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පූ. භළ. 10.30  ඳළර්ලිවම්න්තුල රැවහ විය.   

කථළනළයකතුමළ [ගරු කරු ජයසූරිය මශත්ළ] මූළවනළරඪ විය. 

தரரளுன்நம் தொ.த. 10.30 றக்குக் கூடிது.  

சதரரகர்  அர்கள்  [ரண்தைறகு கத ஜசூரற] கனக 

கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 10.30 a.m.,  

MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 

 

නිවේදන 
அநறறப்தைக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 

I 
 

කථළනළයකතුමළවේ වශතිකය 
சதரரகது சரன்தக 

SPEAKER'S CERTIFICATE 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී රංහ ්රජහතහන්ත්රි භහජහදී ජනයජශආ ආඩුඩුරභ 

යසථහශ  79 ළනි යසථහ ්රහය  2016 ජම් භ 07 ළනි 

දින භවිසින් ඳවත වන් ඳනත් ශටුම්ඳශතටා වතිඹ ටවන් 

යන රද ඵ දන්නු ළභළත්ශතමි. 

පුේරඹන් ම්ඹහඳදිංචි කිරීශම් (ංශලෝධන) 

 

II 
 

බ්වති ිළිතබ හංශික අධී්වණ කළරක වභළල: 

වළමළජිකවයකු හවද් කිරීම 
லு சக்ற தற்நற துகநசரர் மற்தரர்கக் குழு: 

உதப்தறணர் தறலீடு 
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON ENERGY:  

SUBSTITUTION OF A MEMBER 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2015 ශදළම්ඵර් භ 19 ළනි දින ඳහර්ම්ශම්න්තු විසින් 
ම්භත යන රද  ශඹෝජනහශටා 8 (ඈ) ව (ඉ) ශේද ්රහය 
ඵරලක්ති පිළිඵ ආංශි අධීක්ණ හය බහශටා 

හභහජිත්ශඹන් ඳහර්ම්ශම්න්තු භන්ත්රී  ස සිනානහ ට ද ශභ ට 
භවතහ ඉත් ශොට  ශත්රීම් හය බහ විසින් ඳහර්ම්ශම්න්තු 

භන්ත්රී  ස (භවහචහර්ඹ) ආශු භහයසිංව භවතහ එකී හය බහශ  

ශේඹ පිණි ඳත් ය ඇති ඵ දන්නු ළභළත්ශතමි. 

III 
 

නිහඳළදන වශ වවේලළ ිළිතබ හංශික අධී්වණ 

කළරක වභළල : වළමළජිකවයකු හවද් කිරීම 
உற்தத்றகளும் மசககளும் தற்நற துகநசரர் 

மற்தரர்கக் குழு: உதப்தறணர் தறலீடு  
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON MANUFACTURING 

AND SERVICES: SUBSTITUTION OF A MEMBER 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2015 ශදළම්ඵර් භ 19 ළනි දින ඳහර්ම්ශම්න්තු විසින් 

ම්භත යන රද ශඹෝජනහශටා 8 (ඈ) ව (ඉ) ශේද ්රහය 

නිසඳහදන ව ශේහ පිළිඵ ආංශි අධීක්ණ හය බහශටා 

හභහජිත්ශඹන් ඳහර්ම්ශම්න්තු භන්ත්රී  ස (භවහචහර්ඹ) ආශු 

භහයසිංව භවතහ ඉත් ශොට  ශත්රීම් හය බහ විසින් 

ඳහර්ම්ශම්න්තු භන්ත්රී  ස සිනානහ ට ද ශභ ට භවතහ එභ හය 

බහශ  ශේඹ පිණි ඳත් ය ඇති ඵ දන්නු ළභළත්ශතමි. 

 
IV 

 

වඳොදු ලයළඳළර ිළිතබ කළරක වභළල : වළමළජිකවයකු 

හවද් කිරීම 
அசரங்கப் ததரதப்தைதொற்சறகள் தற்நற குழு: 

உதப்தறணர் தறலீடு 
COMMITTEE ON PUBLIC ENTERPRISES:  SUBSTITUTION OF A 

MEMBER 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ හය බහශ  හභහජිත්ශඹන් 

ඉ ටරහ අසව ඳහර්ම්ශම්න්තු භන්ත්රී  ස ශ ලු කුභහර් භවතහ 

ශනුට ඳහර්ම්ශම්න්තුශ  සථහය නිශඹෝ 129 (ඇ) ්රහය 

ශත්රීම් හය බහ විසින් ඳහර්ම්ශම්න්තු භන්ත්රී  ස සුජී 

ශේනසිංව භවතහ එභ හය බහශ  ශේඹ පිණි ඳත් ය ඇති 

ඵ දන්නු ළභළත්ශතමි. 

 
ලිිළ වේඛනළදිය ිළිතගෆන්ීමම 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ගයන්ත් කරුණළතික මශත්ළ (ඳළර්ලිවම්න්තු 

ප්රතිවංවහකරණ ශළ ජනමළධය අමළත්ය වශ හණ්ඩු ඳ්වව  

ප්රධළන වංවිධළයකතුමළ)  
(ரண்தைறகு கந் கதரறனக்க - தரரளுன்ந 

தசலகப்தை ற்தம் தகுசண ஊடக அகச்சதம் 

அசரங்கக் கட்சறறன் தொற்மகரனரசரதம்) 

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 

Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 

Government Whip) 
 ස ථහනහඹතුභනි  අග්රහභහතයතුභහ ව ජහති ්රතිඳත්ති 

වහ ආර්ථි ටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භභ 2015 ර්ඹ 

වහ ජහති රභම්ඳහදන ශදඳහර්තශම්න්තුශ  හර්ඹ හධන 

හර්තහ ඉදිනාඳත් යමි.  

363 364  



ඳහර්ම්ශම්න්තු 

එභ හර්තහ ආර්ථි ංර්ධන පිළිඵ ආංශි අධීක්ණ 

හය බහට ශඹොස් ශ යුතු ඹළයි භභ ශඹෝජනහ යමි. 
 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත් විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත් කරුණළතික මශත්ළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 ස ථහනහඹතුභනි  විශේල ටයුතු අභහතයතුභහ 

ශනුශන්  භභ 2015 ර්ඹ වහ විශේල ටයුතු අභහතයහංලශආ 

හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්තහ  ඉදිනාඳත් යමි.  

එභ හර්තහ ජහතයන්තය ඵතහ පිළිඵ ආංශි අධීක්ණ 

හය බහට ශඹොස් ශ යුතු ඹළයි භභ ශඹෝජනහ යමි. 
 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත් විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු ගයන්ත් කරුණළතික මශත්ළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 ස ථහනහඹතුභනි  ශෞය  ශඳෝණ වහ ශේීයඹ ෛදය 

අභහතයතුභහ ශනුශන් භභ 2013 ර්ඹ වහ ශ්රී රංහ යහජය 

ඖධ නීතිත ංසථහශ  හර්ෂි හර්තහ  ඉදිනාඳත් යමි.  

එභ හර්තහ ශෞය ව භහන සුඵහධනඹ  භහජ 

විඵරළන්වීභ පිළිඵ ආංශි අධීක්ණ හය බහට ශඹොස් 

ශ යුතු ඹළයි භභ ශඹෝජනහ යමි. 
 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත් විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු ගයන්ත් කරුණළතික මශත්ළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 ස ථහනහඹතුභනි  ර්භහන්ත වහ හණිජ ටයුතු 

අභහතයතුභහ ශනුශන් භභ 2013/2014 ර්ඹ වහ වටව 

ග්රළෂයි ල රංහ ම්මිට හ ටා හර්ෂි හර්තහ  ඉදිනාඳත් යමි.  

එභ හර්තහ යහඳහය ව හණිජ  පිළිඵ ආංශි අධීක්ණ 

හය බහට ශඹොස් ශ යුතු ඹළයි භභ ශඹෝජනහ යමි. 
 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත් විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

හංශික අධී්වණ කළරක වභළ ලළර්ත්ළ 
துகநசரர் மற்தரர்கக் குழுக்கபறன் 

அநறக்கககள் 
REPORTS OF SECTORAL OVERSIGHT 

COMMITTEES 

 

ගරු රංජිත් අලුවිශළවර් මශත්ළ 
(ரண்தைறகு ஞ்சறத் அலுறயரம) 

(The Hon. Ranjith Aluvihare) 

 ස ථහනහඹතුභනි  ජහතයන්තය ඵතහ පිළිඵ ආංශි 

අධීක්ණ හය බහ ශත ශඹොස් යන රද ඵයස් ඳශහත් 

ංචහය අධිහනාශආ ්රඥප්තති ශටුම්ඳත ම්ඵන්ධශඹන්  එභ 

හය බහශ  හර්තහ භභ ඉදිනාඳත් යමි. 
 

වභළවම්වය මත් තිබිය යුතුයයි නිවයෝග කරන දී. 
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

ගරු අජිත් මළන්නප්වඳරුම මශත්ළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
 ස ථහනහඹතුභනි  ෛනති ටයුතු (දණ විශයෝධී) වහ 

භහධය ටයුතු පිළිඵ ආංශි අධීක්ණ හය බහ ශත 
ශඹොස් යන රද “ජනභත විචහයණඹදී ශවෝ ඡන්ද විභසීභට 

අදහශ හර සීභහ තුශ විදුත් වහ ස්රිත ජනභහධය විසින් පිළිඳළදිඹ 

යුතු උඳභහන ශවත් භහර්ශෝඳශේල/ශභශවයුම් ්රතිඳත්ති”  
“අධියණ ංවිධහන ඳනත ඹටශත් නිශඹෝ” ව “හඳයහධී 

හයණහරදී අශනයෝනය වශඹෝීතතහ දළක්වීශම් ඳනත ඹටශත් 
නිඹභඹ” ඹනහදී හයණහ ම්ඵන්ධශඹන්  එභ හය බහශ  

හර්තහ භභ ඉදිනාඳත් යමි. 
 

වභළවම්වය මත් තිබිය යුතුයයි නිවයෝග කරන දී. 
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
වඳත්වම් 
தக்கள் 
PETITIONS 

 

ගරු සුවන්ත් පංිකනිවම් මශත්ළ (රළජය ඳරිඳළන ශළ 

කෂමනළකරණ නිවයෝජය අමළත්යතුමළ) 
(ரண்தைறகு சுசந் தைஞ்சறறனம - ததரது றர்ரக ற்தம் 

தொகரகத்து தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 

Public Administration and Management) 
 ස ථහනහඹතුභනි   භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් අට  

පිළින්මි. 

(1)   යහභ  ළම්ය  ශම්න්ටන් ඳහර්ක්  ශනො: 90/16 දයන 
සථහනශඹටා ඳදිංචි ශඩන්සි ට රම්ත් අශේසනාඹ භවතහශන් 
රළබුණු ශඳත්භ; 

(2)   යත්නපුය  ස්භ  ශේභහනන්ද භහත  අං: 28/9 දයන 
සථහනශඹටා ඳදිංචි එන්.එ ට. චන්ද්රශේය භවත්මිඹශන් 
රළබුණු ශඳත්භ; 

(3)   තමරස්  ශෝවි ටඅඩි ඹන ම්පිනශඹටා ඳදිංචි ඳේභනහදන් 
ශජඹභහම්නි භවත්මිඹශන් රළබුණු ශඳත්භ; 

(4)  යහජගිනාඹ  යහජගිනාඹ උදයහනඹ  ශනො: 615/26 දයන 
සථහනශඹටා ඳදිංචි ශයොවහන් ශඳොන්නයිඹහ භවතහශන් 
රළබුණු ශඳත්භ; 

(5)   ඳදවි ශ්රී පුය  1721/ ද දයන සථහනශඹටා ඳදිංචි එස.එම්.සී. 
දි ට සක්ෂි ශෝභඳහර ශභනවිඹශන් රළබුණු ශඳත්භ; 

(6)   න්තශ ට  ශන්ඩ්රහන්පුය  ආර් - 96  යුනි ල- 16 දයන 
සථහනශඹටා ඳදිංචි එස.එම්. හීන්ඵඩුඩහ භවතහශන් 
රළබුණු ශඳත්භ; 

(7)   නුශේශොඩ  ංශොඩවිර  ඳළපිම්ඹහන ඳහය  ශනො: 43 දයන 
සථහනශඹටා ඳදිංචි ඩේම් .ඒ.ඩී. සිනාර්ධන භවතහශන් 
රළබුණු ශඳත්භ; ව 

(8)   වයන්ව  හුනාශවශඳතන  හුනාශවශඳතන ්රයි ල ම්මිට හ 
ඹන ආඹතනශඹටා ශේඹ යන හසුශේන් යහයිඹහ 
භවතහශන් රළබුණු ශඳත්භ. 

 

ගරු නිශළේ ගප්ඳත්ති  මශත්ළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

 ස ථහනහඹතුභනි  භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් වඹ 

පිළින්මි. 

365 366 

[ ස ඹන්ත  සණහතිර භවතහ] 
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(1)   හ ටර  ශ ටහන  ම්බහ ඳහය  2/18 දයන සථහනශඹටා 
ඳදිංචි අභයඵන්ද්ර ුණණශේය භවතහශන් රළබුණු 
ශඳත්භ; 

(2) තං ටර  සිටිනභළු ඹන ම්පිනශඹටා ඳදිංචි ඵර්ටි 
කුභහය්තශඳ සභ භවතහශන් රළබුණු ශඳත්භ; 

(3)   භවයභ  ඳන්ර ඳහය  ඳශස් ඳටුභ  31/22 දයන 
සථහනශඹටා ඳදිංචි ශේ.එම්.ඩී. විශේවීය භවතහශන් රළබුණු 
ශඳත්භ; 

(4)   ඵත්තයස් ටර  ශ ටක් ඳහය  160/47 දයන සථහනශඹටා ඳදිංචි 
ශක්. දිහනහඹ ශභනවිඹශන් රළබුණු රළබුණු ශඳත්භ; 

(5)   අම්ඵරන්ශතොට  භහනේජහ  වයිඩ්රහභනි නි  ශනො:23 
දයන සථහනශඹටා ඳදිංචි යංජිත් භයවිරභ භවතහශන් 
රළබුණු ශඳත්භ; ව 

(6)   නහකුළුස්  කුඩහළ ටර උතුය  "ආනන්ද" ඹන ම්පිනශඹටා 
ඳදිංචි ඩේම් .ජී.එම්.එම්.එන්. රක්ෂිත භවතහශන් රළබුණු 
ශඳත්භ. 

 

ගරු සුනිේ ශඳුන්වනත්ති මශත්ළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 ස ථහනහඹතුභනි  භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් ඳව 

පිළින්මි. 

(1) ළම්භ  භවවීදිඹ (ඳයණ ශ හ)  ශනො. 267/2 දයන 
සථහනශඹටා ඳදිංචි එම්.එච්. ඉ්තවහමි භවතහශන් රළබුණු 
ශඳත්භ; 

(2) නුශේශොඩ  ඳහශොඩ  1 න වයස  වීදිඹ  ශනො. 52/2 දයන 
සථහනශඹටා ඳදිංචි ශේ.සී.එ ට.  ඵඩුඩහය  භවතහශන් 
රළබුණු ශඳත්භ; 

(3) ඳහනදුය  ෆඩ  ශවොයණ ඳහය  ශනො. 297 දයන සථහනශඹටා 
ඳදිංචි ශක්.ය.ආර්.  ්රනහන්දු භවතහශන්  රළබුණු 
ශඳත්භ; 

(4) භහතය  නහදුර  නහදුර වන්දිඹ  "හන්ති" ඹන ම්පිනශඹටා 
ඳදිංචි හන්ති භයසිංව ුණණශේය භවත්මිඹශන් 
රළබුණු ශඳත්භ; ව 

(5) ශෝ ලටශොඩ  ලුණුරපු ඳහය ඹන ම්පිනශඹටා ඳදිංචි 
එ ට.එච්.  සිනාශේන භවතහශන් රළබුණු ශඳත්භ. 

 

ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මශත්ළ 
(ரண்தைறகு அத சறட்ணற ஜத்ண) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

 ස ථහනහඹතුභනි  භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් ශද 

පිළින්මි. 

(1) ශඳො ශරොන්න ස  තමහර  අ ටටාරහ ටපුය  අං 106/01 දයන 
සථහනශඹටා ඳදිංචි එම්.එච්. ශභොශවොභ හ අලී භවතහශන් 
රළබුණු ශඳත්භ; ව 

(2) භළදිනාගිනාඹ  නනයඹ  ඹහඹ 06  අං 18/2 ඹන ම්පිනශඹටා 
ඳදිංචි ඩේම් .එම්.පී. ද. වීයසිංව  භවතහශන් රළබුණු 
ශඳත්භ. 

 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශත්ළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 ස ථහනහඹතුභනි  භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් අට 

පිළින්මි. 

(1) ඹු සපිටිඹ  යපුටුර  දිේව ශොයටු ඹන ම්පිනශඹටා 
ඳදිංචි ඩී. වික්ටර් යත්නහඹ භවතහශන් රළබුණු ශඳත්භ; 

(2) කිනාන්ද  පුහු ටළ ටර  ඳවශ අයම ඹන ම්පිනශඹටා ඳදිංචි 
එච්.එච්.  සර්ණහ භවත්මිඹශන් රළබුණු ශඳත්භ; 

(3) මිනාස  උඩුපිර  සතුනාශත්ත ඹන ම්පිනශඹටා ඳදිංචි 
ශක්.ශක්.  පිඹතී ශභනවිඹශන් රළබුණු  ශඳත්භ; 

(4) ශඳො ටසඕවිට  ෆතය  ඉසු ස උඹන  අං 55/ඒ/14 දයන 
සථහනශඹටා ඳදිංචි රක්භහම් ම්ඹනශේ ශභනවිඹශන් 
රළබුණු ශඳත්භ; 

(5) අකුරැස  භහයම  ංවර ඳහය  "යණසිනා" ඹන ම්පිනශඹටා 
ඳදිංචි ඳහම්ත යණසිංව භවතහශන් රළබුණු  ශඳත්භ; 

(6)  භහතය  ශොම්ඵේදර  ශොඩළ ටරත්ත  "තිරංහ" ඹන 
ම්පිනශඹටා ඳදිංචි තිරහ යණවීය භවත්මිඹශන් රළබුණු 
ශඳත්භ; 

(7)  අකුරැස  භම්ද  ළම්ළටිඹ ඹන ම්පිනශඹටා ඳදිංචි 
ඩේම් .එච්. භර්සිඹන් භවතහශන් රළබුණු ශඳත්භ; ව 

(8)   භහතය   ටභ  ්රති භහත  අං 40 ඒ දයන සථහනශඹටා 
ඳදිංචි ඩේම් .ශක්. විශේසිංව භවතහශන් රළබුණු 
ශඳත්භ.  

 

ඉදිරිඳත් කරන ද වඳත්වම්  මශජන වඳත්වම් ිළිතබ කළරක 
වභළල  ඳෆලරිය යුතු යයි නිවයෝග කරන  දී. 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்ககபப் ததரதுதக் குழுவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 
 

ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුරු 
றணரக்களுக்கு ரய்தோன றகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රලසන අං 1-158/'15-(1)   ස බුේධි ඳතියණ භවතහ.  
 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශත්ළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 ස ථහනහඹතුභනි  භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගරු නිවරෝන් වඳවර්රළ මශත්ළ (ජළතික ප්රතිඳත්ති ශළ 
හර්ථික ක යුතු රළජය අමළත්යතුමළ) 
(ரண்தைறகு றமரன் ததமர - மசற தகரள்கககள் 

ற்தம் ததரதபரர அலுல்கள்  இரஜரங்க அகச்சர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 

Policies and Economic Affairs) 

 ස ථහනහඹතුභනි  අග්රහභහතයතුභහ ව ජහති ්රතිඳත්ති 
වහ ආර්ථි ටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹට 
පිළිතු ස දීභ වහ තිඹක්  ට ඉ ටරහ සිටිනහ.  

 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීම  නිවයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

රළජය විහලවිදයළ ඳළාමළළ : ශියයන් බලළ 
ගෆනීම 

அச தல்ககனக்ககங்கபறன் தரடதநறகள் : 

ரர் அதற 
 COURSES OF STUDY AT STATE UNIVERSITIES: ADMISSION 

OF STUDENTS  
451/’16 

2. ගරු (වලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශත්ළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

උස අධයහඳන වහ භවහභහර් අභහතයතුභහශන් ඇස ්රලසනඹ 

- (1): 

(අ) (i) විලසවිදයහර ්රතිඳහදන ශොමින් බහ විසින් 
විලසවිදයහර ්රශ ලඹ වහ නිකුත් ය ඇති අත් 
ශඳොශත් වන් ආහයඹට 2006 - 2009 දක්හ 
ය 04 තුශදී යහජය විලසවිදයහරර එක් එක් 
ඳහඨභහරහ වහ ඵහ ළනීභට නිඹමිත ව ශිය 
ංයහ ශන් ශන් ලශඹන් ශර්ද; 
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ඳහර්ම්ශම්න්තු 

 (ii) එභ එක් එක් ඳහඨභහරහ වහ 2006 - 2009 දක්හ 
ය 04 තුශ තය ලශඹන්භ ඵහ නු රළූ 
ශිය ංයහ ශන් ශන් ලශඹන් ශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනටාද? 
(ආ) ශනො එශේ නම්  ඒ භන්ද? 
 

உர் கல்ற ற்தம் தடுஞ்சரகனகள் அகச்சகக் 

மகட்ட றணர:  

(அ) (i) தல்ககனக்கக ரணறங்கள் ஆகக்குழு 

றணரல் தல்ககனக்கக அதற தரடர்தரக 

தபறறடப்தடும் ககந்தலில் குநறப்தறடப் 

தட்டுள்பரத 2006 -2009 கறனரண ரன்கு 

தடங்கபறதள் அச தல்ககனக்ககங்கபறன் 

எவ்தரத தரடதநறக்கும் உள்ரங்குற்குரற 

ரர்கபறன் ண்றக்கக தவ்மநரக 

ரதன்தகத்ம்; 

 (ii) எவ்தரத தரடதநறக்கும் 2006 - 2009 

கறனரண 04 தடங்கபறதள் உண்க 

ரகம உள்ரங்கப்தட்ட ரர்கபறன் 

ண்றக்கக தவ்மநரக ரதன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு குநறப்தறடுரர? 

( ஆ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Higher Education and 

Highways: 

(a)  Will he inform this House-   

 (i)  separately, the number of students that was 

to be admitted to each course of study of 

State Universities during the 04 years from 

2006-2009 as indicated in the University 

Entrance Handbook issued by the 

University Grants Commission; and 

 (ii)  separately, the actual number of students 

admitted to each such course of study 

during the 04 years from 2006-2009?  

(b)  If not, why? 
 

ගරු ්වහමන් කිරිඇේ  මශත්ළ (උවවහ අධයළඳන ශළ 

මශළමළර්ග අමළත්යතුමළ වශ ඳළර්ලිවම්න්තුවේ 

වභළනළයකතුමළ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்தம் 

தடுஞ்சரகனகள் அகச்சதம் தரரளுன்நச் சகத 

தொல்தம்) 

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher 

Education and Highways and Leader of the House of 

Parliament) 

 ස ථහනහඹතුභනි  එභ ්රලසනඹට පිළිතුය ශභශේයි.  

(අ)  (i)  ඇස්ණුශභටා තී ස අං 03  05  07 වහ 09 ඹටශත් 
දක්හ ඇත. 

      (ii)  ඇස්ණුශභටා තී ස අං 04  06  08 වහ 10 ඹටශත් 
දක්හ ඇත. 

 ඇස්ණුභ වභළගත්* යමි. 

(ආ) ඳළන ශනොනඟී. 
 

*වභළවම්වය මත් ත්බන ද ඇමුුම: 
   சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட இகப்தை : 

   Annex tabled: 
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[ ස (ෛදය) නම්න්ද ජඹතිස භවතහ] 
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——————————— 
* වමම ඇමුුම පවහත්කළව  ද ත්බළ ඇත්.] 
   [இந் இகப்தை தல் றகனத்றலும் கக்கப்தட்டுள்பது] 

   [This annex is also placed in the Library.] 



ඳහර්ම්ශම්න්තු 

ගරු (වලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශත්ළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

 ස ථහනහඹතුභනි  භශේ ශම් අතු ස ්රලසනඹ ඔඹ ංයහ 

ශ ටනඹ ඳදනම් යශනභ ශනොශයි අන්ශන්.  

2010 සිට 2015 දක්හ හරඹට අදහශ ඔඹ ්රලසනඹභ භභ 
ඊශආ ඔඵතුභහශන් ඇසුහ   ස ඇභතිතුභනි. ඔඵතුභහ  ඉතහභ 
 සණු ටාත පිළිතුයක් බහත ශහ. ඒ පිළිතුය අනු 
විශලේශඹන් අශ්ත යශ ල 2014 අවු සේද දක්හ ජී විදයහ විඹ 
ධහයහ වදහයහ විලසවිදයහරරට ඇතුළු න්න පුළුන් ඳහඨභහරහ 
26ක් තිශඵනහ. ම්පර්ණ ඳහඨභහරහ 85න් 26ට ඇතුශත් න්න 
පුළුන්  ජී විදයහ විඹ ධහයහ වදහයපු අඹට ඳභණයි. ඒ අවු සදු 
ඳශවේදී සිසුන් 21 265 ශදශනකුට අසථහ ටාමි වී තිශඵනහ  
විලසවිදයහරරට ඇතුශත් න්න. වළඵළයි විලසවිදයහරරට 
ඇතුශත් වීභ වහ ම්ඹහ ඳදිංචි ශරහ තිශඵන්ශන් සිසුන් 17 140යි. 
ඒ කිඹන්ශන්  ජී විදයහ වදහයපු සිසුන්ශනුත් විලසවිදයහරරට 
ඇතුළු ශරහ තිශඵන්ශන් සිඹඹට 80ක් ඳභණයි කිඹන එයි. දශ 
ලශඹන් කි ශොත්  අවු සේදට අසථහ ටාමි සිසුන් 825ක් 
විලසවිදයහරඹට ඇතුශත් න්ශන් නළවළ. ශම් ඵයඳතශ 
තත්ත්ඹක්. ශභොද  අශ්ත ද සන් ඉශනන්නහ ඳහ ටර විදයහ 
ුණ ස ස නළවළ; ණිත ුණ ස ස නළවළ. අශ්ත ඳර්ශආණ අංලඹට 
ගිටාන් ඵළලුශොත් ශඳශනනහ  ඳර්ශආණ නිරධහනාන් නළවළ කිඹහ. 
නස්ත් යජඹ විලසවිදයහරර ම්ඳත් ්රභහණඹක් ශන් ය 
තිශඵනහ; ුණ ස සන් වහ ම්ඳත් ශන් ය තිශඵනහ. වළඵළයි 
ජී විදයහ විඹ ධහයහ වදහයපු ද සන්ශන් සිඹඹට 80ක් තභයි 
විලසවිදයහරරට ඇතුශත් න්ශන්. එශවභ නම් ශභටා ශභොක් 
ශවෝ ළටලුක් තිශඵනහ. ඒ ළටලු තිශඵන්ශන්  UGC එශක්ද  
ඉ ටලුම් කිරීශම්ද කිඹන හයණඹ ළන ඵයඳතශ විධිඹට හච්ඡහ 
යන්න ඕනෆ කිඹරහයි භහ ටාතන්ශන්.  

අඳ විදයහ අධයහඳනශඹන් ඉදිනාඹට ඹනහ නම් ශම් ළටලු 
සිසුන් භත ශනොඳටහ අඳ වළභ ශදනහ එතු ශරහ ශභඹට ඉතහභ 
සථියහය විඳුභක් ශොඹහන්න ඕනෆ. ළඩිභ තයහනාත්ඹ 
තිශඵන ජී විදයහ විඹ ධහයහ වදහයහ අශඳො (උස ශඳශ) 
විබහශඹන් භත් න අඹශනුත් සිඹඹට 20ට ඒ අසථහ 
අටාමි වී තිශඵනහ. ඒ සිඹඹට 20 පුය්තඳහඩු විධිඹට ඳතිනහ.  ස 
ඇභතිතුභනි  අතු ස ්රලසනඹක් අවනහට ඩහ භහ ඔඵතුභහශේ 
අධහනඹ ඒ ශශර් ශඹොස් යන්න ළභළතියි. අපි වළභ ශදනහභ 
ශම් පිළිඵ ළඹුනාන් අධයනඹ යරහ  හච්ඡහ යරහ සථියහය 
විඳුභක් ශොඹහ නිස් කිඹහ භභ කිඹනහ.    

 

ගරු ්වහමන් කිරිඇේ  මශත්ළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභහශේ තර්ඹ භභ පිළින්නහ. 

 

දුම්රිය ශරවහ මළර්ග වේට්ටු අනියම් ක්රියළකරුලන්: 

දීමනළ 
தைககறக் கடக அ இக்குணர்கள் : 

தகரடுப்தணவுகள்   
CASUAL OPERATORS OF RAILWAY CROSSING GATES : 

ALLOWANCES  
597/’16 

6. ගරු කී ජයලර්ධන මශත්ළ 
 (ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண) 

 (The Hon. Lucky Jayawardana) 

නීතිඹ වහ හභඹ ව දක්ෂිණ ංර්ධන අභහතයතුභහශන් ඇස 

්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) ශ්රී රංහ තුශ ශේශආ ශඹොදහ සිටින දුම්නාඹ 
වයස භහර් ශේ ලටු අනිඹම් ක්රිඹහ සන් ංයහ 
ශොඳභණද; 

 (ii) ඔවුන්ට ශ්රී රංහ ශඳොම්ස ශදඳහර්තශම්න්තු භන්න් 
රඵහ ශදන භහසි දීභනහ ශොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනටාද?  

(ආ) (i) දුම්නාඹ වයස භහර් ශේ ලටු ක්රිඹහ සන් භහජඹට 
විලහර ශේහක් ඉටුයන පිනාක් ඵත්; 

 (ii) ශ්රී රංහ ශඳොම්ස ශදඳහර්තශම්න්තු භන්න් ඔවුන්ට 
රඵහ ශදන භහසි දීභනහ ්රභහණත් ශනොන 
ඵත්; 

 (iii) එභ නිහ ඔවුන්ට ්රභහණත් භහසි දීභනහක් 
ශවිඹ යුතු ඵත්; 

 එතුභහ පිළින්ශනටාද?  

(ඇ) (i) දුම්නාඹ වයස භහර් ශේ ලටු ක්රිඹහ සන්ශේ 
රැකිඹහශ  සුයක්ෂිතබහඹ වහ සුදුසු 
ළඩපිළිශශක් ක්රිඹහත්භ ය ්රභහණත් 
දීභනහක් ශවීභට ටයුතු යන්ශන්ද; 

 (ii)  එශේ නම්  එභ දිනඹ ශර්ද; ඹන්නත් එතුභහ 
ශභභ බහට දන්න්ශනටාද? 

(ඈ) ශනො එශේ නම්  ඒ භන්ද? 

 

சட்டதொம், எழுங்கும் ற்தம் தற்கு அதறறதத்ற 

அகச்சகக் மகட்ட றணர:  

 (அ) (i) இனங்ககறதள் மசகறல் ஈடுதடுத்ப் 

தட்டுள்ப தைககறக் கடக அ 

இக்குணர்கபறன் ண்றக்கக ரது 

ன்தகத்ம்; 

 (ii) இர்களுக்கு இனங்கக ததரலிஸ் றகக் 

கபத்றணரல் ங்கப்தடுகறன்ந ரரந்க் 

தகரடுப்தணவு வ்பவு ன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) தைககறக் கடக இக்குணர்கள் சதோகத்றற்கு 

தததம் மசக ஆற்தகறன்நர்கள் ன்தகத்ம்; 

 (ii) இனங்கக ததரலிஸ் றகக்கபத்றணரல் 

இர்களுக்கு ங்கப்தடுகறன்ந ரரந்க் 

தகரடுப்தணவு மதரதுரணல்ன ன்தகத்ம்; 

 (iii) இன் கரரக இர்களுக்கு மதரறபவு 

ரரந் தகரடுப்தணதரன்த தசலுத்ப்தட 

மண்டும் ன்தகத்ம்; 

 அர் ற்தக்தகரள்ரர? 

(இ) (i) தைககறக் கடக இக்குணர்கபறன் தரறல் 

தரதுகரப்தைக்கரண ததரதத்ரண மகனத்றட்ட 

தரன்கந அதொல்தடுத்ற மதரறபவு தகரடுப் 

தணகச் தசலுத் டடிக்கக மற் 

தகரள்ரர ன்தகத்ம்; 

 (ii) ஆதணறல், அத்றகற ரது ன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Law and Order and Southern 

Development: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)    the number of casual operators of Railway 

Crossing Gates in Sri Lanka; and 

 (ii)   the monthly allowance given to them by Sri 

Lanka Police Department? 

373 374 
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(b)  Will he accept that- 

 (i)   the operators of Railway Crossing Gates are 

a group of people who provides a great 

service to the society; 

 (ii)   the monthly allowance provided to them by 

Sri Lanka Police Department is insufficient; 

and 

 (iii)   so, they should be paid a sufficient monthly 

allowance? 

(c)  Will he also inform this House- 

 (i)  whether appropriate measures will be taken 

for their job security and whether they are 

paid a sufficient allowance; and 

 (ii)   if so, the aforesaid date? 

(d)  If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත් කරුණළතික මශත්ළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 ස ථහනහඹතුභනි  නීතිඹ වහ හභඹ ව දක්ෂිණ 

ංර්ධන අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹට පිළිතුය 

ශදනහ.  
(අ) (i) 261කි. 

 (ii) දුම්නාඹ ශදඳහර්තශම්න්තු භන්න් ශන් යන රද 
හර්ෂි ස්ද ට ්රතිඳහදන භත ශඳොම්ස 
ශදඳහර්තශම්න්තු විසින් භහසි එක් 
පුේරශඹකුට  සපිඹ ට 7 500 ශවීභක් සිදු 
යයි. 

  ඔ . 

(ආ) (i) ඔ . 

 (ii) ඔ . 

 (iii) ඔ . 

(ඇ) (i) ඔ . දුම්නාඹ වයස භහර් ශේ ලටු ක්රිඹහ සන් 
අධීක්ණඹ කිරීශම් කීභ දුම්නාඹ 
ශදඳහර්තශම්න්තු ශත ශවෝ සිවි ට ආයක් 
ශදඳහර්තශම්න්තු ශත ඳළරීශභන් ශභභ 
ශේඹන්වට භතුන ළටලුහරී අසථහන්ට 
ඳවසුශන් විඳුම් රඵහ දිඹ වළකි ඵ නිරීක්ණඹ 
ශ ඵළවින් ඒ ම්ඵන්ධ ඉදිනා ක්රිඹහභහර් නිමින් 
ඳතින අතය  ඔවුන් ශත ශනු රඵන භහසි 
දීභනහ  සපිඹ ට 12 000 දක්හ ළඩි කිරීභ සුදුසු 
ඵට දුම්නාඹ ශදඳහර්තශම්න්තු ශත ශඹෝජනහ 
ය ඇත.  

 (ii) අදහශ එඟතහ රද වහභ. 

(ඈ) ඳළන ශනොනඟී. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රලසන අං 11 - 651/'16 (1)   ස හසුශේ නහනහඹක්හය 

භවතහ. 

 
ගරු ලළසුවද්ල නළනළය්වකළර මශත්ළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශභභ ්රලසනඹ භභ අද ශනොඅන ඵ දළන්වීභට ළභළතියි   ස 

ථහනහඹතුභනි. ශභභ ්රලසනශආ ඳනාර්තනඹ භශේ ශනොශයි. 

හභහනය ජනඹහට ශත් සම් ත වළකි අන්දභට ීටට ඩහ අර්ථත් 

න ආහයඹට ඒ ඳනාර්තනඹ සිදු යහ  ශභභ ්රලසනඹ නළත 

ඉදිනාඳත් කිරීභට අය ඉ ටරහ සිටිනහ. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ස අභහතයතුභනි  අපි එශවභ යස් ශන්. 
 
ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීම  නිවයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රලසන අං 12 - 383/'15 (1)   ස බුේධි ඳතියණ භළතිතුභහ. 

 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශත්ළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 ස ථහනහඹතුභනි  භභ ඒ ්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු සයිවළේ කළසිම් මශත්ළ (වවෞඛය  වඳෝණ ශළ වද්ීයය 

වලදය නිවයෝජය අමළත්යතුමළ) 
(ரண்தைறகு கதமரல் கரசறம் - சுகரரம், மதரசக ற்தம் 

சுமச தத்து தறற அகச்சர்)  

(The Hon. Faizal Cassim - Deputy Minister of Health, 

Nutrition and Indigenous Medicine) 

 ස ථහනහඹතුභනි  ශෞය  ශඳෝණ වහ ශේීයඹ ෛදය 

අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ ති 

ශද හරඹක් ඉ ටරහ සිටිනහ. 
 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීම  නිවයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රලසන අං 13 - 459/'16 (1)   ස (ෛදය) නම්න්ද ජඹතිස 

භළතිතුභහ. 
 

ගරු (වලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශත්ළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

 ස ථහනහඹතුභනි  භභ ඒ ්රලසනඹ අවනහ. 

 

ගරු ගයන්ත් කරුණළතික මශත්ළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 ස ථහනහඹතුභනි  නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයතුභහ 

ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ ති ශද 

හරඹක් ඉ ටරහ සිටිනහ.  
 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීම  නිවයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශදන ටඹ. 
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ඳහර්ම්ශම්න්තු 

ිළන්නල එිතමශන් වත්ල උදයළනය: ඉඳ ආ හදළයම 
தறன்ணன றநந்தபற றதகக் 

கரட்சறச்சரகன :ததற்ந தரணம் 
PINNAWALA OUTDOOR ZOO: INCOME EARNED 

481/’16 
3. ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශත්ළ (ගරු කනක වශේරත් මශත්ළ 

වලනුල ) 
 (ரண்தைறகு தந்துன குர்ண - ரண்தைறகு கணக மயத் 

சரர்தரக ) 

 (The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 

Kanaka Herath) 

තියය ංර්ධන වහ නජීවි අභහතයතුභහශන් ඇස ්රලසනඹ- 

(1): 

(අ) (i) පින්නර එළිභවන් ත් උදයහනශආ දළනට සිටින 
තුන් ර් ංයහ ශොඳභණද; 

 (ii) උදයහනඹ වි ත ශ දිනශආ සිට ශම් දක්හ රළ ද 
ඇති ආදහඹභ ශොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනටාද? 

(ආ) (i) ශභටා ඳ රභහණත් තයම් තුන් ශනොභළති ඵත්; 

 (ii) ඒ ශවේතුශන් තුන් නළයඹීභට එන ජනතහ 
ෆහීභට ඳත් ශනොන ඵත්; එතුභහ 
පිළින්ශනටාද? 

(ඇ) නයමන්නන්වට ත ්තතිභත් විශනෝදඹක් රඵහදීභ වහ 
අනුභනඹ යන  රඹහභහර්ඹන් ශර්ද ඹන්නත් එතුභහ 
ශභභ බහට දන්න්ශනටාද? 

(ඈ) ශනො එශේ නම්  ඒ භන්ද? 

 

லுரர அதறறதத்ற ற்தம் ணசலரசறகள் அகச் 

சகக் மகட்ட றணர:  

(அ) (i )  தறன்ணன றநந்தபற றதகக்கரட்சறச் 

சரகனறல் ற்மதரதுள்ப றனங்கறண கககபறன் 

ண்றக்கக வ்பவு ன்தகத்ம்; 

 (ii )  றதகக் கரட்சறச்சரகன ஆம்தறக்கப்தட்ட றகற 

தரடக்கம் இதுக கறகடத்துள்ப தரணம் 

வ்பவு ன்தகத்ம்; 

அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர?  

(ஆ) (i )  இங்கு மதரறபவு றதகங்கள் இல்கன 

ன்தகத்ம்; 

 (ii )  இணரல் றதகங்ககபப் தரர்கறட தம் 

க்கள் றதப்றகடறல்கன ன்தகத்ம்; 

 அர் ற்தக்தகரள்ரர?  

(இ) தரர்கரபர்களுக்குத் றதப்றகரண ததரழுது 

மதரக்கக ங்கும்ததரதட்டு தறன்தற்நப்தடும் 

றதொகந ரது ன்தகத்ம் அர் இச் சகதறல் 

அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Sustainable Development and 

Wildlife: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)   the number of types of animals housed in 

the Pinnawala Outdoor Zoo at present; and 

 (ii)   the income earned since the date the zoo 

was opened? 

(b)  Will he admit that- 

 (i)   there are no sufficient number of animals in 

this zoo; and 

 (ii)   that results in the visitors to the zoo 

becoming dissatisfied? 

(c)  Will he also inform this House the steps to be 

taken to make the visitors to the zoo entertaining 

and satisfying? 

(d)  If not, why? 

 

ගරු සුවම්ධළ ජී. ජයවවේන මශත්ිලය (තිරවර වංලර්ධන ශළ 

ලනජීවි නිවයෝජය අමළත්යතුිලය) 
(ரண்தைறகு (றதற)  சுமர ஜல. ஜமசண - லுரர 

அதறறதத்ற ற்தம் ணசலரசறகள் தறற அகச்சர்) 

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

Sustainable Development and Wildlife) 
 ස ථහනහඹතුභනි  තියය ංර්ධන වහ නජීවී 

අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹට පිළිතුය වභළගත්* 

යනහ. 
 

* බහශම්ඹ භත තඵන රද පිළිතුය: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ත් විශලේ 29කි. 

 (ii) 2015.05.01 දින සිට 2016.05.31 දිනට ආදහඹභ  සපිඹ ට  
34 522 160.00  

(ආ) (i) පිළිත ශනොවළ. 

 (ii) පිළිත ශනොවළ. 

(ඇ) 1. ත්ත් බහය සන් විසින් තුන් පිළිඵ විසතය කිරීභ - 
ත් විදයහත්භ ශතොයතු ස ඇතුශත් ත්ත් 
බහය සන්ශේ ථහන් ඒ ඒ දශේ  විවිධ ශ රහන්ර 
ඳළළත්වීභට ටයුතු ම්ඳහදනඹ යමින් ඳතී . 

 2. ඉතහ ඉක්භනින් ඉතිනා ත් අයණ ට ඉදිකිරීම් අන් 
කිරීභ. 

 3. ඉදිය ඇති ත් අයණ ට පිළිඵ අධයහඳනි ශතොයතු ස 
නවීන රභ භන්න් නයමන්නන් වට ඉදිනාඳත් කිරීභ. 

(ඈ) අදහශ නළත. 
 

 

ජනළධිඳති හර්වක අංය වතු ලළශන: ශදිසි 

අනතුරු 

ஜணரறதற தரதுகரப்தைப் தறரறவுக்குரற ரகணங்கள் : 

றதத்துக்கள்  

VEHICLES OF PRESIDENTIAL SECURITY DIVISION:  

ACCIDENTS   
501/’16 

4. ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශත්ළ (ගරු උදය ප්රභළත් 

ගම්මන්ිළ මශත්ළ වලනුල ) 
 (ரண்தைறகு தந்துன குர்ண - ரண்தைறகு உ தறதரத் 

கம்ன்தறன சரர்தரக) 

 (The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 

Udaya Prabhath Gammanpila) 

අග්රහභහතයතුභහ ව ජහති ්රතිඳත්ති වහ ආර්ථි ටයුතු 

අභහතයතුභහශන් ඇස ්රලසනඹ - (1): 

(අ)  (i) 2015.01.09 දින සිට 2016.03.31 දක්හ හරඹ 
තුශදී ජනහධිඳති ආයක් අංලඹ තු හවන වදිසි 
අනතු සරට රක්ව හය ංයහ ශොඳභණද; 
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 (ii) එභ අනතු සම්න් මිඹගිඹ ව තුහර රළූ 
පුේරයින් ංයහ ශොඳභණද; 

 (iii) ශම් ආහයශඹන් වදිසි අනතු ස ඉවශඹෆභට ශවේතු 
ශර්ද;  

 (iv) වදිසි අනතු ස අභ ය ළනීභට ජනහධිඳති 
ආයක් අංලඹ ශන ඇති පිඹය ශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනටාද? 

(ආ) ශනො එශේ නම්  ඒ භන්ද? 

 
தற அகச்சதம், மசற தகரள்கககள் ற்தம் 

ததரதபரர அலுல்கள் அகச்சதரணகக் மகட்ட 

றணர:  

 (அ) (i) 2015.01.09ஆம் றகற தொல் 2016.03.31ஆம் றகற 

கரண கரனப்தகுறக்குள் ஜணரறதற தரது 

கரப்தைப் தறரறவுக்கு உரறத்ரண ரகணங்கள் றடீர் 

றதத்துக்குள்பரண டககபறன் ண்றக்கக 

ரது ன்தகத்ம்; 

 (ii) மற்தடி றதத்துக்கபறல் உறரறந் ற்தம் 

கரகடந் ஆட்கபறன் ண்றக்கக ரது 

ன்தகத்ம்; 

 (iii) இவ்ரத றடீர் றதத்துக்கள் அறகரறத்துள்ப 

கக்கரண கரங்கள் ரக ன்தகத்ம்; 

 (iv) றடீர் றதத்துக்ககப குகநத்துக்தகரள்ற்கரக 

ஜணரறதற தரதுகரப்தைப் தறரறவு மற் 

தகரண்டுள்ப டடிக்கககள் ரக 

ன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a)  Will he  inform this House - 

 (i)   the number of times that the vehicles of  the 

Presidential Security Division, met with 

accidents during the period from 

09.01.2015 to 31.03.2016; 

 (ii)    the number of persons died and got injured 

as a result of the aforesaid accidents; 

 (iii)    the reasons led for the increase of accidents, 

in this manner; and 

 (iv)    the measures that have been taken by the 

Presidential Security Division to minimize 

accidents? 

(b)  If not, why? 

 
ගරු නිවරෝන් වඳවර්රළ මශත්ළ 
(ரண்தைறகு றமரன் ததமர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

 ස ථහනහඹතුභනි  ජහති ්රතිඳත්ති වහ ආර්ථි ටයුතු 

අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹට පිළිතුය වභළගත්* 

යනහ. 
 

 වභළවම්වය මත් ත්බන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) 10කි. 

 (ii) මිඹගිඹ ංයහ - 06කි. 

  තුහර රළ  ූංයහ - 11කි. 

 (iii) වදිසි අනතු ස ඉවශ ඹහභක් දක්නට නළත. 

 (iv) ඔ . 

 ශම් වහ පරදහයී ක්රිඹහ භහර් අනුභනඹ යමින් ඳතී. 

(ආ) ඳළන ශනොනඟී. 
  

එම්. වේ. එම්. අ්වබර් මශත්ළ  අයත් ලයළඳළරික 

වහථළනය: ලන්දි 
றத. ம்.மஜ.ம். அக்ததக்குரற றரதர 

றகனம் : ட்டஈடு  
BUSINESS ESTABLISHMENT OF MR. M. J. M  AKBAR:  

COMPENSATION 

577/’16 

5. ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශත්ළ (ගරු වව යිඩ් අලී වළහීර් 

මවුළනළ මශත්ළ වලනුල ) 
  (ரண்தைறகு தைத்றக தற - ரண்தைறகு தசறட் அலி 

மரயறர் தௌனரணர சரர்தரக) 

  (The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 

Seyed Ali Zahir Moulana ) 

ඵන්ධනහහය ්රතිංසයණ  පුන සත්ථහඳන  නළත ඳදිංචි 

කිරීභ වහ ටාන්දු ආමි ටයුතු අභහතයතුභහශන් ඇස ්රලසනඹ - 

(1): 

(අ) (i) ම්ශඳොශ  ජඹභහරපුය  නහරපිටිඹ ඳහය  අං 288 
දයන සථහනශආ ඳදිංචි  එම්.ශේ.එම්. අක්ඵර් 
භවතහට අඹත් නුයඑළිඹ  ශරෝන් වීදිඹ  
නාඳනම් අං 58 දයන සථහනශආ පිටාටි අක්ඵර් 
ශේඩර්ස නම් ව යහඳහනා සථහනඹ  1983 
ර්ශආ ඇතිව ජම් රඵර අසථහශ  
දහභනායින් පිනාක් විසින් ගිනිතඵහ විනහල යන 
රද ඵත්; 

 (ii) එභ යහඳහනා සථහනඹට සිදුව අරහබඹ 
ශනුශන් න්දි ඉ ටරහ නුයඑළිඹ ්රහශේීයඹ 
ශ ටම් වයවහ අදහශ අංලඹ ශත ඉ ටලීභක් 
(ම්පිශොනු අං නුඑ/4/3/52 වහ 2005.08.17) 
ශඹොස් යන රද ඵත්; 

  එතුභහ දන්ශනටාද? 

(ආ) (i) අං ඒ/ඒ/2342 ඹටශත් ශශ භහභක් ශර 
ම්ඹහඳදිංචිය තිශඵන එභ යහඳහනා සථහනඹට 
සිදුව විනහලඹ ශවේතුශන් යහඳහනා ටයුතු 
වස්ම්න්භ අටාමිවී අයණබහඹට ඳත්වී සිටින 
අක්ඵහර් භවතහට ශභශතක් න්දි ස්ද ට රඵහ දීභ 
්රභහද කිරීභට ඵරඳෆ ශවේතු ශර්ද;  

 (ii) න්දි ස්ද ට ශනොඳභහ රඵහ දීභට පිඹය 
න්ශන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනටාද? 

(ඇ) ශනො එශේ නම්  ඒ භන්ද? 
 

சறகநச்சரகனகள் தசலகப்தை, தைணர்ரழ்பறப்தை, 

லள்குடிமற்ந ற்தம் இந்து ச அலுல்கள் அகச்சகக் 

மகட்ட றணர:  

 (அ) (i) கம்தகப, ஜரனதை, ரனப்தறட்டி வீற, 

இனக்கம் 288 தம் இடத்றல் சறக்கறன்ந றத. 

ம்.மஜ.ம். அக்ததக்கு உரறத்ரண ததலிர, 

379 380 



ඳහර්ම්ශම්න්තු 

மனரசன் வீற, ரறப்த இனக்கம் 58 தம் 

இடத்றல் அகந்துள்ப அக்தர் டிமடர்ஸ் தம் 

றரதர றகனம், 1983 இல் இடம்ததற்ந 

தகனக் கனத்றன்மதரது குண்டர்கபறணரல் 

லறட்டுக் தகரழுத்ற அறக்கப்தட்டது ன்த 

கத்ம்; 

 (ii) மற்தடி றரதர றகனத்றற்கு ற்தட்ட 

ட்டத்றற்கு ட்டஈடு மகரரற ததலிர 

தறமச தசனரபர் ஊடரக உரற தறரறவுக்கு 

மகரரறக்கக (மகரப்தை இனக்கம் නුඑ/4/3/52  ற்தம் 

2005/08/17) சர்ப்தறக்கப்தட்டது ன்தகத்ம்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) ඒ/ඒ/2342 ஆம் இனக்கத்றன் கலழ் ர்த்க 

கம்தணறரகப் தறவு தசய்ப்தட்டுள்ப மற்தடி 

றரதர றகனத்றற்கு ற்தட்டுள்ப மசம் 

கரரக றரதர டடிக்ககககப 

தொற்நரக இந்து அரரண றகனக்கு ஆபரகற 

த்ள்ப றத. அக்ததக்கு இதுக ட்டஈடு 

ங்குல் ரகடற்கு துரண 

கரங்கள் ரக ன்தகத்ம்; 

 (ii) ட்டஈட்கடத் ரறக்கரது ங்க டடிக்கக 

மற்தகரள்ரர ன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ)  இன்மநல், ன்? 

 
asked the Minister of Prisons Reforms, Rehabilitation, 

Resettlement and Hindu Religious Affairs: 

(a)  Is he aware that- 

 (i)   the business establishment, „Akbar 

Traders‟, located at Assessment No.58,  

Losan Street, Nuwara Eliya, owned by Mr. 

M.J.M. Akbar of No.288, Nawalapitiya 

Road, Jayamalapura, Gampola was set on 

fire by a mob of thugs in the time of Black 

July in 1983; and 

 (ii)   a request (File No. නුඑ/4/3/52 and 

17/08/2005) was made to the authorities 

concerned, through Nuwara-Eliya 

Divisional Secretary asking for 

compensation for the loss caused on 

aforesaid business establishment? 

(b)  Will he inform this House- 

 (i)    the reasons led for the delay of paying 

compensation to Mr. Akbar who has been 

rendered helpless, having lost his entire 

business which has been registered as a 

commercial company under No. ඒ/ඒ/2342 
due to the destruction caused; and 

 (ii)   whether measures will be taken to pay 

compensation without  delay? 

(c)  If not, why?   

ගරු ගයන්ත් කරුණළතික මශත්ළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 ස ථහනහඹතුභනි  ඵන්ධනහහය ්රතිංසයණ  

පුන සත්ථහඳන  නළත ඳදිංචි කිරීභ වහ ටාන්දු ආමි ටයුතු 

අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹට පිළිතුය වභළගත්* 

යනහ. 
  
වභළවම්වය මත් ත්බන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ)  (i)  ව (ii)ශභභ ම්පිශොනු ය 10ට ඩහ ඳළයණි අතය  ශම් 
ම්ඵන්ධ කිසිදු හර්තහක් නුයඑළිඹ ්රහශේීයඹ ශ ටම් හර්ඹහරඹ 
තුශ ශනොභළති ඵ නුයඑළිඹ ්රහශේීයඹ ශ ටම් විසින් හර්තහ ය 
ඇත. එශභන්භ ශම් පිළිඵ තදුයටත් ක්ශේත්රශආ  සණු අධයඹනඹ 
ය ඩිනමින් හර්තහක් රඵහ ශදන ඵට ්රහශේීයඹ ශ ටම් දළනුම් දී 
ඇත. 

(ආ)  (i) ව(ii) අක්ඵහර් භවතහ විසින් පුන සත්ථහඳන අධිහනාඹ ශත 
ශභළනි ම්පිශොනුක් ඉදිනාඳත් ය ශනොති දභ නිහ ඒ 
ම්ඵන්ධශඹන් ක්රිඹහ භහර්ඹක් ශන ශනොභළත. 

 අදහශ සිේධිඹ ම්ඵන්ධ අඹදුම්ඳත්රඹක් ්රහශේීයඹ ශ ටම් භන්න් 
වති ශ ම්පි ශ ටන ටාත ශඹොස් කිරීශභන් ඒ ම්ඵන්ධශඹන් 
යජඹ භන්න් නිර්ශේල ය ඇති නිර්නහඹ භත න්දි ශවීභ සිදු ශ 
වළකිඹ. 

 ශශේ ශතත්  ත්රසතහදී ්රචඩුඩ ක්රිඹහ ශවේතුශන් වහනි සිදුව අඹට 
න්දි ශවීශම් චරශ ටඹ (MRR/COM/GEN/83-95/01වහ 
1996.02.16 අනු ශේ.එම්. අක්ඵහර් භවතහට ඵන්ධනහහය 
්රතිංසයණ  පුන සත්ථහඳන  නළත ඳදිංචි කිරීභ වහ ටාන්දු ආමි 
ටයුතු අභහතයහංලඹ ඹටශත් සථහපිත පුන සත්ථහඳන අධිහනාඹට 
න්දි අඹදුම්ඳතක් ඉදිනාඳත් කිරීශභන් න්දි රඵහ ත වළකිඹ. උක්ත 
චරශ ටශආ ්රතිඳහදන අනු න්දි ශවීභට වළක්ශක් සිදුව ස්ළු 
වහනිශඹන් සිඹඹට 20 න්දිඹක් උඳනාභ ස්ද ට  සපිඹ ට100 000ක් 
දක්හ ව න්දි ස්දරක් ඵ දන්මි. 

(ඇ) අදහශ ශනොශ . 
 

වයෝධ ඇෂ බෆම්ම:  ප්රතිවංවහකරණය 
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7. ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශත්ළ( ගරු ඉළ්ව රහුමළන් මශත්ළ 

වලනුල ) 

    (ரண்தைறகு தைத்றக தற - ரண்தைறகு இரக் யளரன் 

சரர்தரக) 

     (The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Ishak 

Rahuman)    

හනාභහර් වහ ජරම්ඳත් ශභනහයණ අභහතයතුභහශන් 

ඇස ්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) රහළශ  ජරඹ නිකුත් යන ඳළයණි ශඹෝධ 
ඇශශටා  ඵටුත්ත වන්දිශආ සිට තිහ ළට ජරඹ 
නිකුත් යන ඇශ ඵළම්භ 1977 ර්ශආ සිට 
්රතිංසයණඹ ය ශනොභළති ඵත්; 

 (ii) කි. ීට. 12.5 ක් ඳභණ දි ශභභ ඇශ භහර්ඹ 
්රතිංසයණඹ ශනොකිරීශභන් ශභභ භහර්ඹ 
බහවිතහ යන ශොවීන් විලහර පිනාට තභ 
අසළන්න වහ  ෂි උඳයණ රැශන ඹහභට වහ 
ඒභට අසී ස වී ඇති ඵත්;  එතුභහ දන්ශනටාද? 

(ආ) ශභභ ඇශ ඵළම්භ ්රතිංසයණඹ ශනොයන්ශන් භන්ද 
ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනටාද? 

(ඇ) ශනො එශේ නම්  ඒ භන්ද? 
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[ ස බුේධි ඳතියණ භවතහ] 
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லர்ப்தரசண ற்தம் லகபதோனங்கள் தொகரகத்து 

அகச்சகக் மகட்ட றணர:  

(அ) (i )  கனரதறன் லக றறமரகறக்கறன்ந தக 

மர னறல், தட்டுத் சந்றறலிதந்து  றசர 

தவுக்கு லர் ங்கும் கரல்ரய் 

அகக்கட்டு 1977ஆம் ஆண்டு தரடக்கம் 

தைணகக்கப்தடறல்கன ன்தகத்ம்; 

 (ii) 12.5 கற.ல. லபரண இக்கரல்ரய் தைணகக்கப் 

தடரரல் அவ்வீறகப் தன்தடுத்தும் தததந் 

தரககரண றசரறகளுக்கு து அதகட 

ககபத்ம்  றசர உதகங் ககபத்ம் 

தகரண்டுதசல்ற்கு சறரத்ள்பதன் 

தகத்ம்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) இந் கரல்ரய் அகக்கட்கட தைணகக் 

கரறதப்தது தணன்தக அர் இச்சகதக்கு 

அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 

 
aske the Minister of Irrigation and Water Resources 

Management:  

(a)  Is he aware that- 

 (i)   the dam of ancient Yodha-Ela of  Kala 

Wewa, that brings water to Tissa Wewa  

from  Batuwatta junction has not been  

reconstructed since 1977; and 

 (ii)   since no action  has been taken to 

reconstruct this canal which is about 12.5 

km in length, a large number of farmers 

who use this road have found it difficult to 

carry their yield and farming equipment? 

(b)  Will he inform this house the reason for not taking 

action to reconstruct the dam?      

(c)  If not, why? 

 
ගරු ගයන්ත් කරුණළතික මශත්ළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 ස ථහනහඹතුභනි  හනාභහර් වහ ජරම්ඳත් 

ශභනහයණ අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹට පිළිතුය 

වභළගත්* යනහ. 
 

* වභළවම්වය මත් ත්බන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) රහ ළ දකුණු ඉවුය න ජඹ   ශේ සිට තිහ ළට ජරඹ 
ඳඹනු රඵන ඵටුත්ත වළයවුම් නිර්මිතශආ සිට දිවු ට ළ 
දක්හ ජරඹ රැ ශඟන ඹන ඳළයණි ශඹෝධ ඇශ 2006 ර්ශආ 
සිට 2012 ර්ඹ දක්හ ජඳන් වශඹෝගිතහ අයස්දශරටා ණඹ 
ආධහය භත ක්රිඹහත්භ ව හනා පුබුදු යහඳ තිඹ භන්න් 
නවීයණඹ කිරීභට ටයුතු ය ඇත. 

  ඒ ඹටශත් ම්පර්ණ ඇශ භහර්ඹ 2006 සිට 2012 දක්හ 
හරඹ තුශ අදිඹයශඹන් අදිඹය ශේහ භහර්ඹ ද ඇතුළු 
්රතිංසයණඹ ය ඇති අතය   

1. ශයගියුශ ටටර් ටාත දිඹ ඵසනහ නිර්මිත  -  10 

2. ඇශ භහර් වයවහ ඳහරම්  - 06 

3. නහන ශතොටුඳශ ට - 15 

4. ජර මිනුම් නිර්මිත - 02 

5. ජර අලයතහ නිර්මිත - 04 

6. ජර අවළයවුම් නිර්මිත - 02 

  ලශඹන් විලහර නිර්මිත 39ක් ඇතුළු ඉවත කී නිර්මිත 
76ක් ද ඉදිය ඇත. ශම් වහ එභ යහඳ තිඹ ඹටශත් 
 සපිඹ ට මිම්ඹන 83ක් ළඹ ය ඇත. 

  ශභභ පුන සත්ථහඳනශඹන් ඳසු දිවු ටළ සිට ඵටුත්ත 
දක්හ ඇශ භහර්ඹ ශදඳ ශොවීන් විලහර පිනාට 
භනහභන ටයුතු වහ ඳහරම් ශනොභළතිවීභ වහ ශේහ 
භහර්ඹ  ටබිටාවී ති දභ නිහ ඇති ති  ූ ළටලු සිඹඹට 
100ක් භ නියහයණඹ ය දී තිබුණි. 

 (ii)  ශේහ භහර්ශආ නඩත්තු ටයුතු ව ඇශ භහර්ශආ 
නඩත්තු ටයුතු වහ හර්ෂි ශන්න ්රතිඳහදනඹ 
 සපිඹ ට 132 000කි. යහඳ තිඹ අන් වීශභන් ඳසු 
යහශොඩ  ඉඟු ස ළ  කුඩහ තිය්තඳශන්  භව තිය්තඳශන් 
ඹන ශඳෝෂිත ඇශ භහර්ම්න් ජරඹ රඵහ න්නහ ළ  
ඹටශත් ඇති සුළු හනාභහර් ශොවි ංවිධහන භන්න් යජශආ ද 
වහඹ රඵහ ශන ශේහ භහර්ඹ නඩත්තු ය ළනීශම් 
අලයතහ අශඵෝධ ය දී ඇති අතය  ය කිටාඳඹක් 
(2010  2011  2012) එභ ශොවි ංවිධහන විසින් යහඳ තිඹ 
බහය සිටි නිරධහනාන්ශේ ද වශඹෝඹ භත ශොවීන් විසින් 
ඉටු ය ඇත. 

  එශවත්  ඳසු ගිඹ ර් 2 ඳභණ හරඹ සිට ශභභ 
ටයුත්ත වහ ශොවි ංවිධහනර දහඹත්ඹ ශනොරළ ද 
ඇති අතය  2012 - 2015 හරඹ තුශ ඇති ව භව ළසි වහ 
ංතුය ටාත හරුණණ තත්ත්ඹ නිහ ශඵොයළු දළමූ 
භහර්ශආ ශේදී ඹෆම් වහ රශොඩළම් ඇතිවීම් සිදු ඇත. 

(ආ) 2016 ර්ශආ දී භහර්ශආ කිශරෝීටටය 2 දුය ්රභහණඹක් 
්රතිංසයණඹ කිරීභ වහ  සපිඹ ට රක් 8 ්රතිඳහදනඹක් 
හනාභහර් ශදඳහර්තශම්න්තු භන්න් රඵහ දී ඇති අතය  ්රතිංසයණ 
ටයුතු ඉටු  ශශයමින් ඳතී. 

 ශභභ ඇශ භහර්ඹ ශදඳ පිටාටහ ඇති ජනඳද වහ න ්රශ ල 
භහර්ඹ න්ශන් ද ශඹෝධ ඇශශටා ශේහ භහර්ඹ න ඵළවින්  එඹ 
හර්ෂි නඩත්තු කිරීභ ්රජහ දහඹත්ඹ ද රළබිඹ යුතු අතය ඳස වහ 
ශඵොයළු රඵහ ළනීභට ඇති ඵහධහන් ද භහර්ඹ නඩත්තු කිරීභට ඇති 
ළටලු ශර වඳුනහශන ඇත. 

 දළනට භහර්ශආ කිශරෝීටටය 10.6න් කිශරෝ ීටටර් 7 ්රභහණඹක් 
හවන ධහනඹ ශ වළකි තත්ත්ඹ ඳතින ඵත්  කිශරෝීටටය 
3.6 ්රභණඹක් රශොඩළම් ටාත ඳතින අතය  රළශඵන 
්රතිඳහදන භත ඉදිනා හරශආදී එභ ශොටද නඩත්තු කිරීභ වහ 
ටයුතු  ශඹොදනු ඇත. 

(ඇ) අදහශ ශනොශ . 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රලසන අං 8 - 618/'16 - (1)   ස ඉ. චහ ටස නිර්භරනහදන් 

භළතිතුභහ. 

 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශත්ළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 ස ථහනහඹතුභනි   ස ඉ. චහ ටස නිර්භරනහදන් 

භන්ත්රීතුභහ ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 

 

ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ (අධිකරණ ශළ  

බුද්ධළවන අමළත්යතුමළ) 
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ - லற 

அகச்சதம் தைத்சரசண அகச்சதம்) 

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

Justice and Buddhasasana) 

 ස ථහනහඹතුභනි  භහ එභ ්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ 

භහඹ හරඹක් ඉ ටරහ සිටිනහ. 
 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීම  නිවයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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ඳහර්ම්ශම්න්තු 

උතුරු ජ වම්ඳළදන ලයළඳිතිය: ප්රතිළි  ඳවුේ 
டக்கு லர் ங்கல் கதத்றட்டம் : னன்தததம் 

குடும்தங்கள் 
NORTHERN WATER SUPPLY PROJECT: BENEFICIARY 

FAMILIES  

638/’16 

9.  ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශත්ළ( ගරු වශළන් වවේමසිංශ 

මශත්ළ වලනුල ) 
      (ரண்தைறகு தந்துன குர்ண - ரண்தைறகு தசயரன் 

மசசறங்க சரர்தரக) 

      (The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 

Shehan Semasinghe) 

නය ළරසුම් වහ ජර ම්ඳහදන අභහතයතුභහශන් ඇස 

්රලසනඹ - (1): 

(අ) අනුයහධපුය දිසත්රික්ඹ තුශ ක්රිඹහත්භ ශ උතු ස ජර 
ම්ඳහදන යහඳ තිඹ දළනට ක්රිඹහත්භ න්ශන්ද ඹන්න 
එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනටාද? 

(ආ) එභ යහඳ තිඹ ක්රිඹහත්භ න්ශන් නම්  

 (i) එටා ්රතිරහබ අශ්තක්ෂිත හරසීභහ තුශ ජනතහට 
රඵහ ශදන්ශන්ද; 

 (ii) එයින් ආයණඹ න ්රහශේීයඹ ශ ටම්  ශො ලඨහ 
ශන් ශන් ලශඹන් ශර්ද;  

 (iii) එකී ්රහශේීයඹ ශ ටම් ශො ලඨහඹන්ට අඹත් ග්රහභ 
නිරධහරී ම් ංයහ ශන් ශන් ලශඹන් 
ශර්ද; 

 (iv) එකී ්රතිරහී  ඳවු ට ංයහ ශොඳභණද; 

 (v) එටා ළඩ ටයුතු ඩිනම් කිරීභ වහ ක්රිඹහභහර් 
ශන තිශේද;  

 ඹන්නත් එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනටාද? 

(ඇ) ශනො එශේ නම්  ඒ භන්ද? 

 
கத் றட்டறடல் ற்தம் லர் ங்கல் அகச்சகக் 

மகட்ட றணர:  

(அ) அதரதைம் ரட்டத்றல் கடதொகநப்தடுத்ப்தட்ட 

டக்கு லர் ங்கல் கதத்றட்டம் ற்மதரது தரறற் 

தட்டு தகறன்நர ன்தக அர் இச்சகதக்கு 

அநறறப்தரர? 

ஆ) அக்கதத்றட்டம் தரறற்தட்டு தரறன்,  

 (i) அன் அதகூனங்கள் றர்தரர்க்கப்தட்ட கரனப் 

தகுறறல் க்களுக்குப் ததற்தக்தகரடுக்கப் 

தடுர ன்தகத்ம்; 

 (ii) அன் தோனம் உள்பரங்கப்தடுகறன்ந தறமச 

தசனரபர் தறரறவுகள்  ணறத்ணறரக ரக 

தன்தகத்ம்; 

 (iii) அப்தறமச தசனரபர் தறரறவுகளுக்குரற கறர 

அலுனர் தறரறவுகபறன் ண்றக்கக ணறத்ணற 

ரக ரதன்தகத்ம்; 

 (iv) குநறத் னன்தததம் குடும்தங்கபறன் 

ண்றக்கக த்கணதன்தகத்ம்; 

 (v) அன் தறககபத் துரறப்தடுத்துற்கு டடிக் 

கககள் டுக்கப்தட்டுள்பணர ன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 

 
asked  the Minister of City Planning and Water 

Supply : 

(a)  Will he state whether the Northern Water Supply 

Project that was implemented in Anuradhapura 

District is operative, now?  

(b)  Will he inform this House, if the project is 

operative- 

 (i)   whether benefits of the Project will be given 

to the public within an anticipated time 

period; 

 (ii)   separately, the Divisional Secretary's  

Divisions covered by  the Project;  

 (iii)   separately, the number of  Grama Niladhari 

Divisions, coming under aforesaid 

Divisional Secretary's Divisions; 

 (iv)    the number of beneficiary families; and 

 (v)   whether measures have been taken to 

expedite the Project? 

(c) If not, why? 

 

ගරු ගයන්ත් කරුණළතික මශත්ළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 ස ථහනහඹතුභනි  නය ළරසුම් වහ ජර ම්ඳහදන  

අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹට පිළිතුය වභළගත්* 

යනහ. 

 
* වභළවම්වය මත් ත්බන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 

 
(අ) ඔ . 

(ආ) (i) මූම් ළරසුභට අනු යහඳ තිඹ අන්වීභට නිඹමිත 
තිබුශඩු 2018 ර්ශආ ශඳඵයහනා භහශආ ඹ. නස්ත් 
ංශලෝධිත ළරළසභට අනු යහඳ තිඹ අන් න්නට 
නිඹමිත තිශඵන්ශන් 2018 ර්ශආ ශනොළම්ඵර් භහශආ 
ඹ. 

 (ii) භළදච්චිඹ  -   සම්පූර්ණයෙන්ම 

  යමෆ -   සම්පූර්ණයෙන්ම 

  මිටාන්තරඹ -   ග්රාම ලධාරා ව මසම් ක්  

 (iii) භළදච්චිඹ  -  ග්රාම ලධාරා ව මසම්    

  යමෆ -  ග්රාම ලධාරා ව මසම්    

  මිටාන්තරඹ -  ග්රාම ලධාරා ව මසම් ක 

 (iv) භළදච්චිඹ  - 14,6කක (ප්රතිලාාීනන් ණණ  6,,6  ) 

  යමෆ -  1ක, 14 (ප්රතිලාාීනන් ණණ  4 ,් 1 ) 

  මිටාන්තරඹ -     6 (ප්රතිලාාීනන් ණණ  1,   ) 

 (v) ඔ . 

(ඇ) අදහශ ශනොශ . 
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RUHUNUPURA WATER SUPPLY PROJECT:  ESTIMATED COST 

649/’16 

10. ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශත්ළ( ගරු නළමේ රළජඳ්ව 

මශත්ළ වලනුල ) 
        (ரண்தைறகு தந்துன குர்ண - ரண்தைறகு ரல் 

ரஜதக்ஷ சரர்தரக) 

        (The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 

Namal Rajapaksa) 

 නය ළරසුම් වහ ජර ම්ඳහදන අභහතයතුභහශන් ඇස 

්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) වම්ඵන්ශතොට ඉදිකිරීභට ළරසුම් යන රද 
 සහුණුපුය ජර ශඹෝජනහ රභශආ II අදිඹය ආයම්බ 
ය ති ශේද; 

 (ii) ඒ වහ ළඹ කිරීභට ඇසතශම්න්තු ශ ස්දර 
ශොඳභණද;  

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනටාද? 

(ආ) (i) II න අදිඹය ඹටශත් ආයණඹ න ග්රහභ නිරධහරී 
ම් ංයහ ශොඳභණද;  

 (ii) ශම් නවිට නශ ජර ම්ඵන්ධතහ රඵහදී ඇති 
ග්රහභ නිරධහරී ම් ශර්ද; 

 (iii) නශ ජර ම්ඵන්ධතහඹ රඵහ දී ශනොභළති ග්රහභ 
නිරධහරී ම් ශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනටාද? 

(ඇ) (i) දළනට නශ ජර ම්ඵන්ධතහඹ රඵහදී ශනොභළති 
ග්රහභ නිරධහරී ම් වහ නශ ජර ම්ඵන්ධතහඹ 
රඵහදීභට ටයුතු යන්ශන්ද;  

 (ii) ඒ වහ ත න හරඹ ශොඳභණද;  

 ඹන්නත් එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනටාද? 

(ඈ) ශනො එශේ නම්  ඒ භන්ද? 

 
கத் றட்டறடல் ற்தம் லர் ங்கல் அகச்சகக்  

மகட்ட றணர:  

(அ)  (i )  அம்தரந்மரட்கடறல் றர்ரறப்தற்கு றட்ட 

றடப்தட்ட தகுணுதை லர் ங்கல் றட்டத்றன் II 

து கட்டம் ஆம்தறக்கப்தட்டுள்பர; 

 (ii) இற்கரகச் தசனறட றப்தேடு தசய்ப்தட்ட 

தத்தரகக வ்பவு; 

 ன்தக அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i )  II து கட்டத்றன்கலழ் உள்ரங்கப்தடுகறன்ந 

கறர அலுனர் தறரறவுகபறன் ண்றக்கக 

ரது;  

 (ii) ற்மதரது குரய் லர் இகப்தைகள் ங்கப் 

தட்டுள்ப கறர அலுனர் தறரறவுகள் ரக; 

 (iii) குரய் லர் இகப்தைகள் ங்கப்தடரதுள்ப 

கறர அலுனர் தறரறவுகள் ரக; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) (i) ற்மதரது குரய் லர் இகப்தைகள் ங்கப் 

தடரதுள்ப கறர அலுனர் தறரறவுகளுக்கு 

குரய் லர் இகப்தைககப ங்குற்கு 

டடிக்கக டுப்தரர; 

 (ii)  இற்கு வ்பவு கரனம் டுக்கும்;  

 ன்தக அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of City Planning and  Water 

Supply : 

(a)  Will he state - 

 (i)   whether the second phase of the 

Ruhunupura Water Supply Project  that had 

been planned  to be implemented in 

Hambanthota  has been commenced; and 

 (ii)   the amount  that has been estimated to be 

spent for it? 

(b)  Will he inform this House-  

 (i) the number of Grama Niladhari Divisions  

that are covered under the second phase; 

 (ii)   the Grama Niladhari Divisions to which 

pipe-borne water  connections have been 

given by now; and 

 (iii)   the Grama Niladhari Divisions to which 

pipe-borne  water connections have  not 

been given? 

(c)  Will he also inform this House- 

 (i)   whether action will be taken to provide 

pipe-borne water connections to the Grama 

Niladhari Divisions to which pipe-borne 

water connections are not provided at 

present; and 

 (ii)   the period of time that will be taken for it? 

(d)  If not, why? 

 

ගරු ගයන්ත් කරුණළතික මශත්ළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 ස ථහනහඹතුභනි  නය ළරසුම් වහ ජර ම්ඳහදන  

අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹට පිළිතුය වභළගත්* 

යනහ. 

 
* වභළවම්වය මත් ත්බන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 

 

(අ) (i) නළත. 

 (ii)  සපිඹ ට මිම්ඹන 5200.00 

(ආ) (i) ම් 24කි. 

 (ii) සනාඹ ළ ්රහශේීයඹ ශ ටම් ශො ලඨහඹ 

  ීටවජදුය  ළම්ළ  භහජශේහ පුය  සුයවි සභ  
විජඹභ නභඩසළ  භවළම් ඩහය අන්දයළ  
සනාඹළ  ඵළේශේළ  විවහයර. 
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ඳහර්ම්ශම්න්තු 

  ශණර ්රහශේීයඹ ශ ටම් ශො ලඨහඹ (ශභොණයහර 
දිසත්රික්ඹ) 

  නුශේරඹහඹ 

  වම්ඵන්ශතොට ්රහශේීයඹ ශ ටම් ශො ලඨහඹ 

  එර ටර  ඵළ ටරසළ  ෆම්ඹපුය  හශභෝදහභ  
සිනාශඵෝපුය 

 (iii) ඔ . 

  සනාඹ ළ ්රහශේීයඹ ශ ටම් ශො ලඨහඹ 

  යන්ස්දු ළ  ළදි ළ  වඵයත්තහර  භව ඳළරළස 

  ලුනුභ ්රහශේීයඹ ශ ටම් ශො ලඨහඹ 

  ඳවශ භත්තර 

  ශණර ්රහශේීයඹ ශ ටම් ශො ලඨහඹ (ශභොණයහර 
දිසත්රික්ඹ) 

  වඵ සර  භවළ 

(ඇ) (i) ඔ . 

 (ii) දළනට ශභභ යහඳ තිඹ ඳශස් අදිඹය ඹටශත් ව ශඵදහවළරීම් 
ජර නශ එළීශම් ළඩ ටයුතු 2016.08.13 දිශනන් 
අන්වීභට නිඹමිත ඇත. ඉන් ඳසු ඉවත වන් ග්රහභ 
නිරධහනා ම් වහ ජරඹ රඵහ දීභට ටයුතු යනු ඇත. 

  දළනට ග්රහීටඹ ජර ම්ඳහදන යහඳ ති භන්න් ආයණඹ න 
එශවත් ුණණහත්භබහඹ වහ ්රභහණහත්භබහශආ 
ඌනත්ඹක් ඇති ග්රහීටඹ යහඳ ති වහ ශතො ජර ළඳයුම් 
ඳභණක් රඵහ ශදනු රළශේ. 

(ඈ) අදහශ ශනොශ . 

 

එෂලලු වශ ඳතුරු ලගළල: රවළයනික ්රලය වයදීම 
க்கநறகள் ற்தம் தச்தசய்கக :இசரணப் 

ததரதட்கள் தன்தரடு  
CULTIVATION OF FRUITS AND VEGETABLES: USE OF 

CHEMICALS 

482/’16 

14. ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශත්ළ( ගරු කනක වශේරත් 

මශත්ළ වලනුල ) 
        (ரண்தைறகு தந்துன குர்ண - ரண்தைறகு கணக மயத் 

சரர்தரக) 

        (The Hon. Bandula Gunawardane on bahlf of the Hon. 

Kanaka Herath) 

 ශෞය  ශඳෝණ වහ ශේීයඹ ෛදය අභහතයතුභහශන් ඇස 

්රලසනඹ - (1): 

(අ) ශ්රී රංහශ  එශලු ව ඳරතු ස හ කිරීභ වහ ඉදවීභ 
වහ යහඹනි ද්රය ශඹොදන ඵ එතුභහ දන්ශනටාද? 

(ආ) (i)  යහඹනි ද්රයඹ ශඹද එශලු ව ඳරතු ස 
ඳනාශබෝජනඹ යන ජනතහශේ ලරීය ශෞයඹ 
පිනාහීභට රක්න ඵත්; 

 (ii) එභ යහඹනි ද්රයඹ ලරීයතවීභ ශවේතුශන් 
අධි ශර ශොශරසටශයෝ ට තළන්ඳත් වීභ  
පිළිහ ළනි අදහනම් ශයෝ ළශ සඹ වළකි 
ඵත්; 

  එතුභහ පිළින්ශනටාද? 

(ඇ) යහඹනි ද්රයඹ බහවිතඹ අභ කිරීභ වහ යජඹ න්නහ 
පිඹය ශර්ද ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට 
දන්න්ශනටාද? 

(ඈ) ශනො එශේ නම්  ඒ භන්ද? 
 

சுகரர, மதரசகண ற்தம் சுமச தத்து 
அகச்சகக் மகட்ட றணர:  

(அ) இனங்ககறல் க்கநறகள் ற்தம் த கககபறன் 

தறர்ச்தசய்ககக்கும் அற்கநப் தழுக்க கப் 

தற்கும் இசரணப் ததரதட்கள் தன்தடுத்ப் 

தடுகறன்நண ன்தக அர் அநறரர; 

(ஆ) (i) இசரணப் ததரதட்கள் தன்தடுத்ப்தட்ட 

க்கநறகள் ற்தம் த ககககப தகர்வு 

தசய்கறன்ந க்கபறன் மகரமரக்கறம் 

வீழ்ச்சறகடகறன்நது ன்தகத்ம்; 

 (ii )  மற்தடி இசரணப் ததரதட்கள் உடலில் 

மசர்ணரல் அறக அபறல் தகரனஸ்டமரல் 

தறல், தைற்த மரய் மதரன்ந தரதூரண 

மரய்கள் ற்தடனரம் ன்தகத்ம்; 

 அர் ற்தக்தகரள்ரர? 

(இ) இசரணப் ததரதட்கள் தன்தரட்கடக் 

குகநப்தற்கு அசரங்கம் மற்தகரள்ளும் 

டடிக்கககள் ரக ன்தக அர் இச்சகதக்கு 

அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்மநல், ன்? 

 

asked  the Minister of Health, Nutrition and 

Indigenous Medicine : 

(a)  Is he aware that chemicals are used in cultivating 

and ripening fruits and vegetables in Sri Lanka? 

(b)  Will he accept that- 

 (i)   the health condition of the people gets 

deteriorated due to consumption of 

vegetables and fruits for which chemicals 

have been used; 

 (ii)   people are subjected to hazardous diseases 

like cancers and  excessive deposit of 

cholesterol due to the exposure to the 

aforesaid chemicals?  

 (c)   Will he inform this House the measures 

taken by the Government to minimize the 

use of chemicals? 

(d)  If not, why? 

 

ගරු සයිවළේ කළසිම් මශත්ළ  
(ரண்தைறகு கதமரல் கரசறம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

 ස ථහනහඹතුභනි  ශෞය ශඳෝණ වහ ශේීයඹ ෛදය 

අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹට පිළිතුය වභළගත්* 

යනහ. 

 
* වභළවම්වය මත් ත්බන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 

 

(අ) ඔ . 

(ආ) (i) භනහ  ෂිහර්මි පිළිශත්   (GAP)  භන්න් නිඳදන 
එශළු වහ ඳරතු ස ඳනාශබෝජනඹ භන්න් ජනතහශේ 
ශෞය පිනාහීභක් සිදු ශනොශ . 
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 (ii) විදයහත්භ තවවු ස ය නළත. 

