ ප්රලසනඹ භ ීමිලඹට 

වින්න ඵළවළ" කිඹරහ.   හශේ ශභඹත් භහජ ප්රලසනඹ   

ශම්ෙට කල්රහ භයට කෙ උත්තයඹ  ශනොශයි    න්ිලඹහශගෝ 

භයට ඵ දළන දළන ශෙඳිරි ගගහ හිටිඹහ හශේ අපි ශෙඳිරි 

ගහන්ශන් නළිල ශම් යට දරුන්ට ශවො යට  ඵට ඳත් ෙයන්න 

අශප් උඳරිභ ල ිල ප්රභහටඹ ශඹොදහ තය ශර ළඩ ෙයමුඹ 

කිඹන අදව ඉදිරිඳත් ෙයමින් භශේ චන සල්ඳඹ  අන් 

ෙයනහ  
 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

The next  speaker is, Hon. Vadivel Suresh. You have 

only four minutes.  
 

 

[தற.த. 5.47] 
 

ගරු ලඩිතේල් සුතර්හ මශ ළ 
(ரண்புறகு  டிரல் சுரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
தகப தறறச் சதரரகர் அர்கரப, ததுகப 

ரட்டத்றலிருந்து ன்கண இண்டரது பகநரகத் 

தரறவுதசய்து இந் ட்டரது தரரளுன்நத்துக்கு 

அதப்தறகத் அந் ரட்ட க்களுக்கு ணது ணரர்ந் 

ன்நறகத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்ரநன். சர்ரச ஆசறரறர் 

றணம் தகரண்டரடப்தடும் இவ்ரகபறரன சறறுர் 

துஷ்தறரரகம் சம்தந்ரகக் தகரண்டுப்தட்ட இந்ப் 

தறரக லரண றரத்றரன கனக க்களுகட 

தறறறற ன்ந ககறரன ரன் கனந்துதகரள்கறன்ரநன். 

 ண்டகண ங்குர, இல்கனர? ன்தகறட, 

ந்தரரு றதரறபெம் ண்டகணக்கு உள்பரகறறடக் 

கூடரது; ந்தரரு குற்நரபறபெம் ண்டகணறலிருந்து 

ப்தறத்துறடக்கூடரது ன்ததுரன் கனக க்களுகட 

றர்தரர்ப்பு.  ண்டகணரணது அபல்தடுத்ப்தட 

ரண்டும். ஆணரல், அது சரறரண பகநறல் உண்கரண 

குற்நரபறக்ரக ங்கப்தட ரண்டும்.  

ங்களுகட ரகம் கனகம். இந் கனகத்கப் 

ததரறுத்கறரன அங்கு சறறுர் துஷ்தறரரகத்துக்கு 

உள்பரக்கப்தடுகறன்ந இன்ரணரன்ண தசற்தரடுகள் இன்று 

தனரக அங்ரகநறக்தகரண்டிருப்தக ரன் ன்கரகக் 

கண்டிக்கறன்ந அரரகப, லறத் துகநபெம் கரற்றுகநபெம் 

சரறரண பகநறரன தசற்தட ரண்டும் ன்தது 

ன்தகட ரண்டுரகரபரகும். றரசடரக கனகத்றரன 
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சட்டபூர்ற்ந துதரண றற்தகண றகனங்கள், 

உரரக கசறப்பு உற்தத்ற றகனங்கள், அறரகரகப் 

தற அபவுக்கு அறகரகச் தசற்தடுகறன்நண. இன் 

கரத்றணரல் கனக பெறகளும் சறநரர்களும் தரலில் 

துஷ்தறரரகத்துக்கு உள்பரகுகக் கடந் கரனங்கபறல் 

ரங்கள் ஊடகங்கள் பனரக அநறந்றருக்கறன்ரநரம். 

அதுரதரல், கனக ஆசறரறர்களுகட ற்றும் சறறுர் 

களுகட தரதுகரப்பு றகவும் இன்நறகரரக இருக் 

கறன்நது. ஆகர, உடணடிரக அபலுக்கு ரும் ககறல் 

கனகத்றரன துதரணசரகனகள் குகநக்கப்தட ரண்டும்; 

கசறப்பு உற்தத்ற றகனங்கள் அறத்தரறக்கப்தட ரண்டும்.  

இன்று ததருந்ரரட்டத் தரறனரபர்களுகட சம்தப 

உர்கச் சரறரண பகநறரன, சரறரண ரத்றரன 

ங்கரன் கரத்றணரல், றுகறன் கரரக 

கனகச் சறநரர்கள் இன்று கனகத்துக்கும் ரறு 

தறரசங்களுக்கும் தரறல் ரடி அகனபெம்ரதரது 

இன்ரணரன்ண இன்ணல்களுக்கு பகம் தகரடுத்துக் 

தகரண்டிருப்தகபெம் ரன் இங்கு ஞரதகபட்ட 

றரும்புகறன்ரநன்.  

இன்று இற்கக அறவுகபறன் கரத்றணரல் து 

க்களுக்கு இன்ரணரன்ண தறச்சறகணகள்!அர்கள் ரளம் 

தறரசத்றரன அர்களுக்குரற வீடுகள் ற்றும் ரக்கூடி 

சறகள் உரற பகநறல் இல்னரணரல் இன்ரணரன்ண 

இன்ணல்ககப றர்ரரக்குகறன்நரர்கள் ன்தக ரங்கள் 

ஊடகங்கள் பனரக அநறகறன்ரநரம். அங்கு தகரஸ்னரந்க 

தறரசத்றரன, லரறததத் தறரசத்றரன, தபல்ன 

தறரசத்றரன ண் சரறவு! இணரல் அங்குள்ப க்கள் ரம் 

ரழ்கறன்ந இடத்றலிருந்து ரறு இடங்களுக்கு இடம்ததர் 

ணரலும் கனகச் சறநரர்கள் தனறரண துஷ்தறரரகங் 

களுக்குள்பரகறன்நரர்கள்.  

இந்த் ரசற அசரங்கத்றல் ரகு ஜணரறதற 

அர்கபறடபம் தகப தற அகச்சர் அர்கபறடபம் 

ரங்கள் என்கந றர்தரர்க்கறன்ரநரம். அரது, கடந் 

கரனங்கபறரன தறுரண ரக்குறுறகள் ட்டும் 

ங்கப்தட்டு, கனக க்களுகட ரழ்றரன எரு 

ரற்நபம் ற்தடரல் இருந் எரு கசப்தரண அததத்க 

இந்ப் தரரளுன்நத்றரன ரன் ஞரதகப்தடுத் 

றரும்புகறன்ரநன். றர்ரும் கரனங்கபறரன கனகத்றல் 

'னன்' ன்கறன்ந தம் அகற்நப்தட்டு, அங்கறருக்கறன்ந 

'னன்'கள் பற்நரக அறக்கப்தட்டு ணற வீடுகள் 

அகக்கப்தடுன் பனரக கனகச் சறநரர்களுகட, 

பெறகளுகட தரதுகரப்பு உறுற தசய்ப்தட ரண்டும். 

றரசடரக, கனகப் தரடசரகனகபறரன தரடசரகன 

ர, ரறகளுகட தரதுகரப்பு இன்நறகரது. 

ஆகர, அவ்ரநரண றடங்கள் அகணத்கபெம் உறுற 

தசய்ற்கு இந்ப் தரரளுன்நம் றடசங்கற்தம் 

பூரண்டும். ரழ்ப்தரம் றத்றரறணதும் கம்தயர 

ரசரறணதும் தசய்றகள் ரதரன்று க்குத் தரறந்ககறல் 

கனகத்றலிருந்தும் அவ்ரநரண தசய்றகள் ந்ண்ம் 

இருக்கறன்நண. தரறர தசய்றகள் வ்பரர இருக்கனரம்! 

கனகத்றரன றுகக எறக்கரண்டுரணரல், 

ததருந்ரரட்டக் கம்தணறகள் ரரட்டத் தரறனரபர்களுக்கரண 

சம்தப உர்க உடணடிரக ங்க ரண்டும். அரரம் 

கனகப் தரடசரகனகபறன் ரச் தசல்ங்களுகட 

தரதுகரப்பும் உறுற தசய்ப்தட ரண்டும். ங்களுகட 

ரகரண கனகத்றன் தரதுகரப்கத உறுற தசய்ற்குப் 

தரரளுன்நத்றரன ரம் தரடர்ந்தும் குல் தகரடுப்ரதரம். 

