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නිවේදන: 

 ජාතික විගණන පනත් ශකටුම්පත : ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ ට 
ශපත්සමක් 

 ජාතික විගණන පනත් ශකටුම්පත :ශරේෂ්ඨාධාධිකයණශ  
තීයණ  

විගණකාධිපතිවරයාවේ වාර්තාව 

සීමා නිර්ණය වකොමිෂන් සභාවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 

වපෞද්ගලිකව දැනුම් දීවමන් ඇසූ ප්රශ්නනය: 

 ඉයණතිවු දූපශත් අවතැන් වූ ජනතාව එම ප්රශශ ශ ම  ි 
පදිංචි කයවීම 

ගරු එසන.බී. දිසානායක මහතාවේ වපෞද්ගලික කරුණු පැහැදිලි 

කිරීම 

පරීක්ෂණ වකොමිෂන් සභා (සං වශ්ෝධන) පනත් වකටුම්පත: 

 පළමුවන වය කි වන ලදී. 

අල්ලසන (සංවශ්ෝධන) පනත් වකටුම්පත: 

 පළමුවන වය කි වන ලදී. 

අන්තර්ගත ප්රධාන කරුණු 

பிரதொன உள்ளடக்கம் 

அறிவிப்புக்கள்: 

மதசிய கணக்கொய்வுச் சட்டமூலம்: உயர்நீதிேன்றுக்கு ேனு 

மதசிய கணக்கொய்வுச் சட்டமூலம்: உயர் நீதிேன்றத் தீர்ப்பு 

கணக்கொய்வொளர் அதிபதியினது அறிக்மக 

எல்மல நிர்ணய ஆமணக்குழுவின் தசயலொற்றுமக அறிக்மக 

துமறசொர் மேற்பொர்மவக் குழு அறிக்மககள் 

தனி அறிவித்தல் மூல வினொ: 

இரமணதீவிலிருந்து இடம்தபயர்ந்த ேக்கமள 

அப்பகுதியிமலமய ேீளக்குடியேர்த்தல்   

ேொண்புேிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க அவர்களினது தசொந்த விளக்கம் 

விசொரமண ஆமணக்குழுக்கள் (திருத்தம்) சட்டமூலம்: 

முதன்முமற ேதிப்பிடப்பட்டது 

இலஞ்சம் (திருத்தம்)  சட்டமூலம்: 

முதன்முமற ேதிப்பிடப்பட்டது 

இலங்மக மதயிமலச் சமப (திருத்தம்)  சட்டமூலம்: 

முதன்முமற ேதிப்பிடப்பட்டது 

ශ්රී ලංකා වත් මණ්ඩල (සංවශ්ෝධන) පනත් වකටුම්පත: 

 පළමුවන වය කි වන ලදී. 

ප්රතිවශ්ෝධිත පාර්ලිවම්න්ු  සනාාවර නිවයෝග ්රියාත්මක කිරීම 

පාර්ලිවම්න්ු  මන්ත්රීවරුන් සාහා වන ්ර්යා ධර්ම සංරහය 

්රියාත්මක කිරීම 

විදුත් ්න්ද රමය ්රියාත්මක කිරීවම්දී ඇති  ද වදෝෂ සහගත 

තත්ත්වය 

අධිකරණ සංවිධාන (සංවශ්ෝධන) පනත් වකටුම්පත: 

 ශෙවන වය සහ තුන්වය වන කි වා සිංශ ෝධිතාකායශ න් 
සම්මත කයන ලදී. 

දණ්ඩ නීති සංරහය (සංවශ්ෝධන) පනත් වකටුම්පත: 

 ශෙවන වය සහ තුන්වන වය කි වා  සම්මත කයන ලදී. 

අපරාධ නඩු විධාන සංරහය (සංවශ්ෝධන) පනත් වකටුම්පත: 

 ශෙවන වය සහ තුන්වන වය කි වා සිංශ ෝධන සහිතව 
සම්මත කයන ලදී.  

உத்மதச பொரொளுேன்ற நிமலயியற் கட்டமளகளின் அமுலொக்கம் 

பொரொளுேன்ற உறுப்பினர்களுக்கொன நடத்மதக் மகொமவயினது 

அமுலொக்கம் 

இலத்திரனியல் வொக்தகடுப்பு முமறமேயில் ஏற்பட்ட 

குழறுபடியொன நிமலமே 

நீதித்துமற (திருத்தம்) சட்டமூலம்: 

இரண்டொம், மூன்றொம்முமறகள் ேதிப்பிடப்பட்டு 

திருத்தப்பட்டவொறு நிமறமவற்றப்பட்டது 

தண்டமனச் சட்டக்மகொமவ (திருத்தம்) சட்டமூலம்: 

இரண்டொம், மூன்றொம்முமறகள் ேதிப்பிடப்பட்டு 

நிமறமவற்றப்பட்டது 

குற்றவியல் நடவடிக்மகமுமறச் சட்டக்மகொமவ (திருத்தம்) 

சட்டமூலம்: 

இரண்டொம், மூன்றொம்முமறகள் ேதிப்பிடப்பட்டு 

திருத்தப்பட்டவொறு நிமறமவற்றப்பட்டது 

 



ANNOUNCEMENTS: 

National Audit Bill: Petition to the Supreme Court  

National Audit Bill: Determination of the Supreme 
Court  

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  

PERFORMANCE REPORT OF DELIMITATION 
COMMISSION 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

Resettlement of Displaced People of Iranaitivu in the 
Same Area 

PERSONAL  EXPLANATION BY HON. S.B. 
DISSANAYAKE  

COMMISSIONS OF INQUIRY (AMENDMENT) BILL: 

Read the First time 

BRIBERY (AMENDMENT) BILL: 

Read the First time  

PRINCIPAL  CONTENTS 

SRI LANKA TEA BOARD (AMENDMENT) BILL: 

Read the First time   

IMPLEMENTATION OF REVISED STANDING 
ORDERS OF PARLIAMENT 

IMPLEMENTATION OF A CODE OF CONDUCT FOR 
MEMBERS OF PARLIAMENT 

PROBLEMATIC SITUATION ENCOUNTERED IN 
USE OF ELECTRONIC VOTING SYSTEM 

JUDICATURE (AMENDMENT) BILL: 

Read a Second, and the Third time and passed as 
amended 

PENAL CODE (AMENDMENT) BILL: 

Read a Second, and the Third time, and passed  

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) 
BILL: 

Read a Second, and the Third time, and passed as 
amended 



පාර්ලිවම්න්ු ව 
பொரொளுேன்றம் 
PARLIAMENT 
—————–—-                                                                               
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අ.භා. 1.00ට පාර්ලිවම්න්ු ව රැසන විය.   
කාානායකු මා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]  

මූලාසනාරූඪ විය. 
பொரொளுேன்றம் பி.ப. 01.00 ேணிக்குக் கூடியது.  

சபொநொயகர்  அவர்கள்  [ேொண்புேிகு கரு ஜயசூொிய)   

தமலமே வகித்தொர்கள். 

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

   

නිවේදන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
I 

ජාතික විගණන පනත් වකටුම්පත : 
වරේෂනධාධිකරණයට වපත්සමක් 

மதசிய கணக்கொய்வுச் சட்டமூலம்: உயர்நீதிேன்றுக்கு 

ேனு  
NATIONAL AUDIT BILL : PETITION TO THE SUPREME COURT  

 
ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ආණ්ඩුක්රම වයවසාාාශ  212(2  වන වයවසාාාව ප්රකායව  

ජාතික විගණන නමැති පනත් ශකටුම්පත සම්බන්ධශ න් 
ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ  ශවත ඉදපතපත් කයන ලෙ ශපත්සමක පිටපතක් 
මා ශවත ලැබී ඇති බව පාර්ලිශම්න්තුවට ෙැනුම් දීම ට 

කැමැත්ශතමි. 
 

II 
ජාතික විගණන පනත් වකටුම්පත : 
වරේෂනධාධිකරණවත රණරණය 

மதசிய கணக்கொய்வுச் சட்டமூலம்: உயர் நீதிேன்றத் 

தீர்ப்பு 
NATIONAL AUDIT BILL : DETERMINATION OF THE SUPREME 

COURT  

 

ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ආණ්ඩුක්රම වයවසාාාශ  121(1) වයවසාාාව ප්රකායව ජාතික 

විගණන නමැති පනත් ශකටුම්පත සම්බන්ධශ න් 

ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ  හමුශ  ඉදපතපත් කයන ලෙ ශපත්සම 
සම්බන්ධශ න් ශරේෂ්ඨාධාධිකයණශ  තීයණ  ෙැනුම් දීමට 
කැමැත්ශතමි. 

ශමම පනත් ශකටුම්පත ආණ්ඩුක්රම වයවසාාාවට අනනුූලල 

ශනොවන බවට ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ   තීයණ  කය ඇත.  

ශරේෂ්ඨාධාධිකයණශ  තීයණ  අෙ දන කාර්  සටහන් ෙැක්ශවන 
නිල වාර්තාශ  මුද්රණ  කළ ුතතු  ැි  මම නිශ ෝග කයමි. 

 
වරේෂනධාධිකරණවත රණරණය : 
உயர் நீதிேன்றத் தீர்ப்பு: 
Determination of the Supreme Court: 
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පාර්ලිශම්න්තුව 
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[ගරු කාානා කතුමා] 



2018 මැි  09  

 

විගණකාධිපතිවරයාවේ වාර්තාව 
கணக்கொய்வொளர் அதிபதியினது அறிக்மக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  

 
ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී ලිංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවාදී ජනයජශ  ආණ්ඩුක්රම 
වයවසාාාශ  24(()  වයවසාාාව ප්රකායව - 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

201) මුෙල් වර්ෂ්ඨ  සඳහා විගණකාධිපතිවය ාශේ වාර්තාශ  

ශෙවැනි කාණ්ඩශ  XIV හා XV ශකොටසා  ශතවැනි කාණ්ඩශ  
VII ශකොටස හා නවවැනි කාණ්ඩශ  III ශකොටස මම ඉදපතපත් 
කයමි. 

 

ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා (රාජය වයවසාය හා 
මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාතයු මා සහ 

පාර්ලිවම්න්ු වේ සභානායකු මා) 
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல - அரச ததொழில்முயற்சிகள் 

ேற்றும் கண்டி நகர அபிவிருத்தி அமேச்சரும் பொரொளுேன்றச் 

சமப முதல்வரும்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Public 
Enterprise and Kandy City Development and Leader of the 
House of Parliament) 

ගරු කාානා කතුමනි  "එම වාර්තාව මුද්රණ  කළ ුතතු " ි  

මම ශ ෝජනා කයමි. 
 

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
වාර්තාව මුද්රණය ක  ුතු යයි නිවයෝග කරන ලදී. 
அறிக்மக அச்சிடப்படக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 
 
 
 

සීමා නිර්ණය වකොමිෂන් සභාවේ කාර්ය 

සාධන වාර්තාව 
எல்மல நிர்ணய ஆமணக்குழுவின் 

தசயலொற்றுமக அறிக்மக  
PERFORMANCE REPORT OF THE DELIMITATION 

COMMISSION 
 

ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී  ලිංකා  ප්රජාතාන්්රික සමාජවාදී ජනයජශ  ආණ්ඩුක්රම 
වයවසාාාව (2ආ ()  වයවසාාාව ප්රකායව 102  වර්ෂ්ඨශ  ශතවැනි 
කාර්තුව (102 .0 .02 - 102 .09.30  සඳහා සීමා නිර්ණ  

ශකොමිෂ්ඨන් සභාශ  කාර්  සාධන වාර්තාව මම ඉදපතපත් කයමි. 

 
ලිපි වල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சேர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ඉඩම් සහ පාර්ලිවම්න්ු  
ප්රතිසංසනකරණ  අමාතය හා ආණ්ඩු පක්ෂවත ප්රධාන 

සංවිධායකු මා)  
(ேொண்புேிகு கயந்த  கருணொதிலக்க - கொணி ேற்றும் 

பொரொளுேன்ற ேறுசீரமேப்பு அமேச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின் 

முதற்மகொலொசொனும்) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 

ගරු කාානා කතුමනි  අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතික ප්රතිපත්ති 
හා ආර්ථික කටුතතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම පහත සඳහන්  
නි ම න් සහ නිශ ෝග ඉදපතපත් කයමි. 

 (i) ශ්රී ලිංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවාදී ජනයජශ  
ආණ්ඩුක්රම වයවසාාාශ  (( වයවසාාාශ  (1  
ශේෙ  සමඟ කි වි  ුතතු 2980 අිංක (  ෙයන 

ජාතික පාපතසපතක පනශත් 1(ඇ සහ 1(ඈ වගන්ති 
 ටශත් වයතැන්න-හක්කිඳ පාපතසපතක ආයක්ෂ්ඨක 
ප්රශශ   සම්බන්ධශ න් ජනාධිපතිවය ා විිනන් 
සාෙන ලදුව  102  ජුනි 29 දනැති අිංක 101(/) 
ෙයන අති විශ ේෂ්ඨ ගැසට් පත්රශ  පළ කයන ලෙ 
නි ම ; 

 (ii) ශ්රී ලිංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවාදී ජනයජශ  
ආණ්ඩුක්රම වයවසාාාවට කයන ලෙ ෙහනව වන 
ආණ්ඩුක්රම වයවසාාා සිංශ ෝධනශ  42 වගන්ති  
සමඟ කි වි  ුතතු 2980 අිංක (  ෙයන ජාතික 
පාපතසපතක පනශත් 13 ෙ වගන්ති   ටශත් 
ශපොලිතීන් භාවිත  කළමනාකයණ  සම්බන්ධ 
ශ න් ජනාධිපතිවය ා විිනන් සාෙන ලදුව  102  
සැප්තැම්බර් 02 දනැති අිංක 103(/33 ෙයන අති 
විශ ේෂ්ඨ ගැසට් පත්රශ  පළ කයන ලෙ නි ම ; 

 (iii) ශ්රී ලිංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවාදී ජනයජශ  
ආණ්ඩුක්රම වයවසාාාවට කයන ලෙ ෙහනව වන 
ආණ්ඩුක්රම වයවසාාා සිංශ ෝධනශ  42 වගන්ති  
සමඟ කි වි  ුතතු 2980 අිංක (  ෙයන ජාතික 
පාපතසපතක පනශත් 13 ෙ වගන්ති   ටශත් 
ශපොලිතීන් භාවිත  කළමනාකයණ  සම්බන්ධ 
ශ න් ජනාධිපතිවය ා විිනන් සාෙන ලදුව  102  
සැප්තැම්බර් 02 දනැති අිංක 103(/3( ෙයන අති 
විශ ේෂ්ඨ ගැසට් පත්රශ  පළ කයන ලෙ නි ම ; 

 (iv) ශ්රී ලිංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවාදී ජනයජශ  
ආණ්ඩුක්රම වයවසාාාවට කයන ලෙ ෙහනව වන 
ආණ්ඩුක්රම වයවසාාා සිංශ ෝධනශ  42 වගන්ති  
සමඟ කි වි  ුතතු 2980 අිංක (  ෙයන ජාතික 
පාපතසපතක පනශත් 13 ෙ වගන්ති   ටශත් 
ශපොලිතීන් භාවිත  කළමනාකයණ  සම්බන්ධ 
ශ න් ජනාධිපතිවය ා විිනන් සාෙන ලදුව  102  
සැප්තැම්බර් 02 දනැති අිංක 103(/34 ෙයන අති 
විශ ේෂ්ඨ ගැසට් පත්රශ  පළ කයන ලෙ නි ම ; 

 (v)     ශ්රී ලිංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවාදී ජනයජශ  
ආණ්ඩුක්රම වයවසාාාවට කයන ලෙ ෙහනව වන 
ආණ්ඩුක්රම වයවසාාා සිංශ ෝධනශ  42 වගන්ති  
සහ 2980 අිංක (  ෙයන ජාතික පාපතසපතක පනශත්  
31 වගන්ති  සමඟ කි වි  ුතතු එම පනශත් 13 එ 
සහ 13 ඒ වගන්ති  ටශත් ශපොලිතීන් භාවිත  
කළමනාකයණ  සම්බන්ධශ න් ජනාධිපතිවය ා 
විිනන් සාෙන ලදුව  102  සැප්තැම්බර් 02 දනැති 
අිංක 103(/3) ෙයන අති විශ ේෂ්ඨ ගැසට් පත්රශ  පළ 
කයන ලෙ නිශ ෝග; 

 (vi)     ශ්රී ලිංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවාදී ජනයජශ  
ආණ්ඩුක්රම වයවසාාාවට කයන ලෙ ෙහනව වන 
ආණ්ඩුක්රම වයවසාාා සිංශ ෝධනශ  42 වගන්ති  
සමඟ කි වි  ුතතු 2980 අිංක (  ෙයන ජාතික 
පාපතසපතක පනශත් 13 ෙ වගන්ති   ටශත් 
ශපොලිතීන් භාවිත  කළමනාකයණ  සම්බන්ධ 
ශ න් ජනාධිපතිවය ා විිනන් සාෙන ලදුව  102  
සැප්තැම්බර් 02 දනැති අිංක 103(/3  ෙයන අති 
විශ ේෂ්ඨ ගැසට් පත්රශ  පළ කයන ලෙ නි ම ; සහ 

  (vii)    ශ්රී ලිංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවාදී ජනයජශ  
ආණ්ඩුක්රම වයවසාාාවට කයන ලෙ ෙහනව වන 
ආණ්ඩුක්රම වයවසාාා සිංශ ෝධනශ  42 වගන්ති  
සමඟ කි වි  ුතතු 2980 අිංක (  ෙයන ජාතික 
පාපතසපතක පනශත් 13 ෙ වගන්ති   ටශත් 
ශපොලිතීන් භාවිත  කළමනාකයණ  සම්බන්ධ 
ශ න් ජනාධිපතිවය ා විිනන් සාෙන ලදුව  102  
සැප්තැම්බර් 02 දනැති අිංක 103(/38 ෙයන අති 
විශ ේෂ්ඨ ගැසට් පත්රශ  පළ කයන ලෙ නි ම . 
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[ගරු කාානා කතුමා] 
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එම නි ම න් සහ නිශ ෝග කෘෂිකර්ම  සහ ඉඩම් පිිබඳ 

ආිංශික අධීක්ෂ්ඨණ කායක සභාව ශවත ශ ොමු කළ ුතතු ැි  මම 
ශ ෝජනා කයමි.   

 
ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ேொண்புேிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කාානා කතුමනි  මුෙල් හා ජනමාධය අමාතයතුමා 

ශවනුශවන් මා පහත සඳහන් වාර්තා ඉදපතපත් කයමි.  

 (i) 2017 වර්ෂ්ඨශ  හතයවැනි කාර්තුව ෙක්වා මූලය 
කාර්  සාධන වාර්තාව; සහ 

 (ii) 2017 අිංක 30 ෙයන විසර්ජන පනශත් )(2  
වගන්ති   ටශත් 1028.03.02 ිනට 1028.03.32 
ෙක්වා ජාතික අ වැ  ශෙපාර්තශම්න්තුශ  වැ  
ශීර්ෂ්ඨ අිංක 1(0  ටශත් පපතපූයක සහා  ශසේවා සහ 
හදින අව යතා වගීමම් වයාපෘති  මන්න් ිනදු කයන 
ලෙ පපතපූයක ශවන්කිරීම් පිිබඳ සටහන.  

එම වාර්තාව සහ පපතපූයක ශවන්කිරීම් පිිබඳ සටහන යජශ  
මුෙල් පිිබඳ කායක සභාව ශවත ශ ොමු කළ ුතතු ැි  මම 
ශ ෝජනා කයමි.    

 

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ேொண்புேிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කාානා කතුමනි  සිංවර්ධන උපා  මාර්ග හා ජාතයන්තය 

ශව ළඳ අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම 2984 අිංක (8 ෙයන හා 298  
අිංක 18 ෙයන පනත් මන්න් සිංශ ෝධිත 29)9 අිංක 2 ෙයන ආන න 

හා අපන න (පාලන  පනශත් ((3  වගන්ති  සහ 2( වගන්ති  
සමඟ කි වි  ුතතු එීම පනශත් 10 වගන්ති   ටශත් 102  
ආන න හා අපන න පාලන (ප්රමිතිකයණ හා තත්ත්ව පාලන  

නිශ ෝග සම්බන්ධශ න් සිංවර්ධන උපා  මාර්ග හා ජාතයන්තය 
ශවළඳ අමාතයවය ා විිනන් සාෙන ලදුව  1028 මාර්තු 19 දනැති 
අිංක 10)(/3( ෙයන අති විශ ේෂ්ඨ ගැසට් පත්රශ  පළ කයන ලෙ 

නිශ ෝග ඉදපතපත් කයමි.  

එම නිශ ෝග ආර්ථික සිංවර්ධන පිිබඳ ආිංශික අධීක්ෂ්ඨණ 
කායක සභාව ශවත ශ ොමු කළ ුතතු ැි  මම ශ ෝජනා කයමි.   

 
ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
 துமறசொர் மேற்பொர்மவக் குழு அறிக்மககள்  

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්වපරුම මහතා 
(ேொண்புேிகு அஜித் ேொன்னப்தபருே) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කාානා කතුමනි  නනතික කටුතතු (දූෂ්ඨණ විශයෝධී  හා 

මාධය පිිබඳ ආිංශික අධීක්ෂ්ඨණ කායක සභාව ශවත ශ ොමු කයන 
ලෙ   

 (i) අධිකයණ සිංවිධාන (සිංශ ෝධන  පනත් 
ශකටුම්පත; 

 (ii) කාලාවශයෝධ (විශ ේෂ්ඨ විධිවිධාන  (සිංශ ෝධන  
පනත් ශකටුම්පත; 

 (iii)  ෙණ්ඩ නීති සිංග්රහ  (සිංශ ෝධන  පනත් 
ශකටුම්පත;  සහ 

 (iv)  අපයාධ නඩු විධාන සිංග්රහ  (සිංශ ෝධන  පනත් 
ශකටුම්පත 

සම්බන්ධශ න් වූ එීම කායක සභාශ  වාර්තාව මම ඉදපතපත් 
කයමි.          

 
සභාවම්සය මත තිබිය ුතු යයි නිවයෝග කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සාාාවය නිශ ෝග 1 .(1   ටශත් අසනු ලබන ප්ර ාන   ගරු 
ඩේලසා ශශවානන්ො මහතා. 

 

 

වපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීවමන් ඇසූ ප්රශ්නනය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினொ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
ඉරණතිවු දූපවත් අවතැන්  ද ජනතාව එම 

ප්රවද්ශ්වතම යළි පදිංි  කරවීම 
இரமணதீவிலிருந்து இடம்தபயர்ந்த ேக்கமள 

அப்பகுதியிமலமய ேீளக்குடியேர்த்தல்   
RESETTLEMENT OF DISPLACED PEOPLE OF IRANAITIVU IN 

THE SAME AREA 

 
ගරු ඩේලසන වද්වානන්දා මහතා 
(ேொண்புேிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ சபொநொயகர் அவர்கமள, பொதுகொப்பு அமேச்சர் 

மேதகு ஜனொதிபதி மேத்திொிபொல சிறிமசன அவர்களிடம்  

இந்தக் மகள்விமயக் மகட்க அனுேதித்ததற்கு நன்றி! 

கிளிதநொச்சி ேொவட்டத்தில் பூநகொி பிரமதச தசயலொளர் 

பிொிவின்கீழ் அமேந்துள்ள இரமணதீவில் பூர்வீகேொக மூன்று 

தமலமுமறகளுக்கும் மேலொக வொழ்ந்திருந்த ேக்கள் யுத்தம் 

கொரணேொகக் கடந்த 1992ஆம் ஆண்டு இடம்தபயர்ந்தமபொது 

சுேொர் 230 குடும்பங்கமளக் தகொண்டிருந்தனர்.  இவ்வொறு 

இடம்தபயர்ந்த ேக்கள், முள்ளிவொய்க்கொல் வமர தசன்று, 

பின்னர் வவுனியொ தசட்டிக்குளம் இமடத்தங்கல் முகொேில் 

தங்க மவக்கப்பட்டு, அவர்களது தசொந்த நிலத்தில் 

ேீள்குடிமயற்றப்படுவதற்குப் பதிலொக இரமணேொதொநகர், 

ேன்னொர்  ஓடத்ததொடுவொய், நொச்சிக்குடொ ஆகிய பகுதிகளில் 

குடிமயற்றப்பட்டிருந்தனர். இந்நிமலயில், இம்ேக்களது 

வொழ்வொதொரத் ததொழிலொன கடற்தறொழில் முயற்சிகளில் 

அவர்களொல் சுதந்திரேொக ஈடுபட முடியொமேயொல், 

தபொருளொதொர ொீதியில் ேிகவும் பொதிக்கப்பட்ட நிமலயிமலமய 

வொழ்ந்து வந்தனர்.   
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இதன் பின்னர் இம்ேக்களுக்கு இரமணதீவுக்குச் தசன்று 

கடற்தறொழிலில் ஈடுபட அனுேதி வழங்கப்பட்டிருந்தமபொதிலும், 

அங்கு ேீளக்குடிமயறுவதற்கு அனுேதி வழங்கப்படவில்மல. 

இந்நிமலயில், தங்களது ததொழில் முயற்சிகமள மேற்தகொள் 

வதற்கொகவும் தங்களது கொல்நமடகமள வளர்ப்பதற்கொகவும் 

அங்மக தங்கியிருந்து தசயற்படுவதற்குத் தங்கமள 

இரமணதீவில் ேீள்குடிமயற்ற மவண்டுதேன்ற மகொொிக்மகமய 

முன்மவத்துள்ளனர். தற்மபொது தேிழ் அரசியல்வொதிகள்ேீது 

நம்பிக்மகயிழந்துள்ள நிமலயில் சுேொர் 435 குடும்பங்கமளக் 

தகொண்டிருக்கின்ற இம்ேக்களில் சிறுவர்கள், தபண்கள் 

உள்ளிட்ட சுேொர் 400 மபர் வமரயில்  அடிப்பமட வசதிகள் 

எதுவுேின்றித் தொேொக முன்வந்து மேற்படி தீவில் 

தங்கியிருக்கின்றனர்.  

யொழ். ேொவட்டத்தில் தநடுந்தீவு உட்பட அமனத்து தீவுப் 

பகுதிகளிலும் பொதுகொப்புக் கடமேகளில் கடற்பமடயினர் 

நிமலதகொண்டுள்ள நிமலயிலும் ேக்கள் அங்கு ேீளக்குடியேர்த் 

தப்பட்டு,  தபொது வொழ்க்மகயில் நீண்ட கொலேொக தங்களது 

ததொழிற்றுமறகமள மேற்தகொண்டு வருகின்றனர் என்பமத 

இங்கு சுட்டிக்கொட்ட விரும்புகின்மறன். அந்த வமகயில்,  

ேனிதொபிேொன ொீதியிலும் இம்ேக்களது அடிப்பமட உொிமேகள் 

ொீதியிலும் சிந்தித்து,  

இரமணதீவில் தற்மபொது தங்கியுள்ள அப்பகுதி ேக்களுக்கு 

அடிப்பமட வசதிகளொன குடிநீர், ேலசலகூடங்கள், ேருத்துவம்  

ேற்றும் மபொக்குவரத்து ஏற்பொடுகமள மேற்தகொள்வதற்கு 

நடவடிக்மக எடுத்து உதவ முடியுேொ? 

பொதுகொப்பு கடமேகளுக்கொகத் மதமவக்மகற்ப 

கடற்பமடயினமர நிமலதகொள்ளச் தசய்து, 

இரமணதீவிலிருந்து இடம்தபயர்ந்துள்ள மேற்படி சுேொர் 435 

குடும்பங்கமளயும் அப்பகுதியில்  ேீள்குடிமயற்றுவதற்கு சட்ட 

ொீதியிலொன அனுேதி எப்மபொது வழங்கப்படும்? 

மேற்படி எனது மகள்விகளுக்கொன பதில்கமளயும் 

எடுக்கப்படக்கூடிய  நடவடிக்மக ததொடர்பொன விளக்கத் 

திமனயும் பொதுகொப்பு அமேச்சர்  அவர்கள் வழங்குவொர் என 

எதிர்பொர்க்கின்மறன்.  

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ேொண்புேிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කාානා කතුමනි  ගරු ඩේලසා ශශවානන්ො මන්ත්රීතුමා 

විිනන් සාාාවය නිශ ෝග 1 .(1   ටශත්  අසන ලෙ ප්ර ාන ට යජ  
ශවනුශවන් මම පිිතුරු සැපයීමට බලාශපොශයොත්තු ශවනවා. 

ඉයණති  දූපශත් ෙැනට රැඳී ිනටින ශමම ප්රශශ  ට අ ත් 
ජනතාවට මූලික පහසුකම් වන පානී  ජල   වැිනකිි  ශසෞඛ්ය හා 
ගමනාගමන පහසුකම් ලබා දීමට පි වය ගත හැකිෙ කි ලා ශම් 
ප්ර ානශ න් විමසා තිශබනවා.  

ඉයණති  ග්රාමශ  පායම්පපතකව පදිංචිව ිනටි පවුල් 290ක් 2991 
වර්ෂ්ඨශ  අවතැන් වී පැමිණ ශම් ෙක්වා පූනකපත ප්රාශශශී  ශල්කම් 
ශකොට්ධාසශ  මුලිංගාවිල් ග්රාම නිලධාපත ශකොට්ධාස ට අ ත් 
ඉයණි  මාතා නගය   නාච්චිකුඩා හා ශපොන්නාශ ලි  න ගම්වල 
ජීවත් ශවි . 

අවතැන් වූ පවුල් හා එම අ ශේ ඊළඟ පයම්පයාවට අ ත් 
පවුල්ෙ ඇතුළුව ෙැනට පවුල් 391ක් එම ගම්වල ජීවත් ශවි .  
නැවත පදිංචි කිරීශම් අමාතයාිං   හයහා ශමම ින පව පවුල් සඳහා 
ෙැනට එම ප්රශශ වල විකල්ප ඉඩම් ලබා දී ඇති අතය  පවුල් 391න් 

පවුල් 19 ක් සඳහා නිවාස ෙ ලබා දී ඇත. ඉයණති  ජනතාවට 
ධීවය කටුතතුවල නියත වන කාලවලදී  මසුන් අසාවැන්න වැඩි 
කාලවලදී එහි පැමිණ  කිිනදු සාථිය ඉද කිරීම් ශනොකය  ධීවය 
රැකි ාශ  නියත වීමට අවසය දී ඇත. ෙැනට ඉයණති  ප්රශශ ශ  
තාවකාලිකව (00ක පමණ ජනතාවක් රැඳී ිනටින බව කිලිශනොච්චි 
දසා්රික් ශල්කම් විිනන් 1028 මැි  0(වන දන වාර්තා ශකොට ඇත. 
ඒ අනුව  ශමශලස තාවකාලිකව රැඳී ිනටින ජනතාවශේ මූලික 
ජීවශනෝපා  ප්ර ානවලට සාථිය විසුමම් ලබා දීම පිිසස නාවික 
හමුොපති ආයක්ෂ්ඨක අමාතයාිං ශ  නිලධාපතන් සහ කිලිශනොච්චි 
දසා්රික් ශල්කම්  න අ  සමඟ 1028 මැි  24වන දන ක්ශෂ්ඨේත්ර 
චාපතකාවක් ිනදු කය  එහි ගනු ලබන තීයණ මත  එම ජනතාවට 
අව ය මූලික පහසුකම් ලබා දීමට නැවත පදිංචි කිරීම  
පුනරුත්ාාපන  උතුරු සිංවර්ධන සහ හින්දු ආගමික කටුතතු 
අමාතයාිං   විිනන් පි වය ශගන ඇත. 

ආයක්ෂ්ඨක යාජකාපත සඳහා අව ය ප්රමාණ ට නාවික හමුොව 
යඳවා තබා ගනිමින් ඉයණති  දූපතින් අවතැන් වූ ඉහත සඳහන් 

(30ට ආසන්න පවුල් එම ප්රශශ   තුළ නැවත පදිංචි කයවීම සඳහා 
නීතයනුූලල අනුමැති  ලබා ශෙන්ශන් කවොෙ කි ා ඊළඟට විමසා 
තිශබනවා.  

ඉයණති  දූපශතහි පදිංචිව ිනටි ින පවම පුශගලි න් ශම් වන විට 
ශවනත් සාාානවල නැවත පදිංචි කය ඇත. එශසේම ඉයණති  
දූපශතහි ධීවය කටුතතු කය ශගන  ාම සඳහා කිිනදු අුතයකින් බාධා 
කිරීමක් නාවික හමුොව විිනන් ිනදු කය ශනොමැත. 2991ට ශපය 

ඉයණති  දූපශතහි පදිංචිව ිනටි පවුල් සිංඛ්යාව 290ක් -පුශගලි න් 
(3(ක්- බව පූනකපත ප්රාශශශී  ශල්කම් විිනන් වාර්තා කය ඇත. 
ඉයණති  දූපශතහි ශ්රී ලිංකා නාවික හමුොව විිනන් පපතහයණ  

කයන මුළු ඉඩම් ප්රමාණ  අක්කය ) පර්චසා 41ක් ශ . නාවික 
හමුොව පපතහයණ  කයන භූමිශ හි ිනවිල් වැින න් හට අ ත්ව තිබූ 
ඉඩම් ශකොටසා අන්තර්ගතව ශනොමැත.  ශමම යජශ  ඉඩම් 

ප්රමාණ  ඉඩම් ශකොමසාපතසා ජනයාල් මන්න් නාවික හමුොවට 
පවයා ගැනීමට ක්රි ා කයමින් පවතී. ඉයණති  දූපශතහි යජශ  
ඉඩම් සහ පුශගලි න් සතුව තිබූ ඉඩම් හුමනා ගැනීම සඳහා මැනුම් 

ිනදු කිරීමට අව ය පි වය ගන්නා ශලස දසා්රික් ශල්කම් ශවත 
ෙන්වා ඇති අතය   එශසේ ඉඩම් මැන හුමනා ගත් පසුව කලින් 
බලපත්ර හා දීමනා පත්ර මන්න් ලබා දී තිබූ ඉඩම් ශකොටසා අොළ 

පුශගල න් හට නැවත ලබා දීමට ඇති හැකි ාව පිිබඳව සලකා 
බලනු ඇත. 

 
ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Thank you. ශපෞශගලික කරුණු පැහැදලි කිරීම  ගරු එසා. බී. 
දසානා ක මැතිතුමා.  

 

ගරු එසන.බී. දිසානායක මහතා  වේ 

වපෞද්ගලික කරුණු පැහැදිලි කිරීම 
ேொண்புேிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க 

அவர்களினது தசொந்த விளக்கம்  
PERSONAL EXPLANATION BY  HON. S.B. 

DISSANAYAKE  
 
ගරු එසන.බී. දිසානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ගරු කාානා කතුමනි  ඊශ  දන අපි  ගරු මන්ත්රීවරු 2) 
ශෙශනක් ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨශ න්  විපක්ෂ්ඨ ට පැමිිස බව ඔබතුමා 
ශහොඳින්ම ෙන්නවා. ඉතා ඉක්මනින් අපට නි මිත ආසන සකසා 
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කය දීම පිිබඳව පළමුශවන්ම මම ඔබතුමාට සාතුති  පළ කයන්න 

කැමැතිි .  

ගරු කාානා කතුමනි  ශම් 2)ශෙනා හිටපු කැබිනට් 
අමාතයවරු  යාජය අමාතයවරු හා නිශ ෝජය අමාතයවරු ශවනවා. 
ශම් 2) ශෙනා අතය ගරු නිශ ෝජය කාානා කතුමාත් ඉන්නවා. 

ශම් අ ශගන් සමහය අ  2989 ඉඳලා පාර්ලිශම්න්තුශ  ඉන්නවා.  
ඒ වාශේම සමහය අ  299( ඉඳලා අමාතයවරු  නිශ ෝජය 
අමාතයවරු හැටි ට කටුතතු කළා. අපි ශ්රී ලිංකා නිෙහසා පක්ෂ්ඨශ  

ිනටිමින්ම  අශප් හෘෙ  සාක්ෂි ට අනුව යජශ න් ඉවත් ශවලා 
විපක්ෂ්ඨශ  ඉඳගත්තා. අපට ඒ සඳහා අශප් පක්ෂ්ඨශ න් ඉඩකඩ 
ලැබීම පිිබඳව පක්ෂ්ඨශ  සභාපති ගරු නමත්රීපාල ිනපතශසේන 

මැතිතුමාට අපශේ ශගෞයව  පුෙ කයන්න කැමැතිි .  

ගරු කාානා කතුමනි  අපි විපක්ෂ්ඨ ට එන විට ඒකාබශධ 
විපක්ෂ්ඨශ  නා කතුමා -ගරු  මහින්ෙ යාජපක්ෂ්ඨ මැතිතුමා- අප 

ශබොශහොම ශගෞයවශ න් පිිගත්තා. ඒ වාශේම මහජන එක්සත් 
ශපයමුශණ් නා ක දශන්ෂ්ඨා ගුණවර්ධන මැතිතුමා අපව නධර් වත් 
කළා. ජාතික නිෙහසා ශපයමුශණ් නා ක විමල් වීයවිං  
මැතිතුමාටත්  ප්රජාතන්ත්රවාදී වාමාිංශික ශපයමුශණ් නා ක 

වාසුශශව නානා ක්කාය මැතිතුමාටත්  ශ්රී ලිංකාශ  ශකොමිුතනිසාට් 
පක්ෂ්ඨශ  චන්ද්රිනපත ගජදීය මැතිතුමාටත්  පිවිතුරු ශහළ උරුමශ  
උෙ  ගම්මන්පිල මැතිතුමාටත් අපි 2)ශෙනාශේම විශ ේෂ්ඨ ශගෞයව  

පුෙ කයන්න කැමැතිි . ගරු ඩේලසා ශශවානන්ො මැතිතුමාත්  
ශතොණ්ඩමන් මැතිතුමාත් අපව ඉතාම උණුසුම්ව පිිගත්තා. ඒ 
ශෙපළටත් අපි 2)ශෙනාශේ ශගෞයව  පුෙ කයන්න කැමැතිි .  

ගරු කාානා කතුමනි  විපක්ෂ්ඨ නා ක ගරු සම්පන්ෙන් 
මන්ත්රීතුමාත් ඒ වාශේම ජනතා විමුක්ති ශපයමුශණ් නා ක ගරු 
අනුය දසානා ක විපක්ෂ්ඨශ  ප්රධාන සිංවිධා කතුමාත් සමඟ අපි 

2)ශෙනා ඉතා සශහෝෙයත්වශ න්  මිත්රත්වශ න් විපක්ෂ්ඨශ  වග 
ීමම ඉටු කිරීමට බලාශපොශයොත්තු වන බව ශම් අවසාාාශ දී 
ඔබතුමාට කි න්න කැමැතිි .  

 හ පාලන යජශ  ගරු අගමැතිතුමා සමඟ  ඒ වාශේම එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ්ඨශ  මැති ඇමතිවරුන් සමඟ අප 2)ශෙනාටම කිිනම 
ශපෞශගලික ප්ර ාන ක් නැහැ. ඒ වාශේම ඒ ින පවශෙනා අප 
ින පවශෙනා ගරු කයන අශප් මිත්රශ ෝි . ගරු සභානා කතුමා සහ 

ආණ්ඩු පාර් ාවශ  ප්රධාන සිංවිධා කතුමා  ඇතුළු  ින පවශෙනා අපි 
ශබශහවින් ගරු කයන උෙවි ි . යජ  නිශ ෝජන  කයන ශ්රී ලිංකා 
මුසාලිම් ශකොිංග්රසශ  නා ක යවු ා් හීමම් අමාතයතුමා සහ එම 

මන්ත්රීවරුන්  සමසාත ලිංකා මුසාලිම් ශකොිංග්රසශ  නා ක පතසා්  
බදුතදීන් අමාතයතුමා ඇතුළු මන්ත්රීවරුන් ින පවශෙනා අශප් 
මිතුශයෝි . ඒ ින පවශෙනා සමඟ අශප් ශපෞශගලික ගැටපවවක් නැති 

බව නැවතත් කි න්න කැමැතිි .  

ගරු කාානා කතුමනි  අපි  පසු ගි  ො ශම් උත්තරීතය 
පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදපතපත් කයපු වි ාවාස භිංග ශ ෝජනාවට පක්ෂ්ඨව 

ඡන්ෙ  දුන් අ . ඒ  ගරු අගමැතිතුමාට එශයහිව ඉදපතපත් කළ  
වි ාවාස භිංග ශ ෝජනාවි . අපි අශප් හෘෙ  සාක්ෂි ට එකඟව 
එ ට සහශ ෝග  දුන්නා. අපි එ  ජ ග්රහණ  කයවන්නත් මහන්ින 
වුණා  ගරු කාානා කතුමනි. එතුමා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  එතුමාට 

තිශබන වි ාවාස  ඔප්පු කය ශපන්නුවා. ඒ නිසා  එතුමාට ආණ්ඩුව 
කයශගන  ෑමට ඉඩ දීම අශප් ුතතුකමක් හැටි ට තිශබනවා. ඒ 
නිසා අපි විපක්ෂ්ඨ ට පැමිණීම  අපි එතුමාට ප්රජාතන්ත්රවාද ශලස 

ෙැක්වූ සැලකිල්ලක් බවත් මතක් කයන්න කැමැතිි .  

ගරු කාානා කතුමනි  මහ බැිංකු බැුමම්කය විංචාව ිනදු වූ 
ශවලාශ  ඉඳලා අශප් පක්ෂ්ඨශ  අප ින පවශෙනා ආණ්ඩුශ  ඉඳිමින්  

ඊට සම්බන්ධ විංචනික න් නීතිශ  රැහැනට හසු කය ගන්න 

ශලොකු උත්සාහ ක් ගත්තා. ඒ සඳහා ඒකාබශධ විපක්ෂ්ඨ  හා 

විපක්ෂ්ඨශ  මන්ත්රීවරු වැඩි ශෙශනක් වි ාල කාර් භාය ක් ඉෂ්ඨාට 
කළා. අශප් පක්ෂ්ඨශ  මන්ත්රීවය එක්සත් ජනතා නිෙහසා 
සන්ධානශ  ශල්කම් මහින්ෙ අමයවීය මැතිතුමා අල්ලසා 
ශකොමිසමට ශම් ගැන පැමිිසලි කළා. ගරු කාානා කතුමනි  ශ්රී 

ලිංකා නිෙහසා පක්ෂ්ඨශ  අපි  අශප් පක්ෂ්ඨශ  ශජයෂ්ඨාධ උප සභාපති 
නිමල් ිනපතපාල ෙ ිනල්වා මැතිතුමාශේ නා කත්වශ න් විශ ේෂ්ඨ 
කමිටුවක් පත් කයලා  ඒ පිිබඳව ශසො ා බලා  "ශම් ප්ර ාන  

බයපතළි   ශම් පිිබඳව වහාම ජනාධිපති ශකොමිසමක් පත් 
කයන්න" කි ලා ජනාධිපතිතුමාට ශ ෝජනා කළා. ඒ වාශේම අශප් 
මන්ත්රීවරු -ඇමතිවරු හැටි ට ිනටිමින්ම- ''ශකෝප්'' එශක්දී  ශම් 

විංචාකාය න් නීතිශ  රැහැනට හසු කය ගන්න අව ය ින පව 
කටුතතු කයන්න ජනතා විමුක්ති ශපයමුණටත්  ඒකාබශධ 
විපක්ෂ්ඨ ටත් ආධාය උපකාය කළා. ගරු කාානා කතුමනි  ඒ 

ින ල්ල අතය අශප් මන්ත්රීවරු  ඇමතිවරු ශ්රී ලිංකා මහ බැිංකුව 
ළඟට ගිහිල්ලා ශබොශහොම සාමකාමී විශයෝධ ක් පළ කයලා 
කි වා  "ශම්ක මහා විංචාවක්  ශම් විංචාකාය න් අල්ලන්න" 
කි ලා.  

පසුගි  ො ඉදපතපත් කළ ඒ වි ාවාස භිංග ශ ෝජනාශ  තිබුණු  
ශ්රී ලිංකා මහ බැිංකු බැුමම්කය විංචාවට සම්බන්ධ ින පව 
කරුණුවලට අපි පක්ෂ්ඨි . ඒ වාශේම පසුගි  තුන් අවුරුශෙ තුළ 

යශට් ආර්ථික  කඩා වැටීම පිිබඳව ඒ වි ාවාස භිංග ශ ෝජනාශ  
තිබුණු කරුණුවලට අපි එකඟි .  

ඒ නිසා  ආණ්ඩුශ  ඇමතිවරු හැටි ට හිටි ත්  නිශ ෝජය 

ඇමතිවරු හැටි ට හිටි ත්  යාජය ඇමතිවරු හැටි ට හිටි ත් ශම් 
වි ාවාසභිංග ශ ෝජනාවට එශයහි ශවන්න සොචායාත්මක 
ුතතුකමක් අපට නැහැ කි ලාි  අපි හිතුශ . ඒ නිසා අපි 2) 

ශෙශනක් ඒ ශවනුශවන් එකතු ශවලා වි ාවාසභිංග ශ ෝජනාවට 
පක්ෂ්ඨව ඡන්ෙ  දුන්නා. ඒ වාශේම ගරු කාානා කතුමනි  අශප් 
පක්ෂ්ඨශ  තවත් මන්ත්රීවරු කිහිපශෙශනකුට ශම් වි ාවාසභිංග 

ශ ෝජනාවට විරුශධව ඡන්ෙ  ශෙන්න වුවමනාවක් තිබුණු බව මම 
ෙන්නවා. නමුත්  පක්ෂ්ඨ ටත්  එක්සත් ජනතා නිෙහසා සන්ධානශ  
අපටත් පුළුවන්කම ලැබුණා  ඒ ින පවශෙනා  ඡන්ෙ  දීශමන් 
වළක්වාලමින් ඒ වි ාවාසභිංග ශ ෝජනාවට  ම් ආකාය ක වක්ර 

සහා ක් ලබා ශෙන්නට.   

අෙ අපි විපක්ෂ්ඨ ට ඇවිල්ලා  විපක්ෂ්ඨශ  ිනටින ශශ ශප්රේමී  
ප්රගතිශීලි  මානව හිතවාදී  වශම් අශප් සශහෝෙය මන්ත්රීවරු සමඟ 

එකතු වුශණ් ඉතාම සතුටින්.  විපක්ෂ්ඨශ  ඉඳශගන ශම් ින පව 
ශෙනා එක්ක අත්වැල් බැඳශගන  එක්සත් ජාතික පක්ෂ්ඨ ට එශයහි 
 ක්තිමත් බලශ ග ක් ශගොඩනැඟීමට අපට  ම් කාර් භාය ක් 

කයන්න පුළුවන් කි ලාි  අපි හිතන්ශන්. ගරු කාානා කතුමනි  
මන්ත්රීවරු -ජනතා නිශ ෝජිත න්- හැටි ට එ  ශම් ශවලාශ  
අශපන් ඉටුවි  ුතතු ශරේෂ්ඨාධ වගීමමක්.  

ඒ නිසා අෙ අපි විපක්ෂ්ඨ ට ඇවිල්ලා ඔබතුමා ඉදපතශ  කාා 
කයන්ශන් ඉතාම සතුටින්. අපි විපක්ෂ්ඨශ  ින පවම මන්ත්රීවරුන්ට 
කි න්න කැමතිි   ුතක්ති සහගත සාධායණ සටන් ශවනුශවන් අපි 
ඔබතුමන්ලා සමඟ අත්වැල් බැඳශගන එකට වැඩ කයන බව. 

ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨශ  අශප් මන්ත්රීවරුන්ටත්  අගමැතිතුමාටත් කි න්න 
කැමතිි   ඔබතුමන්ලා කයන ශහොඳ ශශවල්වලට අපි විපක්ෂ්ඨශ  
ඉඳශගන උෙ  කයන්න කැමතිි  කි ලා. 

ගරු කාානා කතුමනි  අවසාන ව ශ න් තවත් එක් 
කායණාවක් පිිබඳව සඳහන් කයමින් මශේ කාාව අවසන් 
කයන්නම්. ගරු අගමැතිතුමා පසුගි  මැි  දන උත්සවශ  දී කි ලා 

තිබුණා  "සමෘශධි මුෙල් රුපි ල් ශකෝටි ) 4ක මුෙලක් අතුරුෙන් 
ශවලා" තිශබනවා කි ලා.  ගරු කාානා කතුමනි  රුපි ල් ශකෝටි 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

) 4ක මුෙලක් ශනොශවි   සත ) 4ක මුෙලක් ශහෝ අතුරුෙන් ශවලා 
තිශබනවා නම් ඒකත් බයපතළ වයෙක්. එම විෂ්ඨ  භායව හිටපු 
ඇමතිවය ා හැටි ට මා ඉතාම වගීමශමන් කි න්න කැමැතිි    

එවැනි ශෙ ක් ිනදු වී තිශබනවා නම් මා ශබොශහොම කැමැත්ශතන් 
එහි වගීමම භාය ගන්නා බව. ශම්ක කාශේවත් පිට මම පටවන්ශන් 
නැහැ. මා අගමැතිතුමාට කාරුිසකව කි නවා   එවැනි ප්ර ාන ක් 

තිශබනවා නම් වහාම ඒ ගැන පරීක්ෂ්ඨණ ක් පවත්වා අව ය 
නීතිම  කටුතතු කයන්න කි ලා. මම එහි වගීමම භායගන්න  
කැමැතිි .   

ගරු කාානා කතුමනි  ශමම කායණ  පත්තශර් පළ වුණාම 
සමෘශධි සිංවර්ධන ශෙපාර්තශම්න්තුවට එ  ශලොකු ගැටපවවක් 
වුණා.  

එම නිසා අගමැතිතුමාශේ ශචෝෙනාව සම්පූර්ණශ න්ම 
ප්රතික්ශෂ්ඨේප කයමින්  සමෘශධි සිංවර්ධන ශෙපාර්තශම්න්තුශ  
අධයක්ෂ්ඨ ජනයාල් ආචාර්  සුනිල් ජ න්ත නවයත්න මැතිතුමා  එම 
ශෙපාර්තශම්න්තුශ  ප්රධාන ගණකාධිකාපත ආර්. මනම්ශප්පත 

මැතිනි   අධයක්ෂ්ඨ (ක්ුදද්ර මූලය  යිංජිත් උෙ ිනපත මැතිතුමා  ප්රධාන 
අභයන්තය විගණක ආර්.ී..ී..  අශකශකෝන් මහත්මි   අධයක්ෂ්ඨක 
(සමාජ ආයක්ෂ්ඨණ හා සුබසාධන  එච්.ශක්.  යණවීය මහතා අත්සන් 

කයලා  ප්රකා  ක් නිකුත් කයලා තිශබනවා. අගමැතිතුමා එල්ල 
කළ එම ශචෝෙනාව සම්පූර්ණශ න්ම වැරැද බව එහි සඳහන් 
ශවනවා. මා එම ප්රකා   හැන්සා් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම 

සඳහා  ශම් අවසාාාශ දී සභාගත* කයනවා. 

එම ශචෝෙනාව සමෘශධි වයාපාය ටත්  හිටපු ඇමතිවය ා 
හැටි ට මටත් එල්ල කළ බයපතළ ශචෝෙනාවක්. ඒ පිිබඳව සැබෑ 

තත්ත්ව  ශම් ගරු සභාවට ඉතා ඉක්මනින් ඉදපතපත් කයන්න 
කි ලා මම නැවතත් අගමැතිතුමාශගන් කාරුිසකව ඉල්ලනවා. 
මට කාල  ලබා දීම පිිබඳව ඔබතුමාට ශබොශහොම සාතුතිි   ගරු 

කාානා කතුමනි. 

 

ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳි . ශබොශහොම සාතුතිි . 
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ேொண்புேிகு நலின் பண்டொர ஜயேஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු නලින් බණ්ඩාය ජ මහ මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා ශේ point 

of Order  එක ශමොකක්ෙ? 
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ேொண்புேிகு நலின் பண்டொர ஜயேஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මට අවසාාාව ලබා දීම පිිබඳව ඔබතුමාට ශබොශහොම සාතුතිි   
ගරු කාානා කතුමනි. අපට ෙැනගන්න ඕනෑ කායණ ක් 

තිශබනවා. ශමතුමන්ලා විපක්ෂ්ඨ  පැත්තට ගි ා. තිලිංග සුමතිපාල 

මහත්ම ා එක්ක අපිට ප්ර ාන ක්  නැහැ. නිශ ෝජය කාානා ක 
ධුය  පුයප්පාඩු ශවලා තිබීම සම්බන්ධශ න් ඔබතුමා අපට 
ශපෝඩක් පැහැදලි කශළොත් ශහොඳි . 

 
ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ජනාධිපතිතුමාශගන් තමි  මට එම පිසවුඩ  ලැශබන්න ඕනෑ. 

නමුත් මට තවම ඒ පිසවුඩ  ලැබිලා නැහැ. [බාධා කිරීම්] එතුමා 
අසා වීශම් ලිපි  බාය දුන්නා කි ලා කි වා. නමුත් මට ඒ 
සම්බන්ධශ න් නීතයනුූලලව කිිනවක් කි න්න බැහැ. 

 

ගරු එසන.බී. දිසානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ගරු කාානා කතුමනි  එතුමාශේ ෙැනගැනීම සඳහා මම ශම් 

කායණ  කි න්න කැමැතිි . ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  විපක්ෂ්ඨශ  
මන්ත්රීවරු හැටි ට කාානා ක ධුයශ   හිටපු අ  ඉන්නවා. 
නිශ ෝජය නා ක හැටි ට  විපක්ෂ්ඨශ  ඉඳශගන නිශ ෝජය 

කාානා ක ධුය  ෙයපු අ  ඉතිහා සශ  ිනටි ා. ෙැනටත් නිශ ෝජය 
කායක සභාපතිතුමා විපක්ෂ්ඨශ  ිනටිමින් නිශ ෝජය කායක සභාපති 
ධුය  ශහොබවනවා. ඒ නිසා තිලිංග සුමතිපාල මැතිතුමාට හා අශප් 

පක්ෂ්ඨ ට අව ය නම්  එතුමා දගටම නිශ ෝජය කාානා කතුමා 
හැටි ට තබන්න පුළුවන් බව ඔබතුමාට කි න්න කැමැතිි .  

 
ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශහොඳි . මම ඒ සම්බන්ධශ න් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්  ගරු 

අගමැතිතුමාත් ෙැනුවත් කයලා අව ය පි වය ගන්නම්. ශබොශහොම 

සාතුතිි . 

මීළඟට  ප්රධාන කටුතතු ආයම්භශ දී පනත් ශකටුම්පත් 
පිිගැන්වීම පිිබඳ ෙැනුම්දීම. 

 

පනත් වකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 
சேர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்டமூலங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 

I 
 

පරීක්ෂණ වකොමිෂන් සභා (සංවශ්ෝධන) පනත් 
 වකටුම්පත 

விசொரமண ஆமணக்குழுக்கள் (திருத்தம்) சட்டமூலம் 
COMMISSIONS OF INQUIRY (AMENDMENT) BILL 

 

"(393 වන අධිකාය  වූ  පරීක්ෂ්ඨණ ශකොමිෂ්ඨන් සභා පනත සිංශ ෝධන  
කිරීම පිිසස වූ පනත් ශකටුම්පතකි. 

 
(අමාතය මණ්ඩලශ  අනුමති  ෙන්වා තිශක. " 

 
පිළිගන්වන ලද්වද් අරාමාතයු මා සහ ජාතික ප්රතිපත්ති හා 

ආර්ථික කටුතු  අමාතයු මා වවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
මහතා විසිනි. 

2018 මැයි 22 වන අඟහරුවාදා වද වන වර කියවිය ුතු යයි ද  
එය මුද්රණය ක  ුතු යයි ද  අදා  ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට 
වයොමු ක  ුතු යයි ද නිවයෝග කරන ලදී.  
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[ගරු එසා.බී. දසානා ක මහතා] 

————————— 
*  පුසනතකාලවත තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



2018 මැි  09  

பிரதே அமேச்சரும் மதசிய தகொள்மககள் ேற்றும் தபொருளொ 

தொர அலுவல்கள் அமேச்சருேொனவர் சொர்பொக ேொண்புேிகு  கயந்த  

கருணொதிலக்க அவர்களொல் சேர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

2018 மே 22, தசய்வொய்க்கிழமே, இரண்டொம் முமற ேதிப்பிடப்பட 

மவண்டுதேனவும் அச்சிடப்பட மவண்டுதேனவும் உொிய துமறசொர் 

மேற்பொர்மவக் குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட மவண்டுதேனவும் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
Presented by the Hon. Gayantha Karunatileka on behalf of the 

Prime Minister, Minister of National Policies and Economic Affairs; to 
be read a Second time upon Tuesday, 22nd May, 2018 and to be 
printed; and to be referred to the relevant Sectoral Oversight 
Committee.  

 
 
 

II 
 

 අල්ලසන (සංවශ්ෝධන) පනත් වකටුම්පත 
இலஞ்சம் (திருத்தம்)  சட்டமூலம் 

BRIBERY (AMENDMENT) BILL  

 

"(1) වන අධිකාය  වූ  අල්ලසා පනත සිංශ ෝධන  කිරීම සඳහා වූ පනත් 
ශකටුම්පතකි. 

(අමාතය මණ්ඩලශ  අනුමති  ෙන්වා තිශක. " 

 

පිළිගන්වන ලද්වද් අරාමාතයු මා සහ ජාතික ප්රතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටුතු  අමාතයු මා වවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
මහතා විසිනි. 

2018 මැයි 22 වන අඟහරුවාදා වද වන වර කියවිය ුතු යයි ද  
එය මුද්රණය ක  ුතු යයි ද  අදා  ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට 
වයොමු ක  ුතු යයි ද නිවයෝග කරන ලදී.  

 

பிரதே அமேச்சரும் மதசிய தகொள்மககள் ேற்றும் தபொருளொ 

தொர அலுவல்கள் அமேச்சருேொனவர் சொர்பொக ேொண்புேிகு  கயந்த  

கருணொதிலக்க அவர்களொல் சேர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

2018 மே 22, தசய்வொய்க்கிழமே, இரண்டொம் முமற ேதிப்பிடப்பட 

மவண்டுதேனவும் அச்சிடப்பட மவண்டுதேனவும் உொிய துமறசொர் 

மேற்பொர்மவக் குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட மவண்டுதேனவும் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
Presented by the Hon. Gayantha Karunatileka on behalf of the 

Prime Minister, Minister of National Policies and Economic Affairs; to 
be read a Second time upon Tuesday, 22nd May, 2018 and to be 
printed; and to be referred to the relevant Sectoral Oversight 
Committee.  

 

 
III 

 

ශ්රී ලංකා වත් මණ්ඩල (සංවශ්ෝධන) පනත් 
වකටුම්පත 

இலங்மக மதயிமலச் சமப (திருத்தம்)  சட்டமூலம் 

SRI LANKA TEA BOARD (AMENDMENT) BILL   

"ජාතික යාජය සභාශ  29 4 අිංක 2( ෙයන ශ්රී ලිංකා ශත් මණ්ඩල පනත 
සිංශ ෝධන  කිරීම සඳහා වූ පනත් ශකටුම්පතකි. 

(අමාතය මණ්ඩලශ  අනුමති  ෙන්වා තිශක. " 

පිළිගන්වන ලද්වද් වැවිලි කර්මාන්ත අමාතයු මා වවනුවට ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා විසිනි. 

2018 මැයි 22 වන අඟහරුවාදා වද වන වර කියවිය ුතු යයි ද  
එය මුද්රණය ක  ුතු යයි ද  අදා  ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට 
වයොමු ක  ුතු යයි ද නිවයෝග කරන ලදී.  

தபருந்மதொட்டக் மகத்ததொழில் அமேச்சர் சொர்பொக  ேொண்புேிகு  

கயந்த  கருணொதிலக்க அவர்களொல் சேர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

2018 மே 22, தசய்வொய்க்கிழமே, இரண்டொம் முமற ேதிப்பிடப்பட 

மவண்டுதேனவும் அச்சிடப்பட மவண்டுதேனவும் உொிய துமறசொர் 

மேற்பொர்மவக் குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட மவண்டுதேனவும் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

Presented by the Hon. Gayantha Karunatileka on behalf of the 
Minister of Plantation Industries; to be read a Second time upon 
Tuesday, 22nd May, 2018 and to be printed; and to be referred  to the 
relevant Sectoral Oversight Committee.  

 

ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශ ෝජනා පිිබඳ ෙැනුම්දීම  පාර්ලිශම්න්තුශ  ගරු 

සභානා කතුමා. 

 

ප්රතිවශ්ෝධිත පාර්ලිවම්න්ු  සනාාවර නිවයෝග 

්රියාත්මක කිරීම 
திருத்தப்பட்ட பொரொளுேன்ற நிமலயியற் 

கட்டமளகளின் அமுலொக்கம் 
IMPLEMENTATION OF REVISED STANDING 

ORDERS OF PARLIAMENT 
 

ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා (රාජය වයවසාය හා 
මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාතයු මා සහ 

පාර්ලිවම්න්ු වේ සභානායකු මා) 
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல - அரச ததொழில்முயற்சிகள் 

ேற்றும் கண்டி நகர அபிவிருத்தி அமேச்சரும் பொரொளுேன்றச் 

சமப முதல்வரும்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Public 
Enterprise and Kandy City Development and Leader of the 
House of Parliament) 
I move,  
 

"That the Revised New Standing Orders of Parliament passed by 
Parliament on 07th March 2018, shall commence its operation from 15th 
April 2018 as per announcement made by the Speaker." 

 

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

පාර්ලිවම්න්ු  මන්ත්රීවරුන් සාහා වන ්ර්යා 

ධර්ම සංරහය ්රියාත්මක කිරීම 

பொரொளுேன்ற உறுப்பினர்களுக்கொன 

நடத்மதக் மகொமவயினது அமுலொக்கம் 

IMPLEMENTATION OF  CODE OF CONDUCT FOR 

MEMBERS OF PARLIAMENT 
 

ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move,  

 

"That the Code of Conduct for Members of Parliament approved by 
Parliament on 07th March 2018, shall commence its operation from 15th 
April 2018 as per announcement made by the Speaker." 

 

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

කාරක සභා 
குழுக்கள் 

COMMITTEES 

ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  

 
"That notwithstanding the provisions of Standing Order Nos. 101, 
111 and 124 of the Parliament, Select Committees, Sectoral 
Oversight Committees and Committee on High Posts which are in 
operation at present, shall continue." 

 
ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 

වත්රීම් කාරක සභාව 
ததொிவுக் குழு  

COMMITTEE OF SELECTION 

I 
 

ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  

 
"In terms of Standing Order 114, the Committee of Selection shall 

consist of Mr. Speaker who shall be the Chair and Twelve (12) 

Members to serve during the current Session which shall include the 

Leaders of political parties or their nominees to be nominated by 

Parliament." 

 

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

II 
 

ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  

 
"That the under-mentioned Twelve (12) Members do serve on the 

Committee of Selection in addition to the Speaker who shall be the 

Chair during the current Session, in terms of the motion agreed to by 

Parliament this day:- 

Hon. Rauff Hakeem  

Hon. Lakshman Kiriella  

Hon. Mahinda Samarasinghe 

Hon. Risad Badhiutheen   

Hon. Patali Champika Ranawaka  

Hon. Mano Ganesan  

Hon. Dinesh Gunawardena 

Hon. Douglas Devananda 

Hon. Vijitha Herath 

Hon. Mavai S. Senathirajah 

Hon. Dharmalingam Sithadthan  

Hon. ( Dr.) Nalinda Jayathissa"  

 

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

වත්රීම් කාරක සභා රැසනවීම 
ததொிவுக் குழுக் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE OF SELECTION  

 
ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශත්රීම් කායක සභාශ  රැසාවීමක් අෙ දන පසා වරු 1.30ට 

මාශේ නිල කාමයශ දී පැවැත්වීමට නි මිත බැවින් එ ට පැමිණ 
සහභාගි වන ශලස ින පව ගරු සභික මන්ත්රීවරුන්ට ශමි න් ෙන්වා 
ිනටිමි.  

 
විදුත් ්න්ද රමය භාවිත කිරීවම්දී ඇති   ද 

වදෝෂ සහගත තත්ත්වය 
இலத்திரனியல் வொக்தகடுப்பு முமறமேயில் 

ஏற்பட்ட குழறுபடியொன நிமலமே 
PROBLEMATIC SITUATION ENCOUNTERED IN 

USE OF ELECTRONIC VOTING SYSTEM 
 

ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

විෙුත් ඡන්ෙ ක්රම  භාවිත කිරීශම්දී  ඇති වූ ශෙෝෂ්ඨ සහගත 
තත්ත්ව  පිිබඳව ශසො ා බැලීමට මවිිනන් පත් කයන ලෙ 
සාවාධීන කමිටුශ  පරීක්ෂ්ඨණ සහ නිර්ශශ  සලකා බලා  ඊට අොළ 

සමාගම විිනන් නැවත වයක් එම පශධති   ාවත්කාලීන කයන ලදී.  
ඒ අනුව අෙ පටන් ඡන්ෙ  පාවිච්චි කිරීම සඳහා  එම විෙුත් 
පශධති   සූොනම් ශකොට තිශබන බව මම ශමම ගරු සභාවට 
ෙැනුම් දීමට කැමැත්ශතමි. 

 

ගරු (ආ්ාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

 
නැඟී සිටිවතය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු (ආචාර්   බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමා.  

 

ගරු (ආ්ාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගරු කාානා කතුමනි  විෙුත් ඡන්ෙ ක්රම  භාවිත කිරී ශම්දී 

ඇති වූ ශෙෝෂ්ඨ  සම්බන්ධශ න් ඔබතුමා  ම්කිින පරීක්ෂ්ඨණ ක් 
කයලා  වාර්තාවක් ලබා ගත්තා.  ඒ හා සම්බන්ධිත ිනශධි  පිිබඳව 
එම වාර්තාශ  කවය කරුණු අඩිංගු වනවාෙ කි ලා ශම් ගරු 

සභාවට ෙන්වන්න පුළුවන්කමක් තිශබනවාෙ? 

59 60 



2018 මැි  09  

ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පුළුවන්. ගරු මන්ත්රීතුමනි  ිනදු ශවලා තිශබන්ශන් අිංක එක හා 
ශෙක ෙයන ආසනවලට ලබා දුන් connections වැයදීමි . ශවන 
කිිනම වයෙක් ශවලා නැහැ. ඒ ගැන අපිට සම්පූර්ණශ න්ම 

සහතික ක් තිශබනවා. ඒ වාශේම most modern equipment අපට 
ෙැන් අපවතින්ම ලැශබනවා.  

 
ගරු (ආ්ාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ව ර් ශෙකක් මාරු ශවලාෙ? 

 
ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ   අිංක එක ෙයන ආසනශ  ව ර්  එක අිංක ශෙක ෙයන 
ආසන ට ෙමලා  අිංක ශෙක ෙයන ආසනශ  ව ර් එක අිංක එක 

ෙයන ආසන ට ෙමලා.  

 
ගරු (ආ්ාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ශම් ශගොල්ලන්ශේ ව ර් මාරු ශවලා! 

  
ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ගැන අපි සෑහීමකට පත් වුණා. අෙ පක්ෂ්ඨ නා ක රැසාවීශම්දී 
එ ට එකඟත්ව  ලැබුණා. අපයා ශශ  නිකම් මුෙල් නාස ාති කයන්න 
ඕනෑ නැහැ.    

 
ගරු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(ேொண்புேிகு விேல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විමල් වීයවිං  මන්ත්රීතුමා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(ேொண்புேிகு விேல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කාානා කතුමනි  ඔබතුමා සඳහන් කළා  විෙුත් ඡන්ෙ 

ක්රම  -ව ර් මාරු වුණු ක්රම - නැවත භාවිත ට ගන්නවා  
කි ලා. අපි හිටපු ආසන ශම් වන විට ශවනසාශවලාි  තිශබන්ශන්. 
එතශකොට ඒ පශධති ත් ඒ ආකාය ට සවි කය තිශබනවාෙ?  

 
ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක හෙලා තිශබනවා  ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(ேொண்புேிகு விேல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඒ ගැජට්-බැජට් ඔක්ශකොම සවි කයලාෙ තිශබන්ශන්?  

ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔක්ශකොම හෙලා තිශබනවා.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(ேொண்புேிகு விேல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ශහොඳි   ශහොඳි . 

 
ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සහතික ක් ඇතිව පටන් ගන්ශන් ඒ නිසාි . ශබොශහොම 
සාතුතිි . 

ප්රධාන කටුතතු. අෙ දන නයා  පත්රශ  විෂ්ඨ  අිංක 2 ිනට ( 

ෙක්වා. අධිකයණ සිංවිධාන (සිංශ ෝධන  පනත් ශකටුම්පත - 
ශෙවැනිවය කි වීම  කාලාවශයෝධ (විශ ේෂ්ඨ විධිවිධාන  
(සිංශ ෝධන  පනත් ශකටුම්පත - ශෙවැනිවය කි වීම  ෙණ්ඩ නීති 

සිංග්රහ  (සිංශ ෝධන  පනත් ශකටුම්පත - ශෙවැනිවය කි වීම සහ 
අපයාධ නඩු විධාන සිංග්රහ  (සිංශ ෝධන  පනත් ශකටුම්පත - 
ශෙවැනිවය කි වීම. 

ගරු අධිකයණ හා බන්ධනාගාය ප්රතිසිංසාකයණ ඇමතිතුමි . 

 
අධිකරණ සංවිධාන (සංවශ්ෝධන) පනත් 

වකටුම්පත 
நீதித்துமற (திருத்தம்) சட்டமூலம் 

JUDICATURE (AMENDMENT) BILL 
 
වද වන වර කියවීවම් නිවයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டொம் ேதிப்பிற்கொன கட்டமள வொசிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 
[අ.භා. 2.(2] 
 

ගරු තලතා අු වකෝරල මහත්මිය (අධිකරණ හා 
බන්ධනාගාර ප්රතිසංසනකරණ අමාතයු මිය) 
(ேொண்புேிகு (திருேதி) தலதொ அத்துமகொரல - நீதி ேற்றும் 

சிமறச்சொமலகள் ேறுசீரமேப்பு அமேச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Justice 
and Prison Reforms) 

ගරු කාානා කතුමනි  "අධිකයණ සිංවිධාන (සිංශ ෝධන  
පනත් ශකටුම්පත ෙැන් ශෙවන වය කි වි  ුතතු " ි  මා ශ ෝජනා 

කයනවා.   
 

ගරු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(ேொண்புேிகு விேல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කාානා කතුමනි  මට රීති ප්ර ාන ක් ඉදපතපත් කයන්න 

ඔබතුමාශේ අවසය  ශෙන්න.  

ගරු කාානා කතුමනි  "පනත් ශකටුම්පත් ඉදපතපත් කිරීශම් 
කාර්  පටිපාටි " කි න ශීර්ෂ්ඨ   ටශත් සාාාවය නිශ ෝග 40. (1 
හි සඳහන් කායණ  ඔබතුමාශේ අවධාන ට ශ ොමු කයන්න මා 

කැමැතිි . සාාාවය නිශ ෝග 40. (1   ටශත් ශමශසේ සඳහන් 
වනවා:  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

"එවැනි සෑම පනත් ශකටුම්පතක්ම පළමුවැනි වය කි වීම නිම වූ වහා ම 

ශ ෝජනාවක් ශනොමැතිව අොළ ආිංශික අධීක්ෂ්ඨණ කායක සභාවට ශ ොමු 

කයනු ලැබි  ුතත්ශත්  . කායක සභාව විිනන් පනත් ශකටුම්පතට 
සිංශ ෝධන ශ ෝජනා කයනු ලැබි  හැකි . කායක සභාව විිනන් 

පාර්ලිශම්න්තුවට ආපසු වාර්තා කයන ශතක් ශහෝ පාර්ලිශම්න්තුව විිනන් 

එශසේ වාර්තා කිරීමට ලබා දී ඇති කාල  ඉකුත් වන ශතක් පාර්ලිශම්න්තුව 

විිනන් ඒ පිිබඳව කිිනදු පි වයක් ගනු ශනොලැබි  ුතත්ශත්  ."  

ගරු කාානා කතුමනි  ඔබතුමා ෙන්නවා  පාර්ලිශම්න්තුව 
prorogue කයලා  ඊශ  තමි  අපවත් සැින වාය ක් හැටි ට ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුව රැසා වුශණ් කි ලා. 

එතශකොට නයා  පත්රශ  එශතක් තිබුණු ින පව කරුණු 
අභාව ට   නවා  අපවත් නයා  පත්ර ක්  ටශත් ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුව වැඩ කයන්න පටන් ගන්නවා. මශේ ප්ර ාන  

ශම ි . ශමම පනත් ශකටුම්පත ආිංශික අධීක්ෂ්ඨණ කායක සභාවට 
ශගන ගිශ  නැහැ. ශම  ආිංශික අධීක්ෂ්ඨණ කායක සභාශ  
සාකච්ඡා කළ ුතතුි . ශම්ක වැෙගත් පනත් ශකටුම්පතක්; ශම් යශට් 

අධිකයණ ක්ශෂ්ඨේත්රශ  ඉයණම තීයණ  වන පනත් ශකටුම්පතක්; 
නීතිශ  සාධායණත්ව  තීයණ  ශකශයන පනත් ශකටුම්පතක්. 
එම නිසා ශමම පනත් ශකටුම්පත ආිංශික අධීක්ෂ්ඨණ කායක 
සභාශ  සාකච්ඡා කළ ුතතුි . එතැනදී මන්ත්රීවරුන් විිනන් ලබා 

ශෙන අෙහසා උෙහසා සැලකිල්ලට ගත ුතතුි . ඒ අනුව සිංශ ෝධන 
වි  ුතතු නම් සිංශ ෝධන කයගත ුතතුි . ඒ අවසාාාව මඟ හැයලා  
ශමම පනත් ශකටුම්පත අෙ ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  විවාෙ ට ශගන 

සම්මත කිරීමට  ෑම රීතිවලට පටහැනිි . එම නිසා ශම්ක වහාම 
නවත්වන්න කි ලා මම ඔබතුමාශගන් ඉල්ලා ිනටිනවා. 

 
ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අෙ එම වාර්තාව ඉදපතපත් කළා  ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

 
ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කාානා කතුමනි  වාර්තාව  මන්ත්රීවරුන්ශේ ශම්ස මත 
තබා තිශබනවා. 1028.04.08වැනි ො සලකා බලන ලෙ පනත් 
ශකටුම්පත්; අධිකයණ සිංවිධාන  අපයාධ නඩු විධාන සිංග්රහ   

ෙණ්ඩ නීති සිංග්රහ   න ඒවාශ  වාර්තා අපි ඉදපතපත් කය 
තිශබනවා. 

 
ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

That point is covered. අනික් කායණ  ශම්කි   ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. ඔබතුමා මතු කළ ආකාය ට ආිංශික අධීක්ෂ්ඨණ 
කායක සභාව  ඊට  බලපාන්ශන් නැහැ. So, that is closed. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(ேொண்புேிகு விேல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

එශහම නම් මම කලින් ඉදපතපත් කළ කායණ  පාර්ලිශම්න්තු 
සාාාවය නිශ ෝගවල සඳහන් කය තිශබන්ශන් ඇි ? 

 

ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා ඉදපතපත් කළ ආකාය ට එ   

ආිංශික අධීක්ෂ්ඨණ කායක සභාවලට බලපාන්ශන් නැහැ. 