(ඇ) . යහඹනි ද්රය අබහවිතඹ සීභහ කිරීභ වහ  ෂිර්භ 
ශදඳහර්තශම්න්තු  ඳම්ශඵෝධ නහල ශයජිසටහර් වහ 
ආනඹන අඳනඹන ඳහරන ශදඳහර්තශම්න්තු ඹන ආඹතන 
භන්න් ටයුතු යයි. 

  අදහනභට තුඩුදිඹ වළකි වි ටාත යහඹනි ද්රය 
ආනඹනඹ කිරීභ තවනම් ය ඇත. 

 . ඹම් යහඹනි ද්රයඹක් භහන ත් ශෞයඹට ශවෝ 
ඳනායඹට අතිදහඹ ඵ විදයහත්භ අනහයණඹ 
වුශවොත් අදහනභ ශභනහයණඹ කිරීශම් ක්රිඹහ භහර් 
ළනීභට යජඹ ටයුතු යනු රළශේ. 

 . කිසිදු යහඹනි ද්රයඹක් බහවිත ශනොය හඵනි 
ශොවිතළන ්රර්ධනඹ කිරීභ වහ යජඹ ටයුතු යමින් 
ඳතී. 

(ඈ) ඳළන ශනොනඟී. 

 
නීතිඳතිලරයළ වව ණිහා නිධළරිවයකු ඳත් 
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றணம் :கரங்கள் 
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15.  ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශත්ළ (උදය ප්රභළත් 

ගම්මන්ිළ මශත්ළ වලනුල ) 
        (ரண்தைறகு தந்துன குர்ண - ரண்தைறகு உ 

தறதரத் கம்ன்தறன சரர்தரக) 

        (The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 

Udaya Prabhath Gammanpila) 

අග්රහභහතයතුභහ ව ජහති ්රතිඳත්ති වහ ආර්ථි ටයුතු 

අභහතයතුභහශන් ඇස ්රලසනඹ - (1): 

(අ)  (i) නීතිඳතියඹහ ඳත් කිරීශම්දී ශදඳහර්තශම්න්තුශ  
ශජයසඨතභ නිරධහනාඹහ ව සුවද ම්රත් භවතහ ඳත් 
ශනොකිරීභට ශවේතු ශර්ද; 

 (ii) ශජයසඨතභ නිරධහනාඹහ ශනුට 
ශදඳහර්තශම්න්තුශ  ණිසඨ නිරධහනාශඹකු 
නීතිඳති තනතුයට ඳත් කිරීභ පිළිඵ භෆත හලීන 
පර්හදර්ල තිශේද; 

 (iii) එළනි පර්හදර්ල සිදුව ය  ඳත්වීභ රද ණිසඨ 
නිරධහනාඹහශේ නභ  අතිඹට ඳත් ශජයසඨ 
නිරධහනාඹහශේ නභ ව එට සිටි යහජය 
්රධහනිඹහශේ නභ ශර්ද; 

 (iv) ජනහධිඳතියඹහ විසින් ශභශේ ශජයසඨතභ 
නිරධහනාඹහ ඳත් ශනොකිරීභට ශවේතු ශනොදක්මින්  
ණිසඨ නිරධහනාශඹකු ඳත් කිරීභ 19 න 
ආඩුඩුරභ යසථහ ංශලෝධනඹ වයවහ සහධීන 
යහජය ශේඹක් පිළිඵ ජනතහට ඇති 
ශඵරහශඳොශයොත්තු ඩ කිරීභක් ඵ 
පිළින්ශන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනටාද? 

(ආ)  ශනො එශේ නම්  ඒ භන්ද? 

 

தற அகச்சதம், மசற தகரள்கககள் ற்தம் 

ததரதபரர அலுல்கள் அகச்சதரணகக் மகட்ட 

றணர:  

(அ) (i) சட்ட ரஅறதர் றறக்கப்தட்டமதரது றகக் 

கபத்றல் மசக தோப்தைகட அலுனரண றத. 

சுய கம்னத் றறக்கப்தடரகக்கரண  

கரங்கள் ரக ன்தகத்ம்; 

 (ii) மசக தோப்தைகட அலுனதக்குப் தறனரக  

றகக்கபத்றன் கணறஷ்ட அலுனர் எதர் 

சட்ட ரஅறதர் தறக்கு றறக்கப்தட்டக 

தரடர்தரக அண்கக்கரனத்றல் தொன்தர 

ங்கள் உள்பர ன்தகத்ம்; 

 (iii) அவ்ரநரண தொன்தரங்கள் இடம் ததற் 

தள்ப தடங்கள், றணம் ததற்ந கணறஷ்ட 

அலுனரறன் ததர், அணரல் தரறக்கப்தட்ட 

மசக தோப்தைகட அலுனரறன் ததர் ற்தம் 

அப்மதரக ரட்டுத் கனரறன் ததர் 

ரக ன்தகத்ம்; 

 (iv) சணரறதறறணரல் இவ்ரத மசக தோப்தைகட 

அலுனர் றறக்கப்தடரகக்கரண கர 

ங்கள் அநறறக்கப்தடரது, கணறஷ்ட அலுனர் 

எதர் றறக்கப்தட்டுள்பகரணது 19 

ஆது அசறனகப்தைத் றதத்த்றன் ஊடரக 

சுரலண அச மசகதரன்த தரடர்தரக 

க்கள் த்றறல் ற்தடுத்ப்தட்டுள்ப 

றர்தரர்ப்தைக் ககப லதரகும் ன்தக 

அர் ற்தக் தகரள்ரர ன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்?  

 

 asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)   the reasons for not appointing Mr. Suhada  

Gamlath, who was the most senior officer 

of the Department, to the post of Attorney 

General; 

 (ii)   whether  there are recent precedents of 

appointing  a junior officer  to the post of 

Attorney General  instead of   the most 

senior officer; 

 (iii)   the year in which such precedents were set, 

the name of the junior officer who received 

the appointment, the name of the senior 

officer  who was aggrieved and  the name 

of  the Head of  State  at  that time; and 

 (iv)   whether he admits the fact that the 

appointment of a junior officer by the 

President in this manner without giving 

reasons for not appointing the most senior 

officer has disappointed the people who 

were  assured of an independent public 

service through  the 19th Amendment to the 

Constitution? 

(b)  If not , why ? 
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ඳහර්ම්ශම්න්තු 

ගරු නිවරෝන් වඳවර්රළ මශත්ළ  
(ரண்தைறகு றமரன் ததமர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

 ස ථහනහඹතුභනි  අග්රහභහතයතුභහ ව ජහති ්රතිඳත්ති 

වහ ආර්ථි ටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹට 

පිළිතුය වභළගත්* යනහ. 
 

* වභළවම්වය මත් ත්බන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ආඩුඩුරභ යසථහශ  61ඉ.((1)(ආ) යසථහ ්රහය 
නීතිඳතියඹහ ඳත් ය ඇත. 

 (ii) ඔ . 

 (iii) ශභොවහන් පීනාස භවතහ නීතිඳති තනතුයට ඳත් යනු රළබුශ  
2008 ශර් න අතය  ඒ න විට ළඩ ඵරන නීතිඳතියඹහ 
ලශඹන් ටයුතු ශශේ ඔහුට ඩහ ශජයසඨ රිඹහේ ශඩ්ත 
භවතහ ඹ. එශේභ  ඒ න විට ඔහුට ඩහ ශජයසඨ නිරධහනාන් 
න ඊහ නසුන්දය  ඳහම්ත ්රනහන්දු වහ යුන්ජන් 
විජඹතිර ඹන නිරධහනාන් නීතිඳති ශදඳහර්තශම්න්තුශ  
ශේඹ යමින් සිටින රදී. 2008 ශර්දී යහජය නහඹඹහ 
ශර ටයුතු ශශේ භටාන්ද යහජඳක් භළතිතුභහ ඹ. ඉන් 
ඳසු  2012 ශර්දී නීතිඳති ලශඹන් ටයුතු ශ ඊහ 
නසුන්දය භවත්මිඹ ශඳය ඳළති ම්්රදහඹ ඩ යමින් 
අවිනිසු ස ශර ඳත් ශනොය ශරේසඨහධියණශආ 
විනිසු සනාඹ ශර ඳත් කිරීභට ටයුතු යන රේශේ ද 
භටාන්ද යහජඳක් භළතිතුභහ විසිනි. 

 (iv) පිළිශනොනී. 19 න ආඩුඩුරභ යසථහ ංශලෝධනඹ 
්රහය 61ඉ(1)(ආ) ටා වන් තනතු ස වහ 
ජනහධිඳතියඹහ විසින් ඳත් කිරීම් ශ යුතු අතය  ආඩුඩුරභ 
යසථහශ  41(ඇ) යසථහ ඳනාදි ආඩුඩුරභ යසථහ 
බහශ  පර්ණ අනුභළතිඹ ටාත නීතිඳති ඳත්කිරීභ සිදුය 
ඇත. ඒ අනු සහධීන යහජය ශේඹ පිළිඵ ජනතහට ඇති 
අශ්තක්හ බිළටීභක් සිදුවී නළත. 

(ආ) අදහශ ශනොශ . 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සථහය නිශඹෝ 23(2) ඹටශත් ්රලසනඹ.  ස ඩේරස 

ශේහනන්දහ භවතහ.- [ඳළමිණ නළත.] 

සථහය නිශඹෝ 23(2) ඹටශත් ්රලසනඹ.  ස අනුය කුභහය 

දිහනහඹ භවතහ. 
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශත්ළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 ස ථහනහඹතුභනි  පිළිතුය රඵහ ශදන ඇභතිතුභහ වු සද 

ඹන්න දළන න්න ළභළතියි. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ස බහනහඹතුභහ ශන්ද පිළිතුය රඵහ ශදන්ශන්? 
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශත්ළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 ස රක්සභන් කිනාඇ ටර ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ ශඟ පිළිතුය 

තිශඵනහද? භභ ශම් ්රලසනඹ  නිජ ශත ට ම්ඳත් ංර්ධන 

අභහතයතුභහශන් තභයි ඇහුශ . 
 

ගරු ්වහමන් කිරිඇේ  මශත්ළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 ස චන්දිභ වීයක්ශොඩි භළතිතුභහශේ පිළිතුය ශන්ද? 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශත්ළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔ   ඔ . භභ ටාතන විධිඹට  ස රක්සභන් කිනාඇ ටර 
ඇභතිතුභහ ශඟ උත්තයඹ නළවළ  ්රලසනඹ ඳභණයි තිශඵන්ශන්. භහ 
ශඟ තිශඵන ශ ටනඹභයි එතුභහ ශඟ තිශඵන්ශන්ත්. 

 

ගරු ්වහමන් කිරිඇේ  මශත්ළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඕනෆ නම් භට කිඹන්නට පුළුන්. 
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශත්ළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නළවළ  භභ ්රලසනඹ කිඹන්නම්.  
 

ගරු ්වහමන් කිරිඇේ  මශත්ළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
උත්තයඹ එරහ නළවළ.  
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශත්ළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 ස ථහනහඹතුභනි  අඩුභ තයමින් අදහශ ඇභතිතුභහ  ස 
බහශ  ඉන්න ඕනෆ. එශවභ නළත්නම් නිශඹෝජය ඇභතිතුමිඹ 
ඉන්න ඕනෆ. උත්තයඹ න්න ඵළනා නම් ඵළවළ කිඹරහ කිඹන්න 
ඕනෆ. නිශඹෝජය ඇභතිතුමිඹත් අද නළවළ.  

 

ගරු මන්ත්රීලරවය්ව 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
ශභය සථහය නිශඹෝ ංශලෝධනඹ වුණහභ ඔඹ තත්ත්ඹ 

ශනස ශයි.  
 

ගරු ්වහමන් කිරිඇේ  මශත්ළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අදහශ ඇභතියඹහ නළත්නම්  නිශඹෝජය ඇභතිනාඹ නළත්නම් 
ඒ ්රලසනඹ අවරහ ළඩක් නළවළ.  

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ඒ ළන ථහ ය තිශඵනහ. ඉදිනාශආදී සථහය නිශඹෝ 

ශනස ශනහ. එතශොට ඒ අඹශේ ඳළමිණීභත් වන් ශනහ.  
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශත්ළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

Shadow Ministersරහත් නළේද දන්ශන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගරු ්වහමන් කිරිඇේ  මශත්ළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ශභොක් ශවෝ  පිඹයක් න්නට ශයි 
 ස ථහනහඹතුභනි. නළත්නම් ඳහර්ම්ශම්න්තුශ  ටිනහභක් 
නළවළ. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අග්රහභහතයතුභහත් ශම් ළන වන් ශහ.  
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ගරු මන්ත්රීලරවය්ව 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

Shadow Ministersරහත් නළවළ. 

 

ගරු ්වහමන් කිරිඇේ  මශත්ළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අඩුභ තයමින් Shadow Ministerත්  බහශ  නළවළ. ඡහඹහ 

ඇභතිත් ටාටිඹහ නම් උත්තය ශදන්න තිබුණහ. 

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශත්ළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 ස ථහනහඹතුභනි   ස බහශ  එක්ශෝ ඇභතිතුභහ   

ඉන්නට ඕනෆ; එශවභ නළත්නම් යහජය ඇභතිතුභහ ඉන්නට ඕනෆ; 

එක්ශෝ ශණළම් ඇභතිතුභහ ඉන්නට ඕනෆ. දළන් ශණළම් 

ඇභතිතුභහත් නළවළ. 

 

ගරු ්වහමන් කිරිඇේ  මශත්ළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඡහඹහ ඇභතිත් සිටිඹහ නම් උත්තය ශදන්න තිබුණහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්]  

 

ගරු මන්ත්රීලරවය්ව 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

ඒශො ටශරො එන්න ත අවු සදු 15ක් විතය ඉන්න ශයි. 

 

ගරු ්වහමන් කිරිඇේ  මශත්ළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 ස ථහනහඹතුභනි  ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ශභොනහ ශවෝ 

යන්න ඕනෆ. 

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශත්ළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔ . ශභොක්ද යන්ශන්? 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි දළන් සථහය නිශඹෝ ශනස ය තිශඵනහ. භභ එඹ 

රඵන තිශආ ඳක් නහඹඹන්ට ඉදිනාඳත් යනහ.  ස 

අග්රහභහතයතුභහත්  අශ්ත ශජයසඨ භන්ත්රී ස ඩුඩහඹභත් ඵළලුහට 

ඳසු අශෝසතුර සිට ඒ සථහය නිශඹෝ ඉදිනාඳත් යන්නට 

පුළුන්. ඒ අනු ්රලසනරට පිළිතු ස ශදන්නට අදහශ  ස 

අභහතයතුභහ අනිහර්ඹශඹන්භ බහශ  සිටිඹ යුතුයි. 

 

ගරු ්වහමන් කිරිඇේ  මශත්ළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශම්  ්රලසනඹ අවන භන්ත්රීතුභහටත් නිහක්  

ඳහර්ම්ශම්න්තුටත් නිහක්.  

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඳහර්ම්ශම්න්තුට ශවො නළවළ.  

ගරු මන්ත්රීලරවය්ව 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
ශම්හ යශ ල ජනතහ අවශන ඉන්නහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගරු ්වහමන් කිරිඇේ  මශත්ළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභහ එනහ නම් ඳත් යන්නම්. ඔඵතුභහට ඇභතිභක් 

ශදන්න ඕනෆ ශරහ අපි සදහනම්. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ස අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ  භහඹකින් ශම් තත්ත්ඹ 

ශනස ශනහ.   

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශත්ළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 ස ථහනහඹතුභනි  භභ ්රලසනඹ අවන්නද? 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහ අවන්න. ඊශඟ දිනශආදී එතුභහ reply යයි.   

 
 වඳෞද්ගලිකල  දෆනුම් දීවමන් ඇසූ ප්රහනය 

ணற அநறறத்ல் தோன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
ත්රිකුණළමය ලරළය හරිත් ිළටා ළ ඇති වත්ේ  ෆංකි 

වම්බන්ධවයන් මතුල ඇති ගෆ ලුකළරී ත්ත්ත්ලය 
றதகனத் துகநதொக ண்தய்த் ரங்கற 

தரடர்தறல் ழுந்துள்ப தறச்சறகண 
PROBLEMATIC SITUATION WITH REGARD TO OIL TANK 

FARM CLOSE TO TRINCOMALEE HARBOUR 

 
ගරු අනුර දිවළනළයක මශත්ළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 ස ථහනහඹතුභනි  සථහය නිශඹෝ 23.(2) ඹටශත් ශභභ 

්රලසනඹ ඉදිනාඳත් කිරීභට අසථහ රඵහ දීභ පිළිඵ ඔඵතුභහට භහ 

සතුතින්ත ශනහ.  

ත්රිකුණහභරඹ යහඹ ආරිත පිටාටහ ඇති ශත ට ටළංකි තත් 

්රභහණඹක් ඉන්දිඹහනු ශත ට භහභට ඳළරීභට ඹන ඵට න 

පුත් ම්ඵන්ධශඹන් ඳළන නළඟී ඇති ළටලුහරී තත්ත්ඹ 

පිළිඵ ශභභ බහශ  අධහනඹ ශඹොස් යනු ළභළත්ශතමි. 

ශරෝශආ ශදළනි ළඹු සතභ සහබහවි යහඹ න්ශන් 

ත්රිකුණහභරඹ යහඹයි. එටා සුවිශලේ ප පිටාටීභ ශවේතුශන් ඉතිවහඹ 

පුයහ එඹ විවිධ යටර අධහනඹට ඳහත්ර වුණහ. ත්රිකුණහභරඹ 

යහශආ ළදත්භ තත් ඉවශ නංන්ශන් ශදළනි ශරෝ යුද 

භශආ චීන යහඹ ආරිත ඉදි යන රද ශත ට ටළංකි 

ංකීර්ණඹයි. ශභටා කන ීටටර් 12 500 ධහනාතහශඹන් යුතු ටළංකි 

102ක් පිටාටහ තිශඵනහ.  දළනට ටළංකි 100ක් ඳහවිච්චිඹට ත වළකි 

395 396 



ඳහර්ම්ශම්න්තු 

තත්ත්ශආ ඳතින අතය  ටළංකි 17ක් ඳවශ ංකීර්ණඹ ශර වහ 

83ක් ඉවශ ංකීර්ණඹ ශර ශොටස ශදකින් යුක්තයි.  ඉවශ 

ංකීර්ණඹ තුශ දුම්නාඹ ශත ට ටළංකි වහ ශත ට පියවීශම් ඳවසුම් 

ද තිශඵනහ. 

ශභභ ඳවශ ංකීර්ණශආ ටළංකි ඹම් ්රභහණඹක් රංහ නිජ 

ශත ට ංසථහ විසින් බහවිත යන රද අතය ඒහ 2003 ශර්දී 

ඉන්දිඹහනු ශත ට භහභට කුම්ඹට දීභට එට ආඩුඩු ටයුතු 

ශහ. ඒ නිජ ශත ට ංසථහ ව ඉන්දිඹහනු ශත ට භහභ භඟ 

අත්න් යන රද අශඵෝධතහ ගිවිසුභක් භන්නුයි. එශවත් නිජ 

ශත ට ංසථහට ටළංකි පිටාටහ ඇති භූමිශආ අයිතිඹක් ශනොතිූ 

ඵළවින්   එඹ නීතයනුකර ඳළරීභක් ශනොශයි.  

ීටට ශඳය භහ ඳහර්ම්ශම්න්තුශ  දී ශම් ්රලසනඹ අන රද 

අසථහශ දී නිජ ශත ට ර්භහන්ත අභහතයයඹහ වළටිඹට  ස 

සුසි ට ශ්රේභජඹන්ත අභහතයයඹහ ශම් පිළිඵභ 

ඳහර්ම්ශම්න්තුශ දී ඳළවළදිම් ශහ.  

අත්න් තඵන රද ගිවිසුශම් භහ 06ක් ඇතුශත නීතිභඹ 

ම්ඹවිම් ස යන ඵ වන් වුත් ශම් දක්හ එළන්නක් 

ස වී ශනොභළති ඵළවින් නීතයනුකර සිඹලුභ ම්ඳත් යජඹ 

තු ඳතිනහ.  ඒ අනු  දළන් ශම් ශත ට ටළංකි යජඹට අයිතියි. 

ඉන්දිඹහනු ශත ට භහභ විසින් ඳනාවයණඹ යනු රඵන්ශන් 

ඳවශ ංකීර්ණශආ ටළංකි 17න් ඹම් ්රභහණඹක් ඳභණයි. යශ ල 

ශත ට ඉ ටලුභ ඉවශ ඹහභ ළරකි ටරට ත් විට දුම්නාඹ භන්න් ශඵදහ 

වළරීශම් ඳවසුම් ද ටාත ශභභ ්රශඹෝජනත් ඵඩහ ංකීර්ණඹ 

ශභශතක් ඳහවිච්චිඹට ශනොළනීභ ඵරත් අඳයහධඹක්. අලුතින් 

ශත ට ඵඩහ ඉදි කිරීභ විලහර විඹදම් දළනාඹ යුතු ටයුත්තක් ඵළවින් 

රංහ නිජ ශත ට ංසථහට විලහර අභතය ළඹ ඵයකින් ශතොය 

ශභභ ටළංකි ංකීර්ණඹ ඳහවිච්චිඹට ත වළකි තිශඵනහ. එශේභ 

ඵඩහ ංකීර්ණශආ විලහරත්ඹ ශවේතුශන් යට තුශ ළඳයුභට 

ඳභණක් ශනො ජහතයන්තය ශත ට ශශශ ශඳොශට ්රශ ල වීභට ද 

නිජ ශත ට ංසථහට ශභභන්න් ඉඩ ඩ ඳහදහ ත වළකියි. 

විශලේශඹන්භ නිජ ශත ට ංසථහ ඳහර්ම්ශම්න්තුශ  ශෝ්ත 

එට වස්ට ළන රද අසථහ ශභභ ශත ට ටළංකි ඳහවිච්චි 

කිරීශම් වළකිඹහ ශොඹහ ඵරන ශරට නිර්ශේලඹක්ද යනු රළඵ 

තිබුණහ. ංසථහශ   ත්තීඹ මිති විසින් ද ශභභ ඵඩහ ංකීර්ණඹ 

ඳහවිච්චිඹට ළනීශම් අලයතහ ඵරධහනාන්ට ශඳන්හ දී තිබුණහ. ඒ 

අනු ංසථහශ  නිරධහනාන් විසින් ටළංකි 17ක් ඳරීක්හ ශොට ඵරහ 

රඵහ දුන් තහක්ණි හර්තහශ  ඒහ එභ තත්ත්ශඹන්භ ඳහවිච්චි 

ශ වළකි ඵත්  විනහල යනු රළඵ ඇති නශ ඳේධතිඹ ඳභණක් 

අලුතින් ඉදි ශ යුතු ඇති ඵත් ශඳන්හ දී තිබුණහ. ඒ වහ න 

විඹදභ ංසථහට දළනාඹ වළකි භ ලටශම් න ඵද එටා වන් 

තිබුණහ. 

දළන න්නට ඇති අන්දභට ටළංකි ංකීර්ණඹ නවීයණඹ 

ශොට ංසථහශ  ඳහවිච්චිඹට ළනීභ ශනුශන් අභහතයයඹහ 

විසින් ළබින ල ඳත්රිහක් ඉදිනාඳත් ය ඇති අතය එඹට අනුභළතිඹ 

ද ඳශ වී තිශඵනහ.  

භහ ශඟ එභ ළබින ල ඳත්රිහ තිශඵනහ.  

ශශේ වුද  ඒ අනු ංසථහ විසින් නවීයණ ටයුතු 

ඇයඹීභට ටයුතු සුදහනම් ශමින් සිටිඹදී කිසිඹම් අදිසි වසතඹක් 

විසින් එභ ටයුතු නතය ය ඇති ඵ හර්තහ ශනහ. 

 ස ථහනහඹතුභනි  ්රලසනඹක් වී තිශඵන්ශන් ශම්යි. 

ශත ට ංසථහ ළරළසභක් වළදුහ  ශභභ ශත ට ටළංකි ංකීර්ණඹ 

ශත ට ංසථහ උඳශඹෝගි ය න්න. ඒ වහ අලය න 

ළබින ල ඳත්රිහක් ඉදිනාඳත් ශොට අනුභළතිඹක් රඵහ ශනත් 

තිබුණහ. එශේ අනුභළතිඹක් රඵහ ශන තිබිඹදී වදිසිශආ ශභභ 

තත්ත්ඹන් නතය ය තිශඵනහ.  

ඒ අනු ශභභ ටළංකි ංකීර්ණශආ ඉතිනා ටළංකි ්රභහණඹ ද 

ඉන්දිඹහනු ශත ට භහභට රඵහ දීභට ආඩුඩු සදහනම් න ඵට 

නිජ ශත ට ංසථහ ශේයින් අතය ද ශම් භවහ ජහති ම්ඳත 

පිළිඵ උනන්දුන ජනතහ අතයද භවත් ශනොන්සුන්තහක් 

ර්ධනඹ ශමින් තිශඵනහ. 

ශම් තත්ත්ඹ තුශ ඳළන නන්න ඳවත ළටලුරට පිළිතු ස 

අදහශ අභහතයයඹහ විසින් බහ වස්ශ  තඵනු ඇතළයි අශ්තක්හ 

යනහ. 

01.  නිජශත ට ංසථහශ  ඉංජිශන් සන් විසින් චීන යහශආ 
ටළංකි 17ක් ඳරීක්හ ශොට තහක්ණි හර්තහක් රඵහ දී 
ඇත්ද? 

02.  එභ හර්තහශන් නිර්ශේල ය ඇත්ශත් කුභක්ද? එභ 
හර්තහ ශභභ බහට ඉදිනාඳත් යනු රඵන්ශන්ද? 

03.  ටළංකි ංකීර්ණඹ නවීයණඹ ශොට ංසථහශ  ඳහවිච්චිඹට 
ළනීභ ශනුශන් ව ළබින ල ඳත්රිහක් ඉදිනාඳත් යන 
රේශේද? 

04.  අදහශ ළබින ල ඳත්රිහ වහ අනුභළතිඹ ඳශවී ඇත්ද? ඒ 
ය දිනශආද? 

05.  නිජ ශත ට ංසථහ භන්න් ටළංකි ඳේධතිශආ නවීයණ 
ටයුතු සිදු කිරීශම් යහඳ තිඹක් අත්ටාටුවීභට ටයුතු ය 
තිශේද? 

06.  එභ ටළංකි ංකීර්ණශආ ඉතිනා ටළංකි ඳේධතිඹද ඉන්දිඹහනු 
ශත ට භහභට ඳළරීභට යජඹ තීයණඹක් ශන තිශේද? 
එශේ නම් ඒ ය ශවේතු භතද? 

ඹනුශන් ඇති ්රලසනරට  ස ඇභතිතුභහ විසින් ශභභ  ස 

බහ දළනුත් යනු ඇතළයි භහ ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. 

ශඵොශවොභ සතුතියි  ස ථහනහඹතුභනි.  

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ස භන්ත්රීතුභනි  ඊශඟ ඳහර්ම්ශම්න්තු දිනශආදී ශම් වහ 

හර්තහක් රඵහ ශදන ශර ඉ ටලීභක් යන්නම්. 

 

ගරු ්වහමන් කිරිඇේ  මශත්ළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි ඉදිනා දිනශආදී ශම් ම්ඵන්ධ පිළිතු ස රඵහ ශදනහ.  

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඊශඟ ඳහර්ම්ශම්න්තු රැසවීම් ඳළළත්ශන ඳශස්ශනි දිනශආදී 

ශම් වහ පිළිතු ස රඵහ ශදන්න.  

 

ගරු ්වහමන් කිරිඇේ  මශත්ළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 ස ථහනහඹතුභනි  භභ  ස භන්ත්රීතුභහශන් අවන්න 

ළභළතියි  ශම් ශත ට ටළංකි ඉන්දිඹහට රඵහ ශදනහට 

ඔඵතුභන්රහ වි සේධයිද කිඹරහ. ඔඵතුභන්රහශේ භතඹ  සණහය 

කිඹන්න. 
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ගරු අනුර දිවළනළයක මශත්ළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 ස ඇභතිතුභනි  භශේ භතඹ කිඹන්නම්. භභ ්රලසන ඇහුහභ 
දළන් භශන් ්රලසන අවනහ. ඒ ශඵොශවොභ ශවොයි.  

 

ගරු ්වහමන් කිරිඇේ  මශත්ළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභහ කිඹන්ශන්  ජනතහ ශනොන්සුන් ශරහ කිඹරහයි. 
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශත්ළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භභ කිඹන්ශන්  2003 ශර්දී- 
 

ගරු ්වහමන් කිරිඇේ  මශත්ළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භභ අවන්ශන් - 
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශත්ළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භභ කිඹන්ශන් සිේධිඹත් එක්යි.  

2003 ශර්දී ඉන්දිඹහනු භහභට ශත ට ටළංකි ටි දුන්නහ. 
නස්ත්  ඉඩභ ශත ට ංසථහට අයිති නළවළ. ඒ යහඹට අයිති 
භූමිඹක්. භහ වඹක් ඇතුශත ඳළරීභ සිදු ශනොවීභ 
ශවේතුශොටශන ඒ ශත ට ටළංකි ංකීර්ණඹ නළත යජඹට ඳළරී 
තිශඵනහ.  

දළන් අශ්ත ශඹෝජනහ භභ කිඹන්නම්.  ස ඇභතිතුභනි  අඳට 
ශොශශොන්නහශ  ඵඩහ ංකීර්ණඹ තිශඵනහ. ශොශශොන්නහ 
ඵඩහ ංකීර්ණඹ අද විලහර ්රලසනඹට ස්හුණ දීරහ තිශඵනහ. 
නශ ඳේධතිඹ ඳළ ටඳත්හසී නිහ ආරශඹන් එන නිහ විලහර 
ළටලුට ස්හුණ දීරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ ශොශම යහශආ 
ටාය වීභක් තිශඵනහ. අඳට ළඹු සතභ ස්හුදක් තිශඵනහ 
ත්රිකුණහභරශආ. එතළන අඳට ශත ට ටළංකි ංකීර්ණඹක් තිශඵනහ. 
ඒ හශේභ දුම්නාඹට ශත ට ඳළටවීභ වහ අලය න ඵඩහ 17ක් 
ශර් ට ඳහය ආන්නශආ තිශඵනහ. එතශොට අපිට දුම්නාශඹන් 
ශත ට ්රහවනඹ යන්නත් පුළුන්. ඒ නිහ රංහ නිජ ශත ට 
නීතිත ංසථහ තභන්ශේ අරහබඹ අඩු යශන ජනතහට 
හර්ඹක්භ ශේඹක් ඳඹන්න නම්  යටටත් ඳහඩුක් 
ශනොශන්න නම්  ශම් ශත ට ංකීර්ණඹ රංහ නිජ ශත ට 
නීතිත ංසථහ විසින් ශභශවඹ විඹ යුතුයි කිඹන එ තභයි අශ්ත 
අදව. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශවොයි.  

ීටශඟට  ස ඩේරස ශේහනන්දහ භන්ත්රීතුභහ. 

Order, please! Before he starts, the Hon. Deputy 

Speaker will take the Chair. 
 
අනතුරුල ගරු කථළනළයකතුමළ මූළවනවයන් ඉලත් වුවයන්  

නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ [ගරු තිංග සුමතිඳළ මශත්ළ] 
මූළවනළරඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனம, தறறச் சதரரகர் அர்கள் 

[ரண்தைறகு றனங்க சுறதரன] கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] took the Chair. 

ගරු නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Douglas Devananda, please. 
 

 

ll 
 

ශ්රීළංකික මුවහලිම් ජනත්ළල  ත්යළග කරන ද ර ඉ  

වශළ හනයන බදු 
இனங்கக தொஸ்லிம்களுக்கு இனசரகக் கறகடக்கும் 

மதரலச்சம்தத்துக்கு இநக்குற ரற 
IMPORT TAX ON DATES GIFTED TO SRI LANKAN MUSLIMS 

 
ගරු ඩේවහ වද්ලළනන්දළ මශත්ළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகப தறறச் சதரரகர் அர்கமப, றகனறற் 

கட்டகப 23/2இன் கலழ் தகப றறகச்சர் ற 

கதரரக்க அர்கபறடம் மகள்ற மகட்க  அதறத்ற்கு 

ன்நற.   

தைணற ரன் ரத்றல் இனங்ககரழ் து சமகர 

தொஸ்லிம் க்கபறன் தன்தரட்டுக்கரக உனக இஸ்னரற 

ரடுகபரல் தடந்மரதம் மதரலச்சம்தங்கள் இனசரக 

ங்கப்தடுகறன்நண.  இன் தறகரம் டுதரய், ஈரன் 

உட்தட்ட ரடுகள் தடந்மரதம் தரடர்ச்சறரகப் 

மதரலச்சம்தங்ககப ங்கரறடத்தும், ங்கும் 

சந்ர்ப்தங்கபறல் அற்கரண இநக்குற ரறக அந்ந் 

ரடுகமப ற்தக்தகரள்ரகத் தரறதகறன்நது.  இந் 

றகனறல் தடந்மரதம் தரடர்ச்சறரக து ரட்டுக்குச் 

சுரர் 200 தற்நறக் தரன் மதரலச்சம்தங்ககபச் சவூற 

அமதறர ங்கறதகறநது. இற்கரண இநக்குற ரறக 

இனங்கக தொஸ்லிம் கனரசர அலுல்கள் றகக்கபம 

தசலுத்றதரக அநறதொடிகறநது.  அந் ககறல், இந் 

தடம் இநக்குற தசய்ப்தட்ட 200 தற்நறக் தரன் 

மதரலச்சம்தங்களுக்தகண மற்தடி றகக்கபம் சுரர் 16 

றல்லின் தௐதரகச் தசனறட்டிதப்தரகத் தரறதகறநது.  

இனசரகக் கறகடக்கறன்ந மதரலச்சம்தங்களுக்கு 

தடந்மரதம் மற்தடி றகக்கபம் இவ்ரநரணதரத 

தரகககச் தசனறடு கத் றர்த்ரல், தொஸ்லிம் க்கள் 

னன் சரர்ந் மத தறகளுக்கு அந் றறகப்  தன்தடுத் 

தொடித்ம். 

சவூற அமதறரறன் தோனம் து ரட்டுக்குப் தைணற 

ரன் ரத்றகண தொன்ணறட்டு இனசரக 

ங்கப்தடுகறன்ந மதரலச்சம்தங்களுக்கு அநறடப்தடுகறன்ந 

ரறக தொற்நரக அகற்ந டடிக்கக டுக்க தொடித்ர? 

அல்னது சவூற அமதறர றர்ந் கண ரடுகள் 

இநக்குறக்கரண ரறகத் ரம ற்தக்தகரள்து மதரன்ந 

எத கடதொகநகச் சவூற அமதறர தரடர்தறலும் 

ற்தடுத்றக்தகரள்ற்கு மதம் சரத்றப்தரடுகள் 

உள்பணர? 

மற்தடி ணது மகள்றகளுக்கரண தறல்ககபத்ம், 

டுக்கப்தடக்கூடி டடிக்கககள் தரடர்தரண 

றபக்கங்ககபத்ம் தகப றறகச்சர் ற கதரரக்க 

அர்கள் ங்குரதண றர்தரர்க்கறன்மநன். 
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ඳහර්ම්ශම්න්තු 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශත්ළ (මුදේ අමළත්යතුමළ) 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க - றற அகச்சர்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
 ස භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහශේ ්රලසනඹට උත්තයඹ ශභශේඹ. 

ආනඹනඹ යනු රඵන යට ඉ ස වහ අදහශ නුශආ 2007 

අං 48 දයන විශලේ ශශ බහඩුඩ ඳනත ඹටශත් ඳනහ ඇති 

විශලේ ශශ බහඩුඩ ඵදු ශ . ඒ අනු  යට ඉ ස කිශරෝග්රෆම් එක් 

වහ දළනට අඹ යනු රඵන ඵේද  සපිඹ ට 60කි. 

ශභභ ශර් ශුේධ ව යහභහන් හරඹ තුශදී ශභයට ශශන 

ස්සම්ම් ජනතහට  ස්සම්ම් යහජයඹන් විසින් ඳනාතයහ ශර රඵහ දී 

ඇති යට ඉ ස ශතොඹන් ශර්ුණශන් නිදවස ය ළනීභ වහ අදහශ 

ඵදු ස්දර යජඹ විසින් ශවීභට ටයුතු ය ඇත. ඒ අනු  

ඳනාතයහ ශර රළූ යට ඉ ස ශභරික්ශටොන් 268ක් ශර්ුණශන් 

නිදවස ය ළනීභ වහ  සපිඹ ට මිම්ඹන 22.82 ස්දරක් 

තළඳළ ට  තළඳළ ට ශේහ වහ ස්සම්ම් ආමි ටයුතු අභහතයහංලඹට 

ව ස්සම්ම් ආමි වහ ංස ති ටයුතු ශදඳහර්තශම්න්තුට 

භවහ බහඩුඩහහයඹ විසින් රඵහ දී ඇත. 

Hon. Member, this has been traditionally done before, 

but, for the first time, we have formalized it with due 

respect to all the religions. There was a request by the 

Ministry of Muslim Affairs, and on that, there were five 

consignments which were personally approved by the 

President, the Prime Minister and myself. We did not 

want to give anybody carte blanche to import these 

consignments on duty-free basis.  So, we imposed the 

duty on to the Ministry of Muslim Affairs, which is 

transparent, knowing that this would be the case. Any 

other area which is of similar significance for any religion 

will certainly be looked at. All we want to say is, it is for 

the religious harmony that we did it,  not with any other 

intention at all.  Any imports coming in now will not be 

tolerated; it has to be during Ramazan Season, not now.   

Thank you for raising this matter. 

 

අත්යලය හශළර ්රලයල ිල ඳළනය : 

කර්මළන්ත් ශළ ලළණිජ ක යුතු 
අමළත්යතුමළවේ ප්රකළය 

     அத்றரசற உவுப் தண்டங்கபறன் 

றகனக் கட்டுப்தரடு : ககத்தரறல் ற்தம் 

ரறத அலுல்கள் அகச்சரறணது கூற்த 
CONTROL OF PRICES OF ESSENTIAL FOOD 

ITEMS: STATEMENT BY MINISTER OF INDUSTRY 

AND COMMERCE 

 

ගරු රිවළඩ් බදියුදීන් මශත්ළ (කර්මළන්ත් ශළ ලළණිජ ක යුතු 

අමළත්යතුමළ) 
(ரண்தைறகு நறமரட் தறத்லன் - ககத்தரறல் ற்தம் ரறத 

அலுல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 

Commerce) 

Hon. Deputy Speaker, an issue has been raised 

recently with regard to the prices of consumer goods as 

the prices of essential commodities differ significantly 

from one district to another. This happens due to 

transport cost incurred and the number of middlemen 

involved in the supply chain. However, now, the 

consumers are of the view that this happens due to 

increase in Value Added Tax -VAT.  Therefore, these 

concerns should be addressed positively in order to 

maintain the cost of living in the country while ensuring 

delivery of quality goods at the lowest price to the end 

consumer. I must highlight the fact that the VAT 

component is applied only to certain commodities.  It is 

not applied to essential food items such as white rice, 

sugar, dhal, onion, potatoes, red onion, milk powder, 

wheat flour, dried chillies, green gram, chickpeas, canned 

fish, sprats, chicken and pharmaceutical items. Specially, 

in Sathosa outlets, we are selling the abovementioned 

VAT-free essential food items.  There is no VAT 

imposed even on vegetables and dried fish. It must be 

noted that the items on which VAT is not levied, the 

prices should be less. When the price of Thai sprats, 

which are identified as a good quality food item, are sold 

at Rs. 530.00 per kilo in Sathosa outlets all over the 

country, I saw it is sold in the range of Rs. 700 - 850 in 

the outside market. When it comes to remote areas, the 

price goes up to Rs. 900 due to intervention of 

middlemen. But, I must emphasize the fact that no VAT 

is imposed on essential food items. Therefore, the pricing 

formula which is implemented now by the Consumer 

Affairs Authority must be re-published and proper 

monitoring mechanism should be introduced district-

wise. My Ministry will take immediate action to re-

gazette the essential food items with the maximum price 

later in consultation with the Hon. Malik 

Samarawickrama, Chairman of the Subcommittee on 

Cost of Living and the Hon.  Ravi Karunanayake, 

Minister of Finance.  

We will also strengthen the market-driven 

mechanism. Hereafter, action will also be taken to 

announce the maximum  price of essential food items 

frequently through print and electronic media also. If 

these goods are sold above the maximum retail price, the 

consumer can lodge a complaint at the district offices of 

the Consumer Affairs Authority which we have 

established in each and every district. The Consumer 

Affairs Authority has now introduced a new facility 

where the consumers can lodge their complaints through 

the hotline 1977 throughout the day. 

As announced in the course of the Budget Speech by 

the Hon. Minister of Finance and decided by the Cabinet 

this week, as well as the Special Cost of Living 

Committee chaired by the Hon. Prime Minister last week, 

the Government has decided to subsidize essential food 

items such as sugar, dhal, big onion, sprats, dried chillies, 

potatoes, canned fish, milk powder, fresh milk, gas, rice 

and some other food items which will be announced 

within the next two days. 

This week we discussed strengthening the capacity of 

the Consumer Affairs Authority by employing additional 
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200 graduates. In addition to that the price control 

mechanism will be supervised at the district level. The 

District Secretaries will be in charge of it and our senior 

Ministers who are in charge of the District Development 

Committees are to chair the meetings every month at  

district level.   

The other measure that we have taken  to ensure 

controlled  prices is by increasing the number of Sathosa 

outlets in the country.  Currently, 319 Sathosa outlets are 

operating all over the country providing a significant 

support to the consumers. Also there are 2000 Co-

operative outlets.  The Hon. Bandula Gunawardane who 

is present here, supported to establish Co-op shops when 

he was the Minister of Co-operatives and Consumer 

Services.  The Hon. Prime Minister instructed me to  take  

necessary steps to make available all food items that we 

are going to Gazette as essential food items at all Sathosa 

outlets.  We are going to sell all these food items at the 

same price in all 2000 Co-operative outlets and 319 

Sathosa outlets.   I think within one week or two weeks‟ 

time we can start that mechanism.   We will ensure the 

supply chain of essential food commodities to each and 

every corner of the country. Also, the Hon. Prime 

Minister, has advised to convene the Cabinet 

Subcommittee  which is Chaired by the Hon. Malik 

Samarawickrama,  on very Tuesday and submit a weekly 

report on the cost of living along with its 

recommendations.  Therefore, I firmly believe that this 

proposed mechanism will ensure the control of prices of 

the essential food items and accessibility of food items at 

affordable prices.   

Thank you.  

 
ගරු නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

It is a good sign to see that you are going to make 

those essential food items available at Sathosa.  

 
ගරු රිවළඩ් බදියුදීන් මශත්ළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறத்லன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

There are 319 Sathosa outlets all over the country plus 

2000 Co-op shops.  Through the Commissioner of Co-

operative Development and Registrar of Co-operative 

Societies, we are going to supply those food items. 

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශත්ළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 ස ඇභතිතුභනි  මිර ඳහරනඹ කිරීභ වහ දිසත්රික් 

භ ලටශභන් නිරධහනාන් ඳත් යනහ කිඹරහ ඔඵතුභහ වන් ශහ. 

ශම් "මිර ඳහරනඹ" කිඹන චනඹ ම්ඵන්ධශඹන් අඳට නීතිභඹ 

්රලසනඹක් ඇති ශනහ. ශභොද  price එ control යන්න අඳට 

ඵළනා නිහ. මිර ඳහරන ඳනත අශවෝසි යරහ  මිර ඳහරන 

ශදඳහර්තශම්න්තු අශවෝසි යරහ තභයි හධහයණ ශශශ 

ශොමින් බහ ඳනත ශනහශ . එතශොට ඳහනාශබෝගි ටයුතු 

පිළිඵ අධිහරී ඳනත ඹටශත් උඳනාභ මිරක් නිඹභ යන්න 

පුළුන්. එතශොට controlled price එක් කිඹන්න ඵළවළ. 

Maximum Retail Price - 
 

ගරු රිවළඩ් බදියුදීන් මශත්ළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறத்லன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

Yes, MRP. 
 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශත්ළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔ . "විකිණිඹ වළකි උඳනාභ මිර" කිඹන්න ඕනෆ. ඒට "මිර 

ඳහරනඹ" කිඹන චනඹ ඳහවිච්චි යන්න එඳහ. එශවභ වුශණොත් 

එතළනදී නීතිභඹ ළටලුක් ඇති ශනහ. මිර ඳහරන ඳනත 

 අශවෝසි යරහ තභයි හධහයණ ශශශ ශොමින් බහ ඳනත 

ශනහශ . ඊට ඳසු තභයි ඳහනාශබෝගි ටයුතු පිළිඵ අධිහරී 

ඳනත ශනහශ . ඳහනාශබෝගි ටයුතු පිළිඵ අධිහරී ඳනත 

අනු පුළුන් ශන්ශන් උඳනාභ මිරක් නිඹභ කිරීභටයි. උඳනාභ මිර 

ඉක්භහ ගිඹහභ දඬුම් යන්නත් පුළුන්.  

අශනක් එ  ඔඵතුභහ ඵහ න්නහ නිරධහනාන් ශනත් 
ආඹතනඹට ඵහ න්න ඵළවළ. ඳහනාශබෝගි ටයුතු පිළිඵ 
අධිහනාඹට තභයි ඵහ න්න පුළුන් ශන්ශන්. ඒ නීතිඹ 
ඹටශත් තභයි ඔවුන්ට ඒශක් implementationsරට ඹන්න 
පුළුන්භ තිශඵන්ශන්. ඒ නීතිඹ ඩ ශශොත් නඩු ඳයන්න 
ශනහ. නඩු ඳයන්න වුශණොත් අධියණශආදී ශම් ්රලසනඹ භතු 
ශන නිහ ඔඵතුභහ ඵහ න්නහ නිරධහනාන් Consumer Affairs 
Authority එට ඵහ න්න.  

 

ගරු රිවළඩ් බදියුදීන් මශත්ළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறத்லன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

 ස භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහත් අදහශ ඇභතියඹහ විධිඹට සිටි 

නිහ දන්නහ ඇති  ඳහනාශබෝගි ශේහ අධිහනාඹට -Consumer 

Affairs Authority එට- තභයි ශම් හශේ ළඩ යන්න 

authority එ තිශඵන්ශන්  කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] උඳනාභ මිර - 

MRP, Maximum Retail Price. We have been discussing this 

Maximum Retail Price.  Before making this statement, I met 

the Hon. Malik Samarawickrama and the Hon. Ravi 

Karunanayake and we discussed this. We are going to meet 

again on coming Tuesday after the Cabinet meeting and then 

we will finalize the  Maximum Retail Price. That is what you 

are talking about.     

 ස ඵන්දුර ුණණර්ධන භන්ත්රීතුභනි  අපි අලුශතන්  ලටිඹ 
ඵහ න්ශන් නළවළ. දළනට අශ්ත Investigation Officersරහ 

ශදසිඹඹයි ඉන්ශන්. But they come under the Consumer 
Affairs Authority. අඳට නිරධහනාන් භදි. ඒ නිහ  ස 

අග්රහභහතයතුභහ අඳට කි හ  දළන් වළභ හර්ඹහරඹභ ළඩ අඩු 
graduatesරහ ඉන්නහ  ඒ  graduatesරහශන් ළභති ශදසිඹඹක් 

on secondment විධිඹට අය න්න කිඹරහ. දිහඳති හර්ඹහරඹ 
වයවහ ඒ අඹ පුහුණු යරහ  ඒ අඹශන් ළඩ න්නයි අපි 

ඵරන්ශන්. ශඵොශවොභ සතුතියි. 
 

ගරු ඒ. ඒ. විවේතුංග මශත්ළ 
(ரண்தைறகு .. றமஜதுங்க) 

(The Hon. A. A. Wijethunga) 

ශම් න විට භවය පිට ඳශහත්ර සීනි මිර ළඩියි. ශතොශේ 

සීනි මිර ශොඩක් අඩු වුණහට   සපිඹ ට 500 ඵඩු මිරදී ත්ශතොත් 

තභයි සීනි කිශරෝක් ශදන්ශන්.  

භහ ඉ ටලීභක් යනහ  ඒ සීභහ ළඩි යරහ -  
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ඳහර්ම්ශම්න්තු 

ගරු නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඇභතිතුභහට ඒ ම්ඵන්ධශඹන් උත්තය ශදන්න පුළුන්. 
 

ගරු රිවළඩ් බදියුදීන් මශත්ළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறத்லன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

ඒ ළන භහ උත්තයඹක් ශදන්නම්. ඇත්තටභ එශවභ ශනොය 

හභහනය ඳනාදි  සීනි විකුණන්න කි හ නම්  ශතො  managersරහ  

යන්ශන් ඔක්ශොභ සීනි ටි එ යභ පිට ඩරට විකුණහ 

දභන එයි. එතශොට හභහනය මිනිසුන්ට න්න සීනි නළවළ. 

ඒයි  සපිඹ ට 500 ශවෝ ඵඩු න්න එන භනුයඹහ ට ඒ වනඹ 

ශදන්ශන්.  සීනි විතයක් න්න ශතොට එන්ශන් නළවළ ශන්.  
 

ගරු ත්ළරළනළත් බවහනළයක මශත්ළ (විදුලි වංවද් ශළ ඩිජි ේ 

යටිත් ඳශසුකම් නිවයෝජය අමළත්යතුමළ) 
(ரண்தைறகு ரரரத் தஸ்ரக்க - தரகனத்தரடர்தைகள் 

ற்தம் டிஜறட்டல் உட்கட்டகப்தை சறகள் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Tharanath Basnayaka - Deputy Minister of 

Telecommunication and Digital Infrastructure) 

 ස ඇභතිතුභනි  අශ්ත  ස භන්ත්රීතුභහ කිඹන ථහශ  

තයතහක් තිශඵනහ. ඔඵතුභහ කිඹන ශේ වළභ ඳශහතටභ 

ළශශඳන්ශන් නළවළ. දුසය ඳශහත්ර ශතොශන්  සපිඹ ට 

500 ඵඩු ත්තහභ සීනි කිශරෝක් ශදන ශොට   අශ්ත ම්ර 

 සපිඹ ට 500 ඵඩු මිරදී ත ශනොවළකි දු්තඳත් අඹ ඉන්නහ.  

එළනි ළටලුක් තිශඵනහ. ඒ රභශ දඹ හර්ථ ය න්න නම් 

විශලේශඹන්භ ඳශහත් අනුත් ඵරන්නඹ කිඹහ භහ 

ඉ ටලීභක්යනහ.  
 

ගරු රිවළඩ් බදියුදීන් මශත්ළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறத்லன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

නහනා ්රශේලර  සපිඹ ට 500 ඵඩු මිරදී ත්තහභ  සීනි 

කිශරෝක් රඵහත වළකි ආහයඹට  අපි ග්රහමිඹ ඳශහත්ර  

 සපිඹ ට 250ක් දක්හ ශතොශන් ඵඩු මිරදී න්නහ අඹට සීනි 

කිශරෝක් න්න අසථහ රඵහ ශදස්. එශවභ නළත්නම් ඒ 

අහධහයණ ළඩක් ශනහ. [ඵහධහ කිරීභක්]   ඒ ම්ඵන්ධශඹන් අපි 

Cabinet Subcommittee on Cost of Living එශක් discuss යරහ 

අඟව සහදහ තීයණඹක් ශදන්නම්. 
 

ගරු නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

්රධහන ටයුතු ආයම්බශආදී ඳනත් ශටුම්ඳත් පිළිළන්වීභ 

පිළිඵ දළනුම්දීභ   ස ස්ද ට ඇභතිතුභහ. 

 
ඳනත් වකටුම්ඳත් ිළිතගෆන්ීමම 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட சட்டதோனங்கள் 
BILLS PRESENTED 

 

එතු ශ අඹ භත ඵදු (ංශලෝධන) ඳනත් 
ශටුම්ඳත 

மசர் தததற ரற (றதத்ம்) சட்டதோனம் 
VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL 

 
"2002 අං 14 දයන එතු ශ අඹ භත ඵදු ඳනත ංශලෝධනඹ කිරීභ 
පිණි ව ඳනත් ශටුම්ඳතකි." 
 

ිළිතගන්ලන ද්වද්  මුදේ අමළත්ය ගරු රවි කරුණළනළයක මශත්ළ 
විසිනි. 

2016 ජූලි 20 ලන බදළදළ  වදලන ලර කියවිය යුතුයයි ද  එය 
මු්රණය කෂ යුතුයයි ද  අදළෂ හංශික අධී්වණ කළරක වභළල  
වයොමු කෂ යුතු යයි ද නිවයෝග කරන දී.  

 
றற அகச்சர் ரண்தைறகு ற கதரரக்க அர்கபரல் 

சர்ப்தறக்கப்தட்டது. 

2016 தகன 20, தைன்கறக இண்டரம் தொகந றப்தறடப்தட 

மண்டுதணவும் அச்சறடப்தட மண்டுதணவும்  உரற துகநசரர் 

மற்தரர்கக் குழுவுக்கு ஆற்தப்தடுத்ப்தட மண்டுதணவும் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

Presented by the Hon.Ravi Karunanayake; to be read a Second 
time upon  Wednesday, 20th July, 2016 and to be printed; and to be 

referred to the relevant Sectoral Oversight Committee. 

 
ඳළර්ලිවම්න්තුවේ ක යුතු 
தரரளுன்ந அலுல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු ්වහමන් කිරිඇේ  මශත්ළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I move,  

 

"That  the Government business do have precedence this day." 

 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත් විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳළර්ලිවම්න්තුවේ රැවහීමම් 

தரரளுன்ந அர்வு 
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
ගරු ්වහමන් කිරිඇේ  මශත්ළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I move,  
 

"That  this Parliament  at its rising of this day do adjourn until 1.00 
p.m. on Wednesday, 20th July, 2016." 

 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත් විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශත්ළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  භට ඳළවළදිම් ය ළනීභක් 

අලයයි. එතු ශ අඹ භත ඵදු (ංශලෝධන) ඳනත් ශටුම්ඳත 

පිළිඵ ඳහර්ම්ශම්න්තුශ  විහද කිරීභට රඵහ ශදන ද දහද 

කිඹරහ දළන න්න ළභළතියි.  

 
ගරු නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ස ඇභතිතුභනි  අපි රඵන 20 ළනි දින ඒ පිළිඵ විහද 

කිරීභ වහ දළනට ශඹොදහ ශන තිශඵනහ. ශභභ ඳනත් 

ශටුම්ඳත පිළිඵ උහවිඹට  සණු ඉදිනාඳත් යන ඵ ශම් 
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නශොට අඳට දළනුම් දීරහ තිශඵනහ.  එභ නිහ ඒ අතයතුය ඳක් 

නහඹ රැසවීභක් ළහ අහන නිභනඹට එනහ කිඹන එ 

තභයි අඳශේ තීන්දු න්ශන්. දළනට තිශඵන තත්ත්ඹ අනු එභ 

ඳනත් ශටුම්ඳත පිළිඵ රඵන  20 ළනි දහ විහදඹට ළනීභට 

දින තීයණඹ  ය තිශඵනහ.  

 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශත්ළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 ස රක්සභන් කිනාඇ ටර ඇභතිතුභනි  එඹ අනුභත යන්න 

පුළුන් නම් භහ එඹ අඹ යනහ. ශභොද  ශභඹ උහවිඹ 

ඉදිනාඹට ඹහභට තිශඵන ශදඹක්. භවය අඹ නි සශඩු ශම් 

ම්ඵන්ධශඹන් ්රලසන යනහ. ශභශතක් හරඹක් ම්්රදහඹ අනු 

යපු ටයුත්තක් - 

 

ගරු ්වහමන් කිරිඇේ  මශත්ළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  දළනට ශභභ ඳනත් 

ශටුම්ඳත 20 ළනි දහ විහදඹට ළනීභට නිඹභ ය තිශඵනහ.  

The date has been fixed as 20th of this month.  නස්ත් ඊට 

ම්න් වු ස වනා අධියණඹට ගිශඹොත්  අඳට ශභඹ විහදඹට 

ළනීභ  ට දභන්නට සිදු ශනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශවොයි. ස්ද ට ඇභතිතුභහශේ අදව න්ශන්  ශභභ ඳනත් 

ශටුම්ඳත වළකි ඉක්භනින් විහදඹට න්න කිඹන එයි.  

 
ගරු ්වහමන් කිරිඇේ  මශත්ළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි 20 ළනි දහ ශභභ ඳනත් ශටුම්ඳත විහදඹට ළනීභට දින 

නිඹභ ය තිශඵනහ.  

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශත්ළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශභතළනදී ඹම් කට ක්රිඹහ ඇති යන්න වදනහ  ශභඹ විහද 

ශනොය ඇදශන ඹෆභ වහ. අපි ඒ හශේ අඹ ළන ශවළිදයවු 

යනහ. ඒ නිහ තභයි ශභතළන ශනොශඹක් ්රලසන ඇති යන්ශන්. 

භභ ඳහර්ම්ශම්න්තුශන් ශම් ්රලසනඹ අවන්ශන්  ඒ ම්ඵන්ධයි. 

නළත්නම් උහවි ගිටා ටරහ ශනොශඹක් අර්ථ ථන ශදන්නට 

පුළුන්   ශනත් ශනත් ශේ ට ම්ඵන්ධශඹන්. ඒ හශේභ 

ශේලඳහරන හසි න්න වදනහ.  [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු ්වහමන් කිරිඇේ  මශත්ළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ඊශආ ඳළළති ඳක් නහඹ 

රැසවීශම්දී ශභභ ඳනත් ශටුම්ඳත 20 ළනි දහ විහදඹට ළනීභ 

ම්ඵන්ධශඹන් තීයණඹක් ත්තහ. අපි දළනට එභ සථහයශආ 

සිටිනහ. 

 
ගරු නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ස ස්ද ට ඇභතිතුභනි  ශභභ ඳනත් ශටුම්ඳත 20 ළනිදහ 

විහදඹට ළනීභට තීයණඹ ය තිශඵනහ.  

ීටශඟට  ශඹෝජනහ පිළිඵ දළනුම්දීභ ව දිනට නිඹමිත ටයුතු. 

අද දින නයහඹ ඳත්රශආ විඹ අං 150  හඳයහධී හයණහර දී 

අශනයෝනය වශඹෝීතතහ දළක්වීශම් ඳනත ඹටශත් යන නිඹභඹ  

අං 151  අධියණ ංවිධහන ඳනත ඹටශත් නිශඹෝ ව භථ 

භඩුඩර (ංශලෝධන) ඳනත් ශටුම්ඳත ශදන ය කිඹළවීභ.   

 ස අධියණ අභහතයතුභහ ව බුේධ ලහන අභහතයතුභහ. 

 

වළඳරළධී කළරණළල දී අවනයෝනය 
වශවයෝීතත්ළල දෆ්වීමවම් ඳනත් : නියමය 

குற்நறல் றடங்கபறன் தஸ்த 

உறபறத்ல் சட்டம் : எழுங்குறற 
MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS 

ACT:  ORDER 

[11.15 a.m.] 
 

ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ (අධිකරණ ශළ  

බුද්ධළවන අමළත්යතුමළ) 
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ - லற 

அகச்சதம் தைத்சரசண அகச்சதம்) 

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

and Buddhasasana) 

Sir, I move,  

“That  the Order made by the Minister of Justice under subsection 

(3) of Section 2 of the Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 
No. 25 of 2002 and published in the Gazette Extraordinary 

No.1926/46 of 6th August 2015, which was presented on 

21.11.2015, be approved.” 

 ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  අද දින ඉදිනාඳත් යනු 

රඵන ශභභ නිශඹෝ ශද ව ංශලෝධන ඳනත් ශටුම්ඳත 

පිළිඵ භහ ශෞයශඹන්  සණු දක්නහ. 2002 අං 25 දයන 

හඳයහධී  සණුරදී අශනයෝනය වශඹෝීතතහ දළක්වීශම් ඳනශත් 

ශදළනි න්තිඹ ඹටශත් 2015 ජම් භ 30ළනි දින ඳශ 

යන්නට ශඹදුණ නිශ දනඹ  2015 භළයි 28ළනි දින  සසිඹහනු 

මූවහඩුඩු භඟ අත්න් යන්නට ශඹදුණ ගිවිසුභ ්රහය ඳශ 

යන රද නිශ දනඹක්.  ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ශම් 

ඳනත 2002 අං 25 ලශඹන් හඳයහධී හයණහරදී අශනයෝනය 

වශඹෝීතතහ දළක්වීභ පිණි ශභභ ඳහර්ම්ශම්න්තුශන් අනුභත 

යනු රළබුහ. ඒ අනු ශම් න විට අපි යට ට යහශිඹක් භඟ 

ශභළනි ම්ස්තීන්රට එශඹිරහ ශම් ඳහර්ම්ශම්න්තුශ  අනුභළතිඹ 

රඵහ ශන තිශඵනහ. චීන ශවොංශොං යජඹ  United Arab 

Emirates, ඉන්දිඹහ  තහයිරන්තඹ  ශඵරරූස ඹන යහජයඹන් 

භඟත්  ඊට අභතය තත් යහජයඹන් කිටාඳඹක් භඟ ශභළනි 

ආහයශආ ගිවිසුම්රට එශඹීභටත් ශම් න විට අපි ටයුතු 

යමින් ඳතිනහ. ඒ යහජයඹන් අතය යුක්ශර්නඹ  කුශ  ල  

ඳහකිසථහනඹ  ඕසශේම්ඹහ  කියුඵහ  ළනඩහ  ශොනාඹහ  

ජර්භනිඹ  ඇභනාහ එක්ත් ජනඳදඹ  දකුණු අරිහ ඹන යට ට ද 

ඇතුශත් ශනහ.  ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  අපි දන්නහ  

ශරෝඹ තහක්ණි ලශඹන් දියුණු වුණහ හශේභ ශරෝශආ 

අඳයහධ සිදු යනු රඵන ආහයශආත් විලහර ර්ධනඹක් 

ඇතිශරහ තිශඵන ඵ. ඒ ඒ යටර ශේලසීභහන් බිශන 

ජහතයන්තය භ ලටශම් ශනොශඹකුත් යහජයර හඹ යන භවය 

අඳයහධ සන් හස්ටා ව තනි තනි යනු රඵන 

අඳයහධරදී අධියණ ඵරඹ ශන ශනභ ඳත්නහව සෛරී 

අධියණ ඵරඹ තිශඵන යහජය එ සිට ශනොශයි  යහජය 

ණනහක් ආයණඹ න විධිඹට ශම් අඳයහධ ර්තභහනශආදී ඉතහ 
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ඳහර්ම්ශම්න්තු 

ශ ශඹන් ර්ධනඹ ශරහ තිශඵනහ. එභ නිහ විශලේශඹන්භ 

ජහතයන්තය නීතිඹත් එක් හච්ඡහ ශච්ච ශභභ හයණඹ 

පිළිඵ ශරෝශආ ශඵොශවෝ යහජයඹන්ර අධහනඹ ශඹොස් ශරහ 

තිශඵන යුඹ අපි ීටට අවු සදු 14ට ම්න් තභයි ශම් නීතිඹ 

යසථහදහඹ බහශ  ම්භත ය නු රළූශ .  

ශම් ගිවිසුභ අත්න් ය ළනීභ භන්න් ඵරහශඳොශයොත්තු 
ශන්ශන්  ඹම් යහජයඹක් තුශ සිදු න අඳයහධඹක් ම්ඵන්ධශඹන් 
ශනත් යහජයඹ සිට  ඊට ඹම් අනුඵර දීභක් ශවෝ ඊට වහඹ රඵහ 

දීභක්  ඊට ම්ඵන්ධතහක් දක්න පුේරඹන් ම්ඵන්ධ නීතිඹ  

යුක්තිඹ හධහයණ ශර ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ  පිටසතය 
අධියණ ඵරඹ ඇති යහජයඹන්ර  වශඹෝඹ රඵහ ළනීභයි. 

ශභඹ අපි අශනයෝනය ලශඹන් සිදු යන ශදඹක්. ශභයටදී අපිට 
නීතිඹ ක්රිඹහත්භ යන්න අලය න අසථහදී එභ යහජයඹන් 

අපිට වශඹෝඹ රඵහ ශදනහ හශේභ  ශභයට පුේරශඹකු ශම් 
ගිවිසුභට ඇතුශත් නු රඵන විශේීයඹ යට අධියණශආ ඹම්කිසි 

නීති  තයඹක් - නඩු ටයුත්තක් - සිදු යන අසථහ එභ 

වශඹෝඹ ඒ ආහයඹටභ ශ්රී රංහ යජඹත් ඔවුන්ට රඵහ දීභට 
ඵළඳී සිටිනහ. ඒ අතය වි ශලේශඹන්භ ඳරීක්ණ ටයුතුරට 

අශනයෝනය  ෛනති වශඹෝඹ රඵහ දීභ ශභටා ස්ය 
ඳයභහර්ථඹ ශනහ. ශම් රඵහ ශදන වශඹෝඹන් අතයට ඹම් 

පුේරඹන්ශේ හක්ෂි ශවෝ ්රහල රඵහ ළනීභ  ම්ඹවිම්  හර්තහ  
අයිතභ ව ශතොයතු ස රඵහ දීභ  ඹම් අඳයහධ ඳරීක්ණඹක් 

ම්ඵන්ධශඹන් ළ ටයුතු ශවෝ හක්ෂි ශවෝ වශඹෝඹ රඵහ 

ළනීශම් වළකිඹහ ඇති පුේරඹන් අනහයණඹ ය ළනීභ ව 
වඳුනහ ළනීභ  ඹම් අඳයහධ ඳරීක්ණඹක් ව  සණක් 

ම්ඵන්ධශඹන් අයිතභඹක් අනහයණඹ ය ළනීභ ව නීතිභඹ 
ම්ඹවිම් ඵහය දීභ  හක්ෂි සන්ශේ ශඳනී සිටීභ වහ ඳවසුම් 

ළඳයීභ  තහහම් ටාය බහ යශආ ඳසු න පුේරඹන් හක්ෂි වහ 
ඹළවීභ ව ශන්හ ළනීභ  ශෝදිසි කිරීභ ව තවනම් කිරීභ වහ 

ව ඉ ටලීම් ක්රිඹහශ  ශඹදවීභ  අඳයහධ ම්ඵන්ධ ස්ද ට ව උඳයණ 

යහජ න්ත කිරීභ  ඉ ටලීභ රද ඳහර්ලසය ශේීයඹ නීති රීතිරට 

අනුකර ශනොන තහක් දුයට ශභකී ගිවිසුශම් විඹ ඳථඹ ඹටශත් ව 
ශනත් ආහයඹ වශඹෝඹ රඵහ දීභ මූම් ලශඹන් 

ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. 

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශත්ළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 ස අභහතයතුභනි   ඒ කිඹන්ශන්  අධියණඹ විබහඹට 

රක් ශමින් තිශඵන  සණදී අශනයෝනය ලශඹන් හුභහ ස 

ය ළනීභයි. අධියණ ක්රිඹහම්ඹට  ගිටා ටරහ නළති  ඳරීක්ණ 

ක්රිඹහම්ශආ තිශඵනහඹ කිඹරහ අපි ටාතස්. ඒ අධියණ 

ක්රිඹහම්ඹට ගිටා ටරහ නළවළ. එශවේ ඳරීක්ණඹක් තිශඵනහ. 

ශභශවේ පුේරශඹකු අලය වී තිශඵනහ. ඳරීක්ණ හශේ 

ක්රිඹහම්ඹදී ශොශවොභද  ඒ භළදිවත් වීභ තිශඵන්ශන්? 

 
ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ඳරීක්ණ ම්ඵන්ධත් ශම් නීතිඹට අනු අශනයෝනය 

වශඹෝඹ රඵහ දීශම් වළකිඹහ තිශඵනහ. භවය ශරහට 

ඳරීක්ණ ශදඹහහයඹට සිේධ ශන්න පුළුන්. එක් තභයි 

අධියණඹට හර්තහ කිරීභට ශඳය සිදු න ඳරීක්ණ. අශන  

අධියණඹට හර්තහ කිරීශභන් ඳසු. අශ්ත යශ ල චදිතශඹක් අත් 

අඩංුණට ත්ශතොත් ඳළඹ 24ක් ඇතුශත අධියණඹට ඉදිනාඳත් 

යන්න ඕනෆ. ඊට ඳසුත් ඳරීක්ණ සිේධ ශනහ. ශම් 

ශදඹහහයශඹන්භ ඳරීක්ණ ම්ඵන්ධශඹන් වශඹෝඹ රඵහ දීශම් 

වළකිඹහ තිශඵනහ.  

 ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  භහ විසින් 1978 අං 2 දයන 

අධියණ ංවිධහන ඳනත ඹට ශත් 2016 ශඳඵයහනා 12ළනි දිනළති 

අති විශලේ ළ ල ඳත්රශආ නිශ දනඹ  නිකුත් යනු රළබුහ. ඒ 

අනු "අධියණ ංවිධහන ඳනශත් 45ළනි න්තිඹ භඟ 

කිඹවිඹ යුතු 61ළනි න්තිඹ ඹටශත් අධියණ ඇභතියඹහ 

ශත ඳළරී ඇති ඵරතර ්රහය සථිය ශේශආ ශඹදී සිටින ෆභ 

ග්රහභ  නිරධහනාඹකුභ ඔහුශේ ග්රහභ නිරධහනා භ පිටාටි ්රහශේීයඹ 

ශ ටම් ශො ලඨහඹ වහ නිර ඵරශඹන් ඳත් න භහදහන 

විනිලසචඹහයයශඹක් න්ශන් ඹ" ඹනුශන් එටා දළක්ශනහ. 

 ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  භහදහන විනිලසචඹහය සන් යට 

පුයහ යහ්තත සිටින ඵ අපි දන්නහ. එශවත් ශඵොශවෝ 

අසථහරදී ඒ උදවිඹ ස්ණළසීභ  ඒ උදවිඹශන් ඹම් කිසි 

වහඹක් රඵහ ළනීභ ළනි ශේ ට දුසය තත්ත්ඹක් ඵට ඳත් 

ශනහ. නිර ලශඹන් ග්රහභ නිරධහනාඹකු භහදහන 

විනිලසචඹහයයඹකු වීභ තුශ ශම් සිටින  ඒ ්රශේලශආ ජීත් න 

සිඹලු ශදනහභ දන්නහ  ග්රහභ නිරධහනාන් නිර ලශඹන්  භහදහන 

විනිලසචඹහයයශඹක් ලශඹනුත් ටයුතු යන නිහ ඔහු ශඟට 

ගිශඹොත් තභන්ශේ ඒ අලයතහන් ඉටු ය ළනීභට පුළුන්ඹ 

කිඹන හයණඹ.   

 ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ශදනු අපි ඵරනහ  ග්රහභ 

නිරධහනායශඹක් ්රහශේීයඹ භ ලටමින් යජශආ විලහර කීභක් 

දයන නිරධහනාශඹක් නිහ ඔහු යන හර්ඹඹ පිළිඵ ඹම් කිසි 

නීතිභඹ අශඵෝධඹක්  කීභ පිළිඵ දළනීභක් ඇති ද ඒ 

ශේ ට සිේධ යන්ශන් කිඹහ. ඒ නිහ භහදහන 

විනිලසචඹහය සන් විසින් යනු රඵන ශේඹ කීභකින් යුතු 

ඉටු යනු රඵනහඹ කිඹහ අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. ඒ 

එක්භ ග්රහභ නිරධහනා ස ම් භ ලටමින් විලහර ශේහක් සිේධ 

යනහ. ඒ නිහ ඔවුන්ශේ ශේහ ඇයීභකුත් අපි 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. ශභොද  ශම් ශෞයණීඹ තනතුයක් 

විධිඹට පිළින්නහ නිහ. ඒ එක්භ ග්රහභ නිරධහනායඹකුට ශභභ 

තනතුය රළ දභ තුශ ඩහත් කීශභන් ටයුතු කිරීභක් 

ඳළශයනහ. ශවේතු  භවය ශරහට තභ තනතුශර් ටයුතු 

යන අතයතුය ග්රහභ  නිරධහනායශඹක් භහදහන විනිලසචඹහය 

තනතුශයටා හර්ඹ ව ර්තය ඉටු කිරීශම්දී ඹම් කිසි යදක් 

සිේධ ශශොත් භවය ශරහට ඒ තභන්ශේ යහජහනා ශේඹට 

ඵරඳහන්න පුළුන්. ඒ නිහ ග්රහභ නිරධහනා සන් විසින් භහදහන 

විනිලසචඹහය තනතුශර් ඵරතර ක්රිඹහත්භ කිරීශම් 

නිර්ණහඹඹක් රඵහ ශදන්න අපි ටයුතු යනහ.  

 ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  උදහවයණඹක් විධිඹට 

ත්ශතොත් තභන් විසින්භ නිකුත් ශ නිර භ ලටශම් වතිඹක් 

පිළිඵ දිවු සම් ්රහලඹක් භන්න් ඹම් කිසි තවවු ස කිරීම්  වති 

කිරීම් සිදු වුණශවොත් භවය ශරහට   ්රතිවි සේධ අයිතිහසිම් 

පිළිඵ ළටලු - conflict of interest - භතු ශන්න පුළුන්. ඒ 

නිහ එළනි ළටලු භතු ශනොන ආහයඹට තභන්ශේ කීභ ඉටු 

කිරීභ වහ අලය නිර්ණහඹ ඉදිනාශආදී අපි ග්රහභ  

නිරධහනා සන්ට රඵහ ශදන්න ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.  

 ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  තුන්ශනු භභ භථ 

භඩුඩර (ංශලෝධන) ඳනත් ශටුම්ඳත ඉදිනාඳත් යනු රළබුහ; 

1988 අං 72 දයන භථ භඩුඩර ඳනතට ංශලෝධනඹක් 

ඉදිනාඳත් ශහ. ඒ ඳනශත් 7ළනි න්තිඹ  ඹටශත් භථ 

භඩුඩරඹක් ශත ශඹොස් ශ වළකි ආයවුර මූරයභඹ  ටිනහභ 

 සපිඹ ට 2 50 000ක් ලශඹන් තභයි දළනට ඳතින්ශන්.  1950 

දලශආ දී අශ්ත යශ ල භථ භඩුඩර රභඹ ක්රිඹහත්භ වුණහ. 

නස්ත් 1972න් ඳසශේ අශ්ත යශ ල ඒ රභඹ අශවෝසි ශරහ 

තිශඵනහ.  

අශ්ත යශ ල නඩු ඇසීශම් තිශඵන ්රභහදඹ  නඩු ශොඩ ළසීභ 

ළනි ශේ ට පිළිඵ හද විහද යන හරඹ තුශ ශම් 
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ඳහර්ම්ශම්න්තු නළතත් තීයණඹ ශහ  අධියණ ක්රිඹහම්ශආ 

ති ශඵන දීර්කබහඹ  හරඹ තවීභ  විඹදභ ඹනහදිඹ රහ ඵරහ  

ජනතහට තභන්ශේ ළටලු ඳවසුශන් නියහයණඹ ය ළනීභ 

පිණි භථ භඩුඩර තභන්ශේ ම් භ ලටමින් ක්රිඹහත්භ යන්න 

ඕනෆඹ කිඹරහ. 1988දී භථ භඩුඩර ඳනත ඉදිනාඳත් ශහ. ඒ 

අසථහශ දී ආයහවුර මූරයභඹ ටිනහභ  සපිඹ ට 25 000ට 

අඩු නම් ඳභණක් භථ භඩුඩරඹට ඉදිනාඳත් කිරීශම් වළකිඹහ 

රළබුණහ. ඳසු හර ශආදී එභ ස්දර  සපිඹ ට 2 50 000 දක්හ ළඩි 

යනු රළබුහ. අපි ශම් අසථහශ දී ශම් ංශලෝධනඹ භන්න් 

ශඹෝජනහ යන්ශන්  එඹ  සපිඹ ට රක් ඳව දක්හ ළඩි යන්න 

කිඹරහයි.  

එශේ ංශලෝධනඹ කිරීභ වහ  ස නි ශඹෝජය 

ථහනහඹතුභනි  අලය ඳදනභ විධිඹට අඳට ශඳන්න්න පුළුන් 

න්ශන්  ශභභ රභඹ වහ භහන රභ ක්රිඹහත්භ න  ශරෝශආ 

අනිකුත් යට ට එක් ඵළලුහභ අශ්ත යශ ල ශම් රභඹ 

හර්ථබහඹක් රඵහ ති දභයි. උදහවයණඹක් විධිඹට 2015 

ශර්දී අශ්ත යශ ල භථ භඩුඩරරට රළබුණු නඩු ්රභහණඹ ව 

විපු නඩු ්රභහණඹ පිළිඵ අධහනඹ ශඹොස්  ශශොත් එඹ 

අශඵෝධ යන්න පුළුන්. අශ්ත යශ ල දළනට  භථ භඩුඩර 

329ක් තිශඵනහ. ඒ භථ භඩුඩරර ශේඹ යන 

භථ සන් 8 425ක් ඉන්නහ. 2015 ය තුශ භථ 

භඩුඩරරට රළබුණු ඳළමිණිම් ංයහ 1 93 201යි. ඒ අතනාන් 

භථ භඩුඩර විසින් ඳළමිණිම් 92 134ක් භථඹට ඳත්යරහ 

තිශඵනහ. ඒ කිඹන්ශන් ්රතිලතඹක් විධිඹට ත්ශතොත් සිඹඹට 

47.7ක්. ඒ ශඵොශවොභ ඉවශ ්රතිලතඹක් විධිඹට රන්නට 

පුළුන්. භථඹට ඳත්ය න්න ඵළනා වුණු ඳළමිණිම් ංයහ 

84 945යි. එඹ ්රතිලතඹක් විධිඹට ත්තහභ සිඹඹට 43.9යි.  ශම් 

ශදටභ අඹත් නළති  ඒ කිඹන්ශන් අන් යන්න ඵළනා 

pending disputes විධිඹට ඳළමිණිම් 16 122ක් ති ද තිශඵනහ. එටා 

්රතිලතඹ සිඹඹට 8.3යි.  

ශභභ භථ භඩුඩරරට ඳළමිණිම් රළ දභ කිටාඳ 

ආහයඹටභ සිේධ නහ. 2005 ශර් ංයහ ශ ටන 

ත්ශතොත්  අධියණම්න් ශඹොස් යන රද ආයහවු ට ්රභහණඹ 

සිඹඹට 7.6යි.  

ශඳොලීසි විසින් ශඹොස් යන රද ආයහවු ට ්රභහණඹ  සිඹඹට 

26.7යි.  ඵළංකු ව මූරය ආඹතනම්න් ශඹොස් යන රද ආයහවු ට 

්රභහණඹ  සිඹඹට 52.1යි. ඒ තභයි ළඩිභ ්රතිලතඹ න්ශන්.  ස  

නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ශම් ඳළමිණිම්ම්න් අති ඵහුතයඹක් 

ශඵොශවෝවිට හභහනය යහඳහය ටයුතු ඹනහදිඹ සිදු යන අඹ 

ඵළංකු   මූරය ආඹතනම්න්  ණඹ  අයශන  ඒ ස්ද ට ශහ න්න  

ඵළනා වුණහට ඳසශේ ඒ ආඹතන විසින් ශඹොස් ශ ඵ ශඵොශවොභ 

ඳළවළදිම් ශඳශනනහ. එශවභ නළතිවුණහ නම්  ශම් 

ම්ඵන්ධශඹන් න ස්දර කුඩහ වුණත්  අධියණඹට ගිශඹොත් ඒ 

ඳහර්ලසඹන්ට  විලහර විඹදභක් දයන්න ට සිදු ශනහ.  භවයවිට 

තභන් ත් ණඹ ස්දරට  ළඩි විඹදභක් දයන්නට සිේධ ශනහ. ඒ 

හශේභ දීර්ක හරඹක් ත යන්නත් සිේධ ශනහ.  

ඍජු ශර ඳහර්ලස සන් විසින් ඉදිනාඳත් යන රද ඳළමිණිම් 

්රභහණඹ සිඹඹට 1.8යි.  ගිවිසුම් ්රහය  ටයුතු ය  ඒහ  

උ ටරංකනඹ කිරීම් ම්ඵන්ධ  අදහශ ඳහර්ලස විසින් ඉදිනාඳත් 

යන රද ඳළමිණිම්  ්රභහණඹ සිඹඹට 11. 6ක් ලශඹන් හර්තහ 

ශරහ තිශඵනහ.    ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  අශ්ත යශ ල 

අධියණ ක්ශේත්රශආ අද ඊශආ සිට ඳභණක් ශනොශයි  දළනට 

දල ණනහක් තිසශේ   ශරොකු  ළටලු ශදක් තිබුණහඹ කිඹන 

එ අපි  දන්නහ.  එක් තභයි  අධියණශආ සහධීනතහඹ 

පිළිඵ  ්රලසනඹ.  මූම් ලශඹන් ශම් යශ ල  විලහර  ශේලඳහරන 

ශනසම් කිරීභට ඳහ  තුඩු දුන් හයණඹ තභයි  අධියණශආ 

සහධීනත්ඹ.  විශලේශඹන් ශේලඳහරනඥපඹන් විසින් ශම්හ ඉත් 

ය තළ දභ  අධියණඹට යපු  ඵරඳෆම් ඹනහදිඹ. අපි දළන්  න 

යජඹ විධිඹට  අධියණශආ සහධීනත්ඹ තවවු ස යන්නට  

තවළකි ශඵොශවෝ පිඹය ශන තිශඵනහ. අද හරශආ 

අධියණශආ සහධීනත්ඹ පිළිඵ ්රලසන යන අසථහ 

දකින්නට රළශඵන්ශන් ඉතහභත්භ රහතුයකින්.  

ශදන හයණඹ  අධියණ ක්රිඹහම්ශආ තිශඵන ්රභහදඹ;  නඩු 

ටයුතුර තිශඵන ්රභහදඹ. ශභඹ ඵයඳතශ හයණඹක්. අද ඊශආ 

ඇති වුණ ්රලසනඹක් ශනොශයි. 2016 ශර් ජහති නීති 

ම්ශම්රනඹ ඳළළත්වහ. ඒ ම්ශම්රනශආ භහත හ තභයි   

“Laws Delays”; යුක්තිශආ ්රභහද වීභ. මිට අවු සදු වළටට 

ම්නුත් එක්දවස නසිඹ ඳණස ණන්ර වළට ණන්ර   

තිඹපු  ම්ශම්රන ළන ශොඹහ ඵළලුහභ ඒ භවය ම්භන්ත්රණර 

භහත හ ශරහ තිශඵන්ශන්  “Laws Delays” කිඹන හයණඹයි.  

යුක්තිශආ ්රභහදවීභ ඒ හරශආත්  තිබිරහ තිශඹනහ.  නීති ටයුතු 

්රභහදවීභ අඳට හධහයණීයණඹ යන්නට  ඵළවළ. වළඵළයි  එඹට  

ඵරඳෆ ශනොශඹකුත් හයණහ  තිශඵනහ.  