கனக க்கபறன் ரக்குககபப் ததற்று இங்கு ந் ரம், 

இந்ப் தரரளுன்ந ரற்கரலிககபச் சூடரக்குக றடுத்து, 

உரற றடங்ககபச் சரத்றப்தடுத்துற்கரகத் தரடர்ந்து 

குல் தகரடுப்ரதரம் ன்று கூநற, ரய்ப்புக் தகரடுத்ற்கு 

ன்நற தரறறத்து றகடததறுகறன்ரநன். ன்நற, க்கம்.  
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ගරු ජයන්  වමරවීර මශ ළ 
(ரண்புறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  භට ෙථහ ෙයන්න ෙහරඹ 

රඵහ දීභ පිිබඵ භභ ඔඵුමභහට සුමිලන්ත ශනහ  

ශේඹහ දිඹණිඹ ළප්තළම්ඵර් 12ළනි දහ අඳ ඇ ශඬේහ  මුළු 

භවත් භහජඹභ  හිත  ඳපු  ිලශඵන වළභ ශෙශනකුභ ශේඹහ 

දිඹණිඹශේ අනුශේදීමඹ ෙථහ අවරහ ඇඬුහ    ඇඬීභත් ක ෙ 

අඳ ුමශ ඇිල වුණු ංශේදීබහඹ නිහ අඳ ආන්ිලෙ තීයටරට 

ශගනඹන කෙ ශ න්නත් ඵළවළ  ඇතළම් අඹට හිුමටහ  ශේඹහට 

අඳයහධඹ ෙයපු ශෙනහ   ශරහශේභ ගල් ගවරහ භළරුහ නම් 

ශවොයි කිඹරහ  අශප් ංශේදීබහශේභ තර්ෙහනහරුර ප්රිලපරඹ  

වළටිඹට තභයි කශවභ වුශණ්    නිහ   ංශේදීබහඹ නිහභ අපි 

ආන්ිලෙ තීයටරට කශළඹීශම් ප්රටතහකුත් ිලශඵනහ කිඹරහ 

අඳට ශඳශනනහ  වළඵළයි   ෙ නිළයදිද? 

 ශේඹහ දළරිඹ ලහරීරිෙ ධ හිංහරට ර  ෙයරහ ඉතහභ 

ුමච්ඡ විධිඹට භයහ දළම්භහ    බිිබඳිඹ -දළරිඹ- අඳචහයඹට ර  

ෙශහ    හශේභ දවවත් වළවිරිදි ඳහල් දරුශ  න 

සුයන්ජන්ත් ආත්මීඹ භයහ දළම්භහ  දළන් සුයන්ජන් ගළන ෙථහ  

නළවළ    හශේභ අවුරුදු 33  වුණු ශඳදශර්රු ශිල්පිශඹ  

ආත්මීඹ ලශඹන් භයහ දළම්භහ  දළන්   පිිබඵ ෙථහකුත් නළවළ  

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ඳශමුශන්භ භභ සුයන්ජන් 

ගළන අධහනඹ ශඹොමු ෙයන්න ෙළභළිලයි  අද   දරුහට ඇිල වී 

ිලශඵන තත්ත්ඹ ගළනත් අපි ග කිඹන්න ඕනෆ    හශේභ 

ෙළලුම් කිඹන පිඹහට ඇිල වී ිලශඵන තත්ත්ඹටත් අපි ග 

කිඹන්න ඕනෆ  ඔවුන් ආත්මීඹ භළරුණු මිනිසසු  හිශතන හිශතන 

විධිඹට ඔවුන් පිිබඵ මිතයහ භත ළපිරුහ  ශේඹහශේ සිේධිඹ ශවො 

ශශශ බහණ්ඩඹ  ඵට ඳත් ෙය ගත්තහ    ෙහයටඹ පිිබඵ 

ෙථහ ශන්ශන් ඉතහභ අඩුශනුයි    නිහ   පිිබඵත් අධහනඹ 

ශඹොමු විඹ යුුමයි  ශෙොශවොභ වුටත් ශභළනි ගටශේ ෙෲය අත් 

දළී ම් අඳට වමු ශන්ශන් ඇයි? ශම්ශ  භහතිත්ඹ ිලශඵන්ශන් 

ශෙොශවේද? ශම්ශ  ඇත්ත ශවේුම ිලශඵන්ශන් ශෙොශවේද? 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  භට භතෙයි ක තයහ 

ෙහරඹෙ ෙථහ  ඳළිලරුටහ "ඵල්ශරෝ භයරහ වරි ල්ලි වම්ඵ 

ෙයන ආර්ිකෙඹ  තභයි ශම් යටට ඕනෆ" කිඹරහ    ගභන්භ  ෙට 

ප්රිලඋත්තයඹ  වළටිඹට ත ෙථහ  ඳළිලරුටහ  "ආච්චි වුටත් 

ෙභ  නළවළ ශවොට රේ ෙයනහ නම්" කිඹරහ  ඵල්ශරෝ භයරහ 

වරි ල්ලි වම්ඵ ෙයන්න ඳටන් ගත් ගභශන් තර්ෙහනුරුර 

ප්රිලපරඹ ශනොශයිද ශේඹහ ම්ඵන්ධ සිේධිශේ අත් දළී භ  අපි   

විධිඹට ප්රලසන ෙයගන්න අලය නළේද?  ශ  තර්ෙහනුරුර 

ප්රිලපරඹ ශනොශයිද සිශඹෝගනහදන් විදයහශේ අත් දළී භ  

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ඔඵත් භභත් ජීත් න 
ඵසනහහිය ඳශහත් බහශේ  තමුන්නහන්ශේරහශේ ශෙොශම 
දිසත්රි ෙශේ ක තයහ නිෙ ඉන්නහ  විඹිබ ෙරහඳඹ ආරිත 

ඳදිංචි ශරහ හිටපු අවුරුදු 13ෙ ගර්යෝණී දරුශෝ ුමන්ශදශන   

301 302 

ගගරු ඩිශේල් සුශර්ස භවතහ  
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 හ භධයඹට කන්ශන් නළවළ    ගර්යෝණී දරුශෝ ුමන්ශදනහශගන් 

ක ශෙශන  අවුරුදු 12යි  අශන  ශදශදනහට අවුරුදු 13යි    
ුමන්ශදනහශේ ෙථහත් මීට භහන්තයයි  භහන්තය ශනොශනහ 

නම් ශනොශන්ශන් ඔවුන් භළරුශණ් නළිල කශෙන් විතයයි    නිහ 
ශම් ප්රලසනඹ කශේභ ිලශඵනහ  කශවභ ිලබිඹදී ශේඹහශේ ප්රලසනඹ 

අඳට ඳපුට ගවගන්න හිශතන ප්රලසනඹ  තභයි; ශේඹහශේ ප්රලසනඹ 
අපි අතයත් ගර  මුර  ශවෝ  ෙළත්ත  භන්නඹ  ශවෝ කෙුම 

ෙයන ප්රලසනඹ  තභයි  අඳටත්   අඳචහයෙඹහ භයහ දභන්න 

හිශතන තයම් ංශේදී ප්රලසනඹ  තභයි  වළඵළයි  ෙථහට ආපු නළිල 
-සාකච්ඡාවට ආපු නැති- ප්රශ්නන දඩ කුතත් තිදබනවා. ඒ 

ප්රලසනරට භඟ ඳෆදුශේ ශභොෙ ද? අය අවුරුදු දවුමශන් දරුහ  
ඔඵුමභහත්  භභත් ජීත් න ඳශහශත් ඔඵුමභහශේ දිසත්රි ෙශේ 

ිලශඵන නිෙ ඉන්න දරුහශේ ෙථහ ශභොෙ ද? ගරු 
නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි    දරුහශේ අම්භහ ඉන්ශන් පිට යට  
  දරුහශේ පිඹහ අිලන් තභයි   දරුහ දටඹ වුශණ්  දරු ගළඵ  

හිත දළන් ඇඹ   නිශේ ජීත් ශනහ  කඹට ශවේුම 
ශභොෙ ද?   ගළන ෙථහ ෙයන්න ඕනෆ නළේද?  ෙට උත්තයඹ  

ශවොඹන්ශන් නළේද? ීමිල ඇිල ෙයරහ ෙශයකු වරි කල්රහ භයහ 
දළම ඳභණින් ශභළනි ශේල් නළිල ශයි කිඹරහ අඳට හිතන්න 

පුළුන්ද? අපි විලසහ ෙයනහ  ශම් හෙච්ඡහ ඳළන නළන්ච්ච කෙ 
ශවොයි කිඹරහ  වළඵළයි ශම් හෙච්ඡහශේදී  ශේඹහශේ අත් 

දළී ශභන් ඳභට  අඳට වුභනහ  ිලශඵනහ නම් ශේඹහශේ 

අත් දළී භ දිග කිබශන කෙ ශ න්න  ශේඹහශේ අත් දළී භ 
තදුයටත් ළශඩන කෙ ශ න්න ශෙොතළනින්ද ශේඹහරශේ අත් 

දළී ම් නිර්භහටඹ ශන්න ඳටන් ගත්ශත් කිඹරහ ශොඹහ ඵරන්න 
මුළු ඳහර්ලිශම්න්ුමභ ගළඹුරු ෙල්ඳනහෙට ඹන්න ඕනෆ   ෙට 

ශවේුම  ශනොශයිද  "ඵල්ශරෝ භයරහ වරි ල්ලි වම්ඵ ෙයන්න 
ඕනෆ"ඹ කිඹරහ ඹන ගභන?  ෙට ශවේුම  ශනොශයිද  ඊට ඕනෆ 

විධිඹට ශම් යශට් ඇගයුම් ඳේධිලඹ විනහල ෙයපු ගභන? 

