
ජාතික නීති සම්ෙම්ලනය 2023 - ශ්රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) 

2023 මාර්තු 12 ඉරිදා උෙදේ 9.00-10.00 

ඕක් රූම්- සිනමන් ග්රෑන්ඩ්, ෙකොළඹ 03 

  

සුභ උදෑසනක් ෙව්වා. ඔබ ශ්රී ලංකා ජාතික නීති සමුළුව ආරම්භ කරන අද උදෑසන ෙමම සම්භාවනීය පිරිස 

ඇමතීමට ලැබීම මට ලැබුණු ෙගෞරවයක් වනවා. ෙමරට නීතීඥ වෘත්තිෙය් හඬ ෙලස නීතීඥ සංගමය 

නීතිමය යටිතල පහසුකම්වල අත්යවශ්ය අංගයක් වනවා. ශ්රී ලංකාවට ෙම් ෙමොෙහොෙත් අත්යවශ්ය වන 

නීතිෙය් ආධිපත්යය සහ මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඔෙබේ කැපවීම ප්රදර්ශනය කර ඇති බැවින් 

නීති වෘත්තිකයන්ෙගේ සහ මහජනතාවෙගේ ෙගෞරවය ඔබට හිමි වී තිෙබනවා. 

ශ්රී ලංකාව වත්මන් ආර්ථික හා ෙදේශපාලන අභිෙයෝග වලට මුහුණ ෙදන ෙම් අවස්ථාෙව් ෙමම භූමිකාව 

වඩාත් තීරණාත්මක වී තිෙබනවා. දීපේතිමත් අනාගතයකට මග ෙපන්වීම සඳහා BASL විසින් නීතිය 

ක්රියාත්මක කරනු ඇති. එමනිසා අද ඔබ හා එක්වීමට ලැබීම විෙශේෂ ෙගෞරවයක් වනවා. ෙමම රැස්වීම 

ඇමතීම මට විෙශේෂෙයන් සතුටට කරුණක් වන්ෙන් එය බාල විෙය් මා කැලිෙෆෝනියාෙව් හැදී කාලෙය් මට 

තිබූ සිහිනයකට මා නැවත ෙගන යන බැවින්. එවකට මට අවශ්ය වූෙය් සමාජෙය් යහපත උෙදසා සහ 

යුක්තියට සහය වන වෘත්තියක් වූ නීතිඥවරියක් වීමටයි. 

අවසානෙය් මම රාජ්යතාන්ත්රික වෘත්තිය ෙතෝරා ගත්තා. ෙකෙසේ ෙවතත්, වෘත්තීය අභිෙයෝගවලට මුහුණ 

ෙදන විට, මා, මෙගේ පවුල, මෙගේ රට සහ ෙසසු ෙලෝකය සඳහා මට සාක්ෂාත් කර ගැනීමට අවශ්ය ෙදේ 

පිළිබඳව මට මතක් කරගැනීමට මා ඒ මූලික වටිනාකම් ෙවත ආපසු ෙයොමුවනවා. 

ශ්රී ලංකාව සහ අෙමරිකාව අතර දේවිපාර්ශ්වික සබඳතාවෙය් 75 වැනි සංවත්සරය ෙයෙදන ෙම් වර්ෂෙය්  

නීති වෘත්තිය තුළ ගැබේ වී ඇති මූලික වටිනාකම් අන් කවරදාටත් වඩා වැදගත් වනවා. මිනිසුන්, 

හවුලේකාරිත්වය සහ ප්රගතිය වැදගත් වනවා. ෙලොව පුරා ප්රජාතන්ත්රවාදය පීඩනයට ලක්ව ඇති අතර 

නීතිෙය් ආධිපත්යය ෙනොමැතිව කිසිදු ප්රජාතන්ත්රවාදයක් පවතින්ෙන් නැහැ. ඒ අගනා නීතිෙය් 

ආධිපත්යෙයහි මුරකරුවන් ඔබයි. 