 ස  නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  විශලේශඹන් අපි දන්නහ   

අශ්ත යශ ල  සිවි ට නඩු විධිවිධහන ංග්රවඹ ව අඳයහධ නඩු විධහන 

ංග්රවඹ කිඹන ශම් ශද අවු සදු සිඹ ණනට ඩහ ඳළයණියි. ශම් 

නීති වදුන්හ ශදන හරශආ අධියණ  ඉතහ සුළු ්රභහණඹක් තභයි 

තිබුශඩු. ශොශම දිහ අධියණඹ ත්ශතොත් දට නඩු විබහ 

එක් නළත්නම් ශදක් හශේ තිශඵන හරඹයි ශම් නීති ඳේධති 

අශ්ත යටට වඳුන්හ දී තිශඵන්ශන්.  

ශම් රභඹ ශනස යන්නට තභයි  1972දී  ඳශස්න ජනයජ 

ආඩුඩුරභ යසථහශන් ඳසශේ Administration of Justice 

Law, No. 44 of 1973 ඉදිනාඳත් ය තිශඵන්ශන්. සිවි ට නඩු 

විධිවිධහන ංග්රවඹත්  අඳයහධ නඩු  විධිවිධහන ංග්රවඹත් ඉත් ය  

අලුත් රභශ දඹක් වඳුන්හ දුන්නහ. එඹ ක්රිඹහත්භ ශමින් 

ඳතිේදී ඒ පිළිඵත්  ශනොශඹකුත් අඩුඳහඩුම්  හද විහද  ඇති 

වුණහ. එභ නිහ නළතත් 1978 ශදන ජනයජ ආඩුඩුරභ 

යසථහ ම්භත  වුණහට ඳසශේ ශම් ක්රිඹහඳටිඳහටින් පිළිඵ 

ඳළයණි සිවි ට නඩු විධිවිධහන ංග්රවඹත්  අඳයහධ නඩු විධිවිධහන 

ංග්රවඹත් ංශලෝධනඹන් ටාත ශම් ඳහර්ම්ශම්න්තු විසින් 

නළත තහක් ආශේල යන්නට ඳටන් ත්තහ. ශම්හශආ තිශඵන 

හුඟක් අඩුඳහඩුම් අඳ වඳුනහශන තිශඵනහ. සිවි ට නඩුර 

්රභහදඹ ළශළක්වීභ පිණි  ෆභ සිවි ට නඩුභ විබහඹ ආයම්බ 

කිරීභට ්රථභ අනිහර්ඹ ශර භථයණ ක්රිඹහදහභඹක් වහ 

උත්හවඹක් කිරීභ ශම් න විටත් ශටුම්ඳත් ය  වභහයයි  

  අපි දන්නහ  හභහනය හම්්රදහයි රභඹට අශ්ත යශ ල 

තිශඵන අධියණ රභඹ  ්රතිවි සේධ අදවස භත වළශඳන රභඹ  

තුශ නඩු විබහ ඳටන් ත්ත භන්භ ඹන්ශන් ශඵොශවොභ 

අයශහරී තත්ත්ඹට ඵ.  Aggressive  රභඹට තභයි අශ්ත 

යශ ල නඩු විබහ න්ශන්. නස්ත්  අද ශරෝශආ දියුණු  යට ට 

ශඵොශවොභඹක් නඩු විඳීශම් වි ටඳ භහර්රට ශඹොස් වී 

තිශඵනහ. එ රභඹක් තභයි  ශම් ශේ සම්යණඹ -arbitration- 

කිඹන එ. අශ්ත යශ ල arbitration කිඹන රභඹත් ක්රිඹහත්භ 

ශනහ. නස්ත්  එඹ හභහනය ජනතහට එතයම් ්රශඹෝජනත් 

ශදඹක් ශනොශයි. හභහනයශඹන් ශරොකු යහඳහනාඹන් ළනි අඹට 

තභයි ශම් ශේ සම්යණ -arbitration- ක්රිඹහම්ශඹන් ඹම්කිසි 

වනඹක් රඵහන්න පුළුන් න්ශන්. වළඵළයි  ඒ රභඹ 

පිළිඵත් දළඩි විශ චන තිශඵනහ. අද භවය ශරහට 

අධියණශඹන් අවු සදු ශදකින්  තුනකින් වි සඹ වළකි ්රලසනඹක් 

ශේ සම්යණඹට ගිඹහභ භවය විට අවු සදු වතක්  අටකුත් ත 

ශනහ. ඒ නිහ ශම් ශේ සම්යණ රභඹත්  ශම් නීතිඹත් 

ර්තභහනඹට ළශශඳන ඳනාදි නවීයණඹ යන්න ශනහ. අපි  
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ඳහර්ම්ශම්න්තු 

ශම් ඳහර්ම්ශම්න්තු  යසථහදහඹඹ  ඵරහශඳොශයොත්තු වුණු 

්රතිපරඹ ශේ සම්යණඹ තුශ සිේධ ශරහ නළවළ. භවය ශරහට 

අධියණ ක්රිඹහදහභශආ සිදුන ක්රිඹහදහභඹට ඹන හරඹටත් ඩහ 

දීර්ක හරඹක් ත ශමින් ඳතින ශේ සම්යණ රභඹක් තභයි 

අද ශම් යශ ල ක්රිඹහත්භ න්ශන්.  

 ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  අධියණ අභහතයහංලඹ 

ලශඹන් අපි ජහතයන්තය ශේ සම්යණ භධයසථහනඹක් ආයම්බ 

ශහ. එටා ටයුතු දළන් ක්රිඹහත්භ ශනහ. එඹ ීටට ඩහ ඉවශ 

තත්ත්ඹට ශන ගිටාන්  ජහතයන්තය භ ලටශම් ශේ සම්යණ 

වහ ඳවසුම් රඵහදීශම් ආඹතනඹක් විධිඹටත්  අශ්ත යටට 

විලහර ආදහඹභක් රඵහළනීශම් රභශ දඹක් විධිඹටත් අපි එඹ 

ක්රිඹහත්භ කිරීභට ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.  

අශ්ත යශ ල අධියණශආ තිබුණු විලහර ළටලුක් තභයි  

අධියණඹට ඉදිනාඳත් න නඩුර ළයදිහයශඹෝ ඵට අධියණ 

තීයණ භන්න් රළශඵන ්රතිලතඹ ඉතහ ඳවශ අඹක් ළනීභ. ඒට 

මූම් ශවේතුක් තිබුණහ. ඒ තභයි යුක්තිඹ ඳසිලීශම් ක්රිඹහම්ඹ 

තුශ -විශලේශඹන්භ අඳයහධ නඩුරදී- ඒ සිේධිඹ පිළිඵ තය 

ශොඹහ ළනීශම් තිශඵන ළටලු. ශම් තය ශොඹහ ළනීභ 

අධියණඹට තනිශඹන් යන්න පුළුන් ශදඹක් ශනොශයි. ශම් 

ක්රිඹහදහභඹට වබහගි න නීතිඥප සන්  ඒ හශේභ නඩු ශභශවඹ 

න නීතිඳති ශදඳහර්තශම්න්තු  ශඳොම්ස ශදඳහර්තශම්න්තු ීටට 

දහඹ න ය ඳරීක් ශදඳහර්තශම්න්තු ඹන වළභ එභ 

වශඹෝඹ ඇති තභයි චදිතඹහ ශචෝදනහ රඵපු යදට 

යද සකු විඹ යුතුද  නළේද කිඹහ අහනශආදී  

විනිලසචඹහයයඹකුට තීයණඹක් ශදන්න පුළුන් න්ශන්. ීටට 

තිබුණු භවත් ඵහධඹ තභයි හක්ෂි ඉදිනාඳත් ශනොවීභ. ඒට 

ශවේතු තභයි අශ්ත යශ ල හක්ෂි සන්ට තිබුණු ඵරඳෆභ. භවය 

ශරහට ඔවුන්ට තර්ජන එන්න පුළුන්; භයණීඹ තර්ජන එන්න 

පුළුන්. භවය ශරහට ශම් යශ ල හක්ෂි සශෝ භයරහ 

තිශඵනහ  ඒ හක්ෂිඹ ඉදිනාඹට ඒභ ශක්න්නට. භවය 

ශරහට හක්ෂිහයශඹෝ මිරදී න්නහ. ශභළනි ශනොශඹකුත් 

ශවේතු නිහ හක්ෂි  සන් තභ ඇසින් දළපු ශේ  දන්න ශේ 

කිඹන්න අධියණරට ඉදිනාඳත් ශන්න බිඹක් තිබුණහ; ඵහධහක් 

තිබුණහ. ඒ දුසයතහ ඉත් යන්න ඕනෆ නිහ වින්දිතඹන් ව 

හක්ෂි සන් ආයක්හ ය ළනීශම් ඳනත ගිඹ ශර්දී අපි 

ම්භත ශහ. ශම් න විට වින්දිතඹන් ව හක්ෂි සන් 

ආයක්හ කිරීශම් අධිහනාඹ ක්රිඹහත්භ ශනහ. අපි දන්නහ  යශ ල 

ජනතහට තභ ශම් පිළිඵ ශරොකු අශඵෝධඹක් නළති ඵ. 

ඉදිනාශආදී ජනතහ දළනුත් කිරීශම් ළඩ පිළිශශටත් ඹන්න අඳ 

ටයුතු යමින් සිටිනහ. ශභඹ හර්ථ ක්රිඹහත්භ වුශණොත් 

අපි ඵරහශඳොශයොත්තු නහ  අඳයහධ න ඩුර තය ශොඹහළනීශම් 

්රතිලතඹ ළඩි ශරහ චදිතඹන් ළඩි ්රභහණඹට දඬුම් රළ දශම් 

රභශ දඹට ඒවි කිඹහ.  

 ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ඳසු ගිඹ හරශආ අශ්ත යශ ල 

තිබුණු රඵරහනා තත්ත්ඹ -විශලේශඹන් යුේධඹ ඳළළති 

හරශආ තිබුණු තත්ත්ඹ- ශවේතුශොටශන ශනොශඹකුත් ළටලු 

භතු වුණහ. ඒ නිහ අපි ීටට ති කීඳඹට ම්න් ශම් 

ඳහර්ම්ශම්න්තුශ  තත් ඳනත් ශටුම්ඳතක් ම්භත ය ත්තහ. ඒ 

තභයි  හරහශයෝධ (විශලේ විධිවිධහන) ඳනත. ඒ ඳනත ළන අපි 

ඳළවළදිම් ශහ. නස්ත් ජනතහට ඒ පිළිඵ වනා අශඵෝධඹක් 

තභත් නළවළ කිඹහ අපිත් පිළින්නහ. ඒ පිළිඵත් විලහර 

්රචහය ඹන්ත්රණඹක් දිඹත් යන්න අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.  

අශ්ත යශ ල ශේශඳොශ නීතිඹ ම්ඵන්ධ තභත් ඳතින්ශන් 

ශයෝභ රන්ශේසි නීතිඹයි. ශයෝභ රන්ශේසි නීතිඹ ඳදනම් යශන 

ීටට අවු සදු 120ට විතය ම්න් ම්භත යපු හරහශයෝධ 

ආඥපහ ඳනත තභයි දළනට ක්රිඹහත්භ න්ශන්. හරහශයෝධ 

ඳනශත් ක්රිඹහ දහභඹ ක්රිඹහත්භ වීභ තුශ ඹම්කිසි පුේරඹකු 

තභන්ට ටාමි නළති ශේඳශක් වුණත් ඵරවත්හයශඹන් අවු සදු 

10ට ඩහ ළඩි හරඹක් නිඹභ ටාමි සශේ ටාමිභ 

පිළිශනොශන අඩුඩ දීර්ක ශර භුක්ති වින්ශදොත්  ඒ 

පුේරඹහට ඒ ටාමිභ රළශඵනහ. ඳසු ගිඹ හරශආ විශලේශඹන් 

උතුය නළ ශඟනටාය ්රශේලශආ ඳළළති රඵරහනා තත්ත්ඹ නිහ 

ජනතහශේ ඳහරනඹකින් ශතොය තභන්ශේ ඉඩ ඩම් ශනත් 

උදවිඹ ඵරවත්හයශඹන් අ ටරහළනීභ නිහ ඒ ජනතහට නඩු 

භඟට ඵටාන්න භවය විට අසථහ රළබුශඩු නළවළ. භවය 

්රශේලර අධියණ රභඹ ක්රිඹහත්භ වුශඩු නළවළ. නස්ත් දළන් 

අපි අසථහ දී තිශඵනහ  අවු සදු ශදක් ඇතුශත එළනි නඩුක් 

ඉදිනාඳත් ශශොත්  අවු සදු 10ට ඩහ දීර්ක හරඹක් වුණත් ඒ අටාමි 

වීභ සිේධ වුශඩු 1983 භළයි භහශආ ඳශස්ළනි දිශනන් ඳසු නම්  

හභහනය හරහශයෝධ නීතිඹ ඉත් ශරහ හරහශයෝධ (විශලේ 

විධිවිධහන) ඳනත ඹටශත්  ඒ උදවිඹට තභන්ශේ අයිතිඹ තවවු ස 

යළනීශම් රභශ දඹට පිවිශන්නට. 

ඳසු ගිඹ දිනර අඳ විසින් උතු ය ඳශහශත් පිටාටුනු රළබුහ  
විශලේ භථයණ භඩුඩර. ඉදිනා ති ශද ඇතුශත අපි 
නළ ශඟනටාය ්රශේලශආත් එළනි භඩුඩර -ශම් භථයණඹ 

තුශභ විශලේ භථ භඩුඩර- පිටාටුන්න ටයුතු යනහ. 

"ටිනහභ  සපිඹ ට රක් ඳව" කිඹන ංශලෝධනඹ තභයි අද අඳ 
භථ භඩුඩර (ංශලෝධන) ඳනත් ශටුම්ඳත භන්න් ඉදිනාඳත් 

යන්ශන්. නස්ත් ඒ ්රශේලර ඉඩම්ර වඵඹට රක්ව ශේඳශශේ 
මූරයඹ ටිනහභ  සපිඹ ට රක් 20ට අඩු නම් ඒහ පිළිඵ ළටලු 

ඒ විශලේ භථ භඩුඩරරට ඉදිනාඳත් යරහ ම්භත යන්න 
පුළුන්. අපි ශම් භහඹ තුශ ත්රිකුණහභරඹ දිසත්රික්ශආත් එළනි 

භඩුඩර පිටාටුන්න ටයුතු යනහ.     

 ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ඊට අභතය  අධියණර 
ශොඩ ළසී තිශඵන නඩු විලහර ංයහශන් අභ ලශඹන් 
50 000ට ළඩි ්රභහණඹක් භථ භඩුඩර ඳනත ක්රිඹහත්භ වීභ 

තුශ රඵන ශර්දී අඩු යන්න අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.     

 ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ශභෝටර් හවන ඳනත -
Motor Traffic Act එ- ඹටශත් ඳයන නඩු වහ  යට දශ 
ලශඹන් රක් ශද ඳභණ පිනාක් අධියණරට එනහ. 

ශම්හට ම්ඵන්ධ න ඳහර්ලසඹන්ටත් විලහර දුසයතහන්ට 
ස්හුණ ශදන්නට සිේධ ශනහ. භවය ශ රහට අසථහ 

ණනක් අධියණඹට ගිටා ටරහ තභන්ශේ හරඹ නහසති 

යන්න  ස්ද ට නහසති යන්න සිේධ ශනහ. එභ නිහ අපි 
වඳුනහ ශන තිශඵනහ  භවය ළයදි ම්ඵන්ධශඹන් දඩ ස්ද ට 

spot fine රභඹට ශඳොලීසිඹට  නළත්නම් තළඳළ ට හර්ඹහරඹට 
ශරහ එතළනින් නඩු ටයුතු වභහය කිරීශම් රභඹක් ඇති ශ 

වළකි ඵ. ඒ අනු  අධියණඹ තුශ හරඹ නහසති කිරීභට 
අනලය ආහයශආ නඩු විලහර ංයහක් -අභ ලශඹන් 

රක්ඹට ළඩි ංයහක්- ශම් ංශලෝධනත් එක් රඵන 

ශර් අඩු ය ළනීශම් වළකිඹහ  රළශඵනහ.  
 

ගරු නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ස ඇභතිතුභනි  තහක්ණඹ උඳශඹෝගි ය ශන- 
 

ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

එඹ වන් කිරීභ ළන ඔඵතුභහට සතුතියි   ස නිශඹෝජය 

ථහනහඹතුභනි. ඒ හයණඹට තභයි භභ ඊශඟට ්රශ ල ශන්න 

ඵරහශඳොශයොත්තු වුශඩු.  

413 414 

[ ස (ආචහර්ඹ) විජඹදහ යහජඳක්භවතහ] 
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අපි නිඹහභන යහඳ තිඹක් -pilot project එක්- විධිඹට එඹ 

ක්රිඹහත්භ යන්නට ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. විදුම් ංශේල වහ 

ඩිජිට ට ඹටිතර ඳවසුම් අභහතයහංලඹත් එක් ගිවිසුභටත් අඳ 

අත්න් යරහයි තිශඵන්ශන්. ඒ අනු ශොශම ඇතුළු අධියණ 

තිවක් ශතෝයහ ශන  අධි තහක්ණ රභඹ ඹටශත්  e-mail රභඹ 

භන්න් නඩු ඳළරීභ  case management ළනි ටයුතු  

තහක්ණශඹන් ඳනාණත කිරීභ තුශ සිදු යන්නට 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.  

ීටට ශඳය මූම් අයිතිහසිම් ම්ඵන්ධ ශභළනි රභඹක්  

ශටි හරඹක් ශරේසඨහධියණශආ වඳුන්හ දුන්නහ. ඒ වනාඹට 

ඳහරනඹ වුශඩු නළති නිහ ඒ යහඳ තිඹ අහර්ථ වුණහ. නස්ත් 

අපි ඵරහශඳො ශයොත්තු ශනහ  ශම් රභඹ තුශ ඒ ටයුත්ත 

යන්නට. අඳ ම්න් වන් ශ ආහයඹට  ස නිශඹෝජය 

ථහනහඹතුභනි  ශභෝටර් යථ ්රහවන ඳනත ඹටශත් නිඹභ යන 

දඩ ස්ද ට ශවීභට තළඳළ ට න්ශතෝ සරට ගිටා ටරහ හරඹ 

නහසති කිරීම් ළනි ශේම්න් ළශකී ඒ ටයුතු ශ වළකියි. එශවභ 

නළත්නම් mobile phone රභඹ ඹටශත් -ජංභ දුයථන 

භහර්ශඹන්- ශවීම් ශ වළකියි. ශරෝශආ භවය දියුණු යට ට 

ඒ රභ පිළිශන ක්රිඹහත්භ යනහ. එළනි රභශ ද අපි අත් වදහ 

ඵරනහ. ඉදිනා හරඹ තුශ ඒ ටයුතු සිේධ යන්න පුළුන් කිඹහ 

අඳ විලසහ යනහ. 

 

ගරු නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

භවය යටර ශඵොශවෝ තළන්ර video footages ළනි ශේත් 

ඳහවිච්චි යනහ ශන්ද   ස ඇභතිතුභනි. ඒ තහක්ණඹත් ඳහවිච්චි 

යන්න පුළුන්ද? 
ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ඔ . ඇත්තටභ ඒ හශේ රභඹක් ක්රිඹහත්භ ශනහ. අපි 

විශලේශඹන්භ ශඳොම්ස ශදඳහර්තශම්න්තුත් භඟ ඒහඵේධ 

තභයි ඒ රභඹ ක්රිඹහත්භ යන්නට ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්ශන්. 

 

ගරු ඩී.එම්. වහලළිලනළදන් මශත්ළ (බන්ධනළගළර 

ප්රතිවංවහකරණ  පනරුත්ථළඳන  නෆලත් ඳදිංික කිරීම ශළ 

ටාන්දු  හගිලක ක යුතු අමළත්යතුමළ) 
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன் - சறகநச்சரகனகள் 

தசலகப்தை, தைணர்ரழ்பறப்தை, லள்குடிமற்நம் ற்தம் 

இந்து   அலுல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 

Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 

 

නෆඟී සිටිව ය. 
ழுந்ரர். 

rose. 

 

ගරු නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
 ස ඩී.එම්. සහමිනහදන් ඇභතිතුභහට ්රලසනඹක් තිශඵනහද? 

 

ගරු ඩී.එම්. වහලළිලනළදන් මශත්ළ  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Hon. Minister, now you are bringing it up to Rs. 

500,000. Why do you not bring it up to Rs. 1 million 

because then, you can reduce a lot of litigation? It is a 

very good suggestion, but Rs. 500,000, Sir, in today‟s 

context, with legal costs and all that, is nothing. So, if 

they can consider raising it to about Rs. 1 million, it will 

be of great value.  

 

ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

I appreciate the view of the Hon. Minister. I also think 

that it is a reasonable suggestion, but what we thought 

was, if we increase that from Rs. 250,000 to Rs. 1 million 

straightaway, there may be some other repercussions. So, 

without making any confrontation, we thought of 

adopting this peaceful way of settling the issue. As the 

Hon. Minister said, certainly by looking at the progress of 

this Amendment, maybe within one year or in a very 

short time span, we may be able to consider your 

suggestion very seriously.  

 ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  අධියණරට ඳවසුම් - 

infrastructure facilities - රඵහ දීභ පිළිඵ ශම් න විට විලහර 

යහඳ ති ණනහක් ක්රිඹහත්භ ශනහ. භභ වන් යන්නට 

තුටුයි  උතු ස ඳශහශත් ව නළ ශඟනටාය ඳශහශත් සිඹලුභ 

අධියණ නවීයණඹ යරහ දළන් කිසිභ අඩු ඳහඩුක් නළති අං 

ම්පර්ණ ක්රිඹහත්භ ශන ඵ. ඊට අභතය අපි තත් ඳළයණි 

අධියණඹක් න භහතය අධියණඹ භහතය ශොටුශන් ඉත් 

යරහ ශොටශරට ශන ඹන්නට දළන් ඉදි කිරීම් යමින් 

ඳතිනහ. හ ටර අධියණඹත් ශොටුශන් ඉත් යරහ ඩහ 

ඳවසුම් තිශඵන ූස ්රශේලඹට ශන ඹන්නට අපි 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. දළනට තිශඵන ඵන්ධනහහයඹ  ඉඩම් 

න්ශතෝ ස හශේ ආඹතන සිඹ ටරභ එ සථහනඹට 

ශනිටාන්  ඒ ඳවසුම් රඵහ දීභ තුළින් යුක්තිඹ ඉටු කිරීභ ඩහත් 

ශ ත් යන්නට අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. 

 අඳට තිශඵන විලහරභ ළටලුක් තභයි- 

 

ගරු නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
 ස ඇභතිතුභහ  ඔඵතුභහශේ ථහ අන් කිරීභට සදහනම් 

න්න. 

 

ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

 ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ත විනහඩි තුන වතයකින් 

භභ ථහ අන් යන්නම්.  ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  

ඔඵතුභහ ශවොට දන්නහ  අලුත්ශ හ තිශඵන අධියණ 

ංකීර්ණඹ අඳට තිශඵන ඵයඳතශභ ළටලුක් කිඹරහ. 

උඳනාභහධියණ ංකීර්ණඹ ශනොශයි. උඳනාභහධියණ ංකීර්ණඹ 

හර්ථ ක්රිඹහත්භ ශනහ. අපි චීන යජඹත් භඟ ගිවිසුභක් 

අත්න් යරහ තිශඵනහ  උඳනාභහධියණ ංකීර්ණඹ ව අඳශේ 

අධියණ අභහතයහංල ශොඩනළන් ටර චීන යජශආ ම්පුර්ණ 

විඹදමින් නවීයණඹ යන්න. 

භහ ටාතන විධිඹට ඒ විලහර ස්දරක් විඹදම් න හයණඹක්. 

අඳට ්රලසනඹක් තිශඵනහ. ඒ තභයි දළනට තහහම් ඒ 

අධියණඹ ශන ඹන්න තළනක් නළතිභ. අශන භවහධියණ  

දිහ අධියණ තිශඵන ශොඩනළන්ම් ඉතහ අඵරන් තත්ත්ශආයි 

තිශඵන්ශන්. ීටට අවු සදු කිටාඳඹට ම්න් ළසක් ශරහ 
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ඳහර්ම්ශම්න්තු 

භවහධියණශආ ශොඩනළන් ටරක් ඩහ ළටුණහ. හනහට ඒ 

සිේධ වුශඩු යහත්රි හරශආයි. දහර සිේධ වුණහ නම් ඉතහභත් 

ශේදජන තත්ත්ඹක් ඵට එඹ ඳත් ශන්න ඉඩ තිබුණහ.  

දළනටත් දිහ අධියණඹ පිටාටි ශොඩනළන් ටශ ට භවය 

සථහන පිපිනාරහ තිශඵනහ  ඩහ ළටුණු තළන් තිශඵනහ. ඒ නිහ 

අලුත්ශ හට අලුත් අධියණ ංකීර්ණඹක් ඉක්භනින් රඵහ 

ළනීශම් අලයතහ තිශඵනහ. ඒ අනු  භහ අති ස 

ජනහධිඳතිතුභහටත්   ස අභළතිතුභහටත්  සණු ඉදිනාඳත් කිරීභ 

තුශ  ළබින ල භඩුඩරශඹන් ශම් න ශොට අනුභළතිඹ රඵහ දීරහ 

තිශඵනහ    දසීසී භහභ ඳළතුණු අලුත්ශ හ භූමිශඹන් අක්ය 

06ක් අධියණඹට රඵහ ශදන්න. ඒ අනු  අධියණ 

අභහතයහංලඹට දළන් අක්ය 06ක් රළබිරහ තිශඵනහ. ඒ අක්ය 06 

තුශ  ඉතහ ඉක්භනට  උහවි 40කින් භන්විත අධියණ 

ංකීර්ණඹක් ඉදි යන්න අපි ඵරහශඳොශයොත්තු නහ.  එශවභ 

වුශණොත් අඳට ශරේසඨහධියණඹ  අයාඹහචනහධියණඹ තහහම් එභ 

ශොඩනළන් ටරට ශන ගිටා ටරහ  එටා අලුත්ළඩිඹහ ටයුතු 

අහන ශහට ඳසශේ නළතත් ඒ සථහනඹට ශරේසඨහධියණඹ 

ව අයාඹහචනහධියණඹ ශශනන්න පුළුන්.  අනතු ස දිහ 

අධියණඹ ව භවහධියණ ඳේධතිශආ සිඹ ටරභ  දසීසී භහශම් 

ඉඩශම් අලුතින් ඉදි යනු රඵන ඒ අලුත් ශොඩනළන්ම්රට ශන 

ඹන්න පුළුන්.  

 

ගරු නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ස ඇභතිතුභනි  නාභහන් හ ඵන්ධනහහයඹත් ශන ඹන්න 

පුළුන්භක් තිශඵනහද? 

 

ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

 ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ඔඵතුභහශේ ශඹෝජනහ නම්  

ශඵොශවොභ ළශශඳන ශඹෝජනහක්. භභ ශඵොශවොභ අභහ සශනුයි 

 දසීසී භහභට අඹත් ඉඩශභන් අක්ය 06ක් රඵහ ත්ශත්. ඒ 

අක්ය 06ත් අක්ය ශද ඵළගින් සි ටරය රභඹටයි රඵහ ත්ශත්. 

තත් අක්ය 06ක් ඉතිනා ශරහ තිශඵනහ. 
 

ගරු ඩී.එම්. වහලළිලනළදන් මශත්ළ  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Hon. Deputy Speaker - 
 

ගරු නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ස ඇභතිතුභහ  ශම් ළදත් හයණඹක් නිහ  ස 

සහමිනහදන් අභහතයතුභහටත් අසථහක් රඵහ ශදන්න. 

 

ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ශවොයි. 

 

ගරු ඩී.එම්. වහලළිලනළදන් මශත්ළ  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Sir, the Remand Prison will be taken to Hulftsdorp. 

 

ගරු නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Everyday, they have to shuttle up and down more than 

6,000 remand prisoners from Welikada. 

 

ගරු ඩී.එම්. වහලළිලනළදන් මශත්ළ  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

That is correct. Under the new relocation scheme, the 

Remand Prison will be situated at Hulftsdorp. 

 

ගරු නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

That is good. 

 

ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

Hon. Deputy Speaker, I fully agree that there is no 

reason why we should have a prison in the heart of the 

Colombo City for convicted prisoners. It is such a 

valuable land of about 65 acres. I do not know whether I 

am correct, but I think it is roughly about 65 acres. 

 

ගරු ඩී.එම්. වහලළිලනළදන් මශත්ළ  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

The extent of that land is 38 acres. 

 
ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

Okay. Thirty eight acres have been wasted on nothing 

for decades. In fact, I suggested to the Hon. Prime 

Minister also - when we take over six acres from the 

BCC land, there is a balance of six acres - to have a 

remand prison on the same land. Then, there is no 

question of transporting the prisoners from here to there, 

there would also not be any shootings in between and we 

can avoid so many conflicts.  

 ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ඩහත්භ ඳවසු රභඹට 

අධියණ ඳේධතිඹ ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ ඔඵතුභහ දයපු අදව 

ශඵොශවොභ ළදත්. ඒ විධිඹට යන්න අපි උත්හව යනහ.  ස 

සහමිනහදන් ඇභතිතුභහ කිඹපු විධිඹට දළනටභත් එළනි තීයණඹක් 

තිශඵනහ නම් ඒ ඉතහභ ළදත්  ශවො තීයණඹක්. අපි 

අධියණ ඳේධතිඹ ඉදියනහත් භඟභ නාභහන් හ බහයශආ සිටින 

ළ සන් - remand prisoners - පහසු ක්රමෙට  පපාාර 

අධියණ ඳේධතිඹ තුශට ශන ඒශම් ක්රිඹහදහභඹක් එටා 

ශොඩනළන්ම් ඉදිකිරීශම් රභශ දඹ තුශදීභ අඳට ස 

යන්නට පුළුන්. Convicted prisoners එතළනට ශනඹන්න 

කිසි වුභනහක් නළවළ. 

 
ගරු නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ස ඇභතිතුභනි  ආයම්බශආදී ළම්ඩ ඉඩ ඳවසුම් තිබුශඩු 

සිය සන් 1 700ශදශනකුට ඳභණයි. දළන් 13 000ක් ඉන්නහ. 
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[ ස (ආචහර්ඹ) විජඹදහ යහජඳක් භවතහ] 
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එයින් 7 000ට ළඩි පිනාක් අච්චු යපු අඹ ශනොශයි  

නාභහන් හත වුණු අඹ. ඒ වහ ඔඵතුභහශේ විශලේ අධහනඹ 

ශඹොස් යරහ -[ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගරු නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ස අජිත් පී. ශඳශර්යහ නිශඹෝජය අභහතයතුභහ. 

 

ගරු අජිත් පී. වඳවර්රළ මශත්ළ (විදුලිබ ශළ පනර්ජනනීය 
බ්වති නිවයෝජය අමළත්යතුමළ) 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததமர - மின்வலு மற்றும் 

தைதுப்தறக்கத்க்க சக்ற தறற அகச்சர்) 

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

Renewable Energy) 

 ස අධියණ ඇභතිතුභනි  ඒ වහ න වි ටඳ ඉඩභ 

ශොශවේද කිඹන ්රලසනඹ තභයි වළභදහභ භතු වුශඩු. ඒ වහ 
ශවොයණ ්රශේලශඹන් වි ටඳ ඉඩභක් ස් ට අසථහශ දී ශඹෝජනහ 

ශරහ තිබුණහ. නස්ත් ශවොයණ ්රශේලශආ ඹම් ළටලුක් 

තිශඵනහ.  ස රක්සභන් කිනාඇ ටර ඇභතිතුභහ අධිශ ීත 
භහර්ශආ ළරනිභ වහ ශදොඩංශොඩ අතය අලුතින් highway 

entrance එක් ඉදි යනහ. ඒ highway entrance එට ඉතහභ 
කි ලටුශන් මි ටරනිඹ ්රහශේීයඹ ශ ටම් ශො ලඨහඹ තුශ නි  

චළට ට තුඹහශආ පුන සත්ථහඳන ටයුතු වහ ්රභහණත් තයම් 
ළශශඳන ශවො සු ඳවසු ඉඩම් තිශඵනහ. අපි එටා ර්භහන්ත 

ජනඳදඹකුත් ඉදියනහ. එභ ර්භහන්ත ජනඳදඹට ඹහඵද අඳට 

ඵන්ධනහහයඹ ඉදි යන්න පුළුන්. ඒ වහ අලය න අක්ය 
38 ශවෝ 40 අඳට රඵහ ශදන්න පුළුන් අධියණ ඇභතිතුභනි. භභ 

ශඵොශවොභ තුටින් එඹ බහය න්නහ. ශභොද  ශම් යශ ල 
පුයළසිඹන් න ඔවුන් පුන සත්ථහඳනඹ කිරීභ අශ්ත  කීභක්. 

හුඟක් ඈතට අයශන ඹන්ශන් නළති සු ඳවසු  ඒ හශේභ භන් 
බිභන් ඳවසු න ්රශේලඹ ඉදි යනහ නම් අපි ඒ බහය න්න 

ළභළතියි. ඒ පිළිඵ තිශඵන මිටුටත් භහ ඳත් ය 
තිශඵනහ. භභ සදහනම් ඒ වහඹ දක්න්න. 

 

ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

 ස අජිත් පී. ශඳශර්යහ නිශඹෝජය ඇභතිතුභහට භශේ සතුතිඹ 

පුද යනහ.  

ශම් න විට රංහශ  සිඹලු ර්ර රැවිඹන් 17 000ක් 
ඳභණ සිටිනහ. එතළනින් 6 000ක් හශේ පිනාක් තභයි ළම්ඩ 

ඉන්ශන්. ශම් න විටත් අඟුණුශොරඳළරළසශේ විලහර 
ඵන්ධනහහයඹක් ඉදි යශන ඹනහ. එඹ ම්පර්ණ වුණහට 

ඳසශේ 1 500ට ළඩි රැවිඹන් පිනාක් එතළනට ඹන්න පුළුන් 
කිඹහ භහ විලසහ යනහ. ඒ එක්භ ූස ඵන්ධනහහයඹ අපි 

නළත ඵන්ධනහහය ්රතිංසයණ  පුන සත්ථහඳන  නළත ඳදිංචි 

කිරීභ වහ ටාන්දු ආමි ටයුතු ඇභතිතුභහට බහයදුන්නහ. ූස 
ඵන්ධනහහයඹටත් 1 000ක්  2 000ක් හශේ විලහර රැවිඹන් 

පිනාක් ශනඹන්න පුළුන්.  
 

ගරු නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

There were lands in Panadura and Pannala. - 

[Interruption.]  
 

ගරු මන්ත්රීලරවය්ව 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

In Horana. 

ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

When I was the Minister, we were trying to take it to a 

land in Padukka. But, I think there was a difficulty in 

obtaining that land. As a result, they have sought some 

alternatives. What the Hon. Ajith P. Perera, Deputy 

Minister of Power and Renewable Energy, suggested, I 

think, would be a very good option so that we will be able 

not only to avoid the congestion in the prison, but also to 

do the justice to the prisoners by doing that.  

Sir, with that, I conclude my speech. Thank you very 

much. 
 
ප්රහනය වභළි මුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 

ගරු නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ීටශඟට   ස රක්සභන් කිනාඇ ටර ඇභතිතුභහ. 

 

[ප.බහ. 11.55] 

 
ගරු ්වහමන් කිරිඇේ  මශත්ළ (උවවහ අධයළඳන ශළ 

මශළමළර්ග අමළත්යතුමළ වශ ඳළර්ලිවම්න්තුවේ  

වභළනළයකතුමළ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்தம் 

தடுஞ்சரகனகள் அகச்சதம் தரரளுன்நச் சகத 

தொல்தம்) 

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher 

Education and Highways and Leader of the House of 

Parliament) 

 ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ඔඵතුභහට   සතුතිඹ පුද 

යනහ භට ථහ කිරීභට අසථහ රඵහදීභ  ම්ඵන්ධශඹන්.  

ඳසු ගිඹ හරඹ තුශ න යජඹ අධියණශආ සහධීනත්ඹ 

වහ විශලේශඹන් ළඳ වුණහ. අපි  දින 100 ආඩුඩු ඹටශත් 

ආඩුඩුරභ යසථහට ංශලෝධනඹක් ශනළ ටරහ  සහධීන 

ශොමින් බහ ඇති යරහ ශම් යශ ල අධියණඹ ඇතුළු ආඹතන 

ණනහ සහධීනත්ඹ තවවු ස ශහ. සිඹලු ශදනහටභ භත 

ඇති  දවන න ආඩුඩුරභ යසථහ ංශලෝධනඹ අධියණඹට 

ඉදිනාඳත් යපු ශරහශ  එටා තිබුණු  සණු ණනහක් 

ශරේසඨහධියණශඹන් ඉත් ශ ඵ. ඊට ම්න් එළනි 

තත්ත්ඹක් තිබුශඩු නළවළ. නස්ත්  න යජඹ ඇති යරහ තිශඵන 

සහධීන නිදවස හතහයණඹ තුශ  ශරේසඨහධියණඹට ලක්තිඹ 

රළබුණහ  ඳහර්ම්ශම්න්තුශන් ඉදිනාඳත් යපු   සණු කිටාඳඹක් 

ඉත් යන්න.  ශරේසඨහධියණඹ කි හ  ශම් විධිඹට ඵරතර 

අයින් යන්න ඹනහ නම් ජනභත විචහයණඹට ඹන්න ඕනෆ 

කිඹරහ.  ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  අධියණශආ 

සහධීනත්ඹ අපි වු සත් අඹ යනහ. අද අධියණශආ 

සහධීනත්ඹට තර්ජන එ ටර ශරහ තිශඵන්ශන් ඳහරඹන්ශන් 

ශනොශයි  උත් බුේධිභත් ජනතහශන්. ඔඵතුභහත් ඒ පුත් 

ඳත්ම්න් දකින්න ඇති.   

ඳසු ගිඹ දසර ෛදය ස අශ්ත යශ ල ශරේසඨහධියණ 

ංකීර්ණඹට ගිටා ටරහ විශයෝධතහ යහඳහයඹක් ඳළළත්වහ.  

ශභොක්ද ඒ ශො ටරන් කිඹන්ශන්? ඒ ශො ටරන් 

කිඹනහ "SAITM  ආඹතනශආ උඳහධිරහයාන් ම්ඹහඳදිංචි ශශොත් 

419 420 



ඳහර්ම්ශම්න්තු 

අපි ළඩ ර්ජනඹක් යනහ" කිඹරහ. They say, "If the SAITM 

students are recognized and registered, we will launch an 

island-wide strike." ශභඹ ඳළවළදිම්භ  අධියණඹට අඳවහ 

කිරීභක්.  හධහයණ පුයළසිඹකු වළටිඹට භභ ඔඵතුභහශන් 

අවන්ශන් ශම්යි. ඒ ක්රිඹහ වනාද?  SAITM  ආඹතනඹ ඳටන් 

ත්ශත් අපි ශනොශයි. ගිඹ ආඩුඩුශන් තභයි ඒ ඳටන් ත්ශත්. 

 ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  දළන් ඒ  උඳහධිඹ  පිළිශන 

ඉයයි. දළන් SAITM ෛදය උඳහධිඹ පිළිශනයි තිශඵන්ශන්. 

පුත් ඳත්ර කිඹරහ තිශඵනහ භභ දළක්හ "අධයහඳන 

අභහතයහංලඹ ඒට කුභන්ත්රණඹ යනහ" කිඹරහ. දළන් 

කුභන්ත්රණඹ යන්න ශදඹක් නළවළ. ශභොද  ගිඹ ආඩුඩුශන් 

ඒ පිළිශනයි තිබුශඩු. ඒ උඳහධිඹ ත්ත ඒ ශියඹන් ම්ඹහඳදිංචි 

යන්න පුළුන්ද ඵළනාද කිඹන ්රලසනඹ තභයි දළන් තිශඵන්ශන්. ඒ 

ශියඹන් ම්ඹහඳදිංචි ශන්න අය ඉ ටලුහ.   

ෛදය බහ කි හ  ම්ඹහ ඳදිංචි යන්න ඵළවළ කිඹරහ.  ම්ඹහ 

ඳදිංචි යන්න ඵළවළ  කි හභ ශියශඹෝ උහවි ගිඹහ. ඒ යදක්ද? 

උහවි ඹන එ යදක්ද? ශියශඹෝ උහවි ගිටා ටරහ තිශඹේදී 

ෛදය බහයි  යජශආ ෛදය නිරධහනා ංභඹයි අධියණඹ 

ඉදිනාඹට ගිටා ටරහ  "ම්ඹහ ඳදිංචිඹ දුන්ශනොත් අපි දීඳ යහ්තත ළඩ 

ර්ජනඹක් යනහ" කිඹරහ කිඹන එ වනාද? ඒ ඳළවළදිම් 

අධියණඹට අඳවහ කිරීභක්. භභ  ස අධියණ ඇභතිතුභහශන් 

හශේභ අධියණශඹන් ඉ ටලීභක් යනහ  ශම් ම්ඵන්ධශඹන් 

පිඹය න්න කිඹරහ. SAITM ආඹතනඹ උඳහධිඹ ආයම්බ යපු 

හරශආ වු සත් වි සේධ වුශඩු නළවළ. ජනතහ විස්ක්ති ශඳයස්ණ 

නම් ඳහර්ම්ශම්න්තුශ දී වි සේධ වුණහ  භට ශවොට භතයි. නස්ත් 

ඊට වි සේධ ශභොනඹම් ශවෝ විශයෝධතහ යහඳහයඹක් එදහ  තිබුශඩු 

නළවළ.  

එස. ද. දිහනහඹ ඇභතිතුභහ ඳහර්ම්ශම්න්තුට ඒ ඳනත් 

ශටුම්ඳත ශනහහ. ඒ ඳහර්ම්ශම්න්තුශ දී ම්භත වුණහ. 

එක්ත් ජහති ඳක්ඹත් එටා අඩු ඳහඩුම් ශඳන්රහ දුන්නහ. 

නස්ත් අපි ඒට වි සේධ වුශඩු නළවළ.  ශඳෞේම් අධයහඳනඹ අද 

යටට අලයයි. ශභොද  ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  

විලසවිදයහරරට භත් ශන වළභ ශශනකුටභ විලසවිදයහරඹට 

ඹන්න අසථහ රඵහ ශදන්න ආඩුඩුට ඵළවළ; ආඩුඩුට ත්ම් 

නළවළ. එංරන්තඹ ත්ශතොත්  උස ශඳශ විඹන් තුනක් භත් 

ශන වළභ ශියශඹකුට ශභොන භ ලටශම් වනා විලසවිදයහරඹක් ඒ 

යශ ල තිශඵනහ. "ඒ" තුනක් න්න අඹට ඹන්න ශවොභ 

විලසවිදයහර තිශඵනහ. Ordinary Passes තුනක් තිශඵන අඹට 

ඹන්න හභහනය භ ලටශම් විලසවිදයහර   තිශඵනහ. නස්ත් අශ්ත 

යශ ල උස ශඳශ භත්න සිඹඹට 80ට විලසවිදයහරඹට 

ඹන්න ඵළවළ.  

ශොශම  භවනුය ව හ ටර ළනි ්රශේලර ඉතහ ශවො 

උස ශඳශ ්රතිපර තිශඵන අඹටත් "ඒ" ශදයි  " ද" එයි 

තිශඵන අඹටත් විලසවිදයහරඹට ඹන්න ඵළවළ. ශම් අඹ කිඹනහ  

Ordinary Passes තුනක් ත්ත අඹත් SAITM එට ගිටාන් 

තිශඵනහ කිඹරහ. Ordinary Passes තුනක් අයශන යජශආ 

විලසවිදයහරරටත් ගිටා ටරහ තිශඵනහ  ළ ටරහඹ ්රශේලශඹන්. 

ළ ටරහඹ ්රශේලශආ Ordinary Passes තුනක් ත්ත අඹ 

විලසවිදයහරඹට ගිටා ටරහ තිශඵනහ. ශොශම  භවනුය  හ ටර 

ළනි ්රධහන දිසත්රික්ම්න් "ඒ" ශදයි  " ද" එයි ත්තත් 

විලසවිදයහරඹට ඹන්න ඵළවළ  Z-Score එ අනු. ඹහඳන 

දිසත්රික්ශඹනුත් "ඒ" ශදයි  " ද" එයි ත්තත් ඹන්න ඵළවළ.  

ගිඹ ආඩුඩු හරශආ තභයි ශම් SAITM ආඹතනඹ ඇති 

ශශේ. අපි ශනොශයි. අඳට දළන් කිඹන්ශන් ශම් ශභයින් අතයභං 

යන්න කිඹරහද? අඳට කිඹන්ශන් ශම් ආඹතනඹ වරහ දහන්න 

කිඹරහද? ආඩුඩුට තීයණඹක් න්න ඵළනා නිහ දළන් ඒ අඹ 

අධියණඹට ගිඹහ. අධියණඹට ගිඹහභ  ෛදය ස විශයෝධතහ 

යහඳහය ඳත්රහ කිඹනහ  "ශම් පිළිත්ශතොත් දීඳ යහ්තත  

ළඩ ර්ජනඹක් යනහ" කිඹරහ. 

 ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ඒ අඳට පිළින්න ඵළවළ. 

අධියණඹට ඒ විධිඹට තර්ජනඹ කිරීභ භභ ටාතන වළටිඹට න 

ආඩුඩුශ  ්රතිඳත්තිඹට ඳටවළනි ක්රිඹහ කිරීභක්. ඒ හයණඹ 

ඳහර්ම්ශම්න්තුශ  අධහනඹට ශඹොස් ය න්නයි භහ ථහ ශශේ. 

ඔඵතුභහට සතුතියි. 

[අ.බහ. 12.01] 

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශත්ළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  අධියණඹට ම්ඵන්ධ 

ඳනත් කීඳඹට අදහශ හච්ඡහ යන ශම් අසථහශ  ඊට 

ම්ඵන්ධ  සණු කීඳඹක් ඉදිනාඳත් යන්න අසථහ රඵහ දීභ 

පිළිඵ ඔඵතුභහට ශඵශවවින්භ සතුතින්ත නහ. 

ඊට ම්න් කිඹන්න ඕනෆ  භට ම්න් ථහ ශ අශ්ත 

බහනහඹතුභහ  එතුභහට තිශඵන ශන ්රලසනඹක් භතු යන්න ඒ 

හරඹ උඳශඹෝගි ය ත්තහ කිඹරහ. එශවභ තභයි භට 

ටාශතන්ශන්.  

 

ගරු ්වහමන් කිරිඇේ  මශත්ළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

හලීන ළදත් ්රලසනඹක්.  

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශත්ළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

හලීන ළදත් ්රලසනඹක්. ඒ   නිහ ඒ ළනත් ඹභක් කිඹන්න 

ඕනෆ. 

 ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  එක් එක් ආඹතනරට 

තිශඵන ශෞයඹ ව එක් එක් ආඹතනරට තිශඵන ඵරතර 

පිළිඵ අඳට අදවස තිශඵනහ. ඒ හශේභ අපි ඕනෆ තයම් දළ 

තිශඵනහ  ඒ වළභ ආඹතනඹක් පිළිඵභ භවජනඹහ ඹම් අදවක් 

ඉදිනාඳත් යන සබහඹක්. ශම් ඳහර්ම්ශම්න්තුශ  භවය ඳනත් 

ශටුම්ඳත් ම්භත ය න්න අසථහරදී ජනතහ 

ඳහර්ම්ශම්න්තු ශඟට ඇවි ටරහ  "ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත ම්භත 

යන්න එඳහ" කිඹරහ උේශකෝණ යන වළටි අපි දළක්හ. ඒ 

ජනතහශේ අදවස ඉදිනාඳත් කිරීශම් එක් රභශ දඹක්. භහජශආ 

විලහර ආන්ශදෝරනඹට තුඩු දී තිශඵන ළටලුක් පිළිඵ 

අධියණශආ නඩුක් විබහ න ශොට -වළභ නඩුක්භ 

ශනොශයි- ඹම් ඹම් ඳහර්ලස අධියණඹ ඉදිනාපිටට ගිටාන් ඒ පිළිඵ 

ඹම් ක්රිඹහ භහර් අනුභනඹ යරහ තිශඵනහ. ශම් ඒ හශේ 

ඳශස්ළනි අසථහ ශනොශයි. ඔඵතුභහ- 

 
ගරු ්වහමන් කිරිඇේ  මශත්ළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

හභහීට විශයෝධතහ යහඳහයඹක් තිබුණහ නම් භක් නළවළ. 

ඒශො ටශරෝ කි ශ   "අධියණඹ ඒ ශියඹන් ම්ඹහ ඳදිංචි කිරීභට 

තීයණඹ ශශොත්  දීඳ යහ්තත ළඩ ර්ජනඹක් යනහ" කිඹරහ. 

ඔවුන් වදන්ශන්  අධියණශආ තීන්දුට ඵරඳෆභක් යන්න ශන්.  

421 422 
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ගරු අනුර දිවළනළයක මශත්ළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එතළන කිසිශේත්භ එළන්නක් නළවළ. භභ දළක්හ. ඡහඹහරූඳ 

ව- 
 

ගරු ්වහමන් කිරිඇේ  මශත්ළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එශවභ කිඹරහ තිශඵනහ. 
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශත්ළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එතළන තිබුශඩු ඉතහභ  නිවඬ වහ හභහීට උේශකෝණඹක්. 

 ස බහනහඹතුභනි  අඩුභ තයමින් ඔවුන්ශේ ස්ඹත් 

ශඳශනන්න තිබුශඩු නළවළ. ස්ඹත් වශනයි ටාටිශආ. ඒ තභයි 

ඇත්ත. ඒ ශඵෝ හ  අ ටරහ ශන  ස්ඹ වශනයි ටාටිශආ. භහ ටාතන 

වළටිඹට අධියණඹත් භහජ භතඹ ළන ළරකි ටරක් යන්න 

ඕනෆ.  
 

ගරු ්වහමන් කිරිඇේ  මශත්ළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ස්ඹ හශන කීඳ ශදශනකු ටාටිඹහ. වළඵළයි  රූඳහටානිඹට 

ථහ ශහ. ථහ යරහ කි හ  "ඒ ශියඹන් ම්ඹහ ඳදිංචි ශශොත් 

අපි ළඩ ර්ජනඹක් යනහ" කිඹරහ. 
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශත්ළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 ත්තීඹ මිති යහඳහයඹක් තභන්ශේ ටනක් ජඹග්රවණඹ 

කිරීභ වහ යන ඵරඳෆභක් තිශඵනහ. ඒ තභයි  ත්තීඹ මිති 

යහඳහයශආ සබහඹ. ඔවුන් ඹම් ශදඹක් ශනුශන් හච්ඡහ 

තිශඵනහ; ම්ඛිත දළනුම් දීම් යනහ; විවිධ උේශකෝණ යහඳහය 

තිඹනහ. අහනශආදී ඔවුන් කිඹනහ  "අපි ටාතන ආහයශඹන් 

ශම් ටන ජඹග්රවණඹ යන්ශන් නළත්නම්  ළඩ ර්ජනඹට 

ඹනහ" කිඹරහ.  

ඹව ඳහරනඹ ශොඩනළඟීශම් දී ඒ අයිතිඹත් පිළින්න ඕනෆ 

කිඹරහයි භභ ටාතන්ශන්. ඒ අයිතිඹ ඳශරහ  "ශභඹ අධියණඹට 

යන රද අඳවහඹක්   ඔවුන් අධියණඹ වස්ට ශන ඹහ යුතුයි" 

කිඹරහ ශභතළනට ඇවි ටරහ තභන්ශේ ස්ේධ  තක්ඩි වුභනහ 

ඉටු ය ළනීභ ශනුශන් අධියණඹ උඳශඹෝීත ය න්නහ. 

අපි ඒ වුභනහ ඉටු ය න්න අධියණඹ උඳශඹෝීත ය න්න 

ඕනෆ නළවළ. කිනාඇ ටර ඇභතිතුභනි  එභ ශඳෞේම් ෛදය 

විදයහරශආ ඉතිවහඹ  එටා ආයම්බඹ ශද ඵළලුශොත් ඒ ශියඹන්ට   

ඒ ෛදය සන්ට - 
 

ගරු ්වහමන් කිරිඇේ  මශත්ළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භභ ඳටන් ත්ශත් නළවළ. 
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශත්ළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔ . ඔඵතුභහ ඳටන් ත්ශත් නළති එ ඇත්ත. වළඵළයි  දළන් 

ඔඵතුභහ ආඩුඩුශ ; ඔඵතුභහ දළන් අභහතයයඹහ; එටා කි 

යුත්තහ ඔඵතුභහ; ඒ නිහ ඔඵතුභහට දළන් ශම් ්රලසනශඹන් 

ළරශන්න ඵළවළ. "භභ ඳටන් ත්ශත් නළවළ  ඒ හරශආ ඳටන් 

ත් අඹ ඒ ඵරහ න්න ඕනෆ  භට දළන් ඵළවළ" කිඹරහ ඔඵතුභහට 

කිඹන්න ඵළවළ. ඔඵතුභහශේ ය භත තභයි ශම් උය චර භහරඹ 

ළටිරහ තිශඵන්ශන්. ඒ භභ දන්නහ. ශම් ටු ඔටුන්න ළටිරහ 

තිශඵන්ශන් ඔඵතුභහශේ ටා භත. ඒ නිහ එඹ හධහයණ ශර 

විඳීභ වහ භළදිවත් න්න ඔඵතුභහට  කීභක් තිශඵනහ. ඒ 

ඔඵතුභහශේ හර්ඹ බහයඹ. ඒ ඔඵතුභහට අත්වනාන්න ඵළවළ.  ශම් 

ආඹතනඹ අතිලඹ ංචනි  තක්ඩි ආඹතනඹක්. ශම් ආඹතනඹ 

ආයම්බශආ සිටභ ශශේ ශඵො සක්. ශම් SAITM ආඹතනඹ 

කි ශ    සසිඹහනු උඳහධිඹක් ශදනහඹ කිඹරහයි. ශම් 

ආඹතනශඹන්  සසිඹහනු උඳහධිඹක් ශදනහද? නළවළ  ඒ 

ශඵො සක්. ශම් ආඹතනශඹන් කි ශ  අවු සදු කීඳඹක් ශභටා 

උන්හ ඉතිනා අවු සදු කීඳඹ වහ  සසිඹහට ඹනහ කිඹරහයි. 

එශවභ ශහද? ශම් ශඵො සක්. ශම් ආඹතනශඹන් ඉසශ ටරහභ 

කි ශ  ෛදය උඳහධිඹ රඵහ ළනීභ වහ ෛදය බහශ  

අනුභළතිඹ තිශඵනහ කිඹරහයි. ඒ ශඵො සක්. ඒ නිහ ශම් 

උඳශත් සිටභ- 
 

ගරු ්වහමන් කිරිඇේ  මශත්ළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අධියණඹට තීන්දු ශදන්න ඉඩ වනාන්න. අධියණඹ 

ඉදිනාඹට ගිටා ටරහ විශයෝධතහ යහඳහය යන්ශන් ඇයි? 
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශත්ළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භභ කිඹන්නම්. ශම් ආඹතනඹ උඳශත් සිටභ ශන ගිඹ 
ංචනි  තක්ඩි ක්රිඹහදහභඹට එශයටා ශම් යශ ල ෛදය 

ශියඹන් හශේභ ශම් යශ ල නිදවස අධයහඳනඹ පිළිඵ 
ළරකි ටරක් දක්න  ෛදය  ත්තිශආ ඹම් ්රමිතිඹක් අශ්තක්හ 

යන සිඹලු ශදනහශේභ විශයෝධඹක් තිශඵනහ. අධියණ ඉදිනාපිට 

සිදු ව රවහරී තත්ත්ඹන් අපි දළරහ තිශඵනහ.  ස 
ඇභතිතුභනි  ඳසු ගිඹ හරශආ අධියණ ඉදිනාපිට සිදු ව ඹම් ඹම් 

රවහරී තත්ත්ඹන් පිළිඵ ඔඵතුභහත් දන්නහ. එශවභ 
රවහරී තත්ත්ඹක් එදහ සිදු වුශඩු නළවළ. ඒ නිහ එතළන 

කිසිශේත්භ අධියණඹට අඳවහ කිරීභක් ශවෝ අධියණශආ 
සහධීන තීන්දුක් ළනීභ වහ යන අනිඹම් ඵරඳෆභක් 

තිබුණහඹ කිඹනහ නම්  ඒ ස්ළුභනින්භ ළයදියි. ඒ අදවට අපි 
වි සේධයි. වළඵළයි  අධියණශආ තිබුණු සහධීනත්ඹත්  ඒට 

තිශඵන උත්තරීතයබහඹත් උඳශඹෝීත ය ශන ඒ ටන් 

යහඳහයශආ ශඹදුණු ෛදය සන්ශේ වහ ශියයින්ශේ නළඟී සිටීභ 
භර්දනඹ කිරීශම් ආඹතනඹක් වළටිඹට අධියණඹ උඳශඹෝීත ය 

න්න ඔඵතුභහ උත්හව යනහ නම්  එඹ කිසිශේත්භ පිළිතයුතු 
නළවළ කිඹන එ තභයි අඳශේ අදව   ස නිශඹෝජය 

ථහනහඹතුභනි. 

භභ ඊශඟට  ස අධියණ වහ බුේධ ලහන ඇභතිතුභහ 
ඉදිනාඳත් ය තිශඵන ශඹෝජනහ පිළිඵ හච්ඡහට ඵඳුන් 
යන්න ළභළතියි.  ශරෝඹ ශශශ ශඳොශශන් එතු ශරහ 
තිශඵනහ නම්  ශරෝඹ න්නිශ දනශඹන්  එතු ශරහ 
තිශඵනහ නම්  ශරෝඹ භනහභනශඹන් එතු ශරහ 
තිශඵනහ නම්  ශරෝඹ තහක්ණශඹන් කි ලටු ශමින් තිශඵනහ 
නම්  ඒ ශරෝඹත් එක් අධියණ ඳේධතිඹ ළට ළසීභ ළයදි 
නළවළයි කිඹරහ අපි පිළින්නහ. ඒ නිහ ශරෝඹ කුඩහ න්න  
කුඩහ න්න  යහජයඹන් විවිධහහයශඹන් ීටඳ න්න  ීටඳ න්න 
අධියණ ක්රිඹහම්ඹ තුශත් ඔවුන්ශේ වශඹෝීතතහන් ර්ධනඹ 
ය ළනීභ අතිලඹ ළදත් කිඹරහ භහ ටාතනහ. ඒ වහ දයන ශම් 
්රඹත්නඹට අශ්ත වහඹ රඵහ ශදන අතය  ඒ ඉතහ ළදත් 
්රඹත්නඹක් ශරත් අපි රනහ.  ස විජඹදහ යහජඳක් 
ඇභතිතුභනි  වළඵළයි ඔඵතුභහ යහජයඹන් ණනහක් කි හ. 
එක්ත් අයහබි එීටර් යහජයඹත් - UAE - ශම්ට ඇතුශත් ශරහ 
තිබුණහ නම් ශවොයි කිඹරහ භභ  ටඳනහ යනහ. භභ දළපු 
විධිඹට ශම් රළයිසතුශ  UAE තිබුශඩු නළවළ.  
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ඳහර්ම්ශම්න්තු 

ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

 ස අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභනි  United Arab Emirates 

ශම් රළයිසතුට ඇතුශත් කිරීභ වහ ඇත්තටභ ීටට ශොඩක් 

හරඹට ශඳය එනම්  2012 ශඳඵයහනා ශදශනිදහ තභයි අභහතය 

භඩුඩරඹ අනුභත යරහ තිශඵන්ශන්. ගිවිසුභ අත්න් යරහ 

තිශඵනහ  2014 ජනහනා 27 ළනිදහ. ළ ල ඳත්රශආ ඳශ ශරහ 

තිශඵන්ශන්  2014 අශෝසතු 29 ළනිදහ. 

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශත්ළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 ස ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ ථහ ශ අසථහශ දී භභ ඇහුහ  

ශභභ අශනයෝනය ඵළඳීම් තිශඵන්ශන් අධියණශආ විබහ න 

 සණක් ම්ඵන්ධ ඳභණද  ඳරීක්ණත් ශම්ට ඇතුශත්ද 

කිඹරහ. එතශොට ඔඵතුභහ ශඳන්හ දුන්නහ  ශදභ ශම්ට 

ඇතුශත් ඵ. දළන් මූරය අඳයහධ විභර්ලන ශො ලඨහශආ ඹම් 

ඳරීක්ණඹක් සිදු ශමින් තිශඵනහ  ඳසු ගිඹ හරශආ විශදස 

ඵළංකුර ස්ද ට තළන්ඳත් කිරීභ පිළිඵ.   

 

ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

 ස අනුය කුභහය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ අවපු හයණඹ 

ම්ඵන්ධ 2002 අං 25 දයන හඳයහධී හයණහර දී 

අශනයෝනය වශඹෝීතතහ දළක්වීශම් ඳනශත්  "ඳනශත් අයස්ණ" 

ඹටශත් තුන්න න්තිශආ ශභශේ වන් වී තිශඵනහ: 

"ශම් ඳනශත් අයස්ණ නුශආ ඳවත වන්  සණු ද ඇතුළු  හඳයහධී 

හයණහර දී ශ්රී රංහ විසින් වශඹෝීතතහ දළක්වීභ වහ රඵහළනීභ 

පිළිඵ විධිවිධහනඹ ඳවසුයලීභ ඹ."  

හඳයහධී හයණහරදී  ඒ කිඹන්ශන් ඹම් හයණඹක් 

අඳයහධඹක් ශර ළරකිඹ වළකි තත්ත්ඹට ඳත් ශ  නම්  ඒ 

හයණහ සිඹ ටර ශම්ට ඇතුශත් ශනහ. ඒ නිහ ඒ ම්ඵන්ධ 

අශනයෝනය වශඹෝඹ රඵහ ළනීභට වළකිඹහ රළශඵනහ.  

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශත්ළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔ . දළන් රඵහ ත යුතුයි.  

 ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ඳසු ගිඹ හරශආදී ්රලසනඹක් 

ඳළන නළඟුණහ. ළබින ල ්රහලයඹහ කිඹන එ ශන් ආඩුඩුශ  

්රහලඹ වළටිඹට දකින්න තිශඵන්ශන්. ඔහු ඉතහ ඳළවළදිම් කි හ  

ඩුඵහයි යශ ල ශඩොරර් බිම්ඹන 1.3 ස්දරක් තළන්ඳත් ශොට 

තිශඵන ඵත්  ඔහු ඒ ගිණුම් අං ව ස්ද ට ්රභහණඹ දන්නහ 

ඵත්. එතශොට ්රලසනඹ ශරහ තිබුශඩු  ඒ ශනභ යහජයඹක් 

නිහ අශ්ත ඳරීක්ණ ටයුතු වහ දහඹත්ඹ රඵහ ළනීභ වහ 

තිශඵන දුසයතහ ශවේතු ශොට ශන ඒ ඳරීක්ණ ටයුතු 

අඩඳණ ශරහ තිශඵනහ කිඹන එයි.  ශම් ගිවිසුභ අත්න් ශශේ 

2014 ශර් නම්   එශවභ නම් දළන් ශම් ඵළඳීම් එක් ඒ වහ 

අඳට ඉඩඩ රළශඵනහද කිඹන හයණඹ  භභ  ස අධියණ 

ඇභතිතුභහශන් දළන න්න ළභළතියි.  

ශදන  සණ ශම්යි. ශම් වහ භහන ශරභ යුක්ශර්න 

යහජයඹත් එක් ඇති වුණු ළටලුක් තිශඵනහ. මිේ ්රවහය 

ඹහනහ මිරදී ළනීශම්දී ශ්රී රංහ යජඹ ව යුක්ශර්න යජඹ අතය -

යහජයඹන් ශදක් අතය- ේවිඳහර්ලසවි නුශදනුක් වළටිඹට එඹ 

සිදු වුණහ කිඹරහ තභයි අර්ථ ථනඹ යරහ තිබුශඩු. වළඵළයි ස්ද ට 

ගිටා ටරහ තිබුශඩු යුක්ශර්නඹට ශනොශයි. ශනත් භහභක් 

වයවහ තභයි ස්ද ට ගිටා ටරහ තිශඵන්ශන්. ඒ පිළිඵ ඳරීක්ණඹක් 

දළන් ඳළළත්ශනහ. විශේල ටයුතු අභහතයතුභහ ගිටා ටරහ ඹම් 

ගිවිසුභක් අත්න් යරහ තිබුණහ. ශශේ වුත් ශම් නීතිඹ අනු 

අඳට දළන් පුළුන්භ රළශඵන්න ඕනෆ  යුක්ශර්න යජඹ ඒට 

ඇතුශත් ශනහ නම් ඒ යහජයඹන්ශන්  අලය න ශතොයතු ස 

රඵහ ළනීභට. භහ ශඳනී සිටිශආ අන් යක් වහත් ශනොශයි. 

අශ්ත යශ ල සිදු වී තිශඵන ඵයඳතශ මූරය අඳයහධරට යට තුශ 

ඳභණක් ශනොශයි  යශටන් ඵහටාය යහජයඹන්  ඵළංකු ව ශනත් 

නීතිභඹ ආඹතන ම්ඵන්ධ වී තිශඵන නිහ ඳරීක්ණ ටයුතු 

වහ ඒ යහජයඹන්ශේ අශනයෝනය දහඹත්ඹ රඵහ ළනීභට ශම් 

නිඹභඹ වයවහ අඳට පුළුන්භ රළශඵනහ නම්  ඒ ඉතහභ 

ටාතය තත්ත්ඹක් කිඹහ භහ  ටඳනහ යනහ. ශභඹ ම්භත 

කිරීභකින් ඳසු ඒ වහත් ඉදිනා ක්රිඹහභහර් නීවි කිඹරහ භහ 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. 

ඊශඟ හයණඹ වළටිඹට භහ ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹොස් 

යන්න ළභළතියි  ඔඵතුභන්රහ ඉදිනාඳත් ශ භළතියණ 

්රහලනශආ වන් වුණු හයණඹක් පිළිඵ. එටා ඉතහ 

ඳළවළදිම් වන් ය තිබුණහ   ංචහ වහ දණ පිළිඵ විශලේ 

අධියණඹක් පිටාටුන ඵ. ංචහ දණ පිළිඵ ඳරීක්ණ ව 

නඩු ක්රිඹහම්ඹ දිඹත් ශමින් තිශඵන්ශන් ශොශවොභද කිඹරහ දළන් 

අපි දන්නහ. දළන් ඒහ ඹම් ්රභහණඹට දිනඳතහ විහලඹ න 

ශටම් නහටයඹක් හශේයි. ශභහ නහටයඹක් හශේයි. ඒ 

තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. චදිතඹහ එනහ; ළභයහ ටි 

අස්ණහ ශන ඉන්නහ; චදිතඹහ ඇතුශට ඹනහ; ආඳසු එළිඹට 

එනහ. ඊට ඳසු "action" කිඹනහ; "action" කිඹන ශොටභ 

්රහලඹක් යනහ; ආශඹත් එළිඹට එනහ; හවනඹට නන්නහ; 

නන්න හවනඹත් ශඳන්නහ. ශම් නහටඹ තභයි දිඹත් ශමින් 

තිශඵන්ශන්. ඊට ඳසු ත නඩු දිනඹක් දභනහ  භහ තුනට 

ඳසු. ඊට ඳසු ත නඩු දිනඹක් දභනහ  භහ වතයට ඳසු. 

වති ලශඹන්භ තස්න්නහන්ශේරහශේ ආඩුඩු තිශඵන ශතක් 

ඒ නඩුර තීයණඹක් රළශඵන්ශන් නළවළ. ඒ තභයි ඇත්ත 

ථහ. ඒ දළන් ඒ ශො ටශරොත් දන්නහ.   

ශම් අධියණ ක්රිඹහම්ශආ තිශඵන දුඵරතහ නිහ - ඒ 

ඔඵතුභහශේ ළරැේදක්ත්  අධියණ ඳේධතිශආ ළරැේදක්ත් 

ශනොශයි. ශභනහයණ ඳේධතිශආ ඇති වී තිශඵන ළටලු 

ණනහක් තභයි ඒට ශවේතු න්ශන්. - නඩු විබහ වීභ ඳභහ 

වීභට ශවේතු වී තිශඵන ළටලු ශවේතු ශොට ශන තභයි ංචහ වහ 

දණ පිළිඵ විශලේ අධියණ ඳේධතිඹක් පිටාටුනහඹ කිඹන 

ශඹෝජනහ තස්න්නහන්ශේරහශේ භළතියණ ්රහලනඹට ඇතුශත් 

ශශේ. වළඵළයි දළන් අවු සදු එවභහයට ආන්න හරඹක් ත 

ශමින් තිශඵනහ. එළනි අධියණඹක් පිටාටු වීභ පිළිඵ 

තභත් කිසිදු තීන්දු තීයණඹක් ත් ඵක් ශඳන්නුම් යන්ශන් 

නළවළ. භභ ඔඵතුභහශන් දළන න්න ළභළතියි  දළනට 

අභහතයහංලඹ ඇතුශශේ එළනි හච්ඡහක් සිදු වී තිශඵනහද  ඹම් 

ළබින ල ඳත්රිහක් ස ශොට තිශඵනහද  ඒ වහ නීතිඹක් 

ස ශොට තිශඵනහද කිඹරහ. ශම් විශලේ අධියණ ඳේධතිඹක් 

පිටාටුවීභ ශශයටා ඔඵතුභහ අනුභනඹ ය තිශඵන්ශන් 

යහහය ක්රිඹහ භහර්ඹක්ද කිඹරහ දළන න්න ළභළතියි.  

 

ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

 ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි   ස භන්ත්රීතුභහ දන්නහ 

විධිඹට ඒ පිළිඵ මූම් ලශඹන් විශලේ ජනහධිඳති ඳරීක්ණ 

ශොමින් බහක් දළනට ක්රිඹහත්භ ශනහ. ඊට අභතය අලුත් 

අධියණ ඳේධතිඹ ඳත් කිරීභ ම්ඵන්ධ ශනභ නීතිඹක් ශන 

එනහට ඩහ ශම් නවිට අලුත්භ ආඩුඩුරභ යසථහක් 

ම්ඳහදනඹ යමින් ඳතින නිහ අලුත් අධියණ රභ ඇතුශත් 
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අලුත් අධියණ ඳේධතිඹක් ම්ඵන්ධ ශම් ශ රහශ  අඳට 

ශඹෝජනහ ඉදිනාඳත් ශමින් ඳතිනහ. ඒ හශේභ ඒහ හච්ඡහ 

ශමින් ඳතිනහ.  ස අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ අශ්ත 

ශභශවයුම් මිටුශ  - Steering Committee එශක්- ඉන්නහ නිහ ඒ 

ළන දන්නහ. දළන් ඒ පිළිඵ ශනභ අනු මිටුකුත් ඳත් 

යරහ තිශඵනහ   ස යවුෂස වකීම් ඇභතිතුභහශේ 

බහඳතිත්ශඹන්. ඒ තුළින් අපි එඹ ක්රිඹහත්භ යන්න 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. 

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශත්ළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි   ස ඇභතිතුභහශේ පිළිතුය 

වුශඩු  මූම් ලශඹන් ඒ පිළිඵ ජනහධිඳති විභර්ලන ශොමින් 

බහක් ක්රිඹහත්භ ශන ඵයි. ඒ කිඹන්ශන් එ නහටඹ 

ඳසුතරඹ මූරය අඳයහධ විභර්ලන ශො ලඨහඹ නම් ඊශඟ 

නහටශආ ඳසුතරඹ තභයි  ඵයඳතශ මූරය ංචහ විභර්ලන 

ජනහධිඳති ඳරීක්ණ ශොමින් බහ. ඒ අයටත් ඩහ 

නහටඹක්. ශභොද  භභ ශම් ඳහර්ම්ශම්න්තුශ දී අභළතිතුභහශන් 

ඇසුහ  ජනහධිඳති විභර්ලන ශොමින් බහ විසින් ශම් නවිට 

අන් ශොට තිශඵන ඳරීක්ණ ණන ශොඳභණද කිඹහ. එතුභහ 

කි හ  "එක්ත් අන් ශොට නළවළ. කිසිදු හර්තහක් තභ 

ඉදිනාඳත් ශොට නළවළ" කිඹහ. භභ දන්නහ  හර්තහ ශදක් ඉදිනාඳත් 

ශහ කිඹහ. අභළතිතුභහ කි ශ   හර්තහ එක්ත් ඉදිනාඳත් ශශේ 

නළවළ කිඹහ ජනහධිඳති ශ ටම් හර්ඹහරශඹන් එතුභහට කි  

ඵයි. භභ දන්නහ  ශදක් ඉදිනාඳත් ශ  ඵ. එයින් එක් තභයි  

අයිටීඑන් නහළිහශ  මූරය අඳයහධඹ පිළිඵ ඉදිනාඳත් ය 

තිශඵන ඳරීක්ණ හර්තහ. අශනක් එ  ීටස් ඳශහශත් සිදු වුණු 

ඳහනානා වහනිඹක් පිළිඵ ඉදිනාඳත් ය තිශඵන ඳරීක්ණ 

හර්තහ. වළඵළයි  අග්රහභහතයයඹහ ශම් ඳහර්ම්ශම්න්තුට කි ශ  

එක්ත් ඉදිනාඳත් යරහ නළවළ කිඹහයි. නස්ත් ඉදිනාඳත් ශහ.  

ශොමින් බහ ඕනෆ තයම් ශම් යශ ල ශොඩනළඟී තිශඵනහ. 

භට භතයි  1994 ර්ශආදී චන්රිහ කුභහයණතුං භළතිනිඹ 

අතු සදවන්වන් පිළිඵ ශොමින් බහක් පිටාශට හ. ඒ හර්තහ 

ශදභ භහ තු තිශඵනහ. වළඵළයි  ශභොක්ද සිේධ ශන්ශන්?  

2015 ජනහනා භහශආ 08 ළනි දහ ජනයභ තිබුශඩු එතළන 

ශනොශයි. ජනහනා භහශආ 08 ළනි දහ රළබුණු ජනයශම් එට 

ඳළති ආඩුඩු බි ළ ලටවීභ වහ  ංචහ  දණ වහ නහසතිඹට 

එශයටා ්රඵර වඬක් තිබුණහ. ඒ වඬ කිසි ශේත්භ ශඵො සක් 

ශනොශයි; ්රරහඳඹක් ශනොශයි. එදහ  ජනහනා භහශආ 08 ළනි 

දහට ශඳය කි හටත් ඩහ ළඩියි  ජනහනා භහශආ 08 ළනි දහයින් 

ඳසු ශවළිදයවු වුණු  සණු.  ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  

ජනහනා භහශආ 08 ළනි දහට ශඳය අපි ශ දිහශ  ඹම්  සණක් 

ළන කි හ නම් ඊට ඩහ ඵයඳතශයි  ඇත්ත තත්ත්ඹ. වළඵළයි  ඒ 

නිහ තභයි ඒ වහභ ව විශලේ අධියණ ඳේධතිඹක් පිටාටුනහ 

කි ශ . දළන් ඒ අලුත් යසථහට ස්හ ශන්න ශවෝ -  ස 

භශනෝ ශන්න් ඇභතිතුභහත් ශම්  ස බහශ  ඉන්නහ. භභ 

ටාතන්ශන් අලුත් යසථහට ශභොක්ද ශන්ශන් කිඹහත්  එටා 

ශශය ශොශවොභ ශයිද කිඹහත් අපි හටත් ඹම් ං ටඳඹක් 

තිශඵනහ. ඒ නිහ අලුත් යසථහට  ස්හ වීභ ශවෝ ජනහධිඳති 

විභර්ලන ශොමින් බහට ස්හ වීභ ශවෝ ශනොශයි ශ යුත්ශත්. 

ශම් ංචහ  දණ පිළිඵ විශලේ අධියණ ඳේධතිඹක් පිටාටුහ ශම් 

වභහය ශොට තිශඵන ඳරීක්ණ ශ ත් අධියණඹට ඉදිනාඳත් 

ශොට දඬුම් රඵහ දිඹ යුතුයි. එශේ ශශය යන්ශන් නළතු 

ශම්හ නිම් නහටඹන් ඵට ඳත්වීශභන් ශශය වීශම් 

තත්ත්ඹක් තභයි  දළන් භතු ශරහ තිශඵන්ශන්.  

 ස ඇභතිතුභනි  ඒ නිහ ශදළනි  සණ වළටිඹට භභ ඒ 

 සණ ශශයටා ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹොස් යනහ. 

තස්න්නහන්ශේරහ භළතියණ ්රහලනශආ වන් යන රද ඳනාදි 

ංචහ සිදු යන රද දෂිතඹන්ට දඬුම් රඵහ දීභ වහ විශලේ 

අධියණ ඳේධතිඹක් පිටාටු විඹ යුතුයි. භට ටාශතන විධිඹට 

ර්තභහනශආ සිටින භවය අභහතය සන්ශේ ක්රිඹහ රහඳඹනුත් 

ඒ වකුශන්න ශවේතු හධ ශනහද දන්ශන් නළවළ. "ශම් 

අධියණ ඳේධතිඹට ගිශඹොත් භහය ළඩක් ශන්ශන් කිඹහ" 

ළරකි ටරක් යනහද දන්ශන්ත් නළවළ.  ස නිශඹෝජය 

ථහනහඹතුභනි  ඒ වළ සණු ශොට ශම් ංචහ  දණ පිළිඵ 

විශලේ අධියණ ඳේධතිඹක් පිටාටුවීභ අත් වළරීභට කිසිදු ශවේතුක් 

නළවළ. ඒ නිහ එඹ ශ යුතුයි කිඹන එ තභයි  ශදළනි 

ශඹෝජනහ න්ශන්.  ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  තුන්ළනි 

ශඹෝජනහ තභයි  - 
 

ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

 ස භන්ත්රීතුභනි   අශ්ත යශ ල අධියණ ඳේධතිඹ පිටාටුවීශම්දී -
දළන් ඳතින ඒහ ශවෝ අනහතශආ පිටාටුන ඒහ- 1978 ශදන 
ජනයජ ආඩුඩුරභ යසථහශ  යහස්ට පිටින් ටයුතු යන්න 
ඵළවළ. අශ්ත යශ ල අධියණ ඳේධතිඹ ඇති කිරීශම් රභශ දඹ 
පිළිඵ ජනතහශේ මූම් අයිතිහසිම් ඳනාච්ශේදඹ තුශ වන් 
ය තිශඵනහ. ඳසු ගිඹ යජඹ ඳළති හරශආ සිදු වුණු අඳයහධ 
කිඹහ - 

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශත්ළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 ස ඇභතිතුභනි  අපි දව ට 12.30ට දිහ ආවහයඹ වහ 

බහශ  ටයුතු නතය යන්න තිශඵනහ. 
 

ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ශවොයි. භහශන්න. භභ ශටිශඹන් වන් යන්නම්. ඳසු 
ගිඹ යජඹ හරශආ සිදු වුණු අඳයහධම්න් ශතෝයහ ත් ්රභහණඹක් 
ශනත් අධියණඹ අවන්න ඕනෆඹ  අශනක් නඩු තත් 
අධියණඹ අවන්න ඕනෆඹ කිඹහ විභ අධියණ රභඹක් 
වළදීශම් රභශ දඹක් වහ අශ්ත යශ ල ආඩුඩුරභ යසථහශන් 
අඳට ඉඩ දීරහ නළවළ.  

 

ගරු අජිත් පී. වඳවර්රළ මශත්ළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

තිශඵන එශක්භ යන්න ඕනෆ. 
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශත්ළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

තිශඵන එශක්භ ශන් යරහ යන්න පුළුන්. විශලේ 
අධියණ ශද  තුනක් නම් යරහ ඒ නඩු වහභ ඹන්න පුළුන්. 
ඒ එක්.  ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ශම් ළන කි ශ  භභ 
ශනොශයි. ශභතුභන්රහභ තභයි  ශම් ළන භළතියණ ්රහලඹට 
ම් ශ . භභ දන්ශන් නළවළ  භළතියණ ්රහලනශආ අධියණඹට 
අඹත් ශොට ම්ඹන්න ඔඵතුභහ දහඹ වුණහද  නළේද කිඹරහ. 
ඔඵතුභහභ ම්ඹපු එ තභයි භභ ශම් කිඹන්ශන්. ඔඵතුභහ ඒ 
ම්ඹනශොටත් 1977 ආඩුඩුරභ යසථහ තභයි තිබුශඩු. 
ශභොද  ගිඹ අවු සේශේ ජනහනා 8ළනිදහ කිඹන්ශන් 1977ට ම්න් 
දක් ශනොශයි ශන්. 2015 ජනහනා භහශේ 8ළනිදහ ශන් ශම් 
ම් ශ . එශවනම් 1977ට ඳසශේ තභයි ශම් ම්ඹරහ තිශඵන්ශන්. 
 ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  එශවභ නම් ශම් ම්ඹන 
ශොටභ ස්ශහක්  ශඵො සක් ඵ දළනශන තභයි ම්ඹන්න 
ඕනෆභ තිශඵන්ශන්.  

427 428 



ඳහර්ම්ශම්න්තු 

 ස අජිත් පී. ශඳශර්යහ නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි  ඊශඟ ඔඵතුභහ 

කි  එ. විශලේ ශර ශන් යන රද අධියණ කිටාඳඹක් ශම් 

ශනුශන් නම් යන්න පුළුන්. අපි ඹහඳනශආ විදයහ දළනාඹශේ 

කහතනඹ පිළිඵ ්රලසන ශහට ඳසශේ භට භතයි  ශම් 

ඳහර්ම්ශම්න්තුශ දීභ ඔඵතුභහ ්රහල ශහ  විදයහ දළනාඹශේ කහතනඹ 

පිළිඵ විශලේ අධියණඹක් වයවහ ශම් ්රලසනඹ විබහඹට රක් 

යනහ කිඹරහ. ඒ විශලේ ටයුත්තක් ශර රහ එඹට 

භළදිවත් ශනහඹ කිඹන ්රහලඹ ඔඵතුභහ ශම් ඳහර්ම්ශම්න්තුශ දී 

ශහ. [ඵහධහ කිරීභක්] වනා  විශලේ අධියණඹක් ඇති යනහ 

කිඹරහ කි හ.  

 ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  භශේ ශදළනි  සණට  ස 

ඇභතිතුභහශේ අධහනඹ ශඹොස් යන්න ළභළතියි. අශ්ත 

අධියණ ඳේධතිඹ ශේලඳහරනඹට භළදිවත් ශරහ නළවළ කිඹරහ 

කි හට අපි වු සත් දන්නහ  ඳසු ගිඹ ශදෝහයාශඹෝඹ ශරහශ දී 

අශ්ත යශ ල අධියණ ඳේධතිශආ විලහර ශඵදීභක් ඇති වුණු ඵ. 

