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අ.භා. 1.00  පාර්ලිගම්න්ුරව රැසන විය.   

කථානායකුරමා [ගු කු ජයසූරිය මහයතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாராளுமன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூடியது.  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண்புமிகு கரு ஜயசூாிய] தகலகம 

வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m. 
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 

විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තා 
கணக்காய்வாளர் அதிபதியினது 

அறிக்கககள் 
AUDITOR-GENERAL'S REPORTS 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker)  

ශ්රී ලංකා ්රජාතාන්්රික සමාජවාදී ජනරජශආ ්ඩුක්රම 

වයවසථාාශ  544()  වයවසථාාව ්රකාරව  

· 2012 මුෙල් වර්ෂයාක සඳහා විගණකාධිපතිවරයාකාශ  
වාර්තාශ  හයාකවැනි කාඩුඩශආ XXV ශකොටස; 

· 2013 මුෙල් වර්ෂයාක සඳහා විගණකාධිපතිවරයාකාශ  
වාර්තාශ  හයාකවැනි කාඩුඩශආ XI, XII, XIII හා XIV 
ශකොටසථ; 

· 2014 මුෙල් වර්ෂයාක සඳහා විගණකාධිපතිවරයාකාශ  
වාර්තාශ  ශෙවැනි කාඩුඩශආ XX ශකොටස  තුමන්වැනි 
කාඩුඩශආ VI ශකොටස සහ හයාකවැනි කාඩුඩශආ I, II, III, 
IV, V, VI, VII, VIII, IX හා X ශකොටසථ;  සහ 

· 2014 මුෙල් වර්ෂයාක සඳහා විගණකාධිපතිවරයාකාශ  
වාර්තාශ  ශෙවැනි කාඩුඩශආ XII හා XIII ශකොටසථ සහ 
තුමන්වැනි කාඩුඩශආ IV ශකොටස 

මම ඉදිරිපත් කරමි. 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහයතා සඋසසන අධායාපන හයා 

මහයාමාර්ග අමාතයුරමා සහය පාර්ලිගම්න්ුරග  
සභානායකුරමා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற்றும் 

தநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப 

முதல்வரும்) 

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 

ගරු කාානායාකකතුමමනි  "එකී වාර්තාශ  එකී ශකොටසථ මුද්රණයාක 
කළ යුතුමයාක" යි මම ශයාකෝජනා කරමි. 

 

ප්රශ්නනය විමසන ලිනන්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

වාර්තාව මුද්රණය කළ ුතුරයයි ියගය ග කරන ලදී. 
அறிக்கக அச்சிடப்படக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 

ලිිළ ගල්ඛනාිනය ිළිතගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගු එසන.බී. ිනසානායක මහයතා සසමාජ සවිබල ගැන්වීම් හයා 

සුභසාධාන හයා කන්ද උඩර  උුමය ිළිතබඳ අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - சமூக வலுவூட்டல் 
மற்றும் நலன்புாி மற்றும் கண்டி மரபுாிகமகள் அகமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare and Kandyan Heritage) 
ගරු කාානායාකකතුමමනි  205) වර්ෂයාක සඳහා සමාජ 

සවිබලගැන්වීම් හා සුබසාධ්න අමාතයාං ශආ කාර්යාක සාධ්න 

වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. 

එම වාර්තාව ශසෞඛ්ය හා මානව සුබසාධ්නයාක  සමාජ 
සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ්ංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ශවත 
ශයාකොමු කළ යුතුමයාකැයි මම ශයාකෝජනා කරමි. 

 

ප්රශ්නනය විමසන ලිනන්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහයතා සඉඩම් සහය 

පාර්ලිගම්න්ුර ප්රතිසංසනකරණ  අමාතය හයා ණණ්ඩු පක්ෂග  
ප්රධාාන සංවිධාායකුරමා   
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க - காணி மற்றும் 

பாராளுமன்ற மறுசீரகமப்பு அகமச்சரும் அரசாங்கக் 
கட்சியின் முதற்மகாலாசானும்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 
ගරු කාානායාකකතුමමනි  නිපුණතා සංවර්ධ්න හා වෘත්තීයාක 

පුහුණු අමාතයතුමමා ශවුවශවන් 2053 වර්ෂයාක සඳහා ශ්රී ලංකා 

මුද්රණ ්යාකතනශආ වාර්ිකක වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අධ්යාපනයාක හා මානව සම්පත් සංවර්ධ්නයාක 
පිළිබඳ ්ංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ශවත ශයාකොමු කළ යුතුම යාකැයි 
මම ශයාකෝජනා කරමි.  

 

ප්රශ්නනය විමසන ලිනන්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

47(5) වන සනථාවර ියගය ගය ය ග්  

ිළිතගන්වන ලද වාර්තාව 
நிகலக்கட்டகள இல. 47 (5)இன்படி 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்கககள் 
REPORTS PRESENTED UNDER STANDING ORDER 

NO. 47(5) 
 

I 
ලසාලියන් සමාජයීය අධායාපන ගසාවාව සසංසනථාගත 

කිරීගම්   පන්  ගකුමම්පත  
லசாலியன் சமூக கல்விச் மசகவகள் 

(கூட்டிகணத்தல்)  சட்டமூலம்  
LASALLIAN COMMUNITY EDUCATION SERVICES 

(INCORPORATION) BILL 

“ලසාලියාකන් සමාජයීයාක අධ්යාපන ශසාවාව (සංසථාාගත කිමේශම්  නමැති 

පනත් ශකටුම්පත පිළිබඳ වාර්තාව".- [ ගරු චන්ද්රානි බඩුඩාර මහත්මියාක]  
 

පන්  ගකුමම්පත 2017 මැයි  මස 25  වන බ්රහයසනපතින්දා ගද වන 
වර කියවිය ුතුරයයි ියගය ග කරන ලදී.   

சட்டமூலம் 2017 மம 25, வியாைக்கிைகம இரண்டாம் முகற 

மதிப்பிடப்படக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Bill ordered to be read a Second time upon Thursday, 25th May, 
2017. 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

II 
 

ජාතයන්තර කාන්තා සහය ළමා අයිීනන් සුරැීමගම් 
සභාව සසංසනථාගත කිරීගම්   පන්  ගකුමම්පත 

சர்வமதச தபண்கள் மற்றும் பிள்களகளின் 

உாிகமகள் மபரகவ (கூட்டிகணத்தல்)  சட்டமூலம் 
INTERNATIONAL WOMEN'S AND CHILDREN'S RIGHTS 

COUNCIL (IWCRC) (INCORPORATION) BILL  

 “ජාතයන්තර කාන්තා සහ ළමා අයිතීන් සුරැකීශම් සභාව (සංසථාාගත 

කිමේශම්  නමැති පනත් ශකටුම්පත පිළිබඳ වාර්තාව".- [ගරු චන්ද්රානි 

බඩුඩාර මහත්මියාක] 

 
පන්  ගකුමම්පත 2017 මැයි  මස 25  වන බ්රහයසනපතින්දා ගද වන 

වර කියවිය ුතුරයයි ියගය ග කරන ලදී.   
சட்டமூலம் 2017 மம 25, வியாைக்கிைகம இரண்டாம் முகற 

மதிப்பிடப்படக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Bill ordered to be read a Second time upon Thursday, 25th May, 
2017. 

 
ගප් සම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගු ණර්.එම්. රංජි්  මද්දුම බණ්ඩාර මහයතා සරාජය 
පරිපාලන හයා කළමනාකරණ අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத்தும பண்டார - தபாது 

நிர்வாக மற்றும் முகாகமத்துவ அகமச்சர்) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු කාානායාකකතුමමනි  වැලිගම  ඌව පරණගම  වල්ලියාකද්ෙ 

යාකන ලිපිනශයාකහි පදිංචි එන්.එම්. අරුණ ාන්ත මහතාශගන්  ලැබුණු 
ශපත්සමක්  මම පිළිගන්වමි. 

 
ගු සජි්  ගප්රාමදාස මහයතා සියවාස හයා ඉිනකිරීම් 

අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ - வீடகமப்பு மற்றும் 

நிர்மாணத்துகற அகமச்சாா்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and 
Construction) 
ගරු කාානායාකකතුමමනි  ගාල්ල  ලබුදූව  වවෙය ීඨ  නිවාස 

සංකීර්ණශආ අංක )/)2 ෙරන සථාානශයාකහි පදිංචි ්ර්.ජී.්ර්.එසථ. 
රණතුමංග මහතාශගන් ලැබුණු ශපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගු රංජි්  අලුවිහයාගර් මහයතා 
(மாண்புமிகு ரஞ்சித் அலுவிஹாமர) 

(The Hon. Ranjith Aluvihare) 

ගරු කාානායාකකතුමමනි  මම පහත සඳහන් ශපත්සම් ශෙක 

පිළිගන්වමි. 

(1) මාතශල්  කටුශෙණියාක  පුංචිගම  අංක 40 ෙරන සථාානශආ 
පදිංචි සී.ති. ගමශ  මහතාශගන් ලැබුණු ශපත්සම; සහ 

(2) මාදිශපොල  කැඳන්ගමුව යාකන ලිපිනශයාකහි පදිංචි ඩබ්ලි .එම්. 
නිලන්ත විරමූරරියාක මහතාශගන් ලැබුණු ශපත්සම. 

 
ඉිනරිප්  කරන ලද ගප් සම්  මහයජන ගප් සම් ිළිතබඳ කාරක 

සභාව  පැවරිය ුතුර යයි ියගය ග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

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

ප්රශ්නනවල  වාිකක ිළිතුරු 
வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ශ්රීමාලි ලසන්තිකා නවර් න මහය් ය:ය  සහයන 

திருமதி. ஸ்ரீமாலி லசந்திகா நவரத்ன : நிவாரணம்  
MRS. SRI MALI LASANTHIKA NAWARATNE: RELIEF  

      

   860/’5) 

1. ගු බුද්ධික පතිරණ මහයතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

අග්රාමාතයතුමමා සහ ජාතික ්රතිපත්ති හා ්ර්ිකක කටයුතුම 
අමාතයතුමමාශගන් ඇූර ්ර ථනයාක - (2 : 

(අ  (i) ශ්රී ලංකා යුධ් හමුොශ   0) වන කාලතුමවක්  
ශරජිශම්න්තුමශ   අංක )4944 යාකටශත් ශසාවයාක 
කරන  දික්ඇල්ල ශල්කම්ශ  චමිත් අංජුල  මාර 
ශල්කම්ශ  යාකන නිලධ්ාරියාකා හමුො විනයාක නීති 
කඩකර ඇති බවත්; 

 (ii)  ශමොහු පිළිබඳ ක්රියාකාත්මක  ප පමේක්ෂණ 
නිසියාකාකාරව සිදු ශනො ප බවත්; 

 (iii) ශම් ශහාතුමශවන් අගතියාකට පත් ඔහුශ  බිරිඳ වන 
ශ්රීමාලි ලසන්තිකා නවරත්න යාකන අයාකට 
අසාධ්ාරණයාකක් සිදුවී ඇති බවත්;  

 එතුමමා ෙන්ශනහිෙ? 

(්  (i) උක්ත නිලධ්ාරියාකා පිළිබඳ පමේක්ෂණයාකක් සිදු 
කරන්ශන්ෙ; 

 (ii)  එශසා නම්  ඒ කවො සිටෙ; 

 (iii) ශ්රීමාලි ලසන්තිකා නවරත්න යාකන අයාකට සිදුවී ඇති 
අසාධ්ාරණයාක ශවුවශවන් සහනයාකක් ලබාදීමට යුධ් 
හමුොව මැදිහත් වන්ශන්ෙ; 

 (iv)  එශසා නම්  ඒ ශකශසාෙ;  

 යාකන්න එතුමමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශනහිෙ? 

(ඇ  ශනො එශසා නම්  ඒ මන්ෙ? 
 

பிரதம அகமச்சரும், மதசிய தகாள்கககள் மற்றும் 

தபாருளாதார அலுவல்கள்அகமச்சருமானவகரக் மகட்ட 

வினா: 

( அ) (i )  இலங்கக இராணுவத்தின் 06ஆம் பீரங்கிப் 

பகடயணியில் 65954ஆம் இலக்கத்தின் கீழ் 

பணியாற்றும் திக் எல்ல மலகம்மக சமித் அஞ்சுல 

குமார மலகம்மக எனும் உத்திமயாகத்தர் 

இராணுவ ஒழுக்க விதிககள மீறியுள்ளார் 

என்பகதயும்; 

 ( i i )  இவர் ததாடர்பாக நடத்தப்பட்ட விசாரகணகள் 

உாிய முகறயில் மமற்தகாள்ளப்படவில்கல 

என்பகதயும்; 

 ( i ii )  இதன் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட இவரது 

மகனவியான ஸ்ரீமாலி லசந்திகா நவரத்ன 

என்பவருக்கு அநீதி ஏற்பட்டுள்ளததன்பகதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

( ஆ) (i )  மமற்படி உத்திமயாகத்தர் சம்பந்தமாக 

விசாரகணதயான்று நடத்தப்படுமா 

என்பகதயும்; 
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 ( i i )  ஆதமனில், அது எப்மபாதிருந்து என்பகதயும்; 

 ( i ii )  ஸ்ரீ மாலி லசந்திகா நவரத்ன என்பவருக்கு 

ஏற்பட்டுள்ள அநீதி ததாடர்பாக அவருக்கு 

நிவாரணம் தபற்றுக்தகாடுப்பதற்கு இராணுவம் 

தகலயிடுமா என்பகதயும்; 

 ( iv )  ஆதமனில், அது எவ்வாறு என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( இ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs: 

(a) Is he aware that- 

 (i) the officer named,  Dick-Ella  Lekamge  
Chamith  Anjula  Kumara Lekamge, who 
serves in 06th Artillery  Regiment  in Sri 
Lanka Army under the  number 65954, has 
contravened the discipline of the Army; 

 (ii) the investigations  on  him  were not 
conducted in a proper manner; 

 (iii) an injustice has been caused to his wife, Sri 
Mali Lasanthika  Nawaratne, who has been 
prejudiced by this? 

(b) Will  he inform this House- 

 (i) whether an investigation  has been  carried 
out on  the  aforesaid  officer; 

 (ii) if so, since  when; 

 (iii) whether the Army makes an intervention  to 
provide some relief in regard  to the 
injustice caused to Sri Mali Lasanthika  
Nawaratne; and 

 (iv) if so, the manner in  which it will be done? 

(c) If not, why? 

 
ගු ුවන් විජයවර්ධාන මහයතා සණරක්ෂක රාජය 

අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு ருவன் விஜயவர்தன - பாதுகாப்பு இராஜாங்க 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 

ගරු කාානායාකකතුමමනි  අග්රාමාතයතුමමා සහ ජාතික ්රතිපත්ති 
හා ්ර්ිකක කටයුතුම අමාතයතුමමා ශවුවශවන් මා එම ්ර ථනයාකට 
පිළිතුමර ලබා ශෙනවා. 

(අ  (i) ඔ . හමුො විනයාක නීති කඩකර ඇති අතර  ඒ 
සම්බන්ධ්ශයාකන් විනයාකාුවකූලව කටයුතුම කර ෙඬුවම් 
කර ඇත. යුෙ හමුො ශසාවා කාලයාක තුමළ අනවසර 
විවාහවීම  යුෙ හමුො රමශ ෙශයාකන් පරිබාහිරව 
දුක්ගැනවිලි ඉදිරිපත් කිමේම යාකන විනයාක නීති කඩ 
කර ඇත. 

 (ii) නැත. යුද්ධ් හමුො නීතියාක අුවව පමේක්ෂණ විධිමත්ව 
හා විනිවිෙභාවයාකකින් යුතුමව සිදු කර ඇත. 

 (iii) නැත. යුද්ධ් හමුො නීතියාක අුවව වැරදි සඳහා 
විනයාකාුවකූලව කටයුතුම කර ෙඬුවම් ලබාදී ඇති 
අතර  ඒ ශහාතුමශවන් ඔහුශ  බිරිඳ වන ශ්රීමාලි 
ලසන්තිකා නවරත්න යාකන අයාකට අසාධ්ාරණයාකක් 
සිදුවී ශනොමැත. 

(්  (i) නැත. ෙැනටමත් පමේක්ෂණ සිදු කර විනයාකාුවකූලව 
පියාකවර ශගන ඇති බැවින් නැවත පමේක්ෂණයාකක් සිදු 
කිමේම අව ය ශනොශ . 

 (ii) අොළ ශනොශ . 

 (iii) අොළ ශනොශ .  

  යුද්ධ් හමුොව ශවතින් ශ්රීමාලි ලසන්තිකා නවරත්න 
යාකන අයාකට අසාධ්ාරණයාකක් සිදු වී ශනොමැති බැවින් 
ඇයාකශ  ගැටලු සඳහා සහනයාකක් ලබාදීමට යුද්ධ් 
හමුොශ  මැදිහත්වීමක් අව ය ශනොශ . 

  අොළ නිලධ්ාරියාකා සහ ඔහුශ  බිරිඳ අතර ෙැනට 
පවතින ්රවුල ඔවුන්ශ  විවාහක ජීවිතයාක පිළිබඳ 
ශපෞද්ගලික ගැටලුවක් බැවින්  ඒ පිළිබඳව කිසිදු 
්කාරයාකකින් යුද්ධ් හමුොවට මැදිහත්වීමට 
හැකියාකාවක්ෙ ශනොමැත. එශසාම අොළ නිලධ්ාරියාකා 
විසින් ශ්රීමාලි ලසන්තිකා නවරත්න යාකන අයාකට 
එශරහිව 2054.04.22 දින අවිසථසාශ ල්ල ගරු දිසා 
අධිකරණශආ අංක 7)08/දික්කසාෙ යාකටශත් 
දික්කසාෙ නක්වක් ශගොුව කර ඇති අතර  
205).50.03 දිනැති එම නක්ශ  තීන්දුව ්රකාරව 
ගරු අධිකරණයාක විසින් අොළ විවාහයාක විසුරුවා 
හරිමින් එම නිලධ්ාරියාකාශ  වාසියාකට දික්කසාෙ 
තීන්දුවක් ලබාදී එම තීන්දුව 2057.05.0) දින 
නියාකත කර ඇත.  

 (iv)  අොළ ශනොශ .  

(ඇ   අොළ ශනොශ .  
 

ගු බුද්ධික පතිරණ මහයතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කාානායාකකතුමමනි  මම ශම් සම්බන්ධ්ශයාකන් අතුමරු ්ර ථන 
අහන්ශන් නැහැ.   

 

මාතර ිනසනත්රික්කග  පළා්  මාර්ග සංවර්ධානය   වැය 
කළ මුදල 

மாத்தகற மாவட்ட மாகாண வீதிகளின் அபிவிருத்தி : 

தசலவிட்ட பணத்ததாகக 
DEVELOPMENT OF PROVINCIAL ROADS IN MATARA 

DISTRICT: MONEY SPENT 
1302/’5) 

4. ගු ඩලසන අලහයප්ගපුම මහයතා 
(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයතුමමාශගන් ඇූර ්ර ථනයාක - 
(1): 

(අ  (i) ෙ ණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධ්න අධිකාරියාකට අයාකත් 
මාර්ග කිශලෝමීටර් ්රමාණයාක  එක් එක් දිසථ්රික්කයාක 
අුවව ශවන් ශවන් ව ශයාකන් කවශර්ෙ; 

 (ii) එම ්රමාණයාක  පළාත් මාර්ග සංවර්ධ්න අධිකාරිශආ 
ශරාණිගත කිමේම්වලට අුවව ශවන් ශවන් ව ශයාකන් 
කවශර්ෙ; 

 (iii) 2053  2054  2054 සහ 205) යාකන වර්ෂයාකන්හි 
කාපට් අතුමරන ලෙ ෙ ණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධ්න 
අධිකාරියාකට අයාකත් මාතර දිසථ්රික්කශආ මාර්ග 
කිශලෝමීටර් ්රමාණයාක වර්ෂයාක අුවව ශවන් ශවන් 
ව ශයාකන් කවශර්ෙ; 

 (iv) ෙ ණු පළාත් සභාවට අයාකත් මාර්ග සංවර්ධ්නයාක 
කිමේමට හා නඩත්තුම කිමේමට ්රතිපාෙන සපයාකුව 
ලබන ්රභවයාකන් කවශර්ෙ; 
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 (v) 2053  2054  2054 සහ 205) යාකන වර්ෂයාකන්හි ඉහත 
්රභවයාකන් යාකටශත් මාතර දිසථ්රික්කශආ පළාත් 
මාර්ග සංවර්ධ්නයාක සඳහා වැයාක කරුව ලැබූ මුෙල් 
්රමාණයාක එක් එක් ්රභවයාක අුවව ශවන් ශවන් 
ව ශයාකන් කවශර්ෙ; 

 යාකන්න එතුමමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ? 

(්  ශනො එශසා නම්  ඒ මන්ෙ? 
 

மாகாண சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அகமச்சகரக் 

மகட்ட வினா: 

(அ) (i) ததன் மாகாண வீதி அபிவிருத்தி 

அதிகாரசகபக்கு உாித்தான வீதிகளின் கிமலா 

மீற்றர் அளவு, ஒவ்தவாரு மாவட்டத்திற்கும் 

அகமய தனித்தனிமய யாது என்பகதயும்; 

 (ii) மமற்படி அளவானது, மாகாண வீதி அபிவிருத்தி 

அதிகாரசகபயின் தரப்படுத்தல்களுக்கு அகமய 

தனித்தனிமய யாது என்பகதயும்; 

 (iii )  2013, 2014, 2015, 2016 ஆகிய ஆண்டுகளில் 

காப்பட் இடப்பட்ட ததன் மாகாண வீதி 

அபிவிருத்தி அதிகாரசகபக்கு உாித்தான 

மாத்தகற மாவட்டத்தின் வீதிகளின் கிமலா 

மீற்றர் அளவு ஆண்டுகளின் அடிப்பகடயில் 

தனித்தனிமய யாது என்பகதயும்; 

 ( iv )  ததன் மாகாண சகபக்கு உாித்தான வீதிககள 

அபிவிருத்தி தசய்வதற்கும், பராமாிப்பதற்கும் 

நிதி ஏற்பாடுககள வைங்குகின்ற மூலங்கள் 

யாகவ என்பகதயும்; 

 (v )  2013, 2014, 2015, 2016 ஆகிய ஆண்டுகளில் 

மமற்படி மூலங்களின் கீழ் மாத்தகற 

மாவட்டத்தில் மாகாண வீதிகளின் 

அபிவிருத்திக்காக தசலவிடப்பட்ட 

பணத்ததாகக ஒவ்தவாரு மூலத்துக்கும் அகமய 

தனித்தனிமய யாது என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Minister  of Provincial Councils and Local 
Government: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of kilometres of roads that come 
under the purview of the Southern 
Provincial Road Development Authority, in 
respect of each district separately; 

 (ii) that length, according to the gradings of the 
Provincial Road Development Authority, 
separately; 

 (iii) the number of kilometres of roads in the 
Matara District that come under the 
Southern Provincial Road Development 
Authority that were carpeted in 2013, 2014, 
2015 and 2016, separately; 

 (iv) the sources that provide funds for the 
development and maintenance of roads 
coming under the purview of the Southern 
Provincial Council; and 

 (v) the amount of money spent for the 
development of the provincial roads in the 
Matara District under the above sources in 
2013, 2014, 2015 and 2016 in relation to 
each source, separately? 

(b)   If not, why?  
 

ගු ෆයිසර් මුසනතාපා මහයතා සපළා්  සභා හයා පළා්  පාලන 

අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா - மாகாண சகபகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி அகமச்சர்) 

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 

ගරු කාානායාකකතුමමනි  එම ්ර ථනයාකට පිළිතුමර ශමශසායි. 

(අ   (i)   
 

 
 

 

 (ii)  

 

 (iii)    
 

 
 
 
 
 

 (iv)  1.  පළාත් නි ථචිත සංවර්ධ්න ්රොන 

  2.  පුනරාවර්තන මාර්ග නඩත්තුම 

  3.   ඩා හා මහා පරිමාණ වතුම ්ශ්රිත ්රශ   
මාර්ග (වතුම මාර්ග  

   (විශ ාෂ වයාපෘති මන්න් ශවන් වන ්රතිපාෙන  

  4.  ්ර්ිකක සංවර්ධ්න අමාතයාං ශආ ්රතිපාෙන 
මත ක්රියාකාත්මක මාර්ග සංවර්ධ්න වයාපෘතියාක 

  5.  පළාත් නි ථචිත සංවර්ධ්න ්රොන (විශ ාෂ  - 
ෙැයාකට කිරුළ වැඩසටහනට සමගාමීව  

  (v)  

(්    අොළ ශනොශ . 

ිනසනත්රික්කය  C පන්තිය සිනග 

කි.මී.  

D පන්තිය සිනග 

කි.මී.  

E පන්තිය සිනග 

කි.මී.  
ගාල්ල 387.24 271.90 13.35 

මාතර 288.45 243.32 - 

හම්බන්ශතොට 239.78 200.23 - 

එකතුමව 915.47 715.45 13.35 

631 632 

[ගරු ඩලසථ අලහප්ශපරුම මහතා] 

ිනසනත්රික්කය ිනග  කි.මී. 

ගාල්ල  672.49 

මාතර  531.77 

හම්බන්ශතොට  440.01 

එකතුමව 1,644.27 

වර්ෂයාක 
කාපට් අතුමරන ලෙ                                

මාර්ග කි.මී. ්රමාණයාක 

2013 24.10 

2014 11.844 

2015 0.528 

2016 19.99 

වර්ෂය 
පළා්  ියශ්නිකත 
සංවර්ධාන 
ප්රදාන ු.ය:. 

පුනරාවර්තන 
මාර්ග නඩ් ුර  

ු. ය:. 

විගශ්ාෂ වයාපිති 
සණර්ථික සං. 
අමා.ප්රතිපාදන  

ු.   ය:. 

කුඩා හයා මහයා 
පරිමාණ වුර 
ණශ්රිත ප්රග ශ් 
මාර්ග ු. ය:. 

පළා්  ියශ්නිකත 
සංවර්ධාන 

ප්රතිපාදන සදැය  
කිුළ වැඩ 
ස හයන  

සමගාමීව  ු.ය:. 
2013 35,615,946.02 29,979,697.21 438,841,651.97     

2014 95,634,381.40 67,539,428.26 150,081,172.05 11,433,866.36   

2015 46,045,752.22 57,436,007.45 125,122,864.48   229,258,885.24 

2016 88,087,133.47 41,557,928.44 83,993,958.06   372,183,690.20 
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ගු ඩලසන අලහයප්ගපුම මහයතා 
(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ශබොශහොම සථතුමතියි. ගරු කාානායාක තුමමනි  මශ  පළමුවැනි 
අතුමරු ්ර ථනයාක ශමයාකයි. ගරු ඇමතිතුමමනි   ්ඩුක් මාරුවීමත් එක්ක  
ෙ ණු පළාත් මහාමාර්ග සංවර්ධ්නයාක ශවුවශවන් ශවන් වුණු මුෙල් 

්රමාණශආ බරපතළ අක් වීමක් තිශබන බව ඉතා පැහැදිලියි.  මම ඒ 
ගැන ශමො ත් ්ර ථන කරන්ශන් නැහැ. ඔබතුමමාට මතක ඇති  2054 
ශනොවැම්බර් මාසශආ ශම් එක ්රධ්ාන පාරක් ගැන මම 

ඔබතුමමාශගන් ඇහුවා. ඒ අවසථාාශ  ඔබතුමමා ශම් ගරු සභාවට 
ශපොශරොන්දුවක් වුණා ශ හැල්ල - දික්වැල්ල පළාත් සභා පාශර් 
වැඩ කටයුතුම කඩිනමින් කරන්න  ්රතිපාෙන ශවන් කරනවා කියාකලා.  

ගරු ඇමතිතුමමනි  ශම් ෙක්වාම ඒක ඉෂථට ශවලා නැහැ. ්රධ්ාන 

පාරවල් ගත්ශතොත්  විශ ාෂශයාකන්ම ඕගසථශප් හන්දිශආ ඉඳලා 
නාදුගල ෙක්වා මාර්ගයාක මාතර නගරශආ සිට කිශලෝමීටර් 
එකහමාරක් ඈතින් තිශබන පළාත් සභා පාරක්. -මාතර දිසථ්රික්කයාක 

නිශයාකෝජනයාක කරන ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්ත්රීතුමමාත් ෙැන් 
ඔබතුමමාශ  වම්පසින් සිටශගන ඉන්නවා.- ගරු ඇමතිතුමමනි  ෙැන් 
එම පාශර් යාකන්න පුළුවන් මට්ටමක් ශගොඩ නැන්ලා නැහැ. මම 

පාරවල් ලැයිසථතුමවක් කියාකන්ශන් නැහැ. ශම් සියාකලු ශද්ට ්රධ්ාන 
ශහාතුමව විධියාකට පළාත් සභාශ  විෂයාක බාර අධිකාමේන් කියාකන්ශන් 
මුෙල් ශනොලැබීම කියාකන කාරණයාකයි. ශම් සඳහා අව ය මුෙල් සපයාකා 

දී මාතර ්රශද් වාසීන්ට එම අොළ මාර්ග නිසි ශලස පරිහරණයාක 
කිමේම සඳහා අව ය පරිසරයාක සකසථ කරදීම ශවුවශවන් 
අමාතයාං යාක ගන්නා පියාකවර ශමොකක්ෙ? 

 

ගු ෆයිසර් මුසනතාපා මහයතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු මන්ත්රීතුමමා ශම් මුෙල් අක්ව ගැන මීට කලිුවත් මට සඳහන් 

කරලා තිශබනවා. ඔබතුමමා මට පාරක් නම් කරලා දුන්නා. ඒකත් 
මම පළාත් සභාශ  අොළ විෂයාක බාර ඇමතිතුමමාට ශයාකොමු කළා.  
මුෙල් අක්ශවන් ලැබීම සම්බන්ධ්වත්  ශම් පාරවල්වල තිශබන 

අව යතාව සම්බන්ධ්වත් මම නැවත මුෙල් ඇමතිතුමමා එක්කත්  
පළාත් සභාශ  මහාමාර්ග ඇමතිතුමමා එක්කත් කාා කරලා නි ථචිත 
විසඳුමක් ශහොයාකන්න කටයුතුම කරන්නම් කියාකන එක මම නැවත 

වතාවක් ්රකා  කරනවා. 

 

ගු ඩලසන අලහයප්ගපුම මහයතා 
(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

මුෙල් ඇමතිතුමමා මාතර ශකශනක් නිසා ඔබතුමමාට ශම් 
සම්බන්ධ්ශයාකන් යාකම් සහනයාකක් ලැශබයි. ගරු ඇමතිතුමමනි  මශ  

ශෙවැනි අතුමරු ්ර ථනයාක ශමයාකයි. 

අවුරුදු )ක ඉඳලා වැටුප් වර්ධ්ක  ශසාවා උසසථවීම් නැති ශසාවක 
කඩුඩායාකමක් පළාත් සභාශ  මහාමාර්ග සංවර්ධ්න අධිකාරිශආ 
ඉන්නවා. අපි රුපියාකල් මිලියාකන 740ක් වියාකෙම් කරලා කාපට් සඳහා 

 ප මිරණයාක - asphalt - හෙන විශ ාෂ කර්මාන්ත ාලාවක් 
ශවුවශවන් ශර්ඛීයාක අමාතයාං ශයාකන් මුෙල් ්රොනයාක කළා. ඒ 
කර්මාන්ත ාලාව මීටියාකාශගොඩ ්රශද් ශආ ්රම්භ කශළා. නමුත්  

අෙ ඒක වසා ෙමා තිශබනවා. මහාමාර්ග නඩත්තුමව පමණක් 
ශනොශවයි  ශම් වාශ  ්ර ථන රාශියාකක් තිශබනවා.  

ඒ නිසා මුෙල් ඇමතිතුමමා හරහා භාඩුඩාගාරශයාකන් ්රතිපාෙන 

ලබා දීම එකක්. ඊට අමතරව තවත් අමාතයාං  ගණනාවක් ශම්කට 
බද්ධ් ශවලා තිශබනවා. ඔබතුමමාශ  ශල්ඛ්නයාක ඇතුමශළාම එයාක 
සඳහන් ශවලා තිශබනවා. ඒ මුෙල් ශනොලැබී  භාඩුඩාගාරශයාකන් 

නි ථචිත ්රතිපාෙන ලැබුණු පමණින් ශමම කටයුත්ත නිම ශවන්ශන් 
නැහැ  ගරු ඇමතිතුමමනි.  

ගු ෆයිසර් මුසනතාපා මහයතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි  මුෙල් අක්වීමක් තිශබනවා. ඒකට විසඳුමක් 
ශහොයාකන්න ඕනෑ. [බාධ්ා කිමේමක්] හැබැයි  මුෙල් අක්වීමට ශහාතුමව 
ඔබතුමමාත් ෙන්නවා. ඒ කියාකන්ශන් අශප් රශට් ණයාකබර වැඩිවීම 

නිසා ශම් රජයාකට ජනතාවශ  අව යතාවන් ශවුවශවන්  මුෙල් වැයාක 
කිමේමට  වඩා මුලින්ම එම ණයාක පියාකවන්න සිදු වුණා. ඔබතුමමාත්  
මමත් ඒ ්ඩුක්ශ  හිටියාකා. මන්ත්රීතුමමනි  අපි ජනතාවශ  

අව යතාවලට ්රමුඛ්ත්වයාක ශෙමු  ශද් පාලනයාකට වඩා. හැබැයි  
අපට ශම්ක ශද් පාලන ශ දිකාවක් කර ගන්න පුළුවන්. මුෙල්වල 
අක්වක් තිශබනවා. ඔබතුමමා මට යාකම් යාකම් ්ර ථන වගයාකක් ශයාකොමු 
කළා. එම ්ර ථනවලට ූරර්ණව විසඳුම් ශහොයාකන්න අපි සියාකලු ශෙනාම 

එකතුම ශවලා කටයුතුම කරමු කියාකන එක තමයි මශ  ඉල්ලීම 
ශවන්ශන්. මුෙල් අක්වීම ගැන අපට කාා කරන්න පුළුවන්. එම 
අක්වීමට මට ශහාතුම ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්; ඔබතුමමා ඒකට 

ශවනම තර්කයාකක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි  ඔබතුමමා තුමළ 
මාතර ජනතාව ගැන තිශබන කැක් ම මම ෙන්නවා. එශසා මාතර 
ජනතාව ශවුවශවන් තිශබන කැක් ම විසඳීම සඳහා අප සියාකලු 

ශෙනාම එකතුම ශවලා අශනක් වයාපෘතිවලින් පවා මුෙල් ලබා 
ශගන  මම සඳහන් කළ ්යාකතන සියාකල්ලත් සම්බන්ධ් කරශගන 
ශමම ්ර ථනයාකට ූරර්ණ විසඳුමක් ශහොයාකමු. ඒ සඳහා 

ඔබතමුන්නාන්ශසාශ  මැදිහත්වීමත් මම බලාශපොශරොත්තුම 
ශවනවා.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි. ගරු මන්ත්රීතුමමනි  තවත් අතුමරු ්ර ථන තිශබනවාෙ? 

 
ගු ඩලසන අලහයප්ගපුම මහයතා 
(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු කාානායාකකතුමමනි  මම එතුමමාශ  ්රාධ්නයාක සතුමටින් භාර 

ගන්නවා. ෙ ණ මන්තරවලට ්රසිද්ධ්යි ශන්  ගරු 
කාානායාකකතුමමනි. ඕනෑම මන්තරයාකක් පටන් ගන්ශන්  "ඕං මේං 
කට්ටු-කට්ටු" කියාකලායි. ඒ වාශ  ඕනෑම එකක් පටන් ගන්ශන් -

අවුරුදු තුමනක් ගත ශවලාත්- එකම තැනින්.  

ගරු ඇමතිතුමමනි  අවසාන ව ශයාකන් අවුරුදු තුමනකට පසුව 
ශහෝ - ඊට වඩා ශගෞරවනීයාකයි  යාකම් වගකීමක් තිශබන උත්තරයාකක් - 

[බාධ්ා කිමේමක්] මම ඔබතුමමා එක්ක පැටශලන්න ූරොනම් නැහැ. 
යාකම් වග කීමක් තිශබන උත්තරයාකක් අව ය ශවනවා. 

මශ  අවසාන අතුමරු ්ර ථනයාක ශමයාකයි. ඔබතුමමා කැමැති නම් 

පාරවල්වලට සම්බන්ධ් නැති ඔබතුමමාශ  අශනක් විෂයාකට අොළව   
්ර ථනයාකක් සභාශ  එකෙතාව ශවුවශවන් මතුම කරන්නෙ? [බාධ්ා 
කිමේමක්]ශබොශහොම සථතුමතියි. ගරු ඇමැතිතුමමනි  ගරු 
කාානායාකකතුමමනි  මැයි මාසශආ 35වැනි දිනට පළාත් පාලන 

්යාකතන කල් ඉ ත් ශවලා හරියාකටම වසර ශෙකක් ගත ශවනවා. 
ශම් ශමොශහොත වන විට පළාත් පාලන කියාකන ්යාකතන නැහැ. ඒක 
ඔබතුමමාත් පිළිගන්නවා ශන්.  ෙැන් සභාව නැහැ. ්යාකතනයාක තමයි 

තිශබන්ශන්. සභාව නැහැ. ඔබතුමමා මීට මාස ශෙකකට ශපරත්  -
ගරු කාානායාකකතුමමාශ  මතකශආ ඇති-  සති ශෙකක් ඇතුමළත 
සංශ ෝධ්න පනසථ ගණන ඉදිරිපත් කරන බවටත්  ශෙවැනි ගැසට් 

නිශ ෙනයාක නි ත් කරන බවටත් ශම් ගරු සභාවට ශපොශරොන්දු 
වුණා. මම ශම් ශපෞද්ගලිකව ඔබතුමමාට ඇන්ල්ල දිගු කරනවා 
ශනොශවයි. ඔබතුමමා නැන්ටලා ඉන්ශන් ්ඩුක්ව ශවුවශවන්. 

ඊශආ ගරු අගමැතිතුමමා දිශන්ෂථ ගුණවර්ධ්න මන්ත්රීතුමමාට 

පිළිතුමරක් ලබා ශෙමින් කි ශ   "පක්ෂ නායාකකයාකන්ශ  එකෙත්වයාක 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

නැත්නම්  ශම් වැශේ කරන්න බැහැ" කියාකලා. එතශකොට ඔබතුමමාශ  

සශහෝෙර එසථ.එම්. මරික්කාර් මන්ත්රීතුමමා -ඔබතුමමන්ලා එකට 

්ඩුක්ශ  සිටින අයාක- ඊශආ ඔබතුමමාශගන් ඇහුවා  

"ඇමැතිවරශයාකක් විධියාකට පළාත් පාලන ඇමැතිවරශයාකක් අව යෙ  

පළාත් පාලන ඇමැතිවරයාකා ඉන්ශන් මැතිවරණ කල් ෙමන්නට 

පමණෙ?" කියාකලා. ඒ ඔබතුමමාශ  සශහෝෙර මන්ත්රීවරශයාකක්. ඒ නිසා 

ඔබතුමමා විෂයාක  භාර ඇමැතිවරයාකා විධියාකට ඉතිහාසශආ රැශෙන්ශන්  

ඉතිහාසශආ තැන්පත් ශවන්ශන් ශබොශහොම ්රසන්න විධියාකට 

ශනොශවයි  ගරු ඇමැතිතුමමනි. ශම් සභාවත් -අපි- අවසථාා කිහිපයාකක් 

ශම් ශපොශරොන්දුවලට ශගොදුරු ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා පළාත් 

සභා විසුරුවා හැර  අවුරුදු ශෙකකට පසුව ශහෝ මැතිවරණයාක 

පැවැත්වියාක හැකි දිනයාක ්සන්න ව ශයාකන්වත්  ශමරට ජනතාවට 

ලබා ශෙුව ඇතැයි කියාකා අපි වි ථවාස කරනවා.   

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි. 

 
ගු ෆයිසර් මුසනතාපා මහයතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි  ඔබතුමමා ජනතාවශ  හිත්වල තැන්පත් 

වන්ශන් ජනතා හිතකාමී  ජනතාවශ  අව යතා සපුරන 

නායාකකශයාක  හැටියාකටයි. මම ඔබතුමමා අහපු ්ර ථනයාකට උත්තර 

ශෙන්නම්. මම තාක්ෂණික සංශ ෝධ්න සියාකල්ලක්ම කැබිනට් 

මඩුඩලයාකට ෙමා සම්මත කරලා තිශබනවා. මම එයාක ගැසට් 

කරන්නත් කටයුතුම කරලා තිශබනවා. අගමැතිතුමමා පැහැදිලි කශළා 

ශද් පාලන ්ර ථනයාකක්. සමහර ශද් පාලන පක්ෂවලට ශම් 

මැතිවරණ රමයාක සහ සීමා නිර්ණයාක සම්බන්ධ්ශයාකන් යාකම් යාකම් ්ර ථන 

තිබුණා. ඒ සම්බන්ධ්ශයාකන් දිගින් දිගටම ශද් පාලන පක්ෂත් 

එක්ක අගමැතිතුමමා කතිකාවක් ඉදිරියාකට ශගන යාකනවා. ශමහිදී මම 

සද්භාවශයාකන් ක්රියාකා කරලා තිශබනවා. මම මැතිවරණයාක පවත්වන්න 

අව ය මශ  කර්තවය නිසියාකාකාරව කරනවා. හැබැයි  ශද් පාලන 

පක්ෂවල එකෙතාව මත පනතට යාකම් යාකම් සංශ ෝධ්න ශගන එන්න 

අගමැතිතුමමා ඇතුමළු ශද් පාලන පක්ෂ සියාකල්ලක්ම දිගින් දිගටම 

සාකච්ඡා පැවැත්වීම ශවන ක්රියාකාොමයාකක්. පළාත් සභා හා පළාත් 

පාලන ඇමති හැටියාකට මම සෑම විටම සද්භාවශයාකන් කටයුතුම කළා. 

මට සීතල කාමරයාකකින් ලැබුණු වාර්තාවක් මත තමයි මා වැඩ 

කටයුතුම කශළා. හැබැයි  ඩලසථ අලහප්ශපරුම මන්ත්රීතුමමා වාශ  

සද්භාවශයාකන් වැඩ කරන ඇමතිවරශයාකක් පසුගියාක කාලශආ සීමා 

නිර්ණ කටයුතුම කළා නම්  එයාක හරියාකාකාරව සිදුවනවා. අශප් 

අවාසනාවට වාශ  ඒ කටයුත්ශත්දී අතාවුල්ලා මැතිතුමමා ෙමා ශගන 

බැසිල් ඇමතිතුමමා එතුමමාව ශමශහයාක පවා; නැශට වා. ඒ අුවව අප ට 

ලැබුණු සීමා නිර්ණ වාර්තාව සීතල කාමරයාකකින් ලැබුණු 

වාර්තාවක්. ඒ සීමා නිර්ණ වාර්තාව සංශ ෝධ්නයාක කරන්න මා යාකම් 

යාකම් කටයුතුම කළා. බැසිල් ඇමතිතුමමා ශවුවශවන් ඔබතුමමා වාශ  

ශකශනක් එම සීමා නිර්ණ කටයුතුම කළා නම්  අෙ අපට ශම් ්ර ථනයාක 

මතුම වන්ශන් නැහැ. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි  ශබොශහොම සථතුමතියි. 

කහයල්ල රක්ෂිතග   වැ  ප්රතිසංසනකරණය   වැඩ 
ිළිතගවළ 

 கஹல்ல வன ஒதுக்க புராதன வாவிகளின் 

மறுசீரகமப்பு : நடவடிக்கக 
RENOVATION OF TANKS IN KAHALLA FOREST RESERVE: 

PROGRAMME OF WORK  

1338/’5) 

6. ගු බිමල් ර් නායක මහයතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
තිරසර සංවර්ධ්න හා වනජීවි අමාතයතුමමාශගන් ඇූර ්ර ථනයාක- 

(1): 

(අ  (i) කහල්ල රක්ිකතයාක තුමළ ඇති ්රමණික  ාක ඉවත් 
කර සථවාභාවික වනයාක වැවීමටත්  එහි ඇති පුරාණ 
වැ  ්රතිසංසථකරණයාක කිමේමටත් කටයුතුම 
කරන්ශන්ෙ; 

 (ii) එශසා නම්  එම දිනයාක කවශර්ෙ; 

 (iii) එම කටයුතුම අවසන් කිමේමට ගතවන කාලයාක 
කවශර්ෙ;  

 (iv) ඒ සඳහා රම ොයාකකත්වයාක ලබාදීමට ්රශද් ශආ 
සථශ ච්ඡා සංවිධ්ාන එකෙතාව පළ කර තිශබ්ෙ;  

 (v) ඒ සඳහා වැඩ පිළිශවළක් සකසථ කරන්ශන්ෙ; 

 යාකන්න එතුමමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ? 

(්  ශනො එශසා නම්  ඒ මන්ෙ? 

 

வலுவாதார அபிவிருத்தி மற்றும் வனசீவராசிகள் 

அகமச்சகரக் மகட்ட வினா: 

(அ) (i )  கஹல்ல வன ஒதுக்கத்திலுள்ள ஊடுருவல் 

தாவரங்ககள அகற்றி இயற்கக வன 

வளர்ப்பிகன மமற்தகாள்வதற்கும் அங்குள்ள 

புராதன வாவிககள மறுசீரகமப்பதற்கும் 

நடவடிக்கக எடுப்பாரா என்பகதயும்; 

 ( i i )  ஆதமனில், அத்திகதி யாது என்பகதயும்; 

 ( i ii )  அப்பணிகய நிகறவுதசய்வதற்கு எடுக்கும் 

காலம் எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 ( iv )  அதற்கு ஊைியப் பங்களிப்பிகன வைங்குவதற்கு 

பிரமதசத்திலுள்ள தன்னார்வ அகமப்புகள் 

இணக்கம் ததாிவித்துள்ளனவா என்பகதயும்; 

 ( v )  அதற்கான மவகலத்திட்டதமான்கற 

தயாாிப்பாரா என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

  

asked the Minister of Sustainable Development and 
Wildlife: 

(a) Will  he inform this House - 

 (i) whether action will be taken to grow the 
natural forest  in  Kahalla  forest reserve   
by  removing the  invasive  plants  in it  and 
also to  renovate the ancient  tanks  there; 

 (ii) if so , when it will be done; 

 (iii) the period of time that will be taken to 
complete  those activities; 
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 (iv) whether the voluntary organizations in the 
area have agreed to  contribute their labour 
for this task; and 

 (v) whether a programme  of work will be 
prepared for this? 

(b) If not, why? 
 

ගු ගාය:ණී ජයවික්රම ගපගර්රා මහයතා සතිරසර සංවර්ධාන 

හයා වනජීවි අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபமரரா - வலுவாதார 

அபிவிருத்தி மற்றும் வனசீவராசிகள் அகமச்சர்) 

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 

ගරු කාානායාකකතුමමනි  ශම් ්ර ථනශයාකන් ශකොටසකට මමත් 

අශනක් ශකොටසට මහවැලි සංවර්ධ්න අමාතයාං යාකත් පිළිතුමරු 
ශෙන්න ඕනෑ. නමුත් මා පිළිතුමරු ශෙනවා. එම ්ර ථනයාකට පිළිතුමර 
ශමශසායි.  

(අ  (i) ඔ . කහල්ල  පල්ශලකැශල් අභයාකභූමියාක තුමළ ඇති 
්රමණීලලී  ාක රමාණුකූලව ඉවත් කිමේමට 
වනජීවී සංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුමව විසින් ශම් 
වන විටත් අව ය ක්රියාකා මාර්ග ශගන ඇත. ඒ අුවව  
තැනින් තැන වයාප්ත වී ඇති ගඳපාන  ාක ඉවත් 
කිමේමට වනජීවී සංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුමව 
205) වර්ෂශආ සිට කටයුතුම ්රම්භ කර ඇත. තවෙ  
අභයාක භූමියාක තුමළ බහුලව වයාප්ත කර ඇති ශත්ක්ක 
 ාක ඉවත් කිමේමට වනජීවී සංරක්ෂණ 
ශෙපාර්තශම්න්තුමව ශම් වන විටත් කටයුතුම ්රම්භ 
කර ඇත. එශමන්ම ්රධ්ාන වැ  කිහිපයාකක් වයාක  
ඇළ වයාපෘතියාක යාකටශත් ්රතිසංසථකරණයාක කරන 
අතර   ඩා වැ  සමූහයාකක් 2054 වර්ෂශආ සිට 
අලුත්වැඩියාකා කර ඇත. 

  ගරු කාානායාකකතුමමනි  එක් කරුණක් ගරු බිමල් 
රත්නායාකක මන්ත්රීතුමමාට කියාකන්න ඕනෑ.  Kahalla - 
Pallekele Sanctuary එක සම්බන්ධ්ශයාකන් 
නීතයුවකූලව ක්රියාකා කිමේමට මට ලැබුණු බලයාක තුමළ 
මීට මාස එකහමාරකට කලින් මම කැබිනට් 
ප්රිකාවක් ඉදිරිපත් කළා. ්රධ්ාන වැ  ශෙකක් 
තිශබනවා. එයින් කළු ගෙ නඩත්තුම කිමේශම් 
කටයුතුම ශමශහයාකවන්ශන් මහවැලි සංවර්ධ්න 
අමාතයාං ශයාකුවයි. එම නිසා අනාගතශආ වනජීවී 
ශෙපාර්තශම්න්තුමව වාරි පද්ධ්තියාක නඩත්තුම කිමේශම්දී 
්ර ථන ඇති ශවයි කියාකලා ජනාධිපතිතුමමා 
නිර්ශද් යාකක් කළා.  

  ඒ වැ වලට ජලයාක එන පද්ධ්තියාක මහවැලිශයාකන් 
නඩත්තුම කරන්නත්  රක්ිකතයාක වනජීවී 
ශෙපාර්තශම්න්තුමශවන් කරන්නත් තමයි 
ජනාධිපතිතුමමාශ  නිර්ශද් ශආ තිශබන්ශන්. 
එශලස තමයි ඉදිරිශආදී ක්රියාකාත්මක වන්ශන්.  

 (ii) ඉහත සඳහන් කර ඇත.  

 (iii) සකසථ කර ඇති කළමනාකරණ සැලැසථම සඳහා 
අවුරුදු 4ක කාලයාකක් ගත ශ .  

  ඒ කියාකන්ශන් ජලා ශයාකන් එන ජලයාකත් එක්ක 
වනජීවී භූමියාකක් ඇති වනවා. ඔබතුමමා ෙන්නවා 
ගල්ගමුවට   යාකාපහුශ  මී ඔයාකට වතුමර නැහැයි 
කියාකලා. ශම් තුමළින් දුගීභාවයාක නැති වනවා; වියාකළි 
භූමියාක ශතත් භූමියාකක් වනවා. එම නිසා ශමයාක අපට -
අුවර දිසානායාකක මන්ත්රීතුමමා නිශයාකෝජනයාක කළ 
වයාක  පළාතට- ඉතාම වැෙගත් වනවා. ශේවීීඨ එශක් 
හිටපු අශප් නායාකකතුමමා  රුණෑගල 

දිසථ්රික්කශයාකන් තමයි ඉසථශසල්ලා 
පාර්ලිශම්න්තුමවට ්ශ . ඒකත් ශතත් භූමියාකක් 
වනවා. ඒක ඉතාම වටිනා ශෙයාකක්. නායාකකතුමමා 
කියාකලා මා කි ශ  අුවර දිසානායාකක 
මන්ත්රීතුමමාටයි.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි. ඊළෙ පිළිතුමර. 

 

ගු ගාය:ණී ජයවික්රම ගපගර්රා මහයතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபமரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
අුවර දිසානායාකක මන්ත්රීතුමමනි  මා කි ව ශද් ඔබතුමමාට ඇහුණා 

ශන්.  රුණෑගල මී ඔයාකට වතුමර එනවා. ඒක ශලො  ශෙයාකක්. ඒ 
වියාකළි භූමියාක ශතත් භූමියාකක් කරනවා. යාකාපහුශ  වි ාල වැ  )00ක් 

තිශබනවා. ඒවාශආ වතුමර බින්දුවක් නැහැ. ශම් ඔක්ශකොටම මී 
ඔශයාකන් වතුමර එනවා. එතශකොට අහිංසක මිනිසුන්ශ  දුගීභාවයාක 
නැති වනවා. ඒකයි මා ශම් කි ශ   ඒක ඉතා වැෙගත් වනවා කියාකා.  

 

ගු අනුර ිනසානායක මහයතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

හක්වටුනා ඔයාක ට? 

 
ගු ගාය:ණී ජයවික්රම ගපගර්රා මහයතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபமரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒක තමයි. ජලා යාකට එනවා. පහළ තිශබන ජලා වලින් 

හක්වටුනා ඔයාකට ජලයාක එනවා; මී ඔයාකට එනවා. පහළට ගිහින් 

ගල්ගමුවටත් යාකනවා. ඒ තුමළින් වි ාල සංවර්ධ්නයාකක් ඇති වනවා. 
එතශකොට රජශයාකන් සමෘද්ධි ශෙන්න ඕනෑ නැහැ. තඹුත්ශත්ගම 
වාශ  මහවැලි කලාපයාකක් ශවනවා.  

 (iv) අොළ ක්රියාකාකාරකම් අුවව සාකච්ඡා සිදු ශකශර්.  

 (v) ඉහත ක්රියාකාකාරකම් සියාකල්ල ්රජා මූල සංවිධ්ාන 
හරහා ක්රියාකාත්මක ශ . 

  මහජන සංවිධ්ාන තුමළින්  ගශම් සංවිධ්ාන තුමළින් 
තමයි ඔක්ශකොම ශකශරන්ශන්. ඒ එක්කම නීති 
විශරෝධීව පදිංචි වී සිටින අයාකට වන්දි ශගවනවා. ඒ 
අයාකට අපි ශවනම ඉඩම් ශෙනවා. ශෙල් ගහට  ගහ 
ශකොළට ඔක්ශකොටම වන්දි ශගවනවා. මා ඒ 
සහතිකයාක ශෙනවා. කිසි ශකන  අසාධ්ාරණ ශලස 
ඉවත් කරන්ශන් නැහැ.  

  එම ඉඩම්වල ඒ අයාක ඉන්ශන් නීති විශරෝධි ශලස. 
නමුත් අපි තීරණයාක කර තිශබනවා  කිසි ශකශනක් 
අසාධ්ාරණ විධියාකට ඉවත් කරන්ශන් නැහැ කියාකලා. 
අපි එම වැව ්රතිසංසථකරණයාක කරන්න ඕනෑ; අලි 
ටික ශබ්රන්න ඕනෑ. නැත්නම්  මරණ ඉවරයාකක් 
නැහැ. අපට ශම් කරෙරවලට මුහුණ ශෙන්නට 
ශවනවා  ඉවරයාකක් ශවන්ශන් නැහැ. ඒ ්ර ථනවලට 
සොකාලික විසඳුමක් විධියාකට එම පවුල් ටිකටත් 
ඉඩම් ශෙනවා. ශෙල් ගහටත්  ශකොසථ ගහටත්  
ශපොල් ගහටත්  හැම ශෙයාකටම අපි වන්දි ශගවනවා. 
නිවශසා වර්තමාන වටිනාකම තක්ශසාරු කරලා  
ඒකටත් ශගවනවා. මම වාරිමාර්ග සහ ජල 
කළමනාකරණ ඇමති විධියාකට කටයුතුම කළ 
කාලශආ ෙැදුරුඔයාක වයාපෘතියාක සම්බන්ධ්ශයාකන් මම 
ඒක ඒ විධියාකටම කළා. එම නිසා ඒ සම්බන්ධ්ශයාකන් 
මා සහතිකයාකක් ශෙනවා. ජනතාවශ  දියුණුවක් 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

ඇති කරන්න අපි ෙැන් ඉඩම් පැවමේම ක්රියාකාත්මක 
කරනවා. පැවමේම ඉක්මන් කරන්න  
ඔබතුමමන්ලාශ  සහායාකත් මම ඉල්ලනවා. ශමයාකට 
බාධ්ා කිමේමක් ශනොශවයි කළ යුත්ශත්. 
ඔබතුමමන්ලාශ  සහායාක මම ඉල්ලා සිටිනවා. 

(්    අොළ  ශනොශ .  

 
ගු බිමල් ර් නායක මහයතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කාානායාකකතුමමනි  මශ  පළමුවැනි අතුමරු ්ර ථනයාක ශමයාකයි. 

ගරු ඇමතිතුමමනි  ශම් සම්බන්ධ්ව ඔබතුමමාශ  අමාතයාං යාක 
යාකටශත් ඇති ්යාකතන සකසථ කරපු වැඩ පිළිශවළත්  එම ්රශද් ශආ 
සැබෑවට ක්රියාකාත්මක වන ්රජා මූල සංවිධ්ානවල හා ශගොවි 

සංවිධ්ානවල ශයාකෝජනා ශවලා තිශබන වැඩ පිළිශවළත් අතර 
පැහැදිලි ශබදීමක් තිශබනවා. මම ශම් පිළිබඳව වාෙයාකක් ඇති කර 
ගන්න බලාශපොශරොත්තුම ශවන්ශන් නැහැ. ශම් පිළිබඳව පැහැදිලිවම 

ක්රියාකාත්මක වන ්රජා සංවිධ්ාන 30කට වැඩි සංඛ්යාවක් තිශබනවා. 
ඔබතුමමා ෙැන් සකසථ කරලා තිශබනවායාක කියාකපු වැඩ පිළිශවළට 
ඔවුන්ශ  අෙහසුත් එකතුම කරලා ශම්ක යාකාවත්කාලීන කරන්න 
ඔබතුමමා එකෙ වනවාෙ? 

 

ගු ගාය:ණී ජයවික්රම ගපගර්රා මහයතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபமரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මම එම සංවිධ්ානවල ශගොවි මහතුමන්ට කි වා  

පාර්ලිශම්න්තුමවට එන්න කියාකලා; මම කෑමත් ශෙනවා කි වා. 
ශෙසැරයාකක් වර්ජනයාක කළා. ඒ කාශ  බලපෑම මතෙ කියාකා මා 

ෙන්ශන් නැහැ. ඔබතුමමාට පුළුවන් එම බලපෑම නැති කරවන්න.  
 

ගු බිමල් ර් නායක මහයතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔවුන් කෑම එපා කි වා. 

 
ගු ගාය:ණී ජයවික්රම ගපගර්රා මහයතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபமரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
"පාර්ලිශම්න්තුමවට එන්න" කියාකා කියාකලා අහිංසක ශගොවි 

මහත්මශයාක ට කන්න ශනොදී යාකවන්න මට බැහැ. ඒ අයාකශ  

ඡන්ෙශයාකන් ඔබතුමමාත් පත් වුණා; මමත් පත් වුණා; අුවර 
දිසානායාකක මැතිතුමමාත් පත් වුණා. ඔවුන්ට කන්න ශෙන එක මශ  
වගකීමක්. නමුත් ඒ අයාකට මා පැහැදිලිව කියාකනවා  ශගොවි සංවිධ්ාන 

හා මහජන නිශයාකෝජිතයාකන් සමෙ කාා කරලා තමයි ශම් කටයුතුම 
ශකශරන්ශන් කියාකලා. හැබැයි  පවුල් 52ක් නිසා  අක්කර  හයාකසියාක 
ගණනක ඉන්නා  ගල්ගමුශ  වැ  ශෙසීයාකකට විතර අොළ  පවුල් 

50 000ක් විතර අනාා කරන්න මට බැහැ කියාකන සථාාවරශආ මා 
ඉන්නවා.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි. ශෙවැනි අතුමරු ්ර ථනයාක අහන්න ගරු මන්ත්රීතුමමා. 
 

ගු ගාය:ණී ජයවික්රම ගපගර්රා මහයතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபமரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒ ශගොවි සංවිධ්ානවලින් සහ ඔබතුමමන්ලාශගන් සහායාක 

ඉල්ලනවා. බාධ්ා කරන යාකම් අශයාකක් ඉන්නවා නම් බාධ්ා 

ශනොකරන්න කියාකා ඉල්ලනවා. අලින්ශ  ්ර ථනයාක නිසා මිනිසථ ජීවිත 

නැති ශවනවා. අලි මංකඩක්  කශපොල්ලක් වාශ ම ජලා යාක එතැන 
තිශබනවා. ශම් සියාකල්ශල්ම කටයුතුම ශකශරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා පටු 
විධියාකට  එක ඇහැකින් බලන්ශන් නැතිව  ශම් කටයුතුම කරන්න 
ඕනෑ බව ඒ කට්ටියාකට කියාකන්න. එශහම නැත්නම් අපි ඉඩම් 

පැවමේමක් කරලා  - 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශෙවැනි අතුමරු ්ර ථනයාක අහන්න  ගරු මන්ත්රීතුමමා. 

      
ගු බිමල් ර් නායක මහයතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කාානායාකකතුමමනි  කලින් අහපු කාරණයාකටම කරුණු 

එකතුම කරමින් මම ශෙවැනි අතුමරු ්ර ථනයාක අහනවා. ශම් ්ර ථනයාක  
පවුල් 52කට  අොළ ්ර ථනයාකක් ශනොශවයි. ශම් ්ර ථනයාක නිසා 
මිනිසථසු 4 000ක් විතර ශපළපාළි ගියාකා. ඒ සම්බන්ධ්ශයාකන් විවාෙයාකක් 

ඇති කර ගන්ශන් නැතිව මා ඇමතිතුමමාශගන් ඉල්ලා සිටින්ශන් 
ශමයාකයි. ඔබතුමමා  රුණෑගල ශන්. ඒ ්රශද් ශආ මිනිසථසු ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුමවට කැඳවන්න එපා. හක්වටුනාවට යාකන්න ටිකක් 
අමාරු නම් අක් ගණශන් මහවදී ශහෝ ශපොල්පිතිගමදී ශහෝ ඔවුන් 

හමු ශවන්න. එශහම හමුශවලා ඒ සාකච්ඡාව කරන්න කියාකන 
ඉල්ලීම මා කරනවා. එතශකොට ්ර ථනයාකක් ඇති ශවන්ශන් නැහැ. ඒ 
විධියාකට කටයුතුම කරන්න. 

 

ගු ගාය:ණී ජයවික්රම ගපගර්රා මහයතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபமரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මහ ජනතාවයි මා පත් කශළා. මම තමයි ඔයාක ශයාකෝජනා රමයාක 

දුන්ශන්. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමමා  මන්ත්රීතුමමාට අතුමරු ්ර ථනයාක අහන්න ඉඩ ලබා 
ශෙන්න.  

   

ගු බිමල් ර් නායක මහයතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඇමතිතුමමාට නිසි ශගෞරවයාක සහිතවයි ශම් කාරණයාක ගැන මා  

කියාකන්ශන්.  රුණෑගල ඇමති ශකශනක් එශහා  මිනිසුන් ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුමවට එක්කශගන එන්න ඕනෑ නැහැ ශන්.   

මශ  ශෙවැනි අතුමරු ්ර ථනයාක ශමයාකයි. ගරු ඇමතිතුමමනි  
ඔබතුමමා - [බාධ්ා කිමේමක්] මම කියාකන කාරණයාකට ඔබතුමමා 
ඇහුම්කන් ශෙන්න.  

අලි මරණ ගැන ඔබතුමමා සඳහන් කළා.  ණු කසළ කෑම නිසා 
ශපොලිතීන් කිශලෝ ගණනක්  මේරශආ තිබීම මත එක අලිශයාකක් 
මැරිලා තිශබනවායාක කියාකා ජනමාධ්යයාක වාර්තා කරලා තිශබනවා 

අෙත් මා ෙැක්කා. කැලෑ ඇතුමශළා ඉන්න අලි ්රක්ෂා කිමේශම් 
සංකීර්ණතා ශගොඩාක් ඔබතුමමාට තිශබන්නට පුළුවන්. අලි  ණු 
කසළ කන එක ්රසිද්ධ් ශෙයාකක් ශන්.  

අපි ෙන්නවා  ශපොශළොන්නරුශ  ශම් තත්ත්වයාක තිශබනවා 

කියාකලා. අක් ගණශන් ශම් සථාාන ටිකවත් ්වරණයාක කරලා ඒ 
සතුමන් ්රක්ෂා කරන්න වැඩ පිළිශවළක් ක්රියාකාත්මක කරන්න 
පුළුවන්ෙ?  

639 640 

[ගරු ගාමිණී ජයාකවිරම ශපශර්රා මහතා] 
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ගු ගාය:ණී ජයවික්රම ගපගර්රා මහයතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபமரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කාානායාකකතුමමනි  පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

ඇමතිතුමමායි  මමයි ෙැන්  ශම් සම්බන්ධ්ශයාකන් කැබිනට් ප්රිකාවක් 
සකසථ කරලා තිශබනවා.  ණු කන්ෙවල් ඇති කරන්ශන් ක ල් 

ශෙශක් සත්තුම ශන්. ක ල් ශෙශක් සතා කියාකන්ශන් අපට.  ඒ අයාක 
ශන් ශම්  සියාකල්ලම කරන්ශන්.  

ගරු කාානායාකකතුමමනි  ශම් කරන පරිසර හානියාක හරි 

ශේෙනීයාකයි. ඊශආත් අලිශයාකක් මැරිලා. මීට ඉසථසරත් මැරුණා. 
කැබිනට් ප්රිකාවක් හෙලා මමයි  පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
ඇමතිතුමමායි ඒ සම්බන්ධ්ශයාකන් ක්රියාකාත්මක ශවනවා. ශම්වාට ඇතුමළු 
ශවන්න බැරි ශවන්න කම්බි ගහනවා; electric fence එක ොනවා. 

මම අලි වැට ගහනවා. මම ශෙන්ශන් හයාක මාසයාකයි.  මිනිසථ 
අයිතිවාසිකම් තිශබනවා  වාශ ම සතුමන්ටත් අයිතිවාසිකම් 
තිශබනවා  CITES එකට අුවව. කැබිනට් මඩුඩලශආ 

ශමතුමමන්ලාත් ඉන්නවා. හයාක මාසයාකයි මම ශෙන්ශන්. ඒ හයාක මාසයාක 
ඇතුමළත ඒ අොළ පළාත් පාලන ්යාකතනයාක ඒ ශුද්ධ් කිමේමක් 
ශනොශකරුශවොත් මම නීතිමයාක පියාකවර ගන්නවා.  හරි ශන්ෙ?   

 
ගු බිමල් ර් නායක මහයතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
හරි. ගරු ඇමතිතුමමනි  කැබිනට් ප්රිකාවලට වඩා වැෙගත් 

වන්ශන් අලි වැට ගැහීමයි. ඔබතුමමාට කැබිනට් ප්රිකාවත් ඕනෑ.  

 
ගු ගාය:ණී ජයවික්රම ගපගර්රා මහයතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபமரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
අලි වැට ගහනවා.       

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තුමන්වැනි අතුමරු ්ර ථනයාක අහන්න. 

 
ගු බිමල් ර් නායක මහයතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මම තුමන්වැනි අතුමරු ්ර ථනයාකයි අහන්ශන්. 

 
ගු ගාය:ණී ජයවික්රම ගපගර්රා මහයතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபமரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ශපොශළොන්නරුශ  විදුලි වැට වහාම ගහන්න කියාකලා මම 

උපශෙසථ දුන්නා.  

 
ගු බිමල් ර් නායක මහයතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ශබොශහොම ශහොඳයි.  

ගරු කාානායාකකතුමමනි  මශ  තුමන්වැනි අතුමරු ්ර ථනයාක ශමයාකයි. 
ගරු කාානායාකකතුමමනි  සභාව කල් තබන අවසථාාශ   ශම් 

සම්බන්ධ්ශයාකන් මම ශයාකෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. ගරු ජයාකවිරම 
ශපශර්රා ඇමතිතුමමනි  ඔබතුමමා මම කියාකන ශද් අහගන්න. නැත්නම් 
ඔබතුමමාට උත්තර ශෙන්න බැරි ශවනවා  මම කියාකන ශද්ට. මම ශම් 

කාරණයාක සම්බන්ධ්ශයාකන් සභාව කල් තබන අවසථාාශ  
ශයාකෝජනාවක් ශම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළා. විශ ාෂශයාකන්ම 

සංචාරක කර්මාන්තයාකට සහ විශනෝොසථවාෙ කර්මාන්තයාක සඳහා අලි 

ඇතුමන් ශයාකොො ගන්නවා. නමුත් ඒ ශයාකොො ගැනීශම්දී විවාධ්ාකාර 
ීඨඩාවන් ඒ සතුමන්ට සිදු ශවනවා. ඒ ීඨඩාවන් අවම කරමින් ඒක 
ශකොශහොමෙ කරන්ශන් කියාකලා යාකම් ශරගුලාසි පද්ධ්තියාකක් මම  -මම 
හෙලා ශනොශවයි  පරිසරශ දීන් සකසථ කරපු ශරගුලාසි පද්ධ්තියාකක්- 

ඉදිරිපත් කළා  කල් තැබීශම් ශයාකෝජනාවක් විධියාකට. ඒ පළමුවැනි 
කාරණයාක.   

ශෙවැනි කාරණයාක ශමයාකයි  ගරු කාානායාකකතුමමනි. මිරිසථශසා 

සහ කල්පිටිශආ අෙ තල්මසුන් සහ ශඩොල්ෆින් මත්සයයාකන් නැරීමම 
සම්බන්ධ්ශයාකන් වි ාල වයාපාරයාකක් තිශබන බව ගරු ඇමතිතුමමා 
ෙන්නවා. ඒක ්ර ථනයාකක් නැහැ. නමුත්  පසු ගියාක කාලශආ ශමයාක 

කිසිම ්රමිතියාකක් නැතිව කිමේම නිසා තල්මසථ යුද්ධ් ඇති වුණා; මරා 
ගැනීම් සිද්ධ් වුණා. ඒ සතුමන්ට වි ාල හිංසාවන් සිද්ධ්ශවනවා. ඒ 
සම්බන්ධ්වත් අුවගමනයාක කළ යුතුම ශරගුලාසි පද්ධ්තියාකක්  සමුද්රීයාක 

පරිසර අගයාක පිළිබඳව ෙැුවවත් පරිසරශ දීන්ශ  ශයාකෝජනා 
මාලාවක් එක්ක මම ඉදිරිපත් කළා. ඔබතුමමාට තිබුශඩු ඒ ගැන 
සාකච්ඡා කරලා  ගැසට් කරනවා නම් ගැසට් කරන්නයි. ශමොකෙ  
පරිසරයාක සම්බන්ධ් කාාශ දී මුහුෙත් අයිති ඔබතුමමාටයි. ෙැනට මාස 

පහක් පමණ ගතවුණත්  අක් ගණශන් ඒ සම්බන්ධ්ශයාකන් ගැසට් 
කරලා හරි ඒ කාර්යාකයාක ශකශරනවායාක කියාකලා ශපශනන්ශන් නැහැ. 
ඒ ගැන ඔබතුමමා ශමොකක්ෙ කරන්න යාකන්ශන් කියාකලා මම 

ෙැනගන්න කැමැතියි. 

 
ගු ගාය:ණී ජයවික්රම ගපගර්රා මහයතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபமரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කාානායාකකතුමමනි  ශමතැන ්ර ථන ශෙකක් තිශබනවා. 

ගරු මන්ත්රීතුමමා සඳහන් කළ පළමුවැනි ්ර ථනයාකට අුවව  
නීතිවිශරෝධීව අම්මලා මරලා පැට  ගත්ත අලි හතළිසථ ගණනක් 
සිටිනවා. මට තනිවම ශම් සම්බන්ධ්ශයාකන් වගකීම භාර ගන්න 

බැහැ කියාකා මම කි වා. ඒ අුවව සරත් අමුණුගම මැතිතුමමාශ  
්රධ්ානත්වශයාකන් කැබිනට් මඩුඩලශයාකන් කමිටුවක් පත් කළා. ඒ  
කමිටුව ''ඒ''  ''බී''  ''සී''  ''ඩී'' කියාකලා වාර්තා සකසථ කළා. ''ඒ'' කියාකන 

වර්ගයාක අුවව නක් ෙමනවා  නීතිවිශරෝධී- [බාධ්ා කිමේමක්] ඉන්න  
මම ඔබතුමමා කියාකන කාරණයාකට එන්නම්. ''ඒ'' වර්ගයාක අුවව නක් 
ෙමනවා. අනිත් කටයුතුමවලට ඉදිරිශආදී අලින් ලබා දීශම්දී 

නීතයුවකූලව ශෙන ්කාරශආ ්රතිපත්තිමයාක වැඩ පිළිශවළකට 
එන ගමන්  ඔබතුමමා කියූ යාකම් යාකම් සංචාරකයාකන් ශගන යාකාම 
සම්බන්ධ්ශයාකන් අපි නීති මාලාවක් ශගශනනවා. හබරණ පළාශත් 

පන්සල්වල හිටියාක අලින් එක එක පුද්ගලයින්ට දීලා  සුද්ෙන් අලි 
පිට න ගලා ශගන යාකාම ෙැන් සියාකයාකට අනූවක් අක් ශවලා 
තිශබනවායාක කියාකලා මම ෙන්නවා. එශහම අක් වුශඩු ඇයි? මම 

නීතියාකක් ෙැම්මා  මුවෂය වධ් හිංසාවලට ලක්වන සතුමන් පවරා 
ගන්නවා කියාකලා.  ඒ අලි ෙැන් හුොක් ශගනැල්ලා තිශබනවා.  

මශගන් ඉල්ලීමක් කළාම මම කි වා  ශෙන්ශන් ඒ නීතියාක 
තුමළයි කියාකලා. [බාධ්ා කිමේමක්] ගරු මන්ත්රීතුමමනි  ඔබතුමමා ඉදිරිපත් 

කළ ශයාකෝජනා සම්බන්ධ්ශයාකන් කියාකනවා නම් අෙ කමිටුව රැසථ 
ශවනවා. ඒ නිලධ්ාරින් ෙැුවත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අපි ඉදිරිශආදී 
සම්ූරර්ණ පැහැදිලි වැඩ පිළිශවළක් ඉදිරිපත් කරනවා  අපි ගන්නා 

ක්රියාකා මාර්ග  කමිටුවකින් ශතෝරා ගන්නා ්කාරයාක  වධ් හිංසාවලට 
ලක්වන සතුමන් සම්බන්ධ්ශයාකන් ගන්නා ක්රියාකා මාර්ග ගැන.  

ගරු කාානායාකකතුමමනි  අලිශයාකක් බලා ගන්න මාසයාකකට 

රුපියාකල් ලක්ෂ පහක් වැයාක ශවනවා. පන්සලකට අලිශයාකක් බලා 
ගන්න මාසයාකකට රුපියාකල් ලක්ෂ පහක් ශකොශහන්ෙ? ශම් වතාශ  
මම කියාකා තිශබනවා  පුද්ගලශයාකක් අලිශයාකක් ගන්නවා නම්  

තමන්ශ  ්ොයාකම් ශපන්වන්න ඕනෑ කියාකලා. මාසයාකකට රුපියාකල් 
ලක්ෂ පහක් වියාකෙම් කරන්න පුළුවන් කියාකලා ශපන්වන්න ඕනෑ. ඒ 
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ඔක්ශකෝම එක්ක ගැසට් කරන්න ඕනෑ. අගමැතිතුමමාත් කැබිනට් 
මඩුඩලශආදී කි වා  අලිශයාකක් ශෙන එක ගැසට් කරන්න ඕනෑ 
කියාකා. ඒක අප සතුමව තිශබන්ශන්. ඒ නිසා සත්ශවෝෙයානවලින් ශහෝ 

වනජීවි අමාතයාං ශයාකන් ශෙනශකොට ඒ විධියාකට ක්රියාකා කරනවා. ගරු 
මන්ත්රීතුමමනි  ඔබතුමමා කි වා  ශඩොල්ෆින් වැනි සතුමන් ගැන. අපි 
මැයි 24වැනි ො - ශහට - marine resources සම්බන්ධ්ව master 

plan එක- 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශමතුමමා ශඩොල්ෆින් මසුන් ගැන ඇහුශ . 

 
ගු ගාය:ණී ජයවික්රම ගපගර්රා මහයතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபமரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔ   ඒක තමයි. ඒ ඔක්ශකෝම ගැන පනශත් තිශබනවා. ගරු 

මන්ත්රීතුමමනි  ඔබතුමමාටත් මම ්රාධ්නා කරනවා  ශහට ඒ 

කමිටුවට එන්න කියාකලා. එතැනදී මාශ  අමාතයාං ශආ විතරක් 
ශනොශවයි  ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධ්න අමාතයාං ශආ  
NARA එශක්  ශපෞද්ගලික අං ශආ ඔක්ශකෝම විශ ාෂඥයින් හෙපු 

සැලැසථම ලංකාශ  මුහුදුකරශආ ශඩොල්ෆින්ලා  කැසථබෑවන්  
තල්මසුන් ඒ ඔක්ශකෝටම - [බාධ්ා කිමේමක්] අන්න  ශමොකක්ෙ 
කියාකනවා.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමමනි  ඔබතුමමා පිළිතුමරු ශෙන්න.  

 
ගු ගාය:ණී ජයවික්රම ගපගර්රා මහයතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபமரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒ සැලැසථම ඉදිරිපත් කරනවා. ගරු මන්ත්රීතුමමා ශහට රැසථවීමට 

එන්න -   

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි  ශබොශහොම සථතුමතියි.  

්ර ථන අංක 7-5372/'5)-(5   ගරු බන්දුල ගුණවර්ධ්න මහතා. 

 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහයතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු කාානායාකකතුමමනි  මා එම ්ර ථනයාක අහනවා. 

 
ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහයතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කාානායාකකතුමමනි  මුෙල් හා ජනමාධ්ය අමාතයතුමමා 

ශවුවශවන් එම ්ර ථනයාකට පිළිතුමර දීම සඳහා මා සති ශෙකක 
කාලයාකක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ප්රශ්නනය මුර ිනනකදී ඉිනරිප්  කිරීම  ියගය ග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

පාසල් ියල ඇඳුම් ගරින ලබාදීම   විසනතර 
பாடசாகல சீருகடத் துணி வைங்கல்: விபரம்  

PROVISION OF SCHOOL UNIFORM MATERIAL: DETAILS 
  

1559/’57  

8. ගු කනක ගහයාර්  මහයතා 
(மாண்புமிகு கனக மஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

අධ්යාපන අමාතයතුමමාශගන් ඇූර ්ර ථනයාක- (5 : 

(අ  (i) 2057 වර්ෂයාක සඳහා පාසල් ශිෂයයාකන් ශවුවශවන් 
නිල ඇඳුම් ලබා දීමට ශවන් කරන ලෙ මුළු මුෙල 
ශකොපමණෙ; 

 (ii)  ්රාාමික අං ශආ (5 - 4 ශරාණියාක ෙක්වා  
ශිෂයශයාක ට නිල ඇඳුම් සඳහා ලබා දුන් මුෙල 
ශකොපමණෙ; 

 (iii)  ද්විතීයික අං ශආ () - 53 ශරාණියාක ෙක්වා  
ශිෂයශයාක ට නිල ඇඳුම් සඳහා ලබා දුන් මුෙල 
ශකොපමණෙ; 

 යාකන්න එතුමමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ?  

(්  (i) ලබා දුන් මුෙල නිල ඇඳුම් ශරදි ලබා ගැනීම සඳහා 
්රමාණවත් ශනොවන බවත්; 

 (ii) නිල ඇඳුම් ශරදි පාසල් මට්ටමින් ලබා ශනොදී 
කූපන් පතක් ලබා දීම තුමළින් ශරදි ලබා ගැනීමට 
අමතර මුෙලක් ශෙමාපියාකන්ට ෙැමේමට සිදුවන බවත්; 

 (iii) එබැවින්  පාසල් නිල ඇඳුම් ශරදි ලබා දීම සඳහා 
ශවනත් රමශ ෙයාකක් අුවගමනයාක කළ යුතුම බවත්; 

 එතුමමා පිළිගන්ශන්ෙ? 

(ඇ  ශනො එශසා නම්  ඒ මන්ෙ? 

 

கல்வி அகமச்சகரக் மகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2017ஆம் ஆண்டுக்காக பாடசாகல 

மாணவர்களுக்கு சீருகட வைங்குவதற்காக 

ஒதுக்கப்பட்ட தமாத்தப் பணத் ததாகக யாது 

என்பகதயும்; 

 (ii) ஆரம்பப் பிாிவின் (தரம் 1 - 5 வகர) மாணவர் 

ஒருவருக்கு சீருகடக்காக வைங்கப்பட்ட 

பணத்ததாகக யாது  என்பகதயும்; 

 (iii) இரண்டாம்நிகலப் பிாிவின் (தரம் 6 - 13 வகர) 

மாணவர் ஒருவருக்கு சீருகடக்காக 

வைங்கப்பட்ட பணத்ததாகக யாது என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) வைங்கப்பட்ட பணத்ததாகக சீருகடக்கான 

துணிகயப் தபற்றுக்தகாள்ள மபாதுமானதல்ல  

என்பகதயும்; 

 (ii) சீருகடத் துணிககள பாடசாகல மட்டத்தில் 

வைங்காது கூப்பன் ஒன்று வைங்கப்படுவதன் 

மூலம் துணிகயப் தபற்றுக்தகாள்வதற்காக 

மமலதிக பணத்ததாகககயப் தபற்மறாருக்கு 

ஏற்க மநாிடுகின்றததன்பகதயும்; 

 (iii) எனமவ, பாடசாகல சீருகடக்கான துணிககளப் 

தபற்றுக்தகாடுப்பதற்காக மவதறாரு முகறகம 

பின்பற்றப்பட மவண்டுதமன்பகதயும்; 

 அவர் ஏற்றுக்தகாள்வாரா? 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 
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asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the total amount allocated to provide 
uniforms to school children for 2017; 

 (ii) the amount provided to a student in the 
primary grades (Grade 1-5) for uniforms; 

 (iii) the amount provided to a student in the 
secondary grades (Grade 6-13)for uniforms; 

(b) Will he admit that- 

 (i) the amount provided is not sufficient to 
purchase uniform material; 

 (ii) the parents have to bear an additional 
expenditure as a result of providing a 
coupon instead of providing uniform 
material at school level; 

 (iii) owing to the said situation, a different 
methodology  has to be followed to provide 
uniform material? 

(c) If not, why? 
 

ගු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහයතා සඅධායාපන 

අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அகமச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු කාානායාකකතුමමනි  එම ්ර ථනයාකට පිළිතුමර ශමශසායි. 

(අ  (i) රුපියාකල් මිලියාකන 2 700කි. 

 (ii)  

 

 (iii)   

 

ශිෂය කාඩුඩයාක නිල ඇඳුම් වර්ගයාක වටිනාකම 

රුපියාකල් 

1 - 5 ෙක්වා ශිෂයයාකන් කමිස ශරදි හා කලිසම් 

ශරදි 

500.00 

1 - 5 ෙක්වා ශිෂයයාකාවන් ගවුම් ශරදි 400.00 

(එක් ශිෂයයාකාවකට අයාකත් 

වන්ශන් එක් නිල ඇඳුම් 

හැට්ට ශරදි හා සායාක ශරදි 720.00 

වර්ගයාකක් පමණි  ෆර්ො (හිස ්වරණ  

සමෙ ගවුම් ශරදි 

600.00 

ශිෂය කාඩුඩයාක නිල ඇඳුම් වර්ගයාක වටිනාකම 

රුපියාකල් 

6 - 9 ෙක්වා ශිෂයයාකන් කමිස ශරදි හා කලිසම් ශරදි    550.00 

6 - 9 ෙක්වා ශිෂයයාකාවන් 

(එක් ශිෂයයාකාවකට අයාකත් 

වන්ශන් එක් නිල ඇඳුම් 

වර්ගයාකක් පමණි  

ගවුම් ශරදි    550.00 

  හැට්ට ශරදි හා සායාක ශරදි    800.00 

  ෆර්ො (හිස ්වරණ  සමෙ 

ගවුම් ශරදි 

   700.00 

10 - 13 ෙක්වා ශිෂයයාකන් කමිස ශරදි හා කලිසම් ශරදි    750.00 

10 - 13 ෙක්වා ශිෂයයාකාවන් ගවුම් ශරදි    600.00 

(එක් ශිෂයයාකාවකට අයාකත් 

වන්ශන් එක් නිල ඇඳුම් 

වර්ගයාකක් පමණි  

ළමා සාරි ශරදි    800.00 

  හැට්ට ශරදි හා සායාක ශරදි 1,000.00 

  ෆර්ො (හිස ්වරණ  සමෙ 

ගවුම් ශරදි 

   800.00 

(්  (i) පාසල් සිසුන් ශවත නිල ඇඳුම් ශරදි ලබා දීශම්දී 
පන්ති කාඩුඩයාකට අොළ නියාකමිත ්රමාණයාකන්ශගන් 
නිල ඇඳුම් ශරදි ලබා ශෙන ලදී. 205) වර්ෂශආ සිට 
නිල ඇඳුම් ශරදි ශවුවවට තිළිණපත් ලබා දීශම් 
වැඩසටහශන්දී අමාතයාං යාක විසින් පන්ති 
කාඩුඩශආ අොළ සිසුන් ශවත ලබා දුන් නිල ඇඳුම් 
ශරදි ්රමාණයාක පෙනම් කර ගනිමින් වර්ෂ කිහිපයාකක 
ශරදි මීටරයාකක මිල සන්සන්ෙනයාක කිමේශමන් ඒ ඒ 
පන්ති කාඩුඩවලට ගැළශපන පරිදි නියාකමිත ශරදි 
්රමාණයාක මිලදී ගැනීමට හැකි වන පරිදි ශවශළඳ 
ශපොළ මිල ගැළපුම් කර නිල ඇඳුම් තිළිණපත්වල 
මිල තීරණයාක කර ඇති බැවින් ලබා ශෙන මුෙල නිල 
ඇඳුම් ශරදි ලබා ගැනීම සඳහා ්රමාණවත් බව 
ෙන්වා සිටිමි. 