තමුන්නහන්ශේශේ අධහනඹ   ම්ඵන්ධශඹනුත් ශඹොමු 
ෙයනහ   

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ඳශ වුට කෙ මී ට 
හර්තහ  ිලශඵනහ  ප්රචණ්ඩ සත්රී දට  ශභහ දට ව 
අඳචහයරට මලිෙ ග කි යුුම අඹශගන් -දළනට  හශඹන් 

ළරැදිෙරුන් ශරහ ඉන්න අඹශගන්- සිඹඹට 82  වි භත්ද්රය 

ඳහවිච්චි ෙයපු -කුඩු ඳහවිච්චි ෙයපු- අඹ කිඹරහ  ගරු නිශඹෝජය 
ෙථහනහඹෙුමභනි  භහ දන්නහ තයමින් දණ්ඩ ීමිල ංග්රවඹ ඹටශත්  

අඳයහධ නඩු විධහන ංග්රවඹ ඹටශත් කුඩු ශගන  භ  ශඵදහ වළරීභ 
ව අශරවි කිරීභ භයණීඹ දණ්ඩනඹ රළබිඹ වළකි යද   නමුත් 

තභ රංෙහශේ  කුඩු ශගන්පු ජහහයම්ෙහයශඹකුට භයණීඹ 
දණ්ඩනඹ දුන්නහ ද? භභ කිඹන්ශන් ගශම් අහිංෙශඹ  කුඩු 

ටිෙ  බිේ කෙ ශනොශයි  භවහ ඳරිභහටශඹන් කුඩු ශගන්න 

ජහහයම්ෙහයඹන් තමුන්නහශේරහශේ ර්තභහන ආණ්ඩු වඳුනහ 
ශගනත් ිලශඵනහ    වඳුනහ ගත්ුම අඹටත් ශම් භයණීඹ 

දණ්ඩනඹ ක්රිඹහත්භෙ ෙශහ ද?  

අද රංෙහශේ සිදු න සත්රී දට ව ශභහ අඳචහයරට ග කි 

යුුම චූදිතශඹෝ විතය  ශනොශයි ළරැදිෙහයඹන් වළටිඹට ඳත් ශරහ 
ඉන්න අඹශගනුත් සිඹඹට 82ෙශේ ඳසු බිශම් ිලශඵන්ශන් කුඩු  ශම් 

සිදුවීම්රට  කුඩුත් ක තයහ ඵයඳතශ හධෙඹ   වළඵළයි ීමිලඹ  
ිලශඵේදීත්   කිසි ශෙශනකුට දඬුභ  ඳළන වුශණ් නළවළ  ගරු 

නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ශම් ංහදඹ ශවොයි  ශම් හෙච්ඡහ 
ඳහර්ලිශම්න්ුමට ඳභට  ීනභහ ශනොෙය  ශභහ අඳචහය පිිබඵ  

සත්රී දට පිිබඵ  ශම් නළඟී කන ෙහභ රැල්ර නතය කිරීභ 

පිිබඵ ඵයඳතශ අත් දළී ම් ශේශීඹ ව ජහතයන්තය අත් දළී ම් 
ිලශඵන  ශම් පිිබඵභ විශලේඥතහ ිලශඵන විශලේඥඹන්ශේ 

ළදුම්රත් ෙමිටු  ඳත් ෙයරහ   ෙමිටු භහර්ගශඹන් හර්තහ  
වදරහ   හර්තහ අනු අඳ විහදඹෙට ගිහිල්රහ ඊට ඳසශේ අලය 

තීන්දු ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්න ෙටයුුම ෙයන්න කිඹහ ඉල්රමින් 
ඔඵුමභහට සුමිලන්ත ශමින් භහ නතය ශනහ  ශඵොශවොභ 

සුමිලයි  
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ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ 
(ரண்புறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ඉතහභ ංශේදී   හශේභ 

ෙහශරෝචිත භහතිෙහ  ගළන ෙථහ ෙයන්න රළබීභ ගළන ුමටු 

ශනහ    හශේභ අශප් හිතත් හිරුනිෙහ ශප්රේභචන්ද්ර භවත්මිඹ 

ශම් ශඹෝජනහ ශගන  භ ගළන ුමටු ශනහ  භභත් ශම් 

ශඹෝජනහ ශගශනන්නයි හිටිශේ  නමුත් කුමමිඹ ශම් ශඹෝජනහ 

ශගනළල්රහ ිලශඵනහ  භට ෙලින්   

ශේඹහ දළරිවිඹ ඉතහභත් ෙෲය ශර ඝහතනඹ වීභත් ක ෙ ශභහ 

අඳචහය ම්ඵන්ධ විලහර භතඹ   විලහර ෙිකෙහ  අද අඳ යට 

ුමශ ඇිල ශරහ ිලශඵනහ  විශලේශඹන්භ ශභහ අඳචහය ගළන ෙථහ 

ෙයේදී අඳට ෙරුණු ෙහයටහ කිහිඳඹ  ගළන අශප් අධහනඹ 

ශඹොමු ෙයන්න ශරහ ිලශඵනහ  අපි දන්නහ  ශභහ අඳචහය සිදු 

වුට තළන්ර ිලශඵන ඳරියඹ ශභොෙ ද කිඹරහ  ශම් ශභහ 

අඳචහය සිදු න්න   ඳරියඹ ඵරඳහනහ;   භහජ භට්ටභ 

ඵරඳහනහ;   අනහය ෂිතබහඹ ඵරඳහනහ  අපි ඉන්න ඳරියර 

ශම් අනහය ෂිතබහඹ ිලශඵනහ  නමුත් ශදභේපිඹන්  

ළඩිහිටිඹන්  ගුරුරුන් ශම් අනහය ෂිතබහඹ දකින්ශන් නළවළ  

 ෙ තභයි අඳට ිලශඵන ඵයඳතශභ ප්රලසනඹ   ෙට ශවේුම අශප් 

අධයහඳන ක්රභශේ ිලශඵන ඹම් කිසි අඩු ඳහඩු  ශන්න පුළුන්  

අශප් දළනුශම් ිලශඵන ඹම්කිසි අඩු ඳහඩු  ශන්න පුළුන්  අඳ 

ඵරහශඳොශයොත්ුම ශනොන ආෙහයඹට තභන් ශඟ ඉන්න තභන්ශේ 

දරුහ  තභන්ශේ ඥහිලඹහශේ දරුහ  තභන්ශේ අල්ළසිඹහශේ 

දරුහ අඳ දන්නහ වඳුනන පුේගරශඹකුශේ ශගොදුය  ඵට ඳත් 

ශන්න පුළුන්  ඉිලන් කශවභ නම් අපි ශෙොශවොභද ශම් 

අනහය ෂිතබහඹ වඳුනහ ගන්ශන්?  

ශේඹහ දළරිඹශේ ශගදය අනහය ෂිත ඳරියඹ  ිලබිරහ 

ිලශඵනහ    වහ ඔවුන්ශේ ආර්ිකෙඹ ඵරඳහනහ ශන්න 

පුළුන්  නමුත් නි අනහය ෂිතයි කිඹහ    ශදභේපිඹන්ට දළනුටහ 

නම් ආර්ිකෙ ප්රලසන ශනො ශභොන ප්රලසන ිලබුටත් තභන්ශේ 

දරුන් ශනුශන් ඹම් කිසි ආය ෂිත ක්රභශේදඹ  අනුගභනඹ 

ෙයන්න ිලබුටහ    නිහ දරුන්ශේ අනහය ෂිතබහඹ 

ම්ඵන්ධශඹන් ශදභේපිඹන්  ළඩිහිටිඹන් දළනුත් ෙයන්ශන් 

ශෙොශවොභද කිඹන ෙහයටඹ ගළන අඳට දළඩි අධහනඹ  ශඹොමු 

ෙයන්න සිදු ශරහ ිලශඵනහ  ඳහල් අධයහඳනඹ භන්න් ඳභට  

ශනො  විශලේශඹන්භ ඳවුල් ශෞඛ්ය ශේවිෙහන් රහ 

අනහය ෂිතබහඹ පිිබඵ  තභන්ශේ දරුහ ආය හ ෙය 

ගන්ශන් ශෙොශවොභද කිඹන ෙහයටඹ පිිබඵ ශදභේපිඹන් 

දළනුත් ෙයන්න පුළුන් නම් ශවොයි  ගිවසථ භූමිඹ අට 

ඳරියඹ අධයඹනඹ ෙය   ම්ඵන්ධශඹන් දළනුත් ෙයන්න 

පුළුන් ළඩ පිිබශශ  ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්න ශඹෝජනහ ෙයන්න 

පුළුන් නම්  ෙ ටිනහ කිඹහ භහ හිතනහ    වහ අධයහඳන 

අභහතයහංලඹ  ශෞඛ්ය ශදඳහර්තශම්න්ුම  ශ්රී රංෙහ ශඳොලීසිඹ 

හශේ ආඹතන ශඹොදහ ගන්න පුළුන්  ශම් වහ අශප් ඳවුල් 

ශෞඛ්ය ශේවිෙහන් ශඹොදහ ගන්න පුළුන්   

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ළඩ බිභෙ නම්  

Environmental Safety Officer ශෙශන  සිටිනහ  භවය ළඩ 

බිම් අවුරුදු ශදෙ  ුමන ඳත්හ ශගන ඹන ඵ අඳ දන්නහ  භට 

භතෙයි  Ace Power Embilipitiya (Pvt.) Limited කෙ ශභගහ 

ශොට් සිඹඹෙ යහඳිිලඹ  ෙශ ඵ   ෙ අවුරුදු ුමනෙ 

යහඳිිලඹ   කෙ අනුමය  න්ශන් නළුම   ආඹතනඹ   

යහඳිිලඹ ෙශහ  ශභොෙද    ම්ඵන්ධශඹන් අධහනඹ ශඹොමු ෙය 

ෙටයුුම ෙයන්න ඉවශ නිරධහරි භණ්ඩරඹ  සිටිඹහ  ශම් ළඩ 

බිම්ර ක්රිඹහත්භෙ න ආෙහයඹට ඳවුල්  ෙෙර ඳිලන 
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ඳහර්ලිශම්න්ුම 