ීටට ශඳය  ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  භහජ ්රලසන පිළිඵ 

ඳහර්ම්ශම්න්තුශ  ශඵදීම් ඇතිශරහ තිශඵනහ. ජනතහ අතය විවිධ 

භත ඇති ශරහ තිශඵනහ. නීතිඥප ංම් අතය විවිධ භත ඇති 

ශරහ තිශඵනහ. වළඵළයි  රංහශ  ඳශස්ළනි තහට අධියණ 

විනිසු සන් අතය ශඵදීභක් ඇති වුණහ  ශියහනි ඵඩුඩහයනහඹ 

ටාටපු අග්රවිනිලසචඹහයතුමිඹට  එශයටා ශදෝහයාශඹෝඹක් ශනහපු 

ශ රහශ දී. ඒ ශදෝහයාශඹෝඹ අසථහශ දී ඳළවළදිම් ශඵදීභක් 

අශ්ත අධියණ විනිසු සතුභන්රහ අතය ඇති වුණහ. වළඵළයි  

ශභොක්ද වුශඩු? ආඩුඩු ශදෝහයාශඹෝඹ ජඹග්රවණඹ ශහට 

ඳසශේ ශියහනි ඵඩුඩහයනහඹ භළතිනිඹ අග්රවිනිලසචඹහය 

තනතුනාන් ශනයඳහ වළයරහ  එභ පුටුශ  ශභොවහන් පීනාස භවත්භඹහ 

අග්රවිනිලසචඹහයයඹහ ශර හඩි වුණහට ඳසු අන්න අය ශඵදීභ 

තීයණඹ යරහ විනිසු ස සන් භහ ස යන්න ඳටන් ත්තහ. ඒ නිහ 

රංහශ  භෆත හරශආ ඳශස්ළනි තහට අධියණ ඳේධතිඹ 

ශේලඳහරනඹට රක් යරහ  ශේලඳහරන වුභනහන් භත 

අධියණ විනිසු ස සන්ශේ ශඵදීභක් ඇති යරහ  විනිසු ස සන් 

තළන තළන භහ ස යන්න ඳටන් ත්තහ.  

 ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  භභ ඔඵතුභහට 

උදහවයණඹක් කිඹන්නම්. ශොශම ්රධහන භශවසත්රහත් ලශඹන් 

ටයුතු ශ යසමි සිං්තපුම් භවතහ ඉත් යරහ  ශනත් 

විනිසු සයශඹක් එතළනට ඳත් ශහ. ඒ විතයක් ශනොශයි  

ශොශම ්රධහන භශවසත්රහත් අධියණශආ එට සිටි ටී. යණසිංව 

විනිසු සතුභහ වහ නිලහන්ත පීනාස විනිසු සතුභහ වළය සිඹලුභ අතිශර් 

භශවසත්රහත් ස ඈත ්රශේලරට සථහන භහ ස ශහ. ඒ හශේභ 

ශදෝහයාශඹෝශආදී ඳක්ඳහතී ටයුතු යපු විනිසු ස සන් 

ශොශම අට අධියණ ඳේධතිරට ශනහහ. ඳසු ගිඹ හරශආ 

එශවභ තභයි ටයුතු ශශේ. ඒ නිහ අදත් එදහ අධියණශආ 

සහධීනත්ඹ ශනුශන් ශඳනී සිටි විනිසු සන් ණනහක් දුය 

ඈත ඳශහත්ර නඩු නළති අධියණරට භහ ස යරහ  ළඩ නළති 

අධියණරට භහ ස යරහ  දුසය ඳශහත්රට භහ ස යරහ 

දඩඹශම් ශඹශදමින් තිශඵනහ.  

 ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ඒ දඩඹභ වහ උඳශඹෝීත 

ය න්ශන් අධියණ ශේහ ශොමින් බහයි.  ස නිශඹෝජය 

ථහනහඹතුභනි   ස විජඹදහ යහජඳක් ඇභතිතුභහට අධියණ 

ශේහ ශොමින් බහට භළදිවත්වීභට ඵරඹක් නළතත්  අධියණ 

ශේහ ශොමින් බහශ  ක්රිඹහ රහඳඹ පිළිඵ අපි ශම් 

ඳහර්ම්ශම්න්තුශ  හච්ඡහ යන්න ඕනෆභ තිශඵනහ. ශභභ 

සථහන භහ සවීම් සිදු කිරීභ භන්න් ආන්ශදෝරනහත්භ 

ශදෝහයාශඹෝ ක්රිඹහම්ශආ එට ඳළති යජඹට ඳක් ක්රිඹහ 

ශ විනිසු ස සන්ට ළදත් සථහන රඵහදීභටත්  අශනක් 

විනිසු ස සන්ට ශනස ශොට ළරකීභටත්  ළුතය වහ 

භහළිහන්ද අධියණරදී අ ටරස රඵහ ත් ඵට ශචෝදනහ 

රඵන අඹ ශොශම දිහ අධියණශආ ඉතහ ළදත් අධියණඹ 

න ආදහඹම් ඵදු විබහ යන අධියණඹට ඳත් ශහ. අධියණ 

ශේහ ශොමින් බහ අධියණ නිරධහනාන්ශේ ංභඹ වහ 

ක්රිඹහත්භ කිරීභට එඟ ව අධියණ නිරධහනාන්ශේ සථහන භහ ස 

කිරීශම් ්රතිඳත්තිඹ අධියණ ශේහ ශොමින් බහශ  නිශඹෝජය 

ශ ටම්ශේ භළදිවත්වීභ භත දළන් ක්රිඹහත්භ ශන්ශන් නළවළ. 

විනිසු ස සන් එක් එතු ශරහ අපි ්රතිඳත්තිඹක් වළදුහ.  

 ස විජඹදහ යහජඳක් ඇභතිතුභනි  එතුභන්රහ ශනුශන් 

භහ එටා පිටඳතක් ඔඵතුභහටත් ඵහය දුන්නහ; අභළතිතුභහටත් ඵහය 

දුන්නහ. නස්ත් තභත් ඒ ්රතිඳත්තිඹ ක්රිඹහට නළ ශඟන්ශන් නළවළ. 

අත්තශනෝභති වහ ඔහුශේ ළභළත්ත වහ ්රහදඹ ඳනාදි 

විනිසු ස සන් සථහනත කිරීභ වහ ක්රිඹහත්භ ශනොකිරීශභන් 

ශජයසඨ ව සහධීන විනිසු ස සන් රකිරීශභන් අත ්තතිඹට වහ 

අවනඹට ඳත් තිශඵනහ.  අධියණ ශේඹ වහ ශනත් 

ශේලඳහරන ඵතහ ඇති විනිසු ස සන්ට ව ඵතහ ශනොභළති 

විනිසු ස සන්ට ශනස ශොට ළරකීශම් උදහවයණ ඕනෆ තයම් 

තිශඵනහ. සු්රසිේධ අම් භං ශො ටරශආදී ශේලඳහරන ටාතත්ම් 

වහ ශනත් ඵතහ තිශඵන අඹට අධියණ ශේහ ශොමින් 

බහ රන විධිඹ අපි දන්නහ. එභ සිේධිඹ ඉතහ ඵයඳතශ 

යදක් තිබිඹදී ඔහු ම්ඵන්ධශඹන් දළඩි ආන්ශදෝරනහත්භ වහ 

දළඩි විශයෝධඹක් තිබිඹදී ඳහ අධියණ ශේහ ශොමින් බහ 

නිවඬ සිටිඹහ.  

ශම් යශ ල භතඹක් ශොඩනළන්රහ තිශඵනහ  විනිසු සයශඹක් 

අම්ශඹක් ශොයම් යරහ  ඔහු අධියණඹට ඳළමිණීභ 

භඟවනානහ  අධියණශඹන් ඳළනරහ ඹනහ  අධියණඹට ස්හුණ 

ශදන්ශන් නළති වළංගිරහ ඉන්නහ කිඹරහ. ශම් විනිසු සයඹහ 

පිළිඵ අධියණ ශේහ ශොමින් බහ ත්ත ක්රිඹහ භහර්ඹ 

ශභොක්ද? ළරකිඹ යුතු හරඹක් ත්තහ   ස නිශඹෝජය 

ථහනහඹතුභනි  ඒ පිළිඵ තීයණඹක් න්න. වළඵළයි  

අධියණ ශේහ ශොමින් බහ ඊට වහත්ඳසින්භ ශනත් 

සිේධිඹදී ඉතහ ඩිස්ඩිශආ වහ ක්රිඹහත්භ වී විනිසු ස සන් භහ ස 

ශහ. භහ දන්නහ එළනි සිදුවීම්. ශනත් සිේධිරදී නීතිඹ 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ ශ ත් ශනහ. අශනක් සිේධිරදී ඔවුන්ශේ 

නීතිඹ ක්රිඹහත්භ වීශම් ශ ඹ අඩහශ ශනහ. ඇයි ඒ? තභන්ශේ 

ටාතත්ම් භත  තභන්ශේ වුභනහම් භත තභයි ශම් දඬුම් 

දීශම් ව භහ ස කිරීශම් ක්රිඹහම්ඹට අතීර්ණ ශරහ තිශඵන්ශන්. 

අධියණ නිරධහනාන් අධියණ ශේඹට ශනොළශශඳන 

ආහයශඹන් වළසිරීභ වහ තභ  ත්තිඹට ශනොළශශඳන 

ආහයශඹන් ම්ඵන්ධතහ ඳත්හ ශන ඹන අසථහරදී කිසිදු 

පිඹයක් ත්ශත් නළවළ.  

තද  ශනත් ය ටර ශේඹ වහ විශේල නිහඩු රඵහ 

ළනීශම්දී විවිධ ආහයශඹන් රනහ. භවය අඹ අධියණශආ 

ඳත් වීභ ත් විභ ඒ ශො ටරන් විශදස යටරට ඹරහ 

තිශඵනහ. භවය අඹ විශදස හර්ඹඹක් ශනුශන් කිඹරහ 

ශොච්චය හරඹක් ඉ ටලුත් ඔවුන්ට නිහඩු රඵහ ශදන්ශන් 

නළවළ. ඒ නිහ අධියණ ශේහ ශොමින් බහ  අද අශ්ත යශ ල 

අධියණ ක්ශේත්රශආ සහධීනත්ඹට ඵහධහ යනභ ආඹතනඹ 

ඵට ඳත් වී තිශඵනහ.  

අධියණ ශේහ ශොමින් බහට භහ ස කිරීම්  උස කිරීම්  

නිහඩු  විනඹහනුකර ක්රිඹහ භහර් ඳළ සශ  ශභොක් නිහද? ඒ  

සහධීනත්ඹ ආයක්හ කිරීභ ශනුශනුයි. වළඵළයි  සහධීනත්ඹ 

ආයක්හ කිරීභ ශනුශන් ශොඩ නඟන රද ආඹතන විසින්භ 

තභයි එටා සහධීනත්ඹ විනහල යරහ තිශඵන්ශන්. ඒ නිහ 

ඔඵතුභහශේ විශලේ අධහනඹ ශම් හයණඹ ශශයටා ශඹොස් 

429 430 

[ ස අනුය දිහනහඹ භවතහ] 
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යන්න කිඹරහ භහ ඉ ටරහ සිටිනහ. අධියණ ශේහ ශොමින් 

බහශ  ඇති වී තිශඵන තත්ත්ඹ පිළිඵ ඔඵතුභහ ීටට ඩහ ළඩි 

භළදිවත් වීභක්  යන්න ඕනෆ. වළඵළයි  ඔඵතුභහට ඒ වහ ඵරඹ 

නළති ඵත් භභ දන්නහ.  
 

ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

 ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  එතුභහ ඒ ඉ ටලීභ යපු 

හයණඹ ම්ඵන්ධශඹන් භට ටයුතු යන්න ඵරඹක් තිශඵනහ 

නම් භභ හුඟක් ළභළත්ශතන්භ ඒ ටයුත්ත යනහ.  
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශත්ළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ වනා. 
 

ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

නස්ත් එඹ සහධීන ආඹතනඹක් නිහ ශේලඳහරනඥපයින් 

විධිඹට  ඇභති ස විධිඹට අඳට ඒ පිළිඵ භළදිවත් වීභක් යන්න 

කිසිභ අයිතිඹක් ශවෝ වළකිඹහක් නළවළ. 
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශත්ළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ නිහභ තභයි භභ ශම් ථහ ශභතළන යන්ශන්. ඒ ශභොද 

දන්නහද   ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි? ශම් 

ඳහර්ම්ශම්න්තුශ දී අපි සහධීනත්ඹන් පිළිඵ ථහ යනහ . 

ශම් යශ ල අධියණශආ සහධීනත්ඹ  ළදත්භ සහධීනත්ඹක් 

ශර අපි රනහ.  සහධීනත්ඹ ආයක්හ ය ළනීභ 

ශනුශන් තභයි සහධීන අධියණ ශේහ ශොමින් බහ 

ශොඩ නළඟුශ . ඒ  ඇභතියඹහට ඵරඹ ශනොදී  ඳහර්ම්ශම්න්තුට 

ඵරඹ ශනොදී  ජනහධිඳතියඹහට  ළබින ල භඩුඩරඹට ඵරඹ 

ශනොදී. අධියණ ශේහ ශොමින් බහශ  ඳයභහර්ථඹභ තභයි  

අධියණ ශේහ සහධීන ඳත්හශන ඹෆභ. වළඵළයි  අද 

ශභොක්ද සිදුශරහ තිශඵන්ශන්? ඒ අයස්ණ ශනුශන් ශොඩ 

නඟන රද අධියණ ශේහ ශොමින් බහභ තභයි අද 

අධියණශආ සහධීනත්ඹට ඵයඳතශ වහනිය තත්ත්ඹක් ඇති 

යරහ තිශඵන්ශන්. ඒ නිහ අධියණ ශේහ ශොමින් බහශ  

ක්රිඹහ රහඳඹට එශයටා ශම් ඳහර්ම්ශම්න්තු ්රඵර වඬක් නළන්ඹ 

යුතු තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] භහ භට රළ ද ඇති ශරහ 

ඵරමින් තභයි ථහ යන්ශන්   ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි. 

ඊශඟට භහ ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹොස් යන්න ළභළතියි  

විශලේශඹන්භ එ ටටීටීඊ රැවිඹන් පිළිඵ ්රලසනඹ ම්ඵන්ධශඹන්. 

තභත් එ ටටීටීඊ රැවිඹන් 150ට ආන්න පිනාක් 

ඵන්ධනහහයර ඉන්නහ. ඉන් භවය අඹ අනුයහධපුය 

ඵන්ධනහහයශආ ඉන්නහ. අනික් අඹ  - 
 

ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

101ක්. 

 
ගරු අනුර දිවළනළයක මශත්ළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

101ට ආන්න පිනාක් ඵන්ධනහහයර ඉන්නහ.   
"දිර්හභර්" කහතනඹ ළනි ශරොකු නඩු තභයි ඒ ශො ටරන්ට 
ශඳන්න්ශන්. එක් ශශනක් "දිර්හභර්" කහතනශආ  

උත්තය ස වළටිඹට ඉන්නහ භභ දළක්හ. වළඵළයි  සිදුශරහ 
තිශඵන්ශන් ශභොක්ද? ඔහු හභහනය ශදභශ පුේරශඹක්. ඔහු ඒ 
ඳශහශත් සර අතු සුේද යනහ. රක්සභන් දිර්හභර් 
ඇභතිතුභහ  කහතනඹ යපු දශේ එතුභහශේ bathroom එ අර 
ව අත්තක් ළපුහඹ කිඹරහ ඔහු අත් අඩංුණට අයශන 
තිශඵනහ. ඔහු අත්ත ඳන්ශන් ඒට ශනොශයි. වළඵළයි  ඔහු 
තභ අත් අඩංුණශ . දළන් අවු සදු 14ට ආන්න හරඹක් ත 
ශමින් තිශඵනහ. වළඵළයි  නඩු ත්ශතොත් දිර්හභර් කහතනඹ. 
නස්ත් සිදුශරහ තිශඵන්ශන් ශභොක්ද? සර අතු සුේද යන 
ශනහ එතළන තිබුණු ව අත්ත ඳපු එයි සිදු ශරහ 
තිශඵන්ශන්. ශභොහු අත් අඩංුණට ත්ශත් දිර්හභර් කහතනශආ 
ළ සහ වළටිඹටයි. වළඵළයි  ඔහුට "ළ සහ" කිඹරහ 
කිඹන්ශන් තුක්කු අයශන ඇවි ටරහ ශඩි තිඹරහ ශවෝ ඔත්තු 
ඵරරහ  ශවෝ ශනොශයි. ශදය අට තිශඵන ත්ත සුේද යන 
ශොට ඔහු ඒ  ශවේ අත්ත ඳපු නියි ඔහුට "ළ සහ" කිඹරහ 
කිඹන්ශන්. වළඵළයි  ඒ ශො ටරන්ට ශභොක්ද ශරහ තිශඵන්ශන්? 
ඒ ශො ටරන් තභ ඵන්ධනහහය ඇතුශශේ ඉන්නහ.  

 ස නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ශම් නශොට අවු සදු 15ක්  

16ක් තශරහ තිශඵනහ. ඒ ශො ටරන් ශොශවන් ශවෝ 
දුයථනඹක් ශවොඹහශන ඵන්ධනහහයශආ ඉශන අඳට  

නිතයභ ථහ යනහ. ඒ ශො ටරන් එ දුක්ළනවි ටරයි 
කිඹන්ශන්. ඒ  ඒ ශො ටරන්ශේ ඳවු ට විනහලඹට ඳත්ශරහ  

ද සන්  විනහලඹට ඳත්ශරහ සිටිනහඹ කිඹරහයි. විශලේශඹන්භ 

ඹහඳනශආ ළරකිඹ යුතු ්රභහණඹකින් අඳයහධ රභ ර්ධනඹ 
ශමින් ඳතින තත්ත්ඹක් තිශඵනහ. බිනා අනහයක්ෂිතයි; 

ද සන් අනහයක්ෂිතයි; ආදහඹම් භහර්ඹක් නළවළ. ඒ නිහ විලහර 
දුක්ළනවි ටරක් තිශඵනහ. ඒ නිහ ඔඵතුභහ ශම් පිළිඵ තත් 

ළඩි ළරකි ටරක් දක්රහ  ඒ පිළිඵ ක්රිඹහභහර්ඹක් නීවි 
කිඹරහ භහ විලසහ යනහ. විශලේශඹන්භ ශම් අඹ remand 

ඵහයශආ ඉන්න අඹ. ඒ ශො ටරන්ට අච්චු යනහ නම් අච්චු 

යන්න; ඔවුන්ශේ නඩු අන්  යනහ නම් ඒ නඩු අන් 
යන්න. ඔඵතුභහ ඒ ශශයටා දක්න ළරකි ටර ශවොයි. ඔඵතුභහ 

ශනභ අධියණඹක් පිටාටුරහ ඒ වහ භළදිවත් වීභට 
දහඹත්ඹ ඳඹරහ තිශඵනහ. වළඵළයි  දළන් සිදු ශරහ තිශඵන 

ශේ ශම්යි. ම්න් ඒ ශො ටරන්ට නඩු ආශ  භහ ශදට විතය 
ළයඹක්. දළන් භහඹට ශදඳහයක් විතය නඩු එනහ. දළන් 

නීතිඥපඹන්ට ශදඳහයක්  ටම් ශදන්න ඕනෆ. දළන් ඒ ශො ටරන් 

ඉන්ශන් ඵන්ධනහහය ඇතුශශේ. වළඵළයි  ති ශදට  ටම් 
ශවොඹහ න්න ඕනෆ. ශභොද  ඔඵතුභහ  ඒ වහභ ව  අධියණඹක් 

පිටාටුරහ තිශඵන නිහ ඒ අධියණශආ ශ ශඹන් නඩු අවනහ. 
ඒ ශවොයි. වළඵළයි  දළන් අය පුේරඹහට ශභොද ශරහ 

තිශඵන්ශන්? භහඹට ශදඳහයක් විතය අධියණඹට ඹන්න ඕනෆ; 
ශදඳහයක් නීතිඥප හසතු ශවොඹහ න්න ඕනෆ. නීතිඥප හසතු ශවොඹහ 

න්න නළති නිහ අද ඒ ශො ටරන්ට භවය නඩුරට ස්හුණ 

ශදන්න ඵළනාශරහ තිශඵනහ. ඒ පිළිඵත් ඔඵතුභහශේ අධහනඹ 
භහ ශඹොස් යනහ. 

 

ගරු අජිත් පී. වඳවර්රළ මශත්ළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

 ස භන්ත්රීතුභහ  ඔඵතුභහ වන් ශහශන් ත්රසතහදී ටයුතු 
පිළිඵ ශනභ භවහධියණඹක් ඇති යන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. 
එශවනම් ඒ තර්ඹභ ශම්ට න්න පුළුන්ශන්. දණඹ ළනත් 
ශවොඹන්න ශනභ භවහධියණඹක් පිටාටුන්න. භවහධියණ 
එක්  ශදක්  තුනක්. ශම් යශ ල මිනිසසු අධියණඹ ළන ්රලසන 
යන්ශන් නළවළ. 

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශත්ළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අනිහර්ඹශඹන්භ. එතශොට 1978 ආඩුඩුරභ යසථහට 
ඵහධහ ශන්ශන්ත් නළවළ.  
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ඳහර්ම්ශම්න්තු 

 ස විශේල ටයුතු අභහතයතුභහ ශභය භහන ටාමිම් 

වුන්සිරඹ වස්ශ දී hybrid අධියණඹ පිළිඵ එඟතහට 

ආහද  දළන් අඳට 1978 ආඩුඩුරභ යසථහ අනු එළනි 

අධියණඹක් පිටාටුවීභට වළකිඹහක් තිශඵනහද  විශදස යටර 

විනිසු සන් ඳත්ශො ට අශ්ත යශ ල නඩු විබහඹට රක් යන්න 

පුළුන්ද කිඹන වතයළනි හයණඹ  පිළිඵ  භභ ඔඵතුභහශේ 

අධහනඹ ශඹොස් ය න්න ළභළතියි. ශභොද  ඒ එළනි 

එඟතහක් තිශඵන නියි; එළනි ශඹෝජනහක් තිශඵන නියි.  

ඒ ශඹෝජනහ යන අඹට අපි කිඹන්න ඕනෆ  අශ්ත යශ ල ආඩුඩුරභ 

යසථහ අනු ශම් යන්න ඵළවළයි කිඹරහ. එක්ශෝ ඒ 

අන් යන්න ඕනෆ. එශවභ නළති අපි "වහ" කිඹනහ  ආඳසු 

"ඵළවළ" කිඹනහ  ආඳසු පුළුන්ද කිඹරහ ඵරනහ. එශවභ 

යන්ශන් නළති ශම් යන්න පුළුන්ද  ඵළනාද කිඹරහ ශ්රී රංහ 

ආඩුඩු වළටිඹට ඒ අදහශ ආඹතනම්න් අවන්න ඕනෆ.  අශ්ත 

ආඩුඩුරභ යසථහ අනු එළනි ශනත් යටර විනිසු සන් 

ටාත නඩු අවන්න පුළුන්ද  ඵළනාද කිඹන එ ළන ආඩුඩුක් 

වළටිඹට නිලසචිත පිළිතුයක් රඵහ දිඹ යුතුඹ කිඹන හයණඹ 

ශඹෝජනහ යමින් භභ නතය ශනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි   ස 

නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි.  

 

ගරු නිවයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශම් අසථහශ  දිහ ආවහයඹ වහ අ.බහ. 1.30 දක්හ බහශ  

ටයුතු අත්ටාටුනහ.   

 
රැවහීමම ඊ  අනුකල ත්ළලකළලිකල අත් ටාටුලන දින්  අ. භළ. 

1.30  නිවයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ (ගරු ගරු වවේලම් 

අවඩ්වකනළදන් මශත්ළ)වේ වභළඳතිත්ලවයන් නෆලත් ඳලත්ලන 
දී. 

அன்தடி, அர்வு தற.த. 1.30 றக இகடறதத்ப்தட்டு 

லண்டுந் தரடங்கறற்த. குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

[ரண்தைறகு தசல்ம் அகடக்கனரன்] கனக கறத்ரர்கள்.  

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

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] in the Chair. 

 

ගරු නිවයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Ajith P. Perera. 

 
[අ.බහ. 1.30] 

 
ගරු අජිත් පී. වඳවර්රළ මශත්ළ (විදුලිබ ශළ පනර්ජනනීය 
බ්වති නිවයෝජය අමළත්යතුමළ) 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததமர - றன்லு ற்தம் 

தைதுப்தறக்கத்க்க சக்ற தறற அகச்சர்) 

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

Renewable Energy) 

 ස නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ශම් විහදශආ  ශභභ 

අසථහශ  ථහ යන්නට රළ දභ භට රළබුණු ටිනහ අසථහක් 

ලශඹන් භහ රනහ.   

දණ වහ ම්ඵන්ධ නඩු ටයුතු ඉක්භනින් අන් ය 

න්ශන් ශශේද ඹන්න පිළිඵ  ස අධියණ අභහතයතුභහත්  

විඳක්ශආ ්රධහන ංවිධහඹ  ස අනුය කුභහය දිහනහඹ 

භළතිතුභහත් අතය පුළු ට හච්ඡහක් ඇති වුණහ. ශභොද  දණ 

ශචෝදනහරට රක් වී ඇති තළනළත්තන්ට ඇති එභ අයස්ණ තභයි  

තභන්ට එශයටා තිශඵන නඩු ටයුතු වළකි තයම් ්රභහද ය න්න 

එ. හභහනයශඹන් වළභ අඳයහධහයඹහභ ටාතන්ශන් එශවභයි.  

නීතිඥප සන් ලශඹන් ශඳනී සිටීභ නිහ ඒ ළන අඳට ඳශපු සේද 

තිශඵනහ. එළනි හයණහරදී ඉතහභ රහතුයකින් අසථහක් 

වළශයන්න හභහනයශඹන් නඩු  ට ඇද න්න තභයි 

අඳයහධ සශෝ  ටඳනහ යන්ශන්. එළනි ශරහ 

පුයළසිඹන් විධිඹට  පුයළසිඹන්ශේ නිශඹෝජිතඹන් විධිඹට  

ආඩුඩු විධිඹට අඳට තිශඵන කීභ තභයි  අඳට රළබුණු 

ජනයභත් භඟ  ටඳනහ යරහ  සීභහ ටාත හරඹදී   

ශොශවොභදශම් නඩු ටයුතු හර්ඹක්භ  හධහයණ  විබහඹට 

රක් යන්ශන් කිඹන එ ශොඹහ ඵරහ  ඒ වහ අසථහ 

රන එ. අනලය ශර ඉක්භන් වුණු  යුක්තිඹට ඳටවළනි ව 

ක්රිඹහ දහභඹන් සිදු ශ යුතු නළවළ.  

 ස නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ශම්  ස බහශ  භතු 

වුණු අදව තභයි  දණ විශයෝධී - anti-corruption - ක්රිඹහ 

දහභඹක් ශනුශන් ව අශ්ත ආඩුඩුශ  ළඳවීභ ශඳන්නුම් කිරීභ 

උශදහ යජඹ වළටිඹට  ඹම් ක්රිඹහ දහභඹක් ශඹෝජනහ යන්න අඳට 

වළකි න්නට ඕනෆඹ කිඹන එ.  දණ වහ ම්ඵන්ධ ඇති අධි 

ශචෝදනහ විබහ කිරීභ උශදහ දළනට තිශඵන භවහධියණ - ඒ 

කිඹන්ශන් අලුතින් අධියණ ඳේධතිඹක් ශොඩනළඟීභ ශනොශයි.- 

අතනාන් කිටාඳඹක් ශන් යරහ  ඒ එක් එක් අධියණඹට trial-at-

bar රභඹට  භවහධියණ විනිලසචඹහය ස තිශදශනකුශන් යුතු 

ව විනිලසචඹහය භඩුඩරඹක් භන්න් නඩු විබහ කිරීභ වහ ව  

අපි දළනටභත් අත් දළ තිශඵන හර්ඹක්භ ක්රිඹහදහභඹ බහවිත 

යන්න පුළුන්. ඒ හශේභ ඒ එක් එක් නඩු ශතෝයහ ළනීභ 

ශනුට අ ටරස ශවෝ දණ ශචෝදනහ විභර්ලන ශොමිශභන් 

ශචෝදනහ ශොනු ශ  ඒ හශේභ මූරය අඳයහධ ඒශඹන් 

ශචෝදනහ ශොනු ශ නඩු පිළිඵ -එළනි අධි ශචෝදනහ 10ක් 

ඳභණ දළනටභත් තිශඵනහ.- ඒ අධි ශචෝදනහ ශම් අධියණර 

විබහ යන්න ඳටන් න්න පුළුන්. ඒ අතය තුය දළනට තිශඵන 

ඳරීක්ණ අන් ශරහ අධි ශචෝදනහ ශොනු ශයි. ඒ හශේභ 

දළනට නීතිඳති ශඟ තිශඵන අධි ශචෝදනහ ශොනු කිරීභට වළකි 

නඩුරට අදහශ අධි ශචෝදනහ ඉදිනාඹට එයි.   

 ස අධියණ ඇභතිතුභහ ශම් ක්ශේත්රශආ ශඵොශවොභ ඳශපු සදු 

කීර්තිභත් ජනහධිඳති නීතිඥපයශඹක් වළටිඹට සිවි ට ව අඳයහධ 

කිඹන ශදර්ශආභ නඩුරට ශඳනී සිටි  ශඵොශවොභ ්රහශඹෝගි 

ඳශපු සේදක් තිශඵන ශේලඳහරන නහඹඹකු ලශඹන්  ඒ හශේභ 

ඹවඳහරන ක්රිඹහ දහභඹ තුශ පුශයෝහීට ටයුතු ශ නහඹඹකු 

ලශඹන්  ශම් දණ නඩු ඉක්භනින් විබහ ශොට අන් 

යන්ශන් ශොශවොභද කිඹන එ  හ සණි රහ ඵරන්නඹ 

කිඹන එයි  භශේ ශඹෝජනහ. 

 ස නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  අශ්ත අශනක් 

ශඹෝජනහ භවහධියණ ඳේධතිශආ අධියණ තුනක් ශවෝ වතයක් 

භවහධියණ විනිලසචඹහය ස තුන්ශදනකුශන් යුක්ත  trial-at

-bar ආහයඹට  ශභභ නඩු වහභ ශන් යන්නඹ කිඹන එයි. 

ත්රසතහදී ළයදි විබහ කිරීභට ශනභ High Court එක් වළදුහ 

නම්  'ශභහ අඳචහය'  'tax නඩු' විබහ යන්න  අපි ශනභභ උහවි 

ශන් ය තිශඵනහ නම්  ඒ මූරධර්භඹභ අ ටර වහ දණඹට 

අදහශ බහවිත කිරීභට කිසිභ ඵහධහක් නළවළ. එභ ක්රිඹහ දහභඹ 

වහ ශම් යශ ල කිසිභ පුයළසිශඹක් වි සේධ ශයි කිඹරහ භභ 

ටාතන්ශන් නළවළ. වළඵළයි  භභ නළත කිඹනහ  හධහයණ නඩු 

විබහඹක් වහ ව ක්රිඹහ දහභඹ නහථ යන්න අලයයි; ඒ  

ළශ ට නීතිඹ ක්රිඹහත්භ යන්න ශනොශයි කිඹන හයණඹ.  ඒ 

නිහ ඒ ළදත් අදවස නහථ කිරීභට භභ ළභළතියි. 

ශදන හයණඹ තභයි  භථ භඩුඩර ඳනතට ශ සණු 

ංශලෝධන.  ස නි ශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  අද දින ඉදිනාඳත් 

යන ංශලෝධනඹ ඉතහභත් ්රහ ශඹෝගි  ශම් හරඹට ළශශඳන 
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ංශලෝධනඹක් කිඹරහ භහ දකිනහ. ආයහවුර මූරය ටිනහභ 

 සපිඹ ට 25 000 සිට  සපිඹ ට 2 50 000 දක්හ ළඩි කිරීභ වහ 

ීටට ම්න් ඉදිනාඳත් ශ ංශලෝධනඹ පිළිඵ හච්ඡහ ව 

උඳශේල හය බහට භභත් ම්ඵන්ධ වුණහ; දහඹ වුණහ. 

ශම් සීභහ හරඹට ළශශඳන ඳනාදි  සපිඹ ට 2 50 000 සිට  සපිඹ ට 

5 00 000 දක්හ ළඩි කිරීභ වහ ඉදිනාඳත් යන ශම් ංශලෝධනද 

භහ නළත අනුභත යනහ.  

ශම් යශ ල භථ භඩුඩර ක්රිඹහදහභඹ සිවි ට ව අඳයහධ ක්ශේත්ර 

ශදටභ අදහශ ඉතහභ හර්ථ ක්රිඹහත්භ නහ. ංයහ ශ ටන අනු 

ශඳශනනහ  භථ භඩුඩරඹට ඉදිනාඳත් න ආයහවු ටම්න් 

සිඹඹට 60ට ළඩි ්රභහණඹක් භථ භඩුඩරඹ තුශ නියවු ට 

නියහයණඹ ශරහ අන් නහඹ කිඹරහ. එටා ්රතිපරඹ 

පුයළසිඹහට රළශඵනහ. ශභොද  භථඹ -භහදහනඹ- තභයි 

ආයහවුරක් විහ ළනීභ වහ තිශඵන ශවොභ රභශ දඹ. නඩු 

තීන්දුක් රඵහ ළනීභ කිඹන්ශන් අහනඹටභ ඹහ යුතු පිඹයයි.  

වි ශලේශඹන්භ සුළු අඳයහධ ව සිවි ට හයණහ පිළිඵ ශම් 

ක්රිඹහම්ඹ හර්ථයි. ශම් ක්රිඹහම්ඹ දීර්ක හරඹක් තිසශේ 

රංහශ  ක්රිඹහත්භ නහ. අධියණඹන්ටා නඩු ටයුතුර 

්රභහදඹ ළශළක්වීභට ශම් වයවහ විලහර වහඹක් රළ ද තිශඵනහ. 

නඩු ටයුතුරට අදහශ යජඹ දයන විඹදභ අඩු ශරහ තිශඵනහ. 

ඒ නිහ භථ භඩුඩර තත් ලක්තිභත් ශ යුතුයි. භථ භඩුඩර 

ලක්තිභත් කිරීභ වහ ත යුතු ්රහශඹෝගි ක්රිඹහ භහර්ඹක් 

තිශඵනහ.  

අශ්ත ඩිරහන් ශඳ ශර්යහ අභහතයතුභහ විඹ බහය අභහතයයඹහ 

ලශඹන් හරඹක් ටයුතු ශහ.  ස ඇභතිතුභනි  අද අශ්ත 

ම්ර භථ භඩුඩරඹ ම්පර්ණශඹන්භ -සිඹඹට 100ක්භ-  

ක්රිඹහත්භ න්ශන් සශ ච්ඡහ ඳදනභකිනුයි. භථ භඩුඩරඹ 

ඳත්කිරීභ යජශඹන් සිදු ශහට ඒ ස්ළු ක්රිඹහදහභඹභ සශ ච්ඡහභඹ 

සබහඹක් දයනහ. අශ්ත ශඹෝජනහ තභයි  ෆභ ්රහශේීයඹ 

ශ ටම් ශො ලඨහඹභ  ෆභ භථ මූර භඩුඩරඹටභ යජඹ 

විසින් ඳත්හශන ඹන භථ භඩුඩර හර්ඹහරඹක් අලයයි 

කිඹන එ. ඒ වහ ශන් ව ම්පි සකු ශවෝ ම්පි සන් 

ශදශදනකු ව ශ ටම්යඹකු ඒ ්රහශේීයඹ ශ ටම් හර්ඹහරඹට 

අදහශ සිටිඹ යුතුයි. භථ භඩුඩරඹට අදහශ ඳළමිණි ටරක් බහය 

ශදන්න අලය වුණහභ අද තිශඵන ශරොකුභ ළටලු තභයි  භථ 

භඩුඩරශආ බහඳති ධුයඹ දයන භවත්භඹහ ශවෝ සහීටන් වන්ශේ 

ශවෝ පිඹතුභහ ශවෝ වු ස ශවෝ ඒ ්රභූයඹහ ශොඹහ ළනීභ. 

ශදයට ගිටාන් තභයි ඳළමිණි ටර බහය ශදන්න ඕනෆ. ඒ සුදුසු 

ශදඹක් ශනොශයි. මිනිසුන් ඵළනාභයහශත් ශශේ ශවෝ ඒ 

යනහ. ශඳොලීසිඹ විසින් ඒ ආයහවුර ශඹොස් යන ශොට 

ශඳොලීසිශඹන් එශවභ යනහ. නස්ත් විශලේශඹන්භ ශඳෞේම් 

භථ භඩුඩරඹට ඳළමිණි ටරක් ඉදිනාඳත් යන විට ඒ ඳළමිණි ටර 

බහය දිඹ යුතු තළන දන්ශන්ත් නළවළ; බහය න්න ශනකුත් නළවළ. 

ඒ ම්ඵන්ධශඹන් නිසි ශර ඳත්හශන ඹන හර්ඹහර 

ක්රිඹහම්ඹක් ඇත්ශත්ත් නළවළ. භවය අසථහරදී විශලේශඹන්භ 

සිවි ට නඩු ටයුතුරදී  ශම් ්රලසනඹ භථ භඩුඩරඹට ඉදිනාඳත් 

වුණහද  විභසුහද කිඹන ්රලසනඹ භතු නහ. එළනි අසථහදී   

ඒ හච්ඡහ ළන වතිඹක් දීභට ශනො  එභ ඳළමිණි ටර භථ 

භඩුඩරඹට ශඹොස් වුණහද  නළේද කිඹන ්රලසනඹ විභසීභට 

රහතුයකින් හක්ෂි සකු ලශඹන් ළවීභත් අලය නහ. 

එළනි අසථහරදී ඒ ඳළයණි ශ ටන රභත් ඳත්හශන 

ශොස ශනොති දභ ළටලුක් නහ. 

ඒ විතයක් ශනොශයි. භථඹ ව විට ඒ භථ ශොන්ශේසි 

හර්තහ කිරීභත් ඉතහභත් අවිධිභත් ශරයි සිේධ න්ශන්. ඒ වහ 

ආ ති ඳත්රඹක් තිශඵනහ. ම්්රදහනුකර ඒ ආ ති ඳත්රශආ 

තිශඵන්ශන් ඉතහභ සීමිත ඉඩඩක්. පුළු ට භථඹක් වුණු 

අසථහරදී ශ්තළි අතය  එ උඩ එ ම්ඹන්න සිේධ නහ. 

අතින් ම්ඹපු  ශේ ට තභයි තිශඵන්ශන්. භථ භඩුඩරර ඹතු ස 

ම්ඹනඹක්  ඳනාණඹක් බහවිත න්ශන් නළවළ. ඒ ටයුතු 

යන්න පුළුන් නිසි හර්ඹහරඹක් තිශඵනහද? පිටඳත් 

ඳත්හශන ඹෆභක් තිශඵනහද? හශ්තක් ඵළලුශොත්  ශම් 

යශ ල යහජය ශේශආ නිරධහනාන් ඕනෆටත් ළඩි ්රභහණඹක් ග්රහීටඹ 

භ ලටශම් ඉන්නහ. වළභ ග්රහභ නිරධහනා ශො ලඨහඹටභ අභ 

ලශඹන් නිරධහනාන් වතයශදශනක් ඉන්නහ. උඳහධිධහනාඹකුත් ඒ 

වළභ භභ ඉන්නහ. එළනි තත්ත්ඹක් තුශ ්රහශේීයඹ ශ ටම් 

හර්ඹහරශආ ශනභ හර්ඹහරඹක් ඳත්හශන ඹෆභ අතයලයයි. 

ශම් හයණඹ ීටට ම්න් ශඹෝජනහ ශරහ තිශඵනහ. ්රතිඳත්තිඹක් 

ලශඹන් අධියණ ටයුතු පිළිඵ උඳශේල හය බහශ දී ඒ 

ශඹෝජනහ ම්භත ශරහ තිශඵනහ. ශම් වහ අලය න්ශන් 

ඳනාණඹක්  ඵ හ එක්  නිරධහනාන් ශදශදනකු ශවෝ 

තුන්ශදනකු ඳභණයි.  

එශවභ ශශොත් ශම් භථ භඩුඩරර භථ සන් විසින් 

සශ ච්ඡහශන් යන  ශම් ළඩ පිළිශශ ඩහ  ත්තීඹභඹ ශර  

ව ඳවසුශන් ය ළනී භට අසථහක් රළ ශඵනහ.  ශභඹ ඉතහභ 

ළදත් ශනහ. ශම් භථ භඩුඩර නිහ ශම් යටට  ශම් යශ ල 

අධියණ ඳේධතිඹට ශෝටි  ්රශෝටි  ණනක්  ස්ද ට ඉතිනා 

ශරහ තිශඵනහ. මිනිසුන් අතය ඇති ශරහ තිශඵන ඒ ්රලසන  

විහ ළනීභ උශදහ  ඔවුන් අතය භථඹ ඇති කිරීභ උශදහ 

ශඳෞේම් විලහර ලශඹන් හරඹ ළඳ යන ඒ 

භථ සන්ට භශේ ්රණහභඹ ශම් අසථහශ  පුද යන්නට 

ළභතියි. වළඵළයි  ඒ භථ සන්ශේ ජීවිතඹ ඳවසු යන්න  

ඔවුන්ශේ යහජහනාඹ   කීභ  යුතුභ  ශේඹ ඳවසු යන්න 

යජඹ ීටට ඩහ ආශඹෝජනඹ ශ යුතුයි. ශභතළන  ළටලුක්  

තිශඵනහ. භථ භඩුඩර විඹඹ අධියණ අභහතයහංලඹට 

අයිතියි. ්රහශේීයඹ ශ ටම් හර්ඹහර අයිති න්ශන් යහජය 

ඳනාඳහරන අභහතයහංලඹටයි.  ඔඹ ශද අතය ටනකුත් තිශඵනහ. 

ීටට ම්න්  ඔඹ ්රලසනඹ භතු වුණහභ  ්රහශේීයඹ ශ ටම් හර්ඹහරඹ  

තුශ අධියණ අභහතයහංලශආ විඹ ඳථඹට අදහශ න භථ  

භඩුඩරඹට අදහශ  හර්ඹහරඹක් ශදන්නට පුළුන්ද ආදී ලශඹන්  

අතිලඹ ්රහථමි  ්රලසන  ඇහුහ.  ශනත් අභහතයහංලර හර්ඹහර  

අනන්තත් ්රහශේීයඹ ශ ටම් හර්ඹහර තුශ ටයුතු යනහ. 

භථ  භඩුඩරඹට  හර්ඹහරඹක්  වහ හභයඹක් ශදන්න ඵළවළයි 

කිඹනහ නම්  ඒ  ඳසුහීට අදවක්.  

භථ භඩුඩරම්න් න හර්ඹඹ අපි භතු පිටින් අඹ ශහට 

්රභහණත් නළවළ. භථ භඩුඩර ක්රිඹහදහභඹට අලය යන 

ආශඹෝජනඹ යන්න ඕනෆ. ඒ හශේභ භථ සශෝ අද 

තභන්ශේ දළනුත්භ  උත්භ  ළඳ වීභ  භනුයත්ඹ අනු 

ශම් ්රලසන විඳුහට  ඔවුන්ට රළශඵන පුහුණු ඉතහභ අභයි. 

ඔවුන්ට ඒ ඳත්වීම් රළශඵන විටත්  ඒ හශේභ ඔවුන්ශේ යහජහනා 

යශන ඹන අසථහශ දීත් අඩුඩ පුහුණුවීභකුත් රඵහ 

ශදන්නට අලයයි.  ශභොද  භථයණඹ කිඹන්ශන් විදයහත්භ 

විඹඹක්. භථයණඹ කිඹන්ශන් ්රහශඹෝගි විඹඹක්. 

භථයණඹට අදහශ තහක්ණි ක්රිඹහදහභඹන් ශරෝශආ 

දියුණුශමින් තිශඵනහ. එභ නිහ භථයණඹ ශම් යශ ල ආයවු ට 

විඳීභ පිළිඵ  ්රධහන  උඳහඹ භහර්ඹක් ලශඹන් අඳ වඳුනහ  ත 

යුතුයි. ඒ වහ ්රභහණත් ආශඹෝජනඹක් ශ යුතුයි. ඒ වහ ව 

අභ මූම් පිඹයක් විධිඹට ෆභ ්රහශේීයඹ ශ ටම්  

හර්ඹහරඹභ භථ ස්ර භඩුඩරශආ ශ ටම් හර්ඹහරඹක්  

පිටාටුවීභට පිඹය ත යුතුඹ කිඹහ භභ විලසහ යනහ. ඒ වහ 

ඉදිනා අඹ ළශආදී  ස්ද ට ශන් ය ශන   රඵන  ශර්දීත් ඒ 

පිළිඵ ටයුතු ක්රිඹහත්භ යන්නඹ කිඹහ භහ ශඹෝජනහ  

යනහ. ශම් භශේ  ඳභණක් හුදු අදවක් ශනොශයි. ීටට ය 

ශදට ශවෝ තුනට ම්න් අධියණ උඳශේල හය 

බහශ දී අනුභත වුණු අදවක්. [ඵහධහ කිරීභක්] 
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ඳහර්ම්ශම්න්තු 

 ස නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  භට ත එ අදවක් 

විතයක් කිඹන්න ට තිශඵනහ. ඊශආ අඳට ඉතහ තු ටුදහඹ  

ආයංචිඹක් ආහ. ඒ තභයි  ්රජහතන්ත්රහදඹ පිළිඵ ඉතහ ඉවශ 

්රමිතීන් ටාත යහජයඹන්ර බහවිත යන ඡහඹහ ළබිශන ලටු -

Shadow Cabinet එ-  පිළිඵ ශතොයතුයක් අඳට රළබුණහ. අඳට 

ඉතහභත් තුටුයි   ස නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ඒහඵේධ 

විඳක්ශආ නහභශඹන් ශේලඳහරනඹ යන ඩුඩහඹභ ඊශඟ 

ආඩුඩුක් පිටාටුවීශම් ඵරහශඳොශයොත්තු ඇති  ළබින ල අභහතය 

ධය ඳණස ශදකින්  යුක්ත ඡහඹහ ළබිශන ලටුක් ්රහලඹට ඳත් 

ය තිශඵනහ.  වළඵළයි ශඳොඩි ්රලසනඹක් තිශඵනහ. අශ්ත 

ර්තභහන ආඩුඩුරභ යසථහ අනු ඊශඟ භළතියණශඹන් 

ඳසශේ  ඳත්ශන ආඩුඩුශ  ඉන්න පුළුන් උඳනාභ  ළබින ල  

අභහතය සන් ංයහ තිවයි  ස නිශඹෝජය හය 

බහඳතිතුභනි. ශම් අඹ ඒත් දන්ශන් නළති එයි ්රලසනඹ. [ඵහධහ 

කිරීභක්]  ස  හසුශේ නහනහඹක්හය භන්ත්රීතුභහ ශම් හයණඹ 

ශවොටභ දන්නහ. එතුභහ ශම් ක්රිඹහම්ඹට හුඟක් ම්ඵන්ධ වුණහ.  

[ඵහධහ කිරීභක්]  ස හසුශේ නහනහඹක්හය භන්ත්රීතුභනි  ඊශඟ 

භළතියණශඹන් ඳසශේ ශම් ඳහර්ම්ශම්න්තුශන්  ඳත් න්නහ ව 

භන්ත්රී සන් අතනාන් ශතෝයහ න්නහ ව ළබිශන ලටුශ  ඉන්න  

පුළුන් උඳනාභ ඇභති සන් ංයහ තිවයි. ඔඵතුභහත් ඒ ළන 

"ඔ "  කි හ ශන්; " වහ" කි හ ශන්; එඟ වුණහ ශන්. එත ශොට 

ඡහඹහ ළබිශන ලටුශ  ඇභති සන් 52ක් වුශඩු ශොශවොභද? ඒ 

කිඹන්ශන්  අපි අන් යපු දවඅටන ආඩුඩුරභ යසථහ 

ංශලෝධනශආ තිබුණු  අසිමිත ළබින ල භඩුඩරඹක් ඳත් යන ඒ 

ඳයණ ක්රිඹහදහභඹට ආඳසු ඹනහද? [ඵහධහ කිරීභක්]  ඔඵතුභහශන් 

ඒ ළන ඇහුහ නම් අනිහර්ඹශඹන්භ ඔඵතුභහ කිඹනහ.  ඔඵතුභහ 

දන්නහ ශන් ඒ හයණඹ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහට ්රලසනඹක් 

නළවළ. ඔඵතුභහ විේත්  නළණත් ්රහශඹෝගි  බහවිතඹ පිළිඵ 

දන්නහ ශශනක්. ඔඵතුභහ දන්නහ විඹඹක් ඔඵතුභහට රළබිරහ 

තිශඵනහ. 

 ස නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ශම් දසර ඵදු එශවභ 

ශඳො හඩක් ළඩි ශරහ  ්රලසන ඇති ශරහ  ජනතහ ශඳො හඩක් 

අතුශටන් ඉන්න ශරහශ   අපිට  ජනතහට ශවොට ටානහ 

ශන්න  ය යන්න  තලු භයන්න  ඒ හශේභ ඒ එක් එක් 

තනතුයට ඳත් ය තිශඵන  ලටිඹශේ ඉතිවහඹ  ර්තභහනඹ  

අනහතඹ පිළිඵ හච්ඡහ යන්න අඳට අසථහක් රඵහදී 

තිශඵනහ. ඒ භවය තනතු සරට ඳත් යපු පුේරඹන් ළන 

අඳට කිඹන්න ථහ  අඳ දන්නහ ථහ ශොඩක් තිශඵනහ. ඒ නිහ 

ඒ අසථහ රඵහදීභ ළන අශ්ත සතුතිඹ ඳශ යනහ   ස 

නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි. ශඵොශවොභ සතුතියි.  

 

[தற.த. 1.45] 

 

ගරු (වලදය) එවහ. සිලවමෝශන් මශත්ළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) சற. சறமரகன்) 

(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
தகப குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கமப, 

குற்நறல் றடங்கபறல் தஸ்த உறபறத்ல் சட்டத்றன் 

கலழ் எழுங்குறற, லறத்துகந சட்டத்றன் கலழ் எழுங்குறறகள் 

ன்தண தரடர்தரண றரத்றல் மதசுற்குச் சந்ர்ப்தம் 

ந் உங்களுக்கு ன்நறகத் தரறறத்து, ணது உகக 

ஆம்தறக்கறன்மநன். சட்டம் ன்தது எத ணறதக்கு அல்னது 

அந் ரட்டின் தறகஜக்கு லற நர எத றகனக 

ங்கக்கூடி ஏர் அபவுமகரல் ணனரம். லறத்துகந, 

சட்டத்துகந ஆகற இண்டும் எவ்தரத தறகஜத்ம் 

ணக்கறமனசறன்நற, தறன்நற ரட்டில் ரக்கூடி சூகன 

ற்தடுத்றக் தகரடுக்கமண்டும். அப்மதரதுரன் அந்ப் 

தறகஜ அந் ரட்கட ம்தைரன்; ணது ரரக மசறப்தரன். 

ணது ரழ்வுரறக உதறப்தடுத்ப்தட்டுள்பது ண 

றசுரசறப்தரன்; சட்டத்துகநக ம்தற தரறகரம் கர 

ரடுரன்; லறத்துகநறன் லர்ப்தைக்ககப றர்சறக்கரல் 

ற்தக்தகரள்ரன்; குற்நம் தசய்தன்கூட குற்நம் 

தசய்றலிதந்து றனகற றற்தரன். ஆணரல், து ரட்டில் 

சட்டத்துகந, லறத்துகந ன்தண அசறல்ரறகபரலும் 

ணறணறர்கபரலும் ததரதப்தைள்ப அச இந்றங்கபரலும் 

ஆக்கறறக்கப்தட்டுள்பண ன்ததுரன் உண்க. இன்த 

சட்டத்துகந, லறத்துகந ன்தண எவ்தரத அறகரரறகளும் 

து மககளுக்கு ற்த கபக்கக்கூடி இநப்தர் 

கம்தங்கபரகம கரட்சற தகறன்நண. மசறக் தகரடிக 

ந்ற கம்தங்கபரக றறர்ந்து றற்கமண்டி து கரல் 

துகநத்ம் லறத்துகநத்ம் கபந்து, தபறந்து தசற்தடு 

கறன்நண. அதும து ரட்கட அனதரரபத்துக்குள் 

ள்பறக்தகரண்டிதக்கறன்நது. உனக அங்கறல் மரல்றகண்ட 

ரடரக ரம் ம்க அநறரமனம கர்ந்து 

தகரண்டிதக்கறன்மநரம்.  

கடந் கரனங்கபறல் டத்ப்தட்ட ஊடகறனரபர்கள் 

லரண அலறக்கு லற ங்கரக எத குற்நச்சரட்டரகத் 

தரடர்கறநது.  

கடந்கரன அசரட்சறறல் 32 ஊடகறனரபர்கள் 

தகரல்னப்தட்டும் கரரல் தசய்ப்தட்டுதொள்பணர்.  

தைனணரய்ரபர்கபறன் தசற்தரடு ஊடக அடக்குதொகந க 

றரறகடந்து ணனரம்.  சறரம் தரடக்கம் னசந் றக்கற 

துங்க க தடுதகரகன அடக்குதொகந தரடர்ந்து.  னசந் 

றக்கறதுங்ககப் தடுதகரகன தசய் தகரகனரபற 

தரடர்தறல் இன்தக லற றகனறதத்ப்தடர றகன 

கரப்தடுகறன்நது.  கரற்தகநறணதும் லறத்துகந 

றணதும் இந்ச் தசனற்ந ன்கக ஊடக அகப் 

தைக்களும் ணற உரறக அகப்தைக்களும் தபறப்தடுத்ற 

தகறன்நண.  ஏர் அசறல்ரற னசந் றக்கறதுங்கறன் 

தகரகனகப்தற்நறப் தகறங்கக் கூட்டத்றல் கூநறறதந்ரர்.  

அர் அகப்தற்நற றதரக தபறப்தடுத்றணரர்.  அதுட்டு 

ல்ன, ஏர் அகச்சர் ணது தசய்றக தபறப்தடுத் தத் 

அச தரகனக்கரட்சற றதணரண தௐதரரயறணறக் 

கூட்டுத்ரதணத்றதள்மப அது அடிரட்களுடன் தசன்த 

அட்டகரசம் தசய்கறன்நரர். லற அங்கு தன்நர?  

தரடர்ந்தும் ஊறர்கள் தனர் அதசபகரறத்றற்கு 

உட்தடுத்ப்தட்டணர் ன்ததுரன் தக னரத.  றர் 

ப்தை றரங்களுக்கரகக் குல் தகரடுத் சறங்கப 

ஊடகறனரபர்கள்கூட தகரல்னப்தட்டணர்.  அதுட்டுல்ன, 

தரடர்ந்தும் றழ்த் மசறக் கூட்டகப்தறன் தரரளுன்ந 

உதப்தறணர் மஜரசப் தரரஜசறங்கம், ரழ். ரட்டப் 

தரரளுன்ந உதப்தறணர் டரஜர றரஜ், க்கற மசறக் 

கட்சறப் தரரளுன்ந உதப்தறணர் றரகரஜர மகஸ்ன், 

குரர் ததரன்ணம்தனம் ண அறரக் தகரகனகபறன் 

தட்டில்கள் தரடர்ந்ண. 

ரழ்ப்தரத்றலுள்ப உன் தறகணத்ம் அன் 

ஊடகறனரபர்களும் தனதொகந ரக்குலுக்குள்பரணரர்கள். 

'உன்', 'றணக்குல்', 'னம்தைரற' ஆகற தத்றரறகககள் 

வீறறல் கத்துக் தகரளுத்ப்தட்டண. அது ட்டுல்ன, 

யறந் ரஜதக்ஷறன் ஆட்சறக்கரனத்றல் 2004ஆம் ஆண்டு 

ப்தறல் ரத்றலிதந்து 2009 ததப்ரற ரம் க 33 

ஊடகப் தறரபர்கள் தடுதகரகன தசய்ப்தட்டும் 

கரரல் மதரத்தொள்பணர். அறல் சறங்கப ஊடகற 

னரபர்கள் 3 மதகத்ம் தொஸ்லிம் ஊடகறனரபர் எதகத்ம் 

ற, 29 றழ் ஊடகப் தறரபர்கள் தகரல்னப்தட்டும் 

கரரல்மதரத்ம் உள்பணர்.  
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[ ස අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ] 
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சறகநச்சரகனகபறலுள்ப றழ் அசறல் ககறககப 

டுத்துப் தரதங்கள்! அர்களுக்குப் தைணர்ரழ்வு தகரடுப் 

தற்கு  இந் அசு இங்கறறதந்து. அன்தடி அர்கபறல் 

90 மதர் தைணர்ரழ்வு ததந றதம்தைரக எப்தறட்டு எப்தைல் 

ங்கறறதந்ணர். இன்தக அர்களுக்கரண ந் 

டடிக்ககத்ம் டுக்கப்தடறல்கன; தறகறலும் அர்கள் 

றடுறக்கப்தடறல்கன. இது ககனக்குரறரகும். 

ற்தைதத்லின் மதரறலும் சறத்றக தசய்தும் அறகரண 

ர்கபறன் ரக்குதோனம் ததநப்தட்டிதந்து ன்ததுரன் 

உண்கரகும். றசரக தசய்ப்தடரது தனர் தன தடங் 

கபரக - 10 தடங்கள் க - தரடர்ச்சறரக றசரகக் 

ககறகபரக அகடத்து கக்கப்தட்டிதக்கறநரர்கள். ணம, 

லற அகச்சு அற்கரண சரறரண, றரதர்ரண லர்க 

ங்க தொன்மண்டும் ன்ததுரன் ன்தகட 

மண்டுமகரபரகும்.  

கடந்கரன தள்கபரன் கடத்ல்கரர்ககபத்ம் 

தகரகனகரர்ககபத்ம் சட்டத்றன் தொன் றதத்ரக 

இன்கந ல்னரட்சற அசறன் இனரக ன்த தசரல்னனரம். 

கடந் கரனத்றல் தள்கபரன் கடத்ல்கரர்கள் ரதறர 

கும்தல்கபரகச் தசற்தட்டரர்கள். தரரப உனகக் 

மகரஷ்டிறணரகச் தசற்தட்டரர்கள். ரட்டு க்ககபப்  

தரதுகரக்கமண்டிது, அர்கபறன் ரழ்வுரறகக 

உதறப்தடுத்மண்டிது இனங்கக அசறன் கடகரகும். 

ஆணரல், அசறன் ஆசலர்ரத்துடன் அந்க் குழுக்கள் 

தசற்தட்டண ன்ததுரன் உண்க. ங்மக இனங்கக 

ரட்டின் அசறல் உரறக? மதச்சுக்கு ஏர் அசறல் சரசணம்; 

தசற்தரட்டுக்கு ஏர் இகசற சரசணம்! இதுரன் இங்கு 

டக்கறன்நது. இதுரணர உங்கள் லற! இதுரணர உங்கபது 

அசரட்சற! ரட்டு க்ககபக் கரரற்மதரகச் தசய்ர்கள், 

ரட்டு க்ககபக் தகரகன தசய்ர்கள், க்ககபச் 

சூகநரடிர்கள் ல்மனரதம் சுந்றரக கூட்டங் 

கூட்டரக னம் ந்துதகரண்டிதகறன்நரர்கள். 

தைத் துநற ன்தர் அன்தைக்குரறத்ரணர்; தகபத் 

துக்கு உரறத்ரணர்; ணற மத்துக்கு உரரணர்; 

இண ல்லிக்கத்கக் கரக்கமண்டிர்;  எற்தகக 

பர்க்க  மண்டிர்; எட்டுதரத்த்றல் தஞ்சசலனக் 

தகரள்ககக ற்தக்தகரண்டர். ஆணரல் ஞரணசர மர் 

ன்ந ததரறல் எத துநற மள் மதரன்த தகரட்டுகறநரர். 

றதம்தறப் தரர்க்கும் தக்கதல்னரம் தொஸ்லிம் க்ககப மரக்கறக் 

தகரட்டுகறநரர். ர்யர கரறமன தொஸ்லிம் க்கள்லது ர்தரர் 

டத்றர்! தகறங்க தகரகனகளுக்கு கரரணர் 

சுந்றரகச் சுற்தகறநரர். லண்டும்  ர்யர கக ஞரதகப் 

தடுத்துகறநரர். தொஸ்லிம் க்கள்லது மதரர் டத்துரரம் ன்த 

க்கரபம் இடுகறநரர். ஞரணசர மர் உண்கறல் எத தைத் 

துநறரணர ன்தது ணக்குச் சந்மகரக உள்பது. எத 

துநற இப்தடிரண சணங்ககபப் தரறக்க தொடித்ர? ணக் 

மகட்கறன்மநன். எத துநற எத சதொரத்றன்லது தகரகன 

றட்டல் றடுக்கறநரர். அசரட்சற தசய்தர்கபரகற லங்கள் 

அகப் தரர்த்துக்தகரண்டிதக் கறநலர்கள்! தந்துதகரண்டிதக் 

கறநலர்கள்! ணம தங்கரத் கடச் சட்டம் ணறரக 

றர்களுக்கு ட்டுந்ரணர? ணக்  மகட்க றதம்தைகறமநன். 

எத றன் இப்தடிப் மதசறறதந்ரல் தங்கரத் கடச் 

சட்டத்றன்கலழ் ககது தசய்றதப்தேர்கள்! றடுகனப் தைலிகபறன் 

சரலில் தரப்தறகப் மதரட்டற்மக ககது தசய்ர்கள் 

ரமண லங்கள்! ஆணரல், ஞரணசர மரறன் தகரகன 

றட்டல்ககபத்ம் ஆத் மரல் றர்வு கூநல்ககபத்ம் 

இசறக்கறநலர்கள்! டடிக்கக டுப்தரக ததரய் 

ரக்குதறககபக் கூதகறநலர்கள்!  

தொஸ்லிம் கனர்கள் ங்கபறன் தறககபத் 

க்ககத்துக்தகரள்ற்கரக தொஸ்லிம் க்கபறன் ரழ்வுரற 

கக அடகு கக்கறநரர்கள். தொஸ்லிம் கனர்கமப! 

தறககப உநறத்ள்ளுங்கள்! ஞரணசர மக ஆத்ட்கரனச் 

சறகநக்குத் ள்ளுற்குப் மதரரட தொன்ரதங்கள்! அற்கு 

ரதம் உங்களுடன் தங்கரபறரக தகறமநன். 

ன்ணறறல் தைணர்ரழ்வு ததற்ந றடுகனப் மதரரபறகள் 

லரண அடக்கு தொகநகள் இன்ணதொம் தரடர்ந்து 

தகரண்டிதக்கறன்நண. தைனணரய்ரபர்கள் ன்ந மதரர்கறல் 

தகரடுக்கப்தடும் அழுத்ம் அர்ககப ண உகபச்சலில் 

ள்பறத்ள்பது. அர்கள் ஆத்த்கப் மதரட்டுறட்டு லண்டும் 

அகற ரழ்க மரக்கற ந்ர்கள்; அர்ககப 

றம்றரக ரறடுங்கள்! தைணர்ரழ்வு ததற்ந எவ்தரத 

மதரரபறக்கும் வீடு ங்குற்கு தைணர்ரழ்வு அகச்சு 

டடிக்கக டுக்கமண்டும்; அர்களுக்கரண ரழ் 

ரரங்கள் ங்கப்தட மண்டும்.  றர உறகள் 

ங்கப்தடும் தடிங்கபறல்கூட அர்களுக்கு துவும் ங்க 

தொடிரககறல் அப்தடிங்கள் ரர் தசய்ப்தட்டுள்பண. 

அப்தடித்றல் ஏர் இடத்றல், "இர் தொன்ணர் அசுக்கு 

றரகப் மதரரடறல்கனதண கறரமசகரபர் 

உத்ரபறக்க மண்டும்" ன்த மகட்கப்தட்டிதக்கறன்நது. 

இணரல் அர்களுக்கரண அந் றர உறககப 

கறரமசகரபர்கள் தக்கறநரர்கள். அசறல் சட்டத்றல் 

என்த தசரல்னப்தடுகறநது; ஆணரல், அங்கு ங்கப்தடுகறன்ந 

தடிங்கபறல் மதநரன்த இடப்தட்டிதக்கறன்நது.  

ரன் மகட்கறன்மநன், றர்ககபப் மதரரடத் தூண்டி 

ர்கள் ரர்? லங்கள்ரமண அடக்குதொகநகத் தரடங்கற 

ணலர்கள்!  ணறச் சறங்கபச் சட்டத்கக் தகரண்டுந்லர்கள்; இண 

ல்லிக்கத்கக் குகனத்லர்கள்; ந்க தசல்ரவும் 

ஆரபர்களும் தசய் அயறம்கசப் மதரரட்டத்கக் 

கரகடர்கள் கூட்டத்கக்தகரண்டு அடக்கறணலர்கள். 1974ஆம் 

ஆண்டு ரழ்ப்தரத்றல் டந் றரரய்ச்சற ரரட்டில் 

அச தகடறணர் கரட்டுத்ர்தரர் டத்ற  றர்ககப 

உதக்குகனக்க தொன்நணர். ரடு சுந்றம் ததற்ந தறன் 242 

டககள் றர்கள் கூட்டம் கூட்டரக சறங்கபக் 

கரகடர்கபரலும் சறங்கபப் தகடறணரலும் இணப் 

தடுதகரகன தசய்ப்தட்டணர் ன்ததுரன் னரத. ணம, 

இண ல்லிக்கம் தற்நறப் மதசும் அசு, லறக றகனறதத்ற 

க்ககபச் சுதொகரக ர றமற்தடுத்றக் தகரடுக்க 

மண்டும். தைணர்ரழ்வு ததற்ந மதரரபறகளுக்குத் தரடர் 

ந்தும் இடர்ககப ற்தடுத்ரது அர்ககப றம்றரக 

ரறட மண்டும்.  

மலும், சட்டதன்த என்நறதக்கும்மதரது ன்ணறப் 

தறமசத்றலுள்ப கரறககபப் தகடறணர் அதகரறத்து 

தரடர்ச்சறரக அர்கபறன் கட்டுப்தரட்டில் கத்துக் 

தகரண்டிதக்கறநரர்கள். தைதுக்குடிறதப்தை கரறன் த்றறல் 

தறமச தசனகத்றற்கு றரறலுள்ப க்கபறன் உதறக் 

கரறகள்கூட - Deed lands தகடறணரல் அதகரறக்கப் 

தட்டுள்பது. ததரது அகப்தைகளுக்குரற, தறமச சகதகளுக் 

குரற கரறகளும் தகடறணரல் அதகரறக்கப்தட்டுள்பண. 

மகப்தரப்தறனவு ன்ந கறரம் எட்டுதரத்ரக தகடற 

ணரல் அதகரறக்கப்தட்டுள்பது. இக ந்ச் சட்டத்றன்கலழ் 

தகறன்நமர ரணநறமன்! ஆணரல், அங்கு அர்கபது 

ஆக்கறறப்தைகள் றக அறகரக இதக்கறன்நண. ட்டுரகலில் 

ததரதுக்கபறன் கரறககப அதகரறத்து மதரரதன்த 

ற்ததரழுது தரரற கம்தங்ககப ட்டு நறத்து அகடத்து, bund 

ககப மதரடுகறன்ந டடிக்கககபறல் ஈடுதட்டுக் 

தகரண்டிதக்கறநரர்கள். அச தகடகள் தொகரறட்டிதப்தற்கு 

அச கரறகள் தன உண்டு. ததரதுக்கபறன் ணறப்தட்ட 

கரறககப அற்கரக டுப்தரல் அந் க்களுக்குப் தன 
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தறச்சறகணகளும் தனத் சந்மகங்களும் ழுகறன்நண. 

இவ்ரநரண றகனகறல் உங்கபரல் இண ல்லிக்கம் 

ன்தகக் தகரண்டு தொடித்ர? ன்ததுரன் ன்தகட 

மகள்ற.  

அதுட்டுல்ன, ரரத கறரத்றல் இரணுத்றணர் 

இதந்துதகரண்டு அங்குள்ப க்கபறன் சுதொக ரழ்கக் 

குகனக்கறன்நரர்கள். றர்ககபச் சுதொகரக லன்தறடித் 

தரறலுக்குப் மதரகறடரல் சறங்கப லணர்களுக்குக் 

கரனரக இதந்து சட்டறமரரண லன்தறடித் தரறகனச் 

தசய்ற்கு அர்களுக்கு றகுத்துக் தகரடுக்கறநரர்கள். 

கடதசய்ப்தட்ட-சட்டறமர லன்தறடி தொகநககபப் 

தகடறணரறன் தரதுகரப்தைடமணம  அர்கள் தசய்கறநரர்கள். 

இக அசுக்குச் சுட்டிக்கரட்டப்தட்டும் இதுக 

டடிக்கக டுக்கப்தடறல்கன. ணம, லறத்துகநத்ம் 

சட்டத்துகநத்ம் ந்ற மததரடுகளுறன்நற சலரக 

இங்குரக இதந்ரல், ரடு ரணரகம தொன்மணற்ந 

கடத்ம். ணம, அற்கு றறடமண்டுதன்த 

மகட்டுக்தகரண்டு ன்தகட உகக தொடித்துக் 

தகரள்கறன்மநன். ன்நற. க்கம்.  
 

ගරු නිවයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Dilan Perera.  You have 

12 minutes.  

 
[අ.බහ. 1.59] 

 

ගරු ඩිළන් වඳවර්රළ මශත්ළ (මශළමළර්ග රළජය 

අමළත්යතුමළ) 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததமர - தடுஞ்சரகனகள் இரஜரங்க 

அகச்சர்) 

(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 

 ස නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  අද  දින ඉතහභ ළදත්  

හලීන ංශලෝධන කීඳඹක් ව ශඹෝජනහ කීඳඹක්  ස අධියණ 

ඇභතිතුභහ විසින් ඉදිනාඳත් ය තිශඵනහ.  භථ භඩුඩර ඳනතට 

ශම් ළදත්  ඉතහභ ්රහශඹෝගි ංශලෝධනඹ ශන ඒභ ම්ඵන්ධ 

භහ ස්ම්න්භ  ස අධියණ අභහතයතුභහටත්   ස නිශඹෝජය 

අභහතයතුභහටත් සතුතින්ත න්නට ඕනෆ.  අපි අද උශේ සිටභ  

නඩු ්රභහද න එ ළන  ංචහ දණ නඩු අවන්ශන් නළති එ 

ළන  අධියණ ශේහ ශොමින් බහශ  සහධීනබහඹ පිළිඵ 

ශම් ඳහර්ම්ශම්න්තු බහ ර්බශආ ඉශන විවිධහහයශආ තර් 

ශොඩ නළඟුහ. අඳට එශවභ තර් යන්න පුළුන්. වළඵළයි නඩු 

්රභහදඹ ළන ශොඹහ ඵරහ ඊට ්රහශඹෝගි විඳුභක් ශදන එ 

තභයි ශ යුතු න්ශන්.  

අද දින භථ භඩුඩර ඳනශත් 7 න න්තිඹට  ශන එන  

ංශලෝධනඹ භන්න්   ආයවුර ස්රය ටිනහභ  සපිඹ ට ශදරක් 

ඳනස දවශේ සීභහ කිඹන එ  සපිඹ ට රක් ඳව දක්හ ඉවශට 

ශන ඒභක් සිදු ශනහ.   එභ ංශලෝධනඹ වයවහ නඩු ්රභහදඹ 

ඹම් ්රභහණඹකින් ළශළක්වීභ වහ  පිඹය ළශනනහ. වළඵළයි 

ශභභ ංශලෝධනඹ ශන ආ ඳභණින් ඒ පිඹය හර්ථ න්ශන් 

නළවළ.  ස අජිත් පී. ශඳශර්යහ නිශඹෝජය අභහතයතුභහ කිඹපු 

විධිඹට  භථ මූර භඩුඩරරට ඹම් ආහයශආ හර්ඹහර 

ඳවසුම් ටිකුත් රඵහ දීරහ  උහවිඹට ශනොශොස භථයණඹ 

වයවහ නඩු ශේයහ ළනීශම් තත්ත්ඹට ශන එන්න පුළුන් නම් 

විතයයි  භථ භඩුඩර ඳනතට ශන එන ශම් ංශලෝධනඹ  

ඵරහශඳොශයොත්තු න ඉරක්ඹ යහ ්රහශඹෝගි රැශන ඹන්න 

අඳට පුළුන් න්ශන්.  

භථයණඹ පිළිඵ අධියණ අභහතයහංලශආ ළඩ පිළිශශ 

ළන ථහ යන ශොට අඳට භරනී ද සි ටහ ටාටපු අතිශර් 

ශ ටම්තුමිඹ අභත යන්න ඵළවළ. භභ ඒ දසර එතුමිඹ 

වළ සන්වශආ "රංහශ  භථයණශආ භ" වළටිඹටයි. ශභොද  

භථයණ ක්රිඹහම්ඹ පිළිඵ ඉතහභ උනන්දුශන් එතුමිඹ ඒ 

අභහතයහංලඹ තුශ ටයුතු ශහ. භථයණ ක්රිඹහම්ඹ ශම් යටට 

අලයභ එක්. ඒ  නඩු ්රභහදඹ ළශළක්වීභ වහ ඳභණක් 

ශනොශයි. භථයණඹ පිළිඵ ශම් යශ ල පුයළසිඹන් නිසි 

ආහය දළනුත් සිටිඹහ නම් ජහතිඹ  කුරඹ  ආභ ඳදනම් 

යශන  ථහ යන බහහ ඳදනම් යශන යුේධඹක් ඇති න 

එ  ශක්න්නත් තිබුණහ.  

ඳසු ගිඹ භහ කීඳඹ තුශ ඳහර්ම්ශම්න්තුශ  සිදු ව භවය ශේ ට 

දිවහ ඵළලුහභ  අද අශ්ත ඳහර්ම්ශම්න්තුශ  භවය භන්ත්රී සන්ටත් 

භථයණඹ ඉතහ ළදත්ඹ කිඹරහ සිශතනහ. භථයණඹ  

ඳහ ටර භවය ද සන්ට උන්න්න ඳටන්ත්තහ. ඒටත් 

අධියණ අභහතයහංලඹ ඒ හරශආ භළදිවත් වුණහ. භවය 

ඳහ ටර භථයණ බහ වළදුහ. ්රලසනඹක් ආහභ  ඒ ්රලසනඹ 

එක් ඳළත්තකින්  ශදඳළත්තකින් ශනො තුන් ඳළත්තකින් ඵරහ 

භථඹට ඳත් යන්ශන් ශොශවොභද කිඹන හයණඹ පිළිඵ 

ද සන් දළනුත් කිරීභත් ඳහ ටම්න් ආයම්බ වුණහ.  

භථ භඩුඩර (ංශලෝධන) ඳනත් ශටුම්ඳත ශදන ය 

කිඹළවීභ වහ ශනළවිත් විහද යන ශම් ශරහශ  භභ 

අධියණ අභහතයතුභහට ශඹෝජනහක් යන්න ළභළතියි.  ස 

අභහතයතුභනි  අද ඔඵතුභන්රහ තත් ශඹෝජනහක් ශශනනහ  

ග්රහභ නිරධහනා භවත් සන්ට භහදහන විනිලසචඹහය ඳදවි රඵහ 

ශදන්න. භථ මූර භඩුඩර හභහජිඹන්ටත් භහදහන 

විනිලසචඹහය ඳදවි රඵහ ශදන්න වළකිඹහ තිශඵනහ නම් ශවොයි.   

 

ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ශඵොශවෝ අඹට -ශජයසඨ අඹට- දුන්නහ.  

 

ගරු ඩිළන් වඳවර්රළ මශත්ළ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததமர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

සිඹලු ශදනහටභ දුන්ශනොත්  ඒ ඒ අඹට ඹම් ආහයශආ 

ලක්තිඹක්  ෛධර්ඹඹක් ශ වි කිඹරහ භහ ටාතනහ  ඇභතිතුභනි. 

ශභොද  ඒ අඹ සශ ච්ඡහශන්භ ළඩ යන පිනාක් නිහ.  

 ස නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  අද ශම් විහදඹ 

අතයතුයභ ථහ වුණු තත් හයණඹක් තභයි  විශේීයඹ 

විනිලසචඹහය සන් ම්ඵන්ධ ්රලසනඹ. නීතිඥප භවත් ස 

කීඳශදශනක් ශම්  ස බහශ  සිටිනහ. ඒ අඹත් එක්  

ංන්දනඹ යන ශොට භහ ඉතහභ නිසඨයි. නස්ත් භශේ සීමිත 

දළනුශම් වළටිඹට  විශේීයඹ විනිලසචඹහය සන්ට ශම් යශ ල නඩු 

අවන්න ඵළවළ. විවිධ ශොමින් බහරට උදවු උඳහය යන්න  

ශනත් තහක්ණ විඹඹන් ම්ඵන්ධශඹන් උදවු උඳහය 

යන්න ඒ අඹට පුළුන්. වළඵළයි භහ දන්නහ විධිඹට  විශේීයඹ 

විනිලසචඹහය සන්ට ඇවිත් ශභශවේ නඩු අවන්න වළකිඹහක් 

නළවළ. ඒ නිහ වයිබ්රි හ අධියණ කිඹන තන්දයඹ රංහශ  

ආඩුඩුරභ යසථහ අනු යන්න පුළුන්  කිඹරහ භභ 

ටාතන්ශන් නළවළ. භවහචහර්ඹ ජී.එ ට. පීනාස භළතිතුභහ කිඹන හයණහ 

ඔක්ශෝටභ භභ එඟ න්ශන් නළවළ.        

වළඵළයි  එතුභහශේ ශඳොත් ඳහඩම් යරහ තභයි අපි නීති විදයහර 

විබහඹ ඳහස වුශඩු. වළඵළයි එතුභහට උහවිශආ practise යන්න 

ඵළවළ. ඒ නිහ එතුභහට උහවිඹ නඩුහයශඹක් ශන්න ඵළවළ. 

441 442 

[ ස (ෛදය) එස. සිශභෝවන් භවතහ] 



2016 ජම් 08  

ශභොද එතුභහ නීති විදයහරශආ අහන විබහඹ ඳහස  වුශඩු නළති 

ටාන්දහ. ඒ නිහ භවහචහර්ඹ ජී.එ ට. පීනාස භළතිතුභහට අශ්ත යශ ල නඩු 

අවන්න ඵළනා නම්  එශවභ නම්  විශේල විනිලසචඹහය සන් අශ්ත 

යශ ල නඩු අවන්ශන් ශොශවොභද කිඹන ්රලසනඹ භට භතු ශනහ. 

යසථහනුකර නම් එශවභ සිදු න්න විධිඹක් නළවළ. වළඵළයි 

භටාන්ද යහජඳක් භළතිතුභහශේ හරශආ  ඵඩුඩහයනහඹ කහතනඹ 

ශරහශ  විශේල විනිලසචඹහය ස ව  නීතිඹ පිළිඵ විශේල 

විලහයදඹන්  විවිධ ක්ශේත්රරදී අඳට උදවු ශ අසථහ තිශඵනහ. 

ඒ නිහ hybrid අධියණඹ පිළිඵ වු ස  ශශර  ශොයි 

ආහයඹට කි ත් ශම් යශ ලදී ශවෝ පිටතදී භභ ටාතන්ශන් නළවළ 

ඒ යසථහනුකර ශ වළකි ශදඹක් කිඹරහ.  

ඊශඟට  ඵන්ධනහහය ළන ථහ වුණහ. එතළනදී  "ශොශමට 

කිනා  අඳට ළකිනා" කිඹරහ භට ටාතුණහ.  

 

ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

 ස නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ශම් ඹහන්ත්රණඹ පිළිඵ 

භහ මිත්ර  ස ඩිරහන් ශඳශර්යහ ඇභතිතුභහ ථහ ශහ. ශම් 

ඹහන්ත්රණඹ ම්ඵන්ධ එක්ත් ජහතීන්ශේ භහන ටාමිම් 

මිටුට ස්ම්න්භ ශඹෝජනහක් ඉදිනාඳත් යන අසථහශ  

"විශේීයඹ විනිලසචඹහය සන් ටාත" කිඹන හයණඹත් එක්යි 

 ඔඹ "hybrid" කිඹන චනඹ ඉදිනාඳත් ය තිබු ශඩු.   නස්ත් අපි ඒ 

උදවිඹට ඳළවළදිම් යරහ දුන්නහ  රංහශ  තිශඵන ආඩුඩුරභ 

යසථහ අනු ශම් යශ ල පුයළසිඹකු ශනොශන ශශනකු 

අධියණඹ විනිලසචඹහයයශඹක් ලශඹන් ඳත් කිරීභට 

තිශඵන ශනොවළකිඹහ ව ශම් යශ ල ශේීයඹ ජනතහශේ 

සහධිඳතය අයිතිඹ පිළිඵ ජනතහ දයන භතඹ. ඒ නිහ ඔවුන් 

එතළනදී නභයීයම්ඵක් දක්රහ තභයි එභ චනඹ ඉත් යරහ 

ඹහන්ත්රණඹ කිඹන එට  “Mechanism with the participation of 

foreign experts.” කිඹරහ ඉදිනාඳත් ශශේ.  ඒ වළශයන්නට ඉන් 

ඔේඵට ශදඹක් ළන අඳට ඵරකිරීභක් යරහ නළවළ. නස්ත් 

ශනොශඹකුත් විශේීයඹ ංවිධහන ව යට ට තභන්ශේ අදවස 

්රහල කිරීශම්දී ඔවුන්ශේ අදවක් විධිඹට  තභයි  ජහතයන්තය 

විනිලසචඹහය සන් ටාටිශඹොත් ශවොයි කිඹරහ ්රහල  යරහ 

තිශඵන්ශන්. ඒ තභයි ඹථහ තත්ත්ඹ. 

 

ගරු ඩිළන් වඳවර්රළ මශත්ළ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததமர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ශඵොශවොභ සතුතියි. ඒ ඳළවළදිම් කිරීභ ළදත්. ශභොද  ශනත් 

ශේලඳහරන යහඳහය  විශලේශඹන්භ ජහතිඹ  ආභ හශේ ශේ ට 

අවුසහ නිමින් ජනතහට වි න ශේලඳහරන යහඳහය ශභඹ 

්රශඹෝජනඹට න්නහ භහ දළ තිශඵනහ.   

ඊශඟට  ඵන්ධනහහය ම්ඵන්ධශඹනුත් අද උශේ ථහ වුණහ.  

ඒ අසථහශ   "ශොශමට කිනා  අඳට ළකිනා" කිඹරහ භට ටාතුණහ. 

ශභොද නිශඹෝජය ථහනහඹතුභහ  අජිත් පී ශඳශර්යහ නිශඹෝජය 

ඇභතිතුභහ  ඹන ඒ  සිඹලු ශදනහභ හච්ඡහ ශශේ ශොශම 

නාභහන් හ ඵන්ධනහහයශආ තිශඵන තදඵදඹ ළනයි. වළඵළයි ශම් 

තත්ත්ඹ ශොශමට ඳභණක් විශලේෂිත ව ශදඹක් ශනොශයි. 

