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PARLIAMENTARY DEBATES
(HANSARD)
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கொைொைற்கபொன ஆட்கள் பற்றிய அலுவலகம் (தொபித்தலும்
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ර.ාා. 1.00 පා්තලිවම්න්ුරව රැසන විය.
කථානායකුරො [ගතු කු ජ්යසූකාය ෙහාා] මූලාසනාරූඪ විය.
பொரொளுைன்றம் பி.ப. 1.00 ைைிக்குக் கூடியது.
சபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு கரு ஜயசூொிய] தமலமை
வகித்தொர்கள்.

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

නිවේදන
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ANNOUNCEMENTS

සනථාවර නිවයනගත සහ පා්තලිවම්න්ුර ෙන්ත්රීවුන්
සඳහා වන ච්තයා ධා්තෙ සාග්රහව රවසන්
වකටුම්ප ජ ිළිතබඳ රැසනවීෙ
நிமலயியற் கட்டமளகள் ைற்றும் பொரொளுைன்ற
உறுப்பினர்களது நடத்மதக் ககொமவயின் இறுதி
வமரவுகள் பற்றிய கூட்டம்
MEETING ON FINAL DRAFT OF STANDING ORDERS AND
CODE OF CONDUCT FOR MEMBERS OF PARLIAMENT

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ග ස මන්ත්රීව සී, 2017 ජුනි මස 07වැනි ඳදාදා දි
පාර්ලිශේන්තුව ශවත ඉදියේප්  ටර කද පාර්ලිශේන්තුශේ ස්ථාවර
නිශ ෝග සහ පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීව සන් සාහා ව චර් ා ධර්ම
සංග්රහශ අවසන් ශටුමේප්  පිිබඳා සාට්ඡාා කිරීම පිිසස 0077
ජුනි මස 00වැනි බ්රහස්පය න්දා අපර භ්ාග ..00ට පාර්ලිශේන්තු
සංකීර්ාශ ටාරට සභ්ා ටාමර අංට 07හිදී මාශ මූලිට් වශ න්
ධ ශ ාෂ රැස්වීමක් පැවැ් වීමට සි ලු ටටයුතු සූදා ේ ටර ඇය 
ඳැධ න්, ඊට පැමිා සහභ්ාගිව ශමන් සි ලුම ග ස පාර්ලිශේන්තු
මන්ත්රීව සන්ට ටා සිසටව ශමන්න් දන්ව ක ටැමැ් ශතමි.

රාජ්ය වසවා වක ිෂනන් සාාවේ ්රගති 
වා්තාාව
அரசொங்க கசமவ ஆமைக்குழுவின்
முன்கனற்ற அறிக்மக

PROGRESS REPORT OF PUBLIC SERVICES
COMMISSION
ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශ්රී කංටා ්රතාතාන්්රිට සමාතවාදී ත රතශ ්ඩුක්රම
වයවස්ථාශේ 17් ()) සහ 55 (5) වයවස්ථා ්රටාරව 0077.07.07

ලිිළ වල්ඛනාදිය ිළිතගතැන්වීෙ

சைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED
ගතු ගතයන්ා කුඅාි ලක ෙහාා (ටඩම් සහ
පා්තලිවම්න්ුර ්රි සාසනකරඅ රොාය හා කණ්ු  පසතනව
්රධාාන සාවිධාායකුරො)

(ைொண்புைிகு கயந்த
கருைொதிலக்க - கொைி ைற்றும்
பொரொளுைன்ற
ைறுசீரமைப்பு
அமைச்சரும்
அரசொங்கக்
கட்சியின் முதற்ககொலொசொனும்)

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Lands and
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සහ තාය ට ්රය ප් ය 
හා ්ර්ථිට ටටයුතු අමාතයතුමා ශව කශවන් මම 007) වර්ෂ
සාහා තාය ට රමසේපාද ශදපාර්තශේන්තුශේ ටාර් සාධ
වාර්තාව ඉදියේප්  ටරමි.

එම වාර්තාව ්ර්ථිට සංවර්ධ පිිබඳා ්ංශිට අධීක්ෂා
ටාරට සභ්ාව ශවත ශ ොමු ටළ යුතු ැන් මම ශ ෝත ා ටරමි.
්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සාා සම්ො විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගතු ගතයන්ා කුඅාි ලක ෙහාා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, මුදල් හා ත මාධය අමාතයතුමා
ශව කශවන් මම පහත සාහන් වාර්තා ඉදියේප්  ටරමි.

(i)

2016 වර්ෂ සාහා ශතොරතු ස තාක්ෂා ටළම ාටරා
ශදපාර්තශේන්තුශේ ටාර් සාධ වාර්තාව; සහ

(ii)

2016 වර්ෂ සාහා තාය ට අ වැ
ටාර් සාධ වාර්තාව.

ශදපාර්තශේන්තුශේ

එම වාර්තා රතශ මුදල් පිිබඳා ටාරට සභ්ාව ශවත ශ ොමු
ටළ යුතු ැන් මම ශ ෝත ා ටරමි.

්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සාා සම්ො විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගතු ගතයන්ා කුඅාි ලක ෙහාා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, ධ ශ ෂ
ා
ටාර් භ්ාර අමාතයතුමා
ශව කශවන් මම 007) වර්ෂ
සාහා ධ ශ ෂ
ා
ටාර් භ්ාර
අමාතයාං ශ ටාර් සාධ වාර්තාව ඉදියේප්  ටරමි.

එම වාර්තාව ්ර්ථිට සංවර්ධ පිිබඳා ්ංශිට අධීක්ෂා
ටාරට සභ්ාව ශවත ශ ොමු ටළ යුතු ැන් මම ශ ෝත ා ටරමි.

්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සාා සම්ො විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගතු ගතයන්ා කුඅාි ලක ෙහාා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, ස්වශේ
ටටයුතු අමාතයතුමා
ශව කශවන් මම පහත සාහන් වාර්තා ඉදියේප්  ටරමි.

1641

පාර්ලිශේන්තුව

[ග ස ග න්ත ට සාාය කට මහතා]

(1)

(i)

2016 වර්ෂ සාහා ටළුතර දිස්්රික් ශල්ටේ ටාර් ාකශ
වාර්ෂිට ටාර් සාධ වාර්තාව සහ ගිණුේ; සහ

(ii)

2016 වර්ෂ සාහා වවුනි ාව දිස්්රික් ශල්ටේ ටාර් ාකශ
වාර්ෂිට ටාර් සාධ වාර්තාව හා ගිණුේ.

එම වාර්තා අභ්යන්තර පයේපාක
හා රාතය ටළම ාටරා
පිිබඳා ්ංශිට අධීක්ෂා ටාරට සභ්ාව ශවත ශ ොමු ටළ යුතු ැන්
මම ශ ෝත ා ටරමි.
வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගතු ගතයන්ා කුඅාි ලක ෙහාා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, ධීවර හා තකත සේප්  සංවර්ධ
අමාතයතුමා ශව කශවන් මම 007. වර්ෂ සාහා කංටා ධීවර වරා
ීය ගත සංස්ථාශේ වාර්ෂිට වාර්තාව ඉදියේප්  ටරමි.

එම වාර්තාව ය රසර සංවර්ධ
සහ පයේසර සහ ස්වභ්ාධ ට
සේප්  පිිබඳා ්ංශිට අධීක්ෂා ටාරට සභ්ාව ශවත ශ ොමු ටළ
යුතු ැන් මම ශ ෝත ා ටරමි.

්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සාා සම්ො විය.

ගතු චෙල් රාජ්පසතන ෙහාා

(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜபக்ஷ)
(The Hon. Chamal Rajapaksaa)

ග ස ටථා ා ටතුමනි, අේඳකන්ශතොට, වාඳු සප්ප, අක්ටර 0)
ලිපි ශ හි පදිංචි ඩී.එස්.ඩබ්ලිේ. ්ර්ඡචිශ මහතාශගන්
කැබුණු ශප් සමක් මම පිිබගන්වමි.

(The Hon. Speaker)
ග ස ඳන්දුක ගුාවර්ධ

(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, මම පහත සාහන් වාර්තා ඉදියේප් 
ටරමි.

(i)

2016 වර්ෂ
වාර්තාව;

(ii)

2016 වර්ෂ
සාහා ශ්රී කංටා මිනින්ශදෝ ස
ශදපාර්තශේන්තුශේ ටාර් සාධ වාර්තාව; සහ

ටාර්

සාධ

(iii) 2016 මුදල් වර්ෂ සාහා ඉඩේ හිමිටේ නිරවුල් කිරීශේ
ශදපාර්තශේන්තුශේ ටාර් සාධ වාර්තාව.
එම වාර්තා ටිෂිටර්ම සහ ඉඩේ පිිබඳා ්ංශිට අධීක්ෂා
ටාරට සභ්ාව ශවත ශ ොමු ටළ යුතු ැන් මම ශ ෝත ා ටරමි.

්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සාා සම්ො විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

මහතා - පැමිා

ැත.

ගතු නිහාල් ගතලප්ප ජි  ෙහාා
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, මම පහත සාහන් ශප් සේ හතර
පිිබගන්වමි.
(1) ඳ් තරමුල්ක, ශඩන්සිල් ශටොබ්ඳෑටක්ව මාවත, අංට 001
දර
ස්ථා ශ
පිහිටි ඳස් ාහිර පළා්  ්දා ේ
ශදපාර්තශේන්තුශේ, සමස්ත කංටා පළා්  ්දා ේ ශසාවා
එටමුතුශේ ශල්ටේ ඒ.ජී.එන්. ගමශ මහතාශගන් කැබුණු
ශප් සම;
(2) හේඳන්ශතොට, වැලිග් ත, ටිෂි තාක්ෂිසට හා ග්රාමී
ධ දයා ් තී ශසාවට සංගමශ ඒ.එන්. අශබ්ගුාවර්ධ
මහතාශගන් කැබුණු ශප් සම;
(3)
ාකුළුගමුව, පකධ න් , "සුහද"
ලිපි ශ හි පදිංචි
වන්නි්ර්ඡචිශ ගුාදාස මහතාශගන් කැබුණු ශප් සම;
සහ
(4) ශ ෝගි ා , දික්ශවක, අංට 70 දර ස්ථා ශ හි පදිංචි
ඩබ්ලිේ.ඒ. සුගතපාක මහතාශගන් කැබුණු ශප් සම.

ගතු ්ඩ්වඩ් ගුඅවසකර ෙහාා

වප ජසම්

(ைொண்புைிகு எட்வட் குைகசகர)

ைனுக்கள்

PETITIONS
ෙහාා

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State
Minister of City Planning and Water Supply)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, ඳදුල්ක, ගඟඳඩ පුම මාවත, අංට
71/70ඒ. දර
ස්ථා ශ හි පදිංචි ්යේ සිංහ ව කට්
මහ් මි ශගන් කැබුණු ශප් සමක් මම පිිබගන්වමි.

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

ගතු ගතයන්ා කුඅාි ලක ෙහාා

රලුවිහාව්ත

ගතු (වවදය) සුද්තිනනී ්රනාන්ුපුලල්වල් ෙහ ජිෂය (නගතර
සැලසුම් හා ජ්ල සම්පාදන රාජ්ය රොායුරිෂය)

ගතු කථානායකුරො

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගතු වසන්ා
රොායුරො)

(3)

මාතශල්, තැන් , " දීවාස"
ලිපි ශ හි පදිංචි
්ර්.ශක්.ඒ.ඩී.එල්.ඩබ්ලිේ. රාවීර මහතාශගන් කැබුණු
ශප් සම;
මහි ංග , ශහඳරව, ඳදුල්ක-අලු ටශවක ේධ තීන්ට
පාසශල් ශසාව ටර ටී. වසන්ත ශමන්ඩිස් මහතාශගන්
කැබුණු ශප් සම; සහ
මහශවක, පරා ශදොඹශවක, අංට 50/7 දර ස්ථා ශ හි
පදිංචි ඩබ්ලිේ.එේ. ණතංචිඳඩුඩා මහතාශගන් කැබුණු
ශප් සම.

(ைொண்புைிகு
(மவத்திய
கலொநிதி)(திருைதி)
சுதர்ஷினி
பர்னொந்துபுள்கள - நகரத் திட்டைிடல் ைற்றும் நீர்வழங்கல்
இரொஜொங்க அமைச்சர்)

්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සාා සම්ො විය.

සාහා ඉඩේ අමාතයාං ශ

(2)
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(කෘෂික්තෙ

රාජ්ය

(ைொண்புைிகு வசந்த அலுவிஹொகர - கைத்ததொழில் இரொஜொங்க
அமைச்சர்)

(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of
Agriculture)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, මම පහත සාහන් ශප් සේ තු
පිිබගන්වමි.

(The Hon. Edward Gunasekara)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, ශදවකශපොක, වල්පිටමුල්ක, අංට 00
දර
ස්ථා ශ හි පදිංචි එේ.පී. උක්ව් තශ මහ් මි ශගන්
කැබුණු ශප් සමක් මම පිිබගන්වමි.

ගතු වසත.වසත. ිළයදාස ෙහාා

(ைொண்புைிகு கக.கக. பியதொஸ)

(The Hon. K.K. Piyadasa
ග ස ටථා ා ටතුමනි, ගිිසග් ශහා , ටැකිසගම, දාගේපිටි
ලිපි ශ හි පදිංචි යූ.වී. ර්  පාක මහතාශගන් කැබුණු
ශප් සමක් මම පිිබගන්වමි.
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(ii)

අමුද්රවය හා ශවළාශපොළ පිිබඳාව ගැටලු පවය 
ඳව් ;

(iii)

ශමම ටර්මාන්ත තුිබන් රටට ධ  ාක ධ ශේ
ධ නිම ක් ශග ් හැකි ඳව් ;

ගතු ලසතනනෙන් කනන්ද විවේොන්න ෙහාා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் ஆனந்த விகஜைொன்ன)

(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, මීගහතැන් , පැකව් ත පාර, අ කරාධ
ශහෝටක
ලිපි ශ හි පදිංචි උපාලි ගුාසිංහ මහතාශගන්
කැබුණු ශප් සමක් මම පිිබගන්වමි.

එතුමා දන්ශ හිද?

(්)

ගතු කථානායකුරො

(i)

කාක්ෂා නිෂ්පාද අප

(ii)

එශසා ේ,වසර තුළ කඳාග්  අප
ශටොපමාද;

(iii)

අප
ශ ොටරන්ශන්
කිරීමට ටටයුතු ටරන්ශන්ද;

(iv)

එශසා ේ,ඒ ටවර දි

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ග ස ාමල් රාතපක්ෂ මහතා - පැමිා

ැත.

ගතු නලින් බණ්ඩාර ජ්යෙහ ෙහාා

(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, කු සාෑගක, මිල්කව, මාශ ල්ව් ත,
අංට 8) දර ස්ථා ශ හි පදිංචි ශක්.එන්. ගුාය කට මහතාශගන්
කැබුණු ශප් සමක් මම පිිබගන්වමි.

්දා ම

ේ, අප

ට සිටද;

න් එතුමා ශමම සභ්ාවට දන්වන්ශ හිද?
(ඇ)

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ග ස ්රසන් රාවීර මැය තුමා - පැමිා

ටරන්ශන්ද;

(i)

රට තුළ කාක්ෂා ටර්මාන්ත ට අව ය
ශවළාශපොළ ණතළුල් කිරීමට රත පි වර ශග
ය ශබ්ද;

(ii)

එශසා ේ,එම පි වර ටවශර්ද;

න් ්  එතුමා ශමම සභ්ාවට දන්වන්ශ හිද?

ැත.

(ඈ) ශ ො එශසා ේ, ඒ මන්ද?

ගතු වරනි ණී කුොකා විවේර ජන ෙහ ජිෂය

(ைொண்புைிகு (திருைதி) கரொஹினி குைொொி விகஜரத்ன)

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, මාතශල්, මාදිශපොක, මහවැහැර,
'' ාලිටා''
ලිපි ශ හි පදිංචි පී.ජී. ධ ශේශටෝන් ඳඩුඩා
මහතාශගන් කැබුණු ශප් සමක් මම පිිබගන්වමි.

மகத்ததொழில் ைற்றும் வொைிப அலுவல்கள் அமைச்சமரக்
ககட்ட வினொ:
(அ) (i )

அரக்கு சொர்ந்த உற்பத்திக் மகத்ததொழிமல
வொழ்வொதொரைொகக்
தகொண்டுள்ளவர்கள்
தற்கபொது அக்மகத்ததொழிலிலிருந்து விலகிச்
தசல்கின்றனர் என்பமதயும்;

Hon. Speaker, I present a petition from Mr. K.
Sivalingam of 4th Division, Ampal Road, Mulliyawala.

(ii)

மூலப்தபொருள் ைற்றும் சந்மத ததொடர்பொக
பிரச்சிமனகள் கொைப்படுகின்றன என்பமதயும்;

ටදිකාප ජ කරන ලද වප ජසම් ෙහජ්න වප ජසම් ිළිතබඳ කාරක
සාාව පැවකාය යුුර යයි නිවයනගත කරන ලදී.

(iii )

இக்மகத்ததொழிலொனது
இந்நொட்டுக்கு
தபருைளவு
தவளிநொட்டுச்
தசலொவைிமய
ஈட்டித்தரக் கூடியததொன்றொகுதைன்பமதயும்;

ගතු ශ්ාන්ි  ශ්රීසනකන්දරාසා ෙහ ජිෂය

(ைொண்புைிகு (திருைதி) சொந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தரொசொ)

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa)

சைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக்
கட்டமளயிடப்பட்டது.
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

அவர் அறிவொரொ?
(ஆ) (i )

அரக்கு
சொர்ந்த
உற்பத்திகள்
ஏற்றுைதி
தசய்யப்படுகின்றனவொ என்பமதயும்;

(ii)

ஆதைனில்,
2 0 1 5ஆம்
ஆண்டினுள்
தபற்றுக்தகொள்ளப்பட்ட ஏற்றுைதி வருைொனம்
யொததன்பமதயும்;

(iii )

ஏற்றுைதி
தசய்யப்படுவதில்மலதயனில்,
ஏற்றுைதி தசய்ய நடவடிக்மக எடுப்பொரொ
என்பமதயும்;

(iv )

ஆதைனில்,
என்பமதயும்;

්රශ්නනවල වාිකක ිළිතුරු

வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ලාසතනා ක්තොන්ා වවවෙඳ වප ෙ ුලළුල් කිරීෙ:
වගතන ඇි  ිළයවර
அரக்கு சொர்ந்த மகத்ததொழில் சந்மதயின்
விொிவொக்கம் : நடவடிக்மக

EXPANSION OF MARKET FOR LACQUER INDUSTRY: STEPS
TAKEN

697/’16

( இ) (i )

(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை)

(අ)

(i)

ඇසූ

කාක්ෂා ්ශ්රිත නිෂ්පාද ටර්මාන්ත ජීධ ටාව
ටරග්  පියේස ශේ ව ධ ට එම ටර්මාන්තශ න්
ඉව්  ශවමින් සිටි ඳව් ;

எத்திகதியிலிருந்து

அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ?

1. ගතු බුද්කාක පි රඅ ෙහාා
(The Hon. Buddhika Pathirana)
ටර්මාන්ත හා වාිසත ටටයුතු අමාතයතුමාශගන්
්ර ්
- (1) :

அது

(ii)

நொட்டினுள் அரக்கு சொர்ந்த மகத்ததொழிலுக்கு
கதமவயொன
சந்மதமய
விொிவுபடுத்த
அரசொங்கம் நடவடிக்மக கைற்தகொண்டுள்ளதொ
என்பமதயும்;
ஆதைனில்,
கைற்படி
யொமவதயன்பமதயும்;

அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(ஈ)

இன்கறல், ஏன்?

நடவடிக்மககள்

1645

1646

පාර්ලිශේන්තුව

[ග ස බුේධිට පය රා මහතා]

asked the Minister of Industry and Commerce:
(a)

(b)

(c)

(d)

Is he aware that(i)

the people who have made their living on
lacquer-related products are getting
distanced from that industry at present;

(ii)

there are problems in regard to raw material
and the market; and

(iii)

this industry could bring a lot of foreign
exchange to the country?

(්)

Will he inform this House,(i)

whether lacquer products are exported;

(ii)

if so, the export income received in the year
2015; and

(iii)

if not exported, whether action will be taken
to export; and

(iv)

if so, the date on which it will be
commenced?

Will he also inform this House,(i)

whether the Government has taken steps to
expand the market for lacquer industry in
the country; and

(ii)

if so, the aforesaid steps?

If not, why?

ගතු ගතයන්ා කුඅාි ලක ෙහාා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, ටර්මාන්ත හා වාිසත ටටයුතු
අමාතයතුමා ශව කශවන් මා එම ්ර ් ට පිිබතුර කඳා ශද වා.

(අ)

සේඳාධට (ජීවා කහරා
ධ ශ ෂ
ා ගාස්තු) පවතී.

(i)

කාක්ෂා ටර්මාන්ත පමාක් ශ ොව සාේප්රදාන්ට
ටර්මාන්තවක නි ැළී සිටි පවුල්වක ද සවන්
නූත ශකෝටශ ශව ස් ව ගය ට පයේසර සහ
අධ් ාප රටාශේ ශව ස්වීමට සමගාමීව ශව ස්
ව
ස්වරූප ක් ශපොදුශේ දක් ට කැශබ්.
සාේප්රදාන්ට හස්ත ටර්මාන්තවක නි ැශළ වාට
වඩා, වී වි් තීන්වක නි ැළීමට ඔවුන් වඩා
ැඹු සතාවක් දක්ව ඳව ශපශන්.

(ii)

කාක්ෂා ්ශ්රිත නිර්මාා නිෂ්පාද ශ දී ්රධා
ව ශ න් භ්ාධ ත ටර ක කඳන්ශන් කාටඩ, වර්ා
සහ දැව ව
අතර, කාටඩ ඉන්දි ාශවන්
්
ටර ක කඳන්. ඒ අ කව කාටඩ අමුද්රවය
මික වැඩිවීම සේඳන්ධව ගැටලුවක් පවතී. එශහ් 
කාක්ෂා ්ශ්රිත නිර්මාා සාහා ඉහළ ඉල්ලුමක්
පවය 
ඳැධ න්, ශවශළා ශපොළ සේඳන්ධ
ගැටලුවක් ශ ොමැත.

(iii)

ඔේ.
කාක්ෂා ් යේත
්
නිර්මාා සාහා ධ ශේශී
සංචාරට න්ශ ඉල්ලුම ඉහළ මට්ටමට පැවය 
ද, දැව හා කාටඩ
අමුේරේ
ශකස ශ ොදා ගන් ා ඳැධ න් එම
නිර්මාා ධ ශේශී රටවල්වකට අප
කිරීශේ
දී ධ ධ ධ

(ඇ)

කිරීම සහ ශව ් 

(i)

කාක්ෂා ්ශ්රිත නිෂ්පාද ධ  ාක ්රමාාවලින්
සිජුව අප
ශ ොශටශර අතර ශමම
නිෂ්පාද
සංචාරට න් සාහා ධ කිණීම සිදු
ශටශර ඳැධ න් ඒවා අප
්දා ම ශකස
වාර්තා ශ ොශේ.

(ii)

ශේවා දැව නිෂ්පාද තුළ අන්තර්ගත ව අතර
නිෂ්පාද සාහා ශව ම HS අංට ක් ශ ොමැත.
එඳැධ න් කාක්ෂා නිෂ්පාද වක නි චි
් ත අප
වටි ාටමක් ශසවීම අපහසු .

(iii)

ඉහත (්) (i) පිිබතුර පයේදි පැ ශ ො ඟී.

(iv)

ඉහත (්) (i) පිිබතුර පයේදි පැ ශ ො ඟී.

(i)

ඔේ.

(ii)

ටර්මාන්ත හා වාිසත ටටයුතු අමාතයාං
ටශ්  ඇය  "කක්සක" ් ත ශ
අශළධ 
මධයස්ථා 75ට
ශමම නිර්මාා අශළධ  කිරීමට ඉඩ පහසුටේ
සකසා දී ඇය  අතර ඉදියේශ දී සි ලු කංටා සශතොස
්රධා
මධයස්ථා වක ධ ශ ෂ
ා කුටි ක් ස්ථාපිත කිරීමට
සැකසුේ ටර ඇත. තවද, ශවශළා ශපොළට සයේක
ව
නිර්මාා හඳුන්වා දීමට ද ටටයුතු ටර ඇත.

(ඈ) පැ ශ ො ඟී.

ගතු බුද්කාක පි රඅ ෙහාා
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, ග ස ග න්ත ට සාාය කට ඇමය තුමා
ධ ෂ භ්ාර ඇමය තුමා ශ ොවුා්  කඳා දුන් ක පිිබතුරට ස්තුය වන්ත
ව අතර, මශ පළමුව අතු ස ්ර ්
අහන් ටැමැය න්.

දැන් ග ස ඇමය තුමාශ පිිබතුශරහි පැහැදිලිව සාහන් වුාා,
HS අංට ක් ගැ . ්
සහ අප
කි
ශදශක්දීම
නි චි
් ත HS අග ක් ය ශඳ වා කි න්ශන්ම පිිබගැීමක්
ය ශඳ වා කි
එටන්. හැඳැන්, අශප් රශට් කාක්ෂා ටර්මාන්තශ
ශ ශද ධ  ාක පියේසක් සිටි ් , රටට ඉන් ධ  ාක ධ ශේ ධ නිම ක්
කැබුා් , සංචාරට න්ශගන් කංටාශේ කාක්ෂා නිෂ්පාද වකට
ශකොකු ඉල්ලුමක් ය බුා්  ශේ HS අග ශ ොකැබීම තුළම ඒ
වයාපාර සාහා පසු ගි වටවා කශේ දක්වා ය ශඳ සැකකිල්ශල්
තරම ශපශ
වා.
ඉය න් ශේ ත් ් ව තවදුරට්  ඉදියේ ට ශග
ෑමද රතශ
අශප්ක්ෂාව? එශහම
ැය ව, කාක්ෂා ටර්මාන්ත ට සහ එහි
නිරතවන් න්ට වැඩි ක්ය  ක් කැශඳන් ් , රටට ශේ හරහා ේ
වැඩි ධ ශේ ධ නිම ්රමාා ක් කඳා ගන් ් , ශේ ටර්මාන්තශ
ශ ශද අ ශ ජීව ත් ් ව
ඟා සිුමවන් ් , සංචාරට න්
්ටර්ෂා ටර ගන් ්  පරා පීල්ක හැර අලු්  රමශේද ක්
ඇ් ශ් ම ැේද?

ගතු ගතයන්ා කුඅාි ලක ෙහාා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, "අලු්  පීල්කක් තමන්" කි කා මට ශේ
්ර ් ට උ් තර ශදන් ට ණතළුවන්.
මු්  ධ ෂ
භ්ාර
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අමාතයවර ාට තමන් ශේටට හයේ උ් තර ශදන් ට ණතළුවන්. එම
නිසා අපි ශේ ්ර ්
එතුමාට ඉදියේප්  ටරකා සාධාරා
උ් තර ක් ශදන් ඳකාශපොශරෝ තු ශව වා.

ගතු බුද්කාක පි රඅ ෙහාා
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
මශ ශදව ්ර ්
ශේටන්, ග ස ටථා ා ටතුමනි.

ග ස ඇමය තුමාශ
දීර්ඝ පිිබතුශර් සාහන් වුාා ශේ
ටර්මාන්ත සාහා අව ය ටර කාටඩ ශගන්වීම සිේධ ටරන්ශන්
ඉන්දි ාශවන් කි කා. ශේ සභ්ාශේ සිටි අ වාශ ම, පහ වසර
ශිෂය් ව , සාමා ය ශපළ, උසස් ශපළ සහ ශව ්  ධ භ්ාග ලි ණත
අ දන් වා ධ භ්ාග ාකාධිපය වර ා උ් තර පත්ර ටිට පාර්සක ට
දාකා අකවකා සීල් එට ය  න්ශන්්  ඉන්දි ාශවන් ශගශ
කාටඩවලින් කි කා. කංටාශේ කාටඩ නිෂ්පාද ට ය ශඳ
ගැටලුව ශමොටක්ද, එ අපට ටරන් ට ඳැයේ ්ර ්
ශමොටක්ද?
[ඳාධා කිරීමක්]

වප ල්ිළි ගතෙ, ටුවදනියාය ජ්නපදය:
ජ්නපදවාසීන් ටඩම් පැවරීෙ

தபொல்பித்திகை, இருததனியொய குடிகயற்றம்:
வதிவொளர்களுக்குக் கொைிகமள ைொற்றுதல்
IRUDENIYAYA, POLPITHIGAMA COLONY: TRANSFER OF
LAND TO SETTLERS

808/’16

2. ගතු බිෙල් ර ජනායක ෙහාා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)
ය රසර සංවර්ධ
හා ව ජීධ 
්ර ්
- (1):

(අ)

දැ ට පවුල් 7,500ටට වඩා වැඩි ්රමාා ක් ජීව් 
ව ශපොල්පිය ගම, ඉ සශදනි ා ත පද 7970 දී
රතශ වගා සංග්රාම
ටශ්  ත ාවාස ශකස
්රේභ් වූ ඳව් ;

(ii)

ශමම ඉඩේවක ීතය කූලක අන්ය 
ත පද
වාසින්ට ශ ොමැය වීම ශහාතුශවන් ඔවුන් දුෂ්ටරතා
රැසටට මුවිා දී ඇය  ඳව් ;

(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

එතුමා පිිබගන්ශන්ද?
(්)

(i)

ස්ථිර නිවාස, මංමාව් , පාසල්, සමුපටාර,
්රතා ාකා, ධ දුලි සහ සමිය  සමාගේ ඇතුළු
ටිතක පහසුටේ සහිත රතශ පයේපාක ටටයුතු
සි ල්ක සිදු ව ශමම ත පදශ ඉඩේවක අන්ය 
ව ජීවී සංරක්ෂා ශදපාර්තශේන්තුවට පවරා ග් 
වර්ෂ ටවශර්ද;

(ii)

ශමම දුෂ්ටරතා නිසාම ඇතැේ ධ ට ව ජීවී
නිකධායේන් සහ ත පද වාසින් අතර ගැුමේ පවා
නිර්මාා ව වාතාවරා ක් තුළ ශමම ඉඩේ
නිදහස් කිරීමට ටටයුතු ශ ොටරන්ශන් මන්ද;

(iii)

හිටණත පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී ාමල් ට සාාර් 
මහතා ධ සින් )ව පාර්ලිශේන්තුශේ ව ජීවී
අමාතයාං උපශේ ට ටාරට සභ්ාවට ඉදියේප් 
ටර කද ශමම ගැටලුවට කඳා දුන් ධ සඳුම /
තීරා ටවශර්ද;

(iv)

එම ධ සඳුමට / තීරා ට අ කව, ශමම ඉඩේ නිදහස්
කිරීමට ටටයුතු ටරන්ශන්ද;

ගතු බුද්කාක පි රඅ ෙහාා
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, තුන්ශවනි අතු ස ්ර ්
ශේටන්. ඒ
්ර ් ්  අදාළ ඇමය වර ාට ශ ොමු ටරන්ද දන්ශන් ැහැ, ග ස
ඉඩේ සහ පාර්ලිශේන්තු ්රය සංස්ටරා ඇමය තුමා.

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
්ර ්
සැශටධ න් අහන් .

ගතු බුද්කාක පි රඅ ෙහාා
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
රට තුළ කාක්ෂා ටර්මාන්තශ ශ ශද පියේසට සහ ශපොලී
පද ම මත ඒ වයාපාර දියුණු ටර ගන් ා කඳා ශද රම ක්
දැ ට ක්රි ා් මට ශවන්ශන් ැහැ. කාක්ෂා ටර්මාන්ත ධ තරක්
ශ ොශවන් පි් තක ටර්මාන්ත වැනි ශඳොශහෝ ටර්මාන්තවක
ත් ් ව ්  එශහමන්.

අලු්  ටර්මාන්තවකට ශහෝ අලු්  නිෂ්පාද වකට ා කඳා
දීශේ එවැනි රම ක් ය ශඳ වා. ඒ නිසා සාේ්රදාන්ට නිෂ්පාද
්රක්ෂා ටරගැීශේ පරමාර්ථශ න්, සහ ශපොලි සහ දීර්ඝ
ටාලී ව ිබ අ ටර ගැීශේ පද ම කි
සාධට ශදට
සකටමින් එවැනි ා රම ක් ක්රි ා් මට කිරීශේ හැකි ාවක්
ය ශඳ වාද?

න් එතුමා ශමම සභ්ාවට දන්වන්ශන්ද?
(ඇ) ශ ො එශසා ේ, ඒ මන්ද?
வலுவொதொர
அபிவிருத்தி
அமைச்சமரக் ககட்ட வினொ:

ைற்றும்

வனசீவரொசிகள்

(அ) (i)

தற்கபொது 1500 க்கு கைற்பட்ட குடும்பங்கள்
வொழும்
தபொல்பித்திகை,
இருததனியொய
குடிகயற்றம் 1970ஆம் ஆண்டில் அரசொங்கத்தின்
பயிர்தசய்மகப்
கபொரொட்டத்தின்
கீழ்
குடியிருப்பொக ஆரம்பைொனது என்பமதயும்;

(ii)

கைற்படி கொைிகளின் சட்டபூர்வைொன உொிமை
குடிகயற்றவொசிகளுக்கு
இல்லொமையின்
கொரைைொக
இவர்கள்
பல்கவறு
அதசளகொியங்கமள
எதிர்கநொக்கியுள்ளொர்கள்
என்பமதயும்;

ගතු ගතයන්ා කුඅාි ලක ෙහාා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, එවැනි සාේ්රදාන්ට ටර්මාන්තවකට
ා ශද රම ක් අශප් ග්රාමී ්ර්ථිට පිිබඳා අමාතයතුමාශ
අමාතයාං
ටශ්  ක්රි ා් මට ව වා. අපි එතුමාට්  ඒ ්ර ්
ශ ොමු ටරන් ඳකාශපොශරෝ තු ශව වා.

ඇසූ

(i)

ගතු ගතයන්ා කුඅාි ලක ෙහාා
(The Hon. Gayantha Karunatileka)
එතුමාශ සි ලු අතු ස ්ර ් අදාළ අමාතයවර ාට ශ ොමු
ටර වා.

අමාතයතුමාශගන්

அவர் ஏற்றுக்தகொள்வொரொ?
(ஆ) (i)

நிரந்தர வீடுகள், வீதிகள், பொடசொமலகள்,
கூட்டுறவு சங்கங்கள், சனசமூக ைண்டபங்கள்,
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පාර්ලිශේන්තුව

[ග ස බිමල් ර්  ා ට මහතා]

ைின்சொரம், சங்கங்கள், நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட
உட்கட்டமைப்பு
வசதிகமளக்
தகொண்ட
அரசொங்க நிருவொக நடவடிக்மககள் அமனத்தும்
கைற்தகொள்ளப்படுகின்ற இந்தக் குடிகயற்றத்தின்
கொைிகளின்
உொிமை
வனசீவரொசிகள்
பொதுகொப்புத்
திமைக்களத்திற்கு
தபொறுப்பளிக்கப்பட்ட
ஆண்டு
யொது
என்பமதயும்;
கைற்படி
அதசளகொியங்கள்
கொரைைொக
சிலகவமள
வனசீவரொசிகள்
பொதுகொப்பு
அலுவலர்களுக்கும்
குடியிருப்பொளர்களுக்கும்
இமடகய கைொதல்கள்கூட உருவொகின்ற சூழலில்
இந்தக் கொைிகமள விடுவிப்பதற்கு நடவடிக்மக
கைற்தகொள்ளப்படொமைக்கொன கொரைம் யொது
என்பமதயும்;

(ii)

(iii ) முன்னொள் பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் திரு. நொைல்
கருைொரத்னவினொல்
6ஆவது
பொரொளுைன்றத்தின் வனசீவரொசிகள் அமைச்சின்
ஆகலொசமனக்
குழுவுக்கு
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட
கைற்படி பிரச்சிமனக்கு வழங்கப்பட்ட தீர்வு/
தீர்ைொனம் யொது என்பமதயும்;
(iv)

கைற்படி
தீர்வு/தீர்ைொனத்திற்கு
அமைய,
இக்கொைிகமள
விடுவிக்க
நடவடிக்மக
கைற்தகொள்வொரொ என்பமதயும்;

அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(இ)

இன்கறல், ஏன்?

asked the Minister of Sustainable Development and
Wildlife:
(a)

Will he accept that (i)

(ii)

(b)

the Irudeniyaya Colony in Polpithigama,
where over one thousand five hundred
families live at present, commenced
settlement in the 1970s under the
government’s cultivation drive; and
the settlers have faced with many
difficulties as they do not have legal title to
the lands they possess?

Will he inform this House(i)

(ii)

(iii)

in which year the title of lands was vested in
the Wild Life Conservation Department in
respect of this settlement, in which all the
infrastructure including permanent houses,
roads, schools, cooperative shops,
community centres, electricity and societies
are present and all the government’s
administrative activities are carried out;
why steps are not taken to release these
lands in a backdrop where even clashes
occur between officers of the Wild Life
Conservation Department and the settlers
due to the difficulties referred to above;
what resolution / decision was given to this
problem, which was presented before the

Consultative Committee on Wild Life of
the Sixth Parliament by former Member of
Parliament Mr. Namal Karunarathna; and
(iv)

( c)

whether steps will be taken to release these
lands according to such resolution/
decision?

If not, why?

ගතු ගතාිෂණී ජ්යවික්රෙ වපව්තරා ෙහාා (ි රසර සාව්තධාන
හා වනජීවි රොායුරො)

(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபகரரொ - வலுவொதொர
அபிவிருத்தி ைற்றும் வனசீவரொசிகள் அமைச்சர்)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera - Minister of
Sustainable Development and Wildlife)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, එම ්ර ් ට පිිබතුර ශමශසාන්.

(අ)

(i)

ඉ සශදනි ා ත පද ්රේභ් වූ ටාක සීමා
සේඳන්ධ වාර්තා අප සතුව ශ ොමැත. ඒ
කි න්ශන්, ව ජීධ  අමාතයාං ශ
ැය  ඳවන්.
මු්  ඉය හාසශ , මා ්රධා ඇමය  ධ ධි ට සිටි
ටාකශ එ ට අත දුන් ශටශ ක්. ඒ ඉය හාස
ධ ස්තර මම ශදන් ේ.

(්)

(ii)
(i)

ඔේ.
ටහල්ක පල්ශකටැශල් ව ජීධ  අභ් භූමි 7989
ජූලි 77 දි අංට 5))/5 දර අය ධ ශ ෂ
ා ගැසට්
නිශේද
මඟින් ්රටා ට ප්  ටර ඇත.

ග ස මන්ත්රීතුමනි, ටහල්ක පල්ශකටැශල් ගැ ඔඳතුමා් 
දන් වා. ශේ ග ස සභ්ාශේ සිටි අශප් අමරශසා මන්ත්රීතුමා්  ඒ
්රශේ ශ න් ප්  වූ ශටශ ක්. ගශල්ශවක ඉාකා ටකාවැව දක්වා
අපට ය ශඳ එටම ටන්ද එ න්. මා ්රධා ඇමය  ටාකශ , දිසා
ඇමය  ටාකශ අක්ටර )0,000ක්ව ය බූ එම ටන්ද අක්ටර 00,000
දක්වා අක් ශවකා ය ශඳ වා. මිනිස්සු ඒ ටන්ද සුේද ටරකා, බිේ එිබ
ටරකා ඒවාශ හි පදිංචි ශවකා ය ශඳ වා. එ තමන් ශේ ගුිසට
ශපෝෂා කඳා දුන් සේපත.
මම ්රධා ඇමය  ධ ධි ට ඒ ශවකාශේ පයේසර ප තක්
ශග ාවා. කංටාශේ මහ ්ඩුක්ශේ පයේසර අධිටායේ ටව්  ගිහිල්කා
ව ඹ පළාතට අතක් ගහන්
ඳැයේ ප තක්, ඒට. ග ස
ටථා ා ටතුමා්  ඒට දන් වා ඇය . මම ඒ ප ත ශග ාශේ
ශමොටද, මම පයේසර ට ්දර ටර නිසා. ඒ ශවකාශේ මම
්රධා ඇමය . මම ඒට ගැසට් ටශළා අ ාගත පරේපරාව දිහා
ඳකකාන්. මහාචාර් ශටොටගම මැය තුමා තමන් එවටට අධයක්ෂ
ත රාල් ව ශ න් සිටිශ . අක්ටර )0,000ට ්රමාා අක්ටර
18,026ට අක් වුණු නිසා තමන් මම එම ්රශේ
තහ ේ ටරකා,
ව ජීධ  භූමි ක් ධ ධි ට; රක්ෂිත ක් ධ ධි ට ගැසට් ටශළා.

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ග ස ඇමය තුමනි, ව ජීවී සංරක්ෂා ශදපාර්තශේන්තුවට
පවරා ග්  වර්ෂ න් අහන්ශන්.

ගතු ගතාිෂණී ජ්යවික්රෙ වපව්තරා ෙහාා

(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபகரரொ)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)
ඔේ, උ් තර ය ශඳ වා. මම ඉය න් ශපොඩ්ඩක් ධ ස්තර ටර
ශදන් එපා ැ.
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(්)

(ii)

ව ජීවී සංරක්ෂා ශදපාර්තශේන්තුව 0000.00.00
දි ැය ව කු සාෑගක පළා්  ඉඩේ ශටොමසායේස්
ශවත, අභ් භූමි තුළ පිහිටා ඇය  ඉ සශදනි ා
වයාපිය ශ ඉඩේ අක්ටර 7990ක් පහත සාහන්
ශටොන්ශේසිවකට
ට් ව නිදහස්
කිරීමට
අ කමැය  දීමට තීරා ටර ඇත.

ටහල්ක පල්ශකටැශල් අභ් භූමිශ ීය ම ත් ් ව එශසාම
පවය ේදී ඉ සශදනි ා උස්බිේ වයාපිය  සාහා අවසර දීම.
උස්බිේ පමාන්. ශමොටද, එතැ වැවක් ය ශඳ වා. ඒට ඔඳතුමා් 
දන් වා.
එම වයාපිය  ්රශේ ශ
්රශේ
මැ කේ කිරීම.

දැ ට සංවර්ධ

වී ඇය  භූමි

මැ කේ ටර ශවන් ටළ සීමාශේ ශපොශළොශවන් අඩි 00ක් පමා
උස්ව ශටොන්ක්රිට් ටණු ශ දීම. ඒ කි න්ශන් වතුර මට්ටමින් ශමහා
ශටොන්ක්රිට් ටණු දමකා මාන්ේ කකුණු ටර වා. ැ්  ේ ඒ
තකා
ශගොඩශවකා
වා. මට වඩා ඔඳතුමා දන් වා ඇය ,
අවු සදු 10ක් 50ක් ය ස්ශසා ඒ තකා ශ වතුරවලින් කුඹු ස ා
වගා ටර වා.
ටළු ගශේ වතුර දැන් අපට එ වා. එම නිසා ඒශටන් මුළු
ාපවිවට් , ගල්ගමුවට් ,
වැේ හ සි
ගා ටට වතුර
ශගනි වා.

සංවර්ධ
වී ඇය  ්රශේ ශ න් පිටත කිසිදු ්ටාර කින්
ව ස් ව හා වික්ෂකතා ්රක්ෂට ්ඥා ප ත උල්කංඝ
ශ ොව පයේදි ටටයුතු කිරීම.
අභ් භූමි
ටරවීම.

තුළ අභ්යන්තර පදිංචිට සවන් සුදුසු පයේදි පදිංචි

ටැකෑබිේ හා ව වගා රක්ෂිත බිේ ශගොධ  පවුල් අතර ශඳදා
ශ ොදීම.
*

*

ඊට අමතරව කු සාෑගක ටකාප වායේමාර්ග අධයක්ෂටශ
සභ්ාපය ් වශ න්
හා
අදාළ
් ත
09ට
සහභ්ාගි් වශ න් කු සාෑගක දිස්්රික් ශල්ටේ ධ සින් ප් 
ටර
කද ටමිුමශේ වාර්තාව අ කව රතශ
ඉඩේ
්රය ප් ය  ට අ කූලකව සහ ටමිුම නිර්ශේ වකට අ කව
ශමම ඉඩේ කඳා දීමට ව ජීවී සංරක්ෂා
ශදපාර්තශේන්තුශේ එටඟතාව පළටර ඇත.
තවද, ශේ සේඳන්ධව ඉඩේ අමාතයාං ශ ශල්ටේශ
්රධා ් වශ න් 0071.0).01 දි -අශප් ටාකශ ශ ොශවන්
- පැවැය  රැස්වීශේදී දැ ට පදිංචිව සිටි පවුල් 7,231ක්
සාහා අලිමංටඩවල් හැර ඉඩේ කඳා දීම සාහා ව ජීවී
සංරක්ෂා ශදපාර්තශේන්තුශේ එටඟතාව කඳා දී ඇත.

ශේ අශප් රත ටාකශ ශ ොශවන්.
(්)
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ටහල්ක - පල්ශල්ටැශල් අභ් භූමිශ ීය ම
ත් ් ව එශසාම පවය ේදී ඉ සශදනි ා උස් බිේ
වයාපිය  සාහා අවසර දීම.
දැ ට සංවර්ධ

වී ඇය  භූමි

මැ කේ ටර ශවන් ටළ සීමාශේ ශපොශළොශවන් අඩි 00ක්
පමා උස්ව ශටොන්ක්රීට් ටණු ශ දීම.
සංවර්ධ
ව ස් ව
උල්කංඝ

(්)

(iv)

වගා රක්ෂිත බිේ ශගොධ  පවුල් අතර

හක්වුම ාව තකා ට අලි ඇතුන් පැමිශා
අලිමංටශඩ් පදිංචි පවුල් 77ක් ධ ටල්ප ඉඩේ
කඳාශග
ශමම ස්ථා ශ න් ඉව්  වීම
්රය ක්ශෂාප ටර ඇය  අතර, ඒ අ කව ශේ ව ධ ට
එම ටටයුතු තාවටාලිටව ැවතී ඇත. අදාළ පවුල්
77 ධ ටල්ප ඉඩේ ශහෝ වන්දි කඳාශග
අලිමංටශඩන් ඉව්  වන්ශන් ේ ශමම ධ දුලි වැට
ටඩි මින් ඉදිටර ඉඩේ නිදහස් කිරීශේ ටටයුතු
්රාශේශී ශල්ටේ ශවත ්රේභ් ටළ හැකි ඳව
ටා සිසටව දන්වමි.

(ඇ) අදාළ ශ ොශේ.
ග ස ටථා ා ටතුමනි, මා ශේ ්ර ්
සේඳන්ධශ න්
තවදුරට්  උ් තර ශදන් ඕ ෑ. ශේ ්ර ් , ඳැරෑ සේ ්ර ් ක්.
්රධා ඇමය  හැටි ට මම ඉ සශදනි ා ත පද ට ගිහිල්කා ඒ
අ ට අත දුන් ක ශටශ ක්. ඒ අතර ටහල්ක පල්ශල්ටැශල් කි
ටන්ද ්රක්ෂා කිරීම ශව කශවන් එ ගැසට් ටරන් ්  මම
ටටයුතු ටළා. මම අ ාගත ඳකකා තමන් ටටයුතු ටරන්ශන්.
ශේ පාක
ගැ
ශ ොශවන් මම ඳකන්ශන්. ශේ
පාර්ලිශේන්තුවට අපි ප් ශවකා ඉන්ශන් ත තාව ශව කශවන්
ශසාව ටරන් න්. ග ස ටථා ා ටතුමනි, ඔඳතුමා්  එශහම
ශටශ ක් ඳව මා දන් වා. ශතොප්පි ක් දාශග ම ාප ගන්
ශ ොශවන් අශප් ජීධ ත ටාක තුළදී අපි ක්රි ා ටරන්ශන්. අපට ේ
ේ තීරා ගන් ය ශඳ වා. ශතොප්පි ක් දාශග ම ාප ගන්
ශ ොශවන් අපි ටටයුතු ටරන්ශන්. [ඳාධා කිරීමක්] ශතොප්පි
දාශග . ශතොප්පි වැශට වා. ශ ොශ ක් ධ ධිශ ශතොප්පි වර්ග
ය ශඳ වා. මම ඳකන්ශන් ගහ ශටොළ, සතා සිේපාවා, අ ාගත
ගැ න්. [ඳාධා කිරීමක්] ත ධ රම ශපශර්රා කි
ම පළා් 
සභ්ාශේ අකු ස ශටොටකා ැහැ. රත ටාකශ ටරණත ශේවල් මුඛ
පරේපරාශවන් එ ශේවල්.

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ග ස ඇමය තුමා, පිිබතුර කඳා ශදන් . අද විඟක් ටාරාා ගැ
ටථා ටරන් ය ශඳ වා.

ගතු ගතාිෂණී ජ්යවික්රෙ වපව්තරා ෙහාා

(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபகரரொ)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)
මට ශේ ටාරා සේඳන්ධශ න් ්ර ් ක් ය ශඳ වා.

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(iii)

එම වයාපිය  ්රශේ ශ
්රශේ මැ කේ කිරීම.

ටැකෑ බිේ හා ව
ශඳදා ශ ොදීම.

වී ඇය  ්රශේ ශ න් පිටත කිසිඳු ්ටාර කින්
හා වික්ෂකතා ්රක්ෂට ්ඥාප ත
ශ ොව පයේදි ටටයුතු කිරීම;

අභ් භූමි තුළ අභ්යන්තර පදිංචිට සවන් සුදුසු පයේදි පදිංචි
ටරවීම;

(The Hon. Speaker)
ශතොප්පි ගැ ටථා ටරන්

අපි පස්ශසා දවසක් ශ ොදා ගනිමු.

ගතු ගතාිෂණී ජ්යවික්රෙ වපව්තරා ෙහාා

(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபகரரொ)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)
ශේ ටාරා සේඳන්ධශ න් අපි ීය පය තුමාශගන් උපශදස්
කඳාශග
ය ශඳ වා. ීය පය තුමා පැහැදිලිව ්රටා ටරකා
ය ශඳ ශේවල් සේඳන්ධශ  ක්  ඕ ෑ ේ මට කි න් ණතළුවන්.

ග ස මන්ත්රීතුමනි, ාපවිව ්ස ශ වැේ )00ක් වතුර ැය ව
ය ශඳ වා. ඒ ්රශේ ශ ත තාව සමිේධිශ න් ජීව්  ව වා.
ඔඳතුමා ඒ ගැ දන් වා. දූගී භ්ාවශ න් ඔවුන් ජීව්  ව වා. දැදු ස
ඔ තකා ශ වතුර ගල්ගමුවට් , නිටවැරටි ්  එ වා. අපි ශේ
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පාර්ලිශේන්තුව

[ග ස ගාමිණී ත ධ රම ශපශර්රා මහතා]

ගතු ගතාිෂණී ජ්යවික්රෙ වපව්තරා ෙහාා

(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபகரரொ)

්රශේ ශ ය ශඳ ධ  ිබ භූමි ශත්  භූමි ක් ටරන් ඕ ෑ. ඒ
ටටයු් ත ටරන්
ේ ශේ ය ශඳ තකා වකට වතුර ශග ැල්කා
දමන් ඕ ෑ. ත ාධිපය තුමා නිශ ෝග ක් දීකා ය ශඳ වා, ව ජීවී
භූමි තුළ ය ශඳ වැේ හද එට මහවැලි සංවර්ධ හා පයේසර
අමාතයාං ට ඳාර ශදන් . මහවැලි සංවර්ධ හා පයේසර
අමාතයාං
ටශ්  ඒ වැේ පාක
ශවන් ඕ ෑ. ැ්  ේ
අ ාගතශ ව ජීවී ශදපාර්තශේන්තුවන්, මහවැලි සංවර්ධ හා
පයේසර අමාතයාං න්, - ඒ වැේ ශදට හැදීශේ ටටයුතු මහවැලි
සංවර්ධ හා පයේසර අමාතයාං ට ඳාර ශදන් මම එටඟ වුාා.

ගතු රනුර දිසානායක ෙහාා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ඒ වැේ ශදට හැදීශේ ටටයුතු මහවැලි සංවර්ධ
අමාතයාං ට ඳාර ශදන් ඔඳතුමා එටඟ වුාාද?

හා පයේසර

ගතු ගතාිෂණී ජ්යවික්රෙ වපව්තරා ෙහාා

(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபகரரொ)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)
මහවැලිශ න් තක ශ ොටඩවා එ වා.

ග ස ටථා ා ටතුමනි, ඒ එ වා වාශ
හදාශග ශ ොශවන්-

අපි ශේ රාතධානි

ඔක්ශටෝම ශගව වා ේ, ඒ අ ට වායේමාර්ග පහසුටේ සහිත
ඉඩේ ශද වා ේ, පවුල් 7.ක් ගැ ටථා ටරකා, අපට ගල්ගමුව
්ස ශ ඉන් පවුල් 00,000ටට ධ පතක් ශවන් ශදන් ඳැහැ.

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

ගතු කථානායකුරො

(The Hon. Speaker)
ග ස මන්ත්රීතුමා, ශදවැනි අතු ස ්ර ්

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොාන්, අපි අතු ස ්ර ්
ඇමය තුමනි?

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, සමීක්ෂා ට අ කව පැහැදිලිවම පවුල්
7.න් ඒ භූමි ට අ ්  ්රශේ ශ ජීව්  ශවන්ශන්; අලිමංටඩවක.
ශව ්ර ් ක් ශ ොශවන්. [ඳාධා කිරීමක්] ඉන් ශටෝ, මම
කි ටල්. ඒ 7. ගැ තමන් ඔ තර්ට ටරන්ශන්, උේශඝෝෂා
ටරන්ශන්. ඊශ ශපශර්දා දවසට රාත්රී මට ටථා ටළා, අලි
ඇධ ල්කා අලි ශගවල් ටඩ වා කි කා. මට ටථා ටළාම මම අශප්
නිකධායේන්ට ටථා ටරකා කිේවා. අලිමංටඩ වහකා අශප් ග ස
මන්ත්රීතුශමකුශ ශග ටට්  වල් අලි ගිහිල්කා ය ශඳ වා. [ඳාධා
කිරීමක්] ැහැ. මම කි න් ඕ ෑ ැහැ ශන්. මම කිේවා ශන්. ඒ
නිසා ඒ පවුල් 7. න් ඕ ෑ. අපි ීය ම පි වර ගන් වා. මම
ශ ොශවන්, මහවැලි , වායේ මාර්ග අමාතයාං , මශ අමාතයාං
- ග ස ටථා ා ටතුමනි, මීට ඉස්සර ශවකා්  මම කිේවා, අපි
ඔක්ශටෝම සමීක්ෂා ටරකා ය ශඳ වා. ඒ ශගවල්වක වටි ාටම
අ කව වන්දි ශද වා; ඉඩේ ශද වා. ශදල් ගහට, ශටොස් ගහට,
ශපොල් ගහට, ණතවක් ගහට වාශ ම අමුඩ ට්  අපි වන්දි ශගව වා.

අහන්

අවස්ථාවක් ශදමු ශන්ද, ග ස

ගතු බිෙල් ර ජනායක ෙහාා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

ගතු ගතාිෂණී ජ්යවික්රෙ වපව්තරා ෙහාා

(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபகரரொ)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)
අවස්ථාවක් ශද වා. ඔඳතුමා අවස්ථාව දුන් ාට පස්ශසා මම
අහන් අවස්ථාව ශද වා.