ආරම්භෙය් සිටම අප ෙදරට අතර සම්බන්ධතාවය, ස්වාධීන අධිකරණයක වැදගත්කම ඇතුළුව හවුලේ 

ප්රජාතන්ත්රවාදී මූලධර්ම මත පදනම් වී තිෙබනවා. සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට තමන් සැලකිලේල ෙයොමු 

කරන කරුණු සාමකාමීව ප්රකාශ කිරීමට සහ පාලනයට සහභාගී වීමට ඇති අයිතීන් සඳහා එක්සත් 

ජනපදෙය් සහෙයෝගය ෙනොෙවනස්ව ලැෙබනවා. 



නිදහස් මැතිවරණ පිළිබඳ රෙටේ සාඩම්බර ඉතිහාසය එම අයිතිවාසිකම්වලට මූලික වන අතර, 

පුරවැසියන්ට සිවිලේ සමාජ සංවිධාන සමඟ සහෙයෝගෙයන්, සහ ස්වාධීන අධිකරණයක් තුළ සුදුසුකම් ලත් 

නීති නිෙයෝජනයක් හරහා, රජය ෙවත සෘජුවම හඬ නැගීමට ලබා දීෙම් හැකියාව ඉන් ලබා ෙදනවා. අප 

සාකචේඡාවට ගනිමින් සිටින පළාත් පාලන මැතිවරණය ඉතා තීරණාත්මක වන්ෙන් එබැවින්. 

ෙම් සම්මන්ත්රණය පවත්වන අතරතුර, නීතිෙව්දීන් බවට පත්වීම සඳහා ඔබ ෙපළඹවූ කාරණා පිළිබඳව 

සිතා බලන ෙමන් මා ඔබව දිරිගන්වනවා.  

නීති විද්යාලයට අයදුම් කිරීමටත් එම දුෂ්කර ගමනට මුහුණ දීමටත් ඔබව ෙපලඹවූෙය් කුමක්ද? නීති 

විද්යාලෙය් එම පළමු දිනෙය් ඔෙබේ හැඟීම් ගැන ෙමොෙහොතකට ෙමෙනහි කරන්න, නීති විද්යාලෙය් 

අභිෙයෝග සියලේලට සාර්ථකව මුහුණ දීම ෙවෙහස මහන්සි වී වැඩ කිරීම ආරම්භය පමණයි. ෙම් සියළුම 

ෙවෙහස මහන්සිය හුෙදක් වැටුපක් ලබාගැනීෙමන් ඔබේබට යන උසස් අරමුණක් සඳහා වියයුතුයි. 

පසුගිය වසෙර් විෙරෝධතා අතරතුර, ඔෙබේ සාමාජිකයින් 300 කට වැඩි පිරිසක් ඒ ෙමොෙහොෙත් නීතිෙය් 

ආධිපත්යය සහ නිසි ක්රියා පටිපාටිය අනුගමනය කිරීම සහතික කිරීම සඳහා අත්අඩංගුවට ගත් පුදේගලයින් 

ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටියා. ඒ අතරම, ප්රචණ්ඩත්වෙය් ෙහෝ ෙපොදු ෙදේපළ විනාශ කිරීෙම් ෙයෙදන අයට 

ෙනොමිලෙය් නීති සහාය ලබාදීම ප්රතික්ෙෂේප කරන බව පැහැදිලි කරමින් ඔබ විනය දිරිමත් කළා. ඔබෙගේ 

ක්රියාවන් නීතිෙය් ආධිපත්යය ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳව කළ විස්මිත ෙභෞතික ප්රකාශනයක් වූවා. 

එම සිදුවීම් විස්මයජනක හා වැදගත් සිදුවීම් වූවත්, ඒවා ඔෙබේ සමස්ත සංගමෙය් බලපෑෙම් පුළුලේබව සහ 

ගැඹුර නිෙයෝජනය කරන්ෙන් නැහැ. ඔබ ප්රගුණ කරන්ෙන් අපරාධ නීතිය ෙහෝ සිවිලේ නීතිය ෙව්වා, ශ්රී 

ලාංකික සමාජෙය් සහ ආර්ථිකෙය් ඵලදායි ක්රියාකාරිත්වය සඳහා ඔෙබේ කාර්ය භාරය ඉතා වැදගත් වනවා. 