රංහශ  වළභ තළනභ නාභහන් හ ඵන්ධනහහයර විලහර 

තදඵදඹක් තිශඵනහ. ශොශම විතයක් ශනොශයි  රංහශ  ෆභ 

්රශේලඹභ හශේ ඵන්ධනහහය පිටාටරහ තිශඵන්ශන් නයඹ 

භළේශේයි.  නය භළේශේ ඵන්ධනහහය වදරහ මිනිසසු නීතිඹට ඵඹ 

ශහභ මිනිසසු ළරැදි යන එ නත්යි කිඹන එ තභයි ඒ 

යුශආ  ඵන්ධනහහය වදේදී අශ්ත යට ඳහරනඹ යපු  පිට යට 

ඳහරඹන්  ටඳනහ ශශේ.  ඒ නිහභ රංහශ  ශඵොශවෝ තළන්ර 

ඵන්ධනහහය පිටාටහ තිශඵන්ශන් ඉතහභ ටිනහ කිඹන හණිජ 

ඉඩම්රයි. ශොශමත් එශවභයි; ඵදු ටශරත් එශවභයි; භහතයත් 

එශවභයි; හ ටශරත් එශවභයි; නුයත් එශවභයි.  අපි අධියණ 

අභහතයහංලශආ ටයුතු ශ හරශආ ඉතහභ දළඩි ඳනාරභඹකින් 

නුය ඵන්ධනහහයඹ ඳ ටශරළශ ටට අයශන ඹෆශම් ළඩ 

පිළිශශ ආයම්බ යන්න අඳට වළකිඹහ රළබුණහ.  දළන් ඒ 

ඉතහභ ශවො සන් ක්රිඹහත්භ ශනහ.  

 ස ඇභතිතුභනි  ශොශම හශේභ රංහශ  වළභ තළනභ  

ශම් ඵන්ධනහහය  පිටාටරහ තිශඵන්ශන් නයඹ භළේශේ ඉතහභ 

ටිනහ කිඹන හණිජ ඉඩම්රයි.  ඒ නිහ එභ ඵන්ධනහහය 

ශනත් තළන්රට ශන ඹන්න පුළුන් නම් ශවොයි.  ශම් 

පිළිඵ ඵන්ධනහහය නිරධහනාන් එක්ත් ඹම් ආහයඹ 

හච්ඡහක් ශ යුතුයි. ශභොද ඒ අඹත් පු සදු පුහුණු ශරහ 

තිශඵන්ශන් නය ආන්නශආ  ඳදිංචි සිටිමින් එදිශනදහ තභ  

ටයුතු ය ළනීභටයි.  ඒ අඹශේ නිර නිහ ංකීර්ණ ශඵොශවෝ 

විට පිටාටරහ තිශඵන්ශන් ඵන්ධනහහයඹ ආන්නශආභයි. ඒ  

ටිනහ කිඹන  භූමිඹ ශනත් ළඩට ඳහවිච්චි යන භන්භ   

ඵන්ධනහහයර තිශඵන්න ඕනෆ  ඳවසුම් ටාත -කු සවිට 

ඵන්ධනහහයශආ ශහ හශේ- එභ ඵන්ධනහහය ඳේධති ශනත්  

්රශේලර විතළන් යන්න පුළුන් නම් ඩහත් ළදත් ශනහ.  

ශම්හ ඉතහ හණිජ ටිනහභක් තිශඵන ඉඩම් නිහ ඒ ඉඩම්ර 

ඹම් යහඳහයඹක් ළනි ශදඹක් යන්න ශඳෞේම් අංලඹ 

ම්ඵන්ධ ය න්නහ නම්  එභ ආශඹෝජඹන්ශන් රළඵන 

ස්ද ට ඳහවිච්චය  ය state-of-the-art prison එක් වළදීශම් 

ර්තයඹ කිරීශම්  වළකිඹහත්  තිශඵනහ.  

ඊශඟට  උශේ භතු වුණ ත හයණඹක් තභයි  SAITM 

ආඹතනශආ ්රලසනඹ. භශේ ළබින ල ඇභතිතුභහ තභයි ඒ භතු 

ශශේ. ඒ ම්ඵන්ධශඹන් භට කිඹන්න තිශඵන්ශන් ශභඳභණයි. 

ශදෝහයාශඹෝඹ ශනහපු ශරහශ ත් නීතිඥපශඹෝ ශනොන -

උහවිඹට ම්ඵන්ධ ශනොන- උදවිඹ ගිටාන් ඳක් ව විඳක් -

ශදඳළත්තටභ- අධියණ භූමිඹ ඇතුශශේ ඹම් ඹම් උේශකෝණ 

ඹනහදිඹ යනහ අඳ දළක්හ. "ඒ සිඹලු ශදනහභ අධියණඹට 

අඳවහ ශහ  අධියණශආ තීන්දුරට ඵරඳෆභක් ශහ" කිඹහ ඒ 

ශරහශ ත් එශවභ නම් ශශනකුට ්රලසන යන්න තිබුණහ. ඒ 

නිහ SAITM එශක් ශම් ්රලසනශආදී ශදොසතය භවත් ස ශභය 

යපු ළශ හ රංහශ  ඳශස්ශනි තහට ශහඹ කිඹහ භහ 

ටාතන්ශන් නළවළ. ීටට ශඳයත් අධියණ ක්ශේත්රඹට ම්ඵන්ධ නළති 

විවිධ උදවිඹ ශම් විධිඹට ය තිශඵනහ. එඹ අධියණශආ න්නහ 

ව තීන්දුට ඵරඳෆභක් ශහද කිඹන  හයණඹයි අධියණඹ 

ශොඹහ ඵරන්න ඕනෆ.  ස නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  

SAITM එ ළන ථහ යන ශොට එඹ පිටාටු ව උදවිඹ ශ 

යදට ශම් ශියඹන්  කිඹන්න ඕනෆද කිඹහයි භහ අවන්ශන්.   

 

ගරු නිවයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. State Minister, you have one more minute. 

 

ගරු ඩිළන් වඳවර්රළ මශත්ළ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததமர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

භභ ථහ අන් යනහ   ස නිශඹෝජය හය 

බහඳතිතුභනි.  

SAITM එ පිටාටු ව අඹ ශඵො ස ය තිශඵනහ; ශඵො ස 

ශඳොශයොන්දු දී තිශඵනහ; ශභයින් ව ශදභ පිඹන් යටරහ 

තිශඵනහ. වළඵළයි  දළන් ඒ ශභයි හරඹක් SAITM එශක් ඉශන 

ශන තිශඵනහ. ඒ නිහ SAITM එ පිටාටුවීශම් අයිතිහයශඹෝ 

යපු යදට ඒ ශභයින්ට  කිඹන්න ඵළවළ. භභත් ගිඹ ආඩුඩුශ  

443 444 



ඳහර්ම්ශම්න්තු 

ශොටසහයශඹක්. අඳ ඒ ආඩුඩු හරශආත් ශම් ආඹතනඹ 

පිටාටුන්න උදවු උඳහය ශහ. ඒ නිහ ශම් ආඹතනශආ ඉශන 

ත්ත ඒ ශභයින්ට අහධහයණඹක් ශනොශන්න  ශ්රී රංහ ෛදය 

බහ පිළින්නහ ව ඒ නිර්ණහඹ  නිඹහභනරට අනුකර න 

විධිශආ රභශ දඹටයි අඳ ඹහ යුතු න්ශන්. එශවභ නළති  ශම් 

්රලසනඹට ෛදය ංභඹ ඳටරහශන ශම් ෛදය ංභඹත්  

ආඩුඩුත් අතය යුේධඹක් ඵට ඳනාර්තනඹ කිරීභ ආඩුඩුට 

ශවොත් නළවළ  ෛදය සන්ට ශවොත් නළවළ කිඹන හයණඹයි 

භට කිඹන්න තිශඵන්ශන්.  

අද අඳ හද විහද යන්ශන් අධියණ අභහතයහංලඹට අඹත් 

නිශඹෝ  නිඹභඹක් ව ඳනත් ශටුම්ඳතක් ළනයි. අධියණ 

අභහතයහංලඹට ම්ඵන්ධ නීතීඥප භවත් ස ව ශදොසතය ස අතය 

තිශඵන්ශන් ශඵොශවොභ ශඟ මිත්රත්ඹක්. නීති ශියශඹෝ හරශආත් 

අඳ වළභ අවු සේශේභ Law-Medical Cricket Match එ වරහ 

අඳ අහනශආදී ස් න්ශනත් නීති-ෛදය හදඹකින්. අශ්ත 

ම්ර තිශඵන නීතිඥප ංම්රත් Law-Medical Cricket Match 

එ වරහ ස්න්ශන් නීති-ෛදය හදඹකින්. නීතිඥප සයි  

ෛදය සයි ශම් යශ ල ඉතහභ ශවො මිත්රශඹෝ. ඒ නිහ අඳ ශම් 

ෛදය ංභඹ ව ආඩුඩු අතය ්රලසනඹක් ඵට ඳනාර්තනඹ 

ශනොශ යුතුයි. ඒ ශභයි යටරහ තිශඵන්ශන් SAITM එ පිටාටු ව 

අයිතිහයශඹෝ නම්  ඒ අයිතිහයඹන් ම්ඵන්ධශඹන් ටයුතු 

යන එ විනහ ශම් ශභයින්ට දඬුම් දිඹ යුතු නළවළ.  

අශනක් හයණඹ  ශ්රී රංහ ෛදය බහ පිළිත් 

නිර්ණහඹඹන්ට ඹටත් න විධිඹට ඒ අඹටත් ශම් යශ ල ෛදය 

 ත්තිඹට ඇතුළු වීශම් ළඩ පිළිශශක් ස යන්න ඕනෆ.  

 
ගරු නිවයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. State Minister, please wind up. 

 
ගරු ඩිළන් වඳවර්රළ මශත්ළ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததமர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

I am winding up. 

එශවභ නළති අඳ ශම් ්රලසනඹත් ශේලඳහරනීයණඹ යන්න 

ගිශඹොත්  ඒ ද සන් තභයි අහධහයණඹට රක් න්ශන්. අද 

ඉදිනාඳත් ය තිශඵන ශම් ංශලෝධන ්රහශඹෝගි  ඹථහත් 

හර්ථ ය න්න නම් අඳට අධියණශආ ඉන්න 

විනිලසචඹහය ස ව නීතිඥප සන්ශේ වහඹත් ඕනෆ.  

අඳ දන්නහ භවය අධියණ විනිලසචඹහය ස භවය 

ශරහට උශේ 11.00ට court එ adjourn යරහ නඩු  ට දභරහ 

ඹන ඵ.  

භවය නීතිඥප භවත් ස නඩු ටික් අභහ ස නම්  න්ශන්  

දශේ හසතු නම් විවිධ ශවේතු භත නඩුට දින ඉ ටරනහ. 

ශභොද  දශේ හසතු න්න පුළුන් නිහ. ඒ නිහ ශම් නඩු 

්රභහදඹ ළශළක්වීභ වහ න හයණශආදී අධියණ අභහතයහංලඹ 

හශේභ  අධියණ ක්ශේත්රශආ සිටින විනිලසචඹහය සන්ශේ ව 

නීතිඥප සන්ශේ වහඹත් අතයලයයි කිඹන හයණඹ භතක් 

යනහ. ඒ හශේභ ඔඵතුභහ භට ළඩිපුය විනහඩිඹක් රඵහ දීභ 

ම්ඵන්ධත් සතුතින්ත ශමින් භහ නිවඬ නහ. ශඵොශවොභ 

සතුතියි.   

ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ශම් අසථහශ දී ශඳොඩි හරඹක් ඉ ටරහ සිටිනහ   ස 

නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි.  

 ස ඩිරහන් ශඳශර්යහ ඇභතිතුභහ භතු යන රද හයණඹ 

ත්ශතොත්  ශම් යශ ල නයහන්න ඉතහ ටිනහ තළන්ර 

ඵන්ධනහහය පිටාටහ තිශඵන්ශන්. හ ටර  භහතය  ීටස්  

ත්රිකුණහභරඹ ව තත් නයඹ ඉතහභත් ටිනහ තළන්ර -

විශලේශඹන් හ ටර ව භහතය නයර ශොටු ්රශේලශආ- 

ඵන්ධනහහය පිටාටහ තිශඵන්ශන්. ඒහ ටිනහ ඉඩම්. ඒ සථහන 5ක් 

ශනුශන් ම්ඵද ්රශේලර ඵන්ධනහහය 5ක් ඉදි යරහ  ඒ 

ඉදිකිරීම් ශනුශන් ශම් ඉඩම්ර පර්ණ න්තශආ ටාමිභ චීන 

භහභට රඵහ දීභට ඳසු ගිඹ ආඩුඩු භශආ  ගිවිසුභක් අත්න් 

යරහ තිබුණහ.  අපි එඹ අධයඹනඹ යරහ   ශම් ආඩුඩු ආහට 

ඳසු ඒ අරංුණ ශහ කිඹන හයණඹත් ජනතහශේ දළන 

ළනීභ වහ භභ ශම් අසථහශ  ්රහල යනහ. 

 

ගරු නිවයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, Hon. Bandula Lal Bandarigoda. 

 
[අ.බහ. 2.13] 

 

ගරු බන්දු ළේ බණ්ඩළරිවගොඩ මශත්ළ 
(ரண்தைறகு தந்துன னரல் தண்டரரறதகரட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

 ස නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  අධියණ අභහතයහංලඹ 

ඹටශත් ඉතහ ළදත් නිඹභඹක්  නිශඹෝඹක් ව ංශලෝධන 

ඳනත් ශටුම්ඳතක්  පිළිඵ විහදඹ ඳත්න ශරහශ   සණු 

කිටාඳඹක් ශම් විහදඹට එතු යන්න රළ දභ පිළිඵ භභ 

අතිලඹ තුටට ඳත් ශනහ.  

 ස නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ශභභ ත්භන් යජඹ 

ඵරඹට ඳත්වීශම්දී විශලේශඹන්භ ර්තභහන ජනහධිඳතියඹහ 

ජනහධිඳති ධුයඹට ඳත් ශේදී  ශම් යශ ල භවජනතහ 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශච්ච  සුවිශලේ ශනසම්ම්න් ඉතහභ 

ළදත් හයණඹක් ඵට ඳත් වුශඩු ශම් යශ ල අධියණශආ 

සහධීනත්ඹ  ඒ හශේභ නීතිඹ  යුක්තිඹ ඳසිලීශම් ආඹතනර 

සහධීනත්ඹයි. අද ශඵොශවෝ ශදශනකුට එඹ අභත ශරහ 

තිශඵනහ   ස නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි. ශම් යජඹ ළන 

ශශයන ඹම් ඹම් විශ චන  ඳවයදීම් උේශකෝණ ළනි 

හයණහරදී භවය අඹ ඉසයවට අයශන එන භතහදඹක් 

තභයි ශම් ආඩුඩු ඵරඹට ඳත් වුශඩු හුශදක්  ග්රහභය  ඉ ටලීම්  

එශවභ නළත්නම් ඵඩ ළන ටාතපු ඒහ  එශවභ නළත්නම් 

වනහධහය  ඵඩු මිර අඩු යන ඒහ හශේ පුංචි පුංචි 

ඉ ටලීම්රටඹ කිඹරහ. නස්ත් භවහ දළළන්ත ශනසම් දළකීභටයි 

ජනතහ ඵරහශඳොශයොත්තු වුශඩු.  

ඇත්ත ලශඹන්භ  ස නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි   

ජනහනා 8 ශනිදහ රඵහ ත් ජඹග්රවණඹ ශද ශම් යශ ල ජනතහ 

ආඳසු වළරී ඵළලුශොත් ශඳශනනහ  එඹ එක්තයහ විසභඹ ජන 

ශදඹක් ඵ. ශභොද  එදහ තිබුණ දළළන්ත ්රචහයණ ඹහන්ත්රණඹට 

ස්හුණ දීරහ තභයි ඒ ජඹග්රවණඹ රඵහ ත්ශත්. යජශආ ම්ඳත් 

සිඹ ටර ඉතහභත්භ අයුතු ශර ඳහවිච්චි යේදී  යහජය ඹහන්ත්රණඹ 

භළතියණ යහඳහයඹට තභන් තු යශන ඳහවිච්චි යේදී  

ශඵොශවොභ යර  ශඵොශවොභ සියුම් භළතියණ ්රචහය යහඳහයඹක් 

තුළින් ශඵොශවොභ සුළු විඹදභක් යරහ ජනහධිඳතියණඹක් 

445 446 

[ ස ඩිරහන් ශඳශර්යහ භවතහ] 
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ජඹග්රවණඹ යන්න පුළුන් වුශඩු ශම් යශ ල ජනතහ 

්රජහතන්ත්රහදඹ ඉ ටල නිහ ව ඒ ශනුශන් ළඳ ව ්රතිඳත්ති 

්රහලනඹක් ඉසයවට ශන ආපු නියි. දළන්  ශේලශ්රේභශආ 

ෛර්ණ ළුපිළිම්න් ළයසුණු භවය උදවිඹ; අය ඡහඹහ 

ළබින ල එක් කිඹරහ  ශභොක්ද එක්  ඳත් යරහ  50ශේ 

විතය රළයිසතුක් ඳත්තයර දහරහ තිශඵනහ භභ දළක්හ; 

භහධයර දහරහ තිශඵනහ භභ දළක්හ; ශම් රළයිසතුශ  සිටින 

භවය උදවිඹ අය ඳයණ ඇභතිම් දයපු උදවිඹයි.  ශම් යශ ල යපු 

ශේ ට ඒ උදවිඹට අභත වුණහට ශම් යශ ල ජනතහට අභත 

නළවළ. ඒ නිහ ශම් අඹ යපු ශේ ට විශලේශඹන්භ අධියණඹට 

අත තිඹපු විධිඹ  ජනතහට භතයි.  භවය අඹ ඳහර්ම්ශම්න්තු 

බහ ර්බශආ  ශම් යශ ල අග්රවිනිලසචඹහයනාඹට එශයටා නඩු 

ඇහුහ. අඩුභ තයමින් ශම් භථ භඩුඩරඹ තිශඵන 

සහධීනත්ඹ  එනම් විත්තිඹට ස්හුණ ශදන පුේරඹහට තභන්ශේ 

අයිතිහසිභ ශනුශන් ඉදිනාඳත් ශරහ තභන්ශේ ඳළත්ශතන් 

 සණු කිඹන්න තිශඵන අසථහ ඳහ නළති යරහ   ශම් යශ ල 

අග්රවිනිලසචඹහයනාඹ එළිඹට දභපු විධිඹ අභත යපු ඒ  ලටිඹ 

තභයි අද ඡහඹහ ළබින ලටුක් වදරහ තිශඵන්ශන්. 

 ස නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  විශලේශඹන් ර්තභහන 

අධියණ ඇභතියඹහ අද දින ංශලෝධන යහශිඹක් යන්නට 

හඳයහධි හයණහරදී අශනයෝනය වශඹෝීතතහ දළක්වීශම් ඳනත 

ඹටශත් නිඹභඹ  අධියණ ංවිධහන ඳනත ඹටශත් නිශඹෝ ව 

භථ භඩුඩර (ංශලෝධන) ඳනත් ශටුම්ඳත ශන ඒශභන් ශම් 

යශ ල ්රජහතන්ත්රහදඹ තවවු ස යන්නට ටයුතු යරහ 

තිශඵනහ. භභ තුටු ශනහ ශම් ජනතහට ළදත් 

භථයණඹ පිළිඵ තිශඵන ආඹතනඹක් ලක්තිභත් කිරීභ 

වහ  භථ භඩුඩරඹක් ශත ශඹොස් ශ වළකි ආයවුර 

මූරයභඹ  ටිනහම් සීභහ  සපිඹ ට 500 000 දක්හ ළඩි 

යන්නට  පුළු ට යන්නට ංශලෝධනඹ ශන ඒභ පිළිඵ. 

 ස අජිත් පී. ශඳශර්යහ නිශඹෝජය අභහතයතුභහ ඉදිනාඳත් ශ 

හයණහ හශේභ එතුභහ ඉදිනාඳත් ශ ශඹෝජනහරට භභත් එඟ 

ශන භන් කිඹන්නට ළභළති හයණහක් තිශඵනහ. ශම් 

භථ භඩුඩරඹ  ජනතහට ඳවසුශන් ඹන්නට පුළුන් කුඩහභ 

තළන ලක්තිභත් යන්නට ීටට ඩහ පුළු ට අධහනඹක් ශඹොස් 

යන්නට අධියණ අභහතයහංලඹ ටයුතු ශ යුතුයි කිඹන 

අදව භභ ඉදිනාඳත් යන්නට ළභළතියි.  ස නිශඹෝජය හය 

බහඳතිතුභනි   ස අජිත් පී. ශඳශර්යහ භළතිතුභහ කි හ හශේ 

ඇතළම් භථ භඩුඩර ශශයටා ජනතහශේ විලසහඹ ත තත් 

තවවු ස යන්නට අපි ටයුතු ශ යුතුයි කිඹන හයණඹට 

විශලේශඹන්භ අධියණ අභහතයතුභහශේ අධහනඹ ශඹොස් 

යන්නට කිඹරහ භභ ඉ ටරහ සිටිනහ. භවය ශරහට ඹම් ඹම් 

අඹ භථ භඩුඩරඹ දිවහ අඩු තක්ශේ සකින් ඵරන්නට පුළුන්. 

ඒ නිහ භථ භඩුඩරඹ ශශයටා තිශඵන ඒ විලසහඹ ළඩි 

කිරීභට  භථහය සන්ට තිශඵන පිළිළනීභ ළඩි කිරීභට  

භහජශආ ඒ අඹ ශශයටා තිශඵන පිළිළනීභ ළඩි කිරීභට   එභ 

තනතුය ශෞයනීඹ තනතුයක් ඵට ඳත් යන්නට ඒ හශේභ ඒ 

අඹට තභන්ශේ ශේඹ ඳත්හශන ඹන්නට ළඩි ඳවසුම් රඵහ 

ශදන්නට ටයුතු කිරීභ අතයලයයි.  

මින් ශඳය ථහරදී වන් වුණහ හශේ අද විවිධ තනතු ස  

විවිධ කීම් දයමින් ්රහශේීයඹ ශ ටම් හර්ඹහරර අසීමිත 

යජශආ නිරධහනාන් පිනාක් ඉන්නහ. ශ ටම් හර්ඹහරඹක් 

පිටාටුරහ  ්රහශේීයඹ ශ ටම් හර්ඹහරඹකින් නිරධහනාශඹක් 

ශදශදශනක් භථ භඩුඩරඹට අනුයුක්ත යරහ  ඒ අඹට 

ඹම්කිසි කීභක් බහය දීශම් කිසිභ යදක් භභ දකින්ශන් නළවළ.  

 ස නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  භශේ දිසත්රික්ඹට 
අදහශ නිහ භභ  ස අධියණ අභහතයතුභහශේ අධහනඹ හ ටර 
ඵන්ධනහහයඹ ශශයටා ශඹොස් යනහ. මින් ශඳය වන් වුණහ 
හශේ ඉතහභ ටිනහ  නයශආ ශනත් හණිජ ටයුත්තට 

ශඹොදහත වළකි ළදත්භ සථහනඹයි හ ටර ඵන්ධනහහයඹ 
තිශඵන්ශන්. ඇත්ත ලශඹන්භ ඒ ඵන්ධනහහයශආ රැළවිඹන්ට 
ඉන්න ඉඩ ඳවසුම් නළවළ. ඵන්ධනහහයඹට ගිටාන් ඵළලුශොත් 
ශඳශනනහ ඉතහභත්භ අඩු ඳවසුම් භළද විලහර පිනාක් යහ 
තිශඵන ඵ. පුංචි යදට වසු ව ත සණශඹක් ශනොඹළවිඹ යුතු 
තළනක් වළටිඹට තභයි හ ටර ඵන්ධනහහයඹ ශඵොශවෝ ශදශනක් 
රන්ශන්. ශභොද  එතළනට ගිඹහභ ශනත් ඵයඳතශ ළයදිරට 
යහ තිශඵන රැළවිඹන් භඟ එ සථහනඹ යහ ති දභ 
ශවේතුශන් ඒ අඹ ඵන්ධනහහයශඹන් පිට ශන්ශන් ඵයඳතශ ළයදි 
යන්නට වළකි පුේරශඹෝ ඵට ඳත් ශරහයි. එශවභ නළත්නම් 
බශඹන්  ළශඹන් ඇතුශට ඹන ත සණශඹක් ළයදි යන්නට බඹ 
නළති  ළයදි යන්නට රේජහක් නළති ශශනකු ඵට ඳත් ශරහ 
තභයි එළිඹට එන්ශන්. ඒට ශවේතු  ඵයඳතශ ළයදි ශ අඹ  
නාභහන් හ ඵඩුධනහහයශආ තළබිඹ යුතු අඹ  ළ පිට අත් අඩංුණට  
ත් අඹ එ තළන  එට යහ තළ දශභන් ඇති වුණු භහජ 
්රලසනඹයි. එභ නිහ භභ ඉ ටරහ සිටිනහ ඉතහ ඉක්භනින්භ හ ටර 
ඵන්ධනහහයඹ ූස ළනි ්රශේලඹ සථහපිත යරහ ශදන්න 
කිඹරහ. භභ  ස අධියණ අභහතයතුභහශන් ශම් අසථහශ දීභ 
එභ ඉ ටලීභ යනහ.  

 ස නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ශම්  ස බහශ  ීටට 
ශඳය වන් වුණහ දකුශඩු ඇතළම් සිංවර අන්තහදීන් ඇතළම් 
ආම්රට වි සේධ  ජහතීන්ට වි සේධ යන එක් එක් 
ඩහ්තඳ ටහරී ක්රිඹහන් පිළිඵ. අපි දකිනහ ශභළනි ශොටස 
උතුශර්ත්  දකුශඩුත් සිටින ඵ.  

ශම් හභහනය ශදඹක්.  [ඵහධහ කිරීභක්] ශඵොශවොභ සතුතියි  
 ස නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි. ජහතීන් අතය ළටුභට ශවෝ 
මින් ශඳය ඇති වුණු අහනහන්ත සිදුවීම් ළනි සිදුවීම්රට  
ශභළනි සුළු සිදුවීම්ම්න් ඳහය ළපීභක් සිදු විඹ යුතුයි කිඹහ භහ 
විලසහ යන්ශන් නළවළ.  

භභ අදවන භශේ ආභ න බුදු දවශම්  කිසිභ ජහතිඹට 
ෛය යන්න කිසි විශට වන් ශන්ශන් නළවළ. කිසිභ 
ජහතිඹ අශඹකුශන් ඳළින්න  කිසිභ ජහතිඹට එශයටා අවි 
ආයුධ ඔන්න කිඹහ වන් ශන්ශන් නළවළ. බුදුයජහණන් 
වන්ශේශේ ධර්භඹ අවිටාංහහදඹ  ෛභත්රිඹ   සණහ ඳදනම් 
ය ත් ධර්භඹක්. ඒ නිහ බුදු දවශම් ශොතළනත් එශවභ 
වන් ශන්ශන් නළවළ.  

වළඵළයි  බුදු දවභ තභන්ශේ ඵඩ ශෝසතයඹ ඵට ඳත් ය ත් 
ඇතළම් ජහතිහදීන්  ඇතළම් ආම්හදීන්  අන්තහදීන් ඉන්න 
පුළුන්. ළයදි විධිඹට වළසිශයමින් බුදු දවභටත්  තභන්ශේ 
ජහතිඹටත්  යටටත් අභන් යන පිනාක් ඉන්න පුළුන්. එශවභ 
සුළුතය එක්ශශනක්  ශදශදශනක් නිහ ස්ළු භවත් ආභටත්  
ජහතිඹටත්  යටටත් ෛය ශ යුතු තළනට ඳත් විඹ යුතු නළවළ 
කිඹහ භභ විලසහ යනහ. භශේ ථහ අන් යන්න ම්න් 
ඔඵතුභහ කිටාඳයක් ඉන් ශහ. ඒ නිහ භහ කිඹන්ශන්  ශභළනි 
ශොටස ෆභ ආභභ  ෆභ ජහතිඹභ  ෆභ ජන ඩුඩහඹභභ 
ජීත් ශන්න පුළුන්. එළනි පිනාස යට ඉදිනා භනට  යට 
අනහතඹට ඵහධහක් ය ත යුතු නළවළ. අපි ෆභ ශශනක්භ 
ඊට ඩහ බුේධිභත් ංහදඹ  නියත ශරහ  යටක් වළටිඹට ඉදිනාඹට 
ඹන භනට ලක්තිඹ දිඹ යුතුයි කිඹහ ්රහල යමින්  භට රඵහ දුන් 
අසථහ ළන සතුති න්ත ශමින් භභ නිවඬ ශනහ. 

 

[අ.බහ. 2.24] 
 

ගරු ලළසුවද්ල නළනළය්වකළර මශත්ළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 ස නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  භශේ ථහට අලය 

නිහ  භභ ඳශස්ශන් අධියණ ඇභතිතුභහශන් ඹභක් විභහ 

දළන න්නයි උත්හව යන්ශන්. ඒ ළන භභ එතුභහට ශඳොඩි 

ටවනක් ඹළවුහ.  
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ඳහර්ම්ශම්න්තු 

ජිනීහ ශඹෝජනහර රංහශ  විශේල ටයුතු ඇභතිතුභහත්  

ඇශභනාන් යහජය ශදඳහර්තශම්න්තුශ  නිශඹෝජිතඹහත්  එක්ත් 

ජහතීන්ශේ ංවිධහනශආ සිටින එක්ත් ජනඳදශආ නිශඹෝජිතඹහත් 

අත්න් ශ ශඹෝජනහර   ''විශේල විනිලසචඹහය සන්  විශේීයඹ 

අධිශචෝදනහ සන් -prosecutors- විශේීයඹ ඳරීක් සන් ටාත 

ව ඹහන්ත්රණඹක්'' කිඹරහයි තිශඵන්ශන්. ඔඵතුභහ කි හ ඒ 

ශඹෝජනහ  ''විශේීයඹ දළනුභ ඇති විශලේඥපයින් ටාත 

ඹහන්ත්රණඹක්'' ඹනුශන් ශනසවී තිශඵනහඹ කිඹහ. ඒ 

ශඹෝජනහ දළන් ංශලෝධනඹ යරහ ද තිශඵන්ශන් කිඹරහයි භහ 

අවන්ශන්. 

 
ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

 ස නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ඒ ශඹෝජනහශ  තිබුණු 

චන භට ශම් අසථහශ  ඒ ආහයශඹන්භ භත නළවළ. නස්ත්  

භහ එටා පිටඳතක් රඵහ ශදන්න ටයුතු යන්නම්. 

 
ගරු ලළසුවද්ල නළනළය්වකළර මශත්ළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

එටා තිශඵන්ශන් "prosecutors, investigators and judges".   

කිඹරහයි. 

 
ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

That is, "with the participation of experts including 

prosecutors and judges"  කිඹරහයි තිශඵන්ශන්.  

 
ගරු ලළසුවද්ල නළනළය්වකළර මශත්ළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒ තභයි. 

 
ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

"Participation"  කිඹරහ කි හභ ඒ අර්ථ නිරූඳණඹ 

කිරීශම්දී ඔවුන් විනිලසචඹහය සන් කිරීශම්- 

 
ගරු ලළසුවද්ල නළනළය්වකළර මශත්ළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

That is all I wanted to know.  අර්ථ නිරූඳණඹක් වළටිඹට 

ත්තහභ ශම් අධියණඹක් ශනොශයි  ඹහන්ත්රණඹක් කිඹරහ 

අඳට ශත් සම් ත වළකියි. 

 
ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ඒ එක්භ ජහතයන්තයඹ තුශ අශ්ත සථහයඹ වුශඩු කුභන 

ඹහන්ත්රණඹක් වුණත් අහනශආ ඒ ඹහන්ත්රණඹ නිර්භහණඹ 

යන්ශන් ශම් ඳහර්ම්ශම්න්තු නිහ ශම් ඳහර්ම්ශම්න්තුශ  

භන්ත්රී සන්ශේ අදවස අනු තභයි ඒ ශශයන්ශන් කිඹන 

එයි. 

ගරු ලළසුවද්ල නළනළය්වකළර මශත්ළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භහ ඔඹ කිඹන ඔක්ශෝභ පිළින්නහ. ඔඵතුභහට භත නළති 

වුණහට ඒ ශඹෝජනහශ  තිබුණු විධිඹ භට භතයි. "International 

judges, prosecutors and investigators"  කිඹරහයි තිබුශඩු.  

නස්ත්  ඒ දළන් අර්ථ ථනඹ ශරහ judges, prosecutors,  

investigators  ශනොශයි  "mechanism with international 

experts"  කිඹරහ කිඹනහ. දළන් ඒ විධිශආ අර්ථ ථනඹක් 

ඔඵතුභහ ඇති ය ශන තිශඵන එ ළන අපි තුටුයි. ඒ හශේභ 

අශ්ත ජනහධිඳතිතුභහත් එළනි සථහයඹක් උඩ ඉශන දිටභ 

්රහලඹන් ය තිශඵනහ. ඒ ශඹෝජනහශ  තිබුණු චනර  

අර්ථඹ ඒ විධිඹටභ අඳට න්න ඵළවළ කිඹන එ තභයි කි ශ .  

ශම් විධිඹට අර්ථ ථනඹක් එනහ නම් බහය න්න පුළුන් කිඹන 

එයි කිඹහ තිබුශඩු.  ඒ ළන අපි තුටින් ටාටිඹහ.  නස්ත්  

ඔඵතුභන්රහශේ ආඩුඩුශ  විශේල ටයුතු ඇභතිතුභහ  ශඳශර්දහ 

ය තිබුණු ්රහලශඹන් ආඳසු ශම් ඔක්ශෝභ භවහ 

ඳටරළවි ටරට ගිඹහ. එතුභහ කිඹහ තිබුණහ  "ජනහධිඳතිතුභහශේ 

්රහලඹ ශම් ්රජහතන්ත්රහදී යශ ල තත් භතඹක් ඳභණයි" කිඹරහ.  

එතළනදී අඳට ්රලසනඹක් භතු ශනහ. අපි වු සත් ටාත වදහශන 

ටාටිඹහ ශම් ශඹෝජනහශ  ශභොනහ තිබුණත් ඔඵතුභහ කිඹන අර්ථ 

ථනඹ තභයි අපි ශම්ට ශදන්ශන් කිඹරහ.  

 ස ඩිරහන් ශඳශර්යහ ඇභතිතුභහ කි හ හශේ අශ්ත 
යසථහ තුශ ශන ශදඹක් යන්න ඵළවළ.  දළන් එශවභ ටාත 
වදහ ශන ඉන්නශොට විශේල ටයුතු ඇභතිතුභහ ගිටා ටරහ කිඹහ 

තිශඵන ථහ ඵයඳතශ අඳට දළශනනහ.  අපි ටාතහශන ටාටපු  

ඔඵතුභහ දළන් කිඹහපු ශේ ශනොශයි  එතුභහශේ ්රහලඹ අනු 
එතුභහ ටාශත් තිඹහශන ඉන්ශන්. ඒයි භට තිශඵන ්රලසනඹ.   

නළත්නම් එතුභහට කිඹන්න තිබුණහ  "ඔ   ජනහධිඳතිතුභහ කි  
ශේ  නළත්නම් අභළතිතුභහ කි  ශේ අනු තභයි අපි ශම් ළන 

ටයුතු යන්ශන්" කිඹරහ.  ඒ කි  චනඹ ටින් ම්සරහ ගිඹ 
චනඹක් කිඹරහ කි ශොත් ඒ ථහ එතළනින් ඉය යන්න 

පුළුන්. "That was only a slip of the tongue"  කි ශොත් 

එතළනින් ථහ ඉය ශනහ. එශවභ නළත්නම් ඒ ඵයඳතශ 
හයණඹක්. ඔඵතුභහ වුණත් පිළිනීවි.   "ජනහධිඳතිතුභහ කි  

චනඹ  ්රහලඹ  එතුභහශේ සථහයඹ  ශම් ්රජහතන්ත්රහදී යශ ල 

තත් භතඹක් විතයයි. ශම් කි  ථහත් ශනොශන  අය ථහත් 
ශනොශන  විඳුභක් භභ ශදනහ." කිඹරහ එතුභහ කිඹනශොට  

ඒ ළන ඵයඳතශ ්රලසනඹක් භතු නහ.   

ශශේ  නස්ත්  ශභඹ තස්න්නහන්ශේරහශේ ළබින ල 

භඩුඩරඹ ථහ ය ත යුතු තීයණඹක්. ඒ ළන අඳට කිඹන්න 
තිශඵන්ශන්   අපි ජනහධිඳතිතුභහශේ ්රහලඹ භතත් ඔඵතුභහ දළන් 

දුන්නු ඒ අර්ථ ථනඹ භතත් ඉශන ශම් ළන තිඹහ ත්තු 
විලසහඹට ඵයඳතශ විධිඹට අයාශඹෝඹක් ඇවිත් තිශඵනහ 

කිඹන එයි. ජනහධිඳතිතුභහශේ ්රහලඹටත් අයාශඹෝඹක් 
ඇවි ටරහ තිශඵනහ. ශම්ට ඹම් විඳුභක් අලයයි. භට 

ශත්ශයනහ ශම් තිශඵන ්රලසනඹ ශභොක්ද කිඹරහ.  ස 

ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ අර්ථ ථනඹ ලශඹන් ඔතළන ඉන් 
ඔශවොභ කි හට එතුභහ තභයි ඒ දුසය තත්ත්ඹට ස්හුණ 

ශදන්ශන්.  He is the one who has to  face the music.  අය 

ශඹෝජනහට අත්න් යපු ශශනකු වළටිඹට ජිනීහ ගිඹහභ 
එතුභහට සිේධ ශරහ තිශඵනහ  ඒ ශඹෝජනහශ  

ඳහර්ලස සන්ශේ  interrogationරට උත්තය ශදන්න. ඉතින්  

ඒ අභහ සභට එතුභහ ඳත් ශරහ තිශඵනහ.  

ශභොද  ජනහධිඳතිතුභහ ත් සථහයඹ ඊට ඩහ ශනස. එතුභහ 

එතළනට ගිඹහභ කිඹනහ  චනර තිශඵන අර්ථශඹන්භ  ඒ 
චනර තිශඵන ජීශඹන්භ එඹ ක්රිඹහත්භ විඹ යුතුයි කිඹරහ. 

ඒ ටී.එන්.ඒ. ඳක්ඹත් කිඹනහ. ශම් තභයි එතුභහ අහුශරහ 
තිශඵන උුණර. ශම් ශේ උුණරට අහුවුණහභ - 
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ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

 ස හසුශේ නහනහඹක්හය භළතිතුභනි  ඔඵතුභහ භට ඩහ 

ශජයසඨ නීතිඥපයශඹක් විධිඹට දන්නහ  වු ස ශවෝ ශශනක් 

ශම් යශ ල විනිලසචඹහයයඹකු විධිඹට ඳත් වුශණොත් ජනයජඹට 

ඳක්ඳහතී න ඵට ව අශ්ත ආඩුඩුරභ යසථහ අනුභනඹ 

යනු රඵන ඵට දිවු සභක් ශදන්න ඕනෆ ඵ. 

 

ගරු ලළසුවද්ල නළනළය්වකළර මශත්ළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භභ ම්පර්ණශඹන් පිළින්නහ ඔඵතුභහ කිඹන ශේ. 
 

ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

එතශොට විශේීයඹ යට පුේරශඹක් අශ්ත යටට - 

 

ගරු ලළසුවද්ල නළනළය්වකළර මශත්ළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භභ පිළින්නහ. ඔඵතුභහ කිඹන ශේ තභයි නිළයදි. 
 

ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ශභොද  භභ ජිනීහ හච්ඡහටත් ගිඹහ. 
 

ගරු ලළසුවද්ල නළනළය්වකළර මශත්ළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

නස්ත් භභ කිඹන්ශන් ඒශක් තිශඵන්නහ ව න්ති  චන  

හය  ඒහශආ තිශඵන්නහ ව dictionary meaning එ 

අයත්තහභ එන්නහ ව ළටලුක් තිශඵනහ. නස්ත් ඔඵතුභහ කිඹන 

වළටිඹට "ඒහ ශභොනහ වුණත්  අශ්ත අර්ථථනඹක් තුශයි ශම් 

ශශයන්ශන්" කිඹන එ භශේ ටාතට ළනසීභක්. නස්ත් එතුභහ 

අහුශරහ ඉන්ශන් එක්තයහ අභහ ස තළනට. ඒශන් 

ළරශන්ශන් ශොශවොභද කිඹරහ එතුභහභ ටාතහන්න ඕනෆ. 

භභ දළන් අශනකුත් හයණහරට එන්න ඕනෆ. ම් ස 

උහවිඹ ළන ථහ ශශොත්  භථ භඩුඩරඹයි  ම් ස 

උහවිඹයි කිඹන ශද ඇත්තටභ ටික් එ වහ භහන අර්ථඹකින් 

ක්රිඹහත්භ වුණු ආඹතන ශදක්. ඒ ශනොවිධිභත් ආහයශඹන් 

තිශඵන්ශන්. ම් ස උහවිඹ වළකි තයම් දුයට අධියණභඹ 

ශනොන සබහඹ - 
 

ගරු නිවයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have only one more minute. 
 

ගරු ලළසුවද්ල නළනළය්වකළර මශත්ළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

I beg of you to give me more than one  minute, I do 

not want to say how many.  Please give me more than just 

one minute because I have to complete  my speech.  

 ස නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි   නීතිඥප ශනොන අඹට 

ම් ස උහවිශආ ශඳනී සිටින්න තිශඵන අයිතිඹ පිළිඵ 

න්තිඹකින්භ කිඹරහ තිශඵනහ. ම් ස වහ  ත්තීඹ මිති 

ඵතහ අභහතයතුභහ ඊශආ යපු ්රහලඹ ඔඵතුභහ ශම් 

ශනශොට රඵහශන ඇතළයි කිඹහ භහ සිතනහ. ඔඵතුභහ භළදිවත් 

ශරහ අධියණ ශේහ ශොමිභට- ඔඵතුභහට ඵරඹක් නළවළ  

ඒ සහධීන තළනක්. - අශ්ත ඳහර්ම්ශම්න්තුශ  ඳණිවුඩ සහ 

ශන්න. ස්ළු ඳහර්ම්ශම්න්තුභ එ වඬින් කිඹහ සිටිනහ  "ඕ 

නම් යන්න ඹන්න එඳහ" කිඹරහ. එටා තිශඵන අධියණභඹ 

ශනොන භථඹට ශන ඒභට වළකිතහක් දුයට ඵරන  ඵළනානම් 

නඩු විබහඹක් ය තීන්දුක් ශදන ක්රිඹහම්ඹ වළකි තයම් දුයට ඒ 

භ ලටශම් සිටින ඉ ටලුම් සන් ව නිශඹෝජිතඹන් ඇතුශත් ය 

ශනඹන්න පුළුන් ළඩ පිළිශශක් වළටිඹට තිඹන්න. භථ 

භඩුඩරඹ හශේභ දීර්ක හරඹක් තිසශේ ශම් ම් ස විනිලසචඹ 

බහත් හර්ථ ශරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ  ස ඇභතිතුභහ එඹ 

යනහ ඇතළයි කිඹහ භහ විලසහ යනහ. භථ භඩුඩරඹ නම් 

ශනස යන්න ඹන්න එඳහ. එඹ විධිභත් ආහයඹට වදන්න 

ඹන්න නම් එඳහ. එතශොට ඒත් නළති ශයි. 

අපි ඉන්දිඹහශ  ඳංචහඹත් බහ ළන ථහ යනහ. අපි 

ඳංචහඹත් බහ ළන හුඟක් ඉවළින් ථහ යරහ ඒහ අධයඹනඹ 

යන්නත් ඹනහ. ශභොන එශවටද? අපි භථ භඩුඩරඹ වයවහ 

ශභශවේ ඳංචහඹත් බහ ක්රිඹහත්භ යරහ තිශඵනහ. ඒ භථ 

භඩුඩරශආ තිශඵන්නහ ව මූම් ුණණඹ තභයි එටා තිශඵන 

ශනොවිධිභත්බහඹ. දළන් ඒ විධිභත්බහඹට ශඳයශන්න එඳහ. 

වළඵළයි  අලය යන පුටු  ශම් ටි ඳඹන්න. අලය යන පුටු  

ශම් ටි ඳඹරහ ම්ඹහන්න ශදඹක් ම්ඹහන්න පුළුන් ශන්න 

ම්පි සශක් ඳඹන්න. එච්චයභ ඳභණයි. 

 

ගරු නිවයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, I can give you a few minutes. You can  

continue your speech. 
 

ගරු ලළසුවද්ල නළනළය්වකළර මශත්ළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Thank you very much, Sir. I have a lot to say. I thank 

you again.  

දළන් භභ ශම් දිගින් දිට කිඹන්න අලය නළවළ. ශභොද  

 ස ඇභතිතුභහයි  භභයි ඒ ළන එභ අදවක් දයන ඵ භට දළන් 

ශත්ශයනහ. හර්ඹහර ශනභ දහරහ  ශනභ විධිඹ විධිභත් 

රභශ දඹන් වළදුත්  ආයවුරට ඳළටලී සිටින ශදඳහර්ලසඹ 

ශන්රහ  ශම් ඉන්න ්රභූ සන් එතු ශරහ  ශම්ශක් ශවො 

 නය ථහ යරහ  පුළුන් නම් ශදඳහර්ලසඹ භහදහන යන එ 

යන්න ශවොභ තළන තභයි ඳන්ර  එශවභ නළත්නම් 

ශේසථහනඹ  එශවභත් නළත්නම් ඳ ටම්ඹ. ආමි ංශ දීතහන් 

ටාත අඹ සිටින නිහ ස්සම්ම් සත් සිටින  ශදභශ උදවිඹත් සිටින 

තළන න්නත් පුළුන්. ඳන්රභ විඹ යුතුයි කිඹරහ අපි කිඹනහ 

ශනොශයි. වළකිතහක් දුයට ඒ ඒ ම්ර සිටින ජනඹහශේ 

තිශඵන්නහ ව ජන ජීවිතඹත් එක් එට ඵළඳුණු ආහයඹට තභයි 

ශම් භථ භඩුඩර ක්රිඹහත්භ ශන්න ඕනෆ. ශම්ශක් මූම් 

ං ටඳඹ එයි. 

අපි ඳංචහඹත් බහ ළන අඹ යන්ශනත් ඒ නිහයි. භභ 

ඔඵතුභහට කිඹහ සිටින්ශන්  ශම්හට අලය යන පුටු  ශම් ව 

ම්පි සශක් රඵහ ශදන්න. නස්ත්  ශම්හශආ තිශඵන මූම් 

සරූඳඹ නම් ශනස යන්න වදන්න එඳහ කිඹරහයි. එශවභ 

වුශණොත් අපි ම්පර්ණශඹන්භ යන්න ඹන්ශන් ශරොකු 

අඳයහධඹක්. ශම් යශ ල දීර්ක හරඹක් ඉතහභත්භ ශවො ජන 

ම්්රදහඹක් ශොඩ නළඟුණහ  භථ භඩුඩරඹත් එක්. ඒ ජන 

ම්්රදහඹ අපි රැ න්න ඕනෆ.  
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ඳහර්ම්ශම්න්තු 

ඊශආ  ස අභළතිතුභහ යපු ්රහලඹ ළන භභ ී තිඹට ඳත් 

ශරහ ටාටිශආ. භභ දන්ශන් නළවළ  ඇභතිතුභහට ශොශවොභ 

ටාතුණහද කිඹරහ. අපි එඟ ශනොන ශඵොශවෝ නඩු තීන්දු 

තිශඵනහ. ඒ  භවය විට අපි ශඳනී සිටිශආ ඒ ඳළත්තට නිහ 

ශනොශයි. අපි ශඳනී සිටිඹ ඳළත්ත වළභදහභ දිනන්න ඕනෆ කිඹරහ 

අපි අදවස යරහ නළවළ. භවය විට අපිට වි සේධ ශවො නඩු 

තීන්දුක් ශදන ශොට අපි ඒ අඹ යරහ තිශඵනහ. ශභොද  

අපි දන්නහ  ඒ නඩු තීන්දුශ  දක්න  සණු දළක්වීභ වනාභ 

ටිනහ කිඹරහ. සිංවයහහ නඩු තීන්දු අනු ඳවශට රහ ගිඹ නඩු 

තීන්දු යහශිඹක් අශ්ත යශ ල  තිශඵනහ. ඔඹ නඩු තීන්දු ඔක්ශෝභ 

ආඳසු වයරහ විනිලසචඹහය සන්ශේ තීයණඹ ඳහර්ම්ශම්න්තු 

භන්න් නිස්රබ යන්නට වදනහ නම්  එඹ එක්තයහ විධිඹ 

අයහජිත්ඹක් ඇති කිරීශම් ශවේතුක් ශයි කිඹරහයි භභ 

කිඹන්ශන්. අවු සදු ණනහක් තිසශේ දීපු නඩු තීන්දු ණනහභ 

තීන්දු ළරැදි තීන්දු ශන්නත් පුළුන්. ජහතයන්තයශඹත්  එශවභයි. 

ළරැදි නඩු තීන්දු දීරහ තිශඵනහ. නස්ත්  අඳට ඒ නඩු තීන්දු 

reverse යන්න ඵළවළ. ඒ නඩු තීන්දු තිශඵනහ. ඳහර්ම්ශම්න්තුට 

තිශඵන්ශන්  ශම් නඩු තීන්දුත් ළරකි ටරට අයශන අශ්ත 

යසථහ ම්ඳහදන හර්ඹඹ ඉසට යන්නයි. ඒයි අපි ශ 

යුත්ශත්. ඳහර්ම්ශම්න්තු ශ යුතු හර්ඹබහයඹ යසථහ 

ම්ඳහදනඹයි; නළත්නම් නීති ම්ඳහදනඹයි. එටාදී අපි 

අධියණශඹන් ශදන රද ළරැදි නඩු තීන්දුත් ළරකි ටරට ත 

යුතුයි.  

යත් එන්. සි ටහ භළතිතුභහ සිංවයහහ නඩුශ  දුන්නු තීන්දු 

ළරැදියි කිඹරහ භභ ශභොශවොතටත් පිළින්නහ ශනොශයි. 

ICCPR එ ළන දීපු නඩු තීන්දු ළරැදියි කිඹරහ භභ පිළින්ශන් 

නළවළ. භභ ටාතන්ශන්  අශ්ත යශ ල සෛරී ඵරඹ අපි රැ න්න 

ඕනෆ  ඇශභනාහශ  Helms-Burton නීතිඹ හශේ. ඔඵතුභහ 

දන්නහ  ඇශභනාහශ  Helms-Burton කිඹරහ නීතිඹක් තිශඵනහ 

කිඹරහ. එභ නීතිඹ අනු ඇශභනාහශ  නීතිඹට ඳටවළනින 

කුභන ව ජහතයන්තය නීතිඹක්ත් පිළින්ශන් නළවළ. ඒ තභයි 

ඇශභනාහශ  අධියණ විදයහ. එභ අධියණ විදයහ අනු 

ශරෝශආ කුභන නීතිඹක් ශොශවේ තිබුණත්  -ජහතයන්තය වුණත්

- එෙ ඇයම වටායේ නීතිලෙ  ප හැලධ  ම් ඒ නීතිලෙ ඇයම වටායේ 

අධියණඹ පිළින්ශන් නළවළ. ඒ තභයි එටා තිශඵන්නහ ව 

සිේධහන්තඹ. භභ කිඹන්ශන් අඳටත් ඒ හශේ සෛරී ඵරඹක් 

තිශඵනහ කිඹරහයි. අශ්ත යශ ල සෛරීබහඹ ළන ඔඵතුභහ දළන් 

ශභොශවොතට ම්න් කි හ. ඒ සෛරීබහඹ අනු අඳට අශ්ත 

යශ ල තීන්දු තීයණ ඉක්භහ  අශ්ත යශ ල දළනට තිශඵන්නහ ව  අඳශේ 

නීති යහස් අයාබහ එන්නහ ව ඹම් ජහතයන්තය ්රඥප්තතිඹට අපි 

අත්න් යන නිහ  ඒ ්රඥප්තතිඹට අශ්ත යශ ල නීතිඹ ඹටත් කිඹන 

භතඹට වි සේධයි ඒ නඩු තීන්දු දීරහ තිශඵන්ශන්. ්රඥප්තතිඹට 

අත්න් ශ ඳළිඹටභ ඒ ්රඥප්තතිඹට අශ්ත යශ ල නීතිඹ ඹටත් විඹ 

යුතුයි කිඹන අදව ්රතික්ශේඳ යමින් තභයි ඒ නඩු තීන්දු දිටභ 

ඇවිත් තිශඵන්ශන්. ඒ නිහ ඒ නඩු තීන්දු නිස්රබ යන්නට ශම් 

ඳහර්ම්ශම්න්තුශ  ශඹෝජනහ ශන එන්නට ශවෝ හච්ඡහ ආයම්බ 

යන්නට රළවළසති වුශණොත් ශම් යට එක්තයහ විධිඹ පිසසු 

භඩුක් ශයි. ඒ ශනුට යන්න තිශඵන්ශන්  සිඹලුභ ශේ ට 

ළරකි ටරට අයශන -වනා ශ හ  ළරැදි ශ හ- න නීති 

ම්ඳහදනඹ කිරීභයි. නස්ත්  ඹම් කිසි නඩු තීන්දුක් ළරැදියි කිඹරහ 

අඳට නීතිඹක් ම්ඳහදනඹ යන්න ඵළවළ. ඒ අශ්ත යශ ල 

යසථහ අනුභ යන්න ඵළනා ශදඹක්. පුේරශඹක් ස් ට ය 

ශන නීතිඹක් වදන්න ඵළවළ හශේභ  ඹම් කිසි නඩු තීන්දුක් 

ළරැදියි කිඹරහ ශම්  ස බහශ  දී අඳට නීතිඹක් වදන්න 

පුළුන්ද? ඵළවළ.  

භභ ඉසශ ටරහ කි හ හශේ අඳට යන්න තිශඵන්ශන්  

සිඹලුභ ශේ ළරකි ටරට අයශන න නීති ම්ඳහදනඹ කිරීශම් 

ඵරඹ දීභයි. එශවභ නම් ඵර විශේදනඹට - separation of powers 

- ශභොද ශන්ශන්? එශවභ නම් ඵර විශේදනඹක් නළවළ. වළඵළයි  

ශම්ශක් ඔඵතුභන්රහට ශඳොඩි practice එක් තිශඵනහ. ඒ තභයි  

අග්ර විනිලසචඹහය ශභොවහන් පීනාස භවතහ ඉත් කිරීභට ත්තහ ව 

ක්රිඹහ භහර්ඹ. ඔහු අස ශ යුතු පුේරශඹක්. භභ ම්පර්ණශඹන් 

එඟයි. නස්ත්  අස කිරීභට ත් ක්රිඹහ භහර්ඹ අයහජි ක්රිඹහ 

භහර්ඹක්. ඒ ක්රිඹහ භහර්ඹභ ඊශඟට ත්ශතොත් ඊශඟට එන 

ආඩුඩු එතළනින් ඇවිළිරහ ඹන්ශන් අයහජි ක්රිඹහදහභඹට. ඒ 

නිහ භභ කිඹන්ශන්  ඒ යපු ළශ හ ළන  ටඳනහ යරහ එළනි 

ව භහතට ශනොළටී ඹන භනක් ශත ආඩුඩු ශඹොස් ශන්න 

කිඹරහයි.  

 ස ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ ඉදිනාඳත් ශ ශම් විවිධ ශඹෝජනහ 

වහ ශයුණරහසිර ශරොකු ටිනහභක් තිශඵනහ. ග්රහභ 

නිරධහනායඹහ ඒ ශො ලඨහඹට ඳභණක් භහදහන විනිලසචඹහය 

ශනොය දිසත්රික්ඹටභ භහදහන විනිලසචඹහය කිරීභ ශවොයි 

කිඹහ භහ ටාතනහ. ශභොද  ග්රහභ නිරධහනා- [ඵහධහ කිරීභක්] ග්රහභ 

නිරධහනා ඉන්ශන් ්රහශේීයඹ ශ ටම් ශො ලඨහ භ ලටමින් ශන්. 

දිසත්රික්ශආභ මිනිසසු එවහට ශභවහට ඹනහ. ඒ නිහ ග්රහභ 

නිරධහනා සන්ට භවය විට තභන්ශේ ්රශේලශආ ඉරහ 

දිසත්රික්ශආ ශනත් තළනට ගිඹ ශශනකු ශනුශනුත් 

අත්න් යන්න නහ. ඒ නිහ භභ කිඹන්ශන්  ස්ළු 

දිසත්රික්ඹටභ භහදහන විනිලසචඹහය ලශඹන් ග්රහභ නිරධහනා 

ඳත් යන්න කිඹරහයි. අශනක් එ  අශ්ත ජනහධිඳතිතුභහත් ඒ 

හරශආ ග්රහභ නිරධහනා ශශනක් ශන්. ඒටත් ළරකීභක් 

යන්න ඕනෆ. ග්රහභ නිරධහනා ශශනකුට ජනහධිඳති ශශනක් 

ශන්න පුළුන් ඵ අපි දන්නහ. අපි ඒ අඹ යනහ. ඒ නිහ 

ඔඵතුභහ ශනහ ශම් ශඹෝජනහ භන්න් භථ භඩුඩරඹ රැ ශන  

භථ භඩුඩරශආ ඵර ඳනාභහණඹ පුළු ට යශන ඉදිනාඹට 

ඹෆශභන් ශරොකු ශභශවයක් යන්න පුළුන් ශයි කිඹරහ භහ 

ටාතනහ. ඔඵතුභහට සතුතියි. 

 
[අ.බහ. 2.42] 
 

ගරු ව්ව.ව්ව. ිළයදළව මශත්ළ 
(ரண்தைறகு மக.மக. தறரம) 

(The Hon. K.K. Piyadasa 

 ස නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි   ස අධියණ 

ඇභතිතුභහ විසින් ශදන ය කිඹළවීභ වහ ඉදිනාඳත් යන රද 

භථ භඩුඩර (ංශලෝධන) ඳනත් ශටුම්ඳත ම්ඵන්ධශඹන් 

චන ස ටඳඹක් ථහ යන්න භහ ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. 

ග්රහීටඹ භ ලටශම් තිශඵන නඩු භථඹට ඳත් කිරීභ 

ම්ඵන්ධ ඳසු ගිඹ හර ඳනාච්ශේදඹ තුශ භථ භඩුඩරම්න් 

විලහර ශභශවයක් වුණහ. නස්ත්  භථ භඩුඩරරට ඳහ 

ඉදිනාඳත් වුණු නඩු ඇසීභ ඳක්ග්රහහී  හසි අහසි අන්දභට  එ 

එ අයස්ණු ඔසශේ සිේධ වුණහ. ශේලඳහරන ලශඹනුත් ඒ 

ටයුතු සිේධ වුණහ කිඹන එ භහ ශම් අසථහශ  භතක් යන්න 

ඕනෆ. ඒ හශේ ඵරඳෆම් භවය ඳශහත්ර ඇති වුණහ. නුයඑළිඹ 

දිසත්රික්ශආත් ඒ හශේ ශේ ට සිේධ වුණ ඵ භහ විශලේශඹන්භ 

කිඹන්න ඕනෆ. 

අද ඹව ඳහරන යජඹ ඹටශත් අධියණ ඳේධතිඹ 

ම්පර්ණශඹන්භ ඹව ඳහරන තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. 

නිදවස අධියණඹක් ශම් යශ ල ඇති ශරහ තිශඵනහ. යශ ල 

ජනතහට නිදවශේ තභන්ශේ ටයුතු කිරීභට අසථහ ළරසිරහ 

තිශඵනහ. එළනි අසථහ ශභළනි ඳනත් ශටුම්ඳතක් තුළින් 

ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන්  තිශඵන්නහ ව අඩු ඳහඩු ම්පර්ණ 

යරහ  භථ භඩුඩරම්න් රළශඵන්නහ ව ශේහ ළඩිදියුණු 

යරහ එඹ ඉදිනාඹට ශන ඹහභයි. ශභටා තිශඵන අඩු ඳහඩු ළන භට 

ශඳය ථහ යපු  ස භන්ත්රීතුභන්රහත් ශඳන්හ දුන්නහ.  
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ඇත්ත ලශඹන්භ භථ භඩුඩරඹට ඉදිනාඳත් න නිශඹෝජිත 

භවත් ස ශවීභක් රළ දභකින් ශතොය ේබහශඹන් ඉදිනාඳත් 

ශරහ  ස ශේඹක් යන අඹයි. ඒ භවත් සන්ශේ හර සීභහ 

තුශ යන ශේඹට ඹම්කිසි ඇඟයීභක් යන්න ඕනෆ. ඒ හශේභ 

එඹට ශතෝයහ ඳත් ය න්නහ නිශඹෝජිතඹන් ඹම්කිසි රභශ දඹක් 

තුළින් ශතෝයහ ඳත් ය න්න ඕනෆ. එ එ අඹට ටාතුණු ටාතුණු 

විධිඹට භථ භඩුඩර නිශඹෝජිතඹන් ඳත් කිරීභ තුළින් තභයි ඳසු 

ගිඹ හරඹ තුශ විවිධ ්රලසනරට ස්හුණ ශදන්න සිේධ වුශඩු. 

නස්ත්  අද එළනි රභඹට ශතෝයහ ඳත් ය න්ශන් නළති  ස 

අධියණ ඇභතිතුභහ විසින් ශවො රභශ දඹක් ඇති යරහ  ශභඹ 

ඉදිනාඹට ශන ඹයි කිඹන විලසහඹ අශ්ත තිශඵනහ.   

ඳසු ගිඹ හරඹ තුශ විශලේශඹන්භ අධියණශආදී වුණු 

අටයුතුම් නිහ භවය අටාං  ඒ හශේභ දු්තඳත් අඹට 

අධියණඹට ගිටා ටරහ යුක්තිඹ  හධහයණඹ ඉසට ය න්න ඵළනා 

තත්ත්ඹක් තිබුණහ. නස්ත්  අද එශවභ ශනොශයි. අද යුක්තිඹ  

හධහයණඹ ඉසට යන්න පුළුන් තත්ත්ඹට යට ඳත් ශරහ 

තිශඵනහ. ඕනෆභ ශශනකුට අධියණඹට ගිටා ටරහ ඕනෆභ 

්රලසනඹක් ඉදිනාඳත් යරහ තභන්ට යුක්තිඹ  හධහයණඹ ඉසට 

යන්න පුළුන් තත්ත්ඹට අද යට ඳත් ශරහ තිශඵනහ.  

අද ශම් ඉදිනාඳත් යරහ  තිශඵන ංශලෝධනඹ ඉතහ ශවොයි. ඒ 

ළන භභ ීටට ඩහ ථහ යන්ශන් නළවළ. විලහර ලශඹන් ශොඩ 

ළසී තිබුණු නඩු ශම් තුළින් නියහයණඹ ය න්න පුළුන්. ශම් 

නශොට විලහර ංයහක් තිබුණු ඉඩම් ආයහවු ට ශොඩක් 

නියහයණඹ යරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ ඳවු ට ආයහවු ට හශේ 

ශේ ට  මිර ස්ද ට ම්ඵන්ධ තිශඵන්නහ ව ්රලසන ශොඩක් 

 ශඳොලීසිඹට  අධියණඹට ඹන්ශන් නළති භථ භඩුඩරඹ තුළින් 

නියහයණඹ යන්න පුළුන් තත්ත්ඹට අද යට ඳත් ශරහ 

තිශඵනහ. භහ ඒ ළන විශලේශඹන් න්ශතෝ නහ.  

භථ භඩුඩර ළනි අංල තත් ළඩිදියුණු යන්න ඕනෆ. ඒ 

අඹට තිශඵන අඩු ඳහඩුම් පුයන්න ඕනෆ. ඒ අඹට හර්ඹහරඹක් 

තිශඵන එත් ශවොයි. හර්ඹහරඹක් දුන්නහභ ශේඹනුත් 

ඉ ටරයි. ශේඹන් දුන්නහභ තත් අඩු ඳහඩු ඉ ටරයි. ඒ හශේ 

සිඹලු ශේ ට ම්පර්ණ ශහභ භථ භඩුඩරඹ ශම් 

අධියණඹක් ඵට ඳත් නහ. ඒ නිහ අධියණඹ වහ භහන 

තත්ත්ඹට භථ භඩුඩරඹත් ත්ශතොත් ශවොයි කිඹන එ 

විශලේශඹන් භභ භතක් යනහ. එතශොට අධියණඹට තිශඵන 

විලහර ඵය අඩු නහ. ඒ අනු නඩු ක්ණි වින තත්ත්ඹක් 

ඇති නහඹ කිඹන එ භභ විලසහ යනහ. 

ඊශඟට  භභ ථහ යන්න ඹන්ශන් හභ විනිසු ස ඳදවි ළනයි. 

හභ විනිසු ස ඳත්වීම් දීභ ඳසු ගිඹ හරඹ තුශ ඉක් ඵක් නළති 

ශහ. හභ විනිසු ස නිරධහනා භවත්භ  භවත්ීටන් ශම් යශ ල 

ශොඳභණ ඉන්නහද කිඹහත් අපි දන්ශන් නළවළ. උත්භක් 

තිශඵන  ශම් ඳදවිඹ දිඹ යුතු පුේරඹන්ට ශදන්න ඕනෆඹ කිඹන 

තීයණඹ අනු ර්තභහනශආ අශ්ත අධියණ ඇභතිතුභහ විසින් ශම් 

වහ ශවො රභශ දඹක් ඇති ය ඒ තුළින් දළන් ඒ ඳත්වීම් රඵහ 

දීශම් ළඩ පිළිශශක් ඇති යරහ තිශඵනහ.  

විශලේශඹන්භ ග්රහභ නිරධහනා භවත් සන්ට ශම් ඳත්වීම් අදහශ 

ඵර ්රශේලඹට ශදන එ ශවොයි. අශ්ත  ස හසුශේ 

නහනහඹක්හය භන්ත්රීතුභහ ශඹෝජනහ ශහ හශේ භට ඩහ 

දිසත්රික්ඹටභ අදහශ න ඳනාදි ශම් ඳදවිඹ රඵහ ශදන එ තත් 

ශවොයි. ශභොද  දිසත්රික්ඹ තුශ මිනිසසු එවහට ශභවහට ඹනහ 

ශන්.  

ඹව ඳහරන යජඹ ඹටශත් හභ විනිසු ස ඳත්වීම් රඵහ ශදන්ශන් 

ඹම් කිසි අධයහඳන රභශ දඹට අනුයි. හභ විනිසු ස ඳත්වීම් 

රඵහදීභ ීයඝ්රශඹන් ර්ධනඹ ශරහ ර්තභහනඹ නශොට ශම් 

ඳත්වීම් රඵහ දීභ ම්ඵන්ධශඹන් ඹම් ඳහරනඹක් ඇති ය 

තිශඵනහ. හභ විනිසු සන් ත් ශ ශොඳභණ ්රභහණඹක් 

ඉන්නහද කිඹරහත් අපි දන්ශන් නළවළ. භවය හභ විනිසු ස 

නිරධහනාන් තභන්ශන් විඹ යුතු ශේහ ශභොක්ද කිඹන එත් 

දන්ශන් නළවළ.   තභන්ශන් ඒ ශේහ රඵහ න්න වු සන් ශවෝ 

ආහභ භව ස මිර ස්ද ට  තෆගි ශඵෝ හශේ ශේ ට 

ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. ඒ හශේ ශේ ට ඵරහශඳොශයොත්තුශන් 

තභයි ඳසු ගිඹ හරශආ හභ විනිසු සන් ටයුතු ශශේ. ඒ ළන 

දළනුත් කිරීශම් ළඩ පිළිශශකුත් ඇති න්න ඕනෆ. ඳසු ගිඹ 

හරශආ ණන්හයයින්ට  එශවභ නළත්නම් චඩුඩින්ට  

ශවො සන්ට  තක්ඩින්ට ශම් ඳදවිඹ රඵහ දීරහ තිබුණහ. එභ නිහ ඒ 

ඳදවිශආ ටිනහභ ශොඩක් අඩුන තත්ත්ඹක් තිබුණහ. ීටට 

්රථභ ම්ස්රහදෆනි භවත්භඹහට ශම් ඳදවිඹ දීරහ තිබුණහ. ඊට ඳසු 

විදුව ටඳති සන්ට  ්රශේලශආ පිළිත් ෛදයයශඹකුට ළනි 

අඹට තභයි ශම් ඳදවිඹ රඵහ දුන්ශන්. ඊට ඳසු තභයි ශවො සන්  

තක්ඩින්  මිනීභ සන් ළනි අඹට ශම් ඳදවිඹ රඵහ දුන්ශන්. දළන් 

එශවභ න්ශන් නළවළ. දළන් ශම් ඳදවිඹ ශදන පුේරඹහශේ සිඹලුභ 

ශතොයතු ස  දත්ත රඵහ ශන  ඇන්ම් රකුණු රඵහ  ශන තභයි 

ශම් ඳදවිඹ රඵහ ශදන්ශන්. ඒ ළන  ස ඇභතිතුභහට 

විශලේශඹන්භ භශේ සතුතිඹ පුද යනහ. 

ඊශඟට  ්රහශේීයඹ ශ ටම් ශො ලඨහ භ ලටශභන් හභ 

විනිසු ස ඳත්වීම් ශොඳභණ ංයහක් දීරහ තිශඵනහද කිඹරහ 

ඵරන්න ඕනෆ. දිසත්රික් රභඹට දීරහ තිශඵනහද  දියින පුයහ 

දීරහ තිශඵනහද කිඹරහ ඵරහන්න ංයහ ශ ටන  දත්ත එතු 

ය ත්ශතොත් ඉදිනාඹට ටිනහ කිඹන එ භභ විශලේශඹන් ශම් 

අසථහශ දී භතක් යනහ. 

 ස නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ඒ හශේභ භභ 

විශලේශඹන් තුයඹ ළනත් කිඹන්න ඕනෆ. 

ரங்க றறமனத்ம் தகரஞ்சம் மதமசரணும். இல்னரட்டி, 

அந்த் மரட்டப் தக்கம் மதரமகனரப் மதரகும். கனர்ரர் 

இதக்கரங்க; மரட்ட துகரர் இதக்கரங்க. அங்க 

மரட்டத்றன மகன தசய்ந ஆக்கள் இந் certificate 

டுக்கறநதுக்கு றச்சம் கஷ்டப்தடணும். Identity card 

டுக்கறநமர இல்னரட்டி birth certificate டுக்கறநமர றச்சம் 

கஷ்டம். மடிப் மதரகணும் town இக்கு. இல்னரட்டி, ததரற 

தொனரபறகறட்ட மதரகணும்! அப்தறடி மதரறட்டுத்ரன் இந் 

certificate ரங்மகரணும். இது ததரற கச்சல். அணரன 

மரட்டத்றன இதக்கறந estate managerரர், ததரற 

கனர்ரர் ல்னரதக்கும் இக தகரடுக்கச் 

தசரல்மனரணும்.  எவ்தரத கட்சறட கனர்ரர் 

இதக்கரங்க. அந் கட்சற தோனர தரத்துக் தகரடுக்மகலும். 

அந் மரட்டத்றன - எத division இமன ஏர் ஆளுக்கு, இண்டு 

ஆளுக்கு அப்தறடிக் தகரடுத்ர ல்னம். அப்தறடிக் தகரடுத்ர 

அந் கனரட்டின இதக்கறந தறச்சறண தொடித்ம். இல்னரட்டி 

கரப்மதரத்ல்  சரரம் தகரடுக்மகரணும்; இல்னரட்டி 100 

தௐதரய் - 500 தௐதரய் தகரடுக்மகரணும்; இல்னரட்டி எத 

தந்ங்கரதக்கு - மனக்கரதக்கு ன்ணசரற 

தகரடுக்மகரணும். அப்தறடிக் தகரடுத்ரத்ரன் certify தண்ற 

அந் certificate க் தகரடுப்தரங்க. அணரன  ம்ட Minister 

கறட்ட தசரல்லி இந் றன உடண ரத்மரணும். 

அங்கதல்னரம் 200 union இதக்கு. அப்தறடி இதந்ரலும் 

union ஆக்கள் ங்கட மன ட்டுந்ரன் தரப்தரங்க. 

ஆக்கபறன்ட தறச்சறகண தரக்க ரட்டரங்க. அணரன 

கனகத்றன இதக்கறந றழ் சமகரரதக்கு, estate 
துகரதக்கு கட்டரம் இந் හභවිනිසු ස தற 

தகரடுக்மகரணும் ண்டு ரன் தசரல்நன்.    
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ඳහර්ම්ශම්න්තු 

ගරු නිවයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
உங்களுக்கு எத றறடம் இதக்கறநது.  

 

ගරු ව්ව.ව්ව. ිළයදළව මශත්ළ 
(ரண்தைறகு மக.மக. தறரம) 

(The Hon. K.K. Piyadasa 

Thank you.  

විශලේශඹන්භ තු අධිහනා භවත් සන්ටත්  තශරයිර් 

භවත් සන්ටත්  තුයශආ ඉන්න නපු ටශ ට හශේ අඹටත් 

හභවිනිසු ස ඳදවි රඵහ ශදන්න ඕනෆ. එශවභ දුන්ශනොත් තුයශආ 

තිශඵන ්රලසන අඩු ශනහ. විශලේශඹන්භ නුයඑළිඹ දිසත්රික්ඹ 

ත්තහභ සිඹඹට 72ක් ඳභණ ඉන්ශන් තුයශආ ද්රවිඩ ජනතහ. 

භභ කිඹපු ආහයඹට හභවිනිසු ස ඳදවි රඵහ දුන්ශනොත් තුයශආ 

ජනතහට විලහර ඳවසුක් ශන ඵ ශම් අසථහශ දී භතක් 

යනහ.  

ශම් රභශ දඹ තුළින් වළභ ්රශේලඹභ හභදහන 

විනිලසචඹහය සන්ශේ ්රලසනඹ නියහයණඹ ය ශදන්න පුළුන් 

කිඹන එ භභ විලසහ යනහ. ම්න් දුන්නහ හශේ දිට 

වයවට  එශවන් ශභශවන් ශතෝයහ න්නහ අඹට ශදන්ශන් නළතු  

උත්භ වහ සුදුසුම් ඳරීක්හ යරහ ඒ අනු ඉතහභ සීමිත 

්රභහණඹට -දිඹ යුතු පුේරඹන්ට- ඒ තනතු ස රඵහ  ශදන ළඩ 

පිළිශශක් තභයි දළන් ක්රිඹහත්භ යන්ශන්. ඒ ඉතහභ ශවො 

ළඩ පිළිශශක්. වළභ දිසත්රික්ඹකින්භ දිඹ යුතු පුේරඹන් 

ශතෝයහ ශන  ශවො ළඩ පිළිශශක් ක්රිඹහත්භ යන්න කිඹරහ 

භභ විශලේශඹන්භ  ස ඇභතිතුභහශන් ඉ ටරහ සිටිනහ. ශම් 

ශඹෝජනහ අනු එතුභහශේ ළඩ පිළිශශ ඉතහභ හර්ථ 

ඉදිනාඹට ශන ඹන්න රළශේහයි කිඹරහ සුඵ ්රහර්ථනහ යමින්  

 ස නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ඔඵතුභහටත් භහශේ 

ශෞයනීඹ සතුතිඹ පුද යමින්  නිවඬ ශනහ.  

 
[අ.බහ. 2.53] 

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මශත්ළ 
(ரண்தைறகு அத சறட்ணற ஜத்ண) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

 ස නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  අද ශම් බහශ   භථ 

භඩුඩර (ංශලෝධන) ඳනත් ශටුම්ඳත පිළිඵත් විහද ශනහ. 

භථ භඩුඩර ඳනත ඉදිනාඳත් ශහට ඳසු  භථ භඩුඩර 

ක්රිඹහත්භ වුණහට ඳසු  ශම් යශ ල හභහනය පුයළසිඹන් ස්හුණ 

දුන් අඳවසුතහ අභ වුණු ඵ අපි දන්නහ. ඹම් ශශනක් 

ශඳොලීසිඹට ගිටා ටරහ ඹම් ඳළමිණි ටරක් ඉදිනාඳත් යරහ  එභ 

ඳළමිණි ටර උහවිඹට ඉදිනාඳත් ශහට ඳසශේ  භවය අසථහරදී 

නළතත් ඒ ඳළමිණි ටර භථ භඩුඩරඹටභ ශඹොස් යනහ. ඒ 

ඳළමිණිම් ශඳොලීසිශඹන්භ ශේ සම් යන අසථහත් තිශඵනහ. 

හුඟක් අඹ උහවිඹට ඹන්ශන් ශරොකු ී තිඹකින්. හුඟක් ශරහට  

උහවිඹකින් තීන්දුක් දීරහ නඩු අන් න විට ඳළමිණිම් 

ඳහර්ලසඹ ව විත්ති ඳහර්ලසඹ නයි ශඳොශශොංුණ හශේ 

ෛයක්හයශඹෝ ශරහ තභයි භට එන්ශන්. නස්ත් භථ  

භඩුඩර රභඹ ඇති වුණහට ඳසු  හුඟක් අඹ නයි ශඳොශශොංුණ 

හශේ ෛයක්හයශඹෝ ශන්ශන් නළතු භට ඇවි ටරහ 

ශඵොශවොභ සුවදත්ශඹන් ජීත්න තත්ත්ඹක් ඇති වුණහ. 

භථයණශආ තිශඵන ටිනහභ ඒයි.  ස ඇභතිතුභහ අද ඒ 

ඳනතට  ංශලෝධනඹක් එතු යරහ තිශඵනහ. ඳසු ගිඹ 

හරශආදී අපි දළක්හ  භථ භඩුඩරඹට නිශඹෝජිතඹන් ඳත් 

කිරීශම්දී ශේලඳහරන සබහඹක් තිබුණු ඵ.  

ගරු නිවයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please!  
ශම් අසථහශ දී මූරහනඹ වහ  ස එ හ හ ුණණශේය 

භන්ත්රීතුභහශේ නභ ශඹෝජනහ යන්න. 
 

ගරු ඳනි දිගම්බරම් මශත්ළ (කඳුර  නල ගම්මළන  යටිත් 

ඳශසුකම් ශළ ප්රජළ වංලර්ධන අමළත්යතුමළ) 
(ரண்தைறகு தணற றகரம்தம் - கனரட்டு தைற 

கறரங்கள், உட்கட்டகப்தை சறகள் ற்தம் சதொர 

அதறறதத்ற அகச்சர்) 

(The Hon. PalanyThigambaram - Minister of Hill Country 

New Villages, Infrastructure and Community Development) 

 ස නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  "ශම් අසථහශ දී  ස 
එ හ හ ුණණශේය භන්ත්රීතුභහ මූරහනඹ ත යුතුඹ"යි භහ 
ශඹෝජනහ යනහ. 

 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත් විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුරුල ගරු නිවයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ මූළවනවයන් 
ඉලත් වුවයන්  ගරු එඩ්ලඩ් ගුණවවේකර මශත්ළ මුළවනළරඪ විය. 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனம, ரண்தைறகு ட்ட் குமசக  

அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 

COMMITTEES left the Chair, and THE HON. EDWARD 

GUNASEKARA took the Chair. 

 

ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මශත්ළ 
(ரண்தைறகு அத சறட்ணற ஜத்ண) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  ඳසු ගිඹ හරශආ ශම් යශ ල 
නීතිඹ ක්රිඹහත්භ වුශඩු නළවළ; ශම් යශ ල හධහයණත්ඹ 
ක්රිඹහත්භ වුශඩු නළවළ. භථ භඩුඩරඹට නිශඹෝජිතඹන් ඳත් 
යේදීත් හුඟක් ශරහට ශේලඳහරන ලශඹන් ඹම් ඹම් 
ඳක්රට ළති ශරහ ටාටපු අඹ ඳත් වුණු ඵ අපි දළක්හ. 
දළනටත් අශ්ත ්රශේලශආ ශේලඳහරන ලශඹන් ඹම් ඹම් ඳක්ර 
ක්රිඹහහරී ටාටපු අඹ තභයි භථ භඩුඩරර ඉන්ශන්. ඹම් ඹම් 
සිදුවීම් ම්ඵන්ධශඹන් අද ශම් යශ ල ජනතහ කුර්තපු යරහ ඳහයට 
ඇද දභන්න ඹම් ඹම් ඵරශ  විසින්  ටයුතු යනහ. වළඵළයි  
2015 ජනහනා 08 ළනි දහට ඳසු ශම් යශ ල ශනක් සිදු වුණහ. 
අපි ඒ ළන න්ශතෝ ශනහ. ඒ ශන නිහ තභයි ශම් සිඹ ටර 
සිේධ ශන්ශන්.  

අශ්ත  ස හසුශේ නහනහඹක්හය භන්ත්රීතුභහ භශේ ථහ  
යන ශම් අසථහශ  ශම්  ස බහශ  සිටිඹහ නම් ශවොයි. 
ශභොද  එතුභහ කිඹනහ  "ටාටපු අග්රවිනිලසචඹහයතුමිඹ අයින් 
යපු එට භභ න්ශතෝ ශනහ  නස්ත් රභඹ ළයදියි" කිඹරහ. 
වළඵළයි එතුභහ දළන් ශභතළනදී එශවභ කි හට  එදහ එශවභ කි ශ  
නළවළ. භභ ටාතන විධිඹට එදහ ඒ හශේ කිඹපු අඹ ජීත්ශරහ 
ටාටිශආත් නළවළ. එදහ ශම් යශ ල තිබුණු නීතිඹ  ට ළදිරහ තිබුණහ; 
නීතිඹ ක්රිඹහත්භ වුශඩු නළවළ. වළඵළයි  ජනහනා භහශආ 08 ළනි 
දහට ඳසු අති ස ජනහධිඳතිතුභහත්   ස අභළතිතුභහත් ඇතුළු අඳ 
සිඹලුශදනහ උත්හව යන්ශන් රභරභශඹන් ශම් යශ ල නීතිඹ 
සථහඳනඹ යන්නයි.  