අනහය ෂිතබහඹ  ශනොදළනුත්ෙභ නළිල ෙය දළනුත්බහඹ ඇිල 

ෙය   ුමිබන් ඹම් කිසි රැෙයටඹ  රඵහ ශදන්න පුළුන් නම්    

ුමිබන් ශභහ අඳචහය ළනි ශේල් සිදු වීභ ශ න්න පුළුන් ශයි 

කිඹහ භහ හිතනහ  ශේඹහ ශදේමි කිඹන්ශන් තභන්ශේ 

ෙටයුත්ත ත් තභන්ට තනිභ ෙය ගන්න ඵළරි ශඵොශවොභ 

අහිංෙ අවුරුදු 5ෙ විතය කුඩහ දරුශ ; ශදරුශ   

දළනුත්බහඹ ඇිල ෙයන ෙටයුත්ත  ෙශශොත් ශම් හශේ දරුන් 

රැෙ ගන්න අඳට පුළුන් ශනහ   

අද භහජශේ විතය  ශනොශයි  ඉිලවහඹ පුයහභ ශම් හශේ 

විෙිිල ලිංගිෙ ආලහන් හිත  මිනිසුන් හිටිඹහ  නමුත්   අඹ 

වඳුනහ ගන්නට ක්රභශේදඹ  නළවළ  අන්න  ෙයි අද ඳිලන  

ගළටලු න්ශන්  ශේඹහ දළරිඹ ම්ඵන්ධ සිේධිශේදී ළෙෙරුන් 

කිහිඳ ශදශනකු ගළන ෙථහ වුටහ    අඹ මීට ෙලිනුත් ශම් වහ 

භහන ප්රඹත්න දයහ ිලශඵනහ  කශවභ නම් අපි   ුමිබන්ත්   

හශේ අඹ වඳුනහ ගන්න ඕනෆ  අපි ශෙොශවොභද    හශේ අඹ 

ආයටඹ ෙයන්ශන්? ශෙොශවොභද    හශේ අඹ පුනරුත්ථහඳනඹ 

ෙයන්ශන්? ශෙොශවොභද    හශේ අඹ ඹම් කිසි විධිඹකින් ශෙො ටු 

ෙයන්ශන්? කළනි ක්රභශේදඹ  නළවළ  කශවභ ක්රභශේදඹ  

ිලබුටහ නම් ශම් දළරිඹශේ භයටඹ සිදු ශනොන්න ඉඩ ිලබුටහ  

විෙිිල භහනසිෙ තත්ත්ඹ  ිලශඵන අඹට ශභොන දඬුභ  රඵහ 

දුන්නත් ඔවුන් නළත භහජඹට ආහභ නළත තභන්ශේ හිත 

ඇුමශත ිලශඵන ආලහ න්සිඳුහ ගළීමභ ශනුශන් ඕනෆභ 

ෙටයුත්ත  ෙයන්න ශඳ ශශමනහ කිඹන කෙ තභයි අඳට 

ශඳශනන්ශන්    

කශවභ නම්   අඹ වඳුනහ ගන්ශන් ශෙොශවොභද    අඹ අශප් 

භහජශඹන් අයින් ෙය තඵන්ශන් ශෙොශවොභද කිඹන ෙහයටහ 

ම්ඵන්ධශඹන් ළඩ පිිබශශ  ෙස ෙයන්න ශනහ  හුඟ  

භන්ත්රීරුන් අදවස දළ වහ හශේ ඵහරඹසෙහය දරුන්ට සිදු 

ෙයන අඳයහධ ම්ඵන්ධ විශලේ අධිෙයටඹ  ුමිබන් ෙඩිනම් 

  නඩු විබහග ෙය අන් ෙයන්න පුළුන් නම්  ෙයි අඳට 

ළදගත් න්ශන්    නඩු අන් න ුමරු   අඹ නළත භහජගත 

ශනොන අයුරින් ෙටයුුම ෙයන්න පුළුන් නම් කඹත් ළදගත් 

ශනහ  ශම් ළෙෙරුන් භහඹ   ශදෙ   ුමන  ඹන විට ඇඳ 

භත නළත භහජඹට කන ඵ අඳ දන්නහ  කතශෙොට ඔවුන්ට 

නඩු ගළන භතෙ නළවළ  ඔවුන්ශේ ආලහන් ඉසභුම න විට 

අශන  සිඹලු භ ශේල් අභතෙ ශනහ   

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ගරු භන්ත්රීුමභනි  ෙථහ අන් ෙයන්න   

 
ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ 
(ரண்புறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු භන්ත්රීුමභනි  භට විනහඩිඹෙ ෙහරඹ  ශදන්න   

  සිඹලුභ ශේල් අභතෙ ෙය ඔවුන්ශේ ඳවත් ආලහන් ඉසට 

ෙය ගළීමභ ශනුශන් කුඩහ භල් ෙළකුළු බිලි ගන්නහ භට්ටභට 

ඔවුන් ඳත් ශනහ  කශවභ නම් අපි  හ ආයටඹ ෙයන්න ඕනෆ  

  හශේභ භහ කිඹනහ  ශම් අඹට දඬුම් දීභ අලයයි කිඹහ  

කතශෙොට ශභළනි ක්රිඹහ ඹම් භට්ටභෙට ශවෝ ීනභහ ශනහ  ඹම් 

භට්ටභෙට ශවෝ භහජඹ ඳහඩභ  ඉශගන ගන්නහ  ශභළනි 

කුරිරු අන්දශම් අඳයහධ කිරීභ ඹම් භට්ටභෙට ශවෝ ීනභහ ශනහ   

මිීම භළරුම් ම්ඵන්ධ භභ කිඹන්ශන් නළවළ  භභ කිඹන්ශන් 

ඵහර අඳචහය ම්ඵන්ධයි  ඵහර අඳචහය ුමිබන් සිදු න මිීම 

භළරුම්රට ම්ඵන්ධ  චූදිතඹන්ට දඬුම් දීභ අතයලයයි    

ුමිබන් ශම් ඵහර අඳචහය සිදු වීභ ඹම් භට්ටභෙට ශවෝ අඩු ශනහ  

ශම් භහජඹට ඹම් කිසි ඳණිවුඩඹ  රඵහ දීභට අපි කෙුම ශමු 

කිඹහ භභ ඉල්රහ සිටිනහ  අශප් ගරු හිරුනිෙහ ශප්රේභචන්ද්ර 

භවත්මිඹ වහ අශප් ගරු යන්ජන් යහභනහඹෙ භවතහ ශභභ 

ශඹෝජනහ භහජගත කිරීභට දළ ව උත්හවඹට සුමිලන්ත 

ශමින් භභ නිලනහ  සිඹලු ශදනහටභ ශඵොශවොභ සුමිලයි  
 

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ඉන්දිෙ අනුරුේධ ශවේයත් භන්ත්රීුමභහ  

 
[අ බහ  6 07  
 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධා තශේරත් මශ ළ 
(ரண்புறகு இந்றக அதருத் ரயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  අටළනි ඳහර්ලිශම්න්ුමශේදී 

භහශේ භංගර ෙථහ කිරීභ වහ භහ වට අසථහ රඵහ දීභ 

ම්ඵන්ධශඹන් විශලේශඹන්භ ඔඵුමභහට සුමිලන්ත ශනහ     

හශේභ භහ වට ශම් ශගෞයීමඹ ඳහර්ලිශම්න්ුම ෙයහ ප්රවිසට වීභට 

ඡන්දඹ රඵහ ශදමින් වශඹෝගඹ දළ ව ගම්ඳව දිසත්රි ෙශේ 

දිවුරපිටිඹ ආනශේ භශේ ජනතහටත් භභ සුමිලන්ත ශනහ   

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  දිවුරපිටිඹ ආනශේ සිදු 
වුණු ශේදහචෙඹ  ඳහදෙ ෙය ශගනභ භශේ භංගර ෙථහ 

කිරීභට සිදු වීභ ම්ඵන්ධශඹන් ඹම් ෙනගහටු  භහ ුමශ ඇිල 

ශනහ  ඳසු ගිඹ ශදොශශොස ළනි දහ ශේඹහ දළරිඹශේ ඝහතනඹ 
ම්ඵන්ධ ශේදහචෙඹ සිදු වශේ  ඵඩල්ගභ කිඹන භශේ ගම් 