 (ii) ඉහත කරුණු පරිදි තිළිණපතට ශරදි මිලදී 
ගැනීශම්දී ශෙමාපියාකන්ට අමතර මුෙලක් ෙැමේමට සිදු 
ශනොවන අතර  එවැනි අවසථාා පිළිබඳව 
අමාතයාං යාකට ශමශතක් වාර්තා වී ශනොමැත. 

 (iii) නැත. 

  නිල ඇඳුම් තිළිණපත් ලබාදීශම් ශමම රමශ ෙයාක 
කාර්යාකක්ෂම  සුදුසුම හා සරලම ක්රියාකාවලියාක වන 
බැවින් ශවනත් රමශ ෙ අුවගමනයාක කිමේම අව ය 
ශනොශ . 

(ඇ  අොළ ශනොශ . 

ගරු මන්ත්රීතුමමා  ශරදි වයාපාරිකයාකන් ශවුවශවන්ෙ ශපනී 

ඉන්ශන්? 

 

ගු කනක ගහයාර්  මහයතා 
(மாண்புமிகு கனக மஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ගරු ඇමතිතුමමනි  ඇත්තටම ්රාශයාකෝගිකව බැලුශවොත් අව ය 
්රමාණයාකට වඩා අක් මුෙලක් තමයි වවුචර් මන්න් ලැශබන්ශන්. 

 

ගු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහයතා 
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
නැහැ  නැහැ. 

 
ගු කනක ගහයාර්  මහයතා 
(மாண்புமிகு கனக மஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ඔබතුමමා නැහැ කි වාට  ශෙම පියාකන්ශගන් අහලා බැලුශවොත් 

ෙැනගන්න පුළුවන් ඇඳුම් ගන්න ගියාකාම ඒ ලබා ශෙන මුෙලට වඩා 
වැඩි මුෙලක් වියාකෙම් ශවන බව. ඒ වාශ ම ශරදි  මිල වැඩි ශවද්දී 
ශම් ලබාශෙන මුෙල මදි කියාකන එක වටහාගන්න බැරිෙ  ගරු 

ඇමතිතුමමා? 

 

ගු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහයතා 
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්ත්රීතුමමනි  මම ශවනම කඩුඩායාකම් යාකවලා ්රාශයාකෝගිකව 

ශහොඳින් ශහොයාකලා බලලා තමයි ශම් මිල ගණන් තීරණයාක කරලා 
තිශබන්ශන්. ඔබතුමමා කියාකනවා ඇත්ශත් ශවන ශෙයාකක්. ශමොකෙ  

ශබොශහෝ ශවශළඳ සැල්වල මහපු ඇඳුම් තිශබනවා. මහපු ඇඳුම් 
ගන්න වවුචරශආ සඳහන් මුෙල මදිශවන්න පුළුවන්. පසුගියාක 
කාලශආ ලබා දුන්ශන් නිල ඇඳුම් ශරදි. අපි කළ සමීක්ෂණ අුවව 

ඒවායින් සියාකයාකට 30ක් පාවිච්චි කශළා නැහැ. ඒ වාශ ම ඒ 
ක්රියාකාවලිශආ දූෂණයාක තිබුණා. ඒ නිසා අපි ශකලින්ම ශරදි මිලදී 
ගැනීම සඳහා වවුචර් පත නි ත් කළා. කලින් වතාවට වඩා ගියාක 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

සැශර් ලබාශෙන මුෙලත් වැඩි කළා. අපි වසරක් තුමළ ලබා ගන්නා 
නියාකැදි ්රශයාකන් තමයි වවුචර් ලබා ශෙන්ශන්.  ශරදිවල මිල වැඩි 
ශවලා තිශබනවා නම් අපි ලබාශෙන මුෙල ලබන අවුරුද්ශද් වැඩි 

කරනවා. 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි  ශමශහම ශෙයාක ත් තිශබනවා. )4x35 ශරද්ෙ 
ගත්ශතොත්  ඒශක් ජපන් ශරද්ෙක් තිශබනවා. ඒ ජපන් ශරද්ෙ ටිකක් 

ගණන් වැඩියි. හැබැයි  සමහර තැන්වල ඒකත් අශනක් ශරදිවල 
මිලට සමානව තිශබන්න පුළුවන්. එශහම නැත්නම් ශපොඩි 
ගණනකින් මිල වැඩිවීමක් ඇති. නමුත්  ශපොදුශ  )4x35 ශරදි මිලදී 

ගැනීශම්දී -Chinese ශරද්ෙක් ශවන්න පුළුවන්  ශවනත් ශරද්ෙක් 
ශවන්න පුළුවන්-  වවුචර පශත් සඳහන් මුෙල ශහොඳටම ්රමාණවත් 
කියාකන එක කියාකන්න ඕනෑ. 

 

ගු කනක ගහයාර්  මහයතා 
(மாண்புமிகு கனக மஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ගරු ඇමතිතුමමනි  ඔබතුමමා කියාකපු ්රමිතියාකට - quality- අුවව 
සමහර තැන්වලින් රුපියාකල් 400ට ශරදි ලබාගන්න බැරිවන 
අවසථාාවල වැඩි මුෙලක් දීලා ගන්න කියාකලා ශෙම පියාකන්ට බල 

කරනවා. ඒ ගැනත් ශපොේඩක් ශසොයාකා බලන්න කියාකලා ඉල්ලීමක් 
කරනවා. 

ඔබතුමමා කි වා  පසුගියාක කාලශආ සිදු වුණු දූෂණ නිසා තමයි 

වවුචර් රමයාකට ් ශ  කියාකලා.  එො යාකම් කිසි දූෂණයාකක් සිදුවුණා නම් 
ඒ පිළිබඳව ශසොයාකා බලා  ඒ දූෂණ නවත්වලා  යාකම් කිසි ශවනසක් 
කරලා ඒ රමයාකම ක්රියාකාත්මක කරන එක තමයි මීට වඩා වැෙගත් 

ශවන්ශන්. ඒකයි මම කියාකන්ශන්. 

ශමොකෙ  එක්ශකශනක් ශෙන්ශනක් ශනොශවයි  ශගොඩක් 
ශෙම පියාකන් කියාකන ්රාශයාකෝගික කාරණයාකක් තමයි මා මතුම කරලා 

තිශබන්ශන්.  ඔබතුමමන්ලාශ  කැබිනට් මඩුඩලශආම තමයි ඒ 
අමාතයතුමමා ඉන්ශන්. ඒ නිසා එො දූෂණයාකක් සිදුවී තිශබනවා නම්  
ඒ පිළිබඳව ශසොයාකා බලන්න කියාකන ඉල්ලීම කරනවා.   

 ගරු අමාතයතුමමනි  ශම් සඳහා ඇති ශවළඳ සැල් ්රමාණයාක ඉතා 

සීමිතයි. සමහර ශවලාවට ගශම් තිශබන ශවළඳ සැශල් ඒ ශරදි 
තිබුශඩු නැත්නම් තවත් ්රශද් යාකකට යාකන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි 
මම කියාකන්ශන් ශම් සඳහා වැඩි වියාකෙමක් යාකනවා කියාකලා. ශමොකෙ  

ගන්න ශරදිවල වියාකෙමට වඩා වැඩි වියාකෙමක්  ්රවාහන ගාසථතුම සඳහා 
යාකනවා.  ඒ නිසා අක්ම තරමින් ශෙමාපියාකන්ට ්රාශයාකෝගිකව ඇති වන 
කරෙරයාක අක් කිමේම සඳහා ශම් ශවළඳ සැල් ්රමාණයාක වැඩි කරන්න 

බැරිෙ?  

 
ගු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහයතා 
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කාානායාකකතුමමනි  ශම් සමහර ශද්වල් පසුගියාක ්ඩුක්ව 

කාලශආ ඇමතිවරුත් ශනොශවයි පාලනයාක කශළා. ඉහළ බලධ්රයාකන් 
විසින් තමයි පාලනයාක කරුව ලැබුශ . ඒ වාශ ම  සමහර ඒවා 
කැබිනට් ප්රිකා ොලා නීතිගත කර ශගනත් තිශබනවා.  ගරු 

කාානායාකකතුමමනි   එො ශම් ශරදි  ශෙනශකොට ශමොකෙ වුශඩු? 
වයාපාරිකයාකන් ශෙන්ශනක්  තුමන්ශෙශනක් තමයි රුපියාකල් මිලියාකන 
2 700ක ශරදි ලබා දුන්ශන්.  ශකොටින්ම කියාකනවා නම් ශද්ීලයාක 

නිෂථපාෙකයාකන් කියාකලා ශපනී ඉඳලා චීනශයාකන් ඒ ශරදි ්නයාකනයාක 
කරලා ශබදුවා. ගරු කාානායාකකතුමමනි   අපි ශම් කරපු ශද් නිසා 
ෙැන් ශකලින්ම භාඩුඩාගාරශආ සල්ලි ටික අපට එනවා; අපි ලංකා 

බැං වට සහ මහජන බැං වට ඒ මුෙල් යාකවලා සුරක්ිකත  -කාටවත් 

අල්ලන්න බැරි විධියාකට- වවුචර් පතක් හො දීලා  තිශබනවා.  ගරු 

මන්ත්රීතුමමා ශපොේඩක් කල්පනා කර බලන්න  ලක්ෂ 44ක ළමයි  
ශම් වවුචර් පත් අරශගන කඩ සාප්පුවලට යාකනවා. එයින් සාමානය 
කඩහිමියාකාට ්ොයාකමක් ලැශබනවා. ශම් වවුචර්පත් හරහා  මිලියාකන 
2 700ක් ගැවශසනවා. උොහරණයාකක් විධියාකට මාශ   ලියාකාපිටියාක 

කලාපයාක ගත්ශතොත්  එහි පාසල් 5)7ක් තිශබනවා. ළමයි )7 000ක් 
ඉන්නවා  ගරු කාානායාකකතුමමනි.   )7 000ක් ළමයි  ශම් වවුචර්පත 
අරශගන  ලියාකාපිටියාක  පඬුවසථුවවර  නගරවල සහ ඒ අවට කඩ 

සාප්පුවලට යාකනවා. එතශකොට තරගයාකක් ඇති වනවා. එතශකොට 
ශවශළන්ොට අර තිබුණු වි ාල ලාභයාක අක් ශවනවා. ඒ තරගයාක ඇති 
වුණාම ශරදි තව තව ශගන්වනවා.  ඒ තරගයාක තුමළින් මිල ගණන් 

අක් ශවනවා.  

ගරු කාානායාකකතුමමනි  )4x35 ශරද්ෙ ශතෝරා ගැනීමට  

විෙයාත්මක රමයාකක් තිබුශඩු නැහැ ශන්. නමුත් පාසල් ෙරුවන් 

ශෙම පියාකන් සහ වැඩිහිටියාකන්  ශරද්ෙ අතගා බැලීශමන් ශම් ශරද්ෙ 
ශහොඳයි කියාකලා විනිවිෙ ශපශනන්ශන් නැති ශරදි ලබා ගන්නවා. 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි  ඔබතුමමා ෙැන් කි වා ශම් රුපියාකල් 400 මදි 

කියාකලා. රුපියාකල් 400ක වවුචර් පත ලබා ශෙන්ශන් 5 සිට 4 ෙක්වා 

වසරවල ශිෂයයාකන්ටයි. අපි ෙළ ව ශයාකන් හිතමු ඒ මුෙල ලබා 

ශෙන්ශන් කමිස ශරදි සහ කලිසම් ශරදි සඳහා කියාකලා. 5 -4 

වසරවල ඉන්ශන්  බටු ඇට වාශ  පුංචි ෙරුශවෝ ශන්. ශම් 

ෙරුවන්ශ  කලිසමට සහ  ෂර්ට් එකට ශරදි යාකාර කීයාකෙ ඕනෑ 
ශවන්ශන්? ශකොශහොම වුණත්  ඒ ශරදි යාකාරයාකක් රුපියාකල් 200ක් 

ශවන්ශන් නැහැ ශන්. යාකාරයාකක මිල රුපියාකල් එකසියාක ගණනක් 

වනවා.   ශවළඳ ශපොශළා රුපියාකල් 520 සහ 580 අතර පරාසයාකක් 

තුමළ තමයි  )4x35 ්රමාණශආ ශහොඳ සුදු ශරදිවල මිල ගණන් 

පවතින්ශන්. 

කලිසමකටත් ශරදි යාකාරයාකක් යාකන්ශන් නැහැ ශන්. යාකාර 

තුමන්කාලක් ඇති. 5 සිට 4 ෙක්වා වසරවල ළමුන්ශ  කලිසමට ශරදි 
යාකාරයාකක් ගියාකත් ඒකට රුපියාකල් 200ක් යාකයි. ෂර්ට් එක මහන්න තව 

ශරදි යාකාරයාකක් යාකයි. ෂර්ට් එකට යාකාර එකහමාරක් ගියාකා වුණත්  ෂර්ට් 

එක ටයි කලිසමටයි ශෙකටම රුපියාකල් 400ක් යාකන්ශන් නැහැශන්. 

ඒවාට වැඩිපුරත් එක්ක මුෙල් තියාකලායි තිශබන්ශන්. ඒ නිසා 

ඔබතුමමා  ඔයාක කියාකන එක ශනොශවයි ඇත්ත. 

 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තව ්ර ථනයාකක් තිශබනවාෙ  ගරු මන්ත්රීතුමමා? 

 
ගු කනක ගහයාර්  මහයතා 
(மாண்புமிகு கனக மஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ඔ   ගරු කාානායාකකතුමමනි. 

ගරු ඇමතිතුමමා  ශෙමවුපියාකන් අපට කියාකන ්රාශයාකෝගික ගැටලු 
තමයි මම කියාකන්ශන්. ඒ නිසා ඔබතුමමා තවත් ඒ පිළිබඳව ශසොයාකලා 
බලන්න. පසුගියාක කාලශආ නිලධ්ාරින්ශ  ශමොනවා ශහෝ වංචා 

දූෂණ තිබුණා නම් ඒවා ගැනත් ශසොයාකලා බලන්න කියාකලා  
ඉල්ලීමක් කරනවා.  

ඊට අමතරව තව එක ්ර ථනයාකක් අහන්නම් ගරු ඇමතිතුමමනි. 

ඒක ශම් ්ර ථනයාකට අොළ නැහැ.  

ශබොශහෝ තැන්වල ශම් වන විට මහින්ශෙෝෙයාක විෙයාගාර හෙලා 
අවසානයි. සමහර ඒවාශආ වැඩ අවසන් ශවලා අවුරුද්ෙක් ශෙකක් 

647 648 

[ගරු අකිල විරාේ කාරියාකවසම් මහතා] 
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ශවනවා. නමුත් ඒ මහින්ශෙෝෙයාක විෙයාගාරවලට අව ය කරන 

උපකරණ ලැබිලා නැහැ. ඒක ශලො  ගැටලුවක්. හැම පාසලකම 
ශහොඳට ශගොඩනැන්ල්ල හෙලා තිශබනවා. නමුත් උපකරණ ලැබිලා 
නැහැ. ඒ උපකරණ කඩිනමින් ලබාදීමට ශමොනවා ශහෝ වැඩ 
පිළිශවළක් තිශබනවාෙ?  

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමමා  ඒ ්ර ථනයාකට පිළිතුමරුදීමට ූරොනම්ෙ? 

 
ගු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහයතා 
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ූරොනම්  ගරු කාානායාකකතුමමනි. ඊට ශපර පිළිතුමරු දීමට 

එතුමමාශ  කලින් ්ර ථනශආ ශකොටසක් තිශබනවා. එතුමමා කි වා 
ශරදි වවුචර් දුන්නාම මිලදී ගන්න සථාාන නැහැ කියාකලා. ගරු 

කාානායාකකතුමමනි  අපි  ගියාක සැශර් ඒ ශරදි ව චර් එක දුන්ශන් මාස 

ශෙක තුමනකට ශපර. ඒ නිසා ඕනෑ තරම් කාලයාක තිබුණා.  ඒ වවුචර් 

එකට ශරදි මිලදී ගැනීශම් කාලයාක මාස තුමනක් පමණ තිශබනවා. 

කිසිම ශෙමවුපිශයාකක් මාස තුමනක් ඇතුමළත නගරයාකට එන්ශන් නැද්ෙ 

ඔයාක වවුචර් එකට ශරදි මිලදී ගන්න? ශවනත් කාර්යාකයාකකට නගරයාකට 
එන විට ඒ වවුචර් එකට ශරදි මිලදී අරශගන මහගන්නට ඕනෑ 

තරම් කාලයාක තිශබනවා. ඒ සඳහාම එන්න ඕනෑ නැහැ. ඒ නිසා 

එශහම ගණන් හෙන්න එපා. 

ඔබතුමමා කි ව අශනක් කාරණයාක තමයි විෙයාගාර ්ර ථනයාක. 

ශම්ක ජාතික අධ්යාපන ්යාකතනශආ නිර්ශද් යාකක්. ඔබතුමමන්ලාශ  

්ඩුක්ව කාලශආත් ඒ නිර්ශද් යාක තමයි ක්රියාකාත්මක කශළා.  අපි ඒ 

විෙයාගාර ඒ විධියාකටම හෙලා අවසන් කරලා තිශබනවා. ෙැන් ඒවා 
සියාකයාකට 500ක්ම හෙලා අවසන්වීමට ්සන්න මට්ටශම් 

තිශබන්ශන්.  ඒවාට අව ය උපකරණත් ශම් වන විට ශබොශහෝදුරට 

සපුරලා අවසන් කරලා තිශබනවා. ඒ වාශ ම මම කි වා ශවනම 

චරශල්ඛ්යාකක් යාකවන්න කියාකලා  පරක්  ශවන නිසා විවෘත 

කිමේමකින් ශතොරව ශම් විෙයාගාර භාවිතයාකට ගන්න කියාකලා. ඔබතුමමා 

ඒ  අක් පාක් තිශබන පාසල්  නම් කරලා අපට ශෙනවා නම්  -

අශනක් ගරු ඇමතිතුමමන්ලා  මන්ත්රීතුමමන්ලා ශහෝ කමක් නැහැ-    
අපි ඉක්මනින් ඒ අක් පාක් හරිගසථවලා ශෙන්නම්. සමහර ඒවාට 

උපකරණ දීලා තිශබනවා. තවත් උපකරණ ගබඩාවලට ඇවිල්ලා 

තිශබනවා  ශබොදීම සඳහා.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළෙට  ගරු ශසආයිේ අලී සාහීර් මවුලානා මන්ත්රීතුමමා අසුව 

ලබන ්ර ථනයාක.  

ඊට ශපර මම සභාශ  අවධ්ානයාක ශම් කාරණයාකට ශයාකොමු 

කරන්නට කැමැතියි.  වාචික ්ර ථන සඳහා අපට තව විනාඩි 54ක 

කාලයාකක් පමණයි ඉතිරිශවලා තිශබන්ශන්.  තවත් වාචික පිළිතුමරු 
අශප්ක්ෂා කරන ්ර ථන වාශ ම සථාාවර නිශයාකෝග 23 (2   යාකටශත් 

Questions ශෙකක් තිශබනවා. එම නිසා ශ ලාව පිළිබඳව 

අවධ්ානයාක ශයාකොමු කරන ශලස ගරු ඇමතිතුමමන්ලාශගන් සහ ්ර ථන 

අසන ගරු මන්ත්රීතුමමන්ලාශගන් කරුණාශවන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

ගරු ශසආයිේ අලී සාහීර් මවුලානා මන්ත්රීතුමමා.  

අම්පාර ිනසනත්රික්කග  ප්රාගද්ය ය ගල්කම් කාර්යාල    
විසනතර  

அம்பாகற மாவட்ட பிரமதச தசயலாளர் பிாிவுகள்: 

விபரம் 
DS DIVISIONS IN AMPARA DISTRICT: DETAILS  

1570/’57 

9. ගු ගස යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහයතා 
(மாண்புமிகு தசயிட் அலி ஸாஹிர் தமௌலானா ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

රාජය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාතයතුමමාශගන් ඇූර 
්ර ථනයාක - (5 : 

(අ  අම්පාර දිසථ්රික්කශආ  

 (i) පරිපාලනමයාක ව ශයාකන් ශෙමළ හා සිංහල ශලස 
ක්රියාකාත්මක වන ්රාශද්ීලයාක ශල්කම් 
ශකොට් ාසයාකන්හි නම් ශවන් ශවන් ව ශයාකන් 
කවශර්ෙ; 

 (ii) සැලසුම් සහකාර අධ්යක්ෂවරුන් ව ශයාකන් කටයුතුම 
කරන ශ්රී ලංකා සැලසුම් ශසාවශආ සිටින 
නිලධ්ාරින්ශ  නම් කවශර්ෙ;  

 (iii) 2009.0).28 දිනැති අංක MF/13/cc/ අන්තර්ග්රහණ 
ෙරන මුෙල් අමාතයාං  චරශල්ඛ්යාක සහ 
2007.04.23 දිනැති අංක A4/6/24/2007 ෙරන 
රාජය ශසාවා ශකොමිෂන් සභා චරශල්ඛ්යාක පරිදි  
අධිශසාවක පෙනමින් කටයුතුම කරන නිලධ්ාරින්ශ  
නම් ්රාශද්ීලයාක ශල්කම් කාර්යාකාල අුවව කවශර්ෙ; 

 යාකන්න එතුමමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ? 

(්  (i) අධිශසාවක පෙනමින් කටයුතුම කරන නිලධ්ාරින් 
සිටින කාර්යාකාලවල තනතුමරුවල පුරප්පාක් සඳහා 
එම නිලධ්ාරින් සලකා බැලීමට ලක් කරුව 
ලබන්ශන්ෙ;  

 (ii) එශසා නම්  අම්පාර දිසථ්රික්කශආ සිංහල මාධ්ය 
්රාශද්ීලයාක ශල්කම් කාර්යාකාලවලින් නිලධ්ාරින් මාරු 
කිමේම මන්න් එවන් පුරප්පාක් පුරවුව ලබන්ශන්ෙ; 

 යාකන්නත් එතුමමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ? 

(ඇ  ශනො එශසා නම්  ඒ මන්ෙ? 

 
தபாது நிர்வாக மற்றும் முகாகமத்துவ அகமச்சகரக் 

மகட்ட வினா: 

(அ) அம்பாகற மாவட்டத்தில், 

 (i )  நிர்வாக ாீதியில் தமிழ் மற்றும் சிங்களம் என 

தசயற்படும் பிரமதச தசயலாளர் பிாிவுகளின் 

தபயர்ககள தனித்தனியாகவும்; 

 ( i i )  இலங்கக திட்டமிடல் மசகவயில் திட்டமிடல் 

உதவிப் பணிப்பாளர்களாக மசகவயாற்றும் 

அலுவலர்களின் தபயர்ககளயும்; 

 ( i ii )  2009.06.28ஆம் திகதிய MF/13/CC உள்ளீர்ப்பு 

இலக்க நிதி அகமச்சின் சுற்றுநிருபம் மற்றும் 

2007.05.23 திகதியிடப்பட்ட A4/6/24/2007ஆம் 

இலக்க பகிரங்க மசகவ ஆகணக்குழு 

சுற்றுநிருபம் ஆகியவற்றின் பிரகாரம் மிகக 

அடிப்பகடயில் அலுவலர் 

மசகவயாற்றுமவாாின் தபயர்ககள, பிரமதச 

தசயலாளர் பிாிவு அடிப்பகடயிலும் 

 அவர் இச்சகபக்கு ததாிவிப்பாரா? 
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(ஆ)  (i )  மிகக அலுவலர் அடிப்பகடயில் மசகவயாற்றும் 

அலுவலர்கள் இருக்கின்ற அலுவலகங்களில் 

பதவிகளுக்கான தவற்றிடங் களுக்கு 

அவ்வலுவலர்கள் கவனத்திற் 

தகாள்ளப்படுவார்களா என்பகதயும்; 

 ( i i )   அவ்வாதறனில், அம்பாகற மாவட்டத்திலுள்ள 

சிங்கள தமாைிமூலமான பிரமதச தசயலாளர் 

பிாிவுகளிலிருந்து அலுவலர்ககள இடமாற்றம் 

தசய்வதன் மூலம் இத்தககய தவற்றிடங்கள் 

நிரப்பப்படுமா என்பகதயும் 

 அவர் இச்சகபக்கு ததாிவிப்பாரா? 

(இ) இன்மறல் ஏன்? 

 
asked the Minister of Public Administration and 

Management: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the names of Divisional Secretary's 
Divisions functioning administratively as 
Tamil and Sinhala separately; 

 (ii) the names of officers in Sri Lanka Planning 
Service functioning as Assistant Directors 
of Planning; and 

 (iii) the names of officers functioning under 
supernumerary basis, divisional secretariat-
wise in terms of Ministry of Finance 
Circular No. MF/13/cc/Absorb dated 
28.6.2009 and Public Service Commission 

Circular No. A4/6/24/2007 dated 23.5.2007; 

 in the Ampara District? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) Whether the offices where supernumerary 
officers are functioning be considered for 
vacancies in these posts; and 

 (ii) If so, whether such vacancies be filled by 
transferring officers from Sinhala medium 
divisional secretariat offices in Ampara 
District? 

(c)   If not, why? 
 

ගු ණර්.එම්. රංජි්  මද්දුම බණ්ඩාර මහයතා 
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத்தும பண்டார) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

ගරු කාානායාකකතුමමනි  එම ්ර ථනයාකට පිළිතුමර ශමශසායි. 

(අ   (i)   රාජය පරිපාලන චරශල්ඛ් 05/2054 හි ඇමුණුම 02 
අුවව අම්පාර දිසථ්රික්කශආ සිංහල භාෂාව 
පරිපාලන භාෂාව ව ශයාකන් භාවිත කරුව ලබන 
ජනතාව බහුතරයාකක් වාසයාක කරන ්රාශද්ීලයාක 
ශල්කම් ශකොට් ාස 7ක්ෙ  ශෙමළ භාෂාව පරිපාලන 
භාෂාව ව ශයාකන් භාවිත කරුව ලබන ජනතාව 
බහුතරයාකක් වාසයාක කරන ්රාශද්ීලයාක ශල්කම් 
ශකොට් ාස 53ක්ෙ පිහිටා ඇත.  

 ඇමුණුම 5 පරිදි ශ .  

      (ii)   ශ්රී ලංකා රම සම්පාෙන ශසාවයාකට අයාකත් සහකාර 
අධ්යක්ෂ හා නිශයාකෝජය අධ්යක්ෂ තනතුමරු 
ඒකාබද්ධ්ව පවතී. ඒ අුවව අම්පාර දිසථ්රික්කශආ 

ශසාවයාක කරන නිශයාකෝජය අධ්යක්ෂ/ සහකාර 
අධ්යක්ෂවරුන්ශ  ගණන 24ක් ශ .  

 ඇමුණුම 2 පරිදි ශ .  

 (iii)    ශ්රී ලංකා රම සම්පාෙන ශසාවශආ III ශරාණියාකට 
අධිශසාවක පෙනම මත 2009.0).22 දින බඳවා ගත් 
නිලධ්ාරින් 7ශෙශන  අම්පාර දිසථ්රික්කශආ 
්රාශද්ීලයාක ශල්කම් කාර්යාකාල 7ක ශසාවයාක කරයි. 

 ඇමුණුම 3 පරිදි ශ . 

(්   (i)  නැත.  

             ශ්රී ලංකා රම සම්පාෙන ශසාවශආ අධිශසාවක 
පෙනම මත 2009.0).22 දින බඳවා ගත් නිලධ්ාරින් 
ශවත මුෙල් හා රම සම්පාෙන අමාතයාං යාක විසින් 
නි ත් කර ඇති පත්වීම් ලිපිශආ 04වන ශේෙයාක  
මුෙල් අමාතයාං  ශල්කම්ශ  2009.0).28 දිනැති 
අංක MF/13/cc අන්තර්ග්රහණ ලිපියාක සහ රාජය 
ශසාවා ශකොමිෂන් සභා ශල්කම්ශ  2008.04.23 
දිනැති අංක A4/6/24/2007 ෙරන ලිපියාක අුවව ශමම 
අධිශසාවක නිලධ්ාරින් මන්න් නිතය ශසාවශආ 
තනතුමරුවල පුරප්පාක් පිරවීම සිදු කරුව 
ශනොලැ ශබ්.  

 (ii)   ඔ .  

  ශ්රී ලංකා රම සම්පාෙන ශසාවශආ නිලධ්ාරින් සථාාන 
මාරු කිමේම සම්බන්ධ්ශයාකන් 205).08.54 දින 
නි ත් කළ අංක 20/205) ෙරන රාජය පරිපාලන 
චරශල්ඛ්ශආ ).) වගන්තියාක හා ).7 වගන්තියාක අුවව 
දිසථ්රික්කයාක තුමළ සථාාන මාරුවීම් සිදු කිමේම සඳහා 
සථවශද්  කටයුතුම අමාතයාං ශආ ශල්කම්වරයාකා 
ශවත බලතල පැවමේ ඇත.  

(ඇ   ඉහත කරුණු අුවව පැන ශනොනඟී.  

ඇමුණුම් සභාගත* කරමි.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර ථන අංක 55-5040/'5)-(5   ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

 
ගු බුද්ධික පතිරණ මහයතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කාානායාකකතුමමනි  මා එම ්ර ථනයාක අහනවා. 

 
ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහයතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කාානායාකකතුමමනි  අග්රාමාතයතුමමා සහ ජාතික ්රතිපත්ති 

හා ්ර්ිකක කටයුතුම අමාතයතුමමා ශවුවශවන් මා එම ්ර ථනයාකට 

පිළිතුමර දීම සඳහා මාසයාකක කාලයාකක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ප්රශ්නනය මුර ිනනකදී ඉිනරිප්  කිරීම  ියගය ග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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[ගරු ශසආයිේ අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා] 

————————— 
*  පුසනතකාලග  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළෙට  ්ර ථන අංක 53  ගරු ඩලසථ අලහප්ශපරුම මහතා. 
 

ගු ඩලසන අලහයප්ගපුම මහයතා 
(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු අමාතයතුමමනි  පිළිතුමර සභාගත කරන්න. ශම් ්ර ථනයාක 
සම්ූරර්ණශයාකන් විසඳිලා තිශබනවා. ගරු කාානායාකකතුමමනි  ගරු 
අමාතයතුමමාශ ත්  කාර්යාක මඩුඩලශආත්  නීති ්ධ්ාර ශකොමිෂන් 

සභාශ  මාතර කාර්යාකාලශආ ්රධ්ාන නීති නිලධ්ාරිනියාක වන නීතිඥ 
රාජිකා විශේතුමංග මැතිනියාක ඇතුමළු කාර්යාක මඩුඩලශආත් කැපවීම 
ශවුවශවන් සථතුමති කරන්න මම ශමයාක අවසථාාවක් කර ගන්නවා. 

ගරු අමාතයතුමමනි  පිළිතුමර සභාගත කරන්න.   
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහොම සථතුමතියි. ඒ නිසා අපට කාලයාක ඉතිරි කර ගන්නත් 
පුළුවන්. ශම් වන විට "වාචික පිළිතුමරු අශප්ක්ෂා කරන ්ර ථන" 

සඳහා නියාකමිත කාලයාකත් අවසන් ශවලායි තිශබන්ශන්.    
 

ිනල්ලිමුණි උපාලි මහයතා : නීති ණධාාර ගකොය:ෂන් 
සභාව   ලබා දුන් ලිිළ ගගොනුව  

திரு. தில்லிமுனி உபாலி :சட்ட உதவி 

ஆகணக்குழுவிடம் ககயளித்த கடிதக்மகாப்பு 
MR. DILLIMUNI UPALI: FILE RENDERED TO LEGAL AID 

COMMISSION 
 

1304/’5) 
 

13. ගු ඩලසන අලහයප්ගපුම මහයතා 
 (மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும) 

 (The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

අධිකරණ අමාතයතුමමාශගන් ඇූර ්ර ථනයාක - (5 : 

(අ  (i) කඹුරුපිටියාක  කරපුටුගල  “්රියාක නිවශසා” පදිංචි 
දිල්ලිමුණි උපාලි මහතා තමාට අයාකත් ඉඩමක 
අයිතියාක නිරවුල් කර ගැනීමට අව ය නීති උපශෙසථ 
ලබා ගැනීම සඳහා නීති ්ධ්ාර ශකොමිෂන් සභාශ   
මාතර කාර්යාකාලශආ සහායාක පතා ඇති බවත්; 

 (ii) නීති උපශෙසථ ලබා ගැනීම සඳහා අව ය ශකශරන 
්ර ථනගත ඉඩශම් ඔප්පුව  පිඹුර  ශතෝම්බු වාර්තා 
සහ තවත් ලිපිවල මුල් පිටපත් ඉහත කී කාර්යාකාලයාක 
ශවත භාර දී ඇති බවත්; 

 (iii) තමාට තවදුරටත් නීති ්ධ්ාර ශහෝ උපශෙසථ 
අනව ය බවත්  අධිකරණ ක්රියාකා මාර්ගයාකක් ශවත 
 පිවිසීමට අව යතාවක් ශනොමැති බැවින් භාර ශෙන 
ලෙ ලිපිශගොුවව  නැවත තමා ශවත ලබා ශෙන 
ශලස ඔහු ඉල්ලීමක් කරුව ලැබූ බවත්; 

 (iv) එශහත්  ශමශතක්  ලිපිශගොුව කට්ටලයාක ලබා දීම 
ශහෝ ඉදිරි ක්රියාකා මාර්ග පිළිබඳ ෙැුවවත් කිමේම නීති 
්ධ්ාර ශකොමිෂන් සභාශ   මාතර ්රාශද්ීලයාක 
කාර්යාකාලයාක විසින් දිගින් දිගටම ්රතික්ශෂාප කරන 
බවත්; 

 එතුමමා ෙන්ශන්ෙ? 

(්  උපාලි මහතා විසින් භාර දී ඇති ලිපිශගොුවව නැවත ඔහුට 
භාර දීමට අව ය පියාකවර ගන්ශන්ෙ යාකන්න එතුමමා ශමම 
සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ? 

(ඇ  ශනො එශසා නම්  ඒ මන්ෙ? 

நீதி அகமச்சகரக் மகட்ட வினா: 

(அ) (i )  கம்புறுபிட்டிய, கரபுட்டுகல, "ஆாிய இல்லத்தில்" 

வசிக்கும் திரு. தில்லிமுனி உபாலி தனக்குாிய 

காணிதயான்றின் நிர்ணயித்துக் தகாள்வதற் 

கான சட்ட ஆமலாசகனகயப் தபற்றுக் 

தகாள்வதற்காக சட்ட ஆமலாசகன ஆகணக் 

குழுவின் மாத்தகற அலுவலகத்தின் உதவிகய 

நாடியுள்ளார் என்பகதயும்; 

 ( i i )  சட்ட ஆமலாசகனகயப் தபறுவதற்காக 

மதகவப்படும் பிரச்சிகனக்குாிய காணியின் 

உறுதிப்பத்திரம் மூல வகரபடம் காணி விபரப் 

பதிமவடு உட்பட மமலும் பல கடிதங்களின் 

மூலப்பிரதிகள் மமற்கூறிய அலுவலகத்துக்கு 

ஒப்பகடத்துள்ளார் என்பகதயும்; 

 ( i ii )  தனக்கு ததாடர்ந்தும் சட்ட உதவிகமளா 

ஆமலாசகனகமளா மதகவயில்கல என்றும், 

நீதிமன்ற நடவடிக்கககய நாடுவதற்கான 

அவசியம் கிகடயாது என்பதனால், ஒப்பகடக் 

கப்பட்ட கடிதக் மகாப்கப மிண்டும் தனக்கு 

தரும்படி அவர் மவண்டுமகாள் விடுத்துள்ளார் 

என்பகதயும்; 

 ( iv )  எனினும், இதுவகர கடிதக் மகாப்புகள் வைங்கப் 

படுவகத அல்லது எதிர்வரும் நடவடிக்கககள் 

ததாடர்பாக அறிவிப்பகத சட்ட உதவி 

ஆகணக்குழுவின் மாத்தகற பிரமதச 

அலுவலகம் ததாடர்ந்து மறுத்து வருகின்ற 

ததன்பகதயும்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) திரு. உபாலியினால் ஒப்பகடக்கப்பட்டுள்ள கடிதக் 

மகாப்கப மீண்டும் அவருக்கு ககயளிப்பதற்கு 

நடவடிக்கக எடுப்பாரா என்பகத அவர் இச்சகபயில் 

அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Justice: 

(a) Is he aware that -  

 (i) Mr. Dillimuni Upali residing at “Ariya 
Nivasa”, Karaputugala, Kamburupitiya has 
sought assistance from the Matara office of 
the Legal Aid Commission to obtain legal 
advice required for the settlement of 
ownership of a land belonging to him; 

 (ii) he has handed over the originals of the 
deed, plan, archives and other documents 
of the land in question required for 
obtaining legal advice to the aforesaid 
office;  

 (iii) he has made a request that the file he 
handed over be returned to him as he was 
no longer in need of legal aid nor was there 
a need to constitute judicial action;  

 (iv)  the Matara regional office of the Legal Aid 
Commission has repeatedly refused to 
return the file or brief him on the future 
course of action?  

(b) Will he inform this House whether necessary 
action will be taken to return the file handed over 
by Mr. Upali? 

(c) If not, why?  
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

ගු සණචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහයතා සඅධිකරණ 
අමාතය සහය බුද්ධාශ්ාසන අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 

அகமச்சரும் புத்தசாசன அகமச்சரும்) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Minister of Buddhasasana) 
ගරු කාානායාකකතුමමනි  මා එම ්ර ථනයාකට පිළිතුමර සභාගත* 

කරනවා.  
 

* සභාගම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර  
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
(අ   (i)  ඔ  

 (ii)  ඔ  

  ඉඩම් ඔප්පුශ  ඡායාකා පිටපතක් සහ ශපොලිසථ පැමිණිලි ශෙකක් 
පමණක් නීති ්ධ්ාර ශකොමිෂන් සභාශ  මාතර කාර්යාකාලයාක 
ශවත භාර දී ඇත. 

 (iii)  නැත.  

  ශල්ඛ්න ් පසු භාරදී තිබුණි. 

 (iv)  නැත.  

  අොළ ලිපිශගොුව කට්ටලයාක ශසාවා ොයාකකයාකාට භාර දී ඇති 
අතර ඒ බව ඔහු ලිඛිතව ෙැුවම් දී ඇත.  

  අමුණුම* 5 ශලස ඇති  එම ලිපියාක බලන්න.   

(  ් ඔ   ෙැනටමත් අොළ ලිපි ශගොුව කට්ටලයාක ශසාවාොයාකක උපාලි මහතා 
භාර ශගන ඇත.  

(ඇ   පැන ශනොනඟී. 

 
වාලච්ගච්න ප්රාගද්ය ය ගල්කම් ගකොඨාසාසය   රාජය 

ණයතන සුර ඉඩම්  
வாகைச்மசகன பிரமதச தசயலாளர் பிாிவு :அரச 

நிறுவனங்களுக்குாிய காணிகள் 
VALACHCHENAI DS DIVISION: LANDS BELONGING TO STATE 

INSTITUTIONS  
     1315/’5) 

14.ගු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මහයතා 
 (மாண்புமிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 

 (The Hon. M.H.M. Salman) 

ඉඩම් සහ පාර්ලිශම්න්තුම ්රතිසංසථකරණ අමාතයතුමමාශගන් ඇූර 
්ර ථනයාක - (5 : 

(අ  (i) මඩකලපුව දිසථ්රික්කශආ  ශකෝරශල්පත්තුම 
වාලච්ශච්න ්රාශද්ීලයාක ශල්කම් ශකොට් ාසයාක තුමළ 
පිහිටි රාජය ් යාකතන සතුම ඉඩම් ්රමාණයාක කවශර්ෙ; 

 (ii) එම ්රාශද්ීලයාක ශල්කම් ශකොට් ාසශආ 
පදිංචිකරුවන් විසින් රජශආ ඉඩම් ්රොන/ බලප්ර 
මත ලබා ගැනීම සඳහා අයාකදුම් කර තිශබ්ෙ; 

 (iii) එශසා නම්  එම අයාකදුම්පත් ්රමාණයාක ශකොපමණෙ; 

 (iv) එම අයාකදුම්කරුවන්ට ශම් ෙක්වා ්රොන/බලප්ර මත 
ලබාදී ඇති ඉඩම් ්රමාණයාක කවශර්ෙ; 

 යාකන්න එතුමමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ? 

(්  ශනො එශසා නම්  ඒ මන්ෙ?  

 
காணி மற்றும் பாராளுமன்ற மறுசீரகமப்பு அகமச்சகரக் 

மகட்ட வினா: 

(அ) (i) மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின், மகாரகளப்பற்று 

வாகைச்மசகன பிரமதச தசயலாளர் பிாிவில் 

அகமந்துள்ள அரசாங்க நிறுவனங்களுக்குச் 

தசாந்தமான காணிகளின் அளவு யாததன் 

பகதயும்; 

 (ii) மமற்படி பிரமதச தசயலாளர் பிாிவில் வசிப்ப 

வர்கள் அரசாங்க காணிககள அளிப்புப் 

பத்திரத்தின்/அனுமதிப்பத்திரத்தின் மூலம் 

தபற்றுக்தகாள்ள விண்ணப்பித்துள்ளார்களா 

என்பகதயும்; 

 (iii )  ஆதமனில், மமற்படி விண்ணப்பங்களின் 

எண்ணிக்கக யாது என்பகதயும்; 

         (iv)   மமற்படி விண்ணப்பதாரர்களுக்கு இற்கற 

வகர அளிப்புப் பத்திரத்தின்/ அனுமதிப் 

பத்திரத்தின் மூலம் தபற்றுக் தகாடுக்கப் 

பட்டுள்ள காணிகளின் அளவு யாது 

என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Lands and Parliamentary 
Reforms: 

 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the extent of land which belongs to the 
public institutions  located  in Koralaipattu, 
Valaichchenai Divisional Secretary's  
Division in Batticaloa District ; 

 (ii) whether the occupants  in that Divisional 
Secretary's Division has applied   to obtain 
state lands on  grants/permits; 

 (iii) if so , the number of  applications received 
for it; 

 (iv) the extent of land provided to the aforesaid 
applicants on grants/permits by now? 

(b) If not, why? 
 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහයතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කාානායාකකතුමමනි  එම ්ර ථනයාකට පිළිතුමර ශමශසායි.  

(අ  (i) මඩකලපුව දිසථ්රික්කශආ ශකෝරශල්පත්තුම 
වාලච්ශච්න ්රාශද්ීලයාක ශල්කම් ශකොට් ාසයාක තුමළ 
පිහිටි රාජය ්යාකතන සතුම ඉඩම් ්රමාණයාක අක්කර 
554කි. (එකසියාක පහශළොවයි  

 (ii) ඔ . 

 (iii) 4 547 (හාරෙහසථ එකසියාක පනසථහතයි  

 (iv) ්රොන ප්ර - අක්කර 700 (හත්සියාකයාකයි  

  බලප්ර - අක්කර 540 (එකසියාක පනහයි  

(්  අොළ ශනොශ .  

  
සමිද්ධිලාභින් සඳහයා ය:ලදී ග්  සහයල්   විසනතර  
சமுர்த்தி பயனுகாிகளுக்காக தகாள்வனவு தசய்த 

அாிசி  : விபரம் 
RICE PURCHASED FOR  SAMURDHI BENEFICIARIES: DETAILS  

1379/’5) 
15.ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහයතා 
 (மாண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

 (The Hon. Bandula Gunawardane) 

සමාජ සවිබලගැන්වීම්  සුභසාධ්න හා කන්ෙ උඩරට උරුමයාක 
පිළිබඳ අමාතයතුමමාශගන් ඇූර ්ර ථනයාක - (5 : 

655 656 
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(අ  (i) 205) අයාක වැශයාකහි අංක 534 ශයාකෝජනාවට අුවව  
සමෘද්ධිලාභින්ට ශබො හැමේම සඳහා සහල් 
ශමට්රික්ශටොන් 44 000ක් මිලදී ගත්ශත්ෙ; 

 (ii) එශසා නම්  ඒ කවර මිල ගණන් යාකටශත් කවර 
පාර් ථවයාකන්ශගන්ෙ; 

 (iii) උක්ත ශයාකෝජනාව ක්රියාකාත්මක කිමේම ශවුවශවන් 
ෙරුව ලැබූ මුළු වියාකෙම ශකොපමණෙ; 

 (iv) සහල් ශමට්රික්ශටොන් 44 000 සමෘද්ධිලාභින් අතර 
ශබො හරිුව ලැබූ අුවපාතයාක කවශර්ෙ; 

 (v) සහල් ශබො හරිුව ලැබූ කාල පරිච්ශේෙයාක කවශර්ෙ; 

 යාකන්න එතුමමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ? 

(්  ශනො එශසා නම්  ඒ මන්ෙ? 

 
சமூக வலுவூட்டல், நலன்புாி மற்றும் கண்டி மரபுாிகமகள் 

அகமச்சகரக் மகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2016ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு தசலவுத் 

திட்டத்தின் 134ஆம் முன்தமாைிவுக்கு அகம 

வாக, சமுர்த்தி பயனுகாிகளுக்கு விநிமயாகிப் 

பதற்காக 44,000 தமற்றிக் ததான் அாிசி 

தகாள்வனவு தசய்யப்பட்டதா என்பகதயும்; 

 (ii) ஆதமனில், அது எந்த விகலயில் எத்தரப் 

பிடமிருந்து என்பகதயும்; 

 (iii) மமற்படி முன்தமாைிகவ நகடமுகறப்படுத்தல் 

சார்பில் மமற்தகாள்ளப்பட்ட தமாத்தச் 

தசலவினம் யாததன்பகதயும்; 

 (iv) 44,000 தமற்றிக் ததான் அாிசியானது சமுர்த்தி 

பயனுகாிகளுக்கு மத்தியில் விநிமயாகிகப்பட்ட 

விகிதம் யாததன்பகதயும்; 

 (v) அாிசி விநிமயாகிக்கப்பட்ட காலப் பகுதி 

யாததன்பகதயும்; 

அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

asked the Minister of Social Empowerment, Welfare 
and Kandyan Heritage:  

(a ) Will he inform this House-  

 (i) whether 44,000 metric tons of rice was 
purchased for distribution among Samurdhi 
Beneficiaries as per Proposal No. 134 of the 
Budget 2016; 

 (ii) if so, at what prices and from which parties; 

 (iii) the total expenditure borne for the 
implementation of the proposal referred to 
above; 

 (iv) the ratio at which the 44,000 metric tons of 
rice was distributed among Samurdhi 
beneficiaries; and 

 (v) the time of distribution? 

(b) If not, why?  

 
ගු එසන.බී. ිනසානායක මහයතා  
(மாண்புமிகு எஸ். பி. திசாநாயக்க)  

(The Hon. S. B. Dissanayake)  

ගරු කාානායාකකතුමමනි   මා එම ්ර ථනයාකට පිළිතුමරු ශෙනවා.  
ගරු මන්ත්රීතුමමා ශම් ශතොරතුමර වරද්ොශගන කියාකලායි මට 
හිශතන්ශන්. 

(අ   (i)   2016 අයාක වැශයාකහි අංක 534 ශයාකෝජනාවට අුවව 
සමෘද්ධිලාභින්ට ශබො හැමේම සඳහා සමෘද්ධි 
සංවර්ධ්න ශෙපාර්තශම්න්තුමව මන්න් සහල් මිලදී 
ගැනීමක් සිදු කර ශනොමැත.  

 (ii)  ඉහත (i) පිළිතුමර අුවව අොළ ශනොශ .  

 (iii)   අොළ ශනොශ . 

 (iv)   අොළ ශනොශ . 

 (v)   අොළ ශනොශ . 

(්      අොළ ශනොශ .  
 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහයතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු කාානායාකකතුමමනි  ශමයාක අශප් මි්ර එසථ.බී. දිසානායාකක 
ඇමතිතුමමා පිළිබඳ ්ර ථනයාකක් ශනොශවයි. පසුගියාක වසශර් අයාක 
වැශයාකන් -205) අයාක වැශයාකන්- ශම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළ අයාක 
වැයාක ශයාකෝජනාවක් ්රාශයාකෝගිකව ක්රියාකාත්මක වීම පිළිබඳව තමයි මා 

දිගටම ශම් ්ර ථන මාලාව ශයාකොමු කරන්ශන්.   

ගරු කාානායාකකතුමමනි   205) අයාක වැයාක කාාශ  534වැනි 
ශයාකෝජනාව මම කියාකවන්නට කැමැතියි. එහි ශමශසා සඳහන් 
ශවනවා.  

"ගරු කාානායාකකතුමමනි  රශට් සහල් නිෂථපාෙනයාක වර්ධ්නයාක වී තිශබනවා. 
එම නිසා අතිරික්ත සහල් මන්ෙශපෝෂණයාකට පහසුශවන් ශගොදුරු වීශම් වැඩි 
අවොනමක් ඇති සමෘද්ධිලාභීන්ට ලබා දීමට මා ශයාකෝජනා කරනවා. ශමම 
ශයාකෝජිත රමයාක තුමළින් ඔවුන්ශ  ශපෝෂණ මට්ටම ඉහළ නංවුව ඇති. ශම් 
සඳහා සහල් ශමට්රික් ශටොන් 44 000ක් ලබා ගැනීමට අප බලාශපොශරොත්තුම 
ශවනවා. " 

ශම් 534වැනි අයාක වැයාක ශයාකෝජනාව ඔබතුමමාශ  ශයාකෝජනාවක් 
ශනොශවයි. මුෙල් ඇමතිතුමමා කියාකනවා  සමෘද්ධිලාභීන්ට 
මන්ෙශපෝෂණයාක  තිශබනවායාක; සහල්වල අතිරික්තයාකක් තිශබනවායාක; 
ඒ අයාකශ  මන්ෙශපෝෂණයාක නැති කරන්න සහල් ශමට්රික් ශටොන් 
44 000ක් ගන්න අව ය  ්රතිපාෙන දීලා  ඒශකන් මන්ෙශපෝෂණයාක  
නැති කරනවායාක කියාකලා. එම අයාක වැයාක ශයාකෝජනාව කියාකවන 
අවසථාාශ  සභා ශතොශමෝ සතුමටින් පිනා යාකනවා. මක් නිසාෙ යාකත්  
මුෙල් ඇමතිතුමමා අසරණ සමෘද්ධිලාභීන්ශ  මන්ෙශපෝෂණයාක නැති 
කරනවායාක කියාකන නිසා. අන්තිමට උත්තර ශෙන්න ශවන්ශන් 
තමුන්නාන්ශසාටයි. අමාතයාං යාක එශහම එකක් හිතලාවත් නැහැ. 
ශමතැනදී එශහම කියාකලා අයාක වැයාකට ඡන්ෙයාක ගන්නවා. ඒ නිසා  
එතුමමාශ  තනතුමර භාර ගත් අලුත් මුෙල් ඇමතිතුමමාවත්  ශමවැනි 
ශයාකෝජනාවන් ශනොකරන්න කටයුතුම කරනවා නම් ශම් ගරු සභාවට 
ගරුත්වයාකක් ලැශබනවායාක කියාකන එක මා සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි.   

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශහොඳයි. ශෙවන වටයාක.  

 

ය:ියගප් ග ල්ගල් උස වැඩි කිරීම  ගගොවීන්  සිදු වන 

පීඩා 
மினிப்மப அகணக்கட்டின் உயரத்கத உயர்த்துதல் : 

கமக்காரர்கள் பாதிப்பு  
HEIGHT INCREASE OF MINIPE DAM: ADVERSE EFFECTS ON 

FARMERS 

1163/’5) 

2. ගු ඩේලසන ගද්වානන්දා මහයතා 
     (மாண்புமிகு டக்ளஸ் மதவானந்தா) 

     (The Hon. Douglas Devananda) 
අග්රාමාතයතුමමා සහ ජාතික ්රතිපත්ති හා ්ර්ිකක කටයුතුම 

අමාතයතුමමාශගන් ඇූර ්ර ථනයාක- (5  

657 658 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

(අ  (i) මහවැලි ග ශේ  මිනිශප් ශ ල්ශල් උස අඩි 52 කින් 

වැඩි කිමේමට රජයාක පියාකවර ගනිමින් සිටින බවත්; 

 (ii) ජලයාක ශනොලැබීශමන් ශසාරුවිල  මුතූර් සහ 

ශවරුගල් යාකන ්රශද් වලට අයාකත් ඉඩම් අක්කර 

22 400ක් බලපෑමට ලක්වන බවත්; ශම් 

ශහාතුමශවන් ශගොවීන් 80 000ක් පමණ ීඨඩාවට 

පත්වන බවත්; 

 (iii) මීට ශපර ශමම ශ ල්ශල්  උස  මීටර් 3 කින් වැඩි 

කිමේම ශහාතුමශවන් ශසාරුවිල  මුතූර්  විජිතපුර සහ 

ශවරුගල් යාකන ්රශද් වල ශගොවීන්ට  කන්න ශෙක 

වගා කිමේමට ශනොහැකිවී ඇති බවත්; 

 (iv)  ශ ල්ශල් උස අඩි 52 කින් වැඩි කිමේශමන් එම 

්රශද් ශආ ජනතාවට පානීයාක ජල හිෙයාකක් ඇතිවන 

බවත්; 

 (v) ඉහත කරුණ සම්බන්ධ්ශයාකන් 205).09.04 දින 

්රි ණාමලයාක නගර සභා  ාලාශ දී ශගොවි 

සංවිධ්ාන 42ක් එක්වී මාධ්ය හමුවක් පවත්වා ඇති 

බවත්; 

 එතුමමා ෙන්ශනහිෙ? 

(්  ශම් අයුරින් ශගොවීන් ීඨඩාවට පත්වන්ශන් නම්  සහන 
සැලසීම සඳහා රජයාක ගැනීමට බලාශපොශරොත්තුම වන පියාකවර 
කවශර්ෙ යාකන්න එතුමමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශනහිෙ? 

(ඇ  ශනො එශසා නම්  ඒ මන්ෙ? 
 

பிரதம அகமச்சரும் மதசிய தகாள்கககள் மற்றும் 

தபாருளாதார அலுவல்கள் அகமச்சருமானவகரக் மகட்ட 

வினா: 
 

(அ) (i )  மகாவலி கங்ககயின் மினிப்மப அகணக்கட்டின் 

உயரத்கத 12 அடிகளால் உயர்த்த அரசாங்கம் 

நடவடிக்கக  மமற்தகாண்டு வருகின்றததன் 

பகதயும்; 

 (ii) இதன் காரணமாக மசருவில, மூதூர், தவருகல் 

ஆகிய பிரமதசங்ககளச் மசர்ந்த 22,500 ஏக்கர் 

காணிகள்  நீர் கிகடக்காகமயால் தாக்கத்துக்கு 

உள்ளாவமதாடு,  ஏறக்குகறய 8 0 , 0 0 0 

கமக்காரர்கள் பாதிக்கப்படுவர் என்பகதயும்; 

 (iii )  இதற்கு முன்னர் இந்த அகணக்கட்டின் உயரம் 3 

மீற்றர்களால் உயர்த்தப்பட்டதன் காரணமாக 

மசருவில, மூதூர், விஜிதபுர மற்றும் தவருகல் 

ஆகிய பிரமதசங்ககளச் மசர்ந்த கமக்காரர் 

களுக்கு  இரண்டு மபாகங்களிலும் பயிர்தசய்ய 

இயலாமல் மபாயுள்ளததன்பகதயும்; 

 (iv )  அகணக்கட்டின் உயரத்கத 12 அடிகளால் 

உயர்த்துவதன் மூலம் அப்பிரமதச மக்களுக்கு 

குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படுகின்றததன்பகதயும்; 

 (v )  மமற்படி விடயம் சம்பந்தமாக 2016.09.04ஆந் 

திகதி திருமகாணமகல நகரசகப மண்டபத்தில் 

42 கமக்காரர் அகமப்புகள் ஒன்றுமசர்ந்து ஊடக 

சந்திப்தபான்றிகன நடத்தியுள்ளன என்ப 

கதயும்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) இவ்விதமாக கமக்காரர்கள் பாதிக்கப்படுவார் 

களாயின், நிவாரணம் வைங்குவதற்காக அரசாங்கம் 

எடுக்க எதிர்பார்க்கின்ற நடவடிக்கககள் யாகவ 

என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 

 
asked Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Is he aware that- 

 (i) the government is taking action to increase 
the height of the  Minipe dam of Mahaweli 
River  by 12 feet; 

 (ii) as a result of this, around 22,500 acres of 
lands in Seruvila, Muttur and Werugal 
areas  will be affected and about 80,000 
farmers will suffer  due to the unavailability 
of water; 

 (iii) the farmers in Seruvila, Muttur, Vijithapura 
and Verugal areas are not in a position to 
cultivate the two seasons as the height of 
this dam was increased by 3 meters 
previously; 

 (iv) there will be a shortage of drinking water 
for the people in this area if the height of 
this dam  is increased by 12 feet; 

 (v) 42 farmer organizations have conducted a 
press conference on 04.09.2016 at the 
Town Hall,  Trincomalee on the above 
matter? 

(b) Will he inform this House the steps that will be 
taken by the government to provide relief if the 
farmers are suffered in this manner? 

(c) If not, why? 

 
ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහයතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගරු කාානායාකකතුමමනි  අග්රාමාතයතුමමා සහ ජාතික ්රතිපත්ති 
හා ්ර්ිකක කටයුතුම අමාතයතුමමා ශවුවශවන් මා එම ්ර ථනයාකට 

පිළිතුමර සභාගත* කරනවා.  
 

* සභාගම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර  
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ    (i)    මහවැලි ග ශේ ශ ල්ශල් උස මීටර් 3.4කින් ශහවත්  
්සන්න ව ශයාකන් අඩි 55.4කින් වැඩි කිමේමට පියාකවර 
ගනිමින් සිටී. 

       (ii)     ශම් ශහාතුමශවන් ශසාරුවිල  මුතූර් සහ ශවරුගල් ්රශද් වලට 
ජලයාක ශනොලැබීමක් සිදු ශනොවන බැවින් ශගොවීන්ට ීඨඩාවක් 
ඇති ශනොශ .  

.     (iii)     මීට ශපර ශමම ශ ල්ශල් උස මීටර් 3කින් උසථ කර ඉදි කර 
නැත.  

      (iv)     ශ ල්ශලහි ශමම උස වැඩි කිමේම (මීටර් 3.4කින්  එම 
්රශද් ශආ ජනතාවට පානීයාක ජල හිෙයාකක් ඇති වීමට ශහාතුම 
වන්ශන් නැත. 

     (v)      ශනොෙනී. 

(  ් ඉහත සඳහන් පැහැදිලි කිමේම් අුවව ශමම ශ ල්ශලහි උස වැඩි කිමේම 
ශහාතුමශවන් ශගොවීන් ීඨඩාවට පත් ශනොවන අතර  ශගොවීන් ීඨඩාවට පත් 
වන පරිදි වාරිමාර්ග සංවර්ධ්නයාකක් සිදු කරුව ශනොලබයි.  

(ඇ  පැන ශනොනඟී. 
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ත්රසනතවාින ප්රහයාර ියසා ය:ය ියය ගපොලිසන ියලධාාරින්   
මන්නාරම ිනසනත්රික්කය 

பயங்கரவாதிகளின் தாக்குதலினால் மரணமான 

தபாலிஸ் உத்திமயாகத்தர்கள் : மன்னார் மாவட்டம் 
POLICE OFFICERS KILLED BY TERRORIST ATTACKS: 

MANNAR DISTRICT 

1257/’5) 
 

3. ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහයතා සගු ණර්. එම්. පද්ම 
උදයශ්ාන්ත ගුණගසාකර මහයතා  ගවනුව   

 (மாண்புமிகு பந்துல குணவர்தன - மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம 

உதயசாந்த குணமசகர சார்பாக)   

 (The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 
Padma Udhayashantha Gunasekera)  

 නීතියාක හා සාමයාක සහ ෙක්ිකණ සංවර්ධ්න අමාතයතුමමාශගන් 

ඇූර ්ර ථනයාක- (5  

(අ  (i) 1983 වර්ෂයාක වනවිට මන්නාරම දිසථ්රික්කයාක තුමළ 
පිහිටා තිබූ ශපොලිසථ සථාාන සංඛ්යාව ශකොපමණෙ; 

 (ii) එම ශපොලිසථ සථාානයාකන්හි ශසාවයාක කරන ලෙ 
ශපොලිසථ නිලධ්ාරින් සංඛ්යාව ශකොපමණෙ; 

 (iii) එල්. ටී. ටී. ඊ. ්රසථතවාදීන් විසින් වර්ෂ 5983න් 
පසුව 2009 වර්ෂශආ යුද්ධ්යාක අවසන් වනශතක්  ප 
කාලයාක තුමළ විනා  කරන ලෙ ශපොලිසථ සථාාන 
සංඛ්යාව ශකොපමණෙ; 

 (iv) ්රසථතවාදී ්රහාර ශහාතුමශවන් මියාකගියාක ශපොලිසථ 
නිලධ්ාරින් සංඛ්යාව ශකොපමණෙ; 

 (v) ඉහත (iii) හි සඳහන් විනා   ප ශද්පළ පිළිබඳ 
තක්ශසාරුවක් කර තිශබ්ෙ;  

 (vi) ඉහත සියාකල්ශලහිම ූරර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්ශන්ෙ; 

 යාකන්න එතුමමා ශමම සභාව ට ෙන්වන්ශනහිෙ? 

(්  ශනො එශසා නම්  ඒ මන්ෙ? 
 

சட்டமும் ஒழுங்கும் மற்றும் ததற்கு அபிவிருத்தி  

அகமச்சகரக் மகட்ட வினா: 

(அ) (i )  1983 ஆம் ஆண்டளவில் மன்னார் மாவட்டத்தில் 

அகமந்திருந்த தபாலிஸ் நிகலயங்களின் 

எண்ணிக்கக யாது; 

 (ii) மமற்படி தபாலிஸ் நிகலயங்களில் பணிபுாிந்த 

தபாலிஸ் உத்திமயாகத்தர்களின் எண்ணிக்கக 

யாது; 

 (iii )  எல்.ா.ீாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளினால் 1983ஆம் 

ஆண்டின் பின்னர் 2009ஆம் ஆண்டில் யுத்தம் 

முடிவகடயும் வகரயிலான காலப்பகுதியில் 

அைிவுக்குள்ளாக்கப்பட்ட தபாலிஸ் நிகலயங் 

களின் எண்ணிக்கக யாது; 

 (iv )   பயங்கரவாதிகளின் தாக்குதலினால் மரண 

மகடந்த தபாலிஸ் உத்திமயாகத்தர்களின்  

எண்ணிக்கக யாது; 

 (v )  மமமல (iii) இல் குறிப்பிடப்பட்ட அைிவுற்ற 

தசாத்துக்கள் ததாடர்பாக மதிப்பீடு தசய்யப் 

பட்டுள்ளதா; 

 (vi )  மமலுள்ள அகனத்து விடயங்களும் ததாடர்பான 

முழுகமயான அறிக்கககய  சமர்ப்பிப்பாரா; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) how many Police Stations had been 
established within the Mannar District as at 
1983; 

 (ii) how many Police officers had been serving 
at those Police Stations;  

 (iii) how many Police Stations were destroyed 
by the LTTE terrorists after the year 1983 
until the end of the war in 2009; 

 (iv) how many Police officers were killed by 
terrorist attacks; 

 (v) whether an assessment has been taken with 
regard to the destruction of properties 
referred to in (iii) above; and  

 (vi) whether he will table a full report on all 
above? 

(b)  If not, why? 
 

ගු සාගල ර් නායක මහයතා 
(மாண்புமிகு சாகல ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 

ගරු කාානායාකකතුමමනි  මා එම ්ර ථනයාකට පිළිතුමර සභාගත* 
කරනවා.  

 

* සභාගම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර  
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 

(අ     (i)    1983 වර්ෂයාක වන විට පිහිටා තිබූ ශපොලිසථ සථාාන පිළිබඳ 
ශතොරතුමරු ශසොයාකාගත ශනොහැකි නමුත්  5998 වර්ෂයාක වන 
විට ශපොලිසථ සථාාන 03ක් පවත්වා ශගන ශගොසථ ඇත. එම 
ශපොලිසථ සථාානයාක ්රම්භ කළ දින වකවාුව සම්බන්ධ්ශයාකන් 
කිසිදු ශල්ඛ්නයාකක් ශසොයාකා ගැනීමට ශනොහැක. 

         (ii)    අොළ ශල්ඛ්න ශසොයාකා ගැනීමට ශනොහැකි බැවින්  ශසාවයාක 
කළ නිලධ්ාරින් ශකොපමණෙ යාකන්න ශතොරතුමරු ශසොයාකා ගත 
ශනොහැක.  

       (iii)     අොළ ශල්ඛ්න ශසොයාකා ගැනීමට ශනොහැකි බැවින් විනා  
කරන ලෙ ශපොලිසථ සථාාන ශකොපමණෙ යාකන්න පිළිබඳ 
ශතොරතුමරු ශසොයාකා ගත ශනොහැක.  

       (iv)    ශපොලිසථ නිලධ්ාරින් 59ශෙන  මියාක ශගොසථ ඇත.  

       (v)      ශල්ඛ්න ශනොමැති වීම ශහාතුමශවන් ශතොරතුමරු ශසොයාකා 
ගැනීමට ශනොහැක.  

       (vi)    නැත. 

(  ්  අොළ වකවාුවවට අයාකත් ශල්ඛ්න ශනොමැති වීම ශහාතුමශවන් ූරර්ණ 
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිමේමට ශනොහැක.  

 

ඒරාවූර් ප්රාගද්ය ය ගල්කම් ගකොඨාසාසය   රාජය 
ණයතන සුර ඉඩම්  

ஏறாவூர் பிரமதச தசயலாளர் பிாிவு : அரச 

நிறுவனங்களுக்குாிய காணிகள் 
ERAVUR DS DIVISION: LANDS BELONGING TO STATE 

INSTITUTIONS  

1314/’5) 

5. ගු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහයතා 
 (மாண்புமிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்)  
 (The Hon. M.H.M. Salman) 

ඉඩම් සහ පාර්ලිශම්න්තුම ්රතිසංසථකරණ අමාතයතුමමාශගන් ඇූර 
්ර ථනයාක- (5  

(අ  (i) මඩකලපුව දිසථ්රික්කශආ  ඒරා පර් ්රාශද්ීලයාක 
ශල්කම් ශකොට් ාසයාක තුමළ පිහිටි රාජය ් යාකතනයාකන් 
සතුම ඉඩම් ්රමාණයාක කවශර්ෙ; 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

 (ii) එම ්රාශද්ීලයාක ශල්කම් ශකොට් ාසශආ 
පදිංචිකරුවන් විසින් රජශආ ඉඩම් ්රොන/ බලප්ර 
මත ලබා ගැනීම සඳහා අයාකදුම් කර තිශබ්ෙ; 

 (iii) එශසා නම්  එම අයාකදුම්පත් ්රමාණයාක ශකොපමණෙ; 

 (iv) එම අයාකදුම්කරුවන්ට ශම් ෙක්වා ්රොන/බලප්ර මත 
ලබාදී ඇති ඉඩම් ්රමාණයාක කවශර්ෙ; 

 යාකන්න එතුමමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශනහිෙ? 

(්  ශනො එශසා නම්  ඒ මන්ෙ?  

 

காணி மற்றும் பாராளுமன்ற மறுசீரகமப்பு அகமச்சகரக் 

மகட்ட வினா: 

(அ) (i) மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின், ஏறாவூர் பிரமதச 

தசயலாளர் பிாிவில் அகமந்துள்ள அரசாங்க 

நிறுவனங்களுக்குச் தசாந்தமான காணிகளின் 

அளவு யாததன்பகதயும்; 

 (ii) மமற்படி பிரமதச தசயலாளர் பிாிவில் 

வசிப்பவர்கள் அரசாங்க காணிககள அளிப்புப் 

பத்திரத்தின்/அனுமதிப்பத்திரத்தின் மூலம் 

தபற்றுக்தகாள்ள விண்ணப்பித்துள்ளார்களா 

என்பகதயும்; 

 (iii )  ஆதமனில், மமற்படி விண்ணப்பங்களின் 

எண்ணிக்கக யாததன்பகதயும்; 

 ( iv )  மமற்படி விண்ணப்பதாரர்களுக்கு இற்கறவகர 

அளிப்புப் பத்திரத்தின்/அனுமதிப்பத்திரத்தின் 

மூலம் தபற்றுக் தகாடுக்கப்பட்டுள்ள 

காணிகளின் அளவு யாது என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Lands and Parliamentary 
Reforms: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the extent of land which belongs to the 
public institutions  located  in Eravur 
Divisional Secretariat Division in Batticaloa 
District; 

 (ii) whether the occupants  in that Divisional 
Secretariat  Division have applied  to obtain 
state lands on  grants / permits; 

 (iii) if so, the number of  applications received 
for it; 

 (iv) the extent of land provided to the aforesaid 
applicants on grants/ permits by now? 

(b) If not, why ? 
 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහයතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කාානායාකකතුමමනි  මා එම ්ර ථනයාකට පිළිතුමර සභාගත* 

කරනවා.  
 

* සභාගම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර  
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 

(අ    (i)   මඩකලපුව දිසථ්රික්කශආ එරාවුර්පත්තුම ්රාශද්ීලයාක 
ශල්කම් ශකොට් ාසශආ ශහක්ශටයාකාර් 
494.000)4ක (හාරසියාක අනූපහයි ෙ ම බින්දුවයි 
බින්දුවයි බින්දුවයි හයාකයි හතරක  ඉඩම් ්රමාණයාකක් 
රජශආ ් යාකතන ශවත ලබා දී ඇත.  

         (ii)     ඔ . 

        (iii)    ඉල්ලුම් කර ඇති ්රමාණයාක - 7274 (හත්ෙහසථ 
ශෙසියාක හැත්තෑපහ  

       (iv)     අක්කර 292 රූේ 05ක (අක්කර ශෙසියාකඅනූශෙකයි 
රූේ එකක  ඉඩම් ්රමාණයාකක් සඳහා බලප්ර ලබා 
දී ඇත.  

(්   අොළ ශනොශ .  
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
්ර ථන අංක 50 - 5)08/'57-(5   ගරු වාසුශද්ව නානායාකක්කාර 

මහතා. 
 

ගු ඩලසන අලහයප්ගපුම මහයතා 
(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු කාානායාකකතුමමනි  ගරු වාසුශද්ව නානායාකක්කාර 
මන්ත්රීතුමමා ශවුවශවන් මා එම ්ර ථනයාක අහනවා. 

 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහයතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගරු කාානායාකකතුමමනි  මුෙල් හා ජනමාධ්ය අමාතයතුමමා 
ශවුවශවන් මා එම ්ර ථනයාකට පිළිතුමරු දීම සඳහා සති ශෙකක් කල් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

ප්රශ්නනය මුර ිනනකදී ඉිනරිප්  කිරීම  ියගය ග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ත්රසනතවාින ප්රහයාර ියසා ය:ය ියය ගපොලිසන ියලධාාරින්   

කිලිගනොච්ිකය ිනසනත්රික්කය 
பயங்கரவாதிகளின் தாக்குதலினால் மரணமான 

தபாலிஸ் உத்திமயாகத்தர்கள் :கிளிதநாச்சி 

மாவட்டம் 
POLICE OFFICERS KILLED BY TERRORIST ATTACKS: 

KILINOCHCHI  DISTRICT 

1258/’5) 

12. ගු ඩලසන අලහයප්ගපුම මහයතා ස ගු පද්ම උදයශ්ාන්ත 
ගුණගසාකර මහයතා ගවනුව   

 (மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும - மாண்புமிகு  ஆர். எம். 

பத்ம உதயசாந்த குணமசகர சார்பாக) 

 (The Hon.  Dullas Alahapperuma on behalf of the Hon. 
Padma Udhayashantha Gunasekera) 

නීතියාක හා සාමයාක සහ ෙක්ිකණ සංවර්ධ්න අමාතයතුමමාශගන් 

ඇූර ්ර ථනයාක- (5  

(අ  (i) 1983 වර්ෂයාක වනවිට කිලිශනොච්චියාක දිසථ්රික්කයාක 
තුමළ පිහිටා තිබූ ශපොලිසථ සථාාන සංඛ්යාව 
ශකොපමණෙ; 

 (ii) එම ශපොලිසථ සථාානයාකන්හි ශසාවයාක කරන ලෙ 
ශපොලිසථ නිලධ්ාරින් සංඛ්යාව ශකොපමණෙ; 

 (iii) එල්. ටී. ටී. ඊ. ්රසථතවාදීන් විසින් වර්ෂ 5983න් 
පසුව 2009 වර්ෂශආ යුද්ධ්යාක අවසන් වනශතක්  ප 
කාලයාක තුමළ විනා  කරන ලෙ ශපොලිසථ සථාාන 
සංඛ්යාව ශකොපමණෙ; 
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 (iv) ්රසථතවාදී ්රහාර ශහාතුමශවන් මියාකගියාක ශපොලිසථ 
නිලධ්ාරින් සංඛ්යාව ශකොපමණෙ; 

 (v) ඉහත (iii) හි සඳහන් විනා   පශද්පළ පිළිබඳ 
තක්ශසාරුවක් කර තිශබ්ෙ;  

 (vi) ඉහත සියාකල්ශලහිම ූරර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්ශන්ෙ; 

 යාකන්න එතුමමා ශමම සභාව ට ෙන්වන්ශනහිෙ? 

(්  ශනො එශසා නම්  ඒ මන්ෙ? 

 
சட்டமும் ஒழுங்கும் மற்றும் ததற்கு அபிவிருத்தி  

அகமச்சகரக் மகட்ட வினா: 

(அ) (i )  1983 ஆம் ஆண்டளவில் கிளிதநாச்சி மாவட் 

டத்தில் அகமந்திருந்த தபாலிஸ் நிகலயங் 

களின் எண்ணிக்கக யாது; 

 (ii) மமற்படி தபாலிஸ் நிகலயங்களில் பணிபுாிந்த 

தபாலிஸ் உத்திமயாகத்தர்களின் எண்ணிக்கக 

யாது; 

 (iii )  எல்.ா.ீாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளினால் 1983ஆம் 

ஆண்டின் பின்னர் 2009ஆம் ஆண்டில் யுத்தம் 

முடிவகடயும் வகரயிலான காலப்பகுதியில் 

அைிவுக்குள்ளாக்கப்பட்ட தபாலிஸ் 

நிகலயங்களின் எண்ணிக்கக யாது; 

 (iv )  பயங்கரவாதிகளின் தாக்குதலினால் மரண 

மகடந்த தபாலிஸ் உத்திமயாகத்தர்களின்  

எண்ணிக்கக யாது; 

 (v )  மமமல (iii) இல் குறிப்பிடப்பட்ட அைிவுற்ற 

தசாத்துக்கள் ததாடர்பாக மதிப்பீடு தசய்யப் 

பட்டுள்ளதா; 

 (vi )  மமலுள்ள அகனத்து விடயங்களும் ததாடர்பான 

முழுகமயான அறிக்கககய  சமர்ப்பிப்பாரா; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) how many Police Stations had been 
established within the Kilinochchi District 
as at 1983; 

 (ii) how many Police officers had been serving 
at those Police Stations;  

 (iii) how many Police Stations were destroyed 
by the LTTE terrorists after the year 1983 
until the end of the war in 2009; 

 (iv) how many Police officers were killed by 
terrorist attacks; 

 (v) whether an assessment has been taken with 
regard to the destruction of properties 
referred to in (iii) above; and  

 (vi) whether he will table a full report on all 
above? 

(b)  If not, why?  

ගු සාගල ර් නායක මහයතා 
(மாண்புமிகு சாகல ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 

ගරු කාානායාකකතුමමනි  මා එම ්ර ථනයාකට පිළිතුමර සභාගත* 
කරනවා.  

 
* සභාගම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර  
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 

 

(අ    (i)     ශපොලිසථ සථාාන - 02 

       (ii)    අොළ ශල්ඛ්න ශසොයාකා ගැනීමට ශනොහැකි බැවින් 
ශසාවයාක කළ නිලධ්ාරින් ශකොපමණෙ යාකන්න 
ශතොරතුමරු ශසොයාකා ගත ශනොහැක. 

       (iii)    ශපොලිසථ සථාාන - 02 

       (iv)   ්රසථතවාදී ්රහාර ශහාතුමශවන් මියාක ශගොසථ ඇති 
ශපොලිසථ නිලධ්ාරින් සංඛ්යාව අනාවරණයාක කර 
ගැනීමට අොළ ශල්ඛ්න කිසිවක් ශනොමැත. 

      (v)     විනා   ප ශද්ශපොළ පිළිබඳව තක්ශසාරු කර ඇද්ෙ 
යාකන්න අනාවරණයාක කර ගැනීමට ශල්ඛ්න කිසිවක් 
ශනොමැත.  

       (vi)    නැත. 

(්   අොළ වකවාුවවට අයාකත් ශල්ඛ්න ශනොමැති වීම ශහාතුමශවන් 
ූරර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිමේමට ශනොහැක.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහොම සථතුමතියි. මීළෙට සථාාවර නිශයාකෝග 23(2  යාකටශත් 
්ර ථන - ගරු ඩ ලසථ ශද්වානන්ො මැතිතුමමා. 
 

ගපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීගමන් ඇසූ ප්රශ්නනය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

ජාීනන් අතර ගැුමම් ඇති කරන ක්රියාකාරකම් 
මැඬපැවැ් වීම 

இன முரண்பாடுககளத் மதாற்றுவிக்கின்ற 

தசயற்பாடுககளக் கட்டுப்படுத்தல் 
CURB ACTIVITIES CAUSING CONFLICTS AMONG 

COMMUNITIES 

 

ගු ඩේලසන ගද්වානන්දා මහයතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் மதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ சபாநாயகர் அவர்கமள, எமது நாட்டில் 

அண்கமக்காலமாக நாடளாவிய ாீதியில் இனங்களுக் 

கிகடயில் முரண்பாடுககளத் தூண்டுகின்ற பல்மவறு தசயற் 

பாடுகள் மமற்தகாள்ளப்படுவதனூடாக எமது மக்களிகடமய 

பதற்றமானததாரு சூழ்நிகல மதாற்றுவிக்கப்பட்டு வருகின்றது. 

இகவ மதசிய நல்லிணக்கத்கத மநாக்கிய இந்த அரசின் 

பயணத்கதச் சீர்குகலக்கும் தசயற்பாடுகளாகும். இவ்வாறான 

தசயற்பாடுககள எந்தத் தரப்பினர் மமற்தகாண்டாலும் 

அச்தசயற்பாடுககள நாம் வன்கமயாகக் கண்டிக்கின்மறாம். 

இத்தககய தசயற்பாடுககளக் கட்டுப்படுத்தி இனங்களுக் 

கிகடயில் சுமுகமானமதார் உறகவக் கட்டிதயழுப்பு 

வதனூடாக நாட்டில் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கிகனப் 

மபணமவண்டிய கடப்பாடு இந்த அரசுக்கு உண்டு.  
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அம்பாகற மாவட்டத்தில் மாணிக்கமடு, மாயக்கல்லிமகல 

சிகல கவப்பு விவகாரத்கதக் ததாடர்ந்து எமது நாட்டில் 40 

இற்கும் மமற்பட்ட முஸ்லிம் மக்களது வணக்கஸ்தலங்கள் 

தாக்குதல்களுக்கு உட்பட்டுள்ளன. கடந்த 15ஆம் திகதி 

அதிகாகல பாணந்துகற பகுதியில் ஒரு  பள்ளிவாசல் 

தபற்மறால் குண்டுத் தாக்குதலுக்கு இலக்காகியதாகவும் 

தவல்லம்பிட்டிய, தகாஹிலவத்கத பகுதியில் மமலுதமாரு 

பள்ளிவாசல் கற்களால் தாக்கப்பட்டு மசதப்படுத்தப் 

பட்டதாகவும் ததாியவருகிறது. அமத தினம் திருமகாணமகல, 

மசருநுவர தபாலிஸ் பிாிவுக்குட்பட்ட மதாப்பூர், தசல்வநகர், 

நீனாக்மகணி பகுதியில் காணி அபகாிப்புச் சம்பவம் ஒன்றில் 

ஏற்பட்ட பிணக்கு காரணமாக 16ஆம் திகதி இரவு 

அப்பகுதியில் தாக்குதல்கள் மமற்தகாள்ளப்பட்டன. அதில் 

முஸ்லிம் மக்களது 10க்கும் மமற்பட்ட வீடுகள் 

மசதமாக்கப்பட்டன. இந்த நிகலயில் அப்பகுதி வாழ் மக்கள் 

அங்கிருந்து இடம்தபயரும் நிகல ஏற்பட்டுள்ளது.  

கடந்த 21ஆம் திகதி அதிகாகல குருநாகல், மல்லவப்பிட்டி 

பகுதியில் ஒரு பள்ளிவாசல் மீது தபற்மறால் குண்டுகள் 

வீசப்பட்டு தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அமத தினம் 

அதிகாகல தபந்மதாட்கட, எல்பிட்டிய பகுதியில் முஸ்லிம் 

நபருக்குச் தசாந்தமான வர்த்தக நிகலயதமான்று தீக்கிகரயாக் 

கப்பட்டதாகவும் தபாலன்னறுகவ, சின்னவில்பட்டி முஸ்லிம் 

கிராம மக்ககள அங்கிருந்து தவளிமயறுமாறு கூறி 

அச்சுறுத்தல் விடுப்பதாகவும் கடந்த 22ஆம் திகதி அதிகாகல 

மஹரகம மற்றும் அம்பாகற பகுதிகளில் முஸ்லிம் 

வர்த்தகர்களுக்குச் தசாந்தமான இரு வர்த்தக நிகலயங்கள் 

எாிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ததாியவருகிறது. அந்த வககயில் 

கடந்த இரு வாரங்களில் நாட்டில் முஸ்லிம் மக்களுக்கு எதிரான 

19 இனவாதச் தசயற்பாடுகள் மமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளதுடன், 

அகவ மமலும் ததாடர்வதாகவும் ததாியவருகின்றது. 

கடந்த 18ஆம் திகதி ததன்பகுதியிலிருந்து வந்த ஒரு 

குழுவினரால் இலங்ககயின் மதசியக் தகாடியில் உள்ள தமிழ் 

மற்றும் முஸ்லிம் மக்ககளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற 

நிறங்கள் அகற்றப்பட்ட, மதசியக் தகாடியிகன ஒத்த தகாடிகள் 

கிளிதநாச்சி நகரப் பகுதியில் கட்டப்பட்டதாகவும் ததாிய 

வருகின்றது. இத்தககய தசயற்பாடுகள் இனங்களிகடமய 

தற்மபாது கட்டிதயழுப்பப்பட்டு வருகின்ற இன ஐக்கியத் 

திற்கும் மதசிய நல்லிணக்கத்திற்கும் தபரும் பாதிப்பிகன 

ஏற்படுத்தியுள்ளதுடன், எமது மக்கள் மத்தியில் ஒருவிதமான 

பதற்ற நிகலயிகனயும் மதாற்றுவித்துள்ளன.  

மமலும், கடந்த 19ஆம் திகதி அதிகாகல கிளிதநாச்சி, 

பகள தபாலிஸ் பிாிவுக்கு உட்பட்ட முகமாகல, 

கச்சார்தவளிப் பகுதியில் மராந்து நடவடிக்கககளில் 

ஈடுபட்டிருந்த தபாலிஸார் மீது துப்பாக்கிப் பிரமயாகம் 

மமற்தகாள்ளப்பட்ட ஒரு சம்பவம் குறித்தும் தசய்திகள் 

தவளிவந்திருக்கின்றன.  

ஏற்தகனமவ பல இைப்புகளுக்கு மத்தியில் கட்டிதயழுப் 

பப்பட்ட மதசிய நல்லிணக்கம் பாதிக்கப்படக்கூடிய 

வககயில் இவ்வாறான நடவடிக்கககள்  மமற்தகாள்ளப் 

பட்டு வருகின்றன. ஆகமவ, இந்த நல்லிணக்க அரசு 

இதற்கு ஒரு சாியான முடிகவ விகரவாக எடுக்க 

மவண்டுதமன்று மகட்டுக்தகாள்கின்மறன். நன்றி. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister will give the reply after the second 

Question.  

II 

 

යිත හිස ඔසවන ජාතිවාදී හයා අන්තවාදී ක්රියා 
மீண்டும் தகலதூக்கியுள்ள இனவாத, 

அடிப்பகடவாதச் தசயற்பாடுகள் 
RE-EMERGING RACIST AND EXTREMIST ACTIVITIES 

ගු අනුර ිනසානායක මහයතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කාානායාකකතුමමනි  ශමම ්රකා යාක කිමේමට අවසථාාව 
ලබාදීම සම්බන්ධ්ශයාකන් ඔබතුමමාට සථතුමතිවන්ත ශවනවා.  