ගරු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(ேொண்புேிகு விேல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කාානා කතුමනි  මම ඔබතුමාශේ අවධාන ට ශ ොමු 

කයන්ශන් ශම් කායණ ි . ශම්ක අපවත් පාර්ලිශම්න්තු සැින 
වාය ක්. ආිංශික අධීක්ෂ්ඨණ කායක සභා අපවතින් පත් කයලාත් 
නැහැ. පයණ ආිංශික අධීක්ෂ්ඨණ කායක සභා ගැන ශනොශවි  මම 
ශම් කි න්ශන්. ශමම පනත් ශකටුම්පත විවාෙ ට ගන්නා අවසාාාව 
වන විට ආිංශික අධීක්ෂ්ඨණ කායක සභාවක් නැහැ. 

 
ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අෙ අපි ශම් ගැන සාකච්ඡා කළා. පක්ෂ්ඨ නිශ ෝජිති න් මුණ 

ගැහිලා සාකච්ඡා කයලා ශම්ක අනුමත කය ගත්තා  ගරු 
මන්ත්රීතුමනි. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(ேொண்புேிகு விேல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඒක වැරැදි   ගරු කාානා කතුමනි. 

 
ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

We have accepted that. අපවත් පාර්ලිශම්න්තු සැින වාය ක් 
ආයම්භ වුණාට ආිංශික අධීක්ෂ්ඨණ කායක සභා අශහෝින ශවන්ශන් 
නැහැ  ගරු මන්ත්රීතුමනි. අපි ෙැන් ශමතැනින් ඉසාසයහට  මු. ඒක 

පිිගන්න. ශම් පිිබඳව ශසො ා බලා  දීර්ඝ ව ශ න් සාකච්ඡා 
කයලා තමි  අපිත් කාා කයන්ශන්. ශබොශහොම සාතුතිි . [බාධා 
කිරීමක්]- ඒක තමි  රීති .  

 
ගරු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(ேொண்புேிகு விேல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මීට කලින් අපවත් සැින වාය න් පටන් ගන්නශකොට -[බාධා 
කිරීමක්]-  

 
ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක ආිංශික අධීක්ෂ්ඨණ කායක සභාවලට බලපවත්වන්ශන් 
නැහැ. ශහොඳි   ගරු වාසුශශව නානා ක්කාය මන්ත්රීතුමා කාා 

කයන්න. 

 
ගරු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු කාානා කතුමනි  පසුගි  සැින වායශ  බලපැවැත්වූ 
ින පවම කමිටු හා ින පවම ආිංශික අධීක්ෂ්ඨණ කායක සභා ශම් සැින 

වාය ටත් වලිංගු හැටි ට ඔබතුමා ප්රකා  කයනවා ෙ කි ලා මම 
ෙැනගන්න කැමැතිි . ෙැන් ඒ රීති ට කයන්න බැහැ ශන්. 

 
ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  අෙ සවස 1.30 රැසාවීමක් තිශබනවා. ෙැනට 

නීතයනුූලලව ආිංශික අධීක්ෂ්ඨණ කායක සභා වලිංගුි . ඒක 
අශහෝින ශවන්ශන් නැහැ.  
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ගරු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

එතශකොට යජශ  ගිණුම් පිිබඳ කායක සභාව  COPE එක  
ශම්වා ගැන සාාාවය  ශමොකක්ෙ? හිශතන හිශතන විධි ට ශම්වා 
කයන්න බැහැ ශන්.       

                  

ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  සාාාවය නිශ ෝග 222(1 හි ශමශහම සඳහන් 

ශවනවා: 
 
"ආිංශික අධීක්ෂ්ඨණ කායක සභා පාර්ලිශම්න්තුශ  කාල  තුළ දී ක්රි ාත්මක 

වි  ුතතු අතය  පාර්ලිශම්න්තුශ   ම් කල් තැබීමක් ශහෝ වායාවසාන 

කිරීමක් ශනොසලකා එහි විමර් න කටුතතු පවත්වාශගන  නු ලැබි  

ුතත්ශත්  ."  

තවදුයටත් සාාාවය නිශ ෝග 222(3 හි ශමශහම සඳහන් 
ශවනවා: 

 "එක් එක් ආිංශික අධීක්ෂ්ඨණ කායක සභාවට ශවන්කයනු ලැබි  ුතතු 

විෂ්ඨ  න් සහ කාර්  න් ශත්රීම් කායක සභාව විිනන් නි ාච  කයනු ලැබි  

ුතත්ශත්  ." 
 
ශහොඳි   ශබොශහොම සාතුතිි . -[බාධා කිරීමක්]-  
 

ගරු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒ අනුව ගරු කාානා කතුමනි  ින පවම ආිංශික අධීක්ෂ්ඨණ 

කායක සභා අඛ්ණ්ඩව වලිංගුව පවතිනවා කි ලා ඔබතුමා 
ප්රකා  ක් කයනවා ෙ කි ලි  මම අහන්ශන්.  

 
ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සත්තකින්ම ඔ .  
 

ගරු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

අපි ශම් ප්ර ාන  මතු කයන තුරු තවම ඔබතුමා ඒ ප්රකා   
කශළේ නැහැ ශන්. 

 

ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඒ සම්බන්ධශ න් සාාාවය නිශ ෝගවල 
තිශබනවා ශන්. 

  

ගරු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

නැහැ  ඔබතුමා ඒ ප්රකා   කළ ුතතුි  ශන්.  
 

ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අෙ නයා  පත්රශ  )වැනි Item එශක් ඒ පිිබඳව සඳහන් කළා. 
ඒක අෙ කි වා. )වැනි Item එශක් සඳහන්ව තිශබනවා. මම හිතන 
විධි ට ඒ ශවලාශ  ඔබතුමා ශම් ගරු සභාශ  හිටිශ  නැතුව ඇති. 

ෙැන් ගරු අධිකයණ ඇමතිතුමි  කාා කයන්න.  

ගරු අජිත් මාන්නප්වපරුම මහතා 
(ேொண்புேிகு அஜித் ேொன்னப்தபருே) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ගරු කාානා කතුමනි  මම නනතික කටුතතු (දූෂ්ඨණ විශයෝධී  
සහ මාධය පිිබඳ ආිංශික අධීක්ෂ්ඨණ කායක සභාශ  
සභාපතිවය ා. ගරු කාානා කතුමනි  විපක්ෂ්ඨශ  මන්ත්රීවරු 

පාර්ලිශම්න්තුශ  ිනශධ ශවන ශශවල් ගැනවත් ෙන්ශන් නැහැ. 
එතුමන්ලා ෙන්ශන් එිශ  ිනශධ ශවන ශශවල් විතයි . ඒ 
සම්බන්ධශ න් මම ශබොශහොම කනගාටු ශවනවා. කරුණාකයලා  

පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්ලා ශම් ගැන බලන්න. ශමොකෙ ශහේතුව  
ගරු කාානා කතුමනි -[බාධා කිරීමක්]-  

 
ගරු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(ேொண்புேிகு விேல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order.   
 

ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විමල් වීයවිං  මන්ත්රීතුමනි  මම සාධායණ ශවලා 
ඔබතුමාට නැවත නැවත කාා කයන්න අවසාාා ීමප කදීම  ඉඩ 
දුන්නා. ශම් කායණ  ෙැන් අවසානි . කරුණාකයලා සාධායණ 

ශවන්න. ඒ පිිබඳව සාාාවය නිශ ෝගවලත් තිශබනවා. මම 
ඔබතුමාට කාා කයන්න අවසාන අවසාාාව ශෙන්නම්. ඔබතුමාට 
ශමොකක්ෙ කි න්න තිශබන්ශන්? 

 
ගරු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(ேொண்புேிகு விேல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කාානා කතුමනි  ඔබතුමාට ඉතාමත් සාධායණව 
කායණ ක් ශපන්නුම් කයන්න මට අවසාාාව ශෙන්න. 

 

ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශපන්වන්න. මම ශබොශහොම සාධායණි .  

 
ගරු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(ேொண்புேிகு விேல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කාානා කතුමනි  ෙැන් ඔබතුමා කි න විධි ට ආිංශික 
අධීක්ෂ්ඨණ කායක සභාශ දී ශම් සම්බන්ධශ න් සාකච්ඡා කයලා 
තිශබනවා ශන්.  

 
ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ   සාකච්ඡා කයලා තිශබනවා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(ேொண்புேிகு விேல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

හැබැි   ඒ සාකච්ඡා කයලා තිශබන්ශන් ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ 

තීන්දුවට ශපයි . ශරේෂ්ඨාධාධිකයණශ  තීන්දුවත් එක්ක ශම් පනත් 
ශකටුම්පශත් සාවභාව  තවත් ශවනසා ශවනවා.  

ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ තීන්දුශවන් පසුවත් ආිංශික අධීක්ෂ්ඨණ කායක 

සභාව තුළ සාකච්ඡා කළ ුතතු නැශෙ? [බාධා කිරීම්] එශහම 
ශනොශවනවා නම්  ඔ  ආිංශික අධීක්ෂ්ඨණ කායක සභා තිශබන්ශන් 
කන්න ෙ? 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊශ  සාකච්ඡා කළා.  [බාධා කිරීම්] නනතික කටුතතු (දූෂ්ඨණ 
විශයෝධී  සහ මාධය පිිබඳ ආිංශික අධීක්ෂ්ඨණ කායක සභාශ  
සභාපති ගරු අජිත් මාන්නප්ශපරුම මහතා. [බාධා කිරීම්] 

 

ගරු අජිත් මාන්නප්වපරුම මහතා 
(ேொண்புேிகு அஜித் ேொன்னப்தபருே) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කාානා කතුමනි  ශම් සම්බන්ධශ න් අපි ඊශ   

සාකච්ඡා කළා. ශම් පනත් ශකටුම්පතට බ  ශවන්ශන් ශහොරු. 

[බාධා කිරීම්] ශහොරු තමි  ශම් පනත එනවාට බ  ශවන්ශන්. 
[බාධා කිරීම්] 

 

ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙැන් ශමතුමාට අවසාාාව ශෙන්න.  

 

ගරු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(ேொண்புேிகு விேல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙැන් point of Order ඉවයි . ගරු අධිකයණ හා බන්ධනාගාය 
ප්රතිසිංසාකයණ ඇමතිතුමි . 

 

ගරු තලතා අු වකෝරල මහත්මිය  
(ேொண்புேிகு (திருேதி) தலதொ அத்துமகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 

ගරු කාානා කතුමනි  ශම් අවසාාාශ දී අධිකයණ සිංවිධාන 
(සිංශ ෝධන  පනත් ශකටුම්පත  ඉදපතපත් කයනවා. [බාධා කිරීම්] 

කාලාවශයෝධ (විශ ේෂ්ඨ විධිවිධාන  (සිංශ ෝධන  පනත් ශකටුම්පත 
ඉදපතපත් කයන්ශන් නැහැ. ඒක පසුවට කල් තබනවා. ශම් 
අවසාාාශ දී ෙණ්ඩ නීති සිංග්රහ  (සිංශ ෝධන  පනත් ශකටුම්පත 

හා  අපයාධ නඩු විධාන සිංග්රහ  (සිංශ ෝධන  පනත් ශකටුම්පත 
ඉදපතපත් කයනවා. 

ගරු කාානා කතුමනි  විශ ේෂ්ඨ ්රිපුශගල අධිකයණ පිහිටුවීම 

සඳහා අව ය පනත් ශකටුම්පත් සකසාශකොට ශපබයවාපත මාසශ  
01 ශවනිො ගැසට් පත්ර  මන්න් ප්රකා  ට පත් කළා.  ඒ අනුව එ  
විවාෙ කයන්නට තිබුශණ් මාර්තු මාසශ  0) ශවනිොි . නමුත් 

පාර් ාව හතක් විිනන් ශම  අණ්ඩුක්රම වයවසාාාවට අනනුූලලි  
කි ා ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ ට ඉදපතපත් කයන ලෙ ශපත්සම් නිසා 
විවාෙ  කල් ති න්න ිනදුවුණා. ඊට පසුව ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ  අපට 

ෙන්වා එවූ ින පව සිංශ ෝධන සහිතව  -ඒ ශවනසාකම් සහිතව- තමි  
අෙ ඉදපතපත් කයන්ශන්. ඒ වාශේම සාපයාධී අපයාධ ක ව සා 
සීමාව ෙණ්ඩ නීති සිංග්රහශ  සඳහන් ආකාය ට ව ස අවුරුදු 8 ිනට 
අවුරුදු 2( ෙක්වා වැඩි කිරීමත්  ඒ සඳහා අව ය කයන විධිවිධාන 

අපයාධ නඩු විධිවිධාන සිංග්රහ ට අනුව සිංශ ෝධන කයන නිසාත් 
ශම් පනත් ශකටුම්පත් තුනම අෙ ඉදපතපත් කයනවා. ගරු 
කාානා කතුමනි  ශම් සම්බන්ධශ න් මා පසුවට කාා කයන්න 

බලාශපොශයොත්තු ශවන අතය  ශම් අවසාාාශ දී අධිකයණ හා 
බන්ධනාගාය ප්රතිසිංසාකයණ ගරු නිශ ෝජය අමාතයතුමා අව ය 
ඉදපතපත් කිරීම කයනවා ඇති. 

 
ප්රශ්නනය සභාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු නිශ ෝජය අමාතයතුමා. 
 

ගරු දිවන්ෂන ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු දශන්ෂ්ඨා ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 

 

ගරු දිවන්ෂන ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I went to the Supreme Court and challenged the 

Judicature (Amendment) Bill. The Determination of the 
Supreme Court read by you is in the Hansard of 03rd 
April, 2018.  

 

මම නඟන ප්ර ාන  ශම ි . ගරු කාානා කතුමාශේ 
තීයණ ක් අපි බලාශපොශයොත්තු ශවනවා. ශමොකෙ  අධිකයණශ  
සාවාධීනත්ව  ආණ්ඩුක්රම වයවසාාාශ  මූලික අිංග ක්. එ  

ශවනසකට  භාජන  ශවනවා නම් ජනමත විචායණ කට  ා ුතතු  
කි න ශෙ   එම වගන්තිවල අඩිංගු ශකො ටසක්. එම නිසා 
ආණ්ඩුක්රම වයවසාාාශ  වචන ක් ශහෝ ශවනසා  කයනවා  නම්  

තුශනන් ශෙකක ඡන්ෙ ක් අව යි . ප්ර ාන   ඒකි . ආණ්ඩුක්රම 
වයවසාාාශ   ම් කිින වචන ක් ශවනසා කයනවා නම්  තුශනන් 
ශෙකක ඡන්ෙ ක් අව යි . ගරු කාානා කතුමනි   ඒ පිිබඳව 
ඔබතුමාශේ නිශ ෙනශ ම -Determination of the Supreme 

Court- ශමශහම  තිශබනවා.  
I quote: 

“The amending section 12A (2) of the Bill requires the Judicial 
Service Commission to nominate judges to the Permanent High 
Court at Bar. This is inconsistent with the article 154 (P) 2 of the 
Constitution and an amendment is required to be made to the 
Constitution to give effect to section-” 

 
ශමහි කි න්ශන් ආණ්ඩුක්රම වයවසාාාව සිංශ ෝධන     

කයන්න කි ලාි . ෙැන් ආණ්ඩුව හෙන්ශන්  ආණ්ඩුක්රම වයවසාාාව 
සිංශ ෝධන  කයන්න  කි ා ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ  දී  තිශබන 
නිශ ෝග  ක්රි ාත්මක කයනවා ශවනුවට  ශම් පනත් ශකටුම්පශත් 

වගන්ති තුින් ආණ්ඩුක්රම වයවසාාාව සිංශ ෝධන  කයනවා.   

 
ගරු අජිත් පී. වපවර්රා මහතා  
(ேொண்புேிகு அஜித் பீ. தபமரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කාානා කතුමනි  - 

 
ගරු දිවන්ෂන ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා ශරේෂ්ඨාධාධිකයණශ  ශනොශවි ශන්. ආණ්ඩුව ඉදපතපත් 

කළ අධිකයණ සිංවිධාන (සිංශ ෝධන  පනත් ශකටුම්පතට 
ශරේෂ්ඨාධාධිකයණශ  අග්රවිනි ාච කායතුමාශේ බලතල ඔක්ශකොම 
උදුයා  ගන්න හැදුවා. ගරු ඇමතිතුමා High Court  පත් කයන්නට 

හැදුවා. දනපතා නඩු අහලා; නීතිඥ න්ට නඩු අහන තැනින් 
ශසලශවන්න බැපත විධි ට ශවන උසාවි කට  න්නට බැහැ කි ා 
නීති ක් ශගශනන්න හැදුවා. ඒවා තමි   ඔබතුමන්ලා ඉදපතපත් 
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කශළේ.  කි වා බලන්න. ශම්වා තමි   තවම ඔබතුමා පනත් 

ශකටුම්පශත් ඉදපතපත් කය තිශබන්ශන්. මම ගරු 
කාානා කතුමාශගන් බයපතළ ප්ර ාන ක් අහනවා. 

 

ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අහන්න. අහන්න.  

 
ගරු දිවන්ෂන ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ආණ්ඩුක්රම වයවසාාාව පිිබඳව ප්ර ාන ක් තමි  අහන්ශන්. 

ආණ්ඩුක්රම වයවසාාාව සිංශ ෝධන  කළ හැකි ක්රම ක් තිශබනවා. 
ඒ ගැන මත ශේෙ ක් නැහැ. ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ ත් ඒක කි ා 
තිශබනවා.  

නමුත් ආණ්ඩුක්රම වයවසාාාව සිංශ ෝධන  කිරීම  වක්ර 
ආකාය කින් පනත් ශකටුම්පතකට ශගශනන සිංශ ෝධන තුින් 
කළ හැකිෙ කි න ප්ර ාන ි   ඔබතුමා හමුශ  තිශබන්ශන්. ඒ ගැන 

තීන්දුවක් ප්රකා  කයන ශලස ගරු කාානා කතුමාශගන් ඉල්ලා 
ිනටිනවා. 

 
ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කාානා කතුමනි  අපි ශරේෂ්ඨාධාධිකයණශ  තීන්දුව ගැන 
ෙන්නවා. අපි ඒ අනුව කටුතතු කයනවා. ඒ අනුව අව ය වගන්ති 

අපි සිංශ ෝධන  කයනවා.  

ශම්ක පාර්ලිශම්න්තුශ  හැම ොම වාශේ ිනදුවන ශෙ ක්. හැම 
ොම ශම් වාශේ ශශවල් අහනවා. 

 
ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම නීති උපශෙසා ලබා ගත්තා. ඒ අනුව ඒ සහතික  මට 
ආණ්ඩුශවන් ලැශබනවා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(ேொண்புேிகு விேல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විමල් වීයවිං  මැතිතුමනි  ඔබතුමාට එක් අවසාාාවක් ලබා 
ශෙන්නම්. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(ேொண்புேிகு விேல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කාානා කතුමනි  ගරු දශන්ෂ්ඨා ගුණවර්ධන මැතිතුමා මතු 

කළ ප්ර ාන  ඉතා වලිංගු එකක්. 

 
ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක හපත. ඒකට  පිිතුයක් දුන්නා.  

ගරු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(ேொண்புேிகு விேல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඒ කි න්ශන් ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ  දීලා තිශබන කරුණු ෙැක්වීම 
අනුව ශම් තුින් කයන්න  න්ශන් ආණ්ඩුක්රම වයවසාාාවට 
බලපාන සිංශ ෝධන ක්. 

 

ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ගැන කි න්න අවසාාාව ශෙන්නම්. 
 

ගරු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(ேொண்புேிகு விேல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඒ සිංශ ෝධන ශේන්ශන් නැහැි  කි ලා ශකොශහොමෙ 
කි න්ශන්? 
 

ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ කායණ  කි න්න අවසාාාව දුන්නා.  
 

ගරු අජිත් පී. වපවර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 

බලශ්ක්ති රාජය අමාතයු මා) 
(ேொண்புேிகு அஜித் பீ. தபமரரொ - ேின்வலு ேற்றும் 

புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி இரொஜொங்க அமேச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - State Minister of Power and 
Renewable Energy) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
There is a point of Order being raised by the Hon. 

Ajith P. Perera.  
 

ගරු අජිත් පී. වපවර්රා මහතා  
(ேொண்புேிகு அஜித் பீ. தபமரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු කාානා කතුමනි  අශප් ශජයෂ්ඨාධ මන්ත්රීතුමකු වන දශන්ෂ්ඨා 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ තීන්දුශ  2)වන පිටුශ  
ශෙවන ශේෙශ  මුල් ශකොටස කිශ  වා. හැබැි   එතුමා එහි 

අන්තිම වාකය කිශ  ශ  නැහැ. 

එහි ශමශසේ සඳහන් වනවා: 

"However, if 12A (2) of the Bill is removed and Article 154P (2) 
remains as it is this inconsistency will cease."  

ගරු කාානා කතුමනි  ඒ අනුව ශබොශහොම පැහැදලිව 
ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ තීන්දුශ  තිශබන නිර්ශශ  ට අනුව නීතිපතිතුමා 

අොළ සිංශ ෝධන  කයලා තිශබනවා. ඒ අනුව පළාත්බෙ 
මහාධිකයණ න්ට බල  ලැශබන ආකාය ට; ඒ වාශේම ඒ පත් 
කිරීශම් බල  මුල් ආණ්ඩුක්රම වයවසාාාශ  තිශබන ක්රම ටම 

තබමින් තමි  ශම් සිංශ ෝධන ඉදපතපත් කයලා තිශබන්ශන්. ඒ 
අනුව ශම් කායණ  පිිබඳව ින  ට 200ක්ම ගරු කයලා 
තිශබනවා. 

 

ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම ඒක ශසො ා බැපවවා.  

අධිකයණ හා බන්ධනාගාය ප්රතිසිංසාකයණ නිශ ෝජය 
අමාතයතුමා. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

[අ.භා.2.(8] 

 

ගරු එච්.ආර්. සාරරණ දුෂනමන්ත මහතා (අධිකරණ හා 
බන්ධනාගාර ප්රතිසංසනකරණ නිවයෝජය අමාතයු මා)  
(ேொண்புேிகு எச்.ஆர். சொரதீ துஷ்ேந்த - நீதி ேற்றும் 

சிமறச்சொமலகள் ேறுசீரமேப்பு பிரதி  அமேச்சர்) 

(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha - Deputy Minister of 
Justice and Prison Reforms) 

ගරු කාානා කතුමනි  විශ ේෂ්ඨශ න්ම අෙ ෙවශසේ ෙණ්ඩ නීති 

සිංග්රහ ට සිංශ ෝධන  ඒ වා ශේම අපයාධ නඩු විධාන සිංග්රහ  
පනතට සිංශ ෝධන  ඒ වාශේම අධිකයණ සිංවිධාන පනතට 
සිංශ ෝධන ශගන එනවා. පසුගි  කාල සීමාව තුළ ශම් කායණා 
සම්බන්ධශ න් -විශ ේෂ්ඨශ න්ම අධිකයණ සිංවිධාන පනශත් 

සිංශ ෝධන සම්බන්ධශ න්- ශපත්සම් ගණනාවක් 
ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ ට ඉදපතපත් වුණා. ඒ අනුව ශරේෂ්ඨාධාධිකයණශ  
තීන්දුව පිිබඳව මම මුලින්ම වචන ක් කිව ුතතුි . ඒ අනුව මා 

2)වන පිටුශ  ශම් ශකොටස කි වන්න කැමැතිි . එහි ශමශසේ 
සඳහන් වනවා: 

 
“We determine that section 12A (1) of the Bill is inconsistent 
with the article 154P (3) (a) of the Constitution and an 
amendment is required to be made to the Constitution to give 
effect to the section 12 A (1) of the Bill. This requires the 

Bill to be passed by a two-third majority. However, if the 
jurisdiction is conferred on the High Court of  Provinces 
under article 154P (3) (c) like in Act No. 10 of 1996 and Act 
No. 54 of 2006 this amending section will cease to be 

inconsistent.”  

මම හිතන විධි ට ශම් ආකාය ටම සිංශ ෝධන තුනක් පිිබඳව 
ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ තීන්දුශ  සඳහන් කයලා තිශබනවා. එම නිසා,  
ශම් විවාෙ  ඉදපත ට කයශගන  ාමට කිින ප්ර ාන ක් ශවන්ශන් 
නැහැි  කි ලා මම හිතනවා.  

විශ ේෂ්ඨශ න්ම පසුගි  කාල සීමාව තුළ වාශේම විවිධ යජ න් 
තිබුණු කාල සීමාවන් තුළ නඩු ප්රමාෙ  පිිබඳව දගින් දගටම කාා 
කළා ගරු කාානා කතුමනි. නීතිපති ශෙපාර්තශම්න්තුශ  තිශබන 
ප්ර ාන පිිබඳව ශබොශහෝ ශෙශනක් කාා කළා. සමහය ශ ලාවට 
නඩුව ශගොනු කයන දනශ  ිනට නඩුව අසන පළමුවන නඩු දන  
ෙක්වා මාස ගණනාවක් ගතවීශම් ක්රමශ ෙ ක් අශප් යශට් පසුගි  
කාලශ  ඇති වුණා. එ ට ශහේතු වුශණ් නඩු එකතුවීම, අධිකයණ 
පශධති  තුළ තිබුණු ප්ර ාන යාශි  සහ ශභෞතික සම්පත් හිඟ  
ඇතුළු අශනකුත් ප්ර ානි . අධිකයණ ක්ශෂ්ඨේත්ර  ගැන කාා කයන 
විට අෙ තිශබන බයපතළම විශ චන  කුමක්ෙ? බයපතළම 
විශ චන  තිශබන්ශන් නඩු කටුතතු ප්රමාෙ  පිිබඳවි . නඩු 
කටුතතු ප්රමාෙ  කි න්ශන්  ම්කිින විශ ේෂ්ඨ නඩුවක් ශහෝ ිනශධි 
ොම ක් පමණක් ශනොශවි . අෙ ශබොශහෝ ශ ලාවට ඉඩම් නඩුවක 
තීන්දුව, තීයණ  ලැශබන ශකොට පයම්පයා කිහිප ක් ගිහින්. එම 
නිසා නඩු කටුතතුවලට සහභාගි ශවන්ශන් නැතිව අධිකයණ 
ක්රි ාොම  මඟ හපතන පිපතස අෙ අශප් යශට් වැඩි ශවලා තිශබනවා. 
ුතක්ති  පිනඳවාලීශම් ක්රි ාොම  කාර් ක්ෂ්ඨම කිරීශම් 
වැඩකටුතත්ත  අධිකයණ අමාත්  ාිං ශ  වගීමමක් ශවනවා. ඒ 
ක්රි ාොම  ඒ ආකායශ න් ඉදපත ට රැශගන  ාම සඳහා ශම් 
සිංශ ෝධන අතයව ය කායණා බවට පත් ශවලා තිශබනවා.  

ගරු කාානා කතුමනි, අෙ යශට් විවිධ මාතෘකා පිිබඳව කාා 
ශවනවා. අපි තමුන්නාන්ශසේලාට මතක් කයන්නට ඕනෑ, ශමොන 
යජ   ටශත් පැවති ත් ශම් සමාජ ට  ම්කිින අකටුතතුකමක් 
ශවනවා නම්, සමාජශ  ජනතාව අතය බයපතළ සාකච්ඡාවක් ිනශධ 
ශවනවා නම්, මහ ජනතාවශේ අශප්ක්ෂ්ඨා භිංගත්ව  තුයන් කිරීම 
සඳහා ජනතාවශේ වි ාවාස  වැඩි වැඩිශ න් දනා ගන්නා වූ 
අධිකයණ ක් යමශ ෙ ක් අශප් යශට් සාාාපිත කිරීම අපි 
ින පවශෙනාශේම වගීමමක් හැටි ට සැලකි  ුතතු බව.  

ශම් අධිකයණ සිංවිධාන පනත් ශකටුම්පතට අොළ සිංශ ෝධන 

පිිබඳව අපි කාා බහ කයන්නට පටන් ගත්ශත් අෙ ඊශ  

ශනොශවි . විශ ේෂ්ඨශ න් මම මතක් කයන්නට ඕනෑ, "ආණ්ඩුක් යම 

   වසාාාශ  105. (1) (ඇ) වයවසාාාව  ටශත් පිහිටුවීමට නි මිත 

මහාධිකයණ "  න ිනයසාතල   ටශත් අපි 2017 ශනොවැම්බර් 
මස 05ශවනි දන අමාතය මණ්ඩල සිංශශ  ක් ඉදපතපත් කළ බව. 

2017 ශනොවැම්බර් 07ශවනි ො ශම් සඳහා අනුමැති  ලැබුණා. එො 

ඉඳලා ශම් සම්බන්ධශ න් ශනොශ කුත්  ගැඹුරු සාකච්ඡා වාශේම, 

ආණ්ඩුක්රම වයවසාාාවට තිශබන අොළත්ව  ආදී කරුණු ගැන 

තර්ක විතර්ක යාශි ක් අශප් යශට් ශගොඩ නැඟුණා. එශහම 

වටපිටාවක් ඇතුශළේ තමි  අෙ අපට පාර්ලිශම්න්තුවට ශම් පනත් 

ශකටුම්පත ඉදපතපත් කයන්නට හැකි ාව ලැබුශණ්.  

පනත් ශකටුම්පශත් තිශබන සෑම කායණ ක් ගැනම මම 

අෙහසා ෙක්වන්නට  න්ශන් නැහැ. නමුත් පැහැදලිව කි න්නට 

ඕනෑ, ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ තීන්දුවත් සමඟ ඇති කයන ශම් සාථිය 

ත්රීපුශගල මහාධිකයණ තුින් අපි අශප්ක්ෂ්ඨා කයන මූලිකම අයමුණ 

වනුශ  අධිකයණශ  සාවාධීනත්ව  ඒ ආකාය ටම පවත්වාශගන 

 ාම බව. පසුගි  වසය ශෙක, තුනක කාල  තුළ අධිකයණශ  
සාවාධීනත්ව  පිිබඳව අශප් යශට් ජනතාවට ප්රසාෙ කින් ුතතුව 

කාා කයන්නට පුළුවන් තත්ත්ව ක් අපි ඇති කයලා තිශබනවා. ඒ 

තත්ත්ව  ඉදපත ට ශගන ාම තුළ පමණි , මහ ජනතාවට 

අධිකයණ පශධති  පිිබඳව, නීතිශ  ආධිපත්    පිිබඳව, ශම් 

ින පව කරුණු කායණා පිිබඳව වි ාවාස ක් ඇති වන විධි ට 

ඉදපත ට  න්නට පුළුවන්කම ලැශබන්ශන්. ඒ නිසා ශමම 

කටුතත්තට අොළ අමාතය මණ්ඩල සිංශශ  ට අනුමැති  ලබා 
ගත් පසුව ශම් වැඩ කටුතතු ඉදපත ටම කයශගන ගි ා. ඒ  ටශත්  

අවසාන ව ශ න් අෙ අපට ශම් පනත් ශකටුම්පත ඉදපතපත් 

කයන්නට පුළුවන් ශවලා තිශබනවා. ශම් පනත් ශකටුම්පත 

ඉදපතපත් කයන්නට සූොනම් වන විට නීතිපතිවය ා හා අල්ලසා ශහෝ 

දූෂ්ඨණ ශචෝෙනා විමර් න ශකොමිෂ්ඨන් සභාශ  අධයක්ෂ්ඨ 

ජනයාල්වය ා  න ශෙපළට පමණක් නඩු කටුතතු තීන්දු කිරීශම් 

හැකි ාව තිශබනවාෙ කි න සාධක  පිිබඳව සමහය අ  කාා 
බහ කළා.  

ගරු කාානා කතුමනි, ශමම කටුතතු පිිබඳ අවසන් තීන්දුව 

ගනු ලබන්ශන් අග්රවිනි ාච කායතුමා විිනන් කි න කායණ  අපි 

ශබොශහොම පැහැදලිව කි න්න ඕනෑ. ශමම අධිකයණ ශමොන 

විධිශ  නඩු කටුතතු ශගන  ෑමටෙ, ඒ නඩු කටුතතු ඉදපත ට 

පවත්වා ශගන  ෑමට අව ය කුමන වටපිටාවක් ශම් තුළ 
නිර්මාණ  කළ ුතතුෙ කි න කායණාව පිිබඳ තීන්දු ගන්ශන් 

අග්රවිනි ාච කායතුමාි . ඒ ඔසාශසේ අධිකයණශ  සාවාධීනත්ව  

පිිබඳ ජනතා වි ාවාස  තවදුටත් පවත්වා ගැනීමට අපට 

පුළුවන්කම ලැශබනවා. විශ ේෂ්ඨශ න්ම වයෙක සාවභාව , 

බයපතළකම හා සිංීමර්ණතාව, වයෙ ිනදු කිරීශම් හා ඒ සම්බන්ධ 

අවසාාානුගත කරුණු, අවසාාාශවෝචිත පපතද වින්දත ා ශහෝ යජ  

මත අපයාධශ  බලපෑම සහ ුතක්තිශ   හපත පිිසස ශහෝ ශපොදු 
ශහෝ ජාතික අභිලාෂ්ඨශ  ප්රමාණාත්මකභාව   නාදී අයමුණුගත 

නිර්ණා ක සැලකිල්ලට ගනිමින් තමි  ්රිපුශගල මහාධිකයණවල 

ශමම නඩු කටුතතු අසන්නට අව ය කරුණු කායණා ින ල්ල ඉෂ්ඨාට 

ිනශධ කයශගන  න්ශන්. ඒ වාශේම දන 18ක් ඇතුළත අභි ාචනා 

කිරීමටත් අවසාාාවක් තිශබනවා. ඒ සඳහා වන 

අභි ාචනාධිකයණ ට විනි ාච කායවරුන් පත් කයන්ශන්ත් 

අග්රවිනි ාච කායතුමාි . එම නිසා අපට කිින සැක ක් නැහැ. අපි 
ින පවශෙනා බලාශපොශයොත්තු ශවන විංචාව, දූෂ්ඨණ  පිටු ෙැීමම 

සඳහා, ඒ වාශේම බයපතළ මූලය විංචා ශමොන අවධිශ  ිනදු වුණත් 

ඒ සඳහා  ජනතාව ශවනුශවන් සාධායණ  ඉෂ්ඨාට ිනශධ කිරීම සඳහා 

අව ය වටපිටාවක් තමි  අපි ශම් ඔසාශසේ සකසා කයශගන  න්ශන්.  

71 72 
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අපයාධ ක වගීමම ෙැරීශම් ව සා සීමාව අෙ වන විට ඉහළ 
නිංවා තිශබනවා. අශප් යශට් නීති  අනුව අපයාධ ක වගීමම 
ෙැරීශම් ව සා සීමාව අවුරුදු 8 ශවනවා. නමුත් ශබොශහෝ යටවල 
ළමි න්ශේ මානිනකත්ව  ශෙස බලා එ  ව ස අවුරුදු 21 ිනට 2( 
ෙක්වා සීමාශ  තබා තමි  එම කටුතත්ත ශකශයන්ශන්. එම නිසා 
ශම් සම්බන්ධශ නුත් අෙ සිංශ ෝධන ක් ශගන එනවා.  අපි ශම් 
පනත් ශකටුම්පත් ින ල්ල සම්මත කය ගැනීම තුින් අවසානශ  
බලාශපොශයොත්තු වන්ශන් ජනතා බලාශපොයාත්තු ඉටු කිරීමි . අපි 
සෑම ශෙ ක්ම කල්පනා කය බැලි  ුතත්ශත් ජනතාවශේ පැත්ශත් 
ිනටි . 

අෙ අධිකයණ ක්රි ාොම කට සම්බන්ධ වූ විට නඩු විභාග සඳහා 
කල් ලබා ගැනීම නිසා වි ාල ව ශ න් මුෙල් වැ  වීම සහ තවත් 
ශනොශ කුත් ගැටපව පැන නන්න බව තමුන්නාන්ශසේලා ෙන්නවා. 
එම නිසා මහජනතාව ශවනුශවන් දනපතා නඩු ඇසීශම් ක්රමශ ෙ  
 ිත් ක්රි ාත්මක කිරීම ඉෂ්ඨාට ිනශධ කය දීශම් වගීමම අපි 
ින පවශෙනාටම පැවරී තිශබනවා. ශම් අනුව නීතිඥ මහත්වරුන්ට 
නඩු කටුතතු සඳහා අනව ය කාල ක් ලබා ගන්නට බැහැ. එම 
නිසා අවුරුදු ගණනාවක්, පයම්පයා ගණනාවක් ඉදපත ට ඇශෙන 
ශම් නඩු ටික ඉක්මනින් අවසන් කිරීමට ජනතාව ශවනුශවන් ඒ 
තීන්දුව ගන්න අපි බලාශයොත්තු ශවනවා.  

අධිකයණ ක්රි ාොම  කාර් ක්ෂ්ඨම කිරීමට නීතිපති 
ශෙපාර්තශම්න්තුව ඇතුළු අධිකයණ ක්ශෂ්ඨේත්රශ  තිශබන අශනකුත් 
ආ තනත් කාර් ක්ෂ්ඨම කළ ුතතුි ; නීතිපති ශෙපාර්තශම්න්තුව නීති 
ක්ශෂ්ඨේත්රශ  ආකර්ෂ්ඨණී  තැනක් කළ ුතතුි . කවුරු ශකොශහොම 
කි වත් අපි ශම් පිිබඳව ප්රාශ ෝගිකව කල්පනා කය බැලි  ුතතුි . 
පසුගි  කාල සීමාව තුළ යජශ  නීතිඥ මහත්වරුන්ශේ ශ තන 
සම්බන්ධශ න්  නිර්ශශ  ක්රි ාත්මක කය වැඩ කටුතතු යාශි ක් 
කයශගන ගි ා. ඉදපත කාල  තුළ යජශ  නීතිඥවරුන් වි ාල 
සිංඛ්යාවක් බඳවා ගැනීමට අව ය වටපිටාව අපි සකසා කයශගන 
 නවා.  

අෙ යජශ  යස පරීක්ෂ්ඨක ශෙපාර්තශම්න්තුශ  ඵලොි තාව 
ින  ට 200ක් තයම් ආසන්න අග ක් අයශගන තිශබනවා. 
මහාධිකයණ විනි ාච කායතුමන්ලාශේ සිංඛ්යාව වැඩි කිරීමට 
අව ය කටුතතු කයශගන  නවා. ශම් සමසාත ක්රි ාොම  ශගොඩ 
නැඟීම තුළ පමණි  නඩු කටුතතු ප්රමාෙ  වැළක්වා ගැනීමට අපට 
අවසාාාව තිශබන්ශන්. ඒ නිසා වැෙගත් පනත් ශකටුම්පත් 
කිහිප ක් ඉදපතපත් කය තිශබන ශම් අවසාාාශ , ඒ සඳහා 
අනුමැති  ලබා ශශවි කි ා අපි බලාශපොශයොත්තු ශවනවා. ශම් මාස 
කිහිප  ඇතුළත ශම් සම්බන්ධශ න් ශනොශ කුත් අෙහසා ලබා 
දීලා, විශ ේෂ්ඨශ න් බයපතළම ප්ර ාන  බවට පත් ශවලා තිබුණු "ශම් 
ක්රි ාොම ට ශශ පාලන අත ශපවීමක්  ඉදපතපත් ශ විෙ?" කි න 
සැක  තුයන් කයන්නට අප ින පව ශෙනාට පුළුවන්කම ලැබී 
තිශබනවා. ඒ තුළ යශට් ජනතාවශේ වි ාවාස  ශගොඩ නඟා ශගන 
ඉක්මනටම ින පව ශෙනාශේම නඩු කටුතතු ටික විසඳා අවසාන 
කය, අධිකයණ  ශකශයහි ජනතාවශේ වි ාවාස  තව දුයටත් වැඩි 
දුතණු කයමුි  කි න කායණාව මතක් කයමින් මා නවතිනවා. 
ශබොශහොම සාතුතිි . 
 

ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ශබොශහොම සාතුතිි .  

ශම් අවසාාාශ දී කායණ ක් පිිබඳව පැහැදලි කිරීමක් 
කයන්න ඕනෑ. "බී" නිශ ෙන  ඉදපතපත් කිරීශම්දී මා සඳහන් 
කශළේ, "ශමම පනත් ශකටුම්පත ආණ්ඩුක්රම වයවසාාාවට 
අනනුූලල ශනොවන බවට ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ  තීයණ  කය ඇත." 
 නුශවනුි . ඒක ඒ අවසාාාශ  නිවැයදව ඇසුණාෙ කි ා සැක 
සහිත නිසාි  මා නැවත මතක් කශළේ.  

මීළඟට, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තියන් මන්ත්රීතුමා.  

[2.00p.m.] 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(ேொண்புேிகு எம்.ஏ. சுேந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you, Sir, for the opportunity to say a few words 

in respect of the important Amendments that are being 
brought before this House today, particularly the 
Amendment that is being sought to be made to the 
Judicature Act, by which a Permanent High Court of Trial 
at Bar is to be established to try certain categories of 
cases which, in the interest of justice and in the present 
circumstances, require to be expeditiously concluded.  

The law's delays have been the bane of our judicial 
system for so long. Therefore, even in the criminal justice 
system, the accused in very serious cases have often 
escaped due punishment making use of the law's delays 
and over a period of time, sometimes, it also results in 
them being pronounced "not guilty" due to unavailability 
of witnesses et cetera. If a trial happens 10 or 15 years 
after the incident, invariably even eyewitnesses, 
sometimes, are not among the living and documentary 
evidence also goes missing. These are our experiences 
when long delays happen in the process of the criminal 
justice system.  

So, this Amendment that has been brought is timely 
because there is a clamour, an expectation in the country 
that certain types of offences, by which the country’s 
economy has been weakened and certain categories of 
offences that have been committed with impunity, are not 
being taken up and pursued. Particularly, if crimes that 
have been committed by persons in political authority are 
not taken up in a timely manner, invariably they drag it 
until there is a change of regime and then, once they are 
back in the saddle, they ensure that the process is 
stultified permanently. So, this has been, I think, one of 
the biggest reasons why corruption at the highest levels in 
this country has never been effectively addressed. A 
Parliament term of five years or even six years, as we had 
previously, is not enough to conclude serious trials 
involving political bigwigs. Our country also has a history 
of changing regimes and when there is a change, a change 
of the guard, they escape permanently.  

This Government came with a very specific mandate 
to address the issue of corruption, to deal with corrupt 
politicians in particular, bring them before the law and 
ensure that the due course of justice is followed. 
Unfortunately, three years after the change happened, 
there has been only one conviction, which has also been 
subject to an appeal. In our system, generally, we have 
two appeals. We can envisage the lapse of another decade 
or so before finality is reached even with regard to that 
one conviction.  

 

ගරු අරුන්දික ප්රනාන්දු මහතා  
(ேொண்புேிகு அருந்திக்க பர்னொந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ගරු කාානා කතුමනි  ශමතුමාශගන් ප්ර ාන ක් අහන්න 
පුළුවන්ෙ? 
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ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(ேொண்புேிகு எம்.ஏ. சுேந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
No. I am not giving way, Sir. 
 

ගරු අරුන්දික ප්රනාන්දු මහතා  
(ேொண்புேிகு அருந்திக்க பர்னொந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 
I just want to ask a question.  
 

ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
If it is a point of Order that you are raising, I can allow 

you. But, otherwise, do not take his time.  
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(ேொண்புேிகு எம்.ஏ. சுேந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Sir, I am not giving way. I am sorry. 
 

ගරු අරුන්දික ප්රනාන්දු මහතා  
(ேொண்புேிகு அருந்திக்க பர்னொந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 
Just one small question. 
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(ேொண்புேிகு எம்.ஏ. சுேந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Sir, I am not giving way. He does not understand -  
 

ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
If it is a point of Order, I can allow you. But, 

otherwise, Hon.Sumanthiran can go ahead. 
 

ගරු අරුන්දික ප්රනාන්දු මහතා  
(ேொண்புேிகு அருந்திக்க பர்னொந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 
Hon. Member, what I want to ask you is, do you not 

think that you all are taking over the power which had 
been given to the Provincial Councils? 

 

ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Hon. Aeunsika Fernando, why do you not raise that 

when participating in the Debate? Go ahead, Hon. 
Sumanthiran. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(ேொண்புேிகு எம்.ஏ. சுேந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
So, Sir, this is the history, as I said, of the criminal 

justice system, which had become ineffective due to these 
long delays.  

I want to cite one or two examples. There are 
examples under the ordinary laws. But, even in cases filed 
under the Prevention of Terrorism Act, which is a special 
law under which prosecutions happen fast or are supposed 
to happen in a faster pace primarily because of the fact 
that confessions are used as admissible evidence, we find 
trials not concluding for 20 years. One good example is 

the case of the attempted murder of the former President 
Madam Chandrika Bandaranaike Kumaratunga. It took 
17 long years for that case to conclude. So, even in 
respect of the first citizen of this country - when she was 
the President, an attempt was made on her life - for the 
State to prosecute the suspects, it took 17 years, to get a 
judgment even in the original court.  

Here, I want to raise another issue. There was a 
couple, a Hindu priest and his wife, who were accused 
among the several accused in that case. The man was 
convicted and received sentences running consecutively 
for several hundreds of years. But, the wife was acquitted 
of all charges. After 17 years, she was acquitted and in all 
those 17 years, she was in remand. She, now, has to get 
treatment for mental health. This is just one example 
where even with regard to the so-called "victim", it took 
17 long years for justice. But, with regard to the suspects 
also severe injustice was made. I cite this example 
because it is a poignant one to be able to point out that 
from all sides, people have suffered because of these long 
law's delays. So, it is not in the interest of anyone or in 
the interest of any orderly society for cases, particularly 
serious criminal cases, to drag on like this.  

Now I must commend some of the petitioners who 
went before the Supreme Court challenging the 
provisions of this Bill.  I  must also disclose the fact that I 
appeared myself in this matter for certain interventions 
and supported the provisions of the Bill.  Some of the 
petitioners raised a very important question, that it 
violated the Thirteenth Amendment. They raised the issue 
that after the Thirteenth Amendment to the Constitution, 
the original criminal jurisdiction in a particular province 
lay only with the Provincial High Court and not the High 
Court of Sri Lanka. That seems to be the case and I think 
the Supreme Court  also has upheld that provision.  So, 
all of those who challenged this Bill, thank you for 
strengthening devolution. All these years we thought 
there was no devolution of judicial power, but now you 
have gone to court and established that judicial power is 
also devolved under our Constitution. Be that as it may. 
That change is being made  in the Committee Stage 
Amendments,  that it will be before the Provincial High 
Court, because it is the Provincial High Court that has 
jurisdiction over original criminal matters. Until now, 
since 1987, when the Thirteenth Amendment was brought 
in, I do not think that this has been followed. They 
followed a system of judicial zones as a matter of 
administrative practice. But as a matter of constitutional 
position, this had not been followed.  I hope, after this 
Determination, the Attorney General will now follow the 
principle that has been enunciated in this Determination 
and comply with what the Supreme Court has said even 
in respect of all other matters, not necessarily those that 
come under the Permanent High Court at Bar. 

Then, the objections that were raised with regard to 
court not granting postponements and so on, have  all 
been dealt with by the Supreme Court.  These are not new 
provisions. These provisions are there or have been there 
even in respect of certain other matters. Although I am 
not a criminal practitioner, I know criminal practitioners 
know that in respect of jury trials, day-to-day trial is the 
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norm.  Once the jury is constituted, you cannot be 
granting long dates - three months, four months et cetera - 
between dates.  It has to happen day-to-day.  In a sense 
day-to-day trials, particularly in criminal matters - it 
applies to civil matters also- is essential because even if it 
is one judge hearing the case or it is the jury that is trying 
the case or three judges as in the case of trials-at-bar, they 
should be in a position to remember all of the evidence 
sequentially being placed before them   There is no point 
in having long intervals between trial dates, in between 
which they would have heard another hundred or two 
hundred cases, for it to be humanly possible to remember 
what a particular witness said on the previous date.  A 
witness’s evidence might actually spans several dates and 
it is not possible for even a legally trained judge to keep a 
track of or, remember the demeanor et cetera of a witness.  
They will have to go by proceedings.  So, the whole point 
of a trial in open court, in public, a public hearing, would 
be lost if such is the case.  But here is a provision that is 
being brought, not in all cases, but in certain instances, 
where the Permanent High Court at Bar will hear the 
cases  day-to-day and no one will be the loser as a result 
because even  an accused before that court can actually 
expect, if there are factors in his favour, for the judges to 
remember those factors when they write the judgment.  It 
is so with the prosecution as well.  No one should be able 
to rely on imperfect memory of those who hear the case; 
either judges or jury or whoever it maybe.  A perfect 
memory as much as  possible is essential before 
adjudication is made, I say, particularly in criminal 
matters.  Repeatedly I am saying that, because it is in 
those matters that a person’s personal liberty can be 
deprived by the sentence that is passed.  That is a very 
serious matter, so care must be taken to ensure that every 
bit of evidence that is placed before court is seriously 
addressed, remembered, analyzed, dealt with and 
pronounced upon.   

So, this is the system that is sought to be brought. Not 
just one judge but three judges - three legally trained 
minds - would be addressing that issue.  According to the 
new Amendment that  will be brought in, they will be 
appointed by the Chief Justice himself.   So, there is 
complete independence in the manner of choosing who 
those judges would be in those Permanent High Court at 
Bar and instead of one judge you have three judges 
addressing their minds to the matter.  So, I would say 
great care has been taken to ensure that justice is done, 
that the guilty is punished and also the innocent will not 
be punished, that all legal and factual matters can be dealt 
with fully before the court makes an adjudication  in 
respect of these matters.   

The other is shortening the time for appeals. There can 
be one appeal, but that is sufficient because when you 
have a matter that has been heard by three judges and a 
decision made, there will be no necessity for two appeals, 
and therefore, one appeal to the apex court is more than 
sufficient. Presently, when there has been a trial-at-bar, it 
is a bench of five Supreme Court judges who have to hear 
that appeal. So, you would have had three judges at the 
level of High Court and if there is an appeal, five judges 
at the highest level who heard the case before a final 
decision is made.  

So, there is nothing to really complain about this 
institution that is being set up. It cannot be called “witch-
hunt” by any means. It is designed in the best interest of 
disposing serious issues bringing the crimes before court 
and the courts to make an adjudication on that, but also all 
rights that accused before court have hitherto enjoyed will 
continue to be theirs. There is nothing that is being taken 
away in this special process. As for myself, I commend 
the move by the Hon. Minister of Justice for having 
brought in this important Amendment through which 
Permanent High Courts at Bar can be set up in every 
province or in certain provinces where that is required.  

I also want to place on record the work that was done 
in this respect by the previous Minister of Justice who is 
here, the directions that he gave, and the Sectoral 
Oversight Committee which worked on this process and 
all Members in that Committee who gave off their time 
and had long discussions with the various institutions 
before this draft Bill was approved by that Committee. It 
is hoped that the beginning that we envisaged today with 
the establishment of this Permanent High Court at Bar, 
we will see a new chapter dawning in disposal of cases in 
the country dealing with serious crimes, particularly, in 
the area of corruption, bribery and other financial crimes 
and  the impunity that has hitherto been enjoyed by 
various personalities of all political hues, will be brought 
to an end. We can all be proud that this Parliament 
brought in this mechanism and established this Permanent 
High Court at Bar which would render justice to all. 

Thank you.  

 
ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහොම සාතුතිි . ඊළඟට  ගරු උෙ  ප්රභාත් ගම්මන්පිල 
මන්ත්රීතුමා.  

ඊට ප්රාම  ගරු නිශ ෝජය කායක සභාපතිතුමා මූලාසන  
සඳහා පැමිශණනවා ඇති.  

 
අනු රුව ගරු කාානායකු මා මූලාසනවයන් ඉවත්  දවයන්, 

නිවයෝජය කාරක සභාපතිු මා  [ගරු වසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් 

මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள் அக்கிரொசனத் 

தினின்று அகலமவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்  

[ேொண்புேிகு தசல்வம் அமடக்கலநொதன்]  தமலமே வகித்தொர்கள். 

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

 
ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපතිු මා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you can commence your speech. 
 
[අ.භා 1.11] 
 

ගරු උදය ප්රභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(ேொண்புேிகு உதய பிரபொத் கம்ேன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු නිශ ෝජය කායක සභාපතිතුමනි  "ුතක්ති  ඉටු වීම 

පමණක් ප්රමාණවත් නැත. ුතක්ති  ඉටු වන බව ශපනි  ුතතු " 
කි න එක ුතක්ති  පිනඳලීශම් ක්රි ාවලිශ  අති ි න්ම වැෙගත් 

77 78 



පාර්ලිශම්න්තුව 

මූලධර්ම ක් විධි ට අපි ෙකිනවා. එම මූලධර්ම  ශම් පනත් 
ශකටුම්පත හයහා කුමන ආකායශ න් උල්ලිංඝන  වන්ශන්ෙ 
 න්න පිිබඳව අශප් අවධාන  අෙ ශ ොමු කළ ුතතුි . ගරු 

නිශ ෝජය කායක සභාපතිතුමනි  ශම් ආණ්ඩුව බල ට ආශ  
විංචාව  දූෂ්ඨණ  වැළැක්වීම පිිබඳ මැතිවයණ වයාපාය කින්. 
ශහොරු අල්ලනවා  කි ලාි  බල ට ආශ .  ශම් ආණ්ඩුව බල ට 

එන්න විධා ක ජනාධිපති ධුය  නැති කයනවා වා ශේ ශශවල් ගැන 
ශනොශවි  කාා කශළේ. "පසු ගි  ආණ්ඩුව දූෂිති   ශම් 
දූෂිත න්ශගන් යට ශකයලා  හ පාලන  ඇති කයනවා" කි න 

ශපොශයොන්දුව තමි  ප්රධාන නි ාමක බලශ ග  බවට පත් කය 
ගත්ශත්.  ශම් ආණ්ඩුව බල ට ඇවිල්ලා වසය තුනහමායක්  න 
ශකොට ශමොකෙ වුශණ්?  අධිශ ගී මාර්ග ඉද කිරීශම් දී  ින  ට 

90ක්ම තිබුශණ් ශකොමිසා කි ලා ඒ ෙවසාවල කි වා. හැබැි   ශම් 
ආණ්ඩුව අධිශ ගී මාර්ග ඉදකයශදී කලින් ආණ්ඩුවටත් වඩා 
පිපතවැ  වැඩිි . හපත නම්  කලින් තිබුණු පිපතවැශ න් ින  ට 20කින් 
කයන්න එපා  ැ.  

වයා  හෙශදී  ගුවන් ශතොටුශපොළවල් හෙශදී  විදුලි බලාගාය 
හෙශදී මහා ෙැවැන්ත ශලස ඉහළ මිලක් ශපන්වා විංචාවල් ිනදු 
කයලා තිශබනවා කි ලා කි වා. ඉන් පසාශසේ ඒවා පිිබඳව කිිනම 

සාකච්ඡාවක් ශම් යශට් නැති වුණා. ඒක නිසා ජනතාව යවට්ටලා  
ශබොරු කි ලා ජනතාවශේ ඡන්ෙ  ශසොයකම් කළා  කි න හැඟීම 
ජනතාවට ඇති වුණා. එො අපි කි ශ  ඇත්ත  කි න එක 

ශකොශහොම හපත ඔප්පු කයලා ශපන්නුශ  නැත්නම් පුිංචි ඡන්ෙශ න් 
ජනතාව දුන් කශන් පහය ඊළඟ මැතිවයණවලදී ශපොපව පහයක් 
බවට පත් ශවන බවට ආණ්ඩුශ  නා ක න්ට සක්සුෙක් ශසේ 

පැහැදලි ශවලා තිශබනවා. ඒක නිසා තමි  කඩිමුඩිශ  ශම් පනත් 
ශකටුම්පත ඉදපතපත් කය තිශබන්ශන්.  

මා මිත්ර සුමන්තියන් මන්ත්රීතුමාත් කාා කළා  දනපතා නඩු 

ඇසීම පිිබඳව. විශ ේෂ්ඨශ න්ම අපි ශම් කායණ  කි න්න ඕනෑ. 
ශම් උපශල්ඛ්නශ  ශපන්වනවා  වැරැද )8ක් පිිබඳව. ශම් වැරැද 
අතය ශසොයකම තිශබනවා. හැබැි   ශසොයකමට වඩා බලවත් 
වයෙක් ශලස ෙකින මිංශකොල්ල  නැහැ. ශම් උපශල්ඛ්න ට 

ශසොයකම ොලා මිංශකොල්ල  නැත්ශත් ඇි ? ශශ පාලන 
පිගැනීශම් උපා  මාර්ග ක් විධි ට ගනිශදී ශශ පාලක න්ට 
එල්ල කළ හැකි  ැි  ිනතන ින පවම වැරැද ටික එකතු කයලා 

තිශබනවා. එවැනි වැරැද )8ක් තිශබනවා. ශම් යශට් විංචාව  දූෂ්ඨණ  
පිිබඳව ප්ර ාන ක් තිශබනවා නම්  බල  අුතතු ශලස පාවිච්චි 
කිරීම පිිබඳ ප්ර ාන ක් තිශබනවා නම්  එම නි ාචිත කායණා 

පමණක් ගත හැකිව තිබුණා. ශශ පාලකශ ක් ශකොශහන් හපත 
ගෑශවන්න ඉඩක් තිශබන ින පවම වැරැද ටික ශම්  උපශල්ඛ්න ට 
ඇතුළත් කයශගන තිශබනවා.  

එතශකොට ශම් ින පවම නඩු අතපතන් කායණා 4ක් පමණක් 
පෙනම් කයශගන ්රිපුශගල මහාධිකයණ ට ශ ොමු කයන්න 
ශමතුමන්ලා බලාශපොශයොත්තු වනවා. මුලින්ම ඒ බල  දීලා 
තිබුශණ්  ආණ්ඩුශ  නිශ ෝජිත න්ශගන් පමණක් සමන්විත ශවලා 

ිනටි ආණ්ඩුක්රම වයවසාාා සභාශවන් පත් කයන  පක්ෂ්ඨග්රාහීත්ව  
පිිබඳ අපීමර්තිමත් ඉතිහාස ක් තිශබන නීතිපතිවය ාට සහ 
විධා ක  විිනන් සෘජුව පත් කයන අල්ලසා ශහෝ දූෂ්ඨණ              

ශචෝෙනා විමර් න ශකොමිසශම් අධයක්ෂ්ඨ ජනයාල්වය ාටි . 
ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ  ඉදපතශ  ශම  අභිශ ෝග ට ලක්වුණා. 
නීතිපතිවය ාශගන් අග්රවිනි ාච කායතුමාට ඉදපතපත් කයලා  

අග්රවිනි ාච කායතුමා හයහා ශම්ක ශ ොමු කයන්න අපට පුළුවන් 
වුණා. හැබැි   අග්රවිනි ාච කායතුමාට ඉදපතපත්  කයශදී නිර්ණා ක 
4ක්  ටශත් තමි  ශම්ක සලකා බැශලන්ශන්. ඒ නිර්ණා ක 4 

තමි  වයෙක සාවභාව  සහ අවසාාානුගත කරුණු  වයෙක 

බැරෑරුම්කම  වයෙක සිංීමර්ණ බව  වයෙක් නිසා වින්දත ා මත 

වන බලපෑම  වයෙක් නිසා යජ  මත  වන බලපෑම.  ගරු නිශ ෝජය 
කායක සභාපතිතුමනි  නීතිපතිතුමාට කරුණු ෙක්වා 
අගවිනිසුරුතුමාශේ එකඟතාව අයශගන ශශ පාලක ා පමණක් 
ඉලක්ක කයගත හැකිි . ෙැන් ශම්ක අහන්ශන්  පළාත්බෙ 

මහාධිකයණ විිනන්. එතැනදීත් අගවිනිසුරුතුමාශේ එකඟතාව 
අයශගන  ශම්ක අහන්න ඕනෑ ශමොන මහාධිකයණශ ෙ කි න එක 
තීයණ  කයන්ශන් විෂ්ඨ භාය අමාතයවය ාි .  ඉතින් ශම් නඩු 

අහන ්රිපුශගල අධිකයණ  පිහිටුවන්ශන් ශමොන මහාධිකයණශ ෙ 
කි න එක තීයණ  කයන්ශන් විෂ්ඨ භාය අමාතයවය ා වුණාම  
අගවිනිසුරුතුමා ඉදපතශ  අශනක් පාර් ාව න්ට කරුණු ෙැක්වීමට 

අවසාාාවක් නැති නිසා  අගවිනිසුරුතුමාශේ එකඟතාව එ ට 
ලැබීම තමි  සාමානයශ න් ිනදු ශවන්න ඉඩ තිශබන ශශ. මා ශම  
අශප් අධිකයණ ඇමතිතුමි ට ශපෞශගලිකව කි න ශෙ ක් 

ශනොශවි . කවුරුන් ඇමති ධුයශ  ිනටි ත් ඇමතිවය ා  වන 
තීයණ ට අගවිනිසුරුතුමාශේ එකඟතාව ලැබීමි  සාමානයශ න් 
ශමහිදී ිනශධ ශවන්න ඉඩ තිශබන ශශ.   

ඊළඟට  මා කලින් සඳහන් කළ  දනපතා නඩු ඇසීම පිිබඳ 

කායණ  ගැන සඳහන් කයන්න  කැමැතිි .   ඇි   අපි ශම්කට 
විරුශධ වන්ශන්? විශ ේෂ්ඨශ න්ම ශශ පාලන පිගැනීම් සඳහා 
ශගොතන ලෙ නඩුවලදී ශම් යශට් ඉන්න ීමර්තිමත් නීතිඥ න්  

සමහයවිට ෙවසට ලක්ෂ්ඨ ගණනින් ගාසාතු අ  කයන නීතිඥ න් ශම් 
නඩුවල තිශබන ශශ පාලන සාවභාව  ෙැකලා  අසාධායණ  
ෙැකලා ඒ පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන් ශවනුශවන්  පළාත් සභා 

මන්ත්රීවරුන් ශවනුශවන් ශනොමිලශ  ශපනී ිනටින්න ඉදපතපත් 
ශවලා තිශබනවා. ඒ නීතිඥවරු මුෙල් ශගවා යඳවා ගන්න අපට 
හැකි ාවක් නැහැ. හැබැි    නඩු අහන්ශන් දනපතාම නම  ඒ 

නීතිඥවය ාශේ ආො ම් මාර්ග  ශලස ඉතිපත ශවලා තිශබන්ශන් 
ශම් නඩුව විතයක් නම්  ඒ නීතිඥ මහත්වරුත් ශලොකු ගාසාතු අ  
කයන අ  නම් -ඒ අ ශේ ෙරුශවෝ විශශ ගතව ඉශගන ගන්නවා 

ශවන්න පුළුවන්  විවිධ  සුපිපත වාහන පාවිච්චි කයනවා ශවන්න 
පුළුවන්  ඉහළ ජීවන යටාවකට හුරුශවලා ඉන්නවා ශවන්න 
පුළුවන්.- දනපතාම අහන නඩුවකට දීර්ඝ කාල ක් ශනොමිලශ  
ශපනී ිනටින්න  එතුමන්ලාට හැකි ාවක් ලැශබන්ශන් නැහැ.  

එතශකොට ශමොකක්ෙ ිනශධ වන්ශන්?  එශහම නම් අකමැත්ශතන් 
වුණත් ඒ නීතිඥවය ාට තමන්ශේ ශසේවා ො ක ාට කි න්න 
ශවනවා  "මට ශම් නඩුව කයන්න බැහැ  ශවනත් ශකශනක් ශසො ා 

ගන්න" කි ලා. එතශකොට තමන්ශේ ඉලක්ක  වන  තමන්ට 
හිසයෙ ක් ශවලා  තිශබන  ඒකාබශධ විපක්ෂ්ඨශ  ක්රි ාකාපතන් 
ිනයගත කිරීමට අව ය පසු බිම පහසුශවන් සකසා කය ගන්න ඒ 

හයහා මඟ පාො ගන්න පුළුවන් ශවනවා.  

ගරු නිශ ෝජය කායක සභාපතිතුමනි  ශමවැනි ්රිපුශගල 
අධිකයණ ක්   ශගොඩනඟා ගැනීම සඳහා හො ගත් පසු බිම අපි 

ෙැක්කා. පසු ගි  අවුරුදු තුන තුළම අපි ෙැක්ශක් ශමොකක්ෙ? අපිට 
මතකි   දන ින ශ  ආණ්ඩුශ  නම් ආචාර්  වික්රමබාහු 
කරුණායත්න මහත්ත ා තමි    මුලින්ම එි ට ඇවිල්ලා කි ශ  
ඊළඟට අත් අඩිංගුවට ගන්ශන් කවුෙ කි ලා. ඒ කි නවා වාශේම  

ඊළඟට අත් අඩිංගුවට ගැනීමත් ිනශධ ශවනවා. ඊළඟට අත් 
අඩිංගුවට ගන්න නි මිත එක්ශකනා යටට නිශ ෙන  කිරීශම් 
වගීමම යජශ  මාධය ප්රකා ක යාජිත ශසේනායත්න ඇමතිතුමා 

භායශගන තිබුණා. නීතිපති ශෙපාර්තශම්න්තුව  ශපොලීින  
අති ි න්ම ශශ පාලනීකයණ  කයශගන  ශශ පාලනඥ න්ශේ 
බලපෑම් මත ශම් ක්රි ාවලි  ිනදු වන බව හිටපු අධිකයණ 

ඇමතිතුමා වයක් විවෘතවම ප්රකා  කළා. විවිධ ශශ පාලන 
නා කශ ෝ  ශගෝධාභ  යාජපක්ෂ්ඨ මැතිතුමා අත් අඩිංගුවට ගන්න 
කි ා බලපෑම් කය තිබුණා. ශගෝධාභ  යාජපක්ෂ්ඨ මැතිතුමාව ශම් 

අවසාාාශ  අත් අඩිංගුවට ශනොගත්ශතොත් නැවත අවසාාාවක් 
ලැශබන්ශන් නැහැ   ඇවන්ට් ගාර්් ිනශධිශ දී ශකශසේ ශහෝ 
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ශකොටු කයන්න ඕනෑ  කි වා. ශමන්න ශම් පසු බිම මත තමි  ශම් 

්රිපුශගල අධිකයණ  එන්ශන්.  

ගරු නිශ ෝජය කායක සභාපතිතුමනි  ශම් අවසාාාශ  
විශ ේෂ්ඨශ න් කි න්න ඕනෑ කායණාවක් තිශබනවා. එක්නැලිශගොඩ 
නඩුශ  සැකකරුවන් විධි ට යක්ෂිත බන්ධනාගායගත කයශගන 

ිනටි හමුො භට න්  හමුො නිලධාපතන් ශගන්වා  'එක්නැලිශගොඩ 
අතුරුෙහන් කශළේ අපිි . එක්නැලිශගොඩ අතුරුෙහන් කයන්න අපට 
උපශෙසා දුන්ශන් ශගෝධාභ  යාජපක්ෂ්ඨ හිටපු ආයක්ෂ්ඨක 

ශල්කම්තුමාි ' කි ා වහාම ශපොලීින ට ප්රකා  ක් කයන්න  
එතශකොට ශම් ප්ර ානශ දී ඔබ හිශර් වැශටන්ශන් නැතිව ශකයා 
ගන්න අපි උෙ  කයනවා  කි ා ඔවුන්ට උපශෙසා ශෙන්න  ැි  

ශශ පාලන නා කත්වශ න් ුතෙ හමුොශ  බුශධි අිං  
අධයක්ෂ්ඨවය ාට උපශෙසා ලැබී තිශබන බවට හමුොශ  ඉහළම 
නිලධාපත කුශගන් අපට ශතොයතුයක් ලැබුණා. මම ෙන්ශන් නැහැ  

බුශධි අිං  අධයක්ෂ්ඨවය ා ශම් ශෙ  කළාෙ  නැශෙ කි ා. නමුත් 
ඔහුට එවැනි උපශෙසක් ලැබී තිශබනවා. ශමවැනි ශෙ ක් වීශම් 
සූොනමක් තිශබනවා  කි ා හමුොශ  ඉහළම නිලධාපතශ ක් මාව 
ෙැනුවත් කළා.  

ගරු නිශ ෝජය කායක සභාපතිතුමනි  ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  අප 
මෑතකදී සම්මත කයපු නීති ක් අනුව නම් වින්දත න්ට වාශේම 
සාක්ෂිකරුවන්ටත් බලපෑම් කිරීම  සාක්ෂි විකෘති කයන්න උපශෙසා 

ලබා දීම ිනය ෙඬුවම් ලැබි  හැකි වයෙක්. අපට ලැබුණ ශතොයතුරු 
අනුව ශම් වයෙ කයන්න  න්ශන් යශට් ඉහළම හමුො 
නිලධාපතශ ක්. ඒ නිසා අපි ශම  අවසාාාවක් කය ගන්නවා  ශම් 

ආණ්ඩුවට ඇති ශවලා තිශබන අපවත්ම භ  වන "ශගෝධා" බ ට 
ප්රතිකාය විධි ට ආණ්ඩුව කයශගන  න පිි ම් ශවනුශවන් 
හමුොශ  ශගෞයව   ීමර්ති  විකුණන්න එපා කි ා හමුොශ  ඉහළ 

නිලධාපතන්ශගන් ඉල්ලා ිනටින්න.  

ගරු නිශ ෝජය කායක සභාපතිතුමනි  සාමානයශ න් ්රිපුශගල 
අධිකයණ ක් නම්  නීතිපතිවය ාශේ ඉල්ලීම මත අග විනිසුරුතුමා 

එ  පත් කයනවා; ඒ නඩුව අවසන් වුණාම ්රිපුශගල අධිකයණ  
විිනය  නවා. නමුත් ශම් අවසාාාශ  ශම  සාාාවය අධිකයණ ක් 
වනවා කි න්ශන්  ශම  ශම් ආණ්ඩුව කාලශ න් අවසන් වන්ශන් 
නැහැ කි න එකි . උඩ ෙමන හැම ශෙ ක්ම බිම වැශටනවා වාශේ  

ඊළඟට බිහි වන ආණ්ඩු කාලවලත් ශම් අධිකයණ  පවතිනවා. අෙ 
ශම් පනත් ශකටුම්පත ශවනුශවන් අත ඔසවන මන්ත්රීවරුන්ට ශම් 
අධිකයණ ම පායා වළල්ලක් වීශම් අවොනම තිශබනවා  කි න 

අනතුරු ඇඟවීම අප ශම් සභාශ දී කළ ුතතුි . ශම් ආණ්ඩුව ඉතාම 
නීති විශයෝධි ආකායශ න් මූලය අපයාධ විමර් න අිං   හෙලා 
යශට් නීති  ක්රි ාත්මක කිරීම ජාතයන්තය  ඉදපතශ  අපීමර්ති ට 

පත් කළා වාශේ  නැවත වතාවක් ශමවැනි ශශ පාලන අයමුණු 
ඇති නීති පාර්ලිශම්න්තුව හයහාම සම්මත කයලා අශප් යශට් 
අධිකයණ  හෑල්පවවට ලක් කයන්න එපා. තමුන්නාන්ශසේලා කයන 

ශමවැනි ක්රි ා නිසා  ශමවැනි අධිකයණ පිහිටුවමින් අධිකයණ ට 
ශශ පාලනම  ව ශ න් අත ශපොවන්න තමුන්නාන්ශසේලා 
උත්සාහ කයන නිසා තමි  "ශ්රී ලිංකාශ  අධිකයණ  ශකශර් 
වි ාවාස  තැබි  ශනොහැකිි . ජාතයන්තය අධිකයණ පැමිණ ශම් 

යශට් නඩු ඇින  ුතතුි " කි න තර්ක  සාධායණීකයණ  කයන්න 
ජාතයන්තය ට හැකි වන්ශන්.   

මා මිත්ර සුමන්තියන් මන්ත්රීතුමා නම් ශම් කායණ ට කැමැති 

ඇති. ශමොකෙ  එතුමන්ලා ජාතයන්තය විනිසුරුවන් ලිංකාවට ශගන 
ආ ුතතුි  කි න මතශ  ඉන්නා නිසා. නමුත් යශට් සාවාධිපතය ට 
ආෙය  කයන පුශගලි න් විධි ට අපි අධිකයණශ  සාවාධීනත්ව  

රැක ගත්ශතොත් පමණි   අග විනිසුරුතුමාට තිශබන බල  -
ආණ්ඩුක්රම වයවසාාාශවන්ම ලබා දීලා තිශබන බල - උදුයා ගන්න 
උත්සාහ ශනොකශළොත් පමණි  අශප් යශට් සාවාධීන අධිකයණ ක් 

ඇති කයලා  අධිකයණ  පිිබඳ ශගෞයව ක් ඇති කයලා  ශම් 

ජාතයන්තය ී.ඩනශ න් ශකශයන්න පුළුවන් ශවන්ශන්. ඒ විතයක් 
ශනොශවි   ගරු නිශ ෝජය කායක සභාපතිතුමනි. නීතිපතිවය ා 
ගැන  ශපොලිසාපතිවය ා ගැන  අධිකයණ  පිිබඳව ශම් යශට් 
ජනතාවශේ වි ාවාස  නැති වුණාම  තමන්ට වයෙක් වුණාම   

ශපොලීින ට ගිහිල්ලා පැමිිසලි කයනවා ශවනුවට තමන් විිනන් 
තමන්ට ුතක්ති  ඉටු කය ගන්න ජනතාව උත්සාහ කයනවා. ඒ 
නිසා තමි  මිනී මැරීම්  ශවඩි තබා ගැනීම් ආද  පිිබඳව අෙ 

සමාජශ  නියන්තයශ න් අහන්න ලැශබන්ශන්. අෙ ජනතාව 
හිතනවා  තමන්ට ුතක්ති  ඉටු කය ගැනීම සඳහා තිශබන එකම 
මඟ පිගැනීමි  කි ලා. ඒ නිසා ශමවැනි ශශ පාලන පිගැනීම් 

සඳහා අධිකයණ  ශ ොො ගැනීමට ශම් සභාශ  සහශ ෝග  ලබා 
ශනොද  ුතතුි . ඒ නිසා ඒ පාප කර්ම ට ො ක ශනොවන ශමන් 
ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨ මන්ත්රීවරුන්ශගන් ඉල්ලා ිනටිමින්  මශේ කාාව 

අවසන් කයනවා.   

 

ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපතිු මා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ශබොශහොම සාතුතිි . Next, the Hon. Ajith P. Perera. You 

have ten minutes. 

  
[අ.භා.1.3(] 
 

ගරු අජිත් පී. වපවර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 

බලශ්ක්ති රාජය අමාතයු මා) 
(ேொண்புேிகு அஜித் பீ. தபமரரொ - ேின்வலு ேற்றும் 

புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி இரொஜொங்க அமேச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - State Minister of Power and  
Renewable Energy) 

ගරු නිශ ෝජය කායක සභාපතිතුමනි  මට කාා කයන්න 
අවසාාාව ලබා දීම පිිබඳව මුලින්ම ඔබතුමාට සාතුතිවන්ත 
ශවනවා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(ேொண்புேிகு விேல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපතිු මා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Wimal Weerawansa, what is your point of Order? 