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොාන්, එශහම ේ ග ස මන්ත්රීතුමා අතු ස ්ර ්

අහන් .

(The Hon. Bimal Rathnayake)
ග ස ඇමය තුමනි, පවුල් 7.ට ්ර ්
ඳකපාන්ශන් අලිමංටඩ
ධ විත කිරීමට ශහෝ ශ ොකිරීමට පමාන්. ඔඳතුමාශ වාර්තා අ කව
ඔඳතුමාම පිිබග් තා, ශේ ්ර ්
ය ශඳන්ශන් පවුල් 7,230
ගා ටටන් කි කා. [ඳාධා කිරීමක්] ග ස ඇමය තුමා ඇවිේ ටන්
ශදන් ශටෝ.

ගතු ගතාිෂණී ජ්යවික්රෙ වපව්තරා ෙහාා
අහන් .

ගතු බිෙල් ර ජනායක ෙහාා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)
ග ස ඇමය තුමනි, අවස්ථා ශදටටදී ඔඳතුමා පැහැදිලි ටළා,
2014 ජුනි මාසශ දී අක්ටර 7,990ක් -මම හිත ධ ධි ට පවුල්
1,231ට අන්ය  ්රමාා ශවන් ඕ ෑ. ඒට පැහැදිලි ැහැ.- ඒ
ීය , අාප ්  ්රක්ෂා ව
පයේදි ඒ උස් බිේ ්රශේ ශ
ත තාවට ඉඩේ කඳා ශදන් ඉඩේ අමාතයාං ් , ඔඳතුමාශ
අමාතයාං ්  -ඔඳතුමාට ටලින් සිටි ඇමය ව සන්ශ
සිටඑටඟතාව පළ ටරකා ය ශඳ වා කි කා.
මු්  ්ර ්
ය ශඳන්ශන්, තවම නිදහස් ටරකා ශ ොමැය  වීමන්.

(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபகரரொ)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)
ඒ ගැ ්ර ් ක් ැහැ.

ගතු බිෙල් ර ජනායක ෙහාා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)
ග ස ඇමය තුමා, ශපොඩ්ඩක් ඇවිේ ටන් ශදන්
ශටෝ.
ඔඳතුමාට mike එට ැහැ. ශපොඩ්ඩක් ඇවිේ ටන් ශදන් ශටෝ.

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

ගතු කථානායකුරො

(The Hon. Speaker)
්ර ්
අහන් . ඊට පස්ශසා පිිබතු ස ශදන් .

(The Hon. Speaker)
ශහොාන්, ්ර ්
අහන් .

ගතු බිෙල් ර ජනායක ෙහාා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

ගතු බිෙල් ර ජනායක ෙහාා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)
මශ ්ර ්
වන්ශන් ඒවා නිදහස් ටරන්ශන් ටවදාද කි
එටන්.

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)
මම ලි කා ය ශඳන්ශන් පවුල් 7,500න් කි කා. මු්  ඔඳතුමා
පිිබග් තා, පවුල් 7,230 ගා ක් කි කා. ඒ අ ශ ඉඩේ නිදහස්
ටර වාද කි
්ර ්
තමන් මම අහකා ය ශඳන්ශන්. අලි වැට
ගැ ශ ශමන් මම අහකා ය ශඳන්ශන්.
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ගතු ගතාිෂණී ජ්යවික්රෙ වපව්තරා ෙහාා

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபகரரொ)

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)
මම උ් තර ශදන් ේ. අර පවුල් 7. හැර අනි්  ඔක්ශටෝටම ඒ
අන්ය  ශද වා.

ගතු බිෙල් ර ජනායක ෙහාා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)
ටවදාද?

(The Hon. Speaker)
ග ස මන්ත්රීතුමනි, අද අපට ටටයුතු ශගොඩාක් ය ශඳ වා. ඒටන්
අපි කි න්ශන්, අශ ක් අ ට ඳාධා ශව - [ඳාධා කිරීේ] ඊට පසුව
ටථා ටර ශටොට, සාට්ඡාාවට ගන් . ශහොාන්. [ඳාධා කිරීේ]
ග ස ඇමය තුමනි, ඉදියේශ දී සාට්ඡාාවට ගන් .

ගතු ගතාිෂණී ජ්යවික්රෙ වපව්තරා ෙහාා

(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபகரரொ)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)
ග ස මන්ත්රීතුමනි, අපි ඒට ීතය කූලකව ටරන්

ගතු ගතාිෂණී ජ්යවික්රෙ වපව්තරා ෙහාා

ඕ ෑ වැඩක්.

(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபகரரொ)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)
ඒවා කඳාශදන් ඔඳතුමන්කා ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ඇධ ල්කා
සාට්ඡාා ටළා. මම එහාට්  ගි ා. ඒ පවුල් 7. එතැනින් න්
ඕ ෑ. ඒ අ ඉව්  කිරීම ටර වා. ඒ අ ට ඉඩේ කඳාදීමට ගැසට්
ටර වා, ටැබි ට් ප්රිටාවක් දාකා වන්දි ශගව වා. මම ඒ
ඔක්ශටෝම ටර වා. දැ ට දිසා ශල්ටේ එශහා ක්රි ා් මට ශව වා.
ඉය න් ඒ ටටයුතු ටර ශටොට අවු සේදක් ධ තර න්.

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඊළඟ දිස්්රික් සේශේක ශ දී ටථා ටරශග
ේ ශහොාන්. [ඳාධා කිරීේ]

ධ සාා ග් තා

ගතු බිෙල් ර ජනායක ෙහාා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)
ඒ පවුල් දහතුශන් ්ර ්
මත පද ේව ඇත් ,
අ ට - [ඳාධා කිරීේ]

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොාන්, ශහොාන්. දැන් තුන්වැනි අතු ස ්ර ්
ඇමය තුමාට ටාක දුන් ා ශන්.

ැත්  ශේ

අහන් .

ගතු ගතාිෂණී ජ්යවික්රෙ වපව්තරා ෙහාා

(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபகரரொ)

ගතු බිෙල් ර ජනායක ෙහාා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, ග ස ඇමය තුමා කි න්ශන් අලි වැට
ළඟ පවුල් 7.ක් ඉන් වා, ඒ පවුල් 7. ඉව්  ටර වා කි
එටඟතාව මත තමන් ඉය යේ පවුල් 7,200 ගා ට ඔප්ණත ශදන්ශන්
කි කා. ඒ ශදට අතර සේඳන්ධ ක් ැහැ ශන්.

ගතු ලසතනනෙන් කිකාඇල්ල ෙහාා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

ුලද්ගතලික බසනරථ සඳහා ලබා ුපන් ෝතගත බලපත්ර:
ඌව පොා
தனியொர் கபருந்துகளுக்கு வழங்கிய வீதி
அனுைதிப்பத்திரங்கள்: ஊவொ ைொகொைம்

ROUTE PERMITS GIVEN FOR PRIVATE BUSES: UVA
PROVINCE

(The Hon. Lakshman Kiriella)
එශහම කිේශේ ැහැ.
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4. ගතු චිෂන්ද විවේසිකා ෙහාා

(ைொண்புைிகு சைிந்த விகஜசிறி)

ගතු ගතාිෂණී ජ්යවික්රෙ වපව්තරා ෙහාා

(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபகரரொ)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)
ඒ පවුල් 7. ඉව්  කිරීම ටර වා. අනි්  ්ර ්
පැහැදිලිවම උ් තර දුන් ා. [ඳාධා කිරීමක්]

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)
ඔඳතුමා පිිබගන් වාද? ඒ පවුල් 7. ඉව්  කිරීමට එටඟ
ශව වාද? [ඳාධා කිරීේ]

ට් 

ගතු බිෙල් ර ජනායක ෙහාා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)
අලි ්  තර්ත
පාකා පැ කා ශගවල් ටඩ වා, බිඳි වා.
දැන් ඔඳතුමා කි න්ශන් ඒ අ හයේ ට hostages වාශ ශන්.

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
පළා්  සභ්ා හා පළා්  පාක
අමාතයතුමාශගන් ඇසූ
්ර ්
- (.):
(අ)
(i) ව් මන් හපාක ්ඩුක්ව ඳක ට ප් වීශමන්
පසු ඌව පළාත තුළ ණතේගලිට ඳස්රථ සාහා මාර්ග
ඳකපත්ර කඳා දී ය ශබ්ද;
(ii) එශසා ේ, එශකස මාර්ග ඳකපත්ර කඳා දී ඇය 
මාර්ග ටවශර්ද;
(iii) එශසා මාර්ග ඳකපත්ර කඳා ග්  ණතේගක න්ශ
ේ
ටවශර්ද;
(iv) ඒ සාහා අ කගම
ටළ රමශේද ටවශර්ද;

න් එතුමා ශමම සභ්ාවට දන්වන්ශන්ද?

ගතු ගතාිෂණී ජ්යවික්රෙ වපව්තරා ෙහාා

(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபகரரொ)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)
ඒ ටේබි ටැඩීම ව් වන් අපි මුරටාවල් දාකා, භ්ටශ ෝ
දාකා, අපි ඒවා ටරන් ේ. හැඳැන්, ටේබි ගැවිශේ ැ්  ේ
ශමොටද ශවන්ශන්? ඊශ -ශපශර්දා රා්රිශ ග ස මන්ත්රීතුශමකුශ
ශ ළඟටම අලි ගිහිල්කා ය ශඳ වා. මට මිනිස්සු කි වා, "සර්,
අලි එළවන් අශ ක් ටට්ටි ශඳොශහොම හිටි ා" කි කා.

(්) ශ ො එශසා ේ, ඒ මන්ද?
ைொகொை சமபகள், உள்ளூரொட்சி அமைச்சமரக் ககட்ட
வினொ:

( அ) (i )

தற்கபொமதய நல்லொட்சி அரசொங்கம் ஆட்சிக்கு
வந்த பின்னர் ஊவொ ைொகொைத்தில் தனியொர்
கபருந்துகளுக்கொக வீதி அனுைதிப்பத்திரங்கள்
வழங்கப்பட்டுள்ளனவொ;

1657

1658

පාර්ලිශේන්තුව
* සාාවම්සය ො ාබන ලද (ii) සහ (iii)ි  ිළිතුරර:

[ග ස චමින්ද ධ ශේසියේ මහතා]

( i i ) ஆதைனில்,
அவ்விதைொக
வீதி
அனுைதிப்
பத்திரங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ள வீதிகள் யொமவ;
( i ii ) அவ்விதைொக வீதி அனுைதிப்பத்திரங்கமளப்
தபற்றுக்தகொண்ட ஆட்களின் தபயர்கள் யொமவ;
( i v ) அதற்கொகக்
யொமவ;

கமடப்பிடித்த

முமறயியல்கள்

என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ?

(ஆ) இன்கறல், ஏன்?

* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட (ii) ைற்றும் (iii)க்கொன விமட :
* Answer tabled:
ව මාර්ග ඳකපත්ර නිකු්  කිරීම සාමා ය ශසාවා
අ ක
අංට

මාර්ග

හිමිට සශ

01.

ශසව ගක - කියේඉබ්ඳන්වැව -

ඒ.ඒ.චමින්ද අ සා කුමාර

02.

මුණුකුක - පස්සර - බිබිශල්ගම

ම

ටී.ඩබ්ලිේ.ශක්. උණතල්

03.

මහි ංගා - 77 ටණුව -

එන්.ඩබ්ලිේ.එන්.එස්.

04.

ශරොටතැන්

්ර්.එේ. ඉමිටි ාස් මහතා

05.

ශටරදිමුල්ක -

06.

පත ව් ත - ටන්ශදශගදර -

ශක්.ඩී. තුෂාර සංජීව මහතා

07.

ටැලිප ාශවක - වැල්කවා

්ර්.එේ.

08.

ටහශගොල්ක අරාව -ටන්දටැටි -

ශේ.එේ. දිශන්ෂ් ත සුන්දර

09.

ඳඩුඩාරශවක - ඉනිටේඳැේද -

එ්ඡ.එේ. ඳඩුඩාර මහතා

10.

මහි ංගා - ශමොර ා -

ජී.ධ . සුග්  පේමසියේ මහතා

11.

ඳඩුඩාරශවක - දි තකාව -

ශක්. චාමිට ්රදීප් සිල්වා

12.

ඒ. ත සංටර් මහතා

13.

ඳඩුඩාරඑිබ ව් ත - ගල්ටන්ද
හන්දි - ා ඳැේද හන්දි ඳඩුඩාරශවක
පි රපන්ශදෝව - ඳඩුඩාරශවක

ගතු ෆයිස්ත මුසනාාපා ෙහාා (පො ජ සාා හා පො ජ පාලන
රොායුරො)

14.

ඳදුල්ක - කියේඔ සව -

ඩබ්ලිේ.ජී. ට සාාදාස

15.

සින් අකශගොල්ක - ඳදුල්ක

්ර්. එේ. පාලිත මහතා

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial
Councils and Local Government)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, මා එම ්ර ් ට පිිබතුර කඳා ශද වා.

16.

ශදොඩේශගොල්ක - ඉලුක්පැකැස්ස -

්ර්.ඩී. ත ශසා

asked the Minister of Provincial Councils and Local
Government:

(a)

Will he inform this House(i)

(b)

whether route permits have been issued for
private buses within the Uva Province after
the present Good Governance Government
came to power;

(ii)

if so, for what routes such route permits
have been issued;

(iii)

of the names of persons who have obtained
route permits in that manner; and

(iv)

what criteria were followed for this
purpose?

If not, why?

(ைொண்புைிகு மபசர் முஸ்தபொ - ைொகொை சமபகள் ைற்றும்
உள்ளூரொட்சி அமைச்சர்)

(අ)

(i)

ඔේ.

- හාලිඇක - ඳදුල්ක
ැදුන්ගමුව -

බී.ඩී. අශබ්සිංහ මහතා

ලින්ද ධේමිට

එේ. සංජීව අසංට මහතා

මහතා

ව ඳකපත්ර නිකු්  කිරීම සුශඛෝපශභ්ෝගී ශසාවා

(ii) සහ (iii)`සාහා පිිබතුර සාාගතා* ටරමි.

අ ක
අංට

මාර්ග

හිමිට සශ

(iv)

01.

ඳදුල්ක - ඳඩුඩාරශවක

ඉන්ද්රප්රි දිලීප ඳකපිටි

02.

ඳදුල්ක - ඳඩුඩාරශවක

පී.ඒ. චමින්ද මුාසිංහ

03.

ශමොාරාගක - ඳදුල්ක

ශක්.පී.ඒ.එස්.ශක්.

ඌව පළාත තුළ වාස ටර ක කඳ මගී ත තාව
හා අශ කු්  සමිය  සමාගේ මඟින් ටර කද
ඉල්ලීේ පළා්  ්රවාහ ග ස අමාතයතුමා ධ සින්
ඌව පළා්  මගී ්රවාහ ශසාවා අධිටායේශ
සභ්ාපය තුමාට ශ ොමු කිරීශමන් අ තු සව ව
ඳකපත්ර කඳා දීශේ රමශේද ට අ කව සාමා ය
ශසාවා හා සුශඛෝපශභ්ෝගී ශසාවා ව මාර්ග ඳකපත්ර
කඳා දී ඇත.

ව ඳකපත්ර කඳාදීශේ රමශේද ඇමුණුශමහි දක්වා ඇත.
පාසල්
ළමුන්
හා
ශදමේපි න්ශ
ඉල්ලීේ
අ කව
ධ දුහල්පය ව සන්ශ
නිර්ශේ
මත පාසල් ළමුන් පමාක්
්රවාහ
කිරීමට සිසුසැයේ ශකස ව මාර්ග ඳකපත්ර කඳාදී ඇත.
(්) අදාළ ශ ොශේ.

ව මාර්ග ඳකපත්ර නිකු්  කිරීම සිසු සැයේ
්රවාහ ශසාවා)

අ ක
අං
ට
01.

මාර්ග

02.

ැදුන්ගමුව - වැලිමඩ (සිසු සැයේ
ශසාවා)
කිතල්ඇල්ක - ඳඩුඩාරශවක ඳදුල්ක (සිසු සැයේ ශසාවා)
ාකගමුව - වැලිමඩ (සිසු සැයේ
ශසාවා)

03.

ඇමුණුම සාාගතා** ටරමි.

—————————
* * ුලසනාකාලව ාබා ඇා.

* * நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.
** Placed in the Library.

04.
05.

මස්පන්
ශසාවා)

(පාසල් ළමුන් පමාක්

හිමිට සශ

කේදුම - ගශන්තැන්

හරහා වැලිමඩ

- වැලිමඩ (සිසු සැයේ

ම

ම

්ර්.එේ. දර්ශිටා
ර්  ා ට
එන්.එන්. ය ශසාරා
ට සාාර්  මහතා
ටී.ඩබ්ලිේ.එේ. සුණතන්
සින්ත මහතා
ඊ. ඩබ්ලිේ.ඒ.එේ.
හයේ ්චන්ද්ර ඒට ා ට
මහතා
්ර්. ඩබ්ලිේ.ඩබ්ලිේ.එේ.
මාශ ල් කුමාර මහතා
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ගතු චිෂන්ද විවේසිකා ෙහාා

ගතු චිෂන්ද විවේසිකා ෙහාා

(ைொண்புைிகு சைிந்த விகஜசிறி)

(ைொண்புைிகு சைிந்த விகஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ග ස ඇමය තුමනි, එම ්ර ් ට පිිබතු ස කඳාදීම පිිබඳාව මා
ඔඳතුමාට ශඳශහධ න් ස්තුය වන්ත ශව වා. මශ පළමුවැනි අතු ස
්ර ්
ශම න්.

ඇ් තටම අප දන් වා, පළා්  ්රවාහ අමාතයාං
ධ සින්
ශේ ඳකපත්ර කඳාදීකා, ධාව
ව ඳස් රථවලින් ශකො සටහන්
සාහා ේකිසි ගාස්තුවක් අ ටර ඳව. අශප් පළාශ්  ශකො
සටහන් ගාස්තුව අ ටරන්ශන් ශපෞේගලිට ඳස් සමාගමක්. ග ස
ඇමය තුමනි, ශමන්
ශේ ටාරා ගැ මට ඔඳතුමාශගන්
දැ කව්  කිරීමක් ටර ගන් අව යන්. රත ට, පළා්  සභ්ාවට හිමි
ධ  යුතු ගාස්තුවක් ශපෞේගලිට ඳස් සමාගමක් එටතු කිරීම ශදස
නිහඬව ඳකා සිටින් පළා්  සභ්ාශේ අදාළ ණතේගක න් ටටයුතු
ටර වා. ශම ීතය කූලක ත් ් ව ක්ද, එශසා ශ ොමැය  ේ ඒ
පිිබඳාව ඔඳතුමා ගන් ා පි වර කුමක්ද?

ගතු ෆයිස්ත මුසනාාපා ෙහාා

(ைொண்புைிகு மபசர் முஸ்தபொ)

(The Hon. Faiszer Musthapha)
ඒ සේඳන්ධව ය ශඳ ීය ම ත් ් ව මට ශේ අවස්ථාශේ
කි න් අපහසුන්, ග ස මන්ත්රීතුමනි. මම ඒ ගැ ශසො ා ඳකා ඒ
සේඳන්ධශ න් ේ ක්රි ා මාර්ග ක් ගන් ේ. ඒ පිිබඳාව ශේ ග ස
සභ්ාව්  දැ කව්  ටරන් ේ.

ගතු චිෂන්ද විවේසිකා ෙහාා

(ைொண்புைிகு சைிந்த விகஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, මශ ශදවැනි අතු ස ්ර ්
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ශම න්.

ග ස ඇමය තුමනි, අප දන් වා ශේ route permit එට කඳා
ගන් ධ ධ ධ උපරම පාධ ්ඡචි ටර ඳව. ඉන් එටක් තමන් මධයම
රත හරහා ්රවාහ අමාතයාං
හරහා ඳකපත්ර ශද නිසා ්රධා
ගර ක් හරහා න්
ශදන්ශන්
ැහැ. එම නිසා කුඩා
ගර කින් ්රේභ් ටරකා, ්රධා
ගර ක් හරහා න් තමන්
ටටයුතු ටරන්ශන්. ශේ ්ර ්
නිසා තමන් ඳස් අතර accidents
වැඩි වන්ශන්. අපි ශටොළඹ සිට
99 ඳස් රථ ගනිමු. ශපොඩි
අතු ස ගමට මක් දමකා, 99 route එශක්ම ධාව
ව තව් 
route permit එටක් ශද වා. එතශටොට ඒ ගමින් එිබ ට
එ ශටොට අර පාශර්  එ නිසා තමන්, ක්ශෂා් රශ ඉන් උදධ 
කි න්ශන්, ාඩි අල්කන් කි
ටාරා .
ඒ නිසා තමන් ශේ ඳස් අර්බුද සහ මගීන්ට සිදුශව
අපහසුතාව දිගින් දිගටම සිදු ශවන්ශන්. පසුගි ටාකශ ඳස්
රථශ ශටොන්ශදොස්තරවර ා ගැබිනි මාතාවටට පවා ධ ධ ධ ධ ධි ට
අඩන්ශ් ට්ටේ ටළ ඳව අපි දැක්ටා. ඔඳතුමා පළා්  සභ්ා හා
පළා්  පාක අමාතයවර ා ධ ධි ට, ශේ සාහා මැදිහ්  ශවකා ඳස්
අතර තරග ක් ඇය  ශ ොව ධ ධි ට ටටයුතු ටළ හැකි ්ටාරශ
වැඩ පිිබශවළක් හදන් ණතළුවන්ද?

ගතු ෆයිස්ත මුසනාාපා ෙහාා

(ைொண்புைிகு மபசர் முஸ்தபொ)

(The Hon. Faiszer Musthapha)
අපි ශේ සේඳන්ධශ න් ්රවාහ අමාතයා
සමඟ් , මගී
්රවාහ අධිටායේ සමඟ්  සාට්ඡාා ටරකා නිසි රමශේද ක්
අ කගම
කිරීශේ වැඩ පිිබශවළක් පටන් ගනිමු.

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොාන්. ග ස චමින්ද ධ ශේසියේ මන්ත්රීතුමනි, ඔඳතුමාට තුන්ව
අතු ස ්ර ් ක් අහන් ය ශඳ වාද?

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, ග ස ඇමය තුමා හැම ්ර ් ටටම
ධ ා් මටව උ් තර ශදන්ශන් ැහැ. ටලින් ඉාක්  එශහමන්.
දැන් ශමම ්ර ් ට්  පිිබතු ස කඳා ශදන්ද කි කා මම දන්ශන්
ැහැ. මම ශ ෝත ා ටරන් හදන්ශන්,-

ගතු ෆයිස්ත මුසනාාපා ෙහාා

(மாண்புமிகு பைசர் முஸ்தைா)

(The Hon. Faiszer Musthapha)
ඔඳතුමාශ ගට්ට
ය ශඳන්ශන් පළා්  සභ්ාව්  එක්ට.
ඔඳතුමා ශ ොමු ටරණත ්ර ් ට මම උ් තර ක් දුන් ා.

ගතු චිෂන්ද විවේසිකා ෙහාා

(ைொண்புைிகு சைிந்த விகஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ග ස අමාතයතුමනි, මම ඔඳතුමාශගන් අහන්ශන්, ඔඳතුමා
වගකිවයුතු ඇමය වරශ ක් ධ ධි ට,-

ගතු ෆයිස්ත මුසනාාපා ෙහාා

(மாண்புமிகு பைசர் முஸ்தைா)

(The Hon. Faiszer Musthapha)
මම පළා්  සභ්ා හා පළා්  පාක අමාතයවර ා වුා්  මට
්රවාහ
අමාතයාං ශ
්ර ් ක් ශ ොමු ටළා
ේ, ඒ
සේඳන්ධශ න් මට ශසො ා ඳකා තීන්දු-තීරා ගත යුතු ශව වා.
ඔඳතුමා අහ සෑම ්ර ් වකටම මට ඔඳතුමා කි
ධ ධි ට
උ් තර ශදන් ඳැහැ.

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
දැන් ඔඳතුමා කි න්ශන් සාට්ඡාා ටර කි

වා කි කා ශන්?

ගතු ෆයිස්ත මුසනාාපා ෙහාා

(மாண்புமிகு பைசர் முஸ்தைா)

(The Hon. Faiszer Musthapha)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, පළා්  සභ්ාව ශව කශවන් ශ ොමු ටර
්ර ් වකට මම ශසො ා ඳකා උ් තර ශදන් ඕ ෑ. අතු ස ්ර ්
අහ ධ ට මම ධ ා් මටව උ් තර ශදන්ශන්
ැහැ කි කා
ශමතුමා මට ශචෝද ා ටර වා. එතුමා මහ ඇමය තුමා්  සමඟ
ය ශඳ ්ර ්
නිසා, ශේ ග ස සභ්ාශේ ටාක
ාස්ය  ටරන්
ඳැහැ.

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
පළමුශවනි අතු ස ්ර ්
තුන්වැනි අතු ස ්ර ්
අස

ශදට ශඳොශහොම කස්ස ට ගි ා.
අවස්ථාශේදී අවුකක් ශව වා.

ගතු චිෂන්ද විවේසිකා ෙහාා

(ைொண்புைிகு சைிந்த விகஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ග ස අමාතයතුමනි, ශේ මශ ්ර ් අස ටාක ශන්.
ඔඳතුමා මශ
අන්ය 
ගැ
ටථා ටරන්
එපා. ග ස
ටථා ා ටතුමා ඒ අන්ය 
ගැ
ටථා ටරාධ . ඒ නිසා
ට සාාටරකා ඉන් . ඔඳතුමා අද ශමොටක්ද ටරකා ය ශඳන්ශන්?

ග ස ටථා ා ටතුමනි, මශ තුන්වැනි අතු ස ්ර ්
මට අවස්ථාව ශදන් .

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඔඳතුමා තුන්ව අතු ස ්ර ්

අහන් .

අහන්
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පාර්ලිශේන්තුව

ගතු චිෂන්ද විවේසිකා ෙහාා

(ைொண்புைிகு சைிந்த விகஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, මම මශ ්ර ් ට පිිබතුර ශ ොශවන්
ඉල්කන්ශන්. වගකිව යුතු ඇමැය වරශ ක් හැටි ට, බුේධිම් 
ඇමැය වරශ ක් හැටි ට ගත යුතු ක්රි ා මාර්ග පිිබඳාවන්
ධ මසන්ශන්. මම ශමතුමාට තව ශ ෝත ාවක් ටරන් න් හදන්ශන්.
[ඳාධා කිරීමක්]

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Yes, the Hon. Minister has taken note of it.

ගතු ෆයිස්ත මුසනාාපා ෙහාා

(ைொண்புைிகு மபசர் முஸ்தபொ)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

This is a waste of valuable time of the House.

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Hon. Member is making a proposal. Let him make the
proposal. -[Interruption.]

ගතු චිෂන්ද විවේසිකා ෙහාා

(ைொண்புைிகு சைிந்த விகஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, මශ ශ ෝත ාව ශමශසාන්. ශේ රශට්
ය ශඳ කුණු ටසළ ්ර ්
තුිබන් තමන් ශඩංගු ්ර ්
හට
ගන්ශන්. පළාශතන් පළාතට ඳස් ගම ාගම
සිදු ශව වා.
හැඳැන්, ඳස්වක ගමන් ටර මගීන් ශග
ශේ කුණු ටසළ
ධ ධිම් ව ඳැහැර කිරීමක් ටරන්ශන් ැහැ.

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශේට කුණු ටසළ ්ර ්

ක් ශන්.

ගතු චිෂන්ද විවේසිකා ෙහාා

(ைொண்புைிகு சைிந்த விகஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ඳස් සේඳන්ධ ්ර ් ක් ගැ ටථා ටළ නිසාන් අහන්ශන්.
පළා්  පාක ් ත ට හිටණත නිශ ෝජිතශ ක් හැටි ට මම
දන් වා, ඒ දවස්වක මශ
ගර ට ධ  ාක ඳස් සංඛයාවක් ධ ධ ධ
පළා් වලින් ්වා කි කා.

ග ස ටථා ා ටතුමනි, bus standsවකට එ ඳස්වලින් ඳහි
මගීන්ට කුණු ටසළ දැමීමට ස්ථා ක් සටස් ටරන් ඕ ෑ.
සමහර ශේකාවට මගීන් ඳස් එශක්
ගමන් කුණු ටිට එිබ ට
දම ඳව අපි දන් වා . එශහම ශ ොශවන් වග ඳකා ගත යුතු
වැඩ පිිබශවළක් හදන් . අද පළා්  පාක ් ත සි ල්ක
ක්රි ා් මට ශ ොව ත් ් ව ට ය ශඳන්ශන්. ශටොමසායේස්ව ස හා
ශල්ටේතුමන්කා තමන් ඒවා පාක
ටරන්ශන්. එම නිසා
ශමතුමාට පළා්  සභ්ා හරහා ක්රි ා් මට ශව වැඩ පිිබශවළක්
හදන් ණතළුවන්ද, හද වාද කි
්ර ්
තමන් ය ශඳන්ශන්.
හැඳැන්, පළා්  ්රධා අමාතයතුමාශ ්ර ්
ගැ ශමතුමා ටථා
ටර වා. ඒට ත ාධිපය තුමා්  දන් වා. ඔඳතුමන්කා ඒට
ධ සාන් ටටයුතු ටරන් .

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

වවුනියාවේ කට්පහුලරම් ග්රාෙව යිත පදිාික කෙ
ජ්නාාව: මූලික පහසුකම්

வவுனியொ, கற்பகபுரம் கிரொைத்தில்
ைீள்குடியைர்த்தப்பட்கடொர் : அடிப்பமட வசதிகமள
RESETTLED PEOPLE OF KATPAHAPURAM VILLAGE IN
VAVUNIYA: BASIC FACILITIES
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7. ගතු ඩපලසන වද්වානන්දා ෙහාා

(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் கதவொனந்தொ)

(The Hon. Douglas Devananda)
ඳන්ධ ාගාර ්රය සංස්ටරා, ණත  ස් ථාප , ැවත පදිංචි
කිරීම හා හින්දු ්ගමිට ටටයුතු අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ්ර ් (2)
(අ)
(i) වවුනි ාව ්රාශේශී
ශල්ටේ ශටොට්ඨාසශ ,
සේපන්මක් ග්රාම නිකධායේ ශටොට්ඨාසශ ,
ටට්පහණතරේ ග්රාමශ ත තාව 7990 වර්ෂශ දී
යුේධ ශහාතුශවන් අවතැන්වූ ඳව් ;
(ii) 0009 වර්ෂශ දී එශසා අවතැන්වූවන්ශගන් පවුල්
7.0ක්, කිසිදු මූලිට පහසුටමක් ශ ොමැය ව ැවත
පදිංචි ටළ ඳව් ;
(iii) ශමශතක් ඔවුන්ට රතශ සහ ශහෝ නිවාස
ශ ෝත ා රම ක් ශහෝ ශ ොකැබුණු ඳව් ;

එතුමා දන්ශන්ද?
(්)

(i)

ශමම ත තාවට නිවාස ශ ෝත ා රම ක් සහ
ැවත පදිංචිවූවන් සාහා අව ය අනිකු් 
සහ න් කඳා දීමට අව ය පි වර ගන්ශන්ද;

(ii)

එශසා ේ, එම පි වර ටවශර්ද;

න් එතුමා ශමම සහාවට දන්වන්ශන්ද?

(ඇ) ශ ො එශසා ේ, ඒ මන්ද?
சிமறச்சொமலகள்
ைறுசீரமைப்பு,
புனர்வொழ்வளிப்பு,
ைீள்குடிகயற்றம் ைற்றும் இந்துைத அலுவல்கள் அமைச்சமரக்
ககட்ட வினொ:

(அ) (i )

வவுனியொ
பிரகதச
தசயலொளர்
பிொிவில்,
சம்மபைடு கிரொை அலுவலர் பிொிவின் கற்பகபுரம்
கிரொை ைக்கள் 1990ஆம் ஆண்டில் யுத்தம்
கொரைைொக இடம்தபயர்ந்தனதரன்பமதயும்;

(ii)

2009ஆம்
ஆண்டில்
அவ்விதைொக
இடம்தபயர்ந்தவர்களில்
130
குடும்பங்கள்
எவ்விதைொன
அடிப்பமட
வசதிகளுைின்றி
ைீளக்குடியைர்த்தப்பட்டனர் என்பமதயும்;

(iii )

இற்மறவமர
இவர்களுக்கு
நிவொரைங்ககளொ
வீடமைப்புத்
கிமடக்க வில்மல என்பமதயும்;

(The Hon. Speaker)

Hon. Minister, please take note of that.

ගතු ෆයිස්ත මුසනාාපා ෙහාා

(ைொண்புைிகு மபசர் முஸ்தபொ)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

I will take note of it.

அவர் அறிவொரொ?

அரசொங்க
திட்டகைொ

1663
(ஆ) (i )

இந்த ைக்களுக்கு வீடமைப்புத் திட்டதைொன்
மறயும் ைீளக்குடியைர்ந்தவர்களுக்கு அவசிய
ைொன ஏமனய நிவொரைங்கமளயும் வழங்கத்
கதமவயொன நடவடிக்மககள் கைற்தகொள்ளப்
படுைொ தவன்பமதயும்;
ஆதைனில், அமவ யொமவதயன்பமதயும்;

(ii)

*

(්)

அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(இ)

1664
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(i)

ඔේ.

(ii)

උතු ස- ැශඟ හිර පළා්  තුළ පැවැය  යුේධ
ශහාතුශවන් ධ පතට ප්  ත තාව ශව කශවන් අප
අමාතයාං
ධ සින් ක්රි ා් මට ටර ක කඳ
සංවර්ධ වැඩ පිිබශවළ සාහා ්රය කානන් ශතෝරා
ගැීම සිදු ටර ක කඳන්ශන් අමාතයාං ශ
්රය කානන් ශතෝරා ගැීශේ නිර්ාා ටවකට
අ කූලකව .

இன்கறல், ஏன்?

asked the Minister of Prison Reforms, Rehabilitation,
Resettlement and Hindu Religious Affairs:
(a)

Is he aware that(i) the people in Katpahapuram village in
Sampaimadu Grama Niladhari Division in
Vavuniya Divisional Secretary's Division
were displaced in 1990 due to the war;
(ii) out of those families who were displaced,
130 families were resettled in the year 2009,
without any basic facilities; and
(iii) they have not received Government relief or
Housing scheme yet?

(b)

Will he inform this House-

(i)

(ii)
(c)

ශමම
නිර්ාා ට
ටශ් 
ටට්පහණතරේ
ගේමා ශ ත තාව ්රය කානන් හැටි ට ශතෝරා
ග ක කැබුවශහෝ  ඔවුන්ට අව ය සි ලු සහ ාධාර
කඳාදීමට අප අමාතයාං
ටටයුතු ටර ක ඇතැන්
්රටා ටරමි. අවසන් යුේධ පැවැය  වටවා කව
තුළ මුළුමනින්ම ධ පතට ප් වූ ගේමා වකට අප
අමාතයාං ශ සංවර්ධ වැඩ පිිබශවළ ටශ් 
්රමුඛ් ව ක් කඳා ශද ඳවද ශපන්වා ශද ක
ටැමැ් ශතමි.
(ඇ) අදාළ ශ ොශේ.

උලපවන් ිළි ටි ක්තොන්ාුලරය : විසනාර

whether necessary action will be taken to
provide these people with a housing scheme
and other necessary assistance for the
persons who have been resettled; and

உலப்பமனயிலுள்ள மகத்ததொழில்கபட்மட: விபரம்

if so, what those actions are?

8. ගතු ෙි න්දානන්ද රලු ජගතෙවප ෙහාා

1168/’7)
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ටර්මාන්ත හා වාිසත ටටයුතු අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ්ර ්
- (3):

(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, ඳන්ධ ාගාර ්රය සංස්ටරා,
ණත  ස් ථාප , ැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ්ගමිට ටටයුතු
අමාතයතුමාට හදිසි අව යතාවක් ශහාතුශවන් අද දි
පැමිශාන් ට ශ ොහැකි ඳව පවසමින් ශමම ්ර ් ට පිිබතු ස
කඳා ශද ශකස මාහට දැ කේ දුන් ා. ග ස ටථා ා ටතුමනි,
එතුමා ශව කශවන් මා එම ්ර ් ට පිිබතු ස ශද වා.

(i)

ඔේ.

(ii)

ඔේ.

(iii)

ඳන්ධ ාගාර ්රය සංස්ටරා, ණත  ස් ථාප ,
ැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ්ගමිට ටටයුතු
අමාතයාං ශ මූකයාධාර ටශ්  ටට්පහණතරේ
ගේමා ට අ ්  ්රය කානන් 0) ශදශ කුට 007)
වර්ෂ තුළ පවුල් ඒටට ටට  සපි ල් 700,000ක්
ඳැගින් ජීවශ ෝපා
්ධාර පහත සාහන්
්ටාර ට ශද කදී.
ිබං ඉදිකිරීමට
ශදශ කුට දීකා ය ශඳ වා.

INDUSTRIAL ZONE IN ULAPANE: DETAILS

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைகக)

If not, why?

ගතු ගතයන්ා කුඅාි ලක ෙහාා

(අ)

අප අමාතයාං
ධ සින් 0075 වසශර්දී
 සපි ල් මිලි
ක් වටි ා මාති - ළද ස
ශසෞඛය මධයස්ථා ක් ශමම ගේමා
තුළ
ඉදිටර දී ඇත.

(අ)

(i)

ාවකපිටි මැය වරා ඳක ්රශේ ට අ ් 
උකපශන් පිහිටි ටර්මාන්තණතර ්රේභ් කිරීම
සාහා පසු ගි රත ධ සින් ශවන් ටළ මුදක
ශටොපමාද;

(ii)

එහි ටර්මාන්ත ාකා ශටොපමා සංඛයාවක්
්රේභ් ටර ක්රි ා් මට වූශ ද;

(iii)

ශේ ව ධ ට වැසී ශගොස් ඇය  ටර්මාන්ත ාකා
සංඛයාව ශටොපමාද;

න් එතුමා ශමම සභ්ාවට දන්වන්ශන්ද?

්රය කානන් සිේ

තු සපැදි
එක්
්රය කාියශ කුට දීකා ය ශඳ වා.
ටිෂි උපටරා - එක් ්රය කාියශ කුට දීකා
ය ශඳ වා
* අප අමාතයාං
ධ සින් ්රය කානන් .0ටට
007) වසශර්දී ශමම ගේමා
තුළ වැසිකිිබ
ඉදිටර දී ඇත.

(්) ඉහත (අ)(i) හි සාහන් ටර්මාන්තණතර ිබ ගා සිුමවීමට
ව වැඩ පිිබශවළක් සටස් ටර ය ශබ්ද න් ්  එතුමා
ශමම සභ්ාවට දන්වන්ශන්ද?
(ඇ) ශ ො එශසා ේ, ඒ මන්ද?
மகத்ததொழில் ைற்றும் வொைிப அலுவல்கள் அமைச்சமரக்
ககட்ட வினொ:
(அ) (i )

நொவலப்பிட்டி கதர்தல் ஆளுமகப் பிரகதசத்திற்கு
தசொந்தைொன உலப்பமனயில் அமைந்துள்ள
மகத்ததொழில்கபட்மடமய
ஆரம்பிப்பதற்கொக
கடந்த
அரசொங்கத்தினொல்
ஒதுக்கப்பட்ட
பைத்ததொமக யொது என்பமதயும்;

( i i ) அங்கு
எத்தமன
ததொழிற்சொமலகள்
ஆரம்பிக்கப்பட்டு இயங்கிவந்தன என்பமதயும்;
( i ii ) தற்கபொது மூடப்பட்டுள்ள ததொழிற்சொமலகளின்
எண்ைிக்மக யொது என்பமதயும்;
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පාර්ලිශේන්තුව

[ග ස මහින්දා න්ද අලු් ගමශ මහතා]

அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(ஆ) கைகல
(அ)
(i )
இல்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
மகத்ததொழிற்கபட்மடமய
ைீண்டும்
கட்டிதயழுப்புவதற்கொன
புதிய
கவமலத்
திட்டதைொன்று தயொர் தசய்யப்பட்டுள்ளதொ என்பமத
அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(இ)

இன்கறல், ஏன்?

asked the Minister of Industry and Commerce:
(a)

Will he inform this House(i)

the amount of money that had been
allocated by the previous government for
the establishment of the industrial zone in
Ulapane in Nawalapitiya Electorate;

(ii)

the number of factories that were started
and run in the aforesaid industrial zone; and

(iii)

the number of factories that have been
closed down by now?

(b)

Will he also inform this House whether a new
programme has been prepared to upgrade the
industrial zone mentioned in (a) (i) above?

(c)

If not, why?

ගතු කාසාඩ් බදියුදීන් ෙහාා (ක්තොන්ා හා වාණිජ් ක යුුර
රොායුරො)
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன் - மகத்ததொழில் ைற்றும் வொைிப
அலுவல்கள் அமைச்சர்)

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and
Commerce)

Hon. Speaker, I answer the Question.
(a)

(i)

Rs. 90 million

(ii)

Nineteen factories

(iii)

Four factories
However, measures are being taken to lease
the land blocks allocated to the closed down
factories to new industrialists after their
project proposals are processed and
recommended by the Regional Industrial
Service Committee and Ministry’s Project
Evaluation Committee and thereafter with
the approval of the Cabinet Ministers.

(b) Yes.
During the last two years, improvements have
been made to infrastructure facilities by
constructing drainage systems and by renovating
main road about 1000 metres and byroads about
410 metres in length spending Rs. 29 million.
Besides, street lampposts have been erected on
both sides of the internal roads. It is planned to
construct an administration building and install fire
extinguishers in the industrial estate in this year.
The Department of National Planning has
allocated Rs. 20 million for these purposes.
(c )

Does not arise.
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ගතු ෙි න්දානන්ද රලු ජගතෙවප ෙහාා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைகக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, මශ පළමුවැනි අතු ස ්ර ්

ශම න්.

ග ස ඇමය තුමනි, ඔඳතුමා දන් වා ටර්මාන්ත හා වාිසත
ටටයුතු අමාතයාං ශ න් ධ  ාක ්ශ ෝත ක් ටරකා තමන්
උකපශන් ටර්මාන්ත ණතර ්රේභ් ටශළා කි කා. ඔඳතුමා දැන්
උ් තර දුන් ා, එම ටර්මාන්ත ණතර ්රේභ් ටර ශටොට ය බුණු
ටර්මාන්ත ාකා සංඛයාව සහ ශේ ව ශටොට වැසී ගිහින් ය ශඳ
ටර්මාන්ත ාකා සංඛයාව ශටොපමාද කි ා. ඒ වාශ ම අලුශතන්
ටර්මාන්ත කිසිවක් ්රේභ් ශවකා ැහැ. ග ස ඇමය තුමනි, එම
ටර්මාන්ත ණතර ට ටරණත ්ශ ෝත ශ ්රය ලක ක් ැය  නිසා
තමන් මම ඔඳතුමාශ
අවධා ට ශමම ටාරාා ශ ොමු
ටරන්ශන්.
පළමුවැනි ටාරා
මම කි න් ේ ග ස ඇමය තුමනි.
උකපශන් ටර්මාන්ත ණතරශ
ධ  ාක ටර්මාන්ත ාකා තු ක්
ය බුාා. ටර්මාන්ත ණතර ට එ ්ශ ෝතට න් ධ  ාක මුදකක්
්ශ ෝත
ටර වා. එම ටර්මාන්තට සවන් මුදල් ්ශ ෝත
ටරකා, ටර්මාන්ත ාකා හද වා. මු් , ඒශගොල්කන්ට ්ර්ථිට
්ර ් ක් මතු වුාාම ඒ ශව කශවන් මැදිහ්  ශවන් ශටශ ක්
ැහැ. අපි හිතමු, ඔවුන්ට මූකය ්ර ් ක් ය ශඳ වා; ඳැංකු
්ර ් ක් ය ශඳ වා කි කා. ඒටට ඔඳතුමාශ අමාතයාං
හරහා ේ මැදිහ්  වීමක් සිදු ව වාද? ඒ වාශ ම දැන් ඔඳතුමාශ
අමාතයාං ශ න් හද
ටර්මාන්ත ණතරවක ්ශ ෝතට න්ට
්ර ් ක් පැ
ැුන ශවකාවට ඒවා ධ සීමම සාහා ඔඳතුමාශ
අමාතයාං
ටශ්  ේ වැඩ පිිබශවළක් ය ශඳ වාද?

ගතු කාසාඩ් බදියුදීන් ෙහාා

(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்)

(The Hon. Risad Badhiutheen )
ග ස මන්ත්රීතුමනි, ඒ සේඳන්ධශ න් කි වා
ේ, අපි
ටර්මාන්තට සවන් සි ලු ශද ාම එටතු ටරශග දිසාපය තුමා
ටශ්  දිස්්රික් ටමිුමවක් හදකා ය ශඳ වා. මාස තු ටට සැර ක්
එම ටමිුමව රැස් ශව වා. පළාතටට එක් ශටශ ක් ඳැගින් පළා් 
සභ්ා මහ ඇමය තුමාශ recommendations අ කව අපි සභ්ාපය ව ස
ප්  ටරකා ය ශඳ වා. ඒට ේ ටර ය ශඳන්ශන්, RIS Committee
කි කා. එම ටමිුම රැස් ශවකා ්ර ් ධ සා වා. ඒ අතර මම් , අශප්
ටර්මාන්ත ණතරවක ඉන් සි ලුම investorsකා්  මාස හ ටට
සැර ක් හමු ව වා. අපි හමු ශවකා, ඒ අ ශ issues ධ සා වා.
අපි area by area ගිහිල්කා එශකස ටටයුතු ටර ය ශඳ වා. Last
meeting එට අපි ටශළා, ශවන් ප්ණතශේ.

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශදවැනි අතු ස ්ර ් .

ගතු ෙි න්දානන්ද රලු ජගතෙවප ෙහාා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைகக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ග ස ඇමය තුමනි, ඔඳතුමා උකපශන් ටර්මාන්ත ණතර ට එට
වතාවක් ඇධ ්  ය බුාා. ඔඳතුමා දකින් ට ඇය  ඒශක් ධ  ාක
ටර්මාන්ත ාකා ය ශඳ වා. හැඳැන් ග ස ඇමය තුමනි, ඔඳතුමා ඔ
කි
ාන්ත්රා සිේධ ශවන්ශන්
ැහැ. ඔඳතුමා කිේවා,
්ශ ෝතට න්ට මතු ව ්ර ් ගැ ශහො කා ඳකන් දිස්්රික්
ශල්ටේතුමාශ ්රධා ් වශ න් සහ පළාශ්  මහ ඇමය තුමාශ
්රධා ් වශ න් ටමිුමවක් ය ශඳ වා කි කා. ඔඳතුමා ශහො කා
ඳකන් , අවු සදු ගා කින් එම ටමිුමව රැස් ශවකා්  ැහැ;
ශහො කා ඳකකා්  ැහැ. ඒ වාශ ම ඔඳතුමා කිේවා, මාස හ ටට
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සැර ක් එම ්ශ ෝතට න් සමඟ ඔඳතුමා ටථා ටර වා කි කා.
එම ටර්මාන්තට සවන්ව මම හමු වුාා, ග ස ඇමය තුමනි. මම
කි න්ශන් කුම ්ඩුක්වකින් ශහෝ ටර්මාන්ත-

ගතු කාසාඩ් බදියුදීන් ෙහාා

(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்)

(The Hon. Risad Badhiutheen )
මම අමාතයාං
භ්ාර ග් තාට පස්ශසා එම ටර්මාන්තට සවන්
හමු ශවකා, එතුමන්කාශ
ඉල්ලීම උඩ ගි
අවු සේශේ
infrastructureවලින් මිලි
09ක් ශවන් ටරකා ඒ පාර හදකා
දුන් ා. ඔවුන්ශ ඉල්ලීම උඩන් පාර හදකා දුන්ශන්. ඔවුන්
හේඳවුශඩු ැ්  ේ ඒට ශටොශහොමද ශවන්ශන්? මා එට වරක්
එහි ගි ා.

ගතු ෙි න්දානන්ද රලු ජගතෙවප ෙහාා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைகக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ග ස ඇමය තුමනි, මශ ්ර ්
පාර හද එට ගැ ව් ,
ටිතක පහසුටේ ගැ ව්  ශ ොශවන්. ඔඳතුමන්කා ටිතක
පහසුටේ - infrastructure - දීකා ටර්මාන්තණතර ක් හැදුවාට
පස්ශසා ්ශ ෝතට න් ධ  ාක මුදකක් ා
අරශග
ඒ
ටර්මාන්ත ාකා ටරශග
වා. හැඳැන් ශමො ේ ශහෝ
්ර ් ක් -මූකයම ්ර ් ක් ශහෝ ටේට ස ්ර ් ක්- මත ඒ
ටර්මාන්ත ාකාව වැුමාාම ඒවාට මැදිහ්  ශවන් ටවු සව් 
ැහැ, ග ස ඇමය තුමනි. [ඳාධා කිරීමක්] ඔඳතුමා කිේවා ශන්, මාස
)ටට වරක් හේඳ ශව වා කි කා. ඔඳතුමා කිේවා, ඒ ශගොල්ශකෝ
ඇධ ල්කා ධ ධ ධ ශ ෝත ා අමාතයාං ට දුන් ා කි කා. හැඳැන්
ඒවාට හයේහැටි ධ සඳුේ කැශඳන්ශන්
ැහැ, ඇමය තුමනි. ඒ
ටර්මාන්ත ාකා වැසීම නිසා අශප් පශ
ර ේ ශ රැකි ා 7,500ක් ධ තර
අහිමි වුාා. එ අශප් ්රශේ ට්  පාක්වක්; ්ශ ෝතට න්ට් 
පාක්වක්. එම නිසා මා ඔඳතුමාශගන් පළමුව සහ අවසා
ව ශ න් එට ්ර ් න් අහන්ශන්. ටර්මාන්තණතර හද වා වාශ ම
ශේ පිිබඳාව ශසො ා ඳක
ේ වැඩ පිිබශවළක් ඔඳතුමාශ ඍජු
අධීක්ෂා
ටශ්  ඔඳතුමාශ අමාතයාං
ටතට ගන් .
දිසාපය තුමන්කා, මහ ඇමය තුමන්කා, ්රාශේශී ශල්ටේතුමන්කා
ශේ ටටයු් ත ටරන්ශන් ැහැ. ශම ඔඳතුමාශ අමාතයාං
ටතට ශග , ඔඳතුමාශ
ා ට් වශ න් ශේ පිිබඳාව ශසො ා
ඳකන් කි කා තමන් කි න්ශන්. එශහම ැ්  ේ ශේ සි ලුම
ටර්මාන්ත ාකා වැශහ වා, ග ස ඇමය තුමනි.

ඳැයේ වුාා. මා ඔඳතුමාට කි න්ශන්, අක් ගාශන් ඔඳතුමන්කාශ
ටාකශ දී ශහෝ ශම ට මැදිහ්  ව වා ේ ශහොාන් කි කාන්.

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොාන්. ග ස ඇමය තුමනි, ඒ ගැ

ලාකා සවා ස කනයනය කෙ සහල්: විසනාර
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9. ගතු (වවදය) නලින්ද ජ්යි සනස ෙහාා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
ටර්මාන්ත හා වාිසත ටටයුතු අමාතයතුමා ශගන් ඇසූ ්ර ්
- (2) :

(අ)

(i)

0071 සැප්තැේඳර් සිට 0075 ශපඳරවායේ දක්වා
ටාකශ දී කංටා සශතොස මඟින් ්
ටර ක
කැබූ සහල් ්රමාා ශටොපමාද;

(ii)

ඒ සාහා ශටන්ඩර් ටැාව ක කැබුශේද;

(iii)

එක් එක් ් ත
ටවශර්ද;

(iv)

් නිට සහල් නිෂ්ටා
කිරීම හා ්රමාද
ගාස්තු ශව කශවන් ශ්රී කංටා ශර්ගුවට සහ ශ්රී කංටා
වරා අධිටායේ ට ශගව ක කැබූ මුදක ශවන් ශවන්
ව ශ න් ශටොපමාද;

(v)

සහල් කිශකෝවට ් නිට මික සහ ධ කුණුේ මික
ශවන් ශවන් ව ශ න් ටවශර්ද;

(vi)

ඒ අ කව කංටා සශතොසට සිදුවූ අකාභ් ටවශර්ද;

(vii)

ශමම ශතොගශ න් ධ කුා ක කැබූ සහල් ්රමාා
ශටොපමාද;

(viii)

රක් වූ සහල් ්රමාා සහ ස් ව ්හාර ශකස
සහල් ධ කිණීමට ටැබි ට් අ කමය  කැබුණු දි
ටවශර්ද;

(ix)

එශසා ධ කිණූ සහල් ්රමාා , කිශකෝවට ධ කුණුේ
මික සහ සිදු වූ අකාභ් ශවන් ශවන් ව ශ න්
ශටොපමාද;

(x)

ස් ව ්හාර ශකස එම රක් වූ සහල්
මිකදී ග්  ් ත
සහ ්රමාා
ටවශර්ද;

(xi)

සහල් ්
ශ සිට ධ කිණීම දක්වා
සමස්ත ක්රි ාවලි තුළ කංටා සශතොස
ධ  දේ ටළ මුදක, ඉපයූ මුදක හා අකාභ්
ටවශර්ද;

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොාන්. Hon. Minister, please give attention to that.
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்)

(The Hon. Risad Badhiutheen )
Okay. We will take action. මා ශපොඩ්ඩක් පැහැදිලි ටරන්
ඕ ෑ. ඒ පළාතට නිශ ෝතය අධයක්ෂවරශ ක් අශප් Ministry
එශක්ම ඉන් වා. ඒටන් දැ ක්  මට එන් ්රමාද වුශඩු. දැන්
Progress Review Meeting එට පව් වකාන් ්ශේ. ඔඳතුමා
කි
ධ ධි ට අනිවාර් ශ න් ඒ සි ලුම factory ownersකා
ශගන්වා ඔවුන්ට ය ශඳ ්ර ් ධ සාන් ේ. ග ස මන්ත්රීතුමනි,
ඔඳතුමා කි න්ශන් jobs 1,500ක් ශේ අවු සදු ශදට තුළ ැය  වුාා
කි කාද?

ගතු ෙි න්දානන්ද රලු ජගතෙවප ෙහාා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைகக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ශම අශප් ටාකශ ්  ය බුණු ්ර ් ක් ඇමය තුමනි. අශප්
ටාකශ ්  මා ශේ ගැ ටථා ටළා. මට එ ට ධ සඳුමක් කඳාගන්

ශ ොමු ටරන් .