රට පුරා නැවතත් හිස ඔසවමින් යාකන ජාතිවාදී හා අන්තවාදී 
්රවණතා ශහාතුමශවන් පැන නැඟී ඇති ගැටලුකාමේ තත්ත්වයාක 
පිළිබඳව ශමම සභාශ  අවධ්ානයාක ශයාකොමු කරුව කැමැත්ශතමි. ශම් 
වන විට වාර්තා වන විවිධ් සිදුවීම් මන්න් රට පුරා ජාතිවාදී හා 

අන්තවාදී ්රවණතා නැවත වරක් හිස ඔසවමින් ඇති බව 
ශපශනන්නට තිශබනවා. සිංහල හා මුසථලිම් ජනතාව අතර 
ජාතිවාදී ගැටුම් ඇවිළවීශම් උත්සාහයාකක් ඇති බව හඳුනාගත 

හැකියි. විශ ාෂශයාකන් ජාතිවාදී හා ්ගම්වාදී පෙනම මත 
ශද්ශපොළවලට පහරදීශම් සහ ගිනි තැබීශම් සිදුවීම් ගණනාවක් පසු 
ගියාක දින කිහිපශආ වාර්තා වුණා. 

ජාතිවාෙයාක  මන සථවරූපයාකකින් මතුම වුවෙ   මන 
පාර් ථවයාකකින් ඉදිරිපත් වුවෙ  එයාක රශට් ජාතික සමගියාකට  
සංහිඳියාකාවට අති යාක හානි කරයි. විශ ාෂශයාකන්ම අවුරුදු 30කට වැඩි 

කාලයාකක් ජාතිවාදී යුද්ධ්යාකකින් බැට කෑ රටක් ශලස ඉතා 
අසීරුශවන් ශගොඩනැ ශෙමින් ඇති ජාතික සමගියාකට ශමවැනි සිදුවීම් 
බරපතළ හානිකර තත්ත්වයාකක් ඇති කරනවා. ශකශසා නමුත්  

ශමවැනි තත්ත්වයාකක් වර්ධ්නයාක ශවද්දී ්ඩුක්ශ  පාර් ථවශයාකන් එම 
තත්ත්වයාකන් නිසි බරින් හඳුනා ගැනීමක් ශහෝ එවැනි තත්ත්වයාකන්ට 
එශරහිව ක්රියාකාත්මකවීමක් ෙක්නට නැහැ. ්ඩුක්ව ශමවැනි 
ජාතිවාදී ්රවණතාවලට ඉඩ සලසන පරිසරයාකක් නඩත්තුම කිමේම ෙ 

ශමම තත්ත්වයාක තීව්ර කර තිශබනවා. නිෙසුනක් ශලස විල්පත්තුම 
්රශද් ශආ වන විනා යාකට හා ඉඩම් ගැටලුවට විසඳුම් ලබාදීමට 
ශහෝ නැ ශෙනහිර පළාශත් පුරාවිෙයාත්මක සථාානවලට හානි 

සිදුවීම සම්බන්ධ්ශයාකන් මැදිහත්වීමට ශහෝ මුසථලිම් ජනතාවශ  
කඩසාප්පුවලට හා ්ගමික සථාානවලට පහරදීම් පිළිබඳව ශසොයාකා 
බැලීමට ශහෝ ්ඩුක්ව ශමශතක් නිසි ක්රියාකාමාර්ග අරශගන නැහැ. 

ගරු කාානායාකකතුමමනි  රට තුමළ නීතියාක හා සාමයාක පවත්වාශගන 
යාකාශම්දී රජයාක විසින් ඒ සඳහා අව ය වන ්යාකතන ශගොඩනො 
තිශබනවා. ඒ ්යාකතන ශම් සඳහා සක්රීයාකව මැදිහත් ශනොවුණශහොත්  

ඒ ජනතාව ශම් ්ර ථනයාක විසඳීම සඳහා මැදිහත් වන එක 
වළක්වන්න බැහැ. ඒ නිසා ශම් ශගොඩනො තිශබන ්යාකතනයාකන් ඒ 
සිදුවීම් පිළිබඳව ඉතා ශහොඳින් කාර්යාකක්ෂමව මැදිහත්වීමට අසමත් 
වුශණොත් සිදුවියාක හැකි වන්ශන් ජනතාව තමන්ශ  ්ර ථන විසඳා 

ගැනීම සඳහා ශපොලු මුගුරු අරශගන පාරට බහින තත්ත්වයාකක් 
උොවීමයි.  

ගරු කාානායාකකතුමමනි  අශප් රශට් කවුරුවත් අශප් රට තුමළ 

යාකළි එවැනි වර්ගශආ ජාතිවාදී ගැටුමක් අශප්ක්ෂා කරන්ශන් නැහැ 
කියාකලා මම හිතනවා. ගරු කාානායාකකතුමමනි  විශ ාෂශයාකන්ම ශමම 
්රවණතාවට සිංහල ජනතාවශගන් බහුතරයාකක් එකෙ නැහැ. ඒ 

විතරක් ශනොශවයි  ශමම ්රවණතාව පරාජයාක කළ යුතුමයි කියාකලාත් 
කල්පනා කරනවා. මුසථලිම් ජනතාවශ  පැත්ශතන් ජාතිවාදී 
්රවණතා පැන නන්නවා නම්  මුසථලිම් ජන සමාජශආ බහුතරයාකක් 

එම ජාතිවාදී ්රවණතාවලට එකෙ ශනොවනවා පමණක් ශනොශවයි  
එයාක පරාජයාකට පත් කළ යුතුමයි කියාකලා හිතනවා. ශෙමළ ජනතාවශ  
පැත්ශතන් ගත්තත් එශහමයි. ශම් ජාතිවාෙයාක  ්ගම්වාෙයාක ඉතා 
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සුළුතර අතශළොසථසක් තමන්ශ  විවිධ් වුවමනා ශවුවශවන් 

උපශයාකෝගී කර ගනිමින් තිශබනවා. ඒ නිසා  ශම් අතශළොසථස මැඬ 
පවත්වමින් ජාතික සමන්යාකත්  සියාකලු ජනතාවශ  ්රක්ෂාවත් 
තහවුරු කිමේම රජශආ වගකීමක්. ශෙතුමන් පැත්ශත්ම සිටින 
අන්තවාදී සුළු පිරිසකශ  පටු අව යතා ශවුවශවන් දිග හැරුණු 

ශමවැනි සිදුවීම්වලින් ලාංශක්යාක ශද්හයාක ඇති තරම් බැට කා 
තිශබනවා. ගරු කාානායාකකතුමමනි  ශම් මහ ශපොශළොව ඇති තරම් 
ශල්වලින් ශතත්ශවලා තිශබනවා. ජනතාවශ  ඇසථවලින් ඇති 

තරම් කඳුළු හැලී තිශබනවා. අශප්  රශට් තවත් එවැනි වර්ගශආ 
ජාතිවාදී ගැටුමක් අව යෙ කියාකලා අපි අහනවා. ඒ නිසා එයාක 
වර්ධ්නයාක ශවනශකොටම  එයාක මැඬ පැවැත්වීම ්ඩුක්ශ  කාර්යාක 

භාරයාකක්. හැබැයි  ගරු කාානායාකකතුමමනි  සිදු වුණු සිදුවීම්වලට 
්ඩුක්ව ෙක්වමින් තිශබන නිද්රාීලලී සථවභාවයාක විසින් ශපන්ුවම් 
කරන්ශන්  ශමම තත්ත්වයාක වර්ධ්නයාක ශවන්න ඉඩ හරින බවක් 

තමයි. ඒ පිළිබඳව සාධ්ාරණ සැකයාකක් තමයි ගරු 
කාානායාකකතුමමනි  පැන නගින්ශන්. පසුගියාක කාලශආ අලුත්ගම 
වැනි ්රශද් වලින් පුපුරා ගිශආෙ  ශමශලස රමිකව වර්ධ්නයාක වුණු 
තත්ත්වයාකන් බව කිසිශව ට අමතක කරන්න බැහැ. ඒ නිසා 

ශමශසා මතුම ශවමින් පවතින තත්ත්වයාකන් පිළිබඳව කාර්යාකක්ෂම 
මැදිහත්වීමක් කරන්න පාර්ලිශම්න්තුමවක් හැටියාකට  රජයාක හැටියාකට 
සුවිශ ාෂී වගකීමක් තිශබනවා.  

අපි කිසි ශකශනක් කවර වර්ගශආ ශහෝ ජාතික ගැටුමක්  කවර 
වර්ගශආ ශහෝ ්ගමික ගැටුමක් අශප්ක්ෂා ශනොකළ යුතුමයි. විවිධ් 
බලශ ග එක්ශකෝ අහිමි ශවන බලයාක  එක්ශකෝ බලයාක ්රක්ෂා කර 

ගන්න  එක්ශකෝ රශට්  ඇති වී තිශබන ්ර ථන - ්ර්ිකකශආ ්ර ථන 
මතුම ශවන  ශකොට  එශහම නැත්නම් සමාජයීයාක ්ර ථන මතුම ශවන 
ශකොට-  පශසකලා  ශවන ්ර ථනවලට සමාජයාක ඇෙ ෙමන්න ශම් 

ඕනෑම ්කාරශආ ්රවණතා ශම් තුමළ පැන නන්න්න පුළුවන්. ඒ 
නිසා ගරු කාානායාකකතුමමනි  ශම් පිළිබඳව ගරු අමාතයතුමමාශගන් 
මා විමසා සිටිනවා.  

01. අපි ෙන්නවා  විල්පත්තුමශ  වන විනා යාක සහ ඉඩම් ගැටලු 
සම්බන්ධ්ශයාකන් ඇති වී තිශබන තත්ත්වයාක. ඒ 
සම්බන්ධ්ශයාකන් ්ර ථන මතුම ශවලා තිබුණා. හැබැයි  
්ඩුක්වක් හැටියාකට වහා විසඳුම් ලබා ශෙමින් එයාක 
සමාකරණයාකට ලක් කරන්න තිබුණා. විවිධ් පාර් ථව තමයි  
එම ්ර ථනයාක විසඳන්න මැදිහත් වුශඩු. ඒවා ්ඩුක්ව විසඳියාක 
යුතුම ්ර ථන. ඒ නිසා එම ගැටලුව විසඳීමට ගත් පියාකවර 
 මක්ෙ කියාකලා මම අසනවා.  

02. නැශගනහිර පළා ශත් පුරා විෙයාත්මක සථාානවල ්ර ථන මතුම 
ශවලා තිබුණා. එම සථාාන ්රක්ෂා කර ගැනීමට සහ 
ඒවාශආ සුරක්ිකතභාවයාක ශවුවශවන් රජයාකක් හැටියාකට ගත් 
පියාකවර ශමොනවාෙ? ඒවා ්ඩුක්ව විසඳියාක යුතුම ්ර ථන. ඒවා 
කවර ශහෝ සංවිධ්ානයාකක් විසින් ශහෝ පුරවැසියාකන් මැදිහත් වී 
විසඳියාක යුතුම ්ර ථන ශනොශවයි.  

03. ්සන්න කාලශආ ජාතිවාදී හා ්ගම්වාදී පෙනම මත 
්ගමික සථාාන -ගරු ඩ ලසථ ශද්වානන්ො මන්ත්රීතුමමා එම 
සථාාන ටික කියාකපු නිසා මම ඒ සථාාන ටික ගැන කියාකන්න 
යාකන්ශන් නැහැ- හා ශවශළඳ සැල් ඇතුමළු සථාාන ශකොපමණ 
සංඛ්යාවකට පහර දුන්නාෙ? කවුෙ  හඳුනා ශගන 
තිශබන්ශන්? කවුෙ  අත් අඩංගුවට අරශගන තිශබන්ශන්? 
 මන ක්රියාකා මාර්ගෙ ගත්ශත්?  

 ගරු කාානායාකකතුමමනි  ්ගමික සථාානයාකකට ගැහුවාම  
"තවම අත් අඩංගුවට ගත්ශත් නැහැ" කියාකලා; ශවළඳ 
සැලකට ගිනි තිබ්බාම  "තවම අත් අඩංගුවට ගත්ශත් 
නැහැ" කියාකලා කාට හරි කියාකන්න පුළුවන්ෙ?   

 එයින් ශපන්ුවම් කරන්ශන් නීතිශආ තිශබන 
නිද්රාීලලිත්වයාකයි. තමුන්නාන්ශසාලා ශම් ්ර ථනයාක පිළිබඳ 
ෙක්වන ොයාකකත්වශආ සථවභාවයාකයි. එම නිසා ශමයාක නතර 
කිමේමට ශගන තිශබන පියාකවර කවශර්ෙ?  

04. වර්ධ්නයාක ශවමින් ඇති ජාතිවාදී හා ්ගම්වාදී ්රචාරණයාකන් 
හා ක්රියාකාකාරකම්ෙ ශමයාකට ්රධ්ාන වී තිශබනවා. ගරු 
කාානායාකකතුමමනි  ක්රියාකාකාරකම් ඉක්මවා යාකන ්රචාරණ ශම් 
තුමළ මතුම ශවමින් තිශබනවා. එයාක නැවත නැවත රැල්ලක් 
හැටියාකට මතුම වීශම් ්රවණතාවක් ශගොඩ නැන්ලා තිශබනවා. 
ශම් පිළිබඳව තමුන්නාන්ශසාලා ශගන තිශබන ක්රියාකා මාර්ග 
කවශර්ෙ කියාකලා ෙැන ගන්න කැමැතියි.  ශබොශහොම සථතුමතියි  
ගරු කාානායාකකතුමමනි. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නීතියාක හා සාමයාක සහ ෙක්ිකණ සංවර්ධ්න අමාතයතුමමා  ්ර ථන 
ශෙකටම ඔබතුමමා පිළිතුමරු ලබා ශෙනවාෙ? 

 
ගු සාගල ර් නායක මහයතා 
(மாண்புமிகு சாகல ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 

මම පිළිතුමරු ලබා ශෙනවා  ගරු කාානායාකකතුමමනි. ඩ ලසථ 

ශද්වානන්ෙ මන්ත්රීතුමමාත්  අුවර දිසානායාකක මන්ත්රීතුමමාත් මතුම කරපු 
කාරණා පිළිබඳ ෙැනටත් පමේක්ෂණ පැවැත්ශවමින් පවතින නිසා 
ශපොලීසිශයාකන් දින කිහිපයාකක් ඉල්ලුවා පිළිතුමරු සපයාකන්න අව ය 

ශතොරතුමරු ටික මට ලබා ශෙන්න. මම ෙැන් පවා  "දින කිහිපයාකක් 
ඇතුමළත ශමම තත්ත්වයාක පාලනයාක ශවන්න ඕනෑ; පමේක්ෂණ කටයුතුම 
අවසන් ශවන්න ඕනෑ; මට සභාව ෙැුවවත් කරන්න ඕනෑ" කියාකලා. 

එනමුත් මට ශත්ශරනවා ශමම ගරු සභාශ  මැති ඇමැතිවරුන්ට 
ශමම තත්ත්වයාක පිළිබඳ ්ර ථන තිශබනවා; උනන්දුවක් තිශබනවා; 
රශට් සථාාන කිහිපයාකක ක්ෂණිකව ඇති ප කළහකාරි තත්ත්වයාක 

පිළිබඳ අපි සියාකලු ශෙනාශ  හිශත් කරෙරයාකක් තිශබනවා කියාකලා.  

විශ ාෂශයාකන් මම ඒ පිළිබඳව කනගාටු ශවනවා. මම හිතුමවා  
ශපොලීසිශයාකන් සියාකලු පමේක්ෂණ අවසන් කරලා නැති වුණත්  
ශතොරතුමරු ලබා ශෙන්න අපහසු වුණත් මම ශමතැනදී කරුණු 

ටිකක් ෙක්වන්නම් කියාකලා. මම ඊශආ සවස සභාව කල් තැබීශම් 
විවාෙයාක අවසථාාශ  කරුණු ෙක්වුවා. මම අෙත් ශකටිශයාකන් ශහෝ 
ශමම තත්ත්වයාක පිළිබඳ කරුණු ෙක්වන්න තමයි අෙහසථ කශළා. 

අුවර දිසානායාකක මන්ත්රීතුමමාත්  ඩ ලසථ ශද්වානන්ෙ මන්ත්රීතුමමාත් 
අහන සියාකලු ්ර ථනවලට නි ථචිත පිළිතුමරු ශමහි ඇතුමළත් ශනොවන්න 
පුළුවන්. නමුත් ශපොදුශ  ශමම ්ර ථනයාක පිළිබඳව කරුණු ෙක්වන්න 

කැමැතියි.  

ශම් ්ර ථනයාක දිහා බැලුවාම නීතියාක ක්රියාකාත්මක කිමේශම් 
දුර්වලතාව පිළිබඳ ්ර ථනයාකක් ශමතැන තිශබන බව ශපශනනවා.  

ශම්කට -නීතියාක ක්රියාකාත්මක කිමේමට- වග කියාකන්න ඕනෑ ශපොලීසියාක- 
[බාධ්ා කිමේමක්]  හරියාකාකාරව අධ්යයාකනයාක කරලා  වි ථශල්ෂණයාක 
කරලා නිසි ශ ලාවට ක්රියාකාොමයාකන් ශනොගැනීම ශහාතුමශවන් අෙ ශම් 

තත්ත්වයාක ඇති ශවලා තිශබනවා. ඒකට අලුත් ්රතිකර්ම ලබා දියාක 
යුතුම නැහැ.  

මහ ජනතාව සහ රජයාක බලාශපොශරොත්තුම වන ්කාරශයාකන් 
නීතිමයාක රාමුව තුමළ ශපොලිසථ රාජකාරියාක කාර්යාකක්ෂමව ඉටු කළ යුතුම 

ශ . ඒක තරශආ අොළ නිලධ්ාරින්ට මතක් කර දීලා තිශබනවා. 
ශපොලීසියාක නීතියාක ක්රියාකාත්මක කිමේශම්දී ජාති- ලමල-පන්ති-්ගම්-
පක්ෂ-පාට ශේෙ බලන්ශන් නැහැ; ශපොලීසියාකට ශම්වා අොළ 

වන්ශන්ත් නැහැ; අොළ කර ගත යුත්ශත්ත් නැහැ. සියාකලු ශ්රී ලාංකික 
පුරවැසියාකන්ට එක හා සමාන ශලස නීතියාක ක්රියාකාත්මක වියාක යුතුමයි. 
ද්ශ ෂසහගත හැගීම් උද්දීපනයාක වන ්කාරශයාකන් ්රකා  සිදු 

කරන  ඒ වාශ ම අහිතකර සතුමරු හැඟීම් වර්ධ්නයාක කරන ්රකා  
සහ ්රචඩුඩ ක්රියාකා සිදු කරන ශහෝ කිමේමට තැත් කරන අයාකවලුන්ට 
නීතියාක පැහැදිලි ශලසම ක්රියාකාත්මක කරනවා. ශම් රශට් සියාකලු 

ජාතීන් හා ්ගම් අතර සමන්යාක ්රක්ෂා වියාක යුතුමයි. අශප් රශට් 
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දියුණුවට; ජනතාවශ  ්ර්ිකක දියුණුවට ශමයාක අතයව යයි. අපි 
දුක් වින්ො ඇති. අන්තවාෙයාක  ්ගම්වාෙයාකක් ශහෝ ජාතිවාෙයාකක් බවට 
පත් වනවා. එයාක ශකළවර වන්ශන් ්රසථතවාෙශයාකන්. අපි ඒශක් දුක 

අත් විඳලා තිශබනවා. ෙැන් අශප් රශට් ජනතාව ඔළුව උසථසා ගන්න 
පටන් ගත්තා පමණයි. 

ඊශආ මහා බ්රිතානයශආ මැන්ශචසථටර් ුවවරට එල්ල  ප 
්රසථතවාදීන්ශ  ශබෝම්බ ්රහාරයාකත් සමෙ අපට අශප් පැරණි 
ශ ෙනාකාමේ අතීතයාක නැවත මතක් වනවා. එතැනට අපට නැවත 

යාකන්න බැහැ. ශම් රශට් සියාකලු ශෙනාට -ඒ කියාකන්ශන් උශද් 
රාජකාරිවලට යාකන වැඩිහිටියාකන්ට  තරුණ අයාකට  පාසල් යාකන 
ෙරුවන්ට  ඒ අයාකශ  ශෙම පියාකන්ට- භයාක නැතිව අශප් රශට් සතුමටින් 

ජීවත් වන්න පුළුවන් වන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අව ය වාතාවරණයාක 
අපි ඇති කරනවා කියාකන වි ථවාසයාක රජයාක ශවුවශවන් නීතියාක හා 
සාමයාක භාර ඇමතිවරයාකා ව ශයාකන් ඔබ සියාකලු ශෙනාට මා ලබා 

ශෙනවා. එශසාම ්ගම්වාදී  අන්තවාදී ශකොටසථවලටත්  සමාජ 
විශරෝධී හා නීති විශරෝධී ක්රියාකා සිදු කරන පුද්ගලයාකන්ටත් මා මතක් 
කරලා ශෙන්න කැමැතියි  ශපොලීසියාක කියාකන්ශන් බල සම්පන්න 

්යාකතනයාකක් බවත්  එයාක මහ ජනතාවශ  ්රක්ෂාව ශවුවශවන් 
සෑම කැප කිමේමක්ම කරන්න ූරොනම්ව සිටින ් යාකතනයාකක් බව.  

ගරු මන්ත්රීතුමමන්ලා ශෙශෙනාම සථාාවර නිශයාකෝග 23.(2  
යාකටශත් අහපු ්ර ථනවලට නි ථචිත පිළිතුමරු මට ලබා ශෙන්න 
පුළුවන්. මම කැමැතියි  ඉදිරි දිනයාකකදී ඒ පිළිතුමරු ලබා ශෙන්න. ඒ 

වාශ ම මහවැලි සංවර්ධ්න හා පරිසර නිශයාකෝජය ඇමතිතුමමාත් 
අවසථාාව ඉල්ලා තිශබනවා  ශම් ්ර ථනයාකට අොළ වන ශකොටසථ 
කිහිපයාකකට පිළිතුමරු සපයාකන්න. එතුමමාටත් මා අවසථාාව ලබා 

ශෙනවා.  
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මහවැලි සංවර්ධ්න හා පරිසර නිශයාකෝජය අමාතය ගරු අුවරාධ් 

ජයාකරත්න මහතා. 

 
ගු අනුරාධා ජයර් න මහයතා සමහයවැලි සංවර්ධාන හයා 

පරිසර ියගය ජය අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு அநுராத ஜயரத்ன - மகாவலி  அபிவிருத்தி மற்றும் 

சுற்றாடல் பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of 
Mahaweli Development and Environment) 

ගරු කාානායාකකතුමමනි  ගරු අුවර දිසානායාකක මන්ත්රීතුමමා 
විල්පත්තුමව පිළිබඳ ඉදිරිපත් කරපු කාරණාශ දී එතුමමා මතුම කශළා 
මහවිල්ලු වන රක්ිකතයාක හැටියාකට ්රකා යාකට පත් කරපු ්රශද් යාක 

කියාකලා මම වි ථවාස කරනවා. ගරු කාානායාකකතුමමනි   2052 සහ 
2053 වර්ෂවල ජනාධිපති කාර්යාක සාධ්න බලකායාක විසින්  කමිටුවක් 
පත් කරලා ශහක්ශටයාකාර ්රමාණයාකක නැවත පදිංචි කිමේම් සහ 
අශන ත් කාරණා සඳහා ඒ ්රශද් යාක නිෙහසථ කරලා තිබුණා. ඉන් 

අනතුමරුව එම ්රශද් වල ඇති ශවච්ච තත්ත්වයාක තුමළ විශ ාෂශයාකන්ම 
අනවසර පදිංචිවීම් වාශ ම එම ්රශද් ශආ වනාන්තරයාකට වන හානි 
යාකනාදී ශම් සියාකලු කාරණාත් එක්ක අතිගරු ජනාධිපතිතුමමා 

2057.03.25 වන දින විල්පත්තුම ජාතික වශනෝෙයානයාකට උතුමරින් 
පිහිටි ශමම ශකොටස තවදුරටත් ්රක්ෂා කිමේශම් අරමුණින් රක්ිකත 
වනාන්තරයාකක් හැටියාකට ්රකා යාකට පත් කළා. ශමම අනවසර පදිංචි 

වුණු කඩුඩායාකම් පිළිබඳ ගැටලුව මතුම වුශඩු ඉන් අනතුමරුවයි. ගරු 
මන්ත්රීතුමමා  ඒ ්රශද් ශආ ඇති ශවලා තිශබන තත්ත්වයාක පිළිබඳව 
ශසොයාකා බලා ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක් මාසයාකක් ඇතුමළත ලබා ශෙන්න 

කියාකලා 2057.04.5) ශවනිො සථවාධීන කමිටුවක් පත් කරලා 
තිශබනවා.  

ගරු කාානායාකකතුමමනි  රක්ිකත වනාන්තරයාකක් හැටියාකට 

්රකා යාකට පත් කිමේම තුමළ -ගැසට් කිමේම තුමළ- විල්පත්තුම 
වනාන්තරයාකට වන හානියාක අවම කර ගන්නත් පුළුවන්කම 
ලැශබනවා. මම හිතන්ශන්  ්රශද්  තුමළ අනවසරශයාකන් පදිංචි වුණු 
කඩුඩායාකම් නියාකමාුවකූල කිමේමටත් ඒ තුමළ පුළුවන්කම ලැශබනවා. 

ශම් වන විට ඒ කටයුතුම ක්රියාකාත්මක ශවමින් පවතිනවා. ගරු 
මන්ත්රීතුමමනි  ශම් සථවාධීන කමිටුශ  වාර්තාව ජනාධිපතිතුමමා අතට 
පත් වුණාට පසුව ඒ ගැටලුව තවදුරටත් පැන ශනොනන්යි කියාකලා 

මම වි ථවාස කරනවා.  

ගරු කාානායාකකතුමමනි  ගරු අුවර දිසානායාකක මන්ත්රීතුමමා පුරා 
විෙයා සම්බන්ධ්වත් කාරණාවක් මතුම කළා. ඒ සම්බන්ධ්ශයාකන් මා 

ළෙ සංඛ්යා ශල්ඛ්න තිශබන නිසා මට ඉදිරිපත් කිමේශම් හැකියාකාව 
තිශබනවා. පසුගියාක 2009 වනශතක් නැ ශෙනහිර පළාත්වල පැවැති 
යුද්ධ්යාක ශහාතුමශවන් ඒ ්රශද්  හානියාකට පත් වුණා. පුරා විෙයාත්මක 

සථාාන  සංරක්ෂණයාක කළ යුතුම සථාාන විනා යාකට පත් වීම් 
ශබොශහෝමයාකක් සිදු වුණා. ඒශක් යාකාාර්ායාක අපි සියාකලු ශෙනාම 
ෙන්නවා. 2053 සිට 2057 ෙක්වා ශවන් ශවන් ව ශයාකන් අම්පාර  
්රි ණාමලයාක  මඩකලපුව ්රශද් ශආ සථාාන ශකොයි තරම් දුරට 

හානි සිදු වුණාෙ කියාකන එක ගැන මා ළෙ සංඛ්යා ශල්ඛ්න 
තිශබනවා. ගරු අුවර දිසානායාකක මන්ත්රීතුමමනි  මම ඒ ශල්ඛ්නයාක 

සභාගත* කරනවා. 
 

ගු අනුර ිනසානායක මහයතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

සාමානයශයාකන් 2053 කීයාකෙ? 

 
ගු අනුරාධා ජයර් න මහයතා  
(மாண்புமிகு அநுராத ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

2013 වර්ෂශආ අම්පාර ්රශද් ශආ සථාාන 57යි  ්රි ණාමලයාක 
්රශද් ශආ සථාාන )යි  මඩකලපුව ්රශද් ශආ සථාාන 3යි. 2054 

අම්පාර ්රශද් ශආ සථාාන 9යි  ්රි ණාමලයාක ්රශද් ශආ සථාාන 
53යි  මඩකලපුව ්රශද් ශආ සථාාන 3යි. 2054 අම්පාර ්රශද් ශආ  
සථාාන 52යි  ්රි ණාමලයාක ්රශද් ශආ සථාාන 3යි  මඩකලපුව 

්රශද් ශආ සථාාන 2යි. 205) අම්පාර ්රශද් ශආ සථාාන 4යි  
්රි ණාමලයාක ්රශද් ශආ සථාාන )යි  මඩකලපුව ්රශද් ශආ සථාාන 
)යි. 2057 මැයි ෙක්වා අම්පාර ්රශද් ශආ සථාාන 4යි  ්රි ණාමලයාක  

්රශද් ශආ සථාාන 2යි  මඩකලපුව ්රශද් ශආ සථාාන 3යි. පුරා 
විෙයා සථාානයාකන්ට  සිදු  ප හානි ්රමාණයාකන් සඳහන් වන්ශන් ඒ 
විධියාකටයි. 

ගරු කාානායාකකතුමමනි  අම්පාර දිසථ්රික්කශආ වනජීවි හා වන 
සංරක්ෂණ කලාපවල සම්ූරර්ණශයාකන්ම සංරක්ෂණයාක කළ යුතුම පුරා 
විෙයාත්මක සථාාන ශමොනවාෙ කියාකන එක පිළිබඳව සංගණනයාක 

කරලා  ඒවා ්රක්ෂා කරන වැඩ පිළිශවළ ශම් වනශකොට 
ක්රියාකාත්මක වනවා. අම්පාර දිසථ්රික්කශආ එවැනි සථාාන 430ක් 
හඳුනාශගන තිශබනවා. ඒ වාශ ම 2057 ශපබරවාරි මාසශආ 
මඩකලපුව දිසථ්රික්කශආත් සංගණනයාක කිමේශම් කටයුතුම ්රම්භ 

කරලා තිශබනවා. කඩුඩායාකම් 4ක් එකවර ශයාකොොශගන තමයි ශම් 
කටයුතුම කරන්ශන්. ශම් අවුරුද්ෙ අවසාන වනශකොට සංරක්ෂණයාක 
කළ යුතුම සියාකලු සථාාන හඳුනාශගන අවසන් කරනවා. ඒ වාශ ම 

ශම් වනශකොට නැ ශෙනහිර පළාශත් ශචන්කලඩි  කිරාන්  එරාවුර් 
ටවුන්  වාකශරයි කියාකන ්රාශද්ීලයාක ශල්කම් ශකොට් ාසවල සියාකලු 
සංරක්ෂණ කටයුතුම ්රම්භ කරලා  ඒවාට අව ය නිලධ්ාරින් 

පත්කරලා ඒ කටයුතුම කරශගන යාකනවා. ශම් කාරණා සාර්ාකව 
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[ගරු සාගල රත්නායාකක මහතා] 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉිනරිප්  ගනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்கல. 

  Document not tendered. 
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ක්රියාකාත්මක වනවායාක කියාකා කියාකන්න පුළුවන්  ගරු 

කාානායාකකතුමමනි. උොහරණයාකක් ව ශයාකන් අම්පාර දිසථ්රික්කයාක 
ගත්ශතොත් 2053 වර්ෂශආ පුරා විෙයාත්මක ව ශයාකන් හානි වුණු 
සථාාන ගණන 57යි. හැබැයි ගරු මන්ත්රීතුමමනි  205) වනශකොට ශම් 
්රමාණයාක 4 ෙක්වා අක්ශවලා තිශබනවා. ශමයාක සම්ූරර්ණශයාකන් 

නිවැරැදියි කියාකන කාරණයාක ශනොශවයි අපි කියාකන්ශන්. හැබැයි  
සෑශහන දුරට ඒ ගැටලු අවම කරන්න පුළුවන්කම ලැබී තිශබනවා. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි  ශබොශහොම සථතුමතියි. 

 
ගු අනුර ිනසානායක මහයතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිග ය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අුවර දිසානායාකක මන්ත්රීතුමමනි  කාලයාක ඉක්ම ශගොසථ 
තිශබනවා. නමුත් පැහැදිලි කිමේමකට මා ඉඩ ශෙන්නම්.  
 

ගු අනුර ිනසානායක මහයතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කාානායාකකතුමමනි  ශම් ශමොශහොශත් තිශබන තත්ත්වයාක 

වැෙගත්. විල්පත්තුම පිළිබඳ ්ර ථනශආදීත්  පුරා විෙයාවට හානි කිමේම 
පිළිබඳ ්ර ථනශආදීත්  ශම් ඇති වී තිශබන ්ර ථනශආදීත් මා 
්ර ථනයාකක් මතුම ක ශළා  ශමවැනි ්ර ථන මතුම වුණාම ්ඩුක්වක් 
හැටියාකට ශ ගවත්ව ක්රියාකාකාරිත්වශයාකන් මැදිහත් වියාක යුතුමව තිශබන 

නමුත් එශසා මැදිහත් ශනොවීම නිසායි. විල්පත්තුමව ්ර ථනයාක 
ගත්ශතොත්  එහි සිටින ඇමතිවරයාකා සහ තවත් පරිසරශ දින් අතර 
එයාක ්ර ථනයාකක් බවට පත් වියාක යුතුම නැහැ. ඒ අවසථාාශ දී ්ඩුක්වක් 

ශලස තමන්ශ  සථාාවරයාක සහ ගතයුතුම ක්රියාකා මාර්ග පිළිබඳව 
පැහැදිලි කළ යුතුමව තිබුණා. නැ ශෙනහිර පුරා විෙයා නටබුන් විනා  
වීම පිළිබඳ ්ර ථනශආදීත් ශවනත් පාර් ථවයාකන් මැදිහත් වනවා 

ශවුවවට රජයාකක් හැටියාකට ඒවා ්රක්ෂා කිමේම සඳහා සහතිකයාක 
ලබා දියාක යුතුමව තිබුණා. පල්ලිවලට සහ විවිධ් සථාානවලට පහර 
දීශම් සිද්ධිශආදී වුණත්  ්ඩුක්වක් හැටියාකට එයාකට මැදිහත් 

ශනොවනවා නම්  අනිවාර්යාකශයාකන්ම සිදු වියාක හැකි වන්ශන් ජනතාව 
ඒ සඳහා මැදිහත් වීමට ්රයාකත්න ෙැමේමයි. ඒ නිසා ගරු 
කාානායාකකතුමමනි  රමාුවකූලව වර්ධ්නයාක ශවමින් ්පු තත්ත්වයාක 

ෙැන් යාකම් බියාකජනක තත්ත්වයාකක් හෙලා තිශබනවා. මා ෙන්නවා  
ශබොශහෝ ජනතාව -විශ ාෂශයාකන් මුසථලිම් ජනතාව- යාකම් භයාකකින් 
ජීවත් වනවායාක කියාකලා. අෙ ශමොකක් ශහෝ සිදු වීමක් ශ විෙ  අෙ රෑ 
ශකොතැන ශහෝ ශමොකක් ශහෝ සිද්ධ් ශ විෙ කියාකන බියාකජනක 

තත්ත්වයාකක් ඇති ශවලා තිශබනවා. පළමුශකොටම ශම් බියාකජනක 
තත්ත්වශයාකන් ජනතාව මුො ගත යුතුමව තිශබනවා. ගරු නීතියාක හා 
සාමයාක සහ ෙක්ිකණ සංවර්ධ්න ඇමතිතුමමා ෙැන් කි වා  ශම් පිළිබඳව 

පමේක්ෂණ කරනවායාක කියාකලා. ඒ සිදු වුණු සිදුවීම් ශන්.  

හැබැයි  ඔබතුමමන්ලාශ  පැත්ශතන් සහතිකයාකක් ලබා දියාක යුතුමව 
තිශබනවා  යාකළි එවැනි සිදුවීමක් ඇති වන එක වළක්වන බවටත්  

එවැනි සිදුවීමක් ඇති වීමට ඉඩ ලබා ශනොශෙන බවටත්  එවැනි 
සිදුවීම්වලට සම්බන්ධ්  පවන්ට නිසි පරිදි ෙඬුවම් ලබා දීමට කටයුතුම 
කරන බවටත්.  එශහම නැති වුශණොත් ගරු කාානායාකකතුමමනි  

ශම්ක පැතිමේ ශගන යාකනවා. ඒක තමයි තිශබන ්ර ථනයාක. ඊශආ එක 

තැනක  තව පැත්තකින්  ඇල්පිටිශආ සිදු වනවා. ඊළෙට  
 රුණෑගල සිදු වනවා. ඊළෙට  කහවත්ශත් සිදු වනවා. රට පුරා 
පැතිශරන තත්ත්වයාකක් ශම් මතුම ශවන්ශන්. ශම් සඳහා ්ඩුක්ව 
හැටියාකට ශ ගවත්ව මැදිහත් වී විසඳියාක යුතුමයි කියාකන එක තමයි අපි 

ඉදිරිපත් කරන්ශන්. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අග්රාමාතයතුමමාත් ඊශආ ශම් සම්බන්ධ්ශයාකන් ්රකා යාකක් කර 
තිබුණා.  

 
ගු රවුෆන හයීමම් මහයතා සනගර සැලසුම්  හයා ජල සම්පාදන 

අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற்றும் 

நீர்வைங்கல் அகமச்சர்) 

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

නැඟී සිටිග ය. 
எழுந்தார். 

rose. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රවුෆථ හකීම් අමාතයතුමමා. 
 

ගු රවුෆන හයීමම් මහයතා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 
Thank you very much, Hon. Speaker. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
I cannot allow you to go into details.   

 

ගු රවුෆන හයීමම් මහයතා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

ගරු කාානායාකකතුමමනි  ෙැන් පාර්ලිශම්න්තුමව ඉදිරිශආ අශප් 
ගරු නිශයාකෝජය ඇමතිතුමමා පිළිතුමරක් ලබා දුන්නා. ඊට අොළ කරුණු 
ෙඩමීමා කරශගන ජාතිවාදී අන්ෙශම් ක්රියාකාොමයාකන් කීපයාකක් සිදු වන 

බැවින් මා ශම් කාරණයාක කියාකා සිටින්න ඕනෑ.   

පුරා විෙයා සථාාන සහ වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ ්ර ථන 
සම්බන්ධ්ශයාකන් මෑතකදී ශගන තිශබන තීරණ පිළිබඳව උතුමරු 
නැ ශෙනහිර ජනයාකා නිශයාකෝජනයාක කරන පක්ෂවලට ගැටලු සහගත  
්ර ථනයාකක් තිශබනවා. ගරු කාානායාකකතුමමනි  මම ශයාකෝජනා 

කරනවා  ඒ පිළිබඳව ශසොයාකා බලන්න පාර්ලිශම්න්තුම ශත්මේම් කාරක 
සභාවක් පත් කරන්න කියාකලා. එහිදී අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරමු. 
අපි ඒ ගැන පුළුල්ව සාකච්ඡා කරලා ඒක සොකාලිකවම 

නිරාකරණයාක කර ගනිමු. නැත්නම්  ජනතාව අතශර් වැරදි හැඟීම් 
ඇති වන ්කාරශයාකන් සහ හැමොම ඔක් දුවන ්ර ථනයාකක් හැටියාකට 
ශම්ක පවතීවී. 

ෙැන් අම්පාර දිසථ්රික්කශආ පුරා විෙයා සථාාන 400ක් විතර 
විනා  ශවලා තිශබනවායාක කියාකලා එක එක කාා කියාක කියාකා යාකන 

එක පිළිබඳව අපට වි ාල පිළි ලක් තිශබනවා. මම ඉල්ලීමක් 
කරනවා  කරුණාකරලා ඒ පිළිබඳව ශසොයාකා බලන්න ශත්මේම් 
කාරක සභාවක් පත් කරන්න කියාකලා. අොළ නිලධ්ාරින් ශගන්වලා 

ඒ සම්බන්ධ්ශයාකන් සාකච්ඡා කරලා  අපි නිසි තීරණයාකකට එමු.  

673 674 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි ගරු ඇමතිතුමමනි  අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරමු. 

 
ගු සාගල ර් නායක මහයතා 
(மாண்புமிகு சாகல ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
 

නැඟී සිටිග ය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නීතියාක හා සාමයාක සහ ෙක්ිකණ සංවර්ධ්න අමාතයතුමමා. 

 
ගු සාගල ර් නායක මහයතා 
(மாண்புமிகு சாகல ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කාානායාකකතුමමනි  "නීතියාක ක්රියාකාත්මක කිමේශම් 

දුර්වලතාවක් තිබුණා. ඒ පිළිබඳව ක්රියාකා මාර්ග මම ගත්තා" කියාකලා 
මා කි වා. ඒ අුවව මම වි ථවාසයාකක් දුන්නා  ශම් ගරු සභාවට. අපි 
ඒ කටයුතුම  පාලනයාක කරනවා. ඒ වාශ ම ඊශආ රා්රියාක ශවද්දී කිසිම 

සිදුවීමක් වාර්තා ශවලා නැහැ. එම නිසා ඒ තත්ත්වයාක පාලනයාක වීම-  

 
ගු අනුර ිනසානායක මහයතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

කහවත්ශත් සිද්ධියාක. 

 
ගු සාගල ර් නායක මහයතා 
(மாண்புமிகு சாகல ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
කහවත්ශත් සිදුවීම ගැන මම පැහැදිලි කරන්නම්. කවුරුත් 

ගැහුශ  නැහැ. එතැන කඩයාකක පත්තුම කරපු පහනක් නිසා එම 
කඩශආ ගින්නක් ඇති ශවලා තිශබනවා. ඊට අල්ලපු කශේ මුසථලිම් 

ජාතිකයාක ශ . ගින්ශනන් ඇති වුණ රසථනයාක නිසා මුසථලිම් 
ජාතිකයාකාශ  කශේ බිත්තිශආ තිබුණු ශද්වල්වලට හානි සිදු ශවලා 
තිශබනවා. ඒක ශම් සිද්ධියාකට අොළ ශෙයාකක් ශනොශවයි. නමුත්  ශම් 

වාශ  තත්ත්වයාකක් ඇති ශවද්දී ඒ හැම ශද්ම එම ගිණුමට 
වැශටනවා.  

ඊළෙට  ඇල්පිටිශආ තිබුණ   ළු මසථ කඩයාකක් ෙවසථ ශෙකකට 

කලින් ගිනි තබා තිශබනවා. එම සිද්ධියාක සම්බන්ධ්ව පමේක්ෂණ 
කරන්න CCTV ෙර් න බලන ශකොට  එහි ශවලා තිශබන්ශන් 
ශහොරකමක්.  

ඒ මුවෂයයාකා වහශළන් බැහැලා  ශසොරකම සිදු කර යාකන්න 
කලින් කශේම තිබුණු ගිනි ශපට්ටියාකකින්  කඩයාකට ගිනි තියාකලා ගියාකා. 
ශම් පුද්ගලයාකා මීට වසර ශෙකකට කලින් කක්ගන්නාශ  කඩ 

ශෙකක්  මංශකොල්ල කාලා අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලශයාකක්.  නමුත් 
්ර ථනයාක තිශබන්ශන්  නීතියාක ක්රියාකාත්මක කිමේශම්දී  ඇති වුණ 
දුර්වලතාව නිසා  හැම ශෙයාකක්ම ශම් ගිණුමට ොන්න පුළුවන්  වුණා.  
අපි පමේක්ෂණ කර ශගන යාකද්දී ඒවා මතුම ශවනවා   ශසොරකම 

ශමොකක්ෙ  ඉශබ් සිදු ශවච්ච එක ශමොකක්ෙ  ඇත්තටම සිදු වුණු  
්රචඩුඩකාමේ ක්රියාකාව ශමොකක්ෙ කියාකා. නමුත් එතැනට යාකන්න අව ය 
නැහැ.  අපි ශම් තත්ත්වයාක පාලනයාක කර ගන්න ඕනෑ.  ඒ කටයුතුම 

සිද්ධ් ශවලා තිශබනවායාක කියාකා මම කියාකන්නට  ඕනෑ.  

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු අුවරාධ් ජයාකරත්න නිශයාකෝජය අමාතයතුමමා.  

 
ගු අනුරාධා ජයර් න මහයතා  
(மாண்புமிகு அநுராத ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

ගරු අුවර  මාර දිසානායාකක මන්ත්රීතුමමා - 
 
 

ගු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහයතා  
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කාානායාකකතුමමනි  - [බාධ්ා කිමේමක්] 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එශසා නම්  ගරු අධ්යාපන අමාතයතුමමාට පසුව ඔබතුමමාට 

අවසථාාව ශෙන්නෙ? [බාධ්ා කිමේම්]  ශහොඳයි. එශසා නම්  ගරු අකිල 
විරාේ කාරියාකවසම් අමාතයතුමමා.  

 
ගු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහයතා සඅධායාපන 

අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அகமச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු කාානායාකකතුමමනි  ගරු අුවර  මාර  දිසානායාකක 

මන්ත්රීතුමමා අමාතයාං  තුමනක ්ර ථන  එකට එකතුම කර අසා තිබුණු 
නිසා මම  පුරා විෙයාව සම්බන්ධ් විසථතර  ටික  අශප් ගරු නිශයාකෝජය 
අමාතයතුමමාට  දුන්නා.  මම ශම් ගැන  ෙැුවවත් කරන්න  ඕනෑ. 

අශප් ගරු  රවුෆථ හකීම් අමාතයතුමමා කි වා   පුරා විෙයා සථාාන  
430ක් විනා  ශවලායාක කියාකා.  එශහම  එකක් සිදු ශවලා නැහැ. සිදු  
ශවලා තිශබන්ශන් ශමයාකයි.  පුරා විෙයා සථමාරක සාාන 430ක් 

හඳුනා ශගන තිශබනවා. ඒ වාශ ම ගරු කාානායාකකතුමමනි   පුරා 
විෙයා ශෙපාර්තශම්න්තුමවයි  පුරා විෙයාව සම්බන්ධ්ශයාකන් පසුගියාක 
කාලශආ කටයුතුම කළ ්කාරයාකයි පිළිබඳව බරපතළ ගැටලුවක් 
තිශබනවා. ශකොටින්ම කියාකනවා නම් ගරු කාානායාකකතුමමනි  

පසුගියාක කාලශආ  පුරා විෙයා ශෙපාර්තශම්න්තුමශ  නිලධ්ාරින් 
සියාකයාකට අූරවක්  සිටිශආ නැහැ.  වැඩ බලන  අයාකයි හිටිශආ  තමන් ට 
අොළ ශනොවන විවිධ් කාර්යාකයාකන් කිමේමට.  ෙැන් අපි  පුරා විෙයා 

ශෙපාර්තශම්න්තුමව නැවත ්රතිවයුහගත කරන්නටයි යාකන්ශන්.  

ගරු කාානායාකකතුමමනි  2053  වර්ෂශආදී  අම්පාශර්  
්රි ණාමලශආ  මඩකළපුශ  පුරා විෙයා විනා යාක   බැලුවාම  අපට  
ශපශනනවා  57:):3  ව ශයාකන් තිබුණු පුරාවසථතුම විනා වීශම් 
සංඛ්යාව 4:2:3 වැනි  සංඛ්යාවකට ශම් වසර  ශෙක තුමළදී අක්ශවලා  

තිශබන බව. ඒ පුරාවසථතුම  රැකගැනීමට ෙැන්  විධිමත් වැඩ 
පිළි ශවළක් ක්රියාකාත්මක කරනවා.  අපි අොළ නිලධ්ාරින් කැ ශඳ වා.  
ඒ සඳහා අව ය අරමුෙල්  ගරු අගමැතිතුමමාශ  සභාපතිත්වශයාකන් 

තිශබන මධ්යම සංසථකෘතික අරමුෙශලන් ශෙන්න  එකෙ ශවලා 
තිශබනවා.  ශම් කාරණයාක විධිමත්ව ක්රියාකාත්මක කරන්නට 
බලාශපොශරොත්තුම ශවනවා. ශමොකෙ  යුද්ධ්යාක අවසන් ශවලා  වසර 

ගණනාවක් ගිහිල්ලත් ශම් පුරා විෙයා සථාාන හඳුනාගන්න කටයුතුම 
කශළා නැහැ.  උොහරණයාකක් විධියාකට  ඔයාක සිද්ධියාක ඇති ශවලා 
තිශබන  ශබොශහෝ තැන්වල  ඒවා සිදුවීමට ශහාතුමව වන්ශන්   ගරු 

කාානායාකකතුමමනි  ඒ සථාාන හඳුනා ගැනීමට  මායිම් කර 
ශනොතිබීමයි.  පුරා විෙයා පනත ඉතාම   ක්තිමත්.  ඒ පනත යාකටශත් 
ගැශනන වරෙක් කළාම ඇප ලැශබන්ශන්ත් නැහැ. 
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ගාල්ශල් තත්ත්වයාක ගත්ශතොත්  ගාලු උරුමයාක එතැන ඒ සියාකලු 

ශද්වල් සිදු  කරන තුමරු  පසු ගියාක ්ඩුක්ව කාලශආ  පුරා විෙයා 
ශෙපාර්තශම්න්තුමව බලාශගන හිටියාකා.  ශබොශහෝ  තැන්වල 
්ර ථනයාකක්ව තිශබන්ශන් පුරා විෙයා  ශෙපාර්තශම්න්තුමවත්  පසුගියාක 
රජයාකත් ශම්  පුරා විෙයාව සම්බන්ධ්ශයාකන් අුවගමනයාක කළ  ක්රියාකා 

පිළිශවතයි. එම නිසා අපි ෙැන් නව අධ්යක්ෂවරශයාකක් පත් කර 
ශගන  සියාකයාකට 80ක්   පුරප්පාක්ව තිශබන  සියාකලුම පුරා විෙයා 
ශෙපාර්තශම්න්තුමශ  තනතුමරු ටිකට විධිමත් රමශ ෙ   ඔසථශසා 

බඳවා ශගන  ශම් සඳහා විධිමත් වැඩ පිළිශවළක්  ඇති කරනවායාක 
කියාකන එක මම ඔබතුමමාට කියාකන්නට ඕනෑ.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශහොඳයි. ශම් ්ර ථනශආ බැරෑරුම්කම ශත්රුම් ශගන රජයාක ඒ 

ගැන  පියාකවර ගැනීම සම්බන්ධ්ශයාකන්  සථතුමතිවන්ත ශවනවා. ශත්මේම් 
කාරක සභාවක් සම්බන්ධ්ශයාකුවත්  මම  ඊළෙ පක්ෂ නායාකකයාකන්ශ   
රැසථවීශම්දී සාකච්ඡා කර අව ය පියාකවර ගන්නම්.  

ඊළෙට අමාතයාං  නිශ ෙන -  අධ්යාපන අමාතය  ගරු අකිල 
විරාේ කාරියාකවසම් මැතිතුමමා. 

 
ගදමළ ජනතාවගේ ගපෞරාණික න බුන් 

විනාශ් කිරීම   අධායාපන අමාතයුරමාගේ 

ප්රකාශ්ය. 
தமிழ் மக்களின் ததான்கமகய 

தவளிப்படுத்தும் சின்னங்கள் அைிக்கப்படல்: 

கல்வி அகமச்சாினது கூற்று 

DESTRUCTION OF ANCIENT RUINS OF TAMIL 
PEOPLE: STATEMENT BY MINISTER OF 

EDUCATION 
 

ගු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහයතා 
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගරු කාානායාකකතුමමනි  සථාාවර නිශයාකෝග 23/2 යාකටශත්  
2057.03.07 වන දින  ගරු ඩ ලසථ ශද්වානන්ො  මන්ත්රීතුමමා විසින් 
අසන ලෙ ්ර ථනයාකට පිළිතුමර මා   ශම් අවසථාාශ දී ඉදිරිපත් කරනවා.  

පුරා විෙයා ශෙපාර්තශම්න්තුමව හරහා කිසිම ජන 
ශකොට් ාසයාකකට  අයාකත් ශපෞරාණික  උරුමයාක පිළිබිඹු කරන  
සාානයාකන්   ශකෝවිල්  නටබුන්  පුරාවසථතුමන්  ශිලා ලිපි යාකනාදියාක  

විනා  වීමක් සිදු ශනොශ .  නමුත් එම ්රශද් වල වාසයාක කරන 
විවිධ්  ජන ශකොට් ාස  විසින් ශබෞද්ධ්  සිද්ධ්සථාාන  හා ඊට අොළ 
නටබුන්  ්දියාක විනා   කිමේශම් තත්ත්වයාකක් ඇත.  

උතුමරු හා නැ  ශෙනහිර පළාත්වල පවතින  පුරාවසථතුම 
සම්බන්ධ්ශයාකන් අධ්යයාකනයාකක් සිදු  කරන විටදී ශෙමළ හා මුසථලිම් 
සමාජයාකන්ට අයාකත්  පුරා විෙයා පිළිබඳ විශ ාෂ  ෙැුවමක්  ඇති 
නිලධ්ාරින් ෙ  සම්බන්ධ් කර ගැනීමට කටයුතුම කළ හැකිෙ කියාකා 

එතුමමා අහනවා. එම ්ර ථනයාකට පිළිතුමර ශමශසායි. 
01.  ශම් වනවිට ෙ යාකාපනයාක  ශකොටුව  සංරක්ෂණ වයාපෘතියාක 

සඳහා  යාකාපනයාක වි ථවවිෙයාලශආ  මහාචාර්යාක  පුෂථපරත්නම් 
මහතා  ඇතුමළු  කඩුඩායාකම් සම්බන්ධ් කර  කටයුතුම කරන 
අතර  ශෙමළ  මුසථලිම්  සමාජයාකට අයාකත්  පුරා විෙයා ෙැුවම 
ඇති  පුද්ගලශයාකෝ  ශම්  සඳහා  සම්බන්ධ් වී සිටිති. අශන ත් 
දිසථ්රික්කවල ෙ  පුරා විෙයා ශෙපාර්තශම්න්තුමවට  අුවයුක්තව  
මුසථලිම්  සහ ශෙමළ නිලධ්ාරිහු  ශසාවශආ ශයාකදී  සිටිති.  

02.  කළ ශනොහැක. 

03. කින්නියාකා උණු වතුමර ළිං සහ එම භූමිශආ පිහිටි පුරාණ 
විහාරයාක  පුරාණ ො ගැබ්  පුරා විෙයා ් රක්ිකත සථමාරක ශලස 
ගැසට් කර ඇත. එබැවින් එම භූමියාක ්රාශද්ීලයාක සභාවට 
පැවමේමට නීතිමයාක ්රතිපාෙන ශනොමැත. 

04. ශමම ශකෝවිල ශම් වනවිටෙ පවත්වා ශගන යාකන අතර  ඒ 
සඳහා පුරා විෙයා ශෙපාර්තශම්න්තුමශ  මැදිහත් වීමක් 
ශනොමැත. ශකශසා ශවතත් එම ශකෝවිල විහාර හා ශද්වාල 
ගම් පනත යාකටශත් පාලනයාක ශ . 

05. ශමම භූමිශආ තිබී පසු කාලීනව ඉදිකරන ලෙ ශිවලිංගයාකක් 
හමු වී ඇති අතර  පුරාණ ශකෝවිලක් තිබූ බවට සාධ්ක හමු 
වී ශනොමැත. නමුත් ශමම භූමිශආ ශපෞරාණික විහාරයාකක 
නටබුන් ෙක්නට ලැශබ්. එම නිසා අලුතින් ශකෝවිලක් 
ඉදිකිමේම සඳහා කරන ලෙ කටයුතුම පුරා විෙයා 
ශෙපාර්තශම්න්තුමව විසින් අත්හිටුවන ලෙ අතර  එම භූමිශආ 
අලුතින් ශකෝවිලක් ඉදිකිමේමට ඉඩ දීම ගැටලු සහගත ශ . 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රධ්ාන කටයුතුම. අෙ දින නයායාක ප්රශආ විෂයාක අංක 5  සිවිල් නක් 
විධ්ාන සංග්රහයාක (සංශ ෝධ්න  පනත් ශකටුම්පත ශෙවැනි වර 
කියාකවීම. ශම් සඳහා අමාතය මඩුඩලයාක අුවමැතියාක ෙන්වා තිශබනවා.  

ගරු අධිකරණ අමාතය සහ බුද්ධ් ාසන අමාතයතුමමා. 

 
සිවිල් නඩු විධාාන සංග්රහයය සසංගශ් ධාන  

පන්  ගකුමම්පත 
குடியியல் நடவடிக்ககமுகறச் 

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

 

ගද වන වර කියවීගම් ියගය ගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டகள வாசிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 

[අ.භා. 2.24] 
 

ගු සණචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහයතා සඅධිකරණ 
අමාතය සහය බුද්ධාශ්ාසන අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 

அகமச்சரும் புத்தசாசன அகமச்சரும்) 

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

ගරු කාානායාකකතුමමනි  "පනත් ශකටුම්පත ෙැන් ශෙවන වර 
කියාකවියාක යුතුමයාක"යි මා ශයාකෝජනා කරනවා.  

අශප් රශට් යුක්තියාක පසිඳ ලීශම් ක්රියාකාවලියාක තුමළ නක් විසඳීශම් 
්රමාෙයාක කියාකන ්ර ථනයාක දීර්  කාලයාකක් තිසථශසා සාකච්ඡාවට භාජන 
වන කාරණයාකක්. ඒ නිසා ශම් පිළිබඳව ගැඹුරින් හොරලා  

අධිකරණවල නක් විසඳා තීන්දු කිමේශම් කාලයාක අවම කර ගැනීම 
සඳහා අව ය පියාකවර රාශියාකක් අපි ශගන තිශබනවා.  

ඒ අතර අෙ දින අපි ඉදිරිපත් කරන ශම් සංශ ෝධ්න පනත් 
ශකටුම්පත අශප් රශට් සිවිල් අධිකරණ නක් ක්රියාකාවලියාක ඉක්මන් 

කිමේම සඳහා ඉතාම ්රශයාකෝජනවත් වන්නා  ප නීති ්රතිපත්ති රාමුවක් 
බවට පත් වන බවට අපට සැකයාකක් නැහැ. ශමම යුක්තියාක 
පසඳලීශම් ක්රියාකාවලියාක ශලෝකශආ ්රම්භ වුණාට පසථශසා අශප් රශට් 

විතරක් ශනොශවයි  ශලෝකශආ හැම රටකම ශම් යුක්තියාක ඉටු කිමේම 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

්රමාෙ වීම බරපතළ කාරණයාකක් විධියාකට සලකලා තිශබනවා. 
වර්තමාන ්රජාතන්්රවාෙශආ පෙනම - අත්තිවාරම- විධියාකට සලකන 
5254දී එංගලන්තශආ ඇති වුණු මැ නා කාර්ටා ගිවිසුම එොත් ඒ 

රශට් ්ර ථනයාකක් බවට පත්ශවලා තිශබනවා.  

ඒක නිසා තමයි මැ නා කාර්ටා ගිවිසුශම්ත් -රජතුමමා සහ 
මහජන නිශයාකෝජිතයාකන් අතර ඇති වුණු ගිවිසුශම්ත්- සඳහන් කරලා 

තිශබන්ශන්  යුක්තියාක ඉටු කිමේම ්රතික්ශෂාප කිමේම ශහෝ ්රමාෙ කිමේම 
සිදු ශනොකළ යුතුමයි කියාකලා.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! ශම් අවසථාාශ දී ගරු නිශයාකෝජය කාරක 

සභාපතිතුමමා මූලාසනයාකට පැමිශණනවා ඇති. 
 

අනුරුව ගු කථානායකුරමා මූලාසනගයන් ඉව්  වූගයන්, 
ියගය ජය කාරක සභාපතිුරමා [ගු ගසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් 
මහයතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலமவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

[மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன்] தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
ගු සණචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහයතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු නිශයාකෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  ඒ අුවව අපට 

්රජාතන්්රවාෙයාක ොයාකාෙ කරපු එංගලන්තශආත් මීට අවුරුදු 800කට 
ශපරත් ශමවන්  ප ශකොන්ශද්සියාකක්  මැ නා කාර්ටා ගිවිසුමට ඇතුමළු 
කිමේශමන් එොත් ශම් ්ර ථනයාක ශම් ්කාරයාකටම තිබුණු බව තමයි 

පැහැදිලි ශවන්ශන්. ඒ අුවව වර්තමානශආ අශප් අධිකරණවල 
විශ ාෂශයාකන්ම සිවිල් අධිකරණවල නක් විභාග ශවන රමශ ෙයාක 
තිශබන්ශන් සිවිල් නක් විධ්ාන සංග්රහශආ. ඒ එක්කම අපරාධ් නක් 
විභාග ශවන ක්රියාකාොමයාක -රමශ ෙයාක නැත්නම් Procedural Law 

කියාකන එක- සිද්ධ් ශවන්ශන් අපරාධ් නක් විධ්ාන සංග්රහ නීතියාකට 
අුවව. ඒ අුවව අශප් රශට් අපරාධ් නක් විධ්ාන සංග්රහයාක ක්රියාකාත්මක 
ශවන්න ්රම්භ කරලා තිශබන්ශන් මීට අවුරුදු 534කට කලින්. ඒ 

කියාකන්ශන් 5883දී. ඒ වාශ ම සිවිල් නක් විධ්ාන සංග්රහයාක අුවමත 
ශවලා තිශබන්ශන්  5889 වර්ෂශආ  එනම් මීට වසර 528කට ශපර. 
ශම් සිවිල් නක් විධ්ාන සංග්රහයාක ශකටි කාලයාකක් -අවුරුදු පහක වැනි 

කාලයාකක්- හැශරන්නට අශප් රශට් දිගින් දිගටම ක්රියාකාත්මක වුණු 
නීතියාක. 5972 පළමුවැනි ජනරජ ්ඩුක්රම වයවසථාාව සම්මත 
වුණු වකවාුවශ  අපරාධ් යුක්ති විනි ථචයාක ශකොමිෂන් සභා පනත 

5973 ඉඳලා 5980 ෙක්වා ක්රියාකාත්මක වුණා. ඒ ශකටි කාල සීමාව 
හැශරන්නට දිගින් දිගටම ශනොශයාක ත් අවසථාාවන්වලදී 
සංශ ෝධ්නයාක ශවමින් ශම් සිවිල් නක් විධ්ාන සංග්රහයාක අශප් රශට් 

සිවිල් අධිකරණ තුමළ ක්රියාකාත්මක ශවලා තිශබනවා.  

ශම් නීතිශආ ්රමාෙයාක පිළිබඳව හරියාකාකාරව කරුණු සමීක්ෂණයාක 
කර ගන්නට නම්  අශප් රශට් අධිකරණවල අෙ තිශබන නක් පිළිබඳ 
සංඛ්යා ශල්ඛ්න පිළිබඳ ෙත්තයාකන් අපට ලබා ගත යුතුමව තිශබනවා. 

අශප් රශට් අධිකරණවල ශකොපමණ නක් ්රමාණයාකක් තිශබනවාෙ  
ශකොපමණ විසඳිලා තිශබනවාෙ කියාකන එක පිළිබඳව කිසිදු 
විෙයාත්මක පෙනමක් ඇතුමව ශහෝ සංවිධිත රමයාකකට ඒ සංඛ්යා 

ශල්ඛ්න පවත්වාශගන යාකෑමක් සිද්ධ් වුශඩු නැහැ. නමුත් 
වර්තමානයාක වනවිට අපි ඒ සංඛ්යා ශල්ඛ්න ශවනමම එකතුම 
කරමින්  අොළ පියාකවර ගනිමින්  වි ථශල්ෂණයාක කරමින් තිශබනවා.  

ඒ අුවව  205) වසශර් ශෙසැම්බර් 35වැනි ො වන විට අශප් 

රශට් අධිකරණවල විභාගවීමට නියාකමිතව පැවති නක්වල සංඛ්යාව 
ශම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න මම කැමැතියි. ඒ දිනයාක වන විට 
ශරාෂථ ාධිකරණශආ  පැවතුමණු සියාකලුම නක් සංඛ්යාව 3 4))යි. ඒ 
කියාකන්ශන්  අශප් රශට් අධිකරණවල පවතින නක්වලින් 

්රති තයාකක් විධියාකට ගත්ශතොත් 0.4යි. අභියාකාචනාධිකරණශආ පැවති 
නක් සංඛ්යාව 4 837යි. ්රති තයාකක් ශලස ගත්තාම  0.7යි. සිවිල් 
අභියාකාචනා අධිකරණවල පැවති නක් සංඛ්යාව 4 973යි. ්රති තයාකක් 

ශලස ගත්තාම 0.8යි. වාණිජ මහාධිකරණශආ පැවති නක් සංඛ්යාව 
3 748යි. ්රති තයාකක් ශලස ගත්තාම 0.4යි. අපරාධ් 
මහාධිකරණවල පැවති නක් සංඛ්යාව 5) 4))යි. ්රති තයාකක් ශලස 

ගත්තාම 2.3යි. දිසා අධිකරණවල පැවති නක් සංඛ්යාව 575 89)යි. 
්රති තයාකක් ශලස ගත්තාම 23.02යි. මශහසථ්රාත් අධිකරණවල 
පැවති නක් සංඛ්යාව 439 392යි. ්රති තයාකක් ශලස ගත්තාම 72යි. 

ඒ අුවව  205) ශෙසැම්බර් 35 දින වන විට පැවති සම්ූරර්ණ නක් 
සංඛ්යාව 744 888යි.  

ගරු නිශයාකෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  ශම් ඉදිරිපත් කළ සංඛ්යා 
ශල්ඛ්න අුවව ශබොශහොම පැහැදිලිව ශපශනනවා  රශට් 

අධිකරණවල තිශබන නක්වලින් සියාකයාකට 72ක්ම තිශබන්ශන් අශප් 
රශට් තිශබන මශහසථ්රාත් අධිකරණවල බව. ඒ කියාකන්ශන් 
සාමානය අපරාධ්  බරපතළ ගනයාකට ශනොවැශටන අපරාධ් පිළිබඳව 

තමයි ඒ වැඩි සංඛ්යාව තිශබන්ශන්. ශෙවුවව වැඩිම නක් 
සංඛ්යාවක් හැටියාකට තිශබන්ශන්  575 89)ක්. ඒ කියාකන්ශන්  දිසා 
අධිකරණවල සිවිල් නක්. ්රති තයාකක් විධියාකට ගත්තාම 23.2ක් 

තිශබනවා.  

අෙ දින ඉදිරිපත් කරන ලෙ පනත් ශකටුම්පශත් සඳහන් ඒ 
සංශ ෝධ්න  අශප් රශට් සියාකලුම සිවිල් අධිකරණවල තිශබන 

නක්වලට බලපානවා. ඊට අමතර ශලස වාණිජ මහාධිකරණශආ 
නක් තිශබනවා සියාකයාකට 0.4ක්. ඒ නක්වලටත් අෙ දින ඉදිරිපත් 
කරන නීති සංශ ෝධ්න අොළ ශවනවා. ශම් ඉදිරිපත් කරුව ලබන 

සංශ ෝධ්නවලින් සුවිශ ාෂ  ප ශවනසථකම් රාශියාකක් කරන්නට අප 
ශයාකෝජනා කර තිශබනවා. නීතිශආ යුක්තියාක ඉටු කිමේම ්රමාෙවීම 
වැළැක්වීම තමයි ශමහි මූලික අරමුණ. 

ඒ අුවව සිවිල් නක් විධ්ාන සංග්රහශආ 27වන වගන්තිශආ අපි 

කරපු සංශ ෝධ්න අුවව සිවිල් නක්වකදී ශමශතක් කල් 
පාර් ථවකරුවන්ට භාර දියාක යුතුමව තිබූ ලිපි ශල්ඛ්න යාකනාදියාක 
නීතිඥවරයාකාට භාර දීශම් රමයාක පිළිශගන තිශබනවා. 

පාර් ථවකරුවන් ශසොයාකා ගැනීම  ඔවුන්ට ලිපි ශල්ඛ්න පිළිගැන්වීම  
භාර දීම යාකනාදියාක සඳහා සමහර අවසථාාවලදී දීර්  කාලයාකක් ගත 
වන නමුත් ශම් රමයාක තුමළ අපට ඒ කාල සීමාව අවම කර ගැනීමට 

අවසථාාව උො ශවනවා. ඒ එක්කම විෙයුත් තැපෑල මන්න් ෙැන්වීම් 
යාකැවීම මන්න් නීතිඥවරුන්ට ඒ නක් කටයුතුම පිළිබඳව ගුවශෙුව 
කිමේමට හැකියාකාවක් ලැශබනවා.  

මීට අවුරුදු සියාක ගණනකට ශපර හඳුන්වා දීපු  නක්වක 
පාර් ථවකරුශවක් මියාක ගියාක පසු ්ශද්  කිමේශම් රමශ ෙයාක ඉතාමත් 
දීර්  කාලයාකක් ගත ශවන ක්රියාකාොමයාකක් බවට පත් ශවලා තිශබනවා. 
ඒ නිසා පාර් ථවකරුශවක් මියාක ගිශයාකොත් ්ශද්  කිමේශම් ක්රියාකාවලියාක 

ඉක්මන් කිමේම සඳහා යාකම් නක්වක පාර් ථවකරුශවක් අධිකරණයාකට 
ඉදිරිපත් වන මුල් අවසථාාශ දීම ඒ පාර් ථවයාක යාකම් ශහයාකකින් මියාක 
ගියාකශහොත් නක්ශ  ඊළෙට ්ශද්  කළ යුතුම පාර් ථවයාක කවුෙ යාකන්න 

පිළිබඳව නම් තුමනක් ශයාකෝජනා කිමේමට අපි ශම් මන්න් හඳුන්වා 
ශෙනවා. ඒ තුමළ ්ශද්  කිමේශම් ක්රියාකාොමයාක සරල කිමේමටත්  ඒ 
වාශ ම කාලයාක අවම කර ගැනීමටත් අපට හැකියාකාව ලැශබ්වි. ඒ 

එක්කම නක්වක ශල්ඛ්න ශගොුව කර අවසන් වුණාට පසුව  ූරර්ව 
නක් විභාග රමශ ෙයාකක් අපි හඳුන්වා දීලා තිශබනවා. ශම් ූරර්ව 
නක් විභාග රමශ ෙයාක තුමළ ලිපි ශල්ඛ්න ශගොුව කර අවසන්  ප පසු 

679 680 

[ගරු (්චාර්යාක  විජයාකොස රාජපක්ෂ මහතා] 
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ූරර්ව නක් විභාගයාකට දින නියාකම කිමේම සිදු ශවනවා. සති තුමනකට 

ශනොඅක්  මාස ශෙකකට ශනොවැඩි කාලයාකක් තුමළ ඒ නක් විභාගයාකට 
නියාකම කිමේම සඳහා නි ථචිත කාල සීමාවක් ඒශකන් ඉදිරිපත් 
කරනවා. ඒ එක්කම විසඳියාක යුතුම නීතිමයාක ්ර ථන පිළිබඳවත් 
තිශබනවා.  

නක්ව ්රම්භ කිමේශම්දීම නීතිමයාක ්ර ථන විසඳීම තුමළින් නක්ශ  
කටයුතුම අවසන් කිමේමට හැකියාකාවක් තිශබනවා නම් ඊට ්රමුඛ්තාව 
ලබා දීලා  සිද්ධිමයාක ව ශයාකන් විසඳියාක යුතුම කරුණු පශසකට තබා  

මූලික ව ශයාකන් නීතිමයාක ව ශයාකන් විසඳියාක යුතුම ්ර ථන විසඳීම සඳහා 
වන ්රතිපාෙන ශම් සංශ ෝධ්නවලට අපි ඇතුමළත් කරලා තිශබනවා. 
ඒ එක්කම පිළිගැනීම් සහ විසඳියාක යුතුම ්ර ථන විභාගයාක සඳහා සති 

ශෙකකට ශපර 'ූරර්ව නක් විභාග රමයාකක්' හඳුන්වා දීලා තිශබනවා. 
එයාක මාස තුමනකින් අවසන් කළ යුතුම රමශ ෙයාකක් විධියාකට තමයි අපි 
හඳුන්වා දීලා තිශබන්ශන්. ශමයාක අශප් අධිකරණ රමශආ නක් 

විසඳීමට අලුශතන්ම අපි ඉදිරිපත් කරපු රමශ ෙයාකක්. 

ඒ අුවව විශ ාෂශයාකන්ම සිවිල් නක් විධ්ාන සංග්රහශආ 542(ඊ  
වගන්තියාක අුවව  ූරර්ව නක් විභාගයාක ශමශහයාකවුව ලබන 
විනි ථචයාකකාරවරශයාකක් වාර්තා කළ යුතුම කරුණු ශමොනවාෙ කියාකන 

කාරණයාක ශම් විධියාකට පැහැදිලි කර තිශබනවා. 

"(අ   සිද්ධිමයාක කරුණු ශහෝ ශල්ඛ්න ශහෝ ශල්ඛ්නවල අන්තර්ගත කරුණු 
පාර් ථවයාකන් විසින් පිළිගැනීම; 

(  ්  යාකම් කරුණක් සම්බන්ධ්ශයාකන් පාර් ථවයාකන්ශ  එකෙ වීම;" 

ඒ වාශ ම ශමශසාත් සඳහන්ව තිශබනවා. 
 

(ඈ   (i)  යාකම් සිද්ධිමයාක කරුණක් ශහෝ ශල්ඛ්නයාකක් ඔප්පු කිමේශම් රමයාක 
සම්බන්ධ්ශයාකන්; 

 (ii)  කැඳවීමට නියාකමිත සාක්ිකකරුවන්ශ  ්රමාණයාක 
සම්බන්ධ්ශයාකන්; 

 (iii)  විභාග ශවමින් පවතින නක් ශෙකක් ශහෝ වැඩි ්රමාණයාකක් 
ඒකාබද්ධ් කිමේම  

යාකන කරුණු සම්බන්ධ්ශයාකන් පාර් ථවයාකන් අතර ඇති යාකම් එකෙතාවයාකක්; 

ඇති කිමේම වාශ ම එකෙ වන කාරණා මත නක් ශවනසථ කිමේම  
සමායාකකට පත් කිමේම ශහෝ ශබ්රුම් කිමේම යාකන කරුණු රාශියාකක් අපි 

ශම්කට ඇතුමළු කරලා තිශබනවා.  

අෙ සාමානය ජනතාව අතර මතයාකක් තිශබනවා  නක් කියාකන 
එකත් හරියාකට ූරදුවක් කරනවා වාශ  කියාකලා. ශමොකෙ  අෙ තිශබන 

්රතිවිරුද්ධ් රමශ ෙයාක  නැත්නම් adversarial judicial  system 
එක නිසා සමහර ශවලාවට නක්වක පාර් ථවකරුවන්  ඒ වාශ ම 
නක්වලට ශපනී සිටින නීතිඥයාකන්වත්  නක් විභාගයාක ්රම්භ 

ශවනකල් ෙන්ශන් නැහැ නක්වට ඉදිරිපත් කරන සාක්ික ශමොනවාෙ 
කියාකලා. එශසා ඉදිරිපත් කරන සාක්ික ශල්ඛ්නගත කළත්  
සාක්ිකකරුවන්ශ  නම් ශල්ඛ්නගත කළත්  ඒ ශල්ඛ්නවල 

තිශබන්ශන් ශමොනවාෙ කියාකලා ෙන්ශන් නැහැ. සමහර ශවලාවට 
පුදුම සහගත තත්ත්වයාකට පත්වන විධියාකට නක්ශ  සථවභාවයාක 
සහමුලින්ම ශවනසථ වන ්කාරයාකක් ඇති කිමේමට තරම් ්රබල 

විධියාකට ඒවා බලපාන්නට ඉඩ තිශබනවා. එවැනි ක්රියාකාොමයාකක් තුමළ 
යුක්තියාක සහ සාධ්ාරණයාක ජනතාවට - නක්ශ  පාර් ථවකරුවන්ට - 
ඉටු ශවනවායාක කියාකලා අපි වි ථවාස කරන්ශන් නැහැ. සමහර 
ශවලාවට  මුල් අවසථාාශ දී නක්වට මුහුණ ශෙන ශෙපාර් ථවයාක  

වාශ ම  විනි ථචයාකකාරතුමමා ෙන්ශන්ත් නැහැ  තමන් විසඳන්නට 
යාකන නක්ශ  ඇත්තටම විසඳියාක යුතුම ්ර ථන ශමොනවාෙ කියාකලා. 
පාර් ථවකරුවන් ඉදිරිපත් කරන්නට යාකන සාක්ික ශමොනවාෙ කියාකලා 

ෙන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා නිතරම  සුළු නක් විභාග එහාට ශමහාට 
ශෙෝලනයාක ශවමින් තමයි සිදු ශවන්ශන්.  

විනි ථචයාකකාරවරශයාක ශ  තත්ත්වයාකත් එශහමයි. ඒ නිසා ශම් 

තත්ත්වයාක ශවනසථ ශවන්නට ඕනෑ. පාර් ථවකරුවන්ට  ඒ 
පාර් ථවකරුවන් ශවුවශවන් ශපනී සිටින නීතිඥයාකන්ට  ඒ වාශ ම 
විනි ථචයාකකාරතුමමන්ලාට තමා ඉදිරිශආ විභාග කරන නක්ව පිළිබඳව 
ූරර්ණ අවශබෝධ්යාකක් ලබා ගැනීමට නම් සාක්ිකකරුවන් කවුෙ   ඒ 

ශල්ඛ්න ශමොනවාෙ  ඒ ශල්ඛ්නවල අඩංගු කරුණු ශමොනවාෙ කියාකා 
මූලික ෙැනීමක් ලබාගන්න ඕනෑ. ඒ  අවසථාාව ශම් සංශ ෝධ්න 
මන්න් ලැශබනවා. 

 ඒ එක්කම  නක් ශෙකක් ශහෝ වැඩි ගණනක් ඒකාබද්ධ් කිමේම 
කියාකන කාරණයාකත් ශමහි තිශබනවා. ගරු නිශයාකෝජය කාරක 
සභාපතිතුමමනි  සමහර ශවලාවට එකම පාර් ථවකරුවන් අතර එක 

හා සමාන නක් 50  54  20 වාශ  තිශබනවා. ඒ හැම නක්වකටම 
ලබාශෙන හැම සාක්ිකයාකක්ම නැවත වතාවක්- නක් 2ක් නම් 
ශෙවතාවක්  නක් 4ක් නම් 4 වතාවක්- ශමශහයාකවන්න ඕනෑ. ඒ 

පිළිබඳව නැවත නැවත හරසථ ්ර ථන අහන්න ඕනෑ. ශම් පිළිබඳව 
නිවැරදි රමශ ෙයාකක් නැතිකම නිසා අෙ අධිකරණවල කාලයාක 
වි ාල ව ශයාකන් නිකරුශඩු නාසථති ශවලා ශගොසථ තිශබනවා. ඒ 
නිසා සමාන නක් 2ක් ශහෝ වැඩි ගණනක් තිශබන ශකොට  ඒ නක් 

ඒකාබද්ධ් කර නක් විභාගයාකක් පවත්වන්න  එශහම නැත්නම් 
සමාන නක් ගණනාවක් තිශබන අවසථාාවලදී එක නක්වක 
ශමශහයාකවුව ලබන සාක්ික අශන ත් නක්වල සාක්ික බවට 

පිළිගනිමින්   තීන්දු ලබාදීම  සඳහා නීති ්රතිපාෙන සකසථ කරදීම 
තමයි ශමමන්න් සිද්ධ් ශවන්ශන්. 

ගරු නිශයාකෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  ූරර්ව නක් විභාග රමයාක 

තුමළ වැඩි ව ශයාකන් අශප් මුඛ්ය පරමාර්ායාක ශවන්ශන් නක් විභාගයාකට 
යාකෑමට වැඩියාක  නක් විභාගයාක ්රම්භ ශවන්නට කලින් 
විනි ථචයාකකාරතුමමාශ  ශමශහයාකවීම තුමළින් නීතිඥවරු විසින් 

පාර් ථවකරුවන් අතර සුහෙ ශලස සාකච්ඡාවක් පවත්වලා 
සමායාකක් ඇතිකර ගැනීමයි. අශප් රශට් සමාකරණයාක නිසි ශලස 
ක්රියාකාත්මක කරනවා නම්  එයාක අශප් රශට් සිදුවන සාර්ාක ශෙයාකක් 

බවට පරිවර්තනයාක කරන්න පුළුවන්. අශප් රශට් සමා මඩුඩල 
තිශබනවා. මීට ශපර - 5948දී - සමා මඩුඩල රමයාකක් හෙලා 
තිබුණා. පසු කාලශආදී ඒක අශහෝසි වුණා. නමුත්  ඒ රමශආ 
තිබුණු වැෙගත්කම අවශබෝධ් කරගත් නිසා 5988දී නැවතත් සමා  

මඩුඩල පනත ශගනාවා. ගියාක වසර ශවනශකොට ලංකාශ  සමා 
මඩුඩලවලට සුළු ්රවුල් ලක්ෂ ශෙකකට වැඩි ්රමාණයාකක් 
ඉදිරිපත් ශවලා තිබුණා. අවම ව ශයාකන් ඒවායින් සියාකයාකට 40ක් 

සමායාකකට පත්ශවනවා. ශම් වාශ  රම තිශබන ශලෝකශආ 
අශන ත් රටවල් සමෙ සංසන්ෙයාක කර බැලුශවොත්  එයාක ඉතාම  
ශහොඳ ්රවණතාවක්. ශමහි ්රගතියාක ඉතා ඉහළයි. සියාකයාකට 40ක් 

කියාකන්ශන් වි ාල සංඛ්යාවක්. 

ඒ සියාකයාකට 40ක ්රමාණයාකත් අධිකරණයාකට ගිහිල්ලා ශගොඩ 
ගැසුණා නම්  අශන ත් නක්ත් සමෙ ශම් නක් විසඳීශම් 

ක්රියාකාවලියාකට  සෑශහන කාලයාකක් ගත කරනවා. ශම් රමයාක සාර්ාක 
නිසා තමයි අපි පසුගියාක ෙවසථවල සමා මඩුඩලවලට ශයාකොමු කිමේම 
සඳහා වන ්රාවුල්වල මූලය වටිනාකම ලක්ෂ ශෙකහමාශර් සිට 
ලක්ෂ පහ ෙක්වා වැඩි කරන්නට කටයුතුම කශළා.  එහිදී  මූලික 

ව ශයාකන් අපි බලාශපොශරොත්තුම ශවන්ශන් සිවිල් අධිකරණවල 
ශෙපාර් ථවයාක අතර සුහෙතාව වර්ධ්නයාක කර ගනිමින්  එකිශනකාට 
්රතිවිරුද්ධ් වවරයාක  ද්ශ  යාක  ශරෝධ්යාක ඇතිවන එක වළක්වමින් 

පාර් ථවකරුවන් අතර යාකම් කිසි එකෙතාවක් ඇති කරලා 
සමාකරණයාකක් කිමේමයි. අපි වි ථවාස කරනවා   කාලයාකක් යාකන විට 
ශමයාක අශප් රශට් සාර්ාකව ඉටු කර ගත හැකි කාර්යාකාවලියාකක් බවට 

පත් ශවයි කියාකලා.  

ගරු නිශයාකෝජය   කාරක සභාපතිතුමමනි  ඒ එක්කම  සිවිල් නක් 
විධ්ාන සංග්රහශආ 545 අ. වගන්තියාක  සංශ ෝධ්නයාක කරනවා. සමහර 

681 682 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

නක්වල පාර් ථවකරුශව ශ  මූලික සාක්ිකයාක සඳහා  පැයාකක් යාකනවා. 
සමහර නක්වල මූලික සාක්ිකයාකට ෙවසථ ශෙක තුමන යාකනවා. ඒ නිසා 
මූලික සාක්ික දීමට ගතවන කාලසීමාව ගත්තාම එයාක ඉතාම දීර්  

කාලයාකක්. ශම් සංශ ෝධ්න මගින් අපි හඳුන්වා ශෙනවා  මූලික 
සාක්ිකයාක දිවුරුම් ්රකා යාකකින් ඉදිරිපත් කරන්න. එතශකොට අර 
මූලික සාක්ිකදීම සඳහා යාකන කාලයාක සම්ූරර්ණශයාකන්ම අධිකරණවල 

ඉතුමරු ශවනවා. ඒ වාශ ම  ඒ මූලික සාක්ික දිවුරුම් ්රකා යාක මගින් 
ඉදිරිපත් කළත්  ඒ දිවුරුම් ්රකා ශආ ඇති කරුණුවලට අනව ය 
පිළිගැනීමක් ලබා ශෙන්ශන් නැහැ.  ්රවාෙක කරුණු  අපහාසාත්මක 

නැත්නම් අපකීර්තියාක ශගන ශෙන කරුණු තිශබනවා නම්  ඒවා කපා 
හරිමින් ඒ දිවුරුම් ්රකා වල අව ය ශකොටසථ පමණක් නක්ශ  
කටයුතුමවලට අොළ කර ගැනීම සඳහා අධිකරණයාකට  බලයාක පවරා 

තිශබනවා.  

ඒ එක්කම  රජශආ ්යාකතන - රාජය ශෙපාර්තශම්න්තුම  පළාත් 

පාලන ්යාකතන  රාජය සංසථාා- ලබා ශෙන සහතික පිටපත් අෙ 

තිශයාකන නීති තත්ත්වයාක අුවව සෑම ශෙයාකක්ම ඔප්පු කරන්න ඕනෑ. 

ඒවා බැලුබැල්මට ශපශනන සාක්ිකයාකක් හැටියාකට පිළිගැුවනත් 

පැහැදිලි නීති ්රතිපාෙන නැති නිසා අධිකරණයාක ඒ මත කටයුතුම 

කිමේමට තරමක් අවධ්ර්යාකවත් ශවලා තිශබනවා. ඒවාශආ යාකම් ූරර්ව 

නිගමනයාකක් සාක්ික ්ඥා පනශත් තිබුණත්  සිවිල් නක් විධ්ාන 

සංග්රහයාකට පැහැදිලි ්රතිපත්තියාකක් ඇතුමළත් කිමේම තුමළින් ශමයාක 

වඩාත් කාර්යාකක්ෂම ශලස ඉටු කර ගැනීශම්  හැකියාකාව අපට 

ලැශබනවා.  