 
ගරු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(ேொண்புேிகு விேல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු නිශ ෝජය කායක සභාපතිතුමනි  ශම් බාධා කිරීම පිිබඳව 
මම ඔබතුමාශගන් සමාව ඉල්ලනවා. ගරු සජිත් ශප්රේමොස 
ඇමතිතුමා ශම් අවසාාාශ  ශම් ගරු සභාශ  ඉන්නවා. අනුයාධපුය  

විජිතපුය සටන -දුටුගැමුණු මහ යජ්ජුරුශවෝ සහ එළාය යජ්ජුරුශවෝ 
අතය ඇති වුණු ඒ ඓතිහාිනක සටන- පැවැති භූමි  ජාතික නිවාස 
සිංවර්ධන අධිකාපතශ න් නීති විශයෝධී ශලස ශඩෝසර් කයලා අෙ   

පුයාවිෙයාත්මක වටිනාකමක් ඇති සම්පත් වි ාල ප්රමාණ කට 
හානි ශවලා තිශබනවා. 

 
ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපතිු මා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගරු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(ேொண்புேிகு விேல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ශම්ක ඉතාම තීයණාත්මක ප්ර ාන ක්.  

 
ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපතිු මා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. State Minister,  continue your speech. 

 
ගරු අජිත් පී. වපවර්රා මහතා  
(ேொண்புேிகு அஜித் பீ. தபமரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු නිශ ෝජය කායක සභාපතිතුමනි  ශම් වැෙගත් විවාෙශ දී 

අෙහසා ෙක්වන්න අවසාාාවක් ලැබීම පිිබඳව මා සතුටු ශවනවා.  

මා මුලින්ම කි න්න කැමැතිි   ශම් යශට් බයපතළ අපයාධ 
විභාග කිරීම පිිබඳව වි ාල ප්රමාෙ ක් තිශබන බව. ඒ පිිබඳව 
නීතිපති ශෙපාර්තශම්න්තුව විිනන්ම කයන ලෙ පරීක්ෂ්ඨණ ක් අනුව  

වයෙ ිනදු කළ දන  සහ මහාධිකයණශ  අධි ශචෝෙනාව ශගොනු 
කිරීම ෙක්වා ගතවන කාලශ  සාමානය අග  වසය (. ි ; අධි 
ශචෝෙනාව ශගොනු කයන දනශ  ිනට සතය ශලසම අොළ නඩු 
විභාග  ආයම්භ වන දන  ෙක්වා ගතවන කාලශ  සාමානය අග  

වසය 3. ි ; මහාධිකයණශ දී නඩුශ  සාක්ෂි විභාග  ආයම්භ කළ 
දනශ  ිනට නඩුශ  තීන්දුව ප්රකා  කයන දන  ෙක්වා ගතවන 
කාලශ  සාමානය අග  වසය 2.8ි .  

බයපතළ අපයාධ නඩුවක් මහාධිකයණශ  විභාග කයන්න 
වසය 20.1ක කාල ක් ගත ශවනවා. ඒ වාශේම  
අභි ාචනාධිකයණ ට සහ ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ ට අභි ාචනා අවසාාා 
ශෙකක් තිශබනවා. සාමානය ව ශ න් අභි ාචනා අවසාාා ශෙකට 
වසය හතක කාල ක් ගත ශවනවා. ඒ අනුව  බයපතළ අපයාධ 

නඩුවක් මහාධිකයණශ  විභාග ශවලා අභි ාචනා ක්රි ාපටිපාටි  
අවසන් ශවන්න වසය 2 ක විතය කාල ක් ගත ශවනවා.  

ගරු නිශ ෝජය කායක සභාපතිතුමනි  ශම් යශට් මිනී මැරුම්  
සාත්රී දූෂ්ඨණ  මිනී මැරීමට තැත් කිරීම්  ත්රසාතවාෙ ට එශයහි වැයද 

විතයක් ශනොශවි   විශ ේෂ්ඨශ න්ම පසුගි  කාලශ  විශ ේෂ්ඨ 
සාකච්ඡාවට ලක් වුණු දූෂ්ඨණ  හා ශවනත් මූලය අපයාධ පිිබඳව 
නඩු විභාග කිරීම සඳහාත් ශමවැනිම කාල ක් ගත ශවනවා. මූලය 
අපයාධ විමර් න ශකොට්ධාස  ආයම්භ කයන අවසාාාශ දී ඒක 

නීතිවිශයෝධීි  කි ලා ප්ර ාන කළ බව අපි ෙැක්කා. නමුත්  ඒ 
ආ තන  නීතයනුූලලි  කි ලා අවසානශ  ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ  
තීයණ  කළා.  

ගරු නිශ ෝජය කායක සභාපතිතුමනි  පරීක්ෂ්ඨණ ින  කට වැඩි 
ප්රමාණ ක් අවසන් කයලා ඒ ශගොනු නීතිපති ශෙපාර්තශම්න්තුවට 
 වන්න මූලය අපයාධ විමර් න ශකොට්ධාස  සමත් වීම පිිබඳව 

මම සාතුතිවන්ත ශවනවා. ඒ වාශේම  අපයාධ පරීක්ෂ්ඨණ 
ශෙපාර්තශම්න්තුව ශගොනු 10කට ආසන්න ප්රමාණ ක පරීක්ෂ්ඨණ 
අවසන් කයලා තිශබනවා. ඉතාම අභිශ ෝගාත්මක කාල ක  

ප්රමාණවත් තයම් සහ ක්  උනන්දුවක් යජශ න් ශනොලැශබන 
අවසාාාවල පවා වෘත්තීම  නිලධාපතන් හැටි ට තමන්ශේ වගීමම් 
ඉටු කිරීම ගැන ශම් යශට් ශපොලීින ට මම සාතුතිවන්ත ශවනවා. ඒ 
නිසා ශපොලීින  ශකශයහි මශේ ඉමහත් ශගෞයව  මම ශම් 

අවසාාාශ  ප්රකා  කයන්න කැමැතිි . ඒ වාශේම  අපයාධ පිිබඳ 
ඉතිපත පරීක්ෂ්ඨණත් ඉක්මනින් අවසන් කයලා  ඒ පිිබඳව අොළ 
ශගොනු නීතිපති ශෙපාර්තශම්න්තුශ  කටුතතුවලට ශ ොමු කිරීමට 

අවසාාාව ලැශබි  කි ා මම වි ාවාස කයනවා. 

ගරු නිශ ෝජය කායක සභාපතිතුමනි  ශමහිදී තවත් ගැටපවවක් 

මතු වුණා. ඒ තමි   බයපතළ මූලය දූෂ්ඨණ පිිබඳ පරීක්ෂ්ඨණ 
ශකරුණත්  ඒ පිිබඳව නීතිපතිතුමා විිනන් ශගොනු කයන ලෙ 
අධිශචෝෙනා 10කට ආසන්න ප්රමාණ ක් තිබුණත්  ඒ ශගොනු කළ 
සෑම නඩුවක්ම පාශහේ ශගොනු කළ දනශ  ඉඳලා මාස හශ න් 

හ ට  මාස නව කට  සමහය නඩු අවුරුශෙක කාල කට කල් 
 ෑම. ඒ වාශේම  ශමවැනි අධිශචෝෙනාවන්ට ලක් වී 
පාර්ලිශම්න්තුශ ත් ඉන්න  ශම් ශමොශහොශත්ත් අපට ශපශනන  ශම් 

ගරු සභාශ  රැඳිලා ඉන්න සමහය මන්ත්රීවරු කි වාරු ගහන්න 
පටන් ගත්තා  ''අපට එශයහිව කිිනවක් කයන්න බැහැ. ශම් යශට් 
තිශබන අධිකයණ පශධති  ඒ තයම් ශහමින් තමි  වැඩ කයන්ශන්. 

අශප් නීතීඥ මහත්වරු මාර්ගශ න් අපි දන ඉල්ලනවා. ඒ දන 
ශනොශෙන්න ශහේතුවක් නැහැ. හැශමෝටම දන ශෙනවා නම් අපට 
ශෙන්න බැපත ශමොකෙ? අපිත් සාමානය විධි ටම අධිකයණ 

පශධතිශ  දන අයශගන ඒ කාල  ගත කයනවා. තව අවුරුදු පහි  
ගත කයන්න ඕනෑ; හතයි  ගත කයන්න ඕනෑ; තුනි  ගත කයන්න 
ඕනෑ.'' කි ලා. සමහරු ෙැන් කි නවා  ''තව අවුරුදු එකහමායි  
ගත කයන්න තිශබන්ශන්.'' කි ලා.  

ගරු නිශ ෝජය කායක සභාපතිතුමනි   නීතිශ  ආධිපතය  
අශප්ක්ෂ්ඨා කයන කිිනශවක් ශම් තත්ත්ව  ප්රාර්ානා කයන්ශන් 
නැහැ. 

විත්තිකාය ා ශශ පාලනඥශ ක් වුණත් නැතත්  ඒ වාශේම 
වින්දත ා යජ  වුණත් නැතත්  ශම් යශට් බයපතළ අපයාධ පිිබඳ 
නඩු ඉක්මනින් විභාග කිරීම සඳහා වූ විශ ේෂිත කාර්  පටිපාටි ක 

අව යතාව පැන නැඟුණා. ඒ නිසා තමි  ගරු නිශ ෝජය කායක 
සභාපතිතුමනි  ශම් ප්ර ාන  මතු වන්ශන්. ඒ නිසා තමි  ශම් 
ප්ර ාන ට විශ ේෂිත පිිතුරු ශසො න්ශන්.  ගරු අජිත් 

මාන්නප්ශපරුම මැතිතුමාශේ සභාපතිත්වශ න් ුතතු  නනතික 
කටුතතු (දූෂ්ඨණ විශයෝධී  සහ මාධය පිිබඳ ආිංශික අධීක්ෂ්ඨණ 
කායක සභාවට  එම වාර්තාව 102 .09.10 වන දන ඉදපතපත් කිරීම 

ගැන මා සාතුතිවන්ත වනවා. ශම් යශට් අධිකයණ පශධති  තුළ 
තිශබන ශ ග  වැඩි කයන්න  ගුණාත්මකභාව  වැඩි කයන්න  
නීතිපති ශෙපාර්තශම්න්තුව මුහුණ දී තිශබන ප්ර ානවලට විසුමම් 
ශසො න්න ඒ  වාශේම ශම් යශට් ුතක්ති  පිනඳලීම පිිබඳව මතු 

ශවලා තිශබන සාධායණ ගැටපවවලට විසුමම් ශසවීම සඳහා 
උනන්දුශවන් කටුතතු කයලා සාක්ෂි අනුව සලකා බලා 
නීතිපතිශේ මත   ශපොලීිනශ  මත  ඒ වාශේම අධිකයණ ශසේවා 

ශකොමිෂ්ඨන් සභාශ  මත   ශ්රී ලිංකා නීතීඥ සිංගමශ  මත  සලකා 
බලා  තීයණවලට එළැඹීම ගැන ආිංශික අධීක්ෂ්ඨණ කායක සභාවට 
මම සාතුතිවන්ත ශවනවා. ඒ වාශේම මම ගරු තලතා අතුශකෝයල 

මැතිනි ටත්  එතුමි ශේ අමාතයාිං  ටත් සාතුතිවන්ත වනවා  ඒ 
නිර්ශශ  අනුව කටුතතු කයලා ශම් ෙක්වා ශම් පනත් ශකටුම්පත 
රැශගන ඒම පිිබඳව. ඒ වාශේම ගරු ජනාධිපතිතුමාටත්  

අග්රාමාතයතුමා ප්රමුඛ් අමාතය මණ්ඩල ටත් සාතුතිවන්ත වනවා  
ශම් හා සම්බන්ධ අව ය කයන සෑම කායණ කදීම නිින 
අනුමැති ක් ලබා දීලා අව ය පහසුකම් සප ා දීම ගැන. "ුතක්ති  
පිනඳලීශම් ක්රි ාවලි  ඉක්මන් කිරීශම්  ශමම කාර්  පටිපාටි  

සඳහා අව ය වන්ශන් ශකොපමණ මුෙල් ප්රමාණ ක්ෙ  ඒ අව ය 
වන ශමොශහොතක ඉල්ලන තයමට එම මුෙල් ශෙන්නම්." කි ලා 
ශපොශයොන්දු වීම ගැන මුෙල් ඇමතිතුමා වන ගරු මිංගල සමයවීය 

මැතිතුමාටත්  මුෙල් යාජය අමාතය ගරුඉයාන් වික්රමයත්න 
මැතිතුමාටත් සාතුතිවන්ත වනවා. 

ගරු නිශ ෝජය කායක සභාපතිතුමනි  අධිකයණ  

ක්රි ාපටිපාටි  කඩිනම් කිරීම සඳහා ෙැනට ශම් යජ  ශගන තිශබන 
පි වය පිිබඳව ම ට කි න්න අව යි .  මුලින්ම මහාධිකයණ 
විනි ාච කායවරුන්ශේ සිංඛ්යාව  4ි  තිබුශණ්. පළමුව ශ ෝජනා 

කයලා තිබුශණ් ශම් සිංඛ්යාව 20කින් වැඩි කයන්න  කි ලාි .  
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නනතික කටුතතු (දූෂ්ඨණ විශයෝධී  සහ මාධය පිිබඳ ආිංශික 

අධීක්ෂ්ඨණ කායක සභාශ  නිර්ශශ   මත අපි ශම් සිංඛ්යාව 34කින් 
වැඩි කයලා තිශබනවා. අෙ මහාධිකයණ විනි ාච කායවරුන් 
වැඩිපුය 34 ශෙශනක් පත් කිරීමට අව ය නීතිම  අවසය  ලබා 
ශගන තිශබනවා. ශමම මහාධිකයණ විනි ාච කායවරුන්ට 

ඉක්මනින්ම පත්වීම් ලබා දීලා අව ය කයන පපතසය  සකසා කය 
ගැනීමට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කටුතතු කයි  කි ලා අපි වි ාවාස 
කයනවා. සම්පූර්ණ සිංඛ්යාව ශකශසේ ශවතත් එි න් 

ශකොටසකටවත් පත්වීම් ලබා දුන්ශනොත් ඒ පි වය ඉක්මනින්ම 
ගන්න හැකි ාව ලැශබනවා. 

ගරු නිශ ෝජය කායක සභාපතිතුමනි   නීතිපති 

ශෙපාර්තශම්න්තුව ඉතා දුෂ්ඨාකයතාවන්ට මුහුණ දුන්නා. එක 
පැත්තකින්  යජශ  අධි නීතීඥවරු ප්රමාණවත් සිංඛ්යාවක් ිනටිශ  
නැහැ. අපි ඔවුන්ට ශෙොසා කි වාට ඔවුන්ටත් ශබොශහෝ ප්ර ාන 

තිශබනවා කි ලා අපි ෙැනශගන හිටි ා.  

යජශ  අධිනීතිඥවරුන්ශේ අනුමත cadre එක තිබුශණ් 223ි . 
එ  123ක් ෙක්වා 200කින් වැඩි කයලා, ඒ සඳහා අව ය පපතසය  
සකසා කයන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා.  ඒ අපවත් බඳවා ගැනීම් 

ඉක්මන් කිරීමට කටුතතු කළත් එකවය 200ක් බඳවා ගන්න බැහැ. 
ශකොටසා ව ශ න් ඒ බඳවා ගැනීම කයලා, නීතිපති 
ශෙපාර්තශම්න්තුවට අව ය ඒ පපතසය  ඉක්මනින්ම සකසා කය ගත 

ුතතුව තිශබනවා. නීතිපති ශෙපාර්තශම්න්තුව ශම් යශට් ඉතිහාස  
පුයාම සැලකුශණ් ඉතාම සුවිශ ේෂ්ඨ ශෙපාර්තශම්න්තුවක් හැටි ටි . 
එ  යජශ  ශෙපාර්තශම්න්තුවක් ව ශ න් කවොවත් සැලකුශ  

නැහැ. සාවාධීන ව ශ න්, වෘත්තී ම  ව ශ න් වාශේම අව ය 
කයන  ක්ති  ව ශ න් සැලකුවත් නීතිපති ශෙපාර්ත ශම්න්තුව 
කි න්ශන් සුවිශ ේෂී ශෙපාර්තශම්න්තුවක්. නමුත් කාල ාශේ 

ඇවෑශමන් නීතිපති ශෙපාර්තශම්න්තුව සාමානය යාජය 
ශෙපාර්තශම්න්තුවක් බවට පත් ශවලා තිශබනවා. වයප්රසාෙ ලබා 
දීශම්දීත් එවැනිම තත්ත්ව කට පත්ශවලා තිබුණා.  "ඔවුන්ශේ 

තත්ත්ව  උසසා කළ ුතතුි . වැටුප් සහ වයප්රසාෙ ඉහළ මට්ටමට 
අයශගන ආ ුතතුි ." කි ලා අපි ශ ෝජනා කළා. අෙ වනශකොට ශම් 
යජ   ඒ සම්බන්ධශ න් විශ ේෂ්ඨශ න් කටුතතු කයලා තිශබනවා. 
නීතිපති ශෙපාර්තශම්න්තුවට බැ ශඳන යජශ  නීතිඥවයශ කුශේ 

වෘත්තී ම  තත්ත්ව  පවත්වා  ගන්න පුළුවන්, ආත්ම ගරුත්ව  
සහ වෘත්තී ම  ගරුත්ව  ආයක්ෂ්ඨා කයන්න පුළුවන් මට්ටමකට 
අෙ ව නශකොට නීතිපති ශෙපාර්තශම්න්තු ව පත්ශවලා තිශබනවා. 

ඔවුන්ට වැටුප්, දීමනා සහ පහසුකම් ලබා දීම පිිබඳව මම යජ ට 
සාතුතිවන්ත වනවා.  

ගරු නිශ ෝජය කායක සභාපතිතුමනි, මම ශම් අවසාාාශ දී 

විශ ේෂ්ඨශ න්ම ශම් කායණ ත් කි න්න අව යි . අෙ දන අශප් 
ගම්මන්පිල මැතිතුමා දනපතා නඩු විභාග කිරීම ගැන කි වා. 
එතුමාට සමහය විට මතක නැතිව ඇති,  මීට කලින් ශම් යශට් 

මහාධිකයණවල දනපතා නඩු අහපු බව. ඒකට කි ශ , "ජූපත 
ක්රම " කි ලාි . "ජූපත ක්රම " මත නඩුවක් විභාග කයනශකොට 
නීතිඥ මහත්වරුන්ට දන ගන්න පුළුවන්කම ලැබුශණ් නැහැ. 
නමුත් ජූපත ක්රමශ න් ඉවත්ශවලා, 1988 අිංක 22 ෙයන පනත හයහා 

ඒ පිිබඳව අභිමත ක් දුන්නාට පසාශසේ තමි  මහාධිකයණවල නඩු 
ප්රමාෙ ට පෙනම වැටු ශණ්. ඒ වාශේම trial at bar ක්රම  අපවත් 
එකක් ශනොශවි . මහාධිකයණ විනි ාච කායවරු තිශෙශනකු නඩු 

විභාග කයන්න පටන් ගත්තාම දනපතා නඩු ඇහුවා. ගම්මන්පිල 
මැතිතුමා කි න ආකාය ට ෙැන් ශම්කට තිශබන එකම විශ චන  
ශමොකක්ෙ? ශම් ශචෝෙනාවලට ශශ පාලනඥ න් ලක් ශවලා 

ඉන්නවා. ඔවුන් හිතන්ශන් ශශ පාලනඥ න් විතයි  ශහොයකම් 
කයන්ශන් කි ලාි .  ශශ පාලනඥ න් ශනොවන නිලධාපතන්  දූෂ්ඨණ 
ක්රි ාවල නියත ශවනවා කි න එක අපි ෙන්නවා. ඇශලෝින සා 

යජශ  නිලධාපතශ ක් ශනොශවි ; ඇශලෝින සා ශපෞශගලික අිං ශ  

ශකශනක්. අර්ජුන මශහේන්ද්රන් ශශ පාලනඥශ කු ශනොශවි ; ඔහු 

යජ ශ  නිලධාපතශ ක්. 
 

ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපතිු මා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. State Minister, your time is over. 
 

ගරු අජිත් පී. වපවර්රා මහතා  
(ேொண்புேிகு அஜித் பீ. தபமரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු නිශ ෝජය කායක සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩි ීමප ක් 

ලබා ශෙන්න. ඒ වාශේම ඊශ  - ශපශර්ො ජනාධිපතිතුමාශේ කාර්  
මණ්ඩල ප්රධානි ා හා සිංසාාා සභාපතිවයශ කු අත් අඩිංගුවට 
ගත්තා. ඔවුන් ශශ පාලනඥි න් ශනොශවි . හැබැි , ඔවුන් 

ශශ පාලනඥි න්ට වඩා දූෂ්ඨණ කටුතතුවල නියත ශවච්ච 
පුශගලි න්. ඒ වාශේ තවත් පුශගලි න් ඉන්නවා. ශම් 
විත්තිකාය න් ශශ පාලනඥ න් වුණත් නැතත් ඔවුන්ට ශම් 

කායණ  අොළි . නමුත් අපි ෙන්නවා, ශම් ප්රවණතාව තිශබන්ශන් 
ශශ පාලනඥ න් ශෙසට කි ලා. 

ගරු නිශ ෝජය කායක සභාපතිතුමනි, "ශම් ශශ පාලනඥ න් 

දුප්පත් අ . ඒ ශගොල්ලන්ට නීතිඥවරු අල්ලා ගන්න විධි ක් 
නැහැ. ඒ අ  ශවනුශවන් ශනොමිශල් ශපනී ිනටින නීතිඥ මහත්වරු 
ඉන්නවා. එශහම මහත්වරු ීමප ශෙනාි  ඉන්ශන්." කි ලාි  ෙැන් 

අශප් ගම්මන්පිල මැතිතුමා කි න්ශන්.  

ශම් විධි ට trial at bar උසාවි කිහිප ක් සමාන්තයව පවත්වා 
ශගන ගිහිල්ලා ඒවාශ  එක දගට නඩු විභාග කයන්න ගත්ශතොත්, 
අය උෙ  කයන මහත්වරුන්ට තමන්ශේ ෙරුවන්ට උගන්වන්න 

සල්ලි නැති ශවි , ඒ ශගොල්ලන්ට ජීවත් ශවන්න ක්රම ක් නැති 
ශවි  කි ලාි  එතුමා කි න්ශන්. ශම් තර්ක  ශමොන විහිළුවක්ෙ, 
ගරු නිශ ෝජය කායක සභාපතිතුමනි? ශම් යශට් ෙක්ෂ්ඨ නීතිඥවරු 

ඕනෑ තයම් ඉන්නවා. ශම් යශට් අව ය තයම් ෙක්ෂ්ඨ නීතිඥවරු 
ඉන්නවා. ඒ වාශේම ශම් යශට් දනපතා එක දගට නඩු අහන එකට 
එශයහිව ඉදපතපත් කයන ඔ  වාශේ ළෙරු තර්ක අපට පිිගන්න 

පුළුවන්කමක් නැහැ.  

ගරු නිශ ෝජය කායක සභාපතිතුමනි, මම විශ ේෂ්ඨශ න් 
කි න්න අව ය කායණ ක් තිශබනවා. ඒ තමි  පක්ෂ්ඨපාතීත්ව  

පිිබඳ කායණ . ශම් පිිබඳ තර්ක  තමි , ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ  
ඉදපතශ  නැඟුශණ්. ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ  එම තර්කවලට සවන් දීලා 
ඉතාම පැහැදලිව නි ම ක් කයලා තිශබනවා. නීතිපතිතුමා ශහෝ 
අල්ලසා ශහෝ දූෂ්ඨණ ශචෝෙනා විමර් න ශකොමිසශම් අධයක්ෂ්ඨ 

ජනයාල්වය ා ශම්වා ශ ොමු කළාට පසුව අග්රවිනි ාච කායතුමා 
අවසාන ව ශ න් පරීක්ෂ්ඨා කය බලනවා. ශම් අධි ශචෝෙනා පත්ර 
ශගොනු කිරීශම්දී අධිකයණ සිංවිධාන (සිංශ ෝධන  පනත් 

ශකටුම්පශත් 1 වන වගන්තිශ  (   උපවගන්තිශ  සඳහන් (අ  
වයෙක සාවභාව  සහ අවසාාානුගත කරුණු; (ආ  වයෙක 
බැරෑරුම්කම; (ඇ  වයෙක සිංීමර්ණ බව; (ඈ  වයෙක් නිසා 

වින්දත ා මත වන බලපෑම; ශහෝ (ඉ  වයෙක් නිසා යජ  මත වන 
බලපෑම කි න කායණා ගැන නීතිපතිවය ා සෑහීමට පත් ශවලා 
තිශබනවාෙ කි න කායණ  ගැන අග්රවිනි ාච කායතුමා සලකා 

බලනවා. එශහම සලකා බැලීශමන් පසුව ඒ කායණා පශහන් 
එකක් ශහෝ කිහිප ක් තිශබනවා නම්, එවැනි විශටක 
අග්රවිනි ාච කායතුමා විිනන් trial at bar ක්රම ට පවත්වා ශගන 

 ෑම සඳහා ඉඩ ද  ුතතුි . ශම්ක අපවත් ශෙ ක් ශනොශවි . ෙැනටත් 
ශමවැනිම විධිවිධාන තිශබනවා. ශමතැන තිශබන එකම පහසුකම 
දූෂ්ඨණ විශයෝධි නඩු සඳහාම විශ ේෂිත වූ අධිකයණ ඇති වීමි . ඒ 
සඳහා පහසුකම් ලැශබනවා. එක හා සමාන්තය උසාවි කිහිප ක් 

කටුතතු කයනවා.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

අෙ දන අනිවාර් ශ න් ශමම පනත් ශකටුම්පත සම්මත 
කයන්න පුළුවන් තත්ත්ව ක් ඇති ශවි  කි න එකි  මශේ 
වි ාවාස  වන්ශන්. ගරු නිශ ෝජය කායක සභාපතිතුමනි, එශසේ 

සම්මත වීශමන් පසුව ඉතාම ඉක්මනින් ගැසට් නිශ ෙන ක් නිකුත් 
කයලා අග්රවිනි ාච කායතුමාශේත් අවසය  ලබා ශගන අඩුම 
ගණශන් බසානාහිය පළාත සඳහා අධිකයණ තුනක් ශහෝ ඊට 

වැඩිශ න් ඇති කයන්න කි ලා මම ගරු ඇමතිතුමි ශගන් ඉල්ලා 
ිනටිනවා. ඒ වාශේම අශනක් ප්රශශ වලත් ඉතා ඉක්මනින්ම 
අධිකයණ ඇති කයලා දූෂ්ඨණ විශයෝධි නඩු කටුතතු ඉක්මනින්ම 

අවසාන කිරීමට කටුතතු කයාවි කි ලා මම බලාශපොශයොත්තු 
ශවනවා. ගරු නිශ ෝජය කායක සභාපතිතුමනි, ශම් ඓතිහාිනක වූ, 
වැෙගත් වූ අවසාාාශ දී මට කාා කයන්න අවසාාාව ලබා දීම 

සම්බන්ධව ඔබතුමාට ශබොශහොම සාතුතිි .  

 
[අ.භා.1.()] 

 
ගරු විජිත වහේරත් මහතා 
(ேொண்புேிகு விஜித மஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු නිශ ෝජය කායක සභාපතිතුමනි, ශම් ආණ්ඩුව බල ට පත් 

ශවන ශ ලාශ , මූලික ව ශ න්ම ජනතාවට ඉදපතපත් කයපු 
ශපොශයොන්දුව තමි  අල්ලස, දූෂ්ඨණ  නතය කයනවා කි න එක. 
එො, 2015 පැවැති ජනාධිපතිවයණශ දීත්, ඉන් පසුව පැවැති මහ 

මැතිවයණශ දීත් ඔබතුමන්ලා හැම තැනකදීම සඳහන් කශළේ 
විංචාවට, දූෂ්ඨණ ට තිත තබනවා; විවිධ ක්ශෂ්ඨේත්රවල ශහොයකම්, 
දූෂ්ඨණවලට සම්බන්ධ අ ට නීති  ක්රි ාත්මක කයනවා කි ලාි . 

අවුරුදු තුනක් ගත වුණා. නමුත්, ආණ්ඩුවක් විධි ට 
ඔබතුමන්ලාට තවමත් බැපත ශවලා තිශබනවා, ශම් යශට් ජනතාව 
තුළ ඒ වි ාවාස  ඇති කයන්න. විංචාව හා දූෂ්ඨණ  නතය කයන්න, 

නීති  ක්රි ාත්මක කය ශහොරුන්ට ෙඬුවම් ශෙන්න ඔබතුමන්ලාට 
තවමත් බැපත ශවලා තිශබනවා. ඒ කිිනවක් ප්රාශ ෝගිකව කයන්න 
පුළුවන් කි ලා ඔබතුමන්ලා ඔප්පු කයලා නැහැ. අවුරුදු තුනක් ගත 
ශවලත් ශම්වා කය ගන්න බැපත වුණ තත්ත්ව ක තමි  ශම් 

ආණ්ඩුව ඉන්ශන්. එම නිසා ෙැන් ජනතාවට ඒ පිිබඳව තවදුයටත් 
වි ාවාස ක් නැහැ; වි ාවාස  බිඳ වැටිලා තිශබන්ශන්. වි ාවාස  
බිඳ වැටිලා තිශබන අවසාාාවක තමි  ශම් අපවත් අධිකයණ 

පශධති  හුමන්වා දීම ිනශධ ශවන්ශන්. 

ඔබතුමන්ලා පසුගි  ජනවයම ලබාගත්ත ශවලාශ  ිනවිල් 
සිංවිධාන ඇතුළු ශම් යශට් පුයවැින ා ඉල්ලා ිනටි ා, විංචාව හා 

දූෂ්ඨණ  නතය කයන්න නිවැයද නීතිම   න්ත්රණ ක් ඇති කයන්න 
කි ලා. ඒ සඳහා ශවනම අධිකයණ ක් පිහිටුවන්න කි න එක 
ජනතාවශගන්, ිනවිල් සිංවිධානවලින් ප්රබලව මතු වුණු ඉල්ලීමක්. 

එතැනදී ප්රධාන ප්ර ාන ක් මතු වුණා. ඒ තමි  පිහිටුවන්ශන් ශවනම 
අධිකයණ ක්ෙ, නැත්නම් විශ ේෂිත අධිකයණ ක්ෙ කි න එක. 
විශ ේෂිත අධිකයණ ක් පිහිටු  වීශම්දී ආණ්ඩුක්රම වයවසාාාව 
ශවනසා කිරීශම් නීතිම  ගැටපවවක් මතු වුණා. ඒකත් එක්ක ශවනම 

අධිකයණ ක් පිහිටු වීම පිිබඳ සාකච්ඡාව ඇති වුණා. ෙැන් අවුරුදු 
තුනක් ගත ශවලා, ශබොශහෝ ප්රමාෙ ශවලා තමි  ශම් කටුතත්ත ිනශධ 
ශවන්ශන්. එො ශම්ක කය ගන්න ආණ්ඩුව අසමත් වුණාට පසු, 

පාර්ලිශම්න්තුශ  ආිංශික අධීක්ෂ්ඨණ කමිටුව නිශ ෝජන  කයන 
ගරු මන්ත්රීවරු අතය ශම් පිිබඳ සිංවාෙ ක් ඇති වුණා. ඒ 
සිංවාෙශ  ප්රතිඵල ක් විධි ට තමි  අධිකයණ සිංවිධාන 

(සිංශ ෝධන  පනත් ශකටුම්පත අෙ ශම් ඉදපතපත් ශවන්ශන්. පසුගි  
වසශර් මැෙ භාගශ  ආිංශික අධීක්ෂ්ඨණ කායක සභාශ  ිනටින ින පව 
පක්ෂ්ඨ නිශ ෝජන  කයන ගරු මන්ත්රීවරුන්ශේ අෙහසා හා ශ ෝජනා 

සැලකිල්ලට අයශගන එතැන සාකච්ඡාවට බුමන් වුණු ශෙ ක් 

තමි  ශම් පනත් ශකටුම්පත. එතැනදී හැශමෝම කි ශ , දූෂ්ඨණ හා 

විංචාවලට සම්බන්ධ ශශ පාලනඥ න් පමණක් ශනොවන බවි . 
ෙැන් ජනප්රි  මාතෘකාවක් බවට පත් ශවලා තිශබන්ශන්, ශහොයකම් 
හා දූෂ්ඨණවලට සම්බන්ධ ශවච්ච ශශ පාලනඥ න් පිිබඳ 
මාතෘකාවි . හැබැි , අපි ෙන්නවා, අශප් යශට්, අශප් සමාජශ  

දූෂ්ඨණ හා විංචාවලට සම්බන්ධ ශවලා තිශබන්ශන්, ශහොයකම්වලට 
සම්බන්ධ ශවලා තිශබන්ශන් ශශ පාලනඥ න් පමණක් ශනොවන 
බව. යජශ  නිලධාපතන් සහ ශසේවක න්, ඒ වාශේම ශපොලීිනශ  

සමහය නිලධාපතන්, විවිධ ක්ශෂ්ඨේත්රවල නිලධාපතන් විංචා හා 
දූෂ්ඨණවලට සම්බන්ධි  කි ලා අෙ වන ශකොට ප්රාශ ෝගිකව ඔප්පු 
ශවලා තිශබනවා. එම නිසා හුශෙක් ජනප්රි  මාතෘකාව 

ශශ පාලනඥ න් වුණාට, සමාජ ක් ශවලාශගන, සමාජ ක් 
පුයාවට ගිලා බැස  තිශබන ශෙ ක් තමි , විංචාව හා දූෂ්ඨණ .  

එ  නතය කිරීම සඳහා වුණු නීතිම   න්ත්රණ ක් තමි  

සමාජ  ඉල්ලා ිනටින්ශන්. එ  ජනතාවශේ ඉල්ලීමක්. ජනතාව 
එො ඉඳලා කි පු ශෙ ක් තමි , ශහොරුන්ට ෙඬුවම් ශෙන්න කි න 
එක. ශමොකෙ, ජනතාවශේ පැත්ශතන් හැම ොම රූපවාහිනිශ න්, 
ශර්ඩිශ ෝ එශකන්, පත්රවලින් ජනතාවට බලන්න, අහන්න, 

කි වන්න ලැශබන්ශන්, "අතැන ශහොශයක්, ශමතැන ශහොශයක්; 
අතැන විංචාවක්, ශමතැන විංචාවක්; විංචාව රුපි ල් ශකෝටි 1ි , 
රුපි ල් ශකෝටි 4ි , රුපි ල් ශකෝටි 20ි " කි න ඒවාි . රුපි ල් 

ශකෝටි ගණන්වල ශහොයකම්, දූෂ්ඨණ ගැන තමි  ජනතාව හැම ොම 
අහන්ශන්. ෙැන් ඒවා අහලා, අහලා ජනතාවට අප්රි  ශවලාි  
තිශබන්ශන්; එපා ශවලාි  තිශබන්ශන්. ෙැන් ජනතාවට ඕනෑ 

ශවලා තිශබන්ශන්, ශම් ශහොයකම්වල ප්රමාණ  ශනොශවි ; ශම් 
ශහොරු අල්ලන ක්රම ක්; ශම් ශහොරුන්ට ෙඬුවම් ශෙන ක්රම ක්. ඒ 
නීතිම  ක්රි ාමාර්ග නැතුව ශහොයකම නතය කයන්න බැහැ. ඒ 

නීතිම  ක්රි ාමාර්ග තමි  ජනතාවශේ පැත්ශතන් ඉල්ලන්ශන්. 
ඔබතුමන්ලා එවැනි ශපොශයොන්දු දුන්නාට, ජනතාවට එශහම 
කි වාට, ශම් ශහොයකම් නතය කයන්න, ශහොරුන් අල්ලන්න, 

ශහොරුන්ට ෙඬුවම් දීම සඳහා නීති  ක්රි ාත්මක කයන්න පසුගි  
අවුරුදු තුශන්ම ඔබතුමන්ලා අසමත් වුණා. අෙ ඔබතුමන්ලාශේ 
ආණ්ඩුශ ත් අපවතින් ශහොයකම් පටන් ශගන තිශබනවා. පසුගි  
ඉතිහාසශ  වාශේම ශශ පාලනඥි න්, නිලධාපතන්, ආණ්ඩුවට 

සම්බන්ධ විවිධ ශකොටසා නැවත ශහොයකම් කයන්න පටන් ශගන 
තිශබනවා; ශකෝටි ප්රශකෝටි ප්රමාණශ  විංචා දූෂ්ඨණවලට හවුල් 
ශවලා තිශබනවා. ඒවා පිිබඳව තමි  සමාජශ  නැවතත් 

සාකච්ඡාවක් ඇති ශවලා තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ෙැන් ජනතාවට 
මතුශවලා තිශබන ප්ර ාන ක් තමි , "ශම් ශගශනන අධිකයණ 
පශධති  හයහා ශම  නවත්වන්න පුළුවන් ශවි ෙ?" කි න එක. ඒ 

සැක  ජනතාවට තිශබනවා. ශමොකෙ, ශහොයකම් නතය කයනවා  
කි ලා ඔබතුමන්ලා ඔප්පු කශළේ නැහැ. ශහොරු අල්ලනවා  කි ලා 
ඔප්පු කශළේ නැහැ. ඒ සම්බන්ධශ න් නීති  ක්රි ාත්මක කයනවා  

කි ලා ඔප්පු කයලා ශපන්වා නැහැ. ඒ නිසා ශම් නීති ශගනාවට 
ෙැන් ජනතාවශේ බිුමණු හිත්, ඒ පපවදු වුණු වි ාවාස  නැවත ඇති 
කයන්න පුළුවන් තත්ත්ව ක් නැහැ.  

අෙ ශම් පනත් ශකටුම්පත සම්මත කයලා ශහට පුළුවන්ෙ, ශම් 

ශහොරු ටික අල්ලන්න; ලබන මාස  වන විට පුළුවන්ෙ, ශහොරුන්ට 
ෙඬුවම් ශෙන්න; අවුරුශෙකින් පුළුවන්ෙ, ශහොරුන්ට ෙඬුවම් ශෙන්න 
කි ලා ජනතාව බලාශගන ඉන්නවා. ජනතාවට තිශබන ප්ර ාන 

ඒවාි . ජනතාවශේ පැත්ශතන් ජනතාව බලාශගන් ඉන්ශන්, 
ශමපමණ කල් බලාශගන ිනටි ා වාශේ ශම් පනත මන්න්වත් 
ශහොශයක්, ශෙන්ශනක් අල්ලි ෙ, නීති  ක්රි ාත්මක කයි ෙ කි න 

එකි . අපි ෙකිනවා, ඇත්තටම ෙැන් ඒ වි ාවාස  බිඳ වැටිලාි  
තිශබන්ශන් කි ලා. ෙැන් ශහොඳටම ප්රමාෙ වැඩිි . ඇත්තටම ශම් 
නීති ශගශනන්න ශහොඳටම ප්රමාෙ වැඩිි . ශම  කළ ුතතුව තිබුශණ් 

මීට ශබො ශහෝ කාල කට කලිනුි . ඒ අව ය ශවලාශ , අව ය 
ශමශහොශත් එ  කශළේ නැහැ. අෙ ඒ ශහොයකම්වලට එශයහිව නීති  
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ක්රි ාත්මක ශවන්න පටන් ගන්නශකොට "ශශ පාලන පිගැනීම් 

කයනවා" කි ලා කි න්න ශහොරුන්ට පුළුවන් ශවලා තිශබන්ශන් 
ඒ නිසා තමි . ඒ ශහොයකම් පිිබඳව නිකම් කාා බහක් විතයක්, 
නිකම් පූච්චානම් කාා විතයක් මාධයවල කයනශකොට, 
පාර්ලිශම්න්තුශ  කයනශකොට ශහොයකමට භාජන වුණු ශකනාට 

පුළුවන්කම ලැශබනවා, "ශම  ප  ිගැනීමක්. ශම  අපට එශයහිව 
කයන හතුරුකමක්" කි ලා කි න්න. 

ශම්ක ඒ තත්ත්ව ට වර්ධන  ශවන්න ඔබතුමන්ලා ඉඩ 

හැපත ා. ඒ තත්ත්ව  වර්ධන  වුණාට පසුව තමි  ෙැන් ශම් නීති 
ශගශනන්න කාා කයන්ශන්. ශකශසේ ශවතත්, ශම් නීතිවලින් ෙැන් 
ශම් යශට් දූෂ්ඨණ , විංචාව මුළුමනින්ම නතය කයන්න පුළුවන් 

කි ලා ඔබතුමන්ලා හිතුවත්, අපි නම් එශහම හිතන්ශන් නැහැ. 
ශමොකෙ, ඒක ඔබතුමන්ලා භාවිතාශවන් ඔප්පු කයලා නැති නිසා. 
පසුගි  කාලශ  අපි ෙැක්කා, නීති  ඉදපත ට ශගන ආ ුතතුව 

තිශබන ශබොශහෝ ශශවල්, ශබොශහෝ විංචා දූෂ්ඨණ  ශශ පාලන 'ඩීල්' 
වලින්  ට ගැහුව බව. අල්ලසා ශහෝ දූෂ්ඨණ ශචෝෙනා විමර් න 
ශකොමිෂ්ඨන් සභාශ  හිටපු අධයක්ෂ්ඨ ජනයාල්වපත  ඒ තනතුපතන් 
ඉවත් කළා. නීති  හපත ට ක්රි ාත්මක කයන්න ගි  නිසාි  

එතුමි ට ඒ තනතුපතන්  න්න වුශණ්. ඒක මුළු යටම ෙැක්කා.  
ඔබතුමන්ලා ශහොරුන්ට විරුශධව, දූෂ්ඨණ ට විරුශධව අවිංකව 
කටුතතු කයනවාෙ නැශෙ කි න එක මනින ලිට්මසා පරීක්ෂ්ඨාවක් 

තිබුණා. ඒ ලිට්මසා පරීක්ෂ්ඨාශවන් ඔබතුමන්ලා ශ ේ්ල්. ඒක කයන්න 
පටන් ගත්තාට පසුව ෙවසා ශෙකක් තුනක් ඇතුළත අධයක්ෂ්ඨ 
ජනයාල්වපත ට ශගෙය  න්න වුණා. ඒක මුළු යටම ෙැක්කා. ඒක 

ප්රිනශධ යහසක්. එ  කවුරුත් ෙන්නවා. ආණ්ඩුශ  ප්රබල ඇමතිවරු 
ශෙශෙශනකුශේ, තුන්ශෙශනකුශේ දූෂ්ඨණ ශචෝෙනා පිිබඳව 
උසාවි ට නඩු  ෙමන්න හෙපු ශවලාශ ි  ඒක වුශණ්. එක් 

ඇමතිවයශ කුශේ ශචෝෙනාවලට අොළව නඩුව ෙැම්මා. ඉතුරු 
ශෙන්නා, තුන්ශෙනා සම්බන්ධශ න් ්ි ල් එක හැදුවා. ්ි ල් එක 
හෙලා උසාවි ට ෙමන්න කලින්, අන්න ආවා, බලපෑම; අන්න 

ආවා, ශශ පාලන මැදහත්වීම. එතුමි ට  න්න වුණා, ශගෙය. 
ඔබතුමන්ලා ෙැන් කි නවා, "දූෂ්ඨණ , විංචාව නවත්වන්න අල්ලසා 
ශකොමිසමට නඩු ෙමන්න පුළුවන් පනතක් ශගශනනවා" කි ලා. 
ශම් පනශතන් විතයක් ඒක කයන්න බැහැ. ශමොකෙ, ඔබතුමන්ලා ඒ 

ශශ පාලන මැදහත්වීම තවම නතය කයලා නැහැ. ඒක තවම ඒ 
විධි ටම තිශබනවා. ඒ නිසා වි ාවාස  ඇති කිරීම ප්රධාන 
කායණ ක්. ශම් නීතිශ න් නිලධාපතන්ට, ඒ ආ තනවලට  ම් 

ප්රමාණ ක හි  ක් ලැශබනවා, නීති  ක්රි ාත්මක කයන්න. 
හැබැි , ඒ විතයක්ම බැහැ. එම අවසාාාවල ශශ පාලන තීන්දු 
තීයණ ගන්නවා නම්, ශශ පාලන මැදහත්වීම් කයනවා නම් අන්න 

ඒවා වහාම නතය ශවන්න ඕනෑ. පසුගි  කාලශ  නීති  ඉදපත ට 
ශගන ආ ුතතු විංචා දූෂ්ඨණ ශබොශහොම ක් ඔබතුමන්ලා  ට ගැහුවා; 
හැිංගුවා; 'ඩීල්' වලින් ශවනසා කළා. ඒ නිසා තමි  අෙ පසුගි  

කාලශ  ශචෝෙනා තිබුණු ප්රධාන ශශ පාලනඥ න් වන 
ඇමතිවරුන්, නිශ ෝජය ඇමතිවරුන් කිින ශකශනකුට එශයහිව 
ඇති ශචෝෙනා නීති  ඉදපතශ  හපත ට විභාග ශවන්ශන් නැත්ශත්. ඒ 
්ි ල් ශවනසා වන විධි , ඒ ්ි ල්  ට ගහන විධි , ඒවා පසාසට 

අයශගන ශවන ශවන ඒවාි න්  ටපත් කයන විධි  ශම් යශට් 
ජනතාවට ෙැන් යහසක් ශනොශවි . 

සමහය ඇමතිවරු සම්බන්ධශ න් පරීක්ෂ්ඨණ කයශදී ආණ්ඩුශ  

ඉහළ පුටුවලින් ඒ පරීක්ෂ්ඨණ කයන ආ තනවල නිලධාපතන්ට 
දුයකානශ න් කාා කයලා අසා තිශබනවා, "තමුශසලා ආණ්ඩුව 
ශපයළන්නෙ හෙන්ශන්" කි ලා. ඒශකන් ශමොකක්ෙ ඔප්පු 

කයන්ශන්? එම පරීක්ෂ්ඨණ  කයන්න ඒ නිලධාපත ාට නධර්  ක් 
ශෙන්ශන් නැහැ. ඒ නිලධාපත ා අනධර් වත් කයනවා. ඒ 
නිලධාපත ා කල්පනා කයනවා, "යශට් ආණ්ඩුශ  ප්රධානීන් 

දුයකානශ න් අපට එශහම කාා කයනවා නම්, අපි ශමොකටෙ 
ශහොරු අල්ලන්න මැදහත් ශවන්ශන්; නිකම් අනව ය ශශකට ශන් 

අපි මැදහත් ශවන්ශන්." කි ලා. ඒ නිසා ඒ ශශවල් නතය ශනොකය 

ශම් නීති ශකොච්චය ශගනාවත් වැඩක් ශවන්ශන් නැහැ.  

ගරු නිශ ෝජය කායක සභාපතිතුමනි, සාථීය ්රිපුශගල 
මහාධිකයණ පිහිටුවීම පිිබඳව අධිකයණ සිංවිධාන (සිංශ ෝධන  
පනත් ශකටුම්පත ආිංශික අධීක්ෂ්ඨණ කායක සභාශ දී සාකච්ඡා 

වුණා. එතැනින්  ම් ශ ෝජනාවක් ඉදපතපත් වුණා. ඒ මූලික 
ශකටුම්පශත්   ම්  ම් අඩු පාඩු තිබුණා. ඒ අඩු පාඩු 
ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ ට ඉදපතපත් ශවච්ච ශවලාශ  ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ  

තීන්දුවක් දුන්නා, "ශම් ශම් වගන්ති ආණ්ඩුක්රම වයවසාාාශ  
අහවල් වගන්තිවලට අනුූලල ශවන්ශන් නැහැ; ඒවාට පටහැනිි . 
ඒ නිසා ඒවා වහාම ශවනසා කළ ුතතුි ." කි ලා. ඒ අනුව නැවත 

ඊශ ත් ආිංශික අධීක්ෂ්ඨණ කායක සභාශ  සාකච්ඡා කයලාි  අෙ 
පාර්ලිශම්න්තුවට ශම් පනත් ශකටුම්පත ඉදපතපත් කයලා 
තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ඇත්තටම ගත්ශතොත් ශම් පනත් ශකටුම්පත, 

ශරේෂ්ඨාධාධිකයණශ න් ලැබිච්ච තීන්දුවත් සැලකිල්ලට අයශගන 
සිංශ ෝධන ඉදපතපත් කයලා, ඊට පසාශසේ ඉදපතපත් ශවන පනත් 
ශකටුම්පතක්. තමන්ට ඕනෑ විධි ට ශකොි  නඩුවෙ ඒ ඒ 
අධිකයණවලට ශගනි න්න පුළුවන් කි ලා තීයණ  කයන්න, ශම් 

පනත් ශකටුම්පශත් කිිනම තැශනක විෂ්ඨ  භාය ඇමතිවය ාට 
බල ක් පැවපතලා තිශබනවා මම ෙැක්ශක් නැහැ. ශකොශහේෙ එවැනි 
වගන්ති ක් තිශබන්ශන්? ශම් පනත් ශකටුම්පශත් කිිනම තැනක 

එශහම එකක් නැහැ. එශහම එකක් තිබුණා නම් සම්පූර්ණශ න්ම 
අපි ඒකට විරුශධි . ශමොකෙ, එශහම වගන්ති ක් තිශබන්න බැහැ. 
ඇමතිවය ාට ශහෝ ඇමතිවපත ට ඕනෑ විධි ට, "අහවල් නඩුව සාථීය 

්රිපුශගල මහාධිකයණ ට  න්න ඕනෑ; අහවල් නඩුව සාථීය 
්රිපුශගල මහාධිකයණ ට  ා ුතතු නැහැ." කි ලා තීයණ  කයනවා 
නම් ඒක සම්පූර්ණශ න්ම ශශ පාලනිකි . නමුත්, ශම් පනත් 

ශකටුම්පශත් ශකොශහේවත් එවැනි වගන්ති ක් නැහැ. ශම් පනත් 
ශකටුම්පශත් ඉතා පැහැදලිව තිශබනවා, " ම්කිින අධිශචෝෙනාවක් 
සාථීය ්රිපුශගල මහාධිකයණ ට  ා ුතතු ෙ, නැශෙ කි න එක 

තීයණ  කයන්ශන් අග්රවිනි ාච කායවය ා" කි ලා.  

අග්රවිනි ාච කායවය ා පත් ශවන්ශන් වයවසාාා සභාශවන් 
සාශප්ක්ෂ්ඨ සාවාධීන  න්ත්රණ ක් ඇතුශළේ. අග්රවිනි ාච කායවය ා 
ඍජුවම ජනාධිපතිවය ා විිනන් පත් කයන තත්ත්ව ක්  ටශත් නම් 

ශම්ක ශශ පාලනික ශවන්න පුළුවන්. අපි ඒ ඉතිහාස  ෙැක 
තිශබනවා. ජනාධිපතිවය ාට කැමැති ශකශනක්ව අගවිනිසුරු 
පුටුශ  ති ා ගන්නවා. ඊට පසාශසේ අගවිනිසුරුවය ා තීයණ  

කයනවා, "ශකොි  නඩුව ෙ සාථීය ්රිපුශගල මහාධිකයණ ට 
 න්ශන්; ශකොි  නඩුව ෙ  ා ුතතු නැත්ශත්" කි ලා. අන්න එතැනදී 
ජනාධිපතිවය ාට පුළුවන් අගවිනිසුරුවය ා හයහා තමන්ශේ 

ශශ පාලන පිගැනීම් කයන්න. නමුත්, ශම් ඉදපතපත් ශවච්ච පනත් 
ශකටුම්පශත් එශහම එකක් නැහැ. ශමොකෙ, සාවාධීන අධිකයණ 
ශසේවා ශකොමිසමක් ක්රි ාත්මක ශවනවා. ඒ ආ තන  ින  ට 

ින  ක් සාවාධීනි  කි ලා මම ශකොශහත්ම කි න්ශන් නැහැ. 
සාශප්ක්ෂ්ඨව සාවාධීනි . ින  ට ින  ක් සාවාධීන ආ තන හෙන්න 
තවම අශප් සමාජශ  සිංසාකෘති  දුතණු ශවලා මද. නමුත්, ඒ 
සාශප්ක්ෂ්ඨ තත්ත්ව   ටශත් සාවාධීන අධිකයණ ශසේවා ශකොමිෂ්ඨන් 

සභාශ  සභාපතිවය ා වන අගවිනිසුරුවය ා තමි  තීයණ  
කයන්ශන් ශම් ශචෝෙනාවලට අනුව සාථීය ්රිපුශගල මහාධිකයණ ට 
 ා ුතත්ශත් ශකොි  නඩුව ෙ, ශනො ා ුතත්ශත් ශකොි  නඩුව ෙ කි න 

එක. ඒ නිසා එතැන ශශ පාලන මැදහත්වීමක් කයන්න බැහැ. 
එශහම කයනවා නම්, ඒ කයන ිනශධි, උොහයණ ශපන්වා ඒවාට 
අොළව විශ චන ඉදපතපත් කයලා ඒවා ශවනසා කයගන්න 

පාර්ලිශම්න්තුශ  මන්ත්රීවරු විධි ට අපට අි ති ක් තිශබනවා. 
ශමතැනදී විශ ේෂ්ඨශ න්ම 299( අල්ලසා ශහෝ දූෂ්ඨණ ශචෝෙනා 
විමර් න ශකොමිෂ්ඨන් සභා පිිබඳ පනතත්, ඒ වාශේම 29 9 

අපයාධ නඩු විධාන සිංග්රහ  පනතටත්  ටත්ව අධි ශචෝෙනා 
ඉදපතපත් කයන්න අග්රවිනි ාච කායවය ාට නනතික බල ක් 

89 90 



පාර්ලිශම්න්තුව 

තිශබනවා. අධිකයණ පිහිටුවීම සම්බන්ධශ න් ශකොි  අධිකයණ 
බල ප්රශශ ශ  ෙ ශමවැනි අධිකයණ පිහිටුවන්ශන් කි න එක 
ඇමතිවය ාි  තීයණ  කයන්ශන්. ඒක ෙැනුත් එශහම තමි . 

අධිකයණ බල ප්රශශ  අනුව අහවල් බල ප්රශශ ශ  තවත් දසා 
අධිකයණ ක්, තවත් මශහසාත්රාත් අධිකයණ ක්, පළාත්බෙ ිනවිල් 
අභි ාචනාධිකයණ ක් පිහිටුවීම පිිබඳව ෙැනටත් ගැසට් 

නිශ ෙන ක් මන්න් තීන්දු ගන්ශන් අොළ ඇමතිවය ාි . නමුත් ශම් 
පනත් ශකටුම්පශත් ඉතා පැහැදලිව තිශබනවා, ඇමතිවය ා එශසේ 
කයශදී අධිකයණ ශසේවා ශකොමිෂ්ඨන් සභාශවන් විමසීමක් කයලා එ  

කළ ුතතුි  කි ලා. ඒ අනුව ශමතැනදී ඇමතිවය ාටත් තනි බල ක් 
දීලා නැහැ. 

"අමාතයවය ා විිනන් සාථිය ්රිපුශගල මහාධිකයණ පිහිටුවන 

සාාාන  ශහෝ සාාාන නි ාචිතව ෙැක්වීශම්දී අධිකයණ ශසේවා 
ශකොමිෂ්ඨන් සභාව විමසනු ලැබි  ුතතු  ." කි ා පනත් ශකටුම්පශත් 

සඳහන් වනවා. එතශකොට ඇමතිවය ාටත් තනි අත්තශනෝමතික 

බල ක් පවයා නැහැ. ඒ නිසා තනි පුශගලශ කුට බල  පවයනවා 
ශවනුවට සාශප්ක්ෂ්ඨව ශමහි  ම්කිින ශවනසාකමක් තිශබනවා. ඒ 

නිසා නීති  හපත ට ක්රි ාත්මක කයනවා නම්, ශම් තිශබන 
සිංශ ෝධනවලින් ඒ ඉඩකඩ ලැබිලා තිශබනවා. ඒ විතයක් 

ශනොශවි , අපි ෙැක්කා ශම් සාථිය ්රිපුශගල අධිකයණශ  ඉදපතපත් 
කයන නඩු පිිබඳ තීන්දු ගැනීශම් බල  තිශබන්ශන් 

අගවිනිසුරුවය ාට බව. ඒ වාශේම අධිකයණ පිහිටුවන ප්රශශ  

තීන්දු කිරීශම්දී ඇමතිවය ා අධිකයණ ශසේවා ශකොමිෂ්ඨන් සභාව 
විමසා ඒවා පිහිටුවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ශශ පාලන මැදහත්වීමක් 

කයන්න තිශබන ඉඩ අවම කයලා තිශබනවා. ඔබතුමන්ලා අවුරුදු 
තුනකට පසාශසේ ශම් පනත් ශකටුම්පත ශගනැල්ලා, සම්මත කයලා 

ශම  ක්රි ාත්මක කයනශකොට අය විපක්ෂ්ඨශ  මන්ත්රීවයශ ක් 

කි වා වාශේ ශබොශහෝ ශවලාවට ශම් විශ ේෂ්ඨ අධිකයණශ  නඩු 
විභාග කයලා, චූදතශ ෝ වැයදකරුවන් බවට ඔප්පු කයලා ඒ 

වැයදකරුවන්ට ෙඬුවම් ශෙනශකොට ඒ වයෙකරුවන් බවට 
ඔබතුමන්ලා පත්ශවන්නත් ඉඩ තිශබනවා. [බාධා කිරීමක්] 

ප්ර ාන ක් නැහැ. ඒක ශහොඳි . ඒක ශවන්න ඕනෑ. ප්රමාෙ ශවලා හපත 
ශම් පනත් ශකටුම්පත ඉදපතපත් කළ එක ශහොඳි . ශමොකෙ, තව 

තිශබන්ශන් පුිංචි කාල ි . ශශ පාලන අර්ාශ න් ඇමතිවරු ශහෝ 

මන්ත්රීවරු ශහෝ ශචෝෙනාවලට ලක්ශවලා තිශබනවා නම්, ශම් 
අධිකයණ  හයහා ෙඬුවම් ලැබි  ුතතුි . ඒ නිසා ආණ්ඩුශ  කවුරු 

හපත ශකශනක් ශම් ශචෝෙනාවලට ලක්ශවච්ච චූදතශ ක් ශවනවා 
නම්, ඔහුට ශහෝ ඇ ටත් ශම් අධිකයණවලින්ම ෙඬුවම් ශෙන්න 

ඕනෑ. ඒ නිසා තමි  මා මීට කලින් අවසාාාවකදී ශම් පිිබඳව 
අෙහසා ෙක්වශදී ඉතා පැහැදලිව කි ශ  මහ බැිංකු බැුමම්කය විංචාව 

පිිබඳ නඩුව පළමුශවනි නඩුව විධි ට ශම් පිහිටුවන සාථිය 

්රිපුශගල මහාධිකයණශ  අහලා ශපන්වන්න කි ලා. ශමොකෙ, ඒ 
සඳහා නනතික බල  තිශබනවා. එවැනි බැුමම්කය පිිබඳ 

ශචෝෙනා ඉදපතපත් කයන්න පුළුවන් කි ලා ශමහි එක් එක් විෂ්ඨ  
සඳහන් කයශදී ඊට අව ය කයන බල  පවයා තිශබනවා. ඒ නිසා 

ඔබතුමන්ලා තමන්ශේ විනිවිෙභාව  ශපන්වන්න. ශම් අධිකයණ 

පිහිටුවන්ශන් ශශ පාලන පිගැනීමක් සඳහා ශනොශවි  කි ා 
ශපන්වන්න.  ශම් අධිකයණ , තමන්ශේ ආණ්ඩුව පැත්ශතන් 

වැරැශෙක් වුණත්, ශකොි  පැත්ශතන් වැරැශෙක් වුණත්, 
නිලධාපතන්ශේ පැත්ශතන් වැරැශෙක් වුණත් ඒවාට ෙඬුවම් කිරීම 

සඳහා පිහිටුවන අධිකයණ ක්; ඒකට කිිනම ශේෙ ක් නැහැ කි න 
එක ඔප්පු කයලා ශපන්වන්න. එශහම නැතිව පසුගි  කාලශ  

විපක්ෂ්ඨ ට කයපු ශචෝෙනා විතයක් විභාග කයන තත්ත්ව කට පත් 

වුශණොත් අන්න එතැනදී තමි  ශම්ක ඍජුවම ශශ පාලන 
පිගැනීම ඉලක්ක කයශගන පිහිටුවූ අධිකයණ ක් බවට තහවුරු 

ශවන්ශන්. ඒ නිසා එ  එශහම ශනොශවි  කි ලා භාවිතශ න් ඔප්පු 

කයන වගීමම තිශබන්ශන් ඔබතුමන්ලාටි . ආණ්ඩුශ  ඇමතිවරු 

සම්බන්ධශ න් අය පසුගි  කාලශ  අල්ලසා ශහෝ දූෂ්ඨණ ශචෝෙනා 
විමර් න ශකොමිසශම් files   ට ගැහුවා වාශේ  ට ගහන්ශන් 

නැතුව, ඉසාශසල්ලාම  වර්තමාන ආණ්ඩුශ  ප්රධාන ඇමතිවරුන්ට, 

නිලධාපතන්ට එල්ල ශවලා තිශබන ශචෝෙනා පිිබඳ නඩු ශම් 
අධිකයණ ට ශගනගිහින් ශපන්වන්න. එශහම ශපන්නුශවොත් 

ජනතාවට වි ාවාස ක් ඇති ශවනවා, ශම් අධිකයණ  ශශ පාලන 
පිගැනීම් සඳහා පිහිටුවූ අධිකයණ ක් ශනොශවි  ඇත්තටම 

විංචාව දූෂ්ඨණ , අල්ලස නතය කයන්න පිහිටුවූ අධිකයණ ක් 
කි ලා. ඒ වි ාවාස  ඇති කිරීශම් වගීමම තිශබන්ශන් 

ඔබතුමන්ලාටි . ඒක වචනශ න් පමණක් කි වාට වැඩක් නැහැ. 

ශම් අධිකයණ පිහිටුවූශ  ශශ පාලන පිගැනීම් සඳහා ශනොශවි  
කි ා  වචනශ න් කි වාට වැඩක් නැහැ. ඒක එශහම ශනොශවි  

කි ලා භාවිතශ න් ඔප්පු කය ශපන්වන්න. ඒ නිසා අපි ඉතා 
පැහැදලිව තමුන්නාන්ශසේලාට අභිශ ෝග කයනවා, පුළුවන් නම්  

ෙැනට ශචෝෙනා ඉදපතපත් ශවලා තිශබන, ප්රධාන ශචෝෙනා එල්ල වී 
ඇති ආණ්ඩුශ  චූදත න් පිිබඳ නඩු කටුතතු ශම් විශ ේෂ්ඨ 

අධිකයණ  හයහා ආයම්භ කය ශම්ක ශශ පාලන පිගැනීමක් 

ශනොශවි  කි ලා ශපන්වන්න කි ා.   

ගරු නිශ ෝජය කායක සභාපතිතුමනි, අශප් යශට්  පසුගි  
කාලශ  ඇති ශවච්ච විවිධ ිනදුවීම්, අෙත් ඇති ශවන ිනදුවීම් 

පිිබඳව සමහය අවසාාාවලදී අග්රවිනි ාච කායවය ා විිනන් 
ශමවැනි ්රිපුශගල අධිකයණ පිහිටුවලා ඉක්මනින් නඩු අහලා 

තීන්දු තීයණ දීලා තිශබනවා. ඒ අනුව ජනතාවට ඒ ිනදුවීම් පිිබඳ 

සාධායණ  ඉෂ්ඨාට වුණා කි න හැඟීමක් තිශබනවා. හැබැි , 
තවමත් ශශ පාලනඥ න්ට විරුශධව එල්ල වන ශචෝෙනාවලට 

අොළ නීතිම  ක්රි ාමාර්ග අයශගන ජනතාවට ශපන්වා නැහැ. 
පසුගි  ඉතිහාස  ගත්ශතොත් ශකොි  ඇමතිවය ා ෙ, ශකොි  

ශශ පාලනඥ ා ෙ අල්ලසා ශහෝ දූෂ්ඨණ ශචෝෙනා  ටශත් හියෙඬුවම් 

ලබලා ෙඬුවම් ලබලා තිශබන්ශන්? හැමොම ශහොයකම් ගැන කාා 
කයනවා; විංචා ගැන කාා කයනවා. 

නමුත් මිනිසාසු අහන ප්ර ාන ට උත්තය ක් නැහැ.  ආණ්ඩුශ  
ඉන්නශකොට ශහොයකම් කයනවා; විපක්ෂ්ඨ  ඒ අ ට ශචෝෙනා 
නඟනවා. ඒ ශචෝෙනා කයන අ ත් ආණ්ඩුවට ඇවිත් ආපහු 

ශහොයකම් කයනවා; ඒ අ ටත් ශචෝෙනා නඟනවා. ශම්ක චක්ර  

වාශේ කැයශකනවා. හැබැි , ඒ කාටවත් ෙඬුවම් ලැශබන්ශන් 
නැහැ; චූදත න් ශපශනන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා ෙඬුවම් ගැන 

මිනිසුන්ශේ වි ාවාස  බිඳ වැටිලා.  විපක්ෂ්ඨශ  ඉන්නශකොට ශහොරු 
ගැන කාා කයනවා. ආණ්ඩුවට ගි ාම ශහොයකම් කයනවා.  

මිනිසාසුත් ශහොරුන්ටම ඡන්ෙ  ශෙනවා. ''ඒ පැත්තත්  එකි . ශම් 
පැත්තත්  එකි . ශකොශහොමත් එකි . වැඩක් නැහැශන්" කි න  

තැනට තමි  මිනිසාසු  පත් ශවලා ඉන්ශන්.  ශම් ශහොයකම්  

නතයශවි  කි න වි ාවාස  ජනතාව තුළ ඇති ශවලා නැහැ.  ඒ 
නිසා ශම් උසාවි පිහිටුවීමට පමණක්  සීමා ශවන්ශන් නැතිව, 

ශශ පාලන "ඩීල්" නතය කයලා, ශහොරුන් ආයක්ෂ්ඨා  කයන 
ශශ පාලන "ශේම්"  නතය කයලා ශකොශහොමෙ ශම් ශහොයකම් 

නතය කයන්ශන් කි න එක භාවිතශ න් ශපන්වන්න.  

අපි ඉතාම පැහැදලිව කි නවා ෙැන් ශම් උසාවි පිහිටුවීම 

පයක්කු වැඩිි  කි ලා. ෙැන් අ ාව ා ඉසාතාශලන් පැනලා ඉවයි .  
ෙැන්  ඉසාතාල  වහලා වැඩක් නැහැ. ජනතාව ශම් දහා බලාශගන 

ඉන්නවා. ශම් අධිකයණ පශධති  පිහිටුවා ශහෝ ශම් යශට් විංචා 
දූෂ්ඨණවලට  සම්බන්ධ ශවච්ච අ ට ෙඬුවම් දීලා ශපන්වන්න.  

ආණ්ඩුවක් විධි ට ඔබතුමන්ලා ශම් අධිකයණ පශධති  හයහා  
ඇත්තටම දූෂ්ඨණ විංචා නතය කයන්න අවිංක උත්සාහ ක් ෙයනවාෙ 

කි න එක ඔබතුමන්ලාශේ භාවිත  අනුවි  ජනතාව තීයණ  

කයන්ශන්. ඒක ශවනවාෙ නැශෙ කි ලා අපිත් බලාශගන ඉන්නවා.  

91 92 

[ගරු විජිත ශහේයත්  මහතා] 



2018 මැි  09  

ශම් පනත ආණ්ඩුශවන් ශගශනනවාෙ, විපක්ෂ්ඨශ න් 

ශගශනනවාෙ කි න  එක ශනොශවි  වැෙගත්. ආිංශික අධීක්ෂ්ඨණ  
කායක සභාව නිශ ෝජන  කයන ින පව  පක්ෂ්ඨවල මන්ත්රීවරුන්ශේ 

අෙහසාවලින් හැදුණු පනත් ශකටුම්පතක් ශම්ක. ශම් පනත් 

ශකටුම්පතට ඒ කාටවත් විරුශධ ශවන්න බැපත වුශණ්, ශහොයකමට, 
දූෂ්ඨණ ට පක්ෂ්ඨ ශවන්න කාටවත් බැපත නිසා. ශහොයකමට, දූෂ්ඨණ ට 

එශයහිශවන්න ිනශධ ශවනවා. ඒ නිසා  කාටවත් භ  ශවන්න 
ශෙ ක් ශමතැන නැහැ.  

ඕනෑම අධිකයණ ක් පිහිටුවලා -අධිකයණ ින  ක් ශනොශවි , 
ෙහසක් පිහිටුවලා- ඒ අොළ පුශගල න් ශහොරු ශනොශවි  කි ලා  
ඔප්පු කය ශපන්වනවා නම් ප්ර ාන ක් නැහැශන්. එතශකොට භ  

ශවන්න ශෙ ක් නැහැශන්. ඇත්තටම ගත්ශතොත් ශම් ශහොයකම්  
පිිබඳව ශචෝෙනා ලබන  චූදත න් තමි  ශමවැනි අධිකයණ 
ඉල්ලන්න ඕනෑ.  ඒ අ  තමි   කි න්න ඕනෑ, "ශම් අධිකයණ 

පිහිටුවන්න, පිහිටුවලා  මාසශ න් ශෙශකන් අශප් නඩු අහලා ඉවය 
කයන්න, අපි ශහොයකම් කළාෙ නැශෙ කි ලා ශපන්වන්න, ඒ ගැන 
නිකම් මාධයවල කි  කි ා ඉන්න එපා"කි ලා. අපි ෙැක්කා, ශකෝටි 

හැත්තෑපහක මුෙලක් අතුරුෙහන් ශවලා  කි ලා  එසා.බී. දසානා ක 
හිටපු ඇමතිතුමා සම්බන්ධශ න් කි වා. හපත පැහැදලිව කි ශ ,   
එසා. බී. දසානා ක ඇමතිතුමා ශකෝටි හැත්තෑපහක් ගහලා  

කි ලාි . ඒක තමි  යශට් මාධයවලින් ප්රචාය  ශවච්ච පිසවුඩ . 
එතුමා එශහම කශළේ නැත්නම්, ඒ කායණ   අධිකයණ ට ශගන 
ගිහින් ඉක්මනින් තමන්  නිර්ශෙෝෂිි  කි ා  ඔප්පු කයන්න එතුමාට 

අි ති ක් තිශබනවා.  දනපතා නඩුව අහලා ශකෝටි හැත්තෑපහක් 
ගත්ශත් නැහැ කි ලා මාස ක් තුළදී ඔප්පු කයන්න පුළුවන් නම් 
එතුමාට ශහොඳි  ශන්.  එතුමා නි ර්ශෙෝෂිි  කි ලා යටටම  ඔප්පු 
කයන්න පුළුවන්ශන්. එශහම නැත්නම් ශමොකෙ ශවන්ශන්? ශකෝටි  

හැත්තෑපහක් ගත්තා  කි න කාාව තව අවුරුශෙක් විතය කි  
කි ා ඉන්න එකි  ිනශධ ශවන්ශන්.  එතුමා ආණ්ඩුශවන් එි ට 
ආපු ගමන්ශන් ශකෝටි හැත්තෑපශහේ කාාවත් එි ට  එන්ශන්. 

ශමච්චය කල් එසා.බී. දසානා ක ඇමතිතුම සමෘශධි   භාය 
අමාතයවය ා හැටි ට ආණ්ඩුශ  හිටි ාශන්. අගමැතිතුමා ශහෝ 
ආණ්ඩුශ  කවුරු ශහෝ  කි ශ  නැහැශන්  එසා.බී. ඇමතිතුමා  

සමෘශධිශ න් ශකෝටි හැත්තෑපහක් ගහලා කි ලා. එතුමා 
ආණ්ඩුශ  ඉන්නතුරු ඒක කි ශ  නැහැ.  එතුමා ආණ්ඩුශවන් ගි  
ගමන් කි නවා ශකෝටි හැත්තෑපහක් අතුරුෙහන්පව. ශමච්චය කල් ඒ 

ගැන ශමොකක්ෙ කශළේ?  එතැනදී තමි  ශශ පාලන පිගැනීම් 
කි න ප්ර ාන  එන්ශන්. එතශකොට තමි  මිනිසුන්ටත් ඒ ගැන 
සාධායණ  සැක ක් එන්ශන්.  එසා.බී. දසානා ක ඇමතිවය ා ඒ 
ශකෝටි හැත්තෑපහ ශගෙය  ශගන ගිශ  නැත්නම්, ඒක එශහම 

වුශණ් නැත්නම් ශම් සාථිය අධිකයණ ට වහාම ඒ පැමිිසල්ල ොලා 
විභාග කයලා  තමුන්ශේ නිවැයද බව ඔප්පු කයලා ශපන්වන්න.  ඒ 
මුෙල ගත්තා නම්  ෙඬුවම් ලැශබි . ගත්ශත් නැත්නම් "ගත්ශත් 

නැහැ " කි ලා තහවුරු ශවි .  ඒ නිසා 'ශහොරු' කි ලා  නම් කයන 
කිින ශකශනකුට භ  ශවන්න ශෙ ක්  නැහැ. ඇත්තටම කි නවා 
නම්,  ශහොරු කි ා ශචෝෙනා ලබන අ  විිනන්  ඉල්ලා ිනටින්න ඕනෑ 

අධිකයණ ක් ශම්ක. අහවලා අයක ශහොයකම් කළා, ශම්ක 
ශහොයකම් කළා කි ලා නිකම් මාධයවලින්,  Facebook  වලින් 
ශචෝෙනා නඟමින් ඉන්න එපා. අධිකයණ කට ඒ කරුණු ඉදපතපත්  

ඔප්පු  කය ශපන්වන්න ඕනෑ කි න තැනටි  අපි එන්න ඕනෑ. එම 
නිසා ''ශම් අධිකයණ   එපා'' කි න  එක අපි නම් ෙකින්ශන්  ඒ 
ශහොයකම්  ඔප්පුශවි  කි න භ ට කයන ශෙ ක් හැටි ටි . 

ශහොයකම් කශළේ නැත්නම්,  ඒ ශචෝෙනාවලට ලක් ශවන්න භ  
නැත්නම්  භ  නැතිව කි න්න ඕනෑ ශම් අධිකයණ   පිහිටුවන්න 
කි ලා.  ශම්  අධිකයණ  පිහිටුවා ශහොයකම් කයලා  තිශබනවාෙ 
නැශෙ කි ලා  ඔප්පු කය ශපන්වන්න කි න තැනටි  අපි එන්න  

ඕනෑ.  එශසේ නැතිව ශවන විංගු ගහලා,  වයවසාාාශ  ප්ර ාන, 
සාාාවය නිශ ෝගවල ප්ර ාන - ෙන්ශන් නැති සාාාවය නිශ ෝග 
කි වන්න ගිහින්  වයෙවා ගන්න ප්ර ාන - මතු කයලා ශම් කරුණ 

 ටපත් කයන්න ඕනෑ නැහැ.  ශම් අධිකයණ    පසුගි  කාලශ  

කයපු ශහොයකම් පිිබඳව විමර් න  කයන අධිකයණ ක්. 
ශකශනක් නිර්ශෙෝෂි නම්  ඒ අධිකයණශ දී  ඔප්පු කයන්න පුළුවන් 
තමන් නි ර්ශෙෝෂිි  කි ලා. ඒ ගැන භ  ශවන්න ශෙ ක් නැහැ. භ  
නිසා විරුශධ ශවනවා මිස, භ  නැත්නම් ශම් අධිකයණ පිහිටුවීමට 

පක්ෂ්ඨ ශවන්න ඕනෑ.  අපි කි නවා, ජනතා විමුක්ති ශපයමුශණ් අපි 
ශම් අධිකයණවලට භ  නැහැි  කි ලා. ශමොකෙ, අපි ශම් යශට් 
ජනතාවශේ සම්පත් විංචා කයපු නැති, ශහොයකම් කයපු නැති, දූෂ්ඨණ 

කයපු නැති පක්ෂ්ඨ ක් නිසා. ශශ පාලන  තුළ පමණක් ශනොශවි , 
නිලධාපතන්ශේ පැත්ශතනුත් යශට්  ින පව ක්ශෂ්ඨේත්ර පුයාම ඔඩු දුවලා 
තිශබන ශම් විංචා දූෂ්ඨණ නතය කිරීම සඳහා ශමවැනි  ක්තිමත් 

නීති ක් වහාම ක්රි ාත්මක කළ ුතතුි . එම නිසා ශමම අධිකයණ 
වහාම පිහිටුවි  ුතතුි  කි න සාාාවයශ  හිඳිමින් මශේ කාාව 
අවසන් කයනවා. ශබොශහොම සාතුතිි . 