ප්රශේලශේදීයි  ශම් න විට  ශේඹහ දළරිඹ ඝහතනඹ ෙශ ඝහතෙඹන් 
ෙවුද කිඹහ ශොඹහ ඵළලීභ වහ ළෙෙරුන් ගටනහ  

අත්අඩංගුට ගනු රළබුහ    ඝහතෙඹන් ෙවුද කිඹහ ශොඹහ 
ඵළලීශම්දී දළරිඹශේ තහත්තහශේ ඉරහ ශම් ශන ශත  ඝහතෙඹන් 

ගටනහෙට නම් තළබුහ  නමුත් අද න ුමරු ළඵෆ ඝහතෙඹහ 

ෙවුද කිඹහ ශොඹහ ගන්න ඵළරි වී ිලශඵනහ  ශම් ප්රලසනඹ නිහ 
ගශම් හිටපු දවවත් වළවිරිදි අහිංෙ ඳහල් සිසුශකුට වහ ක දරු 

පිශඹකුට අද ගභට කන්න ඵළරි තත්ත්ඹ  ඇිල වී ිලශඵනහ  
මිනිසුන් ඳහයට ඵළවළරහ ඉල්ලුහ  කල්ලුම් ගව ශගනළත් ශදන්න; 

ශම් මිනිවහ කල්රන්න; ශම් අඳයහධ ෙශ මිනිවහ කල්රන්න 
කිඹහ  අශප් ශේලඳහරනඥඹන් වළඟීම්ඵය වුටහ  අශප් 

ශේලඳහරඥඹන්   මිනිසුන්ට කෙුම වුටහ  අන්න   කෙුම වීශම් 

ප්රිලපරඹ  විධිඹට අද කල්ලුම් ගව කිඹන භහතිෙහ ඵඩල්ගභ 
ශ න්ද්ර ෙය ශගන  ශේඹහ දළරිඹ ශ න්ද්ර ෙය ශගන ඳහර්ලිශම්න්ුම 

ද හ ඳළමිට ිලශඵනහ   

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  අපි අද ශම් ගරු බහශේදී 

ෙථහ ගටනහෙට ඇහුම්ෙන් දුන්නහ  අපි ෙහට ශවෝ ශම් භහජඹට 
ී භට වළකිඹහ  ිලබුටහ නම්  කශවභ නළත්නම් කිඹන්න 

වුභනහ  ිලබුටහ නම් ශභභ ගළටලුට ළඵෆ උත්තයඹ කල්ලුම් 
ගව ශනො මිනිසුන් දළනුත් කිරීභ වහ මිනිසුන්ශේ වළඟීම් 

දළනුත් කිරීභයි කිඹහ කඹ ඉතහ ටිනහ  නමුත්   ටිෙ කිඹහ ගන්න 
පුළුන් ශේලඳහරනඥශඹකු දිවුරපිටිශඹන් ශවොඹහ ගන්න අභහරු 

වුටහ කිඹහ භභ හිතනහ  සිඹලු ශදනහ ඳහයට ඵළවළරහ උේශඝෝට 

ෙශහ  සිඹලු ශදනහ ෙෆ ශභොය දුන්නහ  කතළන නහ නහ ප්රෙහය 
ජහිලශේ ජනතහ සිටිඹහ  ෙවුරු හිටිඹත් -ශේලඳහරනඥඹන් 

භඟභ- සිඹලු ශදනහ කෙුම ශරහ කිේශේ   "කල්ලුම් ගව 
ශගශනන්න ඕනෆ " කිඹහ  කහිදී ශේලඳහරඥ ඹන් විධිඹට   ජනතහ 

අදවස ෙශ ශදඹභ සිදු ෙයනහද  කශවභ නළත්නම් ජනතහට වරි 
ශේ ශඳන්හ ශදනහද කිඹන  ප්රලසනඹ අඳ ුමශ ිලබුටහ   

305 306 

ගගරු නලින් ඵණ්ඩහය ජඹභව භවතහ  
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ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  අද දින බහ ෙල් තඵන 

අසථහශේ ශගන ආ ශඹෝජනහ සිකය ෙයමින් අශප් ගරු යන්ජන් 

යහභනහඹෙ නිශඹෝජය අභහතයයඹහ ප්රෙහල ෙශ ශේ ගළනත් භට 

ඹම් කිසි ෙනගහටු  ඇිල වුටහ  කුමභහ නිශඹෝජය 

අභහතයයශඹකු නිහ කුමභහට කභ ශඹෝජනහ ශගශනන්න ඵළරිඹ  

  ශවේුමශන් භන්ත්රීුමමිඹට දුන්නහඹ කිඹහ කුමභහ කිේහ  නමුත් 

කුමභහ ඊටත් ෙලින් කිේහ  "කුමභහ ශෙෝටිඹ  වරි දීරහ ශම් 

දරුහ ශේයහ ගන්න පුළුන් තත්ත්ඹෙයි සිටිශේ " කිඹහ  කුමභහ 

දළන් ශම් ගරු බහශේ නළවළ  නමුත් භශේ ශම් ෙථහ වළන්හඩ්ගත 

ශයි  කුමභහට ශම් නිශඹෝජය ඇභිලෙභ  ශඳොඩ්ඩ  භහඹෙට  

ශදෙෙට ඳළත්තකින් තඵහ ශම් දරුහ ශනුශන් ශම් ශඹෝජනහ 

ශගශනන්න ඵළරු ගිශේ ඇයි කිඹහ භභ කුමභහශගන් අවනහ  

නිඹභ ශේලඳහරනඥශඹකුශේ  නිඹභ ශේලඳහරනඹ ෙථහ ෙයන 

පුේගරශඹකුශේ චරිතඹ ආදර්ලශඹන් තභයි යටට ශදන්න ඕනෆ  

 ෙ තභයි භශේ වළඟීභ න්ශන්    ශේ සිේධ වුශණ් නළවළ  නමුත් 

ශම් ෙිලෙහත ශඵොශවොභ ළදගත්  ශභඹ ෙහශරෝචිත ෙිලෙහත   

ෙහන්තහ වහ ශභහ ෙටයුුම අභහතයුමමිඹත් ශම් අසථහශේ ශම් ගරු 

බහශේ ඉන්නහ  ඔඵුමමිඹටත් ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ගී භ  

ිලශඵනහ  අද ගම්රට ගිහිල්රහ ජනතහට ශේඹ ෙයන 

නිරධහරින් දව ශදොශශොසශදනකු  ප්රහශේශීඹ ශල්ෙම් ෙහර්ඹහරර 

ඉන්නහ  ඳවුල් ශෞඛ්ය ශේවිෙහ  භිේධි නිරධහරිඹහ  ග්රහභ 

නිරධහරිඹහ  ෙිෂිෙර්භ ඳ ර්ශේට නිසඳහදන වෙහය නිරධහරිඹහ  

උඳහධිධහරි නිරධහරිඹහ ළනි නිරධහරින් ගටනහ  අද ප්රහශේශීඹ 

ශල්ෙම් ෙහර්ඹහර ුමශ සිටින අතය   අඹට ගභට ගිහිල්රහ ෙයන්න 

ශරොකු ෙහර්ඹ බහයඹ  අද ිලශඵනහ   

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ඊට අභතය භහශඹෝජෙ 

සහමීන් වන්ශේ නභ  ඉන්නහ  තහ  අශප් අුමයලිශේ 

යතන සහමීන් වන්ශේ දිවුරපිටිඹ ම්ඵන්ධීෙයට ෙමිටු 

ශභශවඹවහ    අසථහශේ උන් වන්ශේ   ගම්රට ගිහිල්රහ 

ශභළනි ශේල් ගළන ළඩමුළු ඳළළත්වහ  අද  හ සිේධ ශන්ශන් 

නළවළ    ගළන අඳට ෙනගහටු  ිලශඵනහ  අපි ඉල්රහ සිටින්ශන් 

ශම් ළඩටවන් ෙඩිනමින් ගභට කන්නඹ කිඹරහයි  අලය 

න්ශන් කල්ලුම් ගව  ගභට කන කෙ ශනොශයි; ළඩ ටවන්  

ළඩ පිිබශශල් ගභට කන කෙයි      

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ශම් යජශේ ළඩ පිිබශශ 

දිවහ ඵරහශගන ඉන්දළේදී  ඹම්තහ  දුයට අඳ දකින ෙහයටහ 

ිලශඵනහ  අද ශඵෝ ශනොන ශයෝග ම්ඵන්ධශඹන් යජශේ 

අභහතයරු කිඹන්ශන් ශභොෙ ද? ශඵෝ ශනොන ශයෝග ඇිල න 

ආවහය ර්ගරට ඵදු ළඩි ෙයන්න ඕනෆඹ කිඹරහයි   ෙ 

ශනොශයි සිේධ විඹ යුත්ශත්    හශේභ කිඹනහ හවන 

ආනඹනඹ ෙයනහ ළඩියි   හට ළඩි ඵදු අඹ ෙයන්න ඕනෆයි 

කිඹරහ   ෙ ශනොශයි සිේධ විඹ යුත්ශත්    හශේභ  අඳචහය සිදු 

නහ ළඩියි   භයන්න ඕනෆයි කිඹරහ කිඹනහ   ෙ ශනොශයි 

සිේධ විඹ යුත්ශත්  ඇත්ත ලශඹන්භ ප්රලසනරට නිඹභ උත්තය 

ශවීභයි සිේධ විඹ යුත්ශත් කිඹන කෙ භහ ශම් විේත් බහට 

කිඹනහ   

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  ශම් වහ ෙඩිනමින් ළඩ 

පිිබශශ  වළදිඹ යුුමයි  ශඳන්නුම් ෙයන්න විතය  වදන ළඩ 

පිිබශශ  ශනොශයි  ඹථහර්ථඹ  න ළඩ පිිබශශ  වදරහ 

ෙටයුුම ෙයන්නඹ කිඹන ඉල්ලීභ ෙයමින් භශේ ෙථහ අන් 

ෙයනහ  ශඵොශවොභ සුමිලයි  

 