ගරු නිශයාකෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  ඒ එක්කම  සිවිල් නක් 

විධ්ාන සංග්රහශආ 774 වන වගන්තියාක අපි සංශ ෝධ්නයාක කරන්නට 

ශමමගින් ශයාකෝජනා කරලා තිශබනවා. ශරාෂථ ාධිකරණයාකට  

අභියාකාචනාධිකරණයාකට ඉදිරිපත් ශවන්ශන් මුල් අවසථාා 

අධිකරණයාකක් විසින් දීපු නක් තීන්දුවකට එශරහි අභියාකාචනයාකක්. 

එශසා අභියාකාචනයාකක් කළාම  5889දී සම්මත කරලා තිශබන සිවිල් 

නක් විධ්ාන සංග්රහයාක අුවව අභියාකාචනාධිකරණයාක ශහෝ 

ශරාෂථ ාධිකරණයාක ඒ අභියාකාචනයාක සම්බන්ධ් නක් තීන්දුව ්රකා යාකට 

පත් කළත්  නැවතත් ඒ නක් තීන්දුව මුල් අවසථාා අධිකරණයාක 

විසින් ්රකා යාකට පත් කළ යුතුමයි. ඒ සඳහා නක් වාර්තාව ශගන්වා 

ගැනීම    පාර් ථවවලට ෙැන්වීම් යාකැවීම යාකනාදි කරුණු නිසා  තමන් 

ලබා ගත් නක් තීන්දුශ  ්රතිලල බුක්ති විඳින්න පාර් ථවකරුවන් 

දීර්  කාලයාකක්  බලා ශගන ඉන්නවා.  

ශමහිදී ශබොශහෝ ශවලාවට ්රාශයාකෝගිකව සිදු වන්ශන් 

අභියාකාචනාධිකරණශආ ශහෝ ශරාෂථ ාධිකරණශආ  තීන්දුව අුවව  ඒ 

නක්ශ  අවාසිසහගත පාර් ථවයාක  ඔහුට ශෙන ෙැන්වීම ශහෝ සිතාසියාක 

මෙහැර සිටීමයි. සමහර ශවලාවට අවුරුදු ගණන් ගත ශවනවා  ශම් 

ෙැන්වීම ඔහුට භාර කරන්න.   එක්ශකෝ ඔහු මෙ හරිනවා. එශහම 

නැත්නම් නිවශසා නැහැ කියාකලා පිසථකල්වරයාකා පාවිච්චි කරලා 

ශවනත් රමයාකක් අුවගමනයාක කරනවා.   අවුරුදු 50  54  20 නක් 

කියාකලා තීන්දුවක් ලබා ගත්ත පාර් ථවයාකට ශම් ්රමාෙයාක නිසා එකී 

තීන්දුශ  ්රතිලලයාකක් නැහැ. ඒ ්රමාෙයාක වළක්වා ගැනීම සඳහා තමයි  

සිවිල් නක් විධ්ාන සංග්රහශආ 774 වන වගන්තියාක අපි සංශ ෝධ්නයාක 

කරන්ශන්. ඒ අුවව  ශරාෂථ ාධිකරණයාක ශහෝ අභියාකාචනාධිකරණයාක 

ශහෝ අභියාකාචනයාකක නක් තීන්දුවක් දුන්නාට පසුව  නැවත වතාවක් 

ඒ තීන්දුව මුල් අධිකරණශආ  ්රකා යාකට පත් කිමේශම් ක්රියාකාොමයාකක් 

අුවගමනයාක කරන්න වුවමනා නැහැ. එයාක මුල් අධිකරණයාක විසින් 

්රකා යාකට පත් කළා ශසා සමාන ශලස නීතියාක මගින් ූරර්ව නිගමනයාක 

කළ යුතුමයි. ඒ අුවව අධිකරණවල  නක් තීන්දු දීශමන් පසුව ඒවා 

ක්රියාකාත්මක කර ගැනීම සඳහා තිශබන ්රමාෙවීම වළක්වා ගැනීමට 

අවසථාාවක් ලැශබනවා. 

ගරු නිශයාකෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  මූලික ව ශයාකන්  ශමම 

කාරණා සිවිල් නක් විධ්ාන සංග්රහයාක (සංශ ෝධ්න  පනත් 
ශකටුම්පශත් ඇතුමළත් ශවනවා.  

අපි ෙන්නවා සිවිල් නක්  අපරාධ් නක්  ශරාෂථ ාධිකරණශආ 
විභාග කරන මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ කිමේශම් නක් සහ 

අභියාකාචනාධිකරණශආ රිට් ්ඥා නක්වල ්රමාෙයාකන් ගැන රශට් 
ජනතාවශ  ශලොකූ මැසිවිල්ලක් තිශබන බව. ශමම ්රමාෙයාක 
වළක්වා ගැනීමත්  යුක්තියාක සාධ්ාරණ ශලස ඉෂථට කරදීම සඳහාත් 

පසුගියාක අවුරුදු ශෙකක කාලයාක තුමළ අපි අධිකරණ අමාතයාං යාක 
විධියාකට විශ ාෂ නීති ගණනාවක් සම්මත කරන්නට ශයාකදුණා.  

2013 අංක 3 ෙරන අපරාධ් නක්විධ්ාන සංග්රහයාක (විශ ාෂ 

විධිවිධ්ාන  පනත නැවත වතාවක් දීර්  කිමේම තුමළින් අපරාධ් 
නක්වල පමේක්ෂණ කටයුතුම සාර්ාකව ඉටු කර ගැනීම සඳහා 
අවසථාාව උො වන විධිශආ නීති ්රතිපාෙන සම්පාෙනයාක කරලා 

තිශබනවා. අශප් රශට් වසර 200කට වැඩි කාලයාකක් නීති අණපනත් 
තිබුණත්  අපරාධ්කරුවන් සම්බන්ධ්ව නක් විභාග කිමේම  යුක්තියාක 
ඉටු කිමේම පිළිබඳව ශහොඳ රමශ ෙ තිබුණත්  අපරාධ් වින්දිතයාකන්ට 
සහ සාක්ිකකරුවන්ට ්රක්ෂාව සහ සහනයාකක් ලබාදීශම් 

රමශ ෙයාකක් ශමශතක් තිබුශඩු නැහැ. ඒ අුවව පළමුශවනි 
වතාවට තමයි 2054 අංක 4 ෙරන අපරාධ් වින්දිතයාකන්ට සහ 
සාක්ිකකරුවන් හට සහායාක දීශම් සහ ්රක්ෂා කිමේශම් පනත් 

ශකටුම්පත සම්මත කරලා ඒ අධිකාරියාක නිර්මාණයාක කශළා. ඒ 
එක්කම කාලාවශරෝධ් (විශ ාෂ විධිවිධ්ාන  පනත් ශකටුම්පත 
සම්මත කරන්නට ශයාකදුණා. ශමොකෙ  වසර 30ක දීර්  යුෙ සමශආ 

තම තමන්ශ  ශද්ශපොළවල භුක්තියාක රඳවා ගන්නට බැරි වුණු 
ශද්ශපොළවල නියාකම අයිතිකරුවන්ට තමන්ශ  අයිතියාක තහවුරු කර 
ගන්නට තිබුණු ශලො  බාධ්ාවක් තමයි කාලාවශරෝධී ්ඥාපනශත් 

වසර 50ක කාල සීමාව. යුද්ධ්යාක නිසා අවතැන් වුණු  යුද්ධ්යාක නිසා 
තමන්ශ  අයිතිවාසිකම් අධිකරණයාකට ගිහින් තහවුරු කර ගන්නට 
බැරි පාර් ථවයාකන්ට ඒ වසර 50 සීමාව අපි ඉවත් කරලා දීලා 

තිශබනවා  ඒ අොළ කාල සීමාව තුමළ නක් කටයුතුම ඉදිරිපත් කරලා 
තමන්ශ  අයිතීන් තහවුරු කර ගැනීම සඳහා.   

අධිකරණවල ශගොඩ ගැසී තිබුණු නක් භාඩුඩ බැහැර කර 
ගැනීමත් අපට ්ර ථනයාකක් ශවලා තිබුණා. අධිකරණ  ාලා  

අධිකරණ භූමි  නක් භාඩුඩවලින් පිරිලා ඉතිරිලා ගියාක තත්ත්වයාක 
තුමළ අධිකරණවල රාජකාරිවලට වි ාල බාධ්ාවක් වුණා. අපරාධ් 
නක් විධ්ාන සංග්රහයාක පනශත් 435 සහ 432 වගන්ති සංශ ෝධ්නයාක 

කරලා අපි ෙැන් සෑශහන ්රමාණයාකකට එයාක අවම කරශගන 
තිශබනවා. ඒ එක්කම 59)9 අංක 3 ෙරන නීති ශකොමිෂන් සභා 
පනත සංශ ෝධ්නයාක කිමේම තුමළ වර්තමානශආ නීති ශකොමිෂන් 

සභාව ඉතාමත් සාර්ාකව ක්රියාකාශ්රීලීව කටයුතුම කිමේම මන්න් රටට 
අව ය නීති ්රතිසංසථකරණයාක කිමේශම් සහ නීති සම්පාෙනයාක කිමේශම් 
ක්රියාකාොමයාකට ඒ ශකොමිෂන් සභාශ  සහායාක ලබා ගන්නට අපට 

හැකියාකාව ලැබුණා.  

අවලංගු කළ ශනොහැකි තෑගි ඔප්පු අවලංගු කිමේශම් ක්රියාකාොමයාක 
පිළිබඳව අධිකරණයාක දීපු තීන්දුවක් නිසා අශප් රශට් ්ර්ිකකයාකට  
විශ ාෂශයාකන්ම නි ථචල ශද්ශපොළවලට අොළ කරුණුවලට වි ාල 

බලපෑමක් තිබුණා. ්ර්ිකකයාක දියුණු ශවන්නට තිබුණු ඉඩ කඩ 
ඇහිරිලා තිබුණා. එම නිසා පසුගියාක මාස කිහිපයාක තුමළ අපි අවලංගු 
කළ ශනොහැකි තෑගි ඔප්පු බලවත් අකෘතඥතාවයාක පෙනම් 

ශකොටශගන අවලංගු කිමේශම් පනත ක්රියාකාත්මක කිමේම තුමළින් අපි ඒ 
කාරණයාක නිරාකරණයාක කරශගන තිශබනවා. ඒ එක්කම අෙ රටට 
අව ය නීති ්රතිසංසථකරණ ශමොනවාෙ කියාකලා හඳුනාශගන  ශගන 

් යුතුම නීති ්රතිසංසථකරණ ශමොනවාෙ කියාකලා හඳුනා ගැනීශම් 
විශ ාෂඥ ඥානයාක අපට වුවමනා කරලා තිශබනවා. එම නිසා 
අධිකරණ අමාතයාං යාක ඒ නීති පර්ශආෂණයාක කිමේම පිළිබඳව 

683 684 

[ගරු (්චාර්යාක  විජයාකොස රාජපක්ෂ මහතා] 
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අවශබෝධ්යාකක් තිශබන  ෙැනීමක් තිශබන නිලධ්ාරින් සමෙ 

ඒකාබද්ධ් කරලා ශකොළ  වි ථවවිෙයාලශආ නීති පර්ශආෂණ 
ඒකකයාකක් ්රම්භ කරලා තිශබනවා. ඒ පර්ශආෂණ තුමළින් අපට 
ඉදිරිශආදී රටට අව ය නීති ්රතිසංසථකරණ ශමොනවාෙ  ඒවා සිදු කළ 
යුත්ශත් ශකශසාෙ කියාකලා හඳුනා ගන්නට පුළුවන් ශවනවා.  

ශබ්රුම්කරණයාක සම්බන්ධ්ශයාකුවත් අපි අවධ්ානයාක ශයාකොමු කරලා 

තිශබනවා. විශ ාෂශයාකන්ම ජාතයන්තර ශවශළෙ ්රජාව අශප් රශට් 
කරන ්ශයාකෝජන යාකනාදිශආ දී බරපතළ ්ර ථන මතුම ශවනවා. ඒ 

වාශ ම අශප් රජයාක විශද්ීලයාක රටවල් සමෙ  සමාගම් සමෙ වි ාල 

ව ශයාකන් ගිවිසුම්වලට එළශ නවා. ශමශතක් පැවති නීති අුවව 

ඒවාශආදී අපි ශබ්රුම්කරණයාකක් සඳහා එක්ශකෝ සිංගප්ූරරු 

ශබ්රුම්කරණයාකට යාකන්නට ඕනෑ  එශහම නැත්නම් ලන්ඩන් ුවවර 

තිශබන ශබ්රුම්කරණයාකට යාකන්නට ඕනෑ. එයාක ඉතාමත්ම අධික 

වියාකෙමක් ෙරන්නට ශවන ක්රියාකාොමයාකක්. එක පැත්තකින්  එයාක රජයාකට 
සහ ජනතාවට අහිතකර ශලස බලපෑවා.  

අනික් පැත්ශතන්  අශප් රශට් වයාපාරික ්රජාවට අහිතකර 

ශලස බලපෑවා. එම නිසා වර්තමානශආ  ජාතයන්තර ශබ්රුම්කරණ 

මධ්යසථාානයාකක් අපි ් රම්භ කර තිශබනවා. එයාක මුල් අදියාකශර් තමයි 

ෙැනට ක්රියාකාත්මක වන්ශන්. ශමයාක තවදුරටත් වයාප්ත කරලා  

ලංකාශ  වයාපාරිකයාකන්ට පමණක් ශනොශවයි  ශම් කලාපශආ 
ඕනෑම සථාානයාකක -අශප් රශට් පමණක් ශනොශවයි  පිට රටක 

වුණත්- සිදු වන වාණිජ ්රවුල් සඳහා  එම ශබ්රුම්කරණ 

ක්රියාකාොමයාක හරහා - ශබ්රුම්කරණ අධිකරණයාක තුමළින් -  

සාධ්ාරණයාකක් ඉෂථට කර ශෙන්නට ඉදිරිශආ දී අප බලාශපොශරොත්තුම 

ශවනවා.   මශ  ූරර්වගාමී ඇමතිවරයාකා වන  ගරු රවුෆථ හකීම් 

ඇමතිතුමමා තමයි ශම් ක්රියාකාොමයාක ්රම්භ කරන්නට කටයුතුම කශළා.  

ගරු නිශයාකෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  අශප් රශට් වාණිජ 
අධිකරණයාකක් තිශබනවා. ශකොශහොම නමුත්  කාලයාකක් යාකන ශකොට 

නක්වල යාකම් යාකම් ්රමාෙ ඇති වන බව අප ෙන්නවා. අශප් රශට් 

තිශබන අධිකරණ රමයාක තුමළ ්රතිවාදී රමශ ෙයාකකට යාකාම හරහා 

ශම් නක් කටයුතුමවල වි ාල ්රමාෙයාකක් සිද්ධ් ශවනවා. ඇත්තටම 

අශප් රශට් පාර්ලිශම්න්තුමව තුමළ ඈත කාලශආ සිටම -වසර 2000දී 

පමණ- ශම් පිළිබඳව අවධ්ානයාක ශයාකොමු ශවලා තිශබනවා. ඒ අුවව 

තමයි 2000 අංක 44 ෙරන ශ්රී ලංකා වාණිජ සමා මධ්යසථාානයාක 
පනත සම්මත කශළා.  ශම් කාරණයාක  සංවර්ධ්න උපායාක මාර්ග හා 

ජාතයන්තර ශවශළඳ අමාතය අශප් ගරු මලික් සමරවිරම 

මැතිතුමමාශ  අවධ්ානයාකට මා ශයාකොමු කරවනවා. ශම් පනත සම්මත 

වුණාට අශප් රශට් එශහම රමයාකක් ක්රියාකාත්මක වුශඩු නැහැ. එම 

නිසා ශද්ීලයාක වයාපාරිකයාකන්ට  ශද්ීලයාක ්ශයාකෝජකයාකන්ට තමන්ශ  

්රවුල් අධිකරණවලට ශනොගිහින්  වාණිජ සමාකරණ 
මධ්යසථාානයාක හරහා ඉතාම ශකටිශයාකන්  අක් වියාකෙමකින්  අක් 

කාලයාකකින් මි්රීලලී ශලස විසඳා ගැනීශම් රමයාක අප ්රම්භ කළා. 

ඒකත් මූලික අදියාකශර් තිශබන්ශන්. එයාක ක්රියාකාත්මක ශවන ශකොට 

එම වාණිජ ්රවුල් විසඳා ගැනීශම් රමයාකත් කල් යාකෑමකින්  ශතොරව 

ඉක්මනට ක්රියාකාත්මක කිමේශම් හැකියාකාව ලැශබනවා.  

ළමා ්රක්ෂක පනත් ශකටුම්පත පිළිබඳවත් අප විශ ාෂ 

අවධ්ානයාකක් ශයාකොමු කර තිශබනවා. වි ාල ව ශයාකන් සිදුවන ළමා 
අපචාර  ළමයින්ට සිදුවන කෲර වධ් හිංසා වැනි කාරණා 

සම්බන්ධ්ශයාකන් සමාජශආ ෙැඩි මතයාකක් ඇති වුණු යුගයාකක් ශම්.  ශම් 

පිළිබඳව  කාන්තා සහ ළමා කටයුතුම අමාතයාං යාක විසින් මූලික 

ව ශයාකන් අව ය පියාකවර ශගන තිශබනවා. ඒ වාශ ම ශනොශයාක ත් 

සිවිල් සංවිධ්ාන ශම් කාර්යාක සඳහා බැඳිලා තිශබනවා. එම  

අශන ත් ්යාකතනවල විමර් න වාර්තා  නිර්ශද්  - 

recommendations - අපට ලබාදුන් වහාම අප එම පනත් 
ශකටුම්පතත් සම්මත කර ක්රියාකාත්මක කරනවා.  

ඊළෙට  මා කියාකන්න යාකන්ශන් ශනොතාරිසථ ්ඥාපනත ගැනයි.  

වර්තමානශආ ක්රියාකාත්මක වන ශනොතාරිසථ ්ඥාපනශත් තිශබන 
හුොක් දුර්වලකම් බ්රිතානය පාලකයාකන්ශ  කාලශආ පනවපු නීතියාක 
තුමළින් ඇති වුණු ඒවායි. වයාජ ඔප්පු ලිවීම  ශද්පළ සම්බන්ධ් 
කාරණා වැනි හුෙක් ශද්වල් සම්බන්ධ්ශයාකන් ඒක ශපොදු කරුණක් 

බවට පත් ශවලා තිශබනවා.  අෙ පුවත් පතක් අරශගන බැලුවත්  
ශවනත් මාධ්ය දිහා බැලුවත් අපට ශප්නවා  නිරන්තරශයාකන්ම 
මිනිසුන්ශ  ශද්පළ පිළිබඳව ශනොශයාක ත් ්ර ථන ඇති වී තිශබන 

බව. වංචනික ශලස ඔප්පු ලියාකලා  වංචනික විධියාකට ශල්ඛ්න සකසථ 
කරලා  ඒවා අයිති කර ගන්න උත්සාහ ෙරන වංචාකාමේන් 
ශබොශහොම වැඩියි. ඒක ට ශම් ශනොතාරිසථ ්ඥා පනශත් තිශබන 

අක්ලුහුඬුකම් අුවබලයාකක්ම ශවලා තිශබනවා. ඒ දුර්වලතා ඉවත් 
කර ගනිමින්  ශනොතාරිසථ ්ඥාපනත සංශ ෝධ්නයාක කරන්න අප 
ශම් වන විට ශකටුම්පත් සකසථ කර තිශබනවා.  

අපරාධ්යාකක වගකීම් ෙැමේශම් අවම වයාකසථ සීමාව අවුරුදු 8 සිට 
අවුරුදු 52 ෙක්වා වැඩි කිමේම සඳහා පනත් ශකටුම්පතක් අප සකසථ 
කර තිශබනවා.  5979 අංක 54 ෙරන අපරාධ් නක් විධ්ාන සංග්රහයාක 
පනතට සංශ ෝධ්නයාකක් ඉදිරිපත් කරමින්  අපරාධ්යාකක 

සැකකරුශව ට  ශහෝ චූදිතශයාක ට සාධ්ාරණ ශලස නීතිඥ 
සහායාකක් ලබාගනිමින් ඔවුන්ශ  අයිතිවාසිකම් ්රක්ෂා කර ගැනීම 
සඳහා ශම් මන්න් ඉඩකඩ ලැශබනවා. ඊළෙ ට  592) අංක ) ෙරන 

අපරාධ් වැළැක්වීශම් ්ඥා පනත සංශ ෝධ්නයාක කිමේම සඳහා අප 
ශම් වන විට ශකටුම්පත් සකසථ කර තිශබනවා. රට පුරා දියාකත් 
ශවමින් පවතින ශම් අපරාධ් සංඛ්යාව එක්තරා මට්ටමකට අවම 

කරගන්න ඒ මන්න් අප බලාශපොශරොත්තුම ශවනවා.  

ගරු නිශයාකෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  තවත් ශබොශහෝ වංචා 
දූෂණවල ට ශයාකොො ගුව ලබන නීති රමයාකක් තමයි  අශප් රශට් 

තිශබන භාර ්ඥාපනත. ශමයාක බ්රිතානය පාලන සමශආ සම්මත 
කරන ලෙ 5957 අංක 9 ෙරන භාර ්ඥාපනතයි. වර්තමානශආ 
තිශබන තාක්ෂණ දියුණුවත් එක්ක ශම් ්ඥා පනශත් ්රතිපාෙන 

අයුතුම ශලස ශයාකොො ගනිමින් ශනොශයාකක් ්කාරයාකට වංචා  දූෂණ 
සිදුවීමට තිශබන ඉඩකඩ ශබොශහොම වැඩියි. එම නිසා එවැනි 
ශද්වල් ඇහිමේම සඳහා ශම් වන විට අප පනත් ශකටුම්පත් සකසථ 
කර තිශබනවා.  

ශබදුම් නක් පනතත් සංශ ෝධ්නයාක කරන්න අපි 
බලාශපොශරොත්තුම ශවනවා. ඒ එක්කම  සාපරාධී කාරණාවල දී 
 අශනයොනය සහශයාකෝගිතාව ෙැක්වීශම් (සංශ ෝධ්න  පනත ඉදිරිපත් 

කර ක්රියාකාත්මක කිමේම තුමළින්  ශලෝකශආ ශනොශයාක ත් රාජයවල 
සිට කරුව ලබන අපරාධ් -ශමහි පුරවැසියාකන් ශවනත් රාජයවලත්  
ශවනත් රාජයවල පුරවැසියාකන් ශමශහා ඇවිල්ලාත් කරුව ලබන 

අපරාධ්- සම්බන්ධ්ශයාකන් එක් එක් රටවලට  අශනයෝනය ශලස නීති 
උපකාර ලබාගැනීම සඳහා වන ගිවිසුම් රාශියාකක් අපි ක්රියාකාත්මක 
කළා. ඒ අතරට ශබලාරුසථ රාජයයාක  චීනයාක  එක්සත් අරාබි එමීර් 

රාජය යාකනාදි රටවල් ඇතුමළත් කර තිශබනවා. රුසියාකාව  යුක්ශර්නයාක 
්දි රටවල් ගණනාවක් ඊට සම්බන්ධ් ශවලා තිශබනවා. ඒත් 
එක්කම ඒ රටවල සිරගත ශවලා සිටින ඒ ඒ රටවල පුරවැසියාකන් 
අශනයෝනය ශලස හුවමාරු කරගැනීශම් ගිවිසුම් අත්සන් කර 

ක්රියාකාත්මක කරමින් පවතිනවා. ඒ වාශ ම  වර්තමානශආ පවතින  
ඉතාම පැරැණි සිවිල් නක් විධ්ාන සංග්රහයාකත්  අපරාධ් නක් විධ්ාන 
සංග්රහයාකත් වර්තමානයාකට ගැළශපන ශලස අලුතින්ම සකසථ කළ 

යුතුමයාක කියාකා අපි වි ථවාස කරනවා. ඊට අව ය මූලික නිර්ශද්  ලබා 
ගැනීම සඳහා කමිටු ශෙකක් පත් කර තිශබනවා. සිවිල් නක් විධ්ාන 
සංග්රහයාක සම්බන්ධ්ව ගරු අග විනිසුරුතුමමාශ  සභාපතිත්වශයාකන් 

කමිටුව ත්  අපරාධ් නක් විධ්ාන සංග්රහයාක සම්බන්ධ්ව 
ශරාෂථ ාධිකරණ විනිසුරු ගරු බුවශනක අලුවිහාශර් මැතිතුමමාශ  
්රධ්ානත්වශයාකන් කමිටුව ත් පත් කරුව ලැබ ඒ පිළිබඳව නිර්ශද්  

ලැශබමින් පවතිනවා.  

685 686 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

ඒ එක්කම අප කරපු ඉල්ලීමක් අුවව ශම් වන විට අධිකරණ 
ශසාවා ශකොමිෂන් සභාව ෙැුවවත් කරලා අධිකරණ ශසාවා 
ශකොමිෂන් සභාශ  සභාපතිවරයාකා විධියාකට ගරු අග විනිසුරුතුමමා 
ලංකාශ  සියාකලු සිවිල් සහ අපරාධ් නක් සම්බන්ධ් අධිකරණවලට 
චරශල්ඛ්න මන්න් ෙැුවම් දී -උපශෙසථ දී- තිශබනවා  ඒ ඒ 
අධිකරණවල තිශබන අවුරුදු 50කට වැඩි සිවිල් නක් වසරක් 
ඇතුමළත අසා නිම කළ යුතුම බවත්  වසර පහකට වඩා පැරැණි 
අපරාධ් නක් වසරක් ඇතුමළත අසා නිම කළ යුතුම බවත්. චර 
ශල්ඛ්න මන්න් එශසා ෙැුවම් දී තිශබනවා. ශම් වන ශකොට එහි 
්රතිලල ඉතාම  ශහොඳින් ලැශබමින් පවතිනවා. අශප් අධිකරණ 
ක්ශෂා්රශආ විනි ථචයාකකාරතුමමන්ලා ඉතාම කැමැත්ශතන් මීට අනගි 
සහශයාකෝගයාකක් අපට ලබා ශෙනවා. ඒ නිසා අෙ වන ශකොට 
අධිකරණවල නක් විභාග වන ්රමාණයාක ශ ගශයාකන් -ීලඝ්රශයාකන්- 
වැඩි ශවමින් පවතිනවා. අපට වි ථවාසයාකක් තිශබනවා තවත් 
අවුරුද්ෙක්  ශෙකක් විතර යාකන විට ශබොශහෝ ්රමාෙයාකන් අවම 
කරගන්න පුළුවන් ශ වි කියාකා.  

ගරු නිශයාකෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  රස පමේක්ෂක 
ශෙපාර්තශම්න්තුමව කාලයාකක් තිසථශසා අශප් රශට් අධිකරණවල නක් 
්රමාෙ වීමට බලපෑ මූලිකම ්යාකතනයාකයි. සමහර ශවලාවට නක් දින 
50  54  20 කල් ෙමන්ශන් 'රස පමේක්ෂක වාර්තා ලැබී නැත' කියාකායි. 
ගරු නිශයාකෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  නමුත් අෙ වන ශකොට 
්සියාකාශ  තිශබන ශහොඳම පර්ශආෂණාගාර 50ක් අපි හො 
තිශබනවා  ISO සහතික අරශගන. ඒ නිසා ශම් වන විට රස 
පමේක්ෂක ශෙපාර්තශම්න්තුමශ  කිසිම වාර්තාවක් මාසයාකකට වඩා 
්රමාෙ වන්ශන් නැහැ. ෙළ ව ශයාකන්  මාසයාකකට වාර්තා ඉල්ලා 
භාඩුඩ ) 000ක් එනවා. මාසයාකක් ඇතුමළත ඒ ) 000හි ම වාර්තා 
ලබා ශෙනවා. ඒ එක්කම අපි ශකොරියාකාුව රජශයාකන් -KOICA 
්යාකතනශයාකන්- රුපියාකල් මිලියාකන 400ක ්ධ්ාරයාකක් ඉල්ලාශගන 
අලුත් විෙයාගාර ශෙකක් ඇති කළා.  

 

ගු ියගය ජය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

 

ගු සණචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහයතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Sir, please give me another three minutes.  
ගරු නිශයාකෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි   DNA තාක්ෂණයාකට 

සාම්පල් පිට රටවල විෙයාගාරවලට යාකවන්න ෙැන් අපට ඕනෑ නැහැ. 
ඒවා අශප් රශට් කරන්න පුළුවන්. ඩිජිටල් තාක්ෂණයාක හා සම්බන්ධ් 

forensic පර්ශආෂණවලට ශවනම විෙයාගාරයාකක් තිශබනවා. අශප් 
රස පමේක්ෂක ශෙපාර්තශම්න්තුමශ  අෙ අංග සම්ූරර්ණ විෙයාගාර 
52ක් තිශබනවා. ඒ නිසා ඉතාම ඉක්මනින්  නිවැරැදි ශලස වාර්තා 

ලබා ශෙමින් අධිකරණවල යුක්තියාක පසිඳලීශම් ක්රියාකාවලියාකට ඉතාම 
සාර්ාකව සහයාක ශෙන ්යාකතනයාකක් බවට එම ්යාකතනයාක පත් ශවලා 
තිශබනවා. අපි ඉදිරිශආදී බලාශපොශරොත්තුම ශවනවා  අධිකරණ 
ක්ශෂා්රශආ කාර්යාකක්ෂමතාව මීටත් වඩා  වැඩි කරමින්  ඊට අව ය 

අලුත් රමශ ෙ හඳුන්වා ශෙමින්  සිවිල් නක් විධ්ාන සංග්රහයාකත්  
අපරාධ් නක් විධ්ාන සංග්රහයාකත් අලුත්ම නක් විධ්ාන සංග්රහයාකන් 
විධියාකට හඳුන්වා ශෙමින් යුක්තියාක පසිඳලීශම් ක්රියාකාවලියාක ශ ගවත් 

කරන්න   ක්තිමත් කරන්න; ඒ වාශ ම අධිකරණවලින් ලැශබන 
සෑම තීන්දුවක්ම සාධ්ාරණ  යුක්තිසහගත තීන්දුවක් බවට පත් 
කරමින් රශට් ජනතාවශ  ශුභසිද්ධියාක ඇති කරන්න. ශබොශහොම 

සථතුමතියි. 
 

ප්රශ්නනය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

ගු ියගය ජය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much.  The next speaker is the Hon. 

Vijitha  Herath. 
 

ගු ගර හිත අගේගුණවර්ධාන මහයතා  
(மாண்புமிகு மராஹித அமபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගු ියගය ජය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order? 

 
ගු ගර හිත අගේගුණවර්ධාන මහයතා  
(மாண்புமிகு மராஹித அமபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමමනි, අපි ෙන්නවා ඉතිහාසයාක තුමළ 
අධිකරණ අමාතයාං යාක එක්ක බැඳී තිබුණා, බන්ධ්නාගාර විෂයාකයාක. 

නමුත්, ශම් වන විට බන්ධ්නාගාර විෂයාකයාක තිශබන්ශන් ශවනත් 
අමාතයාං යාකක් යාකටශත්යි. අධිකරණ විෂයාකයාක තිශබන්ශන් 
ඔබතුමමාශ  අමාතයාං යාක යාකටශත්යි. ශම්ක ්රාශයාකෝගික 
කාරණාවක්. ශම් සභාශ ත් ශම් ගැන කාා ශවනවා අක්යි. ඒ 

විෂයාකයාකන් ශෙක එක අමාතයවරයාක   -විශ ාෂශයාකන් ඒ ගැන ෙන්නා 
ශකන  වන ඔබතුමමා වැනි අමාතයවරයාක - යාකටශත් තිශබනවා 
නම් ඒක වැෙගත් ශවනවා.  ශමොකෙ, වැරදි කරලා ශවන්න පුළුවන්, 

ශනොකර ශවන්න පුළුවන්, හිශර්ට යාකන්ශනත් මිනිසථසු.  අෙ ශම් හිර 
ශගවල්වල තිශබන තෙබෙයාක ඇතුමළු ශනොශයාක ත් විෂමතාවන් ඇති 
වීමට ්රධ්ාන සාධ්කයාක ශවලා තිශබනවා මශහසථ්රාත්තුමමන්ලා හිර 

ශගෙරත් එක්ක සම්බන්ධ්තාව ශනොමැතිකම.  ඒ හිර ශගෙර ඉන්න 
හිරකරුවන් -රැඳවියාකන්- ්රමාණයාක ශකොපමණෙ, ඔවුන්ට ලබා ශෙන 
පහසුකම් ශමොනවාෙ, ඔවුන්ට ඒ වාට්ටුවල ඉන්න පුළුවන්ෙ කියාකන 

්ර ථන තිශබනවා.  ඉතින් රජයාක කැබිනට් මඩුඩල සංශ ෝධ්නයාකක් 
සිදු කර තිශබන ශම් ශවලාශ  ශම් විෂයාකයාකන් එක අමාතයාං යාකක් 
යාකටතට ලබා ගන්නවා නම් ශම් රශට් නීතියාකට හා ්රජාතන්්රවාෙයාකට 
ඉතා වැෙගත් වන බව මා වි ථවාස කරනවා. 

 

ගු ියගය ජය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Minister? 

 
ගු (ණචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහයතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, I will reply 

that very briefly.   

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, බන්ධ්නාගාරවල තෙබෙයාක සම්බන්ධ්ශයාකන් 
ඔබතුමමා කියාකාපු කාරණා අපි පිළිගන්නවා. ෙැනට ොහත්ෙහසක් 

පමණ බන්ධ්නාගාරගත ශවලා තිශබනවා. ශම් අයාක අතර හුෙක් 
ඉන්ශන් තරුණ උෙවියාක වීමයි අවාසනාවන්ත කාරණයාක. සියාකයාකට 
පණහක් විතර ඉන්නවා. මත්ද්රවය, මත්  ක් හා සම්බන්ධ් ශචෝෙනා 

නිසයි ඒ අයාක බන්ධ්නාගාරගත ශවලා තිශබන්ශන්. බන්ධ්නාගාර 
ගරු ඇමතිතුමමායි, මමයි ඒකාබද්ධ්ව Committee එකක් පත් 
කරලා බන්ධ්නාගාරවල ශම් තෙබෙයාක අක් කර ගැනීම සඳහා පියාකවර 

ගනිමින් සිටිනවා. ඒ සඳහා අපි බූසථශසා කඳවුශර් ශකොටසක් නැවත 
බන්ධ්නාගාර ්රතිසංසථකරණ අමාතයාං යාකට පවරා ගැනීමක් කළා. 
ඒ විතරක් ශනොශවයි. ගරු මන්ත්රීතුමමනි, අඟුුවශකොළපැළැසථශසා 

ඔබතුමමන්ලාශ  කාලශආ ඉදි කරපු වි ාල බන්ධ්නාගාරයාකක් 
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තිශබනවා.  ඒක විවෘත කළාට පසථශසා අපට සෑශහන දුරට තෙබෙයාක 

අක් කර ගන්නට පුළුවන්. අශනක් පැත්ශතන් ශකොළ  
බන්ධ්නාගාරයාක ශහොරණ ්රශද් යාකට ශගන යාකාම සඳහා සැලැසථමක් 
තිශබනවා. ඉදිරිශආ ඒ රමශ ෙ අුවගමනයාක කරන්න අපි 
බලාශපොශරොත්තුම වනවා.  

ගරු නිශයාකෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි, තවත් වැෙගත් 
කාරණයාකක් තිශබනවා. එතුමමා කි වා වාශ  නීති ශපොශත් 
ශනොතිබුණාට, ඉසථසර අශප් රශට් ශහොඳ සම්්රොයාකක් තිබුණා, සෑම 

අධිකරණ මශහසථ්රාත්වරයාක ම තමන්ශ  බල ්රශද් ශආ තිශබන 
බන්ධ්නාගාර සහ ශපොලීසිවලට මාසයාකකට වරක් ෙැුවම් දීමකින් 
ශතොරව ගිහිල්ලා පමේක්ෂා කිමේශම්. ෙැන් අවුරුදු 20ක 30ක කාලයාකක 

ඉඳලා ඒ කටයුත්ත අමතක ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා මා අධිකරණ 
ශසාවා ශකොමිෂන් සභාවට ලිඛිතව ඉල්ලීමක්  කර තිශබනවා ශම් 
රමයාක නැවතත් ක්රියාකාත්මක කරන්නයාක කියාකලා. ශපොලීසිවලට 

තිශබන ශලො  ශචෝෙනාවක් තමයි human cruelty, එශහම 
නැත්නම් සැකකරුවන්ට වධ්හිංසා පැමිණවීම සම්බන්ධ් ශචෝෙනාව.  
ඒවාටත් එක ශහාතුමවක් තමයි ශමශහම අධීක්ෂණයාකක් 
ශනොමැතිකම. ඒ නිසා ශබොශහොම ඉක්මනටම ශම් රමයාක 

ක්රියාකාත්මක කරන්න කටයුතුම කරනවා. මා කියාකන්ශන් නැහැ, 
ඒශකන් ශම් ්ර ථන ඔක්ශකෝම විසශඳනවා කියාකලා. නමුත්, ඒ තුමළින් 
සෑශහන ්රමාණයාකකට ශම් ්ර ථන අවම කර ගැනීශම්  ක්තියාක 

ලැශබ්වි. 
 

ගු චන්ද්රසිරි ගජදීර මහයතා 
(மாண்புமிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු ියගය ජය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order? 
 

ගු චන්ද්රසිරි ගජදීර මහයතා 
(மாண்புமிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු ඇමතිතුමමාශ  අවධ්ානයාකට මා වැෙගත් කාරණයාකක් ශයාකොමු 

කරන්න කැමැතියි.  එනම්, සුළු වැරදි කරපු අයාක ්රජාපාෙක 
විශ ෝධ්නයාකට ශයාකොමු කරනවා නම් ශම් තෙබෙයාක අක් කර කරන්න 
පුළුවන්. 

ඒ පනතත් සංශ ෝධ්නයාක කරලා, ෙැනට තිශබන ෙඩුඩන 
සීමාවන් වැඩි කරලා -ෙඩුඩන සීමාවන් තිශබන නිසා සමහර අයාක  
්රජා පාෙක විශ ෝධ්න පුනරුත්ාාපන කටයුතුමවල ශයාකොෙවන්ශන් 

නැහැ.-  ඒ ගැනත් ඔබතුමමාශ  අවධ්ානයාක ශයාකොමු කරලා අක් ෙඬුවම් 
ලබන අයාක බන්ධ්නාගාරගත කරන්ශන් නැතිව, -බන්ධ්නාගාරගත 
කළාම ඒ අයාක බරපතළ ගණශආ අපරාධ්කරුවන් එක්ක  හීලෑ 

ශවනවා.-  ශගෙර ඉඳලා ඇවිල්ලා ඒ අයාක ්රජා විශ ෝධ්නයාකට ලක් 
කරන්න පුළුවන්කමක් තිශබනවා නම් ශහොඳයි.  ඔබතුමමා 
බන්ධ්නාගාර ශෙපාර්තශම්න්තුමව භාරව ඉන්න ශවලාශ ත් අපි ශම් 

ගැන සාකච්ඡා කළා. අධිකරණ ඇමතිවරයාකා හැටියාකට ඔබතුමමා  
නැවත පනත සංශ ෝධ්නයාක කිමේශම්දී ඒ ගැන අවධ්ානයාක ශයාකොමු 
කරන ශලස ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගු (ණචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහයතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු නිශයාකෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි, මම ඒකට උත්තරයාකක් 

ශෙන්නම්. ්රජා පාෙක විශ ෝධ්න පනත ඉතාමත්ම  ශහොඳ එකක්.  ඒ 
්රජා පාෙක විශ ෝධ්න කටයුතුම අපි ෙැනට කන්ෙකාක්ශ  සහ 

අශේපුසථශසා ක්රියාකාත්මක කරනවා. අපි ශමයාක මීට වඩා ශපොේඩක් 

වයාප්ත කරන්න බලාශපොශරොත්තුම ශවනවා. ඔබතුමමා කි වා වාශ  
්රජා පාෙක විශ ෝධ්නශආදී නීතිශආ ශපොඩි අක්වක් තිශබනවා. 
ශමොකෙ, පාර් ථවකරුවන් කැමැති නම් විතරයි ්රජා පාෙක 
විශ ෝධ්නයාකට යාකටත් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ගරු නීතිපතිතුමමා 

සහ අොළ නීති අං ත් එක්ක අපි සාකච්ඡා වට කිහිපයාකක් පවත්වා 
තිශබනවා,  සුළු  ශචෝෙනා සම්බන්ධ්ශයාකන් ්රජා පාෙක විශ ෝධ්නයාකට 
යාකටත් කිමේම සඳහා නිශයාකෝගයාකක් කරන්න පුළුවන් විධියාකට 

මශහසථ්රාත්තුමමාට බලයාක පවරන්න; බලයාකක් ශෙන්න. ඒ හරහා ශම් 
්ර ථනයාකට යාකම් විසඳුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් ශවයි කියාකා මා 
හිතනවා.  

 

ගු ියගය ජය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you.  

The next speaker is the Hon. Vijitha Herath. Before 
that, will an Hon. Member propose the Hon.  Edward 
Gunasekara to the Chair? 
 

ගු මලික් සමරවික්රම මහයතා  සසංවර්ධාන උපාය මාර්ග හයා 
ජාතයන්තර ගවගළඳ අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம - அபிவிருத்தி உபாய முகறகள் 

மற்றும் சர்வமதச வர்த்தக அகமச்சர்) 

(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister of 
Development Strategies and International Trade) 
Sir, I propose that the Hon. Edward Gunasekara do 

now take the Chair.  
 

ප්රශ්නනය විමසන ලිනන්, සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු ියගය ජය කාරක සභාපතිුරමා මූලාසනගයන් 

ඉව්  වුගයන්, ගු  එඩ්වඩ් ගුණගසාකර මහයතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலமவ, மாண்புமிகு  எட்வட் குணமசகர 

அவர்கள்  தகலகம வகித்தார்கள். 
 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  
left the Chair, and  THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the 
Chair. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු විජිත ශහාරත් මන්ත්රීතුමමා. 

 
[අ.භා. 3.0)] 

 

ගු විජිත ගහයාර්  මහයතා 
(மாண்புமிகு விஜித மஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, අධිකරණශආ විභාග වන නක් 
කඩිනම් කිමේම සඳහා අෙ ඉදිරිපත් කර තිශබන සිවිල් නක් විධ්ාන 

සංග්රහයාක (සංශ ෝධ්න  පනත්  ශකටුම්පත කාශලෝචිත අව යතාවක් 
විධියාකට ෙකිනවා. ශම් සංශ ෝධ්න මන්න් ෙැනට අධිකරණවල දීර්  
කාලයාකක් විභාග වන නක් කඩිනම් කර ගැනීම සඳහා යාකම් 

උපකාරයාකක්, පිටුවහලක් ශවනවායාක කියාකන එක පැහැදිලියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ෙැනට උසාවිවල ඇශහන නක් 
තවත් කඩිනම් කර ගන්න උසාවි පද්ධ්තිශආ කළ යුතුම වයුහාත්මක 
ශවනසථකම්  ඉතාම වැෙගත් ශවනවා. සමහර ඒවා ඇත්තටම සරලව 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබතුමමන්ලාශ  පැත්ශතන් තවමත් ඒවා 
සිද්ධ් ශවලා නැහැ. උොහරණයාකක් විධියාකට ගත්ශතොත් මුළු මධ්යම 
පළාතටම තිශබන්ශන් සිවිල් අභියාකාචනාධිකරණ එකයි. මාතශල්, 

මහුවවර, ුවවරඑළියාක වාශ  දිසථ්රික්ක තුමනක් ්වරණයාක ශවන්න 
මුළු මධ්යම පළාතටම තිශබන්ශන් එක පළාත්බෙ 
අභියාකාචනාධිකරණයාකයි. ඒක ්රමාණවත් වන්ශන් නැහැ. 

විශ ාෂශයාකන්ම බසථනාහිර පළාශත් ශකොළ , කළුතර, ගම්පහ  
වාශ  දිසථ්රික්ක ගත්ශතොත් ඒවාශආ ඊට වඩා ්රමාණයාකක් 
තිශබනවා.  

 
ගු (ණචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහයතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමා කියාකන කාරණයාක සම්ූරර්ණ ඇත්ත. 

ශමොකෙ, අශප් රශට් මහාධිකරණයාකක් නැති එකම දිසථ්රික්කයාක 
මාතශල් දිසථ්රික්කයාකයි. ඒක ශලො  අක්වක්. අපි ෙැනට ඉඩමක් 
බලලා තිශබනවා. විකල්ප ශෙකක් තිශබනවා. ඒ ශෙශකන් එකක් 

ශතෝරා ශගන මහාධිකරණයාකක් සහ සිවිල් අධිකරණයාකක් ඉතා 
ඉක්මනට මාතශල් දිසථ්රික්කශආ ්රම්භ කරන්න කටයුතුම 
කරනවා.  

 
ගු විජිත ගහයාර්  මහයතා 
(மாண்புமிகு விஜித மஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

මම ඊළෙ වාකයශයාකන් කියාකන්න ලැහැසථති වුශඩු මාතශල් 
දිසථ්රික්කයාකට මහාධිකරණයාකක් නැතිකම  ගැනයි. ඊට කලින් 
ඔබතුමමා ඒකට පිළිතුමරු දීම ගැන සතුමටු ශවනවා. ඒ නිසා 
මහාධිකරණ නක් කටයුතුම සඳහා මාතශල් ජනතාවට මහුවවර 

දිසථ්රික්කයාකට යාකන්න සිදු ශවලා තිශබනවා. ඒක ඉතාම දුෂථකර 
කටයුත්තක්. ඔබතුමමා ඒක පිළිගන්නවා නම් කඩිනමින් එයාක ඉටු 
කිමේමත් ඔබතුමමාශ  වගකීමක් විධියාකට මා අවධ්ාරණයාක කරනවා. ඒ 

වාශ ම තමයි සිවිල් නක් විසඳීම සඳහා මහුවවර දිසථ්රික්කයාකටම 
තිශබන්ශන් එක දිසථ්රික් උසාවියාකයි.  සමහර ශද්වල් සරලව 
විසඳන්න පුළුවන්. ඊශආ ශපශර්ො ඔබතුමමන්ලා ගලශගෙර අලුතින් 

මශහසථ්රාත් උසාවියාකක් විවෘත කළා.  

ඒ මශහසථ්රාත් උසාවිශආ සම්ූරර්ණශයාකන්ම නක් 5,500ක් විතර 
තමයි තිශබන්ශන්. මහුවවර දිසථ්රික් උසාවිශආ නක් ඇත්තටම 

ශගොඩ ගැහිලා තිශබනවා. ඒවා විසඳන්න ශබොශහෝ කාලයාකක් 
යාකනවා. සාමානයශයාකන් ගත්ශතොත්, එක නක් වාරයාකක් මාස )ක් 
ෙක්වා කල් යාකනවා. ඊළෙ නක් වාරයාක තවත් මාස )කින් තමයි 

එන්ශන්. ගලශගෙර මශහසථ්රාත් උසාවිශආ තිශබන්ශන් නක් 
1,500යි නම්, එතැන ඒකාබද්ධ් දිසථ්රික් උසාවියාකක් පිහිශට ශවොත් 
මහුවවර දිසථ්රික් උසාවිශආ නක් ්රමාණයාක යාකම් තරමකට අක් කර 
ගන්න පුළුවන්.  

 
ගු (ණචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහයතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ගලශගෙර මශහසථ්රාත් උසාවියාකට ශපොලිසථ 

සථාාන තුමනක නක් තමයි අයිති ශවන්ශන්. ඒ කියාකන්ශන් ගලශගෙර, 
හතරලියාකැද්ෙ සහ ූරජාපිටියාක කියාකන ශපොලිසථ සථාාන. අපි 
සාමානයශයාකන් අලුත් අධිකරණයාකක් ්රම්භ කරනශකොට 

මශහසථ්රාත් අධිකරණයාකක් විධියාකට ්රම්භ කරලා ටික ෙවසක් 
ගිහිල්ලා එන නක් ්රමාණයාක බලලා තමයි දිසා අධිකරණයාකක් බවට 
පත් කරන්ශන්. ඒ සැලසුම ඇතිව තමයි ශම් අධිකරණයාක ්රම්භ 

කශළා.  

ගු විජිත ගහයාර්  මහයතා 
(மாண்புமிகு விஜித மஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
අනාගතශආදී ඒ විධියාකට කරන්න සැලසුම තිශබන බව ඔබතුමමා 

කියාකනවා. එශහම කරනවා නම්  ශබොශහොම ශහොඳයි. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඒ වාශ ම ශබොශහෝ නක් ්රමාෙ ශවන්න තවත් 

්රධ්ාන ශහාතුමවක් තමයි නීතිපති ශෙපාර්තශම්න්තුමශ  වාර්තාව 
්රමාෙවීම. ඒක ඔබතුමමාත් පිළිගන්නවා. සමහර වාර්තා අවුරුදු 7ක්, 
8ක් ්රමාෙ ශවලා තිශබනවා. මම උොහරණයාකක් කියාකන්නම්. 2050 

ගම්පහ දිසථ්රික්කශආ පළාත් සභා මැතිවරණයාක ශවලාශ දී නන්ෙන 
බාලශ  ශසොශහොයුරා ශද් පාලන ශහාතුම මත එො ශවඩි තියාකලා 
 ාතනයාක කළා.  ඒ  ාතනයාක සම්බන්ධ්ශයාකන් නක් කටයුත්ත තවම 
විභාග ශවනවා. හැමොම නක්ව කල් යාකනවා. ඒකට ්රධ්ාන ශහාතුමව 

තමයි තවම නීතිපති වාර්තාව ශනොලැබීම. ඒ  ාතනයාක සිදුශවලා 
අවුරුදු 8ක් පමණ ශවනවා. අවුරුදු 8ක් තිසථශසා ශම් නක්ව 
දික්ගැසථසිලා තිශබනවා. ඒක සරල ශෙයාකක් ශනොශවයි, 

මිනීමැරුමක්. හැබැයි, මිනීමැරුම පිළිබඳ නක්ව විභාග ශවන්ශන් 
නැහැ, නක්ව හැමොම කල් යාකනවා. ඒකට ්රධ්ාන ශහාතුමව තමයි 
නීතිපති වාර්තාව ශනොමැතිවීම. නීතිපති ශෙපාර්තශම්න්තුමශ  

උපශෙසථ නැහැ. මම කි ශ  එක සිද්ධියාකක් විතරයි. ඍජුවම ජනතා 
විමුක්ති ශපරමුශඩු සාමාජිකශයාකක් විධියාකට ශද් පාලන කටයුතුම 
කරද්දී එො ශවඩි තියාකලා තමයි මරා ෙැම්ශම්. ඒ සිද්ධියාක මම මතුම 

කශළා එක සිද්ධියාකක් විධියාකටයි. එවැනි සිද්ධි ෙහසථ ගණනක් 
තිශබනවා. නීතිපති වාර්තාව ්රමාෙවීම නිසා සාධ්ාරණයාක ඉටු 
ශවන්ශනත් නැහැ; නීතියාක ක්රියාකාත්මක ශවන්ශනත් නැහැ; යුක්තියාක 
ඉටු ශවන්ශනත් නැහැ; ඒ නිසා එවැනි ශද්වල් කල් යාකන්න කල් 

යාකන්න ීඨඩාවට පත් ශවච්ච ජනතාවශ  සිත්  තවත් ීඨඩාවට පත් 
ශවනවා. ඒ නිසා නීතිපති ශෙපාර්තශම්න්තුමශ  වාර්තා ලබාදීම 
කඩිනම් කරන්න මම හිතන විධියාකට අණපනත් අව ය වන්ශන් 

නැහැ. අලුතින් සංශ ෝධ්න අව ය වන්ශන් නැහැ. ඒකට අව ය 
වන්ශන් වයුහාත්මක ශවනසථකමක්. ඔබතුමමන්ලා අවසථාා 
කිහිපයාකකදීම කි වා, "යාකම් යාකම් ක්රියාකාමාර්ග ගන්න සැලසුම් 

කරනවා." කියාකලා. නමුත් තවමත් ඒ ්ර ථනයාකට සථීරර කඩිනම් 
විසඳුමක් ලැබිලා ඒ රමශ ෙයාක කාර්යාකක්ෂම ශවලා නැති බවත් මා 
අවධ්ාරණයාක කරනවා.  

 

ගු (ණචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහයතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, මට ඒ සම්බන්ධ්ශයාකන් පැහැදිලි කිමේමක් 
කරන්න ශෙන්න. ඔබතුමමා කියාකපු කාරණයාක ඒ ෙවසථවල ඇත්ත 
තමයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, 1996 ඉඳලා පසු ගියාක 

අවුරුද්ෙ ෙක්වා අවුරුදු 20ක් ඇතුමළත ශගොඩ ගැහිච්ච නක් ශගොුව 
18,408ක් තිබුණා. ගරු විජිත ශහාරත් මන්ත්රීතුමමනි, වර්තමාන 
නීතිපතිතුමමා පත් වුණාට පසථශසා ඒශක් ්රතිසංවිධ්ානයාකක් කරලා 
ඒවා ඉක්මන් කිමේම සඳහා ශවන ශවනම නීතිඥ කඩුඩායාකම් පත් 

කරලා පසු ගියාක මාස 54 තුමළ නක් ශගොුව 4,320ක් අවසන් කරලා 
තිශබනවා. ඒ කියාකන්ශන්  මීට ශපර සාමානයශයාකන් අවුරුදු 4කදී 
විතර අවසන් කරන නක් ශගොුව ටික පසු ගියාක මාස 54දී අවසන් 

කර තිශබනවා. ඒ අුවව ෙැනට නක් ශගොුව සංඛ්යාව 58,408 ඉඳලා 
12,998 ෙක්වා අපි අක් කරලා තිශබනවා. අපට වි ථවාසයි ශම් 
රමයාක තුමළ තවත් මාස 58ක් වාශ  යාකන විට නක් ශගොුව සියාකල්ල 

ඉවර කරගන්න පුළුවන් ශවයි කියාකලා.  
 

ගු විජිත ගහයාර්  මහයතා 
(மாண்புமிகு விஜித மஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔයාක කියාකන ලැයිසථතුමවට නන්ෙන බාලශ  සශහෝෙරයාකාට ශවඩි 

තබා මරා ෙැමීම පිළිබඳ නක්වත් ්වා නම් ශගොඩාක් ශහොඳයි. 

නීතිපති ශෙපාර්තශම්න්තුමශ  නිලධ්ාරිුවත් අෙ පාර්ලිශම්න්තුමවට 
ඇවිල්ලා සිටින නිසා මා අවධ්ාරණයාක කරනවා ඒ නක්වත් ඉක්මන් 

691 692 

[ගරු විජිත ශහාරත් මහතා] 
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කරලා විභාගයාකට ගන්න ඒ වාර්තා ඉක්මනින්ම එවන්න කියාකලා. ඒ 

වාශ ම, අධිකරණශආ සථවාධීනත්වයාක පිළිබඳ සැලකීශම්දී තවත් 
කාරණාවක් මතුම කරන්න අව යයි. විශ ාෂශයාකන්ම නව අධිකරණ 
විවෘත කිමේම් සහ නව අධිකරණවල පවත්වන උත්සවවලදී 
්රාශද්ීලයාක ශද් පාලනඥයාකන්ශ  මැදිහත්වීමක් අපි ෙකිනවා. මම 

හිතන විධියාකට ඒක ගැළශපන ශෙයාකක් ශනොශවයි. අධිකරණ 
ඇමතිවරයාකා ශහෝ අග්රවිනි ථචයාකකාරතුමමා ඒ උත්සවවලට සහභාගී 
වීම ්ර ථනයාකක් ශනොශවයි. හැබැයි, ශබොශහෝ විවෘත කිමේම් 

උත්සවවලදී ්රාශද්ීලයාක ශද් පාලනඥයාකන් සම්බන්ධ් ශවනවා. 
සමහර තැන්වලදී ගැටුම් නිර්මාණයාක ශවනවා. උොහරණයාකක් 
විධියාකට මෑතකදී අුවරාධ්පුර දිසථ්රික්කශආ කැකිරාශ දී ්රාශද්ීලයාක 

ශද් පාලනඥයාකන්ට එතැනට එන්න ශනොදීම පිළිබඳවත්, ඊට 
පසථශසා බලහත්කාරශයාකන් එතැනට කඩා වැදීම පිළිබඳවත් ්ර ථන 
මතුම වුණා.  

ගලශගෙරදීත් ්රාශද්ීලයාක ශද් පාලනඥයාකන් සම්බන්ධ් වුණු බව 
අප ෙැක්කා. එතැන ගැටුමක් නම් ඇති වුශඩු නැහැ. එශහම වුණාම 
ඒශකන් මතුම ශවන චි්රයාක ශහොඳ නැහැ; ඒශකන් ශවන බලපෑම 
ශහොඳ නැහැ. එතශකොට, "අධිකරණයාකට ්රාශද්ීලයාක 

ශද් පාලනඥයාකන්ශ  මැදිහත්වීම නිසා යාකම් යාකම් බලපෑම් ඇති 
ශවනවා"යාක කියාකන ්ර ථනයාක මතුම ශවනවා. ඒ නිසා රමශ ෙයාකක් 
විධියාකට,   විශ ාෂශයාකන්ම නව අධිකරණ විවෘත කිමේශම්දී, ඒ වා ශ ම 

අධිකරණ  ාලා ්රතිසංසථකරණයාක කරලා අලුතින් වැඩ පටන් 
ගැනීශම්දී, එම උත්සව පැවැත්වීශම්දී ශද් පාලනඥයාකන් සම්බන්ධ් 
කර ගන්නා එක ඔබතුමමා  අධිකරණ ඇමතිතුමමා විධියාකට 

වළක්වන්නයාක කියාකන එක මම ඉල්ලීමක් විධියාකට කරනවා. ශමොකෙ, 
ඒක අධිකරණශආ සථවාධීනත්වයාකට ශහොඳ නැති නිසා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ශමම පනත් ශකටුම්පතට 

පරිබාහිර කරුණක් විධියාකට තව එක කරුණක් මම ගරු 
අමාතයතුමමා ශවත ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. ගරු ඇමතිතුමමනි, 
අශප් රශට්  ඡන්ෙ අයිතියාක තිශබන්ශන්, අවුරුදු 58ට වැඩි අයාකටයි. 

නමුත් මැතිවරණ ශකොමසාරිසථ කාර්යාකාලශආ ලියාකා පදිංචි කරන 
ශකොට - ලබන ජුනි මාසශආ සියාකලුම ඡන්ෙ ොයාකකයින් අලුතින් ලියාකා 
පදිංචි කරනවා. - ඒ ශමොශහොත ශවන ශකොට, යාකම් පුද්ගලයාක ට 
වයාකස අවුරුදු 58 සම්ූරර්ණ ශවලා නැති ශවන්න පුළුවන්. හැබැයි, 

ජූලි මාසයාක ශවන ශකොට අවුරුදු 58 සම්ූරර්ණ ශවන්න පුළුවන්. 
එතශකොට, ඊළෙ මැතිවරණයාක පවත්වන ශකොට, -ඔබතුමමන්ලා 
ශකොයි ශමොශහොශත් මැතිවරණ පවත්වයිෙ ෙන්ශන් නැහැ- එම 

පුද්ගලයාකාට අවුරුදු 58 සම්ූරර්ණ ශවලා. නමුත් එම පුද්ගලයාකාට 
ඡන්ෙ අයිතියාක නැහැ. අපි ශම් වැරැද්ෙ තවම නිවැරදි කරලා නැහැ. 
ශබොශහෝ රටවල් ඒ පිළිබඳව යාකන්්රණයාකක් සකසථ කරලා තිශබනවා. 

්සන්නම රට වන ඉන්දියාකාශ  පවා ශම් සඳහා  ප රමශ ෙයාකක් 
තිශබනවා. ඒ නිසා අවුරුදු ෙහහතයි මාස ගණනක් ගියාකත්, එශසා 
ලියාකා පදිංචිවීම, ඒශකන් සහතික කර ගැනීම කරන්න පුළුවන්. 

එතශකොට ඡන්ෙයාක පවත්වන කාලයාක තුමළ අවම ව ශයාකන් මාස 
තුමනක කාල සීමාවක් තුමළ සැලකිල්ලට භාජන කරමින් ඒ ඡන්ෙ 
අයිතියාක තහවුරු කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒකට අව ය කරන නීතියාක 
කඩිනමින් සංශ ෝධ්නයාක කළ යුතුමයි. එයාක කාශලෝචිත ශෙයාකක් විධියාකට 

මම ෙකිනවා. ශමොකෙ, කාලයාකක් තිසථශසා ශම් ්ර ථනයාක තිශබනවා. 
ශබොශහෝ අයාක සමහර ශ ලාවට අවුරුදු 58දී ශනොශවයි, අවුරුදු 59, 
20 ශහෝ 25දී විතර තමයි තමන්ශ  පළමු ඡන්ෙයාක පාවිච්චි 

කරන්ශන්. ඡන්ෙ අයිතියාක අවුරුදු 58න් තිශබනවායාක කියාකලා අපි 
කියාකනවා. හැබැයි, ඒක භාවිතයාකට නගන්න ෙැනට තිශබන ඡන්ෙ 
නීතිශආ, ඒ තිශබන අණ පනත්වල අක් පාක්වක් තිශබනවා. ඒ නිසා 

එයාකට රමශ ෙයාකක් සකසථ කිමේම අධිකරණ අමාතයාං යාක පැත්ශතන් 
-නීතිමයාක පැත්ශතන්- කාශලෝචිතව ඉ ටු කළ යුතුමයි කියාකන 
කාරණයාකත් මම ඔබතුමමාට මතුම කර ශපන්වනවා. ඒ අුවව 

මැතිවරණ ශකොමසාරිසථ කාර්යාකාලයාක හරහා එතුමමන්ලා තුමළ තිශබන 
යාකම් යාකම් අෙහසථ හා ශයාකෝජනාත් සැලකිල්ලට ගනිමින්, ෙැනට 

පවතින මැතිවරණ පනත ශවනසථ කරමින් වයාකස අවුරුදු 58 

සම්ූරර්ණ වුණු සියාකලුම පුරවැසියාකන්ට ඡන්ෙ අයිතියාක ලබා දීශම් 
රමශ ෙයාකක් සකසථ කරන ශලස මා ඉතා ඕනෑකමින් ගරු 
ඇමතිතුමමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, මම මතුම කරන අවසන් කරුණ 

ශමයාකයි. ශම් මතුම ශවලා තිශබන තත්ත්වයාක තුමළ ඇත්තටම ෙැන් 
රශට් තිශබන්ශන් නීතිශආ ්ධිපතයයාක ක්රියාකාත්මක ශවන්ශන් 
නැහැයි කියාකන මතයාකක්. ශම් ඇති ශවලා තිශබන ජාතිවාදී, 

්ගම්වාදී ්රවණතාව තුමළින් ශබොශහෝ අයාක තුමළ මතුම ශවලා තිශබන 
අෙහස තමයි, රශට් නීතියාක ක්රියාකාත්මක ශවන්ශන් නැහැ; රශට් 
යුක්තියාක ක්රියාකාත්මක ශවන්ශන් නැහැ කියාකන එක. එශසා නීතියාක සහ 

යුක්තියාක ක්රියාකාත්මක ශවන්ශන් නැති තත්ත්වයාකක් යාකටශත් විවිධ් 
කඩුඩායාකම් තමන්ට ඕනෑ විධියාකට නීතියාක පාවිච්චි කරන තැනට 
ඇවිල්ලා තිශබනවා. පසුගියාක ්ඩුක්ව කාලශආ ්රසිද්ධිශආ, විවෘතව 

ජනමාධ්ය ඉදිරිපිට "අපි ශපොලීසිශආ බලයාක පාවිච්චි කරනවා; නීතියාක 
අශප් අතට ගන්නවා" කියාකලා ්රකා  නි ත් කළ ්කාරයාක අපි 
ෙැක්කා. හැබැයි, එශසා ්රකා  නි ත් කළ අයාකට එශරහිව එො කිසිදු 
ක්රියාකාමාර්ගයාකක් ගත්ශත් නැහැ. යාකහ පාලනයාක තුමළ එයාක ශවනසථ 

කරනවායාක කියාකන ශපොශරොන්දුව ඔබතුමමන්ලා ශම් රශට් ජනතාවට 
දුන්නා. නමුත් අෙත් එවැනි ්රකා  මාධ්ය හරහා අපි ෙකිනවා; මුළු 
රටම ෙකිනවා. "ෙැන් අපි තමයි ශපොලීසියාක; නීතියාක අශප් අශත් 

තිශබන්ශන්; අපි නීතියාක ක්රියාකාත්මක කරනවා"  කියාකලා කියාකනවා. ඒ 
වාශ ම විවිධ් අයාකට විවිධ් විධියාකට ශචෝෙනා කරනවා. ඉතාම 
සාහසික වා  ්රහාර එල්ල කරනවා. ඒ විතරක් ශනොශවයි,  ඉතාම 

නිර්ෙයාක ශලස ්ගමික නායාකකයාකන් විශ චනයාක කරනවා. ඒක 
කිසිශසාත්ම ශම් රශට් ්රජාතන්්රවාදී නිෙහස, අශනකාශ  නිෙහස 
්රක්ෂා කිමේමක් ශනොශවයි. කවර ශහෝ පුද්ගලශයාකක් ශමොන 

්ගමකට අයිති වුණත්, එම පුද්ගලයාකා අෙහන ්ගශම් 
 ාසථතෲවරයාකාට -නායාකකයාකාට- කවුරු ශහෝ නිර්ෙයාක ශලස බණිනවා 
නම් ඔහු ඒක අුවමත කරන්ශන් නැහැ; ඔහුට ඒක ෙරා ගන්න 

බැහැ.  

ඒක ඉවසන්න පුළුවන් ශෙයාකක් ශනොශවයි. විශ ාෂශයාකන්ම ලබන 
ශසනසුරාො රාමසාන් කාල පරිච්ශේෙයාක ්රම්භ ශවනවා. රාමසාන් 
කාලයාක ්රම්භ ශවනශකොට විශ ාෂශයාකන්ම ඉසථලාම් ්ගම අෙහන 

මුසථලිම් බැතිමතුමන්ශ  ්ගමික නායාකකයාකන්ට ශමවැනි බැණ වැදීම් 
සිදුශවද්දී එයාක ඔවුන්ට ඉවසන්න පුළුවන් තත්ත්වයාකක් ශවන්ශන් 
නැහැ. එම නිසා ඒවා ශකොශහොමෙ පාලනයාක කරන්ශන්? නීතියාක  

අුවව ඒවාට ඉඩ ති යාකනවාෙ? ඕනෑම පුද්ගලයාක ට තමන් කැමැති 
්ගමක් ඇෙහීශම් නිෙහස තිශබනවා. එයාක ්රක්ෂා කිමේම 
්ඩුක්ශ  වගකීමයි. එයාක ්රක්ෂා කිමේමට ඔබතුමමන්ලාශ  

මැදිහත්වීම ්රමාණවත් තත්ත්වයාකක නැහැ. එම නිසා නීතියාක වල් 
වැශෙන තත්ත්වයාක ෙැන් ්පහු පටන්ශගන තිශබනවා. ඒක ඉතාම 
ශේෙනීයාක තත්ත්වයාකක්.  

එො මැෙමුලන නීතියාක   -කැලෑ නීතියාක- රජ කළා. එම නිසා ශම් 
රශට් ජනතාව ඒක ශවනසථ කරන්න ඕනෑ කියාකලා තීන්දුවක් ගත්තා.  
හැබැයි, අෙත් එවැනි කැලෑ නීතියාකක් නැවත සථාාපිත වීමට මූල බීජ 
වැපිශරන බවක් ශපශනන්න තිශබනවා. එම නිසා නීතිශආ 

්ධිපතය  ජනතාව මත තහවුරු කිමේම ඔබතුමමන්ලාශ  ්රධ්ාන 
වගකීමක්. අපි ශකොයි තරම් නීති, අණපනත් සංශ ෝධ්නයාක කරලා 
පාර්ලිශම්න්තුමශ  සම්මත කළත්, ඒවා ්රාශයාකෝගික භාවිතශයාකන් ඉටු 

ශවන්ශන් නැත්නම් වැඩක් නැහැ. එම නිසා අෙ මහ ශපොශළොශ , 
ශම් අපි කාා කරන පැයාක කිහිපයාක ඇතුමශළා  ශහෝ විනාඩි කිහිපයාක 
ඇතුමශළා මුළු රශට්ම තිශබන්ශන් මිනිසුන්ට කියාකා ගන්න බැරි 

භීතියාකක්, භීෂණයාකක්. විශ ාෂශයාකන්ම මුසථලිම් ජනතාව තුමළ ඒ භීතියාක, 
භීෂණයාක  දිගින් දිගට වර්ධ්නයාක ශවලා තිශබනවා. අෙ සමහර මුසථලිම් 
වයාපාරිකයාකන් තම වයාපාර සථාානවල තිශබන බක් මුට්ටු ටික 

ශවනත් තැන්වලට අදිනවා; එම වයාපාරික සථාාන insure කිමේමට 

693 694 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

පටන් ශගන තිශබනවා.  නීතියාක හරියාකට ක්රියාකාත්මක ශවන්ශන් නැහැ 
කියාකන තත්ත්වයාක තුමළ ඒ තරම් බයාක ශවලා තිශබනවා. එම නිසා අපි 
ශම් පනත සංශ ෝධ්නයාක කරනවා වාශ ම නීතියාක හරියාකාකාරව, 

්රාශයාකෝගිකව භාවිතයාකට නැඟීමත් අතයව ය කාරණයාකක් ශවනවා.  

ඇත්තටම ශම් තත්ත්වයාක පටන් ගත්ශත් පසු ගියාක සිංහල-හින්දු 

අලුත් අවුරුදු සමශආ. සිංහල-හින්දු අලුත් අවුරුදු සමශආ ඇති වුණු 

්ර ථනයාක තමයි business එක. ශබොශහෝ වයාපාරිකයාකන් තමන්ශ  

වයාපාර කටයුතුම කරගන්න අශනක් ජාතිකත්වයාකන්ට අයිති 

වයාපාරික සථාානවලින් බක් මුට්ටු ගන්න එපා කියාකලා මතයාකක් 

හැදුවා. එශහම මත හෙලා සමහර තැන්වල ප්රිකා ශබදුවා. ප්රිකා 

ශබෙලා අහවල් ජාතිකයාකන්ශ  කශඩන් බක් ගන්න එපා, වර්ජනයාක 

කරන්න කියාකන තැනට ගියාකා. එවැනි සිද්ධි ඇති ශවන ශකොට 

්ඩුක්වක් විධියාකට ඔබතුමමන්ලාශ  පැත්ශතන්  ඒවා පාලනයාක 

කරන්න මැදිහත් වුශඩු නැහැ. නිෙහස කියාකලා වල් බූරු නිෙහසකට 

ඉඩ ශෙන්න බැහැ. ඔබතුමමන්ලා අන්තර් වි ථවවිෙයාල ශිෂය බල 

මඩුඩලශආ සාමකාමි උද්ශ ෝෂණශආදී ශගෞරවණීයාක හාමුදුරුවන් 

වහන්ශසාලාට පන්න පන්නා පහර ශෙනවා. ඒ හාමුදුරුවන් 

වහන්ශසාලාශ  සිවුශරන් ඇෙශගන ගිහින්, ශබල්ශලන් ඇෙශගන 

ගිහින් පහර ශෙනවා. එතශකොට ඔබතුමමන්ලා නීතියාක ක්රියාකාත්මක 

කරන්ශන් එක විධියාකකට. හැබැයි, රශට් ්ගමික නිෙහසට බාධ්ා 

ශවන ජාතිවාෙයාක, ්ගම්වාෙයාක අවුසථසන ශකොට, අන්තවාෙයාක 

ක්රියාකාත්මක කරන ශකොට එතැන නීතියාක ක්රියාකාත්මක කරන්ශන් 

නැහැ. ්ගමික  ාසථතෘවරුන්ට නිර්ෙයාක ශලස බැණ වදින ශකොට 

එතැන නීතියාක ක්රියාකාත්මක කරන්ශන් නැහැ. එම නිසා නීතියාක 

සාධ්ාරණ ශවන්ශන්, නීතියාක ඇත්තටම ක්රියාකාත්මක වීම, භාවිතශයාකන් 

යුක්තියාක බවට පත් ශවන්ශන් එයාක හැශමෝටම සාධ්ාරණ විධියාකට 

ක්රියාකාත්මක වුශණොත් විතරයි. එම නිසා අෙ මතුම ශවලා තිශබන 

්ර ථනයාකට විසඳුම,   සිදු වුණු එක එක සිදුවීම්වලට ්ඩුක්වක් 

විධියාකට ක්රියාකාමාර්ග ගන්නවා කියාකන එක ශනොශවයි. "ශහට ෙවශසා 

සිට නැවත එවැනි තත්ත්වයාකක් වර්ධ්නයාක ශවන්න අපි ඉඩ 

තියාකන්ශන් නැහැ" කියාකන සහතිකයාක ෙැන් වහාම ලබා දියාක යුතුමයි. ඒක 

තමයි ජනතාව බලාශපොශරොත්තුම වන්ශන්. සිංහල ජනතාවත්, 

මුසථලිම් ජනතාවත්, ශෙමළ ජනතාවත්  කියාකන ශම් රශට් සියාකලු 

පුරවැසියාකන් බලාශපොශරොත්තුම වන්ශන්, "්ඩුක්වක් විධියාකට නැවත 

එවැනි ජාතිවාෙයාකක්, ්ගම්වාෙයාකක්, අන්තවාදී ගැටුම් නිර්මාණයාක 

වීමක් වැළැක්වීමට අපි සහතික ශවනවා" කියාකන එක ්රාශයාකෝගික 

භාවිතශයාකන් ඔප්පු කිමේමක්. ඒක අෙ අතයව ය ශවලා තිශබනවා.  

මම කියාකන්ශන් නැහැ, ඒක එක පාර් ථවයාකකින් පමණක් ශවනවා 

කියාකලා. විවිධ් පාර් ථවයාකන්ශගන් සිදු ශවනවා. පසුගියාක කාලශආ 

මුසථලිම් ජනතාව අතරත් එවැනි සිදුවීම් ඇති වුණා. පසු ගියාක කාලශආ 

මුසථලිම් ්ගමික නිකායාක අතරත්  ්ර ථන මතුම වුණා.  තිහාරිශආ 

මුසථලිම් නිකායාකන් ශෙකක් අතර ගැටුම් ඇති ශවලා, ඒ පල්ලි අතරත් 

ගැටුම් ඇති වුණා. අවසානශආ එක පල්ලියාකක් තවත් කඩුඩායාකමක් 

විසින් අත්පත් කර ගත්තා. අෙත් එම පල්ලියාක බලහත්කාරශයාකන් 

අත්පත් කරශගන ඉන්නවා. අෙ එතැන යුක්තියාක ක්රියාකාත්මක 

ශවන්ශන් නැතිව මුසථලිම් ජනතාවත් ශකොටසථ ශෙකකට ශබදිලා 

තිශබනවා. එවැනි ගැටුම් නිර්මාණයාක ශවද්දී ්ඩුක්වක් විධියාකට 

එතැනට යුක්තියාක ඉටු කිමේම, එතැනට නීතියාක ක්රියාකාත්මක කිමේම 

කඩිනමින් කළ යුතුම ශවනවා.  නැත්නම් ්ර ථන දි ගැසථශසනවා.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමාට තව විනාඩියාකක කාලයාකක් 

තිශබනවා. 

ගු විජිත ගහයාර්  මහයතා 
(மாண்புமிகு விஜித மஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
සිංහල- මුසථලිම් ජනතාව අතර විතරක් ශනොශවයි, මුසථලිම්-

මුසථලිම් ජනතාව අතරත් ශමවැනි නිකායාක ශේෙ මත ගැටුම් 
නිර්මාණයාක ශවන තත්ත්වයාකක් ඇති වුණා.  ඒක යාකහ පාලන කාලයාක 

තුමළ ශම් රශට් ජනතාව කිසිශසාත් බලාශපොශරොත්තුම වුණු ශෙයාකක් 

ශනොශවයි. ජනතාව හිතුමශ  එො හිටපු ්රක්ෂක ශල්කම්වරයාකාශ  

පැත්ශතන් -ශගෝ ාභයාක රාජපක්ෂ මහත්මයාකාශ  පැත්ශතන්- උෙවු 

උපකාර ඇතිව, අුවග්රහයාක ඇතිව ක්රියාකාත්මක වුණු සංවිධ්ාන මන්න් 

තමයි ශම්වා සිදු ශවන්ශන් කියාකලා.  

හැබැයි, අෙ ශකොශහොමෙ වන්ශන්? අෙ ඒ බලයාක නැහැ. එශහම 

නම්, අෙ ශම්ක පිටුපස ඉන්ශන් කවුෙ? අෙ ශම්කට උෙවු කරන්ශන් 

කවුෙ? අෙ ශම්ක ශම් තරම් වර්ධ්නයාක වන්න ඉඩ හරින්ශන් කවුෙ? ඒ 

්ර ථනයාක රශට් සමසථත ජනතාවට තිශබනවා. එම නිසා ශම් 

තත්ත්වයාක පාලනයාක කිමේම ඔබතුමමන්ලාශ  වග කීමක්. ඒ වගකීම 

කඩිනමින් ඉටු කළ යුතුමයාක කියාකන කරුණත් මා අවධ්ාරණයාක 

කරනවා. 

අමාතයාං  විෂයාකයාකන් ශවන් කිමේශම්දී එකම ඇමතිවරයාකාට ශම් 

විෂයාකයාකන් ශෙකම එනවා නම් ශහොඳයි කියාකපු ශරෝහිත 

අශබ්ගුණවර්ධ්න මන්ත්රීතුමමාශ  අෙහස ශබොශහොම ශහොඳ අෙහසක්. 

හැබැයි, එතුමමන්ලාත් ඒ කාලශආ -රාජපක්ෂ පාලන කාලශආ- ශම් 

වැරැද්ෙ කළා. මට මතක හැටියාකට එො අධිකරණ ඇමතිතුමමා 

හැටියාකට සිටිශආ රවුෆථ හකීම් මැතිතුමමා. එො බන්ධ්නාගාර 

ඇමතිතුමමා චන්ද්රසිරි ගජදීර මැතිතුමමා. එොත් ශම් විෂයාකයාකන් ශෙක 
ශෙපැත්තට තිබුශඩු. එම නිසා එොත් ඒ වැරැද්ෙ තිබුණා. අෙත් ඒ 

වැරැද්ෙ තිශබනවා. ඔබතුමමන්ලා ශම් වැරැද්ෙ නිවැරදි කරනවා 

කි වාට, ශමවර අමාතයාං  ශවනසථ කිමේශම්දීත්, විෂයාක පා ශවනසථ 

කිමේශම්දීත් ඒ තත්ත්වයාක ශවනසථ කරලා නැහැ. ඔබතුමමන්ලා 

්ඩුක්රම වයවසථාාශවන් රිංගලා තිශබනවා. ෙහනව වන 

්ඩුක්රම වයවසථාා සංශ ෝධ්නයාකට අුවව අමාතයවරු ගණන 
48යි කියාකලා තිශබනවා. හැබැයි, එතැන අමාතය ුරර සංඛ්යාව, 

එශහම නැත්නම් අමාතයාං  ්රමාණයාක පිළිබඳව 48යි කියාකලා 

නැහැ. ඔබතුමමන්ලා ඒශකන් රිංගලා තිශබනවා. ගරු විජයාකොස 

රාජපක්ෂ මැතිතුමමනි, එම නිසා තමයි ඔබතුමමාට අධිකරණ 

අමාතයාං යාකයි, බුද්ධ්  ාසන අමාතයාං යාකයි කියාකලා අමාතයාං  

ශෙකක් ඇවිල්ලා තිශබන්ශන්. එක ඇමති ශකනායි, අමාතයාං  

ශෙකයි. ඒ අුවව අමාතය ුරර ශෙකයි. ඒ විධියාකටම විෂයාක පා තිශබන 
අමාතයවරු වි ාල සංඛ්යාවක් ෙැන් ඉන්නවා. ඒ ඒ 

අමාතයාං වලට ශවන ශවනම කාර්යාක මඩුඩලත් තිශබනවා. 

අන්න එතැනදි අමාතයාං  ශෙකක් වුණාම තමයි ශපෞද්ගලික 

කාර්යාක මඩුඩලයාකත් double වන්ශන්. ගරු විජයාකොස රාජපක්ෂ 

මැතිතුමමනි, ඔබතුමමා සම්බන්ධ්ශයාකන් ශනොශවයි මා ශම් ශද් 

කියාකන්ශන්. ශපොදුශ  ඇමතිවරු තමන්ශ  බිරිඳ, දුව, මසථසිනාලා 
ඇතුමළු ඥාතීන් තමන්ශ  ශපෞද්ගලික කාර්යාක මඩුඩලයාකට ඇතුමළු 

කර ගන්නවා. එතශකොට 54 ඒවා ශෙකයි, ඒ අුවව 30ක් වනවා. ඒ, 

අමාතයාං  ශෙකක් ්වාම. අමාතයාං  3ක් පමණ ්වාම ශම් 

සංඛ්යාව 44ක් වනවා. ෙැන් ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයවසථාා 

සංශ ෝධ්නශයාකන් නීතිශආ තිබුශඩු ඇමතිවරු 48යි කියාකලා. අමාතය 

ුරර 48යි කියාකලා තිබුශඩු නැහැ. අමාතයාං  විෂයාකයාක විධියාකට 48යි 

කියාකලා තිබුශඩු නැහැ. ඔබතුමමන්ලා ඒශකන් රිංගා තිශබනවා. ෙැන් 
ගත්ශතොත් එශහම අමාතයාං  48ක් ශනොශවයි, ඔබතුමමන්ලා 

අමාතයාං  )0ක් පමණ බිහි කරලා තිශබනවා. ශම්කත් වැරදියි. 

ශම් වැරැද්ෙත් නිවැරදි කළ යුතුම වනවා. එයාක නිවැරදි කිමේමට 

මැදිහත් වන ශලස ඉල්ලා සිටිමින් මශ  කාාව අවසන් කරනවා. 

ශබොශහොම සථතුමතියි. 
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ගු රවුෆන හයීමම් මහයතා සනගර සැලසුම්  හයා ජල සම්පාදන 
අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற்றும் 

நீர்வைங்கல் அகமச்சர்) 

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

බිසථමිල්ලාහිර් රහථමානිර් රහීම්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, මම මුලින්ම විජිත ශහාරත් 

මන්ත්රීතුමමාටත්, ඒ වාශ ම අෙ සථාාවර නිශයාකෝග 23. (2  යාකටශත් 
්ර ථනයාකක් මතුම කරපු එතුමමාශ  පක්ෂ නායාකක අුවර  මාර 
දිසානායාකක මැතිතුමමාටත්, මා ඇතුමළු සමසථත මුසථලිම් ජනතාවශ  

සථතුමතියාක පුෙ කළ යුතුමව තිශබනවා. ඒ වාශ ම ඊශආ බිමල් 
රත්නායාකක මැතිතුමමා ජනතා විමුක්ති ශපරමුණ ශවුවශවන් කල් 
තැබීශම් විවාෙශආදී පවා ශම් දිනවල සිදුවන ්රචඩුඩකාමේ සිදුවීම් 

පිළිබඳවත්, ඒ සඳහා ගත යුතුම ක්රියාකා මාර්ග පිළිබඳවත් ෙැක් ප කරුණු 
මා අගයාක කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, අෙ දින අධිකරණ අමාතයතුමමා 
ඉදිරිපත් කරලා තිශබන ශම් පනත් ශකටුම්පත විශ ාිකත පනත් 

ශකටුම්පතක්. ඒ පනත් ශකටුම්පශත් අන්තර්ගතයාක පිළිබඳව කරුණු 
කීපයාකක් මා කිව යුතුමයි. ශමොකෙ, එතුමමන්ශ  ූරර්වගාමී 
අමාතයවරයාකා හැටියාකට මා පටන් ගත් ක්රියාකාොමයාකක් එතුමමා ඉතාමත් 

්ර ංසනීයාක විධියාකට නිම කර තිශබන බව මට ශපනී යාකනවා. ඒ 
පිළිබඳව එතුමමාට මා ්ර ංසා කරනවා. 

ශම් දිනවල ඇති වී ශගන යාකන ්රචඩුඩ සිද්ධීන් පිළිබඳවත්, 

්ගමික ශකොටසථ අතර අනව ය මතශේෙ, ඒ වාශ ම ජනතාව 
අතර ්රචඩුඩත්වයාක පිළිබිඹු කරන ්කාරයාකට හැසිශරන ්ගමික 
නායාකකයින් පිළිබඳවත් නීතියාක හරියාකාකාරව ක්රියාකාත්මක කිමේම 

පිළිබඳව අපි කලින් ශයාකෝජනා කරලා තිබුණා, hate speech කියාකලා 
ෙඩුඩ නීති සංග්රහයාකට තවත් crime එකක් එකතුම කරන්න කියාකලා. 
ශම් පිළිබඳව මා කරුණු කීපයාකක් කිව යුතුමයි. ඒක ඉංග්රීසි භාෂාශවන් 
මම කියාකන්නම්. 