 
[අ.භා. 3.21] 
 

ගරු (ආ්ාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (උසසන අධයාපන 

හා සංසනකෘතික කටුතු  අමාතයු මා) 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ - உயர் கல்வி 

ேற்றும் கலொசொர அலுவல்கள்) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - (Minister of 
Higher Education and Cultural Affairs) 

ගරු නිශ ෝජය කායක සභාපතිතුමනි, අෙ දන අධිකයණ හා 
බන්ධනාගාය ප්රතිසිංසාකයණ ගරු අමාතයතුමි  විිනන් ඉදපතපත් 
කයන ලෙ පනත් ශකටුම්පත් ීමප  අතපතන් විශ ේෂ්ඨශ න්ම 

අධිකයණ සිංවිධාන (සිංශ ෝධන  පනත් ශකටුම්පත පිිබඳව මා 
මුලින්ම ගරු සභාශ  අවධාන  ශ ොමු කයනවා. 

අශප් යශට් මැතිවයණ ක් එනශකොට, ආණ්ඩුවක් ශවනසා 

වනශකොට ''දූෂ්ඨණ '' කි න මාතෘකාව නියන්තයශ න්ම 
මතුවනවා. ඒක ශ්රී ලිංකාශ  විතයක් ශනොශවි , ශම් ආින ානු 
කලාපශ ම ශශ පාලන සිංසාකෘතිශ  ශකොටසක් බවට පත්ශවලා 

තිශබනවා. අපට මතකි , 1994දී චන්ද්රිකා බණ්ඩායනා ක 
මැතිනි  ප්රමුඛ් ශ්රී ලිංකා නිෙහසා පක්ෂ්ඨ  බල ට එනශකොට ඉදපතපත් 
කළ ප්රධානම ශත්මාව තමි , 'ෙහහත් වසයක එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ්ඨශ  ආණ්ඩුශ  හිටපු ශහොරු ටික ශගෝල්ශ ේ්සා එකට 

ශගනැල්ලා එල්ලන්න පුළුවන් විධි ට නීති ශගනැල්ලා ෙඬුවම් 
ශෙනවා ' කි න එක. ඔබතුමන්ලාට මතක ඇති, ඒ ආණ්ඩුව 
මුලින්ම ශගනා පනත තමි , අල්ලසා ශහෝ දූෂ්ඨණ ශචෝෙනා විමර් න 

ශකොමිෂ්ඨන් සභා පනත. එො අධිකයණ ඇමතිවය ා විධි ට හිටපු 
මහාචාර්  ජී.එල්. ී.පතසා මැතිතුමා අල්ලසා ශෙපාර්තශම්න්තුව 
අශහෝින කයලා, ඒ ආණ්ඩුශ  පළමුවන පනත විධි ට  සාවාධීන 

අල්ලසා ශහෝ දූෂ්ඨණ ශචෝෙනා විමර් න ශකොමිෂ්ඨන් සභා පනත 
ශගනාවා. අපි ෙන්නවා, අල්ලසා ශෙපාර්තශම්න්තුව තිශබන 
කාලශ  අශප් යශට් අල්ලස සම්බන්ධව ඉතා ෙැඩි ශලස නීති  

ක්රි ාත්මක වුණු බව. ඒ හයහා ශබොශහෝ වැයදකරුවන්ට ෙඬුවම් 
දුන්නා. ශමම කටුතත්ත සාවාධීනව කයන්න ඕනෑ  කි ලා 299( 
පත් වුණ ආණ්ඩුව ශගනා අල්ලසා ශහෝ දූෂ්ඨණ ශචෝෙනා විමර් න 

ශකොමිෂ්ඨන් සභාවට හිටපු විනි ාච කායතුමන්ලා -විරාම ගි  අ -  
අ  පත් වුණා. ඒ අවුරුදු පහ ඇතුළත එම ශකොමිෂ්ඨන් සභාවට 
එකම එක නඩුවක් ශගොනු වුණා. ඒක තමි , නුශේශගොඩ 
ප්රශශ ශ  පාසලකට ළමශ කු ඇතුළත් කයන්න ගුරුවයශ කුට 

ී.පතින ශකෝප්ප හ ක් පගාවක් විධි ට දීම සම්බන්ධශ න් ඉදපතපත් 
වූ අල්ලසා නඩුව. ඒ ශකොමිසම නඩත්තු කයන්න අශප් යශට් බදු 
ශගවන ජනතාව  රුපි ල් ශකෝටි ගණනක් වි ෙම් කළා. නමුත් එහි 

එකම ප්රතිඵල  වුශණ් එම නඩුවි . ඒ නඩුවත් නිෂ්ඨාප්රභ වුණා. 
සමහය ශවලාවට  නීති  පිිබඳව, ක්රමශ ෙ  පිිබඳව හපත 
අධය න ක් ශනොකය ශබොශහොම හැඟීම්බයව ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට 

 ශගශනන නීති තුින්  අව ය පයමාර්ා ඉෂ්ඨාට කය ගැනීමට බැපත 
වනවා. ඒ සඳහා ශහොඳම උොහයණ ක් මෑත කාලශ න් අපට 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගන්න පුළුවන්. පසුගි  පළාත් පාලන මැතිවයණශ දී අපි පුළුවන් 
තයම් කි වා,  ඉදපතපත් කයපු ඒ ක්රමශ ෙ  ශම් යටට ගැළශපන්ශන් 
නැහැ, පළාත් පාලන ආ තන ශම් ක්රම ට ශගන  න එක අසීරුි  

කි ලා. නමුත්, ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  අතිබහුතය ක් ඒ මත  
පිිගත්ශත් නැති නිසා ඒ නීති  සම්මත වුණා. ඒ නිසා අෙ පළාත් 
පාලන ආ තන කඩා වැශටන තත්ත්ව ට, පවත්වාශගන  න්න 

බැපත තත්ත්ව ට පත්ශවලා බල අයගළ ක ශ දී ිනටිනවා මිස, 
ජනතාවට  ශසේව  කයන ආ තන බවට පත් ශවලා නැහැ. ඒ  නිසා 
අපි නීති ක් ශගශනනශකොට ඒ පිිබඳ පැහැදලි අවශබෝධ ක් 

ඇතුව අධය න  කයලාි  ශගශනන්නට ඕනෑ.  

ෙැන් අශප් අධිකයණ පශධතිශ  ුතක්ති  ඉටු කිරීශම් ප්රමාෙ ක් 
තිශබනවා  කි න කායණ  කාටවත් යහසක් ශනොශවි . කවුරුත් 

ඒක ප්රතික්ශෂ්ඨේප කයන කායණ කුත් ශනොශවි . ශම්ක අෙ-ඊශ  
ඇති වුණු තත්ත්ව ක් ශනොශවි . ශම් සම්බන්ධශ න් 29)0, 70 
ෙ කශ  නීති සම්මන්ත්රණ තිබිලා තිශබනවා. ඒවාට සම්බන්ධ 
ශපොත්පත් මුද්රණ  ශවලා තිශබනවා. ඒ නීති සම්මන්ත්රණවල 

මාතෘකාව විධි ට  තිශබන්ශන් නීතිශ  ප්රමාෙ  ශනොශහොත් "Laws 
Delays" කි න කායණ . පසුගි  වසශර් නීතිඥ සිංගමශ න් 
සම්මන්ත්රණ ක් පැවැත්වූවා. ඒශක් මාතෘකාව වුශණ්ත්,  "Laws 

Delays." ුතක්ති  ඉටු කිරීම ප්රමාෙ වීම සම්බන්ධශ න් 
අනිවාර් ශ න්ම යජ කට වග ීමමක් තිශබනවා. ඒ තත්ත්ව  
නැති කයනවා  කි ශවොත්, ඒක අසතය ක්. එශහම කයන්න 

බැහැ. නමුත් යජ කට වග ීමමක් තිශබනවා ඒ තත්ත්ව  අවම 
කයන්න.  

ගරු නිශ ෝජය කායක සභාපතිතුමනි, 2012 වසශර් අශප් යශට් 

අධිකයණ පශධතිශ  නඩු )31,000ක් තිබුණා. 2016 වසශර් එම 
සිංඛ්යාව  (4 000කට වැඩිශවලා තිශබනවා. ශම් වැඩිවුණු නඩු 

ප්රමාණ  අයශගන බැපවවාම වැඩිශ න්ම නඩු තිශබන්ශන්  - ශම් 

 (4 000න් 439 000ක්ම තිශබන්ශන් - මශහසාත්රාත් අධිකයණවල. 
ින  ට 80කට කිට්ටු ප්රති ත ක් තිශබන්ශන් මශහසාත්රාත් 

අධිකයණවල. 102) සිංඛ්යා ශල්ඛ්න අනුව එම 439 000න් ශමෝටර් 
යා ප්රවාහන පනත උල්ලිංඝන  කිරීම පිිබඳව  නඩු 222  91ක් 

තිශබනවා. ඒ කි න්ශන් මශහසාත්රාත් අධිකයණශ  පවතින නඩු 
සිංඛ්යාශවන් ප්රති ත ක් ශලස ින  ට 10ක්. අශනක් පැත්ශතන්   

නීති විශයෝධී මත්ද්රවය සම්බන්ධශ න් නඩු  1 000ක් මශහේසාත්රාත් 

අධිකයණශ  තිශබනවා.  ඒක නඩු ප්රති තශ න් ින  ට 23ක්.  

2015 ජනවාපත 08ශවනි ො ආණ්ඩුවක් හැටි ට බල ට එන විට 

අපට නීති  පැත්ශතන් බයපතළ අභිශ ෝග ශෙකක් තිබුණා. එකක් 
තමි   අශප් යශට් නීතිශ  ආධිපතය බිඳවැටිලා තිබුණා. ඒක නැවත 

ශගොඩ ගන්නට ඕනෑි  කි ලා තමි  ශම් යශට් බහුතය ක් ජනතාව 

එො ඡන්ෙ  පාවිච්චි කශළේ. ඒක තමි  ජාතයන්තයශ න් අපට 
විරුශධව තිබුණු ශලොකුම ශචෝෙනාව. ශෙශවනි අභිශ ෝග  තමි  

අශනකුත් සෑම ආණ්ඩුවකටම තිබුණා වාශේම ුතක්ති  ඉටු කිරීම 
ප්රමාෙ වීම වැළැක්වීම සඳහා පි වය ගත ුතතු වීම. 

ගරු නිශ ෝජය කායක සභාපතිතුමනි  ලිංකාශ  ඉන්ශන් 
අධිකයණ නිලධාපතන් 303 ශෙනාි . ශම් 303 ශෙනා මන්න් තමි  

අපි සමසාත දවි න පුයා ුතක්ති  ඉටු කිරීම ිනශධ කයන්ශන්. 

යජ ක් හැටි ට බල ට පත් වුණාට පසුව අපි ශම්වා පිිබඳව 
අවධාන  ශ ොමු ශනොකළා ශනොශවි .  මුලින්ම අධිකයණ ශසේවා 

ශකොමිෂ්ඨන් සභාවත්   ගරු අගවිනිසුරුතුමාත් සමඟ අපි සාකච්ඡා 
කයලා අධිකයණවලට චක්ර ශල්ඛ් ක් මන්න් නිශ ෝග ක්  ැ වා  

"සෑම අධිකයණ කම උෙ  වරුශ  සහ සවසා වරුශ   න 

ශෙශක්ම නඩු විභාග කිරීම ිනදු කළ ුතතුි " කි ලා. ඊට අමතයව 

අශප් යශට් ිනවිල් නඩු සම්බන්ධශ න් ිනවිල් නඩු විධාන සිංග්රහ  

ගත්තත්  අපයාධ නඩු සම්බන්ධශ න් අපයාධ නඩු විධාන සිංග්රහ  
ගත්තත් ප්රතිපාෙන තිශබන්ශන් දනපතා නඩු ඇසීමටි . හැබැි  

කාල ක්  න විට විනි ාච කායවරුන් සහ නීතිඥවරුන්  න 

ශෙොශගොල්ලන්ම දනපතා නඩු ඇසීම ශවනුවට මාස ශෙක  තුන  
හතය නඩු කල් ෙමමින් ගිහිල්ලා   ඒක අශප් යශට් නීති ක්රම ට 

සම්ප්රො ක් විධි ට කාවැදලා තිශබනවා. ශම් ක්රම  වළක්වා 
ගැනීමට පවතින නීතිශ  ප්රතිපාෙන ප්රමාණවත්ව තිශබන නිසා 

තමි  අධිකයණ ශසේවා ශකොමිෂ්ඨන් සභාව හයහා අපි චක්ර ශල්ඛ් 
 වලා මහාධිකයණ ඇතුළු අශනකුත් අධිකයණවලට කි ශ   

උශශ සවස නඩු අහලා  ඒ වාශේම දනපතා නඩු අහලා ශම් නඩු 

ඉවය කයන්නට ඕනෑ කි ලා. සමහය විනි ාච කායවරුන් ඒ 
පිිබඳව උනන්දුශවන් කටුතතු කළා  සමහය විනි ාච කායවරුන් 

ඒ පිිබඳව ෙැඩි තැීමමක් කශළේ නැහැ. ශෙවනුව අපි අධිකයණ 
ශසේවා ශකොමිෂ්ඨන් සභාව හයහා දසා අධිකයණවලට සහ 

මහාධිකයණවලට නිශ ෝග ක්  ැ වා   මහාධිකයණවල තිශබන 
අවුරුදු 4කට වඩා පැයිස නඩු ින ල්ල වසය 1ක් ඇතුළත සහ  දසා 

අධිකයණවල තිශබන අවුරුදු 20කට වඩා පැයිස ිනවිල් නඩු 

අවුරුශෙක් ඇතුළත අහලා ඉවය කයන්නට ඕනෑ කි ලා. ශම් ක්රම  
තවත් කාර් ක්ෂ්ඨම කයන්නට තමි  අපි ිනවිල් නඩු විධාන සිංග්රහ  

පනතට සිංශ ෝධන ක් ශගනාශ . ඒ අනුව සෑම ිනවිල් නඩුවක්ම 
විභාග  ආයම්භ කයන්නට ශපය අනිවාර් ශ න්ම 

විනි ාච කායතුමා ඉදපතශ  සමාකයණ කට  න්නට ඕනෑ.  මාස 

කිහිප කට කලින් තමි  අපි එ  සම්මත කය ගත්ශත්. එ  ඉතාම 
සාර්ාක ශලස ක්රි ාත්මක ශවමින් පවතිනවා.  

ගරු නිශ ෝජය කායක සභාපතිතුමනි  ඒ වාශේම ශම් නඩු 
ප්රමාෙ  පිිබඳව නීතිපති ශෙපාර්තශම්න්තුවට දගින් දගටම 

ශචෝෙනා එල්ල වුණා.  ඒ සම්බන්ධශ නුත්  කි න්නට අව යි    
ගරු නිශ ෝජය කායක සභාපතිතුමනි. 1004දී නීතිපති 

ශෙපාර්තශම්න්තුවට අපවශතන් නීතිඥවරුන් 30 ශෙශනකු බඳවා 

ගැනීමට ඕනෑකම තිබුණා. අපි පුවත් පත් ෙැන්වීම් පළ කයලා 
අ ුමම් පත් කැඳවපුවාම ලැබුශණ් අ ුමම් පත්ර 22ි . ඇි  ශහේතුව? 

එො තිබුණු එම වැටුප් තල ට අනුව අශප් යශට් නීතිඥවරුන් 
නීතිපති ශෙපාර්තශම්න්තුවට බැ ශඳන්නට කැමැති වුශණ් නැහැ. 

එම නිසා අපි -අමාතය මණ්ඩල - තීයණ ක් අයශගන ශබොශහොම 

අමාරුශවන් යජශ  නීතිඥවරුන්ශේ වැටුපට දීමනාවක් එකතු 
කයලා  අවසාාා ශෙකකදී නීතිපති ශෙපායත්ශම්න්තුවට නීතිඥවරු 

( ශෙශනක් බඳවා ගන්න හැකි ාව ලැබුණා. නීතිපති 
ශෙපාර්තශම්න්තුව සහ විනි ාච කායතුමන්ලා කයන්ශන් ඉතාම 

ශවශහසකය කාර්  ක්. ඒක පැ  අශට් ශසේව ක් ශනොශවි .  පැ  
1(ක ශසේව ක් හැටි ට තමි  ඔවුන් කටුතතු කයන්ශන්. නමුත් 

දීර්ඝ කාල ක් තිසාශසේ ඒ අ ට වැටුප් ප්ර ාන ක් තිබුණා. ඒවා 

පිිබඳව ආමන්ත්රණ  කයලා තිබුශණ් නැහැ. අපි ඉතාම 
අසීරුශවන් වසය ශෙකක් වාශේ කාල ක් තිසාශසේ උත්සාහ කයලා  

අධිකයණ ක්ශෂ්ඨේත්රශ   අධිකයණ නිලධාපතන්ශේ සහ නීතිපති 
ශෙපාර්තශම්න්තුශ  නිලධාපතන්ශේ වැටුප ඔවුන් බලාශපොශයොත්තු 

වුණු මට්ටමට  සෑහීමට පත් වන පපතද ලබා දීලා තිශබනවා.    

ශබොශහෝ අ  කි නවා නීතිපති ශෙපාර්තශම්න්තුව වැඩ 

කයන්ශන්ම නැහැ කි ලා. ගරු නිශ ෝජය කායක සභාපතිතුමනි  

මම අපයාධ නඩු සම්බන්ධ  සිංඛ්යා ශල්ඛ්න ඉදපතපත් කයන්නම්. 
102( වසශර් ලැබුණු නඩු ශගොනු සිංඛ්යාව සහ අවසන් කයන ලෙ 

නඩු ශගොනු සිංඛ්යාව ගත්තාම  අවසන් කයලා තිශබන්ශන් ින  ට 
)1ි . ඒ කි න්ශන් ින  ට 38ක් ඊළඟ අවුරුශෙට arrears විධි ට 

එකතු  ශවනවා. හැබැි   1024 වසශර්දී ින  ට )1  ින  ට )4 

ෙක්වා ින  ට 3කින් වැඩි කළා. 102) වසශර් දී ින  ට )4 
ප්රති ත  ින  ට  8 ෙක්වා ින  ට 23ක ප්රති ත කින් වැඩි කළා. 

102  වසශර් මැි  මාස  වන විට නීතිපති ශෙපාර්තශම්න්තුවට 

95 96 

[ගරු (ආචාර්   විජ ොස යාජපක්ෂ්ඨ මහතා] 
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ලැබුණු නඩු ශගොනු සිංඛ්යාවත්  අවසන් කයන ලෙ නඩු ශගොනු 

සිංඛ්යාවත් ගත්තාම  ින  ට 204 ෙක්වා වැඩි ශවලා තිශබනවා. 
අවුරුදු ශෙකහාමායක් වාශේ කාල ක් තුළ නඩු අවසන් කිරීශම් 

ශ ග  - disposal rate එක-   ින  ට )1 ිනට ින  ට 204 ෙක්වා 

ඉහළ ගිහින් තිශබනවා. අපි  ශම් ක්රම ට තව අවුරුදු ශෙක  තුනක් 
ගි ා නම්  ශම් ශෙපාර්තශම්න්තුශ  අවුරුදු 29ක් තිසාශසේ ශගොඩ 

ගැහිලා තිබුණු අපයාධ නඩු ටික අවසන් කය ගන්න පුළුවන්කම 
තිබුණා.  

නඩු ප්රමාෙ ට ශහේතුවන අශනක් ආ තන  තමි  යජශ  යස 
පරීක්ෂ්ඨක ශෙපාර්තශම්න්තුව. මීට අවුරුදු තුන හතයකට කලින් 
ඕනෑම අපයාධ අධිකයණ කට ගි ාම දනපතා නඩු ින  ගණනක් 
කල් ගිශ  "යස පරීක්ෂ්ඨක වාර්තාව නැත" කි ලාි . නමුත් අෙ යස 
පරීක්ෂ්ඨක ශෙපාර්තශම්න්තුව ආින ාශ  තිශබන ශහොඳම 
ශෙපාර්තශම්න්තුවක් බවට පත් කයලා තිශබනවා. අපට විෙයාගාය 
20ක් තිබුණා. ගරු සුිනල් ශප්රේමජ න්ත ඇමතිතුමාශේ කාලශ  එම 
විෙයාගාය 20 උසසා මට්ටමකට ශගනැවිත් ISO සහතික ලබා ගත් 
විෙයාගාය බවට පත් කයලා තිශබනවා.  ඊට අමතයව අපි 
ශකොපත ානු යජශ න් ඉල්ලීමක් කයලා  රුපි ල් මිලි න 3(1ක් 
වි ෙම් කයලා අපවශතන් විෙයාගාය ශෙකක් ඇති කළා. මීට ශපය 
අශප් යශට් යජශ  ආ තනවල  DNA පරීක්ෂ්ඨණ ශකරුශණ් නැහැ. 
ශපෞශගලික   අිං ශ න් තමි  ජාන පරීක්ෂ්ඨණ ිනදු කශළේ. එශහම 
නැත්නම් විශශ  යටවලට  වන්න ඕනෑ. අෙ අශප් යසපරීක්ෂ්ඨණ 
ශෙපාර්තශම්න්තුවට ජාන පරීක්ෂ්ඨණ කයන යසා නාගාය ක් 
තිශබනවා. ඒ එක්කම අිංකිත ශවෝහාපතක - digital forensic - 
වි ාශල්ෂ්ඨණ  සඳහා ශ්රී ලිංකාව තුළ යසා නාගාය ක් ති බුශණ් 

නැහැ. අෙ digital forensic විෙයාගාය ක් තිශබනවා. ඒ අනුව අෙ 
වන විට යස පරීක්ෂ්ඨක ශෙපාර්තශම්න්තුශ  වාර්තා ලබා දීශම් 
ශ ග  ින  ට ින  ක් බවට පත් ශවලා තිශබනවා.  

ශම් යශට් නීතිශ  ආධිපතය පිිබඳ ජනතාවශේ ෙැඩි 
අවධාන ක් තිබුණු නිසා එො අපි ( ශෙශනකුශේ ආණ්ඩුවක් 
විධි ට -සුළුතය ආණ්ඩුවක් විධි ට- වුණත් ශම් ගරු සභාශ  ින පව 
ශෙනාශේ සහශ ෝග  ඇතිව ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවසාාාව 
සම්මත කයලා සාවාධීන ශකොමිෂ්ඨන් සභා පිහිටුවන්න අපට 
පුළුවන්කම  ලැබුණා. අපි එවක් පටන් ුතක්ති  පිනෙලීශම් 
ක්රි ාවලි  සාධායණව ිනදු කයන්න අණ පනත් ගණනාවක් සම්මත 
කයලා තිශබනවා. අපි 1024 වසශර්දී අපයාධ ක වින්දත න් සහ 
සාක්ෂිකරුවන් ආයක්ෂ්ඨා කිරීම සඳහා වූ ජාතික අධිකාපත   ඇති 
කළා. අපයාධ නඩු විධාන සිංග්රහ  සිංශ ෝධන  කළා.  

2016 අිංක 4 ෙයන කාලාවශයෝධි විශ ේෂ්ඨ විධිවිධාන පනත 
ශගනාවා.  ුතශධ  නිසා උතුරු නැ ශඟනහිය ප්රශශ වල ජීවත් වුණු 
ජනතාවශේ ශබොශහෝ ඉඩකඩම් අහිමි ශවලා තිබුණු බව අපි 
ෙන්නවා. අශප් යශට් තිශබන කාලාවශයෝධි නීති  අනුව කවුරු හපත 
ෙසවසයක් බශලන් භුක්තිශ  හිටි ා නම්  ඔවුන්ට එම ශශපශළේ 
හිමිකම ලැබීමට වයප්රසාෙ තිශබන බව අශප් යශට්  නීති  
පිිගත්තා. හැබැි   ඒ කාලාවශයෝධි නීති  බැහැය කයමින් එම 
අසාධායණ  ිනදුවූ ජනතාවට අවුරුදු 30කට පසුව වුණත්  දසා 
අධිකයණශ  නඩුවක් පවයලා අි ති  හිමි කය ගන්න පුළුවන් 
ආකාය ට අපි නීති සම්මත කළා. සමා මණ්ඩල පනත 
සිංශ ෝධන  කළා. අශප් යශට් වාර්ෂිකව ලක්ෂ්ඨ ශෙකහාමායක් 

විතය සමා මණ්ඩලවලට එනවා.  

ඒ ලක්ෂ්ඨ ශෙකහමාශර් මූලය වටිනාකම් සීමාව ලක්ෂ්ඨ 4 කළ 
නිසා  අධිකයණ ට සුළු සුළු කටුතතු ශවනුශවන් කාල  වැ  
ශනොකය  ඒවා සමා මණ්ඩලශ දී සමාකයණ  කය ගැනීමට ඉඩ 
දීලා අධිකයණ  අපි අව ය කායණාවලට ශ ශෙ වා. ඒ එක්කම 
නීති ශකොමිෂ්ඨන් සභා පනත සම්මත කළා. අවලිංගු කළ ශනොහැකි 
තෑගි ඔප්පු අවලිංගු කිරීම පිිබඳ අධිකයණ තීන්දුවක් නිසා අශප් 
යශට් ඊට අොළ නීති  සම්පූර්ණශ න්ම අවුල් ශවලා තිබුණා. අපි 

පනතක් ශගනැල්ලා ඒක නිවැයද කළා. ඊළඟට  අසාධායණ ක් 
ිනදු ශවලා ඡන්ෙ  ලි ාපදිංචි කය ගන්න බැපත වුණු  ලක්ෂ්ඨ කට 
වැඩි පිපතසක් හිටි ා.  අපි විශ ේෂ්ඨ පනතක්  ශගනැල්ලා ඒ අ ශේ ඒ 
කාර්   ඉටු කළා. ඒ අනුව  ශම් පනත් මන්න් ුතක්ති  ඉටු කිරීම 
වඩාත් ඉක්මන් කිරීම සඳහා අපි තව තවත් කටුතතු කළා. 
අධිකයණ අමාතයාිං  ත්  ශකොළි වි ාවවිෙයාලශ  නීති ී.ධ ත් 
එකතු ශවලා නීති පර්ශ ෂ්ඨණ ඒකක ක් පිහිටුවා තිශබනවා.  අෙ 
වන විට එ  සාර්ාකව ක්රි ාත්මක වනවා. ඒ විතයක් ශනොශවි   

ජාතයන්තය ශකරුම්කයණ මධයසාාාන ක් ආයම්භ කළා; ශ්රී ලිංකා 
වාිසජ සමා මධයසාාාන ක් පිහිටුවනු ලැබුවා; උතුරු 
නැ ශඟනහිය ශෙ පළාශත් විශ ේෂ්ඨ සමා මණ්ඩල පිහිටුවනු ලැබුවා. 
වසය 30ක් වැනි කාල ක් තිසාශසේ ඒ ජනතාවට අහිමි වුණු 
ශශශපොළවල හිමිකම් නැවත තහවුරු කය ගැනීම සඳහා එ  ඉතා 
ප්රශ ෝජනවත් වනවා.   

ඒ එක්කම මා සඳහන් කයන්න ඕනෑ  ශම් ඉදපතපත් කයපු පනත 
ඒ ආකායශ න්ම පවත්වා ශගන  ෑම පිිබඳව තර්ක විතර්ක ඇති 
වුණු බව. ඒ සම්බන්ධශ න් ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ ටත් ගි ා. ශම් 
අවසාාාශ  මම සඳහන් කයන්න කැමැතිි   ශම් පනත ඉදපතපත් 
කයපු ශවලාශ  කායණා ශෙකක් සම්බන්ධව මමත් විශයෝධ  පළ 
කළ බව. ඒ විශයෝධ  පළ කශළේ  ශම් ශගශනන පනත හයහා 
සම්මත කයන නීති  ශකොතයම් සර්ව සාධායණ වුණත්  ඒ නීති  
හයහා ලැශබන තීන්දුව ශකොතයම් සර්ව සාධායණ වුණත්  
ජනතාවට ඒශකන් ලැශබන පිසවිඩ  "ශම  ශශ පාලන 
බලපෑමක් මත එශහම නැත්නම් ශශ පාලන පිගැනීමක් මත 
ිනදුවන ශෙ ක්"   කි න එක නම්  ඒක අශප් අධිකයණ පශධති ට 
බයපතළ හානි ක් බවට පත් වන නිසි . ශමොකෙ  යශට් අධිකයණ 
පශධති ි   ජනතාවි  අතය ලිඛිත ගිවිසුමක් නැහැ. ඒ තුළ 
තිශබන්ශන් වි ාවාස ි . පසුගි  කාලසීමා ව තුළ ශනොශ කුත් 
ශශ පාලන කලබගෑනි ිනදුවීම තුළ  වයවසාාාො ක  පිිබඳව 
අශප් යශට් ජනතාව තුළ තිබුණු වි ාවාස  ශබොශහෝ ශසි න් කඩා 
වැටිලා තිබුණා; විධා ක  පිිබඳව වි ාවාස  බිඳ වැටී තිබුණා. 
එශහත් අශප් යශට් ජනතාව සෑශහන මට්ටමකට අධිකයණ  

පිිබඳව වි ාවාස  තබාශගන ිනටි ා. ඒ වි ාවාස  තව දුයටත් 
ආයක්ෂ්ඨා කිරීම අශප් වගීමමක්.  

ගරු නිශ ෝජය කායක සභාපතිතුමනි  මම ශම් පනශත් ඒ මුල් 
ශකටුම්පත සම්බන්ධව කරුණු ඉදපතපත් කශළේ  නීතිම  කරුණු 
ශහොඳින් සැලකිල්ලට භාජන කයලි . අශප් යශට් මීට ශපය අල්ලසා 
පනත  ටශත් විනි ාච  අධිකාපත ක් පිහිටුවනු ලැබුවා. ඒ විනි ාච  
අධිකාපත   ටශත් ෙඬුවම් දීශම් බල ක් ලැබිලා තිබුණා. නඩු විභාග 
කයලා ෙඬුවම් ලබා ශෙන්න ඒ විනි ාච  අධිකාපත ට බල  දීලා 
තිබුණා. ඒ අවසාාාශ දී විනි ාච කායවරුන් පත් කිරීම ිනදු කයනු 
ලැබු ශ  අග විනිසුරුවය ා  - 

 
ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපතිු මා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you have only two more minutes. 

 
ගරු (ආ්ාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු නිශ ෝජය කායක සභාපතිතුමනි  මට තව විනාඩි 20ක 
කාල ක් ලබා ශෙන්න.  අපි arrangement එක ොලා තිශබන්ශන්.  

 
ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපතිු මා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
කවුරුන් ශහෝ ශ ලාව ශෙනවාෙ? 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගරු (ආ්ාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)  
Sir, please give me ten more minutes. We will deduct 

that time from the others.  

ගරු නිශ ෝජය කායක සභාපතිතුමනි  ඒ සම්බන්ධව නඩු 
ගණනාවක් ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ ට ගි ා.  ඒ  ාම තුළ  ඒ ින පවම 
විනි ාච  පර්ෂ්ඨෙ අධිකාපතවලින් දීපු නඩු තීන්දු ින ල්ල අශහෝින 
කළා. ඒ විනි ාච  අධිකාපත ත් නීතිශ න් වලිංගු නැති බවට 
තීයණ  කයනු ලැබුවා. ඒ නඩුශ දී එිංගලන්තශ  Privy Council 
නඩු තීන්දුවක් සලකා බැපවවා. ඒකට බලපෑ කායණ ක් තිශබනවා. 
එනම්  29(1දී ඉන්ද ාශ  කලබලකාරී අවසාාාවක්  හදින 
අවසාාාවක් තිබුණා. 29(1දී ඇති වුණු ඒ ශනොසන්සුන්කාරී 
තත්ත්ව  තුළ  අපයාධකරුවන්ට ෙඬුවම් දීම සඳහා අපි ඉදපතපත් 
කළ ශමහි මුල් පනත ආකායශ ම පනතක් ඉන්ද ාශ  
පාර්ලිශම්න්තුව සම්මත කළා. ඒ අධිකයණ  විිනන් සැකකරුවන් 
වැයදකරුවන් බවට පත් කයලා ෙඬුවම් දුන්නා. ඒ ෙඬුවමට එශයහිව 
බ්රිතානය යාජාධිකයණ ට අභි ාචනා කළාම  "Emperor vs 
Benoari Lal Sarma "කි න නඩු තීන්දුශ දී  "ඒ අධිකයණ  
නීතයනුූලල නැහැ; ආණ්ඩුක්රම වයවසාාාවට පටහැනිි " කි ලා ඒ 
ින ල්ල අශහෝින කය ෙැම්මා.  

ඒ අනුව තමි   විශ ේෂ්ඨශ න්ම අපි පිිබඳව සැලකිලිමත් 
වුශණ්. කුමන නඩුවෙ ්රිපුශගල මහාධිකයණ ට ශගන  න්ශන් 
කි ා  නීතිපතිතුමා සහ අල්ලසා ශකොමිසශම් අධයක්ෂ්ඨ ජනයාල් 
විිනන් තීයණ  කශළොත්  ඒ අනුව  අධිකයණ ක්රම  පිිබඳ මහ 
ජනතාවශේ වි ාවාස  බිඳ වැශටනවා. අපි නීතිපතිතුමා ශකොච්චය 
සාවාධීනි  කි වත්  අල්ලසා ශකොමිසශම් අධයක්ෂ්ඨ ජනයාල් 
ශකොච්චය සාවාධීනි  කි වත්  ඒ ඒ කාල වකවානුවල ඔවුන්ටත්  ම් 
 ම් බලපෑම් අඩු වැඩි ව ශ න් තිශබනවා  කි න එක ප්රතික්ශෂ්ඨේප 
කයන්න බැහැ. පසුගි  කාලශ  ශශ පාලන ට සම්බන්ධ 
මිනීමැරුම් නඩු චූදත න්ට  තිබුණා.  සමහය නඩු අහලා ඉවයි . 
සමහය නඩු බාශගට අහලා තිශබනවා. නීතිපතිවය ා 
මහාධිකයණ ට ගිහිල්ලා අධි ශචෝෙනා පත්ර ඉල්ලා අසා කය ගත් 
අවසාාා අශප් යශට් අපි ෙැක්කා.  ඒ නිසා මහ ජනතාවශේ වි ාවාස  
ඇති කිරීමට නම් ශම් සඳහා පිිගත හැකි ක්රමශ ෙ ක් විධි ට අග 
විනිසුරුවය ා විිනන් ශම් තීයණ  ගත ුතතු  කි න මතශ ි  අපි 
මුල ඉඳලාම ිනටිශ .  

ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ ට ඉදපතපත් කළ ශපත්සම් ශහේතුශවන් දුන් 
නිශ ෝග  අනුව සිංශ ෝධන  ශවලා   ඒ අධිකයණවලට කුමන 
විනි ාච කායවරුන්ෙ පත් කයන්ශන් කි න බල  
ශරේෂ්ඨාධාධිකයණශ  අග විනිසුරුතුමාට ෙැන් ලැබී තිශබනවා.  ශම්ක 
විශ ේෂ්ඨ අධිකයණ ක් කි වාට  ඇත්තටම කි න්න තයම් විශ ේෂ්ඨ 
කායණ ක් නැහැ.  ශම්ක අශප් යශට් තිශබන ක්රම .  අපයාධ නඩු 
විධාන සිංග්රහශ  (40 වගන්ති  සහ අධිකයණ සිංවිධාන පනශත් 
21 වන වගන්තිශ  (1  වන උප වගන්ති  අනුව ෙැනටත් 
නීතිපතිවය ාට බල  තිශබනවා   අහවල් නඩුව සම්බන්ධශ න් 
්රිපුශගල විනි ාච  ආසන ක් මට පත් කය ශෙන්න  කි ලා 
ඕනෑම අවසාාාවක අග විනිසුරුතුමාශගන් ඉල්ලන්න. අග 
විනිසුරුතුමා සෑහීමකට පත් ශවනවා නම්  එතුමා තීයණ  කයන 
පපතද විනි ාච කායවරු තුන් ශෙශනක් පත් කයන්න එතුමාට බල  
තිශබනවා. මා ෙන්නා තයමට ඉතිහාසශ  කවොවත්  
නීතිපතිවයශ ක් ්රිපුශගල විනි ාච  ආසන ක් පත් කයන්න  
කි ලා කළ ඉල්ලීමක් අෙ වන ශතක් ප්රතික්ශෂ්ඨේප කය නැහැ.  ඒ 
නිසා ශම් බල  නීතිපතිවය ාට ෙැනුත් තිශබනවා.  

 

ගරු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

"්රිපුශගල මහාධිකයණ ක්" කි ලා ශමහි සඳහන් ශවනවා. 
සාථිය - permanent -  [බාධා කිරීමක්] 

ගරු (ආ්ාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ඇත්තටම ශමහිදී තිශබන්ශන් එක ශවනසි . පවතින නීති  

අනුව අපයාධ නඩු විධාන සිංග්රහ  පනශත් (40වන වගන්ති  සහ 
අධිකයණ සිංවිධාන පනශත් 21වන වගන්ති  අනුව  when there 

are some sensitive matters where the people have a lot of 

concerns about the case - [Interruption.] - and also if the 

Attorney-General is of the view that there are serious 

matters to be tried in a case,  එතශකොට ඒ වාශේ අවසාාාවක 

ඉල්ලීමක් කිරීශම් අි ති  තිශබනවා. හැබැි   ඒක permanent 
නැහැ. ඒ සඳහා නඩුශවන් නඩුවට - case by case - අග 

විනිසුරුවය ා විිනන් පත් කයන්න ඕනෑ. ශමතැන තිශබන ශවනස 

තමි  මහාධිකයණ විනි ාච කායවරු තුන්ශෙශනක් ශවනම 

අධිකයණ කට පත් කයන එක. ඒ පත් කිරීම කයන්ශන් අග 

විනිසුරුවය ාි . ඒ අධිකයණශ  අහන්න ඕනෑ නඩුව කුමක්ෙ 

 න්න පිිබඳව නැවතත් අග විනිසුරුතුමාශගන් ඉල්ලීමක් කයලා  

- [Interruption.] It is almost the same. ඒක නිසා තමි  මම 
කි ශ  ශම්ක විශ ේෂ්ඨ කි වාට ශලොකු විශ ේෂ්ඨ ක් නැහැ  කි ලා.    

ඇත්තටම ශම් වාශේ පනත් ශකටුම්පතක් ශගන ඒශම්  අව යතාව 

ඇති වන්නට ශහේතුව මම කි න්නම්. ෙැනට තිශබන අපයාධ නඩු 

විධාන සිංග්රහශ ත් ිනවිල් නඩු විධාන සිංග්රහශ ත් day-to-day 

hearings කි න එක; දනපතා නඩු අහනවා  කි න එක ඉදපත ට 

කය ශගන  න්න  කි ා අධිකයණ ශසේවා ශකොමිසම මහාධිකයණ 

විනි ාච කායතුමන්ලාට දුන්න නිශ ෝග  පිිපැශො නම් ශමශහම 
ප්ර ාන ක් මතු වන්ශන් නැහැ.  

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් වප්රේමජයන්ත මහතා 
(ேொண்புேிகு  ஏ.டி. சுசில் பிமரேஜயந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 

ගරු ඇමතිතුමනි  ඔබතුමාශේ  පැහැදලි කිරීම අනුව 
නීතිඥශ ෝ හැටි ට අපි ඔ  කායණ ට එකඟ ශවනවා.  නීතිඥ 
සිංගම ත් එකඟි . ෙැන් තිශබන ප්ර ාන  ශම්කි . ඔබතුමාම කි ව 

හැටි ට මශහසාත්රාත් අධිකයණවල විතයක් නඩු  439 000ක් 
තිශබනවා. එි න් traffic සම්බන්ධ නඩු එක්ලක්ෂ්ඨ 
එශකොශළොසාෙහසා ගණනක් තිශබනවා. හැබැි   ෙැන් ශම් ශගශනන 

සිංශ ෝධන  තුින් මහාධිකයණ ට ්රිපුශගල විනි ාච කාය 
මණ්ඩල ක් සාාාවයව සාාාපන  කළාට පසාශසේ ඒකට ශ ොමු කළ 
ුතතු නඩු ශමොනවාෙ කි න එකත් ඔබතුමා පැහැදලි කළා. ඒකත් 

හපත. ෙැන් තිශබන ප්ර ාන  ශම්කි . මශහසාත්රාත් අධිකයණවල 
තිශබන අය නඩු එකක ටවත් ඒක බලපාන්ශන් නැහැ.  

 
ගරු (ආ්ාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ඔ . ඒකට අොළ නැහැ.  

  
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් වප්රේමජයන්ත මහතා 
(ேொண்புேிகு  ஏ.டி. சுசில் பிமரேஜயந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
හපත  හපත. ෙැන් මට clarify කය ගන්න අව ය ශවලා 

තිශබන්ශන් ශම්කි   ගරු ඇමතිතුමනි.  මිනීමැරුම් නඩු  සාත්රී දූෂ්ඨණ 

නඩු  highway robberies,  bribery cases ආදී ව ශ න් නඩු 
වි ාල ප්රමාණ ක් මහාධිකයණවල ශගොඩ ගැහිලා  ෙැනට දග list  
එකක් තිශබනවා.  

ඔ  කි න ්රිපුශගල විනි ාච කාය මණ්ඩල  ශමොන නඩුෙ 
ඉසාශසල්ලා ගන්ශන් කි ලා prioritize කයන්ශන් ශකොශහොමෙ?  

99 100 
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ගරු (ආ්ාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මහාධිකයණවල නඩු ගි  අවුරුශෙ අවසාන වනශකොට 4 9 3ක් 
තිබුණා. ඒ කි න්ශන් අපයාධ නඩු. සාමානයශ න් කලින් 
ශකරුශණ් ශකොශහොමෙ කි ලා ඔබතුමන්ලාට මතක ඇති. විෙයා 

ෙැපත  ඝාතන නඩුව  උඩතලවින්න ඝාතන නඩුව වැනි ඝාතන නඩු 
සම්බන්ධශ න් අගවිනිසුරුතුමාශගන් ්රිපුශගල විනි ාච  
මණ්ඩල ක් ඉල්පවවාම ්රිපුශගල විනි ාච  ආසන දුන්නා. ශවනත් 

අධිකයණ ක ශසේව  කයමින් ඉන්න විනි ාච කායවරු තුන් 
ශෙශනක් ශමතැනට ශගනැල්ලා පත් කළාම ඒ විනි ාච කායවරු 
සාමානය ව ශ න් කටුතතු කයන අධිකයණ  ාලා තුශන්ම නඩු 
ඇන හිටිනවා. අපි ශම් පනත් ශකටුම්පත්වලින් බලාශපොශයොත්තු 

ශවන්ශන් ශමොකක්ෙ? අධිකයණ සිංවිධාන පනතට අනුව 
මහාධිකයණ විනි ාච කායවරු  4ශෙශනකුට විතයි  ඉඩකඩ 
තිබුශණ්. ෙැන් ඒ ප්රමාණ  වැඩි කයලා තිශබනවා. ඒක නිසා 

සාමානය ව ශ න් නඩු ඇශහන අධිකයණවලට බාධාවක් ශනොවන 
විධි ට සුදුසු විනි ාච කායවරුන් තිශෙශනක් ශම් අධිකයණවලට 
පත්වීම තුින් අශනකුත් නඩුවලට හානි ක් ශවන්ශන් නැහැ. ඒ 

විධි ට තමි  ෙැන් සැලසුම් කයලා තිශබන්ශන්.  
 

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් වප්රේමජයන්ත මහතා 
(ேொண்புேிகு  ஏ.டி. சுசில் பிமரேஜயந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ගරු ඇමතිතුමනි  මම ශ ොමු කයන ප්ර ාන  ශම්කි . ඔ  

තිශබන නඩු අතයත් ්රිපුශගල විනි ාච කාය මණ්ඩල ට ශ ොමු 
කළ හැකිව තිශබන්නා වූ නඩු තිශබනවා. මම අහන්ශන් ඒ නඩු 

ටික අහලා ඉවය ශවලාෙ  ඊළඟ නඩු ගන්ශන් කි න එකි . එශහම 
නැත්නම් ඒවා ති ලා අපවත් ඒවා ගන්නවාෙ? 

 
ගරු (ආ්ාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ශම් පනත් ශකටුම්පශත් තිශබන විධි ට ශම්ක ශවනම 
අධිකයණ ක් විධි ට  නවා. අශනකුත් අධිකයණ කටුතතු එශසේම 

ශකරීශගන  නවා. ෙැන් පවතින නීති   ටශත් ශමන්න ශම් වාශේ 
බයපතළ නඩු තිශබනවා කි ලා නීතිපතිතුමා අගවිනිසුරුතුමාශගන් 
ඔ  නඩු පිිබඳව ඉල්ලීමක් කළා නම් ඇත්තටම ශම් ප්ර ාන  අෙ 

මතු ශවන්ශන්ත් නැහැ.  

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් වප්රේමජයන්ත මහතා 
(ேொண்புேிகு  ஏ.டி. சுசில் பிமரேஜயந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
කලින් ඒවාටත් උත්තය දුන්නු නිසාි  මම අහන්ශන්. මම 

ෙන්නා තයමින් අශප් යශට් ඉතිහාසශ  trials at bars හතක් ගැන 
අහලා තිශබනවා. ඔ  හශත්ම ශචෝෙනා පත්ර  තිබුශණ් capital 

punishment පිිබඳවි . මැති  ී.පතසා නඩුව  පාර්ලිශම්න්තු ශබෝම්බ 
නඩුව  විෙයා නඩුව  ශස වන්ද නඩුව  භායත ලක්ෂ්ඨාමන් නඩුව ආදී 
නඩු තමි  ඒ  ටශත් තිබුශණ්. Penal Code එක අනුව  ශම් 

Schedule එශක් තිශබන ඒවා එකක්වත් capital punishment ශෙන 
ඒවා ශනොශවි . ෙැන් මම අහන ප්ර ාන  ශම්කි . බයපතළ නඩු 
ශම්කට ශ ොමු කයනවා නම් ඔබතුමා කි පු විධි ටම අපි එකඟ 

ශවනවා. එශහම නම් අපි අවුරුදු 20  24 ඇද ඇදී එන මිනී මැරුම් 
නඩුවලින් පටන් ගන්න ඕනෑ. බයපතළ කි න ගණ  අපි 
බලන්ශන් මුෙලින් ශනොශවි  ශන්. මුෙල් මිලි න 22ක්ෙ  

මිලි න ක්ෙ කි න ප්ර ානශ න් ශනොශවි  ඒක බලන්ශන්. ඒක 
බලන්ශන් ෙඬුවශම් ප්රමාණ  අනුව. ෙඬුවශම් ප්රමාණ  අනුව 
capital punishmentවලට අ ත් වන ඒවා ඉසාශසල්ලා ගන්නවාෙ  
එශහම නැත්නම් අවුරුදු තුනක් ශෙන්න පුළුවන් CBT එකක්  

misappropriation එකක්  falsification එකක් ගන්නවාෙ කි න 
එකි  මම අහන්ශන්. 

ගරු (ආ්ාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

එතැනදී ඉල්ලීමක් කයන්න ඒ අභිමත  තිශබන්ශන් 
නීතිපතිතුමාටි . ඒ ඉල්ලීම අනුව ඒකට ඉඩ ශෙනවාෙ  නැශෙ 
කි න එක තීන්දු කයන්න තිශබන්ශන් අගවිනිසුරුතුමාට. ඒක 

තමි  ශම් යශට් 29 8 ඉඳලා අෙ ෙක්වා ක්රි ාත්මක වුණු ක්රමශ ෙ . 
ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ ට ඔබතුමන්ලා ගි  නිසා ඒ ක්රම  අනුගමන  
කයන්න කි ලා තමි  ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ Determination එශකන් 

දීලා තිශබන්ශන්. ජනතාවශේ තිබුණු එක grievance එකක් තමි   
"සාම්ප්රොි කව ශම්වා මිනීමැරුම් නඩුවලට විතයක් ොලා 
ති ශබනවා. නමුත් මිනීමැරුම් නඩු වාශේම යශට් ආර්ථික ට  
ජනතාවශේ භාණ්ඩාගායශ  මුෙලට වි ාල ව ශ න් අලාභහානි 

කයපු  දූෂ්ඨණ-විංචා කයපු නඩුත් බයපතළ විධි ට සලකන්න ඕනෑ." 
කි න එක.  එවැනි මත ක් ශම් යට තුළ ශගොඩ නැන්ලා තිශබනවා. 
299( අල්ලසා ශහෝ දූෂ්ඨණ ශචෝෙනා විමර් න ශකොමිෂ්ඨන් සභාව 

ශගනාශ ත් ඔ  මත  උඩමි . නමුත් ශම් ෙක්වා ඒ පිිබඳව 
නීතිශ  විකා  ක් ශවච්ච නැති නිසා තමි  පාර්ලිශම්න්තුවට ශම් 
වාශේ නීති ක් ශගශනන්න ිනදු ශවලා තිශබන්ශන්. සමහය 

ශවලාවට ශම්වා ක්රි ාත්මක ශවනශකොට ශපොඩි ශපොඩි අඩු-පාඩුකම් 
ශවන්න පුළුවන්. ඒවා හො ගන්න ශවනවා. ්රිපුශගල විනි ාච  
ආසන ක සම්පූර්ණශ න්ම නඩුවක් අහන්න ලැහැසාති ශවලා 

හිටි ාම විනි ාච කායවයශ ක් අසනීප ශවනවා. සමහය ශවලාවට 
සාක්ෂිකාය ා ඉසාපිපතතාශල් admit ශවනවා. ඒ වාශේ ප්රාශ ෝගික 
ප්ර ාන තිශබනවා. ඒවා වළක්වන්න  කි ලා "ශකෝකටත් නතල " 
වාශේ ශබශහතක් නීතිශ න් ශගශනන්න බැහැ. එවැනි  ප්රාශ ෝගික 

ප්ර ාන තිශබනවා. ඒක තමි  මම කි ශ   "නීතිශ  ප්රමාෙ  
ශලෝකශ  කිිනම යටක් නැති කයශගන නැහැ. අවම කය ගැනීමක් 
විතයි  කයලා තිශබන්ශන්." කි ලා. ඇශමපතකාශ ත් එශහම 

කයලා නැහැ. ඒ අනුව අපි වි ාවාස කයනවා  ශම් ක්රම  තුළ යටට 
ශෙන පිසවුඩ  හයහා දූෂ්ඨණ ට  විංචාවට විරුශධව කටුතතු 
කයන්න පුළුවන් ශවි  කි ලා.  සමහය ශශ පාලනඥ න් ශවන්න 

පුළුවන්  සමහය නිලධාපතන් ශවන්න පුළුවන්  ශම් පිසවුඩ ත් 
එක්ක ඒ දූෂ්ඨණ  විංචා කයන්න ශපලශින එක අවම ශවනවා. 
ශම   එම තත්ත්ව න් අවම කය ගැනීම සඳහා ගත්තු පි වය ක්  

කි න කායණ  මතක් කයනවා . ශබොශහොම සාතුතිි   ගරු 
නිශ ෝජය කායක සභාපතිතුමනි.  
 

ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපතිු මා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much.  Next, the Hon. A.D. Susil 

Premajayantha. Before he starts, will an Hon. Member 
propose the Hon. Lucky Jayawardana to the Chair? 

 

ගරු තලතා අු වකෝරල මහත්මිය  
(ேொண்புேிகு (திருேதி) தலதொ அத்துமகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do now 

take the Chair.  
 

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනු රුව ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපතිු මා මූලාසනවයන් 
ඉවත්  දවයන්  ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

 

 அதன்பிறகு, குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, ேொண்புேிகு லக்கி ஜயவர்தன 

அவர்கள் தமலமே வகித்தொர்கள். 
 

 Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
left the Chair, and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

     [අ.භා. 3.(1] 
 

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් වප්රේමජයන්ත මහතා 
(ேொண்புேிகு  ஏ.டி. சுசில் பிமரேஜயந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  විශ ේෂ්ඨශ න්ම අපයාධ නඩු 

ක්ශෂ්ඨේත්ර  තුළ වැෙගත් පනත් ශකටුම්පතක් කාල කට පසුව 
සාකච්ඡාවට භාජන  වන අවසාාාවක්  ශම . 29 8 අිංක 1 ෙයන 
අධිකයණ සිංවිධාන පනශත් 21වන වගන්ති  සිංශ ෝධන  

කයමින්  ම්  ම් වැරැද සම්බන්ධශ න් මහාධිකයණශ  ්රිපුශගල 
විනි ාච  මණ්ඩල ක් මන්න් නඩු ඇසීමට ප්රතිපාෙන සැලසීම 
සඳහාත් ඒවාට ශ ොමු කළ ුතතු නඩු ශමොනවාෙැි  විශ ේෂ්ඨණ  කිරීම 

පිිසසත් හ  වන උපශල්ඛ්න  හැටි ට උපශල්ඛ්නගත කයමින් 
සිංශ ෝධන ඉදපතපත් කය තිශබනවා. ශම් සිංශ ෝධන  අෙ 
ශමතැනට එන්න කලින් ඉදපතපත් කයපු ශකටුම්පත 

ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ ට ගි  අවසාාාශ දී නීතිඥ සිංගම   තවත් විවිධ 
පාර් ාව එ  අභිශ ෝග ට ලක් කළා. අභිශ ෝග ට ලක් කිරීශම් 
ශහේතුව නිසා ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ  තම මත  ප්රකා  කයමින් ඒ සඳහා 

විශ ේෂ්ඨ බහුතය ඡන්ෙ ක් කි න කායණ  සහ ඉන් අනතුරුව එ  
සිංශ ෝධන  කළ ුතත්ශත් ශකශසේෙ කි න කායණ  පිිබඳව මඟ 
ශපන්වීමක් කළා.  

අශප් අධිකයණ අමාතයතුමි වත්  ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨ වත් 
කිිනශසේත්ම ශනොිනති  ුතතුි   ශහොරු අල්ලන එකට විරුශධව අප 
කතා කයනවා කි ා. අපි වෘත්තිශ න් නීතිඥශ ෝ. මා සෑශහන 
කාල ක් නීතිඥ වෘත්තිශ  ශ දුශණ් නැහැ. නමුත් මම අවුරුදු 

20ක් මහාධිකයණශ  නීතිඥ වෘත්තිශ  ශ දුණු ශකශනක්. ශම් 
ගරු සභාශ  ිනටින නීතිඥ න් අතපතන් -අශනක් අ  ගැන මා 
ෙන්ශන් නැහැ.- මම ්රිපුශගල විනි ාච  මණ්ඩල ක් ඉදපතශ  දන 

(4ක නඩු විභාග කදී විත්තිකරුවන් ශවනුශවන් ශපනී ිනටීමත්  
එ  ජ ග්රහණ  කිරීමත් නෙශවෝපගත ිනශධි ක් හැටි ට මම 
ෙකිනවා. ගරු අමාතයතුමි නි  ඔබතුමි ශේ හිටපු නා ක ශජ්.ආර්. 

ජ වර්ධන මැතිතුමා මූලාසන  ෙයපු පාර්ලිශම්න්තුශ  අිංක 1 
කමිටු කාමයශ දී ජනතා විමුක්ති ශපයමුශණ් සාමාජික න්  ැි  
කි ා ගන්නාවූ පිපතසක් විිනන් එො එල්ල කයන ලෙ ශබෝම්බ 

ප්රහායශ න් ීමර්ති අශකවික්රම මැතිතුමා මි  ගිහින්  ලලිත් 
ඇතුලත්මුෙලි මැතිතුමා තුවාල ශවලා  තවත් ශසේවකශ ක් මි  
ගි ා. ඒ නඩුවට තමි  මා ශපනී ිනටිශ . ශම් තිශබන ප්රතිපාෙනත් 
එක්ක ශමශතක් කාල ක් මහාධිකයණශ  ්රිපුශගල විනි ාච කාය 

මණ්ඩල ක් පිහිටුවූශ  ඇි ? ඒකට තිශබන පපතසය  ශමොකක්ෙ? ඒ 
ප්රතිපාෙන සලසාවා තිබුශණ් ශමොනවාටෙ? මම කි වා  "කරුණු  ක් 
තිබුණා." කි ා. ඒවාශ න් 4ක් ගැන මා කි වා. ඒ හැම එකක්ම 

ශචෝෙනා පත්ර  අනුව- අය ීම කායණ  සම්බන්ධශ න් නම්  
ත්රසාතවාෙ  වැළැක්වීශම් පනතත් එක්ක ෙණ්ඩ නීති සිංග්රහ  අොළ 
වනවා. අශනක් හැම එකක්ම සම්බන්ධශ න් ෙණ්ඩ නීති සිංග්රහ  

අොළ වනවා. එතශකොට capital punishment. ඒ කි න්ශන්  ෙණ්ඩ 
නීති සිංග්රහශ  193  19(  194 ආද ි . එනම්  මිනි මැරුම් -
murder-. ඒකට වැරැදකාය ා වුශණොත් ෙඬුවම  මයණ ෙඬුවමි .  

ඊට පසුව එන්න පුළුවන්  culpable homicide. ඒ විධි ට අඩු 
ශවලා එන්න පුළුවන්; 10ට එන්න පුළුවන්. එශහම ශවන්න 
පුළුවන්. ශමශතක්  අහපු -trial at bar- නඩු අතපතන් capital 

punishment එකක් නැති කිිනම නඩුවක් තිබුශණ් නැහැ. හැබැි  
ශම් සැශර් ශ ෝජනාව ශමොකක්ෙ? හිටපු අධිකයණ 
අමාතයතුමාශගන් මා ශම් ගැන ඇහුශ  ඒකි . බයපතළ නඩු 

තිශබනවා ශන්. ගරු අමාතයතුමි නි  මම ඔබතුමි ශේ අවධාන  
ශ ොමු කයවනවා  ශමහි Schedule එක. Schedule එශක් කි ා 
තිශබන වැරැද ටික ශමොනවාෙ කි ා බලන්න. Schedule එශක් 

තිශබන්ශන් (4(න් එහාටි . ශමොනවාෙ ඒ? එකක් තමි   Criminal 
Misappropriation. එනම්  සාපයාධී සාවෙය පපතහයණ ි . අශනක  

-CBT-Criminal Breach of Trust. එනම්  සාපයාධි වි ාවාස  කඩ 

කිරීමි . අශනක් ඒවා ශලස ූලට ශල්ඛ්න තැනීම හා ආනුෂ්ඨිංගික 
 න ඒවාි   යජශ  ශසේවක කු හැටි ට ශසොය බඩු ළඟ තබා 
ගැනීම  ශසොයකම ආදී ඒවාි  දගටම සඳහන්ව තිශබන්ශන්. ඒ 
ශවනුශවන් ශෙන්න පුළුවන් උපපතම ෙඬුවම ශමොකක්ෙ? එහි 

තිශබනවා ශන් Penal Code එශක් Section එක? ෙඬුවම් කාල  
ශකොච්චයෙ?        

අවුරුදු 3ි ; අවුරුදු )ි ; වැඩිශ න්ම දීලා තිශබනවා  යජශ  

ශසේවක න් සම්බන්ධශ න් අවුරුදු 20ක්. ෙැන් ශම් නඩු 
මහාධිකයණශ - ඕවා විතයක් ශනොශවි . මිනී මැරුම් නඩු පවා 
අනි ම්  ටශත් ගන්න පුළුවන්. එශහම අයශගන අපයාධ නඩු 

විධාන සිංග්රහ  අනුව අත් හිටවූ ිනය ෙඬුවම් ලබා ගත්ත නඩු ීම ක් 
තිශබනවාෙ? ඒ ගැන ශහො ා බැපවවාෙ? අත් හිටවූ ිනය ෙඬුවම් ලබා 
ගත්ත නඩු ීම ක් තිශබනවාෙ? ඒ නිසා මම නම් කි න්ශන්  මහා 

බයපතළි  කි ලා යටට ශපන්වන්න ගි ාට අපයාධ නීති  අනුවත්  
2983 වසශර්දී හුමන්වා දීපු ෙණ්ඩ නීති සිංග්රහ  සහ ඉන් පසුව වුණු 
සිංශ ෝධන අනුවත් ගත්ශතොත් එශහම  ශම් කිින ශෙ ක් capital 
punishment එකකට කිට්ටු ශවන්ශන්වත් නැහැ කි ලාි .  

මහාධිකයණ විනි ාච කායවරුන් සිංඛ්යාව වැඩි කයන එක 
ශහොඳි . නීතිඥ සිංගම  ඒකට විරුශධව උසාවි ගිශ   ශහොරු 
අල්ලනවාට විරුශධව ශනොශවි . එතුමන්ලා උසාවි ගිශ  

මූලධර්ම ක් අනුව. මම ෙැක්කා  සමහරු කි නවා  -ඔබතුමි  නම් 
ශවන්න බැහැ. ශමොකෙ  ඔබතුමි  නීතිඥවපත ක් නිසා.- නීතිඥ 
සිංගම ත් ෙැන් ශශ පාලනීකයණ  ශවලා  කි ලා. නැහැ  

කවොවත් එශහම වුශණ් නැහැ. ශියානි බණ්ඩායනා ක මැතිනි ට 
විරුශධව ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට Impeachment එකක් ශගනැල්ලා 
එතුමි ව වැයදකරු කළාට පසුව  1024 ජනවාපත 8 වනොි න් පසුව 

ආණ්ඩුක්රම වයවසාාාව උල්ලිංඝන  කයමින් -එෙත් විපක්ෂ්ඨශ  
ඉඳශගන මා කි පු කරුණු හැන්සා්  වාර්තාශ  තිශබනවා.- නැවත 
වතාවක් අග්රවිනි ාච කායවය ා ශලස පත් කළා; හිටපු 

අග්රවිනි ාච කායවය ා ශගෙය  ැ වා. ඒ ශෙකම කශළේ  ආණ්ඩුක්රම 
වයවසාාාව උල්ලිංඝන  කයලා. එතුමි  නිවැයදකාපත  නම්  
අෙටත් එතුමි  අග්රවිනි ාච කායවපත  ශවන්න ඕනෑ. ඇි  එතුමි ව 
retire කශළේ? තව වනතුරු ඒ සම්බන්ධශ න් යටට උත්තය දීලා 

නැහැ. අන්න ඒක තමි   හපාලන ආණ්ඩුශ  ඉහළම පුටුශ  
හිටි  අග්රවිනි ාච කායවරු සම්බන්ධශ න් තිබුණු තත්ත්ව . අපි 
කි න්ශන්  ඒක "හපත" කි න එක ශනොශවි . පාර්ලිශම්න්තුශ  

ක්රමශ ෙ ක් තිශබනවා. ශනවිල් සමයශකෝන් මැතිතුමාට විරුශධව 
ශගනාපු Impeachment එක අපි ෙැක්කා. Standing Orders 
හැදුශ   ඇතුලත්මුෙලි මැතිතුමාශේ ප්රධානත්වශ න්  

Subcommittee එක ශචෝෙනා පත්ර  ෙැම්මාට පසාශසේ. එතුමා මඟදී 
ඉල්ලා අසා වුණා. අශප් යශට් එශහම ඉතිහාස ක් තිශබනවා.  

අධිකයණ ට ගරු කයන්න ඕනෑ. අධිකයණශ  ගරුත්ව  

නැති කයන්ශන් කවුෙ? ශශ පාලනඥශ ෝ ෙැන් ශකොශහේ ශහෝ 
ගිහිල්ලා කි නවා  "විනි ාච කායවරුන්ශගන් අති බහුතය ක් 
දූෂිති න්  නීතිඥ න්ශගන් අති බහුතය ක් දූෂිති න්" කි ලා. 
එශහම නම් අෙ ශම් යශට් කිිනම නීතිඥශ කුට කිිනම නඩුවකට 

ශපනී ඉන්න බැහැ. නීතිපති ශෙපාර්තශම්න්තුව කයන්ශන්ත්  
private Bar එශක් නීතිඥවරු කයන්ශන්ත්  නීතිඥ න් හැටි ට 
නීති මූලධර්ම සහ නඩු තීන්දු සමඟ තමන්ශේ මත  ප්රකා  කයන 

එක; කරුණු ෙක්වන එක. විනි ාච කායතුමන්ලා තමි  තීන්දු 
කයන්ශන්  අධිකයණශ  බිත්ති හතය ඇතුළත ඉදපතපත් වන ලිඛිත 
සහ කථිත සාක්ෂි අනුව වයෙ ඔප්පු ශවලා තිශබනවාෙ  නැශෙ 

කි න කායණ . ෙැන් ශම් මහාධිකයණ විනි ාච කායවරුන් 
සිංඛ්යාව වැඩි කිරීම තුින් නඩු ප්රමාෙ වීම වළක්වන්න උත්සාහ 
ෙැරීම ශහොඳි . මම අහන්ශන්  capital punishment ශෙන බයපතළ 

වැයද තිශබශදී අපයාධ නීති   ෙණ්ඩ නීති සිංග්රහ   මුෙල් 
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විශුශධිකයණ පනත අනුව ශකොච්චයෙ  ෙඬුවම? Public Property 

Act  ටශත්ශකොච්චයෙ ෙඬුවම? මම කලින් කි වා වාශේ  (4(න් 
එහාට තිශබනවා ශන්  Sixth Schedule එක. එතශකොට ෙැන් 
ප්ර ාන  තිශබන්ශන්  ශමතැන නීති මූලධර්ම ශ ොොශගන 
තිශබන්ශන් ශකොශහේෙ කි න එකි . ගරු ඇමතිතුමි නි  ශලෝකශ  

ශකොශහේවත් යටක CBT case එකකට ්රිපුශගල විනි ාච කාය 
මණ්ඩල පත් කයලා තිශබනවා  කි ලා ඔබතුමි  අහලා 
තිශබනවාෙ? පුළුවන් නම් ශගනැල්ලා ශපන්වන්න. නැහැ. අපයාධ 

නඩුවක් ඔප්පු කිරීශම් මූලධර්ම ශෙකක් තිශබනවා. අශප් ජී.එල්. 
ී.පතසා මැතිතුමාශේ -එතුමාශේ ශගෝලශ ක් වන  Law Faculty 
එශක් හිටපු ෙ ාිනපත ජ ශසේකය මැතිතුමාත් ශම් සභාශ  ඉන්නවා- 

"General Principles of Criminal Liability in Sri Lanka" ශපොත 
Library එශක් තිශබනවා; බලන්න. "Actus reus" and "mens 
rea" සලකා බැපවවාෙ? ශමතැනි  තිශබන ප්ර ාන . සමහය ිනවිල් 

නඩු අපයාධ නඩු හැටි ට ශගනැල්ලා "බී" වාර්තාව ඉදපතපත් 
කයනවා. ඉදපතපත් කයලා  සැකකරුවන් මාස තුන-හතයක් පතමාන්් 
එශක් ති නවා; ඇප නැහැ. මශහසාත්රාත්ට ඇප ශෙන්න බැහැ. 
මහාධිකයණ ට  නවා  ඇප reject කයනවා. Appeal Court එකට 

 න්න ඕනෑ  ඇප ගන්න. එතශකොට ෙඬුවම විඳලා ඉවයි . FCID  
එකට විරුශධව ශරේෂ්ඨාධාධිකයණශ  reserve කයලා තිශබන 
judgment එකට ෙැන් අවුරුදු ීම ක්ෙ? විරාම ගි  හිටපු අග්ර 

විනි ාච කායතුමා ඉසාසයහ තමි  නඩුව ඇහුශ . පැත්තකින් 
තිකබා. Order එක reserve කළා; අෙ ශවනතුරුත් deliver කශළේ 
නැහැ. ඇි ? ශමන්න ශම්වාට උත්තය ශෙන්න. ශම් පනත් 

ශකටුම්පත ශගශනන්ශන් සශභාවශ න් නම්  ින පවම අපයාධ නඩු  
බයපතළ ගණශ  නඩු ්රිපුශගල විනි ාච කාය මණ්ඩල කට 
ශ ොමු කිරීමට එකඟි  කි ා මම කි නවා. අපි ශපනී ිනටි සමහය 

මිනී මැරුම් නඩු තිශබනවා  අවුරුදු 20  21 පැයිස ඒවා. ඒවාශ  
සාක්ෂිකායශ ෝ මැපතලා. නඩු පයදන්ශන් නිකම් ශනොශවි . ඒවාශ  
සමහය සාක්ෂිකායශ ෝ මැපතලා; අශනක් සාක්ෂිකායශ ෝ නැහැ. 

එවැනි කරුණු නිසාි  නඩු පයදන්ශන්. 

පාර්ලිශම්න්තු ශබෝම්බ නඩුශ  විත්තිකාරුවන් නිෙහසා වුශණ් 
ඇි  කි ලා ගරු ඇමතිතුමි  ෙන්නවාෙ? ඒ නඩුශ  සාක්ෂි විභාග  
අතයතුය අතුරු සාක්ෂි විභාග ක් - a voir dire - පැවැත්වුණා. ඒ 

ශමොකටෙ? සාශ ච්ඡාභාව  - voluntariness - පරීක්ෂ්ඨණ  කයන්න. 
PTA එක  ටශත්  ASP and those above සාශ ච්ඡාශවන්ෙ කශළේ 
කි ලා බලන්න. කවුෙ  statement එක record  කශළේ? ඒ  SSP 

Bennet Perera. ඒ කාලශ  භීෂ්ඨණ  තිබුණා ශන්. නඩු විභාග  
අතයතුය කවුරු ශහෝ එතුමාව මැරුවා. ඒ ශවනුවට සාක්ෂි ශෙන්න 
ආශ  එතුමාශේ assistant, ASP. SSP Bennet Pereraශේ note 

book  එශක් තිබුණා  statements 14ම record කශළේ 9mm pistol 
එක ශම්ස  උඩ ති ලාි  කි ලා. එතැනින් නඩුව ඉවයි ; 
voluntariness එක ඉවයි . ඉතිපත පපතශ ෂ්ඨණී  සාක්ෂිවලින් නඩුව 

ඔප්පු කයන්න බැපත වුණා. ඒ නිසා විත්තිකායශ ෝ නිෙහසා වුණා. 
නිෙහසා ශවලාත් අවුරුදු තුනක් detention ගහලා තිබුණා. ආණ්ඩුව 
පැත්ශතන් අපි ශම් පැත්තට ආවා වාශේ ආපු ඇතුලත්මුෙලි 
මැතිතුමා  එතුමාට තුවාල ශවන්න ශබෝම්බ ගහපු අ ශේ FR case 

එක ශවනුශවන් ශපනී ඉඳලා ඒ අ  නිෙහසා වුණා. ශමන්න ශම්කි  
ඉතිහාස . ඒක නිසා අපි ශමහිදී පැහැදලිව කි නවා  ශම් නීති 
සශභාවශ න් ශගශනනවා නම් අපි ශම් ශවනුශවන් සහ  ලබා 

දීමට ලැහැසාතිි  කි ලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අනවධාන   ශනොසැලකිල්ල 
නිසා ෙවසකට මහ මඟ ජීවිත ීම ක් නැති ශවනවාෙ බලන්න? 

ශපශර්ො ිනදු වුණු ිනශධි  ෙැක්කාෙ? අක්කි  මල්ලිි  පාශර් ගි ා. 
CCTV එශක් ශපශනන විධි ට පාය අි ශන් ගි  ළමි න්ශේ ඇඟ 
උඩින් වාහන  ගි ා. ශපොඩි ළම ා මැරුණා  අක්කා ශකරුණා. ඒ 

වාශේ ිනශධි ීම ක් ශවනවාෙ? ශම් විධි ටම priority  දීලා ශම් 
වාශේම traffic law එක amend කයන්න ඕනෑ. Points ක්රම  

licence එකට ෙමන්න ඕනෑ. බීලා පත  පෙවන්න බැහැ. නමුත්  

ීමශෙශනක් එශහම පත  පෙවනවාෙ? අධිකයණ ඇමතිතුමි  විධි ට 
ඔබතුමි ට මම ශ ෝජනා කයනවා  හිටපු ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ 
විනි ාච කායවරුන් සහ නීතිශ දීන්ශගන් සමන්විත ශකොමිසමක් 
පත් කය  ශමොන නීතිෙ සිංශ ෝධන  ශවන්න ඕනෑ කි න කායණ  

prioritize කයන්න කි ලා. එශහම නැතිව සමාජ ක් නීති   සාම  
 ටතට ශගශනන්න බැහැ. නීති  සාම  ''ශ ේ්ල්''. එශහම ''ශ ේ්ල්'' 
ශවන්න ශහේතුව   ක්තිමත් නීති ක් අෙ ශනොමැතිවීම. 

Government Analyst’s Department එක පසුගි  කාලශ  
තිබුශණ් ශකොශහොමෙ? ශහශයොි න් ග්රෑම් 4ක් අල්ලලා ඇපත ාම  
කියලා මැනලා බලන ශකොට ශුශධ ශහශයොි න් - 

diacetylmorphine -   ග්රෑම් 1ට අඩුශවන්  වාර්තාව එන්ශන්. ඇි  
ඒ? ග්රෑම් 1ට අඩු වුණාම ජීවිතාන්ත  ෙක්වා ිනයෙඬුවම් ලැශබන්ශන් 
නැහැ ශන්. ඉතිපත ටික සීනි කි නවා. හැබැි   ෙැන් ඒක ශවන්ශන් 

නැහැ ශන්. ඇි   එතුමා නි මාකායශ න් විෙයාගාය ටික හැදුවා.  

ඊළඟට  ජාන තාක්ෂ්ඨණ . අෙ ජාන තාක්ෂ්ඨණ ට නීති  ශ ොො 
ගන්නවා. ඉදපත ට තවත් ශම් ක්රම වැඩි ශවනවා. වැඩි ශවනවා 
ශනොශවි   තව අවුරුදු තිහකින් අශප් job එකත් නැති ශවනවා. 

ශලෝකශ  තාක්ෂ්ඨණ දුතණුවත් එක්ක නීතීඥ න්ට උසාවිශ  නඩු 
කාා කයන්න  න්න ඕනෑ ශවන්ශන් නැහැ. ඒ ගැන මම පසුව 
ශවලාවක කි න්නම්. ශම් විධි ට දුතණු ශවන සමාජ   

තාක්ෂ්ඨණ ත් සමඟ ගළපාශගන  න්න නීති සිංශ ෝධන   ශවන්න 
ඕනෑ.  