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශඵොශවොභ සුමිලයි  ගම්ඳව දිසත්රි ෙශේ භන්ත්රීුමභහ 

ශනුශන් ළඩිපුය විනහඩි ශදෙ  රඵහ දුන්නහ     

මීශඟට ගරු අ  අයවින්ේ කුභහර් භන්ත්රීුමභහ  ඔඵුමභහට 

ිලශඵන්ශන් ඉතහ සුළු ශේරහ   

[தற.த. 6.13] 

 

ගරු අ. අරවින්ද් කුමළර් මශ ළ 
(ரண்புறகு அ. அறந்த் குரர்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 

தகப தறறச் சதரரகர் அர்கரப, ணக்குப் 

ரதசுற்கு ரய்ப்தபறத்ற்கரக ன்நற.  இன்று இங்ரக 

தகப யறருறகர தறரச்சந்ற அர்கள் சறறுர் 

துஷ்தறரரகக் குற்நங்களுக்கு  ண்டகண 

ங்கப்தடுது கரனத்றற்ரகற்ந எரு றடதண ஏர் 

எத்றகப்புப் தறரகக பன்கத்றருந்ரர். அகண 

ரன் பளதுரக ரற்கறன்ரநன். தணணறல், இன்று 

இந் ரட்டிரன கடததறுகறன்ந குற்நச் தசல்ககபப் 

தரர்க்கறன்நரதரது,  ண்டகணரணது றக 

அத்றரசறரண எரு ண்டகணரகக் கருனரம். இன்று 

இந் ரட்டிரன தச்சறபங்குந்ககள் துடிக்கத் துடிக்கக் 

கற்தறக்கப்தடுதும் அர்கள் தகரகன தசய்ப்தடுதும்  

சர்சரர எரு றகழ்ரகறக்தகரண்டு ருக ரங்கள் 

தரர்க்கக் கூடிரக இருக்கறன்நது. ணது தசரந்க் 

குந்ககர ந்க துஷ்தறரரகம் தசய்தும் 

அரரதரல் சரகரரறககபச் சரகரர்கள் துஷ்தறரரகம் 

தசய்துரண தரதுகரப்தற்ந எரு றகனக எவ்தரரு 

குடும்தத்றலும் இருப்தக ரங்கள் தரர்க்கக்கூடிரக 

இருக்கறன்நது. இற்தகல்னரம் கரம், இவ்ரநரண 

கடுகரண ண்டகணகள் அபல்தடுத்ப்தடரகரன். 

இந் ரட்டிரன  ண்டகண ன்தது சட்டரலறரக 

ற்றுக்தகரள்பப்தட்ட எரு ண்டகணரக இருந்தும் தல்ரறு 

கரங்களுக்கரக அது கடபகநப்தடுத்ப்தடரல் 

இருக்கறன்நது. தரரற குற்நச் தசல்ககபத் டுக்கரல் 

ரங்கள் தறுரண லற, றரத்கப் தற்நறபெம் ணற 

உரறகககபப் தற்நறபெம் ரதசறக்தகரண்டிருப்தறரன 

அர்த்றல்கன.   

அரரதரல் இன்று ரதரகப்ததரருட்கபறன் தரகண றக 

அறகரறத்துக்தகரண்டு ரதரக ரம் தரர்க்கக் கூடிரக 

இருக்கறன்நது. ரதரகப்ததரருள் தரடர்தரண 

குற்நரபறகளுக்குக்கூட  ண்டகண ங்கப்தட 

ரண்டும் ன்தது இந் ரட்டின் சட்டரக இருந்ரலும் 

அவ்ரநரண எரு ண்டகண ங்கப்தடுறல்கன. ஆகர, 

இந் ரட்டிரன குற்நம் தசய்தர்களுக்குப் தறல்னர எரு 

ன்க ற்தட்டிருக்கறன்நது. இன்று ரங்கள் றரசடரக 

த்ற கறக்கு ரடுககபப் தரர்த்ரல், அங்ரக 

குற்நரபறகளுக்கு றகக் தகரடூரகத் ண்டகண 

ங்கப்தடுகக் கரனரம். இவ்ரறு தசய்பெம்ரதரது, 

குற்நங்கள் தசய்க்கூடரது, குற்நங்கள் தசய்ரல் இர 

ண்டகணரன் க்கும் கறகடக்கும் ன்ந அந்ப் தம் 

இல்தரகர ணறல் உருரகும்.   

ரன் எரு றடத்க இந் இடத்றரன கூநரண்டும். 

இன்று லறன்நங்கபறரன  ண்டகண 

றறக்கப்தடுகறன்நது. அவ்ரறு  ண்டகண 

றறக்கப்தடும்ரதரது குற்நரபற லறன்நத்றரன கநற 

அளகபெம் க்ககடந்து றளகபெம் ரங்கள் 

தரர்த்றருக்கறன்ரநரம். அப்தடிதன்நரல்,  

ண்டகணரணது அந்க் குற்நரபறறன் ணறல் எரு 

ரக்கத்கபெம் தகரடூரண எரு தத்கபெம் 

ற்தடுத்றறருக்கறன்நது. ஆகர,  ண்டகண 

அபல்தடுத்ப்தட ரண்டும். இந்த் ண்டகணக 
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ඳහර්ලිශම්න්ුම 

அபல்தடுத் ரண்டிது கரனத்றன் ரகரகுதணக் கூநற, 

ரய்ப்தபறத் தறறச் சதரரகர் அர்களுக்கு லண்டும் ன்நற 

தரறறத்து, றகடததறுகறன்ரநன்.  ன்நற. 
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ගරු චන්රළනි බණ්ඩළර මශත්ිය (කළන් ළ  ශළ ෂමළ කටයුතු 

අමළ යතුිය) 
(ரண்புறகு (றருற) சந்றரற  தண்டர - கபறர் ற்றும் 

சறறுர் அலுல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara - Minister of Women 

and Child Affairs) 

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි  අද දින ශඵොශවොභ 

ෙහශරෝචිත ශඹෝජනහ  පිිබඵ ශම් ගරු ගරු බහශේ  ෙිලෙහ 

ෙයන අසථහශේ  ශම් ම්ඵන්ධශඹන් විශලේශඹන් අභහතයහංලඹ 

වයවහ ඉදිරිශේදී ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්න ඵරහශඳොශයොත්ුම න අදවස 