லங்கொ சததொச இறக்குைதி தசய்த அொிசி : விபரம்

ගතු කථානායකුරො

ගතු කාසාඩ් බදියුදීන් ෙහාා

අවධා

ඉදියේප්  ටළ මික ගාන්

න් එතුමා ශමම සභ්ාවට දන්වන්ශන්ද?
(්) ශ ො එශසා ේ, ඒ මන්ද?
மகத்ததொழில் ைற்றும் வொைிப அலுவல்கள் அமைச்சமரக்
ககட்ட வினொ:
(அ) (i)

2014 தசப்தரம்பர் ததொடக்கம் 2015 தபப்ருவொி
வமரயொன கொலப்பகுதியில் லங்கொ சததொச
மூலைொக இறக்குைதி தசய்யப்பட்ட அொிசியின்
அளவு யொது;

1669

1670

පාර්ලිශේන්තුව

[ග ස (වවදය)

ලින්ද ත ය ස්ස මහතා]

(ii)

இதற்கொக
ககள்விப்
ககொரப்பட்டனவொ;

(iii )

ஒவ்தவொரு நிறுவனமும் சைர்ப்பித்த
யொமவ;

(iv )

இறக்குைதி தசய்த அொிசிமய விடுவிப்பதற்கு
ைற்றும் தொைதக் கட்டைங்களுக்கொக இலங்மகச்
சுங்கத்திற்கும்
இலங்மக
துமறமுக
அதிகொரசமபக்கும்
தசலுத்தப்பட்ட
பைத்ததொமக தவவ்கவறொக எவ்வளவு;

the quantity that was sold thus, the sale
price per kilogram and the loss caused,
separately;

(x)

what firm purchased the spoilt rice and
what quantity was so purchased; and

(xi)

the amount spent by the Lanka Sathosa
during the overall process from the import
to the sale, proceeds from the sale and the
loss incurred by the Lanka Sathosa?

பத்திரங்கள்
விமலகள்

(b)

If not, why?

(v )

ஒரு கிகலொ அொிசியின் இறக்குைதி விமல ைற்றும்
விற்பமன விமல தனித்தனியொக யொது;

ගතු කාසාඩ් බදියුදීන් ෙහාා

(vi )

அதற்கிைங்க
நட்டம் யொது;

Hon. Speaker, the Answer is as follows:

லங்கொ

சததொசவிற்கு

கநர்ந்த

(vii ) இந்த ததொமகயிலிருந்து விற்பமன தசய்யப்பட்ட
அொிசியின் அளவு யொது;

(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்)

(The Hon. Risad Badhiutheen )

(a)

(viii ) பழுதமடந்த அொிசியின் அளவு ைற்றும் அொிசிமய
விலங்குைவொக விற்பமனதசய்ய அமைச்சரமவ
அங்கீகொரம் கிமடத்த திகதி யொது;
(ix )

இவ்விதைொக விற்பமன தசய்யப்பட்ட அொிசியின்
அளவு, ஒரு கிகலொ அொிசியின் விமல ைற்றும்
கநர்ந்த நட்டம் தவவ்கவறொக யொது;

(x )

விலங்குைவொக கைற்படி பழுதமடந்த அொிசிமய
தகொள்வனவு தசய்த நிறுவனம் ைற்றும் அளவு
யொது;

(xi )

அொிசி
இறக்குைதி
ததொடக்கம்
விற்பமன
வமரயொன ஒட்டுதைொத்தச் தசயற்பொட்டினுள்
லங்கொ சததொச தசலவிட்ட பைத்ததொமக,
ஈட்டிய பைத்ததொமக ைற்றும் நட்டம் யொது;

என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ?

asked the Minister of Industry and Commerce:
Will he inform this House(i) the quantity of rice imported by the Lanka
Sathosa during the period September, 2014
to February, 2015;
(ii) whether tenders were called for this
purpose;
(iii) what amount was quoted by each tenderer;
(iv) the amounts paid to the Sri Lanka Customs
and to the Sri Lanka Ports Authority for
clearance of imported rice and as
demurrage, separately;
(v) the import price and sale price of rice,
separately;
(vi) what loss was caused to the Lanka Sathosa
accordingly;
(vii) what quantity of rice was sold out of this
consignment;
(viii) what quantity of rice spoiled and the date on
which Cabinet approval was granted to sell
it as animal food;

(i)

257,557 metric tonnes.

(ii)

No.

(iii)

There were no quotations called through a
tender process. However, Letters of Credit
were opened based on the Proforma
Invoices sent from the General Treasury
and the Line Ministry to the former
Chairman of Lanka Sathosa Limited. Eight
times, the Banks had issued the following
Letters of Credit.
Under Letters of Credit

N LC No
o

Bank

Supplier

Commodi- Qty
ty
(MT)

1 24186

People’s
Bank

United
foods Ltd.,
India

White
Raw

50,000

Price
Per MT
(USD)
430.00

2 26193

People’s
Bank

Omvishkar
Export,
India

Ponni
Samba

1,040

455.00

3 64568

Bank of
Ceylon

Bangladesh
G to G
Bangladesh

Nadu

25,000

450.00

4 63537

Bank of
Ceylon

ACP Indus- Ponni
tries Ltd.,
Samba
India

48,309

488.00

5 63519

Bank of
Ceylon

ACP Indus- Nadu
tries Ltd.,
India

4,887

408.00

6 63519

Bank of
Ceylon

Ponni
Samba

37,705

488.00

7 33283

People’s
Bank

White
Raw

30,000

405.00

8 33274

People’s
Bank

ACP Industries Ltd.,
India
United
Foods Ltd.,
India
Trident
Champer,
India

Ponni
Samba

31,354

510.00

Total

228,295

(ஆ) இன்கறல், ஏன்?

(a)

(ix)

Hon. Member, they have paid only under
DP terms, the details of which are as
follows:
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Under DP terms (Deferred Payment)

N Supplier
o.

Commodity

QTY
(MT)

1

Ponni Samba

1,040

Price
per MT
(USD)
470.00

Ponni Samba

1,038

440.00

Nadu

957

435.00

Ponni Samba

260

485.00

Nadu

5,380

455.00

Ponni Samba

1,066

535.00

Ponni Samba

2,392

520.00

Nadu

52

420.00

517

440.00

Nadu

1,087

455.00

Nadu

988

460.00

Nadu

3,292

435.00

Ponni Samba

1,878

520.00

Ponni Samba

520

522.00

4

Mohan Sundaram Ltd.,
India
Uma Export Ltd., India

Ponni Samba

1,560

520.00

5

Luxmi Export Ltd., India

Ponni Samba

500

520.00

6

Star Export Ltd., India

Ponni Samba

2,575

520.00

Nadu

1,000

435.00

Nadu

1,250

385.00

Ponni Samba

1,000

535.00

Ponni Samba

910

505.00

Total

29,262

Grand Total

257,557

2

3

7

Omvishkar Export Ltd.,
India

Shamila Spices Ltd., India Nadu

Rika Global Ltd., India

(iv)

Payments to the Sri Lanka Customs:

Customs Duty paid by the Lanka Sathosa
for Customs clearance of the rice stocks:
Rs. 132,770,828.72.

(vi)
Com- Estimated
modity sales qty
(Kg)

Estimated sales Estimated cost Losses inRevenue (Rs.) of sold qty
curred (Rs.)
(Rs.)

White
Raw
Nadu

73,023,204.00 3,651,160,200.00 4,673,485,056.00 (1,022,324,856.00
)

Ponni
Samba

67,967,614.00 4,078,056,840.00 5,097,571,050.00 (1,019,514,210.00
)

Total

176,207,765.00 9,666,149,125.00 12,024,940,714.00 (2,358,791,589.00
)

35,216,947.00 1,936,932,085.00 2,253,884,608.00 (316,952,523.00)

(vii)
Description
Estimated quantity sold for human consumption

MT
176,876.00

Quantity issued for animal foods

68,282.00

Total quantity sold

(viii)

245,158.00

Date of Cabinet approval: 16th March,
2016.

Quantity issued as animal feed:
metric tonnes.

80,680

(ix)
Quantity
issued for
animal
food

(Kg) Total cost (Rs.)
Avg.
Cost
per
Kg

Selling Sales value (Rs.) Loss incurred
price
(Rs.)
per
(Kg)

6,976,796

64 446,514,944.00

38 265,118,248.00 (181,396,696.00)

3,471,683

64 222,187,712.00

38 131,923,954.00 (90, 263,758.00)

57,833,991

75 4,337,549,325.00

38 2,197,691,658.00(2,139,857,667.00
)

68,282,470

5,006,251,981.00

2,594,733,860.00(2,411,518,121.00
)

Payments to the Sri Lanka Ports Authority:

Payments made to the Sri Lanka Ports
Authority for the importation of rice stocks:
Rs. 648,450,056.09.
Payments made to the Sri Lanka Ports
Authority
as
demurrages
:
Rs.
187,621,525.00.

Commodity

Name of the Company

Weighted average price
of 1Kg of imported Rice

Selling
price of 1
Kg of Rice

1

White Raw

64.00

50.00

2

Nadu

64.00

55.00

3

Ponni Samba

75.00

60.00

Purchased Qty. (Kg)

Ceylon Grain Elevators PLC

30,500,000

Gold Coin Feed Mills

10,500,000

New Hope Lanka Ltd.

(v)
No

(x)

2,800,000

Pussalla Meat Producers

12,900,000

Fortune Agro Industries

5,000,000

Super Feed (Pvt.) Ltd.

5,000,000

Tharul Farm
CIC

LMP Traders
Total

282,470
1,000,000

300,000
68,282,470
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[ග ස යේසාඩ් ඳදියුදීන් මහතා]

හිටණත ඉහළ නිකධායේන් ඔක්ශටෝම ශේ inquiriesවකට ගිහින් ්වා.
දැන් ඉන් ඇමය වර ා ව
මශග ක්  ශේ සේඳන්ධ ශතොරතු ස
ඉල්කා ය බුාා. මම ගිහිල්කා ඒ ශතොරතු ස දීකා ්වා. [ඳාධා
කිරීමක්] ශමොටක්ද?

(xi)
Description

Rs.

Cost

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

Total cost of 257,557 metric tonnes of rice
purchased
Add: Other indirect expenses

17,936,808,820.00

Total cost

19,174,230,395.20

1,237,421,575.20

(The Hon. Speaker)
පිිබතු ස ශදන් , ග ස ඇමය තුමා. ග ස ඇමය තුමා කි න් .
You can reply to that Supplementary Question, Hon.
Minister.

්ර ්

Revenue

අහන් , ග ස මන්ත්රීතුමා.

ගතු (වවදය) නලින්ද ජ්යි සනස ෙහාා

Estimated revenue from rice sales for human
consumption
Sales revenue from issue of rice for animal
food
Total sales

12,311,020,485.00

Estimated losses incurred

(6,863,209,910.20)

9,716,286,625.00
2,594,733,860.00

Note: The total cost does not include the
Finance Cost and the duty waiver payable
by the Line Ministries (Ministry of Cooperative and Marketing Development and
Ministry of Food Security). For the above
calculation, we have considered only the
landed cost to the Lanka Sathosa.

(b)
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Does not arise.

ගතු (වවදය) නලින්ද ජ්යි සනස ෙහාා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

Hon. Minister, could you repeat the answer for (a) (i)?

ගතු කාසාඩ් බදියුදීන් ෙහාා

(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்)

(The Hon. Risad Badhiutheen )

The answer is, 257,557 metric tonnes.

ගතු (වවදය) නලින්ද ජ්යි සනස ෙහාා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa)
මශ අතු ස ්ර ්
ශම න්, ග ස ටථා ා ටතුමනි.

ශේ සහල් ශතොග ්
කිරීම සාහා - ඒ සමස්ත
්රමාා - ටැබි ට් අ කමැය  කැබිකා ැහැ. ඇමය තුමා කි වා,
ශමට්රික් ශටොන් 057,000ට වැඩි ්රමාා ක් ගැ . මු්  මා දන් ා
හැටි ට ටැබි ට් අ කමැය  ය ශඳන්ශන් ශමට්රික් ශටොන් 50,000ට.
ඒ්  ශමට්රික් ශටොන් 5,000 ඳැගින් ්
කිරීම සාහා.
ටැබි ට් තීන්දුව්  උල්කංඝ
ටරකා ශේ ්ටාර ට සහල්
්
කිරීම සේඳන්ධශ න් ඒ අ ට එශරහිව දැ ට
අමාතයාං
ධ සින් ීය ම ක්රි ා මාර්ග ක් අරශග ය ශඳ වාද?

ගතු කාසාඩ් බදියුදීන් ෙහාා

(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்)

(The Hon. Risad Badhiutheen )
ඇ් තටම ශේ සේඳන්ධව FCID එට, ත ාධිපය  ධ මර්
ශටොමිසම, Commission to Investigate Allegations of Bribery
or Corruption කි
තැන් තුශන්ම inquiry එටක්
වා. එදා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, මශ ශදවැනි අතු ස ්ර ්

ශම න්.

ග ස ඇමය තුමනි, ශේ නිසා සශතොසට ය බුණු අකාභ්  සපි ල්
ශටෝටි 0.0ක්. ශේට තමුන් ාන්ශසාකාශ ්ඩුක්ව ටශ් 
ශ ොශවන්, 0071 සැප්තැේඳර් මාසශ
ඉාකාම මතු ශව
්ර ් ක්. ශේ ගැ ධ ගාටාධිපය තුමා ධ ශ ාෂ වාර්තාවකු් 
නිකු්  ටළා. හැඳැන්, දැන් FCID එශක් ශහෝ CID එශක් ශහෝ
ශටොශහා ශහෝ ශේ ගැ ධ භ්ාග ශව වා කි මින් වසර තු ටට් 
්සන් ටාක ක් ්ර ්
ඇද ඇද ය ශඳ වා මිසක් ඒ කිසිශවකුට
එශරහිව ග් ත ක්රි ා මාර්ග ක් ැහැ, ශේ අකාභ් අ ටර
ගන් ට ශහෝ දඬුවේ පමුණුවන් ට. ඒ සේඳන්ධශ න් ඔඳතුමා
කි න්ශන් ශමොටක්ද?

ගතු කාසාඩ් බදියුදීන් ෙහාා

(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்)

(The Hon. Risad Badhiutheen )
ඒ අදාළ inquiry ටර තැන් අශප් ් ත ශ න් ශතොරතු ස
ඉල්ලුවාම අපි ඒ ශතොරතු ස ඔක්ශටෝම දීකා ය ශඳ වා. ඔඳතුමා
කි
ධ ධි ට ශේ පාක්ව ටරන්  සපි ල් 71ටට හාල් ්
ටරකා  සපි ල් 50ට ධ කුාකා ය ශඳ වා. ඒ ශවකාශේ හැටි ට
එශහම ධ කුාකා ය ශඳ වා. අක්ශවන් ධ කුාණත නිසා Rs. 2.3
billion පාක් ශවකා ය ශඳ වා.

ඒ වාශ ම, ධ කුා ශවකාශේදී ඒවා block ටරකා ය බුණු
නිසා තව පාක් සිදු වුාා. ඒ inquiry ශවකාශේ ගඳඩා වහකා ය බුණු
නිසා්  සමහර ඒවා රක් වුාා. ටල් ගි නිසා එවැනි පාක් සිදු
වුාා. ඒටට අදාළව inquiry එටක් පැවැ් ශව වා. ඒ සේඳන්ධ
ශතොරතු ස සි ල්කම අදාළ ඇමය වර ා හැටි ට inquiry ටර
ස්ථා වකට මම කඳා දීකා ය ශඳ වා. ඒ වාශ ම, ශමොටක්ද සිේද
වුශඩු කි කා සි ලු ධ ස්තර ටැබි ට් මඩුඩක ට මම කඳා දීකා
ය ශඳ වා. අශප් Cabinet-appointed Cost of Living Committee
එටක් ය ශඳ වා. ඒ සභ්ාපය තුමාන් මමන් ඒටට්  ශේ ශතොරතු ස
submit ටරකා, ටැබි ට් මඩුඩක ට්  දැ කේදීමක් ටරකා
ය ශඳ වා.

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඊළඟ ්ර ්
අහන්ශන් ටවුද?

ග ස අ කර කුමාර දිසා ා ට මන්ත්රීතුමා.

ගතු රනුර දිසානායක ෙහාා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ග ස ටථා ා ටතුමනි,  සපි ල් මිලි
0,500ට වැඩි
පාක්වක් ශේ හරහා සිදුවී ය ශඳ වා. ග ස ටථා ා ටතුමනි,
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එතුමා කි ණත පයේදිම ශමම සහල් ්
ටර කද මිකට වඩා
අක්ශවන් ධ කිණීම් , ඒ සහල් ශතොග තැන්ප්  කිරීශේදී සිදුවූ
ධ  ා ්  මඟින් තමන් ශේ පාක්ව සිදු ශවකා ය ශඳන්ශන්.
මම ග ස ඇමය තුමාශගන් ශේ ටාරා දැ ගන් ටැමැය න්.
ශමම ්
ටර
කද සහල් ටල් ඉකු්  වූවාට පසු,
ත තාවශ පයේශභ්ෝත
සාහා සුදුසු ැතැන් කි කා නිර්ශේ
ටරකා, ඒවා ස් ව ්හාරවකට කඳා ශදන් කි කා නිර්ශේ ක්
කඳා දුන් ා. මිනිසුන්ශ පයේශභ්ෝත ට සුදුසු ැය  නිසා ඒවා
ස් ව ්හාරවකට කඳා දි යුතුන් කි කා නිර්ශේ ක් කඳා දී
ය බි දී, ශමම සහල් ිබ ශමෝල් හිමි න් ශවත කඳා දීකා, ඒවා
පියේසිදු ශටොට ත තාවට ිබ කඳා දුන් ඳවට ශතොරතු ස පසු ගි
දවස්වක වාර්තා ශවකා ය බුාා. ඒ කි න්ශන්, ස් ව ්හාරවකට
නිකු්  ටළ යුතු ැන් නිර්ශේ ටරකා ය බුණු සහල් ැවත ශමෝල්
හිමි න් ශවත කඳා දීකා,
ඒවා polish ටරකා ත තාවට
පයේශභ්ෝත
ටරන් කඳා දීකා ය ශඳ වා. ඒ පිිබඳාව මාධයවක
වාර්තා ටරකා ය බුාා මම දැක්ටා. ඒ වාශ ම, ඒ පිිබඳාව වැටලීේ
කිහිප කු්  ටරකා ය බුාා.
ග ස ඇමය තුමනි, ත තාවශ පයේශභ්ෝත ට සුදුසු ශ ොව
සහල් ැවත ශවශළා ශපොළට නිකු්  කිරීමක් සිදු වූශ ශටශසාද
කි ා ඔඳතුමාශගන් දැ ගන් ටැමැය න්.

ගතු කාසාඩ් බදියුදීන් ෙහාා

(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்)

(The Hon. Risad Badhiutheen )
'' කසුදුසු සහල්'' කි කා සශතොශසන් වාර්තාව ්වාට පසු
ැවත අපි ඒවා ශමෝල් හිමි න්ට ධ ක්ශක් ැහැ. ඒවා poultry
farmsවකට තමන් දුන්ශන්. එශහම දුන්ශන්්  ටමිුමවක් ප් 
ටරකාන්. ඔඳතුමා කි
ටාරා මාධයශ න් එට දවසක්
ශපන් කවා. සමුපටාර අං ශ න් සහල් ශමට්රික්ශටොන් .,000ක්
්
ටරකා ය බුාා. ඒ ශගොල්ශකෝ අශප් Cost of Living
Committee එටට ඒවා ඉදියේප්  ටළා, ''ශේවා polish ටරකා
ධ කුාන් ඕ ෑ'' කි කා. ඊට පස්ශසා ඒ ශගොල්ශකෝ Government
Analyst’s Department එශටන් ශහෝ ඒටට සුදුසු ් ත කින්
වාර්තාවක් ග් තා. මම හිත ධ ධි ට, ඒවා consumption එටට
සුදුසුන් කි කා වාර්තාව ්වාට පසුව තමන් ඒ සහල් ශමට්රික් ශටොන්
.,000 ශමෝල් හිමි න්ට දීකා ය ශඳන්ශන්. ඒ ශවකාශේ, ''ශේ වාශ
වැරදි වැඩක් වුාා'' කි කා මාධයශ න් ්රචාර වුාා.

අපි ඒ ගැ ශසො ා ඳක ශටොට දැ ගන් කැබුාා, ඒ
ටටයුතු පිිබශවළක් අ කව ටර ය ශඳ ඳව. Consumer Affairs
Authority ඒට්  මශ අමාතයාං
ටශ්  ය ශඳ ් ත ක්.
එහි නිකධායේ මහ් ව ස ගිහිල්කා තමන් ඒ වැටලීේ ටශළා.
Consumption එටට සුදුසු ඒවා ශටොටසක් -භ්ාග ක්- ධ කුණුවා.
ටල් ගි
නිසා ඉය යේ ඒවා ධ කුාන්
ඳැයේ වුාා. ඒවා
consumption එටට ශදන් ඳැයේ වුාා. ග ස මන්ත්රීතුමනි, ඒවා
සශතොසට ්ණත සහල් ශ ොශවන්.

රමශේද ක් ැහැ. ග ස ටථා ා ටතුමනි, සිදු වී ය ශඳ
ශේ
තමන් ස් ව ්හාර සාහා නිකු්  ටර වා කි
සහල් ශතොග
ශව ්  පාරකින් ැවත්  ශමෝල් හිමි න් ශවත ෑම; ැවත ඒ
සහල් polish ටරකා ශවශළා ශපොළට ඇධ ල්කා ය බීම. ශේට
තමන් සිදු වී ය ශඳන්ශන්. ඒ නිසා ග ස ඇමය තුමනි, ඔඳතුමාශගන්
දැ ගන් ටැමැය න්, ඒ කඳා දුන් සහල් ස් ව ්හාර සාහාම
ශ දවූවා කි න් ය ශඳ සහය ට කුමක්ද කි කා.

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ග ස ඇමය තුමනි, ඒ ගැ

ශ ොමු ටරන් .

ගතු කාසාඩ් බදියුදීන් ෙහාා

(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்)

(The Hon. Risad Badhiutheen )
ශප්රාශදනිශ ය ශඳ
ඒ අදාළ ් ත ශ න් වාර්තාව
අරශග , ඒ අ ශ registration ඔක්ශටෝම ඳකකා තමන් අපි
නිකු්  ටශළා. ග ස මන්ත්රීතුමනි, ඔඳතුමා කි
ධ ධි ට ඒ සහල් ඒ
ධ ධි ට ශමෝල් හිමි න්ට ශහෝ ශව ්  ටාටව්  න් ණතළුවන්
ධ ධි ට ශ ොශවන් දුන්ශන්. ග ස ලින්ද ත ය ස්ස මන්ත්රීතුමාට මා
කිේවා, කුම ශටොේපැනිවකටද ශේවා කඳා දුන්ශන් කි කා.
Prima, CIC Holdings, Gold Coin වාශ වැදග්  ් ත වකට
තමන් ඒවා ඔක්ශටෝම දීකා ය ශඳන්ශන්. ඒ අ ඒ අව ය සි ලු
සහය ට අපට කඳා දීකා මුදල් ශගවකා ඒවා ග් ශ් . ඊට පසුව
Consumer Affairs Authority එට හරහා ශසො ා ඳකන් න්, ඒ
ටටයුතු monitor ටරන් න්, ඒ සහල් ශව තැ ටට
වා ද,
ැේද කි කා ඳකන් න් ධ ශ ාෂ ටමිුමවක් ප්  ටරකා ටටයුතු
ටළා.

1983 වන වි යාපනය නගතරව පැවැි  වයාපාර:
විසනාර
1983இல் யொழ். நகரத்தில் கபைிவந்த
ததொழில்முயற்சிகள் : விபரம்

BUSINESSES ESTABLISHMENTS IN JAFFNA TOWN BY 1983:
DETAILS
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10. ගතු ක්ත. ්ම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ා ගුඅවසකර ෙහාා
(ைொண்புைிகு ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குைகசகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)
ටර්මාන්ත හා වාිසත ටටයුතු අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ්ර ්
(2):

(අ)

ගතු රනුර දිසානායක ෙහාා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, අපි ශේ ටථා ටරන්ශන් අශප් රශට්
ත තාව පයේශභ්ෝත
ටර එශහම ැ්  ේ ්හාර ට ගන් ා
්රධා ම ධා ය වර්ග
ව
සහල්
පිිබඳාවන්. ග ස
ටථා ා ටතුමනි, ශේ සහල් ටල් ඉකු්  ශවකා ත තාවශ
පයේශභ්ෝත ට සුදුසු ැහැන් කි කා කුකුළු වයාපාර සාහා කඳා
දුන් ාට පසු, ඒවා ඒ වයාපාර ශව කශවන්ම ශ ොදව වාද කි ා
ශසො ා ඳකන් ් , ඒවා ැවත ශවශළා ශපොළට ඒම වැළැක්වීම
සාහා්  ය ශඳ රමශේද කුමක්ද? ඒ සේඳන්ධශ න් කිසිදු

අවධා

-

(i)

1983 වර්ෂ ව ධ ට ාප
ගර තුළ පැවය 
සුළු, මධයම සහ මහා පයේමාා වයාපාර සංඛයාව
ශටොපමාද;

(ii)

එම සංඛයාශවන් දමිළ වයාපායේට න්ට අ ් 
වයාපාර සංඛයාව ශටොපමාද;

(iii)

සිංහක ශහෝ ශව ්  ත වර්ග ට ණතේගක න්ට
අ ්  වයාපාර සංඛයාව ශටොපමාද;

(iv)

එහි සේපූර්ා වාර්තාවක් ඉදියේප්  ටරන්ශන්ද;

න් එතුමා ශමම සභ්ාවට දන්වන්ශ හිද?
(්)

(i)

1983 වර්ෂශ දමිළ සහ සිංහක වයාපායේට න්
පව් වාශග ගි වයාපාර සි ල්කම ශේ ව ධ ට් 
ක්රි ා් මට වන්ශන්ද;

(ii)

ශ ොඑශසා ේ, එම වයාපාර පව් වාශග ගි
ණතේගක න් ශහෝ ඒවාශ උ සමට සවන් ශහෝ
ාප
දිස්්රික්ට තුළ ශේ ව ධ ට්  ජීව් ව
සිටින්ශන්ද;
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(iii)

(iii)

ාන්ත ගුාශසාටර මහතා]

එශසා ේ, එහි සේපූර්ා වාර්තාවක් ඉදියේප් 
ටරන්ශන්ද;

න් ්  එතුමා ශමම සභ්ාවට දන්වන්ශන්ද?

1983ஆம் ஆண்டளவில் யொழ்ப்பொை நகரத்தில்
நிலவிய சிறிய, நடுத்தர ைற்றும்
பொொிய
அளவிலொன ததொழில்முயற்சிகளின் எண்ைிக்மக
யொது;

(ii)

அவ்தவண்ைிக்மகயில்
தைிழ்
முயற்சியொளர்களுக்கு தசொந்தைொன
முயற்சிகளின் எண்ைிக்மக யொது;

ததொழில்
ததொழில்

(iii )

சிங்கள அல்லது கவறு இனப்பிொிமவச் கசர்ந்த
ஆட்களுக்குச்
தசொந்தைொன
ததொழில்முயற்சிகளின் எண்ைிக்மக யொது;

(iv )

அதன் முழுமையொன அறிக்மகதயொன்றிமனச்
சைர்ப்பிப்பொரொ;

(The Hon. Risad Badhiutheen )
ග ස ටථා ා ටතුමනි, ාප ශ ඒ දවස්වක ශදමළ, සිංහක,
මුස්ලිේ ත තාවට අන්ය ව ය බුණු වයාපාර ඔක්ශටෝම ගැ න්
ශතොරතු ස ඉල්කා ය ශඳන්ශන්. ග ස ටථා ා ටතුමනි, මා ඒ
ශතොරතු ස GA ටාර් ාකශ ්  ඳැලුවා. අශප් අමාතයාං ශ ශහෝ
අශ කු්  අදාළ තැන්වක්  ඒ ශතොරතු ස කිසිවක් ැහැ. අශප්
Department of Census and Statistics එශටන් ඒ දවස්වක 7980දී- ග් ත ශතොරතු ස අ කව තමන් ග ස මන්ත්රීතුමාශ
්ර ් ට පිිබතු ස සටස් ටරකා ය ශඳන්ශන්.

The Answer is as follows:
(a)

என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(ஆ) (i )

1983ஆம் ஆண்டில் தைிழ் ைற்றும் சிங்கள
ததொழில்முயற்சியொளர்கள்
கபைிவந்த
ததொழில்முயற்சிகள் அமனத்தும் இன்றளவிலும்
இயங்கிவருகின்றனவொ;

(ii)

இன்கறல் அத்ததொழில்முயற்சிகமள கபைிவந்த
ஆட்கள் அல்லது அவற்றின் பின்னுொித்தொளிகள்
யொழ்ப்பொை ைொவட்டத்தில் தற்கபொதும் வசித்து
வருகிறொர்களொ;

(iii )

ஆதைனில்,
அதன்
அறிக்மகதயொன்றிமன
சைர்ப்பிப்பொரொ ;

முழுமையொன
இச்சமபக்கு

என்பமதயும் அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ?

இன்கறல், ஏன்?

asked the Minister of Industry and Commerce:
(a)

Will he inform this House(i) the number of small, medium and largescale businesses that were in existence
within the Jaffna town by 1983;
(ii)
(iii)
(iv)

(b)

If not, why?

(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்)

மகத்ததொழில் ைற்றும் வொைிப அலுவல்கள் அமைச்சமரக்
ககட்ட வினொ:

(அ) (i )

(c)

if so, whether he will table a full report in
this regard?

ගතු කාසාඩ් බදියුදීන් ෙහාා

(ඇ) ශ ො එශසා ේ, ඒ මන්ද?

(இ)
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how many of them were belonged to Tamil
businessmen;
how many were belonged to persons of
Sinhalese or some other race; and
whether he will table a full report in this
regard?

Will he also inform this House(i) whether the businesses that had been run by
Tamil and Sinhalese businessman in the
year 1983 still continue;
(ii) if not, whether the persons who had been
running those businesses or their heirs still
live within the Jaffna District; and

(i)

There is no record or information available
at the Ministry or offices coming under the
purview of the Ministry in regard to the
number of small, medium and large-scale
business that were in existence within the
Jaffna town by 1983.
Even District
Secretariat, Jaffna does not have any
particulars. However, according to the
information available at the Department of
Census and Statistics, the number of
industries existed in the District of Jaffna in
the year 1982 were as follows:

Major Industry Division

Establishments
with 5 and more
persons engaged
No. of
No. of
estabpersons
lishme
ennts
gaged

01

Mining & Quarrying

21

1.344

Establishments
with less than 5
persons engaged
No.
No. of
of
persons
estabengaged
lishm
ents
-

02

Manufacturing

667

10,787

2,433

5,922

03

Manufacture of Food,
beverage and tobacco

331

3,743

596

1,637

04

Textile, wearing apparel
and leather industries

130

1,924

436

1.010

05

Manufacture of wood
and wood products
including furniture

73

474

547

1,442

06

Manufacture of paper of
products, printing &
publishing

25

315

36

87

07

Manufacture of chemical and chemical petroleum, coal, rubber and
plastic products

15

740

5

16

08

Manufacture of nonmetallic mineral products except products
except products of
petroleum & coal

7

2,392

34

66

09

Manufacture of fabricated metal products,
machinery & equipment

59

935

357

866

10

Other manufacturing
industries basic metal
industries
Total

27

196

422

798

1,355

22,868

4,866

11,844
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(ii)

There is no record available to answer this
question.

(iii)

There is no record available to answer this
question.

(iv)

No. A report cannot be tabled as there is no
information available to prepare a report in
this regard.

(i)

There is no information available in this
regard, therefore it is not possible to answer
this question.

(ii)

It is not possible to answer this question due
to non-availability of records in this regard.

(iii)

A report cannot be tabled as there is no
information available in this regard.

Does not arise.

සාහා REPPIA ් ත
ය ශඳ වා. ඒ හරහා එම අ ට
compensation ශදන් ්  ණතළුවන්. ඒ වාශ ශතොරතු ස වාර්තාගත
ශවකා ැය  නිසා Department of Census and Statistics එශක්
7980 ශතොරතු ස තමන් ග් ශ් . එශහම ැ්  ේ අමාතයාං ශ න්
ප් තරශ notice එටක් දාකා එවැනි ණතේගක න් ඉන් වා ේ
ඉදියේප්  ශවන් කි කා ඉල්ලීමක් ටරන් ට ණතළුවන්.

ගතු ක්ත. ්ම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ා ගුඅවසකර ෙහාා

(ைொண்புைிகு ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குைகசகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)
ාප ශ සිටි සිංහක, ශදමළ ශහෝ මුස්ලිේ වයාපායේට න්
0009 දී යුේධ අවසන් වීශමන් පසුව ඇය  වුණු සාමටාමී
වාතාවරා ඇතුළත රතශ කුම ශහෝ ් ත කින් ැවත
වයාපාර ටරන් ට ඉල්කා ැහැන් කි
ටාරාාවද ඔඳතුමා ඔ
තහවු ස ටරන්ශන්?

ගතු කාසාඩ් බදියුදීන් ෙහාා

(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்)

ගතු ක්ත. ්ම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ා ගුඅවසකර ෙහාා

(ைொண்புைிகு ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குைகசகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, මාශ පළමුශවනි අතු ස ්ර ්
ශම න්. ග ස ඇමය තුමාශගන් මම සරකව ඇවිශේ ාප
දිස්්රික්ටශ යුේධ ්රේභ් වීමට ශපර දමිළ, සිංහක, මුස්ලිේ
ශහෝ ශව ්  ත වර්ගවකට අ ්  ණතේගක න්ට අදාළ වයාපාර
ශටොතරේ ය බුශඩුද, එවැනි වයාපාර යුේධශ න් පසුව ැවත
ස්ථා ගතවී ය ශඳ වාද, ඒ වයාපාර පව් වාශග ගි කුම ශහෝ
ත
වර්ග ටට අ ්  ණතේගක න් ශහෝ ඒවාශ වර්තමා
උ සමට සවන් ශේ ව ධ ට ාප
දිස්්රික්ට තුළ සිටි වාද
කි
ටාරාාවන්. මු්  එතුමා කි
ධ ධි ට-

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
වාර්තා ැහැ කි වා ශන්.

ගතු ක්ත. ්ම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ා ගුඅවසකර ෙහාා

(ைொண்புைிகு ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குைகசகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)
වාර්තා
ැහැන් කි
එටන් එතුමා කි න්ශන්. ග ස
ටථා ා ටතුමනි,
මු්  අපි දන් වා ාප
දිස්්රික්ට
කි න්ශන් එට පැ් තකින් සිංහක වයාපායේට න් සිටි ්රශේ ක්
ඳව. ඒ වාශ ම අ ාදිම්  ටාක ට සිට ශදමළ ත තාවශ මහා
වයාපාර ය බුණු ්රශේ ක්. ග ස ඇමය තුමා කි
සංඛයා ශල්ඛ
අ කව්  ඒ ඳව තහවු ස ශව වා. ග ස ටථා ා ටතුමනි, මම
අහන්ශන් යුේධ ඉවරශවකා ගතවුණු ටාක තුළදී කුම ශහෝ
්ටාර කින් ඒ ්රශේ වක ැවත පදිංචි ට ගි සිංහක, ශදමළ
සහ මුස්ලිේ වයාපායේට න් ඉන් වා. ග ස ඇමය තුමනි, ශේ ව
තු ස්  එම ශතොරතු ස ඔඳතුමාශ අමාතයාං ට වාර්තා ශවකා
ැ් ශ්  ඇන්?

ගතු කාසාඩ් බදියුදීන් ෙහාා

(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்)

(The Hon. Risad Badhiutheen )
ග ස මන්ත්රීතුමනි, ඔඳතුමා කි
ටාරා සාධාරාන්. අශප්
අගමැය තුමාශ උපශදස් පයේදි Task Force එටක් ප්  ටරකා
ණත  ස් ථාප හා ැවත පදිංචි කිරීම අමාතයාං
ටශ්  සිංහක
සහ මුස්ලිේ ත තාව ැවත පදිංචි කිරීශේ ටටයුතු ටරශග
වා. ඔඳතුමා කි
්ටාර ට ැවත පදිංචි ටර අ අතර ඒ
වාශ අ ඉන් වා ේ, ඒ අ ශගන් ඉල්ලීමක් ය ශඳ වා ේ,
අපට ඒ අ ට උදවු ටරන් ණතළුවන්. Compensation කඳා දීම

(The Hon. Risad Badhiutheen )
ශටොශහොම වුා්  මැිසක් ෆාේ ටාවුශර් ඒ ශවකාශේ සිටි
සි ලුම ශදමළ අ ාථන්න් ැවත පදිංචි ටළා. ඒ දවස්වක එල්ටීටීඊ
සංධ ධා
එළවකා දාණත මුස්ලිේ සහ සිංහක ත තාව ැවත පදිංචි
ටරන් ට පසුගි ්ඩුක්ව කිසිම වැඩ පිිබශවළක් ක්රි ා් මට
ටශළා ැහැ. ශේ ්ඩුක්ව්  ළඟදී තමන් Task Force එටක් ප් 
ටරකා ඒ සාහා වැඩ පිිබශවළක් ඇය  ටරකා ය ශඳන්ශන්. හයේ ට
පදිංචි වීමක් සිදු ශවකා ැය  ශටොට මිනිස්සු ඇධ ල්කා තමන්ශ
වයාපාර ටරන් ට, ටර්මාන්ත ටරන් ට ඉල්කන්ශන් ැහැශන්.
අද ශව ටේ එශහම ඉල්කකා ැහැ. ඒ අ ශගන් ඒ වාශ ඉල්ලීේ
ය ශඳ වා ේ, අනිවාර් ශ න් ඒවා ඉුම ටරන් ට ටටයුතු
ටර වා.

අදාළ අමාතයවර ා හැටි ට මා දැ ට එශහම එ අ ශගන්
ශතොරතු ස කඳාශග
අ ාගතශ දී වැඩ පිිබශවළක් ඇය 
ටරන් ේ.

ගතු ක්ත.්ම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ා ගුඅවසකර ෙහාා

(ைொண்புைிகு ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குைகசகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)
ග ස අමාතයතුමනි, -

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ග ස මන්ත්රීතුමා, දැන වැඩ පිිබශවළක් ය ශඳ වා ශන්.

ගතු ක්ත.්ම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ා ගුඅවසකර ෙහාා

(ைொண்புைிகு ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குைகசகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, මා අහ අතු ස ්ර ්
ශම න්.

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
දැ ට වැඩ පිිබශවළක්
සහශ ෝග ශදන් .

ය ශඳ වා.

ඔඳතුමා් 

එ ට

ගතු කාසාඩ් බදියුදීන් ෙහාා

(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்)

(The Hon. Risad Badhiutheen )
ඔඳතුමා්  දන් ා ටවු ස හයේ ඉන් වා
ශදන් . අපි අවස්ථාව ශදන් ේ.

ේ අපට ඒ ශතොරතු ස
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පාර්ලිශේන්තුව

ගතු ක්ත.්ම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ා ගුඅවසකර ෙහාා

(ைொண்புைிகு ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குைகசகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)
මා අහන්ශන් ශම න්. ඔඳතුමා පසු ගි රතශ ණත  ස් ථාප
හා ැවත පදිංචි කිරීම අමාතයවර ා හැටි ට එම ධ ෂ භ්ාරව වැඩ
ටටයුතු ටරණත අමාතයවර ා ශන්?

ගතු කාසාඩ් බදියුදීන් ෙහාා

(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்)

(The Hon. Risad Badhiutheen )
ඔේ.

ගතු ක්ත.්ම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ා ගුඅවසකර ෙහාා

(ைொண்புைிகு ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குைகசகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)
තාය ට නිවාස සංවර්ධ අධිටායේ සතුව දැ ක්  ඒ ශතොරතු ස
ඇය . ඒ ටාක තුළ ාප
සිංහක මහා ධ දයාක එක්ට ඳැඳුණු,
උප්පැන්
ය බුණු, සිංහක තාය ට න් හැටි ට ඉපදුණු, ඒ
්රශේ ශ ම පදිංචිවූ සිංහක වයාපායේට න් සිටි ඳවට ශතොරතු ස
වාර්තා සජි්  ශ්රාමදාස අමාතයතුමාශ අමාතයාං
ටශ් 
ය ශඳ තාය ට නිවාස සංවර්ධ අධිටායේ සතුව ය ශඳ වා.
්රාශේශී ශල්ටේව සන් සතුව, දිසාපය තුමා සතුව ය ශඳ වා කි ා
මම දන් වා. ග ස අග්රාමාතයතුමා්  දැන් ශේ ග ස සභ්ාශේ සිටි
නිසා මා ශම වගකීශම කන් කි න්ශන්. මා වගකීශමන් කි වා,
දිසාපය තුමා ළඟ, ්රාශේශී ශල්ටේව සන් ළඟ ඒ වාර්තා,
ශතොරතු ස ය ශඳ ඳව. ග ස අමාතයතුමනි, ඔඳතුමා ඒ ශතොරතු ස
සේශ්රාෂා ටර ගන්ශන් ැ් ශ්  ඇන්?

ගතු කාසාඩ් බදියුදීන් ෙහාා
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ගතු කාසාඩ් බදියුදීන් ෙහාා

(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்)

(The Hon. Risad Badhiutheen )
සිංහක මිනිස්සු ජීව්  වුාා; සිංහක මිනිස්සු ශබ්ටයේ ටළා;
ටර්මාන්ත ටළා.
මු්  ශතොරතු ස
ැහැ. මා ඔඳතුමාට
කි න්ශන්, එවැනි අ පිිබඳා ශතොරතු ස ඔඳතුමා ළඟ ය ශඳ වා
ේ මට ශදන් , මා ඒ අ ට උදවු ටරන් ේ කි කාන් කි න්ශන්.

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොාන්. ග ස මන්ත්රීතුමා දැන් ට සණු කිේවා ශන්. ඔඳතුමා ඒ
ගැ ශසො ා ඳකන් , ග ස අමාතයතුමා.

ගතු කාසාඩ් බදියුදීන් ෙහාා

(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்)

(The Hon. Risad Badhiutheen )
අනිවාර් ශ න්ම.

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
Take necessary action.

ගතු කාසාඩ් බදියුදීන් ෙහාා

(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்)

(The Hon. Risad Badhiutheen )
ශතොරතු ස ැහැ කි ා GA කි
ශටොට, GA ළඟ ශතොරතු ස
ය ශඳ වා කි ා ඔඳතුමා කි
එට මට පිිබගන් ඳැහැ ශන්, ග ස
මන්ත්රීතුමා.

(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்)

(The Hon. Risad Badhiutheen )
තමා ළඟ කිසිම document එටක් ැහැ කි ා GA මට එවණත
ලියුම ය ශඳ වා. ඔඳතුමා කි වා ශතොරතු ස ය ශඳ වා කි ා.
ග ස මන්ත්රීතුමා, එශහම ශතොරතු ස ය ශඳ වා ේ ඔඳතුමා ඒවා
මට ශදන් .

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඒ ගැ ඔඳතුමා ශසො ා ඳකන් , ග ස අමාතයතුමා.

ගතු ක්ත.්ම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ා ගුඅවසකර ෙහාා

(ைொண்புைிகு ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குைகசகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)
මට ශතොරතු ස ශදන්
ණතළුවන්ටමක්
ැහැ. මම රතශ
නිකධායේශ ක් ශ ොශවන් ශන්. හැඳැන් මම දන් වා ඒ ටාකශ
ශතොරතු ස ය ශඳ ඳව.

ගතු ක්ත.්ම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ා ගුඅවසකර ෙහාා

(ைொண்புைிகு ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குைகசகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, මට ශපොඩි අවස්ථාවක් ශදන් . ජුනි
78ව දා ප් තශර් සාහන්ව ය ශඳ වා, යුේධ ටාකශ
ාප
අත හැර ගි ශබ්ටයේට සවන් .00ශද කුශ උේශඝෝෂා ක් පසු
ගි දවසට ය බුාා කි ා. ග ස අමාතයතුමනි, ඔඳතුමා්  දන් වා
ඇය  ඒ ගැ . ජුනි 78ව දා -ඉයේදා- ප් තශර් ඒ ඳව සාහන්ව
ය ශඳ වා. ඒ නිසා තමන් මම ශේ ටාරාාව අහන්ශන්. ඒ නිසා
ඔඳතුමා ශේ ගැ ශසො ා ඳකන් . ඔඳතුමන්කාශ ්ඩුක්ව
තාය ට සංහිඳි ාව ශව කශවන් ශපී සිටි ්ඩුක්වක් ව නිසා, ඒ
ශල්ඳල් එට ය ශඳ නිසා, ාප
දිස්්රික්ටශ සහ උතු ස
්රශේ ශ අශ කු්  දිස්්රික්ටවක යුේධ ශහාතුශවන් තමන්ශ
වයාපාර අහිමි වූ ශදමළ ශහෝ සිංහක ශහෝ මුස්ලිේ ශහෝ කුම ශහෝ
වයාපායේට පියේසක් සිටි වා ේ, ඔවුන්ට ඒවා ැවත කඳා ගන්
ටඩි මින් අවස්ථාව කඳා ශදන් කි ා මම ඉල්කා සිටි වා. එක්
ත වර්ග ටට අදාළව ශ ොශවන්, සි ලු ත වර්ගවකට අදාළව.

ගතු කථානායකුරො
ගතු කාසාඩ් බදියුදීන් ෙහාා

(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்)

(The Hon. Risad Badhiutheen )
මම ැහැ කි කා කි න්ශන් ැහැ. සිංහක මිනිස්සු ජීව් 
වුාා; සිංහක පාසල් ය බුාා.

ගතු ක්ත.්ම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ා ගුඅවසකර ෙහාා

(ைொண்புைிகு ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குைகசகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)
සිංහක ්ර ් ක් ශ ොශවන්.

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ග ස අමාතයතුමා, pay your attention to this. Please, take
necessary action.

ගතු කාසාඩ් බදියුදීන් ෙහාා

(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்)

(The Hon. Risad Badhiutheen )
ග ස ටථා ා ටතුමනි, ඒවා ගැ අනිවාර් ශ න් ශසො ා ඳකා
අපි උදවු ටරන් ේ. තව්  ටාරා ක් කි න් ඕ ෑ. මා ැවත
පදිංචි කිරීශේ අමාතයවර ා හැටි ට ඒ දවස්වක සිටි ා කි මින්
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ශ ොටර අමාතයවර ා ධ සින් ්රක්ෂට අං ට
95ක් ද, පසුව 700ක්ද, ඉන්පසු තව්  )00ක්ද
සේමුඛ පරීක්ෂා සාහා ටැාවා වැඩ සහා ට/
ලිපිට ස ත තු ස ප් වීේ කඳාදී ය ශබ්ද;

එතුමා මට ේ ශචෝද ාවක් ටළා. එ ඇ් තන්. ාමල් රාතපක්ෂ
මන්ත්රීතුමා්  දැන් ශේ ග ස සභ්ාශේ සිටි වා. ඒ දවස්වක පැවැය 
්ඩුක්ව policy decisions එටක් ග් තා සිංහක, මුස්ලිේ ත තාව
පදිංචි ටරවන්ශන් ැහැ කි කා.
ඒ දවස්වක අවතැන් වූ සශහෝදර ශදමළ ත තාව කක්ෂ .ක්
ඇධ ල්කා මැිසක්ෆාේවක හිටි ා. ්රේභ්ශ දී ඒ ටට්ටි පදිංචි
ටරකා ඉවර වුාාට පසුව ශදවැනි අදි ර ටශ්  තමන් අවු සදු
00ටට ශපර එළවණත සිංහක හා මුස්ලිේ මිනිස්සු පදිංචි ටරවන්
ටටයුතු ටශළා. පළමුවැනි අදි ර ටශ්  සි ට 90ක් එම ටටයුතු
භ්ාරව හිටණත ඇමය වර ා මමන්. එම ටටයුතු පිිබශවළක් ටරකා
ඉවර ශව ශටොටම ඒ අමාතය ුරරශ න් මම අන්න් වුාා. ඒ නිසා
සිංහක හා මුස්ලිේ මිනිස්සු පදිංචි ටරවන් ඳැයේ ශවන් ශහාතුව
මම ශ ොශවන්. ඒ ශවකාශේ හැටි ට මැිසක්ෆාේ වක සිටි ටට්ටි
ැවත පදිංචි ටරවන්
කි කා ශකෝටශ න් ශකොකු ඉල්ලුමක්
ය බුාා. ඒ අ කව තමන් ඒට ටශළා.

න් ්  එතුමා ශමම සභ්ාවට දන්වන්ශ හිද?
(ඇ) ශ ො එශසා ේ, ඒ මන්ද?
துமறமுகங்கள்
ைற்றும்
அமைச்சமரக் ககட்ட வினொ:

கப்பற்றுமற

அலுவல்கள்

(அ) (i )

2014.01. 09
ைற்றும் 2014.07.01 ஆகிய
திகதிகளில் 03 வருடங்களுக்கு எனக் கூறி 175
கபரும், 2014.11.14ஆம் திகதி கொலவமரயமற
யின்றி கைலும் 14 கபரும், 2016.10.20ஆம் திகதி
02 தபண்கள் ைற்றும் 03 ஆண்களும், பல்திறன்
பயிலுனர்களொக இலங்மக துமறமுக அதிகொர
சமபக்கு ஆட்கசர்ப்புச் தசய்யப்பட்டுள் ளொர்களொ
என்பமதயும்;

(The Hon. Speaker)
ශහොාන්, ශඳොශහොම ස්තුය න්, ග ස ඇමය තුමා you gave the
explanation.

(ii)

இவர்கள் ஒரு வருடத்திற்கு 07 அைய லீவு
களுக்கும், 14 சுகவீன லீவுகளுக்கும் உொித்துமட
யவர்களொவர்
என
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதொ
என்பமதயும்;

ශේ අවස්ථාශේ දී මම ග ස සභ්ාශේ අවධා
ශ ොමු ටරවන්
ටැමැය න්, දැ ටම්  ශවකාව අපර භ්ාග 0.00 පසු වී ය ශඳ ඳවට.
තව ්ර ් පහක් අහන් ය ශඳ වා. ස්ථාවර නිශ ෝග 0.(0)
ටශ්  ්ර ් තු ක් ය ශඳ වා. අමාතයාං නිශේද ය ශඳ වා.
ඒ නිසා ශේවා ඉක්මනින් ඉවර ටරන් ග ස සභ්ාශේ ටා සිසට
සහා ඳකාශපොශරෝ තු ශව වා. ැ්  ේ අද දි ට නි මිත
ධ වාද සාහා ටාක
ැය  ශව වා.

அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ?

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(ஆ) (i)

அமைச்சொின் ஆகலொசமனயின் கபொில் 2015
யூமல ைொதம் வொய்மூலப் பொீட்மசதயொன்று
நடத்தப்பட்டததன்பமதயும்; இதில் 30 கபர்
பங்ககற்றுள்ளொர்கள் என்பமதயும்; இவர்கள்
ததொழில்வொய்ப்புக்கொன கநர்முகப்பொீட்மசக்கும்
கதொற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பமத ஏற்றுக்
தகொள்வொரொ என்பமதயும்;

(ii)

2016.06.16ஆம் திகதிய பைிப்பொளர் சமபத்
தீர்ைொனத்திற்கு அமைய, சகல தவற்றிடங்களும்
பயிலுனர்கமளக்தகொண்கட
நிரப்பப்பட
கவண்டுதைனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளகபொதிலும்,
அவ்வொறு தசய்யொது அமைச்சொினொல் பொதுகொப்
புப் பிொிவுக்கு 95 கபரும், பின்னர் 120 கபரும்
ைற்றும் அதன் பின்னர் கைலும் 600 கபரும்
கநர்முகப்பொீட்மசக்கு அமழக்கப்பட்டு கவமல
உதவியொளர்/எழுதுவிமனஞர்
பதவி
நிய
ைனங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளனவொ என்பமதயும்;

බහුවිධා නිුලඅාා රායාසලාන්න් බඳවා ගතැනීෙ: ශ්රී
ලාකා වරාය රකාකාකාය

பல்திறன் பயிலுனர்கமள ஆட்கசர்த்தல்: இலங்மகத்
துமறமுக அதிகொரசமப
RECRUITMENT OF MULTI-SKILLED TRAINEES:
SRI LANKA PORTS AUTHORITY
1321/’7)

13. ගතු වාසුවද්ව නානායසතකාර ෙහාා

(ைொண்புைிகு வொசுகதவ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
වරා හා ාධ ට ටටයුතු අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ්ර ්

(අ)

(i)

(ii)

- (7):

0071.07.09 සහ 0071.07.07
දි න්හි අවු සදු
0.ක් සාහා ැන් පවසමින් 775 ශදශ කු් ,
0071.77.71 දි , දි නි ම ක් ශ ොමැය ව තව් 
71 ශදශ කු සහ 007).70.00 දි ටාන්තාවන්
00ක් සහ පියේමින් 0. ශදශ කු් , ඳවිධ ධ නිණතාතා
අභ්යාසකානන් ශකස ශ්රීකංටා වරා අධිටායේ ට
ඳාවා ග ක කැබුශේද;

அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ?
( இ) இன்கறல், ஏன்?

asked the Minister of Ports and Shipping:
(a)

Will he inform this House (i) whether the Sri Lanka Ports Authority
recruited 175 individuals on 09.01.2014 and
01.07.2014 for a 3-year period of
employment and another 14 individuals on
14.11.2014 without any specific period of
employment and 02 women and 03 men on
20.10.2016 as multi-skilled trainees; and
(ii) whether they have been informed that they
are entitled for 7 casual leave and 14
medical leave, annually?

(b)

Will he also inform this House-

ඔවුන්ට වසරටට අනි ේ නිවාක් 07ක් සහ අසීප
නිවාක් 71ට හිමිටම ඇය  ඳව්  දැ කේ දී ය ශබ්ද;

න් එතුමා ශමම සභ්ාවට දන්වන්ශ හිද?
(්)

(i)

අමාතයවර ාශ උපශදස් අ කව 0075 ජූලි මස
වාචිට ධ භ්ාග ක් පැවැ් වූඳව් ; එ ට .0
ශදශ කු ශපී සිටිඳව් , ඔවුන් රැකි ා සාහා
සේමුඛ පරීක්ෂා ටද ටැාවූඳව්  පිිබගන්ශන්ද;

(ii)

007). 0). 7) දි ැය  අධයක්ෂ මඩුඩක තීන්දුව
අ කව, සි ලු ණතරප්පාක් සේපූර්ා ටළ යු් ශ් 
අභ්යාසකානන්ශගන් ැන් සාහන් වුව් , එශසා

(i)

whether he accepts the fact that an oral
examination was held in July 2015 on the
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[ග ස වාසුශේව

ා ා ක්ටාර මහතා]

instructions of the Minister and 30 people
appeared in that and they were called for
interviews; and

(ii)

(c)

1686

පාර්ලිශේන්තුව

whether the Minister had called
95
individuals for security division and 120
and 600 individuals for interviews later on
and granted them with Work Assistant/
Clerk appointments, in contravention to the
director board decision dated 16.06.2016
although the same specifies that all
vacancies should be filled with trainees?