ශමොකක්ෙ  ශම් ආණ්ඩුව කශළේ? අවුරුදු තුනක් තිසාශසේ ශහොරු 

ඇල්පවවා. ෙැන් ශකෝ  අල්ලපු ශහොරු? ශහොරු අල්ලන්න උසාවි ට 
භාය ශෙන්න  නවා. උසාවිශ  වැශ් ශහොරු අල්ලන එක 
ශනොශවි . ශහොරු අල්ලන්න ඕනෑ ශපොලීින . අොළ reports  ටික 

ඉදපතපත් කළාම  අොළ නීති ක්ශෂ්ඨේත්රවල අ  උපශෙසා දීලා  අඩු පාඩු 
හෙලා ඒවා ටික නිින විධි ට record කයලා ගන්න ශවනවා.  
ශපොලීිනශ  ඉඳලා ීම වතාවක් file එකක් නීතිපති 

ශෙපාර්තශම්න්තුවට  නවාෙ  ආපසු එනවාෙ? කි න්න බලන්න.  ඒ 
තැන්වලට ගි  නිසා අපි ෙන්නවා ශන්.  Investigations කයලා 
එකවයම  වන්න බැපත ඇි ? කවුෙ supervise කයන්ශන්? මම 
ඔබතුමි ට ශ ෝජනා කයනවා  ින පව මහාධිකයණ 

jurisdictionsවලට State Attorney ශකශනක් පත් කයන්න 
කි ලා. ින පව බයපතළ අපයාධ නඩු පළමුශවනි පැමිිසල්ශල් 
ඉඳලා - day one ඉඳලා - monitor  කයලා උපශෙසා ශෙන්න. අන්න 

එතශකොටි  නඩුවල ශහොරු වුණත්  මිනී මරුශවෝ වුණත්  
අපයාධකරුශවෝ වුණත් නීතිශ  රැහැනට හසු කය ගන්න පුළුවන් 
ශවන්ශන්. එවිට technical pointsවලින් නඩුව crash ශවන්ශන් 

නැහැ. ඒක නිසා ශහොරු අල්ලන වැශ් උසාවි ට භාය ශෙන්න 
 න්න එපා. ඒ ශවනුශවන් නීති  හා සාම  අිං ශ  තිශබන 
ශපොලීින   ක්තිමත් කයන්න.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීු මා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා  නි මිත කාල  අවසානි . 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් වප්රේමජයන්ත මහතා 
(ேொண்புேிகு  ஏ.டி. சுசில் பிமரேஜயந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ශහොඳි   මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. මට අවසාන 

ව ශ න් කි න්න තිශබන්ශන් ශමපමණි . අපි ශම් පනත් 

ශකටුම්පතට විරුශධ නැහැ. හැබැි   නීතිශ  මූලධර්ම  අපයාධ 
නීතිශ  මූලධර්ම අනුගමන  කයන්න. අපි සාතුතිවන්ත ශවනවා  
ශරේෂ්ඨාධාධිකයණශ  නි ම මඟ ශපන්වීමට. අපි සාතුතිවන්න 

ශවනවා  නීතීඥ සිංගමශ  නි ම මැදහත්වීමට. ඇමතිතුමි ශේ 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

උත්සාහ  ශහොඳි . මමත් ො ක වුණා  නීතිපති 
ශෙපාර්තශම්න්තුශ  වැටුප් වැඩි කයන්න. එශහම නැත්නම් නීතිපති 
ශෙපාර්තශම්න්තුවට බැ ශඳන්ශන් නැහැ. තවත් බඳවා ගන්න. 

මහාධිකයණ විනිසුරුවරු සිංඛ්යාව වැඩි කයන්න. ඔබතුමි  ඊශ  
press briefing එශක්දී  කි වා  ශම්ශක් ඉසාශසල්ලාම නඩු අහන්න 
"බැුමම්කය  ශගශනනවා" කි ලා. ශකෝ විත්තිකාය ා?  

 

ගරු තලතා අු වකෝරල මහත්මිය  
(ேொண்புேிகு (திருேதி) தலதொ அத்துமகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ශගශනනවා කි ශ  නැහැ. බැුමම්කය ත් ශගශනන්න පුළුවන් 

කි ලා කි ශ . 
 

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් වප්රේමජයන්ත මහතා 
(ேொண்புேிகு  ஏ.டி. சுசில் பிமரேஜயந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
හපත. හපත. බැුමම්කය ත් ශගශනන්න පුළුවන්. There is a 

possibility.  නමුත් පළමුශවනි විත්තිකාය ා ශකෝ? එශහම නම් 
නඩු අහන්න ශවන්ශන් in absentia. පළමුශවනි විත්තිකාය ාව 
අල්ලා දීශම් වගීමම තිශබන්ශනත් ඔ  පැත්තටි . ඕක කි න්න 

ගිහිල්ලා තමි  ඔ  පැත්ශතන් ශම් පැත්තට අපට එන්න ිනශධ 
වුශණ්. ඔශහොම ගිශ ොත් තවත් අ  එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ශම් ටික 
හො ගන්න. මම මීට වඩා කාා කයන්න  න්ශන් නැහැ. මම 
ඔබතුමි ට සුබ ප්රාර්ානා කයනවා. තවත් නීති සිංශ ෝධන 

ශගශනන්න  අපිත් සහශ ෝග  ශෙන්නම්. ශමොකෙ  අපිත් උසාවි 
 නවා ශන්. අපටත් ශහොඳි . නඩුත් වැඩි ශවනවා. නඩු අහන එක 
ඉක්මන් ශවනශකොට නඩු ශගොඩි . එතශකොට අශප් කිසෂ්ඨාධ 

නීතීඥ න්ටත් නඩු ලැශබනවා. ඒක වෘත්ති ට ශහොඳි . හැබැි   
වෘත්ති ට අපහාස කයන අ  ගැනත් ඔබතුමි  තව සිංශ ෝධන ක් 
ශගශනන්නි  කි ා ශ ෝජනා කයමින් මශේ කාාව අවසන් 

කයනවා.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීු මා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Douglas Devananda. 

You have 10 minutes.  
 

[பி.ப. 3.58] 
 

ගරු ඩේලසන වද්වානන්දා මහතා 
(ேொண்புேிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

இன்மறய தினம் நீதித்துமற சொர்ந்த திருத்தச் சட்டமூலங்கள் 

இரண்டொம் ேதிப்பீட்டுக்கொக இந்தச் சமபயில் 

முன்மவக்கப்பட்டுள்ள நிமலயில், அமவ சொர்ந்து எேது 

நொட்டின் சில நமடமுமறப் பிரச்சிமனகள் ததொடர்பில் எனது 

கருத்துக்கமளத் ததொிவிக்க விரும்புகின்மறன். அதற்கொன 

வொய்ப்பிமன வழங்கியமேமயயிட்டு எனது நன்றியிமனயும் 

ததொிவித்துக்தகொள்கின்மறன்.  

பொொிய ஊழல், மேொசடிகமளத் துொித கதியில் விசொரமண 

தசய்யும் முகேொக சிறப்பு மேல் நீதிேன்றம் அமேப்பது 

ததொடர்பிலொன சட்டமூலத்திற்கு எதிரொக ஏற்தகனமவ உயர் 

நீதிேன்றத்தில் வழக்கு தொக்கல் தசய்யப்பட்டுள்ள 

அமதமவமள, அதனது சில சரத்துகள் அரசியல் யொப்புக்கு 

முரணொன வமகயில் அமேயப்தபற்றிருப்பதொல், இதமன 

நிமறமவற்றுவதற்கு நொடொளுேன்றத்தின் மூன்றில் இரண்டு 

தபரும்பொன்மே அவசியதேன உயர் நீதிேன்றம் தகௌரவ 

சபொநொயகர் அவர்களுக்கு அறிவித்திருந்தமதயும் நொம் 

அறிமவொம்.  

தபொருளொதொர ொீதியில் ேட்டுேன்றி சமூக, கலொசொர 

ொீதியிலும் பொொிய பின்னமடவிமன மநொக்கிச் தசல்கின்ற இந்த 

நொட்டில், இத்தமகய வீழ்ச்சிக்கு முக்கிய கொரணிகளில் ஒன்றொக 

விளங்குகின்ற ஊழல், மேொசடிகள் ததொடர்பில் உடனடியொக 

விசொரமணகள் மேற்தகொள்ளப்பட்டு, குற்றவொளிகள் 

இனங்கொணப்பட்டு, உொிய சட்ட நடவடிக்மககள் எடுக்கப்பட 

மவண்டியதும் ஊழல், மேொசடிகளொல் தபறப்பட்டுள்ள இந்த 

நொட்டு ேக்களது நிதிமய, தசொத்துக்கமள, உமடமேகமள ேீள 

அரசு மகப்பற்ற மவண்டியதும் அவசியேொகும் என்பமதமய 

நொம் ததொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்மறொம். அந்த வமகயில் 

மேற்படி சிறப்பு மேல் நீதிேன்றம் அமேக்கப்பட மவண்டியது 

அவசியம் என்கின்றமபொதிலும், அது எேது அரசியல் யொப்புக்கு 

முரணொகொத வமகயிலும் தவறுேமன அரசியல் 

பழிவொங்கல்கமள மநொக்கேொகக் தகொள்ளொத வமகயிலும் 

அமேய மவண்டுதேன்பமத நொன் வலியுறுத்திக் கூற 

விரும்புகின்மறன். 1971ஆம் ஆண்டில் எேது நொட்டில் ஏற்பட்ட 

கலவரத்தில் ஈடுபட்டவர்களுக்குத் தண்டமன 

தபற்றுக்தகொடுக்கும் வமகயில், அக்கொலகட்டத்தில் விமசட 

சட்டமூலம் ஒன்று அங்கீகொிக்கப்பட்டு, வழக்கு விசொரமணகள் 

ததொடர்ந்து நமடதபற்றதன் மூலம், சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு 

தண்டமன வழங்கப்பட்டிருந்தமதயும் இங்கு நொன் ேீள 

நிமனவுபடுத்த விரும்புகின்மறன்.  

Transparency International அமேப்பு வருடொந்தம் 

தவளியிடுகின்ற ஊழல் ததொடர்பொன புள்ளிவிபர 

அறிக்மகயின்படி, ஊழல்கள் இடம்தபறுகின்ற 183 நொடுகளில்   

எேது நொடு கடந்த ஆண்டில் 38 புள்ளிகமளப் தபற்று 91 

ஆவது இடத்தில் இருப்பதொக அறிய முடிகின்றது. இதில் 

ஆச்சொியேொன, அதிசயேொன விடயதேொன்று ததொடர்பில் 

அண்மேயில் ஊடகங்களின் மூலேொக அறியக் கிமடத்தது. 

அதொவது, கடந்த 24 வருடங்களில் எேது நொட்டில் இலஞ்சம், 

ஊழல் ததொடர்பில் ஏரொளேொன குற்றச்சொட்டுகள் பற்றிய 

முமறப்பொடுகள், இலஞ்சம் ேற்றும் ஊழல் ததொடர்பொன குற்ற 

விசொரமண ஆமணக்குழுவுக்குக் கிமடத்திருந்தமபொதிலும், 

அவற்றில் 75 வழக்குகள் ேட்டுமே ததொடுக்கப்பட்டன என்றும்  

இந்த 75 வழக்குகளிலும் நொன்கு மபர் ேொத்திரமே நீதிேன்றத் 

தீர்ப்பின்படி  குற்றவொளிகளொகக்  கொணப்பட்டுள்ளனதரனவும் 

மேற்படி ஆமணக்குழுவின் பணிப்பொளர் நொயகம் 

ததொிவித்துள்ளதொக அச்தசய்தி குறிப்பிடுகின்றது. 

இத்தமகயததொரு நிமல எேது நொட்டில் நிலவுகின்ற 

சூழ்நிமலயில், இந்த நொட்டில் இலஞ்சம், ஊழல், மேொசடிகள் 

ததொடர்பில் தவளிப்படுத்தப்பட்டு வருகின்ற கருத்துகள் யொவும் 

தவறும் அரசியல் மபசு தபொருளொகமவ பொர்க்கப்பட 

மவண்டியுள்ளது. 

வடக்கு ேொகொணத்மதப் தபொறுத்தவமரயில், கடந்த 

கொலங்களில் ஊழல், மேொசடிகளில் ஈடுபட்டொர்கதளன வடக்கு 

ேொகொண முதலமேச்சரொல் கூறப்பட்டு, நொன்கு 

அமேச்சர்களுக்கு எதிரொக முதலமேச்சொினொல் நியேிக்கப்பட்ட 

விசொரமணக் குழுவின் மூலேொக விசொரமணகள் 

மேற்தகொள்ளப்பட்டு, அந்த நொன்கு அமேச்சர்களும் பதவி 

நீக்கம் தசய்யப்பட்டொர்கள். ஆனொல், அவர்கள் 

மேற்தகொண்டிருந்த ஊழல், மேொசடிகள் எமவ என்பது பற்றிய 

மபொதிய விபரங்கள் அவர்கமளத் ததொிவு தசய்துள்ள எேது 

ேக்களுக்குத் ததளிவொக அறிவிக்கப்படவில்மல. அத்துடன், 

அவர்களுக்கு எதிரொக எவ்விதேொன சட்ட நடவடிக்மககளும் 

எடுக்கப்படவில்மல. இத்தமகயததொரு நிமலயில், தற்மபொது 

புதிதொக நியேிக்கப்பட்டுள்ள வடக்கு ேொகொண சமபயின் 

அமேச்சர்களும் ஊழல், மேொசடிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனதரன 

அண்மேயில் தகவல்கள் தவளிவந்து தகொண்டிருக்கின்றன. 
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ஊழல், மேொசடிகளில் ஈடுபடுகின்றவர்கமளச் சிலர் கொப்பொற்ற 

முமனவதொல், அதனூடொக இழக்கப்படுகின்ற எேது 

ேக்களுக்குொிய நிதியொனது, ேீளப் தபற வழியற்ற நிமலமேமய 

ஏற்படுத்திவிடுவதுடன், அத்தமகய ஊழல், மேொசடிகளில் 

ஈடுபடுகின்றவர்கள் சட்டத்தின் பிடியிலிருந்து 

தப்பித்துக்தகொள்வதற்கும் ேீண்டும் ேீண்டும் அப்மபர்வழிகள் 

அமத குற்றங்கமளப் புொிவதற்கும் இதமன ஒரு 

வழிகொட்டலொகக் தகொண்டு மேலும் பலரும் அமத குற்றச் 

தசயல்கமளப்  புொிவதற்கும்  வழிமயற்படுத்திக் தகொடுக்கிறது 

என்பமத ேறந்துவிடக்கூடொது. 

அண்மேயில், பொொிய இலஞ்சக் குற்றச்சொட்டின் மபொில் இரு 

அதிகொொிகள் மகது தசய்யப்பட்டனர்.  இந்த இருவமரயும் 

பதவியிலிருந்து நீக்குேொறும் இவர்கள் ததொடர்பிலொன 

விசொரமணகளில் எவ்விதேொன அழுத்தங்களும் எவரொலும் 

தகொடுக்கப்படக்கூடொது எனவும் மேதகு ஜனொதிபதி அவர்கள் 

பணிப்புமர வழங்கியிருந்தொர். இது வரமவற்கத்தக்கததொரு 

விடயேொகும்.  இந்த இருவொில் ஒருவர் அரச ேரக் 

கூட்டுத்தொபனத்தின் தமலவரொகப் பதவி வகித்தவர். இவர் 

மகது தசய்யப்பட்டதன் பின்னர் புதிதொக நியேிக்கப்பட்டுள்ள 

தமலவரும் ஏற்தகனமவ நிதி மேொசடியில் ஈடுபட்டவர் 

என்தறொரு விடயம் ஊடகங்களில் தவளிவந்திருப்பமத அறிய 

முடிந்தது.  எனமவ, இது குறித்தும் உொிய கவனம் தசலுத்தப்பட 

மவண்டும் எனக் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன். 

தேிழ் அரசியல் மகதிகள் விடுதமல ததொடர்பிலொன சில 

விடயங்கமளயும் இங்கு ேீண்டும் முன்மவக்கலொம் என 

நிமனக்கின்மறன்.  "அரசியல் மகதிகள் என இந்த நொட்டில் 

எவருமே இல்மல" என ஏற்தகனமவ நீதி அமேச்சரும் நொட்டின் 

தமலவரும் கூறியிருக்கின்றொர்கள் என்பமத நொன் நன்கு 

அறிமவன்.  எனமவ, அவர்கள் அரசியல் மகதிகளொ?  அரசியல் 

அற்ற மகதிகளொ?  என்ற தமலப்பு அவசியேில்மல என்மற 

கருதுகின்மறன். அரசியல் மகதிகள் எனக் 

குறிப்பிடப்படுவதொல்தொன் அவர்களது விடுதமல 

தொேதேொகின்றது எனில், அந்தத் தமலப்புத் மதமவயற்றது.  

இங்கு தமலப்பு முக்கியேல்ல.  அவர்கள் ததொடர்பில் 

நியொயேொன ஏற்பொடுகள் அவசியேொகும் என்பமதமய நொன் 

வலியுறுத்த விரும்புகின்மறன்.  அந்தவமகயில் இன்னும் 110 

மபர் இதுவமரயில் விடுவிக்கப்படொது பல்மவறு 

சிமறச்சொமலகளில் தடுத்துமவக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றும் 

இவர்களில் 14 மபர்ேீது இதுவமரயில் குற்றப்பத்திரங்கள் 

தொக்கல் தசயப்படவில்மல என்றும்  44 மபர்ேீது 

குற்றப்பத்திரங்கள் தொக்கல் தசய்யப்பட்டு வழக்குகள் 

ததொடரப்பட்டிருப்பினும் அவ்வழக்குகள் இழுத்தடிப்புகளுக்கு 

உட்படுத்தப்பட்டு வருவதொகவும் 35 மபர் குற்றவொளிகளொக 

ஆக்கப்பட்டுள்ளதொகவும் ததொியவருகின்றது. இந்தக் 

மகதிகளின் நிமலமேயொனது, "எய்தவன் இருக்க, அம்மப 

மநொக மவப்பது" மபொன்ற கமதயொகமவ இருக்கின்றது.  

இந்த நிமலயில், இறுதிக்கட்ட யுத்தத்தின்மபொதும் அதன் 

பின்னரும் கொணொேல் மபொயுள்ளதொகக் கூறப்படுகின்ற பலர் 

தடுப்பு முகொம்களில் சுய நிமனவின்றிக் கொணப்படுவதொக 

அண்மேயில் ‘பூசொ’ தடுப்பு முகொேிலிருந்து 

விடுதமலயொகியுள்ள முன்னொள் இயக்க உறுப்பினரொன 

நவரத்தினம் நிசொந்தன் என்பவர் கூறியதொகத் தேிழ் 

ஊடகங்களில் தவளிவந்த முன்பக்கச் தசய்தி எேது 

ேக்களிமடமய தபரும் பரபரப்மப ஏற்படுத்தியிருந்தது. இதன் 

உண்மே நிமலமே என்ன?  என்பமத அறிய 

விரும்புகின்மறன்.  அமதமநரம், நொன் இங்மக குறிப்பிட்டுள்ள 

14 மகதிகளுக்கு எதிரொக, பல வருடங்கள் கழிந்துள்ள 

நிமலயிலும் இதுவமரயில் குற்றப்பத்திரங்கள் தொக்கல் 

தசய்யப்படொதது ஏன்? என்பமத அறிவிக்க மவண்டும். மேலும், 

வழக்குகள் தொக்கல் தசய்யப்பட்டுள்ள மகதிகளுக்கு 

ஏற்தகனமவ  உறுதியளித்திருந்தமேக்கு இணங்க, 

அவ்வழக்குகள் விமரவொக விசொொிக்கப்படொேல், ததொடர்ந்தும் 

பிற்மபொடப்பட்டு வருவதொகவும் கூறப்படுகின்றது. இந்த 

வழக்குகள் இவ்வொறு இழுத்தடிப்புகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு 

வருவது ஏன்? என்பமதயும் அறிய விரும்புகின்மறன். 

பல்மவறு பிரச்சிமனகமளத் ததொடர்ந்து 

சுேந்துதகொண்ருக்கும் எேது ேக்களின் ேத்தியில், இவ்வொறொன 

உணர்வுபூர்வேொன  பிரச்சிமனகமளத் தீர்க்கொேல், நீங்கள் 

கூறிக்தகொண்டிருக்கின்ற இனங்களுக்கிமடமய ஐக்கியம், 

மதசிய நல்லிணக்கம், ஒருமேப்பொடு என்பமவதயல்லொம் 

ஒருமபொதும் சொத்தியேொகொது என்பமதமய நொன் ததொடர்ந்தும் 

வலியுறுத்தி வருகின்மறன்.  இந்த நொட்டில் நீங்கள் கூறுவமதப் 

மபொன்று இனங்களுக்கிமடமய ஒற்றுமேமயொ, 

ஒருமேப்பொமடொ, மதசிய நல்லிணக்கமேொ ஏற்பட 

மவண்டுேொயின், முதலில் புமரமயொடிப்மபொயிருக்கின்ற சில 

பழக்கவழக்கங்கமள ேொற்றுங்கள்!  பயங்கரவொதத் தமடச் 

சட்டத்மத நீக்குங்கள்! ேனிதொபிேொன முமறயில் ஓர் அரசியல் 

தீர்ேொனத்மத எடுத்து, தடுத்து மவத்திருக்கின்ற மேற்படி 

மகதிகமள, நிபந்தமனயின்றி விடுதமல தசய்வதற்கு 

முன்வொருங்கள்! இதற்குத் தயொரொக இல்மலமயல், விமசட 

நீதிேன்ற ஏற்பொடுகமள மேற்தகொண்டு இந்த வழக்குகமள 

விசொொித்து அவற்மற ஒரு முடிவுக்குக் தகொண்டுவொருங்கள்! 

இதமன ஓர் அரசியல் முதலீடொகத் ததொடர்ந்து மவத்துக் 

தகொண்டிருக்கொதீர்கள்!  எனக் மகட்டுக்தகொள்ள 

விரும்புகின்மறன்.  

மேலும், வவுனியொ சிமறச்சொமலயில் மகதிகளுக்குத் 

ததொடர்ந்து பல்மவறு அநீதிகள், முமறமகடுகள் 

இமழக்கப்படுவதொகவும் அங்கு சட்டவிமரொத தசயற்பொடுகள் 

இடம்தபற்று வருவதொகவும் அண்மேயில் வவுனியொ 

நீதிேன்றத்தில்  மகதிதயொருவர் பதில் நீதவொன் அவர்கள் 

முன்னிமலயில் ததொிவித்திருப்பதொகத் தேிழ் ஊடகங்கள் 

தசய்திகமள தவளியிட்டிருந்தன.  இவ்விடயம் ததொடர்பிலும் 

ஆரொய்ந்து பொர்த்து, உொிய நடவடிக்மககள் எடுக்கப்பட 

மவண்டும் எனக் மகட்டு, விமடதபறுகின்மறன். நன்றி. 

 
[අ.භා.(.08] 
 

ගරු ඉරාන් විරමරත්න මහතා (මුදල් රාජය අමාතයු මා) 
(ேொண்புேிகு இரொன் விக்கிரேரத்ன - நிதி இரொஜொங்க 

அமேச்சர்) 

The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මට කාා කයන්න අවසාාාව 
ලබා දීම සම්බන්ධශ න් පළමුශවන්ම ඔබතුමාට සාතුතිවන්ත 
වනවා.  

අධිකයණ සිංවිධාන (සිංශ ෝධන  පනත් ශකටුම්පත ශෙවැනි 
වය කි ැවීශම් විවාෙ  පැවැත්ශවන ශම් අවසාාා ශ දී  නනතික 
කටුතතු (දූෂ්ඨණ විශයෝධී  සහ මාධය පිිබඳ ආිංශික අධීක්ෂ්ඨණ 

කායක සභාශ  සභාපති අජිත් මාන්නප්ශපරුම මන්ත්රීතුමාට 
වාශේම අනිකුත් සාමාජික න්ට මම විශ ේෂ්ඨශ න්ම සාතුතිවන්ත 
වනවා  ඔවුන්ශේ අෙහසා ඉදපතපත් කයලා  ශම් කාර්   කඩිනම් 
කිරීම පිිබඳව. ඒ වාශේම අධිකයණ හා බන්ධනාගාය 

ප්රතිසිංසාකයණ ඇමති තලතා අතුශකෝයල මැතිනි  ශම් පනත් 
ශකටුම්පත කැබිනට් මණ්ඩල ට ඉදපතපත් කයලා  
පාර්ලිශම්න්තුවට ඉක්මනින් ඉදපතපත් කයන්නට ගත් වෑ ම 

සම්බන්ධශ න්  එතුමි ටත් සාතුතිවන්ත වනවා.  

2017 ශනොවැම්බර් මාසශ  04 වැනි දන අමාතය මණ්ඩල 
සන්ශශ  ට අනුමැති  ලබාශගන  29 8 අිංක 1 ෙයන අධිකයණ 

සිංවිධාන පනත සිංශ ෝධන  කයලා  එකවය විනි ාච ාසනාරූඪ 
වන විනි ාච කායවය න්  තිශෙශනකුශගන් සමන්විත 

109 110 



පාර්ලිශම්න්තුව 

මහාධිකයණ ක් පිහිටුවා නඩු ඇසීම සඳහා තමි  ශම්  ක්රි ාවලි   
ආයම්භ වන්ශන්.  ශහොයකම් කයන  අල්ලසා සහ දූෂ්ඨණ කටුතතුවල 
ශ ශෙන පුශගල න්ට -ශශ පාලනඥ න් ශවන්න පුළුවන්  

නිලධාපතන් ශවන්න පුළුවන්- අධිකයණ ක්රි ා මාර්ගවලින් ෙඬුවම් 
ලබා ශෙන්න ඕනෑ  කි න අෙහසක් ශම් යශට් ඇතිශවලා 
තිශබනවා. ඒ අෙහසට  ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  ඉන්න අපි හැශමෝම 

එකඟි . ඒ නිසා ශම් කායණ  ශබොශහොම බයපතළ ශෙ ක් බව  
කි න්න අව යි .  

මට ප්රාමශ න් කාා කයපු  සුිනල් ශප්රේමජ න්ත හිටපු 
ඇමතිතුමා සඳහන් කළා  "ශම්කෙ  බයපතළම ශශ" කි ලා.   මිනී 
මැරීම් කයපු අ  ඉන්නවා  ඒ අ ශේ නඩු අහන්න හුඟක් කල් 
 නවා. ඒ නිසා ''ශම් වාශේ ශශවල්ෙ බයපතළ නැත්නම් ඒවාෙ 
බයපතළ''  කි න කායණ  එතුමා මතු කළා. මනුෂ්ඨයශ කුශේ 
ජීවිත  නැති කයන එක මුෙලකට සමාන කයන්න බැහැ කි ලැ 
මම පිිගන්නවා. ඒ නඩුත් ප්රමාෙ ශවනවා නම් ඒවා කඩිනම් 
කයන්නත් අපි ක්රම සහ විධි ශහො ා ගන්න ඕනෑ  කි ා මම 
හිතනවා. ඒකට ක්රම සහ විධි ශහො න අතශර්දී  ශම් කටුතත්තටත් 
අකුල් ශහළන්ශන් නැතිව අපි ින පවශෙනාම සහශ ෝග  ලබා දීලා  
අෙ  අපි  ශම් නීති  සම්මත කය ගන්නට ඕනෑ.  

වැරැද කළ දනශ  ිනට අධිශචෝෙනාව මහාධිකයණ ට ශ ොමු 
කිරීමට කාල ක් ගත වන බව අපි ෙන්නවා.  ශරේෂ්ඨාධාධිකයණශ  බී. 
අපවවිහාශර් විනිසුරුතුමාශේ සභාපතිත්වශ න් කයපු research 
එකක් අනුව කි නවා  ඒ කටුතත්ත සඳහා සාමානයශ න් අවුරුදු 
හතයි  මාස හතක් විතය ගත වනවා කි ලා. නඩුව ශගොනු කළ 
දනශ  ිනට නඩුව ආයම්භ කිරීමට තව වසය තුනි  මාස හතක් 
 නවා පව. නඩුශ  සාක්ෂි විභාග කිරීම ආයම්භ කය තීන්දුව දීමට 
තවත් වසයකුත් මාස අටක් ගත වනවා පව. සාමානයශ න් 
කි ශවොත් එවැනි නඩුවක් විභාග කය අවසන් කයන්න අවුරුදු 
20කට වැඩි කාල ක් ගත වනවා. ඒ නඩුශ  තීන්දුව දුන්නාට 
පසාශසේ අභි ාචනාධිකයණ ට  නවා නම් තව වසය  ක් ගත 
වනවා. ඒක Appeal Court එක  හයහා  න්නත් පුළුවන්. නැත්නම් 
ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ ටත්  න්න පුළුවන්. ශකොශහොමටත් ඒ සඳහා 
අවුරුදු  ක කාල ක් ගත වනවා. අවුරුදු 2 ක්! ශම් තමි  නඩුවක් 
සඳහා ගතවන සාමානය කාල . ඒ ගණන අවුරුදු 2 ක් නම්  
සාමානය නඩුවක් සඳහා ගත වන්ශන් එක්ශකෝ අවුරුදු 20ි  
නැත්නම් අවුරුදු 14ි .  ඒ නිසා තමි  ශම්  අධිකයණ කටුතතු  
ශීඝ්රශ න්  කයන්න  අෙහසා කයන්ශන්. අධිකයණ කටුතතු ශීඝ්ර 
කයන්න කි ලා යට තුළ මත ක් ශගොඩ නැන්ලා තිශබන්ශන් ඒ 
නිසාි .  විශ ේෂ්ඨශ න්ම අල්ලස සහ දූෂ්ඨණ ට එශයහිව ක්රි ා කළ 
ුතතුි  කි න මත  දගින් දගටම තිශබනවා. එතුමා කාා 
කයනශකොට කි වා  "මුෙල් සම්බන්ධ කටුතතු ශෙවැනි තැන ගන්න 
ඕනෑ" කි ලා.  ඒක මූලධර්ම ක් හැටි ට පිිගන්න පුළුවන්.  

ශ්රී ලන්කන් ගුවන් ශසේවාවට අ ත් ගුවන්  ාන කට  lease 
එකක්  කයනශකොට  ශවශළඳ ශපොළ අග  මාස කට ශඩොලර් 
ලක්ෂ්ඨ ශෙක හමාය නම්  අපි අන්තිමට ඒක ගන්ශන් ශඩොලර් ලක්ෂ්ඨ 
හතයහමායකට නම්  ඒ විධි ට ගුවන්  ානා අටක් ගන්නවා නම්  
එහිදී ශඩොලර් ශකෝටි ශෙකක් යටට අහිමි වනවා  කි ලා අෙහසක් 
තිශබනවා නම්  එම අෙහස ඔප්පු කයන්න ඕනෑ අධිකයණ  
හයහාි . එශහම අෙහසක් තිශබනවා නම් අපි ඒ ගැන ශීඝ්රශ න් 
ශහො ා බලන එක සුදුසු නැශෙ? ශම් සමහය ගනුශෙනුවලට ෙැනටම 
අවුරුදු ෙහ ක් විතය ගතශවලා. මිේ ගුවන්  ානා මිලදී ගැනීශම්දී 
ශඩොලර් මිලි න හ ක් ශපෞශගලික සමාගමකට  වා තිශබනවා. 
ශම්වා ගැන ශීඝ්රශ න් ශහො ා බැලි  ුතතු නැශෙ?  

නිවාස හෙනවා  කි ලා RADA එක හයහා ශකොටි 
ත්රසාතවාදීන්ට මුෙල්  ැ වා. ශකොටි ත්රසාතවාදීන්ට මුෙල්  ැ වා. 
ඒවා ගැන ඉක්මනින් ශසො ා බැලීම්  කයලා ඒ නඩු අවසන් කයන 

එක සාධායණ නැශෙ කි ලා මම අහනවා. සාමානයශ න් අම්මා 
ශකශනකුට  තාත්තා ශකශනකුට තිශබන බලාශපොශයොත්තුවක් 
තමි   තම  ෙරුවා  ආනන්ෙ ට  නාලන්ෙ ට  වි ාඛ්ාවට  ශශවි 
බාලිකාවට ශහෝ  ශවන  ශහොඳ පාසලකට  වන එක. ඉතින් ඒ 
අ ට ඒ අවසාාාව අහිමි ශවන්ශන් ශහොයකම නිසාි . ඒ අවසාාාව 
අහිමි ශවන්ශන් ශම් විධි ට මුෙල් ශහොයා කෑම නිසාි . අපි ශම් 
ගැන හිතන්න  ඕනෑ. වි ාවවිෙයාල ට  න්න ෙරුවන් බලාශගන 
ඉන්නවා. අවුරුශෙකට එක්ලක්ෂ්ඨ තිසාොහක් විතය  වි ාවවිෙයාල ට 
 න්න විභාග  ගන්නවා. එි න් විිනපන්ොහක් පමණ 
වි ාවවිෙයාල ට බඳවා ගන්නවා. නමුත් ඒ වාශේ ශෙගුණ ක් 
පමණ වි ාවවිෙයාල ට  න්න බලාශගන ඉන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  දුප්පත් ෙරුශවක් නවෙය 
ී.ධ කට ඇතුළත් ශවන්න සමහය විට අවුරුදු 20ක ිනහින ක් 
ති ාශගන ඉන්නවා. ඒ ෙරුවාට පිටයටක ශපෞශගලික නවෙය 
ී.ධ කට   න්නත් බැහැ. ඒ ෙරුවාට අශප් යශට් අවසාාාවත් අහිමි 
ශවනවා. හුඟක් ශවලාවට ඒ අවුරුදු 20ක ිනහින  එක ලකුණකින් 
ඒ ෙරුවාට අහිමි ශවනවා. ඒ නිසා තමි  අල්ලස  දූෂ්ඨණ  
සම්බන්ධශ න් අපි ශබොශහොම තදන් ක්රි ා කයන්න ඕනෑ වන්ශන්.  

විජිත ශහේයත් මන්ත්රීතුමා කාා කයන ශකොට කි වා  
"ආණ්ඩුවක් ආවා   හපාලන   කි වා  ශහොරු අල්ලනවා  කි වා  

ශහොයකම නතය කයනවා කි වා  නමුත් ඒ කිිනවක් ිනශධ වුශණ් 
නැහැ'' කි ලා. ඔ   ප්රමාෙ ක් ශවලා තිශබනවා. ඒක අපි 
ඔක්ශකෝම පිිගන්න ඕනෑ. අපි අෙ ශම් නීති  ශගනාවා  වුණත් 

ශහොයකම නතය කයන්න  බැහැ. මාත් ඒක පිිගන්නවා. ශහොයා 
ශහොයාමි . නමුත් ශහොරු අල්ලන එක අපට  ඉක්මන් කයන්න 
පුළුවන්.  අපි ඉන්ශන් ඒක ඉක්මන් කළ ුතතුමි  කි න මතශ . ඒ 

නිසා තමි  අපි ශම් පනත් ශකටුම්පත අෙ  ඉදපතපත් කයන්ශන්.  

ශම් පනතින් සාධායණ ක් ශවි ෙ  නැශෙ කි න එක ගැනත් 
අෙ කාා කළා. ඔ   ඒක හපත. පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන් විධි ට ඒ 
පැත්ශත් හිටි ත් ශම් පැත්ශත් හිටි ත් අපට ඒ ගැන සාධායණ 

බි ක් තිශබනවා. ශම් නීති පශධති උඩ  ශම් උසාවි  උඩ අන්තිමට 
ශබල්ල ශෙන්න ශවන්ශන් අපටි . ඉතින්  මන්ත්රීවරු අතය 
සාධායණ බි ක් තිශබනවා; ඇමතිවරු අතය සාධායණ බි ක් 

තිශබනවා. අෙ ඉන්න අ ි   එො හිටපු අ ි  අතශර් සාධායණ 
බි ක් තිශබනවා. නමුත්  ඇත්තටම ශම් සාධායණත්ව  ගැන කාා 
කයන ශකොට අපි කාා කයන්ශන් මන්ත්රීවරුන්ට වන සාධායණ  

ගැනෙ  ඇමතිවරුන්ට වන සාධායණ ෙ? ශම් යශට් පුයවැින ාට 
වන සාධායණ   ගැන අපි කාා කයන්ශන් නැශෙ? අපි 
පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්ලා කාා කයන්ශන් පුයවැින ාට තිශබන 

සාධායණ  ගැනි . ශම් නීති කටුතතුවල ප්රමාෙ ක් තිශබන ශකොට 
පුයවැින ාට තමි  ඒශකන් අසාධායණ ක් ශවන්ශන්. ඒ නිසා ඒ  
ගැන අපි අනිවාර්ශ න්ම කාා කළ ුතතුි .  ශම් අධිකයණ ගැන 

තව ශෙ ක් කි වා. ශම් ගැන තීයණ  කයන්ශන් නීතිපති ෙ  
අග්රවිනි ාච කරුෙ?  

නීතිපති තීයණ  කයන්ශන් ඒ නඩුව ඉල්ලීම පමණි . නමුත් 
අග්ර විනි ාච කායතුමා තමි  ශකොි  නඩුවෙ ගන්ශන් කි න එක 

තීයණ  කයන්ශන්. Permanent High Court at Bar එශක්දී 
බයපතළ දූෂ්ඨණ සම්බන්ධව ප්රමුඛ්ත්ව  ශෙන එක ගැන ඇහුවා. 
ඔ   තාජුඩීන්ශේ නඩුව ඉක්මනට අහන්න ඕනෑ  කි ලා මම 

වි ාවාස කයනවා. ලසන්ත වික්රමතුිංගශේ නඩුව ඉක්මනට අහන්න 
ඕනෑ  කි ලා මම වි ාවාස කයනවා. [බාධා කිරීම්] ඒ නඩු අහන්න 
ඕනෑ වුණත්  අපි ශම්වා පසාසට ෙමන්න ඕනෑ නැහැ. අග්ර 

විනි ාච කායතුමා තීයණ   කශළොත් මහ බැිංකු බැුමම්කය නඩුව 
අහන්න පුළුවන්. ශහට ඇහුවත් කමක් නැහැ. ශහට ඉඳලා ශම් 
නීති  ක්රි ාත්මක කයන්න පුළුවන්. අපි ඉන්ශන් එතැනි . ශහට 

ඉඳලාම ශමම නීති  ක්රි ාත්මක කයන්නට පුළුවන්. අග්ර 
විනි ාච කායතුමාට තමි  එම අභිමත  පිිබඳ බල  තිශබන්ශන්. 
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ගරු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(ேொண்புேிகு விேல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීු මා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු විමල් වීයවිං  මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාශේ point of Order 
එක ශමොකක්ෙ? 

 

ගරු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(ேொண்புேிகு விேல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අනුයාධපුයශ  දුටුගැමුණු මහ 
යජ්ජුරුවන් සහ එළාය අතය අන්තිම සටන පැවැති විජිතපුයශ  
තිබුණු නිධන් ටික ශහොයා කාලා තිශබනවා. ශමම පනතින් ශම් 

කි න විශ ේෂ්ඨ අධිකයණ  පිහිශට වාට පසුව  ඒ නිධන් ශහොරු 
ටිකත් ශම් උසාවි ට ශගශනන්න පුළුවන්ෙ? මම ඒ ගැන ෙැන 
ගන්න කැමැතිි . 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීු මා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු යාජය ඇමතිතුමනි  ඔබතුමා කාා කයන්න. 

 
ගරු ඉරාන් විරමරත්න මහතා  
(ேொண்புேிகு இரொன் விக்கிரேரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඒ විතයක් ශනොශවි . හිටපු ඇමතිවරුන්ට  ම් බි ක් තිශබනවා 
නම්  අෙ ඉන්නා ඇමතිවරුන්ට  ම් බි ක් තිශබනවා නම්  ඒ ගැන 

කලබල ශවන්න ඕනෑ නැහැ. ශමොකෙ  ශම්ශක් අභි ාචන ටත් 
අවසාාාවක් තිශබනවා.  සාථීය ත්රීපුශගල මහාධිකයණ  ට විතයක් 
ශනොශවි   ඊට පසුව ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ  හමුවට  න්නත් පුළුවන්. 

නඩු තීන්දුවට පසුව ඒ සඳහා කාල ක් දීලා තිශබනවා. සාථිය 
්රිපුශගල මහාධිකයණශ හි පවත්වන ලෙ නඩු විභාග කදී  
ප්රකා  ට පත් කයන ලෙ නඩු තීන්දුවක්  සම්බන්ධශ න් එ  

ප්රකා  ට පත් කයන ලෙ දනශ  ිනට දන 18ක් ඇතුළත appeal  
කයන්න පුළුවන්. සාථිය ්රිපුශගල මහාධිකයණශ  පවත්වන ලෙ 
නඩු විභාග ක දී ප්රකා  ට පත් කයන ලෙ නඩු තීන්දුවක්  ෙණ්ඩන 
නි ම ක් ශහෝ ආඥාවක් සම්බන්ධශ න් වන අභි ාචන ක්  එීම 

නඩු තීන්දුව  ෙණ්ඩන නි ම  ශහෝ ආඥාව ප්රකා  ට පත් කයන 
ලෙ දනශ  ිනට දන විින අටක් ඇතුළත ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ ට 
ඉදපතපත් කළ ුතතු අතය අග්ර විනි ාච කායවය ා විිනන් නම් කයනු 

ලබන එීම අධිකයණශ  විනි ාච කායවය න්  පසාශෙශනකුට 
ශනොඅඩු සිංඛ්යාවකින් ුතත් විනි ාච  ී.ධ ක් මන්න් විභාග කළ 
ුතතුි .  විනිසුරුවරුන් පසා ශෙශනකුට ශනොඅඩු මඩුල්ලකට එ  

ශ ොමු කයනවා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීු මා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු යාජය ඇමතිතුමනි  ඔබතුමාට ලබා දී තිශබන කාල  
අවසානි . 

 

ගරු ඉරාන් විරමරත්න මහතා  
(ேொண்புேிகு இரொன் விக்கிரேரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

මා අවසන් කයනවා  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.   අවසාන 
ව ශ න් මම කි න්ශන්   නීතිශ න් විතයක් යට හෙන්නට බැහැ. 
මට ප්රාමශ න් කාා කළ මන්ත්රීවරුන් කි වා වාශේ  ශමහි 
කළමනාකයණශ ත් ප්ර ාන තිශබනවා. අශප් ගරු ඇමතිතුමි  

ශමතැන ිනටිනවා. කළමනාකයණ  දුතණු කිරීම පිිබඳව අෙ 

හුඟාක් ශ ෝජනා ඉදපතපත් වුණා. ඒ නිසා එම කළමනාකයණශ  
ප්ර ානවලටත් අප ශ ොමු වි  ුතතු බව සඳහන් කයමින් මා නිහ  
ශවනවා  සාතුතිි . 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීු මා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට  ගරු ිනිනය ජ ශකොඩි මන්ත්රීතුමා.  ගරු මන්ත්රීතුමනි  

ඔබතුමාට විනාඩි අටක කාල ක්  තිශබනවා. 

[අ.භා.(.29] 

 

ගරු සිසිර ජයවකොඩි මහතා 
(ேொண்புேிகு சிசிர ஜயதகொடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අධිකයණ සිංවිධාන 
(සිංශ ෝධන  පනත් ශකටුම්පත පිිබඳව ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ  ශවත 
ශපත්සම් යාශි ක් ඉදපතපත් වුණු බව අප ෙන්නවා. විශ ේෂ්ඨශ න්ම 

නීති ක්ශෂ්ඨේත්රශ  නීතිඥ සිංගම  ඇතුළු අශප් යශට් විවිධ 
පාර් ාව න් ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ  ඉසාසයහා කරුණු ෙැක්වූවා. ඒ නිසා 
ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ  ශම් සම්බන්ධශ න් අර්ා නිරූපණ ක් ලබා දීලා 

තිශබනවා. විශ ේෂ්ඨ බහුතය ඡන්ෙ කින් සම්මත වි  ුතතුි  කි න 
වගන්ති නි ම කයලා තිශබනවා.  

අෙ සිංශ ෝධන කිහිප ක් සභාගත ශවලා තිශබනවා. නමුත් ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව පිිබඳවත්  ශම් සභාව පිිබඳවත් අපට තිශබන 
වි ාවාස  පිිබඳව බයපතළ ගැටපවවක් තිශබනවා. ඒ තමි  
ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ  ඉදපතපත් කයපු නි ම න්ට අනුව ශමම 

සිංශ ෝධන ඉදපතපත් කයලා තිශබනවාෙ කි න ගැටපවව. අපට 
ආචාය ධර්ම උගන්වන්න ශපොත් එවන ශම් පාර්ලිශම්න්තුව සොචාය 
විශයෝධි  නීති විශයෝධි විධි ට ඉතිහාස  තුළ පනත් ශකටුම්පත් 
සම්මත කයශගන තිශබනවා. රෑ ෙහ  ශවනකම් විවාෙ කයලා 

ශ ෝජනා සම්මත කයලා තිශබනවා; වයවසාාා සිංශ ෝධන  කයලා 
තිශබනවා. ඒ නිසා අපට ආචාය ධර්ම ඉගැන්වූවාට  
ආචායශීලීභාව ක් නැති පාර්ලිශම්න්තුව තුින් අවසාන 

ශමොශහොශත් ශමොන සිංශ ෝධන ඉදපතපත් කයනවාෙ කි න ගැටපවව 
අපට තිශබනවා. ඉතිහාසශ  ඒ ශෙ  කයලා තිශබනවා. ඒ නිසා 
අපට ඒ ප්ර ාන  ඇති ශවනවා.  

 ම් පනතක   ම් වයවසාාාවක   ම් සිංශ ෝධන ක අර්ා 
නිරූපණ  කුමක්ෙ  පයමාර්ා  කුමක්ෙ කි න එක තීයණ  කයශදී  
එම වයවසාාා සම්පාෙක ාශේ අයමුණ ඉතා වැෙගත් ශවන බව අපි 

ෙන්නවා. ශම් පනත් ශකටුම්පත ඉදපතපත් කළ කාල පපතච්ශේෙශ  
යාජිත ශසේනායත්න ඇමතිතුමා  ප්රවාහන නිශ ෝජය ඇමතිතුමා 
ඇතුළු ශම් අ  ප්රකා  කශළේ  "ඒකාබශධ විපක්ෂ්ඨශ  කට්ටි  තව 
සති කිහිප කින්  මාස කිහිප කින් හිය ූලඩුවලට ෙක්කනවා" 

කි ලාි . ඒ නිසා ශම් වයවසාාා සම්පාෙනශ  පයමාර්ා  ශම් 
පනත් ශකටුම්පතින් ඉදපතපත්ව ඇති කරුණුෙ  එශහම නැත්නම් 
ශමහි නිර්මාපක න් විිනන් ඉදපතපත් කයන කරුණුෙ කි න සැක  

අපට පවතිනවා. 

අෙ ශමවැනි සිංශ ෝධන ශගශනන්න ිනශධ ශවලා තිශබන්ශන් 
ඇි ? ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ  තීයණ  කය තිශබනවා  ශමම පනත් 

ශකටුම්පත තුශනන් ශෙකක බහුතය කැමැත්ශතන් ශතොයව අනුමත 
කයන්න පුළුවන්කමක් නැහැ කි ලා. අෙ ශම් ආණ්ඩුවට 
පාර්ලිශම්න්තුශ  තුශනන් ශෙශක් බල ක් නැහැ. 

නිර්මාපකි න්ශේ සමහය අෙහසා අෙ  ටපත් කයන්න ිනශධ ශවලා 
තිශබනවා. ඒ නිසා තමි  ශම් සිංශ ෝධන ශගශනන්න ිනශධ ශවලා 
තිශබන්ශන්.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

අල්ලසා නඩුවක් සම්බන්ධශ න් ශහෝ කුමන අපයාධ ක් 
සම්බන්ධශ න් ශහෝ කටුතතු කයන්න විශ ේෂ්ඨ අධිකයණ 
පිහිශට වාට කමක් නැහැ. නමුත්   ප්රමුඛ්තා ලැි සාතුව නි ම 
කයන්ශන් කවය පටිපාටි ක් මතෙ? අපි ෙන්නවා  අධිකයණ 
ඇමතිතුමි ට විරුශධව අල්ලසා ශහෝ දූෂ්ඨණ ශචෝෙනා විමර් න 
ශකොමිසශම් පැමිිසල්ලක් තිශබන බව. ශම් ආණ්ඩුශ  ප්රධාන 
ඇමතිවරු ෙහශෙශනකුට විරුශධව අපි අල්ලසා ශහෝ දූෂ්ඨණ ශචෝෙනා 
විමර් න ශකොමිසමට පැමිිසලි ඉදපතපත් කළා. ෙැන් මහින්ොනන්ෙ 
අපවත්ගමශේ මන්ත්රීතුමාශේ නඩුව ශබොශහොම ශීඝ්රශ න් විභාග 
කයශගන  නවා. අපි අහන ප්ර ාන  තමි   ශම් ගරු 
ඇමතිතුමි ශගන් ප්රකා  ක් ගන්ශන් කවොෙ? ශම් ආණ්ඩුව 
නිශ ෝජන  කයන ඇමතිවරුන්ට විරුශධව අපි ඉදපතපත් කයපු 
පැමිිසලිවලට එම ඇමතිවරුන්ශගන් ප්රකා  ගන්ශන් කවොෙ? ශම් 
යශට් මහ ශපොශළොව නුහුලන අපයාධ ක් ිනශධ වුණා.  ලිංකා 
ඉතිහාසශ  ශලොකුම අපයාධ ; මහ බැිංකු ශහොයකම. එ ට 
අගමැතිවය ාශේ ඇති ඍජු සම්බන්ධතාව වි ාවාස භිංග විවාෙශ දී 
ප්රකා  වුණා. ඒ හා සම්බන්ධ අධිකයණ කටුතතු ආයම්භ කයන්ශන් 
කවොෙ? ඒ සඳහා අනුගමන  කයන්ශන් කුමන පටිපාටි ක්ෙ? 
අනුගමන  කයන ක්රි ා ධායව ශමොකක්ෙ? ආණ්ඩුව නඩු ඉක්මන් 
කිරීශම් සැබෑ පයමාර්ා කින් හා අවිංක අයමුණකින් ශතොයව  
ශශ පාලන ෙඩ මක් බලාශපොශයොත්තුශවන්ෙ ශම් පනත් 
ශකටුම්පත ශගන එන්ශන්? ශමොකෙ   පසුගි  ශපබයවාපත මාසශ  
පැවැති ඡන්ෙශ න් ආණ්ඩුශ  පාර් ාව ශෙකම අන්ත පයාජ ට පත් 
වුණු බව අපි ෙන්නවා. යනිල් වික්රමිනිංහ මැතිතුමාශේ නා කත්ව  
 ටශත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ්ඨ  තිසාශෙවැනි වතාවටත් පැයදුණා. 
ආණ්ඩුශ  ප්රධානි ා වූ ජනාධිපතිතුමා බයපතළ විධි ට පයාජ ට 
පත් වුණා. ෙැන් ශම් පයාජ ට පත් ශවච්ච ආණ්ඩුව ශශ පාලන ප  ි
ගැනීම් පමණක් ඉලක්ක කය ගනිමින්ෙ ශම් පනත් ශකටුම්පත 
ශගශනන්ශන් කි න ප්ර ාන  අපට තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශම් ආණ්ඩුව  ාන්ත්රණ 
ීමප ක් ඇති කළ බව අපි ෙන්නවා. එකක්  FCID එක. යට ගැන -
ශශ   ගැන- හැඟීමක් නැති ශශ පාලනඥ න් අෙ ඉන්න පුළුවන්. 
ශම් ආණ්ඩුව නිශ ෝජන  කයන්ශන් ශශ  ශද්රෝහි මැති ඇමතිවරු. 
එො ශකොටි ත්රසාතවාදීන්ට විරුශධව මහ අයගළ ශගන ගි  හමුො 
බුශධි අිං ශ  නා ක න්  ශපොලීිනශ  ඉහළ නිලධාපතන් ඇතුළු ඒ 
ින පවම බලශ ග අෙ ශපොලීින  ල වාම අත්අඩිංගුවට ගන්නවා. ඒ 
ශපොලිසා නිලධාපතතුමන්ලා ගැන ලජ්ජි . ශශ පාලනඥ න් ශශ  
ශද්රෝහින් ශවන්න පුළුවන්. නමුත්  ඒ ශශ පාලනඥ න්ව සතුටු 
කයන්න එකම නිල ඇුමම ඇඳගත්  එහා පැත්ශත් ිනටි තමන්ශේ 
නිලධාපත ාව ෙිං ශගඩි ට අයශගන  නවා; ෙඩ බිමට අයශගන 
 නවා. අෙ ශපොලීින ට ිනශධ ශවලා තිශබන්ශන් ඒකි ; FCID 
එකට ිනශධ ශවලා තිශබන්ශන් ඒකි .  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  නඩු විසඳීම පමා වනවා නම් ඒ 
සඳහා අව ය කටුතතු කයන්න. ඒ වාශේම ඉක්මන් කළ ුතතු 
නඩුවකුත් තිශබන බව අපි මතක් කයනවා. ඒ තමි  ශපොලිසා මූලය 
අපයාධ විමර් න ශකොට්ධාස  පිිබඳ නඩුව. ශගෝධාභ  යාජපක්ෂ්ඨ 
මහත්ම ා ඇතුළු ීමප ශෙශනක් ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ ට ශපත්සම් 
ශෙකක් ඉදපතපත් කළා. ඊළඟට  ඇල්ශල් ගුණවිං  නා ක 
හාමුදුරුශවෝ සහ මහාචාර්  කාශලෝ ශ්ොන්ශසේකා මහතා 
අභි ාචනා අධිකයණ ට ශපත්සම් ඉදපතපත් කළා. අවුරුදු තුනක් 
වනවා.  නඩුශ  තීන්දුව ශකෝ? ලජ්ජි . අවුරුදු තුනක් තිසාශසේ යටට 
කයපු ශෙ ක් නැහැ. යට විනා  කළා. ින  ට  ක් තිබුණු සිංවර්ධන 
ශ ග  ින  ට 3.2 ෙක්වා අඩු කළා.  යට කෑවා; යට විනා  කළා. 
ශශ පාලන නවය  පෙනම් කය ගත් නවයක්කාරීන්ව සතුටු 
කයන්න කටුතතු කළා. ඇඟ පුයාම තිශබන නවය  දශවන් ශගන 
කටින් පිට කළා. වයවසාාා සභාව නිශ ෝජන  කයන්ශන් එවැනි 
නවයක්කායශ ෝ. අෙ ඒ නවයක්කායශ ෝ තමි   නිලධාපතන්ව පත් 

කයන්ශන්. අපි ශකොශහොමෙ ඒ නිලධාපතන්ශගන් සාධායණ ක්  
ුතක්ති ක් බලාශපොශයොත්තු ශවන්ශන්? වයවසාාා සභාව පත් 
කයන්ශන් 1024 ජනවාපත 08වැනි ො ක්රි ාවලි ට හවුල් ශවච්ච 
නවයක්කායශ ෝ නම්  ඒ අ ශගන් ුතක්ති ක් ඉටු ශවි ෙ? 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ජනාධිපතිතුමාශේ ප්රධාන කාර්  
භාර්  නිලධාපතතුමාව අත් අඩිංගුවට අයශගන තිශබනවා. හැබැි   
අපි ෙැක්කා- 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීු මා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා  කාල  අවසානි . 

 

ගරු සිසිර ජයවකොඩි මහතා 
(ேொண்புேிகு சிசிர ஜயதகொடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

විනාඩිශ න් අවසාන කයනවා. ඒ නිලධාපතන් ශෙශෙනා මාිංචු 
යහිතව ගමන් කයනවා  අෙ "ලිංකාදීප" පත්රශ  පළ කය තිශබනවා 
අපි ෙැක්කා. අශප් මහජන නිශ ෝජිත න්ව මාිංචු ොලි  අයශගන 

 න්ශන්.  ඒ නිලධාපතන් ශෙශෙනා අයශගන  න හැටි බලන්න. ප  ි
ගැනීම්  නවය   ශක්රෝධ  විතයි  ශම් අවුරුදු තුන තුළ ශම් යශට් 
ඉතිපත කයලා තිශබන්ශන්  ශවන කිිනවක් නැහැ. දුෂ්ඨාට කටින් 

පිටවන දුෂ්ඨාට විස පමණි  තිශබන්ශන්. අවිංක අයමුණක් ශම් 
ආණ්ඩුශ  නැහැ. ශම් ආණ්ඩුශ  අවිංක අයමුණක් නැති නිසා ශම් 
පනත් ශකටුම්පත පිිබඳව බයපතළ සැක ක් අපට ඇති ශවලා 

තිශබනවා  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. නඩු කඩිනම් කයන්න 
ඕනෑ. නමුත් ශම් ආණ්ඩුව කිිනම ෙවසක ශම් යටට ශහොඳ ශෙ ක් 
කශළේ නැති නිසා ශම් දුෂ්ඨාට ආණ්ඩුව නවරී ශච්තනාශවන් ඉදපතපත් 

කයන පනත් ශකටුම්පත් පිිබඳව අපට සැක ක් ඇති වනවා  
කි ා ප්රකා  කයමින්  ඔබතුමාට ශබශහවින් සාතුතිවන්ත ශවමින් 
මා නිහ  වනවා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීු මා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
සාතුතිි . Next, the Hon. (Dr.) Jayampathy 

Wickramaratne.  

ඊට ශපය කවුරුන් ශහෝ ගරු මන්ත්රීවයශ ක් මූලාසන  සඳහා 
ගරු බිමල් යත්නා ක මන්ත්රීතුමාශේ නම ශ ෝජනා කයන්න. 

 

ගරු පාධලී ්ම්පික රණවක මහතා  
(ேொண்புேிகு பொட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  "ගරු බිමල් යත්නා ක 
මන්ත්රීතුමා ෙැන් මූලාසන  ගත ුතතු " ි  මා ශ ෝජනා කයනවා. 
 

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනු රුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනවයන් ඉවත් 

වුවයන්  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ேொண்புேிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, ேொண்புேிகு பிேல் ரத்நொயக்க 

அவர்கள் தமலமே வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and THE HON. BIMAL RATHNAYAKE took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීු මා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාශේ කාාව ආයම්භ කයන්න. 
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ගරු (ආ්ාර්ය) ජයම්පති විරමරත්න මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) ஜயம்பதி விக்ரேரத்ன) 

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 

මූලාසනා රූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  නීතිඥවය කු ව ශ න් මුල්ම 
කාලශ  මා කටුතතු කශළේ අපයාධ අධිකයණවල පමණි . ඒ නිසා 

අධිකයණ සිංවිධාන (සිංශ ෝධන  පනත් ශකටුම්පත පිිබඳව වචන 
සාවල්ප ක් කාා කිරීමට අවසාාාව ලැබීම ගැන මා සතුටු වනවා. 
ප්රමාෙ කින් ශතොයව දනපතා නඩු ඇසීම ශ්රී ලිංකාවට අපවත් ශෙ ක් 

ශනොශවි . 29 3 ුතක්ති  පිනඳලීශම් පනත ක්රි ාත්මක වන්නට 
කලින් ින පවම බයපතළ නඩු විභාග කශළේ එක් එක් පළාත්වලි ; 
ඒවාට ඉිංග්රීිනශ න් කි ශ  "Assizes" කි ලාි . එහිදී නඩු විභාග 

කයනු ලැබුශ  ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ විනි ාච කායවය කු විිනන් ශහෝ 
විශ ේෂ්ඨශ න් පත් කයන ලෙ අපයාධ ශකොමසාපතසාවරුන් -
Commissioners of Assize - විිනනුි .  එම නඩු හැම එකක්ම 

දනපතා විභාග කළා. විශ ේෂ්ඨ  ශහේතුවක් -නීතිඥවය කු අසනීප 
වුශණොත්  එශහම නැත්නම් සාක්ෂිකරුවකු ශසො ා ගන්නට බැපත 
වුශණොත් - නිසා මිස ඒ බයපතළ නඩු කල් ෙමන පුරුශෙක් 

තිබුශණ්ම නැහැ. හැම බයපතළ නඩුවක්ම දනපතා විභාග කළා. 
29 3 ුතක්ති  පිනඳලීශම් පනත  ටශත් එම ප්රතිපත්ති  දගටම 
රැශගන ගි ා. ලිංකාව පුයා මහාධිකයණ 2)ක් පිහිශට වා. ඒ සෑම 
මහාධිකයණ කම සෑම බයපතළ නඩුවක්ම -මිං  ශකොල්ල නඩුවක් 

ශ වා  සාත්රී දූෂ්ඨණ නඩුවක් ශ වා  මිනී මැරුම් නඩුවක් ශ වා - ජූපත 
සභාවක් ඉදපතශ  දනපතා විභාග කළා. මා දවුරුම් දුන්ශන්  ුතක්ති  
පිනඳලීශම් පනත  ටශත්ි . මා දවුරුම් දුන් කාලශ  ින පවම නඩු 

දනපතා විභාග කශළේ ජූපත සභාවක් ඉදපතපිටි . නඩුවක් සඳහා දන 
නි ම කිරීශම්දී විනි ාච කායවරු ප්රශ  ම් වුණා. නඩුවක් සඳහා 
දන නි ම කයන්න කලින් ඒ සම්බන්ධශ න් නීතිඥවරුන් සමඟ 

සාකච්ඡා කළා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීු මා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  අමතය පැහැදලි කය ගැනීමක් සඳහාි  මා 
ශම් ප්ර ාන  අහන්ශන්. "ුතක්ති  පිනඳලීශම් පනත" ව ශ න් 

ඔබතුමා හුමන්වන්ශන් අපයාධ ුතක්ති විනි ාච  ශකොමිෂ්ඨන් සභා 
පනතෙ? 

 
ගරු (ආ්ාර්ය) ජයම්පති විරමරත්න මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) ஜயம்பதி விக்ரேரத்ன) 

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 

නැහැ. Administration of Justice Law. ෆීලික්සා ඩ සා 
බණ්ඩායනා ක ඇමතිතුමා ඉන්න කාලශ  අපයාධ නඩු විධාන 

සිංග්රහ  ශවනුවට ුතක්ති  පිනඳලීශම් පනත ශගනාවා. 29 9 
වර්තමාන අපයාධ නඩු විධාන සිංග්රහ  පනත ශගශනන තුරු 
ුතක්ති  පිනඳලීශම් පනත තමි  ක්රි ාත්මක වුශණ්. ඒ කාලශ  

ින පවම නඩු දනපතා විභාග කළා. ඕ.එසා.එම්. ශසශනවියත්න 
විනි ාච කායතුමා තමි  මශේ පළමුවන මහාධිකයණ 
විනි ාච කායතුමා. අවසානශ  ශරේෂ්ඨාධාධිකයණශ  
විනි ාච කායවය කු ව ශ න් තමි  එතුමා විරාම ලැබුශ . එතුමා 

හැම නඩුවක්ම විභාග කයන්න කලින් යජශ  නීතිඥවය ාශගන් 
අහනවා  "ශම් නඩුවට ශකොපමණ කල් ගත ශවි ෙ?" කි ලා. 
එතුමා එශහම assessment එකක් කයනවා. සමහය නඩු සඳහා 

සුමාන ක් ගත වනවා. සමහය නඩු සඳහා සුමාන ශෙකක් ගත 
වනවා. සමහය නඩු සඳහා සුමාන තුනක් ගත වනවා. ඊට පසාශසේ 
එතුමා නීතිඥවරුන්ශගන් අහනවා  "සාමානයශ න් නඩු විභාග ට 

සුමාන තුනක් විතය  ි . ඔබ එකඟ වනවාෙ?" කි ලා. අපි 
කි නවා  "ඔ   සර්. ශම් නඩුවට සුමාන තුනක් විතය ගතශවි " 
කි ලා. ඊට පසාශසේ එතුමා සාමානයශ න් කිට්ටු දන ක් ශනොශවි   

ටිකක් දීර්ඝ දන ක්  නමුත් පැහැදලි දන ක් ශෙනවා  ඒ නඩු විභාග 

කයන්න. අපි අනිකුත් උසාවිවල නඩුවලටත් ශපනී ිනටින නිසා අපි 

ශකශසේ ශහෝ diary එක manage කය ගන්නවා. අපි සාමානයශ න් 
කයන්ශන්  ඒ සුමාන ශෙශක් ඒ උසාවිශ ම තව නඩු කිහිප කට 
දන නි ම කය ගන්න එකි . 

එතශකොට බැපතශවලාවත්  ම්කිින ශහේතුවක් නිසා එක් නඩුවක් 

පටන් ගත්ශත් නැත්නම් අනික් නඩුව පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ 
නිසා කවොවත් නීතිඥවරුන්ශගන් පැමිිසල්ලක් තිබුශණ් නැහැ. 
පසුව නඩු වැඩි ශවන්න පටන් ගත්තාම එම ක්රමශ  ශවනසක් ඇති 

කළා. ඒ අනුව  ෙැනට ක්රි ාත්මක වන අපයාධ නඩු විධාන සිංග්රහ  
 ටශත් 29 9දී non-jury trials පළමුවයට ක්රි ාත්මක වුණා. ඒ 
කි න්ශන්  ජූපත සභාවක් ඉදපතශ  නැතිව  විනි ාච කායතුමා 

විතයක් අහන නඩු. ඉතාම බයපතළ නඩු ජූපත සභාවක් ඉදපතශ  
ඇහුවා. අනික් නඩු ජූපත සභාවක් ශනොමැතිව ඇහුවා. මුල් කාලශ  
non-jury නඩුත් දනපතා ඇහුවා. එතශකොට ජූපත සභාව තිබුණත්  

ජූපත සභාව ශනොමැති වුණත් ඒ ින පවම නඩු දගටම ඇහුවා. ඉන් 
පසුව විත්තිකාය ාට option එකක් දුන්නා  ජූපත සභාව ඉසාසයහ 
නඩුව අහනවාෙ  ජූපත සභාව ශනොමැතිව නඩුව අහනවාෙ කි ා 
ශතෝයා ගන්න. ඒශකන් තමි  ශම් ප්ර ාන පැන නැඟුශණ්; ශම් 

ශලශ් ආශ . ශනොශ කුත් ශහේතු නිසා  ජූපත සභාවක් නැතිව නඩු 
අහන්න ශබොශහෝ නීතිඥවරු කැමැතිි . ඊට පසාශසේ non-jury 
නඩුත්  jury නඩුත් කි න හැම එකක්ම අවසාන ව ශ න් non-

jury නඩු බවට පත් වුණා. එතශකොට වයතිශර්ක  rule එක බවට 
පත් වුණා. කලින් වයතිශර්ක  වුණා  පසුව ජූපත සභාව නැතුව නඩු 
අහන එක rule එක බවට පත් වුණා. අෙ ඉතාම කලාතුයකින් තමි  

ජූපත සභාවක් සමඟ නඩුවක් ඇශහන්ශන්. පසු කාලශ  නඩු කල් 
 න පුරුශෙක් පටන් ගත්තා. නීතිඥවරු දන ඉල්ලන්න පටන් 
ගත්තා. විනි ාච කායවරුත් දනපතා නඩු අහන එක නවත්වලා 

නඩුවලට දන ශෙන්න පටන් ගත්තා. ඒශකන් තමි  ශම් ශලශ් 
ඇති වුශණ්. මම කි නවා ශම්ක ශලඩක් කි ලා. ඊට පසුව තමි  
ශමම නඩු දීර්ඝ කාල ක් ඈතට කල්  න්න පටන් ගත්ශත්. 

අෙ කලින් කාා කළ ගරු මන්ත්රීවරු නඩුවලට ගතවන කාල 
සීමාවන් පිිබඳව කි වා. සාමානයශ න් අපයාධ  ිනදුශවලා 
මහාධිකයණශ  නඩුව පවයන්න අවුරුදු  ක්  නවා නම්  නඩුව 
අහලා ඉවය කයන්න තව අවුරුදු ශෙක තුනක්  නවා නම්  නඩුශ  

අභි ාචන  සලකා බලා අවසන්  කයන්න තව අවුරුදු කිහිප ක් 
 නවා නම්  එතැන ශලොකු ප්ර ාන ක් තිශබනවා. එම නිසා තමි  
අෙ ශම් අධිකයණ සිංවිධාන පනතට සිංශ ෝධන ශගනැත් බයපතළ 

නඩු පිිබඳ විභාග කිරීම් බාධාවකින් ශතොයව  දශනන් දන කල් 
ෙමන්නට ඉඩ ති න්ශන් නැතුව  දශනන් දන අහන්නට නැවත 
ක්රම ක් හෙලා තිශබන්ශන්. 

ඊළඟට  මම ශම් කායණ  කි න්න ඕනෑ. විනි ාච කායවරු 
තුන්ශෙශනක් ඉදපතපිට තිශබන නඩුෙ අසාමානය ශනොශවි . මීට 
කලින් trials at bar තිබිලා තිශබනවා. ඒ මිනී මැරුම්වලට විතයක් 

ශනොශවි   ඒක වැරැදි . ෆීලික්සා ඩ සා බණ්ඩායනා ක 
ඇමතිතුමාශේ කාලශ  අමිර්තලිිංගම් මහත්ම ාට විරුශධව තිබුණු 
නඩුවක් විභාග කශළේ trial at bar එකකි . එතැනදී නීති ප්ර ාන ක් 
මතුශවලා ඒ නඩුව අහක ෙැම්මා. එම නිසා ෙැන් තිශබන විශ ේෂ්ඨ 

තත්ත්ව  සැලකිල්ලට ශගන ශමම පනත් ශකටුම්පත ශගනාවාම  
එ  ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ ට ගි ා. මම කි න්න ඕනෑ  ශමම පනත් 
ශකටුම්පතට පක්ෂ්ඨව නීතිඥවයශ ක් හැටි ට මමත් ඉදපතපත් වුණු 

බව. දන (ක කාල ක් තුළ ශමම පනත් ශකටුම්පත පිිබඳව 
සාකච්ඡාවක් ඇති වුණා; නඩු විභාග ක් පැවැත්වුණා; අශප් සමහය 
තර්ක පිිගත්තා; සමහය තර්ක ප්රතික්ශෂ්ඨේප වුණා. සමහය 

වගන්තිවලට පාර්ලිශම්න්තුශ  තුශනන් ශෙකක බහුතය කැමැත්ත 
අව ය බවට ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ  දුන් පැහැදලි නඩු තීන්දුවක් 
තිශබනවා. ශකශසේ ශවතත්  ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ  කි ා ිනටි ා  අහවල් 

ආකාය ට ශම  ශවනසා කශළොත් තුශනන් ශෙකක බහුතය 
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කැමැත්ත අව ය නැහැ  කි ලා. ඒ පිිබඳව නනතික කටුතතු 
(දූෂ්ඨණ විශයෝධී  සහ මාධය පිිබඳ ආිංශික අධීක්ෂ්ඨණ කායක සභාව 
තුළ දීර්ඝ ව ශ න් සාකච්ඡා වුණා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීු මා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට තව විනාඩි ශෙකක කාල ක් 
තිශබනවා. 

 
ගරු (ආ්ාර්ය) ජයම්පති විරමරත්න මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) ஜயம்பதி விக்ரேரத்ன) 

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 

ශහොඳි   මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

ශම් සෙහා සම්බන්ධ වීමට ලැබීම පිිබඳව එහි සාමාජික න්ට 
ආඩම්බය ශවන්න පුළුවන්. ඉන් පසු ඊශ  නීතිපතිවය ා එම 
ආිංශික අධීක්ෂ්ඨණ කායක සභාවට ඇවිත් අපිට කරුණු ඉදපතපත් 

කයලා කි වා  ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ  විිනන් ශ ෝජනා කයන ලෙ 
ින පවම සිංශ ෝධන පිිශගන තිශබන බව. ඒ අනුව අව ය 
සිංශ ෝධන ඉදපතපත් කය තිශබනවා.  

ශමහිදී ඉතාම වැෙගත් ශෙ ක් තිශබනවා. අවසාන ව ශ න් 

අග්ර විනි ාච කායවය ා තමි  trial at bar එකක් ති නවාෙ  නැශෙ 
කි ා තීන්දු කයන්ශන්. වයශශ සාවභාව  ශහෝ අවසාාානුගත 
කරුණු  වයශශ බැරෑරුම්කම  වයශශ සිංීමර්ණභාව   වයෙ නිසා 

වින්දත ා මත වන බලපෑම ශහෝ  එම වයෙ නිසා යජ  මත වන 
බලපෑම  න කායණා මත පමණක් තමි  ්රිපුශගල මහාධිකයණ 
විනි ාච කාය සභාවකට ශ ොමු කළ හැක්ශක්. එ ෙ 

නීතිපතිවය ාශේ ශහෝ අල්ලසා ශකොමිසශම් තනි කැමැත්තට 
ශනොව  අග්ර විනි ාච කායවය ාශේෙ අනුමැති  ඇතිවි  කළ 
ුතත්ශත්. 

අවසාන ව ශ න් අග්රවිනි ාච කායතුමා තීන්දුව ගන්න නිසා 
ශම් පිිබඳව සැක ක් ති ාගන්නට ශහේතුවක් නැහැ. ශමම පනත් 
ශකටුම්පත සමඟම තවත් පනත් ශකටුම්පත් ඉදපතපත් කයලා 

තිශබනවා  අපයාධ නඩු විධාන සිංග්රහ ට සහ ෙණ්ඩ නීති සිංග්රහ ට 
සිංශ ෝධන ක් හැටි ට.  ඒ අනුව වයෙක් කළ අශ කු බවට 
පිිගැනීමට අව ය අවම ව සා සීමාව ඉහළ ෙමා තිශබනවා. ෙැන්  
තිශබන්ශන් අවුරුදු 8ක ව සා සීමාවක්.   ඒක අවුරුදු 21 ෙක්වා වැඩි 

කයලා තිශබනවා. ඒක ශහොඳි . ශමොකෙ  ඒක තමි  ජාතයන්තය 
ප්රමිති . අපට කාල ක් හුඟාක් ප්ර ාන තිබුණා  ළමා අි තිවාිනකම් 
පිිබඳ සම්මුති  -Convention on the Rights of the Child-  

අත්සන් කයලා තිබි දීත් ඇි  අපි විතයක් අවුරුදු 21 ෙක්වා ව සා 
සීමාව වැඩි කයන්ශන් නැත්ශත් කි ලා. අපට හැමොම ඒ 
සම්බන්ධශ න් ප්ර ාන මතු වුණා. නමුත් අවසාන ව ශ න් අපි 

ජාතයන්තය බැඳීම් අනුව කටුතතු කයමින් එ ෙ ශවනසා කයලා 
තිශබනවා. ඒ පිිබඳව ෙ අශප් සතුට ප්රකා  කයන්න ඕනෑ. 
විශ ේෂ්ඨශ න්ම අධිකයණ ඇමතිතුමි ට අපි සාතුතිවන්ත ශවන්නට 

ඕනෑ  නඩු ප්රමාෙ  වැළැක්වීම සඳහා වූ පනත් ශකටුම්පත ඉදපතපත් 
කිරීම පිිබඳව. ශබොශහොම සාතුතිි .  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීු මා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සාතුතිි .  

මීළඟට  ගරු වාසුශශව නානා ක්කාය මන්ත්රීතුමා කාා 
කයන්න. ඔබතුමාට විනාඩි 2)ක කාල ක් තිශබනවා. 