වහ ශඹෝජනහ කිහිඳඹ   ගළන විඹ බහය අභහතයරිඹ වළටිඹට 

අදවස කිහිඳඹ  ඉදිරිඳත් කිරීභට අසථහ රඵහ දීභ පිිබඵ 

ඔඵුමභහට සුමිලන්ත ශනහ  

ෙළබිනට් අභහතයරිඹ  වළටිඹට අටළනි ඳහර්ලිශම්න්ුමශේ 

ඳශමුශන් ෙයන ෙථහශේදී භහ කිඹන්න ෙළභළිලයි  විඹබහය 

ඇභිලරිඹ වළටිඹට ළඩ බහය ගත්ත දශේ ඉරහ ශඵොශවොභ 

ංශේදී අසථහරටයි  සිදු වීම්රටයි භට මුහුට ශදන්න සිදු 

වුශණ් කිඹන කෙ  ඇත්තටභ ශම් සිදු න සිදු වීම් පිිබඵ අපි 

සිකයහය විඳුම් ශොඹන්න අලයයි  දළඩි දඬුම් ඳළමිටවීභත්  

කල්ලුම්ගව ශගන  භත් ශම් ප්රලසනඹට විඳුභ  ශනොශයි කිඹන 

කෙයි භශේ භතඹ   විශලේශඹන්භ සිවිල් ජන භහ ජඹ ශම් පිිබඵ 

දළඩි අශඵෝධඹකින් ෙටයුුම ෙශ යුුම ශනහ   

ශේඹහ දළරිඹශේ සිේධිඹ ම්ඵන්ධශඹන් විලහර 

ආන්ශදෝරනඹ  යට පුයහ  ඇිල වුටහ  භහත්   අසථහශේදී කභ 

දළරිඹශේ නිට ගිඹහ    අසථහශේදී අපි දළ ෙහ    හිටපු 

ජනතහ ශෙොයි විධිශේ තත්ත්ඹෙටද ඳත් ශරහ සිටිශේ  ශභොන 

තයම් මයඹකින්ද ඔවුන් ෙථහ ෙශශේ කිඹරහ  ඔවුන් විවිධ 

පුේගරඹන්ට ඇන්ල්ර දි  ෙශහ    හශේ ශඵොශවොභ බඹහනෙ 

තත්ත්ඹ    ටපිටහ ුමශ  ිලබුටහ  අපි අභතෙ ෙයන්න ශවො 

නළවළ  අපි කකිශනෙහ වහ ඵළඳුණු  කකිශනෙහ වඳුනහගත්ත භනහ 

අශඵෝධශඹන් ෙටයුුම ෙයන ංසෙිිලෙ උරුභ ෙරුන් න  

ඵ   අශප් ඳවුර ුමශ ඉන්ශන් අම්භහ   තහත්තහ  දුහ දරුන්  

ශවෝදය ශවෝදරිඹන් කිඹන ශම් වළභ ශදනහභ කෙට කෙුම ශරහ 

ෙටයුුම ෙයන  හයධර්භලින් ශඳෝටඹ වුණු පිරි   වළඵළයි අද 

න විට ශම් තත්ත්ඹ ශම් භහජඹ ුමශ ශෙොයි ශදටද ගභන් 

ෙයන්ශන්   අශප්  ංසෙිිලෙ උරුභඹ කුභ ද කිඹන ෙහයටඹ 

ප්රලසනඹ  ශරහ ිලශඵනහ   

භට ශම් ශරහශේදී භත  ශනහ  අශප් ගරු ජනහධිඳිල 

මභත්රීඳහර සිරිශේන භළිලුමභන් ෙශ ප්රෙහලඹ   ශභළනි 

ළයදිරට දඬුම් ඳළමිටවීභට ක්රභශේදඹ  ඳහර්ලිශම්න්ුමශේ 

ඵහුතය ෙළභළත්ත භත රසන්න ඕනෆඹ කිඹහ කුමභහ ප්රෙහල 

ෙශහ   

විශලේශඹන්භ අශප් හිරුනිෙහ ශප්රේභචන්ද්ර භන්ත්රීුමමිඹ අද 

ශගනහ ශඹෝජනහ ශඵොශවොභ ෙහශරෝචිත ශඹෝජනහ   අද කඹ 

දළඩිශර භහජගත වුණු  ප්රලසනඹ  ඵට ඳත්ශරහ ිලශඵනහ  

ශම් ෙරුට ශම් භහජඹ ුමශ මීට ළඩිඹ හෙච්ඡහට බහජන ෙශ 

යුුම ෙරුට  ශරට  භහත් විලසහ ෙයනහ  නමුත් භයට දඬුභ 

ක්රිඹහත්භෙ කිරීභ වයවහ ශම් ප්රලසනඹට විඳුභ  ශොඹන්නට අඳට 

පුළුන් කිඹහ භභ විලසහ ෙයන්ශන් නළවළ   

විඹ බහය අභහතයුමමිඹ වළටිඹට භභ හිතනහ  ශම් 

ම්ඵන්ධශඹන් ඉදිරිශේදී ෙයන්න ඕනෆඹ කිඹරහ හිතන  අපි 

වඳුනහ ශගන ිලශඵන ශඹෝජනහ ී ඳඹ  ශම් බහට ශඹොමු 

ෙයන්නට ඕනෆඹ කිඹරහ   

ශ්රී රංෙහශේ ජන භහජශේ ෙහරහන්තයඹ  ිලසශේ ඳළශතන 

ඳන්ිල ඳයතයඹ ශවේුමශන් ඇිල ශරහ ිලශඵන දිිබඳුබහඹ ශම් 

ෙරුණු ෙහයටහරට ුමඩු දීරහ ිලශඵනහ  ම්ඳත් නිසිඹහෙහය 

ශඵදී ශනොඹෆභ නිහ භුම ඇිල ගළටලු වහ අර්බුද වමුශේ ඳළන 

නන්න මයඹ  භහජ අනශඵෝධඹ  වකගත්ෙභ  අධයහඳන 

විභතහ භත ශගොඩනළඟුණු භහජ ගළටලු  දීර්ඝ ෙහලීන භහනසිෙ 

පීඩහ  භහනසිෙ යහරුරතහ ශවේුමශන් ඇිල ිලශඵන භහනසිෙ 

යහධි තත්ත්  වහ භහනසිෙ ආතිලඹ  කුඩහ ෙර අඳශඹෝජනඹට 

ර  වීභ  ශදභහපිඹන් අතවළය ඹෆභ  -විශලේශඹන්භ භ- රැෙඵරහ 

ගන්නකුශේ පර්ට රැෙයටඹට බහජන ශනොවීභ ළනි ශවේුම භත 

ශම් හශේ ප්රලසන ඇිල ශරහ ිලශඵනහ  

ීමිලඹ ක්රිඹහත්භෙ කිරීශම්දී ශම් හශේ ෙරුණු ෙහයටහරට 

අධහනඹ ශඹොමු ෙශ යුුමයි කිඹරහ අපි විලසහ ෙයනහ  දළනට 

අධිෙයට ක්රිඹහලිශේ අර්බුද  ගළටලු ඳිලන සථහන ංශලෝධනඹ 

ෙයමින් ීමිලඹ ක්රිඹහත්භෙ කිරීභ ෙඩිනම් ෙයන්න ඕනෆ  ශභහ 

ලිංගිෙ අඳශඹෝජන සිදුවීම් ළශළ වීභ වහ අශප් යශට් ීමිල 

ඳේධිලශේ ඇිල ඵයඳතශ අඩු ලුහුඬුෙම් වහ ර්තභහනශේ ශම් 

ම්ඵන්ධශඹන් ඳත්නහ විවිධ භහජ ගළටලු ඹන ෙරුණු ශදෙභ 

රෙහ දිගුෙහලීන විඳුම්රට අපි ඹහ යුුමයි   

  විතය  ශනොශයි  ීමිලභඹ ඳේධිලඹ පිිබඵ රෙහ 

ඵළලීශම්දී ීමිලඹ ක්රිඹහත්භෙ කිරීභට  ෙහර්ඹ භ කිරීභට වහ 

ෙඩිනම් කිරීභට ප්රමුඛ්තහ  රඵහ ශදන්න ඕනෆ  ශභහ ලිංගිෙ 

අඳශඹෝජන සිේධීන්රට අදහශ  නඩු විබහග වහ ශනභ උහවි 

ඇිල ෙයන්න ඕනෆ  කශේ කිරීභට අඳවසුතහ  ිලශඵනහ නම් 

ශභළනි නඩු ෙඩිනමින් විබහග ෙය විඳුම් රඵහ දීභට යට පුයහ 

උහවිරට කෙ දිනඹ  ශන් ෙශ යුුමයි  ර්තභහනශේ ශභළනි 

අඳශඹෝජන පිිබඵ ඳළමිණිලි විබහග කිරීභට අවුරුදු 8  ශවෝ ඊට 

ඩහ ළඩි ෙහරඹ  ගන්නහ    හශේභ ශභහ අඳශඹෝජන 

ම්ඵන්ධශඹන් ඳළමිණිලි කිරීභට වහ ෙඩිනම් විඳුම් රඵහ දීභට 

භවහධිෙයට ඳේධිලඹකුත් සථහපිත ෙයන්න ඕනෆඹ කිඹරහයි අපි 

විලසහ ෙයන්ශන්   

අඳට රළබී ිලශඵන දත්ත අනු ශභළනි ශභහ ලිංගිෙ 

අඳශඹෝජන ම්ඵන්ධශඹන් ව ඳළමිණිලි 4 000  ඳභට 

භවහධිෙයටර වහ ීමිලඳිල ශදඳහර්තශම්න්ුම ුමශ ශගොඩ ගළීන 

ිලශඵන ඵට හර්තහ ශරහ ිලශඵනහ   හ ෙඩිනමින් විබහග 

කිරීශම් ළඩ පිිබශශ  අපි ඇිල ෙයන්න ඕනෆ    වහ 

ඳශහතෙට අිලශර්ෙ භවහධිෙයටඹ  පිහිටු වීභ ඉතහභ 

ෙහශරෝචිතයි කිඹහ විලසහ ෙයනහ   

විශලේශඹන්භ ශභභ ශභහ අඳශඹෝජන සිේධීන් වහ ඇිල 

ීමිලභඹ ප්රිලඳහදන පිිබඵ නළත ඇගළයීම් ෙශ යුුම ිලශඵනහ  

  ුමිබන් ශභහ අඳශඹෝජන ම්ඵන්ධශඹන් දණ්ඩ ීමිල ංග්රවශඹන් 

රඵහ දී ඇිල උඳරිභ දඬුභ රඵහ දීභ විලෙ කිරීභ වහ න 

භහර්ශගෝඳශේල ප්රිලඳත්ිල වඳුන්හ දීභ ෙශ යුුමයි කිඹහ විලසහ 

ෙයනහ    හශේභ ශමුන් ම්ඵන්ධ  ශේහ  ඳඹන ශඳොලීසිඹ  

ඳරිහ වහ ශභහය ෙ ශේහ ශදඳහර්තශම්න්ුම  ීමිලඳිල 

ශදඳහර්තශම්න්ුම වහ අධිෙයටඹ ළනි සිඹලු ආඹතන ශේලඳහරන 

ඵරඳෆම්ලින් ශතොය ිත්තීභඹ ලශඹන් විශලේ වහ ශභහ 