අපි අවරහ තිශඵනහ  "සුපිනා ්රජහතන්ත්රහදඹ" තිශඵනහ ඹළයි 
කිඹහ න්නහ ජර්භනිඹ හශේ යටර ඳහ ඳසු ගිඹ හරශආ -
ටා ලරර්ශේ යුශආ-  නීතිඹ ක්රිඹහත්භ වුශඩු නළති ඵ. වළඵළයි  
දළන් ඒ යට ටර නීතිඹ ක්රිඹහත්භ ශනහ; සුපිනා 
්රජහතන්ත්රහදඹ තිශඵනහ. අපිත් එතළනටයි එන්ශන්. අපි එතළනට 
එන ඳසුබිභක් තභයි වදන්ශන්.  
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අපි දළක්හ  ඳසු ගිඹ හරශආ නීතිඹ ක්රිඹහත්භ වුණු වළටි. ඳසු 

ගිඹ දසර අපි දළක්හ  ඳසු ගිඹ ඳහරන හරශආ අඳයහධ ශ 

අඹ  ශවොයම් ශ අඹ FCID එට අයශන ගිඹ වළටි. වළඵළයි  

FCID එට අයශන ගිටාන්  එතළනින් උහවිඹට ගිටාන් එළිඹට 

ඵළවළරහ ඔවුන් කි ශ   "අඳට උහවිශඹන් හධහයණඹ ඉසට වුණහ" 

කිඹන එයි. එශේ උහවිශඹන් හධහයණඹ ඉසට ශන  තත්ත්ඹ 

වළදුශ  අපි. ජනහනා භහශආ 08 ළනි දහයින් ඳසු ඇති වුණු 

ශන තුළින් තභයි  උහවිශඹන් හධහයණඹ ඉසට ශන 

තත්ත්ඹ වළදුශඩු. අපි ඳළවළදිම්භ ඒ ශන සිදු ශහ. ඒ ශන 

ළන අද FCID ගිඹ  හුඟක් අඹ කිඹනහ. නීතිශඹන් හධහයණඹ 

ඉසට වුණහ කිඹරහ ඔවුන් කිඹනහ.  

එදහ ශඳොලීසිශඹන් හධහයණඹ ඉසට වුශඩුත් නළවළ; නීතිශඹන් 

හධහයණඹ ඉසට වුශඩුත් නළවළ. භව යජ හශ ට ඉන්නහ 

යජතුභහට ඳක්ඳහතී අඹට විතයයි  හධහයණඹ ඉසට වු ශඩු. යජ 

ශදයට ඳක්ඳහතී ටාටපු අඹ ඕනෆ තයම් සිටිඹහ. යජ ශදයට 

ඳක්ඳහතී සිටිමින් අඳයහධ ශ අඹ ඕනෆ තයම් එළිශආ සිටිඹහ. 

ශම් යශ ල ජනතහශන් හුඟක් අඹට ඒ ශත්ශයන්ශන් නළවළ. අපි 

ටාතනහ  රභහනුකර ජනතහට ඒ අශඵෝධ ශයි කිඹරහ.   

අද ශම් යශ ල නීතිඹ ක්රිඹහත්භ වීභ ම්ඵන්ධශඹන් අඳ තුටු 

ශන්න ඕනෆ. අද යට තුශ නීතිඹ ක්රිඹහත්භ ශමින් ඳතිනහ.  

ඳසු ගිඹ හරශආ ශනහ දවඅටන ආඩුඩුරභ යසථහ 

ංශලෝධනශඹන් ශම් යශ ල තිබුණු නීතිඹ  ්රජහතන්ත්රහදඹ  

ම්පර්ණශඹන් විනහල ශහ. නස්ත් අති ස ජනහධිඳතිතුභහත්   ස 

අභළතිතුභහත් ඹව ඳහරන යජඹ ඹටශත්  දවන න ආඩුඩුරභ 

යසථහ ංශලෝධනඹ ශනළ ටරහ නළත ශම් යශ ල නීතිඹ 

ක්රිඹහත්භ න තත්ත්ඹ ඇති යරහ තිශඵනහ; හටත් 

හධහයණඹ ඇති ය තිශඵනහ. අද ඕනෆ ශශනකුට භහන 

නීතිඹ ක්රිඹහත්භ ශනහ.  අපි ඒ ළන න්ශතෝ ශනහ.  

 ස ඇභතිතුභනි  භථයණශආ ශඹදී සිටින අඹ  ස 

ශේඹක් යන්ශන්. ඒ නිහ අපි  ස ඇභතිතුභහශන් ඉ ටලීභක්   

යනහ භථයණ ටයුතු යන ඒ අඹට  සත්ඹක් රඵහ 

ශදන්න කිඹරහ.  ස්දරට සීභහ යන්ශන් නළතු ඒ අඹට ඹම් 

ටිනහභක් රඵහ ශදන ශන විධිශආ රභඹක් වදන්න කිඹරහ අපි 

 ස ඇභතිතුභහශන් ඉ ටරහ සිටිනහ.  

භථ භඩුඩර ක්රිඹහත්භ යන භථ මූර භඩුඩරර සිටින 

බහඳති සන් හශේභ භවය තළන්ර සිටින නිශඹෝජිතඹන්ශේ 

ක්රිඹහරහඳඹ ම්ඵන්ධත් ශොඹහ ඵරන්නඹ කිඹරහ අපි  ස 

ඇභතිතුභහශන් ඉ ටරහ සිටිනහ. ඒ ශො ටරන්ශේ ශේලඳහරන 

ටපිටහ ළන ශොඹහ ඵරන්න අලයතහක් නළවළ. වළඵළයි  ඒ 

ශො ටරන් ශේලඳහරනඹ යනහද  නළේද කිඹරහ ශොඹහ ඵරහ 

ක්රිඹහත්භ ශනහ නම් එඹත් ශඵොශවොභ ටිනහ ශදඹක් වළටිඹට 

භභ දකිනහ.  

අද ශදන ය කිඹළවීභ වහ ඉදිනාඳත් ය තිශඵන ශම් භථ 

භඩුඩර (ංශලෝධන) ඳනත් ශටුම්ඳතට සිඹලු ශදනහශේභ 

වශඹෝඹ  රළශඵයි කිඹරහ අපි විලසහ යනහ. මූරහනහරූඪ 

 ස භන්ත්රීතුභනි  භශේ ථහ  අන් යනහ. ශඵොශවොභ 

සතුතියි. 

 
[අ.බහ. 3.01] 
 

ගරු හනන්ද අලුත්ගමවේ මශත්ළ 
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்கமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි   විශලේශඹන්භ භථ භඩුඩර 

ඳනත ංශලෝධනඹ කිරීභ වහ ශඹෝජනහක් ඉදිනාඳත් ය 

තිශඵන ශම් අසථහශ දී ශම් යශ ල නීතිඹ ක්රිඹහත්භ න ආහයඹ 

පිළිඵ අදවස දළක්වීභට අසථහ රඵහදීභ පිළිඵ  භභ ස්ම්න්භ 

ඔඵතුභහට සතුතින්ත ශනහ.  

ඳසු ගිඹ හර ඳනාච්ශේදඹ පුයහ ශම් යශ ල  ඵරශආ ටාටපු 

ශනොශඹකුත් ආඩුඩු  නීතිඹ ක්රිඹහත්භ යපු ආහයඹ පිළිඵ 

අපිට තුටු ශන්න පුළුන් හයණහ හශේභ නහටු විඹ යුතු 

හයණහත් අශ්ත ඇසම්න්භ දළ තිශඵනහ.  භථ භඩුඩර 

ඳනතට ංශලෝධනඹක් ශනළවිත් තිශඵන ශම් අසථහශ දී 

විශලේශඹන්භ භථ භඩුඩරඹ ක්රිඹහත්භ ශන ආහයඹ 

පිළිඵ ශම් බහශ   ස භන්ත්රී සන්  ශනොශඹකුත් අදවස 

දළක්වහ.  

ශම් අසථහශ දී විශලේශඹන්භ වන් ශ යුතු ශදඹක් 

තිශඵනහ.  ශම් භථ භඩුඩරර හභහජි භවත් සන්  ඉතහ 

අඳවසුශන් තභයි  එභ භථ භඩුඩරර ටයුතු යන්ශන්.  

අඩුභ ණශන් හර්ඹහරඹක් යශන ඹහභටත්  ම්පි ශ ටන 

ස ය ළනීභ වහත් අලය ඳවසුම් ඔවුන්ට ඳඹහ 

නළවළ. ඒ හශේභ අතින් ම්ඹන ම්පි ශ ටන තභයි සිඹලු 

ඳහර්ලස සන් වහ රඵහ ශදන්ශන්. ඒ නිහ  ශම් භථ භඩුඩර 

ඳත්හශන ඹහභ වහ  අලය ම්පි ද්රය රඵහ දීශම් ඹම් 

ආහයඹ ළඩපිළිශශක් ක්රිඹහත්භ ශනහ නම් ශවොයි. ඒ 

හශේභ ශම් භථ භඩුඩර ඳළළත්වීභ ්රහශේීයඹ ශ ටම් 

හර්ඹහරරට අනුයුක්ත ශශොත්  භථ භඩුඩරශආ තිශඵන 

ශෞයඹ නළති ශන්න පුළුන් කිඹරහ භභ ටාතනහ.  ඒ නිහ 

දළනට තිශඵන ආහයඹට  ඳන්ර  ඳහර  ඳ ටම්ඹ ව ශෝවිර 

ආදී සිේධසථහන තුශ භථ භඩුඩර ක්රිඹහත්භවීභ ශඵොශවොභ 

ශවොයි.  එටා ඹන ශනහටත් ශෞයඹක් ඇති ශනහ. ඒ නිහ 

භථ භඩුඩර වහ එභ ඳසු බිභ ඉතහභ ශවොයි.  ්රජහ ංවිධහන 

වහ අශ්ත විභධයත ස්ද ටම්න් ආර්ථි ලශඹන් උදවු 

යන්න අසථහක් අ ඳට තිශඵනහ. වළඵළයි  භථ භඩුඩර 

වහ අපිට ස්ද ට නිදවස කිරීශම් අයඹ නළවළ. මූරහනහරූඪ 

 ස භන්ත්රීතුභනි  ඒ නිහ භථ භඩුඩර වහ ඹම්කිසි ස්දරක් 

රඵහදීභට අඳට අහල රළශඵනහ නම් ශවොයි කිඹරහ  ශම්  ස 

බහශ දී භහ ශඹෝජනහ යනහ. 

ඳසු ගිඹ හරශආ  ව සිදුවීභක් ළන භභ විශලේශඹන්භ  වන් 

යන්නට ඕනෆ. ශම් සිදුවීභ ආන්ශදෝරනඹට රක් වුණ හයණඹක් 

වුණහ. භවය භහධයර වි ති සබහශඹන් ශම් හයණඹ 

පිළිඵ හච්ඡහ ශහ. භවය භහධය ජනතහ ශනොභඟ වනාන 

ආහයඹට ටයුතු ශහ. මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි   ඳසු ගිඹ 

දිනර භහදිශර ඳහර්ම්ශම්න්තු භන්ත්රී නිර නිහඹ තිබුණු 

ඩිශෂන්ඩර් යථඹක් පිළිඵ ශම් යශ ල භවහ ආන්ශදෝරනඹට 

රක් වුණහ.   ස යන්ජන් යහභනහඹ නිශඹෝජය අභහතයතුභහත්  

භභත් ශම් හයණඹ ඉසභතු ශශේ ශම් යශ ල වුණු අඹවඳත් ශේ ට 

නළත ශනොශන්නයි. භභ ටාතන විධිඹට ශම් ශනම් ඒ 

ම්ඵන්ධශඹන් නීතිඹ ක්රිඹහත්භ ශරහ නළවළ.  

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  ශම් යථඹ ළන භභ ශවො සන් 

දන්නහ. ශම් ඩිශෂන්ඩර් යථඹ තභත් භහදිශර ඳහර්ම්ශම්න්තු 

භන්ත්රී නිර නිහඹ තිශඵනහ. ශම් දළන් භහ අශත් තිශඵන 

ඡහඹහරූඳශආ තිශඵන්ශන් ඒ ශභෝටර් යථඹයි. ශම් ඡහඹහරූඳශආ 

තිශඵන විධිඹට ශභභ යථඹ ව ඉශර් නතය යරහයි තිශඵන්ශන්. 

ශඳොම්ස නිරධහනාන් ශදශදශනක් ශදඳළත්ශත් ඉන්නහ. ශම් යථශආ 

ශදොය ඇ යශන ව ඉශයන් ඵළවළරහ පුේරශඹක් ඹනහ. 

නහරපිටිඹ ශඳොලීසිඹ ඉදිනාපිට තභයි ශම් හවනඹ නතය ය 

තිශඵන්ශන්. මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  භභ ශම් ඇස 

ශදශන් දළරහ  ඉතහ ටිනහ හක්ෂි ඇති කීශභන් යුතුයි 

ශම් හයණඹ පිළිඵ  ස බහශ  කිඹන්ශන්.  

2013 අවු සේශේ ඳළළත්ව ඳශහත් බහ භළතියණශආදී වීයසිංව 

අලුත්භශේ කිඹන අශ්තක්ඹහශේ සටිර් වශන  ශඳෝසටර් 

459 460 



ඳහර්ම්ශම්න්තු 

වශන තභයි ශම් හවනඹ භන් ශශේ. ඳසු ගිඹ ආඩුඩුශ  

ටාටපු ක්රීඩහ ඇභතිතුභහ ශම්  ස බහශ දී ව භහධයරට ගිටා ටරහ 

කි හ  "ශම් හවනඹ පිළිඵ භභ දන්ශන් නළවළ"යි කිඹරහ. 

"රංහදීඳ" පුත් ඳතට කිඹරහ තිශඵනහ  ශම් හවනඹ පිළිඵ 

එතුභහ කිසික් දන්ශන් නළවළ කිඹරහ. මූරහනහරූඪ  ස 

භන්ත්රීතුභනි  තත් තළන කිඹරහ තිශඵනහ  එතුභහශේ 

ශ ටම්යශඹක් ශම් හවනඹ ඳහවිච්චි ශහ කිඹරහ. තත් තළන 

එතුභහ කිඹරහ තිශඵනහ  "භශේ ශ ටම් ස තුන්ශදශනක් ශම් 

හවනඹ ඳහවිච්චි ශහ" කිඹරහ.  

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  ශොයභක්  ශඵො සක් 
ශහභ   එඹ වන්න තත් ශඵො ස දවක් කිඹන්න ශනහ. 

භහධයඹ ඉදිනාඹට ගිටා ටරහ තභන්ශේ භඩ ශෝදහන්න  තභන් යපු 
ජයහ ළඩ වන්න උත්හව යනහ.  භහධය උඳශඹෝීත ය 

නිමින් තභත් ඒ ශ ටරභ ය ශන ඹනහ. ඹව ඳහරන 

ආඩුඩු තුශ ශම් යශ ල නීතිඹ ක්රිඹහත්භ ශන ආහයඹ 
පිළිඵත් යශ ල ජනතහට ඹම් ළඹක් ඇති ශරහ තිශඵනහ. 

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  එතුභහ එ තහක් කිඹනහ  ශම් 
හවනඹ ජනහධිඳති හර්ඹහරඹට අයිති එක් කිඹරහ. ත තහ 

කිඹහ තිශඵනහ   එඹ ක්රීඩහ අභහතයහංලඹට අයිති    නිශඹෝජය 
ඇභතිතුභහ ඳහවිච්චි යන හවනඹ කිඹරහ.  වළඵළයි  ශම් හවනඹභ 

තභයි එදහ - 2013 - වීයසිංව අලුත්භශේ ඳශහත් බහ භන්ත්රීයඹහ 

දිනන්න එතුභහශේ සටිර් වශන භළතියණ ටයුතුර 
ශඹශද ශ .  ශම් සිේධිඹ වන්න භහධයඹ තුළින් ශනොශඹකුත් 

අතය ශේ ට කිඹනහ. ශම් හවනඹ ම්ඵන්ධශඹන් නීතිඹ 
ක්රිඹහත්භ යන්න කිඹරහ  ස විජඹදහ යහජඳක් 

අභහතයතුභහශන් ශම් අසථහශ දී භහ  ශඵොශවොභ ශෞයශඹන් 
ඉ ටරහ සිටිනහ. 

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  භභ නහරපිටිඹ ආනශආ 
අවු සදු 20 විතය හර ඳනාච්ශේදඹක් පුයහ ශේලඳහරන ටයුතුර 

නිඹළශරමින් සිටිනහ. එභ  ්රහශේීයඹ බහශ  බහඳතියඹහ 
වළටිඹටත්  ඳශහත් බහ භන්ත්රීයඹකු වළටිඹටත් ටයුතු ය  ශම් 

නශොට ඳහර්ම්ශම්න්තු භන්ත්රීයඹකු ලශඹන් ටයුතු යමින් 
සිටිනහ.   

ඳසු ගිඹ හරශආ  භශේ ශඳෞේම් ඉඩභ  ශොස ක්  
ළපීභ ම්ඵන්ධශඹන් භහ කු සඳුත්ත ශඳොලීසිඹට ගිටා ටරහ 

ඳළමිණි ටරක් ඉදිනාඳත් ශහ.  මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  
තභන්ශේ ඉඩශම් තිශඵන ශොස වක් තභන් ළපුශොත් 

උහවිඹට දහරහ දඩ වනහ. ඒ තභයි නීතිඹ. භභ ශම් කිඹන්න 

ඹන්ශන් නහරපිටිඹ ශඳොලීසිඹ ක්රිඹහත්භ වුණු ආහයඹ 
පිළිඵයි. භශේ ඉඩශම් අනයශඹන් - ශවොශයන් - ශොස වක් 

ඳරහ ශරේන ස එකින් අයශන ගිටා ටරහ  ලී ශභෝර ඉයරහ 
තිශඵනහ. ශම් සිඹලු ටයුතු යපු  මිනිසසු  සිටිඹදීත් ඔවුන්ට 

වි සේධ ශඳොලීසිඹ කිසිභ ක්රිඹහ භහර්ඹක් ත්ශත් නළවළ.  භභ 
ංර්ධන මිටුශ  බහඳතියඹහ වළටිඹට ඳත් වුණහට ඳසශේ 

්රහශේීයඹ ශ ටම්තුභහශන් ශම් පිළිඵ විභසීභක් ශහ. 

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  ග්රහභ නිරධහනා හර්තහකුත් භඟ 
්රහශේීයඹ ශ ටම්තුභහශේ අත්න ටාත හර්තහක්  එතුභහ භට 

රඵහ දුන්නහ  "ශොස වක් ඳරහ තිශඵනහ; ශඳොම්ස නිරධහනාන් 
ගිටා ටරහ තිශඵනහ; ඳරීක්ණ ටයුතු යරහ තිශඵනහ; ඉතු ස 

ටයුතු ශනුශන් යහජහනා කිරීභට ශඳොලීසිඹට  ඵහය දීරහ 
තිශඵනහ"යි  කිඹරහ. භභ ශඳොලීසිඹට ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ශනභ 

ඳළමිණි ටරක් ශහ; ්රහශේීයඹ ශ ටම්තුභහට ශනභ ඳළමිණි ටරක් 

ශහ. ශම් න තු ස ශොස ව ම්ඵන්ධශඹන් නීතිඹ 
ක්රිඹහත්භශරහ නළවළ  මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි. භට 

එශවභ ශහ නම් භවනුය දිසත්රික්ශආ  නහරපිටිඹ ආනශආ 
අටාං ශශනකුට නීතිඹ ක්රිඹහත්භ ශන්ශන් ශොශවොභද 

කිඹන එ ශඵොශවොභ ඳළවළදිම්යි   මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි.  

ඳසු ගිඹ හර ඳනාච්ශේදඹ පුයහභ  නහරපිටිඹ ආනශආ සිටින 

හධහයණ ශශනකු ට ශඳොලීසිඹට ගිටා ටරහ ඳළමිණි ටරක් යන්න 

රළබුශඩු නළති ඵ භභ දන්නහ. භට ශභශවභ නම් හභහනය 

ශශනකුට  නීතිඹ ක්රිඹහත්භ යරහ තිශඵන්ශන් ශොශවොභද 

කිඹරහ ටාතහ න්න පුළුන්.  එදහ ශඳොලීසිඹට ගිටා ටරහ ඹම් 

ශශනක් ඳළමිණි ටරක් යනශොට   ටාටපු ඇභතියඹහශේ නභ 

ශවෝ ඔහුශේ හර්ඹහරශආ ශේඹ ශ ශශනකුශේ නභක් 

තිශඵනහ නම් එභ ඳළමිණි ටර ම්ඹන්න තවනම්. ඔහු ශදය 

ගිටා ටරහ නිදහ න්න ඕනෆ.  ශභොන ්රලසනඹ ආහත් එදහ නීතිඹ 

ක්රිඹහත්භ වුශඩු නළවළ. නස්ත් ශම්  ඹව ඳහරන ආඩුඩු බිටා වීභ 

තුළින් අද ශම් යශ ල සිඹලු ශදනහටභ නිදවශේ ජීත් න්න පුළුන් 

අසථහ රළබිරහ තිශඵනහ. විශලේශඹන්භ ඳසු ගිඹ හරඹ 

පුයහටභ ස්සම්ම් ජනතහට තභන්ශේ ඳ ටම්ඹට ගිටා ටරහ  සන්න 

අසථහක් රළබුශඩු නළවළ. අද සිංවර  ශදභශ ව ස්සම්ම් සිඹලු 

ශදනහටභ නිදවශේ ජීත් ශන්න අසථහ රළබිරහ තිශඵනහ.  

භභ ටාතන විධිඹට ඵඩු මිර  අඩු යපු ආඩුඩුක් ශොශවේත් 

නළවළ. වළභ ආඩුඩුභ ඵඩු මිර ළඩි යරහ තභයි ටයුතු ය 

තිශඵන්ශන්. වළභ දහභ ඵදු ස්ද ට ළඩිශන එ තභයි සිදු ශරහ  

තිශඵන්ශන්. අධයහඳන  ශෞය ඳවසුම් රඵහ ශදන්න 

අනිහර්ඹශඹන්භ ඵදු එතු ශ යුතු තිශඵනහ.  

අශ්ත අධියණ අභහතයතුභහ අද ඉතහ ළදත් ශඹෝජනහක් 

ශම්  ස බහට ශනළ ටරහ  හච්ඡහ යන ශම් අසථහශ දී ඒ 

ම්ඵන්ධශඹන් අදවස දළක්වීභට අසථහ රඵහ දීභ පිළිඵ භභ 

නළතත් ඔඵතුභහට සතුතින්ත නහ  මූරහනහරූඪ  ස 

භන්ත්රීතුභනි. විශලේශඹන්භ භථ භඩුඩර (ංශලෝධන) ඳනත් 

ශටුම්ඳත - 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ස භන්ත්රීතුභහ  ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹ හරඹක් 

තිශඵනහ. 

 

ගරු හනන්ද අලුත්ගමවේ මශත්ළ 
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்கமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ශවොයි  මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි. 

ශම් භථ භඩුඩර (ංශලෝධන) ඳනත් ශටුම්ඳත ශන ඒභ 

තුළින් අධියණඹට තිශඵන විලහර ඵයක් අඩු ශනහඹ කිඹරහ 

භහ ටාතනහ. ශම් භථ භඩුඩරර ශේඹ යන අඹ  නඩුර 

ඳහර්ලස සන්  භහදහන කිරීභ වහ විලහර ඳනාරභඹක් දයන ඵ 

භභ දන්නහ.  භථ භඩුඩරඹ වහ ඉදිනාඳත් ශ යුතු නඩු 

ටයුත්ත ස්රය ටිනහභ  සපිඹ ට රක් ශදවභහයක් විඹ යුතු 

ඵට තිබුණු සීභහ රක් ඳව දක්හ ඉවශ නළංවීභ ශවො 

ශඹෝජනහක් වළටිඹට අපි දකිනහ. ීටට  ඩහ ඹවඳත් ආහයශඹන්  

ජනතහශේ ටාත සු පිණි භථ භඩුඩරඹ ක්රිඹහත්භ කිරීභ 

වහ අධියණ අභහතයතුභහ ශම් න්නහ ව උත්හවඹට අපි සිඹලු 

ශදනහශේ වශඹෝඹ රඵහ ශදන ඵට එඟ ශමින්  භට හරඹ 

රඵහ දීභ ම්ඵන්ධශඹන් නළතත් ඔඵතුභහට සතුතින්ත ශමින් 

භහ  නිවඬ නහ  මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි. 

 
[අ.බහ. 3.11] 

 

ගරු චන්්රසිරි ගජදීර මශත්ළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි   ස අභහතයතුභහ ශදන ය 

කිඹළවීභ වහ  භථ භඩුඩර (ංශලෝධන) ඳනත් ශටුම්ඳතත්  

461 462 

[ ස ආනන්ද අලුත්භශේ භවතහ] 
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ඒ හශේභ තත් නිශඹෝ කිටාඳඹකුත් ශම්  ස බහ ඉදිනාඳත් 

ය තිශඵන අසථහශ  ඒ ම්ඵන්ධශඹන් චන කිටාඳඹක් ථහ 

යන්නට රළ දභ ළන භහ තුටු ශනහ.  

භථ භඩුඩර (ංශලෝධන) ඳනත් ශටුම්ඳත පිළිඵ අඳට 

විහදඹක් නළවළ. ශභොද  භථ භඩුඩර ආයම්බ ශහට ඳසශේ 

අධියණ ඳේධතිඹට ඹම් හසිඹක් රළබුණහ. ශභොද  අධියණඹට 

එන්න තිශඵන නඩු භථ භඩුඩරඹට ශඹොස් යරහ තීයණ න්න 

පුළුන් නිහ. භථ තීයණ අය ශන  භථඹක් නළත්නම් 

අධියණඹට එන්නත් පුළුන්. නඩු හර්ඹ ඳටිඳහටිඹ අනු භථ 

භඩුඩරඹට ඹහභට අසථහ රළශඵන නිහ  අධියණර නඩු 

ශොනු වීභ ශක්න්නත් එයින් ඳදනභක් රළබුණහ. ඳසු ගිඹ 

හරශආ අපි දළක්හ  ශඵොශවෝ විට  සපිඹ ට 2 50 000 ශනොඉක්භව 

ටිනහභක් තිශඵන නඩු තභයි භථ භඩුඩරඹට ශඹොස් වුශඩු 

කිඹන එ.  ඒ තිබුණු තත්ත්ඹ ශනස යරහ  ස අභහතයතුභහ 

ශභභ ංශලෝධනශඹන් "ටිනහභ  සපිඹ ට රක් ඳව" ඹන 

චනඹ  ආශේල ය තිශඵනහ. එයින් අසථහ රහ දී 

තිශඵනහ  තභන්ශේ නීතිභඹ ළටලු භථඹක් තුළින් විහ 

න්න.  

ඇත්ත ලශඹන්භ එ ඳළත්තකින් ශම් භවජනතහට ශරොකු 

වනඹක්. ශභොන තත්ත්ඹක් ඹටශත් වුණත් භව ස භථ 

භඩුඩරඹට ගිටා ටරහ භථඹට එන්ශන් නළවළ. ඒ අඹ 

ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් අධියණශඹන්භ තීයණ රඵහ න්නයි. 

භථඹට ශඳොශමහ න්න ශඵොශවොභ අභහ සයි. ඒ නිහ භථ මූර 

භඩුඩරඹ; භථ භඩුඩරඹ දක් ශන්න ඕනෆ  අධියණ 

ඳේධතිඹ තුශට ගිඹහභ ඔවුන්ට ස්හුණ ශදන්න සිදු න ්රලසන ළන 

ඒ අඹට  සණු ඳළවළදිම් ය දීරහ   ශත් සම් ය දීරහ භථඹ 

වනාඹට ක්රිඹහත්භ යන්න අලය ඳසුබිභ වදන්න. ශඵොශවෝ අඹ 

භථ භඩුඩරශආදීභ ශභළනි ආයවු ට ම්ඵන්ධශඹන් 

එඟත්ඹට ආත්  ශඵොශවෝ ශරහට භථ තීන්දු රඝු ශොට 

රහ එඹ ශනොපිළින්නහ තත්ත්ඹකුත් තිශඵනහ. ඒ නිහ ඒ 

භථඹට ඹම් කිසි ශෞයඹක් ඇති න විධිශආ සරූඳඹක්  ඒ 

ශදන තීන්දු පිළින්නහ සරූඳඹක් වදන්න ඕනෆ.   

ශශනකු යදට රක් ශරහ එ ටලුම් වට ඹන ශොට 

වුණත් භට දීපු තීන්දු හධහයණයි කිඹහ ඔහුට ටාශතනහ නම් ඒ 

තීයණඹ පිළින්න ඕනෆ. ඒ නිහ දළන් අපි වු සත් ථහ ශහ 

හශේ භථ භඩුඩරඹ ශොශවේ වනා අුණ පිර රැස ශන ශොට 

ඒට තිශඵන ටිනහභත් අඩු ශනහ. අශ්ත භහනසිත්ඹ 

වළදිරහ තිශඵන්ශන් ඒ විධිඹටයි. භළති ඇභති ස වුණත් හවන තුන 

වතයකින් ගිටා ටරහ ඵළසහභ ඔහු තභයි ශරොකු ඇභති කිඹරහ  ඵර 

පුළුන්හය ශශනක් කිඹරහ තභයි  ටඳනහ යන්ශන්. [ඵහධහ 

කිරීභක්] මූරහනහ සඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  යර සබහශආ 

වළසිරීභට එච්චය  සත්ඹක් නළවළ. භභ ශම් කිඹන්ශන් 

මිනිසසුන්ශේ භහනසි විඤසඤහණඹ වළදිරහ තිශඵන වළටි. ඡන්ද 

හරඹට අපි ශම් තත්ත්ඹ දකිනහ ශන්.  ඩිශෂන්ඩර්ස කීඳඹකින් 

ගිටා ටරහ ඒ එකින් ඵළසහභ ඔහු ටික් ්රඵරශඹක් කිඹරහ ඔහු 

ශ ල තභයි ඹන්ශන්. ඒ නිහ භභ කිඹන්ශන් ශම් භහජ යටහ 

විසින් ශභළනි භහනසි තත්ත්ඹක් ඇති ය තිශඵන ඵයි. 

ඒශන් භභ කිඹන්ශන් නළවළ  භථ මූර භඩුඩරඹට; භථ 

භඩුඩරඹට ශරොකු ම්ඳත් ශදන්න කිඹරහ. නස්ත් අපි වු සත් 

ථහ ශහ හශේ සුදුසු ඳනායඹක් තුශ රැස වී ඒ ටයුතු විධිභත් 

ය ළනීශම් අසථහ රඵහ දිඹ යුතු තිශඵනහ. භභ ටාතනහ 

 ස ඇභතිතුභහ ඒ වහ ඳදනභ දභහ- 

 

ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

 ස චන්ද්රසිනා ජදීය භන්ත්රීතුභනි  ශදඳළත්ශතන්භ ඔඹ පිළිඵ 

අදවස ණනහක් ආහ. විශලේශඹන්භ  ස හසුශේ 

නහනහඹක්හය භන්ත්රීතුභහ දළඩි ශර ඉ ටලීභක් ශහ  "ශම් 

තිශඵන ආ තිඹ ශනස යන්න ඹන්න එඳහ  ශභටා ජී ුණණඹ 

තිශඵන්ශන් ශභතළන"යි කිඹරහ.  

ශම් ඳන්රට  ශම් ්රජහ ලහරහට  ශම් ඳ ටම්ඹට  ශම් 

ආමි සිේධසථහනඹට තභන්ශේ උදවිඹ  ශම් උදවිඹ 

එතුශරහ ශම් ටයුතු යන ශොට  එටා තිශඵන ජී ුණණඹ 

නිහ තභයි භථ භඩුඩර රභඹ හර්ථ ශරහ තිශඵන්ශන්. ීටට 

ම්න් ථහ ශ  ස ශක්.ශක්. පිඹදහ භන්ත්රීතුභහශන් ඳහ 

කිඹවුශඩු ඒයි. නීති ක්ශේත්රඹ නිශඹෝජනඹ යන අශ්ත  ස 

අජිත් පී. ශඳශර්යහ නිශඹෝජය අභහතයතුභහ වන් ශශේ ඔඵතුභහ 

කිඹන  සණටභ භහන  සණක්. භශේ ශඳෞේම් භතඹ 

න්ශන්  අපි අලය ඳවසුම් සිඹ ටර ශදන්න ඕනෆඹ කිඹන 

එයි.  
 

ගරු චන්්රසිරි ගජදීර මශත්ළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒයි භහ කිඹන්ශන්. සථහනඹ පිළිඵ ්රලසනඹක් නළවළ. 

 

ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

නස්ත් භථ භඩුඩර රැසශන්න හභහනයශඹන් අධියණ 

ලහරහ හශේ ශොඩනළන්ම් වදන්න ගිශඹොත් ඒත් ත අධියණ 

ඳේධතිඹක් ශන්න ඉඩ තිශඵනහ.  

 

ගරු චන්්රසිරි ගජදීර මශත්ළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
නළවළ  එශවභ අලය නළවළ. 

 

ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ඒ නිහ ශම් ඳන්රට  ශේසථහනඹට භථ භඩුඩරඹ 

රැසශරහ ඒ ටයුතු යන රභඹ ඩහත් සුදුසුයි කිඹන එ තභයි 

භශේ ශඳෞේම් භතඹ. 
 

ගරු චන්්රසිරි ගජදීර මශත්ළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
භහ එඹට වි සේධ නළවළ. සථහනඹ පිළිඵ ශනොශයි භට 

්රලසනඹ තිශඵන්ශන්. සථහනඹ ශොතළන වුණත්  ඒ ටයුත්ත 

විධිභත් ඉදිනාඹට ශන ඹනහඹ කිඹන විලසහඹ ඇති න්න 

අලය ව ඳනායඹ එතළන වළශදන්න ඕනෆ.  

 

ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ශරෝශආ අනිකුත් යට ට එක් ත්තහභ අපි හර්ථයි. 
රළශඵන ඳළමිණිම් ංයහශන් දශ ලශඹන් සිඹඹට 50 
්රතිලතඹක් භථඹට ඳත් නහ. භහ ටාතන වළටිඹට එටා 
හර්ථත්ඹ භනින්න එඹ ශවො මිම්භක්. අධියණඹට ඹන 
ඳහර්ලස ශදභ තයටාන්  ෛයශඹන් තභයි ආඳසු ශදය එන්ශන්. 
නඩු දිනරහ ශදය එන භනුයඹහත්  තයටාන්  ෛයශඹන් තභයි 
ශදය එන්ශන්. නඩු ඳයහජඹට ඳත්ශරහ ශදය එන භනුයඹහත් 
තයටාන්  ෛයශඹන් තභයි ශදය එන්ශන්. භථඹට ඳත්වීභ තුශ 
තිශඵන හසිඹ තභයි  නළතත් ඥපහතින් විධිඹට  මිත්රඹන් විධිඹට 
ටානහශරහ ආඳසු ශදය එන එ. ඒ ්රතිපරඹ අධියණ රභඹට 
ඩහ වහත්ඳසින්භ ශනස ආහයඹට රඵන ජඹග්රවණඹක් විධිඹට 
අපි රන්න ඕනෆ.  

463 464 



ඳහර්ම්ශම්න්තු 

ගරු චන්්රසිරි ගජදීර මශත්ළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒ ළන භශේ තර්ඹක් නළවළ. ඇත්ත ලශඹන්භ භව ස 

භථඹට ඹන්ශන්භ  ශභොන විධිඹටත් භථඹට එඟ 

න්ශන් නළවළ කිඹරහයි. අපි උහවි ඳේධතිශආ සිටින නිහ අපි 

දන්නහ ශන්.  "භථඹට ළරහ තිශඵනහ. භශේ නම් කිසිභ 

භථඹක් නළවළ"යි කිඹරහ භවය අඹ කිඹනහ. ශභොද  භථඹක් 

ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් උහවිඹකින්; උහවිඹ ශදන 

නිශඹෝඹකින්. ශම් ම්ඵන්ධශඹන්  අපි ඳටරහ න්න අලය 

න්ශන් නළවළ.  

භහ අවශන සිටිඹහ  භථ භඩුඩර වහ ්රහශේීයඹ ශ ටම් 
හර්ඹහරර නිලසචිත තළනක් ශදන්න ඕනෆඹ කිඹනහ. එළනි විවිධ 
හයණහ තිබුණහ. රැසන තළන ශොතළන වුණත් ඒ තුළින් 

යන්ශන් ඹම්කිසි විනිලසචඹක් ශන්. ඒ විනිලසචශආ ශෞයඹ 

ඇතින ඳනායඹක් එතළන තිශඵන්න ඕනෆඹ කිඹන එයි භහ 
කි ශ . සථහනඹ පිළිඵ ්රලසනඹක් නළවළ.  

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  ඊශඟට භශේ අධහනඹ ශඹොස් 
යන්න ළභළතියි  සිය සන් හුභහ ස කිරීභ පිළිඵ. ඔඵතුභහ 

අද ශම් හයණඹ ඳහර්ම්ශම්න්තුශ දී භතු ශහ. 

 
ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

අද ඉදිනාඳත් ශශේ සිය සන් ළන ශනොශයි. 2002 හඳයහධී 

හයණහර දී අශනයෝනය වශඹෝීතතහ දළක්වීශම් ඳනත ඹටශත් 

 සසිඹහනු මූවහඩුඩුත්  ශ්රී රංහත් අතය අත්න් යපු ගිවිසුභට 

ම්ඵන්ධ ළ ල නිශ දනඹ තභයි අනුභළතිඹ වහ අද ඉදිනාඳත් 

ශශේ. 

 
ගරු චන්්රසිරි ගජදීර මශත්ළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

ීටට ම්න් අපි චීනඹ එක්ත් ගිවිසුභට එශඹුණහ. 

 
ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

යට ට ණනහක් එක් ගිවිසුම් අත්න් ය තිශඵනහ. භහ 

ඒ රළයිසතු ඉදිනාඳත් ශහ. 

 
ගරු චන්්රසිරි ගජදීර මශත්ළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒ කිඹන්ශන් ඇත්ත ලශඹන්භ යට ට තුශ අශනයෝනය 

අශඵෝධඹ ඇති  එඟතහකින් ඉටු විඹ යුතු  සණුයි. ශභොද  

අඳට ශොඳභණ ේවිඳහර්ලසවි ගිවිසුම් ආත්  ඒඳහර්ලසවි 

එන්න ඵළවළ. ඒ තුළින් ඒ යට ට තුශ තිශඵන මිත්ර සබහඹ 

ර්ධනඹ වීභත්  අශ්ත අඳයහධ භර්දනඹ කිරීශම් හර්ඹ ඳටිඳහටිඹ 

විධිභත් වීභත් සිේධ නහ. එළනි සුවදතහක් නළතු  විභසීම් 

යරහ  ඳර්ශආණ යරහ  ශොඹහ ඵළලීම් යරහ අලය 

නිභනරට එන්න ඵළවළ. ඒ නිහ එඹ ඹවඳත් ඳළත්තක්. ශභොද  

ීටට ම්න් ශභළනි අශනයෝනය අශඵෝධතහ ගිවිසුම් ණනහක් 

තිබුණහ. ඔඵතුභහ  සසිඹහ භඟ අලුතින් අශඵෝධතහ ගිවිසුභට 

ඳළමිණ තිශඵනහ. අද ශරෝඹ පුයහභ ත්රසතහදශආ අලුත් 

සබහඹක් භතුශමින් තිශඵනහ. එඹ ඵයඳතශ විධිඹට 

භතුශමින් තිශඵන ශදඹක්.  

ඳසු ගිඹ හරශආ මූරය අඳයහධ ම්ඵන්ධශඹන්  විවිධ 

ංචහන් ම්ඵන්ධශඹන් ශම් ඳහර්ම්ශම්න්තු තුශත්  යට ට 

තුශත් ශහ ශහ. අපි ්රස් ඉරක් වදහ ශන  එළනි 

ම්ඵන්ධතහ තිශඵන යට ට එක් එඟතහට ඒභ ව ඒ යට ට 

භඟ තිශඵන  මිත්ර සබහඹ ර්ධනඹ කිරීභ අඳයහධ භර්දනඹ 

කිරීභට  පිටිවරක් නහ.  ඒ ළන  අශ්ත කිසිභ තර්ඹක් නළවළ. 

අශ්ත වි සේධත්ඹක්  නළවළ.  අශ්ත සුවදතහ ජහතයන්තය ලශඹන් 

රඵහ ශදනහ.  අඳ ශෝලීඹ භහජඹක් තුශ ඉන්ශන්. එ තළන 

ළයළවිරහ ශම් ශරෝශආ ඇති න අඳයහධ  ම්ඵන්ධශඹන් ව 

තහක්ණි ක්රිඹහදහභඹ තුළින් ඇත්ත ලශඹන්භ ඳටු ශන්න අඳට 

පුළුන්භක් නළවළ.  එභ නිහ ඒ පුළු ට සබහඹ ඇති ය ළනීභ 

පිළිඵ අශ්ත  වි සේධත්ඹක් නළවළ. 

මූරහනහ සඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  භභ දළන් නිලසචිත 

හයණහට  එන්නටයි  වදන්ශන්.  ස ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ 

හරඹක් ඵන්ධනහහයඹත් බහය සිටිඹහ. ඵන්ධනහහයඹ ඇතුශශේ 

තභත් භයණීඹ දඩුඩනඹට රක් ශච්ච සිය සන් යහශිඹක් 

ඉන්නහ.  ඒ හශේභ ජීවිතහන්තඹ දක්හ  සියදඬුම් රඵන අඹ  

ඉන්නහ. ඒ හ ශේභ  විසි අවු සදු දීර්කහලීන  සිය දඬුම් රඵන  

අඹ ඉන්නහ.  

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ස භන්ත්රීතුභනි   ඔඵතුභහට ත  විනහඩි   ශද හරඹක් 

තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
ගරු චන්්රසිරි ගජදීර මශත්ළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
විනහඩි ශදට ත එක්  එතු ය ශදනහ නම් ශවොයි   

අශ්ත ඳළත්ශත්  භන්ත්රී ස වු සත්  නළති නිහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  භන්ත්රිතුභන්රහ අඩු නිහ  

එතුභහට අලය හරඹ රඵහ ශදන ශර ශඹෝජනහ යනහ.  

 
ගරු චන්්රසිරි ගජදීර මශත්ළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඳසු ගිඹ හර ඳනාච්ශේදඹ තුශ අපි පුන සත්ථහඳනඹට 

්රස්ත්ඹ දුන්නහ. ඵන්ධනහහයඹ වහ පුන සත්ථහඳනඹ කිඹන  

එ තභයි අඳ ්රස් ය ත්ශත්. ඒ පුන සත්ථහඳන ක්රිඹහම්ශආදී  

නිසි පුන සත්ථහඳනඹට ශඹොස් න  ඒ ක්රිඹහ භහර් අනුභනඹ 

යන සිය සන්ට ඹම් වන රඵහ දිඹ යුතුඹ කිඹන 

්රතිඳත්තිඹ සිටිමින් ටයුතු ශහ. ඔඵතුභහ දන්නහ   ඔඵතුභහයි  

භහයි  අපි ශදශදනහභ  එතු ශරහ  භයණීඹ දඩුඩනඹට   නිඹභ ව  

සිය සන්ට වන රඵහ දීශම්  දඬුම් අඩු කිරීශම් හර්තහක්   

අධියණ අභහතයහංලඹට එ  ඵ. ඒ අනු  182ට විතය  

ඔඵතුභහ දඬුම් ම්ටා ට ය තිශඵනහඹ කිඹහ භට දළන න්නට 

රළ ද තිශඵනහ. තත්  ඉන්නහ.  

 ස ඇභතිතුභනි  ඵන්ධනහහයඹ තුශ ශනොශඹක් විධිශආ 

විශයෝධතහ  භතු වුණහ. භව ස කි හ  " එක්ශෝ එ ටරහ භයහඳන්  

නළත්නම් අඳට  වන දීඳන්" කිඹහ. ශභොද  භයණීඹ දඩුඩනඹට 

නිඹභ වී ඉන්නහ  භයන්ශන් නළවළ. ඒ ත දඬුභක්. භයණීඹ 

දඩුඩනඹට නිඹභ ශරහ තිශඵනහ. භයන්ශන් දහදළයි 
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දිනඹකුත්  නළවළ. නස්ත්  ශම් නිහ  ඵයඳතශ විධිශආ භහනසි 

ශ දනහට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. එභ නිහ  සිය සන් අතය 

භතඹක් වළටිඹට  ආහ   -ශම් දඬුම් ම්ටා ට ය ළනීශම් ඳදනභ 

තභයි  ටාශත් ති ස බුශඩු. - එ ක්ශෝ  භයහඳන්; එක්ශෝ නිදවස 

යඳන්  කිඹන එ.  එතළනදී ශෝචනීඹ සිදුවීම් ද සිදු වුණහ.  ඒ  

ඔඵතුභහ දන්නහ. ඇත්ත ලශඹන් ඒ ඳභණක් ශනොශයි.  

භයණීඹ දඩුඩනඹට  නිඹභ ව භවය තළනළත්තන්ට අධියණ 

ක්රිඹහ භහර්රදී භවය   සණු  ඔ්තපු ය ළනීභට ඵළනා නිහ 

ශවෝ විවිධ ශවේතු නිහ  ශම් අඹට වන දිඹ යුතුඹ කිඹන  එ  

ඵන්ධනහහය ඇතුශශේ යපු නිභන භත  පිටාටහ තභයි  ඒ හර්තහ 

එ ශ . නස්ත් තත් අඹ ඉන්නහ. ශම් හයණඹ  අං ම්පර්ණ 

අධයඹනඹ ශහද කිඹහ භහ දන්ශන් නළවළ. ඒ හශේභ  භයණීඹ 

දඩුඩනඹට නිඹභ ව සිය සන්ට ඹම් වනඹක්  රඵහ  දුන්නහ 

හශේභ   ජීවිතහන්තඹ දක්හ සිය දඬුම් රඵන අඹ පිළිඵත්  

ළරකි ටර දක්හ  - ඒ ්රභහණඹටත් -ඹම් වන රහ දීශම් 

ක්රිඹහම්ඹ ඵන්ධනහහය අභහතයතුභහත් එක් එතුශරහ  ඉටු 

යන එ ශවොයි. භහ දන්නහ තයමින්  ඵන්ධනහහයඹ  

ඔඵතුභහශන් ඈත් වුණහට ඳසශේ  ටික් හුශදරහ බහඹ  

තිශඵනහඹ කිඹන  එ තභයි භභ දන්ශන්.  

 
ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

 ස ජදීය භන්ත්රීතුභහ  භතු ශ හයණඹ  ම්ඵන්ධශඹන් 

කිඹන්නට  ඕනෆ. අඳ එසිඹ  අස  ශදශදශනකු   නිර්ශේල ය  

 ස ජනහධිඳතිතුභහශේ අනුභතිඹ දීරහ තිශඵනහ. එ ටලුම් වට 

නිඹභ ශච්ච ළයදි  සශෝ ජීවිතහන්තඹ  දක්හ  සිය දඬුභ 

ඳනාර්තනඹ ශහ. ඒ අය ශොමිටිශඹන්. ඔඵතුභහ දන්නහ; 

ඔඵතුභහ ඉන්න හරශආත්  ඒ මිටු තිබුණහ. අපි ඊට ඳසුත් 

මි ටුශ  නිර්ශේල  භත තත්   වළට ශදශදශනකුට  ඒ හශේ 

නිර්ශේල ඹහ තිශඵනහ  ජනහධිඳතිතුභහශේ  අනුභතිඹ රඵහ 

න්න.  ඉදිනාශආදී අපි   ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ  ඒ ඉන්න සිඹලු 

ශදනහ ම්ඵන්ධභ ඒ මිටු විභර්ලන ටයුතු ය  ශදන්න 

පුළුන් උඳනාභ වන රඵහ ශදන්න.  

 
ගරු චන්්රසිරි ගජදීර මශත්ළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
 ස ඇභතිතුභනි  ඒ හශේභ ඳසු ගිඹ හරශආ ත්රසතහදි 

ක්රිඹහරට ම්ඵන්ධ වුණු අඹ තභත් ඵන්ධනහහයත සිටිනහ. 

අඳයහධ යරහ දඬුම් රඵපු අඹ ළන ශනොශයි භහ ශම් කිඹන්ශන්. 

ළ ටයුතු ව අධියණශආ නඩු ්රභහද වීභ  අයාඹහචනහ 

්රභහදවීභ ළනි ශවේතු උඩ තභයි ශම් අඹ ඵන්ධනහහයත 

ඉන්ශන්. භභ දන්නහ භයණීඹ දඩුඩනඹට නිඹභ ව අඹශත් 

අයාඹහචනහ 400ක් ඳභණ තිශඵන ඵ. නඩු ්රභහදඹක් තිශඵනහ  

 ස ඇභතිතුභනි. ත්රසතහදඹට ම්ඵන්ධ ද්රවිඩ සිය සන්ශත් ඒ 

්රලසනඹ තිශඵනහ.  

 
ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  ත්රසතහදි රැවිඹන් පිළිඵ 

ළටලු ජහතයන්තය ්රලසනඹක් ඵට ඳත් ශරහ දිට ඇදුණු 

ශදඹක්. ඔඵතුභහත් දන්නහ  ඔඵතුභහ ශම් විඹ ම්ඵන්ධ 

ඇභතියඹහ ලශඹන් ටයුතු ශ හරශආත් ශම් ්රලසනඹ ීටට 

ඩහ ඵයඳතශ විධිඹට තිබුණ ඵ. ීටට අවු සදු එවභහයට විතය 

ම්න් තුන්සිඹඹට අධි ංයහක් ශම් ඹටශත් ළ සන් 

විධිඹට යහශන ටාටිඹහ. දළනට එ අධියණඹක් -

භවහධියණඹක්- තුළින් ශම් නඩු ඉක්භනට විඳීශම් රභශ දඹ 

 ශඵොශවෝදුයට හර්ථ ක්රිඹහත්භ ශනහ. ශම් න විට 

රැවිඹන් විධිඹට 101යි ඉන්ශන්. අඳ නීතිඳති ශදඳහර්තශම්න්තුත් 

භඟ එතු ශරහ ශම් ළන ඵළලුහභ ශඳනී ගිඹහ  ඉතහභ ඵයඳතශ 

ණශආ ශචෝදනහ තිශඵන උදවිඹ තභයි ඉන්ශන් කිඹහ. නඩු 

විබහඹ ඉය ශන්න ම්න් ඒ උදවිඹ ඇඳදීභකින් විතයයි ශන්  

එළිඹට දභන්න පුළුන් න්ශන්. ඒ අනු පුළුන් උදවිඹට ඒ 

යශේ සබහඹ අනු උඳනාභ භ ලටභට ඇඳ දීරහ  ඇඳ ශදන්න 

එඟතහ ඳශ යරහ  ඒ අඹ ඇඳ පිට ස්දහ වළය තිශඵනහ. අඳ 

විලසහ යනහ ත 15ක්  20ක් ළනි ්රභහණඹටත් ඇඳදීභ 

වහ විශයෝධතහ ඉදිනාඳත් ශනොය ඉන්න පුළුන් ශයි කිඹහ. ඒ 

අනු තීන්දු කුභක් ශතත්  -ශභොන ඳළත්තට ගිඹත්- අහනශආ 

යුක්තිඹ ඉටු යන්ශන් භවහධියණඹ තුළිනුයි. 

 

ගරු චන්්රසිරි ගජදීර මශත්ළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒ අඹශේ නඩු ඩිනම් යන්න ඕනෆ   ස ඇභතිතුභනි. 

 

ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

නඩු ටි ඉක්භනින්භ ඉය යන්න ඕනෆ.  ස චන්ද්රසිනා 

ජදීය භන්ත්රීතුභනි  පුන සත්ථහඳනඹ ම්ඵන්ධ ඔඵතුභහශේ ඒ 

අදවට අඳ  ස යනහ.  

එ ටටීටීඊ ංවිධහනශආ ශේලඳහරන අංලශආ ටාටපු හන්තහ 

නහයිහ න මිඹ ගිඹ තමිළිනී භවත්මිඹ විසින් ම්ඹහ තිබුණු ශඳොත 

ඔඵතුභහ කිඹන්න ඇති ශන්ද?  

 
ගරු චන්්රසිරි ගජදීර මශත්ළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
භට තභ වනාඹටභ එඹ කිඹන්න රළබුශඩු නළවළ.  

 
ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

"තියුණු අසිඳත ශණ ඹට" කිඹහයි ඒ ශඳොතට නභ දභරහ 

තිශඵන්ශන්. ඒශක් තමිළිනී ඔඵතුභහ ළන ශඵොශවොභ අඹ යරහ 

වන් ය තිශඵනහ. පුන සත්ථහඳනඹ යන භශආ ඔඵතුභහ 

අසථහ ශදදී -භහතයදී ව වුනිඹහශ දී- ඇඹ ස්ණ ළටාරහ 

තිශඵනහ. ඒ අසථහ ශදශක්දීභ ඔඵතුභහ ශේලඳහරනඹටත් එන්න 

කිඹහ ඒ භවත්මිඹට ආයහධනහ ශහ. පුන සත්ථහඳනඹ ශ ඒ හර 

සීභහ තුශ පුන සත්ථහඳන නිරධහනාන්  වස්දහශ  නිරධහනාන් ඇඹට 

රපු ආහයඹ පිළිඵ ඒ ශඳො ශත් වන් යරහ ඇඹ ඔවුන්ට 

විශලේ ශෞයඹක් පුද ය තිශඵනහ. 

 
ගරු චන්්රසිරි ගජදීර මශත්ළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
 ස ඇභතිතුභනි  ඒ ඔක්ශොටභ ඩහ ඒ ශඳොශත් වන් න 

ළදත් ශදඹ ශම්යි. ඒ ශඳොශත් ඇඹ සිය සන් පිළිඵ 

ඇයීභක් ය තිශඵනහ  "භභ වළඵෆ මිනිසසු වඳුනහ ත්ශත් 

ඵන්ධනහහයඹ තුශදීඹ" කිඹහ. සිංවර මිනිසුන් තුශ තිශඵන භහන 

තිඹ ළන ඇඹ ඳළවළදීභට ඳත් ශරහ තිශඵනහ.   

 
ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

එභ හයණඹත් එතුමිඹ ම්ඹහ තිශඵනහ. 
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ඳහර්ම්ශම්න්තු 

ගරු චන්්රසිරි ගජදීර මශත්ළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒ තභයි   ස ඇභතිතුභනි. ඒශන් ශඳශනනහ ශම් 

සිය සශෝ ශොයි තයම් භහනුෂිද කිඹහ. විවිධ අඳයහධ යරහ 
ඵන්ධනහහයත ඉන්න අඹ ව ළ ටයුතු අඹ ශොයි තයම් 
භහනුෂි  විධිඹට ඒ ්රලසනඹ දිවහ ඵළලුහද කිඹහ එයින් ශඳශනනහ. 
භභ ශම් කිඹන්ශන්  ඒ දක්පු ළරකි ටර ඇඹශේභ විග්රවශඹන්. 
"භභ මිනිසුන්ශේ නිඹභ දඹහ දළක්ශක්  වඳුනහත්ශත් 
ඵන්ධනහහයඹ තුශදීඹ" කිඹහ ඇඹ කිඹහ තිශඵනහ.  භභ ඒ 
උදහවයණශඹන් ශඳන්න්න ගිශආ ශභන්න ශම් හයණඹයි. ශඳොඩි 
ශඳොඩි ළරැදිරට ම්ඵන්ධ ශරහ ඵන්ධනහහය ඇතුශශේ ඉන්න 
එ ටටීටීඊ සිය සන් 12 000ක් පුන සත්ථහඳනඹ යරහ එළිඹට 
දභන්න අඳට පුළුන්භ තිබුණහ නම්  ශඳොඩි ශඳොඩි ළරැදිරට 
ම්ඵන්ධ ශරහ දළනට ඵන්ධනහහයත ඉන්න අඹ ව ඊට ඩහ 
විලහර අඳයහධ සන් - ඔවුන් අසථහනුකර විවිධ අඳයහධරට 
ශඳශඹුණත්- ම්ඵන්ධත් පුන සත්ථහඳන ක්රිඹහම්ඹ නිසි ශර 
ශභශවඹ වශොත්  ඔවුනුත් නිසි භඟට ශඹොස් යන්න අඳට පුළුන් 
ශයි.  ස ඇභතිතුභනි  භහ ටාතන විධිඹට දළන් ඔඵතුභහට 
"පුන සත්ථහඳනඹ" කිඹන විඹ අඹත් න්ශන් නළවළ. නස්ත්  
පුන සත්ථහඳනඹ කිඹන විඹඹ නළති වුණත් ඔඵතුභහට අධියණ 
ක්ශේත්රශආ ශරොකු කීභක් තිශඵනහ. "ඵන්ධනහහය"  කිඹන 
විඹ ඔඵතුභහට අයිති නළති වුණත් ශම් ක්ශේත්ර ශද ශන් 
යන්න ඵළවළ. ඒ නිහ ඒ වහ අලය ඳදනභ දභරහ ලක්තිභත් 
යන එ ශවොයි.  

ශම් අසථහශ  තත් හයණඹක් ශශයටා ඔඵතුභහශේ 
අධහනඹ ශඹොස් යන්න භහ ළභළතියි. ශභඹ ඵන්ධනහහය විඹ 
බහය ඇභතිතුභහටත් ශඹොස් ශ යුතු  සණක්.  

 ස අභහතයතුභනි  ඵන්ධනහහය තුශ අඳයහධ සශෝයි 
ඉන්ශන්. ඒ අඳයහධ සන් නිහභ තභයි ඵන්ධනහහය නිරධහනාන් 
ඉන්ශන්. අඳයහධ අභ කිරීභට අඳ එක් ඳළත්තකින් 
පුන සත්ථහඳනඹ ශඹොදහන්නහ හශේභ එඹට අලය ව ආ ටඳ 
 නිරධහනාන් අතය ශොඩ නඟන එ භහජභඹ කීභක්.  

 ස අභහතයතුභනි  දළනට ඵන්ධනහහය තුශ ශේඹ යන 
නිරධහනාන් 5 000ක් විතය ඉන්නහ. නස්ත් ඔවුන්ට පුහුණු වීශම් 
භධයසථහනඹකුත් නළවළ. ඔවුන්ට පුහුණු වීභට නිලසචිත තළනක් 
නළවළ. ඵන්ධනහහය ශේඹ කිඹන එ ශඳොලීසිශආ ශේඹ 
හශේභ විශලේඥප ළඩක්; විශලේ ළඩක්. එඹ වළභ ශශනකුටභ 
යන්න ඵළවළ. සිය සන් ඳහරනඹ කිරීභ  සිය සන්ශේ 
ආ ටඳ ශනස කිරීභ  ඔවුන්ට රැයණඹ දීභ ආදිඹ වළභ 
ශශනකුටභ යන්න ඵළවළ. නස්ත් අපි උත්හවඹක් ශහ; ස්ද ට 
ශන් ශහ  ඵන්ධනහහය නිරධහනාන්ශේ පුහුණු භධයසථහනඹ 
වදන්න. අපි එඹ භහතය වදන්න ස් ටර තඵහ ළඩ ටයුතු ආයම්බ 
ශහ. භහතය දිසත්රික්ශආ ශොටවිර ්රශේලශආ වදන්න ටයුතු 
ය තිශඵන අධියණඹ ඉසයවහභ තභයි ඒ පුහුණු භධයසථහනඹ 
වදන්න ස් ටර තළබුශ .  ස අභහතයතුභනි  ඔඵතුභහ ඒ ළන 
දන්නහ.   

ශම් ළඩ ටයුතු ඩිනම් යරහ ඒ නිරධහනාන්ටත් තභන්ශේ 
ශඳෞ සඹ ශොඩනඟහ න්න  ආ ටඳ ස ය න්න අලය 
ඳනායඹ අපි වදන්න ඕනෆ.  ස අභහතයතුභනි  ශභය ජහති 
තයහම්ශආදී අශඹෝභඹ පු සඹහ ශත්රීශම් තයශආ 1 ව 2 ඹන 
සථහන ශදභ දිනහ ත්ශත් ඵන්ධනහහයශආ ශදශදශනක්. ඒ  
ඵන්ධනහහයශආ සිය සන් ශනොශයි; ඵන්ධනහහය නිරධහනාන් 
ශදශදශනක්. සිය සන් අතයත් ඉන්නහ  අශඹෝභඹ පු සශඹෝ. 
ඵන්ධනහහය නිරධහනාන්ට තිශඵන දක්තහ භත තභයි 
සිය සන්ශේ තත්ත්ඹ ශනස න්ශන්. ඒ කිඹන්ශන් 
ශභොක්ද? සිය සන්ශේ ක්රීඩහ කුරතහ දියුණු යන්න  
ආ ටඳ ශනස යන්න ඹන්ත්රණඹ ඒයි.  ස අභහතයතුභනි  ඒ 
ළනත් ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹොස් යන්න කිඹහ භහ ඉ ටරහ 
සිටිනහ. 

ඵන්ධනහහයර තිශඵන තදඵදඹ අන් යන්නට  

ඵන්ධනහහය ආඥපහඳනතට අභතය  ්රජහ ඳහද විශලෝධන 

ආඥපහඳනත ඹටශත්ත් දඬුම් යන රභශ දඹ බහවිත ශ වළකියි. 

 ස අභහතයතුභනි  ඔඵතුභහ ඒ ළන දන්නහ. අපි හුඟක් උත්හව 

ශහ  අධියණ තුළින් ්රජහ විශලෝධනඹට ඹන ංයහ ළඩි 

යන්න. භවය අධියණර ්රජහ විශලෝධන ආඥපහ ශදන්ශන්භ 

නළවළ. ්රජහ විශලෝධන ආඥපහ දුන්නහභ  ශදය ඉශන දඬුභ 

වි සනහ; භහජඹත් එක් ජීත් ශනහ. එභන්න් නළත නළත 

අධියණඹට ඒශම් ක්රිඹහම්ඹ එ ඳළත්තකින් රභහනුකර අභ 

ශනහ. නස්ත් එඹ ඩහත් පුළු ට කිරීශම් අදව ඇති 

ඵන්ධනහහය ආඥපහඳනත ංශලෝධනඹ යරහ අපි උත්හවඹක් 

ත්තහ.  

භභ ටාතන්ශන් භථ භඩුඩර ඳනත ංශලෝධනඹ යනහ 

හශේභ ඵන්ධනහහය තද ඵදඹ අභ කිරීභ වහ ව 

පුන සත්ථහඳන ක්රිඹහම්ඹ ලක්තිභත් යන්න ්රජහ විශලෝධන ළඩ 

පිළිශශ ශ ත් යන එ ශවොයි කිඹහයි. ඒ තභයි දළන් 

ශරෝශආ අලුත් ්රණතහ. ඒ නිහ ඔඵතුභහ ඒ ළනත් අධහනඹ 

ශඹොස් යන්න   ස අභහතයතුභනි. ඵන්ධනහහය ආඥපහඳනතට 

අලය ංශලෝධන පිළිඵ මූම් ලශඹන් යපු හච්ඡහරදී 

එකී ංශලෝධන ළන ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹොස් ශරහ 

තිශඵනහ කිඹහ භභ ටාතනහ. ඒ ංශලෝධනඹන් කිරීම් ඩිනම් 

යරහ අලය ටයුතු යන්න කිඹහ භතක් යනහ.  

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  නීතිඹ වහ හභඹ නළති තළන 

භහජ සථහයබහඹක් ඇති න්ශන් නළවළ.ඹවඳත් භහජ 

ඳළළත්භට ඵරඳහන ්රධහන ශදඹක් තභයි  නීතිශආ 

සහධීනත්ඹ. ශනොශඹක් ශනොශඹක් විශ චන ඇහුණහ. ඳසු ශඳශ 

භන්ත්රීතුභකු ශ ථහදීත් විශ චනඹක් ඇහුණහ  භවය අඹ 

ශභශවභ ක්රිඹහ ශහ  හවන අඹථහ විධිඹට ඳහවිච්චි ශහ  අඳට 

ඵරඳෆම් ශහ  නස්ත් ඒහ ම්ඵන්ධශඹන් නිසි ක්රිඹහම්ඹක් නළවළ 

කිඹහ. නස්ත්  එටාදී නීතිඹට ඉඩ තඵන්න ඕනෆ. ඒහ විභර්ලනඹ 

යන කි යුතු ආඹතනරට ඒ කීභ තිශඵන්න ඕනෆ.  ස 

අභහතයතුභනි  ශම්හ ළන ශභතළනදී ථහ ශත් ඔඵතුභහ ශම්හ 

යට න්න ඕනෆ නළවළ කිඹහ භභ ටාතනහ. ඔඵතුභහට තිශඵනහ  

ඊට ඩහ පුළු ට හර්ඹ බහයඹක්. යශ ල තිශඵන නීතිඹ වහ හභඹ 

සථහය ය ළනීභ ව ලක්තිභත් යළනීභ  නීතිඹ හටත් 

භහනයි කිඹන තළනට යට ශන ඒභ වහ අපි ඔඵතුභහශේ 

අධහනඹ ශඹොස් යනහ. ඒ ළන ඔඵතුභහ අධහනඹ ශඹොස් 

යමින් සිටිනහ. එඹ ලක්තිභත් යන්න ක්රිඹහ යන්න කිඹහ 

ඉ ටරහ සිටිනහ. භට රළබුණු හරඹ අහනයි. ථහ යන්න භට 

ළඩි හරඹක් රඵහ ශදන්න ඔඵතුභහශේ අනුභළතිඹ රඵහ දීභ 

පිළිඵ සතුතින්ත ශමින් භභ භශේ ථහ අන් යනහ  

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතුතියි   ස භන්ත්රීතුභහ. 

ීටශඟට  ස ඩිශ  ට සුශර්ස භන්ත්රීතුභහ.  

[අ.බහ. 3.36] 

 

ගරු ලඩිවේේ සුවර්හ මශත්ළ 
(ரண்தைறகு  டிமல் சுமஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  ඇත්තටභ භභ හුඟක් තුටු 

ශනහ; ඒ හශේභ ආඩම්ඵය ශනහ  අශ්ත අධියණ අභහතය 

 ස වි ජඹදහ යහජඳක් භවතහ ශනහ භථ භඩුඩර 
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(ංශලෝධන) ඳනත් ශටුම්ඳත ම්ඵන්ධ තුයශආ ජනතහ 

නිශඹෝජනඹ යමින් භටත් චන කිටාඳඹක් ථහ යන්න 

අසථහ රළ දභ ම්ඵන්ධශඹන්. හරශආ අලයතහට අනු ශම් 

ඳනතට ංශලෝධන ශශනන්න අලය ශරහ තිශඵනහ. 

இன்கந றணம் இந்ப் தரரளுன்நத்றமன த்றஸ் 

சகத (றதத்ம்) சட்டதோனம் ற்தம் லறத்துகநச் சட்டத்றன் 

கலரண எழுங்குறறகபறல் சறன றதத்ங்ககப மற்தகரள்து 

சம்தந்ரக றரறக்கப்தடுகறன்நது. லற அகச்சர் தகப 

றஜரச ரஜதக்ஷ அர்கள் இற்கந இங்மக 

சர்ப்தறத்றதப்தகறட்டு கனக க்கள் சரர்தரக ரன் 

அகப் தரரட்டுகறமநன். இன்த இந் வீண த்கத்றற்கு 

ற்ந ககறமன ரட்டின் லறத்துகநறல் தன ரற்நங்ககப 

ற்தடுத் மண்டி கட்டரச் சூழ்றகன ற்தட்டிதக்கறன்நது. 

அந் அடிப்தகடறமன சறமஷ்ட - தோத் ஜணரறதற 

சட்டத்ற தகப றஜரச ரஜதக்ஷ அர்கள் 

லறத்துகந அகச்சரக இதப்தது இந் ரட்டு க்களுக்கு 

எத ததரற தகபம் ண ரன் றகணக்கறன்மநன்.  

இன்த இந் ரட்டிமன மங்கறக்கறடக்கறன்ந க்குகள் 

லர்க்கப்தட மண்டும்; த்றஸ் சகதக்கு ங்கப்தடுகறன்ந 

அறகரங்கள் அறகரறக்கப்தட மண்டும். இன்த இந் 

க்குகள் லர்றன்நறத் மங்கறக் கறடப்தரல் க்கள் 

கஷ்டப்தடுகறன்நரர்கள். றமசடரகத் மரட்டத் தரறனரபர் 

களுக்கு அணரல் அலறகள் ற்தடுகறன்நண. இவ்ரநரண 

சூழ்றகனறல் சட்டத் துகநறமன ரற்நங்ககப ற்தடுத்ற 

அந் க்குககபத் துரறப்தடுத்ற இந் ரட்டு க்களுக்குச் 

மசக தசய் த்ணறத்றதப்தகறட்டு ரன் இந் 

அகச்சறன் அறகரரறகளுக்கு லண்டும் ன்நறகத் தரறறத்துக் 

தகரள்கறன்மநன்.  

இன்த றமசடரக கனகத்றமன றழ்தரற 

அதொனரக்கம் இல்கன. கனகத்றலுள்ப தததந்மரட்டங் 

ககப கரகக்தகரண்ட லறன்நங்கபறமன க்குகள் 

மங்கறக்கறடப்தற்கு தொக்கற கரம், அங்கு றழ் தரற 

அதொனரக்கம் இல்னரகரகும். அரது, அங்கு றழ் 

தரறறல் மசகரற்ந அறகரரறகள் இல்னர 

கரத்றணரல் அந் க்குகள் மங்கறக்கறடக்கறன்நண. 

இணரல் கனகத்றலுள்ப மரட்டத் தரறனரபர்கள் 

சறதசறத குற்நங்களுக்கரகப் தன தடங்கள் சறகநரசம் 

அததறக்க மண்டி ஏர் இக்கட்டரண சூழ்றகனக்குத் 

ள்பப்தட்டிதக்கறன்நரர்கள். ஆகம, அர்களுகட 

ரழ்றமன றமரசணம் ற்தட மண்டுரணரல், 

லறத்துகநறமன இவ்ரநரண ரற்நங்ககபக் தகரண்டு 

தது கரனத்றன் கட்டரரக இதக்கறன்நது.  

භභ  ස අධියණ ඇභතිතුභහශන් ශම් හයණඹ ළන 

අවන්න ළභතියි. අශ්ත රංහශ  නඩුක් අවන්න ගිශඹොත්  

කිශරෝ ණන ශඳොත් උසහ ශන ඹනහ. භවය විට කිශරෝ 

ඳවක්  කිශරෝ දවඹක්  කිශරෝ විසක් විතය ඵය ශඳොත් 

උසහශන ඹනහ.  

ශම් ක්ශේත්රශආ විශිසට ඳශපු සේදක් තිශඵන ජනහධිඳති 
නීතිඥපශඹක් න  ස විජඹදහ යහජඳක් භළතිතුභහ අධියණ 
ඇභතිතුභහ ලශඹන් ඳත් වීභ අශ්ත යශ ල ජනතහ රද හනහක්. 
ශම් නඩු අවු සදු ණනහක් තිසශේ ථහ යනහ. Some people 
are already dead and gone. For years and years, generations 
තුනක් විතය ඹන  ට නඩු ථහ යනහ. ශඳොඩි නඩුට 
තීන්දුක් න්න නඩු ථහ යශන  ථහ ය ශන  ථහ 
යශන ඹනහ. අවු සදු 20  30  35  40 ථහ යශන ඹන නඩු 
තිශඵනහ. ඒ නිහ ඹවඳහරන ආඩුඩුශ  අධියණ 
ඇභතිතුභහශන් භභ අවන්න ළභළතියි  ශම් නඩු අවන්න ඹන 
හරඹ අඩු යන්න රභඹක් නළේද කිඹරහ. 

ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි   ස ඩිශ  ට සුශර්ස 

භන්ත්රීතුභනි  භභ ඹම් කිසි ඳළවළදිම් කිරීභක් ශහ. හර ශ රහ 

අනු ්රභහණත් ශනොශන්නට පුළුන්. අශ්ත යශ ල අඳයහධ නඩු 

විධහන ංග්රවශආ ව සිවි ට නඩු විධහන ංග්රවශආ තභයි අධියණ 

ඳේධතිශආ නඩු විභසීශම්දී අනුභනඹ යන ක්රිඹහදහභඹ 

ස්ළුභනින්භ ඇතුශත් ශරහ තිශඵන්ශන්. ශම්හ ම්භත යරහ 

තිශඵන්ශන්  ීටට අවු සදු 110ට  120ට ම්න් බ්රිතහනය ඳහරන 

භශආයි. ඒ හනු න විට අශ්ත යශ ල අධියණඹ දට 

නඩුක්  ශදක් විතයයි අවන්න තිබුශඩු. නස්ත් ශම් න විට 

දට නඩු 100  200 අවන්න තිශඵනහ. භවය                  

අධියණර නඩු 400  500 තිශඵනහ. ඒ නිහ අපි ශම් න 

විටත් ශරේසඨහධියණශආ විනිලසචඹහයතුභන් ශදඳශශේ 

බහඳතිත්ශඹන් යුතු අඳයහධ නඩු විධහන ංග්රවඹයි  සිවි ට නඩු 

විධහන ංග්රවඹයි ශදභ ංශලෝධනඹ යරහ ශඹෝජනහ ඉදිනාඳත් 

යන්න මිටුක් ඳත් යරහ තිශඵනහ. දළන් ඒ ළඩ ටයුතු 

ආයම්බ යරහ තිශඵනහ.  

ඉදිනා ති කිටාඳඹ ඇතුශත අපි සිවි ට නඩු විධහන ංග්රවඹට 

ංශලෝධනඹක් ඉදිනාඳත් යනහ  ෆභ නඩුභ විබහඹට 

ම්න් භථයණඹක් වහ උත්හව කිරීභ පිණි. භථ 

භඩුඩර (ංශලෝධන) ඳනත් ශටුම්ඳත ම්භත වී ක්රිඹහත්භ 

ශන ශොට අඳට විලසහඹක් තිශඵනහ  අවු සේදට 

අධියණඹට එන නඩු ්රභහණඹ 50 000ක් 60 000ක් විතය අඩු 

යන්න පුළුන් ශයි කිඹරහ.  

ඒ එක්භ ශභෝටර් යථ ්රහවන ඳනතට අපි ඉදිනාඳත් යන්න 

ඵරහශඳොශයොත්තුන ංශලෝධන ම්භත ය ත්ශතොත් තත් 

අධියණඹට එන නඩු හර්ෂි රක්ඹ ්රභහණඹක් විතය අඳට 

අඩු ය ළනීශම් වළකිඹහ තිශඵනහ. ශභොද ඇත්තටභ ඒහ 

අධියණර හරඹ නහසති කිරීභට තයම් ්රභහණත්  සණු 

ශනොශයි. ඒ නිහ අධියණඹ විසින් තීයණඹ ශ යුතු 

ඵයඳතශ හයණහ ම්ඵන්ධ අධියණඹට ටයුතු යන්න ඉඩ 

වළරීභ තුළින් ශම් හශේ හභහනය -සුළු- විහ න්න පුළුන් නඩු 

එතළනින් ඉත් යශන ශභඹ හර්ඹක්භ යන්න පුළුන්.  

අශ්ත  ස භන්ත්රීතුභහ කිඹපු හයණඹ ඇත්ත. ඹම් කිසි ඉඩභක් 

ම්ඵන්ධ ශඵදුම් නඩුක් හශේ එක් ඉදිනාඳත් වුණහභ එඹ අඳට 

ක්ණි විහ න්න ඵළනා ශනහ. භවය ශරහට 

ඳහර්ලසහයශඹක් භළශයනහ. ඊට ඳසශේ ආශේල යන්න ඕනෆ. 

භවය ශරහට ආශේල ශ යුතු තළනළත්තන් රංහශ  ජීත් 

ශන තළන් ශවොඹහ න්න නළවළ. භවය ශරහට ඒ අඹ විශේල 

ත ශරහ. ඒ අඹශේ ම්පින ශවොඹහ න්න ඵළවළ. ශම් හශේ 

්රහශඹෝගි ්රලසන ණනහක් තිශඵනහ. ඒ ම්ඵන්ධත් අපි 

දළනට ශටුම්ඳත් යරහ තිශඵන සිවි ට නඩු විධහන ංග්රව 

(ංශලෝධන) ඳනත් ශටුම්ඳතට ඇතුශත් යරහ තිශඵනහ.  

අපි භවය ශරහට කිඹනහ  අශ්ත යශ ල තභයි යුක්තිඹ ඉටු 

කිරීභ ්රභහද ශන්ශන් කිඹරහ. ශම් ඇත්තටභ ශඳොදුශ  තිශඵන 

හයණඹක්. මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  භට එංරන්තශආ 

නඩු තීන්දුක් වම්ඵ වුණහ. එංරන්තඹ කිඹන්ශන් අශ්ත 

අධියණ  රභශආ උ ටඳත. අඳට ශම් අධියණ රභඹ දහඹහද යපු 

යට. ශඵොශවොභ සථහය ශවො අධියණ ඳේධතිඹක් තිශඵන යටක්.  

එංරන්තශආ 1614 ර්ශආ ඉදිනාඳත් ශ නඩුට ''රවුන් 

එදිනා රන්ඩන් නය බහ'' නම් නඩු තීන්දු රඵහ දී තිශඵන්ශන් 

1992 භළයි භහශආයි. එ නඩුක් විභර්ලනඹ යන්න 

එංරන්තශආ අධියණඹටත් අවු සදු 368ක් තශරහ තිශඵනහ. 

471 472 



ඳහර්ම්ශම්න්තු 

ඉරහ-ටාටරහ එන එළනි සුවිශලේ ව නඩු තිශඵනහ. නස්ත් අපි 

භසතඹක් විධිඹට ත්තහභ  ඉදිනාශආදී ඉදිනාඳත් යනු රඵන නීති 

්රතිංසයණ වයවහ අතිඵහුතයඹක් නඩු ්රභහණඹ ඩහත් 

ලක්තිභත් කිරීභ වහ අලුත් ආඩුඩුරභ යසථහට  අශ්ත 

අධියණ ඳේධතිශආ  අධියණ යහස්ශ  ශනක් යන්නට 

ශඹෝජනහ යමින් සිටිනහ. ශභොද  1978 ආඩුඩුරභ යසථහ 

ම්භත යන ශොට තිබුණු රභශ දඹට ඩහ  දවතුන්න 

ආඩුඩුරභ යසථහ ංශලෝධනඹ ම්භත වුණහට ඳසශේ ඵරඹ 

විභධයත කිරීභ වයවහ  ඳශහත්ඵද අධියණ ඇති කිරීභ වයවහ 

යහකර තත්ත්ඹක් ඇති ශරහ තිශඵනහ. ඒ  සණුත් නීතිශආ  

යුක්තිශආ ්රභහදඹට එක්තයහ භ ලටභට දහඹ වුණු නිහ ඒහ 

ශක්හ නිමින්  අලුත් ආඩුඩුරභ යසථහ වයවහ ඉතහභ 

හර්ඹක්භ අධියණ ඳේධතිඹක් නිර්භහණඹ යන්නට අඳ 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.  

 

ගරු ලඩිවේේ සුවර්හ මශත්ළ 
(ரண்தைறகு  டிமல் சுமஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
Thank you. 

අඳට ජහති ආඩුඩුශ  විශලේඹක් දකින්න තිශඵනහ. අශ්ත 

 ස යනි ට විරභසිංව අභළතිතුභහශේ නහඹත්ශඹන් ඵරඹ 

ශඵදහ වළරීභ ළන  ස අභළතිතුභහටත්  ජහති ආඩුඩුටත් භභ 

සතුති න්ත ශන්නට ඕනෆ. එක්ත් ජහති ඳක් ආඩුඩුක් 

ඵරඹට ආහභ සුළු ජහතීන්ට ශරොකු න්ශතෝඹක් ඇති ශනහ. 

ඒ න්ශතෝඹ ඇති ශන්ශන් ංර්ධනඹ ම්ඵන්ධශඹන් 

ශනොශයි; jobs වම්ඵ ශනහ කිඹරහ ශනොශයි . එක්ත් ජහති 

ඳක් ආඩුඩුක් ඵරඹට ආහභ අඳට freedom එක් වම්ඵ 

ශනහ; අඳට නිදව රළශඵනහ; අඳට බඹ නළති ථහ යන්න 

පුළුන් ලක්තිඹක්  ඵරඹක් රළශඵනහ.  

අඳ ඳසු ගිඹ ශේලඳහරන ඉතිවහඹ ශද ඵළලුහභ  උතුය  

නළ ශඟනටාය  න්ද උඩයට ෆභ ්රශේලඹභ සුළු ජහතීන්ශේ 

ආීයර්හදඹ  ස යනි ට විරභසිංව අශ්ත අභළතිතුභහට රළබුණහ. ඒ 

හශේභ ජනතහශේ යභ  එක්ත් ජහති ඳක්ඹට රඵහ 

ශදන්ශන්  ස යනි ට විරභසිංව නහඹතුභහ ම්ඵන්ධශඹන් 

තිශඵන විලසහඹටයි. ශභළනි ංශලෝධන ඉදිනාඳත් ශ යුතුයි. ඒ 

ංශලෝධන භභ කිඹහ ඵළලුහ. ශභළනි අලුත් ංශලෝධන  ශන 

ඒශභන් තුයශආ ජනතහශේ ශඳොඩි ශඳොඩි ්රලසන භථ 

භඩුඩරඹට ඉදිනාඳත් ය විහ න්න හුඟක් ශරශවසි ශනහ. 

இவ்ரநரண டடிக்கககள் இடம்தததம்மதரது 

தததந்மரட்ட க்களுகட சம்தப உர்கப் தற்நற ரன் 

மதசரல் இதக்க தொடிரது. தற அகச்சர் ரண்தைறகு 

றல் றக்கறசறங்க அர்கள் மரட்டத் தரறனரபர் 

களுகட சம்தப உர்வு சம்தந்ரக றறகச்சமரடு 

கனந்துகரடிறதக்கறநரர். அன்தறன்ணர், அர்களுக்குக் 

தகரடுக்கப்தட மண்டி குநறத் சம்தப உர்வுக்குத் 

மகரண றறக அசரங்கம் அந்ந்க் கம்தணறகளுக்கு 

ங்கறறதப்தரகத் தரறதகறன்நது. ஆகம, மரட்ட 

தொனரபறரர் சம்மபணம் அறகரறக்கப்தட்ட 2,500 தௐதரக 

மலும் கரனம் ரழ்த்ரது அர்களுக்கு உடணடிரக ங்க 

மண்டும். அமமகப மரட்டத் தரறனரபர்களுக்கு 

கரக ங்கப்தட்ட ரட்சம்தபரண  100 தௐதரக  

அறகரறப்தற்கரண தசற்தரட்கட உடணடிரக - 

றத்றரனங்களுக்குள் கம்தணறகள் கடதொகநப்தடுத் 

மண்டும். அர்களுகட அறகரறக்கப்தட்ட சம்தபத்க 

அவ்ரத ங்கரறட்டரல் கம்தணறச் தசரந்க்கரர்கள் 

அசரங்கத்துக்கு சரல் றடுக்கறன்நரர்கபர? ன்ந எத 

மகள்றக ரன்  மகட்கமண்டிறதக்கும். தணணறல், 

மரட்டத் தரறனரபர்களுகட சம்தப உர்வு தற்நற எத 

தட கரனரகத் தரடர்ந்து மதசப்தட்டு தகறன்நது. அது 

சம்தந்ரக ரங்கள் தனதொகநகள் தரரளுன்நத்றமன குல் 

ழுப்தறறதக்கறன்மநரம்.  