[අ.භා.(.38] 

 

ගරු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අධිකයණ සිංවිධාන 

(සිංශ ෝධන  පනත් ශකටුම්පත ෙැන් තිශබන විධි ට අපි විරුශධි . 
ෙැන් ශම්ක තමි  ශම් විවාෙ ට භාජන  කයලා තිශබන්ශන්. ෙැන් 
ශම්ක උඩ තමි  ඔබතුමා අශපන් ඡන්ෙ  විමසන්ශන්. ඡන්ෙ  

විමසන අවසාාාශ දී ආණ්ඩුව ගැන තුට්ටු භාග ක වි ාවාස ක් 
අපට නැති නිසා අපි ශම් පනත් ශකටුම්පතට විරුශධව ඡන්ෙ  
ශෙනවා. ඉන් පසුව අපි බලනවා අපට එවලා තිශබන සිංශ ෝධන 
ශම්කට ඇතුළත් කයනවා ෙ  නැශෙ කි ලා. ශමොකෙ  ශම් ආණ්ඩුව 

වයක් ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ  වැළැක්වූ  ම් කායණ ක් කායක සභා 
අවසාාාශ දී පනත් ශකටුම්පතට ඇතුළත් කළා.  පළාත් සභා 
කල්ෙැමීමට ශහේතු ශවච්ච අවසාාාව අපි කවුරුත් ෙන්නවා. එශහම 

වි ාවාස ක් නැතුව වැඩ කයන්න බැහැ. ශම් නඩු ඉක්මනට 
අහනවාට අපි එකඟ ෙ? ඔ . ශචෝෙනා ඉක්මනට ශගොනු කයනවාට 
අපි එකඟ ෙ? ඔ . ඒවා අයමුණු කයශගන නම් ශම් පනත් 

ශකටුම්පත ශගනැල්ලා තිශබන්ශන්  එශහම නම් අපට ශම්කත් 
එක්ක ප්රතිපත්තිම  මූලික ගැටුමක් නැහැ. නමුත්  අධිකයණශ  
බල  අධිකයණ ට අහිමි කයන ශලස ශගනැවිත් තිබීම ගැන 

තමි  අශප් විරුශධත්ව  තිශබන්ශන්.  

ෙැන් ශහොරු අල්ලන්න ඕනෑ කි ලා අධිකයණ බල  ශපොලිසා 
බල්ශලකුට දුන්ශනොත් ශමොකෙ වන්ශන්? ඌට ශහොඳට ඉව 
තිශබනවා. අධිකයණ බල  අධිකයණ පශධති ක් තුළ අධිකයණ 

සිංවිධාන පනතක්  ටශත් අපි ශම් යශට් පිහිටුවා තිශබනවා. ඒක 
කිින ම් ආකාය කින් හානි කට ලක් ශවනශකොට ඒ නිසා ඇති 
ශවන්ශන් ශම් යශට් ප්රජාතන්ත්රවාෙ ට  ශම් යශට් නිෙහසා ජීවිත ට 

තර්ජන ක්. ෙැනුත් තමුන්නාන්ශසේලා ඇත්තටම අයමුණු කශළේ 
ඔ  නිෙහසට තර්ජන  කිරීමි . තමුන්නාන්ශසේලා පනත් 
ශකටුම්පත ශගනාශ  විරුශධවාදීන් ෙඩ ම් කිරීමටි . ඒ ගැන මට 

නම් සැක ක් නැහැ. ශම් ශචෝෙනාවලට ඒ අ  වැරැදකායශ ෝ ෙ  
නැශෙ  ඒ ශචෝෙනා ඔවුන්ට විරුශධව ශගන ඒම හපත ෙ  වැරැද ෙ 
කි න එක ගැන ශනොශවි  මම කාා කයන්ශන්. ශම් පනත් 

ශකටුම්පත ශගන ඒශම්දී තමන්ශේ ශශ පාලන විරුශධවාදීන් 
තමි  ඉලක්ක  වී තිශබන්ශන්. ඒ නිසා තමි  තමුන්නාන්ශසේලා 
බැපවශ  අධිකයණශ  බල  පිටතට අදන්න. නමුත්  අන්තිමට 

තමුන්නාන්ශසේලාට ඒක කයන්න බැපත වුණා.  

වයවසාාාවට විරුශධව වගන්ති ඇතුළත් කයලා සම්මත 
කයන්න තුශනන් ශෙශක් බල කුත් නැහැ; අනික් අතට තුශනන් 
ශෙශක් බල ක් නැතුව ශම් පනත් ශකටුම්පත සම්මත ශවන්න 

නම්  අධිකයණශ  නි ම ට අනුූලල ශවන විධි ට ශම් පනත් 
ශකටුම්පත නැවත හො ගන්න ඕනෑ.  අපයාධ නීතිශ  තිශබන 
ප්රධාන ශෙ ක් තමි  ශච්තනාව කි න එක.  

තමුන්නාන්ශසේලා ශමොන ශච්තනාශවන් ෙ ශම්ක ශගනාශ ?  
අපි ශකොශහොමෙ ඒ කායණ  ශහො ා ගන්ශන්? ඒ කායණ  අපි 
ශහො ාගන්ශන් ශම් නිසාි .   තමුන්නාන්ශසේලා උපශල්ඛ්නශ  

සඳහන් කයලා තිශබන ශම් ශචෝෙනා  ශම් වැයද  ශම් අපයාධ ශම් 
යශට් තිශබන බයපතළම අපයාධ ශනොශවි . ශබොශහෝ විට 
ඒකාබශධ විපක්ෂ්ඨශ  මන්ත්රීවරුන් යාශි කට විරුශධව ශම් 

ශවනශකොට තමුන්නාන්ශසේලාශේ පැත්ශතන්  ආණ්ඩුව විිනන් 
ශමශහ වලා ශගොනු කයපු ශචෝෙනා ඇතුළත් ශවන වපසපත               
තමි  ශම් උපශල්ඛ්නශ  තිශබන්ශන්. එශහම නැත්නම් 
තමුන්නාන්ශසේලාට ඇත්තටම ශම් අධිකයණශ  කටුතතු ඉක්මන් 

කයන්න ඕනෑ  අධිකයණශ  ක්රි ාොම  කල්පමාශනොවී එදශනො 
ඇශහන්නට ඕනෑ  අධිකයණශ  බයපතළ ආකාය කට නඩු 
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විභාග ක් කයන්න ඕනෑ  විනි ාච කායවරුන් තුන්ශෙශනක් 

ඉන්නට ඕනෑ කි න කායණාවලට අොළව ඒ අධිකයණ ට 
ශ ොමුවි  ුතතු වැයද ශහෝ අපයාධ හැටි ට ශපන්වලා තිශබන 
ශශවල් ඉතාම සාමානය අපයාධ  වැයද හැටි ටි  අපට 
උපශල්ඛ්න  බැපවවාම ශපශනන්ශන්. එතශකොට ශමන්න ශම් 

කරුණු කායණා ශම් වැයද  ශම් අපයාධ ඇසුශයන් තමි  අෙ  
ඒකාබශධ විපක්ෂ්ඨශ  මන්ත්රීවරුන්ට විරුශධව ශචෝෙනා ඉදපතපත් 
කයමින්  පැමිිසලි ඉදපතපත් කයමින් ඒ අ ව අධිකයණ න් ඉදපත ට 

ශගන ගිහින් තිශබන්ශන්. නමුත් ඇත්තටම ශම් වැඩපිිශවළ තුළ 
අධිකයණශ  වැඩ පමා ශවන්න පුළුවන්. ඇි ? තනි ම අහන 
ඒවාට තුන්ශෙශනක් ඕනෑ.  තුන්ශෙශනක් බැගින් ෙමා නඩු අහන්න 

ගි ාම  ඒ නිසා ශවන ශවනම නඩු අහන අධිකයණ තුනක වැඩ එක 
අධිකයණ කට ලඝු ශවනවා. ශම් විධි ට නඩු අහන්න කල්පනා 
කයනවා නම්  අධිකයණ සිංඛ්යාව වැඩි කයන්න ඕනෑ.   

විනි ාච කායවරුන් සිංඛ්යාව වැඩි කයන්න ඕනෑ. ඒ 
සිංඛ්යාවන් වැඩි කිරීශමන් හා අධිකයණ සිංඛ්යාව වැඩි කිරීශමන් 
තමි  ශම  කළ හැකිව තිබුශණ්. Trial at bar කාාව 
තමුන්නාන්ශසේලා ඇෙ ශගන තිබුශණ් ශවන එකක් නිසා ශනොශවි .  

ඒකාබශධ විපක්ෂ්ඨශ  මන්ත්රීවරුන් සමහශයකුට විරුශධව ෙැනට 
කයලා තිශබන පැමිිසලි  මහා බයපතළ නඩු හැටි ට  ්රිපුශගල 
විනි ාච  සභාවක් ඉදපත ට ශගශනන්නි . ඒකි  ශම්ක පිටුපසාශසේ 

තිබුණු ශච්තනාව හැටි ට මම අනුමාන කයන්ශන්. ශම් කයන්ශන් 
අවිංකව නඩු කටුතතු ඉක්මන් කය ගැනීමක් කි ලා මට පිිගන්න 
අමාරුි . 

එදශනො නඩු අහන වැශ්ට තමුන්නාන්ශසේලාට පනතක් 
ශගශනන්න  ඕනෑ ඇි  කි ලා මට නම් ශත්ශයන්ශන් නැහැ.  2980 
මහා වැඩ වර්ජනශ න් පසාශසේ අපි 2( ශෙශනකුට විරුශධව -එො 

ශකොළි විශයෝධතා දන ක් තිබුණා.- මශහසාත්රාත් උසාවිශ   නඩු 
කටුතත්තක් ආයම්භ කළා. කැරැලි ගැසීම  ආණ්ඩුශ  ශශපළවලට 
අලාභ කිරීම  කි න කරුණු සම්බන්ධශ න් මශහසාත්රාත් 

උසාවි ක් ශවනම ෙමා එදශනො නඩු ඇහුවා. එො 2980දී වයා  
මශහසාත්රාත් උසාවි  තමි  තිබුශණ්. 

ශවනම නඩුකායතුමි ක් ඒ නඩුව ඇහුවා.  එදශනොම ඇහුවා  
දනපතාම අපි උසාවි ගි ා. ඉඳලා හි ටලා තමි  කල්ෙැමීමක් වුශණ්. 

එම නිසා ශම්කට නීති අණ පනත් ශගශනන්න ශෙ ක් ශනොශවි  
තිශබන්ශන්. ඒ නඩුව මහා බයපතළ නඩුවක් වුණා. ඒ නඩුශ  ලඝු 
ශනොවන නඩු විභාග  - non-summary proceedings -   ඉක්මනින් 

කය ගන්න ඕනෑකම තිශබනවා  කි ා එො  මශහසාත්රාත් උසාවි  ඒ 
විධි ට නඩු ඇහුවා. එශහම නඩු අහලා අධිශචෝෙනා මත අප 
මහාධිකයණ ට ශගනාවා. මහාධිකයණ  අප නිෙහසා කළා  

"ශචෝෙනා පත්ර ශගොනු කය තිශබන හැටි වැයදි " කි ා.  

ශම් trial at bar  නැත්නම් ්රිපුශගල විනි ාච  සභාවන් මගින් 
විමින  ුතතු නඩු ශමොනවාෙ කි න එක තමුන්නාන්ශසේලා 

අධිකයණ සිංවිධාන පනශත් ශම් සිංශ ෝධන  ටශත් ශපන්වා 
තිශබනවා. ශම් අධිකයණ පශධති  හැදී තිශබන්ශන් ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුව විිනන් ජනතාවශේ පයමාධිපතය  ක්රි ාත්මක කය 
වීමට අධිකයණ ට දුන්නා වූ බල ක් හැටි ට. ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවට ජනතා පයමාධිපතය   පවයා තිශබනවා. එ  
අධිකයණ  මන්න් අධිකයණ ක ටුතතු සම්බන්ධශ න්  ක්රි ාත්මක 
ශවන්න අධිකයණ ට පැවරී තිශබනවා.  

අපි කවුරුත් ෙන්නා විධි ට  උසාවි පශධති   
ශරේෂ්ඨාධාධිකය ණශ  ිනට පහළට විහිදී තිශබනවා. මහාධිකයණත් 
තිශබනවා. විටින් විට  ම් ආන්ශෙෝලනාත්මක නඩු 

සම්බන්ධශ න්; සමාජශ  ශලොකු බලපෑමක් ඇති නඩු 
සම්බන්ධශ න් trial at bar  කි න ්රිපුශගල විනි ාච  සභා  

හැටි ට ඒ සමහය නඩු ඇසීමට අග්රවිනි ාච කායවය ා තීන්දු කයන 

අවසාාාවල නීතිපතිතුමාශේ ඉල්ලීම අනුව මහාධිකයණවල  එශසේ 
ක්රි ාත්මක ශවනවා. එම නිසා ශම්  සාථිය මහාධිකයණ ක්  
්රිපුශගල  විනි ාච  සභාවක් හැටි ට  නම් කය ක්රි ාත්මක 
කයන්න  නවා  කි න එශක් ශත්රුම මම ෙන්ශන් නැහැ. හිටපු 

අධිකයණ ඇමතිතුමා කාා කයන ශවලාශ ත් මම ඇහුවා  "ශම් 
'සාථිය' කි න වචන  ශමතැනට ෙැමීශම් ශත්රුම ශමොකක්ෙ?"  
කි ා. කුමන අවසාාාවකදීෙ  ්රිපුශගල විනි ාච  සභාවක් තිබි  

ුතත්ශත් කි ා තීන්දු  කයන්ශන් අග්ර විනි ාච කායතුමා නම්  එතුමා 
එශසේ තීන්දු කයන්ශන් ඒ අපයාධ  හා වැයද සම්බන්ධශ න් නම්  ඒ 
නිින අවසාාාවල ශම් සාථිය ්රිපුශගල විනි ාච   සභාවක් 

පිහිටුවනවා  කි න එශක් අර්ා  කුමක් ෙ? එශහම ශවනම 
මහාධිකයණ ක්  හෙන්න තමි  තමුන්නාන්ශසේලා ිනතුශ . එශහම 
ශවනම මහාධිකයණ ක් හෙලා අෙ ශචෝෙනාවලට ලක් ශවලා 

ඉන්න ඒකාබශධ විපක්ෂ්ඨශ  මන්ත්රීවරුන් ින පවශෙනාම ඒ 
විනි ාච  සභාවට ඇෙ ශගන එන්න. නමුත් ඒ ඉලක්ක  වැයදලා 
තිශබනවා. ශමොකෙ  තමුන්නාන්ශසේලාට ඕනෑ හැටි ට ඒවාශ  
අධිශචෝෙනා පත්ර ොන්න බැහැ; නීතිපතිතුමාට ඕනෑ හැටි ට 

අධිශචෝෙනා පත්ර ොන්න බැහැ; අල්ලසා ශකොමිසශම් අධයක්ෂ්ඨට 
ඕනෑ හැටි ට අධිශචෝෙනා පත්ර ොන්න බැහැ. ෙැන් එශසේ 
අධිශචෝෙනා පත්ර  ඉදපතපත් කයන්න පුළුවන් වන්ශන්  අග්ර 

විනි ාච ාකයතුමාශේ නි ම ක් අනුව විතයි . එම නිසා 
තමුන්නාන්ශසේලාශේ ඉලක්ක  වැයදුණා.  තමුන්නාන්ශසේලා  
ිනතුශ     "ශමන්න  trial at bar. - ශලොකු නඩු ශන්  trial at bar  

එශක් අහන්ශන්.-  ශමන්න  ඒක පිහිශට වා; ශමන්න  
විනි ාච කායවරු තුන් ශෙශනක් පත් කළා; ශමන්න  එක්ශකනා  
එක්ශකනා ඒක ඉසාසයහට ඇෙ ශගන  එනවා" කි ලා.  ඒ 

ඉලක්ක  අෙ පයාජ  ශවලා තිශබනවා. ඒ ගැන 
ශරේෂ්ඨාධාධිකයණශ  ප්රඥාවට අපශේ සාතුති  පළ කළ ුතතු ශවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීු මා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට තව විනාඩි ශෙකක කාල ක් 
තිශබනවා. 

 
ගරු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මා අවසාන ව ශ න් ශමම කරුණ කිව ුතතුි . අගමැතිතුමාට 
විරුශධව අල්ලසා ශහෝ දූෂ්ඨණ ශචෝෙනා විමර් න ශකොමිෂ්ඨන් සභාවට 
අපි කයපු පැමිිසලි තිශබනවා. අගමැතිතුමා මහ බැිංකුශ  
බැුමම්කය ශහොයකශම් ප්රධානම පාර් ාවකරුශවකු කි ලා සාක්ෂි හා 

ශල්ඛ්න ඉදපතපත් කයලා අපි එතැනට ඉදපතපත් කළ පැමිිසල්ල 
ගැන අශපන් ප්රකා  ක් ගත්තා. ඒ සම්බන්ධශ න් වුශණ් එච්චයම 
තමි . එශහම නම්  ිනිනය ජ ශකොඩි මන්ත්රීතුමාත් කි වා වාශේ 

අල්ලසා ශහෝ දූෂ්ඨණ ශචෝෙනා විමර් න ශකොමිෂ්ඨන් සභාව අපට 
කි න්න ඕනෑ  "ෙැන් ශම් ගැන අපි විභාග කයන්ශන් නැහැ"ි  
කි ලා. අපි ඇමතිවරු 20ශෙශනකුට විරුශධව පැමිිසලි ඉදපතපත් 

කයලා තිශබනවා. ඒ  එකම පැමිිසලිකරු ශනොශවි ; ශවනත් 
ශවනත් අ . මම පැමිිසල්ලක් ඉදපතපත් කශළේ අගමැතිතුමාට 
විරුශධවි . නමුත්  ශම් පැමිිසලි සම්බන්ධශ න් ශමොකක්ෙ 

වන්ශන් කි ලා අපට නම් තවමත් කි ලා නැහැ. එම නිසා ශම් 
සම්බන්ධශ න් අපට හිතාගන්න තිශබන්ශන් ශමොකක්ෙ? අල්ලසා 
ශහෝ දූෂ්ඨණ ශචෝෙනා විමර් න ශකොමිෂ්ඨන් සභාව අෙ ශම් පැමිිසලි 

 ටපත් කය තිශබනවා  කි ලාි  අපට හිතාගන්න ශවන්ශන්. අපි 
ශම් පැමිිසලි ඉදපතපත් කය තිශබන්ශන් අගමැතිතුමාට විරුශධව 
නිසා එශහම නැත්නම් ඇමතිවරුන්ට විරුශධව නිසා ඒ පිිබඳව 
විභාග ක් ශහෝ කයන්න බැපත නම්  ශම්වා  අසතය පැමිිසලි නම්  

අල්ලසා ශහෝ දූෂ්ඨණ ශචෝෙනා විමර් න ශකොමිෂ්ඨන් සභාව ඒ බව 

121 122 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ප්රකා  ට පත් කයන්න ඕනෑ. එශහම කශළොත් එතැන ඉඳලා අපට 

ඊළඟ පි වයකට  න්න පුළුවන්. නමුත්  ශම් ශකොමිෂ්ඨන් සභාව 
එශහම කි න්ශන්ත් නැහැ. එම නිසා මම හිතනවා  ශම් ආණ්ඩුව 
ගැහූ ගල වැයදුණා  ෙැන් ලජ්ජාවත් ගිල ශගන  ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ  
දුන් ඒ නිශ ෝග න්ට අනුූලලව ශම් සිංශ ෝධන ඇතුළත් කයලා 

තමුන්නාන්ශසේලා මීට ඉසාශසල්ලා කයපු උපක්රම වාශේම ශම් 
උපක්රම ත් වැයදලා  ෙැන් පසාස බිම ඇනිලා ිනටින ශවලාශ වත්  
ශම් සිංශ ෝධන අපට ෙකින්න ලැශබි  කි ලා.   

මම අවසාන ව ශ නුත් කි නවා  ශචෝෙනා ශගොනු කයනවාට  
පැමිිසලි ශගොනු කයනවාට අපි විරුශධ නැහැ  ශම් ෙඩ මටි  අපි 
විරුශධ කි ලා. ශම් ින ල්ශලෝම කි න්නා වූ  අශප් ඒකාබශධ 

විපක්ෂ්ඨශ  මන්ත්රීවරුන් ඉලක්ක කය ගත් ශචෝෙනා  ින ල්ල වැයද 
බව මා නැවතත් මතක් කයමින්  ඒ අනුව තමුන්නාන්ශසේලා හිතා 
ගත් ඒ කටුතත්ත කය ගන්න බැපත වීම ගැන අශප් සතුට පළ 

කයමින්  ශම් ශකටුම්පත අෙ තිශබන ආකාය  අනුව අපි ඊට 
විරුශධත්ව  පළ කයන බව කි මින් මා නිහ  වනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීු මා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට ශබොශහොම සාතුතිි .  

ඊළඟට  ගරු පාධලී චම්පික යණවක ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 9ක් ශවන් කය තිශබනවා. 
 
[අ.භා. (.4(] 

 

ගරු පාධලී ්ම්පික රණවක මහතා (මහානගර හා 
බසනනාහිර සංවර්ධන අමාතයු මා) 
(ேொண்புேிகு பொட்டளி சம்பிக ரணவக்க - ேொநகர ேற்றும் மேல் 

ேொகொண அபிவிருத்தி அமேச்சர்) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 
Megapolis  and Western Development) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි   අධිකයණ හා බන්ධනාගාය 

ප්රතිසිංසාකයණ අමාතයතුමි  විිනන් අධිකයණ සිංවිධාන 
(සිංශ ෝධන  පනත් ශකටුම්පත ශෙවන වය කි ැවීම සඳහා  
ඉදපතපත් කිරීම ගැන අපි ඉතාම සතුටුවනවා  ශම් යශට් ඉතාම 
වැෙගත් ක්ශෂ්ඨේත්ර ක කාලාන්තය ක් මුළුල්ශල් පපතණාම  වුණු 

ගැටපව ගණනාවකට කිින ම් ආකාය ක විසුමමක් ලබා දීම 
ශමමන්න් බලාශපොශයොත්තු වන නිසා.  

2015 ජනවාපත 8 වැනි ො ශම් ජනාධිපතිතුමාටත්  ඒ වාශේම 

1024 අශගෝසාතු 2  වැනි ො එක්සත් ජාතික ශපයමුණටත්  ශම් 
යශට් ෙැන උගත් ජනතාව ඡන්ෙ  ලබා දීශම් ඉතාම වැෙගත් 
සාධක ක් වුශණ් යට පුයා වයාධි ක් විධි ට පැතිරී ගිහිල්ලා තිබුණු 

දූෂ්ඨණ ට කිින ම් ආකාය ක ෙඬුවම් ලබා දීමක් මන්න් ජනතාවට 
ුතක්ති  ඉටු කිරීමත්  එවැනි දූෂ්ඨණ නැවත ඇතිවීම වැළැක්වීමත්  
අනාගත  සඳහා එවැනි තත්ත්ව න්ශගන් ශතොය  පිපතිනදු  හ 

පාලන ක් ඇති කය ගැනීමත්  න කරුණුි . ඒ අනුව  ම්  ම් 
ක්රි ාොම න් ආයම්භ වුණත්  ඒවා ශශ පාලන බලපෑම් මත  
ඇතැම් විට විමර් නශ  තිශබන තාක්ෂ්ඨිසක දුර්වලතා මත  ඒ 
වාශේම අධිකයණ ක්රි ාවලිශ  තිශබන  ම්  ම් ආශ ිසක 

දුර්වලතා මත ඉෂ්ඨාටප්රාප්ත වුශණ් නැහැ. ඒ නිසා ඒ ජනතාවශේ 
අශප්ක්ෂ්ඨාවන් බිඳ වැශටන තත්ත්ව කට ෙැන් පපතවර්තන  ශවලා 
තිශබනවා. ඒ අනුව  අධිකයණ ක්රි ාවලිශ  තිශබන දුර්වලතා 

ශවනසා කය ගන්න ගත් එක වැෙගත් පි වයක් හැටි ට අපි ශම් 
පනත් ශකටුම්පත ෙකිනවා. ශමතැනද ශද්රෝහීන් කවුෙ කි ලා හුමනා 
ගන්නවා ශවනුවට ශමොන විධිශ  දුර්වලතාෙ අපට තිශබන්ශන් 

කි න හුමනා ගැනීමි  අපි කයන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම වීයි න් 

හුමනා ගන්නවා ශවනුවට  ශමොන විධිශ  ක්රි ාොම න් 
අනාගත ට ශ ොො ගන්නවාෙ  ශමොන විධිශ  වුහ න් හුමන්වා 
ශෙනවාෙ කි න එකි  අපි කයන්න ඕනෑ.  

අශප් යශට් ශබොශහෝ කාල ක් තිබුණු ශකටි මත ක් තමි  

අධිකයණවලට විනිසුරුවරුන් පත් කිරීශම්දී  අධිකයණ පිිබඳ 
නීති තැනීශම්දී ශශ පාලන ඇන්ලි ගැසීම් එනවා; අධිකයණ  
සාවාධීන නැහැ කි න එක. ශම් යජ  අධිකයණශ  සාවාධීනත්ව  

ශවනුශවන් කටුතතු කළා. පසුගි  කාල  තුළ වයවසාාා සභාශ  
ශ ෝජනා විමර් න  මත ජනාධිපතිතුමා ිනදුකළ 
විනි ාච කායවරුන්ශේ පත් කිරීම් පිිබඳව කිිනම විශ චන ක් 

එල්ල ශවලා නැහැ. ඒශකන් ශප්නවා අධිකයණශ  සාවාධීනත්ව  
පිිබඳ වි ාවාස  දශනන් දන  ක්තිමත් කය ගන්නට අපට හැකි වී 
ති ශබන බව. අපි ඒ ගැන ආඩම්බය ශවනවා. නමුත්  අධිකයණශ  

සාවාධීනත්ව  ආයක්ෂ්ඨා වූ පමිසන්ම ුතක්ති   පිනඳලීශම් ක්රි ාවලි  
ගැන සෑහීමකට පත් වීශම් හැකි ාවක් අපට නැහැ. අධිකයණ 
අපක්ෂ්ඨපාතී වි  ුතතුි   අධිකයණ කාර් ක්ෂ්ඨම වි  ුතතුි .  

ශම් කායණ  සම්බන්ධශ න් පසුගි  කාලශ  ජනතාවශගන් 

අපට එල්ල වුණු ශචෝෙනාවක් තමි  එකම ශචෝෙනාව සම්බන්ධව 
නඩු පැවරුවාට පසුව ධන  බල  තිශබන අ ට ඔවුන්ශේ මූලික 
අි තිවාිනකම් කඩ වුණා කි ලා පහළ අධිකයණවලට බලපෑම් 

කයලා ඔවුන්ට  ම් ආකාය ක නිෙහසක්   ම් ආකාය ක සාවාධීන 
තත්ත්ව ක් ඇති කය ගැනීමට අවසාාාව ඇති කළා; ධන  බල   
නැති පිපතසාවලට ශවනත් ආකාය කට ක්රි ා කළා කි න එක. ශම් 

නිසා ජනතාවශගන් ශචෝෙනාවක් එල්ල වුණා අධිකයණ  
අපක්ෂ්ඨපාතී නැහැ  අධිකයණ  පක්ෂ්ඨපාතී කි ලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අධිකයණශ  කාර් ක්ෂ්ඨමතාව 

පිිබඳව ආිංශික අධීක්ෂ්ඨණ කායක සභාශ දී සාකච්ඡා කළා. එහිදී 
ශපනී ගි ා අශප් යශට් නඩු හත් ලක්ෂ්ඨ කට අධික ප්රමාණ ක් 
ශගොඩ ගැහිලා තිශබනවා කි ලා. ඒ වාශේම සාමානයශ න් 

නඩුවක් විභාග කයලා විසුමමක් ශෙන්නට අවුරුදු 2 ක් වාශේ 
කාල ක් ගත ශවනවා කි ලා ශපනී ගි ා. එශහම නම් එතැනදී 
ුතක්ති  ඉටු වීමක් ිනශධ ශවන්ශන් නැහැ. ඉඩම් නඩුවකට අවුරුදු 
30ක් ගත ශවනවා; පයම්පයාවක කාල ක්  නවා. ඒ අනුව 

ුතක්ති  ඉටුවීමක් ිනශධ ශවන්ශන් නැහැ. "ුතක්ති  ඉටු වීම පමා 
වීම කි න්ශන් ුතක්ති  ඉටු ශනොවීම" කි ලා අධිකයණශ  පිිගත් 
මූලධර්ම ක් තිශබනවා. එම නිසා අපි බලාශපොශයොත්තු ශවනවා  

අධිකයණශ  නඩු විමසීම කාර් ක්ෂ්ඨම කය ගන්නට. ඒ සඳහා ශම් 
යජ  පි වය කිහිප ක් තැබුවා. එක පි වයක් තමි  ශම් පනත් 
ශකටුම්පත ශගන ඒම. එතැනදී ශශ පාලන ව ශ න් විරුශධ 

පක්ෂ්ඨවල අ ට පමණක් ශනොශවි  ආණ්ඩුශ  අ ටත් ෙඬුවම් 
ශෙන්නට අපි නිර්භ ව ඉදපතපත් ශවනවා කි න එක පසුගි  
කාලශ  ශම් යජ  පැහැදලිව ඔප්පු කයලා ශපන්වූවා. ඒ අනුව ඉදපත 

කාලශ දී මහ බැිංකු බැුමම්කය ිනශධි  වැනි ිනදුවීම් සඳහාත් ශම් 
අධිකයණ ක්රි ාවලි  පපතහයණ  කයන්නට ශම් යජ  ක්රි ා 
කයන්නට ඕනෑ; ක්රි ා කළ ුතතුි .  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අධිකයණවලට විනිසුරුවරුන් 

සහ නීතිපති ශෙපාර්තශම්න්තුවට නීති නිලධාපතන් ආකර්ෂ්ඨණ  
ශනොවන ආකායශ  ඉතාම දුර්වල පඩිනඩි තත්ත්ව න් තමි  එම 
ක්ශෂ්ඨේත්රවල තිබුශණ්. වැටුප් සහ අශනකුත් පහසුකම් අතින් 

ආකර්ෂ්ඨණී  සාාාන බවට එම ක්ශෂ්ඨේත්ර පත් කයන්නට අපි කටුතතු 
කයලා තිශබනවා. ඒ වාශේම උසාවි සිංීමර්ණ සහ අශනකුත් 
ශභෞතික දුතණුව සඳහා  විශ ේෂ්ඨශ න්ම ශකොළි උසාවි සිංීමර්ණ  

වැඩිදුතණු කිරීම සඳහා අෙ වි ාල සිංවර්ධන වැඩසටහනක් ඇති 
කයලා තිශබනවා. අධිකයණ ශසේවා ශකොමිෂ්ඨන් සභාව ඇතුළු ඒ 
ශසේවාවන්වලට යජ  පැත්ශතන් ශෙන්නට තිශබන තල්පවව  යජ  
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පැත්ශතන් ශකශයන්නට ඕනෑ ආශ ෝජන   යජ  පැත්ශතන් ලබා 

ශෙන්නට ඕනෑ නධර්   ලබාදීලා තිශබනවා. එම නිසා අපි ඉතාම 
පැහැදලිව ආ ාචනා කයනවා  අපක්ෂ්ඨපාතීව  කාර් ක්ෂ්ඨමව  
ශ ගශ න් නඩු විභාග කයලා යශට් ුතක්ති  ඉටු කයන්න  කි ලා. 
ශමොකෙ  ශම් යට ුතක්ති  ඉටු ශනොවීශම් ප්ර ාන  මත ඇති ශවන්න 

ශල් වැගිරුණු යටක්. එම නිසා ුතක්ති  ඉටු කිරීශම් කාර් ාවලි  
ශ ගවත් කයන්නට කි ලා අපි ඉල්ලා ිනටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඒ වාශේම ශම් ක්රි ාොමශ දී 

නීති අධයාපනශ  ිනට  ම්කිින ප්රමිති කට අනුූලලව ුතක්ති  
පිනඳලීශම් ක්රි ාවලි  කයන්නට ඕනෑ. ෙහනවශවනි ින වශසේ අග 
භාගශ දී ශම් යශට් නවෙය ක්ශෂ්ඨේත්ර  සඳහා නවෙය විෙයාල ක් 

පිහිටුවූවා. අෙ ඒ ශකොළි නවෙය විෙයාල  අනුක්රමශ න් 
වි ාවවිෙයාල ක් බවට පත් ශවලා  ී.ධ ගණනාවක් බවට පත් ශවලා 
තිශබනවා. ඒ වාශේම ෙහනවශවනි ින ව ශසේ අග භාගශ දී 

මයොශන් තාක්ෂ්ඨිසක විෙයාල ක් ඇති කළා. ඒවා අෙ 
අනුක්රමශ න් ඉිංජිශන්රු ී.ධ බවට පත් ශවලා  ඒ ආකාය ට දුතණු 
ශවලා තිශබනවා  වි ාවවිෙයාල ප්රතිපාෙන ශකොමිෂ්ඨන් සභාශ  උසසා 
ශපළ "ඉස්" ක්රමාිංක  මත. නමුත් ශම් නීති විෙයාල  

ෙහනවශවනි ින වශසේ අග භාගශ  බිහි වුණත් ඒ ආකායශ  
පපතණාම ක්  ශප්න්නට නැහැ. නීති විෙයාල කුත් තිශබනවා  නීති 
ී.ධ කුත් තිශබනවා. ඒ ශපොදු ක්රි ාොම   ශපොදු ප්රමිතිකයණ  නීති 

අධයාපන ක්ශෂ්ඨේත්රශ  ඇති වුශණ් නැහැ. ශම් නිසා අෙ ඇතිශවලා 
තිශබන තත්ත්ව  ශමොකක්ෙ? සාමානය ශපළ විභාග  ඉතාම 
තයගකාරීව අවසන් කයන අ  ඇදී  න ප්රධාන ක්ශෂ්ඨේත්ර වන්ශන් 

නවෙය ක්ශෂ්ඨේත්ර   ඉිංජිශන්රු ක්ශෂ්ඨේත්ර  සහ ගණකාධිකයණ 
ක්ශෂ්ඨේත්ර ි . 

නීති ක්ශෂ්ඨේත්ර ට එවැනි  ක්තිමත් තයගකාපත පිපතසා ඇදී  න්ශන් 

නැහැ. එම නිසා අෙ  ම් ප්රමිතිකයණ ක් අව යි . නීති විෙයාල  
නීති ී.ධ වාශේම පිිගත් නීති උපාධි ලබා ශෙන ආ තන තිසා 
ගණනක් තිශබනවා. ශම් ින ල්ල ශවනුවට අශපොස උසසා ශපළට 

නීති විෂ්ඨ   ඇතුළත් කය ඒ නීති විෂ්ඨ  ත් සමඟ ප්රමිති  Z-score 
පෙනම මත අයශගන නීති ක්ශෂ්ඨේත්ර  අධයාපනික අතිනුත් සැලසුම් 
සහගත කිරීශම් අව යතාවක් අෙ තිශබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීු මා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි  ඔබතුමාට තව විනාඩි ශෙකක කාල ක් 

තිශබනවා.   
 

ගරු පාධලී ්ම්පික රණවක  මහතා 
(ேொண்புேிகு பொட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

විමර් න කටුතතු සම්බන්ධව බලන විට  අෙ ශහොිංශකොිං වැනි 
යටවල දූෂ්ඨණ විමර් න කටුතතු කයන්ශන් ශපොලිසා නිලධාපතන් ශහෝ 
නීති නිලධාපතන් පමණක් ශනොශවි . ඉිංජිශන්රුවන්  වයාපාය 
කළමනාකයණ  පිිබඳ ෙැනුම තිශබන අ   විශ ේෂ්ඨශ න් ශශපළ 

ඇගැයීම පිිබඳ හැකි ාව තිශබන අ   න ශම් ින පව 
ශෙනාශගන්ම සමන්විත පිපතසක් විිනන් තමි  විමර් න කටුතතු 
ශකශයන්ශන්. පසුගි  කාලශ  ලිංකාශ  ිනදු වුණු ප්රබල විංචාවන්  

විශ ේෂ්ඨශ න් මහාමාර්ග ක්ශෂ්ඨේත්රශ   විදුලිබල ක්ශෂ්ඨේත්රශ   ඛ්නිජ 
ශතල් ක්ශෂ්ඨේත්රශ  ිනදු වුණු ිනදුවීම් ශම් යශට් ශපොලීින ට  ශම් යශට් 
නීතිපති ශෙපාර්තශම්න්තුවට  ශම් යශට් විගණකාධිපති 

ශෙපාර්තශම්න්තුවට විසඳන්න පුළුවන් ඒවා ශනොශවි . ඒවා ඉතාම 
සූක්ෂ්ඨාම  තාක්ෂ්ඨිසක බයපතළ අපයාධ; සුදු කයපටි අපයාධ. ඒවා 
විසඳන්න ශම් නිලධාපතන්ට හැකි ාව නැහැ. තාක්ෂ්ඨණශ දීන් ශම් 

විමර් න ක්රි ාවලි ට සම්බන්ධ ශනොකය ගන්නා තාක්කල් ශමි න් 
ුතක්ති  ඉටු ශවන්ශන් නැහැ. පසුගි  ො අල්ලසා ශකොමසාපතසා 
ජනයාල්තුමා කි ා තිබුණා  පසුගි  අවුරුදු විිනහතයටම පුශගලි න් 

හතයශෙනාටි  ෙඬුවම් ලැබිලා තිශබන්ශන් කි ලා. ශම්කට ප්රධාන 

ශහේතුවක් තමි  විමර් න  සඳහා අව ය කයන  ක්තිමත් 
තාක්ෂ්ඨණශ දීන් අෙ එතැන ශනොිනටීම.  ඒ නිසා  ශම් නඩුවලින් 
ඉතා පහසුශවන් ලිසාසා  ෑශම් හැකි ාව තිශබනවා. අධිකයණ 
ඇමතිතුමි ත්   ශරේෂ්ඨාධාධිකයණශ  අග්රවිනි ාච කායතුමා ඇතුළු 

පිපතසත් එකතු ශවලා ශම් සඳහා විධිමත් ක්රි ාොම ක් -ශම් පිිබඳ 
ප්රතිසිංවිධාන ක්- ඉදපතශ දී ද ත් කයන්න කි ලා මම  ශ ෝජනා 
කයනවා.  

අවසාන ව ශ න්  මම තව එක කරුණක් සඳහන් කයන්න 
කැමැතිි . අශප් වයවසාාාවට අනුව අධිකයණ තැනීශම් බල  ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුවට ලබා දී තිශබනවා. අශප් ශබෞශධ භික්ෂූන් 

වහන්ශසේලා  විහාය ශශවාලගම් පනත සහ අශනකුත් කායණා 
සම්බන්ධශ න් විශ ේෂ්ඨ අධිකයණ පිහිටුවීම පිිබඳ වයවසාාාශ  
සඳහන් කයලා තිශබනවා. නමුත් එවැන්නක් අෙ ිනශධ ශවලා 

නැහැ. එම නිසා ශබෞශධ විහායසාාාන සහ ශබෞශධ භික්ෂූන් 
වහන්ශසේලා සඳහා විශ ේෂ්ඨ අධිකයණ ක්රි ාවලි ක් හුමන්වා ශෙන්න  
විශ ේෂ්ඨ අධිකයණ ක් පිහිටුවන්න කි ලා මම අධිකයණ 
ඇමතිතුමි ශගන් ඉල්ලා ිනටිනවා. මම හිතන්ශන් නැහැ කවුරුවත් 

ඒකට විරුශධ ශවි  කි ලා.  

ශම් ක්රි ාවලි  එක පි වයක් විතයි . ශම්ක ශශ පාලන 
පිගැනීම්වලට ශ ොො ගන්න ආුතධ ක් ශනොශවි . ශම් නීති 

ක්ශෂ්ඨේත්ර ට  ුතක්ති  පිනඳලීශම් ක්ශෂ්ඨේත්ර ට  ම් ඉලක්ක ලබා දීලා  
එම ඉලක්කවලට අනුූලලව කයන ඇගැයීම් ක්රි ාවලි කින් 
ශතොයව ශම් නීති ක්ශෂ්ඨේත්රශ න් ුතක්ති  ඉෂ්ඨාට ශවන්ශන් නැහැ. 

යජශ  ින පවම ආ තනවලට  ම් කිින ක්ශෂ්ඨේත්ර ක් තිශබනවා.  

විදුලිබල මණ්ඩල ට විදුලි  ලබා ශෙන්න තිශබනවා; දුම්පත  
ශෙපාර්තශම්න්තුවට දුම්පත  ශසේව  ලබා ශෙන්න තිශබනවා; ජල 

සම්පාෙන මණ්ඩල ට ජල  ලබා ශෙන්න තිශබනවා. ඒ වාශේ නීති 
ක්ශෂ්ඨේත්ර ට ුතක්ති  පිනඳලීශම් ක්රි ාවලි  තිශබනවා. ඒ සඳහා කළ 
ුතත්ශත් කල් මැරීම ශනොශවි ;  වහාම ුතක්ති  ඉටු කය ජනතාව 

තුළ තෘප්ති ක්  නීති  පිිබඳ වි ාවාස ක් ඇති කිරීමි . ඒ සඳහා 
ඉදපත පි වය ගනු ඇතැි  කි ා උෙක්ම බලාශපොශයොත්තු ශවමින් මම 
නිහ  ශවනවා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීු මා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. S. Viyalanderan. You have eight 

minutes.  

      
[பி.ப. 5.05] 

 

ගරු එසන. වියාවල්න්දිරන් මහතා 
(ேொண்புேிகு ச. வியொமழந்திரன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
தகௌரவ தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

இன்மறய விவொதத்திமல குற்றவியல் நடவடிக்மகமுமறச் 

சட்டக்மகொமவ (திருத்தம்) சட்டமூலம் ததொடர்பொன எனது 

கருத்மதயும் பதிவு தசய்ய வொய்ப்புத் தந்தமேக்கு முதலில் 

உங்களுக்கு நன்றிமயத் ததொிவித்துக்தகொள்கின்மறன்.  

உண்மேயிமல ஒரு நொடு அபிவிருத்திப் பொமதயில் 

தசல்கின்றததன்றொல் அந்த நொட்டிமல ேக்கள் சுதந்திரேொகத் 

தங்களது நொளொந்த நடவடிக்மககமள - கருேங்கமள 

மேற்தகொள்வதற்கு வலுவொன,  ஒழுங்கமேக்கப்பட்ட  ஒரு 

நீதித்துமறக் கட்டமேப்பு இருக்க மவண்டியது அவசியேொனது. 

அந்த அடிப்பமடயிமல கொலம் தொேதிக்கொேல், கொலத்மத 

வீண்விரயம் தசய்யொேல், கொலத்மத இழுத்தடிக்கொேல் 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

வழக்குகமளக் தகொண்டுநடத்துகின்ற வமகயிமல இன்று 

நீதித்துமற திருத்தச் சட்டமூலம் தகொண்டுவரப்பட்டிருக் 

கின்றது. உண்மேயிமல வழக்குகள் ததொடர்பொன கொல 

இழுத்தடிப்பொனது, குற்றவொளிகள் தப்பித்துக்தகொள்ளவும் 

அவர்கள் தசல்வொக்மகப் பயன்படுத்தி அதிலிருந்து விடுபடவும் 

உதவுகின்றது. இதனொல் அந்த வழக்குகள் ததொடுக்கப்பட்ட 

கொரணம் மவறு விதத்தில் ேொற்றேமடகின்ற நிமலக்குத் 

தள்ளப்படுகின்றது. ஆகமவ,   என்மனப்தபொறுத்தளவில், கொல 

இழுத்தடிப்பு இல்லொேல், கொலத்மத வீண்விரயம் தசய்யொேல் 

வழக்குகமள விசொொிப்பதற்கொன நடவடிக்மககமள 

மேற்தகொள்வது சொலச்சிறந்தததன்று நொன் நிமனக்கின்மறன்.  

2015 ஜனவொி 08ஆம் திகதி இந்த நொட்டு ேக்கள் ஓர் ஆட்சி 

ேொற்றத்மதக் தகொண்டுவந்தொர்கள். அந்தவமகயில், இந்த 

நொட்டின் மேதகு ஜனொதிபதி உட்பட ஆட்சி ேொற்றத்மத 

விரும்பிய அமனவரும்  "ஊழமல ஒழிப்மபொம்!" என்மற 

கூறிவந்தொர்கள். ஆனொல், இன்று இந்த அரசொங்கம் 3 

வருடங்கமளக் கடந்து தசன்றிருக்கின்றது. இந்த ஆட்சி 

ேொற்றத்தின்மூலம் பதவிக்கு வந்த அரசொங்கத்தின் பதவிக் 

கொலமும் முடிவமடகின்ற நிமல வந்திருக்கிறது.  இந்த 

நிமலயில் பொொிய ஊழல் புொிந்தவர்கள், அது சொர்ந்த 

விடயங்களில் ஈடுபட்டவர்கள் ேற்றும் குற்றச் தசயல்களில் 

ஈடுபட்டவர்கள் எந்தளவுக்குச் சட்டத்தின் முன் 

நிறுத்தப்பட்டொர்கள்? எந்தளவுக்குக் மகது தசய்யப் 

பட்டிருக்கிறொர்கள்? என்பது மகள்விக்குறியொகமவ இருக் 

கின்றது.  

கடந்த சில ேொதங்களுக்கு முன்பு ஜனொதிபதி தசயலகத்திமல 

ேத்திய வங்கியில் இடம்தபற்ற ஊழல் ததொடர்பொக நமடதபற்ற 

கூட்டத்தில், எங்களுமடய கட்சி சொர்பொக நொனும் 

கலந்துதகொண்மடன். இந்த ஊழல் ததொடர்பொன 

அறிக்மகயொனது, 943க்கும் மேற்பட்ட பக்கங்கமளக் 

தகொண்டிருக்கின்றது. அந்த மநரத்திலிருந்த சட்ட ேொஅதிபர் 

அவர்கள் மபசும்மபொது, “இரண்டு தசொப்தங்கள் தொண்டிய 

கொலத்தில் ததொடுக்கப்பட்ட கிட்டத்தட்ட 75 வழக்குகளிமல 

நொன்மக நொன்கு மபொோ்தொன்  சட்டத்தின்முன் நிறுத்தப்பட்டிருக் 

கிறொர்கள்” என்று  தசொன்னொர். இந்த வமகயில் கொல 

இழுத்தடிப்பு இடம்தபற்றொல், சில மவமளகளில் இந்த 

அரசொங்கம் ேொறி அடுத்த அரசொங்கம் வருகின்றதபொழுது இந்த 

அரசொங்கம் மேற்தகொண்ட நடவடிக்மககளிலிருந்து சம்பந்தப் 

பட்டவர்கள் தப்பித்துக் தகொள்வதற்கு வொய்ப்பிருக்கின்றது. 

அமதமநரம், புதிதொக வருகின்ற அரசொங்கம் முன்மனய 

அரசொங்கத்தில் இடம்தபற்ற ஊழல் ததொடர்பொன 

விடயங்கமளப் பற்றிப் மபசும்தபொழுது அடுத்த அரசொங்கம் 

வந்துவிடுகிறது. அரசொங்கங்கள் இவ்வொறு ேொறிக் 

தகொண்டிருக்கின்றனமவ ஒழிய, உண்மேயொகமவ ஊழல் 

புொிந்தவர்கள் எந்தளவுக்கு சட்டத்தின் முன் 

நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றொர்கள் - மகது தசய்யப்பட்டிருக் 

கிறொர்கள் என்பது மகள்விக்குறியொகமவ இருக்கின்றது. இன்று 

பொொிய ஊழல் புொிந்தவர்கள் தங்களுமடய அரசியல் 

தசல்வொக்கொல், பண  பலத்தொல் சுதந்திரேொக நடேொடுகின்ற 

நிமலமே இருக்கின்றது. அமதமநரம், இந்த நொட்டிமல 

சொதொரணேொக சிறு குற்றங்கமளப் புொிந்தவர்கள் விமரவொகக் 

மகது தசய்யப்படுகின்ற நிமலமே ததொடர்ந்திருக்கின்றது. 

எேது நொட்டில் ேத்திய வங்கியில் இடம்தபற்ற ஊழல் 

மேொசடியொனது, ததன்னொசியொவிமல வங்கிகள் ததொடர்பில் 

இடம்தபற்ற ஊழல் மேொசடிகளில் ேிகப் தபொியதொக 

இருக்கின்றது என்றுதொன் நொன் நிமனக்கின்மறன். 

தகௌரவ தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, நொன் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற ேட்டக்களப்பு ேொவட்டத்தில் 

கடந்த 03 தசொப்த கொலங்களில் எத்தமனமயொ 

ததொழிற்சொமலகள் அழிக்கப்பட்டுத் தூர்ந்துமபொயிருந்தன.  

யுத்தத்தினொல் அழிவுக்குட்பட்ட அந்தப் பகுதியிமல ஒரு 

ததொழிற்சொமலமயயொவது திறந்து தொருங்கள் என்று இந்த 

நல்லொட்சி அரசிடம் நொங்கள் கடந்த 03 வருடங்களொகப் பல 

மகொொிக்மககமள - பல விண்ணப்பங்கமள முன்மவத்து 

வந்திருக்கின்மறொம். அமதமநரம், நொங்கள் இந்த அரசினுமடய 

நடவடிக்மககளுக்கும் அதன் ஒவ்தவொரு வரவு 

தசலவுத்திட்டத்திற்கும் ஆதரவு வழங்கிக்தகொண்டிருக் 

கின்மறொம். எனினும், அங்கு எந்தத் ததொழிற்சொமலயும் 

திறக்கப்படவில்மல. ஆனொல், ேத்திய வங்கி ஊழல் 

ததொடர்பில் மபசப்படுகின்ற அர்ஜுன் ேமகந்திரன் 

அவர்களுமடய ேருேகனொன அர்ஜுன் அமலொசியஸ் அங்மக 

450 மகொடி ரூபொயில் 'எதமனொல்' - சொரொய factoryஐத் திறந்து, 

ததொழில் வொய்ப்பு தரப்மபொவதொகக் கூறுகின்றொர். அதமன 

நொங்கள் ஏற்றுக்தகொள்ள முடியொது.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීු මා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have two more minutes. 

 
ගරු එසන. වියාවල්න්දිරන් මහතා 
(ேொண்புேிகு ச. வியொமழந்திரன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
அதுேொத்திரேல்ல, இன்று பயங்கரவொதத் தமடச் 

சட்டத்தின்கீழ் மகதுதசய்யப்பட்டு, 02 - 03 தசொப்த கொலேொகத் 

தேது பிள்மளகமளப் பொர்க்கொேல், ேமனவிமயப் பொர்க்கொேல், 

தொய், தகப்பமனப் பொர்க்கொேல் எத்தமனமயொ மகதிகள் 

சிமறகளிமல வொடிக்தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். ஆகமவ, 

இவ்வொறொனவர்கள் ததொடர்பொன விடயத்திலும் இந்த அரசு 

கொல இழுத்தடிப்மபச் தசய்யொேல் மவகேொக நடவடிக்மக 

எடுக்கமவண்டும். அமதமநரம், குறிப்பிட்டவர்கமளப் 

பழிவொங்கும் மநொக்கத்துடன் திட்டேிட்டு இந்தச் சட்டத் 

திருத்தங்கமளத் தகொண்டுவரக்கூடொது; 03-04 தசொப்தங்களொக 

சிமறயில் வொடுகின்ற அந்தக் மகதிகமள மவகேொக 

தவளியிமல தகொண்டு வருவதற்கு ஏற்ற வமகயில் 

இருக்கமவண்டும்.  

அதுேொத்திரேல்ல, இன்று இந்த நொட்டிமல 

இடம்தபறுகின்றதொன குறிப்பொக, தபண் பிள்மளகள் ேீதொன 

பொலியல் துஷ்பிரமயொகங்கள் ேற்றும் ேிகக் தகொடூரேொன 

வன்புணர்வுகள், வன்முமறகள், அடொவடித்தனங்கள் 

என்பவற்றுக்கு எதிரொகக் கடுமேயொன சட்டங்கமளக் 

தகொண்டுவந்து, அது ததொடர்பொன வழக்குகமளயும் கொல 

இழுத்தடிப்பு இல்லொேல், விமரவொக விசொொித்து, 

குற்றவொளிகளுக்கு ேிகக் கடுமேயொன தண்டமனகமள 

வழங்கமவண்டும். அவ்வொறொனவர்களுக்குத் தூக்குத் 

தண்டமன வமர தீர்ப்பு வழங்கப்பட மவண்டும். எனமவ, ேிக 

முக்கியேொன  இந்த விடயத்திலும் கவனம் தசலுத் 

தமவண்டுதேனக் மகட்டுக்தகொண்டு, எனது உமரமய 

நிமறவுதசய்கின்மறன். நன்றி! 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීු මා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ෙ ාිනපත  ජ ශසේකය මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 21ක් 
ශවන් කය තිශබනවා. 
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[අ.භා. 4.21] 

 

ගරු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්ත්රීතුමනි  අවුරුදු තුන හතයකට පසාශසේ 

නැවතත් විපක්ෂ්ඨශ  අසුන්ශගන කාා කයන්න ලැබීම ගැන මා 
ඉතා සන්ශතෝෂ්ඨ වනවා. මීට කලිනුත් 100( ඉඳලා අවුරුදු 
ගණනාවක්ම අපි විපක්ෂ්ඨශ  ිනටිමින් වැඩ කටුතතු කළා.  

මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්ත්රීතුමනි  1024 ජනවාපත 08වැනි ො ගරු 
නමත්රීපාල ිනපතශසේන මැතිතුමා ශම් යශට් ජනාධිපතිතුමා බවට පත් 
වුණා. ඉන් පසාශසේ එතුමා අශප් පක්ෂ්ඨශ  නා ක ා බවට පත් 

වුණා. 1024 අශගෝසාතු මාසශ  2 වැනි ො පැවැති මැතිවයණශ න් 
ශම් යශට් කිිනම පක්ෂ්ඨ කට යජ ක් පිහිටුවීශම් බල  ලබා ගන්න 
බැපත වුණා. ඒ නිසා නමත්රී පාලන ක් සඳහා වන  ක්තිමත් 

සාාාවය ආණ්ඩුවක් සාො ගැනීම සඳහා ශම් යශට් ප්රධාන පක්ෂ්ඨ ශෙක 
එකට එකතු කයන්න ජනාධිපතිතුමාට ිනශධ වුණා.  ශම් පක්ෂ්ඨ ශෙක 
අවුරුදු )0ක් විතය මයා ගත්ත පක්ෂ්ඨ ශෙකක්; ගහ ගත්ත පක්ෂ්ඨ 

ශෙකක්; ප්රතිපත්තිම  ව ශ න් ශවනසා පක්ෂ්ඨ ශෙකක්.  සමහය 
කායණා පිිබඳව දුන්නු ශපොශයොන්දු අනුව එතුමාට ිනශධ වුණා  
ශම් පක්ෂ්ඨ ශෙක එකට එකතු කයලා  මන්ත්රීවරුන් ( ශෙශනකු 
හිටපු  එක්සත් ජාතික පක්ෂ්ඨශ න් අගමැතිවය කු පත් කයලා  දන 

ින  ක වැඩ පිිශවළක් සාාාපිත කයලා  ඉදපත ට  න්න.  ඒ 
ක්රි ාොම  තුළ එතුමා උත්සාහ කළා  එතුමා ශපොශයොන්දු වූ පපතද 
විශ ේෂ්ඨශ න් විධා ක ජනාධිපති ක්රම  අශහෝින කිරීම ශහෝ එහි 

බලතල අඩු කිරීම වාශේම  ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවසාාා 
සිංශ ෝධන   ටශත් අපවත් ක්රි ාොම ගණනාවක් ඉෂ්ඨාට කයන්න. 
ඊට පසාශසේ තමි  අශගෝසාතු මාසශ  2 වැනි ො තිබුණු 

මැතිවයණශ න් කිිනම පක්ෂ්ඨ කට තනි බල ක් නැති  එකම 
පක්ෂ්ඨ කටවත් ආසන 223ක් ලබා ගන්න බැපත තත්ත්ව ක් ඇති 
වුශණ්.  

මා කි න්න කැමැතිි   ඒ කාල  තුළ ශගනාපු ෙහනව වන 
ආණ්ඩුක්රම වයවසාාා සිං ශ ෝධන  ගැන. නමත්රීපාල ිනපතශසේන 
ජනාධිපතිතුමා ශපොශයොන්දු වුණු කායණා ශවනුවට -ඒ තිබුණු 
අසාාාවය තත්ත්ව  තුළ- අග්රාමාතයවය කු අි න් කයන්න 

ජනාධිපතිවය ාට තිබුණු බල  අශහෝින කයන තැනට  එශහම 
නැත්නම් අයාජිකත්ව  යජ කයන තැනට කටුතතු ිනදු වුණා. ඒ 
නිසා ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවසාාා සිංශ ෝධන  ශම් යට 

අයාජික කිරීම සඳහා ඇති කළ එක් ක්රි ාොම ක් විධි ටි  මා 
ෙකින්ශන්. එහි  ම්  ම් සාධනී  කායණාත් තිබුණා. එතැනින් 
පසාශසේ අශගෝසාතු 12වැනි ො ශ්රී ලිංකා නිෙහසා පක්ෂ්ඨ ත්  එක්සත් 

ජාතික පක්ෂ්ඨ ත් අතය ගිවිසුමක් අත්සන් ශකරුණා. කායණා 20ක් 
පිිබඳව ඒ ගිවිසුශම් සාකච්ඡා ශවලා තිශබනවා. අපි අවුරුදු 
ශෙකකටි  ඒ ගිවිසුම ශගනාශ . ඉදපත අවුරුදු 3ක කාල ත් අපි ඒ 

ගිවිසුම සමඟම ඉසාසයහට  නවාෙ  නැශෙ කි න කායණ  තීයණ  
ශවන්ශන් ඒ අවුරුදු 1ට පසාශසේ ගන්නා වූ තීන්දු මති  කි න 
කරුණ අපි සාකච්ඡා කළා. ඒ අනුව  විවිධ කායණා පිිබඳව අපි 

සාකච්ඡා කළා; අපි අමාතය ධුය භායශගන වැඩ කළා. අපට අව ය 
ශවලා තිබුණා  අසාාාවය වුණු යට නැවත සාාාවය තත්ත්ව ට 
ශගශනන්න. ශහොඳ ශච්තනාශවන් අපි ඒකට සහශ ෝග  දුන්නා. 
අවුරුදු ශෙකක කාල ක් තුළ  ඒ බලාශපොශයොත්තු ඉටු කයන්න බැපත 

වුණාම පක්ෂ්ඨ ක් විධි ට අපි  ම්  ම් තීන්දු තීයණවලට ඇවිල්ලා 
ිනටි ා  ශම් ආණ්ඩුශවන් අපි ඉවත් වි  ුතතුි  කි ලා. ඒ අනුව  ඇති 
වුණු තත්ත්ව පිිබඳව සාකච්ඡා කයලා තමි  කටුතතු කශළේ. පසු 

ගි  අශගෝසාතු 11 වැනි ො වන ශකොට ඒ ගිවිසුම අශහෝිනි . අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ඉල්ලීමක් කළා  ශෙසැම්බර් වනතුරු තව මාස 
ීමප ක් ඉවසන්න කි ලා. අපි ඒ සඳහා අව ය  කටුතතු කළා. 

එතැනින් පසුව ඇති වුණු තත්ත්ව   එක්ක ශ්රී ලිංකා නිෙහසා පක්ෂ්ඨ  

විධි ට අපට ප්රතිපත්තිම  ව ශ න් තව දුයටත් ඉසාසයහට  න්න 

බැහැි  කි න කායණ  තමි  අපි ඉදපතපත් කශළේ.  

ඒ ගිවිසුශම්ත් කායණා වි ාල ප්රමාණ ක් තිබුණා. එි න් 
කායණාවක්  ශෙකක් ගැන මා කාා කයන්න කැමැතිි . එහි 
සඳහන් වුණා   ක්තිමත් මධයම පන්ති ක් බිහි කයන අතය 

ින පවශෙනාට සාධායණ සමාජ ප්රතිලාභ ලබා දීම සහතික කිරීම  
සමාජ ශවශළඳ ශපොළ ආර්ථිකශ  පෙනම පුළුල් ශකශයන ආර්ථික 
ප්රජාතන්තවාෙ ක් පවත්වා ශගන  ා ුතතු ; ආර්ථික  තයගකාරී 

මට්ටමට ඉහළ නැිංවීම සඳහා අව ය කයන පි වය ගැනීම  සුළු හා 
මධයම පපතමාණ වයවසා ක න් දපත ගැන්වීම කි න කායණා.  

ඒ විතයක් ශනොශවි   මනාප ක්රම  අශහෝින වන පපතද සෑම 

මැතිවයණ ශකොට්ධාස කටම මන්ත්රීවය කු හිමි වන  ින පව ජන 
ශකොටසා හා විවිධ ශශ පාලන මතවලට සුදුසු නිශ ෝජන ක් 
හිමිවන නව මැතිවයණ ක්රම ක් හුමන්වා දීම කි න කායණ ත් 

තිබුණා. ඒ කි න්ශන්  10වන ආණ්ඩුක්රම වයවසාාා සිංශ ෝධන  
පිිබඳවත්   කාා කයලා තිශබනවා.  

ඒ විතයක් ශනොශවි . දූෂ්ඨණ මැ  පැවැත්වීශම් සාවාධීන 
ශකොමිෂ්ඨන් සභා සාාාපිත කිරීම වාශේ ක්රි ාොම ගණනාවක් 

පිිබඳවත් එහි සඳහන් වුණා. ප්රධාන සිංවර්ධන ප්රතිපත්ති සහ 
ක්රි ාොම  අමාතය මණ්ඩල  මන්න් තීයණ  කයනු ඇත   නාදී 
ව ශ න් කායණා ගණනාවකට ප්රතිපත්තිම  ව ශ න් අපි එකඟ 

වුණා. හැබැි   අපි දගින් දගටම ෙැක්කා   එක්සත් ජාතික පක්ෂ්ඨශ  
ින පව මන්ත්රීවරු  ඇමතිවරු ශනොශවි    ම් පුශගල න්  විිනන් 
දගින් දගටම ශ්රී ලිංකා නිෙහසා පක්ෂ්ඨශ  මතවාෙවලට  

මන්ත්රීවරුන්ට විවිධ ප්රහාය එල්ල කයමින්  "ශම්ක එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ්ඨ ආණ්ඩුවක්  අපි ඒ ආණ්ඩුව ඇතුශළේ ඉඳශගන කුමන්ත්රණ 
කයනවා   මක් ක්රි ාත්මක කයන්න ශෙන්ශන් නැහැ" කි ලා 

මතවාෙ ක් යට ඇතුශළේ පැතිරුවා.  ශ්රී ලිංකා නිෙහසා පක්ෂ්ඨශ  අපි 
අශප්  ප්රතිපත්තිම  කායණා මත ශම්වා සමඟ ඉදපත ට  න්ශන් 
ශකොශහොමෙ කි න එක තමි  අපට තිබුණු ප්ර ාන  වුශණ්. 

නමුත් එ  ඉෂ්ඨාට වුශණ් නැහැ. ඒ විතයක් ශනොශවි .  කායණා 
විධි ට ගත්තාම  "දන ින  කින්  ක්තිමත් යටක්" කි න යනිල් 
වික්රමිනිංහ මැතිතුමාශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා   තුින් යට  ක්තිමත් 
කයන ක්රි ාවලි  පටන් ශගන දන 40ක් ගතවන ශකොට  මහ 

බැිංකුව ශකොල්ලකෑශම් වැඩ පිිශවළකට ගි ා.  ම් සම්බන්ධතා 
වි ාල සිංඛ්යාවක් එක්ක ආණ්ඩුශ ම; යනිල් වික්රමිනිංහ 
මැතිතුමාශේම ඉතාම හිනතෂී අර්ජුන් මශහේන්ද්රන් කි න  

පුශගල ාව පිටයට ඉඳලා ශමහි ශගන්වා  ඔහු විිනන් කළ 
ක්රි ාොම න් නිසා යට තුළ වි ාල අර්බුෙ ක් ඇති වුණා. අෙටත් 
එ  ආර්ථික ව ශ න් යට අර්බුෙ කට  න්න ශහේතුපාෙක ශවලා 

තිශබනවා  කි න එක අපි වි ාවාස කයනවා.  ඒ අවසාාාශ  අශප් 
පක්ෂ්ඨ  විධි ට මහින්ෙ අමයවීය මැතිතුමා තවත් පිපතසක් එක්ක 
අල්ලසා ශහෝ දූෂ්ඨණ ශචෝෙනා විමර් න ශකොමිෂ්ඨන් සභාවට  

ගිහිල්ලා පැමිිසල්ලක් කළා. ඒකාබශධ විපක්ෂ්ඨශ  අශප් 
සශහෝෙයවරු ින පව ශෙනා මහ බැිංකුව ඉදපතපිටට ගිහිල්ලා 
උශශඝෝෂ්ඨණ කළා. ඊට අමතයව ශ්රී ලිංකා නිෙහසා පක්ෂ්ඨ  විධි ට 
අපි වි ාල පිපතසක් එකතුශවලා සාකච්ඡා කයලා තමි  ශම් 

ශකොමිෂ්ඨන් සභාව පත් කශළේ.  ශම් ශකොමිෂ්ඨන් සභාශ  තීන්දු තීයණ  
ක්රි ාත්මක වීමට තිශබශදී ඒ ින ල්ලම  ටපත් කයන ක්රි ාොම ක් 
 ශම් තුින් ඇති වුණා.  ඒ නිසා අපට ප්රතිපත්තිම  ව ශ න් ප්ර ාන 

ගණනාවක් ඇති වුණා. ඒ විතයක් ශනොශවි   ශම් සම්බන්ධශ න් 
වි ාවාස භිංග ශ ෝජනාවක් ශගශනන තැනට කටුතතු ශ දුණා.  අපි 
සාකච්ඡා කළ කරුණුත්  ශම් වි ාවාස භිංග ශ ෝජනාශ  අඩිංගු 

කරුණුත්  මහ බැිංකු බැුමම්කය පිිබඳව තිශබන්නා වූ ින පව 
කායණාත් අනුව  හෘෙ සාක්ෂි ට එකඟව ඒ ශගනාපු වි ාවාස භිංග 
ශ ෝජනාවට විරුශධ ශවන්න කිිනදු කායණ ක් අප අතය තිබුශණ් 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

නැහැ.  ඒ නිසා ඒකට පක්ෂ්ඨව ඡන්ෙ  දීලා  අපි අශප් අමාතය 
ධුයවලින් ඉල්ලා අසා ශවනවා  කි ලා තීන්දුවක් ගත්තා.  ඊශ  
ශපශර්ො එක ඇමතිවයශ ක් කි ලා තිබුණා  එ ා කි පු නිසා 

තමි  ශම් ින පව ශශවල් ිනශධ වුශණ් කි ලා. එ ා කි පු නිසා 
ශගොඩක් ශශවල් ිනශධශවලා තිශබනවා. එ ා හිතාශගන ඉන්ශන් 
එ ා තමි  ශම් ඔක්ශකොම කයන්ශන් කි ලා. එ ා කි වාම ඉන්න 

ශහෝ එ ා කි වාම  න්න ශහෝ ශනොශවි   ශ්රී ලිංකා නිෙහසා 
පක්ෂ්ඨශ  මතවාෙ ත් එක්කි  අපි  වැඩ කයන්ශන් කි න එක මම 
කි න්න කැමැතිි . "ශකෝකටත් නතල " විධි ට හැම ශෙ ක්ම 

කි න එක්ශකශනක් ඉන්නවා ශන්. අන්න එ ාටි  මම ශම් 
කි න්ශන්. පුශගලශ ක් විධි ට මම ඒකට සූොනම් නැහැ. ඒ නිසා 
අපි ශම් තීන්දුව අයශගනි  එි ට ආශ . ශ්රී ලිංකා නිෙහසා පක්ෂ්ඨ  

විධි ට අශප් මන්ත්රීවරු 2) ශෙනා විපක්ෂ්ඨශ  ඉඳශගන වැඩ 
කයන්න තීන්දුවක් ශගන තිශබනවා. ඒ අනුව  ඉදපත ට විපක්ෂ්ඨශ  
වැඩ කටුතතු කයනවා.  ඒ වාශේම විපක්ෂ්ඨශ  ිනටින අශප් 
ආෙයණී  සශහෝෙයවරුත් එක්ක එකතුශවලා අපි ඉසාසයහට 

ගන්නා ක්රි ා මාර්ග  පිිබඳව තීයණ  කයනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අපි මතු කළ ශම් කායණා තුළ 
අපට භ  නැතිව කාා කයන්න පුළුවන් කායණා ගණනාවක් 

තිශබනවා.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීු මා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට තව විනාඩි ශෙකක් තිශබනවා. 
 

ගරු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

මට විනාඩි 21ක් තිබුණා.  

එම කායණා තමි  මට මූලික ව ශ න් කි න්න තිශබන්ශන්.  
කාල  පිිබඳව ප්ර ාන ක් තිශබන නිසා මම ඊළඟට අධිකයණ 
සිංවිධාන (සිංශ ෝධන  පනත් ශකටුම්පත ගැනත් විනාඩි ක් කාා 
කයන්න බලාශපොශයොත්තු ශවනවා. ශමොකෙ  ශම්ක ශගන ඒශම් 
පයමාර්ා  බලන්න. ශම් පනත් ශකටුම්පත  ශගන එන්න කලින් 
සමහය ඇමතිවරු කි වා "ඒකාබශධ විපක්ෂ්ඨශ  කට්ටි  තව සති 
ශෙකි  ඉන්ශන්. ඒ අ ට හියබත් කන්නි  ශවන්ශන්  අපි බලා 
ගනිමු  ශම් ශගන එන අධිකයණ පනත් අනුව අපි ්රි පුශගල උසාවි 
හැදුවාම ශම් අ  හිශර් ෙමනවා" කි ලා.  ශකොි  තයම් සාර්ාක 
පනත් ශකටුම්පතක් විධි ට අෙ ශම  ඉදපතපත්  වුණත්  පසු ගි  
මාස හ ක විතය කාල  තුළ කාා කළ ශශවල් බැපවවාම  
පත්තයවල තිබුණ ඒවා කිශ  වාම  ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  කළ 
විවාෙ බැපවවාම ශමහි  ටි අයමුණු ශමොනවාෙ කි ලා ශපශනනවා. ඒ 
නිසා තමි  අපි දගින් දගටම කි ශ  ශම් පනත් ශකටුම්පශත් - 
අශප් තලතා අතුශකෝයල මැතිනි  අපි ශබොශහොම ආෙය  කයන 
ශකශනක්.- හ  වැනි උපශල්ඛ්න ට අතුළත් කළ ුතතු මිනී මැරුම් 
පිිබඳව ප්ර ාන ගණනාවක් අෙ ඇතිශවලා තිශබනවා. මයණ ෙඬුවම 
 ක්රි ාත්මක කයන්ශන් නැතිව මිනිසාසු හිශර් ඉන්නවා. අපි ගිහිල්ලා 
බැපවවාම ඒ මිනිසාසු කි නවා "අපිව මයලා ෙමන්න සර්" කි ලා. ඒ 
අ ශේ අභි ාචනා නඩු තවම අභි ාචනා අධිකයණශ  තිශබනවා. 
අවුරුදු නව ක් නඩුව අභි ාචනාධිකයණශ .  අවුරුදු නව ක් හිය 
ශගෙය. ඒ නඩුව අභි ාචනාධිකයණශ න් ප්රතික්ශෂ්ඨේප වුණාම ශෙන 
නඩු තීන්දුව අනුව තව අවුරුදු ෙහ ක් පහශළොවක් ඉන්න ශවනවා.  
ඒ නිසා මම ඔබතුමි ශගන් ශගෞයවශ න් ඉල්ලා ිනටිනවා  ශම් 
සිංශ ෝධන පනත් ශකටුම්පතට මිනී මැරුම් සම්බන්ධව  බයපතළ 
කායණා ඇතුළත් කයන්න කි ලා.   මම අහන්න කැමැතිි   ශම් 
ක්රි ාොම  තුළ ශම් නඩු පිිබඳව තිශබන්නා වූ කායණා අපි  
ශගොනු කයන්ශන් ශකොශහොමෙ කි ලා. ඉසාසයශවලා ගන්ශන් 1000 

ිනදු වුණු ිනශධි කට අොළ නඩුවෙ; නැත්නම් 1020 වුණු ිනශධි කට 
අොළ නඩුවෙ?  1021 වුණු ිනශධි කට අොළ නඩුවෙ?  

කවුෙ ශම්ක තීයණ  කයන්ශන්? ශමොකක්ෙ ක්රමශ ෙ ? දන  
පිිබඳව තීයණ  කයනවාෙ? නැත්නම් නීතිපතිවය ාට හිශතන 
හිශතන විධි ට වැඩ කයනවාෙ? නැත්නම් අල්ලසා ශහෝ දූෂ්ඨණ 

ශචෝෙනා විමර් න ශකොමිෂ්ඨන් සභාශ  අධයක්ෂ්ඨ ජනයාල්තුමාට 
ඕනෑ විධි ට වැඩ කයනවාෙ? ශමොකක්ෙ ශම්ශක් ක්රි ාොම ? 
ශමන්න ශමතැන තමි  ප්ර ාන  තිශබන්ශන්. ශම් වැඩ පිිශවළ 

තුළ  ම් නඩු ප්රමාෙ න් වළක්වා ගැනීම සඳහා වන උත්සාහ ක් 
තිබුණත් මිනීමැරීම්වලින් ඇති ශවලා තිශබන තත්ත්ව න් පිිබඳ 
කායණ  ශම්කට ඇතුළත් ශවලා නැහැ. ඒ නිසා  එ ත් ඇතුළත් 

කයන්න කි ලා අපි ඉල්ලනවා. එතශකොට අඩුම තයශම් ශමහි 
තිශබන සැක සිංකා කිහිප කින්  හපත මිශෙි . ඒ විතයක් ශනොශවි . 
ශම් අව ය නඩු ටික ගන්ශන් ශමොන විධි ටෙ කි ලා ක්රමශ ෙ ක් 
සකසා කයන්න. ඒ වාශේම මම කි න්න කැමැතිි   අශප් විජ ොස 

යාජපක්ෂ්ඨ මැතිතුමා- 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීු මා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාශේ කාල  අවසානි . 
 

ගරු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මට තව තත්පය කිහිප ක් ශෙන්න  මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි.  විජ ොස යාජපක්ෂ්ඨ මැතිතුමා පැහැදලිව කි වා  “No 
legal provisions in the Constitution for a special court.” 

කි ලා. ශම් සම්බන්ධව කිිනම නීතිම  ප්රතිපාෙන ක් ශම් 
වයවසාාාශ  නැහැ කි ලා එතුමා ශපන්වලා දුන්නා. ඇත්තටම ඒ 
ශපන්වා දීමත් එක්ක තමි    ම් පසු බැසීමක් ඇති කයලා අඩුම 
තයශම් ඊට පහළ තිශබන නඩු සම්බන්ධවත් කටුතතු කයන්න 

පුළුවන් තත්ත්ව ක් ඇති කය ගන්න හැකි ාව ලැබුශණ්. ඒක නිසා 
අශප් සුිනල් ශප්රේමජ න්ත මැතිතුමාත්  කි වා වාශේ ශමහි තිශබන 
ශශ ෂ්ඨ සහගතභාව  වැළැක්වීම සඳහා කළ ුතතු වන්ශන්  

ශබොශහොම පැහැදලිව නිර්ණා ක සහිතව  මිනීමැරුම් ශචෝෙනා 
සඳහා තිශබන්නා වූ මිනී මැරීමට අොළ කායණාත් ශම්කට ඇතුළත් 
කිරීමි .  ශම  ඉෂ්ඨාට කයන්න පුළුවන් නම් ශහොඳි  කි ලි  මම 

හිතන්ශන්.  එශහම වුශණොත් ශම   ක්තිමත් පනත් ශකටුම්පතක් 
බවට පත් ශවි  කි න එකත් මතක් කයමින් මශේ වචන සාවල්ප  
අවසන් කයනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීු මා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට ශබොශහොම සාතුතිි .  