ඔබෙගේ ෛදනික වැඩ කටයුතු ප්රවෘත්ති සිරස්තලවලට එක් ෙනොවනවා විය හැකියි. නමුත් එය ශ්රී ලංකාෙව් 

ප්රජාතන්ත්රවාදය සඳහා සපයන ශක්තිමත් පදනම සඳහා එක්සත් ජනපදෙය් සහ තවත් ෙබොෙහෝ අයෙගේ 

සහෙයෝගය ෙයොමු කරගන්නවා.  

ඒ කැපවීම පිළිබඳ අවධාරණය කරන්නට මා කැමතියි. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ නීති ආධාර සැපයීමට, 

වැදගත් නීති පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමට, සහ යුක්තිය ආයතන සහ ක්රියාකාරීන්ෙගේ කාර්ය සාධනය ශක්තිමත් 

කිරීමට අධිකරණ ක්ෙෂේත් රයට ලබාදුන් එක්සත් ජනපද සහාය උපකාරී වී තිෙබනවා. 

 

අද දිනෙය් සම අනුග්රාහකයා වන ජාත්යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජනපද නිෙයෝජිතායතනය 

සහ එක්සත් ජනපද අධිකරණ සහ වාණිජ ෙදපාර්තෙම්න්තු හරහා ශ්රී ලංකාෙව් අධිකරණ ක්ෙෂේත්රෙය් 



එක්සත් ජනපද හවුලේකාරිත්වෙය් පුළුලේ බව තුළින් පිළිබිඹු වන්ෙන් ෙමම කාර්යෙය් ප්රමුඛතාවය සහ 

තිරසාර සහ සර්වග්රාහී සංවර්ධනය සඳහා ශ්රී ලංකාව දරන වෑයම් පිළිබඳව අපෙගේ ඇති ෙගෞරවය යි.  

උදාහරණයක් ෙලස, USAID හි කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී යුක්තිය වැඩසටහන පරිපාලන කාර්යක්ෂමතාව 

වැඩිදියුණු කිරීම සහ අධිකරණ අංශෙය් පුදේගලයින්ෙගේ ධාරිතාව වැඩි කිරීම මගින් ශ්රී ලංකා අධිකරණ 

ක්ෙෂේත්රය ශක්තිමත් කරනවා. ශ්රී ලංකා නීතීඥ සංගමය ඇතුළු අධිකරණ අංශෙය් ආයතන සමඟ වැඩ 

කරමින්, විකලේප ආරවුලේ විසඳීෙම් ක්රම, ආගමන, ඉඩම් නීති, නීති පර්ෙය්ෂණ, ස්ත්රීපුරුෂ සමාජභාව 

සමානාත්මතාවය සහ සමාජ සර්වග්රහණය සහ වෘත්තීය ආචාර ධර්ම වැනි මාතෘකා පිළිබඳ අඛණ්ඩ නීති 

අධ්යාපනයක් USAID විසින් ලබා දී තිෙබනවා. 

USAID, සිදේධි කළමනාකරණ යහපරිචයන් සහ ෙමවලම් ක්රියාවට නංවමින්, විසඳීමට ෙගොඩ ගැසී ඇති 

මිලියන භාගයකට වඩා වැඩි නඩු ප්රමාණයක් විසඳීමට ද උපකාර කරනවා. මීට අමතරව, ෙකොළඹ සිට 

ෙසේවය කරන එක්සත් ජනපද අධිකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පළපුරුදු අභිෙචෝදකෙයක් ශ්රී ලංකාෙව් 

අධිකරණ පදේධතිය වැඩිදියුණු කිරීමට උපකාර කිරීම සඳහා ඔබ සහ අෙනකුත් නීතිඥයන් සමඟ අත්වැලේ 

බැඳෙගන කටයුතු කරනවා. 

නිලබලවාදය ෙවත අවධානය ෙක්න්ද්රකිරීම ෙවනුවට සියළුම ෙදනාට යුක්තිය ලබාදීම සඳහා 

අධිකරණවල ෙමෙහයුම් කටයුතු නවීකරණය කරන්නට ශ්රී ලංකාව ගන්නා වෑයම් සඳහා ද එක්සත් 

ජනපදය සහය ලබා දුන්නා. 

සියළු ෙදනා යනුෙවන් මා අදහස් කරන්ෙන් සියළුම ෙදනායි. 