Hon. Presiding Member, our effort to introduce "hate 
speech" as a penal offence in this country through the 
Penal Code suffered some setbacks because some of the 
human rights lobby members and some of our 
Parliamentarians took up objections regarding the 
wording of the definition of this crime since it had totally 
been imported from the existing Prevention of Terrorism 
Act. Therefore, there were some legitimate objections 
based on the fact that there is a very thin line between 
"free speech" and "hate speech" and therefore, the way in 
which it had been formulated may give rise to incidents 
like that of Mr. Tissainayagam, the journalist who had 
been remanded and convicted on a very flimsy charge for 
having written something in the newspapers - 
encouraging terrorism was the assumption - and that such 
attempts could be made in the future. That is why some of 
these objections were taken in order to see that this fine 
distinction between "free speech" and "hate speech" be 
properly distinguished and that we introduce a proper 
provision enabling hate speech to be made a punishable 
offence in this country.  

I think it is time for us to re-examine this issue and 
include "hate speech" as a punishable offence through our 

Penal Code because that will finally result in the Attorney
-General himself bringing charges against anyone 
engaged in that crime, irrespective of race, creed or 
religion, to bring the offenders before the courts of law 
and punish them, if necessary. Also, I must point out that 
the existing provisions in the ICCPR Act too provide for 
"hate speech" to be considered as a criminal offence and 
that to be indicted before the High Court. So, already the 
provisions exist in the ICCPR Act and that too could be 
resorted to. 

 
ගු (ණචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහයතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
What about Section 391 of the Penal Code? 

 
ගු රවුෆන හයීමම් මහයතා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Yes, Section 391of the Penal Code also, to a certain 
extent, enables this, but the improved provision exists in the 
ICCPR Act, which had been adopted by Parliament and 

which provides for this "hate speech" to be considered as an 
indictable offence before the High Court with a very stiff 
sentence of almost 10 years.    

Having said that, I must also remind the Hon. Minister 
that during the period in which I was holding that 
Ministry, we initiated two other legislations which are 
still pending before the drawing boards of the Ministry of 
Justice and that too should be brought to a closure. One 
is, the Sentencing Policy Act, with which we decided to 
streamline the policy on sentencing, so that there will not 
be conflicting sentences for the same type of offence 
given by different judges. As this issue needs to be 
resolved, we had some assistance from the Attorney-
General’s Department of the Australian Government in 
drafting this Sentencing Policy Act and that too needs to 
be finalized quickly. Together with that, I think the Hon. 
Minister, who is also an eminent President’s Counsel, will 
understand the need to enact the Contempt of Court Act, 
which may also assist the proper administration of justice 
in this country. Respect for courts and respect for judges, 
sometimes, is taken to some absurd levels and it is being 
abused. Therefore, to prevent abuse of the contempt of 
law jurisdiction that is availed of by the courts in this 
country, it may be better for us to set the policy correctly 
and to create a separate Act. Leading, eminent President’s 
Counsels in the calibre of  Mr. Kanageswaran, Mr. Shibly 
Aziz and many others have spoken at length on this 
subject and there is enough material for us to consider in 
order to bring in a totally new contempt of court 
legislation so that that also could be streamlined. 

Having said that, I must say that this particular Bill, 
the Civil Procedure Code (Amendment), could be termed 
as one of the important pieces of legislations that would 
be passed during the tenure of the current Minister, 
because this will bring in a paradigm shift in the way in 
which our civil courts function in this country.  This is 
certainly going to contribute towards a reduction in the 
laws delays which is the primary purpose of all these 
amendments. These amendments are salutary, but it might 
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need various other steps to be taken,  at least we need to 
plan. Once this Bill is certified by the Hon. Speaker as an 
Act  and  when  we are going to  implement it, we will 
face several problems, particularly when it comes to 
manpower.  I think the Judicial Services Commission will 
have to be informed and we need to get ready to recruit 
more judges to handle the pre-trial procedures that are 
mentioned here.  The extensive provisions that deal with 
the pre-trial procedure is a very welcome move which has 
been pending.  In fact, this is a part of the Judicature Act;  
it is already there.  The Recorders and the Master of the 
Rolls which are practised in many other countries, we are 
adapting them to our judicial system. This is a very 
welcome move and I am sure that the entire legal 
fraternity will welcome this.   

When I was the Minister, there were some objections 
to judicial mediation.  The Hon. Minister mentioned in his 
speech that  that is something  that subsequently  we can 
convince our legal fraternity to accept though there had 
been some objections.  We have now decided to drop that, 
but  in the future we  should adopt it  because that is  only 
the natural consequence of all these steps.  So, we must 
allow mediation also to be brought in to the Civil 
Procedure system in this country.   

As a matter of fact, when I met with the Chief Justice 
of Malaysia when I was the Minister, he told me: “A 
cardinal principle that all Ministers of Justice should 
follow is, you should not  listen to your friends in the 
legal fraternity when you are bringing in legislations. If 
you try to consult them on everything, they will not agree 
for  changes.  So, it is sometimes  better you bring the 
legislation in and then get them to comply.” But, of 
course, we have never been doing it.  We are all members 
of the Bar Association of Sri Lanka.  I am sure they will 
see the need for a change in this regard as well.   

So, having said that, I find that many of these 
provisions that have been brought in are so salutary that 
they will drastically reduce the laws delays in this 
country.   

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, you have two minutes more. 
 
ගු රවුෆන හයීමම් මහයතා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 
Okay.  As a matter of fact, the provision enabling the 

witnesses to tender their evidence through affidavits  is a 
welcome feature and it will enable the courts  - with the 
consent of parties - to entertain sworn affidavits which 
will finally enable the opposing party to obtain copies of 
affidavits and cross-examine the witnesses, if necessary, 
on the important aspects relating to the case and thereby 
reduce the unnecessary delays in our courts system.   

The Service of Summons issue is also a very 
important factor.  We know how litigants suffer when 

defendants avoid  summons.  It has been observed that as 
a matter of practice at least cases are called a minimum of 
three chances in open court before a summon is served 
and many a time summons are avoided through various 
means.  Even writs cannot be issued; decrees cannot be 
served and several difficulties have been faced.  I am 
sure, this improvement where  the summons to be sent to 
the registered attorney -  at least the documents to be 
served - by electronic mail is a very important feature. 

I am sure the Hon. Minister would consider 
introducing e-filing and digitizing to our entire court 
system. I think it is time that we digitize and make a 
paperless court.  I do not think we need to maintain 
documents manually. Today, we hear of court records go 
missing in several court houses. They are destroyed; they 
are stolen. Sometimes courts have been set on fire to 
destroy the records available. Several unfortunate 
incidents have taken place and people have suffered 
immensely because these things are happening. 
Therefore, e-filing and digitizing our courts is an absolute 
necessity. We started a pilot project in Matara some time 
ago with the help of the University of Ruhuna. They are 
doing it now. 

I think the Hon. Minister should go to Singapore and 
have a look at the process there. You must talk to Mr. K. 
Shanmugam who is the present Minister of Foreign 
Affairs, he was previously the Minister of Law as well. 
When I visited, he made arrangements for me to go and 
look at the way in which the entire Singapore court 
process is taking place. They conclude a civil case within 
eight months, a criminal case within a year, and he told 
me that this has enabled Singapore to become a 
successful economy because investors are quite happy 
that their disputes are settled within a year. Rarely does it 
go beyond a year. All that is because of electronic filing 
of documents, adoption of simplified pre-trial procedures, 
and  enforcement of very strict ethical practices - 
interfering in matters and unnecessary  procrastination 
when it comes to conclusion of cases by the legal 
fraternity is not allowed.  I welcome all the important 
measures that had been introduced through this 
groundbreaking legislation - I would call it a 
groundbreaking legislation which would enable speedy 
disposal of cases before our courts of law.  

Thank you very much. 

 

ගු (ණචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහයතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Mr. Presiding Member, I just want to make a small 

clarification.  

The Hon. Rauff Hakeem reminded of the Amendment 
we proposed on hate speech. In fact, hate speech is an 
offence in terms of Section 291A of the Penal Code. It 
states, I quote: 

“Whoever, with the deliberate intention of wounding the religious 
feelings of any person, utters any word or makes any sound in the 
hearing of that person, or makes any gesture in the sight of that 
person, or places any object in the sight of that person, shall be 
punished with imprisonment of either description for a term which 
may extend to one year, or with fine, or with both." 
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Section 291B of the Penal Code goes on to state, I 
quote: 

"Whoever, with the deliberate and malicious intention of outraging 
the religious feelings of any class of persons,..."  

What we were trying to do was - the Hon. Minister, 
Rauff Hakeem knows about it. - we wanted to make a 
further amendment in consonance with the ICCPR rules 
and in fact, that Amendment was approved by the 
Cabinet. It was presented to Parliament and later some of 
the parties opposed it, especially the TNA, if my 
recollection is correct, went to the Supreme Court 
challenging this Amendment. We compromised. They 
were satisfied that the existing provision  is sufficient to 
implement the law and then we withdrew that 
Amendment. I am also of the view that it is not really a 
matter of any lacking in  the laws, but  a matter of 
implementation of the laws.  There are three areas we are 
seriously considering. One is to have a sentencing policy; 
the other is  to have a bail policy and also there has to be 
some procedure for contempt of court. At the moment, we 
are looking at these three aspects. 

Thank you.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොම සථතුමතියි.  

මීළෙට  ගරු සිසිර ජයාකශකොඩි මන්ත්රීතුමමා. 
 
[අ.භා. 3.43] 

 

ගු සිසිර ජයගකොඩි මහයතා 
(மாண்புமிகு சிசிர ஜயதகாடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි  ඊශආ ෙවස තුමළ 
ජනමාධ්යවලින් වාර්තා වුණු විශ ාෂ සිදුවීමක් අශප් හිත් කම්පනයාකට 
ලක් කරන්නට ශහාතුම වුණා. ඒ බ්රිතානයශආ මැන්ශචසථටර් ුවවර 
ඇති වුණු මරාශගන මැශරන ශබෝම්බ ්රහාරයාක. ඒ ගැන අපි ඉතාම 

කම්පාවට පත් වනවා. ඒ වාශ ම  ඒ සිදුවීම ශහළා ෙකිනවා. 
හැබැයි  අපට නැවත වතාවක් සිහිපත් වනවා  ෙැනට අවුරුදු 8කට 
ශපර අශප් ර ට තුමළ තිබුණු තත්ත්වයාක. බ්රිතානය වැනි රටවල් ශකොටි 

සංවිධ්ානයාක තහනම් කළත්  අෙත් විශරෝධ්තා පළ කරන්න ඔවුන්ට 
ලබා ශෙන සහශයාකෝගයාක පිළිබඳව නැවත වරක් අශප් මතකයාක නො 
ගන්න සිද්ධ් වනවා. විශ ාෂශයාකන්ම අශප් රණ විරුවන්ට යුෙ 

අපරාධ් ශචෝෙනා එල්ල කරන විවිධ් කඩුඩායාකම්වලට නැවත 
වතාවක් ්රසථතවාෙශආ භයාකානකකම පිළිබඳව අලුතින් හිතන්න ශම් 
සිදුවීම් ඔවුන්ට දිට් ධ්ම්ම ශ ෙනීයාක ව ශයාකන් උරුම කරලා 

තිශබනවා.  

අධිකරණ අමාතය ගරු විජයාකොස රාජපක්ෂ මැතිතුමමනි  
ඔබතුමමා අෙ ඉදිරිපත් කළ සිවිල් නක් විධ්ාන සංග්රහයාක (සංශ ෝධ්න  

පනත් ශකටුම්පත පිළිබඳව අශප් ්ර ංසාව ඔබතුමමාට පළ කරනවා. 
නක් පමාව වළක්වා ගැනීම සඳහා ඔබතුමමා ඉතා උනන්දුශවන් ක්රියාකා 
මාර්ග ශගන තිශබනවා. හැබැයි නීතියාකට එශරහිව පිහිටවපු 
වයවසථාා විශරෝධි ්යාකතන පිළිබඳව අශප් රශට් මූලික නීතියාක 

ක්රියාකාත්මක කරන අධිකරණයාකත්  ඊට අොළ අධිකරණ 
අමාතයාං යාකත් නිහඬ වීම පිළිබඳව අපට ්ර ථනයාකක් තිශබනවා.  

අපි ෙන්නවා   FCID ්යාකතනශආ නීතයුවකූලභාවයාක පිළිබඳව 

අශප් රශට් ශරාෂථ ාධිකරණයාක ඉසථසරහත්   අභියාකාචනා අධිකරණයාක 
ඉසථසරහත් නක් පවරා තිශබන බව. මහාචාර්යාක කාශලෝ 
ශෆොන්ශසාකාත්  ූරජය ඇල්ශල් ගුණවං  නායාකක හාමුදුරුශවෝත් 
අභියාකාචනාධිකරණයාක ඉදිරිශආ නක් පවරා තිශබනවා  FCID 

්යාකතනයාක නීති විශරෝධියි කියාකලා. දිගින් දිගටම එම ්යාකතනයාක අත් 
අඩංගුවට ගැනීම් කරනවා; ජනතාවශ  මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ 
වනවා. මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ වීමට  එශරහිව ශගෝ ාභයාක 

රාජපක්ෂ මැතිතුමමා ්රමුඛ් තවත් කීපශෙශනක් ශරාෂථ ාධිකරණශආ 
නක් පවරලාත් තිශබනවා. හැබැයි FCID ්යාකතනයාක නීතයුවකූලෙ  
නැද්ෙ කියාකලා තීන්දුව දීලා නැහැ; තීන්දුව ශෙන්ශන් නැහැ. FCID 

්යාකතනයාක නීතයුවකූලෙ  නැද්ෙ? ශම් ගැන තීන්දුවක් ඕනෑ. ශම් 
රශට් මූලික මිනිසථ අයිතිවාසිකම් රැකියාක යුතුම සථාානවල  ඒවා 
කඩවන ්යාකතනවල නීතයුවකූලභාවයාක පිළිබඳ ්ර ථන කරද්දී ඒ 

සම්බන්ධ්ශයාකන් ශම් උනන්දුව නැති වීම පිළිබඳව අපි කනගාටු 
වනවා. හැබැයි  සිවිල් නක් විධ්ාන සංග්රහයාක (සංශ ෝධ්න  පනත් 
ශකටුම්පත ඉදිරිපත් කරමින් ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමමා ගත්තා   ප 
ශම් ක්රියාකා මාර්ගයාක සම්බන්ධ්ශයාකන් අපි එතුමමාට ්ර ංසා කරනවා.  

ජනතාවශ  මූලික අයිතිවාසිකම් ත  ශෙොයිතුමවකට ගණන් 
ශනොශගන පසුගියාක වකවාුවව තුමළ අශප් රශට් විවිධ් ශචෝෙනා 
යාකටශත් වි ාල පිරිසක් අත් අඩංගුවට ගත් බව අපි ෙන්නවා. හිටපු 

නිශයාකෝජය ශපොලිසථපති අුවර ශසානානායාකක මහතාව අත් අඩංගුවට 
අරශගන අෙට වසරක් පිශරනවා. හැබැයි  ශචෝෙනා ප්රයාකක් 
ඉදිරිපත් කරන්ශන් නැහැ; ශචෝෙනා ප්ර නැහැ. යුෙ හමුො බුද්ධි 

අං ශආ නිලධ්ාරින්වත් අත් අඩංගුවට ගත්ශත් එශහමයි. නාවික 
හමුො බුද්ධි අං ශආ සුමිත් රණසිංහ  අනිල් මාපා  ශම්ජර් 
බුලත්ශවල කියාකන ශම් නිලධ්ාරින් අශප් රට ශවුවශවන් සුවි ාල 

කාර්යාකක් ඉටු කරපු තැනැත්තන්. ඔවුන්ව දිගින් දිගටම 
බන්ධ්නාගාරගත කරනවා. ඔවුන් සිර භාරයාකට ලක් කරමින්  වෙ 
බන්ධ්නයාකට ලක් කරමින්   නක්ව තවත් දි  ගසථසනවා. ශමශලස 

කටයුතුම කරන්ශන්  ඔවුන්ට අව ය ්රකා   ශපොලීසියාකට අව ය 
්රකා  ඒ අයාක ලවා ලියාකවා ගැනීම සඳහායි. අපි ෙැක්කා  ශම් විධියාකට 
වසර එකහමාරක පමණ කාලයාකක් ෂම්මි කරුණාරත්නව අත් 
අඩංගුවට අරශගන සිටි බව. ඒ වාශ ම ශම්ජර් ්රශබෝධ් 

සිරිවර්ධ්නව අත් අඩංගුවට අරශගන හිටියාකා  අවුරුද්ෙකට අසන්න 
කාලයාකක්. මූලික අයිතිවාසිකම් ශපත්සමක් ඉදිරිපත් කළාම තමයි 
ෙැන ගත්ශත්  එක්නැළිශගොඩ සිද්ධියාක සම්බන්ධ්ශයාකන් අත් අඩංගුවට 

ශගන තිශබන එතුමමා   එම සිද්ධියාක වන විට ලංකාශ  ඉඳලාත් 
නැහැ කියාකලා. ශමන්න   හමුො බුද්ධි අං ශආ නිලධ්ාරින්ශගන් 
පළිගැනීම සඳහා  ඇතැම් ඊනියාකා ජාතිවාදී වයාපාර සතුමටු කිමේම 

සඳහා නක් දි  ගසථසන විධියාක; නක් දි  ගසථසන්න ක්රියාකාත්මක ශවන 
විධියාක.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රිතුමමනි  අෙ මුළු රට පුරාම ශඩංගු 

උවදුර පැතිරිලා තිශබන බව  අපි ෙන්නවා. අශප් අධිකරණ 
ඇමතිතුමමාත් පිළිගන්නවා ඇති    සිවිල් අධිකරණශආ නක්වලට 
වඩා මමත් කටයුතුම කරන මශහාසථ්රාත් අධිකරණවල නක් වැඩි 
ශවලා තිශබන බව.  ශමොකෙ  ශඩංගු වළක්වා ගැනීමට කටයුතුම 

ශනොකිමේම සම්බන්ධ්ශයාකන් පවරා තිශබන නක් වැඩි ශවලා.  හැබැයි  
ශඩංගු ශරෝගීන්ශගන්  ඉසථපිරිතාල පිරිලා.  ශම් මාස තුමනක කාලයාක 
ඇතුමළත ශඩංගු ශරෝගයාක නිසා ශම් රශට් 30 000කට ්සන්න 

පිරිසක් ශරෝගී තත්ත්වයාකට පත් ශවලා සිටිනවා. ශසෞඛ්ය ඇමතිතුමමා 
නැහැ. එතුමමා SAITM එක ගැන කාා කර කර ඉන්නවා. ශඩංගු 
ශරෝගයාක ගැන කට ඇරලා කාා කරන්ශන් නැහැ. ශඩංගු උවදුර 

සම්බන්ධ්ශයාකන් තිශබන එකම විසඳුම කසළ තිශබන තැනක්  
කාුවවක් සුද්ෙ ශනොකළායාක කියාකලා පුද්ගලයාකන්ව  අත් අඩංගුවට 
ගැනීමෙ? MOH එශකන් එනවා; ශපොලිසථ නිලධ්ාරිශයාකක් එනවා   

පුද්ගලයාකන්ව අත් අඩංගුවට ගන්නවා. මදුරු කී ටශයාකෝ ඉන්නවා 
කියාකලා කියාකන්න පුළුවන් විශ ාෂඥ පමේක්ෂණයාක ශමොකක්ෙ?  ශඩංගු 

701 702 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

මදුරු කීටශයාකෝ හිටියාකා කියාකලා කියාකන්න විෙයාත්මක පමේක්ෂණයාකක් 
කරනවාෙ? නැහැ. උසාවි එන්න මිනිසථසු කැමැති නැහැ. ඒ නිසා  
“සථවාමීනි” කියාකලා වරෙ පිළිශගන රුපියාකල් 4 000ක් ෙඩයාක ශගවලා 

ශගෙර යාකනවා. ඒක අපි සියාකලු ශෙනාටම පහසුයි. ඒක තමයි අෙ සිදු 
ශවලා තිශබන්ශන්.  

 
ගු සණචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහයතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි  ශඩංගු මර්ෙනයාක SAITM  එක මර්ෙනයාකට 

වඩා හුොක් වැෙගත් කියාකලා ඔබතුමමාත් පිළිගන්නවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්ත්රීතුමමනි  PHI  මහත්වරුන්ට ශඩංගු මදුරුවන් සිටින 
සථාාන පිළිබඳව පමේක්ෂා කිමේම සඳහා  අව ය ෙැුවම සහ  අව ය 

උපකරණ ලබා දීලා තිශබනවා.  මට අයාකත් විෂයාකක් ශනොවුණත් මම 
ශපෞද්ගලිකවම ශම් ගැන ෙන්නා නිසායි කියාකන්ශන්.  ඒ ශගොල්ලන් 
එම සථාාන පමේක්ෂා කර බලා  හරියාකටම ශඩංගු කීටශයාකෝ සිටිනවායාක 

කියාකලා හඳුනා ගත්ශතොත් තමයි නක් පැවමේම කරන්ශන්.  එම 
වගකීම අශප් රශට් පාර්ලිශම්න්තුමශ   පනතකින් දීපු වගකීමක්.  ඒ 
නිසා ඒශගොල්ලන් එම කටයුත්ත ශනොකර බැහැ. ඒක ශනොකශළොත් 
මුළු ර ටම ශඩංගුවලින් මැශරන්න ඉඩ තිශබනවා.  

 

ගු සිසිර ජයගකොඩි මහයතා 
(மாண்புமிகு சிசிர ஜயதகாடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

ගරු අමාතයතුමමනි  ඔබතුමමාට සථතුමතිවන්ත වනවා.  මශ  
්ර ථනයාක වන්ශන් ශම්කයි   මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි.  පළාත් 
පාලන ්යාකතන මන්න් කසළ ටික අරශගන ෙමන්ශන් නැහැ; කාුව 

ටික සුද්ෙ කරන්ශන් නැහැ; ශබෝක්  ටික සුද්ෙ කරන්ශන් නැහැ; 
ඇළවල්වල වතුමර බහින්න හෙන්ශන් නැහැ; මදුරුවන් මර්ෙනයාකට 
ශබශහත්  ගහන්ශන් නැහැ;  මදුරුවන් ඇති ශවන සථාාන මර්ෙනයාක 
කරන්න වැඩ පිළිශවළක් ඇති කරන්ශන් නැහැ. පළාත් පාලන 

්යාකතන නිහඬයි. ඒවා නිෂථක්රීයාක කරලා. නායාකකශයාකක් නැහැ. ගමට 
වගකියාකන මන්ත්රීවරයාක ; මහජන නිශයාකෝජිතයාක  නැහැ. 
දුක්ගැනවිල්ලක් කියාකන්න තැනැත්ශතක් නැහැ. පළාත් පාලන 

්යාකතන මන්ත්රී ශකශන  හිටියාකා නම්   අක්ම ගණශන් මදුරුවන් 
මර්ෙනයාකට ශතල් ගහන එකවත් සිදු වන්න තිබුණා.  අෙ ශම් රටම 
නිෂථක්රියාක කරලා තිශබනවා. ශම් රශට් පළාත් පාලන ්යාකතන 

පමණක් ශනොශවයි මුළු රටම කඩා වැටිලායි තිශබන්ශන්. ඉතින්  
ශඩංගු උවදුර ශම් තරම් වැඩි ශවන එක අහන්න ශෙයාකක් ශනොශවයි. 
ඔබතුමමා කියාකනවා වාශ  ශම් ශඩංගු ශරෝගයාක නිසා  ෙහසථ ගණනක් 

මිනිසථසු මියාක යාකනවා. එක පැත්තකින් අධිකරණවල නක් පිරිලා   
්ඩුක්ව මිනිසුන්ශගන් ෙහසථ ගණන් ෙඩ මුෙල් අයාක කර ගැනීශම් 
ජාවාරමක් පවතිනවා.  ශම්වා තමයි ්ර ථන. අපි ශම් සම්බන්ධ්ශයාකන් 
අවධ්ානයාක ශයාකොමු කරන්න ඕනෑ. ශම්වාත් නක් දි  ගැසථශසන රම  

අධිකරණශආ තෙබෙයාක ඇතිශවන රම.  

ඔබතුමමන්ලා ලහි ලහිශආ උත්සාහ කරන තවත් කටයුත්තක් 
තිශබන බව අපි ෙන්නවා. ශම් වන විට ඒ ගැන කැබිනට් 

මඩුඩලශආ සාකච්ඡා කරමින් පවතිනවා. ඒ තමයි  ජනමාධ්ය 
්යාකතන මර්ෙනයාක කිමේම සඳහා  ප වැඩ පිළිශවළ. එයාක ෙැන් ්රම්භ 
කරලා තිශබනවා. ඔබතුමමන්ලා ශබොශහෝ ්සන්නශආ දී අලුත් 

පනත් ශකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිමේමට කටයුතුම කරමිුවයි සිටින්ශන්. 
එම නිසා ශම් ජනමාධ්ය ් යාකතන- 

 
ගු සණචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහයතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

අපි එශහම ශෙයාකක් කරනවා නම් අපට හංගන්න වුවමනා 

නැහැ. ශමොකෙ  ඒක කවො හරි ශම් පාර්ලිශම්න්තුමවට ශන් එන්න 

ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි   අශප් එශහම කිසිම 

ූරොනමක් නැහැ. කැබිනට් මඩුඩලයාක එවැනි සාකච්ඡාවක් 
පවත්වලාත් නැහැයි කියාකලා අපට කියාකන්න පුළුවන්.   

 
ගු සිසිර ජයගකොඩි මහයතා 
(மாண்புமிகு சிசிர ஜயதகாடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

ඔබතුමමා එවැනි සහතිකයාකක් ශෙනවා නම් ශහොඳයි. හැබැයි  
අපට නම් ්රංචි විධියාකට  ජනමාධ්ය ්යාකතන පාලනයාක කිමේම සහ 

මාධ්ය මර්ෙනයාක සඳහා වන වැඩ පිළිශවළක් ඔබතුමමන්ලාශ  
මැදිහත්වීම මත ශම් වන විට සිදු වන බවයි.  

 
ගු සණචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහයතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි  මම හිතන විධියාකට වැරැදි අර්ා 

නිරූපණයාකක් කරලා ශවන්න ඇති.  පසුගියාක දිනවල මැතිවරණ 
ශකොමිසශමන් නිර්ශද් යාකක් ලබා දීලා තිබුණා   මැතිවරණ සහ 
ජනමත විචාරණ කාලවලදී මාධ්ය ්යාකතන සඳහා ්චාර ධ්ර්ම 

පද්ධ්තියාකක් ඇති කරන්න.  ඒක  සථවාධීන මැතිවරණ ශකොමිසශමන් 
දීපු එකක්. එයාක ්චාර ධ්ර්ම පද්ධ්තියාකක් මිසක් මාධ්ය ්යාකතන 
මර්ෙනයාක කිමේශම්  පාලනයාක කිමේශම් රමශ ෙයාකක් ශනොශවයි.  

 
ගු සිසිර ජයගකොඩි මහයතා 
(மாண்புமிகு சிசிர ஜயதகாடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

හැබැයි  පාලනයාක කළ යුතුම අං  තිශබනවා.  අෙ පාතාලයාක හිස 

ඔසවලා තිශබනවා.  අහිංසක ෙරුවන් නිරපරාශෙ  ාතනයාකට ලක් 
ශවනවා. ඒවා සම්බන්ධ්ශයාකන් ගන්නා ක්රියාකා මාර්ගයාක ශමොකක්ෙ? 

රශට් ජනතාව බරපතළ භීෂණ තත්ත්වයාකකට පත් ශවලායි 

ඉන්ශන්. ලංකා ඉතිහාසශආ වැඩිම මත් ද්රවය ්රමාණයාකක් ශම් රටට 
ගලා එන පරිසරයාකක් රට තුමළ සකසථශවලායි තිශබන්ශන්. ඉන්දියාකාව 
ශක්න්ද්ර කරශගන තමිල්නාක්ව හරහා මන්නාරම් ශද්රෝණිශආත්  

එහා පැත්ශතන් ්රි ණාමලශආත් නිෙහසථ මුහුදු තීරශආ නාවික 
හමුොව ශමශහයුම්වලට ශයාකොො ශනොගැනීම නිසා අෙ මත් ද්රවය 
නිෙහශසා ශම් රටට ශගශනන තත්ත්වයාකක් ඇතිශවලායි 

තිශබන්ශන්. මුළු රශට්ම තරුණ පරපුර -ෙහසථ ගණන් තරුණයාකන්- 
අෙ මත් ද්රවය උවදුරට  ශගොදුරුශවලා ඉන්නවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්ත්රීතුමමනි  මා ඉතාම ඕනෑකමින් අධිකරණ ඇමතිතුමමාට ශම් 
කාරණයාක කියාකන්න ඕනෑ. පෑලියාකශගොඩ  කිරිබත්ශගොඩ වැනි 

්රශද් වලින් ෙවසකට 200ක් පමණ පිරිසක් මාංු  ෙමාශගන මහර 
මශහසථ්රාත් අධිකරණයාකට සහ ශකොළ  මශහසථ්රාත් අධිකරණයාකට 
අරශගන එනවා  මත්  ක් පානයාක කළායාක කියාකලා; මත්  ක් 

සන්තකශආ තබා ගත්තායාක කියාකලා. හැබැයි මත්  ක් ශගන්වන 
ජාවාරම්කරුශවෝ නිෙැල්ශල් ඉන්නවා. ඔවුන්ට ඒ නීතියාක 
ක්රියාකාත්මක වන්ශන් නැහැ. අශප් අධිකරණවල නක් ශගොඩගැසී 

තිබීමට ශහාතුමවන තවත් පැත්තක් තමයි  ඒ. ඒ කාරණයාක ශකශරහි 
ගරු ඇමතිතුමමාශ  අවධ්ානයාක ශයාකොමු වන්න ඕනෑ. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි  ඔබතුමමාට තව විනාඩි ශෙකක කාලයාකක් 

තිශබනවා. 
 

ගු සිසිර ජයගකොඩි මහයතා 
(மாண்புமிகு சிசிர ஜயதகாடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි  ශම් මුළු විවාෙයාක පුරාම මට 
ඇහුණු එකම ශෙෝංකාරයාකක් තිශබනවා. සියාකලුම මන්ත්රීවරුන් කාා 
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කරපු එකම ශද් තමයි  ඇතැම් ්ගමික කල්ලි  කඩුඩායාකම් 

ජාතිවාදි  ්ගම්වාදි අෙහසථ පතුමරවන්න උත්සාහයාකක් ෙරනවායාක 
කියාකන එක. අපි එයාක තරශආ ශහළා ෙකිනවා. බටහිර රටවල 
ඕනෑකමට මහින්ෙ රාජපක්ෂ මැතිතුමමාශ  පාලනයාක ශපරළා ෙැමීම 
සඳහා එවැනි ්ගම්වාදි  ජාතිවාදි කඩුඩායාකම්  මන ්කාරශයාකන් 

ශයාකොො ගත්තාෙ කියාකන එකත් ෙැන් ශම් රශට් ජනතාවට ඒත්තුම ගිහින් 
තිශබනවා. අෙ ඒ කල්ලි  කඩුඩායාකම් ක්රියාකාත්මක වනවා. ඔවුන්ට 
විරුද්ධ්ව නීතියාක ක්රියාකාත්මක වන්න ඕනෑ. හැබැයි ඒ නීතියාක 

ක්රියාකාත්මක වීශම් සාධ්ාරණයාකක් තිශබන්න ඕනෑ. රණ විරු සතියාක 
අශහෝසි කරනවා. හැබැයි සංහාර සතියාකට ඉඩ ශෙනවා. සංහාර 
සතියාක ක්රියාකාත්මක කරන්න පුළුවන්. තමන් ජාතිවාදි  ්ගම්වාදි 

ෙෘෂථටි තුමළ ඉඳශගන ශම් ්ර ථනයාක ශෙස බලා හරියාකන්ශන් නැහැ. ශම් 
්ර ථනයාක ඊට වඩා ශවනසථ විධියාකකට ෙකින්න ඕනෑ. ශම් රශට් සිංහල  
ශෙමළ  මුසථලිම් යාකන සියාකලුශෙනාටම නිෙහශසා ජීවත් වන්න අව ය 

පරිසරයාකක් අපට ඕනෑ. අපි කවුරුත් ඒකට විරුද්ධ් නැහැ. හැබැයි 
ඔබතුමමන්ලා තමයි  එක එක ජාතිවාදි  අන්තවාදි  කල්ලිවාදි 
කඩුඩායාකම්වලට අුවබල ශෙන්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි  ශම් කාරණයාක සභාගත 

කරන්න ඕනෑ නිසායි මා කියාකන්ශන්. අපි ෙන්නවා  පසු ගියාක සතිශආ 
යාකාපනශආ පල්ශලයිහි ශවඩි තැබීමක් සිදු වුණු බව. ්රසථතවාදී ගිනි 
පුපුරු පැතිර යාකනවා. ශම්වා ශෙස පවා තමුන්නාන්ශසාලා බලන්ශන් 

ශමොන සථවරූපශයාකන්ෙ? හැබැයි ශම් ගැන කාා කරන පුද්ගලයාක  
"ජාතිවාදිශයාකක්" කියාකලා හංවක් ගහනවා. එශහම තමයි ශවන්ශන්. 
ඒ තමයි සංහිදියාකාශ  සථවභාවයාක. සංහිදියාකාව ශබ්ශරනවා. ජාතිවාදි  

්ගම්වාදි ශෙයාකක්  මන ජාතිකයාක  සිදු කළත් වැරැදියි. ජාතිවාදි  
අන්තවාදි ්රකා  ද්රවිඩ ජාතිකයාක  කළත් වැරැදියි; මුසථලිම් 
ජාතිකයාක  කළත් වැරැදියි; ශබෞද්ධ් භික්ෂූන් වහන්ශසානමක් ශහෝ 

සිංහල ජාතිවාදි ්යාකතනයාකක් කළත් වැරැදියි. එක කඩුඩායාකමකට 
එක විධියාකකට සලකන්නත්  අනික් අයාකට තව විධියාකකට 
සලකන්නත් උත්සාහ කරනවා නම් ඒ පිළිබඳව ජනතාව අතර 

බරපතළ සැකයාකක්  ්ර ථනයාකක් මතුම වනවා. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි  ඔබතුමමාශ  කාාව ෙැන් අවසන් කරන්න. 

 
ගු සිසිර ජයගකොඩි මහයතා 
(மாண்புமிகு சிசிர ஜயதகாடி) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ශහොඳයි  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි. මා හිතන හැටියාකට 

අශප් නීතිපතිතුමමා ඒකාබද්ධ් විපක්ෂශආ මන්ත්රීවරුන් ෙඩයාකම් කිමේම 
සඳහා පමණක් කටයුතුම කරන බව ශපශනනවා. නක් පවරන්න 
ශහොරු අව ය නම්  පසුගියාක ්ඩුක්ශ  සිටි  ෙැන් ්ඩුක් පක්ෂයාක 

පැත්ශත් සිටින අයාක ඕනෑ තරම් ඉන්නවා. ඒ අයාකට විරුද්ධ්ව නක් 
පවරන්ශන් නැහැ. ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශ දී මන්ත්රීවරුන් ගණනාවක් 
කාානායාකකතුමමාශගන් ඉල්ලීමක් කළා  එතුමමන්ලාශ  විශද්  

ගමන් බලප්රයාක ඇපයාකට තබා ගන්න එපායාක කියාකලා. ඒ 
සම්බන්ධ්ශයාකන් කාානායාකකතුමමා කළ ඉල්ලීම නීතිපති 
ශෙපාර්තශම්න්තුමව ක්රියාකාත්මක කරන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා ශමවැනි 
කටයුතුම සම්බන්ධ්ශයාකුවත් ගරු ඇමතිතුමමාශ  අවධ්ානයාක ශයාකොමු 

කරන්නයාක කියාකන ඉල්ලීම කරමින් මශ  කාාව අවසන් කරනවා. 
සථතුමතියි. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොම සථතුමතියි.  

ගු කුණාර් න පරණවිතාන මහයතා ස පාර්ලිගම්න්ුර 
ප්රතිසංසනකරණ හයා ජනමාධාය ියගය ජය අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு கருணாரத்ன பரணவிதான - பாராளுமன்ற 

மறுசீரகமப்பு மற்றும் தவகுசன ஊடக பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media) 

 

නැඟී සිටිග ය. 
எழுந்தார். 

rose. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන නිශයාකෝජය ඇමතිතුමමා. 
 

ගු කුණාර් න පරණවිතාන මහයතා  
(மாண்புமிகு கருணாரத்ன பரணவிதான) 

(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි   පැහැදිලි කිමේමක් කරන්නට 

තිශබනවා. විනාඩියාකකින්  කියාකන්නම්. ගරු සිසිර ජයාකශකොඩි 
මන්ත්රීතුමමා කි වා   ජනමාධ්ය මර්ෙනයාක  සඳහා  ශම් රජයාක පනත් 
ශකටුම්පතක්  ශ නවායාක  කියාකා.  ඒක ඉතාම වැරදි අර්ාකානයාකක්.  

ශම් රජයාක ජනමාධ්ය මර්ෙනයාක කරන රජයාකක් ශනොශවයි. 
ශයාකොජනාවක් ඉදිරිපත් කර  තිශබනවා  ජනමාධ්ය නියාකාමනයාක සඳහා  
සථවාධීන ශකොමිෂන් සභාවක් පත් කරන්නට  ඕනෑයාක කියාකා.  ඒ 

ඉල්ලීම ්ශ  ජනමාධ්ය  ්යාකතන  කර්මාන්තයාක ඇතුමශළන්මයි.  
එම නිසා අපි ශයාකෝජනා කරනවා   stakeholder-driven process  
එකක්   ඒ කියාකන්ශන් සියාකලුම පරදු පාර් ථවයාකන් විසින් ශමශහයාකවන  
සථවාධීන නියාකාමන ජනමාධ්ය යාකන්්රණයාකක්  ශම් රටට අව යයි 

කියාකා. ඒ සඳහා  මහජනතාවශ   අෙහසථ ලබා ගැනීම  පිණිස අපි  
ෙැන්වීමක්  පළ කර තිශබනවා. ඒ කාරණයාක වැරදි විධියාකට 
අර්ාකානයාක කරන්නට එපායාක කියාකා ගරු මන්ත්රීතුමමාශගන් අපි 

ඉල්ලා   සිටිනවා.  
 

ගු සිසිර ජයගකොඩි මහයතා 
(மாண்புமிகு சிசிர ஜயதகாடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 
 

නැඟී සිටිග ය. 
எழுந்தார். 

rose. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සිසිර ජයාකශකොඩි මහතා.  ඉතාම ශකටිශයාකන් කියාකන්න.  

 
ගු සිසිර ජයගකොඩි මහයතා 
(மாண்புமிகு சிசிர ஜயதகாடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody)ශගrq  
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි  ගරු කරුණාරත්න  

පරණවිතාන  නිශයාකෝජය ඇමතිතුමමා මශ  නම සඳහන් කළ නිසා 

මා ශම් කාරණයාක කියාකන්නට ඕනෑ.  එතුමමායි  මායි   එකම කාලශආ 
-ශම් රශට් මර්ෙනයාක පැවැති කාල පරිච්ශේෙශආ - එකම වි ථව 
විෙයාලශආ තමයි හිටිශආ. එම නිසා  එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලන 
කාල පරිච්ශේෙවල මර්ෙනයාක පිළිබඳව ඔබතුමමාටත්  මටත් 

තිශබන්ශන් එකම අත්ෙැකීමක්. එම නිසා ඔයාක මර්ෙන පනත් 
 පිළිබඳව  ඔබතුමමාශ  හෘෙයාක සාක්ිකයාක ෙන්නවා ඇති.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු චාර්ල්සථ නිර්මලනාෙන් මන්ත්රීතුමමා. 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

[பி.ப. 3.59] 
 

ගු ඉ. චාල්සන ියර්මලනාදන් මහයතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, நன்றி! 

குடியியல் நடவடிக்ககமுகறச் சட்டக்மகாகவ திருத்தச்சட்ட 

மூலம் இன்று பாராளுமன்றத்தில் நீதியகமச்சர் அவர்களினால் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்தச் சட்டங்ககளத் திருத்து 

வதிலும் அவற்கற அமுலாக்குவதிலும் ஆர்வம் காட்டுகின்ற 

இந்த அகமச்சும் அரசாங்கமும், இருக்கின்ற சட்டங்ககளச் 

சாிவர நகடமுகறப்படுத்த மவண்டும் என்ற தகாள்கககயக் 

ககடப்பிடிக்கவில்கல என்பகத நான் தகௌரவ அகமச்சர் 

அவர்களின் கவனத்திற்குக் தகாண்டுவர விரும்புகின்மறன். 

இந்த நாட்டில் ஏற்தகனமவ இருக்கின்ற சட்டங்கள் தமாைி 

ாீதியாகமவா அல்லது மத ாீதியாகமவா மவறுபடுத்திப் 

பார்க்கப்படுவதனால் நகடமுகறயில் அகவ பக்கச்சார்பாக  

இருப்பகதக் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. உண்கமயில் 

தற்மபாது நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற சூழ்நிகலகூட, 

இருக்கின்ற சட்டங்ககளச் சாியாக நகடமுகறப்படுத்தாததால் 

உருவாகியிருக்கின்றதா? என்று எண்ணத் மதான்றுகின்றது. 

அதாவது, இருக்கின்ற சட்டங்ககளக் காவல்துகற சாியாக 

நகடமுகறப் படுத்தாகமயினால்தான் இன்று இலங்ககயில் 

இனவாதம் மீண்டும் தகலதூக்கியிருக்கின்றது. ஆனால், 

இனவாதத்கத ஆரம்பத்திமலமய கட்டுப்படுத்த 

மவண்டுதமன்ற மதகவ இந்த அரசாங்கத்திற்கு இருப்பதாகத் 

ததாியவில்கல. தற்தபாழுதும் இந்த அரசாங்கம் இனவாதத்கத 

முற்றுமுழுதாகக் கட்டுப்படுத்துவதற்காகச் தசயற்படுகிறதா 

என்பது மகள்விக்குறியாக இருக்கின்றது. ஏதனன்றால், மநற்று 

இந்த அகவயில் மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் "இனவாதப் 

மபாக்குடன் தசயற்படுகின்றவர்களுக்கு எதிராகச் சட்ட 

ாீதியாக நடவடிக்கக எடுக்கப்படும்" என்று கூறிய சில மணி 

மநரங்களில், தகாழும்பில் அரசியல் ககதிகளுக்குச் சார்பாக 

நகடதபற்ற கூட்டத்தில் இனவாதிகள் தாக்க 

முயற்சித்துள்ளார்கள். உண்கமயில் அரசாங்கம் இந்த 

நாட்டிலுள்ள மக்கள் அகனவகரயும் ஒமர விதமாகப் 

பார்க்குமாக இருந்தால், அது வரமவற்கத்தக்க ஒரு விடயம் 

என்பகதயும் நான் இந்த மநரத்தில் தகௌரவ அகமச்சர் 

அவர்களுகடய கவனத்திற்குக் தகாண்டுவர விரும்புகின்மறன்.   

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, எனக்கு 

முன் மபசிய தகளரவ உறுப்பினர் அவர்கள், இந்தியாவிலிருந்து 

மன்னார் ஊடாக கஞ்சா கடத்தப்படுகின்றததன்றும் அங்கு 

கடற்பகடயினர் குகறவாக இருக்கின்றபடியினால்தான் 

அவ்வாறு தகாண்டுவரக்கூடியதாக இருக்கின்றததன்றும் 

ததாிவித்திருந்தார். நான் அந்தக் கூற்கற வன்கமயாகக் 

கண்டிக்கின்மறன். மன்னார் மாவட்டத்தில் மன்னார் 

தீவிலிருந்து ஒரு மீன்பிடிப் படகு தவளியில் 

தசல்வததன்றாமலா அல்லது தவளியிலிருந்து ஒரு படகு 

உள்மள வருவததன்றாமலா கடற்பகடயினருக்குத் ததாியாமல் 

இருக்காது என்பகதயும் இந்த அகவக்குத் ததாியப்படுத்த 

விரும்புகின்மறன். ஏதனன்றால், எல்லா இறங்குதுகறகளிலும் 

எல்லாக் கடற்ககர ஓரங்களிலும் கடற்பகடயினாின் 

கண்காணிப்பு இருக்கின்றது. அமதமநரத்தில் தமிைீை 

விடுதகலப் புலிகள் இருந்த காலத்தில் இப்படியான கஞ்சாக் 

கடத்தல் நகடதபறவில்கல. எனமவ, தற்மபாது கஞ்சாக் 

கடத்தலுக்குப் பின்னணியில் கடற்பகட இருக்கின்றமதா 

அல்லது அரசாங்கம் இருக்கின்றமதா ததாியாது. ஆனால், 

நிச்சயமாக யாமரா ஒரு பிாிவினர் இந்தக் கஞ்சாக் 

கடத்தலுக்குப் பின்னால் இருக்கின்றனர். அப்படியில்லா 

விட்டால், இப்படிப் தபாியளவில் கஞ்சா கடத்த முடியாது 

என்பகதயும் இந்த அகவக்குக் கூற விரும்புகின்மறன்.   

அமதமநரத்தில், ஒருசில தினங்களுக்கு முன்பு பகளயில் 

தபாலிஸ் வாகனம் மீது துப்பாக்கிச் சூடு நகடதபற்றதாகக் 

கூறுகின்றார்கள். இங்குள்ள சில அரசியல் தகலவர்கள் அகத 

ஒரு பயங்கரவாத நிகழ்வாகக் காட்டுகின்றார்கள். 

உண்கமயில் வடக்கிலிருந்து இராணுவத்கத தவளிமயற்றா 

திருப்பதற்காக அல்லது இந்த அரசாங்கத்தினுகடய 

நிகழ்ச்சிநிரகல அங்கு திட்டமிட்டு நடத்துவதற்காக அல்லது 

ஓர் அரசியல் கட்சியினர் அரசியல் ாீதியாகத் தங்ககள 

முன்னிகலப்படுத்துவதற்காக இந்தச் சம்பவத்கத ஏன் 

நடத்தியிருக்க முடியாது? என்று நான் மகட்க விரும்பு 

கின்மறன்.   

வடக்கு, கிைக்குப்  பிரமதசங்களில் தற்தபாழுது பயங்கர 

வாதம் இல்கல; இனி எப்தபாழுதும் இருக்காது. எங்களுகடய 

மக்கள் தாயகத்தில் தகளரவமாக வாைமவண்டும் என்பதற் 

காகத்தான் எங்களுகடய மபாராளிகள் ஆயுதம் ஏந்திப் 

மபாராடினார்கள். அந்த வககயில் அவர்கள் ஆயுதத்கத 

விரும்பி ஏற்கவில்கல என்பகத நான் இந்த மநரத்தில் 

தசால்லிக்தகாள்ள விரும்புகின்மறன். பகள துப்பாக்கிச் 

சூட்டுச் சம்பவத்துக்கான காரணம் பற்றிய உண்கம 

கண்டறியப்பட மவண்டும். ஏதனனில் அந்தச் சம்பவத்தின் 

பின்னணியில் நிச்சயமாக ஏமதா ஓர் அரசியல் ாீதியான நகர்வு 

இருக்கின்றது. அதாவது, வடக்கிலிருந்து இராணுவத்கதத் 

தற்தபாழுது அகற்றமுடியாத சூழ்நிகல நிலவுகின்றது என்று 

சர்வமதசத்திற்குக் காட்டுவதற்காகவா, அல்லது இலங்ககயின் 

வடக்கு, கிைக்கில் மீண்டும் பயங்கரவாதம் மதான்றிவிட்டது 

என்று கூறி, ஒருசில கட்சிகள் மீண்டும் ஆட்சிகயப் பிடிக்க 

முயற்சி தசய்வதற்காகவா இந்தச் சம்பவம் இடம்தபற்றது 

என்பதுபற்றி நாங்கள் கண்டறிய மவண்டும். ஆனால், இந்த 

உண்கமகயக் கண்டறியாமல், தங்களுகடய அரசியகலத் 

தக்ககவப்பதற்காகச் சில பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 

அல்லது கட்சித் தகலவர்கள் எழுந்தமானமாக ஒவ்தவாரு 

கருத்கத தவளியிட்டுக் தகாண்டிருக்கின்றார்கள். ஆகமவ, 

இந்த உண்கம கண்டறியப்பட மவண்டும். 

அண்கமயில் சாவகச்மசாியில் நடந்த ஒரு சம்பவம்கூட 

தகளரவ நீதியகமச்சர் அவர்களுக்கு ஞாபகமாகத்தில் 

இருக்கும் என்று நான் நிகனக்கின்மறன். அதாவது, கடந்த ஒரு 

வருடத்துக்குள் சாவகச்மசாியில் ஒரு தற்தகாகல அங்கி 

கண்தடடுக்கப்பட்டது. அந்தத் தற்தகாகல அங்கியின் 

பின்னணியில் இராணுவப் புலனாய்வுத் துகறயினர் 

இருந்திருக்கின்றார்கள் என்பகத தகளரவ நீதியகமச்சர் 

அவர்கள் அறிவார் என்று நான் நிகனக்கின்மறன். இங்குள்ள 

ஒருசில அரசியல் கட்சிகள் இந்த நாட்டில் மீண்டுா்ம் 

பயங்கரவாதத்கதத் மதாற்றுவிக்க மவண்டும் என்று 

ஆகசப்படுகின்றன. அதாவது, "இந்த நாட்டில் மீண்டும் 

பயங்கரவாதம் மதான்றிவிட்டது" என்று கூறி, தங்களுகடய 

சுயலாப அரசியகல முன்தனடுப்பதற்காகமவ 

சம்பந்தப்பட்டவர்கள் இப்படியான நகர்வுககள 

மமற்தகாண்டிருக்கின்றனர். உண்கமயில் இவ்வாறானவர் 

ககளக் கண்டறிந்து, மக்களுக்கு உண்கம நிகலகயத் 

ததளிவுபடுத்த மவண்டும். குறித்த சாவகச்மசாிச் 

சம்பவத்தில்கூட இராணுவப் புலனாய்வாளர்கள் ஒருசிலர் 

சம்பந்தப்பட்டிருந்தார்கள் என்பது ததாிந்தும் இந்த அரசாங்கம் 

இன்னமும் அது சம்பந்தமாகத் ததளிவாகச் தசால்லவில்கல. 

ஏதனன்றால் தபளத்த மதமும் இராணுவமும்தான் இந்த 

நாட்டினுகடய ஆட்சி அதிகாரத்கதத் தீர்மானிக்கின்றன. 

தபளத்த மத குருமாாில் எவராவது ஒருவர் தவறிகைத்தால் 

அகத தவளியில் தசால்வதற்கு அரசாங்கம் பயப்படுகின்றது. 

தபளத்த மதத்கத நாங்களும்  மதிக்கின்மறாம். ஆனால், 

குறித்த சிலருகடய நடவடிக்ககககள ஏற்றுக்தகாள்ள 
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முடியாமல் இருக்கின்றது. அமதமபான்றுதான் 

இராணுவத்தினர் தசய்கின்ற ஒருசில மவகலககளயும் 

ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாது. அவர்களின் பிகைககள நாங்கள் 

சுட்டிக்காட்டினால் இராணுவத்திற்கு எதிராக நாங்கள் அகதச் 

தசால்லிவிட்மடாம் என்று நீங்கள் கருதுகின்றீர்கள். 

அதனால்தான் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற இணக்கப்பாடு 

விலகிச்தசல்கின்றது என்பகதயும் தகளரவ நீதியகமச்சர் 

அவர்களுக்கு நான் ததளிவுபடுத்துகின்மறன்.  

 

தகளரவ நீதியகமச்சர் அவர்களிடம் நான் அன்பாகவும் 

விநயமாகவும் ஒரு விடயத்கதச்  தசால்ல விரும்புகின்மறன். 

அதாவது, 2009ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பிருந்மத நீண்ட காலமாக  

- சுமார் பத்து வருடங்கள் - தமிழ் அரசியல் ககதிகள் 

தங்களுகடய குடும்பங்களிலிருந்து பிாிந்து, தனிகமப்பட்டுச் 

சிகறச்சாகலகளில் வாடிக்தகாண்டிருக்கின்றார்கள்.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමමා ක ාාව අවසන් කරන්න. 
 

ගු ඉ. චාල්සන ියර්මලනාදන් මහයතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි   මට විනාඩියාකක කාලයාකක් 
ශෙන්න.  

உண்கமயில் அவர்கள் குற்றம் தசய்திருந்தால் இலங்ககச் 

சட்டப்படி தண்டிக்கப்பட மவண்டும். ஆனால், அவர்கள் பத்து 

வருடங்களுக்கும் மமலாகச் சிகறத்தண்டகனகய அனுபவித்து 

விட்டார்கள். உண்கமயில் இன்று அவர்கள் சமூகத்துடன் 

இகணந்து தங்களுகடய குடும்பங்களுடனும் பிள்கள 

களுடனும் இயல்பாக வாழ்வதற்கு விரும்புகின்றார்கள். 

அவர்கள் அவ்வாறு இகணந்து வாழ்வதற்கு தகளரவ 

அகமச்சர் அவர்கள் இதய சுத்தியுடன் தன்னாலான 

முயற்சிகயச் தசய்ய மவண்டும் என்று மகட்டு, 

விகடதபறுகின்மறன். நன்றி.   

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු (්චාර්යාක  විජයාකොස රාජපක්ෂ අමාතයතුමමා.  

 
ගු සණචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහයතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි  මම පැහැදිලි කිමේමක් කරන්න 

ඕනෑ. We express our regrets.  Of course, the Hon. Prime 
Minister as well as the Minister of Law and Order and 
Southern Development, the Hon. Sagala Ratnayaka 
explained as to how these things happened. In fact, we 
discussed this matter in detail in the Cabinet yesterday. 
The Government took a firm decision to implement the 
law irrespective of race, religion or any other affiliations.  
Therefore, we have certainly given that power to the 
police.  We expect the police to implement the law.  

Then, with regard to the second matter you mentioned, 
of course, we closely work with the TNA Leaders. There 
was a series of cases pending in courts. Therefore, we 
took measures to have a special High Court to decide on 

all these matters. Now, you know that the number has 
been reduced to 45. Since there is a special High Court 
Judge appointed especially for these cases, we hope all 
these will be concluded within the next few months.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Thank you.  

 

ගු ඉ. චාල්සන ියර්මලනාදන් මහයතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි  මට විනාඩියාකක් ශෙන්න.  

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கமள, அனுராதபுரத்தில் 

இருக்கின்ற விமசட நீதிமன்றம் ததாடர்பாக ஒரு கருத்கதச் 

தசால்ல விரும்புகின்மறன். அந்த விமசட நீதிமன்றத்தில் ஆறு 

மாதத்திற்கு ஒருமுகறதான் வைக்குத் தவகணக்காக 

அவர்ககள அகைக்கிறார்கள். உண்கமயில் அரசியல் 

ககதிகளுக்காக உருவாக்கப்பட்ட அந்த விமசட 

நீதிமன்றத்தில், கஞ்சா, 'குடு' மபான்ற cases தான் 

தபரும்பாலும் விசாரகணக்காக எடுக்கப்பட்டு 

சம்பந்தப்பட்டவர்கள் விடுதகல தபற்றுச் தசல்கிறார்கள். 

ஆகமவ, அனுராதபுரம் விமசட நீதிமன்றத்கதத் தாங்கள் 

கவனத்திற்தகாள்ள மவண்டும். அந்த விமசட நீதிமன்றம் 

உருவாக்கப்பட்டதன் பிறகு எத்தகன வைக்கு விசாரகணகள் 

நகடதபற்றிருக்கின்றன? எத்தகன மபருக்குப் பிகண 

வைங்கப்பட்டிருக்கின்றது? என்பகதயும் தகௌரவ அகமச்சர் 

அவர்கள் ததளிவுபடுத்த மவண்டுதமனக் மகட்டுக் 

தகாள்கின்மறன்.  
 

ගු සණචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහයතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Hon. Presiding Member, in fact, I did not refer to the 

Anuradhapura High Court, which is also one of the 
special courts that had been established sometime back. 
That court does not have a lot of cases. In fact, there are 
only a few, maybe 10 or 15, cases. What I referred to was, 
the special High Court that was established in Colombo. I 
will certainly get the numbers in both courts and inform 
you the next day about our plan as to how we dispose of 
all these cases as early as possible.  

 

ගු ඉ. චාල්සන ියර්මලනාදන් මහයතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
அனுராதபுர விமசட நீதிமன்றத்தில் இருக்கின்ற அரசியல் 

ககதிகளின் வைக்குககள தகாழும்பு விமசட நீதிமன்றத்திற்கு 

மாற்ற முடியுமா? என்ற மகள்விகய தகௌரவ அகமச்சாிடம் 

நான் மகாாிக்ககயாக முன்கவக்கின்மறன்.  
 

ගු සණචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහයතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
I will certainly look into that matter and keep you 

informed during the course of next week.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Thank you very much.  

ඊළෙට  ගරු චන්ද්රසිරි ගජදීර  මන්ත්රීතුමමා. 
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[අ.භා. 4.53] 

 

ගු චන්ද්රසිරි ගජදීර මහයතා 
(மாண்புமிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි  අධිකරණ අමාතයතුමමා සිවිල් 

නක් විධ්ාන සංග්රහයාකට  සංශ ෝධ්න රැසක් ඉදිරිපත් කළ අවසථාාශ    
ඒ සිවිල් නක් විධ්ාන සංග්රහශආ කරුණුවලට අමතරව සියාකලුම 
ක්ශෂා්රයාකන් ගැන  පුළුල් ශලස  විග්රහයාකක් කළා. එතුමමා එම  විග්රහයාක 

කරනශකොට - පසු ගියාක කාල පරිච්ශේෙයාක තුමළ අමාතයාං යාක යාකටශත්  
කළ සියාකලු ශද් කියාකනවිට- මට සිතුමශඩු  එතුමමා ශම්ක ොලා ශවන  
එකක ට  යාකන්න  හිතාශගන සැකයාකකින්  කි වා වා ශගයි.  

ගරු ඇමතිතුමමනි  පසුගියාක කාල පරිච්ශේෙයාක තුමළ ඔබතුමමා 
විශ ාෂ ශවනසථකම්; ලලොයි ශලස  ්රතිසංසථකරණ රැසක් ශගනාවා.  
මීට අොළ නැතිවුණාත් අපරාධ් නක් විධ්ාන සංග්රහයාක තුමළ සහ 

නක්කාර පටිපාටීන් කඩිනම් කිමේම සම්බන්ධ්ශයාකන්  විශ ාෂශයාකන් 
අපරාධ් නක් අවම කිමේම සම්බන්ධ්ශයාකන් ගත් පියාකවරයාකන් කිහිපයාකක් 
ගැන කරුණු ශෙකක්  පමණක් කියාකා අොළ විෂයාක ගැන කාා 

කරනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි  පසුගියාක කාලශආ අපි සිදු වීම් 
රාශියාකක් ෙැක්කා. බන්ධ්නාගාරශආ සිට අධිකරණයාකට 
ශගනියාකනශකොට  ්රතිවිරුද්ධ් ශකොටසථ ඔවුන්ශ   විරුද්ධ්වාදීන් 

්රහාරාත්මක  ශලස  මරා ෙැමු අවසථාා තිශබනවා.  මට මතකයි මම 
බන්ධ්නාගාර ්රතිසංසථකරණ ඇමතිවරයාකා හැටියාකට සිටින 
අවසථාාශ ත් මම ශම්  ගැන කාා කළා. විශ ාෂශයාකන් එල්ටීටීඊ 

එකට සම්බන්ධ් අයාක විවිධ් අධිකරණවලට ශගනයාකන 
අවසථාාශ දීත්  "පාතාලයාක"  කියාකා අපි කියාකන - පාතාලයාක කියාකන  
එක අලුත්  එකක් ශනොශවයි.- ඒ වැරදි සම්බන්ධ්ශයාකන් ශගනයාකන 

ක්රියාකාමාර්ගවලදීත් විෙයුත් රම මන්න් ශම් නක් විසඳා ගන්න අක් 
ගණශන් දිනයාකවත් ගන්නට පුළුවන්ෙ කියාකා අපි හිතුමවා.  

ශම් චූදිතයාකන් ශබොශහෝ ශ ලාවට අධිකරණයාකට ශගන යාකනවා. 

නමුත් ඔවුන් ශහොඳටම ෙන්නවා  "ශම් නක්ව විභාගයාකට ගන්ශන් 
නැහැ  ශම් නක්ව කල් යාකන නක්වක්" කියාකලා. ශම් නක්ව විභාගයාකට 
නියාකම නක්වක් ශනොශවයි. ශම් අයාක ශගනියාකන්ශන් දිනයාකක් ලබා 
ගන්න. එතශකොට අනික් ශකොටසථ - ඇත්ත ව ශයාකන්ම ඔවුන්ට 

සතුමරු පිරිසථ - ෙන්නවා  "අෙ ශම් අයාක අධිකරණයාකට එනවා. 
අධිකරණයාකට ්වාට නක් විභාගයාක ත් නැහැ. දිනයාකක් ලබා ගන්න 
තමයි අධිකරණයාකට යාකන්ශන්" කියාකලා. බන්ධ්නාගාරයාක තුමළදී විෙයුත් 

මාර්ගශයාකන් ශම් නක්වලට දිනයාක ලබා ගැනීම සඳහා රමශ ෙයාකක් 
සකසථ කරන්න පුළුවන් නම් එයාක එක් පැත්තකින් ්ර්ිකක වාසියාකක් 
කියාකා මා හිතනවා. අනික් පැත්ශතන් ජීවිත තර්ජන අවම 

කරන්නටත් එයාක ශහාතුමවක් වනවා වාශ ම බන්ධ්නාගාර 
නිලධ්ාරින්ටත් එයින් ශලො  රැකවරණයාකක් ලැශබනවා. ශම් 
කාරණයාක ෙැනට සාකච්ඡා වන කරුණක්.  

ගරු ඇමතිතුමමනි  ශෙවැනි කරුණ හැටියාකට මම ශම් කාරණයාක 
කියාකන්න කැමැතියි. අශප් රශට් තිසථ වසරක් තිසථශසා අධිකරණ 
පද්ධ්තියාක ක්රියාකාත්මක වුශඩු නැහැ; අශප් නීති මේති ක්රියාකාත්මක වුශඩු 

නැහැ. උතුමරට ශවනම අධිකරණයාකක් තිබුණු බව අපි ෙන්නවා. 
ශවනම උසාවි  ශවනම ෙඩුඩන රම තිබුණු යුගයාකක් ශම් රශට් 
තිබුණා. ශකශසා ශවතත් යුද්ධ්යාක අවසාන වුණාට පසථශසා නීතියාක 
සහතික කරන්න  ශම් සියාකලු ජන ශකොට් ාසවල අයිතිවාසිකම් 

සුරක්ිකත කරන්න  සිවිල් නීතියාක  ශද්පළ නීති වාශ ම අපරාධ් නීති 
්රක්ෂා කරන්න අපට ෙැන් කාලයාක එළැ  තිශබනවා. ෙැන් 
ශමතැනදී කවුරුත් කාා කළා වාශ   නැවත ජාතීන් අතර ්ගමික 

ගැටුම් හෙලා  රට ඇතුමශළා ශම් තිශබන සංහිඳියාකාව ශවනසථ වන 
තත්ත්වයාකකට පත් වුශණොත්  අශප් නීතිමයාක උත්සාහවලට  

වනතික ්රයාකත්නවලට බාධ්ා වනවායාක කියාකා මා හිතනවා. ශම්වා 

නීති ොලා ශවනසථ කරන්න පුළුවන් කියාකලා මා වි ථවාස කරන්ශන් 
නැහැ. ්ගමික ්ර ථන පිළිබඳව ශහෝ ජාතීන් අතර තිශබන යාකම් 
විවිධ් ්රතිවිශරෝධ්තා  එක් ජාතියාකක් තවත් ජාතියාකක් පහත් කරලා 
කරන ්රකා  ඇත්ත ව ශයාකන්ම ෙඩුඩන මන්න් ශවනසථ කරන්න 

පුළුවන් ඒවා ශනොශවයි. ශම්ක සොචාරාත්මක ්ර ථනයාකක්. ශම් හා 
බැඳුණු  ශබොශහෝ කරුණු තිශබනවා. ඒ ලක්ෂණ ශවනසථ ශවන්න 
බලපාපු සමාජ  ්ර්ිකක සහ වනතික පෙනම් ශම්ක ඇතුමශළා 

තිශබනවා. ඒ කාරණයාක සම්බන්ධ්ශයාකන් තමයි අෙ අපි කවුරුත් 
කාා කශළා.  

නීතියාක ක්රියාකාත්මක කරන ශකොට ශම් සියාකලු ක්ශෂා්ර දිහා බලලා   

ශම් රශට් සියාකලුම ජන ශකොට් ාසවලට සමාන හිමිකමක් ඇති 
බවත්  කිසිම ජන ශකොටසක් තවත් ජාතියාකකට යාකටත් ශකොටසක් 
ශනොශවයි කියාකන සංකල්පයාකත් නිර්මාණයාක කරමින් කටයුතුම 

කරන්න අපට ශලො  වගකීමක් පැවමේ තිශබනවා. එයාක එශසා 
ශනොතිබුශණොත් උතුමශර් ඇති වන ජාතිවාෙයාක ෙ ණ ශපෝෂණයාක 
කරනවා; ෙ ශඩු ජාතිවාෙයාක උතුමර ශපෝෂණයාක කරනවා. අපි 
ශනොහිතූ විධියාකකට රශට් තත්ත්වයාක ක්රියාකාත්මක වනවා. ඒ 

තත්ත්වයාකන් මත කවර නීති අපි සම්පාෙනයාක කළත් ඒවා නිකම් 
පුසථසක් බවට පත් ශවනවා. ඒ නිසා ජාතික හා ශද් පාලන 
ව ශයාකන් අපට ශලො   වගකීමක් පැවමේ තිශබනවා  ශම් රශට් ජන 

ශකොට් ාසවල මූලික මිනිසථ අයිතිවාසිකම් සුරක්ිකත කරශගන  
මිනිසුන්ට පවත්නා රජයාක ශකශරහි පමණක් ශනොශවයි  සියාකලු 
ජාතීන් ශකශරහි වි ථවාසයාකක් ඇති වන විධියාකට රට හසුරුවන්න. 

ඔබතුමමාශ  සීමාවන් යාකටශත් ඔබතුමමාට කටයුතුම කරන්න පුළුවන් 
බව මා ඔබතුමමාට කියාකනවා. ඊට එහාට යාකන්න බැහැ. නමුත් 
අධිකරණ ක්ශෂා්රශආ වගකීම භාර ඇමතිවරශයාකක් හැටියාකට 

ඔබතුමමාට ශම් සම්බන්ධ්ශයාකන් බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්.  

මා ශම් කාරණයාක කි ශ  ෙැන් අපි නව ්ඩුක්රම 
වයවසථාාවක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන නිසයි. තවමත් ඒ කටයුතුම 

අවසන් නැහැ. ශම් ්ර ථන විසඳන්න විධ්ායාකක බලයාක කියාකන එක 
අතට ගත්තාම අධිකරණයාක ඊට යාකටින් තිශබන්ශන්. විධ්ායාකකයාකට 
කවුරුත් භයාකයි. ඒ නිසා මහා විධ්ායාකක බලයාකක් තිශබන තැනක 
අපට විනි ථචයාකකාරවරුන්ශ  සාධ්ාරණ නක් තීන්දු  ශපොලීසිශආ 

අපක්ෂපාතී හැසිමේම් බලාශපොශරොත්තුම ශවන්න බැහැ.  

ඒක ශලෝකශආම දියුණු සථවභාවයාක. ඒක නිසා ශම් විධ්ායාකක 
ජනාධිපති බලතල අක්කිරිම  ජාතීන් අතර සමානව ජීවත්වියාක හැකි 

බලයාක ලබා දීම ශම් සියාකල්ල පසු ගියාක මැතිවරණ ්රකා නවල අඩංගු 
ශවලා තිබුණා. ශකෝ  තවම ඒවා ක්රියාකාත්මක ශවලා නැහැ ශන්? 
තවම නැහැ. ඇත්ත ව ශයාකන්ම අපිත් බලාශගන හිටියාකා  එශහම 

ශවයි කියාකලා. ෙැන් ශහොඳම අවසථාාවක් රශට් නිර්මාණයාක ශවලා 
තිශබනවා. අපි වි ථවාස කරනවා  ශම් කාලයාක ඇතුමළත ශම් 
්ර ථනවලට විසඳුම් ලැශබයි කියාකලා.  

ශමොකෙ  ශමවර මැතිවරණ ක්රියාකාොමයාක පටන් ගත්ශත්ම එවැනි 
අෙහසක් ඇතුමව. ඒක තමයි රටට දීපු අෙහස.  ශබොශහෝ ශෙශනක් ඒ 
ගැන වි ථවාසයාක තැබුවා. තවම එශහම එකක් සිදු වුශඩු නැහැ. 
ශම්ක ඇදි ඇදී යාකනවා. එශහම ඇදි ඇදී යාකන තත්ත්වයාකක් තුමළ විවිධ් 

ජාතීන් අතර ඒ අවි ථවාසයාක මත ඇති වියාක හැකි ්රතිවිශරෝධ්යාකන් 
උත්සන්න වීම පුදුමයාකක් ශනොශවයි.  

වයවසථාාව කියාකන්ශන් මූලික නීතියාක. මූලික නීතියාක තුමළ 

සාධ්ාරණත්වයාකක් නැත්නම්  ඇත්ත ව ශයාකන්ම මූලික නීතියාක තුමළ 
මානව හිමිකම් සහ සියාකලු ජාතීන් අතර සහශයාකෝගශයාකන් වැඩ කළ 
හැකි ්රශ  යාකක් නැත්නම් ඒකට පසුව එන අුවනීතිවල ්රබලත්වයාක 

අක් ශවනවා. ඒක නිසා මම ඔබතුමමාශගන් ශම් කාරණයාක ඉල්ලා 
සිටිනවා. අපි 5978 සම්මත කළ ශම් විධ්ායාකක බලතල සහිත 
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ජනාධිපති රමයාක ෙැන් අශහෝසි ශවන්න ඕනෑ. ඒක තුමළ තමයි ශම් 

නීතිශආ සථවාධිපතය බිඳ වැටුශඩු. නීතිශආ සථවාධිපතය බිඳ වැටුණු 
තැනක ශමොන නීතිමයාක ්රතිසංසථකරණ ශගනාවත් වැඩක් නැහැ 
ශන්. මම ඒ කාරණයාක ගැන ඊට එහාට කාා කරන්න යාකන්ශන් 
නැහැ. 

ගරු ඇමතිතුමමනි  මම ඔබතුමමාට ශම් කාරණයාක කියාකන්න 
කැමැතියි. විශ ාෂශයාකන්ම  ඔබතුමමා අෙ ඉදිරිපත් කරන ශම් 

සංශ ෝධ්නවලින් නක්කාර්යාක පටිපාටියාක සරල කරමින් නක් ්රමාෙයාක 
වළක්වන්න ක්රියාකා කළත්  ඇත්ත ව ශයාකන්ම ශසාවා ොයාකකයාකන්ට 

ඒශකන් අගතියාකක් ශවන්න ඉඩ ශෙන්න බැහැ.  එකම පරමාර්ායාක 

නක් අක් කිමේම ශවන්න බැහැ. ඒක තුමළ එක පැත්තකින් ශසාවා 
ොයාකකයාකාටත් සහනයාකක් ලැශබන්න ඕනෑ. "ශම් කාර්යාක පටිපාටියාක 

නිසා මට අසාධ්ාරණයාකක් වුණායාක"  කියාකලා ශකශන ට ශනොහිතන 
තැනකට ශම් ක්රියාකාොමයාක ශගශනන්න ඕනෑ.  

මම ශම්ක ශමශහම කි ශ  ශම් කාරණයාක නිසායි. ඔබතුමමා ශම් 

නක් අක් වීම ගැන සංඛ්යා ශල්ඛ්න ඉදිරිපත් කළා. ඔබතුමමා ශහොඳට 
ශහොයාකලා බලන්න  සමහර අධිකරණවල තවමත් නක්කාරවරු නක් 

තීන්දු ලියාකපු නැති තැන් තිශබනවා. එක්ශකෝ  නක්කාරයාකා 
ශවනසථශවන තැන්වල -මාරුශවන ශවලාශ - අර ගත්තුම තීන්දුව 

තවම ලියාකලා නැති අවසථාා තිශබනවා. සමහර නක්කාරවරු 
තීන්දුවක් ලියාකන්න බයාකයි. තීන්දුව ශෙනවා  ඒක හරියාකට විග්රහ කරලා 

ලියාකන්න බැහැ. ඒවායිුවත් ්රමාෙ ඇති වී තිශබනවා. අශනක් ඒවා 

විතරක් ශනොශවයි. එශහම ඒවාත් ශම් රශට් අධිකරණවල ශකොච්චර 
තිශබනවාෙ කියාකලා බලන්න. ඒක නිසා මම ශම් කාරණයාක මතක් 

කරන්න කැමැතියි. ඇත්ත ව ශයාකන්ම ශමශහම තිශබන ශම් 
සථවභාව යාක ශවනසථ ශවන්න ඕනෑ. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමමාට තව විනාඩියාකක කාලයාක යි තිශබන්ශන්. 

 
ගු චන්ද්රසිරි ගජදීර මහයතා 
(மாண்புமிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ෙැන් සමහර විනි ථචයාකකාරවරු ඉන්නවා  නීතිපති 

ශෙපාර්තශම්න්තුමවත් එක්ක සහශයාකෝගයාකක් නැහැ. එශහම 

සහශයාකෝගයාකක් නැතුමව  ශකටිශයාකන් නක් ඉවර කර ගැනීම පිළිබඳව 
සාකච්ඡාවක්  සංවාෙයාකක් නැති තැනක ඒ ක්රියාකාවලියාක සාර්ාක 
ශවන්ශන් නැහැ.  

මම ශම් කාරණයාක කියාකන්ශන් අපහාස කිමේමට ශනොශවයි. හැම 

චරිතයාකක්ම එක වාශ  නැහැ. විවිධ් මශනෝ භාවයාකන් තුමළයි 
එකිශනක්ශකනා ඉන්ශන්. අධිකරණයාක තුමළ ගැටලු විසඳන්න ඉන්න 
විනිසුරුවරුන් පවා අත්තශනෝමතික විධියාකට හැසිශරනවා නම්  

සමහර ශවලාවට නීතිඥවරයාකාශ  ්රකා යාකකට කන් ශෙන්ශන් 
නැත්නම්  අශනක් නිලධ්ාරින් හා ශසාවකයාකන් එක්ක සුහෙීලලීව ඒ 
පටිපාටි ඉසථසරහට ශගන යාකන්ශන් නැත්නම් ඒවාත් ශම්කට 

බලපානවා.  

ඒ කියාකන්ශන්  මශනෝ මූලික කාරණා බලපානවා. ඒ නිසා 
ඇමතිතුමමනි - [බාධ්ා කිමේමක්] 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි  ෙැන් කාාව අවසන් කරන්න. 

ගු චන්ද්රසිරි ගජදීර මහයතා 
(மாண்புமிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි  මට තව විනාඩි ශෙකක් 

ශෙන්න. 

ශම් සියාකල්ල අපට හෙන්න බැහැ. නමුත් ශම්වා අවම ශවන්න 

ඕනෑ.  

අවසාන ව ශයාකන්  මම ශම් කාරණයාක කියාකනවා. ශම් ගැන මම 
මීට කලින් ෙවසකත් කාා කළා. රශට් ්ර්ිකක සංවර්ධ්න 

ක්රියාකාවලියාක සඳහා හුොක් රටවල් එක්ක අපි ශම් දිනවල වාණිජ 
ගිවිසුම්වලට එළශ නවා. ඇමතිතුමමා ශබ්රුම්කාර ්යාකතන ගැන 
කි වා. අපි ජාතයන්තර ශබ්රුම්කාර ්යාකතනයාකක් නිර්මාණයාක 
කරලා තිශබනවා. නමුත්  එවැනි ්යාකතන තිබුණාට නීතිඥවරු 

ශගශනන්න ශවන්ශන් පිට රටකින් නම්  රට උකසථ තියාකන්න 
ශවනවා. මම  නම් කියාකන්න යාකන්ශන් නැහැ. පසුගියාක කාලශආ 
සමහර ශබ්රුම්කාර ්යාකතනවලට අශප් රට ගියාකා. ඒවාට විශද්  

නීතිඥවරු තමයි සම්බන්ධ් කර ගත්ශත්. ශම් වාණිජ සථවභාවයාක මත 
ශලෝකශආ ගුව ශෙුව සිදු ශවද්දී  ගිවිසුම්වලට එද්දී  වාණිජ නීතීන් 
පිළිබඳ - ශබදුම් නක් විතරක් ශනොශවයි  සිවිල් නක්  මශහසථ්රාත් 

අධිකරණවල තිශබන නක් විතරක් ශනොශවයි - ශලෝකයාක පුරා ඇති 
ශවන ශවනසථකම් එක්ක පහළ මට්ටශමන් අශප් පෙනම සකසථ 
කශළා නැත්නම්  නීති අධ්යාපනශආ ඉඳලා ඒකට ගැළශපන 

මිනිසථසු අපි හැදුශ  නැත්නම්  ඒ ශවුවශවන් නීතිපති 
ශෙපාර්තශම්න්තුමශවන් කටයුතුම ූරොනම් කශළා නැත්නම්  අපි 
බලාශපොශරොත්තුම වන නක් ්රමාෙවීම් අක් කර ගන්නට ගන්නා 
ක්රියාකාමාර්ගවලින් වුණත් ්ර්ිකක අවාසි සිදු ශවන්න පුළුවන්. යාකම් 

කිසි ගිවිසුමකදී  යාකම් සංවර්ධ්න ක්රියාකාවලියාකකදී ලාභ-අලාභ ගැනත් 
බලන්න ශවනවාශන්. ශමොකෙ  අවසාන විග්රහශආ ශකටුම්පත 
හෙලා නීතිපති ශෙපාර්තශම්න්තුමවට ශයාකොමු කරනවා  ''ඕක ඉක්මන් 

කරන්න  ඉක්මන් කරන්න. නැත්නම් ශම් ්ශයාකෝජකයාකන් පැනලා 
යාකනවා'' කියාකලා. ශකොශහොම හරි ශම්ක ඉක්මන් කරනවා. නමුත්  
ශම්ක ඇතුමශළා තිශබන ඒවාවත් හරියාකට බලන්ශන් නැහැ. ශම් 

තිශබන විවිධ් ගැටලු ගැන කාා කරන්න ගිශයාකොත් ශලො  කාලයාකක් 
යාකනවා. විනාඩි ෙහශයාකන් ශම්වා කියාකන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමමනි  ඔබතුමමා ගන්නා උත්සාහයාක අපි අගයාක කරන 

අතර  හරියාකට අතට නාඩි ශනොවැටුණු තව කරුණුත් තිශබන නිසා 
ඒවා ශකශරහිත් අවධ්ානයාක ශයාකොමු කරන්නයාක කියාකා ඉල්ලා සිටිමින් 
මම නිහඬ වනවා. 

 
[අ.භා. 4.28] 

 
ගු තලතා අුරගක රල මහය් ය:ය සවිගද්ශ් රැකියා 

අමාතයුරය:ය  
(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அத்துமகாரல - தவளிநாட்டுத் 

ததாைில்வாய்ப்பு அகமச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign 
Employment) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි  අධිකරණ අමාතය හා බුද්ධ් 

 ාසන අමාතය  ගරු විජයාකොස රාජපක්ෂ මැතිතුමමා කාලයාකට 
අව ය  ශනොශයාක ත් නක් කටයුතුමවල ්රමාෙවීම් අක් කර ගන්නට 
අව ය කරන සංශ ෝධ්න කිහිපයාකක් සිවිල් නක් විධ්ාන සංග්රහයාකට 

ඉදිරිපත් කිමේම ගැන එතුමමාට සථතුමතියාක පුෙ කිමේමට ශමයාක අවසථාාවක් 
කර ගන්නවා. සාමානයශයාකන් අශප් රශට් රමශආ හැටියාකට නක්ව 
සිවිල් ෙ  අපරාධ් ෙ කියාකලා නැහැ  මුවසථසශයාකක් නක්වකට 

පැටශලන්න අකමැතියි කියාකලා අපි ෙන්නවා. නක්වක් දීර්  
ව ශයාකන් පැවශතනවා වාශ ම  දිගින් දිගටම උසාවි යාකන්න 
මිනිසුන්ශ  ශලො  අකැමැත්තක් තිශබනවා. ඒකට ශහාතුමව තමයි  

713 714 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

ශබොශහෝ ශ ලාවට නක් කටයුතුමවලට සම්බන්ධ් වුණාට පසථශසා 
සෑශහන කාලයාකක් ඒ ශවුවශවන් හැම ශකශන ටම නාසථති 
කරන්න සිදුවීම. එවන් ශ ලාවක ගරු ඇමතිතුමමා ඉතාම 

උනන්දුශවන් කටයුතුම කරලා  සියාකලු ශෙනාශ ම සහශයාකෝගයාක 
අරශගන ශම් ඉදිරිපත් කළ සංශ ෝධ්න ගැන අපි සන්ශතෝෂ 
ශවනවා. 

අශප් රශට් නීතියාක තුමළ පුද්ගල අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධ්ශයාකන් 
පවතින ්රධ්ාන කාර්යාක පටිපාටික නීතීන් අඩංගු අපරාධ් නක් විධ්ාන 
සංග්රහයාකත්  සිවිල් නක් විධ්ාන සංග්රහයාකත් තිශබනවා. පුරවැසියාකන්ට 
මානසික සහ කායික ව ශයාකන් වන ීඨඩාවන් සහ ඒ අයාකට සිද්ධ් වන 
ශනොශයාක ත් හානි සම්බන්ධ්ශයාකන් අපරාධ් නක් විධ්ාන සංග්රහයාක 
බලපානවා වාශ ම  චංචල  නි ථචල ශද්ශපොළ සහ වවවාහක 
අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධ්ශයාකන් සිවිල් නක් විධ්ාන සංග්රහයාක 
බලපානවා. 

ෙහනවවන  ත වර්ෂශආ විතර -5889- ශම් පනත ්රම්භ කරපු 
කාලශආ ඉඳලා ශම් ශවන ශකොට කිහිප වතාවක් ශම් පනතට 
සංශ ෝධ්න එකතුම කර තිශබනවා. 

සිවිල් නක් විධ්ාන සංග්රහයාක ගත්තාම එයාක ක්ශෂා්ර ගණනාවකට 
ශනොශයාක ත් විධියාකට  පුළුල්ව බලපානවා. නි ථචල හා චංචල 
ශද්පළ  මූලයමයාක කටයුතුම  වවවාහික කටයුතුම -දික්කසාෙ- ්දී 
හැම එකක් සම්බන්ධ්ශයාකන්ම සිවිල් නක් විධ්ාන සංග්රහයාක අපට 
ඉතාම සමීප බවක් ෙක්වනවා. ඒ නිසා සංශ ෝධ්න ඉදිරිපත් කරන 
ශකොට හැම තිසථශසාම නක්වලට සම්බන්ධ් වන අයාකශ  පැත්ශතන් 
බලලා තමයි සංශ ෝධ්න ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. සිවිල් නක් විධ්ාන 
සංග්රහයාක අුවව නක්ව පටන් ගන්නශකොටම ඒ සඳහා වි ාල මුෙලක් 
වැයාක කරන්න ශවනවා. මුද්ෙර ගාසථතුමවලට වාශ ම නීතිඥවරු -
instructing attorneysලා- retain කර ගන්න මුෙල් වියාකෙම් කරන්න 
ශවනවා. සාමානයශයාකන් අශප් වාශ  රටක අවුරුදු 4ක්  50ක්  
54ක්  20ක්  24ක් වාශ  දීර්  කාලයාකක් තිසථශසා නක්වක් 
පවත්වාශගන යාකන ශකොට ඒ වාශ  වි ාල මුෙලක් වියාකෙම් කරන්න 
වුණාම ජනතාවට ඒ සම්බන්ධ්ශයාකන් ශලො  ීඨඩනයාකකට මුහුණ 
ශෙන්න සිද්ධ් ශවනවා. ශම් ශවලාශ දී සිවිල් නක් විධ්ාන සංග්රහශආ 
27  29  79  80  93 සහ 440 වැනි වගන්ති ගණනාවක් 
සංශ ෝධ්නයාක කරන්න යාකනවා. මුලදීම නීතිඥවරශයාක ට විෙයුත් 
තැපැල් ලිපිනයාක ඇතුමළත් කිමේශම් අයිතියාක ලබා දීශමන් ශල්ඛ්න 
ඉදිරිපත් කිමේමට සහ ශල්ඛ්න හුවමාරු කර ගැනීමට අවසථාාවක් 
ලැශබනවා. ඒ මන්න් අෙ පවතින සාමානය රමශ ෙයාක අුවව තැපැල් 
මන්න් ශහෝ  රියාකර් ශසාවයාක මන්න් එම කටයුතුම කිමේම සඳහා ගත 
වන කාලයාකට වඩා අක් කාලයාකක් ගතවීමත් එක්ක නක් කටයුතුම 
්රම්භ කිමේම ඉක්මන් ශවනවා.  