If not, why

අ ක
අංට

ත තුර

ඳාවා ග් 
සංඛයාව

ඳාවා ග්  දි

01

වැඩ සහා ට

498

02

ගිනි භ්ට

21

2015.04.22,
2016.06.26,
2016.11.01,
2017.02.06
2016.12.02

03

ටළම ාටරා
සහටාර (ගිණුේ)

31

2015.12.01,
2016.05.06,
2016.09.01,
2017.02.06

04

ශහද ටාර්
සහා ට

06

2016.09.01

05

්රක්ෂට
නි ාමට

157

2015.06.26,
2016.07.04,
2016.12.02,
2016.12.05,
2016.12.06

06

යේ දු ස

25

2017.01.05,
2017.01.09

07

යේ දු ස (අමාතය
මඩුඩක අ කමැය 
අ කව සංචිත
යේ දුරන් ස්ථිර
ත තුරට
ප් කිරීම)

63

2016.12.01

08

තු ස ලිපි
සටසන් ා

01

2016.12.02

09

සන්නිශේද හා
මාධය සහටාර

01

2016.12.02

10

වීඩිශ ෝ ටැමරා
ශිල්පී

01

2016.12.02

ගතු නිශ්ාන්ා මුුරවහට්ටිගතෙවප ෙහාා (වරාය හා නාවික
ක යුුර නිවයනජ්ය රොායුරො)

(ைொண்புைிகு நிஷொந்த முத்துதஹட்டிகைகக - துமறமுகங்கள்
ைற்றும் கப்பற்றுமற அலுவல்கள் பிரதி அமைச்சர்)

(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage - Deputy Minister
of Ports and Shipping Affairs)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, වරා හා ාධ ට ටටයුතු අමාතයතුමා
ශව කශවන් මා එම ්ර ් ට පිිබතු ස ශද වා.
(අ)
(i)
්ර ්
මඟින් ධ මසා ඇය  සි ලු ශතොතු ස
සේපූර්ාශ න්ම නිවැරදි ශ ොශේ.
එ මුදු, ශ්රී කංටා වරා අධිටායේ තුළ ශසාවාස්ථ
ණතවිණු වැඩසටහ ක් සාහා පහත සාහන් පයේදි
අභ්යාසකානන් ඳාවා ගන් ා කදී.

ටඩුඩා ම

ඳාවා ග්  දි

පළමු ටඩුඩා ම
ශදව ටාඩා ම
ශතව ටඩුඩා ම
සිේව ටඩුඩා ම
පස්ව ටඩුඩා ම

(්)

අභ්යාසකානන්
සංඛයාව

2014.01.09
2014.07.07
2014.07.14
2014.10.21
2014.11.17
එටතුව

84
40
65
12
14
215

(ii)

වසරටට අසීප නිවාක් 07ක් සහ අනි ේ නිවාක්
71ට හිමිටමක් ඇය  ඳව දන්වා ඇත.

(i)

2015 ජූලි මස වාචිට ධ භ්ාග ක් පව් වා ශ ොමැත.

(ii)

(ඇ) පැ ශ ො ඟී.

ගතු වාසුවද්ව නානායසතකාර ෙහාා

(ைொண்புைிகு வொசுகதவ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
මශ පළමුව අතු ස ්ර ් . ශේ ධ ධි ට ඳාවා ගැීේ 0071
වර්ෂශ සිට 007) වර්ෂ දක්වා ටරකා ය ශඳ වා. ශේ ඳාවා
ගැීේ කිරීශේ ධ ධිම්  රමශේද ක් ය බුාාද කි කාන් මම
අහන්ශන්.

අභ්යාසකානන් ධ සින් කඳාග්  ණතවිණුව මත ඉදියේ
පි වර ගැීම සාහා සි ලු අභ්යාසකානන් හට
0075.0).05 දි ලිඛිත ධ භ්ාග ක් පව් ව කද
අතර, ඒ සාහා අභ්යාසකානන් ය ස්ශදශද කු (.0)
පමාක් සහභ්ාගී වී ඇත.

ගතු නිශ්ාන්ා මුුරවහට්ටිගතෙවප ෙහාා

එම පියේස ිබ ධ ශ ෂ
ා ණතවිණුවටට ශ ොමු ටර ඉන්
අ තු සව සේමුඛ පරීක්ෂා පව් වා 007).77.07
දි සිට වැඩ සහා ට ත තුරට හා 007).70.00
දි සිට ගිනි භ්ට ත තුරට ඳාවා ගන් ා කදී.

ගතු වාසුවද්ව නානායසතකාර ෙහාා

එදි ට එවැනි අධයක්ෂ මඩුඩක තීරා ක් ැත.
ශ්රී කංටා වරා අධිටායේශ ටටයුතු ටාර් ක්ෂම හා
ලකදායීව පව් වාශග
ාශේ අරමුිසන් ශසාවා
අව යතාව මත පහත සාහන් ත තු සවක අ කමත
ශසාවට සංඛයාව තුළ පැවැය  ණතරප්පාක් පිරවීම
සාහා එකී ත තු සවකට අදාළ ඳාවා ගැීේ
පයේපාටීන්ට අ කූලකව ඳාහිරව ඳාවා ගැීමට
ටටයුතු ටර කදී.

න්

(ைொண்புைிகு நிஷொந்த முத்துதஹட்டிகைகக)
(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage)
ධ ධිම්  රමශේද ක් කි න්ශන්?

(ைொண்புைிகு வொசுகதவ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
ධ ධිම්  රමශේද ක් කි න්ශන් දැන්වීේ පළ ටරකා, ඉල්ලුේ
පත්ර ටැාවා, පරීක්ෂා ක් පව් වා, පරීක්ෂාශ නිර්ාා ට
හදකා, ඒ අ කවද ශේ ඳාවා ගැීේ ටශළා?

ගතු නිශ්ාන්ා මුුරවහට්ටිගතෙවප ෙහාා

(ைொண்புைிகு நிஷொந்த முத்துதஹட்டிகைகக)
(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage)
ශේ ඳාවා ගැීේවකට එශහම රම ක් ැහැ. ඔඳතුමා ටථා
ටරන්ශන් 075 ගැ ද?
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ගතු වාසුවද්ව නානායසතකාර ෙහාා

ගතු වාසුවද්ව නානායසතකාර ෙහාා

(ைொண்புைிகு வொசுகதவ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
මම අහන්ශන් 0071 වර්ෂශ සිට 007) වර්ෂ
ටරණත ඳාවා ගැීේ සේඳන්ධශ න්.

(ைொண்புைிகு வொசுகதவ நொைொயக்கொர)

දක්වා ශේ

ගතු නිශ්ාන්ා මුුරවහට්ටිගතෙවප ෙහාා

(ைொண்புைிகு நிஷொந்த முத்துதஹட்டிகைகக)
(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage)
2015 වර්ෂශ සැප්තැේඳර් ශදශවනිදාන්න් පස්ශසා ඳාවා ග් 
ත තු සවකට ශව ම රම ක් ටශ්  ඳාවා ශග ය ශඳන්ශන්.
ඊට ටලින් කැන්ස්තුව ව 075 තව රම ක් ටශ්  ඳාවා ශග
ය ශඳන්ශන්.

ගතු වාසුවද්ව නානායසතකාර ෙහාා

(ைொண்புைிகு வொசுகதவ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
2014 වර්ෂශ සිට 007) වර්ෂ දක්වා ධ ධ ධ ත තු සවකට
ධ ධ ධ ඳාවා ගැීේ ටශළා ධ ධිම්  රමශේද ක් අ කවද? ඒ ධ ධිම් 
රමශේද ශමොටක්ද?

ගතු නිශ්ාන්ා මුුරවහට්ටිගතෙවප ෙහාා

(ைொண்புைிகு நிஷொந்த முத்துதஹட்டிகைகக)
(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage)
රමශේද ක් අ කව. ඉල්ලුේ පත්ර ටැාවා නිසි ාටාරව ඳාවා
ගැීේ ටරකා ය ශඳ වා.

ගතු වාසුවද්ව නානායසතකාර ෙහාා

(ைொண்புைிகு வொசுகதவ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
ඉල්ලුේ පත්ර ටැශාේශේ ප් තරශ දැන්වීමක් පළ ටරකාද,
ශව ්  ේ ්ටාර කින් මහ ත ාට දැ කේ දීකාද?

ගතු නිශ්ාන්ා මුුරවහට්ටිගතෙවප ෙහාා

(ைொண்புைிகு நிஷொந்த முத்துதஹட்டிகைகக)
(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage)
ප් තරශ දැන්වීමක් පළ ටර ැහැ.

ගතු වාසුවද්ව නානායසතකාර ෙහාා

(ைொண்புைிகு வொசுகதவ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
ඒට ශන් මම අහන්ශන්. ශමශහම ඳාවා ගැීමක් ය ශඳ වා
කි කා දන්ශන් ැය ව මිනිස්සු ඉල්ලුේ ටරන්ශන් ශටොශහොමද?

ගතු නිශ්ාන්ා මුුරවහට්ටිගතෙවප ෙහාා

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
මම අහන්ශන් ශේටන්. ඒ අ ශගන් ඳාවා ග්  අ ඳවිධ ධ
නිණතාතා අභ්යාසකානන්. ඒශගොල්කන් ේ අභ්යාසකානන් හැටි ට
ඉන් අ . ඒ අ ශගන් ඳාවා ග්  එට ගැ ශ ොශවන් මා
අහන්ශන්. මහ ත ාට ධ ධිම්  දැ කේ දීමක් ටරකා, ඉල්ලුේ පත්ර
ටැාවකා, පරීක්ෂා ටට ේ රමශේද ක් හදකා, පරීක්ෂාශ න්
කකුණු ශද රමශේද ක් අ කවද ශේ ඳාවා ගැීේ ටශළා කි ාන්
මා අහන්ශන්.

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
එතුමා මුකදීම කිේවා ශන්, එශහම ඳාවා ගැීමක් ටශළා
කි කා.

(ைொண்புைிகு நிஷொந்த முத்துதஹட்டிகைகக)
(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage)
ඒ ටාරා සේඳන්ධව ශසො ා ඳකා ඔඳතුමාට මා උ් තර
ශදන් ේ.

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොාන්.

ගතු වාසුවද්ව නානායසතකාර ෙහාා

(ைொண்புைிகு வொசுகதவ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
වුහා් මට කකුණු රම ක්; වුහා් මට ්ර ් රම ක්;
වුහා් මට සුදුසුටේ රම ක්. මහ ත ාට ශේ සේඳන්ධව දැ කේ
දීමක් ටරකාද ශේ ඳාවා ගැීේ ටශළා?

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ග ස මන්ත්රීතුමා, ඔඳතුමා ටලි ක්  ඔ ්ර ්

(ைொண்புைிகு நிஷொந்த முத்துதஹட்டிகைகக)
(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage)
ඒ ගැ ශසො ා ඳකා මම කි න් ේ.

ගතු වාසුවද්ව නානායසතකාර ෙහාා

ගතු නිශ්ාන්ා මුුරවහට්ටිගතෙවප ෙහාා

ගතු නිශ්ාන්ා මුුරවහට්ටිගතෙවප ෙහාා

(ைொண்புைிகு நிஷொந்த முத்துதஹட்டிகைகக)
(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage)
ඒ 075 ශද ාටම ධ භ්ාග ක් පැවැ් වූවා.

ඇවිවාශන්.

ගතු නිශ්ාන්ා මුුරවහට්ටිගතෙවප ෙහාා

ගතු වාසුවද්ව නානායසතකාර ෙහාා

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
ඒ ටාරා මම පිිබගන් වා.

ැහැ

ගතු නිශ්ාන්ා මුුරවහට්ටිගතෙවප ෙහාා

(ைொண்புைிகு நிஷொந்த முத்துதஹட்டிகைகக)
(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage)
අභ්යාසකානන් හැටි ට 075ක් හිටි ා.

(ைொண்புைிகு வொசுகதவ நொைொயக்கொர)
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(ைொண்புைிகு வொசுகதவ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
ඔඳතුමන්කා ටරණත ශේ හයේද?

(ைொண்புைிகு நிஷொந்த முத்துதஹட்டிகைகக)
(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage)
හයේ,හයේ. ඉතාම නිවැරදින්.

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
අපි ඉදියේශ දී ඒවා හදා ගනිමු, ග ස මන්ත්රීතුමා. දැන් ඒ ගැ
ටථා ටරකා වැඩක් ැහැ ශන්.

1689
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පාර්ලිශේන්තුව
asked the Minister of Primary Industries:

ගතු වාසුවද්ව නානායසතකාර ෙහාා

(ைொண்புைிகு வொசுகதவ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
ඒ ටරණත ධ ධි හයේ ේ හ පාක ශ
ගැළශප වාද?

(a)
්රය ප් ය  ශේ අ කව

Will he inform this House (i)

whether an expenditure report on the
manner in which Rs.50 million allocated
for the expansion of the cinnamon training
academies as per proposal number 168 of
the 2016 Budget Proposals, was spent will
be submitted;

(ii)

if not, why;

(iii)

the number of cinnamon training academies
located in Sri Lanka;

(iv)

the places where the aforesaid schools are
located; and

(v)

the number and the names of persons who
received training at cinnamon training
academies in year 2016?

ගතු නිශ්ාන්ා මුුරවහට්ටිගතෙවප ෙහාා

(ைொண்புைிகு நிஷொந்த முத்துதஹட்டிகைகக)
(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage)
ගැළශප වා, ගැළශප වා.

කුුඳු ුලහුු පාසල් : විසනාර

கறுவொ பயிற்சி நிமலயங்கள்: விபரம்
CINNAMON TRAINING ACADEMIES: DETAILS

1398/’7)

14. ගතු බන්ුපල ගුඅව්තධාන ෙහාා

(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
්රාථමිට ටර්මාන්ත අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ්ර ්

(අ)

(i)

(b)

If not, why?

- (0) :

007) අ වැශ හි අංට 7)8 ශ ෝත ාව අ කව,
කු සඳු ණතවිණු පාසල් වයාප්ත කිරීම සාහා ශවන්
ටළ  සපි ල් මිලි
50ට මුදක වැ ටළ
්ටාර
පිිබඳා වැ
ධ ස්තර ක් ඉදියේප් 
ටරන්ශන්ද;

(ii)

ශ ොඑශසා ේ, ඒ මන්ද;

(iii)

ශ්රී කංටාව තුළ පිහිුමවා ඇය  කු සඳු ණතවිණු පාසල්
සංඛයාව ශටොපමාද;

(iv)

එම පාසැල් පිහිටා ඇය  ස්ථා ටවශර්ද;

(v)

007) වර්ෂ තුළදී කු සඳු ණතවිණු පාසල් තුළ
ණතවිණුව කැබූ ණතේගක න්ශ සංඛයාව සහ ේ
ටවශර්ද;

ගතු දයා ගතෙවප ෙහාා (්රාථිෂක ක්තොන්ා රොායුරො)
(ைொண்புைிகு தயொ கைகக - ஆரம்பக் மகத்ததொழில் அமைச்சர்)

(The Hon. Daya Gamage - Minister of Primary Industries)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, එම ්ර ් ට පිිබතුර ශමශසාන්.

(අ)

(i)

න් එතුමා ශමම සභ්ාවට දන්වන්ශන්ද?
(්) ශ ො එශසා ේ, ඒ මන්ද?
ஆரம்பக் மகத்ததொழில் அமைச்சமரக் ககட்ட வினொ:
(அ) (i )

2016 வரவு தசலவு திட்டத்தின் 168 ஆம் இலக்க
முன்தைொழிவின் பிரகொரம், கறுவொ பயிற்சி
நிமலயத்மத விஸ்தொிப்பதற்கொக ஒதுக்கப்பட்ட
ரூபொ 50 ைில்லியன் ததொமக தசலவிடப்பட்ட
விதம் பற்றிய தசலவு விபரத்மத சைர்ப்பிப்பொரொ
என்பமதயும்;

ශටශසා
ශවත් 
කු සඳු
ටර්මාන්තශ
ධ ශ ෂ
ා ශ න්ම කු සඳු තැලුේට සවන් 00,000ක්
පමා සිටි අතර එන්න් අර්ධ ටටව්  සුදුසුටේ
පරීක්ෂාශටොට ශපර දැ කම ඇගයීශමන් සහය ට
කඳාදීශේ අව යතාවක් ඇත. ශේ සාහා දැ ටම් 
ශටොස්ශගොඩ කු සඳු ණතවිණු පාසක සමඟ
ඒටාඳේධව ශදදි ණතවිණු පාඨමාකා සහ ඇගයීම
සාහා ධ ශ ෂ
ා වැඩ පිිබශවළක් සටස් ටරමින්
පවතී. ශේ අ කව ඉදියේශ දී අව යතාව සහ
ණතවිණුකානන් ශමම පාසක සාහා ශ ොමු වීම අ කව
ශන්වාසිටාගාර සටස් කිරීමට අද සැකසුේ ටර
ය ශඳ වා.

( i i ) இன்கறல், ஏன் என்பமதயும்:
( i ii ) இலங்மகயில் தொபிக்கப்பட்டுள்ள கறுவொ பயிற்சி
நிமலயங்களின் எண்ைிக்மக எவ்வளதவன்
பமதயும்;
( i v ) கைற்படி நிமலயங்கள் அமைந்துள்ள இடங்கள்
யொமவ என்பமதயும்;
( v ) 2016 ஆம் ஆண்டில் கறுவொ பயிற்சி நிமலயங்
களில் பயிற்சி தபற்றவர்களின் எண்ைிக்மகயும்
தபயர்களும் யொமவ என்பமதயும்;
அவர் இச் சமபக்கு அறிவிப்பொரொ?
( ஆ) இன்கறல், ஏன்?

ශමම කු සඳු ණතවිණු පාසැල් සාහා ධ ධ ධ ් ත
මඟින් සහ රතශ න්  සපි ල් මිලි
50ක් පමා
ධ  දේ ශටොට ්රේභ් ශටොට ඇත්  ශේ ව
ශතක් සැකකි යුතු අන්දමින් ණතවිණු වීේ ටටයුතු
සාහා ශ දවී ශ ොමැත. තවද, අප
ටිෂිටර්ම
ශදපාර්තශේන්තුවට අ ්  මාතර පශකොල්පිටි
කු සඳු ණතවිණු මධයස්ථා
මඟින්ද ශ ොමිශල්
ශන්වාසිට ණතවිණු පව් වාශග ගි ද ඒ සාහා
සහභ්ාගි් ව ද ්රමාාව්  පයේදි සිදු ශ ොශේ.
ශටොස්ශගොඩ පිහිටි ශමම කු සඳු ණතවිණු පාසල්
මුදල් අ ටර ණතවිණුවීේ ටටයුතු සැකසුේ ශටොට
ඇත්  ශන්වාසිට පහසුටේ ශ ොමැය  වීශමන් ඒ
සාහා ණතවිණුකානන් සහභ්ාගි ශ ොව ඳව හඳු ා
ග්  ඳව සාහන් ටළ ශහන්න් මූලිටව ්සන් ශ
පිහිටි ශව ්  ශන්වාසිට පහසුටේ භ්ාධ තා ටර
ණතවිණු වීේ පව් වාශග
ාමට මුදල්
අමාතයාං ශ
ශල්ටේවර ා
සමඟින්ද
සාට්ඡාාවකින් පසු තීරා ශට සිස.

(ii)

අදාළ ශ ොශේ.

(iii)

අප
ටිෂිටර්ම ශදපාර්තශේන්තුව
පිහිුමවා ඇය  ණතවිණු පාසල් ගා එටකි.

ටශ් 

එ
තාය ට කු සඳු පර්ශ ෂා හා ණතවිණු
මධයස්ථා
ශකස හැඳින්ශේ.
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(iv)
(v)

මාතර දිස්්රික්ටශ
ය හශගොඩ, පශකොල්පිටි
්රශේ ශ පිහිුමවා ඇත.
2016 වර්ෂශ
ගා .)කි.

පව් ව

ගතු දයා ගතෙවප ෙහාා

(ைொண்புைிகு தயொ கைகக)

කද ණතවිණු වැඩසටහන්

2016 වර්ෂශ ණතවිණුව කැබූ ණතවිණුකානන් ගා
898කි. ණතවිණුකානන්ශ
ේ ඇතුළ්  ශල්ඛ
සාාගතා* ටරමි.
2016 වර්ෂශ ණතවිණු ටර කද මිනිස් දි ගා 7.01.5කි.
එක් එක් ණතවිණු වැඩසටහන් පිිබඳා ධ ස්තර
හප්  නිෂ්පාද පිිබශව්  ටශ්  කු සඳු සැටසීම - දි
වැඩසටහ
= 77

5 ණතවිණු

හප්  නිෂ්පාද පිිබශව්  ටශ්  කු සඳු සැටසීම - ණතවිණු ටර
ණතවිණුකානන් ගා = 9.

කද

හප්  නිෂ්පාද
මිනිස් දි ගා

කද

පිිබශව්  ටශ්  කු සඳු සැටසීම - ණතවිණු ටර
= 453

කු සඳු ටර්මාන්ත පිිබඳා මූලිට දැ කව්  කිරීශේ දි
වැඩසටහන් = 07

ණතවිණුකානන් ගා
ණතවිණු ටර

.

= 0.

කද මිනිස් දි

ගා

= )9

හප්  පිිබශව්  ටශ්  කු සඳු ඉඩේ ටළම ාටරා දි
= 09

ණතවිණුකානන් ගා

= 070 ණතවිණු ටර

කද මිනිස් දි

0 වැඩසටහන්

ගා

= .77

කු සඳු ටර්මාන්ත පිිබඳා මූලිට දැ කව්  කිරීම
- මිනිස් දි ගා = 291
ධ  ්වධ දයාක හා පාසල් සිසුන් දැ කව්  කිරීම දි
7/0 වැඩසටහන් = 01
ධ  ්වධ දයාක හා පාසල් සිසුන් දැ කව්  කිරීම සාහා සහභ්ාගි වූ ශිෂය
සංඛයාව = 087
-

(්) අදාළ ශ ොශේ.

ගතු බන්ුපල ගුඅව්තධාන ෙහාා

(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ග ස අමාතයතුමාශගන් මම පළමුව අතු ස ්ර ්
අහන්
ටැමැය න්. 007) අ වැ ටථාශේ 7)7, 7)8, 7)9
ශ ෝත ා
තු ම ය ශඳන්ශන් කු සඳු ටර්මාන්තශ දියුණුව ශව කශව කන්.
ඔඳතුමා ශව කශවන් පිිබතු ස කඳා ශදමින් ග ස ග න්ත
ට සාාය කට මැය තුමා ඊශ සාහන් ටළා, ශේ ව ශතක් කු සඳු
සංවර්ධ අධිටායේ පිහිුමවා ැහැ කි කා. ය ශඳ කු සඳු ණතවිණු
පාසල් වයාප්ත කිරීම සාහා තමන් අශ ක් මුදක ශවන් ටරකා
ය ශඳන්ශන්. ශේ ශ ෝත ා තු ටම ශවන් ටරකා ය ශඳ මුදක
 සපි ල් මිලි
750ක්. මශ ්ර ්
වන්ශන් ඒ  සපි ල් මිලි
750න් ඔඳතුමාශ අමාතයාං
කඳා ග්  මුදක ටවර ්රමාා ක්ද
කි
එටන්.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

දැන් අපට GSP Plus ඳදු සහ
හේඳ ශවකා ය ශඳ වා.
මු්  දැන් අපට පිට රටට - යුශරෝප ට - කු සඳු අප
ටරන් ණතළුවන් ටමක් ැහැ. ශමොටද, ඒ quality එට අපට
match ටරන් ඳැයේ ශවකා ය ශඳ නිසා. ඔඳතුමා අහ ්ර ්
තමන්, ඒ  සපි ල් මිලි
750ම අපට කැබුාාද කි
එට. ඒ
මුදල්වලින් අපට ශේ අවු සේදට අව ය ්රමාා කඳා ගන්
ණතළුවන්. සාමා ය ශේ තමන්, රතශ න් අමාතයාං ටට මුදකක්
ශවන් ටශළෝ , අදාළ අමාතයාං
ශමොටක් ශහෝ ශේටට කි කා
ඒ මුදක ධ  දේ ටරන් හද වා. මු් , අශප් අමාතයාං ශ න්
ධ  දේ ටර මුදක ඇ් තටම රටට ්රශ ෝත ව්  ධ ධි ට, වැඩදායී
ධ ධි ට ධ  දේ ටරන් ඕ ෑ.
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன)

කු සඳු ටර්මාන්ත පිිබඳා මූලිට දැ කව්  කිරීම
- ණතවිණුකානන් ගා = 097

—————————
* ුලසනාකාලව ාබා ඇා.

(The Hon. Daya Gamage)
ග ස මන්ත්රීතුමනි, ඒ මුදක - සපි ල් මිලි
750සේපූර්ාශ න්ම අපට කඳා ගන් අවස්ථාව ය බුාා. මු්  හයේ
සැකසුමක්
ැතුව නිස්ටාරශඩු මුදල්
ාස්ය  ටරන්
අපට
ණතළුවන්ටමක් ැහැ. ඔඳතුමා ඊශ ්ර ් ක් අහකා ය බුාා.
ණතවිණු කිරීේ සාහා අපි  සපි ල් මිලි
50ක් ධ  දේ ටරකා ඒට
හදකා ය ශඳ වා. ඒටට්  NGO එටකින් සහ රතශ න් මුදල් දීකා
ය ශඳ වා. එතශටොට hostel එටක් හදන් අව ය ේ අපට
hostel එටක් හදන් ණතළුවන්. ඒට තමන් අපි තීරා ටශළා, ඒ
ණතවිණු කිරීේ ටරන් . අපි දැ ට මුදල් අමාතයාං ශ න් තීරා ක්
අරශග ය ශඳ වා, ටැමැය  ටට්ටි ට ඒට ටරන් ශදන් .
ඒටට අමතරව අද ව ධ ට අපි අව යතාව හඳු ා ශග ය ශඳ වා.

ගතු බන්ුපල ගුඅව්තධාන ෙහාා

කු සඳු ටර්මාන්ත පිිබඳා මූලිට දැ කව්  කිරීම - එක් දි
වැඩසටහන් = 77

ධ  ්වධ දයාක හා පාසල් සිසුන් දැ කව්  කිරීම
මිනිස් දි ගා
= 140.5
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(The Hon. Bandula Gunawardane)
ග ස ඇමය තුමනි, ඔඳතුමාට දීර්ඝ ව ශ න් පිිබතු ස ශදන්
අව ය ්ර ් ක් ශ ොශවන් මම අහන්ශන්. ශේ ග ස සභ්ාවට
ඉදියේප්  ටළ අ වැ ශල්ඛ ශ ශවන් ටර කද මුදල්වලින්
උපශ ෝත ශටොට ශ ොග්  ්රමාා ඔඳතුමාශ අමාතයාං ට
එන්ශන් ැහැ. එතශටොට ඒ අ වැ ශල්ඛ ශ සමස්ත
ග් තාම ්දා ේ, ධ  දේ ගළපා ය ශඳ ්ටාරශ ධ  දම ඒ
වර්ෂ තුළදී ශ ොවුාාම ඒ ඇස්තශේන්තු එකිශ ටට ශව ස්
ශව වා; පරතර ශව ස් ශව වා. ඒ නිසා තමන් ශේ ්ර ් වලින්
සහ උපශේ ට ටාරට සභ්ාවකදී අපි නි චි
් ත ව ශ න් දැ ගන්
හදන්ශන්, ශවන් ටර මුදලින් සතය ව ශ න් එම වර්ෂ තුළදී
ධ  දේ ටශළා ශටෝඡචරද කි කා. එතශටොට තමන් ඇ් ත අ වැ
පරතර ශසො ාගන් ණතළුවන් ශවන්ශන්. ඒ නිසා ශවන් ටර කද
 සපි ල් මිලි
750න් ඔඳතුමාට කැබුශඩු කී ද කි කාන් මම
ඔඳතුමාශගන් අහන්ශන්. ඒටට ධ තරන් මට උ් තර අව ය
වන්ශන්.

ගතු දයා ගතෙවප ෙහාා

(ைொண்புைிகு தயொ கைகக)

(The Hon. Daya Gamage)
ඒට තමන් මම ඉස්ශසල්කා කිේශේ. ගි අවු සේශේ අපට
හයේ ට වැඩසටහ ක් ශ ොය බුණු නිසා ඒ මුදල් භ්ාඩුඩාගාරශ න්
කඳා ගැීමට අව යතාවක් ය බුශඩු ැහැ. කු සඳුවලින් කැශඳ
්දා ම  සපි ල් බිලි
ක් දක්වා වැඩි ටරන්
දැන් අපි
ඳකාශපොශරෝ තු ශව වා. ශේ අවු සේශේ මුදල් අමාතයාං ශ න්
අපට ඒ මුදල් කඳාශද වා කි කා ශපොශරොන්දු ශවකා ය ශඳ වා. ඒ
මුළු මුදකම අපට කඳා ගන් ණතළුවන්.

ගතු බන්ුපල ගුඅව්තධාන ෙහාා

(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ඒ කි න්ශන්, එම  සපි ල් මිලි
750න් ඒ වර්ෂ තුළ
සත ක්ව්  ධ  දේ ශවකා
ැහැ. ඒට මහා භ්ාඩුඩාගාරශ
ඉය යේ ක් ශකස ය ශඳ වා. ඒට හයේ. එ්ඡචරන් ඕ ෑ. එ්ඡචරන් මට
දැ ගන් අව ය. ශඳොශහොම ස්තුය න්.
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පාර්ලිශේන්තුව

எண்ைிக்மக, இவற்றின் நிலப் பரப்பளவு
தனித்தனிகய எவ்வளதவன்பமதயும்;

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොාන්, ශඳොශහොම ස්තුය න්.

මීළඟට, ්ර ්
මහතා.

( i i ) 2015 சனவொி 08ஆம் திகதியளவில் வட
ைொகொைத்தில்
கொைப்பட்ட
தமரப்பமட,
கடற்பமட ைற்றும் விைொனப்பமட முகொம்களின்
எண்ைிக்மக, இவற்றின் நிலப் பரப்பளவு
தனித்தனிகய எவ்வளதவன்பமதயும்;

අංට 75 -758)/'77- (7), ග ස සන්දි්  සමරසිංහ

( i ii ) 2016 தசப்தரம்பர் 30ஆம் திகதியளவில் வட
ைொகொைத்தில்
கொைப்பட்ட
தமரப்பமட,
கடற்பமட ைற்றும் விைொனப்பமட முகொம்களின்
எண்ைிக்மக, இவற்றின் நிலப் பரப்பளவு
தனித்தனிகய எவ்வளதவன்பமதயும்;

ගතු සන්දි ජ සෙරසිාහ ෙහාා
(ைொண்புைிகு சந்தித் சைரசிங்க)

(The Hon. Sandith Samarasinghe)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, මා එම ්ර ්

අහ වා.

ගතු ගතයන්ා කුඅාි ලක ෙහාා

அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ?

(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, පළා්  සභ්ා හා පළා්  පාක
අමාතයතුමා ශව කශවන් මා එම ්ර ් ට පිිබතුර දීම සාහා සය 
ශදටට ටාක ක් ඉල්කා සිටි වා.

්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ටදිකාප ජ කිරීෙ නිවයනගත කරන ලදී.

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

(ஆ) இன்கறல், ஏன்?

asked the Prime Minister and Minister of National
Policies and Economic Affairs:
(a)

Will he inform this House(i) the number of Army, Navy and Air force
camps in the Northern Province and their
extents of land as at 19th May 2009
separately;
(ii) the number of Army, Navy and Air force
camps in the Northern Province and their
extents of land as at 08th January 2015
separately; and
(iii) the number of Army, Navy and Air force
camps in the Northern Province and their
extents of land as at 30th September 2016
separately?

(b)

If not, why?

Question ordered to stand down.

උුරු පොව ජ යුද, නාවික සහ ගුවන් හමුදා
කඳවුු : විසනාර

வட ைொகொைத்திலுள்ள தமரப்பமட, கடற்பமட
ைற்றும் விைொனப்பமட முகொம்கள் : விபரம்
ARMY, NAVY AND AIRFORCE CAMPS IN NORTHERN
PROVINCE: DETAILS
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3 ගතු බන්ුපල ගුඅව්තධාන ෙහාා (ගතු උදය ්රාා ජ
ගතම්ෙන්ිළල ෙහාා වවනුව )
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன)
பிரபொத் கம்ைன்பில)

(ைொண்புைிகு

உதய

(The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon.
Udaya Prabhath Gammanpila)
අග්රාමාතයතුමා සහ තාය ට ්රය ප් ය  හා ්ර්ථිට ටටයුතු
අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ්ර ්
- (1):
(අ)
(i) 2009 මැන් 79 දි ට උතු ස පළාශ්  පැවැය  යුද,
ාධ ට සහ ගුවන් හමුදා ටාවු ස සංඛයාව සහ
ඒවාශ භූමි ්රමාා න් ශවන් ශවන් ව ශ න්
ශටොපමාද;
(ii) 0075 ත වායේ 08 දි ට උතු ස පළාශ්  පැවැය  යුද,
ාධ ට සහ ගුවන් හමුදා ටාවු ස සංඛයාව සහ
ඒවාශ භූමි ්රමාා න් ශවන් ශවන් ව ශ න්
ශටොපමාද;
(iii) 2016 සැප්තැේඳර් .0 දි ට උතු ස පළාශ්  පැවැය 
යුද, ාධ ට සහ ගුවන් හමුදා ටාවු ස සංඛයාව සහ
ඒවාශ භූමි ්රමාා න් ශවන් ශවන් ව ශ න්
ශටොපමාද;

න් එතුමා ශමම සභ්ාවට දන්වන්ශ හිද?
(්) ශ ො එශසා ේ, ඒ මන්ද?
பிரதை அமைச்சரும் கதசிய தகொள்மககள் ைற்றும்
தபொருளொதொர
அலுவல்கள்
அமைச்சருைொனவமரக்ககட்ட
வினொ:
( அ) (i )

2009
கை
19ஆம்
திகதியளவில்
வட
ைொகொைத்தில்
கொைப்பட்ட
தமரப்பமட,
கடற்பமட ைற்றும் விைொனப்பமட முகொம்களின்

ගතු ගතයන්ා කුඅාි ලක ෙහාා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සහ තාය ට ්රය ප් ය 
හා ්ර්ථිට ටටයුතු අමාතයතුමා ශව කශවන් මා එම ්ර ් ට
පිිබතුර සාාගතා* ටර වා.

* සාාවම්සය ො ාබන ලද ිළිතුරර:

* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

හමුදාව

ටාවු ස සංඛයාව

භූමි ්රමාා (අක්ටර)

යුේධ හමුදාව

්රක්ෂට ශසා ා මූකස්ථා
- 0 ශසා ාංට මූකස්ථා 7) ඳකශසා ා මූකස්ථා 57 ඒටට - 797

73,545

්රධා
ාධ ට ටාවු ස - 70
ාධ ට අ කඛඩුඩ - 70.

5,272

ටාවු ස - 01

2,8.5 (මීට අමතරව,
ණතවරසන්කුකම “ධ ශ ාෂ
ශමශහයුේ රාශි මූක ”
ස්ථාපිත ටර ය බූ අතර,
එහි භූමි ්රමාා
ගා
ටර
ශ ොය බුිස.)

ාධ ට හමුදාව
ගුවන් හමුදාව

1695

1696
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(්)

(ii)
හමුදාව

ටාවු ස සංඛයාව

භූමි ්රමාා
(අක්ටර)

යුේධ හමුදාව

්රක්ෂට ශසා ා මූකස්ථා - 1
ශසා ාංට මූකස්ථා - 7.
ඳකශසා ා මූකස්ථා - 10
ඒටට - 9.

51,722

්රධා
ාධ ට ටාවු ස - 71
ාධ ට අ කඛඩුඩ - 780

4,644

ටාවු ස - 0)

10,283

ාධ ට හමුදාව

ගුවන් හමුදාව

හමුදාව

ටාවු ස සංඛයාව

භූමි ්රමාා
(අක්ටර)

යුේධ හමුදාව

්රක්ෂට ශසා ා මූකස්ථා
- 1 ශසා ාංට මූකස්ථා 7. ඳකශසා ා මූකස්ථා 10 ඒටට - 90

24,095

්රධා
ාධ ට ටාවු ස - 71
ාධ ට අ කඛඩුඩ - 775

2,832

ටාවු ස - 0)

3,833

ගුවන් හමුදාව

(ii)
(iii)

(iii)

ාධ ට හමුදාව

(i)

(iv)

න් ්  එතුමා ශමම සභ්ාවට දන්වන්ශ හිද?
(ඇ) ශ ො එශසා ේ, ඒ මන්ද?
கல்வி அமைச்சமரக் ககட்ட வினொ:

(அ) (i)

முதலொம் தரத்திற்கு பிள்மளகமள அனுைதிக்கும்
கபொது கதசிய பொடசொமலகள் ைற்றும் ைொகொை
பொடசொமலகளுக்கு ஒகர தகொள்மக அமுல்படுத்
தப்படுகின்றதொ என்பமதயும்;

(ii)

ஆதைனில், 2016ஆம் ஆண்டு கைல் ைொகொை
சமப பொடசொமலகளுக்கு ஆரம்ப கநர்முகப்
பொீட்மசயின் மூலம் பிள்மளகள் அனுைதிக்கப்
பட்ட பின்னர் எஞ்சியுள்ள தவற்றிடங்களுக்கு
(பமடவீரர், அரசொங்க ஊழியர்கள்) பிள்மள
கமள அனுைதிக்கின்றகபொது பின்பற்றப்பட்ட
நமடமுமற யொது என்பமதயும்;

(iii)

எஞ்சியுள்ள தவற்றிடங்களுக்கு அனுைதிக்கும்
கபொது ைொகொை சமப உறுப்பினர்களுக்கு
இரண்டு
வொய்ப்புக்கள்
வீதம்
வழங்கப்
பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்;

(iv)

ஆதைனில், அதற்கொன
என்பமதயும்;

(v )

கைகல (iii) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முமற
நியொயைொனதொயின், கதசிய பொடசொமலகளுக்கும்
குறித்த முமற பின்பற்றப்படுைொ என்பமதயும்;

(ඇ) පැ ශ ො ඟී.

පෙමු වරණිය ෙමුන් ඇුරෙ ජ කිරීෙ: ්රි ප ජි ය
முதலொம் தரத்திற்குப் பிள்மளகமள அனுைதித்தல் :
தகொள்மக
ADMISSION OF CHILDREN TO GRADE ONE: POLICY
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5. ගතු බුද්කාක පි රඅ ෙහාා (ගතු ්සන.්ම්. ෙකාසතකා්ත ෙහාා
වවනුව )
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை - ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்
சொர்பொக )

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. S.M.
Marikkar)
අධයාප අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ්ර ්
- (7):

(අ)

(i)

(ii)

(iii)

පළමු ශරාිස ට ළමුන් ඇතුළ්  ටර ගැීශේදී
තාය ට පාසල් හා පළා්  පාසල් සාහා එටම
්රය ප් ය  ක් ක්රි ා් මටශේද;
එශසා ේ, 007) වර්ෂශ ඳස් ාහිර පළා්  සභ්ා
පාසල් සාහා මූලිට සේමුඛ පරීක්ෂාශ න් ළමුන්
ඇතුළ්  ටර ගැීශමන් අ තු සව, ඉය යේ ණතරප්පාක්
(රාධ  ස සහ රාතය ශසාවට) සාහා ළමුන් ඇතුළ් 
ටර ගැීශේදී අ කගම
ටළ ක්රි ාමාර්ග
ටවශර්ද;
ඉය යේ ණතරප්පාක් සාහා ඇතුළ්  ටර ගැීශේදී
පළා්  සභ්ා මන්ත්රීව සන් සාහා අවස්ථාවන් ශදට
ඳැගින් කඳාදී ය ශබ්ද;

(iv)

එශසා ේ, ඒ සාහා ශහාතු ටවශර්ද;

(v)

ඉහත (iii) හි සාහන් රම සාධාරා ේ, තාය ට
පාසල් සාහාද එම රම අ කගම
ටරන්ශන්ද;

න් එතුමා ශමම සභ්ාවට දන්වන්ශ හිද?

ඳස් ාහිර පළා්  සභ්ාව ටශ්  ඇය  ත ප්රි
පාසල් සාහා පමාක් අය ශර්ට එක් පන්ය 
ටාමර ක් හා ළමුන් 15ක් ඇතුළ්  ටර ගැීශේ
ඳක ය ශබ්ද;
එශසා ේ, ඒ සාහා තීරා ගන් ා ් ත
ටවශර්ද;
ඒ සාහා ළමුන් ඇතුළ්  ටර ගැීශේ රමශේද
ටවශර්ද;
ළමුන් ඇතුළ්  ටර ගැීශේදී සෑම ඳස් ාහිර
පළා්  සභ්ා මන්ත්රීවරශ කුටම ශටෝටාවක් (මන්ත්රී
පංගුවක්) කඳාදී ය ශබ්ද;

கொரைங்கள்

யொமவ

அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ?

(ஆ) (i)

கைல் ைொகொை சமபயின் கீழ் கொைப்படுகின்ற
பிரபல்யைொன பொடசொமலகளுக்கு
ைொத்திரம்
கைலதிக வகுப்பமற ஒன்மறயும் பிள்மளகள் 45
கபமரயும்
அனுைதிப்பதற்கொன
அதிகொரம்
உள்ளதொ என்பமதயும்;

(ii)

ஆதைனில், அது ததொடர்பொக தீர்ைொனங்கமள
கைற்தகொள்ளும் நிறுவனம் யொததன்பமதயும்;

(iii)

அதற்கு பிள்மளகமள அனுைதிக்கும் முமறமை
யொது என்பமதயும்;

(iv)

பிள்மளகமள
அனுைதிக்கும்கபொது
கைல்
ைொகொை சமபயின் ஒவ்தவொரு உறுப்பின
ருக்கும் பங்கீடு (உறுப்பினர் ககொட்டொ) வழங்கப்
பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்;

அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(இ) இன்கறல், ஏன்?

asked the Minister of Education:
(a) Will he inform this House(i) whether the same policy is applied when
the children are admitted to grade 1 of
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පාර්ලිශේන්තුව

[ග ස බුේධිට පය රා මහතා]

රාතය ශසාවට පද මින් සිසුන් ඇතුළ්  ටර ගැීශේ
රමශේද ක් ශ ොමැත.

National Schools and schools governed by
Provincial Councils;
(ii)

(b)

(iii)

whether the Members of the Provincial
Council have been given two opportunities
when the remaining vacancies are filled;

(iv)

if so , the reasons for it; and

(v)

if the method mentioned in (iii) above is
reasonable, whether the same method is
followed with regard to National Schools
also?

Will he also inform this House(i)

(c)

if so, the course of action that was followed
to fill the remaining vacancies (war heroes
and public servants) that were left after the
children were admitted to the schools
coming under the Western Provincial
Council through a preliminary interview in
2016;

whether the popular schools in the Western
Province have the authority to have one
additional class room and to admit 45
children;

(ii)

if so, the institution that takes such
decisions;

(iii)

the methodology adopted to admit students
for that; and

(iv)

whether a quota (quota for members) has
been granted to each provincial councilor in
the Western Province when children are
admitted to schools?

If not, why?

(iii)

(්)

අදාළ ශ ොශේ.

(v)

පළා්  සභ්ා මන්ත්රීව සන් සාහා අවස්ථාවන් ශදට ඳැගින්
කඳාදීශේ රමශේද ක් ශ ොමැත.

(i)

ැත.

(ii)

අදාළ ශ ොශේ.

(iii)

අදාළ ශ ොශේ.

(iv)
(ඇ)

ැත.

(iv)

ැත.

අදාළ ශ ොශේ.

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
්ර ් අංට ) -771)/'7)- (.), ග ස එේ.එ්ඡ.එේ. සල්මාන්
මහතා.

ගතු බුද්කාක පි රඅ ෙහාා

( ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, ග ස එේ.එ්ඡ.එේ. සල්මාන් මහතා
ශව කශවන් මා එම ්ර ්
අහ වා.

ගතු ගතයන්ා කුඅාි ලක ෙහාා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, ස්වශේ
ටටයුතු අමාතයතුමා
ශව කශවන් මා එම ්ර ් ට පිිබතුර දීම සාහා සය  ශදටට
ටාක ක් ඉල්කා සිටි වා.

්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ටදිකාප ජ කිරීෙ නිවයනගත කරන ලදී.

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

ගතු ගතයන්ා කුඅාි ලක ෙහාා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, අධයාප අමාතයතුමා ශව කශවන් මා
එම ්ර ් ට පිිබතුර සාාගතා* ටර වා.

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
්ර ් අංට 77 -7078/'7)- (.), ග ස
මහතා.

ලින් ඳඩුඩාර ත මහ

* සාාවම්සය ො ාබන ලද ිළිතුරර:

* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

ඔේ.
අධයාප අමාතයාං
මඟින් 007..05.0. දි නිකු්  ටර
ඇය  0./007. චරශල්ඛ , ඊට අදාළ සි ලුම සංශ ෝධ හා
උපශදස් 007) වර්ෂශ දී සි ලුම රතශ හා රතශ අ කමත
ශපෞේගලිට පාසල්වක පළමුව ශරාිස ට ළමුන් ඇතුළ් 
ටර ගැීම සාහා ඳකපව් ව කදී.
ඒ අ කව, සි ලුම තාය ට පාසල් හා පළා්  පාසල් රතශ
පාසල් ගා ට අ ්  ව ඳැධ න්, පළමුව ශරාිස ට සිසුන්
ඇතුළ්  කිරීශේදී එටම ්රය ප් ය  ක් ක්රි ා් මට ශේ.

(ii)

රාතය ්රක්ෂට අමාතයාං ශ ඳක ක්  නිකධායේන් ධ සින්
අ කමත ටර එව ක කඳ ක්රි ාන්ධ ත රාතටායේශ ශ දී සිටි
ශහෝ ශ දී සිටි ්රිධ ධ හමුදා හා ශපොලිස් නිකධර න්ශ
ද සවන්ශ අ කමත ාම ශල්ඛ
අ කව ඒ ඒ පාසල් සාහා
ණතරප්පාක් ණතරව ක කැශබ්.

ගතු බුද්කාක පි රඅ ෙහාා
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, ග ස ලින් ඳඩුඩාර ත මහ මහතා
ශව කශවන් මා එම ්ර ්
අහ වා.

ගතු ගතයන්ා කුඅාි ලක ෙහාා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, ටර්මාන්ත හා වාිසත ටටයුතු
අමාතයතුමා ශව කශවන් මා එම ්ර ් ට පිිබතුර දීම සාහා සය 
ශදටට ටාක ක් ඉල්කා සිටි වා.

්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ටදිකාප ජ කිරීෙ නිවයනගත කරන ලදී.

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.
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ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளகதொடு,
அதற்கு
அவசியைொன கொைிகள் சுவீகொிக்கப்பட்டுள்ளன
என்பமதயும்;

ොාර - වබලිර ජා රකාවේගී ෝතගතය යාබද ටඩම්:
වන්දි ාසතවසු

ைொத்தமற - தபலிஅத்த அதிகவக தநடுஞ்சொமலயின்
அயற் கொைிகள்: நிவொரை ைதிப்பீடு

(iii)

ைொத்தமற, திஹதகொட பிொிவில் இழப்பீடு
ைதிப்பீட்டின்கபொது கொைி உொிமையொளர்களுக்கு
அநீதி கநர்ந்துள்ளது என்பமதயும்;

1289/’16
12. ගතු බුද්කාක පි රඅ ෙහාා (ගතු ඩලසන රලහප්වපුෙ
ෙහාා වවනුව )

(iv)

இதன்கபொது
அதிகவக
தநடுஞ்சொமலக்கு
பக்கத்தில் எஞ்சுகின்ற கொைிகளின் தபறுைதி,
நிலவும் தபறுைதிக்கு ஒப்பீட்டளவில் குமற
வமடதல் விமலைதிப்பீடு தசய்யப்படவில்மல
என்பமதயும்;

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon.
Dullas Alahapperuma)
උසස් අධයාප
හා මහාමාර්ග අමාතයතුමාශගන් ඇසූ
්ර ්
- (0):
(අ)
(i) ශ්රී කංටාශේ ටිතක පහසුටේ
ැංවීශමහිකා
අය  න්න්ම තීරාා් මට වූ අධිශේගී මාර්ග තැීම,
ඉකු්  රතශ ්රමුඛ සංවර්ධ මූශකෝපා ක් වූ
ඳව් ;
(ii) ඒ අ කව, ඉදිශවමින් පවය  මාතර - ශඳලිඅ් ත
අධිශේගී මාර්ගශ ඉදිකිරීේ ශේ ව ධ ට ඇරඹී ඇය 
අතර, ඒ සාහා අව ය ඉඩේ අ් ටරශග ඇය 
ඳව් ;
(iii) මාතර, ය හශගොඩ ශටොට්ඨා ශ වන්දි තක්ශසා ස
කිරීශේදී ඉඩේ හිමි න්ට ේ අසාධාරා ක් සිදුවී
ඇය  ඳව් ;
(iv) එහිදී අධිශේගී මාර්ග ට ාඳදව ඉය යේව ඉඩේවක
වටි ාටම, පවය 
වටි ාටමට සාශප්ක්ෂව
අක්වීම තක්ශසා ස ටර ශ ොමැය  ඳව් ;
(v) ශේපළ ශටොටසක් පමාක් පවරා ගැශ
අවස්ථාවන්හිදී ඉය යේව ශටොටස ්න්ය ට ඉඩේ
ඳවට ප් වීම සැකකිල්කට ශග ශ ොමැය  ඳව් ;
(vi) කුඹු ස ඉඩේ පවරා ගැීශේදී ගා
ටර ක කැබූ,
අ ාගත වි් තී අහිමිවීම, ශගොඩ වගාවන් සාහා
ගා
ටර ශ ොමැය  ඳව් ;

(v)

ஆதனத்தின் ஒரு பகுதி ைட்டும் சுவீகொிக்கப்படும்
சந்தர்ப்பங்களில் எஞ்சும் பகுதி ஓரக்கொைிகளொக
ைொறுவது கவனத்தில் தகொள்ளப்படவில்மல
என்பமதயும்;

(vi)

வயற்கொைிகமளச்
சுவீகொிக்கும்
கபொது
கைிப்பிடப்பட்ட எதிர்கொல ததொழில் இழப்புகள்,
கைட்டு நிலப் பயிர்ச்தசய்மகயின் தபொருட்டு
கைிப்பிடப்படவில்மல என்பமதயும்;

LANDS ADJOINING MATARA-BELIATTA HIGHWAY:
ASSESSMENT OF COMPENSATION

(ைொண்புைிகு
புத்திக
அழஹப்தபருை சொர்பொக)

பதிரை-ைொண்புைிகு

டலஸ்

එතුමා දන්ශ හිද?
(්)

(i)

(ii)

සාමා ය මහා මාර්ග
ඉඩේවක වටි ාටේ
මාර්ග න්ට අදාළව
ධ ශ ෂ
ා ශ න් සකටා
තක්ශසා ස රම ට අව

ක් ණතළුල් කිරීශේදී, ාඳද
ඉහළ ගි ද, අධිශේගී
එශසා ශ ොවීම පිිබඳා
ඳක
ධ ටල්ප වන්දි
යතාව පිිබගන්ශන්ද;

ඒ අ කව, ය හශගොඩ, ටණතදූව ්රශේ ශ ශේපළ සහ
වගාවන් අහිමිවූවන්ට සහ ක් කඳාදීමට පි වර
ගන්ශන්ද;

න් එතුමා ශමම සභ්ාවට දන්වන්ශ හිද?

அவர் அறிவொரொ?
(ஆ) (i)

சொதொரை தநடுஞ்சொமலதயொன்று விஸ்தொிக்கப்
படும்கபொது,
பக்கத்திலுள்ள
கொைிகளின்
தபறுைதி அதிகொிக்கின்ற கபொதிலும், அதிகவக
தநடுஞ்சொமலகள் ததொடர்பில் அவ்வொறு நமட
தபறொமை குறித்து விகசடைொக ஆரொயும் ைொற்று
இழப்பீடு
ைதிப்பீட்டு
முமறதயொன்றின்
அவசியத்மத ஏற்றுக்தகொள்வொரொ?

(ii)

அதன்படி, திஹதகொட, கப்புதுவ பிரகதசத்தில்
ஆதனங்கள் ைற்றும் பயிர்கமள இழந்தவர்
களுக்கு
நிவொரைம்
வழங்க
நடவடிக்மக
எடுப்பொரொ என்பமதயும்;

அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ?
(இ)

இன்கறல், ஏன்?

asked the Minister of Higher Education
Highways:
(a)

Is he aware that(i)

(ii)

(ඇ) ශ ො එශසා ේ, ඒ මන්ද?
உயர் கல்வி ைற்றும் தநடுஞ்சொமலகள்
ககட்ட வினொ:
( அ)(i)

(ii)

அமைச்சமரக்

இலங்மகயில்
உட்கட்டமைப்பு
வசதிகமள
விருத்தி தசய்வதில், ைிகவும் தீர்க்கைொனதொக
கொைப்பட்ட
அதிகவக
தநடுஞ்சொமலகமள
அமைத்தல் கடந்த அரசொங்கத்தின் முதனிமல
அபிவிருத்தி
மூகலொபொயைொக
இருந்தது
என்பமதயும்;
அதன்படி,
நிர்ைொைிக்கப்பட்டு
வருகின்ற
ைொத்தமற - தபலிஅத்த அதிகவக தநடுஞ்சொமல
யின்
நிர்ைொைப்
பைிகள்
இன்றளவில்

and

(iii)

(iv)

(v)

the construction of highways which was an
extremely significant measure towards
enhancement of infrastructure in Sri Lanka
was a
prominent development strategy
adopted by the previous government;
accordingly, the construction activities of
Matara - Beliatta Highway have been
commenced by now, and the lands required
for the same have been acquired;
the owners of lands have been subjected to
injustice with regard to the assessment of
compensation in the Thihagoda Division of
Matara District;
the decrease of the value of lands which are
left out adjoining the highway has not been
assessed, in comparison with the current
value of lands;
attention has not been paid towards the
plight of the marginalized lands which
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(vi)

(b)

are left over when only one part of a
property is taken over; and
the anticipated livelihood loss, which was
calculated pertaining to the acquisition of
paddy lands has not been calculated with
pertinence to dry land farming?

Will he inform this House(i)

(ii)

(c)

whether he admits the necessity of an
alternative system for the assessment of
compensation specially considering
the
fact that the value of lands adjoining the
highway does not increase although the
value of lands adjoining roads generally
increase with the expansion of a road; and
accordingly, whether steps will be taken to
provide relief to those who lost property,
and cultivations in Thihagoda, Kapuduwa
area?

If not, why?

ගතු ගතයන්ා කුඅාි ලක ෙහාා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, උසස් අධයාප
හා මහාමාර්ග
අමාතයතුමා ශව කශවන් මා එම ්ර ් ට පිිබතුර සාාගතා*
ටර වා.

*සාාවම්සය ො ාබන ලද ිළිතුරර:

சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட இமைப்பு :
Answer tabled:

(අ)

(i)

මහාමාර්ග සංවර්ධ
හා අශ කු්  ටිතක පහසුටේ
සංවර්ධ
සාහා වර්තමා රත ද ්රමුඛස්ථා ක් කඳාදී
ඇත.

(ii)

ඉඩේ අ් ප්  ටර ගැීශේ ටටයුතු ශඳොශහෝ දුරට අවසන්
ශවමින් පවතී.

(iii)

වන්දි ශගවීශේදී ඉඩේ අ් ටර ගැීශේ ප ශ්  ධ ධිධ ධා
හා එ ට අ කෂංගිටව අ කමත වී ඇය  නිශ ෝග -Regulationsඅ කව ටටයුතු ටර ක කැශබ්.