සියළුෙදනා ඇතුළත් කරගැනීම ෙනොෙහොත් සර්වග්රහණය එක්සත් ජනපද රජෙය් මූලික මූලධර්මයක් 

වනවා, එෙමන්ම එය නීති වෘත්තිෙය් ද මූලික ප්රතිපත්තියක් වනවා. නීති වෘත්තිය පදනම් වී ඇත්ෙත් 

සාධාරණ, වගවීෙමන් යුත් සහ යුක්තිසහගත ෙසේවා සැපයීම මත වන අතර ඔෙබේ නිෙයෝජනය තුළ සහ 

ඔෙබේ ප්රෙව්ශය තුළ ඔබ සර්වග්රාහී වනු ඇතැයි පුරවැසියන් අෙපේක්ෂා කරනවා. 

එක්සත් ජනපදෙය් අප, ෙම් මූලික මූලධර්ම ආරක්ෂා කරමින් ජීවත්වීමට දරන වෑයම තුළ ෙබොෙහෝ ෙදේ 

ඉෙගන ෙගන තිෙබනවා, අපට විවිධ අභිෙයෝගවලට මුහුණ ෙදන්නටත් සිදුවූවා. 

වසර සියයකටත් අඩු කාලයකට ෙපර, අප්රිකානු ඇමරිකානුවන්ට එක්සත් ජනපද නීතීඥ සංගමයට බැඳීම 

තහනම් වී තිබුණා. 1918 වන ෙතක් කාන්තාවන්ට එක්සත් ජනපද නීතීඥ සංගමයට ඇතුළු වීමට අවසර 

ෙනොලැබුණු අතර, ඊට දශක ගණනාවකට පසුවත්, නීතිඥයින් ෙලස කටයුතු කරන කාන්තාවන් සිටිෙය් 

සුළු පිරිසක් පමණයි. දැන්, එක්සත් ජනපදෙය් නීතීඥයින් ෙලස කටයුතු කරන අයෙගන් තුෙනන් එකකට 

වඩා පිරිසක් කාන්තාවන් වනවා. ජාතිය සහ ස්ත්රීපුරුෂ සමාජභාවය සම්බන්ධෙයන් පැවති, එම නිෙයෝජන 



හිඩැස් වසා දැමීමට අප තවමත් කළ යුතු වැඩ ෙබොෙහෝ තිෙබනවා. ෙකෙසේ ෙවතත්, නීති වෘත්තිය ප්රගුණ 

කිරීම තුළ නිෙයෝජනය වන්නා වූ අපෙගේ විවිධත්වය සැමට යුක්තිය ඉටු කරන අතර අපෙගේ 

ප්රජාතන්ත්රවාදය ශක්තිමත් කරන බව අපි ඉෙගන ෙගන තිෙබනවා. 

ශ්රී ලංකාෙව් නීති වෘත්තිකයින් වශෙයන් ඔබට ඒ මග ෙපන්වීෙම් වගකීම පැවෙරනවා- ඔබ එය කරමින් 

සිටිනවා! මට මෑතකදී ඉතා සිත්ගන්නාසුළු සංඛ්යාෙලේඛන අසන්නට ලැබුණා. 2022 වර්ෂෙය් නීතිෙව්දී 

සංගමයට ඇතුළත් කරගත් නීතිෙව්දීන් 1081 අතරින් සියයට 64කට වැඩි ප්රමාණයක් කාන්තාවන් බව මට 

දැනගන්නට ලැබුණා. 

එබැවින් නීතිෙය් ආධිපත්යය පවත්වා ගැනීම සඳහා ඔබ දක්වන කැපවීම, ඔෙබේ අධ්යාපනය දිගටම 

කරෙගන යාමට ඇති ඔෙබේ කැමැත්ත, ෙවනස් වීමට ඔෙබේ විවෘතභාවය සහ මහජනතාවෙගේ ගැටලුවලට 

හඬක් දීමට ඔෙබේ ෛධර්යය ගැන මම ඔබට ප්රශංසා කරනවා. නීති වෘත්තිෙය් විවිධත්වය, ප්රතිසංවිධානය 

සහ කඩිසර බව ඉදිරියට ෙගන යාමට ෙමම නායකත්ව ලක්ෂණ ඔබට උපකාර වනු ඇතැයි මට විශ්වාසයි. 