නක් කටයුතුම ්රමාෙයාක අවම ශවනවා වාශ ම ශල්ඛ්න ඉදිරිපත් 
කිමේශම්දී ශලො  වියාකෙමක් ෙැමේමට සිදු ශනොවීම නිසා ඒ 
පාර් ථවයාකන්ට ්ර්ිකක වාසියාක ත් ලැශබනවා. ශමොකෙ අපි ෙන්නවා  
අෙ ශල්ඛ්නයාකක් ඉදිරිපත් කරන්න ගියාකාම ශමොන තරම් වි ාල 
මුෙලක් වියාකෙම් කරන්න ශවනවාෙ කියාකලා. ඒ වාශ ම නක් 
පාර් ථවයාකන්ට නීතයුවකූල නිශයාකෝජිතයින් නම් කිමේම කියාකන එක 
ශබදුම් පනතට ඇතුමළත් ශවලා තිශබන ශෙයාකක්. එයාක සිවිල් නක් 
විධ්ාන සංග්රහයාකට ඇතුමළත් කිමේශමන්  ශකශනක් මියාක ගිශයාකොත් තවත් 
ශකශනක් ්ශද්  කරන්න යාකන කාලයාක අක් ශවනවා. ඒකත් 
ඇත්තටම වැෙගත් සංශ ෝධ්නයාකක් හැටියාකටයි අපි ෙකින්ශන්. ඒ 
සංශ ෝධ්නයාක නිසා ඒ ශවුවශවන් තුමන් ශෙශන ශ  නම් ඉදිරිපත් 
කරන්න අොළ පාර් ථවයාකන්ට පුළුවන්කම ලැබී තිශබනවා. ඒ 
වාශ ම ඒ සංශ ෝධ්නශයාකන් නක්ශ  සාක්ිකවලට අොළ ශල්ඛ්න 
දිවුරුම් ්රකා යාකකින් නක්වට ්ශද්  කරන්න අවසථාාව ලැබී 
තිශබනවා. ඒ වාශ ම නක්ව පටන් ගන්න ඉසථසර ශවලා -නක්වට 
පුර්වගාමිකව- සමායාකක් ඇති කරලා  එකෙතාවක් ඇති කරලා  
නක්ව දිගට ශගන යාකන්ශන් නැතුමව සමාොන කරන්න පුළුවන්ෙ 

කියාකලා බලන තත්ත්වයාකකට සිවිල් නක් පටිපාටියාක ශවනසථ කිමේම 
තුමළිුවත් වි ාල වාසියාකක් ලැශබනවා. ඒ සියාකලුම වාසි ලැශබන්ශන් 
ඒ නක්වලට සම්බන්ධ් වන උෙවියාකටයි.  

ගරු ඇමතිතුමමා දීර්  කාලීන නීතිඥවරයාක  හැටියාකට  ජනාධිපති 
නීතිඥවරයාක  හැටියාකට ලබා තිශබන පළපුරුද්ෙත් එක්ක ශම් ගැටලු 
සහගත ශද්වල් පිළිබඳ ශහොඳ අධ්යයාකනයාකක් කරලා තමයි ශම් හැම 

ශෙයාකක්ම ඉදිරිපත් කරලා තිශබන්ශන්.  අපි තවත් ටිකක් ඉසථසරහට 
ගිහිල්ලා බලන ශකොට - 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අමාතයතුමමියාකනි  ඔබතුමමියාකට ලැබී තිශබන කාලයාක අවසන්. 

 

ගු තලතා අුරගක රල මහය් ය:ය  
(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அத்துமகாரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ශහොඳයි.  

අපි ශම් ශවලාශ  ගරු ඇමතිතුමමාශගන් ඉල්ලීමක් කරන්න 
ඕනෑ. උසාවිවල තිශබන කාර්යාක මඩුඩල හිෙයාක වාශ ම නීතිපති 

ශෙපාර්තශම්න්තුමව ශවුවශවන් ශපනී සිටින නීතිඥවරුන්ටත්  එහි 
වැඩ කටයුතුම කරන අයාකටත් ශනොශයාක ත් ්ර ථන තිශබනවා. 
උොහරණයාකක් හැටියාකට කි ශවොත්  නීතිපති ශෙපාර්තශම්න්තුමශවන් 

රත්නපුරයාකට යාකන නීතිඥ මහත්වරුන්ට ඉන්න තැනක් නැහැ. 
එතශකොට ඒ අයාක නවතින්න ඕනෑ තවත් කාශ  ශහෝ උෙ ශවන් 
ශහොයාකා ගන්නා තැන්වලයි. ඒ නිසා ශනොශයාක ත් අපහසුතාවලට ඒ 

අයාක මුහුණ පානවා. නීතිපති ශෙපාර්තශම්න්තුමශ ත් ඉන්ශන් 
මුවෂයයාකන්ශන්. ඒ නිසා ඒ පහසුකම් ලබා දීමත් වැඩිදියුණු 
කරනවා නම් ඇත්තටම අපට ඒ ගැන  සන්ශතෝෂ ශවන්න පුළුවන් 
ගරු ඇමතිතුමමනි.      

ඒ විතරක් ශනොශවයි  ගරු ඇමතිතුමමනි. අශප් දිසථ්රික්කශආ 
නම් හැම උසාවියාකක් වාශ ම ශබොශහොම අබලන් තත්ත්වශආයි 
තිශබන්ශන්. ශමොකෙ  ඒ ශගොඩනැන්ලි අවුරුදු 30කට  40කට විතර 

ඉසථසර හොපු ඒවා නිසා. ඒවාශආ ගබඩා කාමරවල ඉඩ පහසුකම් 
මදි. ඒ වාශ  ශගොඩක් ගැටලු තිශබනවා. ඉතින් ශම් සංශ ෝධ්න 
කරන ගමන්ම ගරු ඇමතිතුමමා තව වැඩිපුර ්රතිපාෙන ශහොයාකා 

ශගන අපට ඒ පහසුකම් ලබා ශෙන්නත් සහශයාකෝගයාක ලබා ශෙයි 
කියාකා මා වි ථවාසයාක කරනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි  මට 
කාලයාක ලබා දීම සම්බන්ධ්ශයාකන් ඔබතුමමාට සථතුමතිවන්ත ශවමින් 

මශ  කාාව අවසන් කරනවා. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොම සථතුමතියි. මීළෙට ගරු එසථ. ශ්රීතරන් මන්ත්රීතුමමා.  

ඊට ශපර කවුරුන් ශහෝ ගරු මන්ත්රීවරයාක  ගරු ලකී ජයාකවර්ධ්න 

මන්ත්රීතුමමාශ  නම මූලාසනයාක සඳහා ශයාකෝජනා කරන්න. 
 

ගු ඒ.ඩී. සුසිල් ගප්රාමජයන්ත මහයතා සවිදයා  තාක්ෂණ හයා 
පර්ග ෂණ අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு  ஏ.டி. சுசில் பிமரமஜயந்த - விஞ்ஞான, 

ததாைில்நுட்ப மற்றும் ஆராய்ச்சி அகமச்சர்) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of  Science, 
Technology and Research) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි  "ගරු ලකී ජයාකවර්ධ්න 

මන්ත්රීතුමමා ෙැන් මූලාසනයාක ගත යුතුමයාක" යි මා ශයාකෝජනා කරනවා. 
 

ප්රශ්නනය විමසන ලිනන්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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අනුරුව ගු එඩ්වඩ් ගුණගසාකර මහයතා  මූලාසනගයන් ඉව්  
වූගයන්, ගු ලීම ජයවර්ධාන මහයතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு எட்வட் குணமசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலமவ, மாண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன 

அவர்கள்   தகலகம வகித்தார்கள். 

       Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the 
Chair, and  THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
[பி.ப. 4.38] 

 

ගු එසන. ශ්රීතරන් මහයතා 
(மாண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

மநற்கறய தினம் நான் இந்த மன்றிமல, வித்தியாவின் தகாகல 

ததாடர்பாக யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்தபறும் வைக்கு trial-at-bar 

முகறயில் தகாழும்பிமல நகடதபறவிருப்பதாகவும் 

அவ்வாறில்லாமல் அதகன யாழ்ப்பாணத்திமலமய 

நடத்துமாறும் மகட்டிருந்மதன். அதற்கு அகமவாகவும் அதற்கு 

முன்னர் தசன்ற வாரம் நான் ஜனாதிபதிக்கு எழுதிய கடிதத்தின் 

அடிப்பகடயிலும் இன்கறய தினம் பத்திாிகககளிமல ஒரு 

தசய்திகயப் பார்க்க முடிந்தது. அதாவது, "வவுனியா மமல் 

நீதிமன்ற நீதிபதி, திருமகாணமகல மமல் நீதிமன்ற நீதிபதி, 

யாழ்ப்பாணம் மமல் நீதிமன்ற நீதிபதி ஆகிய மூவருகடய 

தகலகமயில் trial-at-bar முகறயிமல அந்தக் தகாகல வைக்கு 

யாழ்ப்பாணத்திமல விசாாிக்கப்படும்" என்றிருந்தது. அந்த 

நடவடிக்ககக்காக நான் அகமச்சர் அவர்களுக்கு நன்றிகயத் 

ததாிவித்துக்தகாள்கின்மறன்.  

மிக முக்கியமாக, வித்தியாவின் தகாகல 

வைக்ககப்மபாலமவ இன்னுதமாரு தகாகல வைக்கு உண்டு. 

அதாவது, கிட்டத்தட்ட ஓர் ஆண்டுக்கு முன்னர் 

யாழ்ப்பாணத்திமல இரண்டு பல்ககலக்கைக மாணவர்கள் 

இரவு மநரம் மமாட்டார் கசக்கிளிமல தசன்றமபாது, 

தபாலிஸாரால் சுட்டுப் படுதகாகல தசய்யப்பட்டார்கள். 

அவ்வாறு சுட்டுக் தகாகல தசய்யப்பட்ட அந்த 

மாணவர்களுகடய வைக்கு இன்றுவகர கிடப்பிமல 

மபாடப்பட்டிருக்கின்றது. அவர்களில் ஒரு மாணவன் 

கிளிதநாச்சிகயச் மசர்ந்தவர்; மற்கறய மாணவன் 

சுன்னாகத்கதச் மசர்ந்தவர். இரண்டு மாணவர்களும் 

பல்ககலக்கைகத்தில் மிக விகனத்திறனுகடயவர்களாக 

இருந்தார்கள். இவர்கள் இரவு மநரம் பயணம் 

தசய்கின்றமபாமத சுட்டுக் தகாகல தசய்யப்பட்டார்கள். 

ஆனால், இதுவகர அவர்கள் தபாலிஸாரால் 

சுடப்பட்டதற்கான காரணங்கள் தசால்லப்படவில்கல; 

அவர்களுக்கான நீதி கிகடக்கவில்கல. ஆகமவ, இந்த வைக்கு 

நீண்டகாலம் இழுத்துச் தசல்லப்படாமல் அவர்களுக்கான நீதி 

கிகடப்பதற்கு விகரவான நடவடிக்கககள் மதகவ என்பகத 

நான் இந்த இடத்திமல தசால்லிகவக்க விரும்புகின்மறன்.  

முக்கியமாக, எனக்கு முன்னர் இங்கு மபசிய 

எதிர்க்கட்சிகயச் மசர்ந்த ஓர் உறுப்பினர் அண்கமயில் 

பகளயிமல, பயங்கரவாதிகளால்தான் ஒரு தாக்குதல் 

நகடதபற்றதுமபால குறிப்பிட்டிருந்தார். ஆனால், இன்று 

இலங்ககயின் பல பகுதிகளிலும் துப்பாக்கிச் சூட்டுச் 

சம்பவங்கள் நகடதபறுகின்றன. குறிப்பாக, சிகறச்சாகல 

வாகனத்தில் சிகறக்ககதிகள் தகாண்டுதசல்லப்பட்டமபாது 

துப்பாக்கித் தாக்குதல் நடத்தியதன்மபாில் அதிமல தசன்ற 

தபாலிஸாரும் இறந்திருக்கின்றார்கள்; ககதிகளும் 

இறந்திருக்கின்றார்கள். ததன்பகுதியிமல பல இடங்களில் 

தபாலிஸாருக்கு எதிராகவும் மற்றும் பல்மவறுபட்டவர்களின் 

தனிப்பட்ட விடயங்கள் சம்பந்தமாகவும் துப்பாக்கிச் சூட்டுச் 

சம்பவங்கள் நகடதபறுகின்றன. ஆனால், வடக்கிமல 

எவ்வாறு இந்தத் துப்பாக்கிச் சூட்டுச் சம்பவம் நகடதபற்றது? 

அதிலும் அங்மக தசன்ற தபாலிஸாருகடய வாகனத்துக்கு 

எந்தச் மசதமும் ஏற்படவில்கல; தபாலிஸார் எவரும் 

காயப்படவுமில்கல. யாமரா ஒளித்திருந்து ாி- 56 

துப்பாக்கியால் அங்கிருந்த, railway திகணக்களத்திற்குச் 

தசாந்தமான பாதுகாப்புப் தபட்டகத்தின்மீது நான்கு 

தடகவகள் சுட்டதாகச் தசய்திகள் மட்டுந்தான் 

தவளிவந்திருக்கின்றன.  

இந்தச் சம்பவம் எப்படி நடந்தது? இது ததாடர்பாக 

மவறுவககயான பிரசாரங்கள் முன்தனடுக்கப்படுகிறது. 

அதாவது, மீண்டும் பயங்கரவாதிகள் - மபாராளிகள் 

வந்துவிட்டார்கள் என்ற தசய்திககளச் தசால்ல முகனவது 

ஏன்? அதிலும், தமிழ் மக்கள் தகாத்துக்தகாத்தாகப் 

படுதகாகல தசய்யப்பட்ட நாகள நிகனவுகூர்ந்த கடந்த 

18ஆம் திகதி இரவுதான் இந்தச் சம்பவம் 

நகடதபற்றிருக்கின்றது. வடக்கு, கிைக்கிமல 1,50,000க்கும் 

மமற்பட்ட இராணுவத்தினர் குவிக்கப்பட்டிருக்கின்ற 

நிகலயில், எங்கு பார்த்தாலும் இராணுவம், கடற்பகட , 

விமானப் பகடயினர்  தமிழ் மக்களுகடய ஏராளமான 

நிலங்ககளயும் தம்வசம் கவத்துக் தகாண்டிருக்கின்ற சூைலில், 

அவர்ககளயும் மீறி இவ்வாறான சூட்டுச் சம்பவங்கள் 

எவ்வாறு நகடதபற முடியும்? 2009ஆம் ஆண்டுக்குப் பிற்பாடு 

விடுதகலப் புலிகள் எவ்வித துப்பாக்கிச் சூட்டுச் 

சம்பவங்ககளமயா அல்லது அரச பகடகள்மீது 

தாக்குதல்ககளமயா மமற்தகாண்டதற்கான எந்த ஆதாரமும் 

இல்கல. இப்படியான ஒரு சூைலில் கடந்த 18ஆம் திகதி இரவு 

பகளயிமல நடந்த சம்பவத்கத, புகனயப்பட்ட அல்லது ஏமதா 

ஒரு வககயில் கட்டிவிடப்பட்ட ஒரு ககதயாகத்தான் நாங்கள் 

பார்க்கிமறாம்.  

ஏற்தகனமவ பல தடகவகள் இங்கு பல்மவறுபட்ட 

பிரச்சிகனகள் தசால்லப்பட்டிருக்கின்றன. ஒரு பயங்கரவாதப் 

பிரச்சிகனமபால தமிழ் மக்களுகடய உாிகமப் 

பிரச்சிகனயானது படம் காட்டப்படுகின்றது. அமதமநரத்தில், 

அவர்களுகடய பிரச்சிகனககளத் தீர்த்துகவப்பதற்கான 

முயற்சிகள் மமற்தகாள்ளப்படுவது மிக மந்தகதியாக 

இருக்கின்றது. இந்த நிகலகமகள் மாற்றப்பட மவண்டும். 

முன்னாள் இராணுவத்தளபதி சரத் தபான்மசகா அவர்கள்கூட, 

"யாழ்ப்பாணத்திமல நடந்த சம்பவத்கதப் மபான்று 

ததன்பகுதியில்கூட பல சம்பவங்கள் நகடதபறுகின்றன; அது 

அப்படியான ஒரு சம்பவமாக இருக்க முடியாது" என்று 

குறிப்பிட்டிருந்தார். மிக முக்கியமாக இது கருத்திமல 

எடுக்கப்பட மவண்டும். கடந்த 19ஆம் திகதி மக்ககளப் 

பயமுறுத்துவதுமபால, இரும்புத் ததாப்பிகள் அணிந்த 

ஆயிரக்கணக்கான இராணுவத்தினர் குவிக்கப்பட்டு, ஓர் 

இராணுவ நடவடிக்ககக்கு உட்படுத்தப்பட்ட பிரமதசம் 

மபாலமவ  பகளப் பகுதி காட்சியளித்திருந்தது. இந்த 

விடயங்ககளக் கவனத்திமல தகாள்ளமவண்டும்.  

இலங்ககயிமல இப்தபாழுதும் பயங்கரவாதத் 

தகடச்சட்டம் நகடமுகறயிமல இருக்கிறது. அந்தத் தகடச் 

சட்டம் நகடமுகறயிமல இருக்கிறதபாழுது புதியததாரு 

பயங்கரவாதத் தகடச் சட்டத்திற்கான நகடமுகறகள் 

அகமச்சரகவயிமல சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருப்பதாக நாங்கள் 

தசய்திகளினூடாக அறிகின்மறாம். இலங்ககக்கு 

பயங்கரவாதத் தகடச் சட்டம் ஏன் மதகவப்படுகிறது? இன்று 

அவ்வாறானததாரு சட்டம் தகாண்டுவருவதற்கு அவசியம் 

இருக்கிறதா? இலங்ககயிமல பயங்கரவாதம் இல்கல, யுத்தம் 

இல்கல என்றால், அவ்வாறானததாரு சட்டத்கதக் 
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தகாண்டுவரமவண்டிய மதகவ என்ன? எனமவ, இந்த 

விடயங்கள் ஆராயப்பட மவண்டும். இருக்கின்ற சட்டத்கத 

நீக்கிவிட்டு, அதகன இன்தனாரு வடிவத்தில், இன்னும் 

அதிகமான அதிகாரங்ககளப் புகுத்திய ஒரு சட்டமாகக் 

தகாண்டுவருவதன்மூலம் இகளஞர், யுவதிகள் மீண்டும் 

வலுக்கட்டாயமாக ஓர் இராணுவ வன்முகறக்குள் அல்லது 

இராணுவ அரச பகடகளின் இயந்திரத் தளத்துக்குள் 

உள்வாங்கப்படுவார்கள். அவ்வாறு நகடதபறுமானால், அது 

இந்த நாட்டின் நீதி நிர்வாகத்துக்குச் சாதகமானதாக 

இருக்குமா? என்பகதத் தயவுதசய்து புாிந்துதகாள்ள 

மவண்டும். "இந்த நாட்டிமல சமாதானம் மவண்டும், சம 

உாிகம மவண்டும், மக்கமளாடு ஒரு கூட்டாட்சி" என்ற 

தசாற்பிரமயாகங்கள் மபசப்படுகின்றதபாழுது, பயங்கரவாதத் 

தகடச் சட்டமும் இன்தனாரு வடிவத்தில் தகாண்டுவரப்படும் 

என்றால், அது இந்த நாட்கடச் சாியான ஓர் இயங்கு 

நிகலக்குக் தகாண்டுதசல்லுமா? என்பகத நாங்கள் 

அகனவரும் சிந்திக்கமவண்டும். ஆகமவ, இருக்கின்ற 

பயங்கரவாதத் தகடச் சட்டம் நீக்கப்படமவண்டுமம தவிர, ஒரு 

புதிய பயங்கரவாதத் தகடச் சட்டம் 

தகாண்டுவரப்படமவண்டிய அவசியம் இல்கல 

என்பகதத்தான் நான் இந்த இடத்திமல குறிப்பிட 

விரும்புகின்மறன்.  

இங்மக நீதி அகமச்சர் அவர்கள் இருக்கிறார் . 

சிகறச்சாகலகள் மறுசீரகமப்பு, புனர்வாழ்வளிப்பு, 

மீள்குடிமயற்ற அகமச்சர் அவர்களும் இருக்கிறார். நாங்கள் 

சிகறச்சாகலகள் மறுசீரகமப்பு அகமச்சாிடம் அரசியல் 

ககதிகளின் விடுதகல பற்றிப் பல தடகவகள் 

மபசியிருக்கிமறாம். இதுபற்றிப் மபசினால், அவர் அந்தத் 

தகலயிடிகயத் தாங்க முடியாமல் தகலயிமல கக கவப்பார். 

முக்கியமாக, கண்டியிலுள்ள தும்பகற சிகறச்சாகல, 

நீர்தகாழும்பு சிகறச்சாகல, தவலிக்ககடச் சிகறச்சாகல, 

தமகசின் சிகறச்சாகல உட்பட மஹர, மட்டக்களப்பு, 

அனுராதபுரம், பதுகள, யாழ்ப்பாணம் ஆகிய 

சிகறச்சாகலகளில் இன்றும் அரசியல் ககதிகள் 

காணப்படுகிறார்கள். இந்த அரசியல் ககதிகளுகடய 

விடுதகலயில் அரசாங்கம் ஏன் ஒரு தமத்தனப் மபாக்ககக் 

ககடபிடிக்கமவண்டும்? இவர்கள் யுத்தம் காரணமாக, 

தகாழும்பிலும் அல்லது வடக்கு, கிைக்குக்கு அப்பால் நாட்டின் 

ஏகனய பகுதிகளிலும் அரசியல் ககதிகள் என்ற மபார்கவயில் 

சாதாரணமாகக் ககது தசய்யப்பட்டார்கள். புனர்வாழ்வு 

அளிக்கப்பட்ட பல மபாராளிகள் தபாதுமன்னிப்பு 

வைங்கப்பட்டு விடுதகல தசய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். 

அந்தவககயில் இவ்வாறு ககது தசய்யப்பட்டவர்ககள 

தபாதுமன்னிப்பின் அடிப்பகடயில் விடுதகலதசய்ய ஏன் 

அரசாங்கத்தினால்  முடியாது?    

இந்தக் ககதிகளின் வைக்குககளப் பார்த்தால், ஒருவர் 

மீதான வைக்கு இன்தனாருவருடன் ததாடர்புபடுவகதக் 

காணலாம். ஒருவருடன் இகணந்தவர் இன்தனாரு 

சிகறச்சாகலயில் இருக்கின்ற நிகலயில் மவதறாரு 

நீதிமன்றத்துடன் ததாடர்பாக இருக்கிறார். அந்தச் 

சிகறச்சாகலயிலிருந்து அவர் நீதிமன்றத்துக்குக் தகாண்டு 

வரப்படுகின்றதபாழுது, மற்கறயவர் அங்கு வராமல் விடுகின்ற 

சந்தர்ப்பமும் இருக்கின்றது. இதனால் இந்த வைக்குகள் 

எல்லாம் 6 மாதங்கள், 9 மாதங்கள் என்று நீண்ட காலம் 

இழுத்தடிப்புச் தசய்யப்படுகின்றன. இதன் காரணமாக 

இவர்கள் நீண்ட நாட்கள் சிகறயிமல வாடிக்தகாண்டிருக் 

கிறார்கள். பல ஆண்டுகள் சிகறயிமல இருந்தவர்களுக்குத் 

தீர்ப்பு வைங்கப்படுகின்றதபாழுதுகூட, அவர்கள் சிகறயிமல 

இருந்த காலம் கவனத்தில் தகாள்ளப்படாமல் புதிதாகமவ 

தண்டகனயும் வைங்கப்படுகின்றது. ஆகமவ, தகௌரவ நீதி 

அகமச்சர் அவர்கமள, தகௌரவ சிகறச்சாகலகள் 

மறுசீரகமப்பு அகமச்சர் அவர்கமள, தகலயிடியான இந்த 

விடயங்ககளத் தீர்த்துகவப்பதற்கு தயவுதசய்து நீங்கள் 

முன்வரமவண்டும். சிகறயிமல இருக்கின்ற ககதிககள 

விடுதகல தசய்வதிமல நீங்கள் கூடுதல் காிசகன 

காட்டமவண்டும். இது நீண்டகாலமாக தசால்லப்படுகின்றதும் 

பாராளுமன்றச் சகபயிமல மபசப்படுகின்றதுமான விடயம். 

ஆனால், இது கவனத்தில் எடுக்கப்படாமமல இருக்கின்றது.  

இதகனவிட, முக்கியமாக இன்னுதமாரு விடயத்கத இந்த 

இடத்திமல மீண்டும் ஒருமுகற தசால்ல விரும்புகின்மறன். 

அதாவது, வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் ததாடர்பாக 

எல்மலாருக்குமம தவளிப்பகடயாகத் ததாியும். இறுதி 

யுத்தத்தின்மபாது மபாராளிகள் பலர் தாங்களாகமவ 

இராணுவத்திடம் சரணகடந்திருந்தார்கள். பலகர 

அவர்களுகடய தாய், தந்கதயர்  ஒப்பகடத்திருந்தார்கள். 

எத்தகனமயா மகனவிமார் தங்களுகடய கணவன்மாகர 

ஒப்பகடத்திருந்தார்கள்; எத்தகனமயா பிள்களகள் தங்களது 

தாய், தந்கதயகர ஒப்பகடத்திருந்தார்கள். பலர் 

குடும்பத்மதாடு சரணகடந்திருந்தார்கள். இவ்வாறு 

சரணகடந்ததற்கான பல ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன. இது 

ததாடர்பான பல தசய்திககள இந்தச் சகபயிமல பல 

தடகவகள் நாங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கின்மறாம். உதாரணமாக, 

சரணகடந்த மபாராளிகள் பலர் வவுனியா 'மஜாசப் ' முகாமிமல 

சித்திரவகதகளுக்குள்ளாக்கப்பட்டுக் தகால்லப்பட்டதாக 

அல்லது அவர்கள் கடுகமயான சித்திரவகதகளுக் 

குள்ளாக்கப்பட்டதாக சர்வமதச உண்கம மற்றும் நீதிக்கான 

திட்டத்தின் நிகறமவற்றுப் பணிப்பாளர் யஸ்மின் சூக்கா 

அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். இவ்வாறான நிகலயில், 

2015 தசப்தரம்பர் மாதம் தஜனீவாவிமல தகாண்டுவரப்பட்ட 

தீர்மானத்தின் பிரகாரம், காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்ககளக் 

கண்டறிவதற்கான காாியாலயத்கத அகமத்து, விசாரகண 

தசய்து, அவர்களுக்கு நீதி வைங்க மவண்டிய அரசு, காலத்கத 

இழுத்தடித்துச் தசல்வதனால் அந்த மக்கள்  விரக்தி நிகலக்குத்  

தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள். வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர் 

களின் குடும்பத்கதச் மசர்ந்தவர்கள் கிளிதநாச்சி 

மாவட்டத்திமல இன்று 94வது நாளாக தங்களுகடய 

மபாராட்டத்கத முன்தனடுத்து வருகிறார்கள். இமதமபால 

வவுனியா, திருமகாணமகல, முல்கலத்தீவு, அம்பாகற ஆகிய 

மாவட்டங்களிமல வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் 

குடும்பங்ககளச் மசர்ந்தவர்கள் 'கவனயீர்ப்பு' என்றவககயில், 

தங்களுகடய மபாராட்டங்ககள முன்தனடுத்திருக்கிறார்கள்.  

தகௌரவ அகமச்சர் சுவாமிநாதன் ஐயா அவர்களும்  

தகௌரவ அகமச்சர் விஜயதாஸ ராஸபக்ஷ அவர்களும் 

தற்மபாது சகபயிமல இருக்கின்றார்கள். தகளரவ 

அகமச்சர்கமள! அரசியல் நியாயாதிக்கமுள்ள ஓர் எல்கலக்குள் 

குடிமக்கள் தகால்லப்பட்டிருக்கிறார்கள்; இராணுவத்தினாிடம் 

சரணகடந்தவர்கள் காணாமல் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். 

இவர்கள் மநரடியாகச் சரணகடந்ததற்குப் பல சாட்சியங்கள் 

உண்டு. இவ்வாறு அவர்கள் ஒப்பகடக்கப்பட்டதற்கான 

கண்கண்ட சாட்சியங்களும் இருக்கின்றன. இப்படியான 

நிகலயில் இதற்கான காலத்கத மமலும் தாமதிக்க மவண்டிய 

மதகவ என்ன? அவர்கள் இருக்கிறார்களா, இல்கலயா? 

இருந்தால், எங்மக இருக்கிறார்கள்? 

காணாமற்மபாய்விட்டிருந்தால் அவர்கள் எங்மக எவ்வாறு 

காணாமல் மபானார்கள்? அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது? 

என்பகதமய  உங்களிடம் நான் மகட்கின்மறன்.  

மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் அரசாங்கத்தில் மகாட்டாபாய 

ராஜபக்ஷ பாதுகாப்பு அகமச்சின் தசயலாளராகவும் சரத் 

தபான்மசகா இராணுவத் தளபதியாகவும் இருந்ததபாழுதுதான் 

இவர்கள் ககயளிக்கப்பட்டார்கள், சரணகடந்தார்கள். 
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ஓமந்கதயில் கவத்தும் முள்ளிவாய்க்காலில் கவத்தும் 

இராணுவத்தினர் ஒலிதபருக்கிகள்மூலம் “நீங்கள் ஒரு 

நாமளனும் விடுதகலப் புலிகள் அகமப்பில் இருந்திருந்தால், 

ஒருநாமளனும் விடுதகலப் புலிகளுக்கு உதவியிருந்தால் 

உடனடியாகச்  சரணகடயுங்கள்!  நாங்கள் விசாாித்துவிட்டு 

உங்ககள அனுப்பிவிடுமவாம்” என்று அறிவித்தனர். அந்த 

நம்பிக்ககயில் வண. பிதா பிரான்சிஸ் அடிகளார் தகலகமயில் 

கிட்டத்தட்ட 60 மபாராளிகள் ஒன்றாகச் சரணகடந்தார்கள். 

அதகனவிட ஏகனய மபாராளிகள் பலரும்  

சரணகடந்திருந்தார்கள். தற்மபாது வண. பிதா பிரான்சிஸ் 

அடிகளாரும் இல்கல; அவமராடு மசர்ந்து சரணகடந்த மூத்த 

மபாராளிகளும் இல்கல.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only one more minute.  

 

ගු එසන. ශ්රීතරන් මහයතා 
(மாண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
Okay, Sir.  

இவர்களுக்கு என்ன நடந்தது? அவர்களிடம் உயிமராடு 

ஒப்பகடக்கப்பட்ட இந்தப் மபாராளிககளத் தற்மபாது 

இல்கலதயன்று கூறினால், இவர்கள் சுட்டுக் 

தகால்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் அல்லது சித்திரவகத தசய்து 

தகால்லப்பட்டிருக்கிறார்கள். அப்படிதயன்றால், இந்த 

நாட்டிமல தவளிப்பகடயான ஓர் இனவைிப்பு, ஒரு சட்டமீறல் 

இடம்தபற்றிருக்கின்றது. எனமவ,  இதற்கு ஒரு நீதி கிகடக்க 

மவண்டும். இதகனத்தாமன அந்த மக்கள் மகட்கிறார்கள். இது 

நியாயமானதுதாமன! அந்த மக்களின் நியாயமான இந்தக் 

மகாாிக்ககக்கு மனித  மநயமுள்ளவர்கள், சட்டத்கத 

மதிக்கின்றவர்கள், மனித உாிகமககள மதிக்கின்றவர்கள் ஏன், 

பதில் தசால்லத் தயங்குகின்றார்கள்? ஆகமவ, இந்த 

மக்களுகடய மகாாிக்ககக்கு நீங்கள் பதில் தசால்ல மவண்டும்.  

இன்று மக்கள் தாங்களாக - தன்தனழுச்சியாக 

மமற்தகாள்கின்ற இந்தப் மபாராட்டம், கிட்டத்தட்ட 100 

நாட்ககள அகடயப்மபாகின்றது. இதற்கு ஒரு தீர்வு 

கிகடக்காமல் தகரப் பந்தல்களில் தவயிலிலும் மகையிலும் 

இருந்து மிகக் தகாடுகமயான மநாய்களுக்குக்கூட 

உள்ளாக்கப்படுகிறார்கள். ஆகமவ, இதற்கு விகரவான ஒரு 

தீர்கவக் காணுங்கள்! இந்த நாட்டிமல இருக்கின்ற அரசியல் 

தகலவர்கள் எல்மலாருக்குமம இந்த விடயம் முக்கியமானது. 

இது எல்மலாருகடய மனச்சாட்சிகயயும் ததாடக்கூடியது. 

எனமவ, இந்த விடயம் சம்பந்தமாகவும் வலிந்து காணாமல் 

ஆக்கப்பட்டவர்கள் ததாடர்பாகவும் நீதி கிகடப்பதற்கு  இந்தச்  

சகப ஒரு முடிகவ எட்டமவண்டுதமன்று தயவாகக் மகட்டு, 

எனது உகரகய  நிகறவுதசய்கின்மறன்.  

 
[4.50 p.m.] 
 

ගු ඩී.එම්. සනවාය:නාදන් මහයතා සබන්ධානාගාර 

ප්රතිසංසනකරණ  පුනු් ථාපන  නැවත පිනංික කිරීම හයා 
හින්දු ණගය:ක ක ුතුර අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு டி.எம். சுவாமிநாதன் - சிகறச்சாகலகள் 

மறுசீரகமப்பு, புனர்வாழ்வளிப்பு, மீள்குடிமயற்றம் மற்றும் 

இந்துமத அலுவல்கள் அகமச்சர்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
Mr. Presiding Member,  the Civil Procedure Code was 

enacted during the late Nineteenth Century and has 
remained substantially a procedural law applicable in Sri 
Lanka in respect of institutions and conduct of legal 

actions in Sri Lanka. It has been amended from time to 
time, but yet there are several provisions in the Code that 
requires amendments in order to expeditiously dispose of 
the several cases that are pending in the courts today. 
Throughout the world, countries are taking steps to 
ensure that actions instituted are expeditiously concluded 
and Wolf Report in the United Kingdom is an example of 
the revision of the procedural law.  

If you see today in Sri Lanka, with due respect to the 
Honourable Judges, there is a tremendous delay in the 
procedural application in the civil procedure as well as 
the procedural matters of the court is concerned.       

I must at the first instance congratulate the Hon. 
Minister of Justice for having brought these Amendments 
in the Civil Procedure Code, which will really 
expeditiously be enacted so that there will be some sort of 
quick justice brought to this country.  

The main proposed Amendments to the Civil 
Procedure Code are as follows: 

1. Amendment to Section 5 has given a wide 
definition to areas that were either not specified or 
considered as grey areas such as "Court Expert", 
"Local Authority", "Provincial Council" and 
"Public Corporation". These definitions have been 
clearly laid down in that Amendment to Section 5.           

2. Section 27 is amended to include digital data of 
registered attorney such as email and other 
electronic addresses.  

3. Amendment to enable the client to specify his 
legal representative in the event of his death. The 
same is connected to Section 393 of the Civil 
Procedure Code.  

4. Section 29 is amended to enable effective service 
of summons and notices.  

5. Section 79A is a proposed Amendment to 
accommodate the introduction of a pre-trial 
hearing. This will benefit parties to attend to 
formalities without postponement of cases in 
judicial hearings.   

6. Section 80 is replaced in order to fix the date of 
trial in a more effective manner. The new Section 
80A is to avoid any delay if parties seek to delay 
proceedings by pre-trial steps.   

7. Section 93 - amendment of pleadings - is amended 
to accommodate pre-trials.  

8. Sections 
142A,142B,142C,142D,142E,142F,142G,142H,1
42I,142J are dealing with the new concept of pre-
trial steps in order to make an effective 
adjudication of cases without undue delay.   

9. Section 148 - Adjournment for evidence - is 
repealed.  

10. Section 149 has been furthered by 149A.  

11. Section 151A is a proposed Amendment with 
regard to affidavit evidence in order to safely 
adjudicate without delay.  
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12. Sections 193 to 198, which deal with death of 
parties, have been repealed and have been 
substituted with new sections to effectively 
nominate parties where death will not delay 
substitution and action.  

The present Amendments seek to bring about certain 
important changes which should definitely help in the 
speedy disposal of actions.  

Firstly, a provision is made in relation to pre-trial 
procedure, which is a very important Amendment that has 
been brought in the Civil Procedure Code. This is one of 
the most important innovations in the procedural law of 
Sri Lanka contained in this Bill that is presently 
presented. There were to some extent provisions relating 
to pre-trial in the repeal of the Administration of Justice 
Law. In jurisdictions such as United Kingdom, there is 
provision for a Master of a Court to deal with many 
matters which are of a pre-trial nature. The present Bill 
makes pre-trial a mandatory provision. Once the answer 
or replication is filed, as the case may be, in the Court 
shall appoint a date not less than three weeks and not 
exceeding two months for the purpose of  pre-trial 
proceedings.       

At the pre-trial proceedings, parties could tender their 
proposed admissions and issues and this should be filed in 
the Court Registry 14 days prior to the date of the pre-trial 
hearing. The Bill also provides that the pre-trial 
proceedings should ordinarily conclude within three 
months from the commencement of the hearing.  So, if  it 
can be completed within three months, it is really a 
commendable thing. At the pre-trial proceedings, the 
judge could obtain an agreement relating to admission of 
facts and documents, identify the witnesses based on the 
admissibility of relevancy, assist the parties to arrive at an 
adjustment, settlement, compromise or other agreement 
with regard to matters in issue and take all steps as may 
appear to the judge to be necessary for the expeditious 
and inexpensive disposal of the action. A decision of a 
judge conducting a pre-trial hearing arrived in a manner 
agreed between the parties shall be binding on the parties. 
When such agreement is reached, the judge would read 
out and explain the effect of such agreement and record 
that the parties understood the contents and the parties 
shall sign the agreement. In the pre-trial proceedings, 
agreement could also be reached in regard to proof of 
documents, number of witnesses to be called, 
adjustments, settlement or compromise of actions.  

Secondly, this Bill also mandates a person to institute 
action to nominate a successor in the event of his death. 
This is also a very important provision. A similar 
provision also exists in the partition law. The Bill 
provides that where a registered attorney is appointed, 
that party shall also nominate at least one person and not 
more than three persons in order of preference to be his 
legal representative for the purpose of the action, in the 
event of his death pending the final determination of the 
action. This provision is also really a commendable 
Amendment because, to get a legal representative in the 

event of a death of a person, there has to be testamentary 
proceedings and he will have to be adjudicated as an 
executor or administrator and only after that situation that 
he can be substituted in a court action. Therefore, this is 
also a very good nomination that we can have for this 
purpose.  

There is also a provision relating to continuing of 
action when there are more than one plaintiff or 
defendant and the continuation of action when the cause 
of action survives after death.  Substitution of legal 
representatives is well known in Sri Lanka when a party 
dies during the course of the proceedings and it is a long-
drawn-out procedure, which takes considerable time and 
therefore prolongs the length of the trial. The provisions 
contained in the Bill would greatly assist in expeditiously 
disposing of matters where a party dies during the course 
of the proceedings.  

There is also provision relating to the admissibility of 
documents obtained from public offices and these 
documents are admissible unless challenged. At present, 
considerable time is spent in formally proving documents 
which are official in nature and this time could be saved 
by the provisions of this section. 

There is also a provision relating to giving electronic 
addresses in the Proxy. In case, such notices could be 
given to such addresses this would greatly help the mode 
of giving notice. 

Another provision contained in the Bill is the leading 
of evidence in chief by an affidavit. This would shorten 
the length of the trial and evidence in chief of witnesses 
need not be given orally by way of affidavit. The 
opposing party could cross-examine the affirmant so that 
there will be no prejudice caused to the parties. This 
procedure has been successfully used in the Commercial 
High Courts of Colombo and widening the scope of this 
provision to other courts is greatly welcome. 

It would therefore be seen that the various provisions 
contained in the Bill are of statutory nature and is one 
step forward in concluding the large number of pending 
cases in our courts more expeditiously.  

Therefore, I congratulate the Hon. Minister of Justice 
for having these Amendments brought in by this Bill and 
I am sure by doing so, we can expeditiously conclude 
long pending proceedings in the District Court of 
Colombo.  

Thank you.  
 
ගු සණචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහයතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි  - 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු (්චාර්යාක  විජයාකොස රාජපක්ෂ අමාතයතුමමා. 
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ගු සණචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහයතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි  මම ශම් කාරණයාක 
සම්බන්ධ්ශයාකන් ශම් සභාශ  අවධ්ානයාක ශයාකොමු කරවන්න කැමැතියි  
especially in the presence of the Hon. (Mrs.) Shanthi 

Sriskandarasa.   

Constantly, there had been allegation against the 
Government that we are not taking proper steps and not 
disposing cases filed under the Prevention of Terrorism 
Act and  that we are purposely delaying. That allegation is 
not reasonable, Hon. Presiding Member, for the reason 
that we have established two special High Courts to 
dispose of all these cases. Forty-six cases are now 
pending in the special High Court in Colombo and there 
is another High Court which was established some time 
back in Anuradhapura where there are only 12 cases 
pending.  That is why the Hon. Charles Nirmalanathan 
mentioned that that High Court is taking up many other 
cases without giving priority to these 12 cases.  

During the year 2016, more than 50 per cent of the 
cases had been concluded. I very often check on these 
cases as to why they are not finalized.  Factually, the main 
reason is that there are only a few Counsels who are 
defending the accused in these cases and those Counsels 
always come and ask for dates not within a short period of 
time, but they want dates after a long period of time.  That 
is not the only reason but 90 per cent of cases are being 
delayed not due to any inefficiency of the Attorney-
General’s Department or the presiding Judges, but it is 
because of the Counsels who are appearing on behalf of 
the accused.  They want dates after a long period of time 
and they are not ready for trial.  

Therefore, I wish to bring this issue to the attention of 
everybody concerned. If the Counsels appearing for those 
suspects would co-operate to dispose these cases at the 
earliest, certainly within  a few months, this will be over 
very soon.  

Thank you very much.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළෙට  ගරු ්රසන්න රණවීර මන්ත්රීතුමමා. ඔබතුමමාට විනාඩි 

8ක කාලයාකක් තිශබනවා. 
 
[අ.භා. 4.03] 

 

ගු ප්රසන්න රණවීර  මහයතා 
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, අෙ අපි කාා කරන්ශන් නීතියාක 
හා අධිකරණයාක සම්බන්ධ්ශයාකන් වන විෂයාකක් ගැනයි. ජනතා 
පරමාධිපතය නිශයාකෝජනයාක කරමින් තමයි ශම් රශට් විධ්ායාකකයාක, 

වයවසථාාොයාකකයාක හා අධිකරණයාක යාකන ක්රියාකාවලියාක සිදුවන්ශන්. 
නමුත්, අෙ ශම් ශමොශහොශත් මම කාා කරන්ශන් පාර්ලිශම්න්තුම 
මන්ත්රීවරශයාක  හැටියාකට ශනොශවයි. පළාත් පාලන ්යාකතනයාකක 

හිටපු සභාපතිවරශයාකක් හැටියාකට තමයි අෙ මම කාා කරන්න 
උත්සාහ කරන්ශන්. 

ලංකාශ  සියාකලුම පළාත් පාලන ්යාකතන දිහා බැලුවාම ශම් 

ශවනශකොට ජනතා පරමාධිපතය අයිතීන් උල්ලං නයාක ශවලා, 
විනා  ශවලා ඉවරයි. මීට වසර ත් මාස ශෙකකට කලින් මාතර 
දිසථ්රික්කශආ පළාත් පාලන ්යාකතන 57ක නිශයාකෝජිතයින් 
තමන්ශ  ඡන්ෙ වරම - ජනතා පරමාධිපතය අයිතියාක - ඉල්ලමින් 

ශරාෂථ ාධිකරණශආ ශගොුව කළ ශපත්සම ශම් වන තුමරුත් 
විභාගයාකට ලක්ශවලා නැහැ. ශම් වශ  තවත් පළාත් පාලන 
්යාකතන කිහිපයාකක ජනතා නිශයාකෝජිතයින් ඔවුන්ශ  පරමාධිපතය 

අයිතියාක ඉල්ලනවා. ශම් රශට් නීතියාක ක්රියාකාත්මක කරලා ජනතා 
පරමාධිපතය අයිතියාක ලබා ශෙන්න කියාකලා ඉල්ලන ශම් ශමොශහොත 
ශවනශකොටත් ඒ පිළිබඳ  ප අධිකරණ නක් තීන්දුව ලබාදීමට අව ය 

ක්රියාකාමාර්ග ගන්ශන් නැහැ. අධිකරණ අමාතය ගරු (්චාර්යාක  
විජයාකොස රාජපක්ෂ මැතිතුමමා ඉසථශසල්ලා ඉතා පැහැදිලිව කි වා, 
ශඩංගු ්ර ථනයාක SAITM ්ර ථනයාකටත් වඩා බරපතළයි කියාකලා. ඔ , 

ගරු අමාතයතුමමනි, ඒක ශබොශහොම පැහැදිලියි. ඒ ්ර ථනයාකට ශහාතුමව 
ශවලා තිශබන්ශන්, පළාත් පාලන ්යාකතනවල ක්රියාකාකාරිත්වයාක අෙ 
ඇණහිට තිබීමයි.  

පළාත් පාලන ්යාකතන නිශයාකෝජිතයාකන් විධියාකට සහ රශට් 
මහජන නිශයාකෝජිතයාකන් විධියාකට වසර 4කට, 5කට වරක් අපි ශම් 

රශට් ජනතාව ඉදිරිශආ ඇගැයීමට ලක්ශවනවා. ඇපි එශසා 
ඇගැයීමට ලක්වන නිසා ශම් රශට් ජනතාව ශවුවශවන්, ඔවුන්ශ  
අව යතා ඉටු කිමේම සඳහා ක්රියාකා කරනවා. පළාත් පාලන ් යාකතනයාක 

කියාකන්ශන් ශම් රශට් ජනතාවට උපශත් සිට මරණයාක ෙක්වා ශසාවයාක 
කරන සථාානයාකක්. ඔවුන් ශවුවශවන් යාකමක් කරන්න අපි උත්සාහ 
කළා. අෙ පළාත් පාලන ්යාකතනවල මහජන නිශයාකෝජිතයාකන් නැති 
නිසා, නිලධ්ාරිවාෙයාක පැතිමේ ශගොසථ තිශබනවා. නිලධ්ාරින් ඒ 

ක්රියාකාොමයාක හරියාකට කරන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා තමයි අෙ SAITM 
්ර ථනයාකටත් වඩා ශඩංගු වසංගතයාක ශමපමණ උග්රශවලා 
තිශබන්ශන්. ශඩංගු උවදුර නැති කිමේම පමණක් ශනොශවයි, පළාත් 

පාලන ්යාකතනවලින් සිදුවියාක යුතුම අශන ත් සියාකලුම කටයුතුමත් අෙ 
නැවතිලා තිශබන්ශන්. ඒ නිසා අෙ ශම් රශට් ජනතා පරමාධිපතය 
අයිතියාක උල්ලං නයාක ශවලා තිශබනවා.  

අපි කියාකන්ශන්, මැතිවරණයාක කඩිනමින් පැවැත් පවා නම් 
ශකොට් ාස නිශයාකෝජිතයාකා ගමට බැහැලා, ඒ ගශම් ජනතාවශ  

්ර ථන විසඳනවා. නමුත්, නිලධ්ාරින්ට ඒ විධිශආ වුවමනාවක්, 
හැඟීමක්, තැකීමක් ඇතිශවන්ශන් නැහැ. ඔවුන් ශම් රශට් 
ජනතාවශ  ඇගැයීමකට ලක්ශවන්ශන් නැහැ. ඔවුන්ට 

අනිවාර්යාකශයාකන්ම වැටුප හම්බශවනවා, pension එක තිශබනවා. ඒ 
නිසා ඔවුන්, ඔවුන්ට අව ය විධියාකට ක්රියාකා කරනවා. ඔවුන් 
ඇගැයීමට ලක්ශවන්ශන් කාර්යාක සාධ්නයාක පමේක්ෂා කරන 

අවසථාාවලදී පමණයි. 

ඒ එක්කම අෙ ශම් රශට් නීතියාක ක්රියාකාත්මක ශවන්ශන් 
ශේකාරයාකකටයි.  ඒකට අධිකරණ අමාතයතුමමා සම්බන්ධ් නැහැ. 
ඔබතුමමා ඒ ගැන හිතන්න එපා. නමුත්, ඔබතුමමා ශනොෙැුවවත්ව ශම් 
රශට් නීතියාක ක්රියාකාත්මක කරන අධිකරණශආ සථවාධීනත්වයාක ගැන 

කාා කරමින්, අධිකරණයාකට අත ශපොවන තත්ත්වයාකක් තිශබන බව 
යාකම් යාකම් කාරණා තුමළින් පිළිබිඹු ශවනවා. 

අෙ ශම් රශට් ්ඩුක්වට පක්ෂව කටයුතුම කරන අයාකට එක් 
්කාරයාකකටත්,  විරුද්ධ්ව වැඩ කරන අයාකට තව ්කාරයාකකටත් 
ව ශයාකුවයි ශම් වැඩ කටයුතුම කරන්ශන්.  ඔබ තමුන්නාන්ශසාලා 

ෙැක්කා, පසුගියාක සතිශආ  ව නියාකාව දිසථ්රික්කශආ අතුමරුෙහන්  පවන් 
සම්බන්ධ්ව අව ය කටයුතුම කරන්න විශද්  විනිසුරුවන් 
ශගශනන්න ඕනෑයි කියාකලා උද්ශ ෝෂණයාක කරද්දී ශම් රශට් 

්ඩුක්ව එයාකට කිසිදු මැදිහත් වීමක් කරන්ශන්  නැහැ.   ශම් රශට් 
ශිෂයයින් ශිෂය අයිතිවාසිකම් ශවුවශවන් කාා කරන ශමොශහොශත් 
ශලෝටසථ පාශර්දී අෙත් ඔවුන්ට ්රහාර එල්ල කර තිශබනවා. ශම්කෙ 

නීතිශආ සමානාත්මතාව කියාකන්ශන්.  
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

උතුමරට එක නීතියාක ත්, ෙ ණට තවත් නීතියාක ත් ක්රියාකාත්මක 
ශවන්න බැහැ. සියාකල්ලන්ටම එක නීතියාකක් ක්රියාකාත්මක වියාක යුතුමයි. ඒ 
එක පැත්තක්. අශනක් පැත්ශතන් ශම් ්ඩුක්වට පක්ෂව සිටින 

අයාකට එක විධියාකකටත්, ශම් ්ඩුක්වට විරුද්ධ්ව කාා කරන අයාකට 
තවත් විධියාකකටත් සලකන ්කාරයාක යි තිශබන්ශන්.  පසුගියාක 
කාලශආ ඔබ තමුන්නාන්ශසාලා ෙැක්කා, ශම් ්ඩුක්වට පක්ෂව 

සිටින අයාකශ  නක් කටයුතුමවලට සලකන ්කාරයාක.  ඒ ගැන කාා 
කරද්දී වැෙගත් කාරණයාකක් මතක් කරන්න ඕනෑ. එනම්,  රාජා 
රාජරත්නම් ඇශමරිකාශ  stock market එශක් ශහොරකම් කළා 

කියාකලා ඇශමරිකාුව රජයාක වසර අටක සිර ෙඬුවමක් ලබා ශෙනවා. 
එහි ලංකා විනිමයාක සංචිත ්ර ථනයාකක් සම්බන්ධ්ව ලංකාශ  
නිශයාකෝජිතයාකා විධියාකට කටයුතුම කරපු අශප් හිටපු මුෙල් 

අමාතයතුමමාශ  -වර්තමාන විශද්  අමාතයතුමමා- නක් නිමිත්ත 
වසර ශෙකයි මාස ගණනකට කලින්  නිෙහසථ කරනවා.  

හැබැයි, නිශෙොසථශකොට නිෙහසථ කරන්ශන් නැහැ. නිෙහසථ 
කරනවා. ඒ සම්බන්ධ්ව අවසානශආ තිශබන්ශන් ්ගමන විගමන 

පනත යාකටශත් කරපු වරෙ, තාක්ෂණික කාරණාව සම්බන්ධ් වරෙ,- 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමමා, ඔබතුමමාට නියාකමිත කාලයාක අවසන්. ගරු 
මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමාට විනාඩි 8යි තිබුශඩු. 

 
ගු ප්රසන්න රණවීර  මහයතා 
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, මට තව විනාඩි ශෙකක් 
ශෙන්න.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමමා විනාඩියාකකින් කාාව අවසන් කරන්න. 

 
ගු ප්රසන්න රණවීර  මහයතා 
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ශහොඳයි. 

ශම් ්කාරයාකට ශෙවිධියාකාකාරයාකකට ශවන්න බැහැ. ශම් රශට් 
නීතියාක අරලියාක ගහ මන්දිරශආ සිට ක්රියාකාත්මක ශවන්න බැහැ. ශම් 
රශට් නීතියාක සමානයි. සියාකලු ශෙනාට එක සමාන විධියාකට සැලකියාක 

යුතුමයි. නීතිපතිතුමමාත් ශම් අවසථාාශ  රාජය නිලධ්ාරින්ශ   ටිශආ 
ඉන්නවා ඇති. ඒ නිසා මම කියාකනවා අුවන්ශ  රතුම පාට, නිල් පාට, 
ශකොළ පාට කඩුණාඩිවලින් බලන්න එපා කියාකලා. ශම් රශට් නීතියාක 

තිශබන්ශන් සැමට සමාන විධියාකට සැලකීම සඳහායි. අුවන්ශ  
 ණු ශගොඩවල්,  අරලියාක ගහ මන්දිරශආ  ණු ශගොඩවල් නීතිපති 
ශෙපාර්තශම්න්තුමශ  ට්රැක්ටර්වලින් අදින්න එපායාක කියාකන ඉල්ලීම 

කරමින්, ශම් රශට් නීතියාක අුවව සැමට සමානව සලකන්න කියාකන 
ඉල්ලීම කරමින් මට ලැබී ඇති කාල සීමාව මදි නිසා මශ  වචන 
සථවල්පයාක අවසන් කරනවා. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සථතුමතියි. 

මීළෙට, ගරු (්චාර්යාක  ජයාකම්පතී විරමරත්න මැතිතුමමා. 

[අ.භා. 4.50] 

 

ගු (ණචාර්ය) ජයම්පති වික් රමර් න මහයතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ශමම සිවිල් නක් විධ්ාන 

සංග්රහයාක (සංශ ෝධ්න  පනත් ශකටුම්පත පිළිබඳව දීර්  ව ශයාකන් 
සාකච්ඡා වුණා. අපි මුලින්ම කියාකන්න ඕනෑ, ශම් කාරණයාක පිළිබඳව 
වනතික කටයුතුම (දූෂණ විශරෝධී  සහ මාධ්ය පිළිබඳ ්ංශික 

අධීක්ෂණ කාරක සභාශ දී - Sectoral Oversight Committee on 
Legal Affairs (anti-corruption) and Media-  දීර්  ව ශයාකන් 
සාකච්ඡා වුණු බව. මම හිතන හැටියාකට පැයාක ගණනක සාකච්ඡාවක් 

පැවැත්වුණා. ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමමාත් අශප් ්රාධ්නයාක පරිදි 
එම සථාානයාකට පැමිණියාකා. ඒ වාශ ම සිවිල් නක් පිළිබඳව යාකම් 
විශ ාෂ ෙැුවමක් තිශබන ගරු අජිත් ීඨ. ශපශර්රා නිශයාකෝජය 

අමාතයතුමමා වැනි අයාක සමෙ සම්බන්ධ් ශවලා දීර්  සාකච්ඡාවක් 
පැවැත් පවා. අපි  කියාකන්න සතුමටුයි, අපි ශයාකෝජනා කරපු සමහර 
සංශ ෝධ්න පිළිශගන තිශබන බව.  අශනක් නක්වල වාශ ම දීර්  

කාලයාකක සිට සිවිල් නක්වල සිදුවන  නක් කල්යාකෑම පිළිබඳ 
කාරණයාක මම නීතිඥවරශයාක  වුණු ෙවශසා සිටම කාා කළා. ෙැන් ඒ 
සම්බන්ධ්ශයාකන් ්රාශයාකෝගික පියාකවර කිහිපයාකක් ශගන තිශබනවා. ඒ 
පිළිබඳව රජයාකටත්, ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමමාටත් අපි ්ර ංසා 

කරනවා. විශ ාෂශයාකන්ම  නීතිඥ සංගමයාක දීර්  කාලයාකක් තිසථශසා 
කියාකා සිටි ශෙයාකක් තමයි ූරර්ව නක් විභාග පිළිබඳ කාරණයාක.  ූරර්ව 
නක් විභාග තුමළින් ශනොශයාක ත් කාරණා පිළිබඳව මුලින් 

එකෙත්වයාකකට එන්න පුළුවන්. නැත්නම් හැම එකක් පිළිබඳවම 
දිගට විභාගයාකට යාකන්ශන් නැතිව යාකම් යාකම් කාරණා පිළිබඳව 
එකෙත්වයාකක් ඇති කර ශගන, විසඳියාක යුතුම කාරණා පිළිබඳව 

එකෙත්වයාකක් ලබා ශගන නක් විභාගයාකට යාකනශකොට ඒ නක් විභාග 
ක්ශෂා්රයාක  අවම කර ගන්නට ශම් සංශ ෝධ්නශයාකන් ශයාකෝජනා කර 
තිශබනවා. ඒක ඉතාම ශහොඳයි. එම නිසා ශම් පනත් ශකටුම්පශත් 

තිශබන ්රතිපාෙන පිළිබඳව මම දීර්  ව ශයාකන් කාා කරන්න 
යාකන්ශන් නැහැ. ඒ පිළිබඳව ්රමාණවත් සාකච්ඡාවක් ශවලා 
තිශබනවා. මම ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමමාශගන් ඉල්ලා සිටින්ශන් 
ශමයාක අශන ත් අධිකරණවලත් විශ ාෂශයාකන් 

අභියාකාචනාධිකරණයාකට සහ ශරාෂථ ාධිකරණයාකටත් ශම් pre-trial 
hearing කියාකන සංකල්පයාක -එයාක ඒ ්කාරශයාකන්ම කරන්න බැහැ.- 
දීර්  කිමේම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න, ඒ ගැන හිතන්න කියාකලා. 

ශමොකෙ අපි ෙන්නවා, අෙ ශරාෂථ ාධිකරණශආ සහ 
අභියාකාචනාධිකරණශආ අති වි ාල ්රමාෙයාකක් තිශබනවා කියාකලා. 

ශම් ළෙදී එච්චරම ශජයෂථ  නැති නීතිඥවරියාකක් මට කියාකනවා, 

"මට නම් උසාවියාකට යාකන්න එපා ශවලා; හැමොම ගිහිල්ලා පැයාක 
ගණනක් ඉඳලා ශගෙර යාකනවා; මම ඒ ශවුවවට රසථසාවක් ශහොයාකා 
ගන්නයි හෙන්ශන්." කියාකලා. ඒක ශබොශහොම නරක සංඥාවක්. ඒ 

නිසා ඉහළ අධිකරණවල ඇති වන ්රමාෙයාක අවම කර ගැනීමට අපි 
රම සහ විධි ශසොයාකා ගන්න ඕනෑ. ඒ වාශ ම  මහාධිකරණවල 
සිවිල් අභියාකාචනා  - සිවිල් ඇපැල්- ඇශසනවා.  අභියාකාචනා  

ශරාෂථ ාධිකරණයාකට එන ්රමාණයාක අති වි ාලයි. එම නිසා 
ශරාෂථ ාධිකරණශආ  workload එක වැඩි ශවලා තිශබනවා. මම 
හිතන විධියාකට ෙැන් කාලයාක පැමිණ තිශබනවා, මහාධිකරණවල 
තවදුරටත් ඇපැල්- අභියාකාචනා- නක් ඇසියාක යුතුමෙ නැද්ෙ කියාකලා 

තීරණයාක කිමේමට. ශම් පිළිබඳව සාකච්ඡාව ත් තිශබනවා. මම 
ශයාකෝජනා කරන්ශන්, අභියාකාචනාධිකරණශආ විනි ථචයාකකාරවරුන් 
සංඛ්යාව වැඩි කරලා, අභියාකාචනාධිකරණයාකට බලතල  දීලා සෑම 

පළාතකම අභියාකාචනාධිකරණයාකක් රැසථශවන්නට ඕනෑ කියාකන 
එකයි. වඩා ශහොඳයි, කලින් වාශ  මහාධිකරණයාක අපරාධ් නක් 
සම්බන්ධ්ශයාකන් මූලික අධිකරණයාකක් ශලස පමණක් සීමා කළා 

නම්. ඒ තුමළින් අපරාධ් නක් විසඳීමත් ඉක්මන් ශවනවා. 
විශ ාෂශයාකන්ම අෙ ්ඩුක්රම වයවසථාා ්රතිසංසථකරණයාකක් ගැන 
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කාා කරන නිසා අභියාකාචනාධිකරණයාකට ශම් බලයාක නැවත දීම ගැන 

අපි බරපතළ ශලස සාකච්ඡා කළ යුතුමයි කියාකලා මම හිතනවා. ඒ 
වාශ ම පළාත්බෙව අභියාකාචනාධිකරණයාක රැසථ වුණත් එකම ශ්රී 
ලංකාශ  එකම අභියාකාචනාධිකරණශආ ශවනත් විනි ථචයාක ්සන 
ශලසයි කටයුතුම කරන්ශන්. විශ ාෂශයාකන්ම මූලික අයිතිවාසිකම් 

වැනි කාරණා පිළිබඳ බලතල ඉතාම පහසුශවන් 
අභියාකාචනාධිකරණයාකට ශෙන්නට පුළුවන්. නමුත් 
විනි ථචයාකකාරවරුන්ශ  සංඛ්යාව වැඩි කරන්නට සිද්ධ් ශවනවා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි, ශරාෂථ ාධිකරණශආ 
විනි ථචයාකකාරවරුන්ශ  සංඛ්යාව අක්ම ව ශයාකන් 54 ෙක්වා වැඩි 
කිමේම ගැනවත් අවධ්ානයාක ශයාකොමු කළ යුතුමයි. ශරාෂථ ාධිකරණශආ 

විනි ථචයාකකාරවරුන්ශ  විරාම යාකන වයාකස )4 සහ 
අභියාකාචනාධිකරණශආ විනි ථචයාකකාරවරුන්ශ  විරාම යාකන වයාකස 
අවුරුදු )3ක් වනවා. ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමමනි, ෙැන් කාලයාක 

පැමිණ තිශබනවා, එතුමමන්ලාශ  විරාම යාකන වයාකස පිළිබඳව 
සමාශලෝචනයාකක් කරන්නට. ශමොකෙ, අපි ෙන්නවා, සමහර 
ශ ලාවට ඉතාමත්ම ශහොඳ විනි ථචයාකකාරවරුන්, තවදුරටත් වැඩ 
කරන්නට පුළුවන් විනි ථචයාකකාරවරුන් විරාම ශගන යාකන බව. 

එතුමමන්ලාශ  විරාම යාකන වයාකස තව අවුරුදු ශෙකකින් දීර්  
කරන්නට පුළුවන් නම් තවදුරටත් ඒ අයාකශ  ශසාවයාක ලබා ගන්න 
පුළුවන් ශවනවා.  

අශනක් කාරණයාක, සමහර ශ ලාවට අභියාකාචනාධිකරණශආ සහ  
ශරාෂථ ාධිකරණශආ විනි ථචයාකකාරවරුන්ට තමන් අහපු නක් 
සියාකල්ශල්ම තීන්දු ශෙන්නට බැරි ශවනවා. ශනොශයාක ත් ශහාතූන් 

නිසා ඒ නක් ඇදිලා ගිහින් තිශබනවා. සමහර විනි ථචයාකකාරවරුන් 
විරාම ගිහින් තිශබනවා, එශහම නැත්නම් අභියාකාචනාධිකරණශයාකන් 
ශරාෂථ ාධිකරණයාකට ගිහින් තිශබනවා. නමුත් නක් සියාක ගණනක 

තීන්දු දීලා නැහැ. අභියාකාචනාධිකරණශයාකන් ශරාෂථ ාධිකරණයාකට ගියාක 
විනි ථචයාකකාරවරශයාක  නක් සියාකයාකක පමණ තීන්දු ශෙන්ශන් නැතිව 
ගියාක අවසථාාවකට උොහරණයාකක් තිශබනවා. සමහරු ඉතාම ශහොඳ 

විනි ථචයාකකාරවරුන්. ශම් වාශ  ්ර ථනවලට විසඳුම් ශසොයාකන්නට 
ඕනෑ. අපට ්ඩුක්රම වයවසථාා ්රතිපාෙනයාකක් හෙන්නට පුළුවන්, 
විනි ථචයාකකාරවරශයාකක් විරාම ගියාකාට පසු තව මාස තුමනක ශසාවයාක 
ලබා ශෙන්නට හැකි වන පරිදි.  ඒ, නක් අහන්නට ශනොශවයි 

නක්වල තීන්දු ශෙන්නට. එවැනි විශ ාෂ ්රතිපාෙන ලබාදීලා එවැනි 
කටයුත්තක් කිමේමට අපට සිදු ශවනවා. මම හිතනවා, ඒ පිළිබඳව 
සැලකිල්ලට භාජන කිමේම කාශලෝචිතයි කියාකලා.  

විශ ාෂශයාකන්ම අභියාකාචනාධිකරණශආ සහ ශරාෂථ ාධිකරණශආ 
නක් කල් යාකන්නට එක ශහාතුමවක් තමයි, පාර් ථවකරුවන් මියාක යාකාම 
සහ ශවනසථවීම නිසා නක්ශ  ීලර්ෂයාක ශවනසථ කරන්නට වීම. මා 

ශපනී සිටින එක නක්වක් තිශබනවා, -ඒ කාලශආ අශප් ගරු 
විජයාකොස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමමා තමයි ඒ නක්ශ  මට විරුද්ධ්ව ශපනී 
සිටිශආ. බසථනාහිර පළාශත් අමාතය මඩුඩලයාකට විරුද්ධ්ව තවම ඒ 

නක්ව විභාග වනවා.- හැම නක් දිනයාකකටම  යාකනශකොට එක්ශකෝ ඒ 
නක්වට අොළ ඇමතිවරයාකා ශවනසථ ශවලා, එක්ශකෝ ඔහුශ  විෂයාක 
ශවනසථ ශවලා, එශහම නැත්නම් නිලධ්ාරිශයාකක් ශවනසථ ශවලා. ඒ 
නිසා හැමොම නක්ව කල් යාකනවා. නමුත් ශම් සඳහා නීතියාකක් මන්න් 

්රතිපාෙන ඇති කරන්නට පුළුවන්.  

ශරාෂථ ාධිකරණයාක මේති හෙනකම් ඉන්ශන් නැතිව නීතියාකක් 
මන්න් ්රතිපාෙන  ශගශනමු කියාකලායි මම ශයාකෝජනා කරන්ශන්. ඒ 

වාශ ම  කැබිනට් මඩුඩලයාක  ගැන නක්වක් නම්,  නක්වල 
කැබිනට් මඩුඩලශආ ඉන්න 40 ශෙනාම ීලර්ෂශආ නම් කරන්නට 
අව ය නැහැ. එවැනි නක්වක ීලර්ෂයාකට කැබිනට් මඩුඩලශආ 

ශල්කම් නම් කළාම ඇති, එශහම නැත්නම් නිල බලයාක නම් කළාම 
ඇති, පළාත්බෙ අමාතය මඩුඩලයාක  සම්බන්ධ් නක්වක් නම් එහි 
ශල්කම් නම් කළාම ඇති කියාකලා නීතියාක මන්න් කියාකනවා නම් අපට 

ඒ ්රමාෙයාකන් අවම කර ගන්නට පුළුවන්. එවැනි රම සහ විධි 

ශසොයාකා ගන්නට ඕනෑ. අභියාකාචනාධිකරණශආ ඒ ්ර ථනයාක එක්තරා 
විධියාකකට විසඳලා තිශබනවා, මේති මන්න්. එහිදී කියාකලා තිශබනවා, 
රාජය නිලධ්ාරියාක  ඉවත් වුණාට පසුව ්ශද් යාකක් කරන්ශන් 
නැතිව ඉදිරියාකට යාකන්නට පුළුවන් කියාකලා. නමුත් ශබොශහෝ ශ ලාවට 

ඒක ශකශරන්ශන් නැහැ. ඒ පිළිබඳව අපි සලකා බැලියාක යුතුමයි.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි, කැඳවන නක් පිළිබඳවත් ්ර ථන 
තිශබනවා. අෙ ශරාෂථ ාධිකරණශආ නක්වක් කැඳවන්නත් 

විනි ථචයාකකාරවරුන් ශෙශෙශන  ඉන්නට ඕනෑ. 
භියාකාචනාධිකරණශආ නම් එක් විනි ථචයාකකාරවරශයාක ට නක්වක් 
කැඳවන්නට පුළුවන්. නමුත් ශරාෂථ ාධිකරණශආ සමහර නක් අෙ 

අහන්නට බැහැ. 

ශම් කල් යාකන නක්වක් බව ශහොඳටම ෙන්නවා. නමුත්, ඒ 
නක්වට අලුත් දිනයාක ගන්නත් ශරාෂථ ාධිකරණයාකට ගිහින් 

නීතීඥවරුන් එතැන රසථතියාකාදු ශවන්න ඕනෑ. විනි ථචයාකකාරවරුත් 
මුළු roll එක දිගටම කරන්න ඕනෑ. අනික් රටවල නම් Master of 
the Rolls ශකශනක් ඉන්න බව අප ෙන්නවා. එතුමමා විනි ථචයාක 
සභාවට එන්ශන් නැහැ. ශවනම තැනක සිට ඒ කටයුතුම කරනවා. 

හැබැයි, ඒ සඳහා අශප් ්ඩුක්රම වයවසථාාශ  ශවනසථකම් 
කරන්න සිදු ශවනවා. අප ්ඩුක්රම වයවසථාාශ  ශවනසථකම් 
ගැන හිතන ශම් කාලශආ ඒ පිළිබඳවත් අවධ්ානයාක ශයාකොමු කරන්න 

ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, විනි ථචයාකකාරවරු පත් කරන 
අවසථාාවල -විශ ාෂශයාකන්ම ඉහළ අධිකරණවලට- ඒ 

විනි ථචයාකකාරවරු වැඩි පිරිසක් පත් කළ යුත්ශත් පහළින්; උසසථවීම් 
මාර්ගශයාකන්. ඒ ගැන කිසිම ්ර ථනයාකක් නැහැ. අප කවුරුත් එයාකට 
එකෙයි. නමුත්, විනි ථචයාකකාරවරු හැටියාකට අභියාකාචනාධිකරණයාකට, 

ශරාෂථ ාධිකරණයාකට සහ මහාධිකරණයාකට යාකන්න ශපෞද්ගලික 
නීතීඥවරුන්ටත් සාධ්ාරණ ඉඩක් තිබියාක යුතුමයි. ශමහිදී නීතිපති 
ශෙපාර්තශම්න්තුමශ  නීතිඥවරුන්ට එක්තරා ඉඩක් ලැශබනවා. 

නමුත්, ශපෞද්ගලික නීතීඥවරුන්ට ලැශබන ඉඩකඩ ඉතාම 
සීමාසහිතයි. විනි ථචයාකකාරවරු ඉහළට යාකන්න ඕනෑ කාලයාක 
ගතවීශමන් පමණක් ශනොශවයි කියාකන කාරණයාකයි ඊළෙට මා 
කියාකන්ශන්. ඔවුන්ශ  ෙක්ෂකම් පිළිබඳ මැනීමක් කරන්න ඕනෑ. 

ඔවුන් ශකොයි තරම් නක් තීන්දු ලියාකා තිශබනවාෙ, ශකොයි තරම් නක් 
තීන්දු සංඛ්යාවක් ලියාකන්ශන් නැතිව ඊළෙ උසාවියාකට ගියාකාෙ, 
ඔවුන්ශ  නක් තීන්දු ශකොපමණ ්රති තයාකක් ඉහළ අධිකරණ 

විසින් ශවනසථ කරුව ලැබුවාෙ කියාකන කාරණා අප සැලකිල්ලට ගත 
යුතුමයි. කවර ශහෝ විනි ථචයාකකාරවරශයාක ශ  ශහෝ 
විනි ථචයාකකාරවරියාකකශ  නක් තීන්දු ඉහළ අධිකරණ විසින් දිගටම 

්රතිශ ෝධ්නයාක කර තිශබනවා නම්, ශවනසථ කර තිශබනවා නම්, 
ඔහු ශහෝ ඇයාකශ  කාර්යාකක්ෂමතාව පිළිබඳව ්ර ථන තිශබන බව 
අපට හිතාගන්න පුළුවන්. එම නිසා promotions ශෙන ශකොට අප 

merit factor එක සැලකිල්ලට ගත යුතුමමයි.  

මම තව එක කාරණයාකක් මතක් කරන්න කැමැතියි. 
විශ ාෂශයාකන්ම ශරාෂථ ාධිකරණශආ සහ අභියාකාචනාධිකරණශආ 
විනි ථචයාකකාරවරු විරාම ගත්තාට පසුව ඔවුන්ශ  විරාම වැටුප, 

ශසාවශආ ශයාකදී සිටින විනි ථචයාකකාරවරශයාක ශ  පඩියාකට සමාන වියාක 
යුතුමයි කියාකන ශයාකෝජනාව මා කරනවා. එශහම නැත්නම් ශම් 
විනි ථචයාකකාරවරු ශවනත් වැඩවලට ශයාකශෙන අවසථාා අප ෙැක 

තිශබනවා. ඒක ශහොඳයි කියාකා මා හිතන්ශන් නැහැ. 

තව එක් නරක ්රවණතාවක් තිශබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්ත්රීතුමමනි. ශවනත් රටවලට ගිහින් ඒ රටවල 

අභියාකාචනාධිකරණශආ හා ශරාෂථ ාධිකරණශආ නක් අහන්න අශප් 
ශරාෂථ ාධිකරණවල සහ අභියාකාචනාධිකරණවල විනි ථචයාකකාරවරුන්ට ඉඩ 

729 730 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

ලැශබනවා. අශප් රශට් ්ඩුක්රම වයවසථාාව යාකටශත් දිවුරුම් දී 
තිශබන විනි ථචයාකකාරවරු -විශ ාෂශයාකන්ම උපරිමාධිකරණ 
විනි ථචයාකකාරවරු- ශවනත් රටවලට ගිහින්, ඒ රටවල ්ඩුක්රම 

වයවසථාාව යාකටශත් දිවුරුම් දීලා, ඒ රටවල විනි ථචයාකකාරවරු 
හැටියාකට කටයුතුම කිමේම -රටවල් ශෙකක විනි ථචයාකකාරවරුන් ශලස 
කටයුතුම කිමේම- සුදුසු නැහැ. අප ඒ practice එක නැවැත්වියාක යුතුමයි. 

අශප් විනි ථචයාකකාරවරු ගිහින් එක්සත් ජාතීන්ශ  සංවිධ්ානයාකට 
සම්බන්ධ් විනි ථචයාක අධිකාරියාකක වැඩ කරනවාට මම විරුද්ධ් නැහැ. 
ඒක ශවනම කතන්ෙරයාකක්. එක කාලයාකක්  විනි ථචයාකකාරවරු ෆීජී 

රටට ගියාක බව අප ෙන්නවා. ෆීජී රට ශපොදු රාජය මඩුඩලශයාකන් 
බැහැර කර තිශබන කාලශආ, අශප් විනි ථචයාකකාරවරු එශහා ශසාවයාක 
කරන්න ගියාකා. ඒ කාලශආ එශහා තිබුශඩු මිලිටරි ්ඩුක්වක්.  ඒ 

රටට visa  ගන්නත් බැහැ. ඕසථශේලියාකාව හරහා ඔවුන්ට visaවත් 
දුන්ශන් නැහැ. එම නිසා ශවනත් ශනොශයාක ත් මාර්ගවලින් ඔවුන් 
ෆීජී රටට ගියාකා. ඒක ඉතාම අයාකහපත් තත්ත්වයාකක්. එම නිසා අශප් 
උපරිමාධිකරණවල සිටින විනි ථචයාකකාරවරුන්, විනි ථචයාකකාරවරු 

ශලස වැඩ කරනවා නම් වැඩ කළ යුත්ශත් අශප් රශට් පමණයි. ඒ 
පිළිබඳව නැවත සලකා බලන්නත් අව යයි කියාකා මා හිතනවා.  

කලින් කාා කළ ගරු චන්ද්රසිරි ගජදීර මන්ත්රීතුමමා ඉතාම 

වැෙගත් කාරණයාකක් සඳහන් කළා. ශම් සියාකල්ලම ශහොඳයි කියාකන 
අතශර්, ශම් රශට් මූලික නීතියාක පිළිබඳවෙ එතුමමා අපට මතක් කර 
දුන්නා. ශම් යාකම් යාකම් විශ ාෂ නීති පිළිබඳව ශවනසථකම් කරලා දියුණු 

කරන්න පුළුවන්. නමුත්, මූලික නීතියාක හෙන්ශන් නැතිව කිසි 
ශෙයාකක් කරන්න බැහැ. විශ ාෂශයාකන්ම ්ඩුක්රම වයවසථාාව 
්රතිසංසථකරණයාක කිමේශම් වැෙගත්කම පිළිබඳව එතුමමා සඳහන් කළා; 

එයාක අවධ්ාරණයාක කළා. ඒ ගැන මා ඉතාම සතුමටු ශවනවා. ගජදීර 
මැතිතුමමා ශ්රී ලංකාශ  ශකොමියුනිසථට් පක්ෂයාක නිශයාකෝජනයාක කරන 
මන්ත්රීවරශයාකක්.   අපි ෙන්නවා, ඒ පක්ෂයාකම ්ඩුක්රම වයවසථාා 

්රතිසංසථකරණ ශෙස ඉතාම ධ්නාත්මකව බලන පක්ෂයාකක් බව. මා 
එම කාරණශආ වැෙගත්කම ෙ අවධ්ාරණයාක කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, මම මීට වඩා කතා කරන්න 
බලාශපොශරොත්තුම වන්ශන් නැහැ. නැවතත් ගරු විජයාකොස රාජපක්ෂ 

අමාතයතුමමාටත්, එතුමමාශ  නිශයාකෝජය අමාතය ගරු එච්.්ර්. සාරතී 
දුෂථමන්ත මැතිතුමමාටත් ්ර ංසා කරමින් අධිකරණ ක්ශෂා්රශආ සිදු 
වන ්රමාෙයාකන් ඉදිරිශආදී තවත් අවම කිමේමට අපට ඉඩ ලැශබ්වා 

කියාකා ්රාර්ානා කරනවා. ඒ වාශ ම මා ඉදිරිපත් කළ 
සංශ ෝධ්නයාකට පරිබාහිරව කරුණු ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඒවා 
අධිකරණ අමාතයාං ශආ අවධ්ානයාකට ශයාකොමු ශ වි කියාකා මම 

වි ථවාස කරනවා.  
 

[பி.ப. 5.25] 

 

ගු ශ්ාන්ති ශ්රීසනකන්දරාසා මහය් ය:ය  
(மாண்புமிகு (திருமதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

குடியியல் நடவடிக்ககமுகறச் சட்டக்மகாகவ  (திருத்தம்) 

சட்டமூலம் ததாடர்பான இன்கறய விவாதத்திமல 

கலந்துதகாண்டு உகரயாற்றுவதற்கு எனக்குச் சந்தர்ப்பம் 

தந்தகமக்கு முதலில் நன்றிகயத் ததாிவித்துக்தகாள்கிமறன். 

குடியியல் நடவடிக்ககமுகற என்பது, எதகன 

உணர்த்துகின்றது? என்பகத நாம் மநாக்கமவண்டும். 

நாட்டிமல வாழுகின்ற ஒவ்தவாரு பிரகஜயும் 

நல்லிணக்கத்மதாடு, ஒற்றுகமயாக வாைக்கூடிய ஓர் 

இயல்பான சூைகல ஏற்படுத்துகின்ற வககயிமல அரசு 

சட்டங்ககள ஆக்கமவண்டும், நீதிகய நிகலநிறுத்த மவண்டும் 

என்பதுதான் இதனூடாக எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற முக்கிய 

விடயமாகும். அந்த வககயிமல, இந்தக் குடியியல் 

நடவடிக்ககககளக் கிராம மட்டத்திலிருந்து மதசிய 

மட்டம்வகர சாியான முகறயிமல வைிநடத்துவதற்தகன இந்த 

அரசினால் பல்மவறுவிதமான நடவடிக்கககள் எடுக்கப் 

பட்டிருக்கின்றன என்பது உண்கம. அந்த வககயிமலதான் 

கிராம மட்டத்திமல மக்ககளக் குழுக்களாக ஒன்றிகணத்து 

அங்கு நகடதபறுகின்ற  வாழ்க்கக முகற சாியாகக் 

கண்காணிக்கப்படுகின்றது. இந்தக் கிராம மட்டக் குழுக்களில் 

கிராம அபிவிருத்திச் சங்கத்திலிருந்து தபாலிஸ் குழு என்று 

அகமக்கப்படுகின்ற பல்மவறு குழுக்ககள நாம் குறிப்பிட 

முடியும்.  

இதகனவிட, பிரமதச மட்டத்திமல மத்தியஸ்த சகப 

அகமக்கப்பட்டு ஒவ்தவாரு மாவட்டத்திலுள்ள பிரமதச 

தசயலகப் பிாிவுகளிமல நகடதபறுகின்ற குடியியல் நிகலகம 

எவ்வாறு காணப்படுகின்றது? அது நீதியான முகறயில் 

இருக்கின்றதா? எனக் கண்காணிக்கப்படுகிறது. 

அந்தவககயில், குற்றம் தசய்தவர்களுக்குத் தண்டகன 

வைங்கி, நீதிகய நிகலநிறுத்துவதற்காக அந்தப் பிரமதசத்திமல 

நல்ல அபிமானம் உகடயவர்ககளத் ததாிவுதசய்து, குழுவாக 

அகமத்து மத்தியஸ்த சகப இயங்கி வருகின்றது. இகதவிட 

மக்களுக்கு நீதி வைங்குவதற்காக, மக்களது குடியியல் 

நிகலககளக் கண்காணிப்பதற்காக மாவட்ட மட்டத்திமல 

நீதிமன்றங்கள் அகமக்கப்பட்டுச் மசகவகள் வைங்கப்படு 

கின்றன. மக்ககளப் பாதுகாப்பதற்தகன இவ்வாறு கிராம 

மட்டம் ததாடக்கம் மதசிய மட்டம் வகர பல்மவறு 

நீதிமன்றங்கள் அகமக்கப்பட்டு, சட்டங்ககள இயற்றி, நீதி 

நியாயங்ககள எவ்வாறு வைங்கமவண்டுதமன்று பல 

அதிகாாிககள நியமித்து, அதற்தகனப் தபருந்ததாககப் 

பணத்கதச் தசலவைித்து, இந்த அரசாங்கமானது தசயற்பட்டு 

வந்தாலும் மதசிய மட்டத்திமல சகல இடங்களிலும் இது 

சாியாகச் தசயற்படுத்தப்படுகின்றதா? என்பது மகள்விக் 

குறியாகத்தான் அகமந்திருக்கின்றது.   

குறிப்பாக, யுத்தம் நகடதபற்ற வடக்கு, கிைக்கு 

மாகாணங்களிமல அந்த யுத்தம் முடிவுக்குக் 

தகாண்டுவரப்படும்வகர 30 வருட காலமாக குடியியல் 

நிகலகம அங்கு இயல்பாகமவ இருந்தததன்றுதான் 

கூறமவண்டும்.  அந்த யுத்த காலத்திமல மக்களது இயல்பு 

வாழ்க்கககயப் பாதிக்கின்ற வககயில் ‘தெல்’ வீச்சுக்கள், 

குண்டு வீச்சுக்கள், குண்டு கவத்துத் தகர்த்தல் மபான்ற 

நடவடிக்கககள் நகடதபற்றனமவ தவிர, குடும்ப 

மட்டத்திலிருந்து சமூக மட்டம் வகர அங்கு இயல்பான ஒரு 

வாழ்க்கக நிகலதான் இருந்தது. இதகன அந்த யுத்த 

பூமியிமல பிறந்து வளர்ந்து, அங்கு வாழ்ந்துதகாண்டிருப்பவள், 

அகத மநரடியாக அனுபவித்துக்தகாண்டிருப்பவள் என்ற 

உாிகமமயாடு நான் இந்த உயாிய சகபயிமல கூறுகின்மறன். 

அந்த யுத்தம் முடிவுக்குக் தகாண்டுவரப்படும்வகர யுத்த 

பூமியிமல ஓர் இயல்பான சூைல் காணப்பட்டது என்பதற்கு 

ஆதாரம், அங்கு வாழ்ந்த தபண்களுக்குக் கிகடத்த பாதுகாப்பு! 