මීළඟට  ගරු නවින් දසානා ක මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
හතක් ශවන් කයලා තිශබනවා.  
 

[5.25p.m.] 
 

ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාතයු මා) 
(ேொண்புேிகு நவின் திஸொநொயக்க - தபருந்மதொட்டக் 

மகத்ததொழில் அமேச்சர் ) 

(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 
Mr. Presiding Member, it is a very privileged 

occasion for me to speak on the Second Reading Debate 
of the Judicature (Amendment) Bill. Actually, this is not 
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a new thing or a magic because this is the setting up of a 
special court to prosecute white-collar crimes. The Hon. 
Dayasiri Jayasekara wanted the provisions for murder 
cases also to be included in this, but actually, only the 
provisions for white-collar crimes have been included in 
this. There are white-collar crimes which come under the 
Penal Code also like cheating offences, criminal breach of 
trust, cheating by falsification, theft, offences on money 
laundering and bribery. So these white-collar crimes that 
have been held up needed to be expedited for justice to 
take place. 

Sir, as you know, one of the important tenets of law is 

how the legal process works very quickly. That is very 
important. The legal process has to move very fast; it cannot 
be held up for two, three years.   Once a ‘B’ Report or an 

indictment is filed, there has to be a very quick legal process. 
Therefore, a Special High Court for Commercial Law was 
established about 15 years ago. I myself as a young lawyer 

started my practice mostly in the Commercial High Court of 
Sri Lanka in the Western Province. So, there is nothing new 
in this. Although the Opposition tries to make it out to be 

that the cases are going to be political cases, that is not the 
case, because ultimately the Attorney General will have to 
present the case to court with the evidence before him and of 
course, the person who is charged has a very equal right to 

defend himself.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශශ පාලන පිගැනීම් 
සම්බන්ධශ න් මට කි න්න තිශබන්ශන් ශමපමණි . ශම් යශට් 

කිිනම ශශ පාලන පිගැනීමකට උසාවි කට ගිහින් සාර්ාක 
විසුමමක් ලබාගන්න ශබොශහෝ දුයට අමාරුි . මම ඒක ෙැකලා 
තිශබනවා. මශේ පි ා ගැන කාා කයන ශකොට මට ශම් කායණ  

මතක් ශවනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ්ඨ යජශ න් එතුමා අි න් ශවලා 
ගි ාට පසාශසේ  රැල් ා් බුල්ජන්සා කි න පුශගල ා අතුරුෙහන් 
කළා  කි ා එවකට තිබුණු ශප්රේමොස ආණ්ඩුව එතුමාට ඉතාම 

සාවෙය නඩුවක් ශගනාවා. ඒක සම්පූර්ණශ න්ම 
ශශ පාලනීකයණ ට ලක් වුණු තීයණ ක්. අන්තිමට එතුමාට 
උසාවි ට ගිහින් තමන්ශේ ශහොඳ නාම  ආයක්ෂ්ඨා කය ගන්න ිනශධ 

වුණා. නමුත් එතුමාට ඒ අවසාාාව තිබුණා. එතුමාට ශහොඳ ෙක්ෂ්ඨ 
නීතිඥ කණ්ඩා මක් හිටි ා. රැල් ා් බුල්ජන්සා කි න පුශගල ා 
ඉසාසුවා  කි ා කිිනම සාක්ෂි ක් තිබුශණ් නැහැ. හැම ශෙ ක්ම 
දහා ශශ පාලන ශකෝණ කින්ම බලලා වැඩ කයන්න බැහැ.  

Now, in this instance also, if the Government or any 
government wants to prosecute somebody, there has to be 
a certain body of evidence against that person. For 
example, if somebody is laundering money, he knows 
very clearly that he has to set up a system.  Under the 
Prevention of Money Laundering Act, certain companies 
have to be established; dummy companies have to be 
established; those money has to be cleared through 
dummy companies and it has to come to certain banks.  
Then, you can trace it.  

I still believe that the Attorney General's Department 
is a very good department and an independent 
department. So, it can make these decisions.  Our 
Government is honestly not pressurizing the Attorney 
General's Department to prosecute people. What we want 
is that the legal process must move forward expeditiously 
and very quickly, if evidence is there. We find that the 

legal process is not fast enough to move forward in these 
matters. Actually, the legal process is very slow in Sri 
Lanka. It is very frustrating even for lawyers like us to 
work in this legal system, because it takes years for a case 
to be heard.  

Now, some of these cases against politicians, 
particularly members of the Rajapaksa family, have come 
before Courts, then, they are delayed for another three 
months; they are laid by; again they are called and again 
they are delayed for another four months. So, that is what 
we are objecting to. It can be A, B, C, D or E.  What we 
want is a very expeditious process where the law is 
properly adhered to and people are given the choice and 
the freedom to defend themselves.  

Therefore, I welcome this Bill and hope that the 
Judicature (Amendment) Bill will be a historic Bill so 
that all these white-collar crimes - embezzlement, fraud, 
money laundering, cheating, corruption - in Sri Lanka can 
be looked into and cases can properly be prosecuted very 
quickly through the establishment of this Special Court. 

I hope the Opposition also sees it in this light.  It is 
not an act to make political victimization, because 
ultimately, at the end of the day, it is a court - in a court, 
there are two sides. The judge must be independent, the 
two opposing counsels must be strong and the 
judgements must be based on the evidence that is there. 
So, it is that procedure that is still in place. You cannot 
take that procedure away. So, I think on the long run, this 
will be a Special Court that will try, hear and determine 
the trials of the white-collar crimes which are rapidly 
increasing in our society. I think this is a good move and 
we, in the Government, welcome it and hope that the 
Judicature (Amendment) Bill will be passed today. 

Thank you, very much. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීු මා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ගරු තායක බාලසූපත  මන්ත්රීතුමා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

ඔබතුමාට විනාඩි  ක කාල ක් තිශබනවා.  

 
[අ.භා. 4.31] 

 

ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(ேொண்புேிகு தொரக்க பொலசூொிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් පනත් ශකටුම්පත ගැන 
මශේ අෙහසා ඉදපතපත් කයන්න විනාඩි  ක කාල ක් ශවන් කිරීම 

පිිබඳව මම ප්රාමශ න්ම සාතුතිවන්ත වනවා. ශමවැනි පනත් 
ශකටුම්පත් ඉදපතපත් කයන ශකොට අප ඇත්ත ව ශ න්ම  ම්කිින 
මට්ටමකට ප්රශ  ම් වන්න ඕනෑ කි ාි  මා හිතන්ශන්. ශමොකෙ, 
ශම් වාශේ පනත් ඉදපතපත් කය තිශබන ආකාය  අපි අශප් 

ඉතිහාස  තුින් ෙැක තිශබනවා. ශම් පනත්වල අයමුණ ඉෂ්ඨාට 
වනවාෙ කි න එක තමි  ශමහි තිශබන සැක . ශම් පනත් 
ශකටුම්පත ගැන කාා කළ ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨශ  හුඟක් අ  දහා 

බැපවවාම, ඒ අ  ගැන කි න්න තිශබන්ශන් ශමොකක්ෙ? "හක්ශක 
බුදු රැසා ශබොක්ශක ෙඩ මසා" කි ා අශප් පැත්ශත් කාාවක් 
තිශබනවා ශන්. ශම් ගැන කරුණු ඉදපතපත් කළ අ  දහා බැපවවාම, 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ඒ අ ත් ඒ වාශේ අ  තමි . ඇත්තටම ශම් අ ට සශභාව ක් 
තිශබනවා නම් ශම් ආණ්ඩුව බල ට පත් ශවලා මාස ක්  න්න 
ඉසාසය ශවලා මහ බැිංකු ශහොයකම කයනවාෙ කි න එක ගැන අප 

ශමහිදී ප්ර ාන කයන්න ඕනෑ. අපි ඉතිහාසශ ත් ශම් වාශේ ශශවල් 
ෙැක තිශබනවා. ිනපතමාශවෝ බණ්ඩායනා ක මැතිනි ට විරුශධව 
ශම් වාශේ කමිටුවක් පත් කළා. ඉන් පසුව එතුමි  අධිකයණ ට 

ගිහින්, එ  නීති විශයෝධිි  කි ා කි වාට පසුව අධිකයණ  එ  
පිිගත්තා; එතුමි ට  ම්කිින සහන ක් දුන්නා. හැබැි  ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුවම ඉන් පසුව ශමොකක්ෙ කශළේ? අශප් යනිල් 

වික්රමිනිංහ අගමැතිතුමාත් ඒ කමිටුවක සාමාජික කු හැටි ට 
ිනටි ා. විමලයත්න නමැති ඒ ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ විනි ාච කායවය ාට 
විරුශධව ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  ශවනම නඩුවක් පවත්වාශගන 

ගි ා. ඒ විතයක් ශනොශවි . ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ විනි ාච කායවය කු 
හැටි ට පත්ව ිනටි ශකොලින් ශතෝශම් මහත්ම ාට විරුශධවත් 
ශවනම නඩුවක් පවත්වාශගන ගි ා. එශහම නම්, ශම් පනත් 
ශකටුම්පශත් ශමොනවා තිබුණත් ශමහි අයමුණ ගැන  ම්කිින 

විධි ක සැක ක් අපිට තිශබනවා.  

මට කලින් කාා කළ අශප් සුමන්තියන් මන්ත්රීතුමාත්, තවත් 
මන්ත්රීවරුත් ශමහිදී ශපන්නුවා, දූෂ්ඨණ  තුයන් කයන්න අපි ඇත්ත 

ව ශ න්ම  ම්කිින විධි කට නීති ශගශනන්න ඕනෑ  කි ා. 
දූෂ්ඨණ  තුයන් කයන්න බැපත මූලික ශහේතුව තමි  impunity. එනම්, 
කවුරුන් ශහෝ  ම් වැරැශෙක් කශළොත් ඒ වයෙ කළ ශකනාට ඒ 

ශචෝෙනාශවන් ශකොශහොම හපත නිෙහසා වන්න ශහේතු කායණා තිබීම. 
අෙ ශලෝකශ  තිශබන යටවල් දහා බැපවවාම මමත් වි ාවාස 
කයනවා දූෂ්ඨණ  නැති යටවල් තමි  සිංවර්ධනශ න්  ම්කිින 

මට්ටමකට ඉදපත ට ගිහින් තිශබන්ශන් කි ා. නමුත් මා හිතන්ශන් 
අපි ශමහිදී ප්රශ  ම් වන්න ඕනෑ කි ාි . හුඟක් ශවලාවට ඒ යටවල් 
දුතණු ශවලා තිශබන ආකාය  දහා බැපවශවොත්, ඊට බලපාන මීටත් 

වඩා කායණා -ඓතිහාිනක කායණා- තිශබනවා. අවුරුදු 400ක් 
වාශේ අධියාජයවාෙ  පැතිරූ යටවල් ඒ අවුරුදු 400ක කාලශ දී 
දුතණු ශවලා තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ශම් පිිබඳව වැඩිදුය කාා 

කයන්න  න්ශන් නැහැ. නමුත් ඕනෑම යටක්  හ පාලන  සාාාපිත 
කයන්න  ම්කිින විධි කට උත්සාහ කයන්න ඕනෑ. ශමොකෙ, ඒක 
තමි  හපත ශශ වන්ශන්. මෑතකදී අපි රූපවාහිනී ප්රවෘත්ති තුින් 

ෙැක්කා, ජනාධිපතිතුමාශේ ශල්කම්වය කු රුපි ල් ශකෝටි ශෙකක 
පගාවක් ගන්න ගිහින් අත් අඩිංගුවට ගන්නවා. ආශ ෝජක කු 
අශප් යටට ඇශමපතකානු ශඩොලර් මිලි න 200ක් ෙ මිලි න 220ක් ෙ 

ශකොශහේෙ ශගශනන්න හෙන අවසාාාවක තමි  ඒ පගාව අයශගන 
තිශබන්ශන්. ශම් වාශේ නිලධාපතන්ශේ කටුතතු සාධායණීකයණ  
කයන්න අපට ශකොශහොමවත් බැහැ කි න මතශ  අපි ින පවශෙනා 

ඉන්නවා  කි න එක තමි  අපි කි න්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් යජ  බල ට පත් වුණාට 
පසුව අපි ෙැක්ශක් ශමොකක්ෙ? ශම් යජ  බල ට පත් වුණාට පසුව 
ශම් පාර්ලිශම්න්තුව  ම්කිින විධි කට විකෘති කළා. ඒ 

සම්ප්රො  න් ඔක්ශකෝම කඩ කයනවා අපි ෙැක්කා. ඒ වාශේම, 
විපක්ෂ්ඨ නා කකම - Leader of the Opposition - අශප් 
සම්පන්ෙන් මහත්ම ාට දුන්නා. ඒ හයහා වයවසාාාො ක සභාව 

 ම්කිින මට්ටමකින් විකෘති කයන්න පුළුවන් වුණා කි ා අපි 
ෙැක්කා. ඒ වාශේම ශම් යජ  බල ට පත් ශවලා ප්රජාතන්ත්රවාෙ  
 ම්කිින විධි කට විකෘති කයනවා අපි ෙැක්කා. මැතිවයණ කල් 

ෙැම්මා. ජනතා විමුක්ති ශපයමුණත් මැතිවයණ කල් ෙැමීමට පක්ෂ්ඨව 
ඡන්ෙ  දුන්නා. එො ඔබතුමන්ලා කි ශ  පළාත් සභා මැතිවයණ  
මාස (කින් පවත්වනවා කි ලාි . ෙැන් පළාත් සභා මැතිවයණ  

අවුරුදු ශෙකහමායකටවත් පවත්වන්න බැපත වනවා, මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශම  ඒ විකෘතිශ ම තවත් ශකොටසක් කි න 

එක තමි  මා තමුන්නාන්ශසේලාට පැහැදලි කයන්න 
බලාශපොශයොත්තු වන්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, බල ට පත් වූ ශම් යජශ  
තිශබන මූලික අව යතාව තමි  බල  ශබො දීම. බල  ශබො 

ශෙන්න වුවමනාවක් තිශබන නිසා, ශම  බල  ශබො ශෙන එකට 
විරුශධව ිනටින නා ක න් අත් අඩිංගුවට ගැනීම සඳහා වන 
 ම්කිින විධි ක තවත් උපක්රම ක් කි න එක තමි  මා 

කි න්ශන්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. මෑත ඉතිහාස  දහා 
බලශදී ශපශනන්නට තිශබන ශම් විකෘති  නිසා ශම් වාශේ පනත් 
ශකටුම්පත් ශගශනන ශකොට අප  ම්කිින විධි කට ප්රශ  ම් වන්න 

ඕනෑ කි ාි  මා හිතන්ශන්. ශම් කි න සශභාවශ න්ම ශම් පනත් 
ශකටුම්පත් ඉදපතපත් කයන්ශන් නැහැ කි න එක තමි  අපි ශමහිදී 
වි ාවාස කයන්ශන්.     

්රි පුශගල විනි ාච කායවරුන්ශේ මණ්ඩල ක් -trial at bar 
එකක්- පත් කයලා නඩු අහන එක සාධායණෙ, නැශෙ කි න එක 
ගැනත් අපි ශමතැනදී ප්ර ාන කයන්න ඕනෑ.  

යන්ජන් යාමනා ක නිශ ෝජය ඇමතිතුමා වාශේ අ  

අධිකයණ  ගැන කාා කළා. අධිකයණශ  ශකොච්චය 
සාවාධීනත්ව ක් -independence- තිශබනවාෙ කි න එක ගැන අපි 
ශමතැනදී ප්ර ාන කයන්න ඕනෑ. මෑතකදී අපි Facebook එශක් 

ෙැක්කා, කවුෙ නීතිඥවපත ක් අධිකයණශ  පවතින දූෂ්ඨණ  ගැන 
පැ ක් විතය කාා කළ බව. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 
අධිකයණශ  එච්චය දූෂ්ඨණ ක් තිශබනවා නම්, ඒ පක්ෂ්ඨ ට 

කැමැති නීතිඥවරු තුන්ශෙශනක් පත් කයලා, ඒ නීතිඥවරු 
තුන්ශෙනාට ඒ පක්ෂ්ඨ  කැමැති තීන්දුවක් ශෙන්න බැපතෙ කි න එක 
අපි ශමතැනදී ප්ර ාන කයන්න ඕනෑ. අධිකයණ  දූෂිති  නම්, 

නීතිඥවරු තුන් ශෙශනක් පත් කයලා ශම් වාශේ නඩු අහන එක 
සොචායාත්මක නැහැ කි න එක මා ශම් අවසාාාශ දී මතක් 
කයන්න ඕනෑ.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීු මා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ක කාල ක් 
තිශබනවා. 

 

ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(ேொண்புேிகு தொரக்க பொலசூொிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් පනත් ශකටුම්පත දහා 
බැපවවත්, ශමතැන ශහේතු කිහිප ක් තිශබනවා. ශම්ක Permanent 
High Court at Bar එකක්. ආණ්ඩුක්රම වයවසාාාශ  105. (1) (c)
හි ශමශසේ සඳහන් වී තිශබනවා: 

“the High Court of the Republic of Sri Lanka and such other Courts 
of First Instance, tribunals or such institutions as Parliament may 
from time to time ordain and establish.” 

ශමහි පැහැදලිව කි ා තිශබනවා, “from time to time” 

කි ලා. එතශකොට Permanent High Court at Bar එකක් ඇති 
කිරීම ආණ්ඩුක්රම වයවසාාාවට විරුශධි  කි න එකි  අපි 
ශමතැනදී කි න්ශන්. ඒ වාශේම  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

ශමතැනදී විශ ේෂ්ඨශ න්ම Commission to Investigate 
Allegations of Bribery of Corruption එකටත්, ඒ වාශේම 
නීතිපති ශෙපාර්තශම්න්තුවටත් බල ක් දීලා තිශබනවා, 
අග්රවිනි ාච කායතුමාට ශම්වා ඉදපතපත් කයන්න. අපි ෙන්නවා, 

Bribery Commission එශක් සභාපතිතුමා නම් Constitutional 
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Council එශකන් තමි  පත් කයන්ශන්. නමුත් Attorney General 

කි න්ශන් executive position එකක්. ඒකට පත් කයන්ශන් 
Constitutional Council එශකන් ශනොශවි . ශමතැනදී ඇත්ත 
ව ශ න්ම සාධායණ ක් ශවනවාෙ කි න එක අපි ප්ර ාන කයන්න 
ඕනෑ. ඒ වාශේම මට ඉසාසය ශවලා කාා කළ මන්ත්රීවයශ ක්- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීු මා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට ශවන් වූ කාල  අවසානි .  

 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(ேொண்புேிகு தொரக்க பொலசூொிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

මට තව විනාඩි ක කාල ක් ශෙන්න බැපතෙ? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීු මා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විනාඩි ක් ශෙන්න බැහැ.  

 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(ேொண்புேிகு தொரக்க பொலசூொிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

මම විනාඩිශ න් කාාව අවසන් කයනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීු මා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විනාඩි ක් ශෙන්න අපහසුි . ශමොකෙ, කථිකි න් ින පව 
ශෙනාම ඉන්නවා.  

 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(ேொண்புேிகு தொரக்க பொலசூொிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

ශහොඳි , මම තත්පය තිශහන් කාාව අවසන් කයන්නම්.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීු මා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමා තත්පය කිහිප කින් කාාව අවසන් කළ ුතතුි . 

 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(ேொண்புேிகு தொரக்க பொலசூொிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

ශහොඳි . තත්පය තිශහන් අවසන් කයනවා.  

මම කි න්ශන්, ශම් පනත් ශකටුම්පත අනුව ඇමතිවය ාට 
විශ ේෂ්ඨ බල ක් දීලා තිශබනවා, ශකොච්චය උසාවි ගණනක් ෙමන්න 

ඕනෑෙ කි න එක සම්බන්ධව. මම හිතන විධි ට ඒක 
ඇමතිවය ාට තිබි  ුතතු බල ක් ශනොශවි . ඇමතිවය ාට 
ආණ්ඩුව තිශබනතුරු උසාවි ගණනක් පත් කයන්න පුළුවන්; ඉන් 

පසුව උසාවි ගණන අඩු කයන්න පුළුවන්. අශප් උෙ  ගම්මන්පිල 
මන්ත්රීතුමාත් සාධායණ කායණාවක් කි වා. ශම් නඩු දගටම 
අහනවා නම්, ශහොඳ නීතිඥවරු ඒවාට සහභාගි ශවි ෙ කි න එකත් 
අපි ශමතැනදී කල්පනා කයලා බලන්න ඕනෑ. සහභාගි ශවන්ශන් 

නැත්නම්, ඒ චූදත ාට සාධායණ ක් ඉෂ්ඨාට ශවනවාෙ කි න එකත් 
අපි ශමතැනදී කල්පනා කයලා බලන්න ඕනෑ.  

මම ෙකින විධි ට පසුගි  ශපබයවාපත ෙහවනොි න් පසුව ශම් 

ආණ්ඩුවට ශහොඳ කශන් පහයක් ලැබී තිශබනවා. ශම් ආණ්ඩුශ  

එකම අයමුණ තමි  ශශ පාලන ප්රතිවාදීන් හිශර් ෙමලා, ඒ 

උෙවි ශේ බල  ශබො ශෙන නයා  පත්ර  ඉදපත ට ශගන  න එක. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීු මා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහොඳි . ශබොශහොම සාතුතිි , ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

මීළඟට, ගරු කරුණායත්න පයණවිතාන මහතා. ඔබතුමාට 
විනාඩි හතක කාල ක් ශවන් වී තිශබනවා. 

ඊට ශපය කවුරුන් ශහෝ ගරු මන්ත්රීවයශ ක් ගරු මුජිබුර් 
යහුමාන් මන්ත්රීතුමාශේ නම මූලාසන  සඳහා ශ ෝජනා කයන්න. 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு நவீன் திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, "ගරු මුජිබුර් යහුමාන් මහතා 

ෙැන් මූලාසන  ගත ුතතු "ි  මා ශ ෝජනා කයනවා. 
 
ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
අනු රුව ගරු බිමල් රත්නායක මහතා මූලාසනවයන් ඉවත් 

වුවයන්, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, ேொண்புேிகு பிேல் ரத்நொயக்க அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, ேொண்புேிகு முஜிபுர் ரஹுேொன் 
அவர்கள் தமலமே வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE left the Chair, and 
THE HON. MUJIBUR RAHUMAN took the Chair. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීු මා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නිශ ෝජය අමාතයතුමනි, ඔබතුමා කාා කයන්න. 
 
[අ.භා. 4.(2] 

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා (විදයා, තාක්ෂණ, 

පර්වතෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්රණය පුහුණු සහ 
කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබා  නිවයෝජය අමාතයු මා) 
(ேொண்புேிகு கருணொரத்ன பரணவிதொன - விஞ்ஞொன, 

ததொழில்நுட்ப, ஆரொய்ச்சி, திறன்கள் அபிவிருத்தி, ததொழில் 

பயிற்சி ேற்றும் கண்டி ேரபுொிமேகள் பிரதி அமேச்சர்) 

The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of  
Science, Technology, Research, Skills Development and 
Vocational Training and Kandyan Heritage) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු තලතා අතුශකෝයල 

අධිකයණ අමාතයතුමි  ශෙවන වය කි ැවීම සඳහා  අෙ ශම් 
සභාවට ඉදපතපත් කළ අධිකයණ සිංවිධාන (සිංශ ෝධන  පනත් 
ශකටුම්පත සම්බන්ධශ න් විවාෙ  පැවැත්ශවන ශම් ශවලාශ  ඒ 

සිංශ ෝධන  ඉදපතපත් කයන්න මූලික වුණු ආිංශික අධීක්ෂ්ඨණ 
කායක සභාවට ආයාධිත මන්ත්රීවයශ ක් හැටි ට සහභාගි ශවලා, 
ශම් කටුතත්තට මැදහත් වූ ශකශනක් හැටි ට අෙ කාා කයන්න 
අවසාාාවක් ලැබීම ගැන මා සතුටු ශවනවා. ඒ වාශේම අෙ ශම් 

සභාශ දී ශම් පනත් ශකටුම්පත සම්මත ශවනවා  කි න කායණ  
අපි වි ාවාස කයනවා. ඒ කායණ  සම්බන්ධශ නුත් අපට සතුටක් 
තිශබනවා. නමුත් අධිකයණ සිංවිධාන (සිංශ ෝධන  පනත් 

ශකටුම්පත ශගන එන්න විෂ්ඨ  වුණු කායණා සම්බන්ධශ න් 
ඇත්තටම අපට සතුටු ශවන්න, ආඩම්බය ශවන්න පුළුවන් 
තත්ත්ව ක් ශනොශවි  ශම් යශට් තිශබන්ශන්. ශම් යශට් ධන බල  

තිශබන, ශශ පාලන බල  තිශබන, පපතපාලන බල  තිශබන 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

උෙවි  කයන රුදුරු මිනී මැරුම්, මජය, කෑෙය ශහොයකම් තමි  ශම් 
පනත් ශකටුම්පශතන් මතු කයන්ශන්. ඒවා ශගොඩ ගැහිලා, ශගොඩ 
ගැහිලා ශම් යට ගඳ ගහන තත්ත්ව ට පත් ශවලාි  තිශබන්ශන්. 

ශම් යශට් ශශ පාලන ට, ශම් යශට් යාජය ශසේව ට කුමන ශහෝ 
ීමර්ති ක් අත් පත් ශවලා තිබුණා නම්, ශමන්න ශම් අකටුතතුකම් 
නිසා; ශමන්න ශම් දුර්ගන්ධ කටුතතු නිසා යශට් ීමර්ති  විනා  

ශවලාි  තිශබන්ශන්. ශශ පාලන ට, පපතපාලන ට අත් වුණු ඒ 
අපීමර්ති  අෙ අධිකයණ ටත් අත් ශවමින් තිශබනවා. මහා 
පපතමාණ දූෂ්ඨණ, විංචා, අපයාධවලට එශයහිව නීති  ක්රි ාත්මක 

කයන්නට අධිකයණ  ෙක්වලා තිශබන අකාර් ක්ෂ්ඨමභාව  නිසා 
අධිකයණ ටත් ඒ අපීමර්ති  ඇවිල්ලා තිශබනවා. ඒක ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුශ  කාාවලින් ශනොශවි  කි න්ශන්. මන්ත්රීවයශ ක් 

අෙ දන මතක් කළ ආකාය ට, නීතිඥ ප්රජාව ඇතුශළන් පවා අෙ ඒ 
කායණ  මතු ශවමින් තිශබනවා. එශහම බැපවවාම, අෙ අපි 
එකිශනකාට ශචෝෙනා කයමින් බැණ අ  ගසා ගන්නවා ශවනුවට, 
පුයවැින සමාජ ක් හැටි ට ශමන්න ශම් ඇති ශවලා තිශබන 

අභාගයසම්පන්න තත්ත්ව ට අපි උත්තය ශහො න්න ඕනෑ. ශම් 
ශගොඩ ගැහිලා තිශබන මහා පපතමාණ අපයාධ පිිබඳ ශචෝෙනා, මහා 
පපතමාණ මුලය අපයාධ පිිබඳ ශචෝෙනා කඩිනමින් විභාග කය 

ුතක්ති  ඉෂ්ඨාට කයන්න ඕනෑ  කි න කායණ  හුශෙක් ආණ්ඩු 
පක්ෂ්ඨ  ආසාවට ශගශනන අෙහසක් ශනොශවි . ශම්ක ශම් යශට් 
ජනතාවශේ ෙැශවන ඉල්ලීමක්. ඒ නිසා තමි  ශම් පනත් 

ශකටුම්පත ශම් විධි ට ඉදපතපත් ශවන්ශන්. ශම් පනත් ශකටුම්පත 
ඉදපතපත් වුණාට පසු විපක්ෂ්ඨශ  ගරු මන්ත්රීවරු පිපතසක් ශම ට 
එශයහිව ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ ට ශගොසා ශපත්සම් ඉදපතපත් කළා. ඒ 

වාශේම, ශම් කාා කයන මම ඇතුළුව තවත් මන්ත්රීවරු පිපතසකුත්, 
තවත් පුයවැින න් පිපතසකුත් ඒවාට මැදහත්කරුශවෝ හැටි ට 
උසාවි ට ගි ා. උසාවි ට ගි ාම ශම් සම්බන්ධශ න් උසාවිශ දී 

ශලොකු විවාෙ ක් ඇති වුණා; කරුණු ඉදපතපත් කළා. ශම් පනත් 
ශකටුම්පශතන් ආණ්ඩුක්රම වයවසාාාව උල්ලිංඝන  ශවනවාෙ, 
ශමි න් ශරේෂ්ඨාධාධිකයණශ  අගවිනිසුරුතුමාට තිබුණු බල  
කප්පාදු ශවනවාෙ, නීතිපතිවය ාට, අල්ලසා ශහෝ දූෂ්ඨණ ශචෝෙනා 

විමර් න ශකොමිෂ්ඨන් සභාශ  අධයක්ෂ්ඨ ජනයාල්වය ාට අුතතු 
බලතල ලැශබනවාෙ, විශ ේෂ්ඨශ න් කවුරු ශහෝ ඉලක්ක කය ගත් 
ෙඩ ම් කිරීමක් ශමි න් කයන්න පුළුවන්ෙ  නාදී ව ශ න් කරුණු-

කායණා යාශි ක් ඒ ශපත්සම් විභාග  තුළ සාකච්ඡා වුණා. ඒක 
එශහම වීම ගැන අපි  සතුටු ශවනවා. එශහම සාකච්ඡා ශවලා 
අධිකයණශ න් අපට කිින ම් මත ක් ඉදපතපත් කළා, ''ශම් පනත් 

ශකටුම්පත සම්මත කයනවා නම් ශමන්න ශම් ආකාය ට 
පාර්ලිශම්න්තුවට සම්මත කය ගත හැකිි .'' කි ලා. ඒ අනුව අපි ඒ 
සිංශ ෝධන පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදපතපත් කයලා තිශබනවා. ඒ නිසා 

කවුරුවත් භ  ශවන්න ඕනෑ නැහැ. ශම් ඉදපතපත් කයලා තිශබන 
සිංශ ෝධනත් එක්ක තමි  ශම් පනත් ශකටුම්පත අපි ඉදපත ට 
ශගන  න්ශන්.  

ගරු වාසුශශව නානා ක්කාය මන්ත්රීතුමා කි වා, ''ආණ්ඩුව 

ශබොශහොම ූලට, කපටි වැඩක් කයන්න ගි ා. ඒක අධිකයණ  
වළක්වලා ෙැම්මා.'' කි ලා. එශහමනම්, ශම් පනත් ශකටුම්පතට 
පක්ෂ්ඨ ශවන්න. එශහම භ  ශවන්න කිිනම ශෙ ක් නැහැ. ආණ්ඩුව 

ශමොකක් හපත ූලට, කපටි වැඩක් කයන්න ගි ා නම්, ඒකත් 
අධිකයණ  වළක්වා තිශබනවා නම්, ඇි  ශම්කට විරුශධ 
ශවන්ශන්? එශහම විරුශධ ශවන්න කිිනම ශහේතුවක් නැහැ. ශම්කට 

ින පව ශෙනාම පක්ෂ්ඨ ශවන්න. තමුන්නාන්ශසේලා ශම්කට පක්ෂ්ඨව 
අත ඔසවන වාය ක්, වාය ක් පාසාම ජනතාවශේ ශගෞයව  
ශම්කට ලැශබනවා  කි න එක අප සඳහන් කයන්න කැමැතිි . 

හපත නම්, අෙ ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ශම් පනත් ශකටුම්පත ඒකමතිකව 
සම්මත කයන්න ඕනෑ. නමුත්, ශමහි සමහය තාක්ෂ්ඨිසක ගැටපව මතු 
ශවලා තිශබනවා; ඉදපතශ දීත් මතු ශවි . 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීු මා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නිශ ෝජය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ක 
කාල ක් තිශබනවා. 

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(ேொண்புேிகு கருணொரத்ன பரணவிதொன) 

(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 

ශහොඳි , මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. එම ගැටපව ගරු 
මන්ත්රීවරු ශපන්නුවා; අශප් සුිනල් ශප්රේමජ න්ත හිටපු 

අමාතයතුමාත් ශපන්වා දුන්නා. ඕනෑම නීති ක් සම්පාෙන  
කයනශකොට එවැනි ගැටපව මතු ශවනවා.  

අශප් අධිකයණ පශධතිශ  ්රිපුශගල මහාධිකයණ  ශම් තාක් 

තිබුශණ් අධිකයණශ  වයතිශර්ක ක් හැටි ට පමණි . මින්පසුව 
ශම  සාථිය අධිකයණ ක් බවට පත් ශවනවා. ඒ විධි ට සාථිය 
අධිකයණ ක් බවට පත් ශවන්ශන් ශවනත් කරුණක් නිසා 
ශනොශවි , අශප් යශට් ශශ පාලන බල , ධන බල , පපතපාලන 

බල  තිශබන අ  ිනදුකය තිශබන මහා පපතමාණ දූෂ්ඨණ, විංචා, 
අකටුතතුකම්වල ඉමක්-ශකොනක් නැති නිසාි . එම නිසා සාථියසාය 
තත්ත්ව ට ශම  පත් වුණා. එශසේ පත්ව තිබි දී පවා, ශපය සඳහන් 

කළ ආකායශ  මහා පපතමාණ මිනී මැරුම්, මහා 
ආන්ශෙෝලනාත්මක ිනදුවීම් ඇති ශවනවා නම්, ශම් අධිකයණ  
එශසේම තිබි දී තවත් ්රිපුශගල අධිකයණ පත් කිරීම සඳහා 

ශ ෝජනා කයන්නට නීතිපතිවය ාට තිශබන හැකි ාවත්, එවැනි 
අධිකයණ පත් කයන්නට ශරේෂ්ඨාධාධිකයණශ  අගවිනිසුරුතුමාට 
තිශබන හැකි ාවත් ශමි න් අශහෝින ශවලා නැහැ. එශහම 

බැපවවාම, අෙ ශම් ඉදපතපත් ශවලා තිශබන පනත් ශකටුම්පත මන්න් 
විශ ේෂ්ඨශ න්ම ශම් යශට් ිනදු වී තිශබන මහා පපතමාණ මූලය 
අපයාධ, විවිධ අක්රමිකතාවලට එශයහිව කඩිනමින් ුතක්ති  ඉෂ්ඨාට 
කයන්නට  න්ත්රණ ක් හැශෙනවා  කි න එක අපි ශම් ශවලාශ  

මතක් කයන්නට කැමැතිි  කි මින් මශේ කාාව අවසන් කයනවා. 
ශබොශහොම සාතුතිි .  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීු මා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොම සාතුතිි . 

මීළඟට, ගරු ලක්ෂ්ඨාමන්  ාපා අශකවර්ධන මන්ත්රීතුමා. 
ඔබතුමාට විනාඩි තුනක කාල ක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා.4.(8] 
 
ගරු ලක්ෂනමන් යාපා අවේවර්ධන මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன்  யொப்பொ  அமபவர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  වසය ශෙකකට වැඩි කාල ක් 

ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨශ  ඉඳලා, ශම් අවසාාාශ දී විරුශධ පක්ෂ්ඨශ  
මන්ත්රීවයශ ක් හැටි ට ශම් අවසාාාවට සහභාගි ශවලා ශම් පිිබඳ 
වචන සාවල්ප ක් කාා කයන්න ලැබීම පිිබඳ මා සතුටු වනවා.  

විශ ේෂ්ඨශ න්ම ශම්  පනත් ශකටුම්පත ශරේෂ්ඨාධාධිකයණ ට 
ශ ොමු කළාට පසුව, ශමහි සිංශ ෝධන නි මානුූලලව ක්රි ාත්මක 

කයන්න එකඟ ශවලා තිශබන නිසා ශම්ශක් තිබුණු බය ශබොශහෝ 

සැහැල්පව වුණා කි ලා මම හිතනවා. ශම් පිිබඳ අවි ාවාස ක් 

ඇති වුශණ් ශවන කිිනම කායණ ක් නිසා ශනොශවි , ශම් විශ ේෂ්ඨ 

අධිකයණ පිහිටුවීශම්දී සමහය ශශ පාලනඥ න් ජන මාධය ට 

ගිහිල්ලා ප්රකා  කයන්න ගත්තා, "අපි විශ ේෂ්ඨ අධිකයණ 
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පිහිටුවනවා. ඒ විශ ේෂ්ඨ අධිකයණවලින් ශම් ශම්  අ  අත්අඩිංගුවට 

ගන්න කටුතතු කයනවා. ඒ අ ට ඒ ශචෝෙනා ඉදපතපත් කළාම ප්රමාෙ 

ශනොකය ක්රි ාත්මක කයන්න පුළුවන්" කි ලා. ශමම විශ ේෂ්ඨ 

අධිකයණ  පිහිටුවන්නත් කලින් ඔවුන් එශලස ජන මාධය ට 

ප්රකා  කළා. එතශකොට ඉතිහාසශ  තිබුණු  ම්  ම් කායණා නිසා 
මහජනතාව අතය ශනොව, ශශ පාලනඥ න් අතයත් බි ක් ඇති 

වුණා. ශමොකෙ, ශම්ක ශශ පාලන පිගැනීම්වලට ශ ොමු ශවන 

ආකාය ට ක්රි ාත්මක කයනවා කි ලා.  පසුගි  කාලශ  මූලය 

අපයාධ අිං   ක්රි ාත්මකවීශම්දී සමහය අවසාාාවලදී ශම් යශට් 

යාජය ශසේවක න් ඉතාමත්ම අසීරු තත්ත්ව කට පත්වුණු බව අපි 

ෙැක්කා. යාජය ශසේවක න්ට ෙඩුවම් ශෙන ක්රමශ ෙ ක් ආ තන 

සිංග්රහශ  තිශබනවා. යාජය ශසේවකශ ක් වයෙක් කළා නම්, ඒ 
සම්බන්ධශ න් ආ තන සිංග්රහ  තුින් ක්රි ාත්මක වනවා. නමුත් 

ආ තන සිංග්රහ  අනුව කිිනම පරීක්ෂ්ඨණ ක් නැතිව, හිටපු 

අග්රාමාතය ශල්කම් එසා. අමයශසේකය මහත්ත ාව පුටුශ  වාඩි 

කයලා එතුමාශගන් ශපොලිසා ශකොසාතාපල්වයශ ක් ප්ර ාන අහනවා. 

එතුමාට ආ තන සිංග්රහ   ටශත් කිිනම ිනශධි කට කාා කශළේ 

නැහැ. ගාමිණී ශසේෙය ශසනයත් මහතා ශචෝෙනාවට ලක් වූ  
අවසාාාශ දී, පත්තශර් මුල් පිටුශ  ශලොකු අකුශයන් වැටුණා,  

ගාමිණී ශම් විංචාව කළා කි ලා. ඔහුට ඇප ශනොදී පතමාන්් භායශ  

හිටි ාට පසුව අවසානශ  සඳහන් කයලා තිශබනවා, "ශම් වයෙ 

ශපොදු ශශපළ පනත  ටතට වැශටන්ශන් නැහැ" කි ලා. මුලද 

ශමවැනි ශශවල් කළාම ශම් යශට් යාජය ශසේව  සම්පූර්ණශ න්ම 

අකර්මණය තත්ත්ව ට පත් ශවලා තිශබනවා. ශශ පාලනඥ න් 

අත් අඩිංගුවට ගන්න කලින්, "ශම්  ශශ පාලනඥ න් ලබන 
සතිශ  ශනොශවි , ඊළඟ සතිශ  අත් අඩිංගුවට ගන්නවා" කි ලා 

ජන මාධයවලින් ප්රකා  කළාම  ශම්ක ශශ පාලන පිගැනීම් 

කයන ක්රමශ ෙ ක් බවට පත් ශවන නිසා ඒ ක්රමශ ෙ  තුළ ශම් 

බි  ඇති ශවලා තිශබනවා. නීති  සාධායණව ක්රි ාත්මක කයනවා 

නම්, කිිනම ශකශනක් ශම්කට අකැමැති ශවන්ශන් නැහැ කි ලා 

මම හිතනවා. ශමොකෙ,  ෙැන් සඳහන් කළ පපතද  ශමහි සඳහන් 

කරුණු හතිසා  ගණනකට, අත් අඩිංගුවට අයශගන, නඩු අහලා, 
ශෙන්න පුළුවන් වන්ශන්, අවුරුදු 3ක් ශහෝ තුනහමායක ෙඬුවමක් 

පමණි . ශම් ගැන තිලක් මායපන මැතිතුමා ෙන්නවා. නමුත් 

මිනීමැරුම් තිශබනවා; මීට වඩා ශම් යශට් වි ාල 

ආන්ශෙෝලනාත්මක ිනශධීන් ඇති කළ  කායණා  තිශබනවා. ඒවා 

විභාග කයන්න. ඒවා කාලාන්තය ක් තිසාශසේ -අවුරුදු 20ක්, 15ක්- 

තිශබනවා. සමහය විට මයණ ෙඬුවම ශනොදී තිශබනවා. හිශර් ඉන්න 
අ  කි නවා, "අපට මයණ ෙඬුවම ශෙන්න" කි ලා. නමුත් ඒ කිින  

ශෙ කට ශම් සිංශ ෝධිත පනත අඩිංගු වන්ශන් නැහැ. ශම්ක ශම් 

සුළු කායණා කිහිප කට විතයක් සීමා ශවලා තිශබනවා.  
 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීු මා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට නි මිත කාල  අවසානි . 

 

 
ගරු ලක්ෂනමන් යාපා අවේවර්ධන මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன்  யொப்பொ  அமபவர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් සමාජ  තුළ අපි ශම් 

සම්බන්ධශ න් කතිකාවතක් ඇති කයලා තිශබනවා; බි ක් ඇති 
ශවලා තිශබනවා. ශම් කායණා  නිසා ශමම ආණ්ඩුව පිහිටුවීශම් ඒ 
පයමාර්ා  සම්පූර්ණශ න්ම නැති ශවලා තිශබනවා. අන්න ඒ 

පයමාර්ා ට ගමන් කශළොත් විතයි  ඉදපත අවුරුදු එකහමායක 
කාලශ දී ශහෝ මිනිසුන්ට තම සාධායණ ිනතුම් පැතුම් ඉටු ශවි  
කි ලා  වි ාවාස ක් ඇති වන්ශන්. එම නිසා ඒ අනුව ක්රි ා කයන්න 

කි ලා අපි ඉල්ලා ිනටිනවා. සාතුතිි . 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීු මා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට සාතුතිි .  

මීළඟට, ගරු එසා.එම්. මපතක්කාර් මහතා. 

 
[අ.භා. 4.41] 

 
ගරු එසන.එම්. මරික්කාර් මහතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.எம். ேொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ජනවාපත මාසශ  8 ශවනිො 

ශවනශකොට ශම් යශට් තිබුණු ඒකාධිපති, මිනීමරු, දූෂිත පාලන  
එළවන්න, ශම් යට භාය ගන්න විට ජනතාවට දුන්නු ප්රධාන 
ප්රතිඥාවක් තමි  මහජන මුෙල් ශහොයා කාපු, මාධයශ දීන් මයපු, 

මාධය ආ තන විනා  කයපු, ඒ වාශේම තමන්ශේ ශපෞශගලික 
වුවමනාවන් මත ශම් යශට් අධිකයණ ක්ශෂ්ඨේත්ර  හසුයවපු 
පාලක න් එළවා, ඔවුන්ට ෙඬුවම් ශෙනවා  කි න එක.  

හැබැි , ශම් පාලන  ශගන එන්න ඉදපතපත් වුණු ජනතාව 

ශගවී ගි  අවුරුදු තුන හමාය තුළම බලාශගන හිටි ා, "ශමොකක්ෙ 
ශවන්ශන්?" කි ලා. පළමුවැනි අවුරුශශශ බලාශගන හිටි ා, "නඩු 
වැශටනවාෙ, හිශර්  නවාෙ, ශමොකෙ ශවන්ශන්?" කි ලා. ශෙවැනි 

අවුරුශශශදී මිනිසුන් අහන්න ගත්තා, "ඔ ශගොල්ලන් බල ට 
ශගනැල්ලා ශමච්චය ෙවසා වනවා. ශමොකෙ වුශණ්? ශකෝ, තවම 
කිිනවක් නැහැ ශන්?" කි ලා. තුන්වැනි අවුරුශෙ වන ශකොට 

ජනතාව  ඔවුන්ට ඒ පිිබඳව තිශබන විශයෝධ  පළාත් පාලන 
මැතිවයණ ප්රතිඵලශ න් ශපන්නුවා. සමහය අ  ෙැන් ශවනත් අර්ා 
කාන ලබා ශෙනවා, "ඊළඟ ජනාධිපතිවය ා තමන්ශේ. ඊළඟ 

ආණ්ඩුව තමන්ශේ. ආණ්ඩුව ගත්තාම නඩු ටිශකන් ශකශයන්න 
පුළුවන්" කි ලා. වි ශ ේෂ්ඨශ න්ම අපි ශමම කායණ ත් ශම් 
අවසාාාශ දී කි න්න ඕනෑ. අෙ ශම් සිංශ ෝධනවලට විරුශධව  

කාා කයන්ශන් කවුෙ? ශම්කට විරුශධව කාා කයන අ ට 
කණ්ණාඩි  ඉසාසයහට  ගිහිල්ලා බැපව වාම ශත් රුම් ගන්න පුළුවන් 
ශවනවා, තමන් ශම්කට විරුශධ ඇි  කි ලා. ශම්, ශවන කිිනවක් 
නිසා ශනොශවි ; ඊළඟ මාස 28 ඇතුළත ඉතා ශ ගශ න් ශම් නඩු 

ටික අහි  කි ලාි .  

ෙැනට මූලය අපයාධ විමර් න ශකොට්ධාසශ න් විතයක් 
පරීක්ෂ්ඨණ අවසන් වුණු ්ි ල් 89ක් නීතිපති ශෙපාර්තශම්න්තුවට 

ඉදපතපත් කයලා තිශබනවා. ෙැනට විමර් න 334ක් අවසන් කය 
තිශබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට භාය දීලා තිශබනවා, බයපතළ 
විංචා විමර් න පිිබඳ ශකොමිෂ්ඨන් සභා වාර්තා 3(ක්. හැබැි , 

බැුමම්කය ිනශධි ට තිබුණා වාශේ ප්රචායණ ක් - publicity එකක්- 
ඒවාට තිබුශණ් නැහැ. මිනී මයපු හැටි, ශහොයකම් කයපු හැටි, ගිනි 
ති පු හැටි පිිබඳව ශම් වාර්තාවල සඳහන්ශවලා තිශබනවා. 

ශමවැනි වැරැද කයපු අ ට ෙඬුවම් ලබා දීම තමි  ජනතාවශේ 
බලාශපොශයොත්තුව වන්ශන්. ශමවැනි වැරැද එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ්ඨශ  අ  කළත් ෙඬුවම් ලබා ශෙන්න ඕනෑ; කවය පක්ෂ්ඨශ න්  
කළත් ඔවුන්ට ෙඬුවම් ලබා ශෙන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමි  අධිකයණ 

තුනක් පිහිටුවන්ශන්.  

අපි විශ ේෂ්ඨශ න් ශම් අවසාාාශ දී ඉල්ලීමක් කයන්න 
කැමැතිි . නැත්නම්  ශම්ක ශශ පාලන පිගැනීමක් සඳහා කළ 

ශෙ ක් කි ලා සමහය  අ  කි නවා. ශම් අධිකයණ තුශනන් 
ශෙකක ගි  ආණ්ඩුශ  ශහොරුන්ශේ වැරැද පරීක්ෂ්ඨා කයන ගමන්ම 
එක් අධිකයණ ක අශප් ආණ්ඩුශ  ශහොරුන්ශේ වැරැදත් පරීක්ෂ්ඨා 

කයලා, ඒ අ ටත් අශප් ආණ්ඩු කාලශ ම ෙඬුවම් ලබා ශෙන්න 
ඕනෑ කි න එක තමි  අශප් හැඟීම සහ මධයසාා මත ෙයන 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ජනතාවශේ බලාශපොශයොත්තුව. කවුරු ශහෝ උත්සාහ කයනවා නම් 
කි න්න, "ශම් ශශ පාලන පිගැනීමක්  කයන්න හෙනවා, විරුශධ 
ශශ පාලන මතධාපතන්ව හිශර් ොන්න හෙනවා" කි ලා, එශහම 

කයනවා  නම් එ  ශම් model එකට ශනොශවි  කයන්න ඕනෑ. එ  
කළ ුතත්ශත් ශවන model එකකට බව මම කි න්න ඕනෑ. 
ශමොකෙ, ශම් ඉන්න මහාධිකයණ විනි ාච කායවරුන්වම ොලා,  

අධිකයණ පශධතිශ  තිශබන යාමුවම පාවිච්චි කයලා, දනපතා නඩු 
ඇසීම ශ ගවත් කිරීශම්  න්ත්රණ ක් පමණි  ශමහි තිශබන්ශන්. 
නඩු ඇසීම ශ ගවත් කයන එකට භ  ශවනවා නම්, තිශබන නීති 

යාමුව තුළ ඒ කටුතතු ිනදු ශවනවාටත් භ  ශවනවා නම්, එශලස 
භ  වීම පිිබඳව අපට වඩා ශහොඳින් ෙන්ශන් ඔවුන්ශේ හෘෙ  
සාක්ෂි ි .  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම්ක එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ්ඨශ  වුවමනාවටවත් එශහම නැත්නම් තවත් පක්ෂ්ඨ ක 
වුවමනාවටවත් ිනදු  වි  ුතත්තක් ශනොශවි . ශම්, යශට් ශපොදු මහ 
ජනතාව බලාශපො ශයොත්තු වුණු ශශි . ප්රජාතන්ත්රවාෙ  සාාාපිත 

කයලා, ුතක්ති  සහ සාධායණත්ව  ඉෂ්ඨාට කයලා, ඒ ුතක්ති  සහ 
සාධායණත්ව  ඉෂ්ඨාට කයන බව ජනතාවට ෙැශනන්න ඕනෑ කි න 
එක තමි  ජනවාපත මාසශ  08 වැනිො ශම් යශට් ජනතාව දුන්නු 

වයශම් අර්ා  වි  ුතත්ශත්. ජනතාව ලබා දුන්නු ඒ වයශම් අර්ා  
අ ශප් ආණ්ඩුවට පසුගි  අවුරුදු තුශන්දී හපත ට ක්රි ාත්මක කයන්න 
බැපත වුණා කි න කායණ  මම කනගාටුශවන් වුණත් ශම් 

අවසාාාශ දී කි න්න ඕනෑ. අවුරුදු තුනක් ගිහිල්ලා ශහෝ ශම් 
පනත් ශකටුම්පත ශගනැල්ලා, ශම් අ ට ෙඬුවම් ලබා දීලා, ශ්රී ලිංකා 
ශශ පාලන පිට්ටනි  ශුශධ පවිත්ර වනවා නම් අපි සතුටු වනවා. 

ශහොයකම් කයන, විංචා සහ දූෂ්ඨණ කටුතතු කයන, මිනී මයන 
ශශ පාලනඥ න් ශශ පාලන පිට්ටනිශ න් එළවා ෙැමීශම් 
රැල්ලක් - trend  එකක්-  ශලෝක  පුයාම ක්රි ාත්මක වන බව අපි 

ෙන්නවා. ඒක ශලෝකශ  වි ාල ප්රවණතාවක් බවට පත්ශවලා 
තිශබනවා. ඒශකන් මි ශෙන්න ලිංකාවටත් බැහැ. ශම  එහි 
ආයම්භ ක් ශවන්න කි ලා වි ාවාස කයන ගමන්ම ඒක 
 ාාර්ා ක් බවට පත් ශවන්න කි ලාත් අපි ප්රාර්ානා කයනවා.  

ශපබයවාපත මාසශ  20 වැනිො ඡන්ෙ ප්රතිඵල  අනුව හීන මවන්න 
ශකශනකුට අි ති  තිශබනවා, "අශප් අහවලා ජනාධිපති ශවනවා; 
අහවල් ෙවශසේ අශප් ආණ්ඩුවක් හෙනවා; 2020දී  අපි ආණ්ඩුව 

පිහිශට වාම 1040 වනතුරු එ  තිශබනවා" කි ලා. එශහම ආණ්ඩු 
පිහිටුවනවා  කි න එක ුදවර් නම්, වි ාවාස නම් භ  ශවන්න 
ශෙ ක් නැහැ. ශමොකෙ, අශප් ආණ්ඩුව කාලශ  වැරැද කයපු අ ටත් 

ඒ ආණ්ඩුව ආවාම ඉක්මනටම නඩු අහලා, ෙඬුවම් ලබා ශෙන්න 
පුළුවන් ශ වි. එක්සත් ජාතික පක්ෂ්ඨ  ශ වා, ශ්රී ලිංකා නිෙහසා 
පක්ෂ්ඨ  ශ වා, ශපොදුජන එක්සත් ශපයමුණ ශ වා, ශමොන පක්ෂ්ඨ  

වුණත්, ශශ පාලන ට එන අ  ශශ පාලන බල  පාවිච්චි කයලා, 
ශකෝටි - ප්රශකෝටිපති න් ශවලා, මහජන මුෙල් ශහොයා කන එකට 
විරුශධ ශවන්න ඕනෑ වාශේම ඔවුන්ට ෙඬුවම් ලබා ද  ුතතුි  
කි න එකි  ජනතාවශේ මත  වන්ශන්. ශශ පාලන පිටි  

ක්රමානුූලලව ශවනසා ශවමින් පවතින විධි  අෙ අපිට ශපශනනවා. 

විශ ේෂ්ඨශ න්ම පසුගි  මැතිවයණශ දී තරුණ ප්රජාව ඡන්ෙ  
දුන් ආකාය  බලන්න. තාත්තා යූඇන්ී. හින්ො පුතා තවදුයටත් 

යූඇන්ී. ශවන්ශන් නැහැ. අම්මා ශ්රී ලිංකා නිෙහසා පක්ෂ්ඨශ  හින්ො 
පුතා ශ්රී ලිංකා නිෙහසා පක්ෂ්ඨශ  ශවන්ශන් නැහැ. ශම් ශලෝකශ  
ශවන්ශන් ශමොනවාෙ  ඒ ශශවල් ශවන්ශන් ශකොි  විධි ටෙ කි න 

එක ඔවුන් ශහොඳට ෙන්නවා. තවදුයටත් ශම් තරුණ සමාජ  
මුසාශවන්  මුළාශවන් ශමෝහන  කයන්න බැහැ. ඔවුන් තුින් ආපු 
රැල්ලට සාධායණ  ඉෂ්ඨාට කිරීම අශප් යජශ  වගීමමක්. අපි ෙහනව 

වන ආණ්ඩුක්රම වයවසාාා සිංශ ෝධන  සම්මත කය ගත්තා. ඒ 
වාශේම තව අණපනත් ගණනාවක් ශගනාවා. ශම් වාශේම තව 

පනත් ශකටුම්පතක් එන්න තිශබනවා. ඒ තමි  National Audit 

Bill  එක. ඒ පනත් ශකටුම්පතත් ශගනැල්ලා ජනවාපත මාසශ  දුන් 
වයමට සාධායණ  ඉෂ්ඨාට කයන්න ශම් ආණ්ඩුව බැඳී ඉන්නවා 
කි න එක අපි කි න්න ඕනෑ.  

මම මීට වඩා දීර්ඝව කාා කයන්ශන් නැහැ. අපිට ශම් 

සාධායණ  ඉෂ්ඨාට කයන්න බැපත වුශණොත්  ලබන අවුරුශශශ අපට 
විපක්ෂ්ඨ ට  න්න ිනශධ ශවනවා කි න එකත් අප ශත්රුම් ගන්න 
ඕනෑ. ශම් කෑ ගහන අ ශේ මතවලට  ට ශවලා  ශම් කෑ ගහන 

අ ශේ සශෙ ට බ  ශවලා ශම්වා නතය කයන්ශන් නැතුව ශම් 
අ ට නිින ෙඬුවම් දීලා  ඒ අ   සුදුසු තැන්වලට  වන්න ඕනෑ. ඒ 
වාශේම අශප් ආණ්ඩුව ඇතුශළේත් එශහම ඉන්න අ  ඒ සුදුසු 

තැන්වලට  ැ වාම ශම් ආණ්ඩුවට දුන් වයම රැක්කා කි න 
වි ාවාස  ජනතාව තබා ගන්නවා. එශහම වුශණොත් හීන මවන 
අ ට හීන ශලෝක  තුළම තව අවුරුදු පහක් ඉන්න ශවනවා කි න 

එකත් කි මින් මශේ කාාව අවසන් කයනවා. ශබොශහොම සාතුතිි . 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීු මා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොම සාතුතිි . 

මීළඟට  ගරු ඉෂ්ඨාක් යහුමාන් මන්ත්රීතුමා. 

[අ.භා.4.49] 
 

ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(ேொண்புேிகு இஷொக் ரஹுேொன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඇත්තටම අප සතුටු ශවන්න 

ඕනෑ කායණ ක් තමි  නඩු ඉක්මනින් අහන්න අධිකයණ 
පිහිටුවීමට ගත්ත තීන්දුව. අෙ සමසාත යටම ජනාධිපතිතුමා  

අගමැතිතුමා ඇතුළු පාර්ලිශම්න්තුශ  ඉන්න 114 ශෙනා දහා 
බලාශගන ඉන්ශන් වැයද විධි කට. නමුත් ගරු ඇමතිතුමි නි  
ශමම පනත් ශකටුම්පත සම්මත කය ගැනීම හයහා ඉක්මනින් නඩු 

ඇසීශම් අවසාාාව ලබා ශෙන්ශන් පසුගි  යජශ  හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා ශවන්න පුළුවන්  ඇමතිවරුන් ශවන්න පුළුවන්  
මන්ත්රීවරුන් ශවන්න පුළුවන්  ඒ වාශේම අශප් යජශ  ඉන්න 

ඇමතිවරුන් ශවන්න පුළුවන්  මන්ත්රීවරුන් ශවන්න පුළුවන්  වැයද 
ශකරුවා නම්  ඉක්මනින්ම ඒ නඩු අසා  යශට් තිශබන නීති  අනුව 
ඒ අ ට නි ම විධි ට වහාම ෙඬුවම ලබා ද  ුතතුි .   

අශප් ලිංකාව දහා බැපවවාම අශප් උත්තරීතයම ආ තන  වන 

පාර්ලිශම්න්තුශ දී සඳහන් කයන "ගරු" කි න වචන ත් අෙ 
මිනිසුන් අතය නැති ශවලා තිශබනවා  එකිශනකාට අපහාස කය 
ගන්නා නිසා. අෙ ශහොඳ අ ටත් අපහාස කයනවා; නයක අ ටත් 

අපහාස කයනවා. ඒ නිසා වහාම -ඉක්මනින්- ශම් වැයදකරුවන් 
නීති ට  ටත් කයලා  ඒ අ ට උපපතම ෙඬුවම් දීලා ශමතැනින් පසුව 
ශහෝ නි මාකායශ න් කටුතතු කළ ුතතුි . ශම්  හ පාලන යජ  

යට භාය ගත්ශත් සමසාත ය ජ ම වැයද ශනොකයමින්  යශට්ම 
ආර්ථික  හෙලා "අපි ශහොඳම යටක් හෙනවා" කි ලාි . ගරු 
අගමැතිතුමනි  ඔබතුමා නිතයම ිනිංගප්පූරුව ගැන කාා කයනවා. 

එො  ිනිංගප්පූරුශ  හිටපු අගමැතිවයශ කු වූ ලී ක්වාන් යූ මැතිතුමා 
ඒ යශට් වැයද කයපු ින පවම වැයදකායි න්ට -ජාතිවාදීන් හිටි ා- 
පැ  (8ක් ඇතුළතදී උපපතම ෙඬුවම ලබා දුන්නා. බලන්න  අෙ 
ඔබතුමා ශලෝකශ න්ම ිනිංගප්පූරුව අපිට උොහයණ කට 

ශගනැල්ලා තිශබනවා. අපිට තව ඉතුරු ශවලා තිශබන්ශන් මාස 
28ි . ඒ මාස 28 ඇතුළතදී අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්  ගරු 
අගමැතිතුමාත් ශලෝක ටම බලා ගන්න පුළුවන් යටක් විධි ට  

ිනිංගප්පූරුවක් වාශේ ශම් යට හොවි කි ලා අපි බලාශපොශයොත්තු 
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[ගරු එසා.එම්. මපතක්කාර් මහතා] 
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ශවනවා. ඔබතුමන්ලා එම බලාශපොශයොත්තු ඉෂ්ඨාට කයාවි කි ලා 

සමසාත යටම ඒ දහා බලාශගන ඉන්නා බව අපි ශමතැනදී කි න්න 
කැමැතිි . 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  ඉන්න ින පවම ශෙනා ශහොඳ අ  තමි . 

සමහය අ  වැයද කයන්න පුළුවන්. නමුත් ඔක්ශකෝටම ඒ මඩ පහය 

වැශෙනවා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  ඉන්න මැති-ඇමතිවරුන්ට 

Facebook හයහා "ශහොරු"  ැි  පවසන ආකාය  අපට අෙ ෙකින්න 

පුළුවන්. ඔවුන්ට පඩි ශගවන්ශන් ඇි ? ඔවුන්ට ඉන්ධන ශෙන්ශන් 
ඇි  කි ා අහනවා. ඒ වාශේ ශශවල් අහනවා. අපි නිවැයද විධි ට 

කටුතතු ශකරුවා නම්  අපි හපත ට හිටි ා නම්  ගම්වල ිනටිමින් 

Facebook එශක් ලි න අ ට ඒ විධි ට අපට ඇන්ල්ල දගු කයන්න 

බැහැ. ගරු අගමැතිතුමනි  පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්ලා වැටුප් 

ගන්ශන් නැතුව  ඉන්ධන දීමනා ගන්ශන් නැතුව මහජන 

ශසේවකශ කු ව ශ න් මහජනතාවට ශසේව  කයන්න මට 
ආ ාවක් ඇති වුණා. නමුත් ඇවිල්ලා බලන ශකොට  ඔක්ශකෝශේම 

නම් කැත ශවලා තිබුශණ්. ඒ නිසා ශමතැනින් ශහෝ ශම් ගමන 

නිවැයද කයලා හපත මාර්ග ට  මු කි න ශගෞයවනී  ඉල්ලීම මා 

කයනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මම ශෙමළ භාෂ්ඨාශවනුත් වචන 
කිහිප ක් කාා කිරීමට බලාශපොශයොත්තු වනවා.  

இதற்கு முன்னிருந்த ஆட்சியொளர்கமளயும் ேற்றும் 

பொரொளுேன்ற உறுப்பினர்கமளயும் அமேச்சர்கமளயும் 

மபொலமவ இன்மறய  நல்லொட்சியிலுள்ள அமேச்சர்கமளயும் 

பொரொளுேன்ற உறுப்பினர்கமளயும் இந்த நொட்டிலுள்ள ேக்கள் 

கள்வர்கள் - திருடர்கள் என்ற ொீதியில் ேிக மேொசேொன 

கண்மணொட்டத்திமலமய பொர்க்கின்றொர்கள். அதொவது, இன்று 

உலகத்திமல உன்னதேொக, தகௌரவேொக ேதிக்கப்படுகின்ற 

பொரொளுேன்ற உறுப்புொிமேமயப் பற்றி இந்த நொட்டிலுள்ள 

ேக்கள் ேிக மேொசேொன ொீதியில் சிந்திக்கிறொர்கள்.  அவர்களில் 

ஓொிருவர் தசய்கின்ற தவறுக்கொக 225 மபரும் அதனொல் 

பொதிக்கப்படுகிறொர்கள். இந்த நொடு ேட்டுேல்ல, முழு உலகமே 

இவ்வொறுதொன் பொர்க்கின்றது. அதனொல்தொன் தகௌரவ பிரதேர் 

ரணில் விக்கிரேசிங்க அவர்கள் ேிக மவகேொக வழக்குகமள 

விசொொிப்பதற்கொன அனுேதிமய ேிகவும் திறமேயொன ஓர் 

அமேச்சருக்கு வழங்கியிருக்கின்றொர்.  

தகளரவ அமேச்சர் அவர்கமள! மூன்று வருட கொலேொக 

நல்லொட்சி நமடதபற்று வருகின்றது. இன்னும் உள்ளமதொ 18 

ேொதங்கள்! அதனொல் கொலம் தொேதிக்கொேல் இந்த 18 

ேொதத்திற்குள்ளொவது தவறு தசய்தவர்கமள - அவர்கள் 

முன்மனய ஆட்சியில் இருந்தவர்களொக இருக்கலொம், இந்த 

ஆட்சியில் இருப்பவர்களொக இருக்கலொம் - சட்டத்தின் 

முன்நிறுத்தி அவர்களுக்குொிய தண்டமனகமள நீங்கள் 

தபற்றுக்தகொடுக்க மவண்டுோ்ம். இல்லொவிட்டொல், நொன் 

குறிப்பிட்டதுமபொல் இலங்மகயில் வொழ்கின்ற இரண்டமரக் 

மகொடி ேக்களும் இந்தப் பொரொளுேன்றத்திலுள்ள 225 மபமரயும் 

கள்வர்கள் - திருடர்கள், ேிக மேொசேொனவர்கள் என்றுதொன் 

பொர்ப்பொர்கள். அமதத் தவிர்க்கும் வமகயில் எங்களுமடய 

நொட்டின் பிரதேர் அவர்கள் உங்களுக்கு தந்திருக்கின்ற ேிக 

முக்கியேொன தபொறுப்மப நிச்சயேொக நீங்கள் 

நிமறமவற்றுவீர்கள் என்று எதிர்பொர்க்கின்மறொம்.    

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීු මා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கமள, உங்களுமடய மநரம் 

முடிவமடந்துவிட்டது. 

ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(ேொண்புேிகு இஷொக் ரஹுேொன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
அதன் மூலேொக இந்த நொட்டின் இமறமே 

பொதுகொக்கப்படும், இந்த நொட்டில் அமேதி மபணப்படும் என்று 

தசொல்லி வொய்ப்பளித்த தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் 

அவொோ்களுக்கு நன்றி கூறி, விமடதபறுகின்மறன்.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීු මා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
நன்றி! 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීු මා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු දළුම් අමුණුගම මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි හතයක් 

තිශබනවා. 

[අ.භා.).04] 
 
ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා 
(ேொண்புேிகு திளும் அமுணுகே) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඉතාම ශකටි කාල ක් ශවන් 

වී තිශබන නිසා මම හිතනවා විවාෙශ දී ඉදපතපත් වූ කරුණු 
සම්බන්ධව පමණක් සඳහන් කයන්න. ඒ අනුව  ගරු කරුණායත්න 
පයණවිතාන නිශ ෝජය ඇමතිතුමා කි පු ආකාය ට  මුල් පනත් 

ශකටුම්පශත් සඳහන් කරුණු සිංශ ෝධන  කළාට පසාශසේ එ  
සම්මත කය ගැනීම පිිබඳව අපට ශලොකු ප්ර ාන ක් නැහැ. හැබැි  
අපට  ප්ර ාන  තිශබන්ශන්  ශම  ක්රි ාත්මක වන ශකොට 
ශකොශහොම ක්රි ාත්මක ශවි ෙ කි න කායණශ දීි .  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශපොලීිනශ  බැපත ර් එකක් 
ගිනි ගැනීම නිසා රුපි ල් ලක්ෂ්ඨ ශෙකකින් ශපොදු ශශපළවලට පාඩු 
වුණා  කි ලා පසුගි  කාලශ  ශපොදු ශශපළ පනත  ටශත් ශම් 

මශේ ළඟ ඉන්න ගරු ඩී.වී. චානක මන්ත්රීතුමා ඇතුළු මන්ත්රීවරු 
හ  ශෙශනක් ඇප  නැතුව පතමාන්් කයලා හිටි ා.  අපි  එල්ටීටීඊ  
ත්රසාතවාෙ  මඩින්න ත්රසාතවාෙ  වැළැක්වීශම් පනත හැදුවා. නමුත්  

ඒ පනත ඉල්ලපු හමුො බුශධි අිං ශ  නිලධාපතන් ත්රසාතවාදීන් බවට 
පත්  කයලා ඒ අ  ිනයගත කළ බව අපි ෙැක්කා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අශප් ලක්ෂ්ඨාමන්  ාපා 

අශකවර්ධන මැතිතුමා කි පු ආකාය ට අපට ත් ශම් ගැන  ම්කිින 
සැක ක් තිශබනවා. විශ ේෂ්ඨශ න්ම ඔබතුමන්ලාශේම 
ඇමතිවයශ ක් මැි  දනශ දී ඔබතුමන්ලාශේ ශ දකාශ  කයපු 
කාාව නිසාි  ඒ සැක  ඇතිවන්ශන්. නමුත් ශම් පනත් ශකටුම්පත 

ශගනා ගරු ඇමතිතුමි ශේ අයමුණ ඒක ශනොශවන්න පුළුවන්. 
නමුත් එතුමාශේ අයමුණ ඉතාම පැහැදලිි . ශසෞඛ්ය ඇමතිතුමා 
ශබොශහොම පැහැදලිව කි වා  "අපි නව පනත ශගනැල්ලා ඔ  

විපක්ෂ්ඨශ  කි වාරු ගහන ින පවශෙනා ඇතුළට ෙැම්මාට පසාශසේ 
ඡන්ෙ  ඉල්ලන විධි  බලා ගනිමු" කි ලා. ශම් සිංශ ෝධන ගැන 
අපට ප්ර ාන ක් ශනොතිබුණත් එවැනි ශෙ ක් ඇහුණාට පසාශසේ ශම් 

පනතට පක්ෂ්ඨ ශවන්න පුළුවන්ෙ කි න එක ප්ර ාන ක්. හිත 
ඇතුශළේ තිශබන්ශන් ශමොකක්ෙ  අවිංකව කි න්ශන් ශමොකක්ෙ 
කි න එක ගැන ඇත්තටම අපට ප්ර ාන ක් තිශබන නිසා තමි  අපි 

ශම් පනතට පක්ෂ්ඨව ඡන්ෙ  ශෙන්ශන් නැත්ශත් කි න කායණ   
පැහැදලි කයන්න ඕනෑ.  

අෙ මටත් උො ශවලා තිශබන තත්ත්ව  බලන්න. පසුගි  

කාලශ  මහනුවය ිනශධි ක් ඇති වුණා. ඒ ශවලාශ  ඒ හැම 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

තැනකටම ගිහිල්ලා ඒ ගැටුම් සමා කට පත් කයන්න අපි 
උත්සාහ කළා. ගරු යවු ා් හීමම් ඇමතිතුමාෙ  පතසා් බදුතදීන් 
ඇමතිතුමාෙ  ෙැන් මූලාසනශ  ිනටින  මීට සුළු ශමොශහොතකට ශපය 

සභාව ඇමතූ ඔබතුමාෙ සඳහන් කළ පපතද   ඒ ගැටුම් සමා කට 
පත් කයන්න අපි කටුතතු කළා.  හැබැි   ශහට දනශ  ත්රසාතවාදී 
කටුතතු විමර් න කාර් ාල ට මට  න්න ිනශධ ශවලා තිශබනවා. 

ඒ අයගළ  වළක්වන්න කටුතතු කයපු නිසා ෙැන් මාත් 
ත්රසාතවාදශ ක් බවට පත් ශවලා තිශබනවා. අපට නීති හෙන්න 
පුළුවන්. හැබැි   අපි මතක තබා ගන්න ඕනෑ ඒ නීති ක්රි ාත්මක 

කයශදී ශපොලීින  සහ අතයමැද න් ීමප ශෙශනක් ිනටින බව. 
ශශ පාලනඥ න්ට ශම් හයහා වැඩිපුය බල  පැවශයනවා. එවැනි 
වැඩිපුය බල ක් පැවරුශණොත් තීන්දු තීයණ ගන්නා පක්ෂ්ඨ  

ශමොකක්ෙ  ආණ්ඩුශ  ඉන්ශන් කවුෙ කි න එක ශනොශවි   ඒ 
හයහා පි ගැනීම් ිනශධ ශවන්න පුළුවන් කි න කායණ  අපි 
මතක තබා ගත ුතතුි .  

මුලදී ඉදපතපත් කළ පනත් ශකටුම්පතට අපි ින පව ශෙනා 

විරුශධ වුණා. නමුත් ෙැන් ඉදපතපත් කය තිශබන සිංශ ෝධන අනුව 
නඩු කටුතතු ඉක්මන් වීම පිිබඳව අප කිිනශවකුට ප්ර ාන ක් 
නැහැ. අප ින පවශෙනා ෙයන මත  ඒකි . හැබැි  ශම් නීති  

ක්රි ාත්මක කිරීම පිිබඳව අපට ප්ර ාන ක් තිශබනවා. ශම් පනත 
විතයක් ශනොශවි   ශපොදු ශශපළ පනත ශවන්න පුළුවන්  
ත්රසාතවාෙ  වැළැක්වීශම් පනත ශවන්න පුළුවන්  මූලය අපයාධ 

විමර් න පිිබඳ කටුතතු ශවන්න පුළුවන්  ශම්වා අපට විරුශධව 
භාවිත ශවලා තිශබන විධි ත්  ඔබතුමන්ලාශේ ඉදපත ශපශළේ 
ඇමතිවය ාශේ ඒ කාාවත්  නිසා තමි  ශම් පනතට සහශ ෝග  

ශෙන්න හිත පහල ශවන්ශන් නැත්ශත් කි න කායණ  මතක් 
කයමින්  මට කාා කිරීමට කාල  ශවන් කය දීම සම්බන්ධශ න් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට සාතුතිවන්ත ශවමින් 

මශේ කාාව අවසන් කයනවා. 

[අ.භා.).09] 
 

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (රාජය 

පරිපාලන හා ක මනාකරණ සහ නීතිය හා සාමය පිළිබා 
අමාතයු මා) 
(ேொண்புேிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  ேத்துே பண்டொர - அரச 

நிருவொக முகொமேத்துவ ேற்றும் சட்டமும் ஒழுங்கும் அமேச்சர்) 

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management and  Law and 
Order) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  1024 ජනවාපත 08වැනි ො ශම් 

යශට් හැට ශෙලක්ෂ්ඨ ක් ජනතාව අපට ඡන්ෙ  දුන්ශන් ශම් යශට් 

ශහොයකම්  අපයාධ අල්ලන්න කටුතතු කයන්න කි ලාි . අශප් 
ශපොලීින ත්  මූලය අපයාධ විමර් න ශකොට්ධාස ත් ශම් වැයද 
පිිබඳව සාවාධීන පරීක්ෂ්ඨණ කයලා  ෙැන් ීමපශෙශනකුට -19කට 

පමණ- අධිකයණශ  නඩු පවයා තිශබනවා. ඒ වාශේම එවැනි 
පරීක්ෂ්ඨණ කයලා  ලිපි ශගොනු වි ාල ප්රමාණ ක් නීතිපති උපශෙසා 
සඳහා  වා  තිශබනවා.   කාශගන්වත් ප  ි ගන්නවත්  කාටවත් 

ගහන්නවත්  ශශ පාලන වාින ගන්නවත් අශප් අ  කටුතතු කයලා 
නැහැ. 