மரட்டத் தரறனரபர்களுகட சம்தப உர்வு ற்தம் 

கனக க்களுகட உரறககள் சம்தந்ரகச் சட்டத்றமன 

சறன ரசகங்கபறல் ரற்நங்ககபக் தகரண்டுந்து அந் 

க்களுகட ரழ்றமன சுதறட்சத்க ற்தடுத்துற்கு 

டடிக்கக டுக்க மண்டும் ன்த தகப லறகச்சர் 

அர்கபறடம் மகட்டுக் தகரள்கறன்மநன். மரட்டத் 

தரறனரபர்கள் தரடர்தறல் இனகுரண தொகநறமன 

சட்டங்ககபக் ககரளுற்குரற ற்தரடுககப அசரங்கம் 

மற்தகரள்ப மண்டும். அர்களுகட சம்தப உர்வு 

சம்தந்ரக ரன் ன்தகட உறகத்ம் துச்சரக றத்து 

இந்ச் சகதறமன தரடர்ந்து தன மண்டுமகரள்ககப 

றடுத்துந்றதக்கறன்மநன். தன்மலும் ரர்த்ககபறணரல் 

தசரல்லி இகண தொடித்துக்தகரடுக்க தொடிரது.  

கடதொகநறல் சரத்றப்தடக்கூடி ககறமன தசற்தட 

மண்டும். ஆகம, உடணடிரக அதொலுக்கு தம் ககறல் 

இனங்கக அசறன் தரறல் சட்டத்றன்தடி மரட்டத் 

தரறனரபர்களுகட சம்தபத்க அறகரறக்க மண்டும். 

அரது, அசரங்கம் ணறரர் துகநக்கு அறகரறத் 2,500 

தௐதரய் சம்தபத்க மரட்டத் தரறனரபர்களுக்கும் 

உடணடிரக ங்குற்கு ற்தரடுகள் தசய்ப்தட 

மண்டும்  

இன்த உடுக மரட்டம் மதரன்த கண 

மரட்டங்கபறமன தோடப்தட்டிதக்கறன்ந மறகனத் தரறற் 

சரகனககப உடணடிரகத் றநப்தற்குரற டடிக்ககககப 

அசரங்கதொம் ததரதப்தரண அகச்சர் அர்களும் 

மற்தகரள்ப மண்டுதன்த ரன் இந்ச் சகதறமன 

மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன். யரலின தகுறறமன உடுகறல் 

எத தரறற்சரகன தோடப்தட்டணரல் 450 மததக்கு மல் 

தரறகன இக்கறன்ந எத சூழ்றகன ற்தட்டிதக்கறன்நது. 

இவ்ரநரண சூழ்றகனகக் கணத்றற்தகரண்டு 

தோடப்தட்டிதக்கறன்ந தரறற்சரகனககபத் றநப்தற்கரண 

தொற்சறககப ரம் டுத்துக்தகரண்டிதக்கறன்ந மகபறல், 

தசவ்மண இங்கறக்தகரண்டிதக்கறன்ந தரறற்சரகனககப 

தோடுற்கு அங்கலகரம் ங்க தொடிரது.  

மலும், கனகத்கச் சரர்ந் அசறல் ககறகள் தற்நற 

றடம் சம்தந்ரகவும் கூநமண்டும். கடந் கரனங்கபறமன 

கனகத்கச் சரர்ந் தன இகபஞர், த்றகள் ககது 

தசய்ப்தட்டு அசறல் ககறகபரக இன்தம் சறகநகபறமன 

ரடிக்தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். ஆகம, அர்களுகட 

றடுகன சம்தந்ரகவும் தகப அகச்சர் அர்கள் 

டடிக்கக டுக்க மண்டும். குற்நறகத்ர்கள் 

றச்சரகத் ண்டகணக்குள்பரக்கப்தட மண்டும் 

ன்தறமன ரம் தபறரக இதக்கறன்மநரம். ஆணரல், 

குற்நம இகக்கரர்கள் ண்டிக்கப்தடக்கூடரது 

ன்தறலும் ரம் அரணரக இதக்கறன்மநரம். ஆகம, 

தகப அகச்சர் அர்கள் றமசடரக கனகப் 

தறமசத்றற்கு றஜம் தசய் மண்டும். கனக 

க்களுகட லற சம்தந்ரண டடிக்ககககப 

மற்தகரள்துடன், அர்களுக்கு த்றறல்  றறப்தைர்வுக் 

கூட்டங்ககபத்ம் டத் மண்டும். இன்த கனகச் 

சறநரர்களுகட றடங்கபறல் அத்துலநற சறன சம்தங்கள் 

அங்மகநறக்தகரண்டிதக்கறன்நண. அற்தக்கு தொற்தப்தைள்பற 

கக்க மண்டும்.  
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கனகத்றமன தறநந்து பர்ந் இகபஞர், த்றகள் 

கனகர் தகரழும்தறலும் ற்தம் தறநகங்கபறலும் 

தரறல்தைரறகறன்நணர். அர்களுகட உரறககள் சட்டங்கள் 

தோனம் தரதுகரக்கப்தட மண்டும் ன்த ரன் இந்த் 

தத்றமன மகட்டுக்தகரள்ப றதம்தைகறமநன்.  

අශ්ත  ස අධියණ ඇභතිතුභහ ශම් ඳනත් ශනහත් 

තුයශආ ජනතහට නීති ්රලසන ශොඩක් තිශඵනහ. ඒ නිහ  

ීටටත් ඩහ ශනසම් යන්න ඕනෆ නම්  ඳනත් ංශලෝධනඹ 

යන්න ඕනෆ නම්  තුයශආ ජනතහශේ නිශඹෝජිතඹන් වළටිඹට 

ඒට අශ්ත ම්පර්ණ වශඹෝඹ ශදනහ. ඒ ටයුතු යන්නට 

ඔඵතුභහට ඵරඹ  ලක්තිඹ ව ආීයර්හදඹ රළශඵන්න  ඕනෆ  කිඹරහ 

තුයශආ ජනතහ ශනුශන් කිඹමින් භභ නිවඬ ශනහ. 

ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 
[අ.බහ. 3.50] 

 

ගරු තුළර ඉඳුනිේ අමරවවේන මශත්ළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அமசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි. ඉතහභ ළදත් හයණහ 

කීඳඹක් අද දිනඹ තුශ හච්ඡහට රක් යනහ. විශලේශඹන් 

අශ්ත ඹවඳහරන යජඹ ඵරඹට ඳත් වුණහට ඳසශේ ශඵොශවෝ දුයට 

සහධීන තීන්දු-තීයණ ත වළකි  සහධීන ඳටිඳහටිඹට භන් 

යන ආඹතනඹක් ඵට අධියණඹත් ඳත් වුණහ.  අධියණඹ  

ඵන්ධනහහය  භථ භඩුඩර පිළිඵ සිේධ ශන ශම් තිහ 

තුශදී භටත් චන ස ටඳඹක් ථහ යන්නට අසථහ රඵහ දීභ 

පිළිඵ තුටු නහ. 

අද ස්ළු ශරෝඹභ ළටුම්හරී සබහඹට ඇවි ටරහ තිශඵන 

තත්ත්ඹක් තුශ  ජන ජීවිතශආ තිශඵන අර්බුදහරී තත්ත්  තුශ 

''භථයණඹ'' කිඹන එ අඳට ඉතහභ  ළදත් භහත හක්. 

අශ්ත අත්තරහශේ  කිනා අම්භරහශේ හරශආ මිනිසුන්ට ඹම් කිසි 

හයණඹට විඳුභක් අලය වුණහභ  හුළු අතු ඵළ ශන  ඳන්දම් 

අයශන  වළතළ්තභ 10  15  20  25 දුය ශහ ශන උහවිරට 

ගිටා ටරහ තභයි  අලය   නීතිඹ  යුක්තිඹ  හධහයණත්ඹ ඉසට ය 

ත්ශත්. එශවත් අද හරඹ ඊට ඩහ ශනස. අද අධියණ ටයුතු 

ශඵොශවොභ  ඳවසුශන් යන්න පුළුන්. වළඵළයි  අශ්ත  ස 

ඇභතිතුභහ කි හ හශේ  අධියණ ක්රිඹහම්ඹ තුශ ශඵොශවොභ 

්රභහද ශරහ තභයි ඒ අලය විඳුම් රළශඵන්ශන්. ඉඩම් ආයවුරක් 

ම්ඵන්ධ නඩුක් නම්   ඒ ශේඳර ම්ඵන්ධශඹන් විඳුභ එන 

ශොට ඒ ඉඩභ  ඒ  ශේශඳොශ  ශනුශන් රළශඵන ත්ශභටා 

ටිනහභක් නළවළ. භවය ශරහට ඒ නඩු ඳළරූ අඹත් මිඹ 

ගිටා ටරහ. මිනීභළ සම් නඩු වුණත් එශවභයි  ශනත් නඩු 

වුණත් එශවභයි. යුක්තිඹ අලය න හර ඳයහඹ තුශ යුක්තිඹ 

ඉසට ශන්ශන් නළවළ. ඒ අශ්ත අධියණඹ තුශ තිශඵන විලහර 

්රලසනඹක්. ශම් ්රභහදඹ ශක්හ න්නට ශඹොදන ළරසුභක් 

වළටිඹට භථ භඩුඩර රභඹ ඵර න්න එ  භථ 

භඩුඩරරට ඹම් ඹම් ඳවසුම් රඵහ ශදන එ ඉතහභ ළදත් 

හයණඹක්. 

ඒ හ රශආ අශ්ත ජන ජීවිතඹ තුශ අපි දළක්හ  ශම් ඳන්ශ ට 

වහස්දු සශෝ  ශද භවත්තඹහ ව වු සත්  ස යන 

ළඩිටාටිඹන්ශන් භන්විත ඩුඩහඹභක් තුළින් ශම් ඇති ව ඹම් 

ඹම් ළටලුරදී තීන්දු තීයණ ත් ඵ. ඒ රභශආභ ළඩිදියුණු වුණ 

අසථහක් තභයි ශම් භථ භඩුඩර රභඹ කිඹන්ශන්. ්රශේලශආ 

ඉන්න විරහමිඹන්  අධයහඳන ක්ශේත්රඹ ඇතුළු  විවිධ ක්ශේත්රර 

තනතු ස දයපු නිරධහනාන් භථ භඩුඩරශආ ඉන්නහ. ජීවිතශආ 

ළඩි හරඹක් යහජහනා යරහ  භහජ ජීවිතඹ ව ළටුම් පිළිඵ 

විවිධ අත්දළකීම් රඵහත්ත  භථයණඹක් වහ ඹම්කිසි 

උඳශේලඹක් රඵහ දිඹ වළකි විඹත් ඩුඩහඹභක් විසින් ජනතහශේ 

ළටලු වහ උඳශදස ව භථයණඹක් රඵහ දීභ ඉතහභ  

ළදත්.   

උහවි රභඹ තුශ නියන්තයශඹන්භ එක් ශශනක් දිනනහ; 

ත ශශනක් ඳයදිනහ. නස්ත් ශදඳහර්ලසශආභ නීතිඥප භවත් ස 

දිනනහ. ඳයදින ඳහර්ලසශඹන් රළශඵන හසතුම්නුත් නීතිඥප 
භවත් ස දිනනහ; දිනන ඳහර්ලසශඹන් රළශඵන හසතුම්නුත් 

නීතිඥප භවත් ස දිනනහ. වළඵළයි  නඩු කිඹන ශදඳහර්ලසශඹන් 
එ පිනාක් ඳයදිනහ; ත පිනාක් දිනනහ. නස්ත් භථ භඩුඩර 

රභඹ තුශ ක්රිඹහත්භ න්ශන් win-win position එ. 
ශදඳහර්ලසඹභ දිනනහ. ශදඳහර්ලසඹභ ත ්තතිඹට ඳත් ශනහ. ඒ  

ඵ දළන් ශභතළනදී කිඹළවුණහ. ශභතළනදී ශදඳහර්ලසඹටභ අලය 

යන හභඹ  වනඹ රළශඵනහ. ඒ ආහයශආ ුණණහත්භ 
විඳුභක් තභයි ශම් භථ භඩුඩර රභඹ තුළින් රළශඵන්ශන්.  

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  ඳසු ගිඹ ශර්  ඳළමිණිම් 

191 000ක් ඳභණ භථ භඩුඩර යහ ශඹොස් ශරහ තිශඵනහ.  
භට රළබුණු ශතොයතු ස අනු ඉන් ඳළමිණිම් 100 000ට ඳභණ 

අලය හර්ථ විඳුම් රළ ද තිශඵනහ. අශ්ත අධියණ ඇභතිතුභහ 
කි හ හශේ  අනලය හයණහ නිහ උහවිර ශොඩ  ළශන  

නඩු  භථ භඩුඩර ඵරහත්භ කිරීභ තුළින් ඒහට ශඹොස් යන්න 
පුළුන්. ඒ තුළින් අඳට හරඹ ඉතු ස යන්න පුළුන්.  

ශම් නශොට රංහශ  භථ සන් 9 200 ඳභණ 

ඩුඩහඹභක් ඉන්නහ. භථ භඩුඩර 336ක් ඳභණ සථහපිත 

ශරහ තිශඵනහ. ඒ එක්භ භථ පුහුණු සන් ම්ඵන්ධ 
හයණඹත්  ස ඇභතිතුභහශේ අධහනඹට ශඹොස් යන්න ඕනෆ. 

භථ පුහුණු සන් රංහටභ ඉන්ශන් 12 ශදනයි. අලුශතන් 
ඩුඩහඹභක් අයශන තිබුණත් තභ ඔවුන් ශේඹට ශඹොදහ 

නළවළ. අපි ඒ අඹශේ ඳවසුම් ළනත් ථහ යන්න ඕනෆ. 

භභ ටාතන විධිඹට ඒ ළනත් අද ථහ වුණහ. ඳන් ටර  

්රහශේීයඹ ශ ටම් හර්ඹහරර ව විවිධ සථහනර ශම් භඩුඩර 

රැසශනහ. යුක්තිඹ ඳසිලීශම් ශම් භථ භඩුඩර ළන එක් එක් 
භත තිශඵනහ. අජිත් පී. ශඳශර්යහ භළතිතුභහශේ භතඹට භහත් 

එඟ ශනහ. ඇභතිතුභහත් ඒ හයණඹ කි හ. ශම් භථ 

භඩුඩර වහ ඳවසුම් ශදන්න ඕනෆ. ශම් රැසවීම් වහ ශම් 
අඹට සථිය තළනක් අපි ශදන්න ඕනෆ. ඒ හශේභ භථ නිරධහනාන් 

වහ ශන්ශන්  සපිඹ ට 500 හශේ දීභනහක්.  ්රලසන 
වින්න සිටින අඹශේ ්රලසන ශනොවිහ  ඒ අඹ ත ්තතිභත් 

ශනොය  මිනිසුන්ශේ ්රලසන වින්න  පුළුන්භක් නළවළ. ඒ 
නිහ  භථ භඩුඩර නිරධහනාන්ට ශන  සපිඹ ට 500 දීභනහ 

්රභහණත් නළවළ කිඹන හයණඹ  ස ඇභතිතුභහශේ අධහනඹට 

භහ ශඹොස් යනහ. භථ භඩුඩර නිරධහනාන් අඩුභ තයමින් 
හවනඹකින්ත් ඒ සථහනඹට එනහ නම්  ඒ අඹශේ තනතුශර් 

තිශඵන  සත්ඹ රැශනහ. ඒ  වහ භන් විඹදම් ශදනහ නම් 
ශවොයි. විශලේශඹන් භථ භඩුඩරර සිටින හභහජිඹන් 

ළදත් තනතු සර  ළදත් අත් දළකීම් රඵපු ශෞයනීඹ 
පුේරඹන්. ඒ නිහ ඒ ශෞයඹ ඔවුන්ට රඵහදීභ  අලය 

හයණඹක්.  

භභ විභනශොට භථ පුහුණු සන්ශන්  කි ශ   භවය 
ශරහට  ඔවුන්ට දිසත්රික් ශද තුන ටයුතු ආයණඹ 

යන්න සිේධ ශන ඵයි. ශම් අඹට අලයන භන් විඹදම් 

වහ හභහනය දීභනහක් තභයි ශදන්ශන්. ඒත්  සපිඹ ට 500 
හශේ දීභහනහක්. එශේ ඹනවිට ඒ අඹට නහතළන් න්නත් සිේධ 

ශනහ. නස්ත් නහතළන් දීභනහක් නළවළ. එභ නිහ අඳට සිටින 
භථ පුහුණු සන් ශදොශශොස ශදනහශේ ්රභහණඹ ීටට ඩහ පුළු ට 

යරහ  ඒ අඹශේ ළඩ ටයුතු ඳවසු යරහ  අභ යරහ ඒ අඹට 
අලය න ම්ඳත් ටි රඵහ ශදනහ නම් භභ ඉතහභත්භ අඹ 

යනහ. 
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ඳහර්ම්ශම්න්තු 

ඵන්ධනහහයත කිරීභ ළනත් භභ ශටිශඹන් වන් 

යන්නට ඕනෆ. මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  භභත් 

ඵන්ධනහහයත ශරහ සිටි එක් අසථහ භභ දළපු ශදඹක් 

කිඹන්නම්. ඒ අසථහශ  කුඩහ ද සශක් ඵන්ධනහහයත යරහ 

තිබුණහ  ඵයිසිරඹක් ශවොයම් කිරීශම් යදට. භභ  ඒ ද සහශන් 

ඇහුහ   "පුශත්  ශභොක්ද  වුශඩු?" කිඹරහ.  ඒ ද සහ කි හ  " 

භභ දන්ශන් නළවළ  අශ්ත  lane එශක් තිශඵන ශදයක් අයිශන් 

රසන ඵයිසිරඹක් ශවේත්තු යරහ තිබුණහ. භභ ඒ ඵයිසිරඹ 

ඳළේදහ.  වු සත් එඳහ කි ශත් නළවළ  ළශළක්වශත් නළවළ. 

ඵයිසිරඹ ඳළදරහ භභ  ඒ ඵයිසිරඹ අයශන ශදය ගිඹහ. 

ශවටත් ඳදින්න භභ ඒ ඵයිසිරඹ තිඹහ ත්තහ" කිඹරහ.  Lane 

එශක්  ටම් තිශඵන ශදය අයින නත්රහ තිබුණු 

ඵයිසිරඹක් ඒ ද සහ ඳළේදහ. එභ ද සහශේ ශනොදන්නහභ භත ඒ 

ඵයිසිරඹ ශදය ශන ගිඹහ. ඒ ද සහ ඵන්ධනහහයත 

යන්නට තයම් ළරැේදක්  අඳචහයඹක්  දුසිනාතක් ශ ද සශක්ද? 

භභ ටාතන්ශන් ශභඹ වනාභ හනුම්පි හයණහක් කිඹරහයි.  

ඉසශෝශ ට  ටයුත්තට  ටම් ශන්න ඕනෆ නිහ  ශඳො ට 

ශඩි කිටාඳඹක් ඩහ ත්  දළනාවිඹක් ඵන්ධනහහයත ශ 

අසථහක් ඳසු ගිඹ ද ජන භහධයම්න් අපි දළක්හ.  ශභළනි 

හයණහ ම්ඵන්ධශඹන් තීන්දු තීයණ ළනීශම්දී අශ්ත 

විනිලසචඹහය සන්ශේ ඉරහ  ශඳොලීසිර ඉරහ ඒ  අයාභතඹන් 

ශනස න්නට ඕනෆ කිඹරහ භභ ටාතනහ. නීතිඹ තිබුණහට  

නීතිශආ අහලඹන් තිබුණහට ශම්හ පිළිඵ අශ්ත නිරධහනාන්ශේ 

ද සටි ශෝණඹන් ළඩි ළඩිශඹන් පුළු ට ශන්නට ඕනෆ  හධහයණ 

ශන්නට ඕනෆ  නභයීයලී ශන්නට ඕනෆ.  

ඵන්ධනහහයර තිශඵන  තදඵදඹ ළනත් අපි වු සත් 

දන්නහ.  ඵන්ධනහහයර අශ්ත මිත්රයින් ඉන්නහ  අපි ඒ අඹ 

ඵරන්න ඹනහ.  ස්රහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  ඵන්ධනහහය 

රැළවිඹන්ට නිදහ න්නත් ඉඩක් නළවළ. ඒ අඹ  නිදහ න්නහ 

විධිඹට කිඹන්ශන් "ළභන් වනහ" කිඹරහ. මිනිශවකුශේ මූම් 

අලයතහක් නින්ද. උඩුඵළම් අතට නිදහ ළනීභ වහ ඔහුශේ 

ලරීයශආ ඉඩ ඔහුට අටාමියි. ඵන්ධනහහයඹ බහය ටාටපු 

ඇභතිතුභහත්  ස බහශ  ඉන්නහ; දළන්  ඵන්ධනහහයඹ බහය 

සිටින  ඇභතිතුභහත් ඉන්නහ. භභ  එතුභන්රහශේ අධහනඹට ශම් 

හයණඹ ශඹොස් යනහ. භනුයඹකුට නින්ද මූම් 

අලයතහක්.  ශම් රැවිඹන්ට  උඩුඵළම් අතට ශවෝ ස්ණින් අතට 

ළතිය නිදහ ළනීභට  අලය ඉඩ අද ඵන්ධනහහයර නළවළ. ඒ 

ඳළත්තට වයරහ  ඳළත්තට  ඳළත්තට  ඳළත්තට දහරහ නිදහ න්ශන්. 

ඵන්ධනහහය බහහශන් ඒට කිඹන්ශන් "ළභන් වනහ" 

කිඹරහ. ළභන් වන ඵන්ධනහහය තභයි අඳට තිශඵන්ශන්.  ඒ 

නිහ ශම් ඵන්ධනහහයර ඳවසුම් පුළු ට යන්නට ඕනෆ. ශම් 

හශේ අඳවසුම් යහශිඹක් තිශඵනහ.  එභ අඳවසුම් භඟ වයහ 

ළනීභ වහ අලය ම්ඳත් රඵහදීභ විශලේශඹන්භ අශ්ත 

යුතුභක් ශර භහ රනහ.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ස භන්ත්රීතුභහ  දළන් අන් යන්න. 

 

ගරු තුළර ඉඳුනිේ අමරවවේන මශත්ළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அமசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  භට ත විනහඩි ශදක් 

ශදන්න.  

භභ කිඹන්නට ඕනෆ තත් හයණයක් තිශඵනහ.  අපිත් එක් 

ඳහර්ම්ශම්න්තුට ආපු අලුත් භන්ත්රී සන් පිනාක්  ඒහඵේධ 

විඳක්ඹ ඹළයි කිඹහ න්නහ ඩුඩහඹභක් සිටිනහ. භභ අද උශේත් 

දළක්හ  ඒ අඹ අඩිඹ තිඹන්ශන් ශඵොශවොභ ඵයට. ශඵොශවොභ 

හයර්බ තභයි  ශම් දසර ඒශො ටර ඇවිදින්ශන් 

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි. ශම් භභ දළක්ශක් අද උශේ.  භභ 

ඇහුහ  "ශභොද භචං?" කිඹරහ. " නළවළ භචං  නිම්" කි හ. 

ඳත්තශර් ඵරන ශොට තභයි භභ දළක්ශක් ශම් අඹ ඡහඹහ 

ළබින ලටුශ  ඇභති සන් වළටිඹට නම් යරහ තිශඵනහ   

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි. ඡහඹහ ළබින ලටුශ  ඇභති ස. 

ඇභති සන් ඇවිදින වළටිඹට තභයි ශම් භන්ත්රී සන් අද උශේ 

ඉරහ ඇවිදින්ශන්. වනා ඵයයි  ඒ ඇඟට අයශන තභයි 

ඇවිදින්ශන්.   

අශ්ත  ස චන්ද්රසිනා ජදීය භළතිතුභහත් ඇභතියශඹක් 

ලශඹන් නම් යරහ තිශඵනහ  භභ දළක්හ. එතුභහට 

ඵන්ධනහහයඹ බහය යරහ තිබුණහ. ශම් සිටින ඩුඩහඹශම් විලහර 

පිනාක් ත භහ කිටාඳඹකින් නීතිඹ වහ අලය  ක්රිඹහම්ඹ සිේධ 

වුණහට ඳසු ඵන්ධනහහය තුශට ඹයි කිඹරහ භට ටාශතනහ.  ස 

චන්ද්රසිනා ජදීය භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ තභයි ඵන්ධනහහය 

ඇභතියඹහ වළටිඹට නම් යරහ තිශඵන්ශන්.  

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  එදහ  විභ ට වීයංල භන්ත්රීතුභහ 

තභන් ඹටශත් අභහතයහංලඹ තිබිඹදී තභන්ශේ ඥපහතීන්ට  

ශ්රේභන්තඹන්ට  ටාතතුන්ට ශ ට වදරහ දුන්නහ අපි දළක්හ.   

ඉඩම් නළති  නිහ නළති මිනිසුන්ට එ ශඹක්ත් වදරහ 

ශනොදුන්න විභ ට වීයංල භන්ත්රීතුභහට ආශඹත් ඡහඹහ ළබින ලටුශ  

නිහ වහ ඉදිකිරීම් කිඹන අභහතයහංලඹ බහය දීරහ තිශඵනහ.  

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  එදහ ඳළළති "ම්උදහ" 

ං ටඳඹ ඳණ නංහ අද න විට එඹ වළභ ්රහශේීයඹ ශ ටම් 

ශො ලඨහඹභ ආඳසු ක්රිඹහත්භ ශමින් තිශඵනශොට   නිහ 

අභහතයහංලඹ කිඹන්ශන් ශභොක්ද කිඹරහත් ජනතහ ශනොදළන 

සිටි හරඹ  නිහ ඇභතිභ යපු විභ ට වීයංල භවත්භඹහට 

ඒහඵේධ විඳක්ශආ ඡහඹහ ළබින ලටුශනුත් නිහ වහ ඉදි කිරීම් 

අභහතයහංලඹ  බහය දීරහ තිශඵනහ.  ඒ විතයක් ශනොශයි  අශ්ත 

උදඹ ම්භන්පිර භවත්භඹහට නීතිඹ වහ හභඹ පිළිඵ 

අභහතයහංලඹ බහය දීරහ තිශඵනහ භහ දළක්හ.   

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ස භන්ත්රීතුභනි  දළන් අන් යන්න. 

 

ගරු තුළර ඉඳුනිේ අමරවවේන මශත්ළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அமசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

භහ අන් යනහ  මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි.  කට 

ශ ටන පිළිශඹශ යපු;  නීතිඹ උ ටරංකනඹ යපු; ශම් යශ ල 

ඵයඳතශ දණ  ංචහරට ම්ඵන්ධ වුණු පුේරඹකුට නීතිඹ වහ 

හභඹ පිළිඵ අභහතයහංලඹ බහය දීරහ තිශඵනහ. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ස භන්ත්රීතුභනි  ශභඹට  අදහශත් නළවළ ශන්.  දළන් අන් 

යන්න. 
 

ගරු තුළර ඉඳුනිේ අමරවවේන මශත්ළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அமசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  ශභළනි ඡහඹහ ළබින ලටුක් 

ඳත් කිරීභ ළනත්   ඒ තුශ තිශඵන විටාළු තත්ත්ඹ පිළිඵත් 
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2016 ජම් 08  

ඔඵතුභහශේ අධහනඹට ශඹොස් යමින්  භට අසථහ රඵහ දීභ 

පිළිඵ සතුතිඹ පුද යමින් භශේ චන ස ටඳඹ අන් 

යනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතුතියි. ීටශඟට   ස ස්ජිබුර් යහුභහන් භන්ත්රීතුභහ. 

ඊට ශඳය වු ස ශවෝ  ස භන්ත්රීයඹකු  මූරහනඹ වහ  ස 

රකී ජඹර්ධන භන්ත්රීතුභහශේ නභ ශඹෝජනහ යන්න.  

 
ගරු හර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශත්ළ (රළජය 

ඳරිඳළන ශළ කෂමනළකරණ අමළත්යතුමළ) 
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர - ததரது 

றர்ரக ற்தம் தொகரகத்து அகச்சர்) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 

Public Administration and Management) 
මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි. " ස රකී ජඹර්ධන 

භන්ත්රීතුභහ දළන් මූරහනඹ ත යුතුඹ"යි භහ ශඹෝජනහ යනහ. 

 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත් විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුල ගරු එඩ්ලඩ් ගුණවවේකර මශත්ළ මූළවනවයන් ඉලත් 

වුවයන්  ගරු කී ජයලර්ධන මශත්ළ මූළවනළරඪ විය. 
அன் தறநகு, ரண்தைறகு ட்ட் குமசக அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனம, ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண 

அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair 

and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
[අ.බහ. 4.03] 
 

ගරු මුජිබුර් රහුමළන් මශත්ළ  
(ரண்தைறகு தொஜறதைர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි    ස විජඹදහ යහජඳක් 

ඇභතිතුභහ විසින් අධියණ ංවිධහන ඳනත ඹටශත් නිශඹෝ 

භන්න් අධියණ ඳේධතිඹ ළන ඉදිනාඳත් ය තිශඵන ශඹෝජනහ 

ළනත්    ශදන ය කිඹළවීභ වහ අද දින ඉදිනාඳත් ය තිශඵන 

භථ භඩුඩර (ංශලෝධන) ඳනත් ශටුම්ඳත පිළිඵත් ථහ 

කිරීභට අසථහ රඵහ දීභ පිළිඵ සතුතින්ත ශනහ.   

විශලේශඹන්භ අශ්ත ජඹග්රවණඹත් එක් ශම් යශ ල නීතිශආ 

ආධිඳතය නළත  තහක් සථහපිත වුණහඹ කිඹන එ අපි සිඹලු 

ශදනහභ පිළින්නහ හයණඹක්. ඒ හශේභ ශම් යජඹ ඹටශත් 

ශේලඳහරනඥපඹන්ශේ ඇන්ම් ළසීම්ම්න් ශතොය   යශ ල නීතිඹ වහ 

අධියණශආ සහධීනත්ඹ ක්රිඹහත්භ යන්නට වළකි වීභ ළන 

අපි සිඹලු ශදනහභ න්ශතෝ නහ.  මූරහනහරූඪ  ස 

භන්ත්රීතුභනි  භථ භඩුඩරඹ  කිඹන්ශන්  අධියණ ක්ශේත්රඹ තුශ 

තිශඵන ඉතහභ ළදත් ආඹතනඹක්ඹ කිඹන එත් අපි සිඹලු 

ශදනහභ අවිහදශඹන් යුතු පිළින්නහ හයණඹක්.  ජනතහ අතය 

ඇති න්නහ ව ශනොශඹකුත් ආහයශආ ක ලටන ම්ඵන්ධශඹන්  

න සුළු සුළු ඳළමිණිම්  ශඹොස් යන්ශන් ශම් භථ භඩුඩරඹටයි.   

එභ සුළු සුළු ආයවු ට ඹම් කිසි ආහයඹකින් භථඹට  ඳත් කිරීභ 

තුළින් භථ භඩුඩරඹ ශම් යශ ල නීතිඹ ශනුශන්  භහජශආ 

ඳළළත්භ ශනුශන්  ජනතහශේ අශනයෝනය අශඵෝධඹ 

ශනුශන් විලහර හර්ඹ බහයඹක් ඉටු යන ආඹතනඹක් ශර 

වඳුන්න්න පුළුන්.    

නස්ත්   ඒ භථ  භඩුඩරඹ ඳත්හ  ශන ඹහශම්දී ඔවුන්ට 

රළශඵන දහඹත්ශආ  විලහර අඩුක් තිශඵන ඵ අඳට 

ශඳශනනහ.  ඒහ ළන අපි අද ශභතළන ථහ යරහ   ඒ පිළිඵ  

 ස ඇභතිතුභහශේ අධහනඹ ශඹොස් යන්නට ඕනෆයි කිඹරහ භහ 

ටාතනහ. විශලේශඹන්භ භථ භඩුඩරඹට තිශඵන ඵරඹ 

පිළිඵ නීතිභඹ ළටලු තිශඵනහ. නඩුට අදහශ ඹම් 

ඳහර්ලස සකු ළව අසථහශ  දී එභ අදහශ ඳහර්ලසඹ 

ඳළමිණිශආ  නළත්නම්  භථ භඩුඩරඹට ඉන් එවහට  ක්රිඹහත්භ 

වීශම් ඵරඹක් නළති වීශම් ඹම් අඩුක් තිශඵනහ.  ශභටාදී තිශඵන 

එ ශචෝදනහක් තභයි   ශඳොලීසිඹ විසින් ඹම් කිසි ආයවුරක් 

ම්ඵන්ධශඹන් අදහශ ඳහර්ලස සන්  භථ භඩුඩරඹට ශඹොස් 

ය  භවය ශරහට ශඳොලීසිඹ විසින්භ ඒ අදහශ ඳහර්ලසරට  

කිඹනහ  "භථ භඩුඩරඹට ඹන්න අලයතහක් නළවළ  ඕට 

ගිශආ නළවළයි කිඹරහ ශභොනත් ශන්ශන් නළවළ" කිඹරහ.   එළනි 

තත්ත්ඹක් ශම් භහජඹ තුශ ඇති වුණු අසථහ තිශඵනහ. ඒ 

හශේභ අදහශ ඳහර්ලස ළවීශම්දී එඹට  ඳහර්ලස සන්ශන්  

නිසි ්රතිචහය රළබුශඩු නළත්නම් භථ භඩුඩරඹට ඉන් එවහට 

ඹන්නට තයම්   ඵරඹක් නළති වීශම් අඩු ඳහඩුක් තිශඵනහ.  

 ස ඇභතිතුභනි  භථ භඩුඩරශආ ඉන්න අඹට ඊශඟට 

තිශඵන ළටලු තභයි ඔවුන්ට රළශඵන  දීභනහ ්රභහණත් 

ශනොවීභ. භහ ටාතන විධිඹට භථ භඩුඩර හභහජි 

හභහජිහන්ට  රළශඵන්ශන්  තිඹට  සපිඹ ට 500ක් හශේ 

ඉතහභ අඩු දීභනහක්.  හරඹකින් ඒ දීභනහ ළඩි ය  නළවළ.  

ඊශඟට  භථ භඩුඩරශආ  එදිශනදහ ටයුතු යශන ඹන්න 

අලය ම්පිශොනු ඳත්හ ළනීභ වහ අලය ම්පි ද්රය රඵහ 

ළනීභ ශනුශන් රළශඵන්ශන්  අවු සේදට  සපිඹ ට 3 000ක් 

හශේ ඉතහභ අඩු ස්දරක්.  ඒ අතින් ඵරන ශොට ශම් භථ 

භඩුඩර ඳත්හශන ඹහශම්දී ඔවුන් ඉතහ අසී සතහට ඳත් 

ශරහ තිශඵනහ. 

 ස ඇභතිතුභනි  ඒ හශේභ තත් හයණඹක් තභයි භවය 

භථ භඩුඩර තිශඵනහ  ශඳොම්ස සථහන 15ක් විතය ඔවුන්ට 

අඹත් න. විශලේශඹන්භ ශොශම ක්රිඹහත්භ න භථ 

භඩුඩරඹ අපි අයශන ඵළලුහභ  ශොශම නයශආ භළද ශොශම 

ආනඹ තුශ ක්රිඹහත්භ න භථ භඩුඩරඹට අවු සදු 3ට 

23 000 නඩු ්රභහණඹක් ඔවුන්ට ශඹොස් ශරහ තිශඵන ඵ භභ 

දන්නහ.  ශඳොලීසි 15ට ඩහ ළඩි ්රභහණඹ නඩු එභ භථ 

භඩුඩරඹ වහ ශඹොස් යනහ. නස්ත් ඔවුන්ට ඒහ 

ඳත්හශන ඹන්න අලය ඳවසුම් නළති වුණහභ  එභ භථ 

භඩුඩර ඉතහභ අසී ස තත්ත්ඹට ඳත් ශනහ. 

 තත් ළදත් ශදඹක් තභයි  භථ භඩුඩර වහ ඔවුන් 

ඳහවිච්චි යන ආඹතන. අපි දන්න විධිඹට භවය ශරහට 

ම්ර නම් ඳන් ට ඳහවිච්චි යනහ  ඒ හශේභ ඳ ටම් ඳහවිච්චි 

යනහ. නස්ත් ඔවුන් ශඵොශවෝ දුයට නය ඹ තුශදී ඳහවිච්චි 

යන්ශන් ඳහ ට. ඳහ ට ඳහවිච්චි යන ශොට එදහ දිනඹට ඔවුන් 

ඳහවිච්චි යන ජරඹ  විදුම්ඹ ශනුශන් අභහතයහංලඹ කිසිදු 

ශවීභක් යන්ශන් නළවළ. ඒ නිහ භවය භථ භඩුඩරර 

සිටින හභහජි හභහජිහන් එතු ශරහ  ඔවුන්ශේ අතින් ස්ද ට 

එතු යරහ හර්ඹහරඹ ඳත්හශන ඹන ඳහරට භහඹට 

 සපිඹ ට 2 000ක් ශේ ස්දරක් ශනු රඵනහ. භථ භඩුඩරඹ 

ඳත්න දිනට ඳහරට ඳළමිශණන විලහර පිනාක් ඒ ඳහශ ට 

ළසිකිළි ඳහවිච්චි යනහ  ජරඹ ඳහවිච්චි යනහ  ඒ හශේභ 

ඳහර තුශ දුම්ශඵොනහ  ශත් ඳළන් ංග්රව ඳත්නහ. ඒ ශේ 

ශේ ට ශහභ ඳහර අඳවිත්ර ශනහ. නස්ත් ඳහර සුේද යන්න 

ම් සන්ට ශන්ශන් භහඹට  සපිඹ ට 500යි. ශභන්න ශම් 

ශේ එදිශනදහ ටයුතුරදී භථ භඩුඩරර ශේඹ යන 

හභහජි හභහජිහන් ස්හුණ ශදන ළටලු අ්රභහණයි. ශම් 

ඉතහභ හර්ථ ඹන රභඹක් නිහ ඒ ළන අඳට හද විහද නළවළ. 
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ඳහර්ම්ශම්න්තු 

නස්ත්  භථ භඩුඩරශආ සිටින නිරධහනා භවත්තු සන්ට අලය 

යන ඳවසුම් අපි දළනට ඩහ රඵහදිඹ යුතුයි කිඹන එ තභයි 

භශේ වළඟීභ. 

 ස ඇභතිතුභනි  අද භථ භඩුඩරම්න් ජනතහට ඩහ 

විලහර ලශඹන් ්රතිරහබ රඵන්ශන් මූරය ආඹතන වහ ඵළංකු 

කිඹන එ භභ කිඹන්න ඕනෆ. ශභොද  අද ඒ මූරය ආඹතන වහ 

ඵළංකු උහවිරට ගිටා ටරහ නඩු කි හභ  තභන්ට අඹවිඹ යුතු ස්දර 

රඵහ න්න ඊට ඩහ ළඩි ස්ද ට ්රභහණඹක් විඹදම් යන්න ඕනෆ. 

ඒ නිහ අද මූරය ආඹතන  ඵළංකු  සපිඹ ට 10 ස්ේදය හසතුක් 

ශරහ රක් ණන ටාඟ ස්ද ට රඵහන්න ඔවුන් අද භථ 

භඩුඩර ඳහවිච්චි යනහ. නස්ත්  ඔවුන්ශන් යජඹට රළශඵන්ශන් 

 සපිඹ ට 10 ස්ේදය හසතුක් ඳභණයි. ඊට ඩහ දහඹත්ඹක් 

ඔවුන්ශන් රඵහත යුතුයි. භථ භඩුඩර අද ජනතහශේ ්රලසන 

විනහට ළඩිඹ මූරය ආඹතනර ්රලසන විඳීභ තුළින් එභ මූරය 

ආඹතන භථ භඩුඩරම්න් ්රතිරහබ රඵන තත්ත්ඹක් 

උදහශරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ භභ  ස ඇභතිතුභහශේ අධහනඹ 

ශඹොස් යනහ  මූරය ආඹතනරට ඩහඳළණරහ ඒ මූරය 

ආඹතනරට භථ භඩුඩර ටි hijack යන්න ඉඩ ශදන්න එඳහ 

කිඹරහ. ශම් ආඹතනඹ ජනතහශේ ශේඹ ශනුශන්  

ජනතහශේ එදිශනදහ ්රලසන වහ ළටලු නියහයණඹ කිරීභ 

ශනුශන් වදහත් ආඹතන. අපි ඒ ආඹතන ආයක්හ යන්න 

ඕනෆ.  ස ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ දළන් ංශලෝධනඹ තුළින්  

මූරයභඹ ටිනහභ ළඩි කිරීභ තුළිනුත් මූරය ආඹතනරට 

ශරොකු වයිඹක් රළශඵනහ. ඔවුන් ත දුයටත් භථ භඩුඩර යහ 

එක්රැස ශනහ. එතශොට ඔවුන් උහවි ඹන්ශන් නළතු  

උහවිර නඩු කිඹන්ශන් නළතු  නීතිඥප හසතු ශන්ශන් නළතු 

අභ ස්දරකින් -  සපිඹ ට 10 ස්ේදය හසතුකින් - භථ 

භඩුඩර වයවහ ඔවුන්ට අඹවිඹ යුතු ස්ද ට රඵහන්න මූරය 

ආඹතනරට පුළුන් ශනහ.  

අනිහර්ඹශඹන්භ අපි ශභභ ආඹතනඹන හණිජයණඹ 

ශනොශ යුතුයි; ශභඹ හණිජ අධියණඹක් ශනොශ යුතුයි කිඹරහ 

අපි ටාතනහ. ශම් තුශ තිශඵන ජනතහශේ එදිශනදහ ළටලු වහ 

ජනතහ ස්හුණ ශදන ්රලසන නියහයණඹ ය ශදන ආඹතනඹක් 

කිඹන වළඟීභට  ඒ ඳදනභට ශභභ ක්රිඹහභහර්ඹ තුළින් වහනිඹක් 

ශනොවිඹ යුතුයි කිඹන එ තභයි භශේ අදව.  

ඒ විතයක් ශනොශයි  භභ  ස ඇභතිතුභහශේ අධහනඹ ඒ 

පිළිඵ ශඹොස් යන්න ළභළතියි. ශභොද  දළනට තිශඵන ස්දර 

ළඩි කිරීභ තුළින් භථ භඩුඩර ආරභණඹ යන්න මූරය 

ආඹතනරට නළත ශරොකු වයිඹක් රළශඵනහ. ඒ තුළින් ශම්හට 

හණිජභඹ ටිනහභක් රළශඵනහ. ඒ නිහ අපි දහපු ඳදනභට  අපි 

ටාතන ශේට  අපි ජනතහ  ශනුශන් ක්රිඹහත්භ යන ශේට 

ඉදිනාශආදී ඹම් වහනිඹක් ශන්නත් පුළුන්. ඒ නිහ එඹ ආයක්හ 

යන්නත් ඔඵතුභහ ඹම් ළඩ පිළිශශක් ඉදිනාඳත් ශවොයි කිඹන 

එයි භශේ අදව. 

 ස ඇභතිතුභනි  ඒ හශේභ අපි ඔඵතුභහශන් ත ශදඹක් 

ඉ ටරන්න ළභළතියි. අපි ඳසු ගිඹ හරශආ ශම් යශ ල ආඩුඩු වදන 

ශොට  විශලේශඹන්භ එදහ ශම් යට තුශ ජහතිහදී ආ ටඳ 

ළඩිශරහ තිබුණු ්රහණතහක් අපි දළක්හ. ශම් යශ ල ජහතීන් අතය 

ළටුම් ඇති යන ්රණතහක් තිබුණහ. ජනහනා 8ළනිදහ ම්න් 

ශම් යශ ල ශදභශ  ස්සම්ම්  සිංවර ජනතහ අතය ශේද ඇති යමින් 

ශම් යට නළත සිම්ඵහේශ  ශේ යහජයඹ තත්ත්ඹට ශනඹන  

එශවභ නළත්නම් ශම් යට තුශ ජහතීන් ඇණශොටහ න්නහ 

තත්ත්ඹට ශනඹන යුඹයි අපි ජීත් ශරහ සිටිශආ. නස්ත් 

අශ්ත හනහට ජනහනා 8ළනිදහ අපි ඒ ඵරහශ  ඳයහජඹ 

යරහ  ශම් යශ ල සිඹලු ජන ශොටස එට එතු යමින් ජීත් 

ශන්න පුළුන් ඳනායඹක් අද ශොඩනඟරහ තිශඵනහ. 

අපි ඳයහද යපු ඒ ඵරශ  -ඒ ඳළයදිච්ච ඵරශ -  ඳනායඹ 

විනහල යන්න නළත ක්රිඹහත්භ ශමින් ඳතිනහ. අද ඔවුන්  

ආමි ශොටස අතය ේශ ල වත ෛයඹ නළත ඇති 

යන්න ටයුතු යනහ. භභ ඔඵතුභහට කිඹන්න ළභළතියි  ඳසු 

ගිඹ ආඩුඩු හරශආ -භටාන්ද යහජඳක් භවත්භඹහශේ ආඩුඩු 

හරශආ - ටාටපු අශලෝ  ශේයසිංව කිඹන නීතිඥපතුභහ ඳසු ගිඹ 

සුභහනශආ ශදටාර ්රසිේධ සථහනඹදී ඉතහභ ඵයඳතර විධිඹට 

ස්සම්ම් ජනතහ ශශයටා ේශ ල වත ශර ්රසිේධ ජන 

භහධයඹකින් ශචෝදනහ එ ටර ශහ. ඔහුට වි සේධ භභ ශොහුර 

ශඳොලීසිශආ ඳළමිණි ටරකුත් යරහ තිශඵනහ වහභ ඒ ඳරීක්ණ 

යන්න කිඹරහ. ශභොද  ඔහු ශම් යශ ල සිංවර ජනතහ ස්සම්ම් 

ජනතහට වි සේධ අවුසමින් ඉතහභ ේශ ල වත විධිඹ ට 

ඵයඳතර ශචෝදනහන් ශහ. එදහ එතුභහ භටාන්ද යහජඳක් 

භවත්තඹහශේ ආඩුඩු හරශආදී ජහති චිත්රඳට ංසථහශ  

බහඳතියඹහ වළටිඹට ක්රිඹහ ශහ. අඳට එතශොට ශ්තනහ 

ශම්ශක් පිටුඳ ඉන්ශන්  වුද කිඹරහ. අපි භළතියණ ශ දිහරදී 

කි හ-ශඵනාවන් දුන්නහ-  ෛයඹ ඇති යන එට වි සේධ අපි 

"ෛරී ්රහලන ඳනත" - Hate Speech Bill - ශේනහ කිඹරහ.  

අපි කිඹන්ශන් ඒ ෛරී ්රහලන ඳනත වහභ ශම්  ස 

බහට ශන එන්න ඕනෆ කිඹරහයි. එභන්න්  අපි ශම් යශ ල නළත 

ජහති හදඹ  ආමි ළටුම්  ආමි නහඹඹන්ට යවන  

අඳවහ යන ්රහල නත්න්න අලය නීති ශයුණරහසි වදන්න 

ඕනෆ. ශභොද  අපි ඹව ඳහරන යජඹ ඹටශත් ශභභ ආඩුඩු ඳත් 

ය ත්ශත් නළත ශම් යශ ල ජහති හදී ගිනි දළ ට  ආම්හදී ගිනි 

දළ ට ඇති ශනොශන්නයි.  

ශම් යශ ල  ශම් ශරෝශආ ඉන්න ආමි නහඹන්ට අඳවහ 

යන ජහතීන් අතය ඇන ශොටහ න්නහ විධිශආ ්රහලඹන් අශ්ත 

ඳහරනඹ ඹටශත් අපි නත්නහ. ඒට වි සේධ අන ඳනත් අපි 

ශන එනහ. ෛරී ්රහලන ඳනත- Hate Speech Bill - අපි 

ඳහර්ම්ශම්න්තුට ශන එනහ. ඒ අශ්ත භළතියණ ්රහලර 

තිබුණු ශදඹක්. ඒ නිහ  ස අධියණ ඇභතිතුභහශන් ඉ ටරහ 

සිටින්ශන්   ශම් පිළිඵත් අධහනඹ ශඹොස් යන්න කිඹරහයි. ඒ 

හශේභ  අපි රඵහ ත්ත ජඹග්රවණ ආඳසු වයන්න ශදන්න එඳහ. 

අපි ශම් ශොඩනඟහ ත්ත ජහති භගිඹ ඩහ බි දභන්න ශදන්න 

එඳහ. ඒ ජහති භගිඹ බිද දභන්න  ඩන්න ශනොශඹකුත් 

කුභන්ත්රණ ශම් යට තුශ නළත ක්රිඹහත්භ ශමින් ඳතිනහ. ඒ 

වහ ඔඵතුභහශේ අධහනඹ වහ අලයයණ ක්රිඹහභහර් න්න 

කිඹරහ කිඹමින් භහශේ චන ස ටඳඹ අන් යනහ. 

ශඵොශවොභ සතුතියි.  

 
[தற.த. 4.14] 
 

ගරු අබ්දුේළශහ මශහරසහ මශත්ළ 
(ரண்தைறகு அப்துல்னர ஹ்தௐப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கமப, இன்த 

இச்சகதறமன தகரண்டுப்தட்டிதக்கறன்ந 1988ஆம் 

ஆண்டின் 72ஆம் இனக்க த்றஸ் சகதச் சட்டத் றதத்ம் 

தரடர்தரண றரத்றல்  கனந்துதகரண்டு மதசுற்குச் 

சந்ர்ப்தம் ந்கக்கரக தொலில்  உங்களுக்கு ன்நறகத் 

தரறறத்துக்தகரள்ப கடகப்தட்டிதக்கறன்மநன். இந் 

த்றஸ் சகதகள் சரரண சகதகபரக  தல்மததட்ட 

மகரங்கபறல் தசல்தட்டரலும், இந் ரட்டில் 

லறத்துகநறல்  லர்ப்தைக்ககப ங்குறல் ற்தட்டுள்ப 

கரனரம் இச்சகதகபறன் அசறத்க லித்தத்றது. 

இன்த இச்சகத ஆக்கதர்ரண டடிக்கககபறல் 

ஈடுதட்டரலும், ற்நர்களுகட மகலிக்கு உள்பரகும் 

றகனகத்ம் ரங்கள் அரணறத்துக்தகரண்டிதக்கறன்மநரம். 
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இச்சகத ரரல் றக்கப்தடமண்டுமர, அர்கமப 

இச்சகதக்குப் மதரகமண்டரம் ன்த கூதகறன்ந 

றகனகக ரங்கள் இன்த கரண்கறன்மநரம். இத தக்க 

தறக்கரபர்கபறடறதந்து தததகறன்ந தத்துக்கரக 

தறச்சறகணககப றரறவுதடுத்ற, அற்கநத் லர்க்க தொடிர 

சூகன உதரக்குகறன்நர்கள் ற்தம் இச்சகதகபறன்லது 

அறகரதொகடர்கள்ரன் இகண 

லிணப்தடுத்துகறன்நரர்கள்.  

இன்த வீறப் மதரக்குத்து தரடர்தரண தறச்சறகணகள், 

தகரடுப்தணவு தரடர்தரண தறச்சறகணகள், கரற 

தரடர்தரண தறச்சறகணகள் உட்தட தல்மததட்ட 

தறச்சறகணககபத் லர்த்துகப்தறமன இந் த்றஸ் சகத 

தரரற தங்கபறப்கதச் தசய்து தகறன்நது. தகப 

உதப்தறணர் தொஜறதைர் யளரன் அர்கள் கூநறதுமதரன்த, 

இச்சகதகளுக்தகண எத றந்க் கட்டிடமர அல்னது றந் 

சறகமபர ற்தடுத்றக் தகரடுக்கரணரல் இக 

தரடசரகனகள் அல்னது ஸ்ரதணங்கபறல் இங்கற 

தகறன்நண. இணரல் க்குககப அல்னது அர்களுகட 

தொன்தணடுப்தைககபச் சறநந் தொகநறல் தகரண்டுதசல்ற்கு 

தொடிரல் இதக்கறன்நது.  

ங்களுகட ரட்டிமன ற்தட்ட ஆட்சற ரற்நத்துக்கு 

கனக க்கள் உள்பறட்ட றழ்மதசும் சறததரன்கச் 

சதோகங்கமப கரரக இதந்ண. இற்தக்கும் 

தததம்தரன்கச் சதோகத்துக்கும் இகடறல் தறச்சறகணககப 

உதரக்கறறல் தன இக்கங்கள் சம்தந்ப்தட்டிதக்கறன்நண 

ன்தகண தத்றரறகககபறன் தோனம் அநறக்கூடிரக 

இதந்து.  

அறல் தறரணரகப் ததரதுதனமசணர ன்ந இக்கத்றன் 

தசற்தரடுகள் இங்கு லண்டும் கனதூக்க ஆம்தறத்றதக் 

கறன்நண.  இன்கந தத்றரறகககளுகட கனப்தைச் 

தசய்றககபப்தரதங்கள்!  தொஸ்லிம் சதோகத்றணர் ங்கபறன் 

க்மகரட்தரடுககப குர்ஆணறன் அடிப்தகடறமன டுத்துச் 

தசல்கறன்நமதரது, குர்ஆதக்தகறரக க்குத் ரக்கல் 

தசய்ற்கரண டடிக்ககக டுக்கப்மதரரகக் கூநற 

து ம் தகரச்கசப்தடுத்ப்தடுகறன்நது.  லண்டும் 

இப்தடிப்தட்ட ல சக்றகள் மமனரங்குற்கு து ரட்டின் 

ந்ச் சட்டதொம் இடங்தகரடுக்கக் கூடரது.  தகப 

லறகச்சர் அர்கள் இற்கு உததுகரக 

இதக்கமண்டும்.  தொன்கண அசரங்கம் தூங்கறது மதரன்த 

து அசரங்கம் தூங்க தொடிரது.  தணன்நரல், 

சறததரன்கச் சதோகத்றணரறன் எம லர்ரணத்றணரல்ரன் 

2015ஆம் ஆண்டு ஜணரற ரம் 8ஆம் றகற இந் ரட்டிமன 

இந் ஆட்சற ரற்நம் ற்தட்டது.  ததரதுதனமசணர மதரன்ந 

அகப்தைக்களுக்கு தொன்கண ஜணரறதற தொட்டுக்தகரடுத்தும்  

அரறன் சமகரர்கள் டுத் தொகணப்தைகளும்ரன் இந் 

ரட்டிமன ஆட்சறரற்நம் ற்தடக் கரரறண. இன்த 

அப்தடிப்தட்ட தகரடுகரறகள் ங்களுகட 

தகரள்ககககப லண்டும் இந் ரட்டிமன தததம்தரன்க 

ததபத் க்களுக்கறகடறமன றறக்க தொற்சறக்கறன்நணர்.  

ஆணரலும், கடந் ததரதுத்மர்லில் அந் ரசகரரறககப 

றகவும் கலழ்த்ரண தொகநறமன க்கள் மரற்கடித்றதக் 

கறன்நரர்கள். அவ்ரநரணர்கள் லண்டும் கனதடுக்க இந் 

லறத்துகந இடபறக்கக்கூடரது ன்தகணக் தகப 

லறகச்சர் அர்களுக்கும் மகு ஜணரறதற அர்களுக்கும் 

ரண்தைறகு தற ந்றரற அர்களுக்கும் ரங்கள் 

டுத்துச்தசரல்னக் கடகப்தட்டுள்மபரம்.   

அதுட்டுல்ன, இன்த குற்நச் தசல்கள் தரடர்தறல் 

ங்களுகட ரர்கள் த்றறல் ற்தட்டிதக்கறன்ந 

றகனககத்ம் தகப லறகச்சர் அர்களுக்கு 

டுத்துச்தசரல்ன ரன் கடகப்தட்டிதக்கறன்மநன். அரது, 

எத ரன் லறன்நத்றற்கு அல்னது ததரலிஸ் 

றகனத்றற்குக் தகரண்டுதசல்னப்தடுகறன்நமதரது அணது 

ர அந்ஸ்து குகநகடணரல் அந் ரணறன் 

மணரறகன தரறக்கப்தடுகறன்நது.  குதரகலிமன 5 துச் 

சறதறறன் கற்தறப்தைச் சம்தத்றமன எத ரன் 

தனரகக் ககது தசய்ப்தட்டு லறன்நத்றற்குக் 

தகரண்டுதசல்னப்தட்டரல், இன்த அன் தடிப்கதம 

ககறட்டுறட்டரன் ன்தது உங்கள் அகணதக்கும் தரறத்ம்.  

அதகட இந் மரசரண றகனகக்குக் 

கரதன்ண? ணம, லறன்நத்றற்கு ரர்கள் 

தகரண்டுதசல்னப்தடக்கூடரது.  ஆககரல், இந் த்றஸ் 

சகதகளுக்கூடரக ரர்களுகட எழுக்கச் சலர்மகடுககபச் 

சலர்தடுத் தொடித்ர?  ன்தது தற்நற ரம் சறந்றக்கமண்டும்.   

 

ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි   ස අේදු ටරහවස භවසරූෂස 

භන්ත්රීතුභහ භතු යපු හයණඹ ළදත්. භභ ඒ පිළිඵ ඳළවළදිම් 

කිරීභක් යන්නට ඕනෆ. භහ ටාතන විධිඹට එතුභහ වන් 

යන්නට ශඹදුශඩු ශොටශදනිඹහ ්රශේලශආ දළනාඹක් දණඹ 

ය භයහ දළීටශම් සිේධිඹ ම්ඵන්ධශඹන් අත් අඩංුණට ත් ඳහ ට 

ශියඹහ පිළිඵයි.  ස භන්ත්රීතුභහ  ඔඵතුභහ වන් ශශේ ඒ 

හයණඹ ශන්ද? 

 

ගරු අබ්දුේළශහ මශහරසහ මශත්ළ 
(ரண்தைறகு அப்துல்னர யதௐப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 

ඔ . 

 

ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ඒ ළන භහ ඹභක් කිඹන්නට ඕනෆ.  

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  ඒශක් කීභ මූම් ලශඹන් 

බහය න්න ඕනෆ අශ්ත යශ ල ජනභහධය. අශ්ත යශ ල ශඳොලීසිඹට 

නිදවශේ තභන්ශේ යහජහනාඹ යන්නට භවය ශරහට 

ජනභහධය සශෝ ඵහධහක්. ජනභහධය සශෝ භවය ශරහට 

ඵරහශඳොශයොත්තු නහ  ඹම්කිසි අඳයහධඹක් යපු අඳයහධහයඹහ 

ඳළඹ ශදශන්  තුශනන් ශවෝ වතශයන් වඳුනහ ශන  කුදරහ ශන 

ශනළ ටරහ  අධියණඹට ඉදිනාඳත් යරහ  දඬුම් දීරහ ඔක්ශෝභ 

ඉය යන්න. ඒ නිහ අපි දළක්හ ඒ ශරහශ  ශඳොලීසිඹට දළඩි 

පීඩනඹක් තිබුණ ඵ. ජනභහධය තුළින් විලහර ලශඹන් 

ශඳොලීසිඹට ්රවහයහත්භ විශ චන එ ටර ශහ. නස්ත්  ඒ 

ඉතහභත් ළරසුම් වත ශවෝ නළතත් ටික් ඳරීක්ණ යරහ 

ඉතහ අඳවසුශන් තභයි ශඳොම්ස නිරධහනාන් ශොඹහ ත්ශත්. 

ශඳොම්ස නිරධහනාන්ට නිදවශේ තභන්ශේ යහජහනාඹ ඒ ශො ටශරෝ 

අනුභනඹ යන රභශ දඹ තුශ ය න්නට ඉඩ ශනොදීශම් 

්රතිපරඹක් විධිඹට වහ ජනභහධය විසින් එඹ විලහර විධිඹට අවුසහ 

ශඳොලීසිඹට භහධය වයවහ ඵරඳෆම් න ආහයශආ විශ චන එ ටර 

යමින් සිදු යපු හර්ඹ තුශ ශඳොලීසිඹටත් සිේධ වුණහ ක්ණි 

අඳයහධහයශඹෝ ශවොඹන්න. ඒශක් ්රතිපරඹ වුශඩු ශභොක්ද? 

අහනශආදී නිඹභ අඳයහධහයඹහ ශනොශයි අටාං මිනිසුන් 

අඳයහධහයඹහ විධිඹට ඳළටළුණහ; ළහයශඹෝ වුණහ. අපි ඒ ළන 

එභ අසථහශ ත් වන් ශහ. ඒ ළන අපිත් නහටු නහ. 

ඒ සිදු වුශඩු අශ්ත යශ ල අධියණ ඳේධතිශආ තිශඵන 

දුර්රතහක් නිහ ශනොශයි. භභ විලසහ යන්ශන් නළවළ ඒ 

ශඳොලීසිශආ දුර්රතහක් කිඹරහ. ශභොද  භවය ශරහට 

හරඹක් ත වුණත් අශ්ත යශ ල ශඳොලීසිඹ ඉතහ දක් විධිඹට 
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ඳහර්ම්ශම්න්තු 

නිඹභ අඳයහධහයශඹෝ ශවොඹහ න්න ටයුතු යනහ. ඒ හශේ 

අසථහදී ජනභහධයශආ ඒ වළසිරීභ නිහ තභයි ශම් යශ ල නීතිඹ 

ක්රිඹහත්භ කිරීශම් අබහවිතඹක් දක්හ ත ටලු වුශඩු කිඹන 

හයණඹ භහ භතක් යන්න ඕනෆ. සතුතියි. 

  
ගරු අබ්දුේළශහ මශහරසහ මශත්ළ 
(ரண்தைறகு அப்துல்னர யதௐப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
தகப அகச்சர் அர்களுக்கு ன்நற.  

ஊடகங்கபரல் தறன்தற்நப்தடமண்டி எழுக்க தநறகள் 

சம்தந்ரக அண்கறமன இங்கு எத தறமக தகரண்டு 

ப்தட்டது. அறமன ஊடகத்துகநறன் கடகப்தரடு, அச்சு- 

இனத்றணறல் ஊடகங்கபறன் கடக, ஊடகறனரபர் 

களுக்கு சதோகத்க றடத்துகறன்ந ததரதப்தை ன்தண 

தற்நறதல்னரம் றரறரகப் மதசப்தட்டக ரன் இங்கு 

ஞரதகதோட்ட றதம்தைகறன்மநன். உண்கறமன இது 

லறத்துகநறலுள்ப குகநதரடு அல்ன ன்தம் இற்கு 

ஊடகத்துகந ததரலிமரரறன் லது தசலுத்ற அழுத்ம 

கரம் ன்தம் தகப அகச்சர் அர்கள் கூநறணரர். 

அற்கரக ரன் அதக்கு ன்நற கூநக் கடகப் 

தட்டிதக்கறன்மநன்.  

லறன்நத்றன் தொன்ணரல் றதத்ப்தடுகறன்ந ரர்கள் 

தசய் குற்நங்களுக்குக் கரம், இந் ரட்டிமன ததண்கள் - 

ரய்ரர் தபறரடுகளுக்குச் தசல்துரன் ன்தக ரன் 

இங்கு தசரல்ன றதம்தைகறமநன். உண்கறமன எத ரறணது 

அகப்தறன்கலழ் இல்னரன் கரரக, கப்தன் 

இல்னரன் கரரக, ரத்ம் கப்ததம் தபறரடு 

தசல்ன் கரரக, இப்தடிப் தல்மததட்ட 

தறச்சறகணகள் கரரக சறறமன உச்ச றகனறல் 

இதக்கறன்ந தறள்கபகள் ரங்கள் துவும் தசய்னரம் ன்ந 

ண்த்றல் தல்மத குற்நச்தசல்கபறல் ஈடுதடுகறன்நரர்கள். 

அர்கள் குடிகரர்கபரக, தைககதறடிப்தர்கபரக, மதரகப் 

ததரதட்ககபப் தரறப்தர்கபரக ரநறறதக்கறன்நரர்கள். 

இர்ககப லறன்நத்துக்குக் தகரண்டுதசல்னரல், ததரலிஸ் 

றகனங்களுக்குக் தகரண்டுதசல்னரல், இம்த்றஸ் 

சகதகபறதெடரக எத ல்ன அநறவூட்டகன ங்கற, அர்கபது 

டத்கறல் ரற்நத்கக் தகரண்டுமண்டும். இன்த 

குநறப்தறட்ட அந் ரன் தரடசரகனக்குச் தசல்றல்கன. 

இப்தடிப்தட்ட எத றகனகக உதரக்கரல், இந் 

த்றஸ் சகதக ரர் சதோகத்க றடத்துகறன்ந 

சகதரக ரற்தற்குச் சறந்றக்க தொடித்ர? ன்த ரன் 

தகப லற அகச்சர் அர்ககபக் மகட்க றதம்தைகறன்மநன்.  

இன்த இந் த்றஸ் சகதறன் மரக்கம் 

கதக்கப்தட்டிதக்கறன்நது. அர்களுக்கு 

கட்டகபறடுகறன்ந சகதரக, லர்ப்தை ங்குகறன்ந சகதரக 

ட்டுல்னரல், ம்தறக்கக, க்கறம், ததரதக, றரகம் 

மதரன்ந அகணத்து றடங்ககபத்ம் மதரறத்து, 

ல்னநறவூட்டலுடன் தைரறந்துர்வு, றட்டுக்தகரடுப்தை 

மதரன்நற்கநத்ம் ற்தடுத்றக் தகரடுக்க மண்டும். 

அற்நறன்தோனம் அர்கள் ங்களுக்கு ற்தட்டிதக்கறன்ந 

தறக்குகபறலிதந்து றடுதடுற்கும் தகரடுக்கல் 

ரங்கல்ககபச் சலர்தசய்துதகரள்ற்கும் தறற்நப்தடும் 

றகனகரணது இந் ரட்டிமன ல்ன தததமததககப 

உதரக்கும். இன் அடிப்தகடறல் ரங்கள் சறந்றக்க 

தொடித்ர? 

ரர்ககப லறன்நத்துக்கு அல்னது ததரலிசுக்கு 

அதப்தரல் இதக்கத்க்கரத இந் த்றஸ் சகதககப 

லுவூட்ட மண்டும். றர்கரனத்றமன ரர்களுக்கு 

ற்மதரகணககபச் தசய்ன் தோனதொம் ல்ன தறற்சறககப 

அபறப்தன் தோனதொம் இந் ரச் சதோகத்கக் 

கட்டிதழுப்த தொடித்ர? ன்தகப்தற்நறச் சறந்றக்குரத 

மகட்டுதகரள்கறன்மநன்.   

இன்த தத்றன் தததற குகநந்துள்ப கரத்றணரல், 

இந் த்றஸ் சகதகளுக்கூடரக 2,50,000 

தௐதரய்க்குட்தட்ட தகரடுக்கல்ரங்கல்ககப றசரரறக்கதொடித்ம் 

ன்தள்பக  5,000,00 தௐதரய்க்குட்தட்ட தகரடுக்கல் 

ரங்கல்ககப றசரரறக்கதொடித்தன்த ரற்நற அன் 

அறகரத்கக் கூட்டுற்கு இந்ச் சகதறல் எத றதத்ம் 

தொன்கக்கப்தட்டுள்பது.  இது எத ல்ன றடம்.  

மலும், இந் ரட்டிமன 30 தட கரன த்த்த்றன் 

கரரக இன்த தன றழ் இகபஞர்கள் சறகநகபறமன 

அகடக்கப்தட்டுள்பரர்கள். இது தரடர்தறல் ரங்கள் 

உங்ககபச் சறந்றக்கச் தசரல்கறன்மநரம்!  கறக்கு ரகரத்றல் 

தல்மததட்ட த்த் டடிக்கககளுக்குத் கனகரங்கற 

டத்ற தொடித்ர்ரன் கதர அம்ரன் ன்த 

அகக்கப்தடும் றரகதோர்த்ற தொபறன்.  அர் இன்த 

சுந்றரக டரடுகறன்நரர்.  அண்கறமன மஜரர்ஜ் 

ரஸ்டர் அர்களுக்கு லறன்நம் றடுகனபறத்றதக் 

கறன்நது.  றறணற மதரன்ந தொன்ணரள் ததண் றடுகனப் 

மதரரபறகளுக்கும்  லறன்நம றடுகனபறத்றதக்கறன்நது.  

ஆணரல், இன்த சறகநகபறமன ரடும் றழ்க் ககறகள் 

எவ்தரததம் தல்மததட்ட க்குகபறல் உட்தடுத்ப் 

தட்டிதக்கறன்ந கரத்றணரல், என்நறல் றடுதட்டரலும் 

ற்தநரன்நறல் றடுதட தொடிரது கரப்தடுகறன்நரர்கள்.  

றழ்க் ககறகளுகட இந் றடத்றல் கதககூர்ந்து, 

அர்களுக்குப் தறகரது ங்கற அர்களுகட ரய் 

ந்கரறணதும் அர்களுகட குடும்தத்ரரறணதும் 

துன்தரண ணறகனக லங்கள் மற்நமண்டும்.   

அண்கறமன இந் ரட்டின் தொன்ணரள் ஜணரறதற 

அர்களுகட கணரர் சறகநறமன அகடக்கப்தட்டமதரது 

அர் தட்ட மகணக அல்னது அந்க் குடும்தம் தட்ட 

மகணக ரங்கள் அரணறத்மரம். அகப்தற்நறச் 

சறந்றப்தர்களுக்கு றழ் க்களும் இம மகணமரடுரன் 

இதக்கறன்நரர்கள் ன்தது தைரறத்ம். அர்களுகட ரய், 

ந்கர் இன்த உகப்தறல்னரல் இதக்கறன்நரர்கள். 20 

தடங்களுக்கு மனரகவும் சறனர் சறகநறல் இதக்கறன்நரர்கள். 

சறகநறல் இதப்தர்கபறல் ததண் தறள்கபகளும் அடங்குர். 

அர்ககப றடுகன தசய்ன் தோனம் ங்களுகட ரய், 

ந்ககக் கணறப்தற்கரண ரய்ப்கத அர்கள் 

தததரர்கள்.  

சட்டதோனங்ககப ரங்கமப உதரக்குகறமநரம். அந் 

ககறல், 1972, 1978ஆம் ஆண்டின் அசறனகப்தைச் 

சட்டங்கள் அசறலுக்கரகக் தகரண்டுப்தட்டகரக 

இதந்ரலும் 1978ஆம் ஆண்டின் அசறனகப்தை இன்த 19 

ஆது றதத்த்துக்கு உட்தடுத்ப்தட்டிதக்கறன்நது. அதுவும் 

து ல்லிக்க ஆட்சறறமன தகரண்டுப்தட்ட 19ஆது 

றதத்ச் சட்டத்க சர்மசதொம் ற்தக்தகரள்கறன்நது. அந் 

ககறல், ஆக்கப்தட்ட அந்த் றதத்த்றதெடரக இன்த 

இந்ச் சகதக்கு எத தகபம் ற்தட்டிதக்கறன்நது. 

தத்தரன்தரது றதத்ச் சட்டம் இந் உர்ந் சகதக 

அசறனகப்தைச் சகதரக ரற்நறறதக்கறன்நது. இந் 

அசறனகப்தைச் சகதறதெடரகரது சகனதக்கும் 
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[ ස (ආචහර්ඹ) විජඹදහ යහජඳක් භවතහ] 
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றடுகன கறகடக்கக்கூடி, தகபம் கறகடக்கக்கூடி எத 

லற தொகநகக உதரக்க  மண்டுதன்த மகட்டு, 

றகடதததகறன்மநன். ன்நற.   

 
[අ.බහ. 4.28] 
 

ගරු චිලන්ද වි වේසිරි මශත්ළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

අද දිනශආ ථහ ඵවට රක්න   හඳයහධී හයණහර දී 

අශනයෝනය වශඹෝීතතහ දළක්වීශම් ඳනත ඹටශත් ඉදිනාඳත් යන 

නිඹභඹත්  ඒ හශේභ අධියණ ංවිධහන ඳනත ඹටශත් 

නිශඹෝත්  විශලේශඹන්භ භථ භඩුඩර (ංශලෝධන) ඳනත් 

ශටුම්ඳත  පිළිඵත් ශම් ශභොශවොශත් චන ස ටඳඹක් ථහ 

යන්නට අසථහ රඵහ දීභ පිළිඵ භහ ඔඵතුභහට භශේ 

ශෞයනීඹ සතුතිඹ පුද යනහ. 

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  යටට  යශ ල ඳළළත්භට  යශ ල 

අනහතඹට ළශශඳන විධිඹට නීති වදරහ ඒ නීති ක්රිඹහත්භ කිරීභ 
වහ අපි අධියණඹට ඵරඹ රඵහ ශදනහ. විශලේශඹන්භ අද 

දිනඹට  එනම්  එක් ඳහර්ම්ශම්න්තු දිනඹට   සපිඹ ට රක් 43 
ස්දරක් අපි විඹදම් යනහ. ඒ ජනතහශේ ස්ද ට. අද ඳක් විඳක් 

 ස භන්ත්රී සන්ශේ අදවස විභහ ඉදිනාඳත් යන්නහ ව ශම් 
නිඹභර  නිශඹෝර  ඳනත් ශටුම්ඳත්ර තිශඵන අඩු 

ලුහුඬුම් පිළිඵ ථහ යරහ භභ ම්න් වන් ශ විධිඹට 

යශ ල ඳළළත්භට අපි ශම් ශේ ට ක්රිඹහත්භ යන්න අසථහ 
රඵහ ශදනහ.  

ශම් නීතිඹ ක්රිඹහත්භ කිරීශම්දී  එශවභ නළත්නම් යද සන් 
වහ දඬුම් රඵහ දීශම්දී අපි ශම් ත යන හරශආ ටිනහභ 
රහ ඵළශරනහදළයි කිඹන ්රලසනඹ භහ තු තිශඵනහ. ශම් 

අසථහශ  භහ ඉතහ ශ දනහත්භයි ථහ යන්ශන්. 

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  ශම් ඹව ඳහරන ආඩුඩු 
නිර්භහණඹ යන්නට ඌශ  ජනතහ වහ ශේලඳහරන නහඹඹන් 

විලහර ලශඹන් ළඳ වුණු ඵ ඔඵතුභහත් දන්නහ. ඒ නිහ තභයි 
ඳසු ගිඹ හරශආ ඒහඵේධ විඳක්ශආ ශඵොශවෝ ශදනහ ඹළිත් 

ඔවුන්ශේ ටන ඌශන් ඳටන් න්න ටයුතු යරහ ඌ 
ඳශහශත් ජන වස් ඳත්න්න ටයුතු යරහ තිශඵන්ශන්. භවය 

ශරහට භටත් ටාශතනහ  ශභළනි ශදඹක් සිේධ ශන්ශන් අශ්තභ 

ළයදි නිහඹ කිඹරහ. අපි නීති වදනහ. නස්ත්  ඒ නීති ඩන 
භවය ශේලඳහරන නහඹඹන් ආයක්හ යන්නට ටයුතු යන 

නිහශදෝ ශම් ශේ ට සිදුන්ශන් කිඹන හයණඹ භටත් ටාශතනහ. 
ඒ නිහ ඔවුන්ශේ ටන ක්රිඹහත්භ යන්න ඔවුන් ශතෝ තළන්නක් 

වළටිඹට නළතත් ඌ ඳශහත ශතෝ යහ ශන තිශඵනහ.  

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  භට පුංචි අසථහක් ශදන්න. 

දවතුන්න ආඩුඩුරභ යසථහ ංශලෝධනඹත් එක් යශ ල 
ංර්ධනඹ ග්රහීටඹ ජනතහ අතයට ඹෆශම් අසථහක් වළටිඹට 

ඳශහත් බහ නිර්භහණඹ වුණු ඵ අපි දන්නහ. වළඵළයි  යශ ල 
ඳතින නීතිඹට අනුකර ඒ ආඹතන ටයුතු ශ යුතුයි කිඹන 

හයණඹ ඔඵත්  භභත්  ශම් බහත් දන්නහ හයණඹක්. එඹ එශේ 

ශනොශමින් ශම් යශ ල අටාං ජනතහශේ ස්ද ටම්න් තභන්ශේ 
සු විවයණඹ ව තභන්ශේ ශේලඳහරන ශවංචයිඹන්ට අලය 

ටයුතු යන අසථහක් අද ඳශහත් බහර ඇති ශරහ 
තිශඵනහ. විශලේශඹන් ඌ ඳශහශත්. භහ ශම්  සණු සිඹ ටර 

්රහල යමින් ඒ පිළිඵ  කි යුතු අදහශ ඵරධහනාන් දළනුත් 
යන්න ශභඹ අසථහක් ය න්නහ. නස්ත්  එයින් පරක් සිදු 

න්ශන් නළවළ. විශලේශඹන්භ අද අධියණ අභහතයහංලඹ ඹටශත් 

ඉදිනාඳත් න ශම් හයණහ තුශදී අපි ශොශතක් නීති වදහ ඒහ 
ක්රිඹහත්භ යන්න අසථහ රහ දුන්නත්  ඒහ ක්රිඹහත්භ 

ශනොශනහ කිඹන හයණඹ භතු යන්නයි භහ ශම් ශේ ට ්රහල 
යන්ශන්. 

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  අශ්ත අති ස ජනහධිඳතිතුභහ 

ඳත් වුණහට ඳසශේ ඇභති සන්ට ඔවුන්ශේ ශ ටම් ස වළටිඹට 

ඳත් ය න්න පුළුන් න්ශන් ශොඳභණ ංයහක්ද කිඹන 

හයණඹ වන් යමින් ළ ල ඳත්රඹක් ඳශ යරහ  තිශඵන ඵ 

අපි දන්නහ. නස්ත්  භට ්රලසනඹක් තිශඵනහ. ඌ ඳශහශත් 

්රධහන අභහතයයඹහට ශම් නශොට උඳශේල ස වළටිඹට 

ශ ටම් ස අට ශදශනකු ඳත් යරහ තිශඵනහ. ශම් අට ශදනහට 

ඳශහත් බහ අයස්දශරන් ඩී ට දීභනහ වළටිඹට  සපිඹ ට 

1 15 000ක් ශනහ. තත් දීභනහක් වළටිඹට  සපිඹ ට 

20 000කුත් ශනහ. ශම් සිඹලු ශේ ට නීතයනුකර ශනොනහ 

කිඹන හයණහ අපි වන් ශහට ඳසශේත් අදටත් ශම් ස්ද ට ඒ 

අදහශ නිරධහනා ශත ශනහ. ඒ අනු ළටු්ත ශදක් න්නහ 

භවය නිරධහනා අදටත් ඉන්නහ. 

එ ඳළත්තකින්  ස්ඳහය ශේ ශොමින් බහශ  

බහඳති වළටිඹට ඳත් ශරහ ඉන්නහ. එතුභහ උඳශේලශඹක් 

වළටිඹට තත් ළටුඳක් න්නහ. මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  

එභ ආඹතනශඹන් ළටු්ත ශදක් රඵහ ළනීශම් වළකිඹහ 

එතුභහට තිශඵනහ. අඳට දළන් ශම්හ ශනොකිඹහ ඵළවළ. ශම් යශ ල 

ඹව ඳහරන ්රතිඳත්ති ඵරහශඳොශයොත්තු වුණ ජනතහ ව ඳශහශත් 

ඡන්ද දහඹඹන් අශඳන් අවනහ  ඔඵතුභන්රහ ශභළනි ශේ ට 

දළ දළ ඳහර්ම්ශම්න්තු තුශ ඉශන ශභොනහද යන්ශන් 

කිඹරහ. එඳභණක් ශනොශයි  එතුභහශේ සු විවයණඹ  පිණි 

ංග්රව විඹදභ වළටිඹට  සපිඹ ට 85 000 ස්දරක් ශන් ය ශන 

තිශඵනහ. භභ ටාතන්ශන්  අති ස ජනහධිඳතිතුභහත් එඳභණ 

ස්දරක් රඵහ න්ශන් නළති ඇති කිඹරහයි. 

 
ගරු ඩිළන් වඳවර්රළ මශත්ළ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததமர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

What is your point of Order?  

 
ගරු ඩිළන් වඳවර්රළ මශත්ළ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததமர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

Sir, today, we are discussing laws coming under the 

Ministry of Justice.  If the Hon. Member wants to sling 

mud or do something else, he can choose another forum 

or  another way, but he is making use of his time and 

talking something completely irrelevant to the subject. 

Then, what is the purpose of  having Standing Orders in 

this House?  

 

ගරු චිලන්ද වි වේසිරි මශත්ළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ශඳො හඩක් ඉන්න  ස ඇභතිතුභනි  භභ ඒ හයණහට එනහ. 

ශභොද රීතිඹ ක්රිඹහත්භ ශනොවීශම් ්රතිපරඹක් වළටිඹටයි භභ ශම් 

කිඹන්ශන්. ඔඵතුභහත් ඒ ඳශහශත්  ඇභතියශඹක්. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ස භන්ත්රීතුභහ ශඹෝජනහට අනුකර ථහ යන්න.  
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ඳහර්ම්ශම්න්තු 

ගරු ඩිළන් වඳවර්රළ මශත්ළ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததமர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

Sir, I rise to a point of Order. භභ රීති ්රලසනඹක් භතු 
යනහ.   ස භන්ත්රී සන්  ඹම් විහදඹට අදහශ ශභභ  ස 

බහශ දී ථහ කිරීශම්දී ඹම් රභශ දඹක් තිශඵන්න ඕනෆ නිහ 
තභයි Standing Orders තිශඵන්ශන්. ඒ Standing Ordersර 

තිශඵනහ "බහශ  භහත හට බහජනඹ න හයණඹ 

ම්ඵන්ධශඹන් ථහ ශ යුතුයි" කිඹරහ. භභ කිඹන්ශන්  ශම් 
හයණඹ කිඹනහ නම් කිඹන්න ත ඕනෆ තයම් අසථහ 

තිශඵනහ. භභ ශම් භතු යන රීති ්රලසනඹ න්ශන්  ශම් 
භන්ත්රීතුභහ ශම් ථහ යන ශදඹ අද බහශ  විහද න 

හයණශඹන් පිට හයණඹක්. එභ නිහ ශභඹ ම්පර්ණශඹන්භ 
සථහය නිශඹෝරට අනු ඳටවළනියි.  
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ස භන්ත්රීතුභනි  ශඹෝජනහට අනුකර ථහ යන්න.  
 