(iv)

තක්ශසා ස ශදපාර්තශේන්තුව ධ සින් ඉඩේ වන්දි තක්ශසා ස
ටර අතර, එහිදී ඉඩමට වටි ාටමට ඳකපා ක කඳ
සි ලුම ට සණු සකටා වයවස්ථාපිත වන්දි මුදක තීරා
ටර ක කැශබ්.

(v)

කිසි ේ ශේපළක් පවරා ගැීශේදී එහි ශටොටසක්
්රශ ෝත ට ගත ශ ොහැකි ්න්ය ට ඉඩමක් ඳවට ප් ශේ
ේ, එ පවරා ශ ොග් තද ඒ සාහාද වන්දි මුදකක් ශගවීම
සිදු ටරන්.

(vi)

(්)

(ඇ)
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තක්ශසා ස වටි ාටමට අමතරව ඉඩේ අ් ප්  ටර ගැීශේ
්ඥා ප ත ටශ්  ්රටා ට ප් ටර ඇය  නිශ ෝග Regulations-සාහන් ව දීම ාවන්ද ශගව ක කඳ අතර,
එම දීම ාවන් තුිබන් වගාවන් සාහා සිදුව හානි
සැකකිල්කට ශග ශගවීේ ටර ක කැශබ්.

(i)

පවය 
වන්දි රමශේද
තුළ සෑම පවරාගැීමක්
ශව කශවන්ම සාධාරා වන්දි මුදකක් කඳාශද ක කැශබ්.

(ii)

ය හශගොඩ ටණතදූව ්රශේ ශ පමාක් ශ ොව, ශ ොමුගත
මාර්ග වයාපිය  ට අදාළව රත ට පවරාග ක කඳ ශේපළ
අ ් ව
සි ලුම ්රශේ න්හි ශේපළ හා වගාවන්
අහිමිවූවන්ට ඉඩේ අ් ටර ගැීශේ ප ශ්  ්රටාර වන්දි /
ශපොලී මුදල් හා ප ත අ කව පව්  ා නිශ ෝග -Regulations
-වකට අ කූලකව දීම ා කඳාදීමට ටටයුතු ටර ක කැශබ්.

අදාළ ශ ොශේ.

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශඳොශහොම ස්තුය න්.

ඊළඟට, පාර්ලිශේන්තුශේ ස්ථාවර නිශ ෝග 0.(0)
්ර ් . ග ස දිශන්ෂ් ගුාවර්ධ මැය තුමා.

ටශ් 

ට සාාටරකා ඉල්ලීමක් ටර වා, සටහශන් ය ශඳ
්රමාාශ න් එහාට ශ ොගිහින් අපි ටාක සීමා ටර ගනිමු කි කා.
Go by the text, please!

වපෞද්ගතලිකව දැනුම් දීවෙන් ඇසූ ්රශ්නනය
தனி அறிவித்தல் மூல வினொ

QUESTION BY PRIVATE NOTICE
I

ශ්රී ලාකා වරාය රකාකාකාව බහුවිධා නිුලඅාා වසවා
සඳහා බඳවා ගත ජ රායාසලාන්න්
இலங்மகத் துமறமுக அதிகொரசமபயில் பல்துமறத்
திறன் கசமவக்கொக ஆட்கசர்க்கப்பட்ட
பயிற்சியொளர்கள்
TRAINEES RECRUITED FOR MULTI-SKILLED SERVICES IN
SRI LANKA PORTS AUTHORITY

ගතු දිවන්නන ගුඅව්තධාන ෙහාා

(ைொண்புைிகு திகனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, අද දි ශ මම ස්ථාවර නිශ ෝග 0.(0)
ටශ්  ශමම ්ර ්
ශ ොමු කිරීමට ඳකාශපොශරෝ තු ශව
ඇමය තුමා ශේ සභ්ාශේ සිටි ා. මු්  දැන් එතුමා ැහැ.

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
එශහම ේ ඒට ටල් දම වාද?

ගතු දිවන්නන ගුඅව්තධාන ෙහාා

(ைொண்புைிகு திகனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ැහැ. මම ්ර ්
ඇසීම ටල් දැේමාට, ශමම ්ර ් ශ න් දුක්
ධ ඳි මිනිසුන්ශ ්ර ් ටල් දමන් ඳැහැ. ඒ නිසා මම ්ර ්
අසන් ේ.

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොාන්.

ගතු දිවන්නන ගුඅව්තධාන ෙහාා

(ைொண்புைிகு திகனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
දැන් ග ස ඇමය තුමා සභ්ාශේ සිටි ා. ග ස සභ්ා ා ටතුමනි,
ශහටව්  ශම ට උ් තර ක් ශදන් කි න් . [Interruption.]
He was here. He was going to reply. But, now he is not here.
[Interruption.] No, I do not want to take much time.

ග ස ටථා ා ටතුමනි, මම ස්ථාවර නිශ ෝග 0.(0) ටශ් 
අසන්ශන්, ශ්රී කංටා වරා අධිටායේ ට අදාළ ්ර ් ක්. වරා හා
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ාධ ට ටටයුතු පිිබඳා අමාතයතුමාශගන් මම එ ට පිිබතු ස
ඳකාශපොශරෝ තු ශව වා. මම එ ට ටල් දීකා ය ශඳ වා.
ශ්රී කංටා වරා අධිටායේශ ඳවිධ ධ නිණතාතා ශසාවා සාහා
ටඩුඩා මක් ව ශ න් ඳාවා ගන් ා කද අභ්යාසකානන් 070ට
්රමාාශ න් 09 ශදශ කු පසු ගි ටාකශ දී ස්ථිර ටර ඇත. තව් 
800ක් පමා අ ය ශසාව ට ඳාවා ශග ඇත. මසටට  සපි ල්
70,000ක් ව ඉතා අවම දීම ාවක් ශමම ඳවිධ ධ නිණතාතා
ණතවිණුවන් න්ට මාසිටව කඳා ශදන්.
එශහන්න්,
01.

070ක් පමා ්වරා ව පයේදි 0071 සිට ශසාවශ ණතවිණු
ව ශසාවටන්න් 09 ශදශ කු පසු ගි ටාක තුළ ශසාව ට
ඳාවා ශග ඇය  ඳව් , තව්  ශසාවටන්න් 88 ශදශ කු
පමා ස්ථිර් ව ඳකාශපොශරෝ තුශවන් සිටි
ඳව් 
ඔඳතුමා පිිබගන් වාද?

02.

ශමම අභ්යාසකානන් අතර පි -ණතතු පද ම මත ශ්රී කංටා
වරා අධිටායේ ට ඳාවා ගන් ා කද ණතවිණුව ක් ,
ස්ථිර් ව ඳකාශපොශරෝ තුශවන් සිටි , 0077.7.71 ව
දි ට දැ ට කඳා දී ඇය  ප් වීේ අවසන් ව ඳැධ න්,
අශ ක් අ ශමන් ඉතු සව ඇය  ශමම ණතවිණු ්රමාා ට
වරා අධිටායේශ ශසාවාවට ගැීමට අදාළ ඳකධායේන්
සමඟ පි වර ගන්ශන්ද? එ ේ ටවදාද?

ශමොටද, ශමම ශසාවටන්න්ශ
ශ ොසන්සුන්තාවක් ඇය 
වුාාම, එම ්ර ් ධ සාන්ශන් ැය  වුාාම ශේ ් ත අඩපා
ශව වා. ඊශ අගමැය තුමාට මැදිහ්  ශවන්
සිේධ වුාා,
railway ්ර ් ට. ඒට ටාක ක් ඇදි-ඇදී ්ණත ්ර ් ක්. අදාළ
ඇමය තුමන්කා පිිබතු ස දීකා ශේ ්ර ්
ධ සා වා
ේ,
අගමැය තුමා ළඟට න් අව ය වන්ශන් ැහැ.

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ග ස දිශන්ෂ් ගුාවර්ධ මන්ත්රීතුමනි, ඔඳතුමාශ
ශහට පිිබතු ස ශද වා කිේවා.

්ර ්

ට

මීළඟට ශදවැනි ්ර ්
ඉදියේප්  කිරීමට, ග ස අ කර
දිසා ා ට මැය තුමා. ශේ අවස්ථාශේදී ටාක
පිිබඳාව
ඔඳතුමාශ අවධා
ශ ොමු ටරව වා.

ගතු රනුර දිසානායක ෙහාා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ශහොාන්.

II
උො ඔය බහුකා්තය වයාපෘි ය වහුරවවන් ජ්නාාව
මුහුඅ පා ඇි  ගතැ ලු
உைொ ஓயொ பல்கநொக்குத் திட்டத்தினொல் ைக்கள்
எதிர்கநொக்கும் பிரச்சிமனகள்
PROBLEMS CAUSED TO PEOPLE BY UMA-OYA
MULTIPURPOSE PROJECT

ගතු රනුර දිසානායක ෙහාා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, උමා ඔ
ඳවිටාර්
වයාපිය 
ශහාතුශවන් මහ ත තාව මුවිා පා ඇය  ගැටලුටාරී ත් ් ව
පිිබඳාව ශමම ග ස සභ්ාශේ අවධා
ශ ොමු ටරව ක
ටැමැ් ශතමි.
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2008 අශ්රාල් 09ව දි උමා ඔ ඳවිටාර් වයාපිය  සාහා
මුල්ගක තඳ ක කැබුශේ ධ ධ ධ අරමුණු ්රටා ට ප්  ටරමි කන්.
ශටශසා මු් , ශේ ව ධ ට ශමකී වයාපිය  ශහාතුශවන් ශභ්ෞය ට
සේප්  ධ  ා න්ද, මහත පීඩාවන්ද, පායේසයේට ධ  ා න්ද
ශ ොටඩවා සිදු ශවමින් ය ශඳ වා. ශේ ධ  ා
ශමශසා දළ
ව ශ න් සාරාං ටළ හැකින්, ග ස ටථා ා ටතුමනි.
ශේ ව නිවාස 1,)05ක් ණතණතරා, ඉයේතකා ධ  ා වී ඇය  අතර,
පූතී ස්ථා ද, පාසල්ද ගා ාවක් පවය  වා. මකුල්ඇල්ක
ධ හාරස්ථා , එශගොඩගම ධ හාරස්ථා , හීල්ඔ ධ හාරස්ථා ,
කු සඳුශගොල්ක ධ හාරස්ථා , දික්අරාව ශමශහිස ්රාම ,
උඩශප් සව භ්ාව ා මධයස්ථා , පල්ශකශප් සව මුස්ලිේ
ශේවස්ථා ද ව වා. මකුල්ඇල්ක පාසකද ණතණතරා, ඉයේතකා
හානි ට කක්ව ඇය  අතර, ඳඩුඩාරශවක අධිටාරේ පාසකද,
ඳඩුඩාරශවක ධර්මාශ ෝට මධය මහා ධ දයාක ද ණතණතරා, ඉයේතකා
ය ශඳ වා. එශසාම ශමම හානි ට කක් වූ ්රශේ ශ හි ිබං, උල්ප් ,
දි ටඳු ස, ඔ වල් 0,...ක් සහමුලින්ම සිීම, ධ  ළී ශගොස්
ය ශඳ වා. ඒ අතර ඳඩුඩාරශවක ්ස මධයශ හි ව හීල්ඔ ද
අ තුරට මුවිා පා ය ශඳ වා. ඳවිතර ක් ශගොධ  ත තාව ජීව් 
ව ශේ ටකාපශ තක මූකාර සිීම ාම ශහාතුශවන් අක්ටර දස
දහස් ගා ට වගා බිේ අ් හැර දමා අවසන්. තමුන් ාන්ශසාකා
ශේ ශ ෝත ා ටර කද වයාපිය ශ අනිසි ්රය ධ පාට අද එහි ජීව් 
ව ත තාවට භූක්ය  ධ ඳින් සිදුවී ය ශඳ වා.

ශමම මහා වයස
ශහාතුශවන් කුඩා ශ්  වතුද අර්බුද ටට
මුවිා පා ඇය  අතර, ස්ව ං රැකි ාකාියන් ධ  ාක ්රමාා ක්ද
තක ශ ොමැය වීම ශහාතුශවන් වයාපාර අ් හැර දම ත් ් ව ට
ප් ව ය ශඳ වා. අප රශට් ඉතා ශසෞමය ශේ ගුා කින් යු් ,
ස්වභ්ාව ශසෞන්දර් ශ න් අනූ වූ ටකාප ට සිදු ශවමින් පවය 
ශමම මහා ධ  ා ශ ්රධා ම හානි ට කක්ව
ගර ඳවට අද
ව ධ ට ඳඩුඩාරශවක ගර ප් වී ය ශඳ වා. ශටොළඹ-ඳදුල්ක
මාර්ග
ණතණතරා ඉයේතකා, ගිකා ඳැසීමට කක්වී ඇය  අතර,
ඳඩුඩාරශවක-හීල්ඔ
මාර්ගශ හිද ස්ථා
ගා ාවක් දැඩි
පිපි සේවකට කක්ව ය ශඳ වා. එශසාම, ගරශ පවය  ශකොකු
කුඩා වයාපායේට ස්ථා ධ  ාක ්රමාා ක්ද, නිවාසද අඩි ශදට තු
ගිකාඳැසීේවකට හා ඇකවීේවකට කක්වීම ශහාතුශවන් ඳරපතළ
අවදා මටට කක්ව ය ශඳ වා. අද මුළු ඳඩුඩාරශවක ගර ම
ශමම ධ  ා ටාරී වයස ට ශගොදු ස ශවකා ය ශඳ වා.
්රශේ වාසීන්ශ අදහසට අ කව ශමම වයාපිය ශ ්රධා
උමඟ සාහා ඇල්ක ්රාශේශී ශල්ටේ ශටොට්ඨාසශ ටරාශගොල්ක
ගේමා ශ සිට වැලිමඩ ්රාශේශී ශල්ටේ ශටොට්ඨාසශ ඉදි
ටරමින් පවය 
ඩ ඳරා තකා
දක්වා කිශකෝමීටර 75.0ට
දිගකින් යුතුව ටැීේ ටළ යුතුව ය ශඳ වා. ශේ ව ධ ට ශමම
උමශේ ටැණීේ ටරශග
ාශේදී භූ අභ්යන්තරශ දුර්වක පාෂාා
ස්ථර හානි ටරමින්ද, භූ අභ්යන්තරශ ව තක සංචිත හා තක
මාර්ග ධ  ා ටරමින්ද, ගමන් ටරමින් ය ශඳ ඳව අ ාවරා
වූශ භූ අභ්යන්තරශ ධ  ාක දි ටාන්දු ්රේභ් වීශමන් පසුන්.
ශේ ව ධ ට ග ස ටථා ා ටතුමනි, ත් පර ට වතුර ලීටර් 97)ක්
ටාන්දු ව සුධ  ාක දි ටාන්දුවක් සිදුශවමින් ය ශඳ වා. ්සන්
ව ශ න් ග් ශතෝ  ග ස ටථා ා ටතුමනි, භූ අභ්යන්තරශ ව
තක දි ටට වතුර ලීටර් මිලි
81ටට අධිට ්රමාා ක්. ශමහිදී
භූ අභ්යන්තරශ ව තක දි ටට වතුර ලීටර් 81,.0),100ක්
ඳැගින් ශමම ඉයේතැලීේ ශහාතුශටොටශග ගකා මින් ය ශඳ වා;
අපශ්  මින් ය ශඳ වා.
ඌව පළාශ්  ්රධා ත ාකීර්ා ්රශේ වක මතුපිටට වඩා
ධ  ාක ධ පර් ාස ්රමාා ක් භූ අභ්යන්තරශ සිදුව ඳව් , ශමම
සිදුව දි ටාන්දු වසා දැමීම සාහා ශ්රී කංටා රත ට ශහෝ
වයාපිය ශ ශටොන්ත්රා්  සමාගම ව ඉරා ශ ෆරාබ් සමාගමට
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[ග ස අ කර දිසා ා ට මහතා]

ඳරපතළ ටාරාාවක් ඳවට ප්  ශවකා ය ශඳ වා. එ ශඳොශහොම
පැහැදිලින්.

ශහෝ තාක්ෂිසට හැකි ාවක් ශ ොමැය  ඳව ත තාවශ අදහසන්.
ශේ පළමුශවනි දි ටාන්දුව ශ ොශවන්. අවස්ථා ගා ාවටම දි
ටාන්දු සිදු ශවමින් ය ශඳ වා. ඒවා වසා දමන් ව්  තාක්ෂිසට
හැකි ාවක් ශමම සමාගේ ශවත ැහැ. එශමන්ම ශමම දි ටාන්දු
වැළැක්වීම සාහා ටන්ශට් ර් පිටින් ශග එ ක කඳ ශටොන්
ගා ාවට රසා නිට ද්රවය ශේ ව ධ ට්  මධයම ටඳුටරශ භූ
අභ්යන්තරශ තක ට මුසුටර ය බීම පිිබඳාව ඔවුන් සැට පළ
ටර වා. ශමම දි ටාන්දු වැළැක්වීම ශව කශවන් ධ ශ ෂ
ා ධ ෂ
රසා නිට ද්රවය ශ ොදවමින් ය ශඳ වා.
ධ ශ ාෂශ න්ම ශේ ව ධ ට මධයම ටඳුටරශ
ැශඟ හිර
ඳෑවුම ණතරා ඉයේතකා ණතණතරා ාේ දක් ට කැශඳ වා. ශමම පිපිරීේ
මතුපිට ඇය  වූ පිපිරීේ ශ ොව ඳව් , ශමම පිපිරීේවක ්රේභ්
අඩි )00-700 ටින්
උමශේ සිට සිදු ව ඳවට ශ ොනික ශකස
දැ ගන් ට ඇතැන් ත තාව පවස වා. ත් ් ව ශමශසා ේ
ශමම ටඳුටර භූමිශ ඒටාඳේධතාව බිා වැටී ඉදියේශ ඇය ව මහ
වැසි සමඟ ශහෝ සුළු ශහෝ භූමි ටේපාවටදී ඉතා ඳරපතළ හානි
සිදුවීශේ අවදා මක් ශමම ටකාපශ අද මතු වී ය ශඳ වා.
ශේ ත් ් ව තුළ පැ
ඟි පහත ගැටලුවකට ග ස
අමාතයතුමා පිිබතු ස කඳා ශද ක ඇතැන් මා ඳකාශපොශරෝ තු
ශව වා.

01. උමා ඔ වයාපිය  ඇරඹීමට ශපර ටයතා අධය
වාර්තාවක් සටස් ටර ක කැබුශේද? එශසා ේ අද උේගත වී
ඇය  පායේසයේට ගැටලු හඳු ා ග ක කැඳ ය බුශඩුද? ඒවාට
ධ සඳුේ ශ ෝත ා ටර ය බුශඩුද?
02.

වයාපිය  ශහාතුශවන් අවදා මට කක්ව ඇය  ටකාප දැඩි
අවදා ේ ටකාප ක් ශකස ේ ටර ක ශ ොකඳන්ශන්
මන්ද?

දැන්ව්  ශමම ටකාප අවදා ේ ටකාප ක් ශකස
ටරන් . ධ  ා න් සිදු ශවමින් ය ශඳ වා.
03.

ේ

සිදු වී ඇය  පායේසයේට හා ශභ්ෞය ට ධ  ා න් හඳු ා
ගැීමට ධ දයා් මට පරීක්ෂා ක් හා ඇස්තශේන්තුවක්
සිදු ටර ක කඳන්ශන්ද? එ සභ්ාගත කිරීමට ටටයුතු
ටරන්ශන්ද?

ග ස ටථා ා ටතුමනි, සිදු වී ය ශඳ ධ  ා
ධ දයා් මට ඇගයීමක් අව යන්.
සිදුවී ය ශඳ
ඳරපතළටම ශමොටක්ද
න්
පිිබඳාව
ේ
පාර්ලිශේන්තුවට ඉදියේප්  ටළ යුතුන්.
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පිිබඳාව
ධ  ා ශ
වාර්තාවක්

04.

ධ  ා ශ ශගොදු ස ඳවට ප්  වූ ත තාවට සාධාරා ඉුම
කිරීමට ගන් ා වූ පි වර කුමක් ද?

05.

අ ාගතශ ශේ වයාපිය  ශහාතුශවන් සිදු ධ  හැකි
පායේසයේට හානි අවම ටර ගැීමට් , ජීධ ත හා ශේපළ
හානි අවම ටර ගැීමට්  ග ක කඳ ක්රි ා මාර්ග ටවශර්ද
කි ා දැ ගන් ට ටැමැය න්.

ශඳොශහොම ස්තුය න් ග ස ටථා ා ටතුමනි.

ගතු රනුරාධා ජ්යර ජන ෙහාා (ෙහවැලි සාව්තධාන හා
පකාසර නිවයනජ්ය රොායුරො)
(ைொண்புைிகு அநுரொத ஜயரத்ன - ைகொவலி அபிவிருத்தி ைற்றும்
சுற்றொடல் பிரதி அமைச்சர்)

(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of
Mahaweli Development and Environment)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, ග ස අ කර දිසා ා ට මන්ත්රීතුමා
ඉදියේප්  ටළ ටාරාාව ඒ ්රශේ ්  එක්ට අද ශව ශටොට

ශමම ටාරාාශේදී 0008 ශේ වයාපිය  ්රේභ් ශව ශටොට
0077 වර්ෂශ දීන් ශමම වයාපිය  ට පායේසයේට ඇගයීේ වාර්තාවට
අ කමය  කැබී ය ශඳන්ශන්. 0077 වර්ෂශ පායේසයේට ඳකපෑේ
පිිබඳා ඇගයීේ වාර්තාව වාර්තාව සටස් ටර ය ශඳන්ශන් ශ්රී
ත වර්ධ ණතර ධ  ව
් ධ දයාකශ න්. හැඳැන් අද ශව ශටොට අපි
සි ලුශද ාටම ශේ ඇගයීේ වාර්තාශවන් කඳා දුන් ට සණු
ටාරාාවකට එහා ගි , එන්න් පයේඳාහිර වූ, ්ර ් රාශි ටට
මුවිා ශදන් ට සිේධ වී ය ශඳ වා.
අපට අද ඳරපතළම ්ර ් ක් ඳවට ප්  ශවකා ය ශඳන්ශන්
ශේ රශට් අහිංසට මිනිසුන්ශ මුදල්  සපි ල් බිලි
57ක් ග ස
ටථා ා ටතුමනි, ශේ වයාපිය  ශව කශවන් අපි ධ  දේ ටර
ය බීමන්. වයාපිය ශ සමස්ත වැඩ ්රමාා ග් තාම සි ට 77ට
වැඩ ්රමාා ක් අපි අවසන් ටර ය ශඳ වා. මුළු වටි ාටම
ඇශමයේටන් ශඩොකර් මිලි
571න් ඇශමයේටන් ශඩොකර් මිලි
.78ක් ධ  දේ ටර සි ට 77ට වැඩ ටටයුතු අවසන් ටර
ය ශඳ වා. තව ඇශමයේටන් ශඩොකර් මිලි
7.7ට වැඩ
්රමාා ක් තමන් වැඩ අවසන් කිරීම සාහා ධ  දේ ටරන් ට
ය ශඳන්ශන්.
ශේ වයාපිය ශ දී අපි අර ටලින් කි ණත ඇගයීේ වාර්තාව
පිිබඳා වූ ්ර ්
ශඳොශහොම පැහැදිලිව පැ
ඟි වා. හැඳැන්
රත ක් හැටි ට ගත යුතු සහ ගත හැකි සි ලු ක්රි ා මාර්ග ගනිමින්
ඒ ්රශේ ශ ත තාවට දි හැකි උපයේම ්රක්ෂාව හා ඔවුන්ට
වන්දි මුදල් සහ ඔවුන්ශ ජීව ත් ් ව
ථා ත් ් ව ට ප් 
කිරීම සාහා දි හැකි සි ලු ශේවල් කඳා ශදමින් තමන් ශමම
වයාපිය  ඉදියේ ට ක්රි ා් මට ටර ශග
න්ශන්. ශමොටද,
පාර්ලිශේන්තුශේ වුව්  අපට අහන් ට ය ශඳ එටම ්ර ්
ග ස
ටථා ා ටතුමනි, ශේ රශට් ශේ තරේ මුදල් ්රමාා ක් ට
ටළාට පස්ශසා ැවත වාර ක් අපට ්පස්සට න් ට ණතළුවන්ද
කි
ටාරාාවන්. රත ක් හැටි ට අපි එට පැ් තකින් සතුුම
ශව වා, අය ග ස ත ාධිපය තුමා ශේ මහවැලි අමාතයාං
භ්ාර
ශග , ශේ වයාපිය  එතුමා අතට අරශග එතුමා ටශ් 
ක්රි ා් මට කිරීම ගැ . පසු ගි 0077 ත වායේ 09 ව දා එතුමා
ඉදියේප්  ටළ ටැබි ට් ප්රිටාව හරහා ධ ශ ෂ
ා ශ න් ඒ ්රශේ ශ
හැටි ට අපි මුදල් ශවන් ටර, ්ධාර කඳා දී ටළ යුතු සි ලු ට සණු
ටාරාා අපි ඉුම ටර දුන් ා.
ශමහිදී ග ස මන්ත්රීතුමා ශ ොමු ටළ එට ්ර ් ක් තමන්, "ශේ
්රශේ
අවදා ේ ටකාප ක් හැටි ට ේ ටරන්ශන් ැ් ශ් 
ඇන්?" කි
ටාරාාව. එශකස ේ ටළ යුතුව ය ශඳන්ශන්
තාය ට ශගොඩ ැඟිලි පර්ශ ෂා ් ත
මඟි කන්. අපි තාය ට
ශගොඩ ැඟිලි පර්ශ ෂා ් ත ශ නිකධායේන් ශේ ශව ශටොට
ශේ වයාපිය  ට අ කයුක්ත ටර සිටි වා. ඒ වාශ ම මධයම
ඉංජිශන් ස ටාර් ාං ශ නිකධායේන්ද ශේ වයාපිය  ට අ කයුක්ත
ටර ඉන් වා. ශේ සි ලුශද ා දැ ට වාර්තා ටර ය ශඳන්ශන්,
ශපොශළොශේ ය ශඳ
තකස්තර ශව ස් වීම නිසා, එශසා් 
ැ්  ේ ඒ තක ශේ උමඟට ටාන්දු වීම නිසා සිදුව ගිකා
ඳැසීමක් මිස ශම එතැනින් එහාට ගි ටාරාාවක් ශ ොව
ඳවන්.
අපි දන් වා, එම ්රශේ ශ ශගවල්වක ඉයේ තැලී ය ශඳ වා;
වහළවල් ටඩාශග වැශට මට්ටමට ප්  ශවකා ය ශඳ වා
කි කා. ශේ සි ලු ශේවල් ශවකා ය ශඳන්ශන් ක්ෂිසටව ව ගිකා
ඳැසීේ එක්ටන්. එ දිගින් දිගටම සිදුව ටාර් ක් ශ ොශවන්. එම
නිසා ශේ ්රශේ අවදා ේ ටකාප හැටි ට ේ ටරන්
ණතළුවන්ටමක් ැහැ. හැඳැන් ශටොශහොම වුා් , 0077 ත වායේ
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දා අය ග ස ත ාධිපය තුමා ඉදියේප්  ටළ ටැබි ට්
අ කව, ඒ ්රශේ ශ ඉන්
ත තාවට අවදා ේ
ඉන් ටඩුඩා මක් ශසා සකටා දි යුතු සහ දි හැකි
ාධාර දීමට අපි ටටයුතු ටර ශග
වා.

ශමහිදී තව්  එක් ටාරාාවක් ග ස මන්ත්රීතුමා මතු ටර වා.
ඒ, ශේ ශේ වයාපිය  ඉදියේ ට ාශේදී සිදුධ  හැකි පායේසයේට
හානි අවම ටර ගැීමට් , ජීධ ත ශේපළ හානි අවම ටර
ගැීමට්  අපට ශදන් ට ණතළුවන් සහය ට ශමොටක්ද කි
එට
පිිබඳාවන්. 0075 මාර්තු ශව ශටොට ග ස ටථා ා ටතුමනි,
අය ග ස ත ාධිපය තුමා ශේ ශව කශවන් ධ ේව්  ටමිුමවක් ප්  ටර
ශේ ඇගයීේ වාර්තාව සේඳන්ධශ න් ැවත වාර ක් ඒ ධ ේව් 
ටමිුමව හරහා පරීක්ෂා ක් ටර වා. ඒ පරීක්ෂාශ න් කැබුණු
වාර්තා හා තීන්දු තීරා්  එක්ට තමන් ඉදියේ ටටයුතු ක්රි ා් මට
ශටශරන්ශන්. ග ස ටථා ා ටතුමනි, මම ඒ අදාළ වාර්තාව ශේ
අවස්ථාශේදී සාාගතා* ටර වා.
ඒ වාර්තාව අ කව අපට අව ය ශතොරතු ස ඳකා ගන් ණතළුවන්.
ශේ ටාරාා අ කව ක්රි ා් මට කිරීම නිසා තමන් ග ස
ටථා ා ටතුමනි, අද ශව ශටොට ශවන් ය බුණු හානි
ේ
මට්ටමටට ශහෝ අපට අවම ටර ගන් ට ණතළුවන්ටම කැබී
ය ශඳන්ශන්.
ශේ ශව ශටොට ටරාශගොල්ක සිට කිශකෝමීටර් 8ක් ඇතුළට
අපි ටැීේ ටටයුතු ටර අවසන් ටර ය ශඳ වා. ඩ ර්ඳා සිට
කිශකෝමීටර් 0ට වැඩ ටටයුතු අවසන් ටර ය ශඳ වා. ටරන් ට
ය ශඳ කිශකෝමීටර් 75න් තව කිශකෝමීටර් 5න් ටරන් ට ඉය යේ
ශවකා ය ශඳන්ශන්.

ශපොල්ශගොල්ශල් ඒ ඉදිකිරීේ ටර ශටොට ශේ උමඟ ඉදි ටර
අවස්ථාශේදී තක උමඟ ඇතුළට ඇධ ්  ඒ ්රශේශ ිබංවක වතුර
ැය  ශවකා ශේ ්ර ් ම පැ
ැුනාා.
හැඳැන්, ස්ථිර ධ සඳුමක් හැටි ට සි ලු ශද ා අද අපට උපශදස්
කඳා දීකා ය ශඳන්ශන් ශටොන්ක්රීට් ශ ොදකා ශේට සේපූර්ාශ න්
'සීල්' ටරකා, වර්ෂා තු හතරක් ගි ාට පසුව තමන් ඒ ශපොශළොශේ
තක ස්ථාවර
ථා ත් ් ව ට ප්  ටරන් ණතළුවන් වන්ශන්
කි කාන්. එශහම ටශළෝ  තමන් ඒ ශපොශළොව -භූමි ඇතුළු සි ලු
ශේවල් - ථා ත් ් ව ට ප්  ටරන් අපට ණතළුවන් වන්ශන්. මම
හිත ධ ධි ට ශේ කිශකෝමීටර් පශහා ඉදි කිරීේ ටටයුතු ටරන්ශන්
ශේ මාර්තු මාසශ කඳා ග් ත වාර්තාව්  එක්ටන්. ඒ හරහා අපට
මුවිා ශදන් සිදු ශව ගැටලු ්රමාා අවම ටර ගන්
ණතළුවන්ටම කැශඳන් කි කා අපි ධ  ්වාස ටර වා.
කඳා දුන් වන්දි, සහ ාධාර ශමො වාද කි
එට පිිබඳා
්ර ්
මතු ටළා. ග ස ටථා ා ටතුමනි, අපි ශේ ශව ශටොට
නිවාස හානි සාහා පමාක්  සපි ල් 797,)05,.10ට වන්දි මුදකක්
කඳා දීකා ය ශඳ වා. ඒ වාශ ම වගාවන් පිිබඳා පැවැ් වූ
රැස්වීමටදී අපි තීරා ක් ග් තා, කුඩා ශ්  වතු සහ අශ කු් 
සි ලුම වගාවන් සාහා සිදුව හානිවකට, අදාළ පළා්  ටිෂිටර්ම
අධයක්ෂවර ා සහය ට ටරණත සි ලුශද ාට, වන්දි කඳා ශදන් . ඒ
අ කව ශේ ශව ශටොට  සපි ල් .)7,900,177.05ක් වන්දි ව ශ න්
ශගවකා අවසන් ටරකා ය ශඳ වා.
තක ශ ෝත ා රම පිිබඳා ඳරපතළ ්ර ් ය බුණු ්රශේ
ය බුාා. එහි අපි හඳු ා ග් ත ්රශේ ය ශඳ වා. මකුල්ඇල්ක,

—————————
* ුලසනාකාලව ාබා ඇා.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

1708

ශවශහරගකතැන් , කු සඳුශගොල්ක කි
්රශේ තමන් ඒ.
මකුල්ඇල්ශල් පවුල් 7,500ක්, ශවශහරගකතැන්ශන් පවුල් 500ක්
සහ කු සඳුශගොල්ශල් පවුල් 100ක් ඉන් වා. ශේ පවුල් 0,100
සාහා ව තකධ දුලි වයාපිය  ට  සපි ල් මිලි
.50ක් ධ  දේ
ටරකා ය ශඳ වා. දැන් ශේ වයාපිය ශ වැඩ ටටයුතු ක්රි ා් මට
ශව වා. ඒශක් ශවශහරගකතැන් සහ කු සඳුශගොල්ක කි
තක
ශ ෝත ා ශදටහි වැඩ ටටයුතු ශේ ව ධ ට සේපූර්ාශ න්
අවසන් ටරකා ය ශඳ වා. ඒ වාශ ම පවුල් 7,500 සාහා
ක්රි ා් මට ව මකුල්ඇල්ක තක ශ ෝත ා රම 0077.0)..0වැනි
දි ව ශටොට අවසන් ටරකා එම ත තාවට කඳා ශදන්
ඳකාශපොශරෝ තු ශව වා.
ග ස ටථා ා ටතුමනි, ශේ තක සේඳන්ධතාව කඳා ගැීමට
එට ණතේගකශ කුට  සපි ල් 77,000ක් ශගවන් ශව වා. හැඳැන්,
ඒ ශව කශවන් වැ ව සේපූර්ා මුදක වූ  සපි ල් මිලි
10ට
ධ  දම සේපූර්ාශ න්ම රත හරහා දැරීමට අපි ශේ ව ධ ට
ටටයුතු ටරකා ය ශඳ වා.
අපි ග් ත තීන්දු, තීරා සහ ටරණත ටාරාා මීට වඩා
ශඳොශහොම ක් ය ශඳ වා, ග ස මන්ත්රීතුමනි. ඒ පිිබඳාව ඇය 
වාර්තාව්  මට සභ්ාගත ටරන් ණතළුවන්. එම වාර්තාශේ පවුල්,
්රශේ , වසේ සාහා අපි ශවන් ටරණත මුදල් ්රමාා ශටොපමාද
කි කා එකින් එට සාහන්ව ය ශඳ වා. ග ස ටථා ා ටතුමනි, ඒ
ශව කශවන් ශව ම ශේකාව ගන්
ඳකාශපොශරෝ තු වන්ශන්
ැහැ.
ග ස මන්ත්රීතුමනි, ශමම වයාපිය ශ න් අ ාගතශ සිදු ධ 
හැකි හානි පිිබඳාව ටථා ටර ශටොට, අපි ශේ වයාපිය ශ අද
ව ධ ට ගිහින් ය ශඳ දුර ්රමාා , ක්රි ා් මට වුණු වැඩ
්රමාා ්  එක්ට ග් තාම සි ට 700ක් ශේට ශේ ්ටාරශ න්
කිසිදු ගැටලුවක් ැය ව ක්රි ා් මට ශවන් කි
සහය ට අපට
ශදන්
ණතළුවන්ටමක්
ැහැ. ඒට තමන් ඇ් ත, ඒට තමන්
ථාර්ථ . හැඳැන්, රත හැටි ට අපි ඒ ත තාවශ ජීව
ත් ් ව
ථා ත් ් ව ට ප්  කිරීම ශව කශවන් දි හැකි සි ලු
ශේ කඳා ශද වා. නිවසක් අහිමි වුණු ණතේගකශ ක් ඉන් වා ේ,
ඔවිට නිවසක් ශවත ාම සාහා කුලි ක් කඳා දීම පවා අපි ශේ
ශේකාශේදී සිදු ටර වා.
ඒ නිසා රත හැටි ට ඒ ්රශේ ශ ත තාවශ ජීව
ත් ් ව
ථා ත් ් ව ට ප්  කිරීම සාහා ටළ යුතු සි ලු
ටටයුතු ටර වා. ඒ ශව කශවන් අපි ශව මම ටමිුමවක් හදකා
අශප් ඌව පළාශ්  හිටණත ්රධා ශල්ටේ පී.බී. අමරශසාටර
මැය තුමා නිශ ෝතය වයාපිය  අධයක්ෂවර ා හැටි ට ප්  ටරකා
ය ශඳ වා. ඒ ටමිුමවට ්රිධ ධ හමුදාව ඇතුළු ශපොලීසිශ නිකධායේන්
අ ්  ව වා. ඒ වාශ ම ඒ ටමිුමවට ්පදා ටළම ාටරා
අමාතයාං ශ නිකධායේන් සි ලු ශද ා එටතු ටරකා ඒ ්රශේ ශ
ශව ම ටාර් ාක ක් ස්ථාපිත ටරකා ය ශඳ වා. ග ස
ටථා ා ටතුමනි, ගැටලු එ ශටොට ඒ ටඩුඩා ම ඒ තැන්වකට
ක්ෂිසටව ගිහිල්කා ක්රි ා් මට ශව වා.

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොාන්. ශඳොශහොම ස්තුය න්. ධ දයා කූලකව පි වර ගන් ා ඳවට
ග ස නිශ ෝතය ඇමය තුමා සාහන් ටළා.

ග ස අ කර කුමාර දිසා ා ට මන්ත්රීතුමා, අපි ඒ ගැ
ධ වාද ටට න් අව ය ැහැ. ඔඳතුමාට ශමො වාද කි න්
ය ශඳන්ශන්?
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පාර්ලිශේන්තුව

ගතු රනුර දිසානායක ෙහාා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ශේට උමගක් ඉදි කිරීමක් සහ තකා ක් එක්ට ගැට ගැසී
ය ශඳ
්ර ් ක්. එතශටොට
ටයතා අධය
පිිබඳාව
්ර්ථිට ව ශ න් වාශ ම පායේසයේට ව ශ  ක් , භූ ගර්භ්ශ
සිේධ ව චක න් පැ් ශත ක්  සැකකිල්කට කක් ටළ යුතුව
ය බුාා. නිශ ෝතය ඇමය තුමා කියූ පයේදි ටයතා අධය
වාර්තාව හදකා ය ශඳන්ශන් ශ්රී ත වර්ධ ණතර ධ  ව
් ධ දයාකශ න්.
මු්  ග ස ටථා ා ටතුමනි, පායේසයේට පැ් ත සේඳන්ධශ න්
ග් ශතෝ , ශ්රී ත වර්ධ ණතර ධ  ව
් ධ දයාක ට ය ශඳ හැකි ාව
කුමක්ද කි කා මා දන්ශන් ැහැ. ඒ වාශ ම භූ ගර්භ් පැ් ශත ක් 
ශ්රී ත වර්ධ ණතර ධ  ව
් ධ දයාක ට ය ශඳ හැකි ාව කුමක්ද? අපි
දන් වා, ශමොරුමව ධ  ්වධ දයාක ට ඒ හැකි ාව ය ශඳ ඳව.
ශප්රාශදිස ධ  ්වධ දයාකශ ශව ම භූ ගර්භ් අධය
අං ක්
ය ශඳ වා. ඒටට ඒ හැකි ාව ය ශඳ වා.
මු් 
ග ස
ටථා ා ටතුමනි, ශ්රී ත වර්ධ ණතර ධ  ව
් ධ දයාක ඒ ක්ශෂාත්ර
පිිබඳා නිණතාතාවක් ය ශඳ පාඨමාකාවක් ශහෝ ක්ශෂාත්ර ක් ශහෝ
ය ශඳ
ධ  ව
් ධ දයාක ක් ශ ොශවන්. ඒ නිසා ඉතා ශහොඳින්
ශපන් කේ ටරමින් ය ශඳ වා, ශ්රී ත වර්ධ ණතර ධ  ව
් ධ දයාක
ධ සින් 0077 වසශර් සටස් ටර කද ටයතා අධය
වාර්තාව
අසාර්ථට ඳව. ඒ ඳව දැන් නිශ ෝතය ඇමය තුමාම කි වා.

ග ස ටථා ා ටතුමනි, එතුමා ධ සින්ම කි වා, ශේ වාර්තාව
අ කව ශ ොශවන්, ශේට සිදුශවමින් ය ශඳන්ශන් කි කා. ඕ ෑම
වයාපිය  ක් ්රේභ්ශ දී වැදග් ම ශේ
ටයතා අධය
වාර්තාවන්. ඒ ටයතා අධය
වාර්තාව නිවැරදි ශකස සිදුවී
ැ්  ේ ශේ වයාපිය  පිිබඳා දැන් අපි ටවර ධ  ්වාස ක් තැබි
යුතුද? ඒ ධ තරක් ශ ොශවන්, මම්  අදාළ නිකධායේන් හමුවී ටළ
සාට්ඡාාවටදී ඔවුන් කිේවා අවු සේදක් ශදටක්
ශටොට ශේවා
සාමා ය ත් ් ව ට ප් ශවකා සීල්වීමක් සිදුශේධ  කි කා. මු් 
දැන් අවු සදු ගා ාවක් ය ස්ශසා දිගින් දිගටම බිා වැටීේ සිදු
ව වා. පළමු බිා වැටීශේ සිට දැන් අවු සදු තු හතරටට වැඩි
ටාක ක් ය ස්ශසා දිගින් දිගටම ැවත බිා වැටීේ සිදුශවමින්
ය ශඳ වා. ඒ නිසා ඒ නිකධායේන් කියූ ටාරා පිිබඳාව් 
ඇ් තටම දැන් පිිබගත ශ ොහැකි ත් ් ව ක් මතු වී ය ශඳ වා. ඒ
නිසා තමන් මම ඔඳතුමාට ශ ෝත ා ටරන්ශන් ශමම වයාපිය 
හරහා සිදුධ  හැකි ධ  ා න් පිිබඳාව ධ ධිම්  පරීක්ෂා ක්
සිදුශටොට වාර්තාවක් ඉදියේප්  ටරන් කි කා.

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ග ස නිශ ෝතය ඇමය තුමා, ඔඳතුමා
සභ්ාගත ටර වා ශන්.

අද සමහර වාර්තා

ගතු රනුරාධා ජ්යර ජන ෙහාා

(ைொண்புைிகு அநுரொத ஜயரத்ன)

(The Hon. Anuradha Jayaratne)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, ඉදියේ ට ශේ ටටයුතු කිරීශේදී ඇය  ධ 
හැකි ්ර ් පිිබඳාව තව එට ටාරා ක් එටතු ටරන් ඕ ෑ.
ධ ශ ාෂශ න්ම ටරණත වාර්තාව අපට පිිබගන්
ඳැහැ කි
ටාරාාව සේඳන්ධව. ඒට ශඳොශහොම සාධාරා තර්ට ක්. ඒට
අපි්  පිිබගන් වා. ශමොටද, ඒ කි කා ය ශඳ ටාරාාවකට
අ කූලකව ගි ා ේ අද ශේ වාශ ඳරපතළ ්ර ් එටක්ව්  පැ
ඟින්ශන් ැහැ.

ග ස
ටථා ා ටතුමනි,
අය ග ස
ත ාධිපය තුමා
ස්ධ ට්සර්කන්තශ සහ ශ ෝර්ශේ තා ාපය ව ස ටැාවකා ශේ
පිිබඳාව ධ ශ ෂ
ා සාට්ඡාාවක් ටළ ඳව ධ ශ ෂ
ා ශ න්ම කි න්
ඕ ෑ. එතුමා ශව මම ඉල්ලුවා ධ ශ ෂ
ා ටඩුඩා ේ අපට කඳා දීකා
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ශේටට අව ය සහශ ෝග කඳා ශදන් කි කා. අපි ටථා ටර
ශේ ශමොශහොත ව ධ ට්  ස්ධ ට්සර්කන්තශ ඉංජිශන් සව සන්
ටඩුඩා මක් අශප් උමා ඔ
වයාපිය  ට ගිහිල්කා ශේ
ශවකාශේදී්  අව ය උපශදස් කඳා ශදමින් සිටි වා. ග ස අ කර
දිසා ා ට මන්ත්රීතුමනි, දැන් ශමහි තක ටාන්දු ව ්රමාා
ත් පර ටට
වසි ගා ක් ශ ොශවන් ය ශඳන්ශන්. තක
ටාන්දු ව ්රමාා දැන් ත් පර ටට එක්දහස් හැ් තෑඅට දක්වා
වැඩි ශවකා ය ශඳ වා. අපි ැවත වාර ක් කඳා ග් ත ශේ
වාර්තාව් , ඒ වාශ ම අය ග ස ත ාධිපය තුමා තා ාපය ව ස හරහා
ධ ශේ
රටවල්වක ඉංජිශන් සව සන්ශගන් කඳා ගන් ා
තාක්ෂා ්  සි ලු ශේ උපශ ෝගී ටරශග ශේ ටටයු් ශ් දී
ශවන්
ණතළුවන් හානි
අවම ටරශග
ඉදියේ ට
න් න්
ඳකාශපොශරෝ තු ශවන්ශන්.

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශඳොශහොම ස්තුය න්.

මීළඟට, අමාතයාං නිශේද . ග ස අග්රාමාතයතුමා.

ශ්රී ලාකාව සහ ඇවෙකාකා ්සතස ජ ජ්නපදය
රාර  ආ කරසතනක ගිවිසුෙ: ගතු
රග්රාොායුරොවප ්රකාශ්ය
இலங்மகக்கும் ஐக்கிய அதைொிக்க
இரொச்சியத்துக்கும் இமடயிலொன
பொதுகொப்பு ஒப்பந்தம்: ைொண்புைிகு பிரதை
அமைச்சொின் கூற்று

MILITARY AGREEMENT BETWEEN SRI LANKA
AND UNITED STATES OF AMERICA: STATEMENT
BY HON. PRIME MINISTER
ගතු රනිල් වික්රෙසිාහ ෙහාා (රග්රාොායුරො සහ ජ්ාි ක
්රි ප ජි  හා ක්තිකක ක යුුර රොායුරො)
(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க - பிரதை அமைச்சரும் கதசிய
தகொள்மககள் ைற்றும் தபொருளொதொர அலுவல்கள் அமைச்சரும்)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister
of National Policies and Economic Affairs)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, පිිබතු ස ශදන්
්ර ්
ශදටක්
ය ශඳ වා. එට ්ර ් ක් ග ස අ කර දිසා ා ට මැය තුමා අසා
ය ශඳ වා. මා මුලින්ම එතුමාශ ්ර ් ට පිිබතුර කඳා ශදන් ේ.

ශ්රී කංටාව සහ ඇශමයේටා එක්ස්  ත පද 0007 වසශර්
අ් සන් ටළ ්රක්ෂට ගිධ සුම දීර්ඝ කිරීමට අප රත
ඳකාශපොශරෝ තු ශව වා. ශමම ගිධ සුශේ මූලිට අරමුා වන්ශන්
වැඩිදියුණු ටළ ්රවර්ධ
සහශ ෝග
තුිබන් හමුදාවන්ශ
අන්තර්ග්රහා , සූදා ේ ඳව සහ ටාර් සාධ
ඉහළ ැංවීම හා
්හාර, තක , රැකි ා, ්රවාහ , ඛනිත ශතල්, ලිහිසි ශතල්,
සන්නිශේද ශසාවා, සඳැඳි මූලිට ශමශහයුේ සහශ ෝගීතාව සාහා
අවස්ථාවන් ශගොඩ
ැඟීම සහ පාර් ව
් න් අතර ඒටාඳේධ
ක්රි ාටාරටේ, ණතවිණුවීේ, ශමශහයුේ ශහෝ ශව ්  සහශ ෝගිතා
උ් සාහ න් තුිබන් අ ශප්ක්ෂිත ශහෝ ශව ්  අවදා ේ
ත් ් ව ටදී ේ පාර් ව
් ටට අව ය සහශ ෝගිතාව, සැපයුේ හා
ශසාවා පහසුටේ අශ යෝ ය සහශ ෝග තුිබන් ළඟා ටර
ගැීමන්. වර්තමා
ශකෝට ශේ පාක
ත් ් ව න් හමුශේ
ශමවැනි ේධ පාර් ධ 
් ට ගිධ සුමක් ඇය  ටර ගැීම අප රටට ඉතා
වැදග්  ශව වා.
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අදාළ ගිධ සුම සහ එහි අන්තර්ගත ට සණු පිිබඳාව ඇශමයේටා
එක්ස්  ත පද සහ ශ්රී කංටා රත අතර රාතය තාන්්රිට මට්ටශේ
මූලිට සාට්ඡාා වට කීප ක්ම පව් වා ය ශඳ වා. අ තු සව ්රිධ ධ
හමුදාපය ව සන්, ශ්රී කංටා ශවරළ ්රක්ෂට අධයක්ෂ ත රාල් සහ
්රක්ෂට අමාතයාං නිකධායේන්ශ සහභ්ාගි් වශ න් සාට්ඡාා
වට කීප ක් සහ තාක්ෂිසට මට්ටශේ සාට්ඡාා පව් වා
ය ශඳ වා. ශටශසා ශවත් , ඇශමයේටා ක රත ශමම ගිධ සුම
අ් සන් කිරීම සේඳන්ධශ න් අප ශවත පිිබතුරක් කඳාදීමට තව් 
ටාක ක් අව ය ඳව දැ කේ දී ය ශඳ වා.
ශපර ගිධ සුම හා ව ශ ෝජිත ගිධ සුම අතර ඇය  ්රධා ශව ස
වන්ශන් ගිධ සුශේ දක්වා ඇය  වකංගු ටාකසීමාවන්. පැරිස ගිධ සුම
අ කව ගිධ සුේගත එක් පාර් ව
් ක් ධ සින් දි 780ටට ශපර අශ ක්
පාර් ්ව ශවත ටර කද පූර්ව දැ කේදීමකින් පසුව එම ගිධ සුම
අවකංගු ටර ක ශ ොකැබුවශහෝ , වසර 70ක් සාහා එම ගිධ සුම
ඳකපැවැ් ශව වා. මු් , ව ශ ෝජිත ගිධ සුම සාහා නි ්චිත
ටාකසීමාවක් ශ ොමැය  අතර ඕ ෑම අවස්ථාවටදී එක් පාර් ්ව ක්
ධ සින් දි 780ටට ශපර අශ ක් පාර් ව
් ට ටර ක කඳ පූර්ව
දැ කේදීමකින් අ තු සව අදාළ ගිධ සුම අවකංගු කිරීමට හැකි ාව
ය ශඳ වා.

ග ස ටථා ා ටතුමනි, මශ ශ ෝත ාව. ඒ සාහා අවස්ථාවක්
කඳා ශදන් කි ා ග ස අගමැය තුමනි, ඔඳතුමාශගන් අපි ඉල්කා
සිටි වා.

ගතු රනිල් වික්රෙසිාහ ෙහාා

(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)
අපි ගිධ සුේ අ් සන් ටළාන්න් පස්ශසාන් ග ස සභ්ාවට කඳා
ශදන්ශන්. ඊට ශපර ධ වාද ක් අව ය ේ, මම සාට්ඡාා ටරකා
දැ කේ ශදන් ේ.

ගතු ්සන. ශ්රීාරන් ෙහාා
(ைொண்புைிகு சி. சிறீதரன்)

(The Hon. S. Shritharan)

නැඟී සිටිව ය.
எழுந்தொர்.
rose.

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Yes, Hon. Member?

ගතු රනුර දිසානායක ෙහාා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ග ස අගමැය තුමනි, ඔඳතුමා ඔ කි
කි ා මා දැ ගන් ටැමැය න්.
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ගතු ්සන. ශ්රීාරන් ෙහාා
ගිධ සුම අ් සන් ටළාද

ගතු රනිල් වික්රෙසිාහ ෙහාා

(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)
තවම ැහැ. ටටයුතු ටරමින් පවය  වා.

ගතු රනුර දිසානායක ෙහාා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
එම නිසා මා ඔඳතුමාට ශ ෝත ා ටර වා, ගිධ සුම අ් සන්
කිරීමට ශපර ඒ ගැ පාර්ලිශේන්තුශේදී ධ ධිම්  සාට්ඡාාවක්
පැවැ් වීමට අවස්ථාව ශදන්
කි කා. ශමොටද, එවටට සිටි
්රක්ෂට ශල්ටේ ශගෝඨාභ් රාතපක්ෂ මහ් ම ා් , ඇශමයේටා ක
තා ාපය  ශරොඳට් ඕ. බ්ශල්ක් මහ් ම ා්  0007 වසශර්දී ශේ
ගිධ සුම අ් සන් ටශළා. ඒ ටාකශ ශේ ගිධ සුම ගැ කිේශේ,
"ඇශමයේටන් ණතරවැසිශ ෝ ශදශදශ ක් ඇශමයේටාව ශව කශවන්
අ් සන් ටරණත ගිධ සුමක්" කි කාන්. ශම ධ  ාක ශකස සාට්ඡාාවට
ඳඳුන් වුණු ගිධ සුමක්. අවු සදු 70ක් ඉක්මවා ගි ාට පසුව ඒ ගිධ සුම
අවකංගු වී ය ශඳ වා. එම නිසා ඳැලූ ඳැල්මට ව ගිධ සුමක්
අ් සන් කිරීම තමන් ඔඳතුමන්කාට දැන් පැවරී ය ශඳන්ශන්. ශේ
ව ගිධ සුම අ් සන් කිරීමට ශපර ශමම පාර්ලිශේන්තුව තුළ
ධ ධිම්  සාට්ඡාාවක් සිදු කිරීමට ඔඳතුමා අවස්ථාවක් ශද වාද?
පාර්ලිශේන්තුශේ ඇය  ටර කද ධ වාද කින් පසුව ශමම ගිධ සුම
අ් සන් ටරන් කි
එට තමන් අශප් ශ ෝත ාව.

ඔඳතුමා දන් වා අද ශකෝටශ , ශේ පාක
ශව ස් වී
ය ශඳ ඳව. ශව ශව ටාවු ස නිර්මාා වී ය ශඳ වා. ්ර්ථිට
ටාවු ස නිර්මාා ශවමින් ය ශඳ වා. එම නිසා ධ ශදස් ්රය ප් ය 
අ කගම
කිරීශේදී අපි්  ස්වාධී ව එළශඹ ගිධ සුේ අය  න්න්
වැදග් . එම ගිධ සුම ටවු ස ශහෝ ණතේගක න් ශදශදශ කු අතර ඇය 
ව ගිධ සුමක් ශ ොශවන්; පවුල් ශදටක් අතර ඇය  ව ගිධ සුමක්
ශ ොශවන්. ශ්රී කංටා රාතය සහ ඇශමයේටා ක රාතය අතර ඇය 
ව ගිධ සුමක්. එම නිසා, එකී ගිධ සුම අ් සන් කිරීමට ශපර ශමම
පාර්ලිශේන්තුව තුළ ධ වාද ක් පැවැ් ධ  යුතුන් කි
එට තමන්

(ைொண்புைிகு சி. சிறீதரன்)

(The Hon. S. Shritharan)

Sir, there is no Tamil interpretation being provided.