අෙ ශම් විශ ේෂ්ඨ අධිකයණ පශධති  පිහිටුවන්න කටුතතු 
කයන්ශන් අධිකයණ කටුතතුවල තිශබන ප්රමාෙ  නිසාි . අපට 
ඡන්ෙ  දුන්නු හැට ශෙලක්ෂ්ඨ ක ජනතාව අෙ අපට ශචෝෙනා 
කයනවා  ශම් කටුතතු ප්රමාෙ වනවා  කි ලා. අපි ෙන්නවා  අශප් 
අධිකයණ ක්රි ාවලි  තුළ විශ ේෂ්ඨ ප්රමාෙ ක් තිශබනවා  කි ලා. 
මට මතකි   මා හිටපු 2999 ජනාධිපතිවයණ ශ දකාවකට ශවඩි 
ති ලා මශේ ශෙශෙනකු ඝාතන  කිරීශම් නඩුව අවසන් ශවන්න 

අවුරුදු 23ක් ගත වුණු බව. එශහම නම් ශම් නඩු විභාග කඩිනම් 
කිරීම සඳහා කවුරුත් කටුතතු කයන්න ඕනෑ.  ජනතා විමුක්ති 
ශපයමුශණ් 29 2 කැරැල්ල සම්බන්ධව විභාග කයන්න අපයාධ 
ුතක්ති විනි ාච  ශකොමිෂ්ඨන් සභාව පත් කයලා ශබොශහොම ශකටි 
කාල කින් ඒ සම්බන්ධශ න් තීන්දු දීලා අව ය නීතිම  පි වය 
ගත්තා. 29 8දී  විශ ේෂ්ඨ ජනාධිපති ශකොමිසමක් පත් කයලා එො 
ිනශධ වුණු විංචා දූෂ්ඨණ සම්බන්ධශ න් අව ය තීන්දු ගත්තා. ඒ 
නිසා තමි  අධිකයණ ඇමතිතුමි  ශම් විශ ේෂ්ඨ අධිකයණ පිහිටුවීශම් 
පනත් ශකටුම්පත ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදපතපත් කයලා 
තිශබන්ශන්. ඒකාබශධ විපක්ෂ්ඨශ  මන්ත්රීවරු  හිටපු ඇමතිවරු  
ශචෝෙනාවලට ලක් වුණු අ  ශම් පනත් ශකටුම්පතට විරුශධ වුණා. 
තමුන්නාන්ශසේලාශේ නිර්ශෙෝෂීභාව  ශබොශහොම ඉක්මනට ඔප්පු 
කයන්න ඕනෑ නම්  ශම් නඩු කටුතතු කඩිනම් වන එක 
තමුන්නාන්ශසේලාටත් ශහොඳි . තමන් නිවැරැද නම් ශම් අධිකයණ 
පිහිටුවාශගන තමුන්නාන්ශසේලාට ඉක්මනට නිෙහසා ශවන්න 
පුළුවන්. ඒ වාශේම  වැරැදකාය න්ට ඉක්මනට ෙඬුවම් ශෙන්න 
පුළුවන්. අශප් ආණ්ඩුව කාශගන්වත් පි ගන්ශන්වත්  කාටවත් 
අසාධායණ ක්වත් කයන්ශන් නැහැ. අශප් අගමැතිතුමාට විරුශධව 
ඉදපතපත් වුණු ශචෝෙනා ප්රිනශධිශ  විභාග කයන්න තයම් අශප් 
ආණ්ඩුව ශබොශහොම සාවාධීනව  ප්රජාතන්ත්රවාදීව කටුතතු කයලා 
තිශබනවා. තමුන්නාන්ශසේලාශේ කාලශ  ජනාධිපතිතුමාශේ 
කාර්  මණ්ඩල ප්රධානි කු අත්අඩිංගුවට ගන්න තබා අඩුම තයශම් 
ඒ ශකශනකුට කිට්ටු ශවන්නවත් බැපත වුණා. මැති ඇමතිවය කු 
ශනොශවි   අගමැතිවය කු ශනොශවි   මන්ත්රීවය කුශේ 
ශගෝල කුවත් ශපොලීිනශ න් අත් අඩිංගුවට ගන්න බැපත 
තත්ත්ව ක් තමි  තිබුශණ්. නමුත් අෙ ඒ සාවාධීනත්ව  තිශබනවා. 
අශප් යජශ  ජනාධිපතිතුමාශේ කාර්  මණ්ඩල  සම්බන්ධව  ඒ 
වාශේම ශ්රී ලිංකා මහ බැිංකු බැුමම්කය විංචාව සම්බන්ධව 
ශබොශහොම ප්රිනශධිශ  තමි  විභාග කයන්ශන්. මා අහනවා  
විපක්ෂ්ඨශ  මැති ඇමතිවරු ශම් අධිකයණ පිහිටුවනවාට භ  
වන්ශන් ඇි  කි ලා. අෙ නඩු 19කට වැඩි ප්රමාණ ක් ශගොනු 
කයලා අධිකයණ ට ඉදපතපත් කයලා තිශබනවා. ශම් කටුතතු 
ඉක්මන් කයන්නි  අපි ශම් කටුතතු කයන්ශන්.  

මා ප්රකා  කයන්න කැමැති නැහැ  මහ ජනතාවශේ මුෙල් 
ශකෝටි ප්රශකෝටි ගණන් විංචා කයපු ආකාය . අපි ඒවා ගැන තීන්දු 
ශෙන්ශන් නැහැ. අපි කි න්ශන් නැහැ  අසවලා ඒකට 
වැරැදකාය ා  කි ලා. ශම් අධිකයණ පශධති ට ගිහින් ඒවා ගැන 
කාා කයන්න පුළුවන්. තමුන්නාන්ශසේලාශේ කාලශ දී තමි  
අධිකයණ  දූෂ්ඨණ  කශළේ. අග්ර විනි ාච කායවපත  පැ  1(න් 
එි ට ෙමලා කිපත බත් කාපු ුතග ක් තිබුණා. නමුත් අෙ සාවාධීන 
අධිකයණ ශකොමිෂ්ඨන් සභා පිහිටුවා අධිකයණ ට ඒ බල  දීලා 
තිශබනවා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ශසේලා ශම් අධිකයණ පිහිටුවීම 
සම්බන්ධව කිිනම භ ක් සැක ක් ඇති කය ගන්න ඕනෑ නැහැ. 
තමුන්නාන්ශසේලාශේ නිවැරැදභාව  ඔප්පු කයන්න ශහොඳම 
අවසාාාවක් ලැබිලා තිශබනවා. හැට ශෙලක්ෂ්ඨ ක් ජනතාව අපට 
ඡන්ෙ  දුන්නු කායණා ඉෂ්ඨාට කයන්න අපට ශම් පනත් ශකටුම්පත් 
ඉදපතපත් කයන්න ිනශධ ශවලා තිශබනවා. ශම් නඩු සම්බන්ධශ න්  
අෙ වි ාල ලිපි ශගොනු සිංඛ්යාවක් තිශබනවා. තමුන්නාන්ශසේලාශේ 
කාලශ  ශමොනවාෙ කශළේ? අල්ලසා ශහෝ දූෂ්ඨණ ශචෝෙනා විමර් න 
ශකොමිසම වහලා ෙැම්මා. එහි පැමිිසලි තුන්ෙහසා ගණනක් තිබුණා. 
ඒ පැමිිසලි එකක්වත් විභාග කශළේ නැහැ. නීති  වහලා ෙැම්මා. 
අෙ එශහම ශනොශවි . අෙ අශප් යජ   ටශත් ශම් කටුතත්ත 
ශබොශහොම සාධායණව කයශගන  නවා. ඒකාබශධ විපක්ෂ්ඨශ  
මන්ත්රීවරුන්ට  විපක්ෂ්ඨශ  මන්ත්රීවරුන්ට මා කි නවා  සාධායණව 
ශම් පනත් ශකටුම්පතට පක්ෂ්ඨව ඡන්ෙ  ශෙන්න කි ලා. 
තමුන්නාන්ශසේලා ශම් පනත් ශකටුම්පතට පක්ෂ්ඨව ඡන්ෙ  
ශෙන්ශන් නැත්ශත්  "අපි කයපු වැරැද අහුශවි " කි ලා 
තමුන්නාන්ශසේලාට ශපොඩි කුකුසක් ඇති නිසාි . අධිකයණ 
ඇමතිතුමි  වි ාල කටුතත්තක් තමි  අෙ ශම් කයන්ශන්. ශම   
ශම් යශට් ජනතාව ඉල්ලපු ශෙ ක්.  
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[ගරු දළුම් අමුණුගම මහතා] 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අල්ලසට  දූෂ්ඨණ ට  විංචාවට  

අවනීති ට විරුශධව අෙ ශලෝක  පුයා රැල්ලක් ඇති ශවමින් 
තිශබනවා. ෙකුණු ශකොපත ාශ  පසු ගි  මැතිවයණශ දී ින  ට 
39ක් ඡන්ෙ  දීලා තිශබනවා  අල්ලසට දූෂ්ඨණ ට විරුශධව. 1024 
ජනවාපත 8වැනිො ශම් යශට් ජනතාව ඡන්ෙ  දුන්ශන්  මහින්ෙ 

යාජපක්ෂ්ඨ මහත්ම ාශේ ආණ්ඩුව ශපයළුශ  අල්ලසට  දූෂ්ඨණ ට  
අවනීති ට එශයහිවි . එශහම නම් අෙ ඒ සම්බන්ධශ න් කටුතතු 
කයන්න අපට අවසාාාව ශෙන්න. ඒ විතයක් ශනොශවි   පසු ගි  

ෙවසාවල  විපක්ෂ්ඨශ  මන්ත්රීවරු ශම් පිිබඳව පරීක්ෂ්ඨණ කයන 
නිලධාපතන්ට තර්ජන  කයපු හැටි අපි ෙැක්කා. ශමොනවෙ ශම් 
ශගොල්ශලෝ කි ශ ? "අපි එනකල් බලාශගන ඉන්න  පරීක්ෂ්ඨණ 

කයන නිලධාපතන්ට අපි ෙඬුවම් ශෙනවා" කි වා. ඒක ශනොශවි   
ප්රජාතන්ත්රවාෙ  කි න්ශන්. අපි තමුන්නාන්ශසේලාට කි නවා  
නීති ට අවනත ශවන්න කි ලා. අධිකයණ  විිනන් අශප් 

සාවාධීනත්ව  ආයක්ෂ්ඨා කයලා තිශබනවා. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීු මා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අමාතයතුමනි  ෙැන් කාල  අවසන්. 
 

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(ேொண்புேிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  ேத்துே பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
අපි තමුන්නාන්ශසේලාට කි නවා  සතය ට  අධිකයණශ  

සාධායණත්ව ට මුහුණ  ශෙන්න කි ලා.   වැරැදකා යශ ෝ ඇතුළට 
 වමු  එතශකොට නිවැයදකායශ ෝ නිෙහසා ශවි  කි මින් මශේ 
කාාව අවසන් කයනවා. ශබොශහොම සාතුතිි . 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීු මා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සාතුතිි . 

මීළඟට  ගරු තලතා අතුශකෝයල අමාතයතුමි . 

[අ.භා. ).2)] 

 

ගරු තලතා අු වකෝරල මහත්මිය (අධිකරණ හා 
බන්ධනාගාර ප්රතිසංසනකරණ අමාතයු මිය) 
(ேொண்புேிகு (திருேதி) தலதொ அத்துமகொரல - நீதி ேற்றும் 

சிமறச்சொமலகள் ேறுசீரமேப்பு அமேச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Justice 
and Prison Reforms) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  දීර්ඝ කාල ක් තිසාශසේ තිබුණු 
අව යතාවක් සහ ශබොශහෝ උෙවි  මහන්ින වුණු වැඩ කටුතත්තක් 

අවසන් කය පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදපතපත් කයන්න අවසාාාව සලසා 
දීම ගැන මම ප්රාමශ න්ම සාතුතිවන්ත ශවනවා. ඒ වාශේම අෙ 
ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨශ නුත් - 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීු මා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ශම් අවසාාාශ දී ගරු කාානා කතුමා 
මූලාසන ට පැමිශණනවා ඇති. 

 
අනු රුව ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මූලාසනවයන් ඉවත් 

 දවයන්  ගරු කාානායකු මා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ேொண்புேிகு முஜிபுர் ரஹுேொன் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்  

தமலமே வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. MUJIBUR RAHUMAN left the Chair, and  
THE HON. SPEAKER   took the Chair. 

ගරු තලතා අු වකෝරල මහත්මිය  
(ேொண்புேிகு (திருேதி) தலதொ அத்துமகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු කාානා කතුමනි  අෙ ෙවශසේ ඉතාමත් වැෙගත් සිංශ ෝධන 

පනත් ශකටුම්පත් තුනක් ඉදපතපත් කය තිශබන අවසාාාශ  ආණ්ඩු 
පක්ෂ්ඨශ න් ශමන්ම විපක්ෂ්ඨශ නුත් ඉතාම වටිනා කි න අෙහසා 

ප්රකා  වුණා. ඒ ින පවම ශෙනාට මශේ සාතුති  පුෙ කයනවා.  
සමහය අ  ශනොශ කුත් විධි ට ශමම පනත් ශකටුම්පශත් අඩු 
පාඩුකම් ශසො න්නට උත්සාහ කළා. ඒ වාශේම සමහය අ  කුමක් 

ශහෝ ශහේතුවක් නිසා ශම් පිිබඳව භ ක් ඇතිව කාා කළාෙ කි ලා 
මම ෙන්ශන් නැහැ. සමහය අ  ශමහි ශනොතිබුණු කරුණු 
පිිබඳවත් ශනොශ කත් විධිශ  අෙහසා ප්රකා  කළා. 
විශ ේෂ්ඨශ න්ම සමහය අ  කි වා  අධිකයණ පිහිටුවන විට ඒක 

අනාගත ටත් බලපානවා කි ාල. ඒ වාශේම සමහය අ  කි වා  
ගරු අගමැතිතුමාශේ ඉඳලා ඇමතිවරු ගණනාවකට විරුශධව 
අල්ලසා ශහෝ දූෂ්ඨණ ශචෝෙන විමර් න ශකොමිෂ්ඨන් සභාවට පැමිිසලි 

ඉදපතපත් කය තිශබනවා කි ලා. මශේ නමත් කි වා. අපි ෙන්නවා  
ගරු අගමැතිතුමා ඇතුළු අශප් මන්ත්රීවරු ගණනාවකට විරුශධව 
පැමිිසලි ඉදපතපත් කයමින් ඒ ෙවසාවල "ශටොප් ශටන්" කි ලා 

මාධය ජවනිකාවක් කළා. ගරු යිංජිත් මශදුම බණ්ඩාය ඇමතිතුමා 
කි වා වශේ  අොළ විධි ට නීති  ක්රි ාත්මක කයන්න අෙ ඕනෑම 
ශකශනකුට නිෙහසක් තිශබනවා. ශමොකෙ  අධිකයණ  අෙ 

සාවාධීනව කටුතතු කයනවා.  ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවසාාා 
සිංශ ෝධන  මන්න් සාවාධීන ශකොමිෂ්ඨන් සභා පහ ක්රි ාතමක 
කයලා ඒවාට අව ය  ක්ති  ලබා ශෙන්න අෙ උපපතම ව ශ ක් 
කටුතතු කය තිශබනවා. අෙ අපිට නියන්තයශ න්ම ඇශහන ශෙ ක් 

තමි   අෙ ශපොලිසා නිලධාපතශ ක්වත් මාරු කයන්න බැහැි  කි න 
එක. ඒකට ශහේතුව තමි   එො ෙහනවවැනි ආණ්ඩුක්රම වයවසාාා 
සිංශ ෝධන   ටශත් අව ය ශවනසාකම් කයපු එක. නමුත්  සමහය 

අ  තවමත් ශම් වා පිිගන්න කැමැති නැහැ. 
 

ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමි නි  ඔබතුමි ට තව විනාඩි ශෙකක් තිශබනවා. 
 

ගරු තලතා අු වකෝරල මහත්මිය  
(ேொண்புேிகு (திருேதி) தலதொ அத்துமகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ශහොඳි   ගරු කාානා කතුමනි. මම කනගාටුශවන් වුණත් 

කි න්නට ඕනෑ කායණ ක් තිශබනවා  ගරු කාානා කතුමනි.   
ඔබතුමාශේ සභාපතිත්වශ න් පැවැත්ශවන වයවසාාා සභාශ  
කුහකශ ෝ ඉන්නවා කි ලා කි වා. එතශකොට ශශ පාලන 

අධිකාපත  හැරුණාම ඒ.ටී. ආපත යත්න මහත්ම ා  යාධිකා 
කුමායසාවාමි මහත්මි   ඒ වාශේම හිටපු නීතිපති ශිකලි අසීසා 
වාශේ අ  කුහකශ ෝෙ කි ලා මම අහනවා. අෙ විපක්ෂ්ඨශ  

වාඩිශවලා ඉන් න ශජෝන් ශසශනවියත්න මහත්ම ාත් එහි 
සාමාජිකශ ක්. ඒ වාශේම විජ ොස යාජපක්ෂ්ඨ ඇමතිතුමාත් එහි 
සාමාජිකශ ක්. එො ශියානි බණ්ඩායනා ක මැතිනි ට කළා 
වාශේ    සයත් ශ්ොන්ශසේකා මැතිතුමාට කළා වාශේ එවැනි ශශවල් 

කයන බලාශපොශයොත්තුශවන් තමි  ශම් හැම එක්ශකනාම වැඩ 
කයන්ශන් කි ලා සමහය අ  හිතාශගන ඉන්නවා. 

අපි විශ ේෂ්ඨශ න්ම කි න්නට ඕනෑ   ජනතාව  බදු ශගවන 

මුෙල් සම්බන්ධශ න් වගීමමක් ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට වාශේම අපි 
114 ශෙනාටම තිශබනවා කි ලා. ඒවා නාසාති කළා නම්  
ඒවාශ න් ශසොශහොන් හැදුවා නම්  එශහම නැත්නම් ඒවා ශවන 

ශවන ශශවල්වලට පාවිච්චි කළා නම්  300ක්  (00ක්  400ක් පිපතස 
අයශගන පිට යට  න්න ගි ා නම්  ඒවාශ න් ශවනත් ශශවල් කළා 
නම්  ඒ හැම එකක් ගැනම ශසො ා බැලීශම් අි ති  තිශබනවා 

වාශේම ඒවාට නීති  ක්රි ාත්මක කිරීශම් අි ති ත් තිශබනවා. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගරු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(ேொண்புேிகு விேல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විමල් වීයවිං  මැතිතුමා. 
 

ගරු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(ேொண்புேிகு விேல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු ඇමතිතුමි ශේ කාාශ දී කි වා 300ක්  (00ක්  400ක් 
පිපතස අයශගන යට  නවා කි ලා.  නමත්රීපාල ිනපතශසේන 
ජනාධිපතිතුමාට එශහම කි න එක සාධායණ නැහැ කි ලා මම 
හිතනවා. 

 

ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
That is not a point of Order. Hon. (Mrs.) Thalatha 

Atukorale, you go ahead.  
 

ගරු තලතා අු වකෝරල මහත්මිය  
(ேொண்புேிகு (திருேதி) தலதொ அத்துமகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඒක අපි ෙන්නවා.  ඔබතුමා වැෙගත් විධි ට ඔශහොම වාඩිශවලා 

හිටි ා නම් ශහොඳි  කි ලා මම හිතනවා. ගරු කාානා කතුමනි  
ශම් පනත් ශකටුම්පත ඉදපතපත් කයන්ශන් ශවන කිිනම ශශකට 
ශනොශවි . අධිකයණ සිංවිධාන පනතට ශම් ශවනසාකම් 
ශගනැල්ලා  අෙ සාථිය ්රිපුශගල අධිකයණ පිහිටුවන්ශන් ගරු 
අග්රවිනි ාච ාකායතුමාශේ අනුමැතිශ න්. ශපත්සම් හතක් ොලා 
අධිකයණ ට ගිහිල්ලා  නවත්වන්න බැපතශවච්ච එකක් තමි  අෙ ඒ 
අව ය සිංශ ෝධන කයලා අපි ශම් ගරු සභාවට ඉදපතපත් කයන්ශන්. 
විශ ේෂ්ඨශ න්ම ශම් සම්බන්ධශ න් අෙ යශට් ශලොකු මත ක් 
ඇතිශවලා තිශබනවා. ඒ  මත  තමි  අපි ශහොරු ගැන කි වාට 
තවම ශහොරු ඇල්පවශ  නැහැ කි න කායණ . අෙ බැුමම්කය 
විංචාවක් ගැන ශචෝෙනා කයන අ ශගන් මා අහන්න කැමැතිි    
පවතින තමන්ශේම ආණ්ඩුවක ශචෝෙනා ලබා තිශබන අ   
ඉතිහාසශ  ඉඳලා තිශබනවාෙ කි ලා. අෙ ඒ සම්බන්ධශ න් 
ශෙන්ශනක් බන්ධනාගායගත කයලා තිශබනවා. අර්ජුන 
මශහේන්ද්රන්ව ශගන්වන්ශන් නැත්ශත් ඇි  කි ලා අහන අ ට 
අමතක ශවලා තිශබනවා  උෙ ිංග වීයතුිංග ගිහිල්ලා ඩුබාි  යශට් 
හැිංන්ලා ඉන්න බව. අර්ජුන මශහේන්ද්රන්ටත් එක නීති    ඒ වාශේම 
උෙ ිංග වීයතුිංගටත් එකම නීති  කි න එක අපි මතක් කයන්නට 
ඕනෑ  ගරු කාානා කතුමනි. 

 

ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමි   ෙැන් කාාව අවසාන කයන්න. 
 

ගරු තලතා අු වකෝරල මහත්මිය  
(ேொண்புேிகு (திருேதி) தலதொ அத்துமகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඒ ෙවසාවල ශබොශහොම අමාරුශවන් එක්ශකශනක් කාා කළා  

ආනන්ෙ ශසනයත් ෙ  ශසේෙය ෙ කි න ශකශනකුශේ නඩුවක් ගැන. 
පුශගලි න්ශේ නඩු සම්බන්ධශ න් අපට කිින වගීමමක් ශහෝ 

අව යතාවක් නැහැ. ශම්ක කිින ශකශනකුශගන් ශශ පාලන 
ව ශ න් පිගන්නවත්  කිින ශකශනකු ඉලක්ක කයශගන ශහෝ 
ඉදපතපත් කයන ශහෝ පිහිටුවන අධිකයණ ක් ශනොශවි  කි න එක 

මම වගීමශමන් ප්රකා  කයනවා.  

නනතික කටුතතු (දූෂ්ඨණ විශයෝධී  සහ මාධය  පිිබඳ ආිංශික 

අධීක්ෂ්ඨණ කායක සභාශ  ගරු සභාපති අජිත් මාන්නප්ශපරුම 
මන්ත්රීතුමා සහ එහි ින පවම සාමාජික න් ශම් සඳහා වි ාල 
මහන්ින කින් පසුගි  කාල  පුයා වැඩ කළා. ඒ වාශේම  නීතිපති 
ශෙපාර්තශම්න්තුව  නීති ශකටුම්පත් ශෙපාර්තශම්න්තුව සහ 

අධිකයණ අමාතයාිං ශ  නිලධාපතන් ශම් පනත් ශකටුම්පතට 
වි ාල ො කත්ව ක් ලබා ශෙමින් ශම් සඳහා මහන්ින වුණා. 
ශගොඩක් ශවලාවට කි න කි න ශශවල් ශවනසා කයන්න  ආපසු 

හෙන්න ශවශහස ශවමින්  අධිකයණ ට ශපත්සම් ඉදපතපත් 
කයනශකොට ඒවාට මුහුණ ශෙමින්  ශම් හැම කටුතත්තකදීම 
සහශ ෝග  ෙැක්වූ ඒ ින පව ශෙනාටම සාතුතිවන්ත වනවා.  ඒ 

වාශේම කුහකකමට හපත අෙ දන අෙහසා ප්රකා  කයපු ඒ ින පව 
ශෙනාටත් සාතුතිවන්ත ශවනවා.  මට අවසාාාව ලබා දීම පිිබඳව 
ගරු කාානා කතුමාටත් සාතුතිවන්ත ශවමින් මශේ කාාව අවසන් 

කයනවා.  

 

ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහොම සාතුතිි   ගරු ඇමතිතුමි . 

අෙ දන පනත් ශකටුම්පත් තුනක් සම්බන්ධශ න් අපට තීයණ 
ගන්න තිශබන නිසා මම පළමුශවන්ම සභාශ  අනුමැති  ඉල්ලා 

ිනටිනවා  තව විනාඩි කිහිප ක් අමතයව ලබා ගැනීම සඳහා. 
කාලශ ලාව ලබාශෙන්න සභාව එකඟෙ? 

 
ගරු මන්ත්රීවරු  
(ேொண்புேிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 

 
ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අධිකයණ සිංවිධාන (සිංශ ෝධන  පනත් ශකටුම්පත ශෙවැනි 

වය කි වීම සභාව එකඟෙ? 

 
ගරු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(ேொண்புேிகு விேல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Divide! 
 
වබදුම් සීනුව නාද වී අවසන් වුණාට පසු- 
பிொிவுேணி ஒலித்து ஓய்ந்த பின்- 

At the conclusion of the division bell - 

 
ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙැන් ගරු මන්ත්රීවරු ඡන්ෙ  ප්රකා  කිරීශම් අවසාාාව. The 

Voting is in progress.  
 

වම් අවසනාාවේදී ්න්දය දීම ආරම්භ වකරිණි. 
(இச்சந்தர்ப்பத்தில் வொக்தகடுப்பு ஆரம்பேொனது) 

(At this stage, the Voting commenced.) 
 

ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කිින ම් මන්ත්රීවය කුට තම ඡන්ෙ  ප්රකා  කිරීමට  ම් 
අපහසුතාවක් තිශබනවා නම්  කරුණාකය අත උසාසන්න. 

Anybody who finds it difficult, please raise your hand. 
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There seems to be a few of them:  Hon. Gamini Lokuge, 

Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane, Hon. Salinda 
Dissanayake, Hon. K. Thurairetnasingam and the Hon.  D.M. 
Swaminathan. ගරු වී.එසා. යාධක්රිෂ්ඨානන් යාජය අමාතයතුමාටත් 
ඡන්ෙ  ප්රකා  කිරීමට  ම් අපහසුතාවක් තිශබන බව ශපනී  නවා. 

Have the others voted?  The names will appear on the digital 
screen. - [Interruption.] ගරු සාලින්ෙ දසානා ක මන්ත්රීතුමාටත් 
ඡන්ෙ  ප්රකා  කිරීශම් අපහසුතාවක් තිශබන බව ශපනී  නවා. 

ඔබතුමා ඡන්ෙ  ශෙන්ශන් ශමම ශකටුම්පතට පක්ෂ්ඨවෙ  විරුශධවෙ? 

 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு சொலிந்த திசொநொயக்க) 

(The Hon. Salinda Dissanayake) 

විරුශධව. 

 
ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතුමා ඡන්ෙ  ශෙන්ශන් විරුශධව.  ගරු තුශයි ශයත්නිනිංහම් 
මන්ත්රීතුමනි  are you for or against?  

 
ගරු ක. ු වරයිවරත්නසිංහම් මහතා 
(ேொண்புேிகு  க. துமரதரட்ணசிங்கம்) 

(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
ஆம். 

 

ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Hon. D.M. Swaminathan, are you for or against this 

Bill? 
 

ගරු ඩී.එම්. සනවාමිනාදන් මහතා  
(ேொண்புேிகு டி.எம். சுவொேிநொதன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
For. 

 

ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ගාමිණී ශලොකුශේ මන්ත්රීතුමා  are you for or against? 
 
ගරු ගාමිණී වලොකුවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு கொேினி தலொக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

විරුශධි . 
 

ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු (ආචාර්   බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමා පක්ෂ්ඨෙ  
විරුශධෙ? 

 
ගරු (ආ්ාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

විරුශධි . 
 

්න්දය ප්රකාශ් කිරීවමන් පසුව- 
வொக்தகடுப்பின் பின் -  

On conclusion of the Voting - 

ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

The names have appeared. කරුණාකය ඔබතුමන්ලා ෙැන් 
ඩිජිටල් පුවරුශ  සඳහන් වන නම් ටික බලන්න. 

 
 

වම් අවසනාාවේ පහත සාහන් නම් සභා ගර්භවත ඇති ඩිජිටල් 
පුවරුවේ ප්රදර්ශ්නය වකරිණි. 

(இவ்மவமளயில், கீழ்வரும் தபயர்கள் சபொேண்டபத்திலுள்ள 

டிஜிற்றல் திமரயில் கொண்பிக்கப்பட்டது) 
(At this stage, the following names appeared on the digital screen 

in the Chamber.) 
 

විදුත් ්න්ද විමසීම අනුව පහත දැක්වවන පරිදි - පක්ෂව  117: 
විරුද්ධව 50: වැ කී සිටි 0 යනුවවන් වබදුවණ්ය. 

இலத்திரனியல் வொக்தகடுப்பு முமறக்கிணங்க பொரொளுேன்றம் 

பிொிந்தது: சொர்பொக 117; எதிரொக 50; சமூகேின்மே 0. 

According to Electronic Voting, Parliament divided: Ayes 117: 
Noes 50: Abstain 0. 

 

G 001. Sarath Amunugama    Yes  

G 002. Mangala Samaraweera    Yes  

G 003. Nimal Siripala de Silva    Yes  

G 004. Gamini Jayawickrama Perera   Yes 

G 005. John Amaratunga    Yes 

G 006. Lakshman Kiriella    Yes  

G 007. Ranil Wickremesinghe    Yes  

G 009. Gayantha Karunatileka    Yes  

G 011. Rajitha Senaratne    Yes  

G 012. Rishad Bathiudeen    Yes  

G 014. Sajith Premadasa    Yes  

G 015. Malik Samarawickrama   Yes 

 G 017. Tilak Marapana    Yes  

G 018. Mahinda Samarasinghe    Yes  

G 019. Wajira Abeywardana    Yes 

G 022. S.B. Nawinne     Yes  

G 023. Field Marshal Sarath Fonseka   Yes  

G 024. Patali Champika Ranawaka   Yes  

G 025. Mahinda Amaraweera    Yes  

G 026. Navin Dissanayake    Yes  

G 028. Duminda Dissanayake    Yes  

G 029. Wijith Wijayamuni Zoysa   Yes  

G 030. P. Harrison     Yes 

G 031. R.M. Ranjith Madduma Bandara   Yes  

G 032. Wijeyadasa Rajapakshe    Yes  

G 033. Arjuna Ranatunga    Yes  

G 034. Palany Thigambaram    Yes  

G 035. Chandrani Bandara    Yes  

G 036. Thalatha Atukorale    Yes  

G 037. Akila Viraj Kariyawasam   Yes  

G 039. Abdul Haleem    Yes  

G 040. Sagala Ratnayake    Yes  
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G 041. Harin Fernando    Yes  

G 042. Daya Gamage     Yes  

G 043. Faiszer Musthapha    Yes  

G 044. Ravindra Samaraweera    Yes  

G 046. Piyasena Gamage    Yes  

G 047. Lakshman Senewiratne    Yes  

G 048. V.S. Radhakrishnan    Yes  

G 051. Niroshan Perera    Yes  

G 052. Ruwan Wijayawardene    Yes  

G 054. Mohan Lal Grero    Yes  

G 055. A.D. Premadasa   Yes  

G 056. Vijayakala Maheswaran    Yes  

G 059. Wasantha Aluwihare    Yes 

G 060. Eran Wickramaratne   Yes  

G 063. Ajith P. Perera    Yes  

G 064. Weerakumara Dissanayake   Yes  

G 065. Muthu Sivalingam    Yes  

G 066. Ameer Ali Shihabdeen    Yes  

G 067. Lasantha Alagiyawanna    Yes  

G 068. Indika Bandaranayake    Yes  

G 071. Dunesh Gankanda    Yes  

G 072. Anoma Gamage    Yes  

G 074. Ashok Abeysinghe    Yes  

G 075. H.M.M. Harees    Yes 

G 076. Karunarathna Paranawithana   Yes  

G 077. H.R. Sarathie Dushmanth   Yes  

G 078. Palitha Kumara Thewarapperuma  Yes  

G 079. Manusha Nanayakkara   Yes  

G 080. J.C. Alawathuwala    Yes  

G 081. Seyed Ali Zahir Moulana    Yes  

G 082. Lucky Jayawardana    Yes  

G 083. Vadivel Suresh    Yes  

G 084. Edward Gunasekara   Yes  

G 085. M.S. Thowfeek    Yes  

G 086. Ananda Kumarasiri   Yes  

G 087. Ranjith Aluvihare   Yes 

G 088. Abdullah Mahrooff    Yes  

G 089. Sirinal de Mel     Yes  

G 090. Anura Sidney Jayarathne    Yes  

G 091. K.K. Piyadasa     Yes  

G 092. Lakshman Ananda Wijemanne   Yes 

G 093. A.A. Wijethunga    Yes  

G 094. Buddhika Pathirana    Yes  

G 095. Ajith Mannapperuma    Yes  

G 096. Nalin Bandara Jayamaha    Yes  

G 097. Hector Appuhamy    Yes  

G 099. Thushara Indunil Amarasena   Yes  

G 100. A. Aravindh Kumar    Yes  

G 102. Ashoka Priyantha    Yes  

G 104. Nalaka Prasad Colonne    Yes  

G 105. Chandima Gamage   Yes  

G 106. Kavinda Heshan Jayawa   Yes  

G 107. Mylvaganam Thilakarajah   Yes  

G 108. Ravi Karunanayake    Yes  

G 110. Mohamed Navavi    Yes  

G 111. Sujith Sanjaya Perera    Yes  

G 112. Hirunika Premachandra   Yes  

G 113. Bandula Lal Bandarigoda   Yes  

G 114. M. Ibrahim Mohammad Mansoor   Yes  

G 115. S.M. Marikkar    Yes  

G 116. Imran Maharoof    Yes  

O 007. Mavai S. Senathirajah    Yes 

O 013. Dinesh Gunawardana   No  

O 016. Wimal Weerawansa   No  

O 017. Vasudeva Nanayakkara    No  

O 021. Selvam Adaikkalanathan    Yes  

O 025. Seeniththamby Yoheswaran   Yes  

O 026. S. Shritharan     Yes  

O 028. M.A. Sumanthiran    Yes  

O 029. Gamini Lokuge    No  

O 030. C.B. Ratnayake    No  

O 031. Mahinda Yapa Abeywardena   No  

O 032.Keheliya Rambukwella    No  

O 033. Kumara Welgama    No  

O 035. Johnston Fernando    No  

O 036. Chandrasiri Gajadeera    No  

O 038. A.D. Susil Premajayantha   No  

O 044. I. Charles Nirmalanathan    Yes  

O 045. S. Viyalanderan    Yes  

O 046. Gnanamuthu Srineshan   Yes  

O 047. Shanthi Sriskandarasa    Yes  

O 048. S. Sivamohan    Yes  

O 049.S.M. Chandrasena    No  

O 050. Mahindananda Aluthgamage   No  

O 051. Piyankara Jayaratne    No  

O 052. Rohitha Abeygunawardana   No  

O 053. Premalal Jayasekera    No  

O 055. Duleep Wijesekara    No  

O 056. S.C. Mutukumarana    No  

O 057. Lakshman Yapa Abeywardene   No  

O 058. Chandima Weerakkody    No 

 O 060. Susantha Punchinilame    No  

O 062. Ishak Rahuman    Yes  

O 063. Mujibur Rahuman    Yes  

O 064. Harshana Rajakaruna    Yes  

O 065. Arundika Fernando    No  

O 066. Nimal Lanza     No  

O 067. Wimalaweera Dissanayaka   No  

155 156 

[ගරු කාානා කතුමා 



2018 මැි  09  

O 068. Jayantha Samaraweera    No  

O 069. P. Udayashantha Gunasekara  No  

O 070. Dilum Amunugama    No  

O 071. Mohan Priyadarshana De Silva  No  

O 072. T. Ranjith De Zoysa    No  

O 073. Ramesh Pathirana    No  

O 074. Vijitha Berugoda   No  

O 077. Thilanga Sumathipala    No  

O 078. Sudarshini Fernandopulle   No  

O 079. Lakshman Wasantha Perera   No  

O 080. Tharanath Basnayake    No  

O 081. Jayampathy Wickramaratne   Yes  

O 082. Thusitha Wijemanna    Yes 

O 083. Rohini Kumari Wijerathna   Yes  

O 084. Chaminda Wijesiri    Yes  

O 086. Janaka Wakkumbura    No  

O 088.Thenuka Vidanagamage    No  

O 089. Shehan Semasinghe   No  

O 090. Kanaka Herath   No  

O 091. Udaya Prabhath Gammanpila  No  

O 092. D.V. Chanaka     No  

O 093. Sisira Jayakody    No  

O 095. Piyal Nishantha De Silva   No  

O 096. Sanath Nishantha Perera   No  

O 101. Heshan Withanage    Yes  

O 103. Chathura Sandeepa Senaratne   Yes  

O 104. Wijepala Hettiarachchi    Yes  

O 105. Mohamadu Nazeer    Yes  

O 109. S. Premarathna    No  

O 110. Tharaka Balasuriya    No  

O 111. K. Kader Masthan    Yes  

O 116. Indika Anuruddha Herath   No  

O 043. Kaveendiran Kodeeswaran   Yes  

O 112. Prasanna Ranatunga    No  

O 113. Prasanna Ranaweera    No  

O 114. Angajan Ramanathan    Yes  

O 115. Kanchana Wijesekara    No 

 

    Electronic Voting Results 

 YES  117  
 NO   50  
 ABSTAIN  00 

 
ගරු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(ேொண்புேிகு விேல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
 

නැඟී සිටිවතය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විමල් වීයවිං  මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා ඡන්ෙ  ප්රකා  කශළේ 
නැශෙ? 

 
ගරු මන්ත්රීවරු  
(ேொண்புேிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 

එතුමා ප්රමාෙ ශවලා ආශ . 

 
ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඡන්ෙ  ප්රකා  කිරීම අවසන් වූ පසු  ම් මන්ත්රීවය කු සභා 
ගර්භ ට පැමිිස ශහොත් සාාාවය නිශ ෝග අනුව නැවත ඡන්ෙ  
ප්රකා  කිරීම අපහසු වනවා. [බාධා කිරීමක්] අපි ෙැන් ඔබතුමන්ලා 

ින පවශෙනාශේ ඡන්ෙ  සටහන් කය ශගන අවසන්. 

Order, please!  විෙුත් ඡන්ෙ විමසීම අනුව ශමම පනත් 
ශකටුම්පතට පක්ෂ්ඨව ඡන්ෙ  දුන් සිංඛ්යාව 22 ි ; විරුශධව  40ි . 
නැඟී ිනට පක්ෂ්ඨව  ඡන්ෙ  දුන් සිංඛ්යාව 01ි .  නැඟී ිනට විරුශධව 

ඡන්ෙ  දුන් සිංඛ්යාව 01ි .   ගරු ගාමිණී ශලොකුශේ මන්ත්රීතුමාශේ 
ඡන්ෙ  ප්රකා  කිරීමත් සටහන් ශවලා තිශබනවා. ඒ අනුව පනතට 
පක්ෂ්ඨව මුළු ඡන්ෙ සිංඛ්යාව 229ි ; විරුශධව 41ි .   

 
 
පනත් වකටුම්පත ඊට අනුකූලව වද වන වර කියවන ලදී.   
அதன்படி,   சட்டமூலம் இரண்டொம் முமறயொக ேதிப்பிடப்பட்டது. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
 

මු  ප වන වයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
''පනත් වකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිවම්න්ු  කාරක සභාවකට 

පැවරිය ුතු  ය.'' -[ගරු තලතා අු වකෝරල මහත්මිය] 
 

 

தீர்ேொனிக்கப்பட்டது. 

"சட்டமூலம் முழுப் பொரொளுேன்றக் குழுவுக்குச் சொட்டப் 

படுேொக"  [ேொண்புேிகு (திருேதி) தலதொ அத்துமகொரல] 
 

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

- [The Hon.  Thalatha Atukorale.] 

 
 
කාරක සභාවවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගරු  කාානායකු මා  මූලාසනාරූඪ විය.] 
 

 

குழுவில் ஆரொயப்பட்டது. 

[ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள் தமலமே வகித்தொர்கள்.] 
 

 
Considered in Committee. 
[The HON.  SPEAKER  in the Chair.] 
 
 

1 වන වගන්තිය,  පනත් වකටුම්පවතහි  වකොටසක් හැටියට තිබිය 
ුතු යයි නිවයෝග කරන ලදී. 

 

 

1ஆம் வொசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்க மவண்டுதேனக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

 
Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 
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2 වන වගන්තිය.- (1978 අංක 2 දරන පනතට  
12අ, 12ආ සහ 12ඇ වන අලුත් වගන්ති ඇු  ත් 

කිරීම.) 
வொசகம் 2. - (1978ஆம் ஆண்டின் 2ஆம் இலக்கச் 

சட்டத்தில் 12அ, 12ஆ ேற்றும் 12இ என்னும் புதிய 

பிொிவுகமள உட்புகுத்துதல். )  
CLAUSE 2.- (Insertion of new sections 12A, 12B and 12C in Act, 

No. 2 of 1978) 

 
ගරු තලතා අු වකෝරල මහත්මිය  
(ேொண்புேிகு (திருேதி) தலதொ அத்துமகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම පහත සඳහන් සිංශ ෝධන ඉදපතපත් 

කයනවා:  
 

(1) "2 වන පිටුශ ,     11 වන ශප්ිශ  ිනට 12 වන ශප්ි  ෙක්වා ශප්  ි(ඒ 
ශප්ි ශෙකෙ ඇතුළුව  ඉවත් කය පහත ෙැක්ශවන ශකොටස ආශශ  
කයන්න:-  

 

21.අ. (2  (අ  ශවනත්  ම් ලිඛිත නීති ක 
කුමක් සඳහන් වුව ෙ, ආණ්ඩුක්රම 
වයවසාාාශ  24(ග වයවසාාාව මන්න් 
පළාතක් සඳහා පිහිටුවනු ලැබූ 
මහාධිකයණ  විිනන්, ආණ්ඩුක්රම 
වයවසාාාශ  154ග වයවසාාාශ  (3  වන 
අනුවයවසාාාශ  (ඇ   ශේෙ  ප්රකායව, ශම් 
පනශත් හ  වන උපශල්ඛ්නශ  නි ාචිතව 
ෙක්වා ඇති මුලයම  සහ ආර්ථිකම  වැයද 
සහ එවැනි  ම් වයෙක් ිනදු කිරීශම්  
ක්රි ාවලි  තුළදී කයනු ලබන ශවනත්  ම් 
වයෙක් සම්බන්ධශ න්  ම් තැනැත්ශතකුට  
එශයහිව  අධිශචෝෙනා මත පවයනු ලබන  
අපයාධ නඩු, (4) වන උපවගන්තිශ  
විධිවිධානවලට  ටත්ව ලිඛිත නීතිශ  
විධිවිධාන සලසාවා ඇති ආකාය ට (ශමහි 
මින්මතු "සාථිය ්රිපුශගල මහාධිකයණ " 
 නුශවන් සඳහන් කයනු ලබන  අග්ර 
විනි ාච කායවය ා විිනන් නම් කයනු ලබන 
එකවය විනි ාච ාස නාරූඪ වන ශ්රී ලිංකා 
ජනයජශ  මහාධිකයණශ  විනි ාච කාය 
වය න් තිශෙශනකුශගන් සමන්විතව, විභාග 
කිරීම, නඩු විභාග කිරීම සහ තීයණ  කිරීම 
කළ ුතතු . 

 (ආ  අමාතයවය ා විිනන් අග්ර විනි ාච කායවය ාශේ  එකඟත්ව  
ඇතිව ගැස ට් පත්රශ  පළ කයනු ලබන නි ම න් මන්න්  ඒ 
සාථිය ්රිපුශගල මහාධිකයණශ  අධිකයණ සිංඛ්යාව වැඩි 
කයනු ලැබි  හැකි .' "; 

 (2) " 2 වන පිටුශ , 22වන ශප්ිශ  ින ට 19 වන ශප්ි  ෙක්වා ශප්  ි(ඒ 
ශප්  ි ශෙකෙ ඇතුළුව  ඉවත් කය පහත ෙැක්ශවන ශකොටස ආශශ  
කයන්න: 
 

'(2) (අ  ශවනත්  ම් ලිඛිත නීති ක පටහැනිව කුමක් සඳහන්  
වුවෙ, - 

 

(i)  ම් තැනැත්ශතකු විිනන්  ශ්රී ලිංකාව  ඇතුළත සම්පූර්ණශ න් 
ශහෝ ශකොටසක් ශහෝ ිනදු කයන ලෙ; ශහෝ  

(ii) ශ්රී ලිංකාශ  පුයවැින කු  විිනන්,  ශ්රී ලිංකාශ  ශශ  සීමාශවන් 
පිටත කිනම්  සාාාන කදී වුව ෙ, නැතශහොත් කවය  වූ ශහෝ 
වර්ග ක  ම් නැවක ශහෝ  ම් ගුවන්  ාන ක       
නැතශහොත් එබුම  ම් නැවක් ශහෝ ගුවන්  ාන ක්  
සම්බන්ධශ න් ිනදු කයන ලෙ, 

 

(1) වන උපවගන්තිශ  සඳහන් කය ඇති  වයෙක් සම්බන්ධශ න් 
සාථිය   ්රිපුශගල මහාධිකයණ ට අධිකයණ  බල  තිබි  ුතතු .  

  (ආ  හ  වන උපශල්ඛ්නශ  සඳහන් කය ඇති වැයද 
සම්බන්ධශ න් ශවනත්  ම් අධිකයණ කට ඇති 
අධිකයණ බල  අඛ්ණ්ඩව බලාත්මකව පවතින බව,  
සැක දුරු කිරීම සඳහා ශමි න් ප්රකා  කයනු ලැශක. ' ";  

(3   1 වන පිටුව 1 වන ශප්ිශ  ිනට 32 වන ශප්ි  ෙක්වා ශප්  ි(ඒ 
ශප්  ි ශෙක ෙ ඇතුළුව  ඉවත් කය පහත ෙැක්ශවන ශකොටස 
ආශශ  කයන්න: 

'(3)  සාථිය ්රිපුශගල මහාධිකයණශ  අධිකයණ බල  - 

        (අ  ඒ මහාධිකයණ ,  බසානාහිය පළාත සඳහා පිහිටුවන ලෙ  
මහාධිකයණ  නම්,  ශකොළ  ිදී සහ  අව ය වන විට අග්ර 
විනි ාච කායවය ාශේ   එකඟත්ව  ඇතිව, ගැසට් පත්රශ  
පළ කයනු ලබන නි ම ක් මන්න්, අමාතයවය ා විිනන් නම් 
කයනු ලබන බසානාහිය පළාත ඇතුළත  ශවනත්  ම් 
සාාාන ක දී,  පවත්වනු ලබන මහාධිකයණ  විිනන් 
ක්රි ාත්මක කයනු ලැබි  ුතතු ;  නැතශහොත් 

       (ආ  ඒ මහාධිකයණ  ශවනත්  ම් පළාතක්  සඳහා  පිහිටුවන ලෙ  
මහාධිකයණ ක් නම්, අග්ර විනි ාච කායවය ාශේ  
එකඟත්ව  ඇතිව, ගැසට් පත්රශ  පළ කයනු ලබන 
නි ම ක් මන්න්, අමාතයවය ා විිනන්  නම් කයනු ලබන, ඒ 
පළාත ඇතුළත  ම් සාාාන ක දී පවත්වනු ලබන 
මහාධිකයණ  විිනන් ක්රි ාත්මක  කයනු ලැබි  ුතතු  .       

   (4) (අ   අවසාාාශවෝචිත  පපතද, නීතිපතිවය ා විිනන් ශහෝ, 
අල්ලසා ශහෝ දුෂ්ඨණ   ශචෝෙනා විමර් න  ශකො     මිෂ්ඨන් සභාශ  
විධාන  මත අල්ලසා සහ දූෂ්ඨණ වැළැක්වීශම්  අධයක්ෂ්ඨ 
ජනයාල්වය ා විිනන්, (1) වන උපවගන්තිශ  සඳහන්  ම්  
වයෙකට අොළව,- 

(i) එම වයශශ සාවභාව  සහ අවසාාානුගත කයණු; 

(ii) එම වයශශ බැරෑරුම්කම; 

(iii) එම වයශශ  සිංීමර්ණ බව; සහ             
(iv) ඒ වයෙ නිසා වින්දත ා මත වන බලපෑම; ශහෝ 

(v) ඒ වයෙ නිසා යජ  මත වන බලපෑම, 

 සැලකිල්ලට ශගන, ඒ වයෙ පිිබඳ අපයාධ නඩු 
කටුතතු සාථිය ්රිපුශගල මහාධිකයණශ  පවයනු 
ලැබි  ුතතු ෙ  න්න පිිබඳ විධාන ක් ලබා 
ගැනීම සඳහා, ඒ වයෙ ිනදු කිරීමට අොළ 
ශතොයතුරු අග්රවිනි ාච කායවය ා ශවත 
ශ ොමුකයනු ලැබි  ුතතු  . 

(ආ  (අ  ශජ්ෙ   ටශත් ශතොයතුරු ශ ොමු කිරීශම් දී ඒ 
ශජ්ෙශ  නි ාචිතව ෙක්වා ඇති නිර්ණා ක 
එකක් ශහෝ කිහිප ක් සපුයා ඇති බව 
අග්රවිනි ාච කායවය ාශේ මත  වන 
අවසාාාවක දී, ඔහු විිනන් තම අත්සන 
 ටශත් වූ ආඥාවක් මන්න්, ඒ වයෙ 
සම්බන්ධශ න් අපයාධ නඩු කටුතතු සාථිය 
්රිපුශගල මහාධිකයණශ  පැවැත්වි  ුතතු 
බවට විධාන කළ හැකි  .  

(5) අග්ර විනි ාච කායවය ා විිනන් එශසේ විධාන කයනු ලැබූ 
අවසාාාවක දී, සාථිය ්රිපුශගල මහාධිකයණ  ඉදපතශ  ඇති 
නඩු විභාග ක්- 

(අ  නීතිපතිවය ා විිනන් ශහෝ, අල්ලසා ශහෝ දූෂ්ඨණ 
ශචෝෙනා විමර් න ශකොමිෂ්ඨන් සභාශ  විධාන  
මත අල්ලසා සහ දූෂ්ඨණ වැළැක්වීශම් අධයක්ෂ්ඨ 
ජනයාල්වය ා විිනන් ඉදපතපත් කයනු ලබන 
අධිශචෝෙනා පත්ර ක් මත පවත්වනු ලැබි  ුතතු  ;  

(ආ  ඉක්මනින් පවත්වා අවසන් කයනු ලැබි  ුතතු ; 
සහ 

(ඇ  අධිකයණශ  මත  අනුව වාර්තා කයනු ලැබි  
ුතතු අසාමානය අවසාාානුගත කරුණු පවතින්ශන් 
නම් මිස, එ  ඉක්මනින් අවසන් වීමට වගබලා 
ගැනීම සඳහා දනපතා විභාග කළ ුතතු  . ' "; 

(4)  "3 වන පිටුශ , 10 වන සහ 22 වන ශප්ි ඉවත්කය ඒ ශවනුවට පහත 
ෙැක්ශවන ශකොටස ආශශ  කයන්න:- 

 'කිරීම නතය වන අවසාාාවක දී, අග්ර විනි ාච කායවය ා 
විිනන්, එීම මයණ , ඉල්ලා අසාවීම,'  "; 

 (5)  "3 වන පිටුශ , 26 වන ශප්ි  ඉවත්කය ඒ ශවනුවට පහත ෙැක්ශවන 
ශකොටස ආශශ  කයන්න:- 

 'අවසාාාවක ෙ, එම අවසාාාශ  ිනට එම නඩු විභාග , ශම් 
පනශත් (8 වන වගන්තිශ  අතුරු විධාන ට  ටත්ව, ' ";  

(6) "3, වන පිටුශ ,  29 වන ශප්ිශ  ිනට 3( වන ශප්ි  ෙක්වා ශප්  ි(ඒ 
ශප්  ිශෙක ෙ ඇතුළු ව  ඉවත් කයන්න;" 

 (7) "( වන පිටුශ , 1 වන ශප්ිශ  ිනට 18 වන ශප්ි  ෙක්වා ශප්ි (ඒ 
ශප්  ිශෙක ෙ ඇතුළු ව  ඉවත් කයන්න;"  
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'ආණ්ඩුක්රම 
වයවසාාාශ  
24(ග  වයවසාාාව 
 ටශත් පිහිටුවන 
ලෙ 
මහාධිකයණ ට 
ඇතැම් වැයද 
පිිබඳව ඇති 
අධිකයණ බල .  
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(8) "4 වන පිටුශ ,  1 වන ශප්ිශ  ිනට 3 වන ශප්ි  ෙක්වා ශප්  ි(ඒ 
ශප්  ි ශෙක ෙ ඇතුළු ව  ඉවත්කය පහත ෙැක්ශවන ශකොටස ආශශ  
කයන්න:- 

'(7) සාථිය ්රිපුශගල මහාධිකයණශ  නඩු පැවරීමට'  

(9) "4 වන පිටුශ , ' 21 වන හා 11 වන ශප්ි ඉවත් කයන්න.' " 

(10) ") වන පිටුශ ,  12 වන ශප්ි  ඉවත්කය පහත ෙැක්ශවන ශකොටස 
ආශශ  කයන්න:- 

 

 '12අ වන වගන්තිශ  ((  වන උපවගන්ති  ප්රකායව ' " 

සංවශ්ෝධන පිළිගත ුතු ය යන ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

திருத்தங்கள் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
2 වන වගන්තිය, සංවශ්ෝධිතාකාරවයන්, පනත් වකටුම්පවතහි  

වකොටසක් හැටියට තිබිය ුතු යයි නිවයෝග කරන ලදී. 
 

2ஆம் வொசகம் திருத்தப்பட்டவொறு சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்க மவண்டுதேனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

Clause  2, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
3 වන වගන්තිය.- (ප්රධාන ප්රඥපප්තිවත 3  වන 

වගන්තිය සංවශ්ෝධනය කිරීම.) 
வொசகம் 3. - (முதன்மேச் சட்டவொக்கத்தின் 63ஆம் 

பிொிமவத் திருத்துதல்.) 
CLAUSE 3.- (A mendment of section 63 of the principal enactment) 

ගරු තලතා අු වකෝරල මහත්මිය  
(ேொண்புேிகு (திருேதி) தலதொ அத்துமகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සිංශ ෝධන ඉදපතපත් 

කයනවා: 

") වන පිටුශ , 23 වන ශප්ි ට ඉක්බිතිව ම පහත ෙැක්ශවන ශකොටස ආශශ  
කයන්න:- 

' "අල්ලසා ශහෝ දූෂ්ඨණ ශචෝෙනා විමර් න ශකොමිෂ්ඨන් සභාව" 
 න්ශනන්, 1994 අිංක 29 ෙයන අල්ලසා ශහෝ දූෂ්ඨණ ශචෝෙනා 
විමර් න ශකොමිෂ්ඨන් සභා පනශත් 1 වන වගන්ති   ටශත් පිහිටුවන 
ලෙ  අල්ලසා ශහෝ දූෂ්ඨණ ශචෝෙනා විමර් න ශකොමිෂ්ඨන් සභාව අෙහසා 
ශ ; ' " 

 

සංවශ්ෝධන පිළිගත ුතු ය යන ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
3 වන වගන්තිය, සංවශ්ෝධිතාකාරවයන්, පනත් වකටුම්පවතහි  

වකොටසක් හැටියට තිබිය ුතු යයි නිවයෝග කරන ලදී. 
 

3ஆம் வொசகம் திருத்தப்பட்டவொறு சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்க மவண்டுதேனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
4 වන වගන්තිය.- (ප්රධාන ප්රඥපප්තියට හයවන 

උපවල්ඛනය එකු  කිරීම.) 
வொசகம் 4. - (முதன்மேச் சட்டவொக்கத்தில் ஆறொம் 

அட்டவமணமயச் மசொோ்த்தல்.) 
CLAUSE 4.-(Addition of the Sixth Schedule in the principal enactment.) 

 

ගරු තලතා අු වකෝරල මහත්මිය  
(ேொண்புேிகு (திருேதி) தலதொ அத்துமகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සිංශ ෝධන ඉදපතපත් 

කයනවා: 
" 22 වන පිටුශ , 30 වන හා 32 වන ශප්ි ඉවත් කයන්න."  
 "21 වන පිටුශ , 20 වන හා 12 වන ශප්ි ඉවත් කයන්න." 

ගරු (ආ්ාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 
 

නැඟී සිටිවතය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 

ගරු සභාපතිු මා  
(ேொண்புேிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමා. 
 

ගරු (ආ්ාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු ඇමතිතුමි ශගන් පැහැදලි කය 
ගැනීමක් අව යි . එතුමි  විිනන් ඉදපතපත් කයනු ලැබූ ශම් 

සිංශ ෝධන සඳහා නීතිපතිතුමාශේ ලිඛිත අනුමැති  ලැබිලා 
තිශබනවාෙ? 

 

ගරු තලතා අු වකෝරල මහත්මිය  
(ேொண்புேிகு (திருேதி) தலதொ அத்துமகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඔ , නීතිපතිතුමාශේ සහතික  ලැබී තිශබනවා. 
 

ගරු (ආ්ාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ආණ්ඩුක්රම වයවසාාාවට අනුූලල බවට ලිඛිතව ලැබී 
තිශබනවාෙ? 

 

ගරු තලතා අු වකෝරල මහත්මිය  
(ேொண்புேிகு (திருேதி) தலதொ அத்துமகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඔ , තිශබනවා. 
 
සංවශ්ෝධන පිළිගත ුතු ය යන ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
திருத்தங்கள் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
4 වන වගන්තිය, සංවශ්ෝධිතාකාරවයන්, පනත් වකටුම්පවතහි  

වකොටසක් හැටියට තිබිය ුතු යයි නිවයෝග කරන ලදී. 
 

4ஆம் வொசகம் திருத்தப்பட்டவொறு சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்க மவண்டுதேனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
5 වන වගන්තිය, පනත් වකටුම්පවතහි  වකොටසක් හැටියට තිබිය 

ුතු යයි නිවයෝග කරන ලදී. 
 
5ஆம் வொசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்க மவண்டுதேனக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

Clause 5 ordered to stand part of the Bill. 

 
ප්රඥපප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් වකටුම්පවතහි වකොටසක් 

හැටියට තිබිය ුතු යයි නිවයෝග කරන ලදී.  
පනත් වකටුම්පත, සංවශ්ෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
 

சட்டேொகு வொசகமும் தமலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்க 

மவண்டுதேனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் திருத்தங்களுடன் அறிக்மக தசய்யப்பட்டது. 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගරු තලතා අු වකෝරල මහත්මිය  
(ேொண்புேிகு (திருேதி) தலதொ அத்துமகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු කාානා කතුමනි  පනත් ශකටුම්පශතහි ශසෝදුපත්වල  

මුද්රණ ශෙෝෂ්ඨ  වයාකයණ ශෙෝෂ්ඨ  අිංක ශෙෝෂ්ඨ නිවැයද කය ගැනීම හා 
ආනුෂ්ඨිංගික සිංශ ෝධන සඳහා අවසය ශෙන ශලස ෙ ඉල්ලා ිනටිමි. 

 
ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභාව එකඟෙ?  

 
ගරු මන්ත්රීවරු  
(ேொண்புேிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 

 
ගරු තලතා අු වකෝරල මහත්මිය  
(ேொண்புேிகு (திருேதி) தலதொ அத்துமகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු කාානා කතුමනි  "පනත් ශකටුම්පත 

සිංශ ෝධිතාකායශ න් ෙැන් තුන්වන වය කි වි  ුතතු  "ි  මා 

ශ ෝජනා කයනවා. 

 
ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
පනත් වකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංවශ්ෝධිතාකාරවයන්   ු න් වන 

වර කියවා සම්මත කරන ලදී.  
 

வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் திருத்தப்பட்டவொறு மூன்றொம்முமறயொக 

ேதிப்பிடப்பட்டு நிமறமவற்றப்பட்டது. 
 

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

 
දණ්ඩ නීති සංරහය (සංවශ්ෝධන) පනත් 

වකටුම්පත 
தண்டமனச் சட்டக்மகொமவ (திருத்தம்) 

சட்டமூலம்  
PENAL CODE (AMENDMENT ) BILL  

 
වද වන වර කියවීවම් නිවයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டொம் ேதிப்பிற்கொன கட்டமள வொசிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 
ගරු තලතා අු වකෝරල මහත්මිය  
(ேொண்புேிகு (திருேதி) தலதொ அத்துமகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු කාානා කතුමනි  "පනත් ශකටුම්පත ෙැන් ශෙවන වය 

කි වි  ුතතු "ි  මා ශ ෝජනා කයනවා. 

 
ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
පනත් වකටුම්පත ඊට අනුකූලව වද වන වර කියවන ලදී.   
 
வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி,   சட்டமூலம் இரண்டொம் முமறயொக ேதிப்பிடப்பட்டது. 

 
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

මු  ප වන වයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
''පනත් වකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිවම්න්ු  කාරක සභාවකට 

පැවරිය ුතු  ය.'' - [ගරු තලතා අු වකෝරල මහත්මිය] 
 

தீர்ேொனிக்கப்பட்டது. 

"சட்டமூலம் முழுப் பொரொளுேன்றக் குழுவுக்குச் 

சொட்டப்படுேொக"  [ேொண்புேிகு (திருேதி) தலதொ அத்துமகொரல] 
 

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

- [The Hon. Thalatha Atukorale .] 

 
 
කාරක සභාවවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගරු කාානායකු මා මූලාසනාරූඪ විය.] 
குழுவில் ஆரொயப்பட்டது. 

[ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள் தமலமே வகித்தொர்கள்.] 

Considered in Committee. 
[The HON SPEAKER  in the Chair.] 

 
1 සිට 4 වතක්  වගන්ති පනත් වකටුම්පවතහි වකොටසක් හැටියට 

තිබිය ුතු  යයි නිවයෝග කරන ලදී. 
1இலிருந்து 4வமரயொன வொசகங்கள் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்கமவண்டுதேனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clauses   1   to 4  ordered to stand part of the Bill. 

 
ප්රඥපප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් වකටුම්පවතහි වකොටසක් 

හැටියට තිබිය ුතු යයි නිවයෝග කරන ලදී.  
පනත් වකටුම්පත  සංවශ්ෝධන රහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
 

சட்டேொகு வொசகமும் தமலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்கமவண்டுதேனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் திருத்தேின்றி அறிக்மக தசய்யப்பட்டது. 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported without Amendment. 

 
ගරු තලතා අු වකෝරල මහත්මිය  
(ேொண்புேிகு (திருேதி) தலதொ அத்துமகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු කාානා කතුමනි  පනත් ශකටුම්පශතහි ශසෝදුපත්වල  

මුද්රණ ශෙෝෂ්ඨ  වයාකයණ ශෙෝෂ්ඨ  අිංක ශෙෝෂ්ඨ නිවැයද කය ගැනීම හා 
ආනුෂ්ඨිංගික සිංශ ෝධන සඳහා අවසය ශෙන ශලස ෙ ඉල්ලා ිනටිමි. 

 

ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභාව එකඟෙ?  
 

ගරු මන්ත්රීවරු  
(ேொண்புேிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 

 

ගරු තලතා අු වකෝරල මහත්මිය  
(ேொண்புேிகு (திருேதி) தலதொ அத்துமகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු කාානා කතුමනි  "පනත් ශකටුම්පත ෙැන් තුන්වන වය 

කි වි  ුතතු  "ි  මා ශ ෝජනා කයනවා. 
 

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
පනත් වකටුම්පත ඊට අනුකූලව ු න් වන වර කියවා සම්මත 

කරන ලදී.  
 

வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் மூன்றொம்முமறயொக ேதிப்பிடப்பட்டு 

நிமறமவற்றப்பட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the Third time, and passed. 
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අප රාධ නඩු විධාන සංරහය (සංවශ්ෝධන) 

පනත් වකටුම්පත 
குற்றவியல் நடவடிக்மகமுமறச் 

சட்டக்மகொமவ (திருத்தம்) சட்டமூலம்  
CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) 

BILL 
 

වද වන වර කියවීවම් නිවයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டொம் ேதிப்பிற்கொன கட்டமள வொசிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 

ගරු තලතා අු වකෝරල මහත්මිය  
(ேொண்புேிகு (திருேதி) தலதொ அத்துமகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු කාානා කතුමනි  "පනත් ශකටුම්පත ෙැන් ශෙවන වය 

කි වි  ුතතු "ි  මා ශ ෝජනා කයනවා. 
 
ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
පනත් වකටුම්පත ඊට අනුකූලව වද වන වර කියවන ලදී.   
வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி,   சட்டமூலம் இரண்டொம் முமறயொக ேதிப்பிடப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
මු  ප වන වයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
''පනත් වකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිවම්න්ු  කාරක සභාවකට පැවරිය 
ුතු  ය.'' -[ගරු තලතා අු වකෝරල මහත්මිය] 
தீர்ேொனிக்கப்பட்டது. 

"சட்டமூலம் முழுப் பொரொளுேன்றக் குழுவுக்குச் 

சொட்டப்படுேொக"  [ேொண்புேிகு (திருேதி) தலதொ அத்துமகொரல] 

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

- [The Hon. Thalatha Atukorale .] 

 
කාරක සභාවවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගරු කාානායකු මා මූලාසනාරූඪ විය.] 
குழுவில் ஆரொயப்பட்டது. 

[ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள் தமலமே வகித்தொர்கள்.] 

Considered in Committee. 
[The Hon.  SPEAKER  in the Chair.] 
 
 

1 වන වගන්තිය පනත් වකටුම්පවතහි  වකොටසක් හැටියට තිබිය 
ුතු  යයි නිවයෝග කරන ලදී. 

1ஆம் வொசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்கமவண்டுதேனக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clause  1 ordered to stand part of the Bill. 

 
 

2 වන වගන්තිය.- (1979 අංක 15 දරන පනතට 
122අ අලුත් වගන්තිය ඇු  ත් කිරීම.)  

வொசகம் 2.- (1979ஆம் ஆண்டின் 15ஆம் இலக்கச் 

சட்டத்தில் 122அ என்னும் புதிய பிொிவிமன 

உட்புகுத்துதல்.) 
CLAUSE 2.-(Insertion of new section 122A in the Act, No. 15 of 1979)  

 

ගරු තලතා අු වකෝරල මහත්මිය  
(ேொண்புேிகு (திருேதி) தலதொ அத்துமகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු සභාපතිතුමනි  මා පහත සඳහන් සිංශ ෝධන  ඉදපතපත් 

කයනවා:  
(1)  "1 වන පිටු ශ   23 වන ශප්ිශ  ිනට 1( වන ශප්ි  ෙක්වා ශප්ි (ඒ 

ශප්ි ශෙක ෙ ඇතුළුව  ඉවත් කය ඒ ශවනුවට පහත ෙැක්ශවන 

ශකොටස ආශශ  කයන්න:- 

'(අ  එම ළම ා විිනන් කයන ලෙැි  කි නු ලබන වයශශ 

සාවභාව  සහ එහි ප්රතිඵල සැලකිල්ලට ගනිමින්  එම ළම ාශේ 

වගීමශම් ප්රමාණ  ශකොපමණෙ  න්න;  

 

සහ    
 

(ආ  එම ළම ාට  ම් චිකිත්සක ප්රතිකාය අව ය වන්ශන්ෙ 

 න්න  

 

ඒ කායණ  පිිබඳ අධිකයණ බල  ඇති 

මශහසාත්රාත්වය ාට තීයණ  කිරීමට හැකි කයවන්නා වූ  
ප්රමාණවත් පැසුණු බුශධි ක් එම ළම ා ලබා තිශක ෙ  න්න 

පිිබඳ වූ වාර්තාවක් ලබා ගැනීම සඳහා  එම ළම ාශේ මව  පි ා 

ශහෝ භායකරුශේ කැමැත්ත ඇතිව  එම ළම ා (1  වන උප 

වගන්තිශ  සඳහන්  විශ ේෂ්ඨඥ න්ශගන් සමන්විත බහු විෂ්ඨ  

කණ්ඩා මක් මන්න්' "; 

   

(2) "2 වන පිටු ශ    14 වන ශප්ි ට ඉක්බිතිව ම පහත ෙැක්ශවන 

ශකොටස ඇතුළත් කයන්න:-  

 

'(2) (1) වන උපවගන්තිශ  සඳහන් කය ඇති බහු විෂ්ඨ  
කණ්ඩා මට-   

 

(අ   අොළ දසා්රික්කශ  අධිකයණ නවෙය නිලධය ා; 

 

(ආ  ළමා ශහෝ නව ශ ොවුන් වි  පිිබඳ මශනෝ 

නවෙයවයශ කු; සහ  
 

(ඇ   ම ශනෝ විෙයාඥශ කු  

  

ඇතුළත් වි  ුතතු .' "; 

 
(3)  "1 වන පිටුශ   3 වන හා ( වන ශප්ි ඉවත් කය ඒ ශවනුවට පහත 

ෙැක්ශවන ශකොටස ආශශ  කයන්න:  

 
'අවසාාාවක දී  එම බහු විෂ්ඨ  කණ්ඩා මට එම ළම ා 

පරීක්ෂ්ඨා කිරීමට' "; 
 

(4) "1 වන පිටුශ   8 වන ශප්ි ට ඉක්බිතිව ම පහත ෙැක්ශවන ශකොටස 

ආශශ  කයන්න: 

 

'(4) අොළ දසා්රික්කශ  අධිකයණ නවෙය නිලධය ා 

ශනොමැති  ම් අවසාාාවක දී  වයෙ  විමර් න  කයන ශපොලිසා 

සාාාන  භාය නිලධය ා විිනන්  (2  වන උපවගන්තිශ  සඳහන් 
කය ඇති වාර්තාව ලබා ගැනීම සඳහා ශවනත්  ම් දසා්රික්ක ක 

අධිකයණ නවෙය නිලධය කුශගන් සහා  ලබා ගත ුතතු  .' "; 

 
(5) "1 වන පිටුශ   9 වන සහ 20 වන ශප්ි ඉවත් කය ඒ ශවනුවට පහත 

ෙැක්ශවන ශකොටස ආශශ  කයන්න:  
 

'(5) එම බහු විෂ්ඨ  කණ්ඩා ම විිනන් තම වාර්තාව ශපොලිසා 

සාාාන ' "; 

 
(6) "1 වන පිටුශ  2) වන සහ 2  වන ශප්ි ඉවත්කය ඒ ශවනුවට පහත 

ෙැක්ශවන ශකොටස ආශශ  කයන්න:  
 

'ශපොලිසා සාාාන  භාය නිලධය ා විිනන් එම වාර්තාව 

මශහසාත්රාත්වය ා ශවත ඉදපතපත් කයනු ලැබි  ුතතු  .  

 

(6) (1) වන උපවගන්තිශ  සඳහන් කය ඇති ළම ා  
ළමි න් පිිබඳ මශනෝ නවෙයවය කු සහ මශනෝ 

විෙයාඥ කුශේ අධීක්ෂ්ඨණ  සහ ඇගුතම  ටශත්  නි මිත 

ආකාය ට පුනරුත්ාාපන  කයනු ලැබි  ුතතු  .' " 

 
 

සංවශ්ෝධන පිළිගත ුතු ය යන ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා 
සම්මත විය. 

திருத்தங்கள் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

2 වන වගන්තිය  සංවශ්ෝධිතාකාරවයන්  පනත් වකටුම්පවතහි  
වකොටසක් හැටියට තිබිය ුතු යයි නිවයෝග කරන ලදී. 

2ஆம் வொசகம் திருத்தப்பட்டவொறு சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்கமவண்டுதேனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

3 වන වගන්තිය   පනත් වකටුම්පවතහි  වකොටසක් හැටියට තිබිය 
ුතු යයි නිවයෝග කරන ලදී. 

3ஆம் வொசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்கமவண்டுதேனக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clause 3 ordered to stand part of the Bill. 

 
ප්රඥපප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් වකටුම්පවතහි වකොටසක් 

හැටියට තිබිය ුතු යයි නිවයෝග කරන ලදී.  
පනත් වකටුම්පත  සංවශ්ෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
சட்டேொகு வொசகமும் தமலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்கமவண்டுதேனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் திருத்தங்களுடன் அறிக்மக தசய்யப்பட்டது. 

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

 

ගරු තලතා අු වකෝරල මහත්මිය  
(ேொண்புேிகு (திருேதி) தலதொ அத்துமகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු කාානා කතුමනි  පනත් ශකටුම්පශතහි ශසෝදුපත්වල  

මුද්රණ ශෙෝෂ්ඨ  වයාකයණ ශෙෝෂ්ඨ  අිංක ශෙෝෂ්ඨ නිවැයද කය ගැනීම හා 
ආනුෂ්ඨිංගික සිංශ ෝධන සඳහා අවසය ශෙන ශලස ෙ ඉල්ලා ිනටිමි. 

 
ගරු කාානායකු මා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභාව එකඟෙ?  

 
ගරු මන්ත්රීවරු  
(ேொண்புேிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 

ගරු තලතා අු වකෝරල මහත්මිය  
(ேொண்புேிகு (திருேதி) தலதொ அத்துமகொரல) 

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු කාානා කතුමනි  "පනත් ශකටුම්පත 

සිංශ ෝධිතාකායශ න් ෙැන් තුන්වන වය කි වි  ුතතු " ි  මම 
ශ ෝජනා කයනවා. 

 
ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
පනත් වකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංවශ්ෝධිතාකාරවයන්   ු න් වන 

වර කියවා සම්මත කරන ලදී.  
வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் திருத்தப்பட்டவொறு மூன்றொம்முமறயொக 

ேதிப்பிடப்பட்டு நிமறமவற்றப்பட்டது. 

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

 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திமவப்பு 
ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කාානා කතුමනි  "පාර්ලිශම්න්තුව ෙැන් කල් තැබි  
ුතතු " ි  මා ශ ෝජනා කයනවා. 
 

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිවම්න්ු ව ඊට අනුකූලව අ. භා.  3.54ට  2018 මැයි 10 වන 

බ්රහසනපතින්දා  පූ. භා. 10. 0 වන වතක් කල් ියවතය. 
அதன்படி பி.ப. 6.54 ேணிக்கு பொரொளுேன்றம், 2018 மே 10, 

வியொழக்கிழமே மு.ப. 10.30 ேணிவமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 6.54 p.m. until 10.30  a.m. on 
Thursday, 10th May, 2018. 
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[ගරු තලතා අතුශකෝයල මහත්මි ] 



සැ.ුත. 
 
ශමම වාර්තාශ  අවසාන මුද්රණ  සඳහා සාවීම  නිවැයද කළ ුතතු තැන් ෙක්වනු පතින මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන නිවැයද කළ ුතතු 

ආකාය  එහි පැහැදලිව ලකුණු ශකොට  පිටපත ලැබී ශෙසති ක් ශනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සිංසාකායක ශවත ලැශබන ශසේ එවි  ුතතු . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமளத் தேது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து அதமனப் பிமழ 

திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் மவண்டும். 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  

වකො ඹ 5  වපොල්වහේන්වගොඩ  කිරු පන පාර  අංක 13  දරන සනාානවයහි පිහිටි 

රජවත ප්රවෘත්ති වදපාර්තවම්න්ු වේ පිහිටි රජවත ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්වයන්  
මිල දී ගත හැක. 

 

වමම හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk වවේ අඩවිවයන්  
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