அந்தப் பிரமதசங்களில் குைந்கதயிலிருந்து கிைவி வகர 

பாதுகாப்பாக இருந்தார்கள். நட்டநடு நிசியில்கூட, 18 வயதுக் 

குமாி நடுத்ததருவிமல தன்னந்தனிமய தசல்கின்றமபாது 

அவளுக்கு அங்கு பாதுகாப்புக் கிகடத்தது.  ஆனால், இந்த 

யுத்தம் முடிவுக்குக் தகாண்டுவரப்பட்டதன் பின்பு ததாட்டிலில் 

கிடத்தப்படுகின்ற குைந்கதயிலிருந்து தன்னந்தனிமய 

வீட்டிலிருக்கின்ற கிைவிவகர இன்று எவருக்கும் 

பாதுகாப்பில்லாத நிகல காணப்படுகின்றது. இந்த நிகலயில், 

குடியியல் நடவடிக்ககமுகறச் சட்டக்மகாகவச் சட்டத் 

திருத்தத்தின்மூலம் என்ன நடவடிக்கக எடுக்கப்படப் 

மபாகின்றது? என்பதகன நான் இங்கு ஒரு மகள்வியாக 

முன்கவக்க விகளகின்மறன்.   
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[ගරු (්චාර්යාක  ජයාකම්පති විරමරත්න මහතා] 
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அத்துடன், இந்த இடத்தில் தகௌரவ நீதியகமச்சர் 

அவர்களிடம் நான் ஒரு மகாாிக்கககயயும் முன்கவக்க 

விரும்புகின்மறன்.  அந்தப் பிரமதசங்களில் உள்ள தபண்ககள 

மமலும் அவலத்திற்கு உட்படுத்துகின்ற வககயில், இந்த 

யுத்தத்திமல மதாற்றுப்மபான, இைந்துமபான இந்தப் 

தபண்ககள, இரண்டு அல்லது மூன்று பிள்களகமளாடு 

தன்னந்தனிமய விட்டுவிட்டு ஆண்கள் மசார வாழ்க்கக 

வாழ்கின்றார்கள். இந்த ஆண்களுக்தகதிராக இந்தப் தபண்கள் 

நீதி மகட்டு நீதிமன்றத்திற்குச் தசல்கின்றமபாது, அங்கு 

வைக்குகள் விசாாிக்கப்படுகின்றன; பிடியாகணகள் 

பிறப்பிக்கப்படுகின்றன. ஆனால், அந்த ஆண்கள் அங்குள்ள 

தபாலிஸ் அதிகாாிகளது துகணமயாடு மகறவாகி 

விடுகின்றார்கள். அவர்கள் பிடிக்கப்படுவதில்கல. எனமவ, 

இந்தச் மசார வாழ்க்கக வாழ்கின்ற ஆண்களுக்தகதிராக 

மநரடியாகமவ தண்டகன வைங்கக்கூடிய வககயில் சட்டம் 

ஆக்கப்பட மவண்டும். 

இதுமட்டுமல்ல, யுத்தத்திமல மதாற்றுப்மபான அந்தப் 

பூமியிமல, "மவலிமய பயிகர மமய்வது மபால" பாடசாகலக்குச் 

தசல்கின்ற பிள்களகயப் பாடசாகல அதிபர் அல்லது 

ஆசிாியர் துஷ்பிரமயாகத்திற்கு உட்படுத்துகின்ற சம்பவங்கள் 

கண்கண்ட உண்கமகளாக அங்கு நடந்மதறி வருகின்றன.  

அந்த மவகளயிமல அதிபமரா, ஆசிாியமரா அந்தப் 

பாடசாகலயின் கல்வி வலயத்தினூடாக விசாரகணக்கு 

உட்படுத்தப்படுவதும் உண்கம. ஆனால், அதன்பின்பு அந்த 

அதிபர் அல்லது ஆசிாியர் வலயத்திற்மகா அல்லது மாகாண 

மட்டத்திற்மகா அல்லது அதகனவிடப் பின்தங்கிய ஒரு 

கிராமத்திற்மகா மாற்றலாக்கப்படுகின்றார். இடமாற்றம் என்ற 

தபயாில் இவர்களுக்கு promotions தகாடுக்கப்படுகின்றதா? 

அல்லது தவளியிமல ககதக்க முடியாத, அந்தப் படுபாதகமான 

மவகலகயத் ததாடர்ந்து தசய்யக்கூடியதாக மிகவும் 

பின்தங்கிய குடும்பங்களுள்ள பிரமதசங்களுக்கு அவர்கள் 

அனுப்பப்படுகிறார்களா? நல்தலாழுக்கத்கதப் மபாதிக்க 

மவண்டிய, நல்ல எதிர்காலச் சந்ததியினகர உருவாக்க 

மவண்டிய குருவானவர்கமள இவ்வாறாக தபண் 

பிள்களககளத் துஷ்பிரமயாகத்திற்கு உட்படுத்துகின்றார்கள். 

அத்தககயவர்களது பதவிகய வறிதாக்கி, அவர்ககள அந்த 

இடத்திலிருந்து அப்புறப்படுத்தி, ஏகனயவர்களும் 

அவ்வாறான தகாடுகமயான முயற்சிகளில் ஈடுபடாதவாறு 

அவர்களுக்குக் கடுந்தண்டகன தகாடுக்கும் வககயில் 

சட்டங்ககள உருவாக்குகின்றதபாழுதான் இந்த குடியியல் 

நடவடிக்கக முகறகளில் ஓர் இயல்பான நிகலகமகய 

ஏற்படுத்த முடியும்.  

இதகனவிட, யுத்த காலத்திமல சிவில் நிர்வாகம் இல்லாத 

நிகலயில்கூட வடக்கு, கிைக்குப் பகுதிகளில் சட்டமும் 

ஒழுங்கும் நியாயமாக இருந்தது. ஆனால், யுத்தத்தின் பின்பு 

அங்கு திறக்கப்பட்ட அளவுக்கதிகமான மதுபனசாகலகள் 

அந்த மக்ககள, குறிப்பாக இகளஞர்ககள மிகவும் பிகையான 

வைிக்கு இட்டுச்தசல்கின்றன.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! Your time is over. Please wind up now.   

 

ගු ශ්ාන්ති ශ්රීසනකන්දරාසා මහය් ය:ය  
(மாண்புமிகு (திருமதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 

(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) 
Is my 20 minutes over? 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
You have been given only ten minutes.  

ගු ශ්ාන්ති ශ්රීසනකන්දරාසා මහය් ය:ය  
(மாண்புமிகு (திருமதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 

(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) 
No. The Hon. E. Saravanapavan gave me ten minutes 

from his time. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Okay. Then, you have five minutes left. 

 

ගු ශ්ාන්ති ශ්රීසනකන්දරාසා මහය් ය:ය  
(மாண்புமிகு (திருமதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 

(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) 
Thank you.  

மமலும், இந்த யுத்தத்திமல கணவகன இைந்த தபண்கள் 

அரச திகணக்களங்களுக்கு மசகவககளப் தபறச் 

தசல்கின்றதபாழுது, அங்கு பாலியல் இலஞ்சம் 

மகட்பததன்பது ஒரு நகடமுகறயாகிவிட்டது. இது 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டால், அதற்காக நடவடிக்கக 

எடுக்கமவண்டியவர்கமள அவர்ககளக் காப்பாற்றுவதும் ஓர் 

இயல்பு நடவடிக்ககயாக மாறியிருக்கிறது. இவ்வாறாக 

யுத்தத்திமல மதாற்றுப்மபான மக்ககள மமலும் மநாகடிக்கின்ற 

வககயிமல தசயற்பாடுகள் இடம்தபறுகின்றன. ஆகமவ, 

அவ்வாறானவர்ககளயும் அவர்களுக்கு ஒத்துப்மபாகின்ற 

வர்ககளயும் சட்டத்தின் முன் நிறுத்தி அவர்களுக்குக் 

கடுகமயான தண்டகன வைங்கப்படுவதற்குாிய சட்டங்களும் 

இயற்றப்பட மவண்டும்.  

மமலும், மக்ககளப் பாதுகாப்பததற்தகன உருவாக்கப் 

படுகின்ற நீதிமன்றங்களின் உத்தரவுககள மீறுகின்ற 

தசயற்பாடுகள் முல்கலத்தீவு மாவட்டத்திமல நகடதபற்றிருக் 

கின்றன. உதாரணமாக, முல்கலத்தீவு மாவட்டத்திமல 

நிரந்தரமாக வாழ்ந்து தகாண்டிருப்பவர்களுக்கும் ததன்ப 

குதியிலிருந்து வந்து சட்டத்திற்கு முரணாக மீன் 

பிடிப்பவர்களுக்கும் குறித்த அந்த மீன்பிடித்துகறயினுள் 

தசல்ல மவண்டாதமன்று நீதிமன்றம் உத்தரவு 

வைங்கியிருந்தது. அகத மதிக்காது ததன்பகுதி மீனவர்கள் 

ததாடர்ந்தும் அங்கு மீன்பிடியில் ஈடுபட்டுக் 

தகாண்டிருக்கின்றார்கள். அமதமபான்று தகாக்கிளாய் 

பகுதியிமல தனிப்பட்ட  ஒருவரது உறுதிக்காணியில் புத்தர் 

சிகல அகமக்கப்படும்தபாழுது, அந்த மவகலககள 

நிறுத்தமவண்டுதமன்று நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும் அது 

மதிக்கப்படவில்கல; மீறியவர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கக 

எடுக்கப்படவுமில்கல. அந்த வககயிமல நீதி எங்மக 

தசல்கின்றது? இந்த நாட்டில் சகல பிரகசகளுக்கும் நீதி 

சமமாக இருக்கின்றதா? என்ற மகள்விகய நான் இங்கு 

முன்கவக்க விரும்புகின்மறன். ஆகமவ, மக்ககளப் 

பாதுகாக்கின்ற வககயில், அவர்ககள மமலும் 

துன்பப்படுத்தாத வககயில், சாியான முகறயில், நீதி 

வைங்கப்படல் மவண்டும்.  

அதுமபால், விடுதகலப் புலிகளுக்கு உணவு 

தகாடுத்தார்கள், உகறயுள் தகாடுத்தார்கள் என்ற 

குற்றத்திற்காக எமது பிள்களகள் அரசியல் ககதிகளாகத் 

ததாடர்ந்தும் சிகறயில் கவக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். சிலர் 

தாம் ஏன் சிகறயில் கவக்கப்பட்டிருக்கின்மறாம் என்பதுகூடத் 

ததாியாமல் சிகறயில் வாடுகின்றார்கள். ஆனால், தபரும் 

குற்றம் தசய்த தபன்னம்தபாிய முதகலகள் எல்லாம் 

தப்பித்துவிடுகின்றனர்.  தங்களுகடய அரசியல் இலாபம் 

கருதி அவர்ககளப் பாதுகாப்பதும் அவர்ககள நீதி- 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

நியாயத்திற்கு உட்படுத்தாமல் இருப்பதும் இந்த அரசு 

ததாடர்ந்து தசய்துவருகின்ற ஓர் அநியாயமாகமவ 

காணப்படுகின்றது. எனமவ, மக்களுக்கு ஓர் இயல்பான 

வாழ்க்ககச் சூைகல ஏற்படுத்தக்கூடிய வககயிமல நீங்கள் 

உங்கள் சட்டக் மகாகவககள ஆக்கும்வகர, அல்லது 

அவற்றில் திருத்தங்ககள ஏற்படுத்தும்வகர இந்த நாட்டிமல 

நீதியானது, நிகலநிறுத்த முடியாத ஒரு விடயமாகமவ 

அகமயும் என்று கூறி, என்னுகடய உகரகய 

நிகறவுதசய்கின்மறன். நன்றி. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීළෙට ගරු තිලක් මාරපන ඇමතිතුමමා. 

 
[අ.භා. 4.38] 

 
ගු තිලක් මාරපන මහයතා සසංවර්ධාන කාර්ය භාර 

අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு திலக் மாரபன - அபிவிருத்திப் பணிப்தபாறுப்புகள் 

அகமச்சர்) 
(The Hon. Tilak Marapana  - Minister of Development 
Assignments) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි  මම හිතන විධියාකට ඉතාම  

වැෙගත් පනතක් තමයි සංශ ෝධ්නයාක කිමේම සඳහා  අෙ ශම් ගරු 

සභාවට ඉදිරිපත් කර තිශබන්ශන්.  සිවිල් නක් විධ්ාන සංග්රහයාක 
පනත ලංකාශ  තිශබන පනත්වලින් පැරණිම පනතක්.  සියාකලු  
සිවිල් නක් පාලනයාක වන්ශන් ශම් පනශත් තිශබන විධිවිධ්ාන 

්රකාරවයි. නමුත් අවාසනාවකට වාශ  අවුරුදු ගණනාවක් තිසථශසා 
ශම් පනත ක්රියාකාත්මක කිමේශම්දී අපට ෙකින්න ලැබුණු ශෙයාකක් 
තමයි  යාකම් කිසි නක්වක් විභාග කිමේශම්දී සිදු ශවන්න පුළුවන් සෑම 
අසාධ්ාරණයාකකටම අව ය විධිවිධ්ාන ශම් පනතට ඇතුමළත් කර 

තිශබන බව. ඒ ශහාතුමව නිසාම  ඇත්ත ව ශයාකන්ම ශම් පනත 
යුක්තියාක ඉෂථට කිමේම සඳහාම සාෙන ලෙ පනතක් වුවත්  යුක්තියාක 
ඉෂථට කිමේශම්දී  ශබොශහෝ ්රමාෙ  ඇති වීම වළක්වන්න 

පුළුවන්කමක් නැහැ.  ශම් පනශත් තිශබන විධිවිධ්ාන නැතිව ශකටි 
රමශ ෙ  පාවිච්චි කරලා අශප් රශට් පුරවැසියාකන්ශ  නක් කටයුතුම 
විසඳන්න ගිශයාකොත් ශලො  අසාධ්ාරණවලට ලක් ශවනවා. ශකශසා 

ශහෝ ශ වා    හුෙක් වි ාරෙයාකන් සංශ ෝධ්නයාකට ලක් කිමේමට 
පැකිලීමක් ෙැක් ප පනතක් තමයි ශම් පනත. ඒ වාශ ම   සාක්ික 
්ඥා පනත  අපරාධ් නක් විධ්ාන සංග්රහයාක වාශ  පනත්වල 

දුර්වලකම් තිබුණාට  ඒ දුර්වලකම් නීති සංශ ෝධ්න මන්න් නිවැරදි 
කිමේමට අශප් නීති වි ාරෙශයාකෝ ශබොශහොම පැකිලීමක් ෙක්වා 
තිශබනවා.  ලංකාශ  විතරක් ශනොශවයි  පිටරටවලත් ඒ උෙවියාකශ   
පනත් ්වාට ගියාකාට සංශ ෝධ්නයාකට ලක් කරන්ශන් නැහැ. හැබැයි  

මට ෙැන් ශපශනනවා  ශම් පන තට කරන්න ට ශයාකශෙන  සං ශ ෝධ්න 
ඉතාම වැෙගත්  කාශලෝචිත සංශ ෝධ්න බව.  ශමොකෙ   ශම් 
සංශ ෝධ්න මන්න් ූරර්ව නක් විභාගයාකක් පිළිබඳව විධිවිධ්ානයාකක් 

සකසථ කර තිශබන නිසා. නක් විභාගයාකට ඉසථසරශවලා  නක් 
විභාග ශආදී මතුමවන  යාකම් යාකම් ගැටලු තිශබනවා නම් ඒවාට 
කඩිනමින්  විසඳුම් ලබා ගැනීශම්  ඒවා නිරාකරණයාක කර ගැනීශම් 

වැඩ පිළිශවළක් තමයි ශම් ූරර්ව නක් විභාගයාක මන්න් කරන්නට 
ශයාකශෙන්ශන්. මම හිතන විධියාකට ඒක ඉතා ශයාකෝගය ශවනවා. ඒ 
වාශ  ූරර්ව නක් විභාගයාකක් තිශබන නිසා නක්ව විභාගයාකට ගන්න 

කලින්  එහි තිශබන සුළු සුළු වැඩ ශකොටසථ  ඔක්ශකොම ඉවර 
කරනවා. ඊට පසුව තමයි නක්ව විභාගයාකටම ගැශනන්ශන්. 
හරියාකාකාරව ශකරුශණොත් ඉතාම  වැෙගත්  ලලොයී සංශ ෝධ්නයාකක් 

හැටියාකට මා ශම් සංශ ෝධ්නයාක ෙකිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි  ශම් සංශ ෝධ්නවල තවත් 
වැෙගත් ශෙයාකක් තිශබනවා. පැමිණිලි පාර් ථවයාකට පුළුවන්  යාකම් කිසි 
ෙවසක ඒ පාර් ථවයාක මරණයාකට පත් වුණාට පසථශසා ඒ නක්ව පවත්වා 
ශගන යාකන්න නිශයාකෝජිතයාක  පත් කරන්න. ඒකත් ඉතාම  වැෙගත් 
ශෙයාකක්. ශමොකෙ  හුෙක් නක්වල අපි ෙැක තිශබනවා  නක්ව පැවරූ 
පාර් ථවකාරයාකා මියාක ගියාකාට පසථශසා ඔහු ශවුවශවන් නක්ව ශගන 
යාකෑම සඳහා ්ශද්  කරන පුද්ගලයාකා ශසොයාකා ගන්න එක ශබොශහොම 
අමාරු බව. ශමොකෙ  නක්ව පැවරූ අයාකශ   උරුමක්කාරයාකන් 
ඉන්නවා. ඒ උරුමක්කාරයාකන් අතරත් යාකම් යාකම් තර්ක   විතර්ක  
පැටලීම් තිශබනවා. අසවලා තමයි ශම් නක්ව ඉදිරියාකට ශගන යාකන්න 
ඕනෑ කියාකලා ඒශගොල්ශලෝ එක සම්මුතියාකක නැහැ.  නක්ව ඉදිරියාකට 
ශගන යාකෑමට ඒශකන් වි ාල ්රමාෙයාකක් ඇති ශවනවා. ෙැන් ශම්  
සංශ ෝධ්න ්රකාරව පැමිණිලිකාරයාකාට පුළුවන්  එයාකා  නැති  
අවසථාාවක නක්ව ඉදිරියාකට ශගන යාකෑම සඳහා  යාකම් කිසි 
නිශයාකෝජිතයාක  නම් කර නක් වාර්තාශ  සඳහන් කර තියාකන්න.  

ශම් නක්  සිවිල් නක් සාමානයශයාකන් අවුරුදු 7  8  50  54 
අනිවාර්යාකශයාකන් පහළ උසාවිශආම තිශබනවා. ඊට පසුව  ඒවා 
ඇපැල් උසාවියාකට ගියාකාම තවත් වර්ෂ ගණනක් යාකනවා. ඒ 
අතරතුමශර්දී එක පාර් ථවයාකක් ශහෝ මියාක යාකන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම 
හිතන හැටියාකට ශම් සංශ ෝධ්නයාක ශබශහවින්ම ශයාකෝගය වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි  දිවුරුම් ්රකා  මන්න් සාක්ික 
ශෙන්න පුළුවන් විධිශආ විධිවිධ්ානයාකක් ශමහි සලසථවා තිශබනවා. 
මා හිතන විධියාකට එයාකත් ඉතාම කාශලෝචිතයි.  ඒ නිසා 
සාක්ිකකරුවා සාක්ික කූක්වට නැෙලා මූලික සාක්ිකයාක දීම අව ය 
වන්ශන් නැහැ. ඔහුශ  සාක්ිකයාක දිවුරුම් ්රකා යාකක් මන්න් ඉදිරිපත් 
කරන්න පුළුවන්; ඊට පසුව ඔහු හරසථ ්ර ථනවලට ශයාකොමු කරන්න 
පුළුවන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි  මා අවසාන ව ශයාකන් 
කියාකන්න කැමැතියි  ශම් නීති ශකොපමණ සංශ ෝධ්නයාක වුණත් 
ශම්වා ක්රියාකාත්මක කිමේශම්දී ශහොඳ නක්කාර මහත්වරුන්  ශහොඳ 
නීතිඥ මහත්වරුන් ඉන්න ඕනෑ   රජයාක ශවුවශවන් වැඩ කරන  
නීතිපති ශෙපාර්තශම්න්තුමශ  නීතිඥ මහත්වරුන් ඉන්න ඕනෑ බව. 
ඒ වාශ  ශහොඳ  ෙක්ෂ නීතිඥවරුන්  නක්කාරතුමමන්ලා ශම් 
ශසාවයාකට බඳවාගන්න නම් අප ඔවුන්ට මීට වඩා පහසුකම් 
අනිවාර්යාකශයාකන්ම ශෙන්න ඕනෑ. පහසුකම් දීම විතරක් ශනොශවයි  
ඒ අයාකශ  පඩියාක වැඩි කරලා ඒ අයාකට උපරිම ශලස සැල ශවොත් 
තමයි අපට පුළුවන් වන්ශන්  ඒ අයාකශගන් උපරිම ්රශයාකෝජනයාක ලබා 
ගන්න.  

මම ශයාකෝජනා කරනවා නීතිපති ශෙපාර්තශම්න්තුමශ  සිටින 
අශප් රජශආ නීතිඥ මහත්වරුන්ටත්  නක්කාර තනතුමරු ෙරන අශප් 
විනි ථචයාකකාරවරුන්ටත් මීට වඩා ශහොඳ සැලකිල්ලක් අශප් 
්ඩුක්ව ෙක්වන්න ඕනෑයාක කියාකලා. ඒ අයාකශ  පඩි නඩි වැඩි කරලා  
ශවනත් ශවනත් පහසුකම් ලබා දුන්ශනොත් තමයි ඒ අයාකශ ත් හිත 
සැනසිලා රාජකාරියාක කිමේමට සුදුසු මානසික තත්ත්වයාක හැශෙන්ශන්. 
ඒ වාශ ම  ශහොඳ ෙක්ෂ අයාකට ශම් තනතුමරුවල පත්වීම් ලබා 
ශෙන්න පුළුවන් වන්ශන්ත් ඒ අයාකට වැඩි පඩි ශගවීශම් කාර්යාකයාක සහ 
පහසුකම් වැඩි කිමේශම් කාර්යාකයාක කශළොත් පමණයි. ශබොශහොම 
සථතුමතියි.  

 

[අ.භා. 4.4)] 
 

ගු එච්.ණර්. සාරීන දුෂනමන්ත මහයතා සඅධිකරණ ියගය ජය 
අමාතයුරමා හයා බුද්ධා ශ්ාසන ියගය ජය අමාතයුරමා   
(மாண்புமிகு எச்.ஆர். சாரதீ துஷ்மந்த - நீதி பிரதி அகமச்சரும் 

புத்தசாசன பிரதி அகமச்சரும்) 

(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha - Deputy Minister of 
Justice and Deputy Minister of Buddha Sasana) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි  ශමයාක  විශ ාෂශයාකන්ම 

ශබොශහොම වැෙගත් පනත් සංශ ෝධ්නයාකක් අශප් රටට ලබා ශෙන 
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ශමොශහොතක්. විශ ාෂශයාකන්ම අශප් සිවිල් නක් විධ්ාන සංග්රහයාක ගැන 

කතා කරන ශකොට ඒ ගැන වැඩි අටුවා ටීකා අපට අව ය නැහැ. 
අශප් ඉඩම් නක්වක් ගැන කල්පනා කර බලන ශකොට අප ශබොශහෝ 
ශෙශන ට ශහොඳ අද්ෙැකීම් තිශබනවා. මා හිතන විධියාකට සමහර 
ශවලාවට පරම්පරා ශෙකතුමනක් යාකනවා ඒ නක් කටයුතුම අවසාන 

ශවන්න. නක් කටයුතුමවල තිශබන ්රමාෙයාක පිළිබඳව හැම ොම 
සමාජශආ ශබොශහෝ විශ චන තිශබනවා. අධිකරණ අමාතයාං යාක 
හැටියාකට අශප් මූලික වගකීම තමයි ගුණාත්මකභාවශයාකන් වැඩි නීති 

පද්ධ්තියාකක් මහ ජනතාව උශෙසා ලබා දීම. ඒ අරමුණ තමයි අශප් 
අමාතයාං යාක හැටියාකට අප පසු ගියාක වසර ශෙකක වාශ  කාලයාකක 
සිට ඉටු කරමින් ඉදිරියාකට එන්ශන්. අධිකරණ අමාතයාං යාක හැටියාකට 

මහ ජනතාව උශෙසා අපි පනත් සංශ ෝධ්න රාශියාකක් ශම් වන 
ශකොට කර තිශබනවා. ශම් සියාකලු ශද්වල්වල අවසාන අරමුණ 
විධියාකට අපි බලාශපොශරොත්තුම වන්ශන් අධිකරණ පද්ධ්තිශආ 

කාර්යාකක්ෂමතාව ගුණාත්මක ශලස සෑම පැත්තකින්ම ඉහළ 
නැංවීමයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි  පසුගියාක කාල සීමාව තුමළ 
ශනොශයාක ත් ශවනසථකම් රාශියාකක් කරන්න අපට පුළුවන්කම 
ලැබුණා. විශ ාෂශයාකන්ම සමා මඩුඩල පනත සංශ ෝධ්නයාක 
කරන්නට අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. අෙ අශප් රශට් සමා මඩුඩල 
ක්රියාකාොමයාක දිහා බැලුවාම අපට සතුමටු ශවන්නට පුළුවන්. ශලෝකශආ 
අශනක් රටවල් එක්ක සංසන්ෙනයාක කර බලන ශකොට අපට ශහොඳ 
සමා මඩුඩල රමශ ෙයාකක් තිශබනවා. සමා මඩුඩල රමශ ෙයාක 
නිසා වි ාල නක් ්රමාණයාකක් අධිකරණයාකට ශගන ඒමට ්රාමශයාකන් 
අවසාන කරගන්නට අපට පුළුවන්කම ලැබී තිශබනවා. ඒ වාශ ම  
වින්දිතයාකන් හා සාක්ිකකරුවන් ්රක්ෂා කිමේශම් අධිකාරියාක 
පිහිටුවන්නට අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. ශමයාකත් අපි පසුගියාක කාල 
සීමාව තුමළ ලබා ගත් ජයාකග්රහණයාකක්.  

 අපට පුළුවන්කම ලැබුණා  උතුමරු-නැ ශෙනහිර විශ ාෂ සමා 
මඩුඩල බිහි කරන්න. ඒ වාශ ම  කාලාවශරෝධී පනශත් 
සංශ ෝධ්නයාකක්  කරන්නත් අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ වාශ ම 
අපි මතක් කරන්න ඕනෑ  නීති පර්ශආෂණ ඒකකයාකක් පිහිටුවීමත්  
අපරාධ් නක් විධ්ාන සංග්රහයාක සංශ ෝධ්නයාක කිමේමත්  නක් භාඩුඩ 
බැහැර කිමේම පිළිබඳවත් අධිකරණ අමාතයාං යාක හරහා නීති 
්රතිසංසථකරණ ඉදිරියාකට ශගන 82ඒම තුමළින් පසුගියාක වසර ශෙකක 
කාලයාක තුමළ වැඩ කටයුතුම රාශියාකක් අපි ඉෂථට සිද්ධ් කරලා තිශබන 
බව. එයින් එක පියාකවරක් හැටියාකට තමයි ශම්  සුවිශ ාෂී  ප 
වැෙගත්කමක් තිශබන  පනත් සංශ ෝධ්නයාක අශප් අමාතයාං යාක 
හරහා අෙ පාර්ලිශම්න්තුමවට ශගන එන්නට අපි බලාශපොශරොත්තුම 
වුශඩු.  

විශ ාෂශයාකන්ම පසුගියාක ෙ ක කිහිපයාක තුමළ සිවිල් නක් විධ්ාන 
සංග්රහයාකට අොළ නක්වල ්රමාෙයාකත් එක්ක අශප් රශට් මහජනතාවට 
අධිකරණයාක ශකශරහි තිබූ වි ථවාසයාක යාකම්තාක් දුරකට ඈත් ශවලා 
ගියාකා.  පසුගියාක කාලසීමාව තුමළ සිදු  ප එම ්රමාෙයාකත් එක්ක 
අධිකරණයාකට සිවිල් නක්වක් ඒශම් සම්භාවිතාව  අ ක් ශවලා ගියාකා 
කියාකන එක අපි කවුරුත් ෙන්නවා. ඒ නිසා යුක්තියාක බලාශපොශරොත්තුම 
ශවන ජනතාව අධිකරණශයාකන් යාකම්තාක් දුරකට ඈත්වීමකටත් ශම් 
කරුණු කාරණා ඉවහල් වුණා. විශ ාෂශයාකන්ම සිවිල් නක් විධ්ාන 
සංග්රහයාක සංශ ෝධ්න පනත් ශකටුම්පශත් ූරර්ව නක් කාර්යාක 
පටිපාටියාකක් අපි හඳුන්වා දී තිශබනවා. අෙ අපට ඒ ගැන සතුමටු 
වන්න පුළුවන්. ශම් ූරර්ව නක් කාර්යාක පටිපාටියාක තුමළ ූරර්ව නක් 
විභාග කරන විනිසුරුවරයාකාට අධිකරණ බලයාක පිළිබඳ ගැටලු 
නි ථචයාක කර ගැනීම පිණිස විශ ාෂ අවසථාාවන් රාශියාකක් ලබා දී 
තිශබනවා. මෑත කාලශආ නක් කටයුතුම පිළිබඳව සංඛ්යාශල්ඛ්න 
අරශගන බැලුවාම ශබොශහොම බරපතළ තත්ත්වයාකක් පසු ගියාක 
කාලසීමාව තුමළ තිබුණා. ඒ නිසා  ජනතාව අශප්ක්ෂා කරන 
්කාරයාකට ශම් නක් කටයුතුම සියාකල්ලම ශබොශහොම ඉක්මනින් 
ගුණාත්මකභාවශයාකන් යුතුමව අවසාන කිමේම සඳහා අව ය කරන 
පරිසරයාක සකසා දීම අශප් වගකීමක් ශවනවා.    

විශ ාෂශයාකන්ම මම සංඛ්යා ශල්ඛ්න කීපයාකක් පිළිබඳව මතක් 

කරන්නට අව යයි. අපි උොහරණයාකකට ගත්ශතොත්  අශප් රශට් 
දිසථ්රික් උසාවිවල ශම් වන විට නක් කටයුතුම 575 89)ක් පමණ 
තිශබනවා. ඒ වාශ ම  මශහසථ්රාත් උසාවියාක තුමළ නක්  449 392ක් 
තිශබනවා. වාණිජ මහාධිකරණ තුමළ නක්  3 748ක් තිශබනවා. 

සිවිල් අභියාකාචනාධිකරණ තුමළ නක්  4 973ක් තිශබනවා. ශම් 
සංඛ්යාශල්ඛ්න දිහා බැලුවාම අපට ශම් ඇති ශවලා තිශබන 
බරපතළ තත්ත්වයාක පිළිබඳව යාකම් අවශබෝධ්යාකක් ලබා ගන්න 

පුළුවන්. මහජනතාවශ  විශ චන පිළිබඳව යාකම් අවශබෝධ්යාකක් 
අපට ලබා ගන්න පුළුවන්කම තිශබනවා. ඒ නිසා තමයි අපි ශම් 
සිවිල් නක් විධ්ාන සංග්රහයාක සංශ ෝධ්නයාක සඳහා ්ඩුක්වක් හැටියාකට 

වැඩ කටයුතුම කරන්ශන්. ඒ වාශ ම අපරාධ් නක් විධ්ාන සංග්රහශආ 
සංශ ෝධ්නයාක ත් අපි ශම් වන විට බලාශපොශරොත්තුම ශවනවා. 
විශ ාෂශයාකන්ම ්ඩුක්රම වයවසථාා සංශ ෝධ්නයාකත් එක්ක ශම් 

කටයුතුමවලට ්රම්භයාකක් අපි ලබා දුන්නා. අෙ වන විට 
ශබොශහෝමයාකක් කටයුතුම අවසාන කරන්න පුළුවන්කම ලැබී 
තිශබනවා. ඒ නිසා ශම් රශට් මහජනතාව ශවුවශවන් ශම් සියාකලු 
සංශ ෝධ්න  පාර්ලිශම්න්තුමවට ශගශනන්නට අපි බලාශපොශරොත්තුම 

ශවනවා.  

විශ ාෂශයාකන්ම ූරර්ව නක් කාර්යාක පටිපාටියාක තුමළ ූරර්ව නක් 
විභාග කරන විනිසුරුවරයාකාට අධිකරණ බලයාක පිළිබඳව ගැටලු 

නි ථචයාක කර ගැනීම සඳහා පාර් ථවකරුවන්ශගන් ්ර ථන කිමේම  
්රවුලට විෂයාක වී ඇති කාරණා පිළිබඳ ශත්රුම් කර දීම  කරුණු 
සහ ශල්ඛ්න පිළිගැනීම් ලබා ගැනීම  විභාග ශවන නක් ශෙකක් 

ශහෝ ඊට වැඩි සංඛ්යාවක් ඒකාබද්ධ් කිමේම  ්ශ  යතාව හා 
අොළත්වයාක පෙනම් කර ශගන විශ ාෂඥ සාක්ිකකරුවන් ඇතුමළුව 
සාක්ිකකරුවන්ශ  සංඛ්යාව හඳුනා ගැනීම  අධිකරණ 

විශ ාෂඥශයාක  පත් කිමේමට ශමන්ම විශ ාෂශයාකන්ම ූරර්ව නක් 
විභාග කරන විනිසුරුවරයාකාශ  මතයාක අුවව සාධ්ාරණ වන 
සමායාකකට එළීමමට පාර් ථවකරුවන්ට සහායාක පළ කිමේම සඳහා 

බලයාක පවරුව ලබනවා. තවෙ  නක් කටයුතුම ශ ගවත් අන්ෙමින් 
විභාග කර අවසන් කිමේමට උපකාර වන ශවනත් යාකම් කාරණා 
නි ථචයාක කර ගැනීමට සහ වාර්තාගත කිමේමට ශමන්ම නක් කටයුතුම 
ශ ගවත්ව සහ අවම වියාකෙම් ෙැමේමකින් යුතුමව විභාග කර අවසාන 

කිමේම පිණිස අව ය බවට ූරර්ව නක් විභාග විනිසුරුවරයාකාට ශපනී 
යාකා හැකි ශවනත් සියාකලු පියාකවර ගැනීමට සහ එවැනි සියාකලු ්ඥාවන් 
කිමේමටෙ ූරර්ව නක් විභාග කරන විනිසුරුවරයාකාට බලයාක 

පමුණුවනවා.  

අපි ෙන්නවා  නක්වක හරයාකාත්මක කාරණාවලට ්රවිෂථට වීමට 
්රාමශයාකන් තිශබන කරුණු කාරණා ඉෂථට-සිද්ධ් කරන්නට ශම් 

හැදිලා තිශබන පරිසරයාකත් එක්ක  රමශ ෙයාකත් එක්ක වර්තමාන 
කාලයාක තුමළ එම නක් කටයුතුමවලට වි ාල ශ ලාවක් ගත ශවන බව. 
ඒ නිසා ශම් සිදු කරන කාර්යාක ශබොශහොම ශහොඳයි කියාකලා මම 

හිතනවා. ඒ වාශ ම තවත් යාකමක් විශ ාෂශයාකන් මතක් කරන්න 
ඕනෑ. යාකම් කාරණයාකකදී  ගැටලුසහගත වන නක් කටයුතුම ශෙකක් 
ශහෝ ඊට වැඩි සංඛ්යාවක් හරයාකාත්මක ව ශයාකන් සමාන වන බව 
අධිකරණශආ මතයාක වී නම්  අධිකරණයාක සුදුසු යාකැයි සලකන නියාකම 

සහ පාර් ථවකරුවන්ශ  එකෙතාව මත ඒකාබද්ධ් කිමේම පිණිස 
අධිකරණයාක විසින් ්ඥාවක් කිමේම සඳහා ෙ ශමම පනත් 
ශකටුම්පත මගින් විධිවිධ්ාන සලසනවා. සිවිල් නක් විධ්ාන සංග්රහයාක 

සංශ ෝධ්නයාක කිමේම ශම් රශට් ශපරළියාකක් හැටියාකට අපට සඳහන් 
කරන්න පුළුවන් කියාකා මම හිතනවා. එපමණ වැෙගත්කමක්  
විශ ාෂත්වයාකක් අෙ ශම් පාර්ලිශම්න්තුමවට ඉදිරිපත් කරන ශමම 

පනත් ශකටුම්පත් සංශ ෝධ්නශආ තිශබනවා. ශම්ක ජනතාව 
ශබොශහෝ කාලයාකක් තිසථශසා අශප්ක්ෂා කරපු කාරණාවක්. 
අධිකරණවල ශගොඩ ගැසී තිශබන සිවිල් නක් විධ්ාන සංග්රහයාකට 

අොළ නක් කටයුතුම ඉක්මන් කර ගැනීම සඳහා අපි අෙ ශහොඳ 
්රවිෂථටයාකක් ලබා ශගන තිශබනවා කියාකලා මම වි ථවාස කරනවා. ඒ 
නිසා ශමයාක ශමතැනින් නතර කළ යුතුම නැහැ.  

737 738 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

ඉදිරි කාලයාක තුමළදී අපට තවත් සංශ ෝධ්න එක්කාසු කරන්නට 
පුළුවන්. අපරාධ් නක් විධ්ාන සංග්රහයාකටත් අපට තවත් කරුණු 
කාරණා එක්කාසු කරන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා විශ ාෂශයාකන්ම 

පාර් ථවකරුවන්ට  නීතිඥවරුන්ට  ඒ වාශ ම විනි ථචයාකකාරවරුන්ට 
නක් කටයුතුම සම්බන්ධ්ශයාකන් වන මූලික කරුණු පිළිබඳව ශහොඳ 
ෙැනීමක් ලබා ශගන ඉවර ශවලා නක්වට ්රශ  වීම තුමළ නක් 

කටයුතුමවලදී සිදු ශවන ්රමාෙයාක ශබොශහෝ දුරට බැහැර කර ගන්නට 
ශහොඳ අවසථාාවක් උො ශවලා තිශබනවා කියාකලා මම හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි  පසු ගියාක කාල සීමාශ  

අගවිනිසුරුතුමමාශ  නායාකකත්වශයාකන් යුතුමව සිවිල් නක් විධ්ාන 
සංග්රහයාක පිළිබඳව කමිටුවක් පත් කළ බව අපි මතක් කරන්නට 
ඕනෑ. ඒ වාශ ම අපරාධ් නක් විධ්ාන සංග්රහශආ සංශ ෝධ්න සඳහා 

ශරාෂථ ාධිකරණ විනිසුරු බුවශනක අලුවිහාශර් මැතිතුමමාශ  
නායාකකත්වශයාකන්  කමිටුවක් පත් කරන්නට අපට පුළුවන්කම 
ලැබුණා. අශප් බලාශපොශරොත්තුමව තමයි  අධිකරණ පද්ධ්තියාකට 
අොළ සංශ ෝධ්නයාකන් ්ඩුක්රම වයවසථාා සංශ ෝධ්නයාකක් 

එනවාට වඩා කඩිනමින් පාර්ලිශම්න්තුමවට ඉදිරිපත් කිමේම. ශම් 
පනත්  සංශ ෝධ්න හරහා මහජනතාව අශප්ක්ෂා කරන  යුක්තියාක 
ලබා ගැනීම සඳහා  ප ්රශ  යාකන් වැඩි කිමේමට අපි සියාකලු ශෙනාට 

පුළුවන්කම ලැශබ්වියාක කියාකලා අප වි ථවාස කරනවා.  

අෙ ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශ  සිදුකළ සමහර කාාවලදී වි ාල 
ව ශයාකන්  මතුම වුණු ්ර ථනයාකක් තමයි   සමහර නක් කටයුතුමවලදී  

නීතිපති ශෙපාර්තශම්න්තුමශ  යාකම් ්රමාෙයාකක් සිදු ශවනවායාක කියාකලා. 
මම හිතන හැටියාකට එයාක සමහර කාල පරාසවලට ඇත්තක් 
ශවන්නට ඇති.  ඒ කාලයාකත් එක්ක සංසන්ෙනයාක කරලා බලන 

ශකොට  පසුගියාක අවුරුදු ශෙකක වාශ  කාලයාක ඇතුමළත නීතිපති 
ශෙපාර්තශම්න්තුමශ  තිබුණු නක් කටයුතුමවලින් ශබොශහොමයාකක්  
අවසාන කර ගන්නට අපට පුළුවන්කම ලැබිලා තිශබනවා.  අශප් 

මූලික බලාශපොශරොත්තුමව තමයි  යුක්තියාක පසිඳුවාලීශම් ක්රියාකාොමයාක 
කාර්යාකක්ෂම කිමේම. ඒ වාශ ම නීති ්රතිසංසථකරණ ශගන ඒම 
තුමළින් අශප් අමාතයාං ශයාකන් ජනතාවට ලබා දියාක හැකි 
කාර්යාකක්ෂම ශසාවාව ලබා ශෙන්නට පුළුවන් පරිසරයාක -වටපිටාව- 

ඇති කිමේම සඳහා අමාතයාං යාක හැටියාකට අප සියාකලු ශෙනාම එකතුම වී 
ශම් ශවනශකොට ක්රියාකා කර ශගන යාකනවා.  

මම මීට වඩා දීර්  ව ශයාකන් කාා කරන්නට බලාශපොශරොත්තුම 

ශවන්ශන් නැහැ. අෙ ශබොශහොම වැෙගත් පනත් සංශ ෝධ්නයාකක් 
තමයි අපි ශගනැවිත් තිශබන්ශන්. ශමම පනත් සංශ ෝධ්නයාක අප 
සියාකලු ශෙනාශ ම ජීවිත එක්ක සමහර ශ ලාවට බැඳිලා තිශබන්න 

පුළුවන්.  ඉඩම් ්රාවුල් නිසා සමහර ශ ලාවට පරම්පරා ශෙක-
තුමනක් තරහා ශවලා ඉන්නවා. 

ශම් නක් කටයුතුම ඉදිරියාකට ඇදීම තුමළ වසර )0  70 ශෙශගොල්ල 

කාා ශනොකර ඉන්නවා. සමහර ශ ලාවට නක්ව පවරලා 
තිශබන්ශන් අවුරුදු 40කට  )0කට එහා ශවන්නට පුළුවන්. හැබැයි  
ශම් තුමළ ඇති වන සමහර රමශ ෙ නිසා පරම්පරා ශෙක තුමනක් 
ගිහිල්ලාත් ශම් පවුල් අතර තිශබන ්රවුල් එශලසම පවතිනවා.  

ශම් සියාකලු ශද්වල්වලට ශහාතුමව නක් කටයුතුමවල ්රමාෙයාක බව අපි ශම් 
වන විට අත්ෙැකලා තිශබනවා; අත්විඳලා තිශබනවා; බලපාලා 
තිශබනවා.  ඒ වාශ ම ශම් ඉඩම් ් රවුල් දි ගැසථසීම තුමළ ශම් රශට් 

මිනි මැරුම් පවා සිදු ශවලා තිශබනවා.  ඒ නිසා ශම් පනත් 
සංශ ෝධ්නයාක ශබොශහොම වැෙගත් පනත් සංශ ෝධ්නයාකක්. සිවිල් නක් 
විධ්ාන සංග්රහයාකට එක් කරන ශම් සංශ ෝධ්නත් එක්ක අශප් රශට් 

අධිකරණ පද්ධ්තියාක තුමළ විප්ලවීයාක ශවනසක් ඇති කරන්නට 
පුළුවන්කම ලැශබනවායාක කියාකන එක මතක් කරමින් මම 
නවතිනවා.  ශබොශහොම සථතුමතියි.  

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සථතුමතියි  ගරු ඉරාන් විරමරත්න නිශයාකෝජය  ඇමැතිතුමමා. 

 
[අ.භා. 4.48] 
 

ගු ඉරාන් වික්රමර් න මහයතා සරාජය වයවසාය සංවර්ධාන 

ියගය ජය අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ததாைில்முயற்சிகள் 

அபிவிருத்தி பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  

සථතුමතියි  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි. සිවිල් නක් විධ්ාන 
සංග්රහයාක සංශ ෝධ්නයාක කරන ශම් අවසථාාශ  වචන සථවල්පයාකක් 
කාා කිමේමට අවසථාාව ලැබීම ගැන මම සතුමටු ශවනවා. ශමම 

සංශ ෝධ්නයාක සිදු කිමේශම් අව යතාව තමයි  ශම් රශට් නක් කීශම්දී 
වි ාල ්රමාෙයාකෙක් ඇති වී තිබීම. ශම් ්රමාෙයාක ගැන අලුතින් කිව යුතුම 
නැහැ.  අෙ අශප් ඇමැතිතුමමා -ගරු විජයාකොස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමමා- 

ශම්ක ඉදිරිපත් කරන ශකොට  කි වා "නක් 58 000කට වැඩි 
්රමාණයාකක් ්රමාෙ ශවලා  ගැට ගැහිලා තිබුණා  පසුගියාක අවුරුදු 
එකහාමාරක පමණ කාලයාක තුමළ එම ්රමාණයාක 52 900කට විතර 
අක් කරන්න පුළුවන් වුණා." කියාකලා.  ඒ කියාකන්ශන් ශම් තිශබන 

්රමාෙ වුණු නක් ්රමාණයාක අක් කරන්න ශයාකොමුවක් තිශබනවා කියාකන 
එකයි. නමුත් ශම් නක් ශමශහම ගැට ගැහිලා තිශබන ශකොට ඇති 
ශවන වි ාලම ්ර ථනයාක තමයි  අධිකරණයාක පද්ධ්තියාක ගැන 

මහජනතාව තුමළ තිශබන වි ථවාසයාක කැඩී බිඳී යාකාම.   

ඒ විතරක් ශනොශවයි  නක්වක් දිගින් දිගට අවුරුදු 4  50  54  
20 වාශ  දීර්  කාලයාකක් ඇදීශගන යාකන ශකොට සාමානය 

පුද්ගලයාකන්ට ඉන් බරපතළ ්ර්ිකක බලපෑම ත් ඇති ශවනවා.   
ඉතින්  අෙ ශම් ඉදි රිපත් කරන සංශ ෝධ්නවලින් කරන්න වෑයාකම් 
කරන්ශන් නක් විභාග ශකටි කිමේමට රමශ ෙයාකක්.  ශම් ගැන  

ශබොශහෝ කරුණු සාකච්ඡා කරලා තිශබන නිසා අෙ විවාෙයාක තුමළදී 
මම ශම් ගැන දීර් ව කාා කරන්න යාකන්ශන් නැහැ.  ශම් තුමළින්  
නක් විභාගයාකට ්රාමව  ූරර්ව නක් විභාගයාක ශමශහයාකවුව ලබන 

විනිසුරුවරයාකාට බලතල ලබා ශෙනවා  ්රවුලට තුමක් දී ඇති 
කරුණු   පිළිබඳ ෙැන ගැනීමටත්  සිද්ධිමයාක කරුණු සහ ශල්ඛ්න 
ලබා ගැනීමටත්  විභාග නක් ශෙකක් ශහෝ ඊට වැඩි සංඛ්යාවක් 
තිශබනවා නම් ඒවා ඒකාබද්ධ් කිමේමටත්. ශම්වාශ  ශකටි කිමේශම් 

රමශ ෙයාකන් අුවගමනයාක කළ හැකිව තිශබනවා. විනිසුරුවරයාකාශ  
මතයාක අුවව  විනිසුරුවරයාකා ඉදිරිපිට පාර් ථවකරුවන්ට සාධ්ාරණ 
සමායාකකට එළශ න්න  සහායාක පළ කරන්නත් පුළුවන්. ශම් සියාකලු 

ශද්වල් කරන්ශන් නක් කටයුතුම ශකටි කිමේමට සහ මීට වැඩියාක 
කාර්යාකක්ෂම කිමේමටයි. 

 ඒ විතරක් ශනොශවයි  යාකම් කිසි සාක්ිකකරුශව ට මූලික 

වාචික සාක්ික සඳහා දිවුරුම් ්රකා  ඉදිරිපත් කරන්නත්  සාක්ික 
්ශද්  කරුව පිණිසත් ශම් ශකටුම්පත හරහා විධිවිධ්ාන ශයාකොො 
තිශබනවා.  ඉතින්  මම හිතන්ශන් ශම්ක ශහොඳ සංශ ෝධ්නයාකක් 

කියාකලායි. ශම් සංශ ෝධ්න ඉදිරියාකට ශගන යාකන්න ශම් සභාශ  ූරර්ණ 
සහශයාකෝගයාක ලැශබයි කියාකලා මම ෙන්නවා.  

අධිකරණ පද්ධ්තියාක ගැන කාා කරන ශම් ශ ලාශ   
්ශයාකෝජකයාකන් ගැනත් හිතන්න ඕනෑ. International Arbitration 

Centre එකක් තිශබනවා කියාකලා මම ෙන්නවා. එහි ක්රියාකාවලියාක 
ගැනත් ශසොයාකා බලන්න ඕනෑ කියාකන කරුණ මම අෙ 
ඇමැතිතුමමාශ  සහ නිශයාකෝජය ඇමැතිතුමමාශ   අවධ්ානයාකට ශයාකොමු 

කරනවා.    ශමොකෙ  ශම්ක ්ශයාකෝජකයාකන්ට වැෙගත් ශවයි. 
එපමණක් ශනොශවයි  අෙ අශප් රශට් වාණිජ මහාධිකරණ 
පද්ධ්තියාකක් තිශබනවා. ශම් වාණිජ මහාධිකරණ පද්ධ්තිශආ 
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ක්රියාකාකාරිත්වයාක ගැන අපට සෑහීමට පත් ශවන්න පුළුවන්.  නමුත්  

අපි තවත් ශම් වාශ  වාණිජ මහාධිකරණ ඇති කළ යුතුමයි කියාකන 
අෙහසත් මම ශම් අවසථාාශ දී පළ කරන්න ඕනෑ.  

අෙ අශප් රජයාක ශමොනවා හරි ශෙයාකක් කරන්න ගියාකාම 
සාමානයශයාකන් ඒකට විපක්ෂයාක විරුද්ධ් වනවා. අපි ගිලන් රා 

ශසාවයාකක් පටන් ගන්න ගියාකාම ඒකටත් විරුද්ධ් වුණා. යුශරෝපා 
ශකොමිසම මන්න් අපට පැන ප මත්සය තහනම ඉවත් කර ගන්න අපි 
වෑයාකම් කරන ශකොට ඒකටත් ශම් අයාක විරුද්ධ් වුණා. අපි GSP Plus 

සහනයාක ලබා ගන්න ක්රියාකා කරන ශකොට ඒකටත් විරුද්ධ් වුණා. අපි 
හම්බන්ශතොට ්රශද් ශආ කාර්මික කලාපයාකක් ඇති කිමේශම් වෑයාකමක 
ශයාකදී සිටින ශකොට ඒකටත් විරුද්ධ්යි. අපි වාණිජ ගිවිසුම් හරහා 

අශප් අපනයාකනයාක වැඩි කරන්න වෑයාකම් කරන ශකොට ඒ වාණිජ 
ගිවිසුම්වලටත් ශම් අයාක විරුද්ධ්යි. හැම තිසථශසාම අපි කරන හැම 
ශද්කටම වාශ  ශම් අයාක විරුද්ධ්යි. ශම් ශද්වල්වලට විරුද්ධ් වුණාට 

අපි පසුබට වන්ශන් නැහැ. අපි ගිලන් රා ශසාවයාක ශගනාවා. අපි 
මත්සය තහනම ඉවත් කර ගත්තා. අපි GSP Plus සහනයාක ලබා 
ගත්තා. අපි හම්බන්ශතොට කාර්මික ජනපෙයාකක් හෙනවා. ඒ 
සම්බන්ධ්ශයාකුවත් අපි සාකච්ඡා කරලා අව ය ගිවිසුම් හො ශගන 

යාකනවා. අශප් අපනයාකනයාක වැඩි කරලා නගරබෙවත්  ගම්බෙවත් 
සිටින තරුණ තරුණියාකන්ට රැකියාකා ඇති කරලා ඔවුන්ට ්ොයාකම් 
මාර්ගයාකක් ඇති කරලා ඔවුන්ශ  ජීවන තත්ත්වයාක එසවීශම් වෑයාකමක් 

සම්බන්ධ්ශයාකන් අපි ක්රියාකා කර  ශගන යාකනවා. ඒ වාණිජ ගිවිසුම් 
සඳහා හැශමෝශ ම අෙහසථ අරශගන අශප් රශට් පුරවැසියාකන්ට ලාභ 
ලැශබන විධියාකට ඒ වාණිජ ගිවිසුම් අපි හො ශගන යාකනවා. 

බංශකොශලොත් ශද් පාලනඥයාකන්ට ශද් පාලන ශහෝ ්ර්ිකක 
විවාෙවලට ඇතුමළු වන්න බැරිශකොට  මැතිවරණශයාකන් රජයාකක් 
ශපරළන්න බැරිශකොට ඔවුන් ශමොනවාෙ කරන්ශන්? ඒක 

සාමානයශයාකන් අලුත් ශෙයාකක් ශනොශවයි. එතශකොට ඒ අයාක 
ජාතිවාෙයාක  ්ගම්වාෙයාක  වවරයාක වැපිමේම තුමළ ශයාකදී සිටිනවා. අෙ 
ශම් වාෙ විවාෙයාක තුමළ අපට ඒ සම්බන්ධ්වත් අහන්න ලැබුණා. ඒ අයාක 

ෙන්නවා  ශමශහම වවරයාක වැපිරුශවොත්  ඒ වාශ ම අසහනයාකක් 
රට තුමළ ඇති කශළොත් විශද්  ්ශයාකෝජකයාකන් ශම් රටට ඒම 
අක්වනවා කියාකලා. විශද්  ්ශයාකෝජකයාකන් ශමරටට පැමිණීම 
වළක්වන රමශ ෙයාකක් තමයි ඔවුන් ඔයාක හො ශගන යාකන්න වෑයාකම් 

කරන්ශන්.  

විශද්  ්ශයාකෝජකයාකන් ශම් රටට ඒම නතර කරන්න ශවන 
විධියාකක් නැති ශකොට රට තුමළ අසහනයාකක් ඇති කරලා ්ශයාකෝජනයාක 

වාශ  ශද්වල් නතර කිමේශම් වෑයාකමක ශම් අයාක ශයාකදී සිටිනවා. එම 
නිසා රශට් යාකහපත ගැන සිතා අපි හැශමෝම කල්පනාශවන් ඉන්න 
ඕනෑ; කල්පනාශවන් වැඩ කරන්න ඕනෑ. ශම් ගැන මීට ්රාමත් ශම් 

විවාෙශආදී  සඳහන් කළා. 2007දීත් අපි වවරයාක පැතිරවීමට 
විරුද්ධ්ව නීතියාකක් ශගනාවා. අපි ඒ සඳහා  පනතක් ශගනාවා. ඒක 
2007 අංක 4) ෙරන සිවිල් හා ශද් පාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 

ජාතයන්තර සම්මුතියාක; International Covenant on Civil and 

Political Rights (ICCPR) Act, No. 56 0f 2007.  ඒ පනශත් 3 
(5  වගන්තිශආ සඳහන් කරනවා  "ජාතිවාෙයාක පාවිච්චි කරලා  
නැත්නම් ්ගම්වාෙයාක පාවිච්චි කරලා  නැත්නම් ශවන ශමොකක් හරි 

කරලා මිනිසථසුන්ව කලබල කරලා වවරයාක පතුමරුවන්නට බැහැ"යි 
කියාකන එක. ශමතැන නීතිශආ ්ර ථනයාකක් නැහැ.  

ඊශආ අගමැතිතුමමා පාර්ලිශම්න්තුමශ  කාාවක් කළා. ඒ 

කාාශ දී අගමැතිතුමමා පැහැදිලිව කි වා  ශම් වාශ  අසහනයාකක් 
කවුරු හරි ඇති කරන්න යාකනවා නම්  ශපොලීසියාක ඇතුමළුව රජශආ 
අං  සියාකල්ලක්ම ඒ සම්බන්ධ්ශයාකන් ක්රියාකා කරනවා කියාකලා. ශමතැන 

තිශබන්ශන් නීතිශආ ්ර ථනයාකක් ශනොශවයි. ශමතැන ්ර ථනයාක 
තිශබන්ශන් ක්රියාකා කිමේම පිළිබඳවයි. ඒකට පැහැදිලිව සඳහන් 
කරලා තිශබනවා  "ඒක නතර කරන්න ඕනෑ  ශම්කට ඉඩ 

ශෙන්ශන් නැහැ."යි කියාකලා.  

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ශම් අවසථාාශ දී ගරු නිශයාකෝජය කාානායාකකතුමමා 
මූලාසනයාකට පැමිශණනවා ඇත. 

 
 අනුරුව ගු ලීම ජයවර්ධාන මහයතා මූලාසනගයන් ඉව්  

වුගයන්  ියගය ජය කථානායකුරමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலமவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு திலங்க 

சுமதிபால] தகலகம வகித்தார்கள். 

 Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA  left the Chair, 
and DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA]   
took the Chair. 

 
ගු ියගය ජය කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ඉරාන් විරමරත්න මැතිතුමමා  කාාව කරශගන යාකන්න. 

 
ගු ඉරාන් වික්රමර් න මහයතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

සථතුමතියි. 

අපි ෙන්නවා  ශම් වාශ  සාපරාධී වරෙකට -ශම් වරෙ වවරයාක 
පැතිමේම වන්න පුළුවන්- කවුරු හරි සිරගත වනවා නම්  
සාමානයශයාකන් අවුරුදු 20ක කාලයාක තුමළදී -ඒ කියාකන්ශන් වරෙ කරපු 
ෙවශසා සිට අවුරුදු 20ක කාලයාකක් යාකන ශතක්- ඒ අයාක උසාවියාකට 

ශගනැල්ලා ඔවුන්ට ෙඬුවම් ශෙන්න පුළුවන් කියාකලා. මා හිතන්ශන් 
ශම්ක අප සියාකලු ශෙනාශ ම වගකීම. ඒ කියාකන්ශන් ශම් රට ශගොඩ 
ගන්න එක අප සියාකලු ශෙනාශ ම වගකීම. ඒ වග කීශමන් අපට 

බැහැර යාකන්නට බැහැ. 

ගරු නිශයාකෝජය කාානායාකකතුමමනි  ඇශමරිකාශ  සිවිල් 
අයිතිවාසිකම් ්රක්ෂා කරන්නට කළු ජාතික නායාකකශයාකක් වන 

මාර්ටින් ලූතර් කිං කියාකපු ්රකා යාකක් මට ශම් අවසථාාශ දී මතක් 
වනවා. He said, "Injustice anywhere is a threat to justice 
everywhere. We are caught in an inescapable network of 
mutuality, tied in a single garment of destiny. Whatever 
affects one directly, affects all indirectly".  

At another point, he also said, "The time is always 
right to do what is right". 

ඔහු ශම මන්න් සඳහන් කශළා, "ඕනෑම තැනක අසාධ්ාරණයාකක් 

සිදු ශවනවා නම් එයාක හැම තැනටම සාධ්ාරණත්වයාකට සිදු වන 
අභිශයාකෝගයාකක්. අපි සියාකලු ශෙනාම ශබ්ශරන්න බැරි ශපොදු 
ඉරණමකට ගමන් කරනවා. වෙවයාක අපි එකට ගැට ගසා 

තිශබනවා. එක්ශකශන ට අභිශයාකෝගයාකක් ඇති ශවනවා නම් ඒ 
අභිශයාකෝගයාක අපි සියාකලු ශෙනාටම ඇති ශවනවා. හරි ශද් කරන්න 
ශමොශහොත ඇවිල්ලා. ශම් ශමොශහොතයි." කියාකා.  

ගරු නිශයාකෝජය කාානායාකකතුමමනි, ශම් රශට් අපි සිංහල, 
ශෙමළ, මුසථලිම්, මැශල් සහ බර්ගර් ශවලා තිශබන්ශන් උපතිුවයි.  
එයාක අපි ශතෝරා ගත්ත එකක් ශනොශවයි. මම ශතෝරා ගත්ශත් නැහැ 

මශ  ශෙම පියාකන් සිංහල ශවන්න කියාකලා. තව ශකශනක් ශතෝරා 
ගත්ශත් නැහැ ඒ අයාකශ  ශෙම පියාකන් ශෙමළ ශහෝ බර්ගර් ශහෝ 
මැශල් ශහෝ මුසථලිම් ශවන්න කියාකලා. අපි ඒවා ශතෝරා ගත්ශත් 

නැහැ. අපි ඉපදුණා. අපට ඒක වෙවශයාකන් ලැබුණු ශෙයාකක්. නමුත්, 
ඒ සියාකල්ලටම වැඩියාක අපට මුවෂයත්වයාකක් තිශබනවා. ශම් රශට්; 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

ශම් දූපශත් ඉපදුණු අපි සියාකලු ශෙනාම ශපොදු ගමනක හවුල්කාරශයාකෝ 
කියාකන එක අපි මතක තබා ගන්නට ඕනෑ. එතශකොට ජාතිශආ 
නාමශයාකන් ශහෝ ්ගශම් නාමශයාකන් ශහෝ ශවන ශමොකක් ශහෝ 

නාමයාකකින් ශවන ශකශන ට ්ර ථනයාකක් ඇති කරනවා නම්, ඒක 
අපි සියාකලු ශෙනාටම ඇති කරන ්ර ථනයාකක් වනවා. ඒ නිසා අශප් රට 
ශගොඩ ගන්නට නම් නීතිශආ ්ධිපතය වැෙගත් ශවනවා.  

අපි සියාකලු ශෙනාටම එකමුතුම ශවන්න, අපි සියාකලු ශෙනාටම එක 
පවුලක සශහෝෙරයාකන් වාශ  ජීවත් ශවලා වැඩ කරන්නට ශපොදු 
කාරණයාක නම්, නීතිශආ ්ධිපතයයි; අපි නීතිශයාකන් පාලනයාක වන 

ජනරජයාකක්වීමයි. අපි සියාකලු ශෙනාම එකට තබා ශගන යාකන්ශන් 
නීතියාකයි. රජතුමමාට එක නීතියාකක්, අශනක් අයාකට තවත් නීතියාකක් 
තිශබන්නට බැහැ. 2054 ජනවාරි මාසශආ 08 ශවනිො අපි පරාජයාක 

කශළා ඒ ෙරෙඬු පාලනයාකයි. කවුරු වුණත් කමක් නැහැ, ශකොච්චර 
බලයාක තිබුණත් කමක් නැහැ, හැශමෝටම නීතියාක එක හා සමානව 
ක්රියාකාත්මක වියාක යුතුමයි. ඒ ශවුවශවන් අශප් රජයාක බැඳී සිටිනවා. ඒ 
නිසා තමයි නීතියාක ක්රියාකාත්මක කරන්න කියාකලා අගමැතිතුමමා 

පැහැදිලිව සඳහන් කශළා. අෙ අපි සිවිල් නක් විධ්ාන සංග්රහයාක 
(සංශ ෝධ්න  පනත් ශකටුම්පත ගැන කාා කරන අවසථාාශ දී 
අධිකරණමයාක නක් කටයුතුම ීලඝ්ර කරන්නට අව ය කරන්නා  ප 

රමශ ෙ; සංශ ෝධ්න ඉදිරිපත් කර තිශබනවා. ඒ ගැන කාා කරන 
අතශර්දී, අපි සියාකලු ශෙනාම නීතිශආ ්ධිපතය රකින්න ඕනෑ 
කියාකලා මතක් කරමින් මම නිහඬ වනවා. සථතුමතියි.  

 
ප්රශ්නනය විමසන ලිනන්  සභා සම්මත විය. 
පන්  ගකුමම්පත ඊ  අනුකූලව ගද වන වර කියවන ලදී.   
வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி,   சட்டமூலம் இரண்டாம் முகறயாக மதிப்பிடப்பட்டது. 

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

 
මුර පළවන ගය ජනාව සභා සම්මත විය.  
''පන්  ගකුමම්පත පූර්ණ පාර්ලිගම්න්ුර කාරක සභාවක  පැවරිය 
ුතුර ය.'' --[ගු සණචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහයතා] 

 
 
தீர்மானிக்கப்பட்டது. 

"சட்டமூலம் முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவுக்குச் 

சாட்டப்படுமாக"  [மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ] 

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

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

 
 
 
කාරක සභාගවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගු ියගය ජය කථානායකුරමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
குழுவில் ஆராயப்பட்டது. 

[மாண்புமிகு  பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.] 

Considered in Committee. 
[THE HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 
 

 

1 සහය 2 වගන්ති පන්  ගකුමම්පගතහි ගකො සක් හයැටිය  තිබිය 
ුතුර යයි ියගය ග කරන ලදී. 

 

1ஆம், 2ஆம் வாசகங்கள் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 

இருக்கமவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

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

 

3 වන වගන්තිය.- සප්රධාාන ප්රඥපප්තිග  27 වන 
වගන්තිය ප්රති  ගය ජනය කිරීම  

வாசகம் 3.- (முதன்கமச் சட்டவாக்கத்தின் 27ஆம் 

பிாிகவ மாற்றீடு தசய்தல். )  
CLAUSE 3.- (Replacement of section 27 of the principal enactment.)  

 
ගු සණචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහයතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු සභාපතිතුමමනි  මා පහත සඳහන් සං ශ ෝධ්නයාක ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 

"4 වන පිටුශ   5) වන ශප්ළියාක ඉවත් කර ඒ ශවුවවට පහත ෙැක්ශවන 

ශකොටස ඇතුමළත් කරන්න: 

 'නීතිඥවරු පත් කරුව ලැබියාක හැකි යාක.' " 

 

සංගශ් ධානය ිළිතගත ුතුරය යන ප්රශ්නනය විමසන ලිනන්  සභා 
සම්මත විය. 

திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
 

3 වන වගන්තිය  සංගශ් ධිතාකාරගයන්  පන්  ගකුමම්පගතහි  
ගකො සක් හයැටිය  තිබිය ුතුරයයි ියගය ග කරන ලදී. 

3ஆம் வாசகம் திருத்தப்பட்டவாறு சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 

இருக்கமவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

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

 

 
4 වන වගන්තිය.- සප්රධාාන ප්රඥපප්තිග  2  වන 

වගන්තිය සංගශ් ධානය කිරීම  
வாசகம் 4.- (முதன்கமச் சட்டவாக்கத்தின் 29ஆம் 

பிாிகவத் திருத்துதல்.) 
CLAUSE 4.- (A mendment of Section 29 of the principal enactment.) 

 
ගු සණචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහයතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු සභාපතිතුමමනි  පනත් ශකටුම්පශත් ඉංග්රීසි පිටපශත් 4 වන 
වගන්තියාක පහත සඳහන් පරිදි සංශ ෝධ්නයාක වියාක යුතුමයි. 

 Sir, I move,  
 

                 "In Page 4, leave out all words in line 22 and insert:  
 
 '(b) of subsection (1) of section 27 and sent to the' "  
 

සංගශ් ධානය ිළිතගත ුතුරය යන ප්රශ්නනය විමසන ලිනන්  සභා 
සම්මත විය. 

திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to 
 

4 වන වගන්තිය  සංගශ් ධිතාකාරගයන්  පන්  ගකුමම්පගතහි  
ගකො සක් හයැටිය  තිබිය ුතුරයයි ියගය ග කරන ලදී. 

4ஆம் வாசகம் திருத்தப்பட்டவாறு சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 

இருக்கமவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clause  4, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

5 සි  8 ගතක්  වගන්ති පන්  ගකුමම්පගතහි ගකො සක් 
හයැටිය  තිබිය ුතුර යයි ියගය ග කරන ලදී. 

5ஆம் வாசகத்திலிருந்து 8ஆம் வாசகம் வகர சட்டமூலத்தின் 

பகுதியாக இருக்கமவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clauses   5  to  8 ordered to stand part of the Bill. 

 

743 744 

[ගරු ඉරාන් විරමරත්න මහතා] 
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9 වන වගන්තිය.- සප්රධාාන ප්රඥපප්තිග   4 වන 
වගන්තිය සංගශ් ධානය කිරීම  

வாசகம் 9.- (முதன்கமச் சட்டவாக்கத்தின் 94ஆம் 

பிாிகவத் திருத்துதல். )  
CLAUSE 9.- (Amendment of Section 94 of the principal enactment.) 

 

ගු සණචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහයතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු සභාපතිතුමමනි  මා පහත සඳහන් සං ශ ෝධ්නයාක ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
"7 වන පිටුශ   25 සිට 24 ෙක්වා ශප්ළි (ඒ ශප්ළි ශෙක ෙ ඇතුමළුව  ඉවත් 

කරන්න." 
 

සංගශ් ධානය ිළිතගත ුතුරය යන ප්රශ්නනය විමසන ලිනන්  සභා 
සම්මත විය. 

திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

9 වන වගන්තිය පන්  ගකුමම්පතින්  ඉව්  කළ ුතුරයයි ියගය ග 
කරන ලදී. 

9 ஆம் வாசகம்  சட்டமூலத்திலிருந்து நீக்கப்பட மவண்டுதமனக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clause 9. ordered to be left out of  the Bill. 
 

10 වන වගන්තිය.- සප්රධාාන ප්රඥපප්තිය  XVIIඅ නව 

පරිච්ගේදය ඇුරළ්  කිරීම  
வாசகம் 10.- (முதன்கமச் சட்டவாக்கத்தில் புதிய 

அத்தியாயம் XVIIஅ என்னும் புதிய அத்தியாயத்கத 

உட்புகுத்துதல்.) 
 CLAUSE 10.- (Insertion of new Chapter  X VIIA in the 

principal enactment.) 
 

ගු සණචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහයතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු සභාපතිතුමමනි  මා පහත සඳහන් සං ශ ෝධ්න ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

(1)   "50 වන පිටුශ   25 වන ශප්ළියාක ඉවත් කර ඒ ශවුවවට පහත ෙැක්ශවන 
ශකොටස ඇතුමළත් කරන්න: 

  'විනි ථචයාකකාරවරයාකා විසින් ක්රියාකාත්මක කළ හැකි අතර-' " 

  (2)  "50 වන පිටුශ   33 වන ශප්ළියාක ඉවත් කර ඒ ශවුවවට පහත ෙැක්ශවන 
ශකොටස ඇතුමළත් කරන්න:  

  'සඳහා; සහ' " 

(3)  "55 වන පිටුශ   ) සිට 7 ෙක්වා ශප්ළි (ඒ ශප්ළි ශෙකෙ ඇතුමළුව  ඉවත් කර 
පහත ෙැක්ශවන ශකොටස ඇතුමළත් කරන්න: 

  'විනි ථචයාකකාරවරයාකා විසින් ්ඥාවක් කරුව ලැබියාක යුතුම යාක.' " 

(4 ) "53 වන පිටුශ   53 වන ශප්ළියාක ඉවත් කර ඒ ශවුවවට පහත ෙැක්ශවන 
ශකොටස ඇතුමළත් කරන්න: 

  '(  ්  සියාකලු ූරර්ව නක්' " 
 

සංගශ් ධාන ිළිතගත ුතුරය යන ප්රශ්නනය විමසන ලිනන්  සභා 
සම්මත විය. 

திருத்தங்கள் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 

10 වන වගන්තිය  සංගශ් ධිතාකාරගයන්  පන්  ගකුමම්පගතහි  
ගකො සක් හයැටිය  තිබිය ුතුරයයි ියගය ග කරන ලදී. 

10ஆம் வாசகம் திருத்தப்பட்டவாறு சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 

இருக்கமவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clause  10, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

11 සහය 12  වගන්ති පන්  ගකුමම්පගතහි ගකො සක් හයැටිය  
තිබිය ුතුර යයි ියගය ග කරන ලදී. 

11ஆம், 12ஆம் வாசகங்கள் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 

இருக்கமவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clauses  11  and  12  ordered to stand part of the Bill. 

13 වන වගන්තිය.- සප්රධාාන ප්රඥපප්තිය  අලුතින් 
151අ වගන්තිය ඇුරළ්  කිරීම  

வாசகம் 13.- (முதன்கமச் சட்டவாக்கத்தில் 151அ 

என்னும் புதிய பிாிகவ உட்புகுத்தல்.)  
CLAUSE 13.- (Insertion  of new section  151A in the principal 

enactment.) 

 
ගු සණචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහයතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු සභාපතිතුමමනි  මා පහත සඳහන් සං ශ ෝධ්න ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

 (1)   "54වන පිටුශ   22 වන ශප්ළියාක ඉවත් කර ඒ ශවුවවට පහත ෙැක්ශවන 
ශකොටස ඇතුමළත් කරන්න: 

  'අණක් ලබා දියාක හැකි යාක:' " 

  (2)    "54වන පිටුශ    34 වන ශප්ළියාක ඉවත් කර ඒ ශවුවවට පහත ෙැක්ශවන 
ශකොටස ඇතුමළත් කරන්න: 

  'නියාකම කරුව ලැබියාක හැකි අතර  නක් ගාසථතුම ශගවීමට' " 
 

ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

වනතික කටයුතුම (දූෂණ විශරෝධී  සහ මාධ්ය පිළිබඳ ්ංශික 

අධීක්ෂණ කාරක සභාශ  සභා පති  ගරු අජිත් මාන්නප්ශපරුම 
මහතා. 

 
ගු අජි්  මාන්නප්ගපුම මහයතා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ගරු සභාපතිතුමමනි  මා පහත සඳහන් සං ශ ෝධ්නයාක ඉදිරිපත් 
කරනවා: 

"54 වන පිටුශ   32 සහ 33 ශප්ළි ඉවත් ශකොට පහත සඳහන් වචන 

්ශද්  කළ යුතුමයාක:  

 'දිනයාකට ශපර දින විසි අටකට කලින්  ප දිනයාකක් වියාක යුතුම යාක.' " 

 
ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු ඇමතිතුමමනි  ශමම සංශ ෝධ්නයාකට ඔබතුමමා එකෙෙ? 

 
ගු සණචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහයතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු සභාපතිතුමමනි  යාකම් සංශ ෝධ්නයාකක් ඇතිව මා එයාකට එකෙ 
වනවා. දින 28ක් ශවුවවට මසක් කියාකා සංශ ෝධ්නයාක කරනවා. ඒ 
අුවව මා පහත සඳහන් සංශ ෝධ්නයාක ඉදිරිපත් කරනවා: 
 

"54 වන පිටුශ   32 සහ 33 ශප්ළි ඉවත් ශකොට පහත සඳහන් වචන 

්ශද්  කළ යුතුමයාක: 

 

 'දිනයාකට මසකට කලින්  ප දිනයාකක් වියාක යුතුම යාක.' "  

 
සංගශ් ධාන ිළිතගත ුතුරය යන ප්රශ්නනය විමසන ලිනන්  සභා 

සම්මත විය. 
திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
13 වන වගන්තිය  සංගශ් ධිතාකාරගයන්  පන්  ගකුමම්පගතහි  

ගකො සක් හයැටිය  තිබිය ුතුරයයි ියගය ග කරන ලදී. 
13ஆம் வாசகம் திருத்தப்பட்டவாறு சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 

இருக்கமவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clause  13, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

14 වන වගන්තිය.- සප්රධාාන ප්රඥපප්තිග  9 9 සි  
9 8 දක්වා වූ වගන්ති ප්රතිගය ජනය කිරීම  

வாசகம் 14.- (முதன்கமச் சட்டவாக்கத்தின் 393 முதல் 

398 வகரயிலான பிாிவுககள மாற்றீடு தசய்தல்.) 
CLAUSE 14.- (Replacement of sections  393 to 398 of the principal 

enactment.) 
 

ගු සණචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහයතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු සභාපතිතුමමනි  මා පහත සඳහන් සං ශ ෝධ්න ඉදිරිපත් 
කරනවා: 

(1)  "5) වන පිටුශ    9 වන ශප්ළියාක ඉවත් කර ඒ ශවුවවට පහත ෙැක්ශවන 
ශකොටස ඇතුමළත් කරන්න:  

 'ගියාකශහොත්  නක්ව ඉදිරියාකට පවත්වාශගන යාකාශම් කාර්යාකයාක සඳහා  
තමාශ  නීතයුවකූල' " 

 (2) "5) වන පිටුශ    2) වන ශප්ළියාක ඉවත් කර ඒ ශවුවවට පහත ෙැක්ශවන 
ශකොටස ඇතුමළත් කරන්න:- 

   'පැහැර හරින පාර් ථවයාක මත උචිත ගාසථතුමවක් ' ".  

(3)  "58 වන පිටුශ    5) සිට 57 වන ශප්ළි ( ඒ ශප්ළි ශෙකෙ ඇතුමළුව  ඉවත් කර 
පහත ෙැක්ශවන ශකොටස ඇතුමළත් කරන්න:-  

              'කාලයාකක් ගතවීමට ශපර එවැනි ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළ හැකි යාක.' "; 

(4) "59 වන පිටුශ   5 සිට 54 ෙක්වා ශප්ළි (ඒ ශප්ළි ශෙකෙ ඇතුමළුව  ඉවත් 
කරන්න. " ;  

(5) "59 වන පිටුශ   5) වන ශප්ළියාක ඉවත් කර ඒ ශවුවවට  පහත ෙැක්ශවන 
ශකොටස ඇතුමළත් කරන්න:-  

 394.(1) ශල්ඛ්නයාකක් ශගොුව කිමේම පැහැර 
හැර ඇති ' ";  

 

 
 (6)  "59 වන පිටුශ   27 වන ශප්ළියාක ඉවත් කර ඒ ශවුවවට පහත ෙැක්ශවන 

ශකොටස ඇතුමළත් කරන්න:- 

    '(2) අධිකරණයාක විසින් එම පත්වීම අව ය බවට' ";  

  (7) "59 වන පිටුශ   35 වන ශප්ළියාක ඉවත් කර ඒ ශවුවවට පහත ෙැක්ශවන 
ශකොටස ඇතුමළත් කරන්න:-                                                            

      '(3)  එශසා පත් කරුව ලබන තැනැත්තා ඔහු' ";  

 (8) "20 වන පිටුශ   29 සිට 33 ෙක්වා ශප්ළි (ඒ ශප්ළි ශෙකෙ ඇතුමළුව   ඉවත් 
කර පහත ෙැක්ශවන ශකොටස ඇතුමළත් කරන්න :- 

          'පත් කරුව ලැබියාක හැකි අතර එශසා කිමේමට ්රමාණවත් ශහාතුම 
ඇත්නම්  මියාක ගියාක නම් කළ පාර් ථවක රුශ  නීතයුවකූල 
නිශයාකෝජිතයාකා ශලස ඉල්ලීශම් නම් කර ඇති තැනැත්තා පත් කරුව 
ලැබියාක හැකියාක.' "; 

(9) "25 වන පිටුශ    3 වන ශප්ළියාක ඉවත් කර ඒ ශවුවවට පහත ෙැක්ශවන 
ශකොටස ඇතුමළත් කරන්න:- 

             'කළ හැකියාක.' "; 

(10)  "25 වන පිටුශ   4 සිට 8 ෙක්වා ශප්ළි (ඒ ශප්ළි ශෙක ෙ ඇතුමළුව  ඉවත් කර 
ඒ ශවුවවට පහත ෙැක්ශවන ශකොටස ඇතුමළත් කරන්න:- 

  '(2)  නම් කළ පාර් ථවකරුව  මියාකයාකාම නිසා කිසිදු නක් 
කටයුත්තක් කල් තැබීම ශහෝ අඩාලව කල් තැබීම ශහෝ නක්ශ  
 යාකම් පියාකවරක් කල් තැබීම ශනොකළ යුතුමයාක.' "; 

(11) "25 වන පිටුශ   50 සිට 52 ෙක්වා ශප්ළි (ඒ ශප්ළි ෙ ඇතුමළුව  ඉවත් කර ඒ 
ශවුවවට පහත ෙැක්වන ශකොටස ඇතුමළත් කරන්න:- 

           'බූෙලයාක' යාකන්ශනන් මියාකගියාක තැනැත්තාශ  බූෙලශයාකහි ෙළ 
වටිනාකම අෙහසථ ශ . '  ";                                                            

(12) " 23 වන පිටුශ   25 වන ශප්ළියාක ඉවත් කර ඒ ශවුවවට පහත ෙැක්ශවන 
ශකොටස  ඇතුමළත් කරන්න:- 

                'කළ යුතුම යාක.' ".  
 

ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

වනතික කටයුතුම (දූෂණ විශරෝධී  හා මාධ්ය කටයුතුම පිළිබඳ 
්ංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාශ  සභාපති  ගරු අජිත් 

මාන්නප්ශපරුම මහතා.  

ගු අජි්  මාන්නප්ගපුම මහයතා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු සභාපතිතුමමනි  මම පහත සඳහන් සංශ ෝධ්නයාක ඉදිරිපත් 

කරන්නට කැමැතියි. 
 

"5) වන පිටුශ   53 වන ශප්ළියාකට ඉක්බිතිව පහත සඳහන් ශකොටස 

ඇතුමළත් කළ යුතුමයාක:- 

 'එශසා පත් කරුව ලබන නීතයුවකූල නිශයාකෝජිතයාකා/නිශයාකෝජිතයාකන් 

ශපෞද්ගලිකව වගකීමට ශනොබැ  ශඳුව ඇත.' " 

  
ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු අමාතයතුමමා එම සංශ ෝධ්නයාක පිළිගන්නවා ෙ?  

 

ගු සණචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහයතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මම  එම සංශ ෝධ්නයාකට  එකෙ  නැහැ  ගරු සභාපතිතුමමනි. 
ශමොකෙ  නක්වක පාර් ථවකරුශව   විධියාකට ්ශද් වන 
තැනැත්ශත ට වි ාල වගකීමක් තිශබනවා. නක් කටයුතුම අයුතුම 

විධියාකකට යාකම් ශමශහයාකවීමක් කශළොත් ඔහු වගකීම ෙරන්නට ඕනෑ. 
එම නිසා එම සංශ ෝධ්නයාකට එකෙ වන්නට බැහැ.  

 
ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු අමාතයතුමමාශ  සංශ ෝධ්න සහිතව පමණක් සභාව එකෙ 

ෙ?  
 

සංගශ් ධාන ිළිතගත ුතුරය යන ප්රශ්නනය විමසන ලිනන්  සභා 
සම්මත විය. 

திருத்தங்கள் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 

14වන වගන්තිය  සංගශ් ධිතාකාරගයන්  පන්  ගකුමම්පගතහි  
ගකො සක් හයැටිය  තිබිය ුතුරයයි ියගය ග කරන ලදී. 

14ஆம் வாசகம் திருத்தப்பட்டவாறு சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 

இருக்கமவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clause 14, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
15 වන වගන්තිය   පන්  ගකුමම්පගතහි  ගකො සක් හයැටිය  

තිබිය ුතුරයයි ියගය ග කරන ලදී. 
15ஆம் வாசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக இருக்கமவண்டுதமனக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clause  15, ordered to stand part of the Bill. 

 

16 වන වගන්තිය.- සප්රධාාන ප්රඥපප්තිය  440ණ සහය 

440ඇ යන අලු්  වගන්ති ඇුරළ්  කිරීම  
வாசகம் 16.- (முதன்கமச் சட்டவாக்கத்தில் 440ஆ 

மற்றும் 440இ என்னும் புதிய பிாிவுககள 

உட்புகுத்துதல். )  
CLAUSE 16. - (Insertion of new sections 440B and 440C in the 

principal enactment.) 

 

ගු සණචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහයතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු සභාපතිතුමමනි  මා පහත සඳහන් සං ශ ෝධ්න ඉදිරිපත් 
කරනවා: 

747 748 

'ශල්ඛ්නයාකක්  
ශගොුව  කිමේමට  
අශපොශහොසත් වීම.      
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(1)  "24 වන පිටුශ     2 වන ශප්ළියාක ඉවත් කර ඒ ශවුවවට පහත ෙැක්ශවන 
ශකොටස ඇතුමළත් කරන්න: 

 'සංසථාාවක  පළාත්'  ; 

(2) "24 වන පිටුශ    58 සහ 59 වන ශප්ළි ඉවත් කර ඒ ශවුවවට පහත 
ෙැක්ශවන ශකොටස ඇතුමළත් කරන්න: 

 'සංසථාාශ   පළාත් සභාශ  ශහෝ පළාත්' ; 

(3)  "24 වන පිටුශ    28 සහ 29 වන ශප්ළි ඉවත් කර ඒ ශවුවවට පහත 
ෙැක්ශවන ශකොටස ඇතුමළත් කරන්න: 

 'රාජය සංසථාාවකින්  පළාත්' "; 

(4) "24 වන පිටුශ    32 සහ 33 වන ශප්ළි ඉවත් කර ඒ ශවුවවට පහත 
ෙැක්ශවන ශකොටස ඇතුමළත් කරන්න: 

 'එම රජශආ කාර්යාකාලශආ  රාජය සංසථාාශ  ' "; 

(5) "24 වන පිටුශ   38 වන ශප්ළියාක ඉවත් කර ඒ ශවුවවට පහත ෙැක්ශවන 
ශකොටස ඇතුමළත් කරන්න: 

 'සංසථාාව ' . 

(6) "24 වන පිටුශ   5 වන ශප්ළියාක ඉවත් කර ඒ ශවුවවට පහත ෙැක්ශවන 
ශකොටස ඇතුමළත් කරන්න: 

 'පළාත් සභාව ශහෝ පළාත් පාලන' ; 

(7)  "25 වන පිටුශ   57 සිට 59 ෙක්වා ශප්ළි (ඒ ශප්ළි ශෙක ෙ ඇතුමළුව  ඉවත් 
කර ඒ ශවුවවට පහත ෙැක්ශවන ශකොටස ඇතුමළත් කරන්න: 

 'කාර්යාකාලයාකක් විසින්  රාජය සංසථාාවක් විසින්  පළාත් සභාවක් 
විසින්  පළාත් පාලන' ; 

(8) "2) වන පිටුශ   2 වන ශප්ළියාක ඉවත් කර ඒ ශවුවවට පහත ෙැක්ශවන 
ශකොටස ඇතුමළත් කරන්න: 

 'අභිශයාකෝගයාකට ලක් කළ පාර් ථවයාක තක්ශසාරු ගාසථතුම' ". 