ශ න්ද්ර ව සහධීන අංල ශර ක්රිඹහත්භෙ වීභට ෙටයුුම ළරසුම් 

ෙයන්න ඕනෆ  විශලේශඹන්භ ශභභ ආඹතනර නිරධහරින් කභ 

ප්රශේලශේ ජනතහ ෙථහ ෙයන බහහශන් යහජෙහරිඹ ඉටු ෙයන්න 

ඕනෆ  හ ෂි කෙුම කිරීශම්දී මීට ඩහ ඔවුන්ට මීඳ ශරහ    අඹ 

ශත්රුම් ශගන ෙටයුුම ෙයන්න ඕනෆඹ කිඹහ විලසහ ෙයනහ   

309 310 

ගගරු අ  අයවින්ේ කුභහර් භවතහ  



2015 ඔ ශතෝඵර් 06  

  විතය  ශනොශයි  විශලේශඹන්භ අපි භත  ෙයන්න ඕනෆ  

නිරධහරින් විසින් සිවිල් භහජ ල ිලභත් කිරීභ වහ අදහශ  ශේත්ර 

පිිබඵ ඔවුන් ශවොඳින් දළනුත් කිරීම් ෙයන්න ඕනෆඹ කිඹරහ  

අඳයහධ ම්ඵන්ධශඹන් භහජ භහධය බහවිතඹ පිිබඵ  ීමිල-රීිල 

ළඩි ෙයන්න ඕනෆ  භහජ භහධය ශභරම් බහවිත කිරීශභන් 

අඳයහධරට ශඳශඹීශම් ඇිල අදහනශම් ප්රටතහ අඩු කිරීභ 

වහ දළනුත් කිරීම් ෙයන්න ඕනෆ    හශේභ අනහය ෂිත 

අදහනම් තත්ත්ශඹන් මිදීභට දරුන් දළනුත් කිරීභ  ශදභවුපිඹන් 

වහ ළඩිහිටිඹන් දළනුත් කිරීභ ක්රභත් අයුරින් වහ විධිභත් සිදු 

ෙයන්න අලය නහ    දළනුත් කිරීම් භහධය භන්න් ප්රචලිත 

ෙයන්න ඕනෆ  ඉදිරිශේදී ශම් හශේ ශේල් හෙච්ඡහ භහර්ගශඹන් 

ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්න ඵරහශඳොශයොත්ුම නහ   

ගරු නිශඹෝජය ෙථහනහඹෙුමභනි    හශේභ කුඩහ ෙර සිටභ 

දරුන් හය ධර්භ අධයහඳනඹ ශෙශයහි ශඹොමු ෙයවීභ අලය 

නහ  ර්තභහනශේ දරුන්ට දවම් ඳහල් අධයහඳනඹ රඵහ දීභ 

ශඵොශවෝ විට භඟ වළරී ශගන ඹනහ  අපි දළ ෙහ  විශලේශඹන්භ 

උුමරු ඳශහශත් දරුන් ආගභ දවභ ඳළත්තට ශඹොමු වීභ අඩු ශරහ 

ිලශඵන ඵ  ඳසු ගිඹ ිලශේ අපි ඹහඳනඹ දිසත්රි ෙඹට ගිඹ 

අසථහශේදී විශලේශඹන් ශම් සිදු වීම් පිිබඵ විභහ සිටිඹහ    

අසථහශේදී අඳට ශම් ම්ඵන්ධ ආයංචිඹ  රළබුටහ    නිහ භහ 

හිතන වළටිඹට හය ධර්භ  දවම් ඳහල් අධයහඳනඹ වහ ඳහල් 

අධයහඳනඹ ඳළත්ශතන් මීට ඩහ දළනුත් කිරීම් ෙයන්න ඕනෆ    

හශේභ ශදභවුපිඹන් මීට ඩහ දරුන් ගළන අධහනඹ ශඹොමු ෙය  

දරුන්ට මීට ඩහ මීඳ ශරහ  දරුන් ශනුශන් මීට ඩහ 

ෙහරඹ ශඹොමු ෙය   දරුන් ක ෙ ෙටයුුම කිරීභ අලයයි  කශවභ 

වුශටොත් ශභළනි ශේල් අභ ෙය ගන්න අඳට පුළුන් ශයි 

කිඹහ භහ හිතනහ   

ෙහරඹ වයස වී ිලශඵන නිහ අහන ලශඹන් ශම් 

ෙහයටඹත් භත  ෙයනහ  කිහිඳ ශදශන භ ශම් ෙථහ කිේහ   

ආසිඹහනු යටල් කිහිඳඹෙ භයට දඬුභ නිඹභ ශරහ ිලබුටත්  

අපි දකින විධිඹට   යටරත් ශභළනි සිදුවීම් අභ ශරහ නළවළ  

  නිහ ඉදිරිශේදී අපි මීට ඩහ භහජඹ දළනුත් ෙයරහ  ශම් 

ම්ඵන්ධ පුළුල් විධිශේ ෙිලෙහ  ඇිල ෙයරහ   පුළුන් වළභ 

අංලඹකින්භ ීමිලභඹ ඳළත්ත ල ිලභත් ෙයරහ ෙටයුුම ෙශශොත් 

මීට ඩහ ශන  ශම් යට ුමශ  ඇිල ෙය ගන්න පුළුන් ශනහ   

විශලේශඹන්භ විඹ බහය ඇභිලුමමිඹ වළටිඹට භභත්  අශප් 

අභහතයහංලශේ ශල්ෙම්ුමමිඹ ඇුමළු සිඹලුභ නිරධහරින් කෙුම වී  

ඉදිරි අවුරුදු ඳව ුමශ ශම් ම්ඵන්ධ විශලේ ළඩ පිිබශශ  ඇිල  

ෙයන්න ඵරහශඳොශයොත්ුම ශනහඹ කිඹමින්  භහශේ චන 

සල්ඳඹ අන් ෙයනහ  
 
එකල්හි තේළල අ. භළ. 6.30 වුතයන් නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 

විසන් ප්රහනය තනොවිමවළ පළර්ලිතම්න්තුල කල්  බන දී. 
පළර්ලිතම්න්තුල ඊට අනුකල  2015 ඔක්ත ෝබර් මව 07 ලන 

බදළදළ අ. භළ. 1.00 ලන ත ක් කල් ගිතේ ය. 
 

அப்ததரளது, தற. த. 6.30 றரகறறடர  தறறச் சதரரகர் 
அர்கள் றணர றடுக்கரரனர தரரளுன்நத்க எத்றகத்ரர். 

அன்தடி தரரளுன்நம்,  2015 எக்ரரதர் 07, புன்கறக தற. 

த. 1.00 றக  எத்றகக்கப்தட்டது 
 

It being 6.30 p.m., MR. DEPUTY SPEAKER adjourned 

Parliament without Question put. 
Adjourned accordingly until 1.00 p.m. on Wednesday, 07th 

October, 2015. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

311 312 



ඳහර්ලිශම්න්ුම  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



වෆ.යු. 
 
ශභභ හර්තහශේ අහන මුද්රටඹ දවහ සී ඹ නිළයදි ෙශ යුුම තළන් ද නු රිසි භන්ත්රීන් මින් පිටඳත  ශගන නිළයදි ෙශ යුුම 
ආෙහයඹ කහි ඳළවළදිලි රකුණු ශෙොට  පිටඳත රළබී ශදිලඹ  ශනොඉ භහ ශෆන්වළඩ් ංසෙහයෙ ශත රළශඵන ශේ කවිඹ යුුමඹ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குநறப்பு 
 

உறுப்தறணர் இறுறப் தறப்தறற் தசய்றரும்பும் தறக றருத்ங்ககபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அகணப் தறக 

றருத்ப்தடர தறற கறகடத் இரு ரங்களுள் யன்சரட் தறப்தரசறரறருக்கு அதப்புல் ரண்டும். 
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ශෆන්වළඩ් ලළර් ළ  

තකොෂඹ 5  තපොල්තශේන්තගොඩ  කිරුෂපන පළර  අංක 163 දරන වහාළනතයහි පිහිටි 

රජතේ ප්රලතත්ති තදපළර් තම්න්තුතේ පිහිටි රජතේ ප්රකළන කළර්යළංතයන්  

ි දී ග  ශෆක. 
 

තමම ශෆන්වළඩ් ලළර් ළල  www.parliament.lk තලබ් අඩවිතයන්  

බළග  ශෆක. 

 

 

 

 

யன்சரட் அநறக்ககறன் தறறககப  

இன. 163, கறருனப்தகண வீற, ததரல்ரயன்தகரட,  தகரளம்பு 5இல் அகந்துள்ப  

அசரங்க கல் றகக்கபத்றன் அசரங்க தபறபடுகள் அலுனகத்றல்   

தம் தசலுத்றப் ததற்றுக்தகரள்பனரம். 

 

 

இந் யன்சரட் அநறக்ககக www.parliament.lk தம் இகத்பத்றலிருந்து  

தறறநக்கம் தசய் படிபெம். 
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ශ්රී රංෙහ යජශේ මුද්රට ශදඳහර්තශම්න්ුමශේ මුද්රටඹ ෙයන රදී  