ගරු චිලන්ද වි වේසිරි මශත්ළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මූරහහනරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  භභ ශඹෝජනහනුකර ටයුතු 
යන්න  අපි ශොච්චය නීති වළදුත් ශභභ නීති සිඹ ටර ක්රිඹහත්භ 
කිරීශම්දී පරදහයී ක්රිඹහත්භ ශනොනහඹ කිඹන හයණඹ ටවහ 
ශදන්න තභයි ශම් උත්හව යන්ශන්. ශභොද  ඳශහශත්  
කියුතු ඇභතියශඹක් වළටිඹට  විශලේශඹන්භ ඔඵතුභහ විසින්භ 
නිර්භහණඹ යපු භව ඇභතියඹහ වළටිඹට-  

 

ගරු ඩිළන් වඳවර්රළ මශත්ළ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததமர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 ස භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ කිඹන හයණඹ ම්ඵන්ධශඹන් භට 
කිඹන්න පුළුන්  ඔඵතුභහශේ  නිර්ණහඹඹ න්ශන් යජශආ 
සථහයඹ. භභ යජශආ ශශනක්. භභ කිඹන්ශන්  අපි එකිශනහට 
භඩ ව වන්න තළනක් ඵට ශම්  ස බහ ඳත් ය න්නහ 
නම්  එශවභ නම් ඊශඟ සුභහශන් ඉරහ අපිත් එශවභ ය ශන 
ඹස්. වළඵළයි  එශවභ යන්ශන් නළතු ශම්  ස බහශ  Standing 
Orders අනු ව ඹම්කිසි ආහයඹ ම්ස්තිඹක් අනු ළඩ 
ටයුතු ය ශන ඹනහ නම්  එශවභ ය ශන ඹස්.  

 

ගරු චිලන්ද වි වේසිරි මශත්ළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඔඵතුභහ භඩ වන්ශන්භ නළවළ ශන්ද   ස ඇභතිතුභනි? 
 

ගරු ඩිළන් වඳවර්රළ මශත්ළ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததமர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

නළවළ. භභ කිඹන්න වදන්ශන්  ශම්  ස බහශ  ටයුතු 

කිරීශම්දී. 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

එළිශආදී භඩ වනහ?  
 

ගරු ඩිළන් වඳවර්රළ මශත්ළ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததமர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ඒහ කිඹන තළන් තිශඵනහ. 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ස බහශ  ථහ යන ශොට- [ඵහධහ කිරීම්]  
 

ගරු ඩිළන් වඳවර්රළ මශත්ළ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததமர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ඒහ කිඹන්න තළන් තිශඵනහ. තභන්ශේ ඳක්ශආ- [ඵහධහ 

කිරීභක්] 

 

ගරු චිලන්ද වි වේසිරි මශත්ළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  ශභන්න ශම් හයණහත් එක්

- 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ස භන්ත්රීතුභහ  ශඹෝජනහට අදහශ ථහ යන්න. ඒ 

හයණඹ ශනත් අසථහ භතු යස්. 

 

ගරු චිලන්ද වි වේසිරි මශත්ළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 ස අධියණ ඇභතිතුභනි  ශභභ හයණඹ ඔඵතුභහශන් 

අවන්නට භහ ශභඹ අසථහක් ය න්නහ. ඌ ඳශහත් බහ 

තුශ විලහර මූරය ංචහ තිශඵනහ. භහ වන් යන්න ඹන ශම් 

 සණු පිළිඵ ඳශහශත් ජනතහ විඹ බහය ඇභතියඹහට 

ම්පිඹක් ඉදිනාඳත් ය තිශඵනහ. ශම් කිඹන ංචහ පිළිඵ භහ 

ටයුතු ශහ. ඒ හශේභ ඌ ඳශහත්  ස ආඩුඩුහයතුභහට ශම් 

පිළිඵ ම්ඹහ දන්හ ඹහ තිශඵනහ. ඒ විතයක් ශනොශයි. 

2016.02.18 දින විණහධිඳතියඹහට දන්හ ඹහ තිශඵනහ  ශම් 

ම්ඵන්ධ ටයුතු යන්න කිඹරහ. ඒ විතයක් ශනොශයි. දුරහේ 

කිඹන ඵඩුඩහයශර පුයළසිශඹක් භටද පිටඳත් ටාත මූරය 

අඳයහධ ශො ලඨහඹට ශම් ම්ඵන්ධ දන්හ ඹහ තිශඵනහ. 

යශ ල නීතිඹක් තිශඵනහ. ශම් ඳළමිණිම් ම්ඵන්ධ නීතයනුකර 

ටයුතු යන්න අලයයි. නස්ත්  අද න තු ස ඒහ සිේධ ශරහ 

නළවළ. 2016.03.17 දින ශම් සිඹලු ංචහරට අදහශ අභහතයහංලර 

නීති ටයුතු යරහ තිශඵනහ.  ස ඇභතිතුභනි  අපි ඉ ටරහ 

සිටින්ශන්  ංචහ සිදුවහ ඹළයි ශම් ඉදිනාඳත් ය තිශඵන ආඹතන 

ම්ඵන්ධ ඔඵතුභහ ශොඹහ ඵරහ ටයුතු යන්න කිඹරහයි. 

 ස අභහතයතුභනි  ඳසු ගිඹ හර හනු තුශ භටත්  භශේ 

පිඹහටත්  භශේ ශවෝදයඹහටත් භථ භඩුඩරඹට ඹන්නට සිේධ 

වුණහ. ඳසු ගිඹ ජනහධිඳතියණ භශආදී අපි ඹම් ළටුම්හරී 

තත්ත්ඹක් ඇති ශහඹ කිඹරහ අඳට වි සේධ ඳළමිණිම් යරහ 

තිබුණහ. ඒ නිහ අඳට අහන ශභොශවොශත් භථ භඩුඩරඹට 

ඹන්න සිේධ වුණහ. එටාදී අපි දළපු දුර්රතහ  අඩු ඳහඩු පිළිඵ 

භභ ශම් බහශ දී කිඹන්න ඕනෆ. භථ භඩුඩරඹට නිරධහනාන් 

ඳත් යේදී  හභදහන විනිලසචඹහය සන් ඳත් යේදී 

අනිහර්ඹශඹන්භ උස අධයහඳනඹක් රළූ පුේරඹන් ඳත් 

යන්න ඕනෆ. ඒ පිළිඵ ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹොස් යන්න 

භහ ශභඹ අසථහක් ය න්නහ.  

විශලේශඹන්භ භථ භඩුඩරඹට ඳත් යන්නහ ව නිරධහනාන් 

ශම් සශ ච්ඡහ ශේඹන් ශන්න ඕනෆ. ඒ හශේභ ඔවුන්ශේ 

අධයහඳන භ ලටභ ළනත් ඵරන්න ඕනෆ. ඳක්ග්රහහී ශනොවී 

තභන්ශේ යහජහනා නිසිඹහහය යන්න පුළුන් පිනාක් ඒ වහ 

ශඹොදන්න ඕනෆ. ශභොද  අඳට ඹම් ඹම් අහධහයණ සිදු වුණු 
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අසථහ තිබුණහ. අපි ඒහ අත් දුටුහ. අපි ඒහ දළක්හ.  ඒ නිහ 

උත්  බුේධිභත් ඇභතියශඹක් වළටිඹට ඔඵතුභහ ශම් පිළිඵ 

ශොඹහ ඵරහ ඒ තනතු ස වහ සුදුසු පුේරඹන් ඳත් යයි කිඹරහ 

භභ විලසහ යනහ.  

අති ස ජනහධිඳතිතුභහශේ ශම් ළඩ පිළිශශත් භඟ  ස 

ඇභතිතුභහ ශවො තීන්දුක් අය ශන තිශඵනහ. ග්රහභ 

නිරධහනා සන්ශේ ශේඹ  ඔවුන්ශේ ළඳ වීභ  ඒ හශේභ 

ඔවුන්ශේ ටිනහභ පිළිඵ රහ ඵරහ අනිහර්ඹශඹන්භ 

ඔවුන්ට හභදහන විනිලසචඹහය ඳදවිඹ රඵහ දීභ වහ ඔඵතුභහ 

ටයුතු යරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ භභ ඔඵතුභහට තත් 

ශඹෝජනහක් යනහ. විරහභ ගිඹ ග්රහභ නිරධහනාන් ඉන්නහ. 

පුළුන් නම් ඔවුන්ටත් ශම් අසථහ රඵහ ශදන්න කිඹරහ භභ 

ඔඵතුභහශන් ශෞයශඹන් ඉ ටරහ සිටිනහ. "අඳටත් ශම් 

අසථහ රඵහ ශදන්න පුළුන් නම් ශවොයි. ඔඵතුභහ 

ඳහර්ම්ශම්න්තුශ දී ඒ ශඹෝජනහ ඉදිනාඳත් යන්න" කිඹරහ ඔවුන් 

භශන් ඉ ටලීභක් ශහ. ඳසු ගිඹ හරඹ තුශ ඔවුනුත් ශම් ය ටට 

විලහර හර්ඹ බහයඹක් ඉටු ශහ. ඔවුන් වයවහ ඒ හර්ඹඹ පරදහයී  

හර්ඹක්භ ඉසට සිේධ ය න්න පුළුන් ශයි කිඹරහ භභ 

විලසහ යනහ.  

අපි ඹම් හයණහක් ළන කිඹන ශොට ශඵොශවෝ ශදනහ 

ඇවි ටරහ ඒහට වි සේධ ථහ යරහ  අදහශ නළති හයණහ කිඹරහ 

ඒහ ඹට වන්න වදනහ. මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  අපි 

භවහ විලහර ළඳ කිරීභක් ශහ. අපි විලහර ළඳ කිරීභක් ය ශම් 

ශනට ස්ර පුයන්න ටයුතු ශහ. ඒ ශනට ඳණ ශදන්න 

භටත් වළකිඹහක් රළබුණහ. අඳට ඵළවළ  අශ්ත ඳශහශත් ජනතහ 

වි සන දුක් ළවළට දිවහ ඵරහ ශන ඉන්න. ඒ නිහ තභයි ශම් නීති 

ක්රිඹහත්භ යන්නඹ කිඹරහ අපි කිඹන්ශන්. ඒ නීති ක්රිඹහත්භ 

යන ආඹතන අද උඩ ඵරහ ශන ඉන්නහ. ඒ ආඹතනම්න් සිදු 

විඹ යුතු හර්ඹඹ ඉසට සිේධ ශන්ශන් නළති වුණහභ ශම් යශ ල 

ජනතහට අපි ශදන උත්තය ශභොනහද? ළයදි යපු නහඹඹන් 

ශභොනහද  ශශේ? සීනිභ ශේහරඹට ගිටා ටරහ මිනාස ඇම සහ  

මිනාස ඇම සහට ඳසශේ සිඹලු ශේ ට ඹට ඹනහ කිඹරහ. එශවභ 

නම් අපි නීති වදන්ශන් නළතු වළශභෝටභ කිඹස්  "සීනිභ 

ශේහරඹට ගිටා ටරහ මිනාස අමයන්න  තස්න්නහන්ශේරහ යපු 

ළයදි නිළයදි ශයි  තස්න්නහන්ශේරහ යපු ළයදි ඹටඳත් ශයි  

තස්න්නහන්ශේරහ හධහයණයි කිඹරහ ඔ්තපු යන්න පුළුන් ශයි" 

කිඹරහ. අඳට එශවභ කිඹන්න ඵළවළ. එශවභ කිඹරහ ශඳො ට 

ශඩිඹක්ත් වන්න අඳට ඵළවළ. ඒහ ශඳයශහ අපිට දිනහ. 

ශභොද  අපි ශම් ආඩුඩු ශොඩ නඟපු නිහ. 

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  භභ වන් යන්න ගිඹ 

 සණු පිළිඵ ඩිරහන් ශඳශර්යහ ඇභතිතුභහ අතයභඟදී භළදිවත් 

ශරහ ඳළවළදිම් ශහ. ළඵෆ තත්ත්ඹ පිළිඵ භහජඹ දළනත 

යුතුයි. අශ්ත ඳශහශත් ඉන්න ශේලඳහරන නහඹශඹක් වළටිඹට 

එතුභහටත් ඒ ශේලඳහරන තීන්දු ඒ ඒ හනුශ දී රළශඵයි. 

අධියණ ඳේධතිශආ ලක්තිභත්බහඹ  සහධීනබහඹ කිඹන්ශන් 

ඉතහභ ළදත් ශදඹක්. අශ්ත ශදය තුශත් පුංචි අධියණඹක් 

තිශඵනහ. ඒ නිහ තභයි අපි අශ්ත ආචහය ධර්භ ආයක්හ ය 

නිමින්  නීති ස ශමින් භහජත ශන්ශන්. අශ්ත 

අනහතඹට අලය යන නීති ඳේධතිඹ ලක්තිභත්  අඳට 

ළශශඳන විධිඹට  ඹවඳහරන ්රතිඳත්තිඹට ළශශඳන විධිඹට 

ශඹොස් කිරීභට අලය වළකිඹහ  ලක්තිඹ ඔඵතුභහට තිශඵනහ   ස 

අභහතයතුභනි. ඒ හශේභ ශම් යශ ල තිබුණු අනීතිඹ තදුයටත් 

ක්රිඹහත්භ ශනොන විධිඹට ඔඵතුභහ ටයුතු යයි කිඹරහ අපි 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. 

 මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  භවය ශේලඳහරනඥපඹන් 

නිහ  තභන් ළරැේදක් ශහඹ කිඹරහ තභන් විසින් තභන්භ ස 

ඵළ ත්ත අසථහ තිබුණහ. අද එන් යුඹක් ශම් යට තුශ නළවළ. 

ශඵොශවෝ ශදනහට අද ඒහ සිඹ ටර අභත ශරහ තිශඵනහ. 

භවය ශරහට අපි ඒ එක් ශදක් ළන ථහ යන ශොට 

තභන් යපු ශේ ට පිළිඵ ථහ  ශනොය අපි යන ශේ ට 

ළන ථහ යන  නින්ශදන් අදි වුණු  හීශනන් අදි වුණු 

ශේලඳහරන නහඹඹන් ශම් භහජඹ තුශ ඉන්නහ. නස්ත් අපි අද 

ළභට වනාඹහහය ඉසට සිේධ ශන නීති ඳේධතිඹක් වදන්න 

ටයුතු යනහ.  ස අධියණ අභහතයතුභනි  භවජනතහශේ 

ස්ද ටම්න් ශඳෝණඹ ශමින්  ශභළනි ළයදි යරහ ළඟවී 

ඉන්න  සිඹලු ශදනහ නීතිශආ රැවළනට වසු ය න්න ඔඵතුභන්ශේ 

විශලේ අධහනඹ ශඹොස් යන්න කිඹරහ ඉ ටරහ සිටිමින් භට ශම් 

අසථහ රඵහදීභ ම්ඵන්ධශඹන් මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  

ඔඵතුභහට ශඵොශවොභ සතුතින්ත ශමින් භශේ ථහ අන් 

යනහ. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතියි.  

ීටශඟට   ස අශලෝ රිඹන්ත භන්ත්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. 4.42] 
 

ගරු අවෝක ප්රියන්ත් මශත්ළ 
(ரண்தைறகு அமசரக்க தறரறந்) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහට ශඵශවවින්භ 

සතුතියි.  

හරහනුරූපී ශනස විඹ යුතු ඉතහභත් ළදත් ඳනත් 

ශටුම්ඳතක් න භථ භඩුඩර ංශලෝධන ඳනත් ශටුම්ඳත 

ශදන ය කිඹළවීභ වහ අශ්ත  ස ආචහර්ඹ විජඹදහ යහජඳක් 

අභහතයතුභහ අද ශම් උත්තරීතය ඳහර්ම්ශම්න්තුට ඉදිනාඳත් ශහ. 

භභ දළක්හ  අද උදෆන ඉන් එතුභහ ශන්න්භ ඉශන ඩහත් වනා 

ශේ ඉදිනාඳත් යන්න අශ්ත අධියණ නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ 

එතුභහට වශඹෝඹ දුන් ආහයඹ. ඒ හශේභ අපිට අවන්නට 

රළබුණහ  අපි ඵරහශඳොශයොත්තු න ඇභතිතුභන්රහත් ශභඹට 

ම්ඵන්ධ ශරහ ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත ලක්තිභත් යන්න ටයුතු 

ශහ කිඹරහ. ශම් අසථහශ දී ශම් ම්ඵන්ධශඹන් භටත් චන 

කිටාඳඹක් එතු යන්නට අසථහ රඵහදීභ පිළිඵ භහ 

සතුතින්ත ශනහ.  

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  යශ ල භ  ්රශේලඹ  

ඳශහත සුළු අඬ දඵය ඇති ශනහ. ඒ හශේභ ශ ටර ඳවු ට 

ආයහවු ට ඇති ශනහ. ඒ හශේභ විවිධ ම් භ ලටමින්  ආමි 

සථහන භ ලටමින්  විවිධ කුර භ ලටමින්  ශෝත්ර භ ලටමින් ්රලසන 

ඇති ශනහ. මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  ශේලඳහරන 

නහඹඹන් විධිඹට ඔඵතුභහත් දන්නහ   ස ඇභතිතුභහත් 

දන්නහ  ශම් සිඹ ටර වි ශන්න හරශආ ඇෆභ ඉතහභත්භ 

ළදත් ශන ඵ.  

භභ විලසහ යනහ  ශම් භථ භඩුඩරඹ තුශ සිදු 

ශන්ශනත් ශම් හරශආ ඇෆභ තුළින් ලක්තිභත් විඳුභක්  

හශරෝචිත විඳුභක්  ළදත් විඳුභක් නිර්භහණඹ වීභයි කිඹරහ. 

එතළන ඉන්න බුේධිභත්  උත්  ඒ හශේභ භහජශආ විවිධ අත් 

දළකීම්ම්න් ඳනාපර්ණ ශච්ච  තරත්තෆනි ශච්ච ළදත් 

පිනාශේ ටිනහ උඳශේල ව අතීතශආ ඔවුන්ට රළබිරහ තිශඵන 

අත් දළකීම් එක් භහජශආ ්රලසන වින්න තභයි භථ 

භඩුඩරඹ සථහපිත ශරහ තිශඵන්ශන්. ශම් භථ භඩුඩරඹ 
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ඳහර්ම්ශම්න්තු 

සථහපිත යරහ ය ණනහක් ශවිරහ තිශඵනහ. එදහ හරශආ 

හශේ ශනොශයි  අද ්රලසන ශොඩහක් ංකීර්ණයි. ඒ ්රලසන 

වින්න ශම්හ හරහනුරූපී ශනස විඹ යුතුයි. ඒ නිහ අශ්ත 

 ස ඇභතිතුභහ ඒ පිළිඵ බුේධිභත් ටාතරහ  දුයදක්නහ නුණින් 

 ටඳනහ යරහ ශම් ඳනත ංශලෝධනඹ යන්න ටයුතු යරහ 

තිශඵනහ. ඒ නිහ ශන්න ඇති  ශම් උත්තරීතය බහ ඉතහභත් 

දීර්ක විහදඹට ශඳශඹුශඩු නළත්ශත්; තර් විතර් 

ශොඩනළඟුණු  ළඩි ඳයසඳය විශයෝධී භත නිර්භහණඹ වුණු 

ථිහක් නිර්භහණඹ වුශඩු නළත්ශත්. එභ නිහ භභ විලසහ 

යනහ  ශම් ඳනත් ශටුම්ඳතට වළශභෝභ එඟයි කිඹරහ. ශම් 

විඹ යුතු හයණහක් කිඹන එ සිඹලු ශදනහශේභ අදවස 

දළක්වීම්ම්න්  සිඹලු ශදනහශන්භ ශම් වහ එතු වුණු 

භතහදම්න් අඳට පිළිත වළකි ශනහ. යට යන තළන  

එශවභ නළත්නම් යශ ල නීති වදන තළන  යශ ල උත්තරීතය 

ආඹතනඹ න ඳහර්ම්ශම්න්තුශ  ඉන්න භවජන නිශඹෝජිතඹන් 

විධිඹට අපි ශම්  සණ අශඵෝධ යත යුතුයි. එඹ අශඵෝධ 

යශන  අද  ස ඇභතිතුභහ ශශනන හයණහ අත් ශදභ 

ඔරහ අනුභත යමින් ශම් ඳනත ංශලෝධනඹ ශ යුතුයි. ඒ 

වහ භහ ඩහත්භ ළභළති ඵ ්රහල යන අතය  එඹට අඳශේ 

වශඹෝඹ රඵහ ශදන ඵ ශම් ශභොශවොශත් ්රහල යන්නට 

ඕනෆ.  ස ඇභතිතුභහ ව  ස නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ ශම්  ස 

බහශ  ඉන්නහ. ඔවුන්ට ළඩි හරඹක් ඉතිනා- 

 
ගරු මටාන්ද අමරීමර මශත්ළ (ධීලර ශළ ජජ වම්ඳත් 

වංලර්ධන අමළත්යතුමළ) 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ - கடற்தநரறல் ற்தம் லக 

பதோன அதறறதத்ற அகச்சர்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 

Aquatic Resources Development) 
ඡහඹහ ඇභතිතුභහත් ඉන්නහ. 

 
ගරු අවෝක ප්රියන්ත් මශත්ළ 
(ரண்தைறகு அமசரக்க தறரறந்) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 

හඹහ ඇභතිතුභහ ශන්ද? 

 
ගරු මන්ත්රීලරවය්ව 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
නළවළ  ''ඡහඹහ''. 

 
ගරු අවෝක ප්රියන්ත් මශත්ළ 
(ரண்தைறகு அமசரக்க தறரறந்) 

(The Hon. Ashoka Priyantha 
ඡහඹහ. අශන්! භට භහශන්න ඕනෆ. ශභොද  න  ත සණ 

භන්ත්රීයශඹක් විධිඹට භට ඒ පිළිඵ අත් දළකීභක් නළවළ. ශශේ 

වුණත්  ඡහඹහ ළබින ල ඇභතිතුභහත් ඉන්නහ.  ශම් 

තුන්ශො ටරන්භ එතු ශභඹ ශඳෝණඹ යරහ  යශ ල උන්නතිඹ 

ශනුශන් ශම් ළඩ ටයුත්ත හර්ථ කිරීභ ඉතහභත් ළදත් 

හයණඹක් විධිඹට භභ දකිනහ.  

 ස ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහට හරඹ ඉතිනා කිරීභ වහ ඉතහභත් 

ශටිශඹන්  සණු කිඹරහ භශේ ථහ අන් යනහ. 

අධියණ ඳේධතිඹ පිළිඵ අද ශම් බහශ  ථහ ශහ. ශඳොඩි 

ළයදිරට ම්ඵන්ධ ළ සශක්  සපිඹ ට දව  ශදදව 

ඇඳඹක් තඵහ න්න ඵළනා එළිඹට න්න ඵළනා වුණු අසථහ 

තිශඵනහ. ඒ හශේභ භහජශආ භවය තරඹන්ටා ජීත් න  අඩු 

ඳහඩුම්න් පි සණු මිනිසුන්ශේ ළයදි වන්න ඵළනා විලහර 

පිනාක් ඵන්ධනහහය ත ශරහ ඉන්නහ. දීර්ක හලීන  එශවභ 

නළත්නම් ජීවිතහන්තඹ දක්හ සියදඬුම් වි සන පිනාට ඹම් භහක්  

ඹම් රභශ දඹක් නිර්භහණඹ ශ යුතු ශනහ.  

ඳසු ගිඹ ද භභ ීටස් ඵන්ධනහහයඹට ගිඹහ. සිටිඹ යුතු 

්රභහණඹට ඩහ ශදුණණඹක් සිය සන් ර්තභහනශආ ීටස් 

ඵන්ධනහහයශආ සිටිනහ.  

ඵන්ධනහහය නිරධහනාන්ට ඔවුන් ඳහරනඹ ය ළනීභ ඉතහභ 

අසී සයි.  ඒ නිහ ඒ ඵන්ධනහහය නිරධහනාන් බුේධිභත්  ටඳනහ 

යරහ ඒ රැවුම් සන් අතනාන්භ නහඹඹන් නිර්භහණඹ යරහ 

තිශඵනහ. ඒ අනු එ ඩුඩහඹභට එ රැවුම් සශක් 

නහඹත්ඹ දීරහ  එළනි නහඹඹන් කිටාඳ ශදශනක් තත් 

රැවුම් සශකුට බහය දීරහ ඳහරනඹ ය ළනීශම් රභශ දඹක් 

හර්ථ නිර්භහණඹ ය තිශඵනහ. භභ එටා ශොභහනාසතුභහත් 

එක් ථහ ශ ශ රහශ  එතුභහ කි ශ   එ නිරධහනාශඹකුට T-

56 ශදක් දුන්නත්  ඒ සිය සන් ඹම් ශ රහ නළඟී සිටිශඹොත් 

ඳහරනඹ යන්න ඵළවළ කිඹන හයණඹයි. ඒ සිය සශෝ දන්ශන් 

නළේද දන්ශන් නළවළ  ඔවුන් ඉන්ශන් ශභළනි අඩු ආයක්හක් 

තිශඵන  තභන්ට ඳහරනඹ ය ත වළකි පිනාක් එක් කිඹන 

හයණඹ. ඒ නිහ ඒ පිළිඵ අධහනඹ ශඹොස් යන්න කිඹහ 

ඉ ටරහ සිටිනහ.  

 භථ භඩුඩරර තීන්දු  රඝු තීන්දු විධිඹට රනහඹ 

කිඹරහ ඡහඹහ ළබින ල ඇභති ධුයඹක්  දයන අශ්ත  භන්ත්රීතුශභක් 

කි හ. ඳසු ගිඹ හරඹ තුශ අඳට ළටලු වුශඩු  ශම් තීන්දු ශදන 

සථහනඹ කුභක්ද කිඹන එ ශනොශයි. ශම් තීන්දු ශදන සථහනඹ 

ඳන්රද   ්රහශේීයඹ ශ ටම් හර්ඹහරඹද  ඳහරද  එශවභත් 

නළත්නම් ශඳොදු සථහනඹක්ද කිඹන එ ශනොශයි  ළටලු වුශඩු. 

ඒ ය සථහනඹදී දුන්නත් නීතිශආ තීන්දු පිළිත යුතුයි. 

නීතිශආ තීන්දුට අනත විඹ යුතුයි.  ස ඇභතිතුභනි  අපි ශ 

යුතු  එභ ශදඹ තභයි  නීතිශආ තීන්දු පිළින්නහ භහජඹක් 

නිර්භහණඹ කිරීභ. අපි එඹ ශ යුතුයි. නීතිශආ තීන්දු පිළින්නහ 

භහජඹක් නිර්භහණඹ ශශොත් ශම් ළටලු  වි ශනහ. භථ 

භඩුඩරශආ තීන්දු පිළින්ශන් නළති  එශවභ නළත්නම් එභ තීන්දු 

රඝු තීන්දු විධිඹට රන පිනාක් නිර්භහණඹ වුශඩු ඇයි? ඳසු 

ගිඹ හර ඳනාච්ශේදඹ තුශ ශරේසඨහධියණශඹන් දුන් තීන්දුත් 

පිළිත්ශත් නළවළ.  

 ස බහනහඹතුභනි  ඔඵතුභහත් ශම් හයණඹට එඟ ශයි. 

භභ ඒට උදහවයණඹක් ශඳන්හ ශදන්නම්. ශඳට්ර ට මිර අඩු 

යන්න කිඹරහ අධියණඹ තීන්දුක් දුන් අසථහශ  යශ ල 

නහඹශඹෝ ඒ පිළිත්ශත් නළවළ. අධියණ තීන්දු පිළින්ශන් 

නළතු  ඉන්න යශ ල නහඹඹන්ට පුළුන් නම්  යශ ල මිනිසසුත් 

ඒ පර්හදර්ලඹක් විධිඹට න්නහ. අපි ශම් ඳසු ගිඹ හරඹ ළන 

ථහ යනහ ශවෝ විශ චනඹ යනහ ශනොශයි. අපි යටක් වදස්  

නීතිශආ තීන්දු  නීතිශආ රභශ දඹ පිළින්නහ මිනිසුන් පිනාක් 

ඉන්න. ඒ තභයි  අපි එදහ ඉ ටලුශ .  

2015 ශර් ජනහනා අට ළනි දහ මිනිසසු ඉ ටලුශ  නළවළ  භව 

ඳහය ට වදන්න කිඹරහ; විලහර ර්භහන්තලහරහ නිර්භහණඹ 

යන්න කිඹරහ; අශ්ත හක්කු  ටම්ම්න් පුයන්න කිඹරහ;  

අඳට සුශෝඳශබෝීත ජීවිත ත යන්න ඕනෆ කිඹරහ.  ස 

අධියණ ඇභතිතුභනි  යශ ල මිනිසසු ජනහනා අට ළනි දහ 

ඉ ටලුශ   සිඹලු ශදනහටභ ජීත් ශන්න පුළුන් නීති ස යටක්. 

ඒ හශේභ සිඹලු ශදනහටභ ජීත් ශන්න පුළුන් නීතිශආ 

සහධිඳතය තිශඵන යටක්; තභන්ට  සත්ඹ රළශඵන යටක්. ඒ 

යට නිර්භහණඹ යන්න තභයි  මිනිසසු ඒ යුශආ තිබුණු සිඹලු 

ඵළමි බි ශන  ඒහධිඳති ඳහරන විඹ සට එශයටා ඵඹ නළතු 
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එළිඹට ඵළවළරහ ඒ ඳහරන රභඹ ශනස ශශේ. ඒ ඳහරන රභඹ 

ශනස යරහ අඳට යට බහය දීරහ අවු සේදක් හශේ ත වුණු 

හරඹ තුශ ශම් ඹව ඳහරන ම්ස්තිහදී ආඩුඩුට පුළුන්භ 

රළ ද තිශඵනහ  නීතිශආ සහධිඳතය ශම් ඳහර්ම්ශම්න්තු වයවහ 

සථහපිත යන්න. අද දශේත් එඹ සිදු ශනහ. ඒ  සත්ඹ 

රළශඵන්න ඕනෆ අධියණ ඇභතිතුභහ ්රස් ශම් යජඹටයි. ඒ 

 සත්ඹ රළශඵන්න ඕනෆ ශම් යට අලුතින් නිර්භහණඹ යන්න 

එක්ත් වුණු සිඹලු ජනතහටයි. ඒ නිහ අධියණ ඇභතිතුභනි  

ඹව ඳහරන යජඹ ඒ මිනිසුන්ශේ ඵරහශඳොශයොත්තු  ඉසට යන 

දක් විධිඹට භභ අද ද දකිනහ. ඒ ඵරහශඳොශයොත්තු ඉසට 

යන අද දශේ න්නහ තීන්දු-තීයණ වහ ශභභ ඳනත් ශටුම්ඳතට  

ශන එන ංශලෝධන  අශ්ත  ස චමින්ද විශේසිනා භන්ත්රීතුභහ 

කි හ හශේ එ ශොටට ඳභණක් සීභහ යන්න එඳහ. 

සිඹලුශදනහට  භහන නීතිඹ ක්රිඹහත්භ න යටක් වදන්න.  

ඵරඹ  ධනඹ එශවභ නළත්නම් තහනහන්තය තිශඵන තළනට 

නීතිඹ ක්රිඹහත්භ ශනොවී  හභහනය ශඳොඩි මිනිහට නීතිඹ 

ක්රිඹහත්භ ශනහ නම්  ටාතත්භ  ඥපහතිභ  ඹවළුභ භත 

ශවෝ ශවෝදයභ භත නීතිඹ ක්රිඹහත්භ ශනොශනහ නම් අපි 

ශභොන ඳනත් වළදුත් ළඩක් නළවළ. ඒ නිහ භථ භඩුඩර 

(ංශලෝධන) ඳනත තුළින් සිඹලු ශදනහටභ එ භහන ශර 

නීතිඹ ක්රිඹහත්භ යන යටක් නිර්භහණඹ යන්න අශ්ත 

අධියණඹට ලක්තිඹත්   ෛධර්ඹඹත් රළශේහ!යි කිඹහ ්රහර්ථනහ 

යමින්  ශම් ටිනහ අසථහ රඵහ දීභ පිළිඵ සතුතිඹ ්රහල 

යමින් භහ නිවඬ ශනහ.   

 
[අ.බහ. 4.52] 
 

ගරු එච්.හර්. වළරතී දුහමන්ත් මශත්ළ (අධිකරණ නිවයෝජය 

අමළත්යතුමළ ශළ බුද්ධ ළවන නිවයෝජය අමළත්යතුමළ)  
(ரண்தைறகு ச்.ஆர். சரல துஷ்ந் - லற தறற அகச்சதம் 

தைத்சரசண தறற அகச்சதம்) 

(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha - Deputy Minister of 

Justice and Deputy Minister of Buddha Sasana) 

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  අද උදෆන සිට අපි ශම්  ස 

බහශ  ශ ථහ ඵවට න් දී ශන සිටිඹහ. විශලේශඹන්භ භභ 

ශම් ශ රහශ  ස්ම්න්භ භතක් යන්නට ඕනෆ  අධියණ 

අභහතයහංලශආ කීභ කුභක්ද කිඹන හයණහ. 

විශලේශඹන්භ යුක්තිඹ ඳසිලීශම් ටයුතු හර්ඹක්භ 

කිරීභත් ශෝලීඹ ශනසම්රට අනුරූඳ නීතිඹ 

්රතිංසයණඹ කිරීභත් කිඹන හයණහ තභයි මූම් ලශඹන්භ 

අධියණ අභහතයහංලශඹන් ඉසට සිේධ ශන්ශන්. යක් ත 

න්නටත් ම්න් අපි අත්ය ත්තහ ව ්රතිඹ ම්ඵන්ධශඹන් 

හශේභ  ඉදිනා ළඩ ටයුතු ම්ඵන්ධශඹන්ද අභහතයහංලඹක් 

වළටිඹට අධියණ අභහතයහංලඹ ත්තහ ව තීන්දු තීයණ පිළිඵ 

අපි තුටු නහ.  

අද දිනශආ භථ භඩුඩර (ංශලෝධන) ඳනත ස ශටුම්ඳත 

ම්ඵන්ධශඹන් තභයි ශඵොශවෝ භන්ත්රී සන් ථහ ඵව ශශේ.   ඒ 

ළන අදවස යහශිඹක් භතු වුණහ. භථ භඩුඩර ඇති ශන්නට 

ඵරඳෆ මූම් ශවේතු පිළිඵ අපි ශම් අසථහශ දී භතක් යන්න 

ඕනෆ. සුළු ආයහවුරදී වුණත් උහවි ගිඹහභ ඒ නඩු තීන්දු එන්න 

ය ණනහක් ත ශනහ. නස්ත්  ජනතහ අශ්තක්හ යන 

ශේ අධියණශඹන් ඉසට සිේධ වුණහද කිඹන හයණඹ ත්ශතොත්  

ජනතහ අධියණශඹන් එළිඹට ඵටාන්ශන් ත ්තතිභත් ශනොශයි. 

ඒ නිහ තභයි විශලේශඹන්භ 1988 ර්ශආදී භථ භඩුඩර ඇති 

යන්නට ටයුතු  ශශේ. ම්පර්ණශඹන්භ ශවෝ අර්ධ ලශඹන් 

ශවෝ ඒ ්රශේලඹ තුශ ඳළන නන්න ඹම් ආයහවුරක් ශවෝ ්රශේලඹ 

තුශ යන යදක් ශවෝ ම්ඵන්ධශඹන් න නඩු ටයුත්ත මූරය 

ටිනහභ   සපිඹ ට රක් ශද වභහයක් විඹ යුතු ඵට තිබුණු 

සීභහ ශභභ  ඳනත් ශටුම්ඳතින්  සපිඹ ට රක් ඳව දක්හ ළඩි 

කිරීශම් න ංශලෝධනඹත් එක්භ අපි විලසහ යනහ  

උහවිඹට ඹෆභට තිබුණු නඩු ටයුතු භථ භඩුඩර යහ ශඹොස් 

වීභට ඇති ඉඩ ්රසථහ ළඩි වුණහඹ කිඹරහ. ශම් ස්ද ට ්රභහණඹ 

ළඩි ශහට ඳසශේ  නඩු ටයුතු 50 000ක් විතය අධියණ දක්හ 

ඹෆශම් අලයතහ නළති ඹනහ. ඒ තුළින් ළඹ න හරඹ  රභඹ  

ධනඹ -ශම් සිඹ ටර  - නතය ය ළනීශම් වළකිඹහ රළශඵනහ.  

ශදඳහර්ලසඹක් නඩු ටයුත්තට ගිඹහට ඳසශේ එයින් එක් 

ඳහර්ලසඹක් ජඹග්රහවඹන් ශනහ; අනික් ඳහර්ලසඹ ඳයහජිතශඹෝ 

ශනහ. වළඵළයි  ඒ නඩු තීන්දු අයශන අධියණශඹන් එළිඹට 

ඵළසහට ඳසශේ එක්ශෝ නළත භයහ ළනීභක්  ශනහ; එශවභ 

නළත්නම් ව ඵළණ ළනීම් ශනහ. ශඵොශවෝ ශරහට ඒ ඒ 

ඳහර්ලස අධියණඹ ළන ත ්තතිභත් ශන්ශන් නළවළ. භහජඹ තුශ 

ත ්තතිභත් ඳහර්ලස  සිටීභ භහජශආ ඉදිනා ්රභනඹ වහ ළදත් 

ශනහ. ඒ නිහ ශදඳහර්ලසඹභ ජඹග්රහවඹන්  කිරීභ මූම් 

යශන තභයි භථ භඩුඩරඹ පිටාටුන්නට ටයුතු ශශේ.  

 භථ භඩුඩරරට ශනභ ශොඩනළගිම්  නිරධහනාන් රඵහ 

දිඹ යුතුයි කිඹරහ භවය භන්ත්රී සන්ශන් අදවස ්රහල වුණහ. 

ඇත්තටභ භශේ භතඹ ශම්යි. දළන් ශඵොශවෝ ශරහට භථ 

භඩුඩර විවහයසථහනඹක්  ශේසථහනඹක් ආරිත තභයි 

ඳත්න්න ටයුතු යරහ තිශඵන්ශන්. මූරහනහරූඪ  ස 

භන්ත්රීතුභනි  ශම්  ඳන්ශ ට වහස්දු සන්ශේ   ශේසථහනශආ 

පජතුභහශේ ඵරඳෆභ ජන භහජඹට ළඩිපුය තිශඵනහ. 

ශභොද  අපි ඒ සිේධසථහනරට  ස යන සබහඹ ළඩි නිහ. 

ඒ නිහ තත් අධියණභඹ තත්ත්ඹට භථ භඩුඩර 

ශනහශොත්  ශම් රභඹ විධිභත් රභඹට ඳහරනඹ යන්න 

උත්හවඹක් දළ සශොත්  දළනට භථ භඩුඩරරට ශඹොස් න 

සිඹඹට 40ක්  සිඹඹට 50ක් ඳභණ ව ආයහවු ට ්රභහණඹ  ඉදිනා 

හරඹ තුශදී ීටට ඩහ අඩු වීශම් ්රණතහක් තිශඵනහ.  අශ්ත 

ංස තිඹ  භහජ භ ලටම්  ඒ යහීය යශන  ශබෞතිභඹ 

ලශඹන් රඵහ න්න ඵළනා ශදඹක් ඒ ඒ ඳහර්ලසඹන්ට රඵහ දීශම් 

අයස්ණින් තභයි  අපි මූම්භ 1988දී භථ භඩුඩර නිර්භහණඹ 

යන්නට අදහශ  ඳනත  ශනහශ .  

භථ භඩුඩරරට අලය ම්පි ද්රය  ශඩස  පුටු 

ම්ඵන්ධශඹන්  ළටලුක් නළවළයි කිඹරහ අපි විලසහ යනහ. 

අපි දළනටභත් අභහතයහංලඹ භගින් ඒ  අලය  ශේ ළඳයීශම් ළඩ 

පිළිශශක් ක්රිඹහත්භ යශන ඹනහ. ඒ හශේභ  දළනටභත් 

භථයණඹ වහ පුහුණු නිරධහනාන් ඉන්නහ. පුහුණු නිරධහනාන් 

ලශඹන් අලුතින් 17 ශදශනකු ඵහ න්නත් ටයුතු ශහ. ඒ 

හශේභ උතු ස ඳශහශත් විශලේ භථ භඩුඩරඹක් අභහතයතුභහශේ 

නහඹත්ඹ ඹටශත් ඳත් යන්නටත් ටයුතු ශහ.  

ඒ තුළින් අධියණඹට ඹන්ශන් නළති විහ න්න පුළුන්  

ළටලු ්රභහණඹ අති භවත්. ද්රවිඩ බහහශනුත් ශම් ටයුතු 

යන්න පුළුන් පිනාක් ඵහ ළනීභට අපි දළන් ටයුතු ය 

ශන ඹනහ. විශේල පුහුණු වහ අසථහ දීරහ තිශඵනහ. ඒ 

නිහ අභහතයහංලඹ ඳළත්ශතන් ශශයන්නට ඕනෆ ළඩ ටයුතු 

සිඹ ටර  ශම් න විට අපි ය ශන ඹනහ.  

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  "හඳයහධී හයණහර දී  

අශනයෝනය වශඹෝඹ දළක්වීශම් ඳනත" ඹටශත් අද ඉදිනාඳත් ය 

තිශඵන ඒ නිඹභඹන්ටත් අපි අනුභළතිඹ රඵහ ත යුතුයි.  ීටට ශඳය 

අපි චීනඹ භඟත් ශභළනිභ ගිවිසුභට එශඹුණහ. අද  සසිඹහනු 

යජඹ භඟ ඇති ය න්නහ වු ශම් ගිවිසුම්ර ්රතිපරඹ ශම්යි.  

විශලේශඹන්භ නීතිශආ ආධිඳතයඹ සුයක්ෂිත ව යටක් අශ්තක්හ 

යන අඳ සිඹලු ශදනහටභ ර්තභහන භහජඹ තුශ ්රහවන 
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ඳහර්ම්ශම්න්තු 

ටයුතුරදී ශ හ  අන්තර් ජහරශඹන් ශ හ යට යට ට අතය 

ඇති න ඵළඳීම් ශනදහට ඩහ ්රඵර ශර තිශඵනහ. ඒ තුශ 

විවිධහහය ව අඳයහධ ශවෝ ඒ ම්ඵන්ධ ටයුතු හයණහරදී ඊට 

ඩහ ළඩි ්රණතහක් ඉසට සිේධ යන්නට තිශඵනහ. ඒ ඒ 

යට ට එක් වම්ඵන්ධශරහ  අශ්ත යශ ල නීතිශආ ආධිඳතයඹට 

තර්ජනඹක් න ඹම් කිසි ටයුත්තක් සිදු ශනහ නම් ඒ පිළිඵ 

ශතොයතු ස රඵහ ළනීශම් වළකිඹහ ශම් තුළින් රළශඵනහ.  භභ 

විසතයහත්භ ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ථහ යන්ශන් නළවළ.  ස 

අභහතයතුභහත් ඒ ඳනශත් තිශඵන සිඹලු ශේ ට පිළිඵ බහ 

දළනුත් ශහ.  ඒ නිහ අශ්ත නීතිශආ ආධිඳතයඹ යට තුශ සුයක්ෂිත 

කිරීශම් ළඩ ටයුත්ත තත් පුළු ට කිරීභ තභයි අපි ශම් නිශඹෝ 

අනුභත කිරීභ තුළින් ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන්.  

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  ඒ හශේභ ෆභ ග්රහභ  නිරධහනා 

භවත්භශඹකුට භ තභන්ශේ ්රහශේීයඹ ශ ටම් ශො ලඨහඹට ඵර 

ඳළළත්ශන ඳනාදි හභදහන විනිලසචඹහය ඳත්වීම් රඵහ ශදන්න 

ටයුතු යනහ. භභ ටාතන විධිඹට ඒ ඒ අඹට ඹම් 

ළදත්භක්  රඵහ ශදන තනතුයක්. නියන්තයශඹන්භ ජනතහ 

එක් ළශටන නිරධහනාඹහ තභයි ග්රහභ නිරධහනායඹහ. ඒ නිහ 

ශනොශඹකුත් ්රලසනරට ස්හුණ දීශම්දී  ග්රහභ  නිරධහනාන්ට ශනදහ 

ඇති වුණු අඳවසුතහන් නළති වුණහඹ කිඹන වළඟීභ ශම් හභදහන 

විනිලසචඹහය තනතුය රළ දභත් භඟභ අං ම්පර්ණ ශනහඹ 

කිඹරහ භභ ටාතනහ. තත් ශඹෝජනහ යහශිඹක් ඉදිනාඳත් වුණහ. ඉදිනා 

හරඹ තුශ අභහතයහංලඹ ඳළත්ශතන් තත් හධනීඹ තීන්දු තීයණ 

රැශන එන්න අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.  

මූරහනහ සඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  ශම් නඩු වඵර ්රභහදඹ  ළන 

තභයි අද ශඵොශවෝ ශදශනක් ථහ ශශේ.  අලුත් ආඩුඩුරභ 

යසථහක් ෆදීශම් ටයුතු දළන් ක්රිඹහත්භ  ශමින් තිශඵනහ.  

 ස යවුෂස වකීම් ඇභතිතුභහශේ බහඳතිත්ශඹන් යුතු 

ඳහර්ම්ශම්න්තුශ  subcommittee එක් තිශඵනහ  court 

structure එ ශනස කිරීභ වහ. ්රලසනඹ තිශඵන්ශන් 

ශොතළනද  ළඩිපුය නඩු ටාය ශරහ තිශඵන්ශන් ශොතළනද   ඒහට 

ත යුතු විඳුම් ශභොනහද කිඹන හයණහ පිළිඵ  සිඹලු ඳක් 

නහඹඹන්ට  ඒ ඒ ඳක්ර නිශඹෝජිතඹන්ට ඒ මිටුට ගිටා ටරහ 

අදවස දක්රහ  ඒ වහ ශඹෝජනහ ඉදිනාඳත් යන්න පුළුන්. ඒ 

තභයි ශවොභ ක්රිඹහ දහභඹ. එශවභ නළති ආඩුඩුරභ යසථහට 

ඳනාඵහටාය අලුතින් අධියණ පිටාටුන්නට අඳට වළකිඹහක් 

නළවළ. ඒ නිහ ආඩුඩුරභ යසථහ අනු; ඳතින නීතිඹ අනු 

අපි ඒ ටයුතු ඉසට සිේධ ය ත යුතුයි.  ඉදිනාශආදී ශභෝටර් යථ 

්රහවන ඳනතට ශන එන ංශලෝධන  ශනසම් තුළින් 

යට නඩු රක්ඹක් විතය ්රභහණඹක් අධියණරට ඹන්ශන් 

නළති ශේයහ න්න පුළුන්භ රළශේවි කිඹහ අපි විලසහ 

යනහ.  එළනි භහජ තත්ත්ඹන්ට ළශශඳන අන්දභට; උචිත 

අන්දභට අශ්ත අභහතයහංලශආ ළඩ ටයුතු ශභශවඹහ ශන 

ඹනහ.  

ශම් න විට අඳයහධ නඩු විධහන ංග්රවඹට ංශලෝධන ඉදිනාඳත් 

යන්න අලය මිටුක් අපි ඳත් ය තිශඵන ඵත් අපි භතක් 

යන්නට ඕනෆ. සිවි ට නඩු විධහන ංග්රවඹට අලය  ංශලෝධන 

ඉදිනාඳත් යන්නත් මිටුක් ශම් න විට වදරහ තිශඵනහ.  ශම් 

සිඹ ටරභ ඉදිනා හරඹ තුශ ්රජහතන්ත්රහදී ්රහවඹ ලක්තිභත් යන 

 සණු හයණහ. ශම් සිඹ ටර ලක්තිභත් කිරීභ තුශ ඳභණයි අපි 

අශ්තක්හ යන යටක් අඳට නිර්භහණඹ න්ශන්. ඒ නිහ 

අධියණශආ සහධීනත්ඹ ළදත් හශේභ   නීතිශආ ආධිඳතයඹ 

සුයක්ෂිත කිරීභත් ළදත්. අන් යදහටත් ඩහ ශම් 

ආඩුඩුශන් අපි ඒ ටයුතුරට ්රස්ත්ඹ රඵහ දීරහ ටයුතු 

යනහඹ කිඹන එත් ශම් අසථහශ  දී භතක් යන්නට ඕනෆ.  

භභ දීර්ක ලශඹන් අදවස දක්න්ශන් නළවළ. භභ ටාතන 

විධිඹට ශවො අදවස යහශිඹක් ඉදිනාඳත් වුණහ. අපි ඒහට න් දීරහ 

ඉදිනා හරඹ තුශ ශම් අභහතයහංලශආ ළඩ ටයුතු  ශඵශවොභ 

හර්ථ ය ශන ඹන්නට තස්න්නහන්ශේරහ සිඹලු ශදනහශේභ 

වශඹෝඹ අශ්තක්හ යනහඹ කිඹන හයණහත් භතක් 

යමින් භහ නතිනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතුතියි.  

ීටශඟට    ස වි ජඹදහ යහජඳක් භළතිතුභහ.   

 
[අ.බහ. 5.02] 

 

ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ (අධිකරණ ශළ  

බුද්ධළවන අමළත්යතුමළ) 
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ - லற 

அகச்சதம் தைத்சரசண அகச்சதம்) 

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

Justice and Buddhasasana) 

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  අද දිනශආ හයණහ තුනක් 

පිළිඵ ඳළළති දීර්ක විහදඹ  දළන් අන් ශමින් ඳතිනහ.  

ඳශස්න හයණඹ  හඳයහධී  සණුරදී අශනයෝනය 

වශඹෝඹ රඵහ දීභ ම්ඵන්ධ අශ්ත ආඩුඩු  සසිඹහනු 

මූවහඩුඩුත් එක් අත්න් යන රද ගිවිසුභට අනුකර 

නිකුත් යන රද නිඹභඹයි. හඳයහධී හයණහර දී අශනයෝනය 

වශඹෝීතතහ දළක්වීශම් ඳනත ඹටශත් ශම් න විට අපි යහජයඹන් 

7ක් භඟ ගිවිසුම්රට එශඹිරහ තිශඵනහ.  සසිඹහනු මූවහඩුඩු  

චීන ශවොංශොං යහජයඹ  එක්ත් අයහබි එමිශර් ලස යහජයඹ  

ඉන්දිඹහ  තහයිරන්තඹ  ශඵරහයස ව යුක්ශර්න් යහජයඹ භඟ 

ශභළනි ගිවිසුභට ඇතුශත් න්න අපි ඳසු ගිඹ දිනශආදී ළබින ල 

භඩුඩරශආ අනුභළතිඹ රඵහ ත්තහ.  

විශලේශඹන්භ  සසිඹහනු මූවහඩුඩු කිඹන්ශන්  අද ඊශආ 

ශනොශයි   අපිත් භඟ දිගින් දිටභ වළභ දහභ ටාටපු ඉතහභ මිත්ර 

යහජයඹක්;  ජහතයන්තය ලශඹන් ෆභ අසථහදීභ ශ්රී රංහට 

වශඹෝඹ රඵහ දීපු මිතු ස යහජයඹක් ඵ වන් යන්න ඕනෆ. 

ඒ නිහ  සසිඹහ ළනි යහජයඹක් එක් ශභළනි ගිවිසුභට 

ඇතුශත් වීභ යටක් විධිඹට ශ්රී රංහට ඉතහභත් ළදත් නහ.  

ශදන හයණඹ  අධියණ ංවිධහන ඳනත ඹටශත් නිකුත් 

යන රද නිශඹෝඹයි. ඒ නිශඹෝඹ අනු ග්රහභ නිරධහනාන්  තභන් 

යහජහනා යන ඵර ්රශේලඹ පිටාටි ්රහශේීයඹ ශ ටම් ශො ලඨහඹ 

වහ නිර ඵරශඹන් හභදහන විනිලසචඹහය සන් ඵට ඳත්කිරීභ 

විශලේශඹන්භ ඔවුන්ශේ යහජහනාඹට ශදන ශෞයනීඹ 

තත්ත්ඹක් විධිඹටත් රනහ. ඒ හශේභ ඔවුන්ට ඹම්කිසි  

කීභකුත් ඒ තුළින් ඳළශයනහ. ඊටත් ඩහ එටා ුණණහත්භබහඹ 

අපි අඹ යන්ශන්  ග්රහභ  නිරධහනායඹහ හභදහන 

විනිලසචඹහයයඹකු ලශඹන් ටයුතු කිරීභ නිහ ඒ ්රශේලහසි 

ජනතහට තභ තභන්ශේ ටයුතු ය ළනීශම්දී දළඩි ඳවසුක් 

ඇතිවීභ නිහයි. ඒ ම්ඵන්ධ විශලේශඹන්භ අති ස 

ජනහධිඳතිතුභහට අශ්ත  තඥපතහ ඳශ යනහ. ග්රහභ   

නිරධහනාන්ට ශභළනි පිළිළනීභක් රඵහ දිඹ යුතුයි කිඹරහ එතුභහ 

ඉදිනාඳත් ශ භතඹ අනු අපි ඒ අදහශ නිශඹෝඹ ඉදිනාඳත් යමින් 

ශභභ තත්ත්ඹ ඇති යරහ තිශඵනහ.  

තුන්න හයණඹ වුශඩු   භථ භඩුඩර ඳනත ංශලෝධනඹ 

කිරීභයි. ඒ පිළිඵ ශම්  ස බහශ  ඳක්  විඳක්  ස 
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අභහතය ස ශභන්භ  ස භන්ත්රී ස දීර්ක ලශඹන් අදවස 

දක්න්නට ශඹදුණහ. භවය  ස භන්ත්රීතුභන්රහශේ අදවක් 

වුණහ  භථ භඩුඩරඹත් නිලසචිත ඳවසුම් ටාත හර්ඹහර 

ශොඩනළන්ම් ඳවසුම් ඇති  අධියණ ඳත්හශන ඹන 

ආහයඹටභ ඳත්හශන ඹන්නට ඕනෆඹ කිඹරහ. එඹ ශම් 

ඳනශත් අයස්ණක් විධිඹට භහ විලසහ යන්ශන් නළවළ. ශම් 

ඳනශත් අයස්ණ වුශඩු අධියණ රභශඹන් ඵළවළය මිත්රීයම් 

්රලසන වින රභඹක් ශොඹහ ළනීභයි.  

අධියණඹ තුශ ක්රිඹහත්භ න්ශන් නීතිශආ ආධිඳතයඹ 

කිඹරහ අපි දකිනහ  අපි පිළින්නහ.  භථ භඩුඩර තුළින්  

නීතිශආ ආධිඳතයඹ ක්රිඹහත්භ කිරීභක් ශනොශයි  අපි 

ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන්.  භථ භඩුඩරඹ තුශ තිශඵන්න ඕනෆ  

භනුයත්ශආ ආධිඳතයඹයි. එතළනදී ්රලසන වින්නට ඕනෆ 

නීතිඹ ළන තර් යරහ ශනොශයි  භනුසභ ළන  ටඳනහ 

යරහයි. ඒ ළටුම්රට බහජන වුණු  එශවභ නළත්නම් ම්ඵන්ධ 

වුණු ඳහර්ලසඹන්  ඒ ළටුම්රට ම්ඵන්ධ වීභ නිහභ 

ෛයක්හයඹන් විධිඹට  වි සේධහයඹන් විධිඹට භථ 

භඩුඩරඹට එන ඳහර්ලසඹන්   ඥපහතින් විධිඹට  මිත්රඹන් විධිඹට 

ආඳසු ශදය ඹළවීභ තභයි ශම් තුළින් ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන්. 

අධියණඹ තුශ ඒ යන්න අඳවසුයි. අධියණඹ තුශ තිශඵන 

adversarial system  එ ඹටශත් ්රතිවි සේධ ආ ටඳ තුශභයි 

අධියණඹ ක්රිඹහත්භ න්ශන්. අඳට යන්න ශදඹක් නළවළ. 

ශනත් වි ටඳඹක් නළති නිහ ඒ ක්රිඹහත්භ නහ. නස්ත් 

ශඵොශවෝ ටයුතු ම්ඵන්ධ අපි දීර්ක හරඹක් තිසශේ අධයඹනඹ 

යරහ තිශඵනහ. විශලේශඹන්භ ශම් ඳනත 1988 ඉරහ 

ක්රිඹහත්භ නහ. ඊට ශඳය  එක්දවස නසිඹ ඳනස ණන්රත් 

ශභළනි ඳනතක් ක්රිඹහත්භ වුණහ. 

ශම් තුශ හර්ථත්ඹ අඳට භනින්න තිශඵන  ශවොභ මිම්භ 

තභයි   භථ භඩුඩරරට ඉදිනාඳත් න  ළටුම්ම්න් ශොඳභණ 

්රභහණඹක්  භථඹ ශනහද කිඹහ රහ ඵළලීභ. 2015 අවු සේශේ  

සිඹඹට 47.7ක් භථඹට ඳත් ශරහ තිශඵන  ඵ අපි ශඳන්නුහ.  

ඒ කිඹන්ශන්  විලහර ්රතිලතඹක්. නඩු ඳණසදහවට ළඩි 

්රභහණඹ ංයහශ ටන අපි  ඉදිනාඳත් ශහ. ඳසු ගිඹ අවු සදු 

ඳශවේ භසතඹ විධිඹට  අයශන ඵළලුහභ සිඹඹට ඳණවට ළඩි 

ආයවු ට ්රභහණඹක් භථ භඩුඩරම්න්  විහ තිශඵනහ. ඒ 

ඉතහභත්භ ඉවශ ්රතිලතඹක්. ුණණහත්භබහඹ ඒ තුශ  තිශඵනහ. 

ශම් භථරට එශශමන  ඳහර්ලස සන්ට  ෛයඹ  ශරෝධඹ  

ඊර්යහ  හශේ ශේ ට ර්ධනඹ ය න්ශන් නළති   නළතත් 

තභන්ශේභ  ශම්භ රැ නිමින්  බිම් අඟරට මිනී 

භයහන්ශන් නළති  සුවදීයම්  ඒ ශො ටරන්ට  ්රලසන  විදහශන 

ජීත්වීශම් ඳනායඹක් වදන එ අඳට  හුඟක් ළදත් ශනහ. 

අධියණඹක් තුළින් රඵන විඳුභට ඩහ  ශම් භථ භඩුඩරඹ 

තුළින් රඵන විඳුභ සිඹ දවස ුණණඹ  ටිනහභක් තිශඵනහ. 

ඒ වහ නීතිභඹ ඵරඹක් දීභ තභයි  ශභභගින්  සිේධ යන්ශන්. 

ීටට වස්ර ශදට ම්න් ජීත්ශච්ච ඇනාසශටෝ ල ට කිඹන  

දහර්ලනිඹහ කිඹහ තිශඵන්ශන්  "At his best,  man is the noblest 

of all animals; separated from law and justice he is the 

worst" කිඹරහ. "ශරෝශආ ඉන්න  ත්ඹන්ශන්  උත්තරීතයභ, 

උතුම්භ  ත්ඹහ තභයි  භනුයඹහ. වළඵළයි  ඔහු නීතිශඹන් ඉත් 

වුශණොත්  ශරෝශආ ඉන්න නයභ තහ  "කිඹන එයි. එභ නිහ 

තභයි අද ්රජහතන්ත්රහදී ශරෝශආ වළභ යටක්භ වඬහ  

ඉ ටරන්ශන්, "අඳට  ඕනෆ ශන ශභොකුත් ශනොශයි, අඳට  ඕනෆ,  

නීතිශආ ආධිඳතයඹයි" කිඹහ.   

මිට ම්න්  ස භන්ත්රීතුභන්රහ කි හ හශේ  2015 ජනහනා  8 

නදහ අපි ජනහධිඳතියණඹට ඹනශොට අශඳන් වු සත් ඔඹ 

කිඹන එක්ත් ඉ ටලුශ  නළවළ. ඵඩු මිර අඩු යන්න ඉ ටලුශ ත් 

නළවළ. න්න ඉ ටලුශ ත් නළවළ. ශ ට ශදොය ට ඉ ටලුශ ත් 

නළවළ. "අඳට  නීතිශආ ආධිඳතයඹ තිශඵන යටක් ශදන්න" කිඹහ 

විතයයි  ඉ ටලුශ .  භහනහත්භතහඹ තිශඵන  යටක් ශදන්න " 

කිඹහ විතයයි ඉ ටලුශ . ෆභ ජහතිශඹකුටභ, ෆභ 

ආමිශඹකුටභ, ෆභ බහහක් ථහ යන ශශනකුටභ   

භහන අයිතිඹක් ඇති ඵ පිළින්න,  නීතිශආ ආධිඳතයඹ 

තිශඵන යටක් ශදන්නඹ කිඹහ තභයි ඉ ටලුශ . ඒ ඓතිවහසි 

ශන ළන භභ නියන්තයශඹන් කිඹනහ,  ්රජහතන්ත්රහදශආ 

ංර්ධන ඉතිවහඹ ම්ඹන ද  එඹ ම්ඹළශ වි.   

1215 ශඳඵයහනා  භහශආ අත්න් ශ Magna Carta 

Agreement  එශන් ඳසශේ  ්රජහතන්ත්රහදී ඉතිවහශආ ළදත්භ 

න්ධි සථහනඹ නිටුවන් ශන්ශන්  ශ්රී රංහ කිඹන පුංචි දඳශත් 

ජනහනා 8 නදහ වි්තරඹයි.  ඒ තභයි  2015 ජනහනා භහශආ 8 

නදහ ඳළළත්ව  භළතියණඹ. ඒ දළනටභ ඉතිවහ ශඳොතට  

එතු ශරහ තිශඵනහ. ඒ තුශ ආඩුඩුක් විධිඹට අඳ තුශ 

තිශඵන  යුතුභ වහ  කීභ  තභයි  නීතිශආ ආධිඳතයඹ ආයක්හ 

ය න්න එ.  නීතිශආ ආධිඳතයඹ ආයක්හ කිරීභ තුශ  අඳ 

භනුසභ කිඹන  එ අභත ය ශම් නීතිශආ ආධිඳතයඹ 

ආයක්හ ශශොත් ඇති ළඩක් නළවළ. භහනුෂිත්ඹ  දඹහ  

අනුම්ඳහ   සණහ වදත්ර පිනාච්ච මිනිසසු  ජීත්ශන 

භහජඹක් අපිට ඕනෆ. නීතිශආ ආධිඳතයඹ ආයක්හ යන භන්භ 

ආභ දවමින්  චර්ඹහ ධර්භශඹන්  පි සණු මිනිසසු ශෝ ලඨහඹක් 

- ශවෝදයත්ශඹන් එට ජීත් ශන්න පුළුන් මිනිසසු 

ශො ලඨහඹක් නිර්භහණඹ කිරීභ වහ ස්ම් පිඹය ළනීභ 

ආඩුඩුශ  යුතුභක්   කීභක්.  ඒ  හශේභ  ඊට වශඹෝඹ 

දළක්වීභ  ශම් ඳහර්ම්ශම්න්තු   නිශඹෝජනඹ යන  ඕනෆභ භවජන 

නිශඹෝජිතශඹකුශේ  යුතුම්ක් ද    කීභක් ද  වී තිශඵනහ. 

එළනි උත්තරීතය ඉරක්ඹක්  යහ  අඳ ශම් ඹන භශන්දී 

ඳක්  විඳක් ශේදඹකින්  ශතොය  අද අදවස  ්රහල ශ  
සිඹලුභ භළති ඇභති ස ශභඹ අඹ ය, ටිනහභ පිළි අයශන 

අද  අදවස ්රහල කිරීභ ශම් ඳහර්ම්ශම්න්තු ම්්රදහඹට එතු ශ 

ඉතහභත්භ ටිනහ ුණණහංඹක්  විධිඹට අපි රන්නට  ඕනෆ. ශම් 

ඳහර්ම්ශම්න්තු ර්බශආ තිශඵන ශෞයඹ ආයක්හ ශ, 

ඳහරනඹක් විධිඹට  ඳහර්ම්ශම්න්තුශ  තිශඵන ්රමිතිඹ ආයක්හ 

ශ අසථහක් විධිඹට ශභඹ නිටුවන් යන්නට ඕනෆ. ඒ 

එක්භ අද දිනශආ දිගින් දි ටභ ථහ යන අතයතුශර්  

ඵන්ධනහහය  පිළිඵ, ඵන්ධනහහය රැදවිඹන්  පිළිඵ  තිශඵන 

්රලසන   යහශිඹක් ථහ ශහ.  

ඒ අදවසුත් ඉතහභ ටිනහ. අඳත් දන්නහ  ශම් ඵන්ධනහහය 

ඉදි ය තිශඵන්ශන් යශ ල විලහර ජන ශොටක් ශම්හ ඇතුශශේ 

හ ටය තිඹන්න ශනොන ඵ. නස්ත්  අහනහට ශම් යශ ල 

ඵන්ධනහහය ඉදි ශ උදවිඹශේ ඒ ඉරක් ඉක්භහ ගිටාන්  කුභන 

ශවේතුක් නිහ ශවෝ ළරැදිරට ඳළටම්රහ  අඳයහධරට 

ළ සන් ඵට ඳත් ශරහ  භව ස යද සන් ඵට ඳත් 

ශරහ අද ඵන්ධනහහය පිනාරහ තිශඵනහ. 17 000ට ළඩි 

්රභහණඹකින් අද ඵන්ධනහහය පිරී ගිටාන් තිශඵනහ.  

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  ශභටා අහනහන්ත 

හයණඹ  ශම් බහශ ත්  ස්ළුභවත් යශ ලභ ජනතහශේත් 

අධහනඹ ශඹොස් න්න ඕනෆ හයණඹ ශම්යි. අද 

ඵන්ධනහහයත ශරහ ඉන්න පිනාශන් සිඹඹට 45ට ළඩි 

්රභහණඹක් ඵන්ධනහහයත ශරහ තිශඵන්ශන් භත් ද්රය ළරැදි 

ම්ඵන්ධයි. භවය උදවිඹ භත් ද්රය ළරැදි ම්ඵන්ධ 

ශනොවුණත්  ඒ ඵන්ධනහහයත ශරහ තිශඵන ළරැදි දිවහ 

ඵළලුහභ  භත් ද්රයරට ඇේඵළටා ශරහ ති දශම් ශවේතු භත 

ශොයම් කිරීභ ඹනහදී ශනත් අඳයහධ සිදු යන්න ගිටාන් තභයි 

එශවභ ඵන්ධනහහයත ශරහ තිශඵන්ශන් කිඹහ ශඵොශවොභ 

ඳළවළදිම්යි. ඒ අනු නිලසචිතභ කි ශනොවළකි වුණත්  දශ 

499 500 



ඳහර්ම්ශම්න්තු 

ලශඹන් ත්ශතොත් අද ඵන්ධනහහයර සිටින රැවිඹන්ශන් 

සිඹඹට 55 සිට සිඹඹට 60 දක්හ ්රභහණඹක්ත් ශම් භත් කුඩු ව 

භත් ද්රය බහවිතඹ ව ඒහට ඇේඵළටාවීභ ශවේතුශන් තභයි 

ඵන්ධනහහයත ශරහ තිශඵන්ශන්. ශම් ශඩංුණ යනඹට ඩහ 

ඉතහභ ඵයඳතශ යනඹක්. ස්ළුභවත් ජහතිඹක් විනහල වීශම් 

තර්ජනඹක්  අදහනභක් තිශඵන හයණඹක් විධිඹට ශම් 

පිළිඵත් අපි අලුතින් ඹභක් ටාතරහ ඹම් ඹම් පිඹය ත යුතු 

හරඹ එශඹිරහ තිශඵනහඹ කිඹන හයණඹ භහ භතක් යන්න 

ඕනෆ.  

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  ශම් න විට එ ටලුම් වට 

නිඹභ වුණු සිය සශෝ දශ ලශඹන් ත්ශතොත් 1 100ක් ඳභණ 

ඉන්නහ. ශභයින් බහඹක් ඳභණ උදවිඹ ළයදිහයශඹෝ වුණහට ඒ 

තීන්දු  තීයණ අහනහත්භ නළවළ. ශවේතු  ඒ  තීන්දුරට එශයටා 

ඔවුන් අයාඹහචනහ ඉදිනාඳත් ය ති දභයි. අයාඹහචනහ ඹනහදිඹ 

සිඹ ටර අන් වුණු  නඩු ටයුතු ශනොභළති  එශවත් එ ටලුම් වට 

නිඹභ වුණු ඒ රැවිඹන් ම්ඵන්ධ ශොඹහ ඵරන්න භභ ශභභ 

අභහතයහංලඹ බහය ළනීභට ශඳය ඳටන්භ විරහභ රත් 

ශරේසඨහධියණ විනිලසචඹහයතුභන්රහශන්  භන්විත මිටුක් 

ඳත් ය තිබුණහ. ඒ භන්න් අඳ ඒ පිළිඵ සිඹලු  සණු අධයඹනඹ 

යරහ  පුේරඹන් එ එක්ශනහ පිළිඵ ශන ශනභ 

ශතොයතු ස අයශන  ශම් ශන ශොට 182ශේ එ ටලුම් ශවේ 

දඬුභ ජීවිතහන්තඹ දක්හ සිය දඬුභ ලශඹන් ඳනාර්තනඹ ය 

තිශඵනහ. ඒ අති ස ජනහධිඳතිතුභහ ඹටශත් තිශඵන ඵරඹ 

ඹට ශත්යි. අශ්ත නිර්ශේලඹට එතුභහ එඟතහ ඳශ කිරීභ තුශ ඒ 

ශේ සිේධ ශහ. තත් වළටශදශදශනක් පිළිඵ අඳ අති ස 

ජනහධිඳතිතුභහට නිර්ශේල ඉදිනාඳත් ය තිශඵනහ. ඒ එක්භ 

එ ටලුම් වට නිඹභ වුණු ඉතිනා රැවිඹන් ම්ඵන්ධත් ශම් රභඹ  

එකින් එ අනුභනඹ යමින්  අඳ ඔවුන්ටත් ශදන්න පුළුන් 

වනඹ රඵහ ශදනහ.  

ශභභ හරඹ ශම් එ ටරහ භළරීභ කිඹන දඬුභ දළඩි විහදඹට 

රක් ය ත්ත හර සීභහක් ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. 

විශලේශඹන්භ අද භයණ දඬුභ නීති ශඳොශත් තිශඵන යට ට වනා 

අඩුයි. යට ට 40ක් හශේ අඩු ්රභහණඹ තභයි ශම් දඬුභ 

ශදන්ශන්. විශලේශඹන්භ ශම් අතය ඵහුතය යට ට ්රභහණඹ 

ති ශඵන්ශන් ආසිඹහශ යි. European Union එශක් යටර ශභභ 

දඬුභ ම්පර්ණශඹන් ඉත් ය තිශඵනහ. ඇශභනාහ එක්ත් 

ජනඳදශආ ්රහන්ත කීඳඹ විතයක් භයණ දඬුභ ක්රිඹහත්භ 

ශනහ. අශ්ත යශ ල 1976දී ්රහශඹෝගි අත්ටාටුවීභක් -practical 

moratorium එක්- ඹටශත් භයණීඹ දඩුඩනඹ සිේධ ය 

තිශඵනහ. එඹ යරහ දළනට අවු සදු 40ක් ත ශරහ තිශඵනහ. 

1976දී අහන ලශඹන් එ ටරහ භයහ තිශඵන්ශන් "ශවො ඳපුහ" - 

"the good heart" - නභළති ටාය සහයි.  ඒ නිහශදෝ -භහ දන්ශන් 

නළවළ.- එක් ඳටන් භයණීඹ දඩුඩනඹ වහ ජනහධිඳති සන් 

අත්න් ශනොකිරීශම් ශවේතු භත එභ දඩුඩනඹ ක්රිඹහත්භ වුශඩු 

නළවළ. ශම් න විට අඳ ඉන් ඔේඵට ගිටාන් තිශඵනහ.  

2008දී ඳභණ එක්ත් ජහතින්ශේ ංවිධහනඹ ේවිහර්ෂි 

ශඹෝජනහක් ඉදිනාඳත් ශහ. භයණ දඬුභ නීති ශඳොශත් තිශඵන 

යට වුණත් ්රහශඹෝගි එඹ ක්රිඹහත්භ ශනොය තඵහළනීශම් 

එඟතහක්  moratorium එක් ඉදිනාඳත් ශහ. අඳ ය 

ණනහක් එඹට ඳක් ඡන්දඹ දීරහ තිශඵනහ. නස්ත් ඳසු ගිඹ 

අවු සදු ශදතුන හරඹ තුශ ඹම්කිසි ශවේතුක් නිහ අපි එඹට 

ඳක් ඡන්දඹ ඳහවිච්චි යරහ නළවළ. එශවත් ශම් ශර් නළත 

එභ ශඹෝජනහ ඉදිනාඳත් යනශොට ශ්රී රංහ යහජයඹක් විධිඹට 

එඹට ඳක් ඡන්දඹ ශදන්න ටයුතු ය තිශඵනහ. අද ශ්රී 

රංහශ  භයණීඹ දඩුඩනඹ ක්රිඹහත්භ ශනොවුණත් එඹ ඹම්කිසි 

භ ලටභට ්රලසනවත තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ තිශඵනහ.  

විශලේශඹන් GSP වන අඳට රඵහ ළනීශම්දී  
යුශයෝඳහයඹට අශ්ත භත්ය ශශහභ ම්ඵන්ධශඹන් ශ 
තවනභ ඉත් යළනීශම් ටයුතුරදී අශ්ත යශ ල තිශඵන භවය 
නීති පිළිඵ  ජහතයන්තය ්රමිතිඹට ඩහ ඳවළින් තිශඵන නීති 
රභශ ද පිළිඵ දිගින් දිට හච්ඡහ ශරහ තිශඵනහ. භයණීඹ 
දඩුඩනඹත් එ හයණඹක්. එඹ ම්ඵන්ධශඹන් ඉදිනාශආදී කුභක් 
ශ යුතුද කිඹන හයණඹ පිළිඵ ශම් ඳහර්ම්ශම්න්තුශ   ස 
භන්ත්රීතුභන්රහ තීයණඹක් ත යුතු තිශඵනහ. ශම් පිළිඵ 
ඳහර්ම්ශම්න්තුශ   ස භන්ත්රීතුභන්රහ විසින් නිලසචිත ලශඹන්භ 
නු රඵන තීන්දු කුභක්ද කිඹහ දළන ළනීභ වහ ඉදිනාශආදී 
ටයුතු යන්න අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.  

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  අද දිනශආ ඉදිනාඳත් ව අදවස -
ආඩුඩු ඳක්ඹ ව විඳක්ඹ නිශඹෝජනඹ යමින් ථහ ශ 
ෆභශදනහශේ අදවස- ශඵොශවොභ ළදත්. විශලේශඹන්භ අද දින 
ම්භත යන ඳනත් ශටුම්ඳත  නිඹභඹ ව නිශඹෝ ළන 
ඳභණක් ශනො  අනහතශආ අශ්ත යට නීති ක්ශේත්රඹ කුභන 
දිලහට භන් ශ යුතුද  අනහතශආ අශ්ත නීති ්රතිඳත්ති 
ශශේ ස විඹ යුතුද කිඹන හයණහ ම්ඵන්ධත් ඉතහභ 
ළදත් අදවස අද ්රහල ශ සණහ. ඒ නිහ ඒ අදවස ්රහල 
යපු සිඹලු භළති ඇභති සන්ට ආඩුඩු විධිඹටත්  අධියණ 
අභහතයයඹහ විධිඹටත් භශේ ශෞයඹ  ්රලංහ ශම් අසථහශ දී 
ඳශ ය සිටිනහ. අද ශම් විහදඹට න් ශදමින්  ශභභ 
ඳහර්ම්ශම්න්තුශ  රැඳී සිටිමින් ීටට වඹ දළක්ව සිඹලු භළති 
ඇභති සන්ටත්  භශේ ශෞයනීඹ සතුතිඹ ඳශ යනහ. ශභභ 
ටයුතු හර්ථ යළනීභ වහ භශේ නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ  
අධියණ අභහතයහංලශආ ශ ටම්තුභහ ඇතුළු සිඹලු නිරධහනානුත් 
භට රඵහ දුන් වශඹෝඹ ශනුශන් එතුභන්රහට භශේ සතුතිඹ 
ඳශ යමින් භශේ අදවස දළක්වීභ මින් අහන යනහ. 
ශඵොශවොභ සතුතියි.   

 

 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත් විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 
 

අධිකරණ වංවිධළන ඳනත්: නිවයෝග 
லறத்துகநச் சட்டம்: எழுங்குறறகள் 

JUDICATURE ACT: REGULATIONS 

 
ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ 

ඉදිනාඳත් යනහ:  

"1978 අං 2 දයන අධියණ ංවිධහන ඳනශත් 45 ළනි න්තිඹ භඟ 

කිඹවිඹ යුතු එභ ඳනශත් 61 ළනි න්තිඹ ඹටශත් අධියණ 

අභහතයයඹහ විසින් හදන රදු  2016 ශඳඵයහනා 18 දිනළති අං 

1954/34 දයන අති වි ශලේ ළ ල ඳත්රශආ ඳශ යනු රළඵ  2016.03.08 

දින ඉදිනාඳත් යන රද නිශඹෝ අනුභත ශ යුතු ඹ."  

     
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත් විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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[ ස (ආචහර්ඹ) විජඹදහ යහජඳක් භවතහ] 
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වමථ මණ්ඩ (වංවෝධන) ඳනත් වකටුම්ඳත් 
த்றஸ் சகத (றதத்ம்) சட்டதோனம் 

MEDIATION BOARD (AMENDMENT) BILL 

 
වද ලන ලර කියීමවම් නිවයෝගය කියලන දී. 
இண்டரம் றப்தறற்கரண கட்டகப ரசறக்கப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 
ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  "ඳනත් ශටුම්ඳත දළන් 

ශදන ය කිඹවිඹ යුතුඹ" යි භහ ශඹෝජනහ යනහ. 

 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත් විය. 
ඳනත් වකටුම්ඳත් ඊ  අනුකල වද ලන ලර කියලන දී.   
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, சட்டதோனம் இண்டரம் தொகநரக றப்தறடப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read a Second time. 

 
මතු ඳෂලන වයෝජනළල වභළ වම්මත් විය.: 
''ඳනත් වකටුම්ඳත් පූර්ණ ඳළර්ලිවම්න්තු කළරක වභළලක  ඳෆලරිය 

යුතු ය.'' - [ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ] 
லர்ரணறக்கப்தட்டது. 

"சட்டதோனம் தொழுப் தரரளுன்நக் குழுவுக்குச் சரட்டப்தடுரக" - 

[ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ] 

Resolved: 

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

[The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe.] 

 
කළරක වභළවලටාදී වකළ බන දී. 
[මූළවනළරඪ ගරු මන්ත්රීතුමළ මූළවනළරඪ විය.] 
குழுறல் ஆரப்தட்டது. 

[ரண்தைறகு கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள் கனக 

கறத்ரர்கள்.] 

Considered in Committee. 

[MR. PRESIDING MEMBER in the Chair.] 

 
1 සි  3 වත්්ව ලගන්ති ඳනත් වකටුම්ඳවත්ටා වකො ව්ව ශෆටිය  

තිබිය යුතු යයි නිවයෝග කරන දී. 
1ஆம் ரசகத்றலிதந்து 3ஆம் ரசகம் க சட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

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

ප්රඥපප්ති ලගන්තිය වශ නළමය ඳනත් වකටුම්ඳවත්ටා වකො ව්ව 
ශෆටිය  තිබිය යුතුයයි නිවයෝග කරන දී.  

ඳනත් වකටුම්ඳත්  වංවෝධන රටාත්ල ලළර්ත්ළ කරන දී.  
சட்டரகு ரசகதொம் கனப்தைம் சட்டதோனத்றன் தகுறரக இதக்க 

மண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

சட்டதோனம் றதத்றன்நற அநறக்கக தசய்ப்தட்டது. 

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

Bill reported without Amendments. 

 

ගරු (හචළර්ය) විජයදළව රළජඳ්ව මශත්ළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මූරහනහරූඪ  ස භන්ත්රීතුභනි  "ඳනත් ශටුම්ඳත දළන් 

තුන්න ය කිඹවිඹ යුතුඹ"යි භහ ශඹෝජනහ යනහ. 
 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත් විය. 
ඳනත් වකටුම්ඳත් ඊ  අනුකල තුන් ලන ලර කියලළ වම්මත් 

කරන දී.  
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, சட்டதோனம் தோன்நரம்தொகந றப்தறடப்தட்டு 

றகநமற்நப்தட்டது. 

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

 

 
කේත්ෆබීම 

எத்றகப்தை 
ADJOURNMENT 

 

ගරු ්වහමන් කිරිඇේ  මශත්ළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I move, 

"That Parliament do now adjourn".   
 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත් විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳළර්ලිවම්න්තුල ඊ  අනුකල අ. භළ.5.25   අද දින වභළ 

වම්මතිය අනුල  2016 ජූලි මව 20 ලන බදළදළ අ.භළ. 1.00 ලන වත්්ව 
කේ ගිව ය. 

அன்தடி தற.த. 5.25 றக்கு தரரளுன்நம், அணது இன்கந 

லர்ரணத்றற்கறங்க, 2016 தகன 20, தைன்கறக தற.த. 1.00 

றக எத்றகக்கப்தட்டது. 

Adjourned accordingly at 5.25 p.m. until 1.00 p.m. on  Wednesday, 

20th, July, 2016, pursuant to the Resolution of Parliament of this Day.  
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වෆ.යු. 
 
ශභභ හර්තහශ  අහන ස්ද්රණඹ වහ සකීඹ නිළයදි ශ යුතු තළන් දක්නු නාසි භන්ත්රීන් මින් පිටඳතක් ශන නිළයදි ශ යුතු 
ආහයඹ එටා ඳළවළදිම් රකුණු ශොට  පිටඳත රළ ද ශදතිඹක් ශනොඉක්භහ ශෆන්වළඩ් ංසහය ශත රළශඵන ශේ එවිඹ යුතුඹ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குநறப்தை 
 

உதப்தறணர் இதறப் தறப்தறற் தசய்றதம்தைம் தறக றதத்ங்ககபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அகணப் தறக 

றதத்ப்தடர தறற கறகடத் இத ரங்களுள் யன்சரட் தறப்தரசறரறதக்கு அதப்தைல் மண்டும். 
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ශෆන්වළඩ් ලළර්ත්ළ  

වකොෂඹ 5  වඳොේවශේන්වගොඩ  කිරුෂඳන ඳළර  අංක 163 දරන වහථළනවයටා ිළටාටි 

රජව  ප්රලිත්ති වදඳළර්ත්වම්න්තුවේ ිළටාටි රජව  ප්රකළන කළර්යළංවයන්  

ිල දී ගත් ශෆක. 
 

වමම ශෆන්වළඩ් ලළර්ත්ළල  www.parliament.lk වලබ් අඩවිවයන්  

බළගත් ශෆක. 

 

 

 

 

யன்சரட் அநறக்ககறன் தறறககப  

இன. 163, கறதனப்தகண வீற, ததரல்மயன்தகரட,  தகரழும்தை 5இல் அகந்துள்ப  

அசரங்க கல் றகக்கபத்றன் அசரங்க தபறதௌடுகள் அலுனகத்றல்   

தம் தசலுத்றப் ததற்தக்தகரள்பனரம். 

 

 

இந் யன்சரட் அநறக்ககக www.parliament.lk தம் இகத்பத்றலிதந்து  

தறறநக்கம் தசய் தொடித்ம். 
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ශ්රී රංහ යජශආ ස්ද්රණ ශදඳහර්තශම්න්තුශ  ස්ද්රණඹ යන රදී. 