 
ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

16 වන වගන්තියාක සඳහා සංශ ෝධ්න ඉදිරිපත් කිමේමට  

වනතික කටයුතුම (දූෂණ විශරෝධී  සහ මාධ්ය පිළිබඳ ්ංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාශ  සභාපති  ගරු අජිත් මාන්නප්ශපරුම 
මහතා. 

 
ගු අජි්  මාන්නප්ගපුම මහයතා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු සභාපතිතුමමනි  මා පහත සඳහන් සංශ ෝධ්නයාක ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

 
 "24 වන පිටුශ   3 වන ශප්ළියාක ඉවත් කර ඒ ශවුවවට පහත ෙැක්ශවන 

වචන ් ශද්  කළ යුතුමයාක: 

 'සභාවක  පළාත් පාලන ්යාකතනයාකක ශහෝ ශවනත් රජශආ ඕනෑම 
වයවසථාාපිත ්යාකතනයාකක සාමානය' ". 

 
ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු ඇමතිතුමමනි  එම සංශ ෝධ්නයාක පිළිගන්නවාෙ? 

 
ගු සණචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහයතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු සභාපතිතුමමනි  වයවසථාාපිත ්යාකතන කියාකන ඒවා සිවිල් 
නක් විධ්ාන සංග්රහයාක පුරාවට පැවශතන අර්ා නිරූපණවලට 

ඇතුමළත් ශවන්ශන් නැති නිසා  එයාකට එකෙ ශවන්න බැහැ. 

ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු ඇමතිතුමමාශ  සංශ ෝධ්නවලට පමණක් යාකටත්ව සභාව 
එකෙෙ? 

 

සංගශ් ධාන ිළිතගත ුතුරය යන ප්රශ්නනය විමසන ලිනන්  සභා 
සම්මත විය. 

திருத்தங்கள் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

   
16 වන වගන්තිය  සංගශ් ධිතාකාරගයන්  පන්  ගකුමම්පගතහි  

ගකො සක් හයැටිය  තිබිය ුතුරයයි ියගය ග කරන ලදී. 
16ஆம் வாசகம் திருத்தப்பட்டவாறு சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 

இருக்கமவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clause 16, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

17 සි  20 ගතක්  වගන්ති පන්  ගකුමම්පගතහි ගකො සක් 
හයැටිය  තිබිය ුතුර යයි ියගය ග කරන ලදී. 

17ஆம் வாசகத்திலிருந்து 20ஆம் வாசகம் வகர சட்டமூலத்தின் 

பகுதியாக இருக்கமவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clauses 17 to 20  ordered to stand part of the Bill. 
 

ප්රඥපප්ති වගන්තිය සහය නාමය පන්  ගකුමම්පගතහි ගකො සක් 
හයැටිය  තිබිය ුතුරයයි ියගය ග කරන ලදී.  

පන්  ගකුමම්පත  සංගශ් ධාන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
 

சட்டமாகு வாசகமும் தகலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 

இருக்கமவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் திருத்தங்களுடன் அறிக்கக தசய்யப்பட்டது. 
 

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

 
ගු සණචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහයතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු නිශයාකෝජය කාානායාකකතුමමනි  "පනත් ශකටුම්පත 
සංශ ෝධිතාකාරශයාකන් ෙැන් තුමන්වන වර කියාකවියාක යුතුමයාක" යි මා 

ශයාකෝජනා කරනවා. 
 

ප්රශ්නනය විමසන ලිනන්  සභා සම්මත විය. 
පන්  ගකුමම්පත ඊ  අනුකූලව සංගශ් ධිතාකාරගයන්  ුරන් වන 

වර කියවා සම්මත කරන ලදී.  
 

வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் மூன்றாம்முகறயாக மதிப்பிடப்பட்டு 

நிகறமவற்றப்பட்டது. 
 

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

 

 

 කල්තැබීම 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 
 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහයතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිශයාකෝජය කාානායාකකතුමමනි, "පාර්ලිශම්න්තුමව ෙැන් කල් 

තැබියාක යුතුමයාක" යි මා ශයාකෝජනා කරනවා. 
 
ප්රශ්නනය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
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ගු ියගය ජය කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Then, the Adjournment Motion to be moved by the 

Hon. Rajavarothiam Sampanthan. 

 

උුරු-නැ ගෙනහිර පළා් වල විරැකියාගවන් 
ගපගළන උපාධිධාාරි ගැ ලු 

வடக்கு, கிைக்கு மாகாண மவகலயற்ற 

பட்டதாாிகளின் பிரச்சிகன 
 ISSUE OF UNEMPLOYED GRADUATES IN NORTHERN AND 

EASTERN PROVINCES  
 
[6.25p.m] 
 

ගු රාජවගර දයම් සම්පන්දන් මහයතා (විුද්ධා පාර්ශ්නවග  
නායකුරමා) 
(மாண்புமிகு ராஜவமராதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

முதல்வர்) 

(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Mr. Deputy Speaker, I move the following 

Adjournment Motion: 

“Whereas unemployment amongst youth both males and females, 

after qualifying as graduates has been an acute problem in the Northern 
and Eastern Provinces in Sri Lanka.  

And whereas this problem has been accentuated in the Northern and 
Eastern Provinces over a period of time as a consequence of (i) 
diminishing employment opportunities (ii) lack of regular recruitment to 
public service (iii) lack of employment opportunities in the private 
sector.  

And whereas this situation had come about, as a result of the 
violence and instability that has prevailed in the Northern and Eastern 
Provinces consequent to the armed conflict that had prevailed for almost 
three decades.  

And whereas it is now eight years since the armed conflict came to 
an end but this issue of unemployment amongst educated youth has 
remained unaddressed.  

And whereas thousands of youth both in the Northern and Eastern 
Provinces have in the past several weeks continued to stage 
demonstrations to emphasize their plight and to urge that their 
grievances be suitably addressed.  

And whereas the Chief Ministers of the Northern and Eastern 
Provinces, other Ministers and officials of the said provinces have had 
discussions with His Excellency the President, the Hon. Prime Minister, 
other Ministers and officials of the Central Government to address this 
issue in a meaningful way.  

And whereas there are vacancies and unfilled positions in both the 
Central Public Service and in the Provincial Public Services of the 
Northern and Eastern Provinces, which if filled could address this issue 
of unemployment amongst unemployed graduates in the Northern and 
Eastern Provinces at least to some extent.  

And whereas youth from all ethnic groups are amongst the 
unemployed graduates, the worst affected were Tamil youth who were 
the most victimized as a result of the war and as a step to promote 
reconciliation and return to normal life, employment of these 
unemployed graduates should be addressed as a matter of urgency in the 
Northern and Eastern Provinces.  

I therefore urge that the Government meaningfully addresses and 
resolves this issue at the earliest, also in consultation with the Chief 
Ministers of the Northern and Eastern Provinces." 

Having moved my Adjournment Motion, Sir, may I 
have your indulgence to make a few comments in regard 
to that. According to figures available, in the Northern 
Province, there are 4,429 unemployed graduates while in 
the Eastern Province, the number is around 4,500. I might 
say that the number of unemployed graduates in the 
Northern and the Eastern Provinces is much higher than 
the number of unemployed graduates in other provinces 
in the country. Comparatively, the Northern and the 
Eastern Provinces are in a much worse off position than 
the graduates in the other provinces. I will give the 
Government some details in regard to unemployment, 
particularly in the Eastern Province. My Colleagues, who 
will speak after me, will be furnishing some details in 
regard to unemployment in the Northern Province.  

According to the information available, Sir, there are 
4,784 vacancies for teachers in the Eastern Province. I 
discussed this matter with the Chief Minister this 
morning and I was told by him that approval has been 
granted by the Management Services Division and the 
Finance Division to recruit 1,700 graduates immediately 
as teachers and they are expecting financial approval for 
yet about another 900 graduates shortly. The approval for 
the employment of the balance 1,535 of the cadre is 
expected to be received shortly and that should be 
expedited. If these vacancies, the vacancies that exist in 
regard to teaching in the Eastern Province, are filled, Sir, 
the number of unemployed graduates in that province 
would be substantially reduced. Apart from that, there are 
vacancies in the different Ministries in the Eastern 
Province. In the Chief Minister’s Office, there are 351 
vacancies; in the Ministry of Health, there are 341 
vacancies; in the Ministry of Agriculture, there are 558 
vacancies and in the Ministry of Education, there are 
1,535 vacancies, totalling in all to 2,785 vacancies. The 
Chief Minister has discussed this matter with the 
President and he has been given the assurance that this 
matter will be dealt with early.  

I also wish to mention, Sir, that while graduates are 
recruited, the vacancies for graduates in the fine arts 
sector related to the culture of the Tamil people - music, 
both vocal and instrumental, and dance and drama, which 
are important aspects of education - also need to be 
addressed.             

One problem that we have, Sir, in the recruitment of 
graduates is the age limit. Presently the age limit is 35 
and under. I think this should be altered given the 
conditions that have prevailed in the North and the East 
over the past 30 years. This age limit should be increased 
to at least 40, if not a little beyond that, because the 
number of persons who are qualified to be appointed and 
who are unemployed are not in a position to apply for an 
appointment in view of the fact that their age is a barrier 
to recruitment.  

I think, Sir, it would not be wrong to state that there is 
a responsibility on the part of the Government, on the 
part of the State to provide employment to educated 
youth. Of course, this will also depend to a large extent 
on the level of development that has taken place in the 
country and it maybe on account of the conflict that we 
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have had for 30 years we have not developed to the extent 
to which we should have developed. We are, therefore, 
somewhat seriously handicapped in the matter of being 
able to provide employment to our educated youth and 
consequently, educated youths are being deprived of 
leading a decent life and making their own contribution 
towards the development of the country. I think, Sir, the 
Government should address this issue as a very serious 
issue, particularly when the Government is committed to 
a process of reconciliation and return to normal life in the 
war-affected, conflict-ridden areas, the Northern and the 
Eastern Provinces. The Government, I think, is under 
obligation to address this matter meaningfully and 
purposefully, to deal with this question in an effective and 
meaningful way.  

I want to mention the fact that on two prior occasions - 
one is during the time of President Chandrika 
Bandaranaike Kumaratunga and again during the time of 
President Mahinda Rajapaksa - a large number of 
graduates were recruited from throughout the country. 
They were paid a nominal salary to start with, but they 
were given a training and according to the training given 
to them, they were absorbed into the Public Service later, 
after that training had been completed. The Government 
should seriously consider adopting a step of that nature 
where people are recruited, given some training and 
thereafter they are provided with employment consistent 
with the training that they have undergone.  

We would appeal to the Government to regard this 
issue as a very serious issue because the people in the 
Northern and the Eastern Provinces  who  have been  the 
victims of the war for several decades have many 
complaints to make in regard to missing persons in their 
families, in regard to their lands being occupied by the 
armed forces and not being released, in regard to persons 
being held in custody, in regard to rehabilitation, 
resettlement, housing, employment - various matters, and 
the demonstrations being carried out by educated youth, 
graduates in the Northern and the Eastern provinces are 
yet another sad phenomenon. I do not think that should 
continue and we would appeal to the Government to take 
some action to bring about some alleviation in the 
situation at the earliest.  

Thank you, Sir.  

 
ගු ියගය ජය කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
The Hon. Gnanamuthu Srineshan will be seconding 

the Motion and after that the Hon. Sagala Ratnayaka will 
speak.  

 

[பி.ப. 6.38] 

 
ගු ඥපානමු් ුර ශ්රීගන්සන් මහයතා 
(மாண்புமிகு ஞானமுத்து ஸ்ரீமநசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கமள, தகௌரவ 

எதிர்க்கட்சித் தகலவர் சம்பந்தன் ஐயா அவர்களால் 

தகாண்டுவரப்பட்ட இந்த ஒத்திகவப்புப் பிமரரகணகய 

ஆமமாதிக்கின்மறன். மவகலயற்ற பட்டதாாிகளின் 

பிரச்சிகனயானது வடக்கு, கிைக்கு மாகாணங்களில் 

தகலவிாித்தாடுகின்ற இந்த நிகலயில் அந்த பிரச்சிகனக்கு 

விகரவாகவும் விமவகமாகவும் தீர்வு காணமவண்டிய ஒரு 

நிகல காணப்படுகின்றது. எனமவ, இந்த விடயத்கத மமலும் 

இழுத்தடிக்காமல் மிகத் துாிதமாகச் தசயற்பட்டு அவர்களுக்கு 

மவகலவாய்ப்பு வைங்குவதற்குாிய  நடவடிக்கககய எடுக்க 

மவண்டுதமன்ற மதாரகணயில் எமது எதிர்க்கட்சித் தகலவர் 

அவர்கள் பல தரவுகள், தகவல்கமளாடு தனது உகரயிகன 

ஆற்றியிருந்தார்.  

வடக்கு, கிைக்கு மாகாணங்களில் ஏறத்தாை 90 நாட்களாக 

மவகலயற்ற பட்டதாாிகள்  தங்களுக்கு ததாைில் கிகடக்க 

மவண்டுதமன்று சாத்வீகமான வைியில் சத்தியாக்கிரகப் 

மபாராட்டத்கத நடத்திக்தகாண்டிருக்கின்றார்கள். இகளஞர், 

யுவதிகளின் பிரச்சிகனகய தவறுமமன நாங்கள் தட்டிக்கைிக்க 

முடியாது.  இகளஞர், யுவதிகள் மவகலயற்ற நிகலயில் 

விரக்திக்குள்ளாகி விபாீதமான பாகதயில் தசல்வார்களாக 

இருந்தால் இந்த நாட்டில் மீண்டும் ஓர் அனர்த்தம் 

ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. அந்த அடிப்பகடயில் 

பட்டதாாிகளுக்குாிய மவகலவாய்ப்புக்ககளத் துாிதமாக 

வைங்க மவண்டுதமன்பகத எமது தகலவர் இந்த உயாிய 

சகபயின் கவனத்திற்குக் தகாண்டுவந்திருக்கிறார்.  

குறிப்பாக, உங்களுக்கு ஒரு விடயத்கத ஞாபகப்படுத்த 

விரும்புகின்மறன். டியூனீசியாவில் மவகலயற்ற ஓர் 

இகளஞனின் விபாீதமான முடிவுதான் அந்த நாட்டின் 

தகலவிதிகய மாற்றியகமப்பதற்கும் நாட்டுத் தகலவர் அந்த 

நாட்கடவிட்டு தவளிமயறுவதற்கும் வைிமகாலியது. பட்டதாாி 

இகளஞன் ஒருவன் மவகலவாய்ப்புக்காக பல இடங்களில் 

அகலந்து திாிந்தான். அரச நிறுவனங்ககளத் தட்டினான்; 

மவகலவாய்ப்புக் கிகடக்கவில்கல. பின்னாா் தனியார் 

நிறுவனங்ககளத் தட்டினான்; அங்கும் மவகலவாய்ப்பு 

கிகடக்கவில்கல. இந்த நிகலயில், ககடசியாக அவன் 

ததருவில் தபாருட்ககள பரப்பிகவத்து தனிப்பட்ட முகறயில் 

ஒரு வியாபாரத்கதச் தசய்ய முற்பட்டான். அதகனயும் அந்த 

அரசு சட்டத்தின் மூலமாகத் தகடதசய்ததபாழுது விரக்தியுற்ற 

இகளஞன் தற்தகாகல தசய்துதகாண்டான். அந்தத் 

தற்தகாகலயானது அங்மக அந்த இகளஞனுக்கு 

இகைக்கப்பட்ட அநீதிகய எடுத்துக் காட்டியது. அதன்  

விகளவுதான், அந்த நாட்டில் ஒரு புரட்சிகய ஏற்படுத்தியது. 

அந்தப் புரட்சிமய அரபுலக வசந்தமாக பின்னர் நீடித்துச் 

தசன்றகதயும் நாங்கள் ஞாபகத்திற்தகாள்ள மவண்டும்.  

எமது கணக்கின்படி, வடக்கு, கிைக்கு மாகாணங்களில் 

8,950 மவகலயற்ற பட்டதாாிகள் இப்மபாது மபாராடி 

வருகின்றார்கள். இவர்கள் ஏற்தகனமவ, மபாராட்டத்தின் 

மபாதும் பலவிதமான இைப்புக்ககளச் சந்தித்தவர்கள்; 

துயரங்ககளச் சந்தித்தவர்கள். இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு 

விகரவாகத் ததாைில்வாய்ப்கப வைங்கமவண்டும் என்ற 

அடிப்பகடயில், ஏற்தகனமவ ஐக்கிய மதசியக் கட்சிகயச் 

மசாா்ந்த தகளரவ உறுப்பினர் மபராசிாியர் ஆசு மாரசிங்க 

அவர்களும் அமசாக பீாிஸ் அவர்களும் மநரடியாக அம்பாகற, 

மட்டக்களப்பு, திருமகாணமகல ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு 

விஜயம்தசய்து, "இரண்டு மாதங்களுக்குள் உங்களுகடய 

பிரச்சிகனககளத் தீர்த்து கவப்மபாம்" என்ற 

உத்தரவாதத்திகன அந்த இகளஞர்களுக்கு வைங்கியிருந்தார் 

கள். அந்த இரண்டு மாதகால எல்கலகயக் கடப்பதற்கு 

இன்னும் 8-9 நாட்கள் இருக்கின்றன. ஏற்தகனமவ நாங்கள் 

பட்டதாாிகள் பற்றிய விபரங்ககள அவரது ககயில் 

ஒப்பகடத்திருக்கின்மறாம். அதுபற்றிய ஒரு பகுப்பாய்வுப் 
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படிவத்திகனயும் வைங்கியிருக்கின்மறாம். எனமவ, தயவு 

தசய்து மமலும் காலத்கத இழுத்தடிக்காமல், இந்த நல்லாட்சி 

அரசாங்கமானது நல்லிணக்கச் சூைகல ஏற்படுத்துவதற்கும் 

இகளஞர், யுவதிககள மீண்டும் விபாீதமான பாகதயில் 

தசல்லாமல் தடுப்பதற்கும்  அவர்கள் விரக்தியுறாமல் 

இருப்பதற்கும் ஏற்றவிதத்தில் அவர்களுக்குாிய ததாைில் 

வாய்ப்கப வைங்குவதற்கு நடவடிக்கக எடுக்கமவண்டும்.  

வடக்கு, கிைக்கு மாகாணங்களில் தவற்றிடங்கள் 

நிகறயமவ இருக்கின்றன என்ற தகவல் தசால்லப்பட்டிருக் 

கின்றது. கிைக்கு மாகாணத்தில் 4,900 வகரயான 

தவற்றிடங்கள் இருக்கின்றன என்ற தகவகல கிைக்கு மாகாண 

முதலகமச்சர் குறிப்பிட்டிருந்தார். வடக்கு மாகாணத்திலும் 

இவ்வாறான தவற்றிடங்கள் இருந்தாலும்கூட, இந்த 

தவற்றிடங்ககள நிரப்புவதற்குாிய நிதி மூலங்ககள மத்திய 

அரசு வைங்கமவண்டிய மதகவப்பாடு இருக்கின்றபடியால், 

தயவுதசய்து மத்திய அரசும் மாகாண அரசுகளும் இகணந்து 

வடக்கு, கிைக்கிலுள்ள தவற்றிடங்ககள நிரப்புவமதாடு 

மட்டுமல்லாமல், இந்த இகளஞர்களுக்குாிய ததாைில் 

வாய்ப்புக்ககள வைங்குவதற்கு மிகவும் துாிதமாகச் 

தசயற்படமவண்டும். அவர்களது மபாராட்டம் ஆரம்பித்து 

ஏறத்தாை 03 மாதங்கள் கடந்துவிட்டன. எனமவ, இதகன 

அற்பதசாற்பமான விடயமாகக் கருதாமல், உடனடியாகச் 

தசயற்பட்டு அவர்களுக்குாிய ததாைில்வாய்ப்புககள 

வைங்குவதற்குாிய நடவடிக்ககககள எடுக்குமாறு மகட்டு, 

அமர்கின்மறன். நன்றி! 

 
[6.44p.m.] 

 
ගු සාගල ර් නායක මහයතා සනීතිය හයා සාමය සහය දක්ෂිණ 

සංවර්ධාන අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்டமும் ஒழுங்கும் மற்றும் 

ததற்கு அபிவிருத்தி அகமச்சர்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
Hon. Deputy Speaker, thank you for giving me this 

opportunity. The Hon. Prime Minister wanted me to 
respond to the Adjournment Motion moved by the Hon. 
Leader of the Opposition. The Hon. Prime Minister 
regrets very much that he is unable to be in the House at 
this moment due to a prior engagement. The Hon. Prime 
Minister visited Jaffna over the weekend and the issue of 
unemployed youth and unemployed graduates was 
discussed in detail there. Jaffna District MPs were 
involved in that discussion; the Chief Minister was also 
there and so were some Ministers of the Provincial 
Council.  

The war situation that prevailed in the North and the 
East unfortunately stopped employment creation in those 
parts of the country. So, there has been a severe 
imbalance of creation of employment in the North and the 
East, which the South did not suffer as much - not even 
the remote areas. We want to resolve this issue and the 
Hon. Prime Minister wanted me to communicate to the 
House that as a first measure approximately 1,000 
vacancies in the North will be filled. This will be as 
Development Officers and in the teacher cadre. The 
graduates are mostly Arts graduates. Some training will 
have to be given for them to be able to perform their 
duties and this will be undertaken as well. They will be 

trained in the appropriate subjects. Similar measures will 
also be taken in the East. So, I just wanted to briefly 
make these comments in the House on behalf of the 
Prime Minister.  Thank you.  

 
ගු රාජවගර ිනයම් සම්පන්දන් මහයතා 
(மாண்புமிகு ராஜவமராதயம் சம்பந்தன்) 

(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Sir, may I be permitted to make an observation?  

 

ගු සාගල ර් නායක මහයතා 
(மாண்புமிகு சாகல ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
Absolutely.  
 

ගු රාජවගර ිනයම් සම්පන්දන් මහයතා 
(மாண்புமிகு ராஜவமராதயம் சம்பந்தன்) 

(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
True enough the war that lasted for 30 years had been 

the cause of a serious imbalance in the matter of 
employment. But now it is eight years since the war came 
to an end. The present Government has been in office for 
the past two years and some of these graduates have been 
unemployed for five to eight years.  

 

ගු ියගය ජය කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
And there are vacancies. 

 
ගු රාජවගර ිනයම් සම්පන්දන් මහයතා 
(மாண்புமிகு ராஜவமராதயம் சம்பந்தன்) 

(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
I think it is a very serious situation because they, 

being young people, are unemployed and they have to 
continue to suffer.  If the issue is not addressed in some 
meaningful way there can be a great deal of frustration 
and there can be other consequences. I would appeal to 
the Hon. Minister to convey this to the Prime Minister 
and to the Government that while we appreciate that 
1,000 people are to be employed immediately in the 
Northern Province - and you have talked about the East - 
at least, a similar number must be immediately employed 
in the East as well. In fact, my information is that 1,700 
persons are to be recruited as teachers in the Eastern 
Province and that has been approved by the Department 
of Management Services. Also, there has been financial 
provision made for that. So, all these things must happen. 

There are vacancies in the Public Service also and 
those vacancies must be identified. Those positions, if 
vacant, must be filled. We would urge the Government to 
take this mater very seriously because we are concerned 
with the temperament that is prevailing amongst our 
youth. They feel that no one is bothered about them. That 
is not good; that is not good for the country. Sir, we 
would firmly urge the Government to take very early 
action in regard to this matter.  

 

ගු ියගය ජය කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
You said that 1,000 persons will be recruited in a 

short period of time. Is it in the North alone?  

755 756 
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ගු සාගල ර් නායක මහයතා 
(மாண்புமிகு சாகல ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
Yes, only in the North and similar measures are to be 

taken in the East. I do not know the exact numbers in the 
East. But, the Opposition Leader’s comments are well 
taken. This was also discussed when the Prime Minister 
was there. We have to look beyond the employment of the 
graduates as well. There are many other youth who are 
unemployed. A serious amount of investment will have to 
go for private investment. Business ventures will have to 
start in the North and the East. Tourism is one such area 
that can take off quickly. The Government has its eyes out 
there and we really want to do that.  Thank you. 

 

ගු ියගය ජය කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. Seeniththamby 

Yoheswaran. Before that, the Hon. Deputy Chairman of 
Committees will take the Chair.  

 
අනුරුව ගු ියගය ජය කථානායකුරමා මූලාසනගයන් ඉව්  

වුගයන්, ියගය ජය කාරක සභාපතිුරමා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலமவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் 

அவர்கள்  தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  took the Chair. 

 
[பி.ப. 6.48] 

 

ගු සීියතම්බි ගය ගහයාසනවරන් මහයතා 
(மாண்புமிகு சீனித்தம்பி மயாமகஸ்வரன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கமள, இன்று 

வடக்கு, கிைக்கு மாகாணங்களிமல பட்டதாாிகள் 

மவகலயற்றிருப்பதன் காரணமாக, அவர்களின் நிகல குறித்த 

ஓர் ஒத்திகவப்புப் பிமரரகணகய எங்களது தகௌரவ 

எதிர்க்கட்சித் தகலவர் அவர்கள் இங்கு 

தகாண்டுவந்திருக்கிறார். அதிமல இந்த அரசாங்கத்தின் 

கவனம் மிகவும் அவசியமானததன்பதகனக் குறிப்பிட 

விரும்புகின்மறன். குறிப்பாக, ததாைிலில்லாப் 

பிரச்சிகனயானது பாாிய பிரச்சிகனயாக எங்கள் சமூகத்தில் 

உருதவடுத்திருக்கின்றது. இந்த நல்லாட்சியிமல இன்று 

பட்டதாாிகள் வீதிகளில் இருந்துதகாண்டு தங்களுக்குத் 

ததாைில் மவண்டுதமன்று மபாராடமவண்டிய துர்ப்பாக்கிய 

நிகலக்குத் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றார்கள். நல்லாட்சி என்பது 

அங்கு விசித்திரமாக நடனமாடிக் தகாண்டிருக்கிறது 

என்றுதான் நான் கூறுகிமறன். பட்டதாாிகள் தங்களுக்கு 

மவகல மகட்டு இன்று 94 நாட்களாக வீதியிமல 

இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் வீதிமயாரமாகச் சகமக்கின்றார் 

கள், படுத்திருக்கின்றார்கள். தபற்மறார்கள் தங்களது 

பிள்களககளப் தபருங்கனவுகமளாடுதான் பல்ககலக் 

கைகங்களுக்கு அனுப்பிகவக்கிறார்கள். ஆனால், 

பட்டதாாிகளான ஆண்களும் தபண்களும் இன்று  

மவகலவாய்ப்புக்காகப் மபாராடி வீதியிமல சகமத்துச் 

சாப்பிட்டு, உறங்குகின்ற துர்ப்பாக்கிய நிகலக்குத் 

தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள். இந்த நிகலயில், இதிமல அரசின் 

கவனம் மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கின்றது. 

2004-2005ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் இந்த நாட்டின் 

ஜனாதிபதியாக இருந்த தகௌரவ சந்திாிகா பண்டாரநாயக்க 

குமாரதுங்க அவர்கள் கிட்டத்தட்ட 42,000 பட்டதாாிகளுக்கு 

மவகலவாய்ப்பு வைங்கினார். அதற்கு முன்னரும் 1999ஆம் 

ஆண்டு 14,000 பட்டதாாிகளுக்கு அவர் மவகலவாய்ப்பு 

வைங்கியிருந்தார். யுத்தத்தின் பின்னரான 2012ஆம் ஆண்டு 

காலப்பகுதியில் தனியான மாகாண சகபயாக உருவாக்கப் 

பட்ட கிைக்கு மாகாண சகபயின்மூலம் 2,000 

பட்டதாாிகளுக்கு மவகலவாய்ப்பு வைங்கப்பட்டது. மஹிந்த 

ராஜபக்ஷவின் ஆட்சிக்காலத்திலும் கிட்டத்தட்ட 49,000 

பட்டதாாிகளுக்கு மவகலவாய்ப்பு வைங்கப்பட்டது. முதலாவது 

தடகவயிமல 45,000 மபருக்கும் பின்னர் பயிலுநர் என்ற 

அடிப்பகடயிமல 4,000 மபருக்கும்  மவகலவாய்ப்பு 

வைங்கப்பட்டது. தற்மபாது இந்த அரசாங்கம் பட்டதாாிகள் 

நியமனத்தில் காலதாமதத்கத ஏற்படுத்தி வருகின்றது.  

இப்மபாது இருக்கும் பிரச்சிகன 2012ஆம் ஆண்டு 

பட்டம்தபற்றவர்கள்கூட இன்னும் மவகலயற்ற நிகலகம 

யிமல இருந்துதகாண்டிருப்பதாகும். தவளிவாாியாகப் பட்டம் 

தபற்றவர்களின்  வயது  கூடுதலாக இருக்கின்றது. இன்னும் 

ஒரு சில ஆண்டுகளிமல அவர்கள் அரச நியமனம் தபறுகின்ற 

வயகதத் தாண்டிவிடுவார்கள். இந்தக் கவகலகமளாடு 

அவர்கள் வீதியிமல மபாராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். 

பட்டத்கதப் தபற்றுவிட்டு, மவகலயின்றி ககக்குைந்கத 

கமளாடு தாய்மார் வீதியில் இருக்கின்றார்கள். நீங்களும் 

மனச்சாட்சியுள்ள மனிதர்கள் என்றுதான் நான் கருதுகின்மறன். 

நீங்கள் அங்கு தசன்று பார்த்தால் அந்தத் துன்ப நிகலகம 

உங்களுக்குத் ததளிவாகத் ததாியவரும். நாங்கள்கூட அவர்கள் 

மகட்கும் மகள்விகளுக்குப் பதிலளிக்க முடியாத நிகலகமயில் 

இருக்கின்மறாம். ஆகமவ, அந்தப் பட்டதாாிகளுக்கு மிக 

விகரவாக நியமனம் வைங்க நடவடிக்ககதயடுக்க 

மவண்டுதமன்று மகட்டுக்தகாள்கின்மறன்.  

மவகலவாய்ப்புககள வைங்குவதற்கு திகறமசாியில் 

பணமில்கலதயன்று அரசாங்கம் தசால்கிறது. கடந்த 

காலத்திமல எத்தகன அகமச்சர்கள் எவ்வளவு தபாதுச் 

தசாத்துக்ககளச் சுரண்டிக்தகாண்டு மபாயிருக்கிறார்கள்! 

எவ்வளவு ஊைல்கள் நகடதபற்றிருக்கின்றன! அவற்கற 

தயல்லாம் கண்டுபிடித்து, அரச உகடகமயாக்குங்கள்! 

அப்மபாது திகறமசாியில் மபாதியளவுக்கு நிதி மசரும். 

அகதவிடுத்து, நீங்கள் "ஊைல்! ஊைல்!" என்று 

தசால்லுகின்றீர்கமள தவிர, ஊைல் புாிகின்றவர்ககள  

தவளியில் விட்டிருக்கிறீர்கள். 

 
ගු ියගය ජය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கமள, உங்கள் உகரகய 

முடித்துக்தகாள்ள மவண்டும்.  

 

ගු සීියතම්බි ගය ගහයාසනවරන් මහයතා 
(மாண்புமிகு சீனித்தம்பி மயாமகஸ்வரன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
இன்னும் ஒரு நிமிடம் தாருங்கள்! 

எத்தகன தவளிநாட்டு வங்கிகளில் பணத்கத கவப்புச் 

தசய்திருக்கிறார்கள்! அவற்கறதயல்லாம் அரச 

தசாத்துக்களாக மாற்றுங்கள்! திகறமசாியில் பணத்கத 

நிரப்புங்கள்! மவகலயற்றிருக்கின்ற பட்டதாாிகளுக்கு 

மவகலவாய்ப்கப வைங்குங்கள்! இது முக்கியமான விடயம். 

அமதமவகள, இந்தியாவிலிருந்து இங்கு உத்திமயாகத்தர் 

ககளக் தகாண்டுவரமவண்டிய அவசியமில்கல. இங்கிருக்கும் 

பட்டதாாிகளுக்மக நியமனத்கதக் தகாடுத்து அந்த 

தவற்றிடங்ககள நிரப்ப மவண்டுதமன்று மகட்டு, 

நிகறவுதசய்கின்மறன். நன்றி. 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

[අ.භා. ).43] 
 

ගු (මහයාචාර්ය) ණශු මාරසිංහය මහයතා 
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු නිශයාකෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි, ශම් ්ර ථනයාක 

සම්බන්ධ්ශයාකන් කාා කරන්නට අවසථාාවක් ලැබීම ගැන මා සතුමටු 
වනවා. ශම් ්ර ථනයාක සම්බන්ධ්ශයාකන් ශකෝඩීසථවරන් මන්ත්රීතුමමා මීට 
මාස ශෙකකට කලින් ශම් පාර්ලිශම්න්තුමවට ශයාකෝජනාවක් ඉදිරිපත් 

කළාට පසථශසා අපි මන්ත්රීවරුන් හැටියාකට ශම් ්ර ථනයාක හඳුනා ගන්න 
නැ ශෙනහිර පළාශත් රැකියාකා විරහිත උපාධිධ්ාරින් හමු වුණා. ඒ 
අයාකව හමු ශවලා ඒ උපාධිධ්ාරින්ශ  ගැටලුව ශත්රුම් ගත්තා.  එම 

්ර ථනශආ බරපතළකම අපි අවශබෝධ් කර ගත්තා.  මන්ත්රීවරුන් 
හැටියාකට උතුමරු - නැ ශෙනහිර ්රශද් යාකට ගිහිල්ලා ශම් ගැන ශසොයාකා 
බලන්න අපට අවසථාාවක්  සම්පාෙනයාක කරලා දුන්ශන් රංජිත් 

මද්දුම බඩුඩාර ඇමතිතුමමායි.  එතුමමාශ  කාාශ  දී ශම් සඳහා 
ඉදිරිශආදී ගන්නා පියාකවර ගැන සඳහන් කරයි. අපි ්ඩුක්ව හැටියාකට 
උපාධිධ්ාරින්ට වග කීශමන් ්රකා  කළා, ශම් ්ර ථනයාකට විසඳුම් 

ලබා ශෙනවා කියාකලා.  

තවත් සතියාකක්, ශෙකක් ඇතුමළත  අපි ශයාකෝජනා කරන විසඳුම් 
ටිකත් අරශගන නැවත අපි එහි යාකා යුතුම ශවනවා. ්ඩුක්ව හැටියාකට 
ඒක අශප් ශලො  වගකීමක්. ඒ ගැන අපි පැති කිහිපයාකකින් 
කල්පනා කළා. ජාතික ්රතිපත්ති හා ්ර්ිකක කටයුතුම රාජය 
අමාතය නිශරෝෂන් ශපශර්රා මැතිතුමමා  ඒ ගැන සඳහන් කරයි. 

මුලින්ම රැකියාකා ෙහසක ්රමාණයාකක්  ලබා ශෙන්න  සැලසුම් කර 
තිශබනවා. ඊට අමතරව විශ ාෂශයාකන්ම සමෘද්ධි ඇමතිතුමමා 
එක්කත් අපි සාකච්ඡා කළා. සමෘද්ධි ඇමතිතුමමාත් ඒ ගැන ෙැඩි 
පැහැදීමකින් ඉන්නවා.  සමෘද්ධි අමාතයාං ශආ තිශබන රැකියාකා 
පුරප්පාක්  පිරවීම සඳහා ඉතාමත් ඉක්මනින් අවසථාාව ලබා දියාක 
යුතුමයි කියාකන තැන එතුමමා ඉන්නවා. ඒ සඳහා සැලසුම් සකසථ කළ 
යුතුම ශවනවා. ඇත්ත ව ශයාකන්ම  ශම් සඳහා කාලයාකක් ගතවීම ගැන 
අපි කනගාටුව ්රකා  කරනවා. ්ඩුක්ව විධියාකට අපි ෙැඩි 
කැපවීමකින්, ෙැඩි ෙැක්මකින් ශම් ්ර ථනයාක විසඳියාක යුතුමයි කියාකන 
තැන ඉන්නවා. මන්ත්රීවරුන් හැටියාකටත් අපි ඒ සහශයාකෝගයාක ලබා 
ශෙනවා.  

උතුමරු - නැ ශෙනහිර රැකියාකා විරහිත උපාධිධ්ාරි අශප්ම 
සශහෝෙර - සශහෝෙරියාකන් අවුරුදු 30ක් තිසථශසා යුද්ධ්ශයාකුවත් බැට 
කාලා, ශමවැනි ශෙයාකකින් බැටකමින් ඉන්න එක ගැන අපි ෙැඩි ශසා 
කනගාටුවට පත් වුණා. ඒ විධියාකට තමයි අපි ශම් ්ර ථනයාක දිහා 
බලන්ශන්. නැ ශෙනහිර පළාශත් ්ඩුක්කාරතුමමා වන ඔසථටින් 
්රනාන්දු මහතා,  නැ ශෙනහිර පළාශත් රැකියාකා quota ටික ඉතාමත් 
ඉක්මනට ලබාශෙන බව පැවසුවා. නමුත් ඒ ගැන අපි නැවත 
ශසොයාකා බැලියාක යුතුම ශවනවා.  

ගරු නිශයාකෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි, අපි තවත් ්ර ථනයාකක් 
පිළිබඳව අව ශබෝධ් කර ගත්තා.   සමහර උපාධිධ්ාරින් ශයාකෝජනා 
කළා,  අව ය සුදුසුකම් සපුරා ගැනීම සඳහා  එම උපාධිධ්ාරින්ට 
නැවත අවුරුද්ෙක පුහුණුවක් ලබා ශෙන්න කියාකලා. විපක්ෂ 
නායාකකතුමමා කි වා, සමහර ්යාකතනවල තිශබන රැකියාකා ්රමාණයාකන් 

ගැන. අපිත් ඒ ගැන අත්හො බැලුවා. ඒ තිශබන රැකියාකා පුරප්පාක් 
්රමාණයාකට අව ය සුදුසුකම් සපුරා නැති අයාක රාශියාකක් සිටියාකා. සමහර 
උපාධිධ්ාරින්ශ  සුදුසුකම් දිහා බැලුවාම  ඒ ශගොල්ලන්ව සමහර 
තැන්වලට ශයාකොමු කරන්න බැරි තත්ත්වයාකක් තිශබනවා. ඒත් 
එක්කම උපාධිධ්ාරින්ම අෙහසක් හැටියාකට ඉදිරිපත් කළා, ඒ 
ශගොල්ලන්ට අවුරුද්ෙක කාලයාකක් පඩි නැතිව හරි පුහුණුවක් ලබා 
ශෙන්න කියාකලා. අපි ඒ ගැන සලකා බලමින් සිටිනවා. අපි ඒ ගැන 
programme එකක් හෙලා තිශබනවා. ශම් සතිශආ ගරු 
අගමැතිතුමමාට ඒ programme එක භාර ශෙන්න කටයුතුම කරනවා. 
ඒශකන් අපි බලාශපොශරොත්තුම ශවන්ශන්, ඒ අව ය soft skills ටික 
ලබා ශෙන්නයි.  

ගු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහයතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
May I interrupt you for a moment, Hon. Member? 
 

ගු (මහයාචාර්ය) ණශු මාරසිංහය මහයතා 
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
Yes.  
 

ගු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහයතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
We are thankful for the initiative that you have taken 

having visited them and so on since you have been asked 
by the Hon. Prime Minister to look into this matter. The 
number of vacancies that have been identified, that can be 
filled by persons who are qualified to do those jobs, is 
said to be 1,000 in the North and a similar number in the 
East as a first step. Is it not possible for the Government 
to say by when will that be done? I am asking this for the 
reason, as you know, that both in the North and the East, 
these graduates have been staging demonstrations on the 
roads.  If we can possibly give them a date by which that 
first step could be taken, that will be some solace to them.  

 

ගු (මහයාචාර්ය) ණශු මාරසිංහය මහයතා 
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
I think the Hon. State Minister will talk about that.  
 

ගු ියගර ෂන් ගපගර්රා මහයතා සජාතික ප්රතිප් ති හයා 
ණර්ථික ක ුතුර රාජය අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு நிமராென் தபமரரா - மதசிய தகாள்கககள் 

மற்றும் தபாருளாதார அலுவல்கள்  இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
The Hon. Minister of Public Administration and 

Management will speak at the end of the Debate and he 
will spell out all the solutions and how many vacancies 
have been filled. He will answer that question. But, 
before that, I will speak in general about the 
unemployment situation in the country.  

 

ගු (මහයාචාර්ය) ණශු මාරසිංහය මහයතා 
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
විශ ාෂශයාකන්ම රැකියාකා විරහිත උපාධිධ්ාරින්, ගුරුවරුන් විධියාකට 

බඳවා ගන්න vacancies රාශියාකක් තිශබනවා. නමුත් ඒ අව ය 
සුදුසුකම් සපුරා නැති නිසා තමයි ඒ අයාකට අපි විශ ාෂ රමශ ෙයාකක් 
හෙන්ශන්. 

 

ගු ියගය ජය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now. 
 

ගු (මහයාචාර්ය) ණශු මාරසිංහය මහයතා 
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
Okay, Sir. මම නැවතත් ්රකා  කරන්ශන් ශම් කාරණයාකයි. 

අපි ්ඩුක්ව හැටියාකට ශබොශහොම බරපතළ විධියාකට හිතලා, වග කීම් 
සහිතව ශම් ්ර ථනයාක විසඳන්න සෑම උත්සාහයාකක්ම ෙරනවා. ඒ ගැන 
කාා ශෙකක් නැහැ. ශම්ක අනිවාර්යාකශයාකන්ම විසඳියාක යුතුම 
්ර ථනයාකක්. 
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ගු චන්ිනම ගමගේ මහයතා 
(மாண்புமிகு சந்திம கமமக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු නිශයාකෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි, උතුමර හා නැශෙනහිර 

්රශද් වල විරැකියාකාව සහ උපාධිධ්ාරින්ට රැකියාකා ශනොමැති වීශම් 
ගැටලුව සම්බන්ධ්ශයාකන් අෙහසථ කීපයාකක් ්රකා  කරන්න මා 
බලාශපොශරොත්තුම වනවා. විශ ාෂශයාකන්ම ශම් ගැටලුව පසු ගියාක 

කාලශආ උතුමරු මැෙ පළාශත් තිබුණා. උපාධිධ්ාරින් බඳවා ගැනීම 
සඳහා වැටුප් ශකොමිසම මන්න් ලබා ගත යුතුම නිර්ශද්  සහ ලබා 
ගත යුතුම අවසරයාක ්රමාෙ වීම තමයි උතුමරු මැෙ පළාශත් ඇති වී 

තිබුණු තත්ත්වයාක. උතුමරු මැෙ පළාශත් ඇති වී තිබුණු ගැටලුව 
සම්බන්ධ්ශයාකන් ඉතා ඉක්මනින් විසඳුම් ලබා ගන්න හැකියාකාව 
ලැශබයි කියාකලා මා වි ථවාස කරනවා. ෙැනට සුදුසුකම් ඇති, 

පුරප්පාක් තිශබන රජශආ ්යාකතනවලට අොළ ශකොමිෂන් සභාවල 
නිර්ශද් වලින් පසුව බඳවා ගැනීමට හැකියාකාව ලැශබයි කියාකලා මා 
හිතනවා.  

රජශආ ්යාකතන විතරක් ශනොශවයි, ඉදිරිශආදී ්රි ණාමලයාක 
වරායාක සංවර්ධ්න වයාපෘතියාක සහ ්ර්ිකක කලාපයාක මන්න් වි ාල 
රැකියාකා සංඛ්යාවක්  සපයාකන්න යාකහ පාලන රජයාක ව ශයාකන් අපි 
බලාශපොශරොත්තුම වනවා. ඒ වාශ ම එම ්රශද් ශආ සංවර්ධ්න 

කටයුතුම වාශ ම GSP Plus සහන හරහා වි ාල ්ශයාකෝජන 
්රමාණයාකක් ශගශනන්නත් අපි බලාශපොශරොත්තුම වනවා. ඇත්තටම 
මා වි ථවාස කරන විධියාකට ශකොළ  වරාශයාකන් පසථශසා ශම් රශට් 

සංවර්ධ්නයාක කළ යුතුමව තිබුශඩු හම්බන්ශතොට වරායාක ශනොව, 
්රි ණාමලයාක වරායාකයි. ්රි ණාමලයාක වරායාක සංවර්ධ්නයාක කරලා 
තිබුණා නම් අෙ අපට ශමශහම ණයාක ්ර ථනයාකකට මුහුණ ශෙන්න සිදු 

ශවන්ශන් නැහැ. ්රි ණාමලයාක ශතල් ටැංකි සංකීර්ණයාක පරිහරණයාක 
කරලා, fuel oil bunkering වයාපාරයාකක් ඉදිරිශආදී ් රම්භ කරන්න 
බලාශපොශරොත්තුම වනවා. ඒ හරහාත් වි ාල රැකියාකා සංඛ්යාවක් ලබා 

ගන්න හැකියාකාව ලැශබයි කියාකා මා වි ථවාස කරනවා.  

ගුරු හිෙයාක ගැන කාා කරනශකොට අපි ෙන්නවා, ගණිතයාක, 
විෙයාව, ඉංග්රීසි සහ ශසෞන්ෙර්යාකයාක විෂයාකයාකන් සඳහා තමයි ගුරුවරුන් 
වැඩිපුරම හිෙව පවතින්ශන් කියාකා. විශ ාෂශයාකන්ම උපාධිධ්ාරි 

ගුරුවරුන් බහුතරයාකක් ඉන්ශන් Arts විෂයාකයාක වාශ  ශම් 
විෂයාකයාකන්වලට අොළ ශනොවන උෙවියාකයි. හැබැයි, ඒ උෙවියාකට 
ශබොශහෝ ශ ලාවට විෙයාව, ගණිතයාක, ඉංග්රීසි වැනි විෂයාකයාකන් 

සම්බන්ධ්ශයාකන් සුදුසුකම් තිශබන්නට පුළුවන්. ඒ උපාධිධ්ාරින්ව 
විශ ාෂ පුහුණුවීම්වලට ශයාකොමු කරලා, ශම් කලා උපාධිධ්ාරින්වත් 
ඉදිරිශආදී ශම් හිෙ  ප ගුරු තනතුමරුවලට බඳවා ගැනීශම් 

රමශ ෙයාකක් සකසථ කළ යුතුමයි කියාකලා මා ශයාකෝජනා කරනවා.  ශම් 
තත්ත්වයාක උතුමර හා නැශෙනහිර පමණක් ශනොශවයි, මධ්යම 
කඳුකරශආත් තිශබනවා. මධ්යම කඳුකර ්රශද් ශආ පාසල්වලට 

ඉන්දියාකාශවන් ගුරුවරු ශගශනන්න පසුගියාක කාලශආ 
ශයාකෝජනාශවලා තිබුණා. ඒකට ශහාතුමව තමයි, ඒ පාසල්වලට එන 
ගුරුවරු ඒ සථාානවල ශසාවයාක කිමේමට අකැමැති වීම.  

 

ගු ියගය ජය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්ත්රීතුමමා, ඔබතුමමාට ලැබී ඇති කාලයාක අවසානයි. 
 

ගු චන්ිනම ගමගේ මහයතා 
(மாண்புமிகு சந்திம கமமக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
උපාධිධ්ාරින් උතුමරු හා නැශෙනහිර පළාත් තුමළත් පවතින ශම් 

කටයුතුමවලට ශයාකශෙ ශවොත් ඒ ්ර ථනයාක - ගැටලුව - විසඳන්න 

හැකියාකාව ලැශබයි කියාකලා අපි වි ථවාස කරනවා. සථතුමතියි. 

[අ.භා. 7.03] 

 

ගු ියගර ෂන් ගපගර්රා මහයතා  
(மாண்புமிகு நிமராென் தபமரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු නිශයාකෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි, විපක්ෂ නායාකක ගරු 

්ර්. සම්පන්ෙන් මැතිතුමමා විසින් උතුමරු හා නැශෙනහිර පළාත් 
තුමළ රැකියාකා විරහිත උපාධිධ්ාරින් සම්බන්ධ්ශයාකන් පවතින ගැටලුව  
පිළිබඳව ඉදිරිපත් කර තිශබන කල් තැබීශම් ශයාකෝජනාවට සහභාගී 

වීමට අවසථාාවක් ලැබීම ගැන සථතුමතිවන්ත වනවා. විශ ාෂශයාකන්ම 
ගරු රාජය පරිපාලන ඇමතිතුමමා රජයාක ශවුවශවන් ශම් පිළිබඳව 
ඉතාම දීර්  ශලස පිළිතුමරු සපයාකයි කියාකා මා බලාශපොශරොත්තුම 

වනවා. ජාතික ්රතිපත්ති හා ්ර්ිකක කටයුතුම අමාතයාං යාක ගරු 
අග්රාමාතයතුමමා යාකටශත්යි තිශබන්ශන්. තරුණ කටයුතුම පිළිබඳවත්, 
්ර්ිකක කටයුතුම පිළිබඳවත් අපි අවධ්ානයාකක් ශයාකොමු කරන නිසා, 

මා යාකම් කරුණු ්රමාණයාකක් ශකශරහි පමණක් අවධ්ානයාක ශයාකොමු 
කරන්න අෙ බලාශපොශරොත්තුම වනවා.  

රැකියාකා විරහිත උපාධිධ්ාරින්ශ  ්ර ථනයාක ශම් රශට් දීර්  

කාලයාකක් තිසථශසා තිබුණු ්ර ථනයාකක් බව අපි ෙන්නවා. තරුණ 
අසහනයාක නිසා ශම් රශට් ඇති වුණු වි ාල විනා යාකන්ට අපට රටක් 
හැටියාකට මුහුණ ශෙන්න සිදු වුණා. එයාක රජයාකක් හැටියාකට අපට මුහුණ 
ශෙන්න සිදු වන ශකොයි තරම් අවොනම් තත්ත්වයාකක්ෙ කියාකලා අපි 

විශ ාෂශයාකන්ම ෙන්නවා. නමුත් ශමම රැකියාකා විරහිත 
උපාධිධ්ාරින්ශ  ගැටලුව සම්බන්ධ්ශයාකන් අෙ කාා කරපු පංගුවක් 
විසඳුම් ඉතාම ශකටි කාලීන විසඳුම් කියාකන එක තමයි මශ  නම් 

හැඟීම ශවන්ශන්.  

ශමහි විසඳුමක් හැටියාකට පසු ගියාක කාලශආ සමහර රජයාකන්වලින් 
රජශආ රැකියාකාවලට උපාධිධ්ාරින් ෙමා පුරප්පාක් පුරවා තිශබන බව 

ගරු මන්ත්රීතුමමන්ලා ්රකා  කළා. නමුත්, ඔබතුමමන්ලා ෙන්නවා, 
අශප් වි ථවවිෙයාල තුමළින් අවුරුද්ශෙන් අවුරුද්ෙට උපාධිධ්ාරින් 
වි ාල පිරිසක් එළියාකට එන බව. ෙැනට ලංකාශ  රාජය ශසාවශආ 

සිටින පිරිස ලක්ෂ 54ක් පමණ ශවනවා. සියාකලුම පුරවැසියාකන්ශගන් 
5)ශෙශන ට එක්ශකශනක් රාජය ශසාවකශයාකෝ ඉන්නවා. මම 
හිතන විධියාකට, ශමයාකට තාවකාලික විසඳුමක් හැටියාකට අවුරුද්ශෙන් 
අවුරුද්ෙට රාජය ශසාවයාකට උපාධිධ්ාරින් යාකැවීම ශකොච්චර දුරට 

සාර්ාක ශවයිෙ කියාකලා ්ර ථන කරන්න සිද්ධ් ශවනවා. ඒ නිසා දිගු 
කාලීන ්ශයාකෝජන ලංකාවට ශගනැල්ලා, ශපෞද්ගලික අං යාකත් 
එක්ක එකතුම ශවලා රාජය අං ශආ තිශබන ඒ පුරප්පාක් පුරවලා, 

රැකියාකා විරහිත උපාධිධ්ාරින්ට ශහොඳ අනාගතයාකක් ශම් රශට් ඇති 
කරන්නට අප කටයුතුම කරන්නට ඕනෑ.  

ලංකාව පුරා සිටි රැකියාකා විරහිත උපාධිධ්ාරින්ට 205) වර්ෂශආදී  

රැකියාකා අවසථාා 53,000ක් අපි ශම් රජයාක විසින් ලබා දීලා 
තිශබනවා. විශ ාෂශයාකන්ම උතුමරු, නැශෙනහිර පවතින පුරප්පාක් 
ශකොච්චර පුරවනවාෙ කියාකලා ගරු මද්දුමබඩුඩාර ඇමතිතුමමා 

එතුමමාශ  කාාශ දී සඳහන් කරයි. නමුත්, 2017 වර්ෂයාක සහ 
අශන ත් වර්ෂවලත් අශප්  අමාතයාං වල තිශබන පුරප්පාක්, ඒ 
වාශ ම ගුරු පත්වීම් වැනි ශද්වල් පුරවන්නට රජයාකක් ව ශයාකන් 

්රතිපත්තිමයාක තීරණයාකක් අරශගන, ඒවා සම්බන්ධ්ශයාකන් කඩිනමින් 
ඉදිරි කටයුතුම කරන්නයාක කියාකලා මුෙල් අමාතයාං යාකට සහ 
භාඩුඩාගාරයාකට උපශෙසථ දීලා තිශබනවා.  

අශප් ලංකාව තුමළ ශකශරන ශපෞද්ගලික ්ශයාකෝජන ගැන කාා 

කළා. ඔබතුමමන්ලා ෙන්නවා යුෙ සමශආදී උතුමරු නැශෙනහිර විූර 
වි ාල ජනතාවක් ශවනත් රටවලට ගිහිල්ලා පදිංචි ශවලා ඒ 
ශගොල්ලන් ්ර්ිකක ව ශයාකන් අෙ ඉතාම  ක්තිමත් ශවලා සිටින 

බව. මම ශම් අවසථාාශ දී ගරු විපක්ෂ නායාකකතුමමා ඇතුමළු සියාකලුම 
ගරු මන්ත්රීවරුන්ශගන් ඉල්ලා සිටිනවා, -අශප් රජයාක තුමළින් ශනොව 

761 762 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

ශපෞද්ගලික ව ශයාකන් ඔබතුමමන්ලා එකතුම ශවලා- උතුමරු  
නැ ශෙනහිර පළාත්වල ්ශයාකෝජනයාකන් සිදු කරලා ඒ කර්මාන්ත 
නැවත බිහි කරන්නට යාකම් කිසි ොයාකකත්වයාකක් ශෙන්නයාක කියාකා 

එශලස ්ර්ිකකයාක  ක්තිමත් කැනඩාව, එංගලන්තයාක වැනි බටහිර 
රටවල ශවශසන ජනතාවශගන් ඉල්ලා සිටින ශලස. මම හිතන්ශන් 
ඒක රජයාකත් එක්ක, රජයාක ශගන යාකන වැඩ පිළිශවළත් එක්ක කළ 

හැකි ශවනවා. ඔබතුමමන්ලා ෙන්නවා, රැකියාකා ෙ  ලක්ෂශආ 
වැඩසටහන අපි ්රම්භ කරලා තිශබන බව. ශම් ශවනශකොට විවිධ් 
රටවල් එක්ක අශප් ශවශළඳ ශපොළ පුළුල් කර ගැනීම සඳහා ඒ 

ගිවිසුම් සම්බන්ධ්ශයාකන් අපි ශම් අවසථාාශ දී සාකච්ඡා කර ශගන 
යාකනවා. ඒ වාශ ම, යුශරෝපා සංගමයාක තුමළින් GSP Plus සහනයාක 
ලබා ගන්නට අපට හැකි ශවලා තිශබනවා. පසුගියාක කාලශආ 

කර්මාන්ත ාලා වි ාල  ්රමාණයාකක් වැසී ශගොසථ, වි ාල පිරිසකට 
රැකියාකා අහිමි වුණා. නමුත්, ඉදිරිශආදී ඒවා ලබා ගන්නට අපට 
පුළුවන් කියාකන ශලො  වි ථවාසයාකක් තිශබනවා. ඒ වාශ ම, 
්ර්ිකකයාක කාර්යාකක්ෂම කිමේම තුමළිුවත්, ශගෝලීයාක ්ර්ිකකයාකට 

සම්බන්ධ්වීම තුමළිුවත් රැකියාකා විරහිත උපාධිධ්ාරින්ට දීර්  කාලීන 
විසඳුමක් ශෙන්න පුළුවන් කියාකන අෙහස අප තුමළ තිශබනවා.  

ගරු නිශයාකෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි, අශප් වි ථවවිෙයාල 

පද්ධ්තියාක ගත්තාම, මම හිතන විධියාකට වි ථවවිෙයාල අධ්යාපනයාක 
්රතිසංසථකරණයාක කරන්නට ඕනෑ. අශප් ලංකාශ  
වි ථවවිෙයාලයාකකින් ශකශනක් එළියාකට ්පුවාම, ඒ උපාධිධ්ාරියාකාව 

ශසාවයාකට ගන්න මැළි ශවන තත්ත්වයාකක් අෙ ශම් රශට් සමහර 
ශපෞද්ගලික අං යාකන් තුමළ නිර්මාණයාක ශවලා තිශබනවා. 
වි ථවවිෙයාල මට්ටශමන් අෙ සමාජයාකට ගැළශපන, අෙ ්ර්ිකකයාකට 

ගැළශපන අන්ෙමින් ඒවා ශවනසථ කරන්න ඕනෑ. ඒ වාශ ම, 
ශකශනක් හොරන විෂයාක පිළිබඳවත් තත්ත්වයාකක් තිශබනවා. අෙ අපි 
ශම් කරපු විවාෙශආදී ශහළි වුණා, රැකියාකා විරහිතභාවයාක වැඩිශයාකන්ම 

තිශබන්ශන් කලා විෂයාකයාකන් හැෙෑරූ රැකියාකා විරහිත උපාධිධ්ාරින් 
අතර කියාකලා. ඒවා ගැන අශප් ගරු මන්ත්රීතුමමන්ලාශ  විශ ාෂ 
අවධ්ානයාක ශයාකොමු කරලා, අධ්යාපන ්රතිසංසථකරණ, ්ර්ිකක 
්රතිසංසථකරණ සිදු කළ යුතුම අතර, ඒ වාශ ම ශපෞද්ගලික 

්ශයාකෝජනයාක අශප් රටට ලබා ගැනීම ෙ කළ යුතුම ශවනවා.  

රජශආ වි ථවවිෙයාල පමණක් ශනොව ශපෞද්ගලික වි ථවවිෙයාල 
පවා පුළුල් කරලා, ශලෝකයාක ගැන, රශට් ්ර්ිකකයාක ගැන ශම් රශට් 

තරුණ තරුණියාකන්ට ශහොඳ පුහුණුවක්, ශහොඳ පුළුල් ෙැුවමක් ලබා 
දීලා ඉසථසරහට ගිශයාකොත්, ශම් සඳහා දීර්  කාලීන විසඳුමක් ශහොයාකා 
ගන්න අපට පුළුවන් ශවයි.  

අශප් ගරු සාගල රත්නායාකක ඇමතිතුමමා කියූ පරිදි ශකටි 
කාලීන විසඳුමක් හැටියාකට අපි රැකියාකා විරහිත උපාධිධ්ාරින් 
බඳවාශගන ෙැනට තිශබන පුරප්පාක් පුරවන්න බලාශපොශරොත්තුම 

ශවනවා. නමුත් ගරු මන්ත්රීතුමමන්ලාට අපි විශ ාෂශයාකන්ම මතක් 
කරනවා, දීර්  කාලීන විසඳුම රජශආ රැකියාකා ලබා දීම ශනොවන 
බව. අශනක් රටවල් අුවගමනයාක කළ රම ශමොනවාෙ, ඒ ශගොල්ලන් 
ශම් ්ර ථනයාක විසඳුශ  ශකොශහොමෙ කියාකන එක ගැන අපට හිතන්න 

සිදු ශවනවා.  

මා ළෙ සංඛ්යා ශල්ඛ්න තිශබනවා. උතුමරු-නැශෙනහිර විතරක් 
ශනොශවයි, රැකියාකා විරහිත උපාධිධ්ාරින්ශ  ්ර ථනයාක උග්රව 

පවතින්ශන්. අශප් ගරු රංජිත් මද්දුම බඩුඩාර ඇමතිතුමමා 
නිශයාකෝජනයාක කරන ශමොණරාගල දිසථ්රික්කයාක ගත්ශතොත්, පංගුවක් 
ශවලාවට ඒ දිසථ්රික්කශආ ශම් ්ර ථනයාක මීටත් වඩා උග්රව තිශබනවා. 

සංඛ්යා ශල්ඛ්න බලනශකොට අපි ෙැකලා තිශබනවා, එතුමමාශ  
දිසථ්රික්කශආ -ශමොණරාගල- පංගුවක් ග්රාම නිලධ්ාරි වසම්වල දුගී 
දුප්පත්භාවයාක උතුමරු-නැශෙනහිරට වඩා වැඩි බව. මම හිතන 

විධියාකට ශම් ්ර ථනයාක උතුමරු-නැශෙනහිරට පමණක් ශනොශවයි, 

සමසථත ශ්රී ලංකාවටම තිශබන ්ර ථනයාකක්. ඒ නිසා අපි සියාකලු 
ශෙනාම එකතුම ශවලා ශගෝලීයාක ්ර්ිකකශආ යාකාාර්ායාක ශමොකක්ෙ, 
අපි ඒකට බද්ධ් ශවන්ශන් ශකොශහොමෙ, අපි ඒ සම්පත් ශම් රටට 
ශගන එන්ශන් ශකොශහොමෙ, සියාකලුම සමාජවල, සියාකලුම 

පුද්ගලයාකන්ශ  උත්සාහයාක, හැකියාකාව, ෙැුවම පෙනම් කර ශගන 
සාධ්ාරණ ශලස ඒ සම්පත් තුමළින් ්ර්ිකක ව ශයාකන්  ක්තිමත්ව 
ඉසථසරහට යාකන්ශන් ශකොශහොමෙ කියාකන කාරණා අපි ශහොඳට වටහා 

ගන්න ඕනෑ.  

තාරුණයයාක මුල් කර ශගන, තාරුණයයාකට අවසථාාව ශෙන, 
තාරුණයයාක තුමළින්  ක්තිමත් ශලස ඉසථසරහට යාකන අලුත් රටක් බිහි 

කිමේශම් කාර්යාක භාරයාක අපි කරන්න ඕනෑ. ඒ වාශ ම සියාකලුම 
ජාතීන්, සියාකලුම ්ගම් සමන්ශයාකන් ශම් රශට් ජීවත් ශවනවා නම් 
විතරයි අපට ශම් ්ර්ිකක පරිවර්තනයාක කරන්න පුළුවන් වන්ශන්. 

ශලෝකයාකා අශප් රටට එන්ශන් අශප් රශට් සාමයාක තිශබනවා නම් 
පමණයි. ඒ නිසා සියාකලුශෙනාම එකතුම ශවලා ශම් රට ශගොඩ 
ගන්ශන් නැතුමව ශවන රටක් ඇවිල්ලා ශම් රට හෙනවායාක කියාකන 
සංකල්පශආ නම් අපට ඉන්න බැහැ. ඒ නිසා ශම් රට හෙන්න 

ශවන්ශන් ශම් රශට් ජීවත් වන සියාකලුශෙනාම එකතුම ශවලායාක කියාකන 
කාරණයාක මතක් කරමින්, සියාකලු ශෙනාටම සථතුමතිවන්ත ශවමින්, 
මාශ  කාාව අවසන් කරනවා. 

 
[අ.භා. 7.52] 

 
ගු ණර්.එම්. රංජි්  මද්දුම බණ්ඩාර මහයතා සරාජය 

පරිපාලන හයා කළමනාකරණ අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத்தும பண்டார - தபாது 

நிர்வாக மற்றும் முகாகமத்துவ அகமச்சர்) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු නිශයාකෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි, උතුමරු නැශෙනහිර 

රැකියාකා විරහිතභාවයාක ගැන විපක්ෂ නායාකක රාජවශරෝදියාකම් 
සම්පන්ෙන් මැතිතුමමා ශබොශහොම වැෙගත් ශයාකෝජනාවක් ඉදිරිපත් 

කළා. අපි ෙන්නවා, අවුරුදු තිහක දීර්  කාලීන යුද්ධ්යාකකින් 
ශහම්බත් වුණු උතුමරු-නැශෙනහිර උගත් තරුණයින්ශ  අනාගතයාක 
ශවුවශවන් විශ ාෂ අවධ්ානයාක ශයාකොමු කරලා කටයුතුම කිමේම අශප් 

රජශආ යුතුමකමක් බව. අපි ෙැක්කා, රැකියාකා විරහිතභාවයාකට 
විසඳුමක් ඉල්ලමින් උතුමරු-නැශෙනහිර උපාධිධ්ාරින් මාස 
ගණනාවක් තිසථශසා උද්ශ ෝෂණ කළා. රාජය පරිපාලන හා 

කළමනාකරණ ඇමතිවරයාකා විධියාකට මම ඒ අවසථාාශ දී අශප් 
්ඩුක් පක්ෂශආ මන්ත්රීවරු කඩුඩායාකමක් යාකවලා ඒ අයාක සමෙ 
සාකච්ඡා කරලා, ශතොරතුමරු ලබා ගත්තා. යුද්ධ්ශයාකන් පසුව අශප් 
රජයාකටත්, ශපර පැවැති රජයාකටත් පුළුවන්කම ලැබී තිශබනවා, 

උතුමරු-නැශෙනහිර උපාධිධ්ාරින් වි ාල සංඛ්යාවකට රැකියාකා ලබා 
ශෙන්න. ඒ සංඛ්යා ශල්ඛ්න මා ළෙ තිශබනවා. නමුත් මම 
පිළිගන්නවා, රැකියාකා විරහිත උපාධිධ්ාරින් 9,000කට කිට්ටු 

සංඛ්යාවක් ෙැනට උතුමරු-නැශෙනහිර ඉන්නා බව. ඒ වාශ ම 
වි ාල පිරිසක් අෙ ෙ ශඩුත් ඉන්නවා. නමුත් යුද්ධ්ශයාකන් ශහම්බත් 
වුණු උතුමරු-නැශෙනහිර ජනතාවට ්රමුඛ්ත්වයාකක් දීම අශප් 

යුතුමකමක් ශවනවා. තමුන්නාන්ශසාලාශ  ෙැන ගැනීම සඳහා මම 
ඉදිරිපත් කරන්නම්, යුද්ධ්ශයාකන් පසථශසා උතුමරු-නැශෙනහිර 
උපාධිධ්ාරින් ශකොපමණ පිරිසක් අපි බඳවාශගන තිශබනවාෙ 

කියාකලා. 2052-2053 කාලශආදී අපි උපාධිධ්ාරින්, උසසථ ජාතික 
ගණකාධිකාරි වාණිජ ඩිප්ශලෝමාධ්ාරින් 40,410ක් බඳවාශගන 
තිශබනවා. 

එයින් 2052 - 2053 අවුරුද්ශද් උතුමශරන් 2,675 ශෙශනක් 
බඳවා ශගන තිශබනවා; නැශෙනහිශරන් 3,917 ශෙශනක් බඳවා 
ශගන තිශබනවා. ඒ අුවව උපාධිධ්ාරින්, ඩිප්ශලෝමාධ්ාරින් ),592ක් 
බඳවා ශගන තිශබනවා. 2054 වර්ෂශආ උතුමශරන් ඩිප්ශලෝමාධ්ාරින් 

763 764 

[ගරු නිශරෝෂන් ශපශර්රා මහතා] 
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2)8ශෙශන ත්,  නැශෙනහිශරන් 87ශෙශන ත් බඳවා ශගන 

තිශබනවා. 2057 උතුමරු පළාශතන් 52)ශෙශනක් සහ 
නැශෙනහිශරන් 399ශෙශනක් බඳවා ශගන තිශබනවා.  මට 
මතකයි, අපි 2054 වර්ෂශආ උපාධිධ්ාරින් 3,750කට පත්වීම් ශෙද්දී 
උතුමරු නැශෙනහිශරුවත්  වි ාල සංඛ්යාවකට පත්වීම් දීලා තිශබන 

බව.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි, රාජය ශසාවශආ පුරප්පාක් ගැනත් කාා 
කළා. රජශආ කළමනාකරණ ශසාවශආ  IIIවන පන්තියාකට  2052 

වසශර් අපි බඳවා ශගන තිශබනවා, උතුමරු නැශෙනහිශරන් 
245ශෙශනක්.  2054 වර්ෂශආ 427ශෙශනක් බඳවා ශගන 
තිශබනවා.  එශහම බඳවා ගනිද්දී අපි කිසිම අක් පාක්වක් කශළා 

නැහැ.  රජශආ කළමනාකරණ ශසාවශආ IIIවැනි පන්තියාකට, ඒ 
කියාකන්ශන් ලිපිකරු තනතුමරුවලට ඒ පළාත්වල ජන අුවපාතයාක 
අුවව අපි බඳවා ශගන තිශබනවා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. මීට මාස ශෙකකට ඉසථශසල්ලා අපි ශ්රී 
ලංකා පරිපාලන ශසාවශආ තනතුමරුවලටත්  ඒ කියාකන්ශන්,  SLAS 
officersලා බඳවා ගත්තා.  ඒ සඳහා 504ශෙශනක් බඳවා ගනිද්දී,  
උතුමශරන් සහ නැශෙනහිශරන් ද්රවිඩ අයාක 33ශෙන  බඳවා ශගන 

තිශබනවා. ඒ කියාකන්ශන්, අපි ඒ බඳවා ගත් අයාකශගන් සියාකයාකට 35ක්  
බඳවා ශගන තිශබන්ශන් උතුමශරන් සහ නැශෙනහිශරන්.  රාජය 
ශසාවශආ ඉහළම තැන්වලටයි ඒ අයාක බඳවා ශගන තිශබන්ශන්.   

ඒ විතරක් ශනොශවයි. ගණකාධිකාමේ ශසාවයාකට, ඉංජිශන්රු 
ශසාවයාකටත් බඳවා ශගන තිශබනවා. අපි ෙන්නවා, තමුන්නාන්ශසාලා 
කාලයාකක් දුක් වින්ෙ බව. මා මශ  නිලධ්ාරින් සමෙත් කි වා, 

"උතුමශරන් හා නැශෙනහිශරන් වැඩිපුර ්වාට කමක් නැහැ, ඒ 
පළාත්වල පුරප්පාක් පුරවන්න ඕනෑ, ඒ අයාක එහාට යාකවන්න ඕනෑ" යි 
කියාකලා.  අපි ශම්කට සථිකරසාර විසඳුමක් ශෙන්න ඕනෑ. අපි 

ශකොශහොමෙ, ශම් අයාකශ  රැකියාකා ්ර ථනයාක විසඳන්ශන්?  

අපි ෙන්නවා, අෙ අවුරුද්ෙකට වි ථවවිෙයාලවල  සිසුන් 
තිසථෙහසක් විතර අභයන්තර උපාධියාක ලබනවා කියාකලා.  ඊට 

අමතරව, බාහිරව ෙසෙහසක් පමණ උපාධියාක ලබනවා. රාජය 
ශසාවශආ අවුරුද්ෙකට විරාම යාකන්ශන් විසිහතර ෙහසක් විතර 
සංඛ්යාවක්. එශහම නම් ශම් උපාධිධ්ාරින්ශ  රැකියාකා ්ර ථනයාකට 
සථිකරසාර විසඳුමක් ශෙන්න රාජය අං යාක වාශ ම ශපෞද්ගලික 

අං යාකත්  ක්තිමත් කරන්න ඕනෑ. මා හිතවත් ගරු නිශරෝෂන් 
ශපශර්රා රාජය ඇමතිතුමමා කි වා වාශ  උතුමරු නැශෙනහිරට වැඩි 
්ශයාකෝජන යාකවලා අපි රාජය ශසාවයාකට පුරවා ගන්නවා වාශ ම අපට 

සිද්ධ් ශවනවා, ශපෞද්ගලික අං යාකත්  ක්තිමත් කරලා ඒ අං යාකත් 
පුරවා ගන්න. එතශකොට තමයි අපට  උතුමරු නැශෙනහිර වාශ ම 
ශම් රශට් ඉන්න අශනක් උගත්, උපාධිධ්ාරි තරුණ 

තරුණයින්ශ ත් රැකියාකා ්ර ථනයාකට උත්තරයාකක් ශෙන්න පුළුවන් 
ශවන්ශන්.  ඉදිරිශආදී තමුන්නාන්ශසාලාශ  ්ර ථනයාකට උත්තරයාකක් 
ශෙන්න අපි ෙැන් සැලසුම් හෙලා  සමහර ඒවා ක්රියාකාත්මක කරශගන 

යාකනවා.  

ෙැනටමත් ්යාකතන පිළිබඳ කැබිනට් අුවකමිටුශවන්  උතුමරු 
නැශෙනහිරට සමෘද්ධි සංවර්ධ්න නිලධ්ාරින්, සමෘද්ධි 
කළමනාකරුවන් 5,500ක් බඳවා ගන්න අපි අුවමත කර 

තිශබනවා. ලංකාශවන්ම 4,000ක් සඳහා අයාකදුම් කළා, සමෘද්ධි 
ඇමතිතුමමා. අපි -රජයාක-  එතැනදී තීන්දු කළා, උතුමරු නැශෙනහිර 
1,500 බඳවා ගැනීම සඳහා පළමුව ්රමුඛ්ත්වයාක දියාක යුතුමයි කියාකලා.  

ඒක ෙැනටමත් රජයාක තීන්දු කරලා ඉවරයි.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. අපි  රජශආ කළමනාකරණ ශසාවාවට  
4000ක් බඳවා ගන්නවා. ඒ සඳහා ෙැන් අුවමැතියාක ලබා ශගනයි 

තිශබන්ශන්. ශම් මාසශආ 28 වැනිො විභාගයාක  පැවැත්ශවනවා. මා 

හිතනවා, එහිදී  උතුමරු නැශෙනහිශරන් අක් තරමින් 700ක්, 800ක් 

ශෙශනක්වත්   බඳවා ගන්න අපට පුළුවන් ශ වි කියාකලා. අපි 
ෙැක්කා, පසු ගියාක වතාශ   රජශආ කළමනාකරණ ශසාවයාකට බඳවා 
ගැනීශම් විභාගශයාකන් සියාකයාකට 40කට වඩා සමත් ශවලා සිටිශආ 
උපාධිධ්ාරින්, උගත් අයාක බව.   

උතුමරු නැශෙනහිරින් වි ාල සංඛ්යාවක්  එම විභාගයාකට  
ඉල්ලුම් කර තිශබනවා. තමුන්නාන්ශසාලාශ  ජන අුවපාතයාක 
අුවව, තිශබන පුරප්පාක් අුවව ඒ පළාත්වලට රැකියාකා ලබාශෙන්න 

අපි කටයුතුම කරනවා. තව මාස තුමනක් ඇතුමළත මුළු ලංකාවම 
නිශයාකෝජනයාක වන පරිදි එම පුරප්පාක් 4,000 සඳහා බඳවා ගැනීම් 
කරන ශකොට එයින් 700ක්, 800ක්ශෙනා තමුන්නාන්ශසාලාශගන් 

බඳවාගන්න අපට පුළුවන් ශවයි.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි, ෙැනට කාර්මික නිලධ්ාරින් 3,000ක් 
සඳහා පුරප්පාක් තිශබනවා. අපට ්ර ථනයාකක් ශවලා තිශබන්ශන්, ඒ 

සඳහා ඉදිරිපත් ශවන්න සුදුසුකම් තිශබන අයාක ශනොමැති වීමයි. 
ඉදිරිශආදී අධ්යාපනශආ යාකම් ශවනසක් ඇති කිමේම පිළිබඳව අපට 
කල්පනා කරන්න ශවයි. ශබශහෝ ශවලාවට කලා උපාධිධ්ාරින් 
තමයි වැඩිශයාකන් එළියාකට එන්ශන්. ඉල්ලුම තිශබන තැන්වලට  

අව ය උගත් අයාක බිහි කරන්ශන් ශකොශහොමෙ කියාකලා බලන්න 
ඕනෑ. ඒ නිසාම අපි අෙ කාර්මික හා තාක්ෂණික අධ්යාපනයාක 
වැඩිදියුණු කරන්න කටයුතුම කරශගන යාකනවා. 

ගරු විපක්ෂ නායාකක සම්පන්ෙන් මැතිතුමමා කි වා වාශ  ගුරු 
පුරප්පාක් වි ාල සංඛ්යාවක් තිශබනවා. අෙ අශප් රශට් ගුරුවරු 
40,000ක්ශෙනා වැඩිපුර ඉන්නවා. ඒ කියාකන්ශන් ඊට අව ය 

සුදුසුකම් තිශබන අයාක ශනොශවයි, ශවනත් සුදුසුකම් තිශබන අයාක 
තමයි බඳවාශගන තිශබන්ශන්. නමුත්, තාක්ෂණ විෂයාකයාකන්, 
 ාමේරික අධ්යාපනයාක, විෙයාව, ගණිතයාක, ඉංග්රීසි වශ  විෂයාකයාකන් 

සඳහා ගුරු පුරප්පාක් 28,000ක් තිශබනවා. එම ගුරුවරුන් බඳවා 
ගැනීම සඳහා කැබිනට් මඩුඩලයාක අුවමැතියාක දුන්නා. අපි ඒක ඉතා 
ඉක්මනින් ගැසට් කරන්න කටයුතුම කරනවා. මධ්යම රජයාක යාකටශත් 

තමයි ඔවුන් බඳවා ගැනීම කරන්ශන්. ගරු විපක්ෂ නායාකකතුමමා 
කි වා, නැ ශෙනහිර පළාත් සභාශ  විෙයා උපාධිධ්ාරින් සඳහා 
පුරප්පාක් 5,700ක් තිශබනවා කියාකලා. සාකච්ඡා කරලා ඒ සඳහා 
අව ය කටයුතුම කරන්න අශප් රජයාකට පුළුවන් ශවයි. 

්බාධිත පුද්ගලයාකන් පිළිබඳවත් විශ ාෂ කාරණයාකක්  එතුමමා 
කි වා. ෙැනටමත් අශප් රජයාක ්රතිපත්තියාකක්, නීතියාකක් හැටියාකට, 
රජශආ ශසාවයාකට බඳවාගන්නා අයාකශගන් සියාකයාකට 3ක් ්බාධිත 

පුද්ගලයාකන්ශගන් බඳවාගන්න කටයුතුම කරනවා. ඒ නිසා ්බාධිත 
අයාකශ  ්ර ථනයාකට උත්තරයාක එශලසින් ශෙන්න පුළුවන් ශවනවා. ඒ 
වාශ ම තමුන්නාන්ශසාලා  නිතර නිතර අපව මුණගැසී ශලො  

කාරණයාකක් ඉදිරිපත් කළා, අපි බඳවා ගත්ශත් අවුරුදු 34ට වඩා 
වයාකසින් අක් උපාධිධ්ාරින් පමණයි කියාකලා. උතුමරු නැ ශෙනහිර 
පැවැති යුද්ධ්යාක ශහාතුමශවන් තමන්ශ  අධ්යාපන කටයුතුම ්රමාෙවීම 

නිසා අවුරුදු 34ට වැඩි වයාකසැති උපාධිධ්ාරින් වි ාල සංඛ්යාවක් 
ඉන්නවා. ඒ නිසා ඔවුන්ට උපාධියාක ලබාගැනීම ්රමාෙ වුණා. අපි 
රජයාකක් හැටියාකට ඒ ගැන කල්පනා කරන්න ඕනෑ. ඒ පිළිබඳව 
්ඩුක්වත් එක්ක - කැබිනට් මඩුඩලයාකත් එක්ක - සාකච්ඡා 

කරන්න මම බලාශපොශරොත්තුම ශවනවා. ඒ සම්බන්ධ්ශයාකන් අව ය 
වන ශතොරතුමරු තමුන්නාන්ශසාලාට මට ලබාශෙන්න. උතුමරු 
නැ ශෙනහිර පැවැති යුද්ධ්යාක නිසා උපාධියාක ලබාගැනීම ්රමාෙ  ප අයාක 

සම්බන්ධ්ශයාකන් කටයුතුම කරන්න අපට පුළුවන් ශවයි. පසු ගියාක 
කාලශආ කළ බඳවා ගැනීම් පිළිබඳව  තමුන්නාන්ශසාලාශගන් 
සමහර අයාක ෙැුවවත් ශවලා නැතුමව ඇති. අපි උතුමරු නැ ශෙනහිර 

්රශද් වලිුවත් වි ාල පිරිසක් බඳවාශගන තිශබනවා. මම කලින් 
කි වා වශ , කළමනාකරණ ශසාවයාක සඳහා ඉදිරිශආදී මුළු 
රශටන්ම 4,000ක් බඳවාගන්න අපි කටයුතුම කරනවා. උතුමරු 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

නැ ශෙනහිර ්රශද් ශයාකන් පමණක් සමෘද්ධි නිලධ්ාරින් 5,500ක් 
බඳවාගන්නවා; ඊට අමතරව ගුරුවරුන් බඳවා ගන්නවා. ඒ වාශ ම 
උපාධිධ්ාරින් සම්බන්ධ්ශයාකන් අපි ෙැන් සාකච්ඡා කරශගන යාකනවා.  

ගරු විපක්ෂ නායාකකතුමමනි, උතුමරු නැ ශෙනහිරට වාශ ම මුළු 
රටටම අෙ ඒක ්ර ථනයාකක් ශවලා තිශබනවා. මම කලින් කි වා 
වශ , රජශආ ශසාවශයාකන් විරාම යාකන්ශන් 24,000යි. නමුත්, රැකියාකා 

ශපෝලිශම් ලක්ෂ ගණනක් ඉන්නවා. රටක් විධියාකට රජශආ ශසාවයාකට 
බඳවාශගන පමණක් ශම් කටයුත්ත කරන්න බැරි නිසා ශපෞද්ගලික 
අං යාක සමෙත් එකතුම ශවන්න අපට සිද්ධ් ශවනවා. ගරු නිශරෝෂන් 

ශපශර්රා රාජය අමාතයතුමමා කි වා වශ  සිංහල ශ වා, ද්රවිඩ 
ශ වා, මුසථලිම් ශ වා පිට රට සිටින අශප් ජනතාව සමෙ 
එකතුමශවලා ශම් රශට් ්ශයාකෝජන වැඩි කරලා ශම් රට  ක්තිමත් 

තැනකට ශ න්න අපට පුළුවන්කම තිශබනවා. එොට තමයි අපට 
ශම් සඳහා සථිකර විසඳුමක් ශසොයාකාගන්න ශවන්ශන්. 

ගරු විපක්ෂනායාකකතුමමනි,  තමුන්නාන්ශසාශ  ශම් වැෙගත් 
ශයාකෝජනාව ගැන අගමැතිතුමමා සහ ජනාධිපතිතුමමා සමෙත් අපි 

නැවත වරක් කාා කරලා අපට පුළුවන් උපරිම ්කාරශයාකන් ශම් 

්ර ථනවලට විසඳුම් ශෙන්න අපි කටයුතුම කරනවා. ගරු විපක්ෂ 

නායාකක සම්පන්ෙන් මැතිතුමමාට මතක ඇති, තමුන්නාන්ශසාට 
නිවාස ්ර ථනයාකක් ්පු ශවලා ශ  මශ  නිල නිවාසයාක 
තමුන්නාන්ශසාට ලබාශෙන්න මම ඉදිරිපත් වුණු බව. ඔබතුමමාට 
මතක ඇති ශන්ෙ? අපි ඒ වාශ  තමුන්නාන්ශසාලා ශවුවශවන්, 

අශප් සමන්යාක, සශහෝෙරත්වයාක සහ අශප් මි්රත්වයාක  ක්තිමත් කිමේම 
සඳහා අපට කරන්න පුළුවන් හැම ශෙයාකක්ම උපරිමශයාකන් කරන 
බවට ශපොශරොන්දු ශවමින් මම නවතිනවා. ශබොශහොම සථතුමතියි. 

 
ප්රශ්නනය විමසන ලිනන්, සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිගම්න්ුරව ඊ  අනුකූලව අ.භා. 7.24 ,  2016 මාර්ුර මස 08 

වන ිනන සභා සම්මතිය අනුව, 2017 මැයි මස 25 වන බ්රහයසනපතින්දා 
පූ.භා. 10.30 වන ගතක් කල් ියග ය. 

 

அதன்படி பி.ப. 7.24 மணிக்கு பாராளுமன்றம், அதனது 2016 மார்ச் 

08ஆந் திகதிய தீர்மானத்துக்கிணங்க, 2017 மம 25, வியாைக்கிைகம 

மு.ப. 10.30 மணிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 
 

Parliament Adjourned accordingly at 7.24 p.m. until 10.30 a.m. on 
Thursday, 25th May, 2017, pursuant to the Resolution of Parliament of 
08th March, 2016. 
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[ගරු ්ර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බඩුඩාර මහතා] 



සැ.ුත. 
 
ශමම වාර්තාශ  අවසාන මුද්රණයාක සඳහා සථවකීයාක නිවැරදි කළ යුතුම තැන් ෙක්වුව රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන නිවැරදි කළ යුතුම 

්කාරයාක එහි පැහැදිලිව ල ණු ශකොට  පිටපත ලැබී ශෙසතියාකක් ශනොඉක්මවා හයැන්සාඩ් සංසථකාරක ශවත ලැශබන ශසා එවියාක යුතුමයාක. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
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