ගතු රනිල් වික්රෙසිාහ ෙහාා

(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)
අපි ශමතැ දී ශ ොඳැඳි පිිබශවය න් ඉව්  ශවකා ැහැ. ශම
්රක්ෂට ගිධ සුමක් ශ ොශවන්. ඒ ගැ
පාර්ලිශේන්තුශේ
සාට්ඡාාවක් වුවම ා ේ, මම සාට්ඡාා ටරකා දැ කේ ශදන් ේ.

ජ්න ජීවිාය බලපාන ගතැ ලු විසඳීෙ සඳහා
කඩිනම් ිළයවර ගතැනීෙ : ගතු
රග්රාොායුරොවප ්රකාශ්ය
ைக்களின் வொழ்மவப் பொதிக்கும்
விடயங்கமளத் தடுப்பதற்கொன துொித
நடவடிக்மக : ைொண்புைிகுபிரதை
அமைச்சொினது கூற்று

IMMEDIATE ACTION TO ARREST ISSUES
AFFECTING PUBLIC LIFE: STATEMENT BY HON.
PRIME MINISTER
ගතු රනිල් වික්රෙසිාහ ෙහාා

(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, ස්ථාවර නිශ ෝග 0.(0) ටශ්  ග ස
දිශන්ෂ් ගුාවර්ධ මන්ත්රීතුමා ඊශ දි ශ -0077.0).00- මතු
ටළ ්ර ් ට පිිබතුර ශමශසාන්.

ග ස ටථා ා ටතුමනි, දැ ට උතු ස, ැශඟ හිර, උතු ස මැද
හා ව ඹ පළාශතන් ශටොටසටට නි ඟ ශහාතුශවන් ඳකපෑේ ඇය 
වී ය ශඳ වා. එම නි ඟ නිසා දුෂ්ටරතාවට ප් ව සිටි
ත තාවට සහ සැකසීමට රත ධ සින් අව ය සි ලු ක්රි ා මාර්ග
ගනිමින් සිටි වා.
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පාර්ලිශේන්තුව

[ග ස රනිල් ධ රමසිංහ මහතා]

උතු ස, ැශඟ හිර හා රතරට ්රශේ වක ස්ථාපිත තාය ට තක
සේපාද රම මඟින් අඛඩුඩව තක සැපයුම සිදු ශටශර නිසා
එම ්රශේ වක පාී තක සැපයුමට ඳාධාවක් වී ැහැ. තාය ට තක
සේපාද මඩුඩක මඟින් ්වරා ශ ොව ්රශේ වක පාී
තක අව යතාව සැපිරීම සාහා එම මඩුඩක මඟින් පියේසිදු
ශටශර තක ඳවුසර් මඟින් ශඳදාහැරීම සිදු ටර ක කඳ වා.
ධ ශ ාෂශ න්ම උතු ස පළාශ්  නි ඟශ න් පීඩාවට ප්  ත තාවට
සහ ක් ව ශ න් ශේ වසශර් තක ශඳදා හැරීම සාහා  සපි ල්
මිලි
0ටට අධිට මුදකක් වැ ටර ය ශඳ වා. ඊට අමතරව
මුකය ේ,
ාප ,
කිලිශ ෝඡචි,
මන් ාරම,
වවුනි ා
දිස්්රික්ටවකට ලීටර් 1500ට ධායේතාව සහිත ැක්ටර් ඳවුසර් 0)ක්
සහ තක ටැංකි 7.00ක් කඳා දී ය ශඳ වා.

ග ස ටථා ා ටතුමනි, ටිෂිටර්ම අමාතයාං
ටශ්  ඇය 
ශගොධ ත සංවර්ධ ශදපාර්තශේන්තුව මඟින් උතු ස, උතු ස මැද
හා ැශඟ හිර පළා්  මුල් ටර ගනිමින් ටිෂි ිබං ්රය සංස්ටරා
කිරීමට තක ශපොේප හා ක්ෂුද්ර තක සේපාද ටට්ටක කඳා දීම
වාශ ම අමාතයාං
හා ශගොධ ත සංවර්ධ ශදපාර්තශේන්තුව
සාහා ශවන්වූ ්රය පාද
ටශ්  සුළු වායේමාර්ග අලු් වැඩි ා
කිරීශේ ටටයුතු සිදු ටරමින් පවය  වා. ටිෂිටර්ම හා ශගොධ ත
රක්ෂා මඩුඩක මඟින් උතුර, උතු ස මැද හා ැශඟ හිර
පළා් වක 007)/77 මහ ටන් ශ නි ඟ නිසා වගා හානි වූ හා
වගා කිරීමට ශ ොහැකිව අසරා වූ වී හා අතු ස ශඳෝග වව ශගොධ 
පවුල් ඒටට ක් සාහා  සපි ල් 70,000 ඳැගින් වන්දි මුදල් කඳා
දීමට ශේ ව ධ ට ටටයුතු ටර ය ශඳ වා. 0077 ක ටන් ශ
ශඳෝග වර්ග )ක් සාහා  සපි ල් 10,000 ඳැගින් වූ රක්ෂා ්වරා
රම ක් කඳා දීමට ශේ ව ධ ට සැකසුේ ටර ය ශඳ වා. ශේ ව
ධ ට එහි ්රය රක්ෂා ක්රි ාවලි සාහා අමාතය මඩුඩක අ කමැය 
ඉල්කා ය ශඳ වා.
ග ස ටථා ා ටතුමනි, පසුගි දි වක ්රධා
ව ශ න්
ටළුතර, ර්  ණතර, ගාල්ක, මාතර දිස්්රික්ටවක ඇය  වුණු ගංවතුර
හා ා ෑේ ත් ් ව ගැ පැවසීශේදී මා අවධාරා ටර
සිටින් ටැමය න්, රත ධ සින් ගත යුතුව ය බූ සි ලුම ක්රි ා මාර්ග
ටඩි මින් ග ක කැබූ ඳව. ධ ශ ාෂශ න්ම දිසාපය ව සන්, ්රාශේශී
ශල්ටේව සන්, ්රිධ ධ හමුදාව හා ශපොලීසි ඇතුළු රාතය නිකධායේන්
හරහා ටඩි ේ සහ සැකසීමට රත ධ සින් ටටයුතු ටර ක කැබුවා.
ගංවතුර ත් ් ව
ඇය  වීම ්රේභ්වීම්  සමඟ දිසාපය 
සේශේක
සාහා ශටොළඹට පැමිා සිටි දිසාපය ව සන් වහාම ඒ
ඒ දිස්්රික්ටවකට පිට්  ටර හැර අව ය ටටයුතු සිදු ටර ශකස
මා ස්වශේ ටටයුතු අමාතයතුමා ශවත උපශදස් කඳා දුන් ා.
ඒ ධ තරක් ශ ොශවන්. ග ස ත ාධිපය තුමා ඒ ්රශේ වකට ශගොස්
අදාළ නිකධායේන් සමඟ සාට්ඡාා ශටොට ටඩි ේ පි වර ගැීමට
අව ය උපශදස් කඳාදීමට ටටයුතු ටළා. එශසාම කිසිදු
්ටාර කින් ්පදා සහ
සාහා මුදල් හිඟ ක් ඇය  ශ ොව
ශකස වග ඳකාගන් ා ශකස් , අව ය මුදල් දිස්්රික් ශල්ටේව සන්
ශවත කිසිදු ්රමාද කින් ශතොරව කඳාශද
ශකස්  ග ස
ත ාධිපය තුමා හා මා ධ සින් මුදල් අමාතයාං ට උපශදස් ශද ක
කැබුවා.
එදා පාර්ලිශේන්තුව රැස්ශවකා ය බුාා. අශප් පක්ෂ
ා ට න්ශ ් , මන්ත්රීව සන්ශ ්  සහශ ෝග
කැබුාා. ඒ
වාශ ම ඒ සිකුරාදා අර් ස්ට් ද සිල්වා මාවශ්  අග්රාමාතය
ටාර් ාක තුළ අපි ශව ම මධයස්ථා ක් ්රේභ් ටරකා
්රක්ෂට මාඩුඩලිට ්රධාී ශටෝලිත ගුාය කට මැය තුමා
ටශ්  වැඩ ටටයුතු ශමශහ වූවා. ශමම ්පදා ත් ් ව නිසා
පවුල් 7,17,900ක් ඳකපෑමට කක්ව ය ශඳ ඳව් , ණතේගක න්
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07.ක් මි ශගොස් 77ශද කු අතු සදන්ව ය ශඳ ඳව් , නිවාස
.,775ක් පූර්ා ව ශ න් සහ 79,99)ක් අර්ධ ව ශ න් හානි ට
ප් ව ය ශඳ ඳව්  ්පදා ටළම ාටරා මධයස්ථා
ධ සින්
වාර්තා ටර ය ශඳ වා. එශසාම මා ධ ශේ ගතව සිට දිවන් ට
පැමිිස පසු, පසු ගි 75, 7) දි වක බුක් සිංහක, අ ගම, ශ ළුව,
ශදනි ා , ශටොටශපොක ්රශේ වක සංචාර ටළා. ඒ සංචාරශ දී
රාතය නිකධායේන් සමඟ පැවය  සාට්ඡාාවකදී ඒ ්රශේ වක සි ලු
අව යතා ශසො ා ඳකා ටටයුතු ටරන් මා උපශදස් කඳා දුන් ා.
ශේ ව ධ ට ගංවතුර හා ා ෑේ ්පදාවලින් ධ පතට ප් 
වූවන් සාහා තාය ට ස්වාභ්ාධ ට ්පදා රක්ෂාාවරා වැඩසටහ
ටශ්   සපි ල් මිලි
705ක් ශවන්ටර ය ශඳ වා. එශසාම හානි
වූ නිවාස අලු් වැඩි ා කිරීම සාහා මහා භ්ාඩුඩාගාර ්රය පාද
 සපි ල් මිලි
050ක් ශ ොදා ගනිමින් ටඩි ේ සහ සැකසීමට
අව ය ටටයුතු ටර ය ශඳ වා. මීට අමතරව නිවාස ඉදිකිරීම
සාහා ධ දුලි සංශේ අරමුදලින්  සපි ල් බිලි
පහට මුදකක්
කඳා දීමට්  ග ස ත ාධිපය තුමා උපශදස් කඳා දී ය ශඳ වා.
ශම ට වුවම ා  සපි ල් බිලි
77න් මා හිත හැටි ට දැන්
අපට  සපි ල් බිලි
75ක් පමා භ්ාඩුඩාගාර අරමුදශකන් හා
ධ ශේ ්ධාරවලින් කඳාගන් ණතළුවන්ශවකා ය ශඳ වා.
එශසාම අග්රහාර අරමුදශකන්  සපි ල් බිලි
පහශළොවට
මුදකක් ශවන්ටර ය ශඳ වා. ටඩි ේ ්පදා සහ ශසාවා සාහා
ශකෝට ඳැංකුශවන් හා ්සි ා ක සංවර්ධ ඳැංකුශවන්  සපි ල්
බිලි
ශදටටට ්සන් මුදකක් කඳා දී ය ශඳ වා.
ඒ ටශ්  ්පදාවට කක්වූවන්ට පාී තක කඳාදීම, පිසූ
්හාර කඳාදීම, ධ  ිබ සකාට කඳාදීම, අවමංගකය සහ ාධාර
කඳාදීම ශමන්ම ටාවු ස සාහා අතයව ය ද්රවය මිකදී ශග
කඳාදීම සිදුටර ක කැබුවා. නිවාස හානි තක්ශසා ස ටර අදාළ වන්දි
මුදල් කඳාශද තු ස මූලිට පහසුටේ සප ාගැීම සාහා ධ පතට
ප්  පවුල්වකට  සපි ල් 70,000ක් ඳැගින් වූ අ් ය ටාරේ මුදකක්
කඳාදීමට අප ශේ ව ධ ට ටටයුතු ටරමින් පවය  වා. ්පදා
ත් ් ව ඳකපෑ ්රශේ වක හානි තක්ශසා ස අ දුේප්  ්රාශේශී
ශල්ටේව සන් හරහා තාය ට රක්ෂා භ්ාර අරමුදක ශවත ඉදියේප් 
ටළ පසු අදාළ වන්දි මුදල් ටඩි මින් කඳා දීමට ටටයුතු ටර
ඳව මා ්රටා ටරන් ටැමැය න්.
පූර්ා ව ශ න් හා පදිංචි ට  කසුදුසු ශකස නිවාස හානි වී ඇය 
පවුල් හා
ා ෑේ අධිඅවදා ේ ත් ් ව
ශහාතුශවන්
නිවාසවලින් ඉව්  ටර ඇය  පවුල් සාහා මසටට  සපි ල් 7,500
ඳැගින් වූ ශගවල් කුලී දීම ාවක් ජුනි, ජූලි, අශගෝස්තු මාස සාහා
කඳාදීමට පි වර ශග ය ශඳ වා.
එශසාම දැ ට අධිඅවදා ේ ටකාපවක ජීව් ව ත තාවට
ධ ටල්ප ඉඩේ කඳාදීමට්  ටටයුතු ටරමින් සිටි වා. ශේ සාහා
වැධ ලි සමාගේවක ඉඩේ හා ශව ්  රතශ ඉඩේ ්රාශේශී
ශල්ටේව සන් ධ සින් හඳු ාශග ය ශඳ වා. ඒවා කඳා ගැීමට
දැන් සාට්ඡාා ටරමින් සිටි වා.
එශසාම ්පදාවට කක් වූ ්රශේ වක ත තාව රතශ හා
ශපෞේගලිට ඳැංකුවලින් කඳාග්  සි ලු ා සාහා මාස 0.ට
සහ ටාක ක් කඳාදීමට රත ධ සින් ්රය ප් ය ම තීරා ක් ග ක
කැබුවා. ඒ සාහා අව ය චරශල්ඛ ශ්රී කංටා මහ ඳැංකුව ධ සින් ශේ
ව ධ ට නිකු්  ටර අවසන්. එශසාම, හානි ට ප්  ්රශේ වක සුළු
හා මධය පයේමාා වයාපාර ඟා සිුමවීම සාහා අව ය සහ ා
කඳාදීමට  සපි ල් බිලි
00ට මුදකක් ශවන්ටර ශකසට
අව ය උපශදස් කඳාදී ය ශඳ වා.
මීට අමතරව හානි ට ප්  ්රශේ වක අශපොස සාමා ය ශපළ
හා අශපොස උසස් ශපළ සිසුන් සාහා පාඩේ සටහන් ාා ා පිටප් 
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කිරීමට දීම ාවක් කඳාදීමට් , අශපොස උසස් ශපළ ධ භ්ාග සාහා
වැඩිණතර අවස්ථාවක් කඳාදීමට්  ටටයුතු ටර ශකස අධයාප
අමාතයතුමා ශවත උපශදස් කඳා දී ය ශඳ වා.
ග ස ටථා ා ටතුමනි, එශසාම, ශමම ්පදා ත් ් ව
ශහාතුශවන් සිදු වූ ්ර්ථිට ඳකපෑම පිිබඳා වාර්තාවක් ශ්රී කංටා මහ
ඳැංකුව ධ සින් සටස් ටළා. ගංවතුර හා ා ෑේ ත් ් ව
ශහාතුශවන් සිදු වූ හානි පිිබඳා තක්ශසා ස වාර්තාවක් තාය ට රම
සේපාද ශදපාර්තශේන්තුව ධ සින් සටස් ටළා. ශමම වාර්තා
දැ ට තාතයන්තර මූකය අරමුදක, ශකෝට ඳැංකුව හා ශව ් 
තාතයන්තර ් ත
ශවත කඳාදී ය ශඳ
අතර ඉදියේශ දී
ඔවුන්ශගන් කඳාගත හැකි ්ධාර උපටාර පිිබඳා වැඩිදුරට් 
සාට්ඡාා කිරීමට ඳකාශපොශරෝ තු ශව වා.
ග ස ටථා ා ටතුමනි, පසුගි දි වක පැවය  වර්ෂාව්  සමඟ
ශඩංගු ශරෝග පැය ර ෑශේ වර්ධ ක් සිදුව ය ශඳ වා. ශමම
ත් ව
ටශ්  ශේ වසශර් දැ ට ශඩංගු ශරෝගීන් )0,850 ක්
පමා වාර්තා වී ඇය  අතර මරා සංඛයාව 000ක් ව ශ න් වාර්තා
වී ය ශඳ වා. ශමම ත් ව සම
කිරීම සාහා රත ධ සින් ශග
ඇය  ක්රි ාමාර්ග කිහිප ක් මම ශේ සභ්ාවට ඉදියේප්  ටරන්
ටැමය න්.
·

ශඩංගු මර්ද
සාහා ත ාධිපය  ටාර් සාධට ඳළටා
ක්රි ා් මට ටර ත ාධිපය ශ ්රධා ් වශ න් සි ලු අදාළ
අමාතයාං වක අමාතයව ස, පළා්  ඇමය ව සන්, ්රධා
අමාතයව සන්, එම අමාතයාං ශල්ටේව සන් හා පළා් 
්රධා ශල්ටේව සන් සහ ශසෞඛය ශල්ටේව සන් සමඟ
එක්ව ශඩංගු මර්ද ධ ශ ෂි
ා ත වැඩසටහන් පිිබඳාව සය 
ශදටටට වරක් සාට්ඡාා ශටොට අව ය ක්රි ාමාර්ග ගැීම.

·

·

ත ාධිපය 
ශල්ටේශ
්රධා ් වශ න්
අදාළ
අමාතයාං වක ශල්ටේව ස හා එම ටාර් මඩුඩක එක්ව
සය  ටට වරක් ඉහත ටාර් ඳළටාශ තීරා, ක්රි ාමාර්ග
ක්රි ාවට ැංවීම හා අධීක්ෂා කිරීම.
ශඩංගු ශරෝගීන් හඳු ාග්  ධ ගස එම නිශවස් ්ශ්රිතව දි

·

ශදටක් ුරමා
කිරීම සාහා ටටයුතු කිරීම.
ශසෞඛය අමාතයාං ශ ශර් ර ශරෝහල් සහ පළා් 
ශරෝහල්වක හදිසි ්රය ටාර ශසාවා වැඩිදියුණු කිරීම.

·

දැ ට ශරෝහල්වක අධිස් ටාර ඒටට 100ටට අධිට
්රමාා ක් ස්ථාපිත ටර ඇය  අතර එම සංඛයාව 500ක්

·

දක්වා වැඩි කිරීමට ටටයුතු කිරීම.
ඳාහිර ්රය ටාර අං වක උා ශරොගීන් සාහා ශව ම අං

·

පිහිුමවීමට උපශදස් කඳාදීම.
සමහර කුඩා ශරෝහල් ශඩංගු ශරෝග සාහා ්රය ටාර සාහා

·

·
·

·
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පමාක් ශ ොදා ගැීමට ටටයුතු කිරීම.
ශපෞේගලිට ශරෝහල් හා රසා ාගාරවලින් ණතර්ා  සධිර
පරීක්ෂා - Full Blood Count - හා ශඩංගු ්රය ශේහ
පරීක්ෂා - Dengue Antigen Test - සාහා අ ටළ යුතු
ගාස්තුව පිිබශවිබන්  සපි ල් 250ක් හා  සපි ල් 7,000 ක්
ශකස අක් කිරීමට ටටයුතු කිරීම.
සි ලු ්රධා ශරෝහල්වක ශඩංගු ්රය ටාර සාහා ධ ශ ෂ
ා
වාට්ුම ඇය  කිරීම.
ශඩංගු මදු ස කීට න් ශඳෝකිරීමට අ කඳක ශද
ණතේගක න්ට එශරහිව දැඩි ශකස ීය  ක්රි ා් මට කිරීම.
ශේ වසශර් ශේ දක්වා ක් 05,000ට අධිට ්රමාා ක්
පවරා ය ශඳ වා.
්රිධ ධ හමුදාශේ සහ ශපොලීසිශ සහාශ න් වැඩි අවදා ේ

්රශේ වක දීප වයාප්ත ශඩංගු මර්ද

වැඩසටහ ක්

ක්රි ා් මට කිරීම.
ඊශ ශසෞඛය ඇමය  රාජිත ශසා ාර් 
ශේ ගැ ධ ස්තර ටළා.

මැය තුමා ශේ සභ්ාවට

ග ස ටථා ා ටතුමනි, ශේ ්ටාර ට රත ධ සින් ශඩංගු
ශරෝග වයාප්ත වීම වැළැක්වීම සාහා් , ශඩංගු ශරෝගීන්ට
ටඩි මින් ්රය ටාර කිරීම සාහා්  ක්රි ාමාර්ග රාශි ක් ශග
ය ශඳ ඳව අවධාරා ටරන් ටැමය න්. රත කිසිශසා්  ශමම
ශඩංගු වයස
සුළුශටොට තටන්ශන් ැහැ.
ග ස ටථා ා ටතුමනි, අප හමුශේ ඇය  අියශ ෝග
ේ ශමම
්පදා ත් ් ව ට සාර්ථටව මුවිා ශදමින් ්රථිටශ වර්ධ
ශේග තවදුරට්  එශකසම රාවා ගැීමන්. ශේ සාහා ධ ශ ෂ
ා ශ න්
ග්රාමී මාර්ග ටඩි මින් ්රය සංස්ටරා ටර කුඩා පයේමාා
වයාපාරවක නිරතවූවන් ැවත එම වයාපාර සාහා ශ ොමු ටළ
යුතුන්. අපි ශමම අියශ ෝග ත ගනිමින් ශමම ්පදාශවන්
සමස්ත ්ර්ථිට ට ව ඳකපෑම අවම ටර ගැීමට හැකි සෑම
පි වරක්ම ගනිමින් සිටි වා.
ශමම ්පදා අවස්ථාශේදී පක්ෂ, පාට ශ ොඳකා සි ලු මහත
නිශ ෝජිත න් ඉතා ටැපවීශමන් අව ය සහශ ෝග කඳා දුන් ා.
මා ඉදියේ ට්  ඒ සහශ ෝග
අශප්ක්ෂා ටර වා. මා ශේ
අවස්ථාශේදී ඉතා ටැපවීශමන් රාතටායේ ටටයුතු ටර
කද
දිසාපය ව සන්ට් , ්රාශේශී ශල්ටේව සන්ට් , ්රිධ ධ හමුදාව සහ
ශපොලීසි ඇතුලු සි ලු රාතය නිකධායේන් ශවත්  රත ශව කශවන්
මාශ ස්තුය  පළ ටර සිටින් ටැමැය න්.

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඊළඟට, ග ස ධ ශේ ටටයුතු අමාතයතුමා.

ගතු දිවන්නන ගුඅව්තධාන ෙහාා

(ைொண்புைிகு திகனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, මම අහණත තුන්වැනි ්ර ් ට
අගමැය තුමා උ් තර ක් ශද වා
ේ මම අග ටර වා.
අගමැය තුමා් , අපි්  පිිබගන් වා, රටම අද ගැඹු ස ත් ් ව ටට
මුවිා ශදමින් ය ශඳ
ඳව. ශේ පිිබඳා ශතොරතු ස හැම
මන්ත්රීවරශ කුට කඳා ගැීමට හැකිශව පයේදි පාර්ලිශේන්තුශේ
Standing Committee එටක් ප්  ටරන් . ගං වතුර, ශඩංගු උවදුර
වාශ ම අශ කු්  ්පදා ගැ ්  ඒ ශටොමිටි ට ඳකන් ණතළුවන්.

ගි අවු සේශේ ශටොස්ගම හමුදා ටාවුර ගිනි ග් තා; ඊශ
ශටොස්ගම හන්දි ගිනි ග් තා. ඒ වාශ ධ ප් වකදී monitor
ටරන් ණතළුවන් Standing Committee එටක් ප්  ටරන් ; a
Standing Committee that will monitor whatever the
decisions and advices the Government has sent down the line
be appointed. ග ස අගමැය තුමනි, රතශ ඉඩමක් ගන් ගි ාම,
ඔඳතුමා කි වා ශදන්
කි කා. දිසාපය තුමා්  කි වා,
ශදන් කි කා. මු්  ඉඩම ගන් ඳැහැ. මම ඊශ ්  ඇමය තුමා
එක්ට ඒ ගැ ටථා ටළා. ශේට ඉක්මන් ටළ හැකි ක්රි ා
මාර්ග ක් monitor ශවන් ඕ ෑ. තාවටාලිටව ශග ක් හදාශග
පදිංචි ශවන් ශහෝ අවතැන් වූ අ ට තැ ක් ය ශඳන් ඕ ෑ.

ගතු රනිල් වික්රෙසිාහ ෙහාා

(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

Do you want the Oversight Committee to do it or a
separate Standing Committee be appointed?
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(ைொண்புைிகு திகனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

You can cope up. The relevant Minister must preside
the Committee.

ගතු රනිල් වික්රෙසිාහ ෙහාා

(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

You can talk it over at the next Party Leaders' Meeting
and let me know.
ගතු ්සන. සී. මුුරකුොරඅ ෙහාා

(ைொண்புைிகு எஸ்.சீ. முத்துகுைொரை)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

නැඟී සිටිව ය.
எழுந்தொர்.
rose.

පවුකටටම මාස ටට  සපි ල් 70,000 ගාශන් මාස හතරක්
දක්වා ශද වා කි කා. ග ස ටථා ා ටතුමනි, එශහම දුන්ශ ෝ 
මාස හතරට  සපි ල් 10,000ක් ශව වා. මු්  එට මාස ක්
ධ තරන් ඒ මුදක කඳා දුන්ශන්. රක්ෂා ටට කි කා  සපි ල්
7,.50ට ධ තර මුදකක් ටපා ශග ,  සපි ල් 8,)50ක් වාශ මුදකක්
තමන් ඒ මාසශ ්  කඳා දුන්ශන්. ඒට අශ්රාල් මාසශ දුන් ා. ඒ
මාසශ න් පසුව කිසිදු මුදකක් ඒ අ ට කැශඳන්ශන් ැහැ.
ග ස ටථා ා ටතුමනි, ශගොධ  ත තාවශ
්රධා
ජීවශ ෝපා මාර්ග ශගොධ තැ කි කා ඔඳතුමා දන් වා. එට
ටන් ක් අ්  හැ සාාම ඊළඟ ටන් ශ අස්වැන් එ ශතක්
ජීව්  ශවන් ධ ධි ක්
ැහැ. ඒ නිසා දැන් ඒ අ ධ  ාක
දුෂ්ටරතාවටට ප්  වී ය ශඳ වා. මු් , ත ාධිපය වර ා ධ සින්
අවස්ථා ශදටටදී ්රටා ටරකා ය බුාා ශගොධ  පවුකටට මසටට
 සපි ල් 70,000 ඳැගින් කඳා ශද වා කි කා. එට මාස ට
 සපි ල් අටදහස් ගා ක් කඳා දී ය ශඳ වා. ඉය යේ ඒවා කඳා
ශදන්ශන් ටවදාද කි කා ඔඳතුමාශගන් දැ ගන් ටැමැය න්.

ගතු කථානායකුරො

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොාන්. ග ස අගමැය තුමා.

(The Hon. Speaker)
ග ස මන්ත්රීතුමා.

ගතු රනිල් වික්රෙසිාහ ෙහාා

ගතු ්සන. සී. මුුරකුොරඅ ෙහාා

(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க)

(ைொண்புைிகு எஸ்.சீ. முத்துகுைொரை)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, ග ස අගමැය තුමා ්රටා ටළා ශගොධ 
පවුකටට  සපි ල් 70,000 ගාශන් දුන් ා කි කා. අශප් හිටණත
මුදල් ඇමය තුමා පසු ගි අශ්රාල් මාසශ ඒ මුදල්වලින් සමහර
අ ට  සපි ල් 70,000,  සපි ල් 8,000 ්දී ව ශ න් ශඳදකා
ය ශඳ වා. ඒට හයේ. මු් , සමහර ශගොවීන්ට ඒට කැබුශඩු
ැහැ. අශප් ඉල්ලීම වන්ශන් ශේටන්. ශේ සෑම ශගොධ  පවුකටම
අතු ස පවුල් ය ශඳ වා. ශගොධ තැ ධ  ා වුාාම අතු ස පවුශල්
්ර්ථිට ්  ටඩා හැශළ වා. ග ස අගමැය තුමනි, ඔඳතුමාශ
පිුමපස ශප්ිබශ
සිටි
අශප් ග ස චන්ද්රානි ඳඩුඩාර
ඇමය තුමි ශගන් අහකා ඳකන් . ශේ ත් ් ව තුළ අශ ක්
පවුල්වකට ශේ සහ ාධාර කැබුශඩු ැහැ. ඒට නිසා ධ  ාක
ගැටලුවක් ඇය  වී ය ශඳ වා. ඒ මිනිසුන් සේඳන්ධශ න් ටරන්
ණතළුවන් ශමොටක්ද කි
එට ගැ ඔඳතුමාශ අවධා
ශ ොමු
ටරන් .

ගතු රනුර දිසානායක ෙහාා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ග ස අගමැය තුමනි, ඔඳතුමාශ පිිබතුර්  එක්ට පැ
්ර ් ක්. [ඳාධා කිරීමක්]

ඟි

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, මම ඒ ශතොරතු ස කඳා ශග
ශදන් ේ.

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

ක් ය ශඳ වා. [ඳාධා කිරීමක්]

ගතු රනුර දිසානායක ෙහාා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
පසු ගි ටාකශ ධ  ාක නි ඟ ක් මතු වුාා. ඒ ශහාතු ශටොට
ශග
කුඹු ස ධ  ාක ්රමාා ක් වගා ටරන්
ඳැයේවුාා.
ත ාධිපය වර ා ශපොශළොන්  සශේ රැස්වීමටදී් , ඒ වාශ ම තව් 
අවස්ථාවටදී්  ්රටා ටරකා ය බුාා මා දැක්ටා, ශේ සෑම

දැ කේ

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොාන්. ශඳොශහොම ස්තුය න්.

මීළඟට, ග ස ධ ශේ ටටයුතු ඇමය තුමා.

ක ා්ත රාජ්යවයි  ව්තාොන ා ජ ජවය:
විවද්ශ් ක යුුර රොායුරොවප ්රකාශ්ය

கட்டொர் நொட்டின் தற்கபொமதய நிமலமை :
தவளிநொட்டலுவல்கள் அமைச்சொினது
கூற்று
CURRENT SITUATION IN QATAR: STATEMENT
BY MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

ගතු රවි කුඅානායක
රොායුරො)

ගතු කථානායකුරො

(The Hon. Speaker)
අපට ශවකාව පිිබඳා ්ර ්
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පාර්ලිශේන්තුව

ෙහාා

(ைொண்புைிகு ரவி கருைொநொயக்க
அமைச்சர்)

-

(විවද්ශ්

ක යුුර

தவளிநொட்டலுவல்கள்

(The Hon. Ravi Karunanayake - Minister of Foreign
Affairs)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, මැද ශපරදිග ඇය  වී ය ශඳ ්ර ්
සේඳන්ධශ න් ශඳොශහෝ ශද ා ශ ොශ ක් ්රටා
ටරකා
ය ශඳ වා. ඒ නිසා නිවැරැදි ත් ් ව ශේ ග ස සභ්ාශේදී පැහැදිලි
කිරීම මා සතු ටාර් භ්ාර ක් ශකස මා සකට වා.

ටටාර්, එක්ස්  අරාබි එමීර් රාතය , ඳහශර්න්, ශසෞදි අරාබි
හා ඊජිප්තුශේ තා ාපය  ටාර් ාක හරහා ධ ශේ
ටටයුතු
අමාතයාං
ව් මන් ත් ් වශ
වර්ධ න් ඉතා සමීපව
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නිරීක්ෂා ටර ක කඳ අතර, ටටාර් හි ධ ශේ අමාතය එ්ඡ.එ්ඡ.
ශමොශහොමඩ් බින් අබ්දුල්රාහ්මන් බින් තසීේ අල් තානි මහතා සමඟ
ඍජු දුරටත සංවාද ටද, ටටාර් හි තා ාපය  අය ග ස රසීඩ් ාෆී
අල් මාර්යේ, එක්ස්  අරාබි එමීර් රාතයශ තා ාපය  අය ග ස
අබ්දුල්හමීඩ් අබ්දුල්ෆටා ටාසිේ අල් මුල්කා, ඊජිප්තු තා ාපය 
අය ග ස හිෂාේ අසාන් සහ ශසෞදි අරාබිශ තා ාපය  ශව කවට වැඩ
ඳක , මේදුහ් ශමොශහොමඩ් අලි අකාෆ්
මහ් ව ස ශටොළඹදී
අඛඩුඩව මුා ගැසී ගල්ෆ් ගකාපශ ත් ් ව පිිබඳාව සාට්ඡාා
ටශළමි.
ග ස ටථා ා ටතුමනි, ගල්ෆ් ටකාපශ රටවල් අතයේන් ශ්රී
කාංකිට න් ශ රපීම පිිබඳා සකටා ඳක ඇස්තශේන්තුගත
ශතොරතු ස ශමශසා :
ශසෞදි අරාබි
එක්ස්  අරාබි එමීර් රාතය
ටටාර්
ඳහශර්න්
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- 193,000
- 125,000
- 150,000
- 18,000

ටටාර් හි ශවශස ශ්රී කංටාවාසීන් අ ්  ව ටාඩුඩ න්
අතරට නිණතා රම , අර්ධ නිණතා රම , මධයස්ථ මට්ටම,
ලිපිට සවන්,
ගිහ
ශසාධ ටාවන්
ශමන්ම
වවදයව ස,
ගාටාධිටායේව ස,
ඉංජිශන් සවන්,
්රමාා
සමීක්ෂා
සැකසුේට සවන්,
ඳැංකුට සවන්,
නි මුවන්,
ටාර් ාක
ටළම ාටාරව සන්
ාදී වි් තී ශේදීන් ඇතුළ්  ශව වා. එහි
කිසිම භ් ක් ැය ව ඒ අ ජීව්  ශව වාතාවරා ක් ඇය  ශවකා
ය ශඳ වා. මම හිත ධ ධි ට ටටාර්වකට වැඩි කංටාශේ ජීව් 
ශව අ ට ශේ ්ර ්
ඇය  ශවකා ය ශඳ වා. අපි හැම දවසටම
එම සි ලු රටවල් සමඟ ටථා ටරකා කංටාව්  එක්ට කිට්ුම
සේඳන්ධටමක් ඇය  ටර ගන් ට ටටයුතු ටර ය ශඳ වා, ග ස
ටථා ා ටතුමනි.
ග ස ටථා ා ටතුමනි, ඇය වූ ත් ් ව
සේඳන්ධශ න්
ටකාපශ
ශවශස
ශ්රී
කාංකිට න්
ටැළඹීමට් ,
ධ ක්ෂිප්තභ්ාව ට්  ප් වූ ඳවක් ශපශ න් ට ය බුණු ඳව මා ශේ
ග ස සභ්ාවට දන්ව ක ටැමැ් ශතමි. ශටශසා ශවත් , එහි ත් ් ව
ස්ථාවර හා සන්සුන් ඳව ටටාර් හි ඳකධායේන් සහය ට ටර ය ශබ්.
ටටාර් හි පවය 
ව් මන් ත් ් ව ශහාතුශවන් කිසිදු ශ්රී
කාංකිටශ ක් ශහෝ ශ්රී කංටා වයාපාර ටට ඳකපෑමක් සිදුවී ඇය 
ඳවට වාර්තා වී ශ ොමැත.
ග ස ටථා ා ටතුමනි, මාශ උපශදස් පයේදි, 0077 ජුනි 71
වැනි දි ටටාර් හි ශ්රී කංටා තා ාපය වර ා ශ්රී කංටා සංධ ධා
00ට ශ්රී කාංකිට න් .00ටට ්සන් පියේසක් ශදෝහා හි ශ්රී කංටා
තා ාපය  ටාර් ාක ට ටැාවා, මතුව ඇය  ත් ් ව සහ හදිසි
අවස්ථාවටදී අ කගම
ටළ යුතු ක්රි ා මාර්ග සේඳන්ධශ න්
සාට්ඡාා ටළා. මු් , එතුමා ්රටා ක් ටර ය බුාා. මා හිත
ධ ධි ට ශේ සේඳන්ධශ න් ටර ය බූ වැරදි ්රටා ට නිවැරදි
කිරීමක් ටර ය බුාා. අප අය ග ස ත ාධිපය තුමාශ ් , ග ස
අගමැය තුමාශ ්  නිර්ශේ අ කව තා ාපය ව සන්ට දැ කේ දීකා
ය ශඳ වා, ශේ සේඳන්ධශ න් ්රටා ටරන්
ඉස්ශසල්කා
අමාතයාං ශ න් අවසර කඳා ශග ටටයුතු ටරන් කි කා. සෑම
අවස්ථාවටම අප ශේ රටවල් 05්  සමඟ සාට්ඡාා ටරමින් කිසිදු
්ර ් ක් ඇය  ශ ොව ්ටාර ට ටටයුතු ටර ය ශඳ වාන් කි
එට ශේ අවස්ථාශේදී මා වගකීමකින් යුතුව ්රටා ටරන්
ටැමැය න්.

ව් මන් ත් ් ව සේඳන්ධශ න් කිසි ේ සහ ක් ශහෝ උපශදස්
අව ය ේ සෑම ශ්රී කාංකිට කුටම ටටාර්හි ශ්රී කංටා තා ාපය 
ටාර් ාක හා සේඳන්ධ ව ශකස දන්වා ය ශඳ වා. ඒ සාහා පැ
01ම ශසාව කඳා දීමට ටටයුතු ටර ය ශඳ වා. ඒ වාශ ම අශප්
අමාතයාං ශ ්  පැ 01ම වැඩ ටරන් ණතළුවන් ණතේගක න් තුන්
ශද කු ශ ොදවා ය ශඳ වා. වැඩි ටල් ාමට ශපර මා ඒ ගැ
්රසිේධ ටරන් ේ.
ග ස ටථා ා ටතුමනි, ටටාර් රාතය ශකොව ශපොශහොස් ම
රටවලින් එටක් ඳව අප සැකකිල්කට ගත යුතු ව වා ශසාම, 007)
වසශර් එරට ඒට ණතේගක දළ ශේශී නිෂ්පාද
ඇශමයේටා ක
ශඩොකර් 709,000ක් ව වා. ගල්ෆ් සහශ ෝගිතා ටවුන්සක ,
ඳහශර්න්, ශසෞදි අරාබි සහ එක්ස්  අරාබි එමීර් රාතය
ඔවුන්ශ මිත්ර පාර් ්ව ව ඊජිප්තුව සමඟ එක්ව ටටාර් රාතය
සමඟ රාතතාන්්රිට සඳාතා තර ටළ අතර, ගල්ෆ් සහශ ෝගිතා
ටවුන්සකශ තව්  රටවල් ශදටක් ව ඕමා
සහ කුශේට්
අපක්ෂපාතී පිිබශවතක් අ කගම
ටරමින් ටටාර් රාතය සමඟ
අඛඩුඩව රාතතාන්්රිට සඳාතා සහ වාිසත සඳාතා පව් වාශග
ාමට ටටයුතු ටරන්.
ග ස ටථා ා ටතුමනි, 0077 ජුනි 71 වැනි දි ඇශමයේටා ක
එක්ස්  ත පද ශඩොකර් බිලි
70ට වටි ාටමකින් යු්  F15
්රහාරට ශතට් ා ා මිකදී ගැීශේ ගිධ සුමටට අ් සන් තඳ ඳවද
ශේ අවස්ථාශේදී මතක් ටරන්
ටැමැය න්. ඒ තුිබන් අපට
ශපශ
වා දැ ට ය ශඳ
වාතාවරා සුහද ත් ් ව ටට
පයේවර්ත
ශවමින් පවය  ්ටාර . ශේ සේඳන්ධශ න් මීට
වඩා දැ කව්  ටරන් අව ය වුවශහෝ  අප පාර්ලිශේන්තුව
දැ කව්  ටරන් ේ.
මා සි ලුම ග ස පාර්ලිශේන්තු
මන්ත්රීව සන්ශගන් ටා සිසටව ඉල්කා සිටි වා, ශමවැනි ්රටා
ටරමින් රටට තාතයන්තර ්රය ප් ය  එක්ට ශසල්කේ කිරීමක්
ශ ොටර, අශපන් අහකා ට සණු සාක්ෂා්  ටරශග ටටයුතු ටර
ශකස. එශහම ැ්  ේ රටක් ශව කශවන් ශමවැනි ්රටා ටරන්
එපාන් කි
එට මා ටා සිසටව ශේ අවස්ථාශේදී ඉල්කා සිටි වා.
ශඳොශහොම ස්තුය න්.

ගතු ශ්රියානි විවේවික්රෙ ෙහ ජිෂය

(ைொண்புைிகு (திருைதி) ஸ்ரீயொைி விகஜவிக்கிரை)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)
ග ස ටථා ා ටතුමනි,-

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ග ස ශ්රි ානි ධ ශේධ රම මන්ත්රීතුමි .

ගතු ශ්රියානි විවේවික්රෙ ෙහ ජිෂය

(ைொண்புைிகு (திருைதி) ஸ்ரீயொைி விகஜவிக்கிரை)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)
ග ස
ටථා ා ටතුමනි, ග ස
ඇමය තුමාශගන්
සේඳන්ධශ න් ්ර ් ක් අහන් අවසර ඉල්කා සිටි වා.

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

ග ස ටථා ා ටතුමනි, තවද, ශේ රටවක ඳකධායේන් ශ්රී කාංකී
තාය ට න් ශවත ඔවුන්ශ අඛඩුඩ සහ සහය ට ටර සිටි අතර,

(The Hon. Speaker)
ග ස ඇමය තුමා, පිිබතු ස ශදන්

සූදා ේද?

ශේ
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පාර්ලිශේන්තුව

ගතු රවි කුඅානායක ෙහාා

(ைொண்புைிகு ரவி கருைொநொயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
සූදා ේ.

ගතු ශ්රියානි විවේවික්රෙ ෙහ ජිෂය

(ைொண்புைிகு (திருைதி) ஸ்ரீயொைி விகஜவிக்கிரை)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)
ග ස ඇමය තුමනි, ධ ශ ාෂශ න්ම ටටාර් රාතය කි න්ශන් ශ්රී
කාංකිට න් ධ  ාක සංඛයාවක් ශසාව ටර රටක්. ධ ශ ෂ
ා ශ න්
ටාන්තාවන් වැඩි පියේසක් ශසාව ටර රටක්. එම රශට් රැකි ාවක
ශ ශද අ ශ රැකි ාව, ඒ අ ශ ්රක්ෂාව සේඳන්ධශ න්
වගකිව යුතු අමාතයවර ා ධ ධි ට ඔඳතුමා ඒ සේඳන්ධශ න් ේ
තහවු ස කිරීමක් ටර වාද? ඒ වාශ ම -

පන ජ වකටුම්ප ජ ිළිතගතැන්වීෙ

சைர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்டமூலங்கள்
BILLS PRESENTED

සුගතාදාස ජ්ාි ක ක්රීඩා සාර්්තඅය රකාකාකාය
(සාවශ්නධාන) පන ජ වකටුම්පා

சுகததொச கதசிய விமளயொட்டுகள் கட்டிடத்ததொகுதி
அதிகொரசமப (திருத்தம்) சட்டமூலம்
SUGATHADASA NATIONAL SPORTS COMPLEX AUTHORITY
(AMENDMENT) BILL
"7999 අංට 77 දර සුගතදාස තාය ට ක්රීඩා සංකීර්ා අධිටායේ
සංශ ෝධ
කිරීම සාහා වූ ප ්  ශටුමේපතකි.

ප ත

(අමාතය මඩුඩකශ අ කමය  දන්වා ය ශබ්.)"

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
එතුමාශ ්රටා ශ දී ඒ ගැ

සාහන් වුාා.

ගතු ශ්රියානි විවේවික්රෙ ෙහ ජිෂය

(ைொண்புைிகு (திருைதி) ஸ்ரீயொைி விகஜவிக்கிரை)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)
ග ස ඇමය තුමනි, මාස අවසා
ව
ශටොට ඒ හැම
ශසාවට කුශ ම ශගවල්වලින් ඒ අ ශ වැුමප එ තු ස ඳකාශග
ඉන් වා. ශමොටද, දුප්ප්  අ තමන් පිට රට ශසාව ට ගිහිල්කා
ය ශඳන්ශන්. ශේ අ ශ වැුමප් නිසි පයේදි කඳා දීමට අව ය පි වර
ගන් වා ද?

ගතු කථානායකුරො

ිළිතගතන්වන ලද්වද් ක්රීඩා රොායුරො වවනුව ගතු ගතයන්ා
කුඅාි ලක ෙහාා විසිනි.
2017 ජූලි 04වන රඟහුවාදා වද වන වර කියවිය යුුරයයි ද, ්ය
මුද්රඅය කෙ යුුරයයි ද, රදාෙ කාිනක රීකසතනඅ කාරක සාාව
වය මු කෙ යුුරයයි ද නිවයනගත කරන ලදී.
விமளயொட்டுத்துமற அமைச்சர் சொர்பொக ைொண்புைிகு கயந்த
கருைொதிலக்க அவர்களொல் சைர்ப்பிக்கப்பட்டது.
2017 யூமல 04, தசவ்வொய்க்கிழமை இரண்டொம் முமற ைதிப்பிடப்பட
கவண்டுதைனவும் அச்சிடப்பட கவண்டுதைனவும் உொிய துமறசொர்
கைற்பொர்மவக்
குழுவுக்கு
ஆற்றுப்படுத்தப்பட
கவண்டுதைனவும்
கட்டமளயிடப்பட்டது.

Presented by the Hon. Gayantha Karunatileka, on behalf of the
Minister of Sports; to be read a Second time upon Tuesday, 4th July,
2017 and to be printed;
and to be referred to the relevant Sectoral Oversight Committee.

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ග ස ඇමය තුමා.

ගතු රවි කුඅානායක ෙහාා

වපෞද්ගතලික ෙන්ත්රීන්වප පන ජ වකටුම්ප ජ
தனி உறுப்பினர் சட்டமூலங்கள்
PRIVATE MEMBERS' BILLS

(ைொண்புைிகு ரவி கருைொநொயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, එතුමි මා ටළ ්රටා ට ඇවිේටන්
දුන් ා ේ ශේ ්ර ්
අහන් අව ය වන්ශන් ැහැ. මු් ,
එතුමි උ න්දුශවන් ශේ ්ර ්
අහණත නිසා ඒටට උ් තර දීම
මශ යුතුටමක්. ග ස මන්ත්රීතුමි නි, ඔඳතුමි සාහන් ටර
ටාරා සේඳන්ධශ න් කිසි ශසා් ම භ් ශවන් අව යතාවක්
ැහැ. මා හිත ධ ධි ට එශහ අ ට වැඩි ඔඳතුමි භ් ශවකා
ය ශඳ වා. එශහ සිටි අ ට නි මිත ශවකාවට වැුමප් කඳා ගන්
හැකි ාව ය ශඳ වා. දැන් ව තු ස කිසිම ධ ධි කින් එතැ
්ර ් ක් ඇය  ශවකා ැහැ. ්හාර හිඟ ක් ඇය  ශවකා්  ැහැ.
ශේවා සේඳන්ධශ න් මවා පෑමකුන් ය ශඳන්ශන්. ශේටට
ශේ පාක
ඈාා ගැීමක් ටරන් න් හදන්ශන්. ඒ නිසා තමන්
ශේ සේඳන්ධශ න් ්රටා ක් ටශළා. ඔඳතුමි කි
ධ ධි ට
එශහම කිසිදු ්ර ් ක් ඇය  ශවන්ශ ්  ැහැ, වැඩි ටල් න් ට
ශපර ශේ ්ර ්
නිරාටරා ශවකා ඔඳතුමි ශ ඔ ්ර ් ට
සදාටාලිට පිිබතුරක් කැශබ්ධ .

විජ්ය උදාන පදනෙ (සාසනථාගතා කිරීවම්) පන ජ
වකටුම්පා

விஜய உதொன ைன்றம் (கூட்டிமைத்தல்) சட்டமூலம்
WIJEYA UDANA FOUNDATION (INCORPORATION) BILL

ගතු (වවදය) කවින්ද වහනාන් ජ්යව්තධාන ෙහාා
(ைொண்புைிகு
ஜயவர்தன)

(மவத்திய

கலொநிதி)

Hon. Speaker, I move,

“That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the Wijeya
Udana Foundation.”

ගතු සන්දි ජ සෙරසිාහ ෙහාා
(The Hon. Sandith Samarasinghe)

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ග ස අමාතයතුමනි, ශඳොශහොම ස්තුය න්. මීළඟට, ්රධා
ටටයුතු.

கஹஷொன்

(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)

(ைொண்புைிகு சந்தித் சைரசிங்க)

ගතු කථානායකුරො

கவிந்த

විසින් සනිකර කරන ලදී.
ஆகைொதித்தொர்.
Seconded.
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්රශ්නනය විෙසන ලදින් සාා සම්ො විය.
පන ජ වකටුම්පා ඊ රනුකූලව පෙමුවන වර කියවන ලදින්, ්ය
මුද්රඅය කිරීෙ නිවයනගත කරන ලදී.
වා්තාා කිරීෙ සඳහා 47(5) වන සනථාවර නිවයනගතය ය ව ජ පන ජ
වකටුම්පා සොජ් සවිබල ගතැන්වීම් හා සුාසාධාන හා කන්ද උඩර
උුෙය ිළිතබඳ රොායුරො වවා පවරන ලදී.
வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
இதன்படி, சட்டமூலம் முதன்முமற ைதிப்பிடப்பட்டு, அச்சிடப்படக்
கட்டமளயிடப்பட்டது.

சட்டமூலம் நிமலக்கட்டமள இல. 47(5) இன்படி
சமூக
வலுவூட்டல், நலன்புொி ைற்றும் கண்டி ைரபுொிமைகள் அமைச்சருக்கு
அறிக்மக தசய்யப்படுதற்கொகச் சொட்டப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed.
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the
Minister of Social Empowerment and Welfare and Kandyan Heritage
for report.

රුරුදහන්  ආ ාැනැ ජාන් ිළිතබඳ කා්තයාලය
(ිළි ටුවීෙ, පකාපාලනය කිරීෙ සහ ක්තාවය
ටටු කිරීෙ) (සාවශ්නධාන) පන ජ වකටුම්පා
கொைொைற்கபொன ஆட்கள் பற்றிய
அலுவலகம் (தொபித்தலும், நிருவகித்தலும்,
பைிகமள நிமறகவற்றுதலும்) (திருத்தம்)
சட்டமூலம்

OFFICE ON MISSING PERSONS (ESTABLISHMENT,
ADMINISTRATION AND DISCHARGE OF
FUNCTIONS) (AMENDMENT) BILL
වද වන වර කියවීවම් නිවයනගතය කියවන ලදී.

இரண்டொம் ைதிப்பிற்கொன கட்டமள வொசிக்கப்பட்டது.
Order for Second Reading read.

[අ.භ්ා. ..08]

ගතු රනිල් වික්රෙසිාහ ෙහාා (රග්රාොායුරො සහ ජ්ාි ක
්රි ප ජි  හා ක්තිකක ක යුුර රොායුරො)
(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க - பிரதை அமைச்சரும் கதசிய
தகொள்மககள் ைற்றும் தபொருளொதொர அலுவல்கள் அமைச்சரும்)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister
of National Policies and Economic Affairs)
ග ස ටථා ා ටතුමනි, "ප ්  ශටුමේපත දැන් ශදව වර
කි ධ  යුතු "න් මා ශ ෝත ා ටර වා.