නීති වෘත්තිෙය් අනාගතය හැඩ ගස්වමින්, දිගින් දිගටම යුක්තිය සඳහා සමාන ප්රෙව්ශය ෙසොයායන සහ 

ලබාෙදන ඔෙබේ ගමෙන් දී, යහපරිච සහ වෘත්තීය සංවර්ධනය ද හඹා යන ෙමන් මා ඔබව දිරිගන්වනවා. 

කාලයකට ෙපර, මෙගේ වෘත්තීය මංෙපත ෙතෝරාගනන අවස්ථාෙව් මා සිහින මැවූ ජනතාව ෙවත ෙසේවය 

කිරීෙම් ආත්මය ඔබ තුළින් ප්රතිමූර්තිමත් වනවා. 

සියළුෙදනාට යුක්තිය ලබාදීම සඳහා ශ්රී ලංකාව ඉදිරියට ෙගන යන්නා වූ ඒ මාර්ගය ඔස්ෙසේ ෙනොපසුබටව 

සහ සෘජුව ගමන් කරන්නට මා ඔබව දිරිගන්වනවා. 

අවසාන වශෙයන්, අද මට කතා කිරීමට ආරාධනා කිරීම ගැනත්, අධිකරණ ක්ෙෂේත්රෙය් ප්රතිසංස්කරණවල 

ෙපරමුෙණ් සිටින ඔෙබේ නායකත්වය ගැනත් මම ශ්රී ලංකා නීතීඥ සංගමයට නැවතත් ස්තූතිවන්ත වනවා. 

මාසය අවසානෙය් දී සිය නිල කාලය අවසන් වන නීතිඥ සංගමෙය් සභාපති සාලිය පීරිස් මහතා ද 

පිළිගැනීමට ලක්කරන්නට මා කැමතියි. ඔහු නීතිෙය් ආධිපත්යය ෙවනුෙවන් ෙනොසැලී, ෛධර්ය 

සම්පන්නව සහ විවෘතව කතා කළ අෙයක් බව අපි කවුරුත් දන්නවා. සාලිය, ඔබට ස්තුතියි. 

අධිකරණ ෙක්ෂේත්රය ශක්තිමත් කිරීමට සහ නවීකරණය කිරීමට දක්වන කැපවීම පිළිබඳව අධිකරණ 

අමාත්යාංශයට සහ අෙනකුත් අධිකරණ ක්ෙෂේත්ර ආයතනවලට ස්තුතිය පුද කිරීමට මා කැමතියි. ශ්රී ලංකා 

අධිකරණ පදේධතිෙය් කාර්යක්ෂමතාව සහ සඵලතාවය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ඔබ සමඟ සහෙයෝගෙයන් 

කටයුතු කිරීමට ලැබීම ෙගෞරවයක්. 

ඔබ හැමෙදනා ඔබට පැවරී ඇති කාර්යය කුමක්දැයි, ෙම් යුගෙය් ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඔෙබේ භූමිකාව 

කුමක්දැයි දන්නවා. ෙම් කාමරය තුළ අවට බලන කළ ඔබ අතෙර් වීරයින් ඔබට දිස්වනු ඇතැයි මා 

සිතනවා. මෙගේ පුතාත් මමත් ෙවොන්ඩර් වුමන් ඇතුළු ජස්ටිස් ලීගෙය් වීරයින් ගැන තිෙබන ෙබොෙහෝ 



චිත්රපට නරඹනවා. අද මා පැළඳ සිටින ෙම් පදක්කම එවැන්නක්. ඔවුන්ෙගේ එක් ආදර්ශ පාඨයක් වන්ෙන් 

"ඔබට තනිවම ෙලෝකය ෙබේරාගත ෙනොහැකියි" යන්නයි. ඔබ හැමෙදනා එක්වූ කල, අධිකරණෙය් 

ස්වාධීනත්වය හා අවංකත්වය ෙමන්ම නීතිෙය් ආධිපත්ය ආරක්ෂා කිරීමට ෙහෝ ෙදේ කළ හැකියි.  ස්තුතියි. 
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