ශමම සංශ ෝධ ප ්  ශටුමේපත ඉදියේප්  කිරීමට ශහාතුව
මම පැහැදිලි ටරන් ේ. 007) අංට 71 දර මූලිට ප ් 
ශටුමේපත ඉදියේප්  ටළ අවස්ථාශේදී ධ පක්ෂ සමඟ සාට්ඡාා
ටරකා අපි සංශ ෝධ
කිහිප ටට එටඟ වුාා. ඒ ප ් 
ශටුමේපශ්  ටාරට සභ්ා අවස්ථාශේදී සංශ ෝධ
ඉදියේප් 
කිරීශේදී එට සංශ ෝධ ක් ඉදියේප්  කිරීමට අතපසු වුාා. ඒ
තමන් ග ස බිමල් ර්  ා ට මන්ත්රීතුමා ඉදියේප්  ටළ
සංශ ෝධ . එදා ධ ශ ාෂශ න්ම කිේවා, ශේ ප ත ක්රි ා් මට
ටරන් ට ශපර එම සංශ ෝධ
ඉදියේප්  ටරන් කි කා. ඒ
එටඟ් ව අ කව තමන් අද ශේ සංශ ෝධ ප ්  ශටුමේපත
ඉදියේප්  ටරකා ය ශඳන්ශන්.
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2016 අංට 71 දර අතු සදහන් වූ තැ ැ් තන් පිිබඳා
ටාර් ාක (පිහිුමවීම, පයේපාක
කිරීම සහ ටර්තවය ඉුම කිරීම)
ප ශ්  77. (අ) වගන්ය ශ ශමශසා සාහන් ශව වා. " ේ
සංධ ධා ක් ශහෝ ේ තැ ැ් තකු සමග ඕ.එේ.පී. ට අව ය න්
ශපී
අවස්ථාවට දී තම ටාර් භ්ාර ඉුම ටර ගැීම සාහා
ගිධ සුේවකට ඇතුළ් වීම;" කි කා. එදා අපි එටඟ වුාා, ශේ
ශටොටස ඉව්  ටරන් ට. ශේ සංශ ෝධ ප ්  ශටුමේපත
ඉදියේප්  ටරකා ය ශඳන්ශන් ඒ අරමුා ඉුම ටර ගැීම සාහා ඳව
මම ධ ශ ාෂශ න්ම කි න් ට ටැමැය න්.
ශේ ටාර් ාක ට පැවශර ටාර්
අතු සදහන් වූවන් පිිබඳාව
ශසො ා ඳකකා අදාළ සහය ට නිකු්  කිරීම පමාන්. ශව කිසිම
ඳක ක් ැහැ. අශප් රශට් 7970 ගාන්වක ඇය  වුණු අභ්යන්තර
යුේධ සහ සිධ ල් ශටෝකාහක නිසා ශඳොශහෝ ශදශ කු අතු සදහන්
වුාා. ඒ අතු සදහන් වූ ණතේගක න් ගැ ශසො ා ඳැලීම සාහාන් අපි
ශේ ප ත ශග
්ශේ.
මු්  අපි සමහර අතු සදහන් වූ
ණතේගක න් ශසො ා ග් තාම ඒ ණතේගක ා තමන්ශ ඥාතීන්ට
දැ කේ ශදන් ට එපා කි කා කිේශවෝ , ඒ ඉල්ලීම අ කව ඥාතීන්ට
දැ කේ ශ ොදී සිටීමට ශේ ටාර් ාක ට යුතුටමක් ය ශඳ වා. ඒ
්ටාර ටන් ශේට ක්රි ා් මට ටරන්ශන්.
අතු සදහන් වූ තැ ැ් තන් පිිබඳා ටාර් ාකශ න් අශප්ක්ෂිත
ටාර් , ධ මර්
ක් පැවැ් ශව අතරතුර පැමිිසල්ක අදාළ ව
තැ ැ් තා අතු සදහන් වූ තැ ැ් තකු ඳවට තීරා කිරීමට
අතු සදහන් වූ තැ ැ් තා පිිබඳා ටාර් ාක ට ්රමාාව්  සාක්ෂි
ඇය  අවස්ථාවට දී දක් ට ශ ොමැය  ඳවට වූ සහය ට ක් නිකු් 
කිරීම පමාන්. ඒ සහය ට කඳාදීමට පමාන් ශේ ටාර් ාක ට
ඳක ය ශඳන්ශන්. අතු සදහන් වූ තැ ැ් ශතකු ශකස සකටන්ශන්,
ේ තැ ැ් තකුට අ්  වූ ඉරාම ශහෝ ඔවි සිටි ස්ථා
සාධාරා ශකස ශ ොදන් ා ඳවට ධ  ව
් ාස ටර ක කඳන් ා වූ ද, ඒ
තැ ැ් තා ගා
ශ ොවූ ඳවට සහ අතු සදහන් වූ ඳවට සාධාරා
ශකස ධ  ව
් ාස ටර ක කඳන් ා වූ ද අවස්ථාවටන්. ඒ ණතේගක ාට
අ්  වූ ඉරාම දන් වා ේ ශේ ටාර් ාකශ වැඩ ටටයුතුවකට,
ටාර්
භ්ාර ට අදාළ ශවන්ශන්
ැහැ. අතු සදහන් වූ
තැ ැ් තන්ශ ඥාය ශ කුට අතු ස වාර්තා නිකු්  ටළ යු් ශ් 
0070 අංට 79 දර
මරා ලි ාපදිංචි කිරීශේ (තාවටාලිට
ධ ධිධ ධා ) ප ත ක්රි ා් මට ව ටාක තුළ දී ශහෝ ශරජිස්ාර්
ත රාල්වර ා ධ සින් දක් ට ශ ොමැය  ඳවට වූ සහය ට නිකු් 
කිරීමට අවසර කඳා ශද ශව ්  ේ ීය  ක් ක්රි ා් මට ව
ටාක තුළ දී එවැනි සහය ට නිකු්  කිරීමට පහසුටේ සැකසීශේ
ටාර් සාහා පමිස.
එශහම
ේ, අතු සදහන් වුාා කි ා සහය ට නිකු් 
ටරන්ශන් ඒ ීය  ශදටට අ කව පමාන්. ධ ශ ෂ
ා ශ න්ම එ න්
ශමහි සාහන් ටර ය ශඳන්ශන්. ශව ්  එටම ීය  ක් ටශ්  ව් 
එම සහය ට නිකු්  ටරන්ශන් ැහැ. ධ ශ ෂ
ා ශ න්ම අපරාධ
ගැ ශසො ා ඳකන් ශහෝ ක් දමන් ශහෝ ඳක ක් ශමම
ටාර් ාක ට ැහැ. ඒ ඳක එතැ ට ශ ොශවන් අන්ය . ේකිසි
අපරාධ ක් සිදු වී ය ශඳ වා ේ, ඒ ගැ ශසො ා ඳකන් දැ ට
ීතය කූලක ඳකධායේන් ඉන් වා. ඒ අ ශ යුතුටම තමන් ඒවා
ගැ ශසො ා ඳැලීම. එශහම ේ, ශමහි ටාර්
සීමා ටර
ය ශඳන්ශන් තැ ැ් ශතකු අතු සදහන් වුාාද, ැේද කි ා ශසවීමට
පමාන්. ශම ටරන් වුවම ාන්. ඇන්? අශප් රශට් ධ  ාක
යුේධ ක් ය බුාා. උතුශර් යුේධ ක් ය බුාා; දකුශඩු යුේධ ය බුාා.
ඒවා නිසා අතු සදහන් වූ ණතේගක න් ශඳොශහෝ ශදශ කු ගැ ස්ථිර
තීරා ක් ගන් අපට තවම ඳැයේ ශවකා ය ශඳ වා. එශහම ේ
අපි දැ ගන් ඕ ෑ ඒ ණතේගක න්ට ශමොටක්ද වුශඩු කි ා. ඒ
පවුල්වක අ ටැමැය න්, ඒ අ පිිබඳාව සහය ට ක් කඳා ගන් .
LLRC වාර්තාශේ
ණතේගක න් - තමන්ශ

ධ ශ ාෂශ න්ම කි ා ය ශඳ වා, ඒ
ඥාය න් - ැය  වුාාද ැේද කි ා
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පාර්ලිශේන්තුව

[ග ස රනිල් ධ රමසිංහ මහතා]

දැ ගන්
ෑදෑ හිතවතුන්ට අන්ය  ක් ය ශඳ ඳව. අන් ඒ
අන්ය  රැකීශේ ටාර්
ඉෂ්ට ටරන් න් අප ශම ඉදියේප්  ටර
ය ශඳන්ශන්. එශහම
ැය ව, ශේ පසුපස
න් ව් 
ක්
පවරන් ව්  ඳකාශපොශරෝ තු වන්ශන් ැහැ. ්රක්ෂට අං ශ
ටටයුතු ටළ අශ කු වුා් , එල්ටීටීඊ සංධ ධා ශ සාමාජිට කු
වුා්  ඒ අ පිිබඳාව ක් දම එට ශමහි වගකීමක් ශ ොශවන්.
ශම ට ටරන් ය ශඳන්ශන් එට ටාර් ක්. එ ේ, අතු සදහන්
ශවකා ය ශඳන්ශන් ටවුද කි
එට ශසො ා ඳැලීමන්. ඒට ටරන්
වුවම ාන්. ශමොටද, යුේධ 0009 වර්ෂශ දී අවසන් ශවකා
ය ශ වා. දැන් අපට ශේ සාහා ධ සඳුේ ශසො න් ශව වා. එට
ධ සඳුමක් තමන් ශේ පීඩාව ගැ ශසො ා ඳක එට. අශ ක් එට
තමන්, ශේ ්ර ් වක අවසා ක් දකි එට. We must have a
closure to this. Closure is multifaceted. The closure requires
that we address many aspects, not only a constitutional
settlement, not only the return of lands, but also look at the
people who are missing in different parts of the country and
the remedial action we can take for the families. ඒ පවුල්වකට
අන්ය  ක් ය ශඳ වා. ධ ශ ාෂශ න්ම උතුශර් ය ශඳ එවැනි පවුල්
ගා ාවක් මට මුාගැසී ය ශඳ වා. ඒ අ ශ පවුල්වක එට
ණතේගක කු ඳැගින් ශහෝ අතු සදහන් ශවකා ය ශඳ වා. ශමොටක්ද
සිදු වුශඩු කි ා තවම කි න් ඳැහැ. අපි ඒ ගැ දන්ශන් ැහැ. ඒ
වාශ ම ්රක්ෂට අං ශ 5,000ක් ධ තර ඉන් වා. ඒ ණතේගක න්
ගැ ්  කිසිම සාක්ෂි ක් ැහැ. එශහම ේ, ඒවා පිිබඳාව අපි
අවසා නිගම ක් ඇය  ටරගන් ඕ ෑ. ශේ තුවාක තව්  වැඩි
ටරන් වුවම ා ැහැ. අප ඳකන් ඕ ෑ, "අපි ශටොශහොමද එ ට
සා් තු ටරන්ශන්?" කි
එටන්. "How do we heal this
wound? How do we ensure that we become one nation with
one people?" අන්
එ
ක්රි ා් මට ටරන් න් ශම
ශගශ න්ශන්. සමහ සන් තුළ ශේ පිිබඳා සැට ක් ය බුාා, ක්
දමන්
වා කි ා. ක් දමන්ශන්්  ැහැ. යුද අපරාධ ශචෝද ා
ශගශ න් ව්  ශ ොශවන් හදන්ශන්.
ග ස ටථා ා ටතුමනි, අප මීට අමතරව දැ ට සාට්ඡාා
ටරශග
න්ශන් දකුණු අප්රිටාශේ වාශ සතය ශටොමිසමක් Truth and Reconciliation Commission එටක්- ඇය  කිරීම
ගැ න්. වර්ගවාදි රම ඉදියේප්  කිරීම නිසා දකුණු අප්රිටාශේ
අවු සදු 50ක් ය ස්ශසා - 7918 ඉාකා 7991 ව ටල් - ධ  ාක
යුේධ ක් ය බුාා; අභ්යන්තර යුේධ ය බුාා. ශඳොශහෝ අ - සිධ ල්
සංධ ධා - එ ට ධ  සේධ වුාා. දකුණු අප්රිටාශේ සුදු රත ශඳොශහෝ
ශදශ කු එතැනින් ඉව්  ටළා. සමහර අ අතු සදහන් වුාා.
සමහර අ මැ සාා. යුේධ ය බුාා.
ධ ශ ාෂශ න්ම ධ මුක්ය  හමුදා ගිහින් සුදු තාය ට න්ශ
ස්ථා වකට පහර දුන් ා. ඒ සි ල්ක අවු සදු 50ක් තුළ සිදු වුාා. ඒ
සි ල්ක ගැ ශසො ා ක් දමන්
වා ේ, ඒට සාර්ථට
වන්ශන් ැහැ කි ා ශ ල්සන් මැන්ශඩකා් , හිටණත ත ාධිපය  ඩි
ක්කර්ක් මැය තුමා්  තීරා ටළා. ඒ අ තීරා ටළා, අපි සතය
දැ ගනිමු, ඒ ටාරාා ශසො ා ගන් සතය ශටොමිසමට ඳාර ශදමු
කි ා. අප්  සතය ශටොමිසමක් ඇය  ටළ යුතුද කි ා සාට්ඡාා ටර
තීරා ක් ගන් වා ේ, අප එ ශේ සභ්ාවට ඉදියේප්  ටරන්
ඕ ෑ. සතය දැ ගන් ඕ ෑ. දකුණු අප්රිටාව ්දි රටවක උදාහරා
අරශග තමන් අප ඉදියේ ට න් ඕ ෑ.
ශමහි පසු බිම ගැ න් මා කිේශේ. ඇ් ත ව ශ න් ශේ
සංශ ෝධ
සීමා ශවකා ය ශඳන්ශන් එට වගන්ය  ක් ඉව් 
ටරන් න්. ශේ සි ලු ශද ා ඒ ගැ දන් වා. එශහ්  ශේ ධ වාද ට
සහභ්ාගි ව අ ට් , රටට්  කි න් අපට වුවම ා ශවකා
ය ශඳන්ශන්, ශම
අවසා ටට ශගශ න්
ඕ ෑ ඳවන්.
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අතු සදහන් වූවන්ශ පවුල්වකට අන්ය  ක් ය ශඳ වා, ඒ අ ශ
සාමාජිට න් අතු සදහන් වුාාද, ැේද කි ා දැ ගන් . ඒ
වාශ ම, අපි සි ලු ශද ා ධ සඳුමක් ටරා ගමන් ටරමු.
ධ ශ ාෂශ න්ම අශප් ශමශහයුේ ටමිුමව තාය ට ්ර ්
ගැ
ශඳොශහෝ දුරට එටඟ් ව ටට ඇධ ල්කා ය ශඳ වා. සාට්ඡාා
ටරන් තව ටාරාා කිහිප න් ය ශඳන්ශන්. අද රට ශේ පාක
ව ශ න් ඉදියේ ට න්ශන් එටඟ් ව ක් ඇය  ටර ගන් න්. ශේ
්ර ් අතීත ට දමන් න්. ඒ නිසා ඒ සාහා 007) අංට 71 දර
අතු සදහන් වූ තැ ැ් තන් පිිබඳා ටාර් ාක
(පිහිුමවීම,
පයේපාක
කිරීම සහ ටර්තවය ඉුම කිරීම) (සංශ ෝධ ) ප ත් 
වැදග්  ප තක් ඳව, ීය  ක් ඳව ්රටා ටරමින් මශ වච
ස්වල්ප අවසන් ටර වා.

්රශ්නනය සාාිමමුඛ කරන ලදී.

வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது.
Question proposed.

ගතු දිවන්නන ගුඅව්තධාන ෙහාා

(ைொண்புைிகு திகனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ශමම ප ත 007) සේමත ටළ ඳව ඇ් ත. 007) අශගෝස්තු
මාසශ ග ස ටථා ා ටතුමා එ ට අ් සන් තඳා ය ශඳ වා. ශමම
ටාක පයේ්ඡශේද තුළ ත ාධිපය තුමා ්රක්ෂට ඇමය  ශකස ශේ
ප ත ක්රි ා් මට කිරීමට අදාළ ප් වීේ ටර ය ශඳ වාද, අ් සන්
ටර ය ශඳ වාද කි
එට පැහැදිලි ටර වා ේ අපි ටැමැය න්.

ගතු රනිල් වික්රෙසිාහ ෙහාා

(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)
අපි කිේශේ ශේ සංශ ෝධ
සේමත ටළාට පස්ශසා තමන්
ක්රි ා් මට ටරන්ශන් කි
එටන්.

ගතු දිවන්නන ගුඅව්තධාන ෙහාා

(ைொண்புைிகு திகனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
එශතක් ක්රි ා් මට වන්ශන් ැහැ, ත ාධිපය තුමා අ් සන්
ටශළා ැහැ.

ගතු රනිල් වික්රෙසිාහ ෙහාා

(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)
ැහැ, ශේට ක්රි ා් මට ටරන් කි කා කිේවා. ශමොටද, අපි
එදා පාර්ලිශේන්තුශේදී එටඟ වුශඩු ශේ සි ල්කම සංශ ෝධ
ටළාට පසුව ඒ ගැ ඳකන් න්.

ගතු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

The next speaker is Hon. M.A. Sumanthiran. You
have 15 minutes.
ඊට ්රථම ග ස නිශ ෝතය ටාරට සභ්ාපය තුමා මූකාස
පැමිශා වා ඇය .

ට

රනුරුව ගතු කථානායකුරො මූලාසනවයන් ටව ජ වුවයන්,
නිවයනජ්ය කාරක සාාපි ුරො ගගතු වසල්වම් රවඩසතකලනාදන්
ෙහාා] මුලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு,
ைொண்புைிகு
சபொநொயகர்
அவர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலகவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர்
அவர்கள் [ைொண்புைிகு தசல்வம் அமடக்கலநொதன்]
தமலமை
வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM
ADAIKKALANATHAN] took the Chair.
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ගතු නිවයනජ්ය කාරක සාාපි ුරො

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Hon. M.A. Sumanthiran, you may speak now.
[3.17p.m.]

ගතු ්ම්.ඒ. සුෙන්ි රන් ෙහාා
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Thank you, Mr. Deputy Chairman of Committees, for
this opportunity to speak a few words on this amendment
that has been presented to the House by the Hon. Prime
Minister.
As the Hon. Prime Minister said, this is an important
piece of legislation that the Government brought in. In
respect of the aftermath of the war, there are a number of
things that needed to be done. Truth had to be ascertained,
justice had to be done, reparation needs to be made and
guarantees of non-recurrence had to be ensured. In that
respect, this was one small "baby step", as I said when we
debated the principal enactment last August.
It is a matter of regret that although the Act was
passed in August last year, to this day, it has not been in
operationalized. I am happy that the Hon. Dinesh
Gunawardena clarified that as well. One sees the
amendment that has been now placed before the House
just to remove one Clause, and one sees that that has been
made the apparent excuse for not operationalizing this
very important, yet small step, in the direction of
reconciliation in this country. It is an important step, as
the Hon. Prime Minister himself said, that relatives of
persons who are missing must know the fate of those who
have gone missing. It is a horrendous crime to disappear
people and the Government has taken the second step of
gazetting and bringing in the International Convention for
the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance Bill to make that an offence. One hopes
that also will not be delayed and that will be brought very
soon to this House.
The delay in operationalizing cannot be said to be this
small amendment that the Janatha Vimukthi Peramuna
wanted. Once the Speaker signs a Bill that has been
passed, it becomes an Act and this does not have to be
brought into operation by a Minister. It is in operation.
When the President allocates subjects and functions to
various Ministers, there is a practice of identifying the
different pieces of legislation under different Ministries
and that has not been done. That not being done cannot be
the reason for several steps that could have been taken by
the Act that has actually come into operation with the
signature of the Hon. Speaker.
I was hoping that the Hon. Speaker himself would be
in the Chair when I said this. Being the Chairman of the
Constitutional Council, he could have taken certain steps.
The Constitutional Council has to appoint the
Commission Members for this Office. Now that is a
responsibility of the Constitutional Council. The Minister
has no role to play in that. Therefore, for almost one year,
the Constitutional Council also has delayed being remiss
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in making those appointments. The Minister has certain
functions to perform; where it says, "the Minister shall" that Minister perhaps needs to be identified and until that
identification is done, it may not be possible for the
Minister to perform those functions. But where it is the
responsibility of the Constitutional Council, there need
not have been any delay and I think the Constitutional
Council has failed to appoint those Members of the
Commission and I trust that that will be done without
delay.

There was a question asked about the Minister of
Defence, His Excellency the President. I saw somewhere
recently - I think in a speech he made in Sampur recently
- the President has said, once this Amendment is passed,
he will identify the Minister and gazette it under that
particular Minister. I hope that guarantee will be fulfilled.
Although this Office does not confer civil or criminal
liability on any person, the functions of this Office is a
very serious function; is an important function. It sets in
motion a process through which the next of kin can
actually be satisfied about the fate of the missing person.
It is not enough merely making statements and saying,
"Well, if they are not in detention or they cannot be
found, either they must have left the country or they must
be all dead". That will be a very insensitive way that a
government deals with this serious issue of persons who
have gone missing. There must be a process and I am
glad that this Office is to be set up because this is the
permanent mechanism, a mechanism that the world
recognizes to be the right process through which all
relevant inquiries can be made, so that the relatives can
actually be satisfied that every effort has been taken to
find persons who are missing.
The fear of the security sector in this regard is
unfounded. Persons have been made to disappear not
only by the security forces. It is true that several
surrendered to security forces and thereafter have gone
missing and the Government and the security forces must
bear responsibility towards that and when inquiries are
made, I believe, that will come out. But, over a long
period of time through this protracted conflict there were
others also who were responsible for disappearing people.
At different times, in different places, people knew if
somebody went missing where to go and look for them.
For instance, when the Paranagama Commission held its
sittings in Jaffna, people who gave evidence very clearly
said, “When my son went missing, I went to the EPDP
office and asked, 'Why are you keeping my son there?’
and they gave us assurances, ‘We will release them
soon’”. All of these came in the newspapers. So, there
was a time when disappearances were carried out by the
EPDP. There were times when disappearances were
carried out by several other armed groups in Vavuniya, in
Mullaitivu, in Mannar and in Jaffna. Given periods of
time and places, our people know who carried out these
disappearances. The truth with regard to all of these must
be ascertained; must be brought out.
The LTTE too conscripted people, at least during the
last stages of the war. It may be, some people will not say
it for fear that they will be called, “traitors”. But, these
are facts that are known to our people and one cannot
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පාර්ලිශේන්තුව

[ග ස එේ.ඒ. සුමන්ය රන් මහතා]

hide this. It is important that the truth is brought out. Only
when the truth is brought out, can there be true
reconciliation. So, I urge the Government not to be fearful
to operationalize this Office. It must be done. Everyone
must know as to who did what, so that other steps that we
take towards reconciliation can be meaningful; can be
something that is evenhanded; it cannot be one-sided that
all will take due responsibility of what they have done
during this period.
I want to say a few words with regard to the
Amendment that was brought to the Births and Deaths
Registration Act since the Hon. Prime Minister made
mention of that. We find that although Certificates of
Absence have now been made possible, in actual fact,
people are facing severe difficulties in obtaining these
Certificates of Absence. There is no clarity with regard to
this. People are fearful that if they obtain the Certificates
of Absence, no further inquiries will be made; nothing
can be further from the truth. Certificate of Absence is the
first acknowledgement by the Government that that
person is missing. Thereafter, the fate must be ascertained
and if it is ascertained that the person is dead, then a
Death Certificate can be issued. But the reason why a
Certificate of Absence is issued is so that there can be
certain other remedial measures that can be taken. The
Office of Reparations must come into being and there
must be other consequences with regard to dealing with
property that was owned by the person who was missing,
even marital rights and so on. The persons will benefit if
they have a Certificate of Absence of their next of kin
who has gone missing.
The officials in the District Secretariats and Divisional
Secretariats also seem unaware or not very clear as to the
provisions with regard to the Amendment that was made.
I am told people are being misled with regard to this and I
would like the Government to make clear, even through
advertisements, pronouncements and perhaps through
circulars issued to Divisional Secretaries and District
Secretaries, the true position with regard to the Certificate
of Absence so that our people will not be sent from pillar
to post and will not have to be in a state of not being clear
as to what they should do. Some are told, “Well, if you
obtain this, then no inquiries will be made.” Some are
told, “Only if you get a Certificate of Death, then certain
legal consequences can follow.” So, there is a large
amount of suspicion as to what a Certificate of Absence
can accomplish. I urge the Government to make that
clear.
With regard to operationalizing this Office on Missing
Persons, we do hope that this long delay- I say this is an
unwarranted delay because there was no necessity to wait
for this Amendment. Pieces of legislations are passed in
this House; Bills are passed and made into Acts. They are
amended from time to time for various reasons. Merely
because an Amendment should be made, it cannot be the
reason why that Act should not become operational. This
Amendment removes one Clause where the Office on
Missing Persons was initially, specifically enabled to
enter into contracts with certain entities, but that does not

actually prevent this Office from entering into
agreements, arrangements with any entity. This is a
superfluous provision that is being removed, and that is
why, I think, we will have no objection to this
Amendment.

Thank you.
[3.31 p.m.]
ගතු රවුෆන හර්ම් ෙහාා (නගතර සැලසුම් හා ජ්ල සම්පාදන
රොායුරො)
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம் நீர்வழங்கல் அமைச்சர்)

நகரத் திட்டைிடல்

ைற்றும்

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

Bismillahir Rahmanir Raheem.
Hon. Deputy Chairman of Committees, the Office on
Missing Persons (Establishment, Administration and
Discharge of Functions) (Amendment) Bill though
enacted, had not been put into operation. We heard from
the Prime Minister certain assurances have been given
about the need to bring a closure to the misery of the
people who have had their own kith and kin going
missing during the period of conflict in this country,
particularly, issues relating to the final phase of the war
that ended almost seven - eight years ago, in the year
2009.

Now, it is important for us to bear in mind that the
issues pertaining to the transitional justice agenda, that
we had committed ourselves too, after the Resolution in
October, 2015 in Geneva, has four important limbs. As to
the limbs relating to, we can deal with the Truth and
Reconciliation Commission and an assurance of nonrecurrence and steps to be taken to ensure non-recurrence
of these issues of disappearances and the other is of
course, the establishment of the Office on Missing
Persons. The Hon. M.A. Sumanthiran who spoke before
me very rightly said that that is a very small step towards
the transitional justice programme towards which the
Government has made its commitment. Then, we have
the need to establish the Office for Reparations. Then, of
course, we have the other more controversial judicial
mechanism with a special council and various other
appendages that are required. This particular discourse is
perceived as something that is having a lack of progress
in its implementation. I, as a leader representing a
minority party, cannot run away from the realities. The
culture of impunity and the triumphalist rhetoric that has
persisted in this country ever since the war had been the
cause for the lack of progress.
Now, midway through this Government’s tenure, we
unfortunately are witnessing once again the re-emergence
of the partisan interests come into play. The reemergence of partisan interests and their politics has been
the main cause for these delays. For instance, our
Government itself is comprised of a broad coalition of
several political parties as well as when this broad
coalition came, we also had within us several civil society
organizations which came together to bring about a
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regime change in order to get rid of the disillusionment
and anger that was there among the people particularly as
a result - I mean, there were issues of corruption and
various other issues and we have pledged to go forward
and implement various programmes in order to achieve
those objectives. But, when it comes to issues of
transitional justice, I mean, we have to admit the reemergence of these partisan interests that has now come
into play.
Let us also look at the Hon. Members of the Joint
Opposition here. They form a part of the ruling party
which is on this side and we cannot deny the fact that
there are significantly varying views on the causes of
conflict and also on the economy. So, this is retarding the
progress of an administration and that lack of progress is
also having an impact in our commitments given in
international fora like the United Nations Human Rights
Council. This is something that we cannot run away from
because it has been perceived over a period of time that
our commitments are vague and that we fell short of our
commitments made before the Human Rights
Commission.
Now, we should not forget the fact that we cosponsored the Resolution. Having co-sponsored the
Resolution, the readiness of our Government to commit to
the Resolution in full while taking ownership of its terms
is also important. There has to be a timeline, within which
all these commitments have got to be followed up. Of
course, we can take some respite by the fact that since the
Resolution of October, 2015, there has been a regime
change in the United States as well. The new President
and his team do not seem to be pursuing human rights
agendas in other countries as aggressively as the former
regime. Therefore, there can be some of those hawks who
are looking to renege or to get away from internal
obligations, maybe, hoping that the current US
Administration may look away for a while and that might
give us an opportunity to once again start shifting the
goalpost.
This is where that whatever the Hon. Prime Minister
assured this House becomes very important. He very
clearly said that he wants a closure to the misery of the
parents and the relatives of those people who had gone
missing. Particularly, the implementation or rather the
conduct of the Office on Missing Persons cannot, by
itself, fulfil the requirements without criminalizing
disappearances. It is very important that enforced
disappearances as a crime has to embodied in our penal
statutes; it has to be brought in as a separate statute or as
an amendment to the 100-year old Penal Code. So,
"enforced disappearances" have to be made criminalized
and together with that, we have to have security sector
reforms.
Now, security sector reforms is another issue.

ගතු නිවයනජ්ය කාරක සාාපි ුරො

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, please wind up.
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ගතු රවුෆන හර්ම් ෙහාා

(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

Yes, Sir, I am winding up.

Then, of course, the release of lands is also connected
to all these issues. In the theatre of transitional justice, the
release of lands also comes up. A certain extent of lands
have been released, but then, there are large segments of
land in the Eastern Province which are occupied by Army
and Navy camps. There are very plush hotels that have
been built by the armed forces sitting on lands from
which the people of the area have been earning their
livelihoods. They have lost those lands. In the Eastern
Province, I do not see much of a change. Of course, in
Valikamam North, perhaps some lands had been released
and some other lands are also in the process of getting
released, but then, what is happening to the other lands in
the Eastern Province? For instance, in the Thoppur
village, there is a 10-houses scheme where an Army
camp has been sitting for several years. They moved one
camp, but despite the request, they are keeping the other
camp. I had gone and met the Defence Secretary since he
happened to be my own Secretary once. I am told that he
is coming before the Committee on High Posts today
because he is going to Germany as our next Ambassador.
I had persuaded him several times to look at the
grievances of the people in the Eastern Province, where
large tracts of land have been occupied by the security
forces. Those are private lands, which need not be
occupied by the security forces after the war.
Therefore, I think the setting up of the Office on
Missing Persons alone, Sir, is not going to solve the
problem. We need to follow up on the rest of the pledges
that we have made in Geneva. I would like to bring this
to the attention of the Government through you, Sir, and
conclude my speech.
Thank you.
ගතු නිවයනජ්ය කාරක සාාපි ුරො

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
ඊළඟට, ග ස බිමල් ර්  ා ට මන්ත්රීතුමා, ඔඳතුමාට ධ  ාඩි
75ට ටාක ක් ය ශඳ වා.

[අ.භ්ා. ..1.]

ගතු බිෙල් ර ජනායක ෙහාා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)
ග ස නිශ ෝතය ටාරට සභ්ාපය තුමනි, අතු සදහන් වූ
තැ ැන්තන් පිිබඳා ටාර් ාක (පිහිුමවීම, පයේපාක
කිරීම සහ
ටර්තවය ඉුම කිරීම) (සංශ ෝධ ) ප ්  ශටුමේපත ශදවැනිවර
කි වීම පිිබඳාව ධ වාද පැවැ් ශව ශේ අවස්ථාශේදී මට ට සණු
කීප ක් කි න් අව යතාව ය ශඳ වා. ශේ සංශ ෝධ
සිේධ
වන්ශන් 007) අශගෝස්තු මාසශ 77ව බ්රහස්පය න්දා. එදා ශේ
ප ්  ශටුමේපත ඉදියේප්  ටරණත අවස්ථාශේදී ත තා ධ මුක්ය 
ශපරමුා ධ ධි ට අපි සංශ ෝධ තු ක් ඉදියේප්  ටර ක කැබුවා.
ත තා ධ මුක්ය  ශපරමුා ධ ධි ට අපි ්රය ප් ය ම ව ශ න් ශමම
අතු සදහන් වූ තැ ැ් තන් පිිබඳා ටාර් ාක පිහිුමවීමට එටඟන්.
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පාර්ලිශේන්තුව

[ග ස බිමල් ර්  ා ට මහතා]

ඒ, ශමම ටාර් ාක පිහිුමවීශමන් ධ ධ ධ වටවා කවක අතු සදහන් වූ
ත තාවන්ට යුක්ය  ඉුම ව වා කි
මිථයා ධ  ව
් ාස මත
පද ේ ශවකා ශ ොශවන්. ශේ නිසා යුක්ය  ඉුම වීමට ය ශඳ
ඉඩටඩ සි ට එටක්ව්  ය ශඳ වා කි ා මා ධ  ්වාස ටරන්ශන්
ැහැ. ඒ තැ ට මම ඇධ ල්කා ය ශඳන්ශන් ට සණු මතන්. එශහම
ැය ව අධ  ව
් ාස මත ජීව්  ව නිසා ශ ොශවන්. මු්  ශමශහම
ශහෝ ටාර් ාක ක් පිහිුමවීම අව යතාවක් ශකස අපි දකි වා.
1971දී අතු සදහන් වූවන් පිිබඳාව, 798.දී අතු සදහන් වූවන්
පිිබඳාව වාශ ම 7987 - 7990 ටාක තුළ අතු සදහන් වූවන්
පිිබඳාව ශසවීමට ප්  ටර
කද ශමවැනිම ්ටාරශ
commissionවකට - ටමිුමවකට - ත තා ධ මුක්ය  ශපරමුශඩු
ා ට න් සහ එහි සාමාජිට න් ධ ධ ධ අවස්ථාවන්හිදී සාක්ෂි කඳා
දීකා ය ශඳ වා. අශප් රශට් ධ  ාක යුේධ ක් පැවතුාා. අතු සදහන්
වීේ ධ  ාක ව ශ න් සිදු වුාා. "අවම ව ශ න් යුක්ය  ඉුම ටර
ගන් තැ ක් ශහෝ ය ශඳ වා. ඒ ශව කශවන් උ් සාහ ක් ගන්
ණතළුවන්" කි
ධ  ව
් ාස ශහෝ ඇය  ව නිසා අපි ධ  ්වාස
ටර වා, ශමම ටාර් ාක පිහිුමවන් අව යන් කි කා. එම ප ් 
ශටුමේපතට සංශ ෝධ
තු
ඉදියේප්  ටර
අවස්ථාශේදී
පාර්ලිශේන්තු ක්රි ාවලි ට මන්ත්රී ටඩුඩා මක් සුධ  ාක ව ශ න්
ඳාධා කිරීම නිසා එම සංශ ෝධ තුශ න් ශදටක් මධ සින් ඉදියේප් 
ටර ක කැබුවා.
අද මා ඉදියේප්  ටර සංශ ෝධ
මා මශ ටථාශේදී
ඉදියේප්  ටළා. මධ සින් ඉදියේප්  ටර ක කැබූ ඒ සංශ ෝධ
007)
අශගෝස්තු 77වැනි දි හැන්සාඩ් වාර්තාශේ තී ස අංට 7...
ටශ්  ඉතා පැහැදිලිව සාහන් ටර ය ශඳ වා. "ශේශී ව ශ න්
ශහෝ ධ ශේශී සහ සංස්ථාගත ටර කදුව ශහෝ එශසා ශ ොමැය 
සංධ ධා ක් ශහෝ ේ තැ ැ් ශතකු සමඟ ගිධ සුේවකට එළැඹීමට
ශමම ටාර් ාක ට ය ශඳ අන්ය වාසිටම ඉව්  ටරන් " කි කා
සංශ ෝධ ක් අපි ඉදියේප්  ටර ක කැබුවා. මු්  ඒ ගාක
ශගෝට්ටි මැේශේ එම සංශ ෝධ
හයේ ාටාරව ටාරට සභ්ා
අවස්ථාශේදී ඉදියේප්  ටර ගන් ඳැයේ වුාා.
ග ස නිශ ෝතය ටාරට සභ්ාපය තුමනි, කංටාශේ යුේධ නිසා
අතු සදහන් වූවන්ශගන් ඳවිතර ක් ශදමළ ත තාව. ඊට ටලින්
සිංහක සහ මුස්ලිේ අ අතු සදහන් ශවකා ය ශඳ වා. වැඩිණතර
යුේධශ න් අතු සදහන් වුශඩු ශදමළ ත තාව ඳව පැහැදිලින්. ඊට
අමතරව හමුදා භ්ට න් අතු සදහන් ශවකා ය ශඳ වා. ශදමළ
ත තාව්  අතු සදහන් ශවකා ය ශඳ වා, එල්ටීටීඊ සංධ ධා
පැ් ශතන්. ඒ නිසා යුක්ය  ඉුම කිරීම අව යන්; ශසො ා ඳැලීම
අව යන්; වුශඩු ශමොටක්ද කි කා ශසවීම අව යන්. යුක්ය  ඉුම
කිරීේ පිිබඳා ටාරා අ ව ය ශකස අන්තර්තාය ටටරා
ශවකා ය ශඳ වා. ශේ සංශ ෝධ ඉදියේප්  කිරීශේ අරමුා වු ශඩු
ඒ අන්තර්තාය ටටරා
වැළැක්වීම් , "එන්ජීඕටරා "
වැළැක්වීම් . උතුශර් ත තාවට් , දකුශඩු ත තාවට්  සිදුශවකා
ය ශඳ
එට ධ  ාක ගැටලුවක් තමන්, යුක්ය 
ඉුම කිරීම
ශව කශවන් ශපී සිටි වයාත තාතයන්තර සංධ ධා සහ වයාත
NGO සංධ ධා වලින් යුක්ය  ඉුම කිරීශේ න්ත්රා න්ට සුධ  ාක
ඳාධා සිදු වීම. ඒ ඳාධා ඉව්  කිරීම තමන් ශේ සංශ ෝධ
ඉදියේප්  කිරීශේ අරමුා වුශඩු. එම සංශ ෝධ
ඉදියේප් 
කිරීශමන් පසුව ශේ ටාර් ාක ්රේභ් කිරීමට අව ය ටර ක්රි ා
මාර්ග ගන් ්ඩුක්වට ඕ ෑ තරේ ටාක ක් - මාස හතට
ටාක ක් - ය බුාා. ශේ ්ඩුක්ව තරේ, ශේ රශට් ටළ හැකිව
ය ශඳ සමහර ්රය සංස්ටරා ශ ොටර, අ්  හයේ ්ඩුක්වක් පසු
ගි අවු සදු 70, 75 ටාක තුළ ය බුාාද කි ා මට මතට ැහැ.
ශමොටද, ශේ ්ඩුක්ව දූෂිත න්ට දඬුවේ කිරීම පිිබඳා ්ර ්
ටල්
දාකා, ටල් දාකා දැන් දූෂිත න් ්ඩුක්ව අස්සට ඇධ ල්කා ්ඩුක්ව
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අද hijackශවකා ය ශඳ වා. ශේ ්ඩුක්ව ඇ් තටම ත තාවශ
හන්ශ න් ප්  ශව්ඡච ්ඩුක්වක් මිසක්, ්ඩුක්ශේ තනි තනි
ශේ පාක ඥ ාශ දක්ෂතාව මත, ශේ පාක ශපෞ සෂ මත
ශග ගි සුධ  ාක වැඩ පිිබශවළට ්රය ලක ක් ශකස ඇය  ශව්ඡච
්ඩුක්වක් ශ ොශවන්.

ඇ් තටම ශේ ්ඩුක්ව, කුලි ටම ග්  ්ඩුක්වක්. 0070
මහින්ද රාතපක්ෂ මහ් ත ා ්ඩුක්ව හදා ග් ශ්  ඒ පක්ෂශ
හන්ශ න් ඳව අපි දන් වා. එතුමාශ හන්ශ න් තමන් එදා
්ඩුක්ව හදා ග් ශ් . 7991 වසශර්දී චන්ද්රිටා ඳඩුඩාර ා ට
මැය නි ්ඩුක්ව හදා ග් ශ්  එතුමි ශ හන්ශ න්. එශහම
්ඩුක් ය බුාා. මු්  ශේ ්ඩුක්ව එශහම එටක් ශ ොශවන්.
අපි ශේ ්ර ්
ශක්න්ද්ර ටර ශග
ශේ ්ඩුක්ශේ
ක්රි ාටායේ් ව ග් ශතෝ , රශට් ේ කිසි තාය ට සංහිඳි ාවක්,
තාය ට සමඟි ක්, එට රටක් ඇතුශළා යුක්ය  අවම ව ශ න් හයේ
ඉුම ටර ගන් ණතළුවන් කි
ධ  ්වාස ක් ඇය  ටරන් ඇය 
තරේ අවස්ථා ය බි දී ඒවා ඉතාම ශ ොසැකකිල්ශකන්, හැඟීේ
ධ රහිත ්ටාර ට අ් හයේ ්ඩුක්වක් ධ ධි ට තමන් අපට ශේ
්ඩුක්ව හඳු ා ගන් සිේධ ශවන්ශන්. ශේ ටාර් ාක ්රේභ්
කිරීමට අදාළව ටළ හැකිව ශගොඩක් ශේවල් ්ඩුක්වට ය බුාා.
මම හිත ධ ධි ට ඒ එටක්ව්  ටරකා ැහැ. අපි ඉදියේප්  ටළ
සංශ ෝධ තුශ න් පළමුව එට තමන් අද ශේ ඉදියේප්  ටරකා
ය ශඳන්ශන්. ඒට ්ඩුක්ව පැ් ශතන් එදා පිිබග් තා. එදා
ඉදියේප්  ටරන් ඳැයේ වීම නිසා තමන් අද ශේ අවස්ථාව කැබී
ය ශඳන්ශන්. ඒ සංශ ෝධ
අද ඉදියේප්  කිරීම ගැ අපි සතුුම
ශව වා. මු් , ටාර් ාක ්රේභ් ටරකා වැඩ පටන් ගැීම
්රමාද කිරීම මම හිත ධ ධි ට වැරදින්.

අශ ක් සංශ ෝධ ශදට අ කමත වුණු සංශ ෝධ . ඒ නිසා
මම ඒවා ගැ කි න්
ැවත ශවකාව ගන්ශන් ැහැ, මට ටථා
ටරන් ශකොකු ශවකාවක් ැය  නිසා. ග ස නිශ ෝතය ටාරට
සභ්ාපය තුමනි, යුක්ය  ඉුම කිරීශේ ටාර්
හයේ ට ටර ගන් ් ,
ඒ යුක්ය  ඉුම කිරීශේ ටාර්
ඉුම ටර ගන් ගි ාට පස්ශසා අශප්
රශට් ස්වවරී් ව ට අ ව ය ඳකපෑමක් ටරන්
ධ ධ ධ
තාතයන්තර සහ ශව ්  ටඩුඩා ේ ඉඩටඩ හදා ගන් එට අවම
කිරීශේ අරමුිසන් පමාන් එම සංශ ෝධ ඉදියේප්  ටශළා.
අතු සදහන් වූවන්ශ
ටාර් ාක
පිහිුමවීම පිිබඳාව ඒ
ශමොශහොශ් ්  ශගොඩක් තර්ට මතු වුාා, ශේට ්රිධ ධ හමුදාව පාවා
ශද සැකැස්මක් කි කා. ග ස නිශ ෝතය ටාරට සභ්ාපය තුමනි,
අපි අහකා ය ශඳ ධ ධි ට, ඳක කඳා ගැීම සහ ඳක රැට
ගැීම ශව කශවන් එල්ටීටීඊ සංධ ධා ට ්යුධ දුන් ත ාධිපය ව ස
ශේ රශට් ඉාකා ය ශඳ වා. මම හිත ධ ධි ට ඒ පිිබඳා
ශටොමිෂන් සභ්ා වාර්තා්  ය ශඳ වා. එල්ටීටීඊ සංධ ධා ට ්යුධ,
සිශමන්ය  දීකා ය ශඳ වා. ඒ වාශ ම ඳක කඳා ගැීම
ශව කශවන්, ඳක ට ඒමට ශපර එල්ටීටීඊ සංධ ධා ්  එක්ට
කුමන්ත්රාටාරී ශකස ගිධ සුේ ගහණත අගමැය ව ස ශේ
පාර්ලිශේන්තුශේ දැ ක්  ඉන් වා. ඒ වාශ ම, ඳක කඳා ගැීම
සාහා උතුශර් ත තාව ාන්ද ශද එට වළක්වන් එල්ටීටීඊ
සංධ ධා ට ශටෝටි ගාන් සල්ලි ණතදණත ත ාධිපය ව ස්  ශේ රශට්
ඉාකා ය ශඳ වා. දැන් ඒ ශගොල්කන් ත ාධිපය ටේ
ැතුව
පාර්ලිශේන්තුශේ ඉන් වා. තමන්ශ
ඳක
රැට ගැීම
ශව කශවන් හමුදාව පාවා ශදන් ඕ ෑ ේ හමුදාව පාවා දීණත
අවස්ථා වාශ ම, ශව ඕ ෑම ශේවල් ටරණත අවස්ථා ය ශඳ වා.
ශේ ප ්  ශටුමේපත ඉදියේප්  ටර ශටොට ධ තරක් හමුදාව
පාවා ශද වා, රා ධ  සවන් පාවා ශද වා කි
තර්ට මතු
ශව නිසාන් මම ශේ ට සණු කි න්ශන්. ඒ පාවාදීේ මීට ටලි ක් 
ශගොඩක් ශවකා ය ශඳ වා. මු් , ශේ ්ඩුක්ව සේඳන්ධව මට
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කි න් ය ශඳන්ශන් ශේටන්. තමන්ශ ත ග්රහා වළක්වන්
0075 ත වායේ මාසශ 08 ව දා රාත්රී හමුදා කුමන්ත්රා ක්
ක්රි ා් මට වුාා කි
එට, ක්රි ා් මට ටරන් සැකසුේ
ටරකා ය බුාා කි
එට ශේ රශට් ශඳොශහෝ ශද ා දන් ා
ට සාක්. ඒ සේඳන්ධශ න් වර්තමා මුදල් අමාතයවර ා ටරණත
ලිඛිත පැමිිසල්කක් ය ශඳ වා. තමන්ශ ත ග්රහා වළක්වන්
හමුදා කුමන්ත්රා ක් වුාා කි කා වර්තමා මුදල් ඇමය වර ා
කි
එට ගැ ව්  පරීක්ෂා ක් ටරන් වුවම ාවක් ැය 
්ඩුක්වක් හමුදාව දඩ ේ ටර වා කි කා ශේ ප තට ධ  සේධ
වීමට තර්ට ක් හද එට ශඳො සවක් කි කාන් මම කි න්ශන්.
හමුදාව්  එක්ට ශේ ්ඩුක්වට ්ර ් ක් හදා ගන් ඕ ෑ ේ
එතැ ශහොා ටාරා ක් ය ශඳ වා. මු්  අක් ගාශන් ඒටටව් 
උ න්දු ශවන්ශන් ැහැ. ඒ නිසා, හමුදාව දඩ ේ ටරන් තමන්
ශේ ටාර් ාක හදන්
න්ශන් කි කා තාය වාදී අර්ථශ න් තර්ට
මතු කිරීශේ පද මක් ැහැ.

"TRC ධ සින් අපරාධවකට හා මා ව හිමිටේ අහිමි වූවකුට
ශහෝ පවුකටට වසරටට US Dollars .500 ඳැගින් වසර හ ක්
ශගව
ශකස නිශ ෝග ටශළා .
මු්  අවසා ශ අපරාධ
ධ න්දිත න් 07,000ටට පමාක් ශගව කදී. එශමන්ම TRC
නිර්ශේ ක්රි ා් මට කිරීම මුළුමනින්ම පාශහා අ් හැරී ඇය  ඳව
ඳවිතර ටශ අදහස වී ය ශබ්."

අපි ඉතාම වගකීශමන් ශේ ට සණු කි වා. ශ්රී කංටාශේ යුද
හමුදාව ක්රි ා් මට වන්ශන් රශට් ීය  ටට අ කව; යුද හමුදා ප ත
අ කව. යුද හමුදා ප තට අ කව ටටයුතු ටරණත අ ට ශේ ටාර් ාක
පිහිුමවීශමන් ්ර ් ක් ශවන්ශන් ැහැ. යුද හමුදා ප තට පිටින්
ක්රි ා් මට වුණු අ ට දඬුවේ කැබීමක් ධ  යුතුන්. ඒශටන් රට
පාවා දීමක්ව් , ශව ශද ක්ව්  ශවන්ශන් ැහැ. ශමොටද අපි
එශහම කි න්ශන්? 7987-7990 ටාකශ වුණු ශේවල් ශේ රශට්
ත තාව දන් වා; අපි්  දන් වා. ඊට ටලින් වුණු ශේවලු් 
දන් වා. මම ඉතා වගකීශමන් කි න් ටැමැය න්, ශමතැ දී
ඇ් තටම සිදු වන්ශන් හමුදාව පාවා දීමක් ශ ොශවන් කි
එට.
ශමතැ දී සිදු වන්ශන්, 'වුශඩු ශමොටක්ද' කි කා ශහො
එටන්.
ශමොටද, එල්ටීටීඊ සංධ ධා ්  දහස් ගාන් ශදමළ ත තාව,
ශව ්  සංධ ධා වකට අ ්  ශදමළ ශේ පාක
ා ටශ ෝ
සුධ  ාක ්රමාා ක් අතු සදහන් ටරකා ය ශඳ නිසා.

ග ස නිශ ෝතය ටාරට සභ්ාපය තුමනි, ඊට පසුව මම කි න්
ටැමැය න් චිලී රට ගැ . අපි ටවු ස්  දන් වා, "පිශ ෝශච" කි
ඝාතට ා ටශ්  CIA සංධ ධා
මැදිහ්  ශවකා - අද කංටාව් 
එක්ට ්රක්ෂට ගිධ සුේ ගහන් ඉන් ඇශමයේටාව සමඟ- චිලී
රශට් ාන්දශ න් ප්  වුණු ්ඩුක්ව ධ  ා ටළා. එහිදී කක්ෂ
ගා ක් ත තාව මැ සවා; 10,000ක් ධ තර අතු සදහන් ටළා. ඒ
චිලී රට පිිබඳා වාර්තාව අ කව්  අද ය ශඳ ත් ් ව තමන්,
"පර්ශ ෂා ටටයුතු ඉතාම දුර්වකන්, දඬුවේ දීම බින්දුවන්" කි
එට. චිලී රට ග් ශතෝ , එට හමුදා ටර් ල්වර කුට ධ තරන්
දඬුවේ දීකා ය ශඳන්ශන්.

ග ස නිශ ෝතය ටාරට සභ්ාපය තුමනි, මට ශගොඩක් ශකොකු
ශේකාවක් කැබී ැය  නිසා මම ඊළඟට ශටටිශ න් ශේ ට සා
කි න් ටැමැය න්. රටට ඇය වුා ශේ වාශ ්ර ් වකට පස්ශසා
ශේ ශකෝටශ අතු සදහන් වීශේ ශටොමිෂන් සභ්ා ගා ාවක් ප් 
ටරකා ය ශඳ වා. එට රටක් තමන් දකුණු අප්රිටාව. දකුණු
අප්රිටාශේ Truth and Reconciliation Commission එට ගැ
තරේ ටථා වුණු ශව ්  Truth and Reconciliation Commission
එටක් ැහැ. අග්රාමාතය රනිල් ධ රමසිංහ මැය තුමා ඒ ගැ ් 
කිේවා. මු්  මම හිත ධ ධි ට ශේ ්ඩුක්ව ධ තර Truth and
Reconciliation Commission එට සේඳන්ධව untruths කි
්ඩුක්වක් ැහැ. ශේ ්ඩුක්ව ප්  වුණු දවශසා ඉාකා Truth and
Reconciliation Commission එට ගැ ටථා ටර වා. දැන්
්ඩුක්ශේ අවු සදු ශදටහමාරක් ඉවරන්. තමුන් ාන්ශසාකා කි ණත
අසතය ගැ
ශසො න් , 0000න් පස්ශසා තමුන් ාන්ශසාකාට
හදන් ශවන්ශන් "untruth" පිිබඳා Commission එටක්! මට
ඒ පිිබඳාව ධ ස්තර ශගොඩක් කි න් ණතළුවන්. මු්  ශවකාව
ැහැ.
දකුණු අප්රිටාව ශේ Commission එට ප්  ටළා, 79)1 සිට
7990 දක්වා වූ ට සණු ශසො ා ඳකන් . දකුණු අප්රිටාශේ වර්ා
ශේදවාද ය බුාාට ඒට ීය ගත ටශළා 79)1දීන්. ග ස නිශ ෝතය
ටාරට සභ්ාපය තුමනි, ඒ Commission එශටන් ශගොඩක් ශේවල්
ශසො න්
ශපොශරොන්දු වුාා. දකුණු අප්රිටා ක සතය හා
්රය සන්ධා ශටොමිසම ටශ්  මූලිට ව ශ න් ටාර් ාක හතරක්
පිහිුමවන් තීන්දු ටළා. ඒ තමන්, මා ව හිමිටේ උල්කංඝ
ධ ේ
පිිබඳා ටමිුමව, ක්ෂමා ටමිුමව, වන්දි හා ණත  ස් ථාප ටමිුමව
සහ අධිටරා ටටයුතු පිිබඳා ටමිුමව. ඒ Commission එශක්
වාර්තා පිිබඳාව 0071දී දකුණු අප්රිටා ක පාර්ලිශේන්තුව ධ සින්
ඉදියේප්  ටර
කද වාර්තාවකින් අපි කඳා ග්  සාරාං
ය ශඳ වා. එහි ශමශසා ය ශඳ වා.

ඒ, දකුණු අප්රිටාශේ. ඊට පස්ශසා ශගෝතමාකාව. ශවකාව ැය 
නිසා මම ධ ස්තර කි න් ටැමැය  ැහැ. ඒ රශට් වාර්තාව අ කව් 
අවසා ට කි න් ණතළුවන් ශේ ශේටන්. ශගෝතමාකාශේ කක්ෂ
ශදටක් මිනිස්සු රතශ හමුදා සහ CIA සංධ ධා ශ මැදිහ් වීම
මත ඝාත
වුාා. ඒ ගැ ශහො න් ශගෝතමාකාව ප්  ටළ
ශටොමිසම ගැ ඳැලුවාම්  ය ශඳන්ශන් ශමොටක්ද? ඒ ය ශඳ
ත් ් ව තමන්, ''නිර්ශේ ක්රි ාවට ැංවීම අය 
දුර්වක හා
මන්දගාමී ව අතර, ධ  ාක මුදල් හිඟ ටට මුවිා දී ය බීම.''

ඊළඟට, එල් සැල්වශදෝර ! ඒ වාර්තාව්  මා ළඟ ය ශඳ වා.
"උමතුශේ සිට ඳකාශපොශරෝ තුව දක්වා"; "From Madness to
Hope: The 12-Year War in El Salvador" කි
වාර්තාව අ කව
එල් සැල්වශදෝර ශමවැනි ඝාත සේඳන්ධශ න් ශසො න්
ටමිුමවක් ප්  ටළා.
එහි එට ශ් මාවක් ය ශඳ වා. මම එ කි වන්

ටැමැය න්:

"සාම ශගොඩ ැඟි හැක්ශක් යුේධ ශව කශවන් සටන් ටළ
සටන්ටාමීන්ටම ."

ඒ ශ් මාව ඔස්ශසා තමන් ඒ ටමිුමව ශගොඩ ඟා ය ශඳන්ශන්.
යුේධ ට හවුල් වුණු පාර් ව
් ්  හවුල් ටර ශග තමන් සාම
ශගොඩ ඟන් ඕ ෑ කි
මත ට ඔවුන් ගි ා. මු්  ඒශක්් 
අවසා ්රය ලක ශේටන්:
"ශටොමිසශේ වාර්තාව නිකු්  වී අද ව ධ ට වසර 00ක් ගත වී
ය බුාද මර්ද ට ශගොදු ස වූ අ ශව කශවන් සිදු වූ
සාධාරා ක් ශ ොමැත."

ඊළඟට ්ර්තන්ටි ාව! ්ර්තන්ටි ාව! එශහමන්. CIA උදවු
මත ්ර්තන්ටි ාශේ ඒටාධිපය  හමුදා ්ඩුක්වක් හැදුවා. ඒට
797) සිට 798. දක්වා ය බුාා. එදා මිනිස්සු 10,000ක් අතු සදහන්
ටළා. ඒ ගැ ශහො න් Commission එටක් පිහිශටේවා. මු් 
අපරාධට සවන්ට දඬුවේ කැබී
ැහැ.
ඒ නිසා මම ඉතා
වගකීශමන් කි න්ශන් ශේ ටාරා න්. අශප් රශට් පිහිුමව ශේ
ටාර් ාක එශහම එටකු්  ශ ොශවන්. මු්  ශපොදුශේ ශකෝට
ණතරාම පිහිුමවණත ශමවැනි ටාර් ාකවලින් අපරාධට සවන්ට දඬුවේ
දීකා ැහැ. ඒට තමන් ශකොකුම අපරාධ . මු්  ඒට තමන්
සතය . ඒට fact එටක්. මු්  ශේ හැම Commission එටකින්ම
ශව්ඡච ශහොා ශද ක් ය ශඳ වා. ශේ රට ඔක්ශටෝම මැේශේ,
ශඳො සව, වංචාව ඔක්ශටෝම මැේශේ එට ශහොා ශද ක් ය ශඳ වා.
ඒ ශේටන්. තමන් EPDP සංධ ධා ශ වුණු නිසා, තමන් TELO
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[ග ස බිමල් ර්  ා ට මහතා]

සංධ ධා ශ වුණු නිසා, තමන් TULF එශක් වුණු නිසා එල්ටීටීඊ
සංධ ධා ශ හියේහැර ට කක් වුශඩු ශටොශහොමද කි කා තමන්ට
වුණු ටරදර ගැ කි න් ඒ මිනිසුන්ට අවස්ථාවක් දීකා ය ශඳ
එට.
ැ්  ේ ශ්රී කංටා හමුදාව නිසා, ඒටට සේඳන්ධ ශව ් 
ටඩුඩා ේ නිසා තමන්ට සිේධ ව ටරදර, හියේහැර, අපරාධ
ශමො වාද කි කා කි න් අවස්ථාවක් කැශඳ වා. එතශටොට
තමන්ශ ්ර ් ටට ්ඩුක්වක් ඇවිේ ටන් ශද වා කි
ධ  ව
් ාස ඥාතීන්ට කැශඳ වා.
ග ස නිශ ෝතය ටාරට සභ්ාපය තුමනි, ශේ Commissions හැම
එටටම ශමොටක් හයේ සාර්ථට් ව ක් ය ශඳ වා ේ, එම
සාර්ථට් ව ඇය  වී ය ශඳන්ශන් "තමන්ට අසාධාරා ක් වුාා,
තමන්ට ටරදර ක් වුාා" කි
එට රාතය මට්ටමින් පිිබශග
ය බීම නිසාන්. ශේ Commissions පශහන් හතරටදීම රශට් අලු් 
ත ාධිපය වර ාට, ශේ Commission එට පිහිුමව ශවකාශේ සිටි
ත ාධිපය වර ාට නිර්ශේ ක් ටරකා ය ශඳ වා, "ඒ සිදුවුණු
අපරාධවකට තාය ශ න් සමාව ගන් " කි කා. ඒට ටරණත
ත ාධිපය  ශ ොශවන්, ඊට පස්ශසා ්ණත ත ාධිපය . සමහර ධ ට ඊට
අවු සදු 05ටට පස්ශසා ්ණත ත ාධිපය ට කි කා ය ශඳ වා,
"ධ න්දිත න්ට සිදුවුණු අපරාධ පිිබඳාව සමාව ගන් " කි කා.
ඒට නිසා ශේ ක්රි ාවලිශ ය ශඳ ්රශ ෝත
වන්ශන් ඔන් ඔ
තුවාකශ ය ශඳ
දුට ධ ශමෝච
ටර ගන්
අවස්ථාවක්
කැබීමන්. මු් , ශමතැ දි අපි දකි ශද ක් ය ශඳ වා. වර්තමා
්ඩුක්ව ඒ වන්දි කඳා දීශේ ක්රි ාවට අදාළ ටාර් ාක පිහිුමවූවාට
ඒට ක්රි ා් මට වන්ශන්්  ැහැ. ශගවල් )5,000ක් හදන්
ය ශඳ වා. මි් තල් වයාපාර ට පගාව දීකා ශගවල් හදන් ගි
නිසා දැන් එම ශගවල් ටිට හැශදන්ශන් ැහැ. [ඳාධා කිරීමක්] මට
ධ  ාඩි ශදටක් ශදන් , ග ස නිශ ෝතය ටාරට සභ්ාපය තුමනි. එම
නිසා දැන් ශගවල් )5,000ක් තඳා ),500ක්ව්  ැහැ; ශමොටක්ව් 
ැහැ. අතු සදහන්වූවන් පිිබඳාව ශසවීශේ ටටයු් ත සිේධ
වන්ශන්්  ැහැ. දැන් ඊට අදාළ ටාර් ාක පිහිශටේවාමව්  ඒට
වුශාෝ  ශහොාන්. අවසා ශ සිදුව ශේ ශමොටක්ද? අවසා ශ
සිදු ව ශේ තමන්, ශේට මත ැවත වතාවක් තාය වාදී ධ ධි ට වැඩ
ටරන් උතුශර් ශේ පාක පයේසර හැදීම.
අද උතුශර් පැහැදිලි ශේ පාක
ශඳදීමක් ඇය  ශවකා
ය ශඳ වා. අපට ඒට ශපශ
වා. එතශටොට ඒ අන්තවාදී
ටඩුඩා මට අවස්ථාවක් එ වා. ශමොටක්ද? "අපි කිේවා ශන්,
ශමො ව්  ශවකා ැහැන් කි කා" කි න් අවස්ථාවක් එ වා.
එතශටොට ටීඑන්ඒ මන්ත්රීතුමන්කාට ශමොටද ශවන්ශන්? ඒටට
count ටරකා, ඊළඟට ශදමළ මිනිස්සුන්ශ ාන්ද ගන්
ේ,
ධ  ශන්ෂ්වරන්ට වඩා ශදමළටමක් ශපන්වන් ඔඳතුමන්කාට
සිේධ ව වා. ඒට ශන් ශවන්ශන්. [ඳාධා කිරීමක්] ැහැ, එශහම
ටශළා ැහැ. දැන් ශේ ධ ධි ට ්ඩුක්ව ශේ ත් ් ව ශ ොසකටා
හැර ගිශ ෝ  ශවන්ශන් එශහමන්. සුමන්ය රන් මන්ත්රීතුමාට සිේධ
ව වා, ධ  ශන්ෂ්වරන්ට වඩා ශදමළ කි කා ශපන්වන් . ශමහි
වගකීම ය ශඳන්ශන් ්ඩුක්වට. ඔඳතුමන්කාට්  වග කීමක්
ය ශඳ වා. මු් , ්ඩුක්වට තමන් වැඩි වගකීම ය ශඳන්ශන්.
ග ස නිශ ෝතය ටාරට සභ්ාපය තුමනි, අවසා ව ශ න් මා
තව්  ට සාක් කි න් ටැමැය න්. ශේ දවස්වක අශප් රශට්
තාය වාදී ටථාවක් පැය ර
නිසා මම ඉතා වගකීශමන් ශේ
ට සා පිිබඳාව කි න් ටැමැය න්. ශමම ශතොරතු ස මම ඊශ
මශ Facebook page එශටන් ග් ශ් . ඒශක් share ව වා, ධ ධ ධ
තාය වාදී, ්ගේවාදී හියේහැර සිේධ ව වා කි කා. තාය වාදී ්රටා
සේඳන්ධව පැමිිසලි 07ක් කැබී ය ශඳ වා , ඒ වාශ ම පහර දීේ
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පිිබඳාව පැමිිසලි 71ක් කැබී ය ශඳ වා , ඒවාට අදාළව
පහශළොස්ශදශ කු අ් අඩංගුවට අරශග
ය ශඳ වා , ශේ
පහශළොස්ශද ාශගන්, ශදොශළොස්ශදශ කු සිංහක , ශදශදශ කු
මුස්ලිේ , එක් ශටශ කු ශදමළ , තාය වාදී ්රටා
ටළ
ශේ පාක
ා ටශ ෝ සහ ්ගේවකට සේඳන්ධවූවන් වැනි අ
සේඳන්ධශ න් ශව ම පැමිිසලි 07ක් ය ශඳ වා කි කා
ශපොලිස් මාධය ්රටා ටතුමා ේ සංඛයා ශල්ඛ ්රමාා ක්
ඉදියේප්  ටළ ්ටාර ්  මම දැක්ටා.
ග ස නිශ ෝතය ටාරට සභ්ාපය තුමනි, මශ Facebook page
එශටන් මා කඳා ග්  ශමම ශල්ඛ
ඔඳතුමාශ අවසර ඇතුව
මම සාාගතා* ටර වා.
ශමහි "අද බුදු පිිබම, ශහට ශේසු පිිබම, ශේටද අශප්...."
 කශවන් වැකි කිහිප ක් සාහන් ටරමින්, ටඩණත බුදු පිිබම
කිහිප ට photos පළ ටර ය ශඳ වා.

ගතු නිවයනජ්ය කාරක සාාපි ුරො

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
ග ස මන්ත්රීතුමනි,-

ගතු බිෙල් ර ජනායක ෙහාා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)
මට ධ  ාඩි ක් ශදන් , ග ස නිශ ෝතය ටාරට සභ්ාපය තුමනි.

ගතු නිවයනජ්ය කාරක සාාපි ුරො

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, you have already been given two more
minutes.
ගතු බිෙල් ර ජනායක ෙහාා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)
ග ස නිශ ෝතය ටාරට සභ්ාපය තුමනි, මම ඉක්මනින්ම
අවසන් ටර වා.

එතශටොට ශේ ය ශඳන්ශන් ටඩ කද බුදු පිිබමවක පින්තූර
කිහිප ක්. මම මීට ටලින් ඉාකාම ශේ ්ර ්
ගැ දිගටම
ශසො මින් සිටිශ . ශපොලිස් මාධය ්රටා ටතුමාශගන් මම අහකා
ඳැලුවා, පහර දීේ අවස්ථා 71න් ්ගමිට ස්ථා වකට පහර දීේ
ය ශඳ ඒවා ශමො වාද කි කා. එතශටොට එතුමා කිේවා, "මුස්ලිේ
සිේධස්ථා තු ටට ේ පහරදීේ පිිබඳා ශතොරතු ස ය ශඳ වා"
කි කා. ඊට පස්ශසා මම ඇවිවා, ශඳෞේධ සිේධස්ථා එටටට හයේ,
ශපෞරාිසට උ සම ටට හයේ හානි ටළා කි කා පැමිිසල්කක්
කැබී ය ශඳ වාද කි කා. ග ස නිශ ෝතය ටාරට සභ්ාපය තුමනි,
එතශටොට ශපොලිස් මාධය ්රටා ට සාහන් ට ළ ශේ තමන්, "එටදු
පැමිිසල්කක්ව්  කැබිකා ැහැ"න් කි
එට. මු් , දැන් ශේවා
ධ  ාක ව ශ න් Facebook එශක් share ව වා. එම නිසා මම
ඉතාම් ම වග කීශමන් ශේ පාකට න්ශගන් ඉල්කා සිටි වා,
්ඩුක්වක් ව ශ න් අක් ගාශන් මාස ටට වතාවක් ශේ
තාය වාදී, ්ගේවාදී සිේධීන් සේඳන්ධශ න් වාර්තා ටර ශේවල්
පිිබඳාව ශේශක් සතය ශේටන්, අසතය ශේටන් කි කා ේ කිසි
පැහැදිලි කිරීමක් ටරන් කි කා.

—————————
* ුලසනාකාලව ාබා ඇා.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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තමුන් ාන්ශසාකාශ ශේ පාක වුවම ාව්  එක්ට දැන්
අපට ශපශ
ධ ධි ට සමහර ඇමය ව සන්ශ සමහර තාය වාදීන්
දැන් පි කේ ගහන් පටන් ශග ය ශඳ වා. එම නිසා අපි ශේ
සංශ ෝධ ප ්  ශටුමේපතට සහශ ෝග කඳා ශද ගමන්,
අශප් රටට තාය වාද තව්  අව ය ැහැ, තාය ට සමඟි ඇය 
කිරීම ශව කශවන් ්ඩුක්වක් ව ශ න් තමන්ශ වගකීම ඉුම
ටරන් දැන්ව්  ඇප ටැප ශවන් කි කා ඉල්කා සිටිමින් මශ
ටථාව අවසන් ටර වා.
[பி.ப. 4.02]

ගතු වසත. කාද්ත ෙසනාාන් ෙහාා

(ைொண்புைிகு கொ. கொதர் ைஸ்தொன்)

(The Hon. K. Kader Masthan)
பிஸ்ைில்லொஹிர் ரஹ்ைொனிர் ரஹீம்.
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்ககள,
இலங்மகயில் 30 வருட யுத்த கொலத்தில் கொைொைற்
கபொனவர்கள் பற்றிய விவகொரங்கமளக் மகயொள்வதற்கொக
நிறுவப்பட்டுள்ள அலுவலகம் பற்றிய திருத்தச் சட்டமூலம்
ததொடர்பொன
விவொதத்தில்
கலந்துதகொண்டு
ஒரு
சில
கருத்துக்கமளத் ததொிவிப்பதற்கு அவகொசம் தந்தமைக்கு
முதலில் உங்களுக்கு நன்றிமயத் ததொிவித்துக்தகொள்கின்கறன்.
கொைொைல் ஆக்கப்பட்கடொர் ததொடர்பொக வவுனியொ, ைன்னொர்,
முல்மலத்தீவு, கிளிதநொச்சி கபொன்ற ைொவட்டங்களில் கடந்த
126 நொட்களொகத் ததொடர் சுழற்சிமுமறப் கபொரொட்டங்கள்
நமடதபற்று
வருகின்றன.
நொங்கள்
அவர்கமளச்
சந்திக்கும்தபொழுததல்லொம், "இறுதி யுத்தத்தின்கபொது நொங்கள்
வவுனியொமவ கநொக்கி வரும்கபொது, இரொணுவத்தினொிடம்
மகயளிக்கப்பட்ட எைது பிள்மளகள் எங்கக? எங்களுமடய
கைவன்ைொர்
எங்கக? எைது உறவினர்கள் எங்கக ? ”
என்றுதொன் எங்களிடம் ககட்கின்றொர்கள். அந்த நிமலமைதொன்
அவர்கமள ைிகவும் ைனகவதமனயில் ஆழ்த்தியிருக்கின்றது.
எனினும்,
இன்றுவமர
இந்த
நல்லொட்சி
அரசொங்கம்
இதுததொடர்பில்
எந்தவிதைொன
முடிவுகமளயும்
ததொிவிக்கொதமையினொல்தொன்
அவர்கள்
கபொரொட்டத்தில்
இறங்கியிருக்கிறொர்கள். வட ைொகொைத்துக்கு வருமகதந்த
ஜனொதிபதி அவர்களும் அமைச்சர் களும் அந்த ைக்கள்
பிரதிநிதிகமளச்
சந்தித்தகபொதிலும்,
தங்களுக்கு
இதுததொடர்பில் எந்தவிதைொன பதிலும் கூறப்படவில்மல
என்பதுதொன் அவர்களுமடய அடுத்த குற்றச்சொட்டொகும்.
குறிப்பொக, கொைொைல் ஆக்கப்பட்கடொருக்கொன அலுவலக
ைொனது வடக்கு
ைற்றும்
கிழக்கு ைொகொைங்களிலுள்ள
அமனத்து ைொவட்டங்களிலும் அமைக்கப்பட கவண்டும்.
இன்று அப்பிரகதசங்களில் இருக்கும் சில அரச திமைக்
களங்களில் தைொழிப் பிரச்சிமன பொொிய பிரச்சிமனயொகக்
கொைப்படுகின்றது. அவர்கள் தங்களது தசொந்த தைொழியில்
கருத்துக்கமளக்
கூறுவதற்கு
அங்கு
தைொழியொற்றல்
உள்ளவர்கள் நியைிக்கப்படுவதில்மல. இந்தக் குமறபொடுகள்
நிவர்த்திக்கப்பட்டு, நல்லொட்சியில் தவளிப்பமடத் தன்மை
கயொடு விசொரமைகள் நிகழக்கூடிய விதத்தில் இந்தக்
கொொியொலயங்கள் அமைக்கப்படகவண்டும்.
நொட்டில் நல்லொட்சிமய உருவொக்க அரசு முன்தனடுக்கும்
சில அதிரடி நடவடிக்மககளினொல் சில இனவொதச் சக்திகள்
இன்று கதிகலங்கியுள்ளன. அவர்களது இனதவறி, அப்பொவிச்
சிறுபொன்மை
ைக்கள்
ைீதொன
தொக்குதல்களொக
இன்று
ைொறியுள்ளது. தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர்
அவர்ககள, கடந்த கை ைொதம் சர்வகதச தவசொக் வொரத்மதத்
ததொடர்ந்து சுைொர் 20க்கும் அதிகைொன முஸ்லிம் வியொபொர
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நிமலயங்களும்
ைஸ்ஜித்களும்
தொக்கப்பட்டுள்ளதொகப்
தபொலிஸ் தமலமையகம் உறுதிதசய்துள்ளது. அகதகபொல,
கதசிய கிறிஸ்தவ எவன்ஜலிகல் கபரமவயின் அறிக்மகயின்
படி, இலங்மகயில் கிறிஸ்தவர்களுக்தகதிரொக 2015இல் 90
வன்தசயல்களும் 2016இல் 89 வன்தசயல்களும் 2017இல்
தற்கபொதுவமர 36 வன்தசயல்களும் என தைொத்தைொக 215
வன்தசயல்கள் இடம்தபற்றுள்ளதொகத் ததொியவருகின்றது.
பிரபல ைனித உொிமைகள் சட்டத்தரைி லக்ஷொன் டயஸ்
அவர்களின் கருத்துப்படி, இவற்றில் அகநகைொனமவ தபௌத்த
பிக்குகளினொல் கைற்தகொள்ளப்பட்டமவயொகும்.

இன்று
நல்லிைக்கப்
தபொறிமுமறகமள
கநொக்கிப்
பயைிக்கும் நொம், குறிப்பொக அமைதி, சகவொழ்வு, சமூக நீதி
பற்றிப்
கபொதிக்கும்
ைதத்
தமலவர்கள்,
ைதத்மத
அடிப்பமடயொகக்தகொண்டு
வன்தசயல்களில் ஈடுபடுவமத,
வன்முமறயொளர்களுக்கு ஆதரவொகச் தசயற்படுவமத எந்த
வமகயிலும் அனுைதிக்க முடியொது. அதற்கொக நொம் எல்கலொரும்
ஒன்றுபட்டுச் தசயற்படகவண்டும். நொட்டில் இன வன்முமற
கமளத் தூண்டி, பொொிய அழிவுகளுக்கு அடிப்பமடயொக இருந்த
கதரமர
குறித்த
கொலப்பகுதிக்கு
அமனத்துப்
பிரசொர
நடவடிக்மககளிலிருந்தும் இமடநிறுத்த ைியன்ைொர் தமலமைப்
பீடொதிபதிகள்
நடவடிக்மக
எடுத்துள்ளதொக
இலங்மக
'ரூபவொஹினி' கூட்டுத்தொபனத்தின் தசய்திகளினூடொக அறிய
முடிகின்றது. தபௌத்த சிந்தமனயொனது இனவொதத்மதத்
தூண்டி, பமகமை உைர்மவ ஆதொிக்கவில்மல என்பதற்கு
இது ஒரு நல்ல உதொரைைொகும்.
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்ககள,
இலங்மகயில் அரசியல் இலொபங்களுக்கொகச் தசய்யப்படும்
இனவொதப் பிரசொரங்களொல்
ைதங்கள் சீர்குமலக்கப்பட்டு
வருகின்றன. இதமன இன்மறய சில ஊடகங்களில் தவளிப்
பமடயொககவ
கொைக்கூடியதொக
உள்ளது.
இவற்மறத்
தடுக்கும் விதத்தில் நொம் தசயற்படுவது ைிகவும் முக்கியைொனது.
இலங்மகயில் தபௌத்த, இந்து, கிறிஸ்தவ ைற்றும் இஸ்லொைிய
சையங்களின்
புனிதத்துவம்
கபைப்படுவதற்கு,
குறித்த
இனவொத
சக்திகள்
அகற்றப்படகவண்டியது
முக்கியம்
என்பமத நொங்கள் ைிகவும் கருத்திற்தகொள்ள கவண்டும்.
"இலங்மகயில் ததொல்தபொருள் தளங்கமள அழித்து,
அமைச்சர் அவர்கள் அங்கு கஹொட்டல் அமைக்க முயற்சிக்
கிறொர்" என்ற குற்றச்சொட்மட முன்மவக்க முயற்சிப்பதொனது,
இந்த இனவொத சக்திகளின் அரசியல் நிகழ்ச்சிநிரமல
தவளிப்படுத்துகின்றது.
ஏதனன்றொல்,
எைது
நொட்டின்
அபிவிருத்திக்கொகச் சில நடவடிக்மககமளச் தசய்ய முமனயும்
கபொதுகூட,
அதமனயும்
ததொல்தபொருள்
ஆரொய்ச்சிக்கு
உட்பட்ட இடதைன்று கூறி, இன்று இனவொதிகள் தபொய்ப்
பிரசொரங்கமள
கைற்தகொள்ள
முற்படுகின்றொர்கள்.
அகதகபொன்று, இனவொத சக்திகள் "இலங்மக முஸ்லிம்கள்
கதசிய
ததொல்தபொருள்
சின்னங்கமளச்
கசதப்படுத்து
கின்றொர்கள்" என்ற வதந்திமய நொடு பூரொவும் பரப்பி
வருகின்றனர்.
இதன்மூலம் சிங்கள ைக்கமளத் தூண்டி
நொட்டில் ைீண்டும் ஓர் இனவொத யுத்தத்மத உருவொக்க
முயற்சிக்கின்றனர். அவற்றுக்கு நொங்கள் இடம்தகொடுக்கொத
வமகயில் எைது தசயற்பொடுகமள கைற்தகொள்ளகவண்டும்.
இப்படியொன இனவொத சக்திகமள நொங்கள் கட்டுப்படுத்த
கவண்டும்.
இலங்மகயில்
கடந்த
கொலங்களில்
எத்தமகய
ததொல்தபொருள் தளங்கள் புமதயல் திருடர்களொலும் ைொற்று
ைதக் குழுக்களொலும் கசதப்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்பமதயும்
அகதகபொன்று
குறித்த
புமதயல்
திருட்டு
அல்லது
கசதப்படுத்தல்களில் இன, ைத அடிப்பமடயில் யொர், யொர்
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தசயற்படுகிறொர்கள் என்பமதயும் நிரூபித்துக் கொட்டட்டும்!
என்று நொன் இந்த கைலொன சமபயில் அவர்களுக்குச் சவொல்
விடுக்கின்கறன்.
ஏதனன்றொல்,
இங்கக
ததொல்தபொருள்
தளங்கமள, அவர்களது புனித தலங்கமள முஸ்லிம்கள்
கசதப்படுத்துகின்றொர்கள் என்று கூறுகின்றொர்கள். ஆனொல்,
எனக்குக் கிமடத்த தகவலின்படி புமதயல் கதொண்டுவதற்
கொகவும் கைலும் இன்கனொரன்ன கதமவகளுக்கொகவும் அந்த
இனத்மதச் சொர்ந்த ஒருசிலர்தொன் கசதப்படுத்துகின்றொர்கள்
என்று அறியமுடிகின்றது.

ගතු නිවයනජ්ය කාරක සාාපි ුරො

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்ககள,
முடித்துக்தகொள்ள கவண்டும்.
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පාර්ලිශේන්තුව

உங்கள்

உமரமய

ගතු වසත. කාද්ත ෙසනාාන් ෙහාා

(ைொண்புைிகு கொ. கொதர் ைஸ்தொன்)

(The Hon. K. Kader Masthan)

தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்ககள, எனக்கு
10 நிைிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டது.

ගතු නිවයනජ්ය කාරක සාාපි ුරො

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்ககள, கநரம் கபொதொமையினொல்
அமனவருக்கும் ஒதுக்கப்பட்ட கநரம் குமறக்கப்பட்டிருக்
கின்றது. அதனொல், உங்களுக்கு 7 நிைிடங்கள் ஒதுக்கப்
பட்டுள்ளது.

ගතු වසත. කාද්ත ෙසනාාන් ෙහාා

(ைொண்புைிகு கொ. கொதர் ைஸ்தொன்)

(The Hon. K. Kader Masthan)

தயவுதசய்து எனக்கு இன்னும் 2 நிைிடங்கள் தொருங்கள்!

ගතු නිවයනජ්ය කාරක සාාපි ුරො

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்ககள, உங்களுக்கு ஒரு நிைிடம்
வழங்கலொம்!

ගතු වසත. කාද්ත ෙසනාාන් ෙහාා

(ைொண்புைிகு கொ. கொதர் ைஸ்தொன்)

(The Hon. K. Kader Masthan)
நன்றி!

நொன் இன்னுதைொரு விடயத்மதயும் இங்கு கூறகவண்டும்.
அதொவது, எொிகிற தநருப்பில் தநய் வொர்ப்பதுகபொல, BBC,
ஐ.நொ. அமைப்புகள் ைற்றும் கைற்கத்கதய சக்திகள், இலங்மக
முஸ்லிம்கள் ைத்தியில் இளவயதுத் திருைைம் நிகழ்கின்றது
என்ற வதந்திகமளப் பரப்ப முயற்சிக்கின்றன. இவ்வொறொன
சந்தர்ப்பவொத தீய சக்திகளின் நடவடிக்மககமள நொம்
வன்மையொகக் கண்டிக்கின்கறொம். எனக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள
கநரம்
குமறக்கப்பட்டுள்ளதொல்
எனது
கருத்துக்கமள
விளக்கைொகக் கூறமுடியவில்மல. இருந்தொலும், ஒரு ைதத்தின்
தபயரொல் அடுத்த சையங்களுக்கு ஏற்படும் அச்சுறுத்தல்கமள
உடனடியொக
நிறுத்துவதற்கு
நடவடிக்மக
எடுக்கப்பட
கவண்டுதைன்றும் எந்ததவொரு அச்சுறுத்தல்களுக்கும் அஞ்சொது,
தவறுப்புைர்வூட்டும் கபச்சுக்கமளத் தமடதசய்யும் வமகயில்
ஒரு புதிய சட்டமூலம் தயொொிக்கப்பட்டு, அது உடனடியொக

நிமறகவற்றப்பட கவண்டுதைன்றும் கைதகு ஜனொதிபதி
அவர்களிடமும் ைொண்புைிகு பிரதைர் அவர்களிடமும் இந்தச்
சமபயினூடொகக்
ககட்டு,
எனது
உமரமய
முடித்துக்தகொள்கின்கறன். நன்றி!

(7th Start)

[4.09 p.m.]
ගතු රාජ්වවරනදියම් සම්පන්දන් ෙහාා (විුද්ධා පා්තශ්නවව
නායකුරො)
(ைொண்புைிகு
முதல்வர்)

ரொஜவகரொதயம்

சம்பந்தன்

-

எதிர்க்கட்சி

(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the
Opposition)

Thank you, Hon. Deputy Chairman of Committees.
We have been given an opportunity to say a few words
on this law of the Office on Missing Persons
(Establishment, Administration and Discharge of
Functions) (Amendment), which had been passed by
Parliament. Consequent to this Amendment that is being
framed in regard to that law, the Amendment is of not
much consequence but may I use this opportunity to state
a few words both in regard to the law and also in regard
to the manner in which this law has not been
implemented since its enactment in August, 2016. There
is a Resolution adopted by the Human Rights Council in
October, 2015. It took one year for the law to be enacted
and we have almost come to the end of another year and
the implementation of the law has not yet commenced.
This is what we are all concerned about. We are gravely
concerned because it is the view generally accepted that
when a person has been compelled to go missing, that
offence is, in fact, more serious than even a murder. In
the case of a murder, a man is killed, it is known that so
and so has been killed and any action can be taken in
regard to that crime; the offender can be apprehended; he
can be prosecuted or efforts can be taken in that direction.
But when a person goes missing, that is the beginning
and the end of the story unless there is some action that
can be taken to trace that person. That is why, Sir, this
law was enacted.
There is a public outcry, particularly in the Northern
and the Eastern parts of the country on account of the fact
that a large number of persons have gone missing. It
would appear from the complaints that have been made to
different Commissions that have been investigating this
matter that over 20,000 persons had gone missing,
according to the complaints made. Even in regard to
security personnel, there is a complaint that over 5,000
persons have gone missing. That should also be
investigated. Just as much as the complaints made in
regard to missing persons of the North and the East are
investigated, even the complaints made in regard to the
security personnel who have gone missing should also be
investigated.
I want to say, Sir, that from the time of the adoption
of the UN Human Rights Council Resolution and from
even before that, we have exerted all the possible
pressure on the Government to act in regard to this
matter; we have discussed this matter in Parliament; we
have raised this issue in Parliament through Adjournment
Motions; we have discussed this matter with His
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Excellency the President; we have discussed this matter
with the Hon. Prime Minister;
We have discussed this matter with the Hon. Foreign
Minister. We have discussed this matter at different
levels in Government and we were disappointed and we
are even now disappointed that there has been an
inordinate delay in regard to the dealing with this very
grave and serious issue despite the fact that it has had a
very, very traumatic impact on the lives of tens of
thousands of people in the Northern and the Eastern
Provinces whose kith and kin, husbands, sons and
daughters have gone missing. So, we think Sir, that there
should be no further delay in regard to this matter. This
matter should be dealt with expeditiously. I have looked
at the law and, of course, the Office on Missing Persons is
going to be in Colombo. We would very much request
that there can be an Office in Colombo, but there must
also be an Office at least in some part of the Northern
Province - either in Vanni or Kilinochchi or Mullaitivu or
Vavuniya - where persons can complain and it will be
much more convenient for them if that Office is situated
in Vanni.
Sir, the date of operation of the Office on Missing
Persons Law has not yet been determined in terms of
Section 1 (1) of the Law. I think that should not be
delayed any longer. With the passage of this amendment,
that should be determined; the Minister responsible
should be identified and the Law should come into
operation without any delay whatever. This Law has
sufficient power, Sir, because there are seven persons,
who will be appointed by the President on the
recommendation of the Constitutional Council. They are
persons who are required to have experience in handling
matters of this nature and they have got the power to
search and trace the missing persons. They can establish
tracing units that can deal with the task of searching for
missing persons. There can be reparations granted to these
people, psychosocial support can be given in order to
enhance the social and economic conditions of the
persons who have been traumatized as a result of the
missing persons and warrants can be obtained from the
Magistrate to look for these persons, to search for these
persons and to enter any premises to conduct a search.
There can be even excavation, exhumation of suspected
gravesites where missing persons could have been buried.
So, I think, Sir, the law has sufficient teeth to set in
motion a process, which everyone would have to take
seriously and, I would urge the Government, since there
has already been a considerable delay in this Law being
implemented and persons have been missing for a long
period of time, several years long before the war, during
the war and after the war. There should not be any further
delay in regard to this matter and it should be dealt with
as expeditiously as possible.
Sir, there is a general thinking among some sections of
our society that we, as a party, have not exerted much
pressure on the Government in regard to this matter. The
matters that I have mentioned earlier in the course of my
speech, would indicate that, in fact, we have done our
very best to get the Government to act. But, unfortunately
the Government has been slow in acting, possibly for two
reasons. One is the campaign carried out by the Joint
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Opposition in particular, that national security is being
threatened as the result of these things being done and
secondly, that the war heroes who fought the war against
the LTTE are sought to be prosecuted as a result of this
law being implemented. This is not correct, Sir, because,
after all, the fact that you trace the persons who have
gone on missing, does not mean in, anyway, that national
security is threatened, nor does it mean that soldiers who
fought in the war are going to be prosecuted.
That is not the purpose of this law. The purpose of
this law is to trace, discover and find out what happened
to missing persons and if it is possible, to release them
and make them available to their kith and kin and if that
is not possible, to issue a Certificate of Absence. Then,
they can use that certificate, that document, to be in a
position to address various matters of concern to them in
regard to relief, rehabilitation and resettlement. For
various things that they are entitled to, they can use that
document to address those issues.
Unfortunately Sir, in our part of the country we, the
Tamil National Alliance, have some political opponents
who have been rejected by the people. They contested
the election in 2010 and they were given a licking; they
contested the election in 2015 and they were given a
licking and those persons who are not behaving now can
be assured that they will be given a licking at the next
election. That will also happen. They are carrying on a
propaganda against the Tamil National Alliance which is
a moderate political party. I take pride in the fact that I
am a moderate; I take pride in the fact that I want
reconciliation in this country; I take pride in the fact that
I want all the people in this country to live together as the
people of this country on the basis of equality and justice,
but there are some jokers in our Provinces who do not
appreciate these things; who always want to confront
everyone. That is not our goal, Sir. Our goal is to bring
about peace in this country by giving the Tamil people in
this country a status which will enable them to have an
adequate measure of self-rule in the territories which they
have historically inhabited. That is our purpose. There
are some people on our side who do not want that
achievement. They want trouble; they want conflict. It is
only when there is trouble and only when there is conflict
that they can politically survive. If there is no trouble,
they cannot politically survive.
So, Sir, the Government should not make things even
more difficult for us by not implementing the law. The
Government should implement the law and I would urge
the Government not to delay these matters any longer.
The law should be implemented with commitment and as
I said before, I would strongly urge the Government to
establish this Office in some acceptable place in Vanni in
consultation with the people to make the implementation
of the law convenient from the point of view of the
people.
Thank you, Sir.
ගතු නිවයනජ්ය කාරක සාාපි ුරො

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Thank you very much. The next speaker is the Hon.
D.M. Swaminathan.
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පාර්ලිශේන්තුව

[4.22p.m.]

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ගතු
ඩී.්ම්.
සනවාිෂනාදන්
ෙහාා (බන්ධානාගතාර
්රි සාසනකරඅ, ුලනු ජථාපන, නැවා පදිාික කිරීෙ හා
ි න්ුප කගතිෂක ක යුුර රොායුරො)

(ைொண்புைிகு டி.எம். சுவொைிநொதன் - சிமறச்சொமலகள்
ைறுசீரமைப்பு, புனர்வொழ்வளிப்பு, ைீள்குடிகயற்றம் ைற்றும்
இந்துைத அலுவல்கள் அமைச்சர்)

(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms,
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs)

Thank you Mr. Deputy Chairman of Committees for
giving me this opportunity.
Today the Hon. Prime
Minister submitted his Amendments to the Office on
Missing Persons (Establishment, Administration and
Discharge of Functions) Bill. Therefore, I wish to speak a
few words on it.
Sir Lanka's law enforcement procedures have
recognized for decades that citizens have a right to obtain
State assistance in finding missing family members
through a complaint made at a police station. This
procedure has been used in diverse situations of personal
experience within families. However, in periods of
internal conflict and breakdown of law and order, and
since the first insurgency in the South in 1971, there has
been a growing phenomenon of missing persons as
victims of abduction and enforced disappearances.
Families have also had to cope with the reality of persons
missing in military action during the armed conflict.

The Sri Lankan State, the legal system as well as
procedures of law enforcement agencies have all therefore
recognized that the families of missing persons have the
right to know what happened to that person and their
location or place of residence.
It has been accepted that their families are entitled to
know the circumstances in which they went missing or
whether their death occurred after they went missing.

ගතු නිවයනජ්ය කාරක සාාපි ුරො

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon.
Edward Gunasekara to the Chair?
ගතු දයාසිකා ජ්යවසකර ෙහාා (ක්රීඩා රොායුරො)
(ைொண்புைிகு
அமைச்சர்)

தயொசிறி

ஜயகசகர

-

விமளயொட்டுத்துமற

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports)

Sir, I propose that the Hon. Edward Gunasekara do
now take the Chair.
්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සාා සම්ො විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

රනුරුව ගතු නිවයනජ්ය කාරක සාාපි ුරො මූලාසනවයන්
ටව ජ  ආවයන්, ගතු ්ඩ්වඩ් ගුඅවසකර ෙහාා මූලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலகவ, ைொண்புைிகு எட்வட் குைகசகர
அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES
left the Chair, and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the
Chair.

(The Hon. Presiding Member)
ඔඳතුමාශ ටථාව ඉදියේ ට ටරශග

න් .

ගතු ඩී.්ම්. සනවාිෂනාදන් ෙහාා

(ைொண்புைிகு டி.எம். சுவொைிநொதன்)

(The Hon. D.M. Swaminathan)

Sir, they have a right to information on the cause of
death, the location of burial, where ascertainable, and to
receive the mortal remains of the missing person.
Successive Governments have appointed special
Commissions to investigate issues of missing persons
under specific circumstances. For example, the
Presidential Commission to Investigate into Complaints
Regarding Missing Persons - PCICMP. The final LLRC
Report, in paragraphs 9.48 and 9.50, reminds that these
Commissions have recommended measures to respond to
the phenomenon of disappearances, including a special
mechanism to address these issues and prevent further
occurrences. The LLRC Report, however, refers to the
failure of successive Governments to implement these
critically important recommendations.

The LLRC Report points out that an initiative on
missing person is one aspect of a long-term effort to
achieve reconciliation and resolve conflicts that have
emerged in the post-Independence period in Sri Lanka.
They refer to the fact that “reconciliation is a process”
and that “closure is the first difficult emotive step” for
victims who have suffered the anguishing experience of a
missing family member. The Report concludes that all
efforts should be made by law enforcement authorities to
trace the whereabouts of missing persons and ensure their
reunification with their families.
In October, 2015, the Government of Sri Lanka
reviewed these realities and recognized the importance of
responding to the issue of missing persons. In cosponsoring the UNHRC Resolution 30/1 and undertaking
the commitment on responding to the issue of missing
persons, the Government of Sri Lanka reaffirmed the
view of the LLRC that establishing an Office on Missing
Persons - OMP - would not merely give the necessary
individual relief, but that it is also a first and necessary
step in the path to national reconciliation after decades of
armed conflict. In paragraph 4 of the UNHRC
Resolution, the Government of Sri Lanka made a
commitment to set up an “Office on Missing Persons”
and an “Office for Reparation”, adopting a
comprehensive approach to dealing with the past through
a “full range of judicial and non-judicial measures.”
Article 12 of our Constitution guarantees to every
individual in the country the equal protection of the law.
Consequently, where there have been incidents of
missing persons including those missing as victims of
abduction, persons missing in action or otherwise,
missing in connection with armed conflict, political
unrest and civil disturbances, the State or the Government
is constitutionally bound to take all necessary measures to
search and trace the missing persons, to protect the rights
and interests of the missing persons and their relatives
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and most importantly, to ensure non-recurrence of such
incidents.
Legislation to establish a mechanism on missing
persons is, therefore, a commitment undertaken by the
Government of Sri Lanka to afford the equal protection of
law to the people of Sri Lanka under its own Constitution.
It is also in furtherance of the implementation of the
LLRC Recommendations on a very serious problem that
has not yet been addressed. It also fulfils the obligations
of international law by Sri Lanka as a Member State of
the United Nations.
The Office on Missing Persons will be testimony to
the commitment of the Government and the people to
reconciliation and respect for human rights. It will help to
heal the wounds of polarization and disaffection in a postconflict society.
It is important to highlight here that the Office on
Missing Persons is neither a judicial body, nor is it an
accountability mechanism. In fact, it is important to note
Section 13(2) of the Office on Missing Persons
(Establishment, Administration and Discharge of
Functions) Act, which expressly provides “the findings of
the OMP shall not give rise to any criminal or civil
liability”. Consequently, no person can be prosecuted for
a criminal offence or be sued under civil or administrative
damages based on the findings of the OMP.
In the above context, it is also important to draw your
attention to Section 15 of the Act, which provides for
complete confidentiality of the information provided to
the Office on Missing Persons in confidence,
notwithstanding anything to the contrary in any written
law. Such information cannot even be obtained under the
Right to Information Act, No. 12 of 2016 and be
compelled to be disclosed even under a court order in
terms of Section 15(2) of the Office on Missing Persons
(Establishment, Administration and Discharge of
Functions) Act.
The OMP addresses the grievances of all missing
persons and of families of missing persons in the country
without any ethnic division. Contrary to some of the
statements made by even the so-called “senior counsels”
to mislead the public, a simple reading of Section 27 of
the Act clearly proves this. Section 27 defines the term
“missing person” for the purpose of the Act to include the
following persons: persons who are unaccounted for and
missing in the course of or in connection with the conflict
that took place in the Northern and the Eastern Provinces
or is a member of the armed forces or police who is
identified as “missing in action”. So, the OMP will also
try to trace the fate and the whereabouts of the remains of
the thousands of members of our own security forces who
valiantly fought the war and have been missing in action.
For example, this mechanism will, hopefully, provide
some closure to the families of the 600 plus policemen
who went missing and were killed by the LTTE in 1990.

The Act further defines the term “missing person” to
include those who are unaccounted for and missing “in
connection with political unrest or civil disturbances”. For
example, we know that thousands of Sinhalese youth

went missing in the 80s consequent to the JVP
insurrection. Their mothers, fathers and families have not
received any answers as to the circumstances under
which they disappeared. The OMP will be in a position to
provide them with the closure they have been awaiting
vigilantly for decades.
In the Act, the term “missing person” further includes
those who are unaccounted for and missing due to
“enforced disappearances” as defined in the
“International Convention on Protection of All Persons
from Enforced Disappearances”. For example, this
country has experienced large numbers of journalists
being abducted and being made to disappear during the
different phases of our history. The OMP will provide
some answers to the families of those disappeared
journalists and of numerous persons, whose fate is
unknown. It is, therefore, clear that the OMP is not a
mechanism established to address the needs of any
specific ethnic community or any specific situation. The
law was passed to establish a mechanism that would
address the serious grievances of the people of Sri Lanka
across the board, of those of the North and the South, the
East and the West, of Tamils, Muslims and all the people
without any ethnic division.

The OMP is a permanent institution, not an ad hoc
structure set up to address disappearances in one
particular era. I draw your attention to Section 10(2) of
the Act, which provides that the mandate of the OMP
shall extend to missing persons notwithstanding the time
period in which they went missing. Thus, the Act has the
mandate to address the disappearances not only in the
past, but also of any person going missing even in the
future. This will heighten awareness of the problem of
missing persons amongst the population and deter future
occurrences.
For those who have argued that the OMP has been set
up for any other purpose other than humanitarian
purposes, I draw their attention to the Preamble of the
Act and particularly, to Section 2 which sets out the
objectives of the Act, namely, I quote:
"(a) to provide appropriate mechanisms for searching and tracing of
missing persons, and to clarify the circumstances in which
such persons went missing,
and their fate;
(b) to make recommendations to the relevant authorities towards
reducing the incidents of ‘missing persons’within the meaning
of this Act;
(c) to protect the rights and interests of missing persons and their
relatives as provided for in this Act;
(d) to identify proper avenues of redress to which such missing persons
or their relatives may have recourse.”

I also wish to underscore that the Chairman and the
Members of the OMP are appointed by none less than His
Excellency the President on the recommendations of the
Constitutional Council.
The OMP is a much-needed humanitarian effort that
is long overdue. I ask the Hon. Members of this House to
visualize how each of them would feel if, God forbid, one
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of their own loved ones went missing. Firstly, if you
cannot find that person any longer, would you not want
some answers? Would you not want to know if he or she
is alive or dead? And if, God forbid, that person was
killed, would you not want to give that loved one his last
rites?
There are thousands of citizens of Sri Lanka Sinhalese, Tamils and Muslims - who have been waiting
for this moment for years and decades. It is the
Government’s paramount duty to provide them with some
relief. And I appeal to the Hon. Members of this House on
both sides of the Floor not to politicize this issue. It is a
humanitarian issue and firstly, as fellow human beings
and secondly, as democratically-elected Members of
Parliament, it is our civic and constitutional duty to
provide the long-overdue relief to the pain and suffering
of the families of the disappeared.

The House has already passed the law and the Act is
now part and parcel of the laws of the country. It is now
our constitutional duty to duly implement it. Therefore, I
ask the House to support the proposed Amendments to the
Act to facilitate the due implementation of this law, which
is of critical importance to Sri Lanka.
Thank you very much, Sir.

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

வன்முமறச்
தசயற்பொடுகளுகை
இவ்வொறு
கொைொைற்கபொனமைக்குக்
கொரைைொக
கப்படுகின்றது.

நபர்கள்
முன்மவக்

கொைொைற்கபொகனொர் பற்றிக் கண்டறிவதற்கொக முன்னொள்
ஜனொதிபதி சந்திொிகொ பண்டொரநொயக்க குைொரதுங்க அவர்களின்
பதவிக் கொலத்தில் ஓர் ஆமைக்குழு உருவொக்கப்பட்டிருந்த
நிமலயில்,
அதற்கு
சுைொர்
33,000
முமறப்பொடுகள்
கிமடத்திருந்தன என்று ததொியவந்தது. அதன் பின்னர் 2013 2015 கொலப்பகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த ஆமைக்குழுவுக்கு
5,000 அரச பமடயினர் உட்படச் சுைொர் 25,000 கபொின்
முமறப்பொடுகள்
கிமடத்துள்ளதொகத்
ததொியவந்திருந்தது.
அகதகநரம் சர்வகதச தசஞ்சிலுமவச் சங்கைொனது 1989ஆம்
ஆண்டிலிருந்து
சுைொர்
16,000
முமறப்பொடுகமள
கொைொைற்கபொகனொர் பற்றிப் பதிவுதசய்துள்ளதொக அறிய
முடிகின்றது. அகதகவமள இலங்மகயின் தபொறுப்புக்கூறல்
பற்றிய ஐக்கிய நொடுகள் சமபயின் தசயலொளர் நொயகத்தின்
நிபுைர் குழுவின் 2011ஆம் ஆண்டுக்கொன அறிக்மகயில்,
கொைொைற்கபொனவர்களது எண்ைிக்மக 40,000க்கு கைல்
எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிமலயில், 2015ஆம் ஆண்டு
யொழ்ப்பொைப் பல்கமலக்கழகத்தின் ைனித உொிமைகளுக்கொன
பல்கமலக்கழக ஆசிொியர்கள் கைற்தகொண்ட ஆய்தவொன்றின்
பிரகொரம், அப்கபொமதய சனத்ததொமகயுடன் ஒப்பீடு தசய்து
பொர்த்து, கொைொைற்கபொனவர்களது எண்ைிக்மக 90,000ஐத்
தொண்டக் கூடுதைனத் ததொிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அத்துடன்
தற்கபொமதய அரசு, 2016ஆம் ஆண்டு ஜனவொி ைொதம்
கொைொைற்கபொகனொர்
பற்றிய
65,000
முமறப்பொடுகள்
அரசொங்க
ஆமைக்குழுவுக்குக்
கிமடத்துள்ளதொக
ஒப்புக்தகொண்டதொகவும்
ஊடகங்களில்
தசய்திகள்
தவளியிடப்பட்டிருந்தன.

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Douglas Devananda.
You have ten minutes.
[பி.ப. 4.34]

ගතු ඩපලසන වද්වානන්දා ෙහාා

(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் கதவொனந்தொ)

(The Hon. Douglas Devananda)

நன்றி,
தகளரவ
சமபக்குத்
தமலமைதொங்குகின்ற
உறுப்பினர் அவர்ககள! கொைொைற்கபொன உறவுகமள கதடிக்
கொண்பது அல்லது அவர்கள் ததொடர்பிலொன விபரங்கமளக்
கண்டறிவது ததொடர்பிலொன ககொொிக்மககமள முன்மவத்து,
கொைொைற்கபொனவர்களது
உறவினர்களொல்
அறவழிப்
கபொரொட்டதைொன்று
கிளிதநொச்சியில்
ஆரம்பிக்கப்பட்டு,
இன்றுடன் 121வது நொளொகத் ததொடர்கின்ற நிமலயில்,
கொைொைற்கபொகனொர் பற்றிய அலுவலகம் சொர்ந்த விடயங்கள்
குறித்து
இங்கு
நொங்கள்
வொதப்பிரதிவொதங்களில்
ஈடுபட்டிருக்கின்கறொம்.
எைது நொட்மடப் தபொறுத்தவமரயில், பல்கவறு நிமலகளில்
பலர்
கொைொைற்கபொயுள்ளனர்
என்பது
யொவரும்
ஏற்றுக்தகொள்கின்ற ஓர் உண்மையொகும். ததன்பகுதியிகல
முக்கியைொக 1971ஆம் ஆண்டு, ைற்றும் 1988-89ஆம் ஆண்டு
கொலப்பகுதியிலும் இந்தக் கொலகட்டங்கமளத் தவிர்ந்த ஏமனய
கொலகட்டங்களிலும் ைற்றும் வடக்கு - கிழக்கு ைொகொைங்களில்
1980 முதல் 2009 வமரயிலொன கொலகட்டங்களிலும் நபர்கள்
கொைொைற்கபொன சம்பவங்கள் இடம்தபற்றுள்ளன. அரசுக்கு
எதிரொக கைற்தகொள்ளப்பட்ட பலவிதைொன தசயற்பொடுகளும்
தைிழ் ைற்றும் சிங்களத் தரப்புகளொல் கைற்தகொள்ளப்பட்ட

கடந்த
கொலங்களில்
இத்தமகய
ஆமைக்குழுக்கள்
அமைக்கப்பட்டகபொது,
எைது
ைக்கள்
அதீத
எதிர்பொர்ப்புகளுடன்
தசன்று
அங்கு
தங்களது
முமறப்பொடுகமளப் பதிவுதசய்தனர். ஒருசிலர் சில சுயலொப
சக்திகளின்
தூண்டுதல்களுக்குட்பட்டும்
அறியொத்தனம்
கொரைைொகவும் அங்கு தவறொன தகவல்கமள வழங்கியிருந்த
சந்தர்ப்பங்களும், ஊடகங்கள் சில பரபரப்புச் சந்மத விமல
கருதி அவ்வப்கபொது பல தகவல்கமள தவளியிட்டிருந்த
நிமலமைகளும் இல்லொைலில்மல. அந்த வமகயில் கைற்கண்ட
ஆமைக்குழுக்கள் முன்பொகத் தங்களது முமறப்பொடுகமள,
சொட்சியங்கமளப்
பதிவுதசய்திருந்த
எைது
ைக்களின்
கவதமனகமள ஒருசில ஊடகங்கள் அவற்றின் வர்த்தகச்
சந்மதக்குச்
சொதகைொகப்
பயன்படுத்திக்
தகொண்டன.
அகதகவமள,
கொைொைற்கபொனவர்களது
உறவுகளுக்கு
அதன்மூலைொக
எவ்விதைொன
பயன்களும்
கிட்டியிருக்கவில்மல.
இத்தமகய
நிமலமையில்,
கொைொைற்கபொனவர்கள்
பற்றிய
தகவல்கள்
எதுவும்
ததொியவரொததொல், துயரத்தின் தீவிரம் அதிகொித்த நிமலயில்,
வொழ்க்மகயில் முன்கனற்ற நகர்வுகளின்றி எதிர்கொலத்மத
நிமனத்து ஓர் அடிகூட முன்கன எடுத்துமவக்க முடியொைல்,
ஒருவிதைொன
முடக்க
நிமலக்கு
எைது
ைக்கள்
ஆளொக்கப்பட்டதனொல்தொன்
இந்த
அறவழிப்
கபொரொட்டத்திமன ஆரம்பித்து கடந்த 121 நொட்களொகப்
கபொரொடிக்தகொண்டிருக்கின்றனர்.

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශේ ශේකාශේ ධ පක්ෂශ සමහර ග ස මන්ත්රීතුමන්කාශ
බ්ද ටිටක් අවහිරන්. ට සාාටර ඳාධා ටරන් එපා.
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ගතු ඩපලසන වද්වානන්දා ෙහාා

(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் கதவொனந்தொ)

(The Hon. Douglas Devananda)

தங்களது
உறவுகள்
கொைொைற்கபொன
ஒவ்தவொரு
குடும்பமும் கொைொைற்கபொன அந்த உறவுகளுக்கு என்ன
நடந்தது என்பமத அறியகவ ஆவல் தகொண்டுள்ளனர்.
அவர்கள்
கண்டுபிடிக்கப்பட
கவண்டும்
அல்லது
அவர்களது தற்கபொமதய நிமல பற்றிய தகவல்கள் தபறப்பட
கவண்டும்.
அதுவமரயில்
அந்தக்
குடும்பங்கள்
உைர்வுொீதியொகவும் தபொருளொதொர, சட்ட, நிர்வொக ொீதியிலும்
பல்கவறு
துன்பங்களுக்கு
முகங்தகொடுக்க
கவண்டிய
நிமலயொனது தவிர்க்கப்பட இயலொதது. அந்தவமகயில்,
கொைொைற்கபொனவர்கள் கண்டுபிடிக்கப்படும்வமர அல்லது
அவர்கள் பற்றிய தகவல்கள் தவளிவரும்வமர அவர்களது
உறவுகள் அவர்கமளக் கண்டறிவது சொர்ந்த பல்கவறு
தசயற்பொடுகளில் இறங்குவது இயல்பொனததொரு விடயைொகும்.
இவ்வொறொனததொரு
நிமலயிகலகய
கொைொைற்கபொகனொர்
பற்றிய அலுவலகம் எைது நொட்டில் உருவொக்கப்படுகின்றது.
தவளிநொடுகளின்
கதமவக்கொக
கைற்படி
அலுவலகம்
அமைக்கப்படுவதொக ஒரு விைர்சனமும் இருந்துவருகின்ற
நிமலயில், ஒரு குறிப்பட்ட தரப்பினமரத் தண்டிப்பதற்கொககவ
இந்த அலுவலகம் உருவொக்கப்படுகின்றது என்றும் ஒரு
சிலரொல் கூறப்படுகின்றது. நொன் அடிக்கடி கூறிவருவமதப்
கபொன்று, எைது பிரச்சிமனகமள நொகை தீர்த்துக்தகொள்ள
கவண்டும் என்ற அடிப்பமடயிகலகய நொன் இந்த அலுவலகம்
குறித்துப் பொர்க்கின்கறன் என்பமத இங்கு சுட்டிக்கொட்ட
விரும்புகின்கறன்.

கொைொைற்கபொனவர்கள்
ததொடர்பில்
உண்மைகள்
கண்டறியப்பட்டு, அமவ தவளிப்படுத்தப்பட கவண்டும்.
கொைைற்கபொனவர்களது
உறவுகளுக்கு
நியொயம்
வழங்கப்படகவண்டும்;
அதற்குப்
பொிகொரம்
கொைப்பட
கவண்டும். இந்த நொட்டில் ைீண்டும் இத்தமகய நிமலமைகள்
ஏற்படொத வமகயில் நடவடிக்மககள் எடுக்கப்பட கவண்டும்.
அத்துடன், கைற்படி நடவடிக்மககமள கைற்தகொள்கின்றகபொது
இனங்களுக்கிமடயில் ைீண்டும் கசப்புைர்வுகள் ஏற்படொத
வமகயில், கதசிய நல்லிைக்கத்திற்குப் பொதிப்புகள் ஏற்படொத
வமகயில், அமனத்துச் தசயற்பொடுகளும் கைற்தகொள்ளப்படல்
கவண்டும் என்பமதயும் நொன் ததொடர்ந்தும் வலியுறுத்தி
வருகின்கறன்.
நொன் ஏற்தகனகவ கூறியமதப்கபொல், எைது நொட்டில்
பல்கவறு
முமறயிலொன
தபொறிமுமறகளினூடொக
ஆமைக்குழுக்கள் உருவொக்கம் தபற்றகபொது கொைொைற்கபொன
தைது உறவுகள் ததொடர்பில் துன்ப துயரங்கமளச் சுைந்து அங்கு
தசன்றகபொதிலும், இறுதியில் அவற்றின்மூலைொக எவ்விதைொன
ஆறுதல்களும் கிமடக்கப்தபறொைல் தவறுங்மகயுடன் திரும்பிய
எைது ைக்கள் ைத்தியில் தற்கபொது உருவொக்கப்படுகின்ற
கொைொைற்கபொகனொர் பற்றிய இந்த அலுவலகமும் ஓர்
அலுவலகம்
ைொத்திரந்தொனொ?
என்ற
ககள்வி
எழுவது
நியொயைொகும். எனினும், இந்த அலுவலகம் குறிப்பிட்டததொரு
கொலவமரயமறக்ககொ அல்லது நொட்டினுள் பூககொள ொீதியிலொன
வமரயமறக்ககொ உட்பட்டதொக அமையப்தபறொத வமகயில்,
நீதி
விசொரமைகமளயும்
கதமவயொன
ஏமனய
நடவடிக்மககமளயும்
கைற்தகொள்வதற்குத்
கதமவயொன
ததொழில்நுட்ப நிபுைத்துவம் ைற்றும் வளங்கமளக்தகொண்டு
உருவொக்கப்படவுள்ள
நிமலயொன
அலுவலகைொக
அமையுதைனத்
ததொியவருகின்றது.
கைலும்,
அரச
நிறுவனங்ககளொ அல்லது அரச அதிகொொிககளொ நடவடிக்மக
எடுக்கக்கூடுதைன எதிர்பொர்க்கின்ற நிமல இல்லொதவமகயில்,
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விசொரமைகளின்
மூலைொக
தவளிப்படுத்திக்தகொள்கின்ற
விடயங்கமளப்
பொதிக்கப்
பட்டவர்களுக்கு
கநரடியொக
அறிவிக்கக்கூடிய சட்டொீதியொன தகுதி தகொண்டதொக இந்த
அலுவலகம் அமையப்தபறுகின்றது.
அகதகநரம்,
பொதிக்கப்பட்கடொருக்குப்
பொிகொரங்கமள
வழங்குமுகைொகவும் கடந்தகொல வன்முமறச் சம்பவங்கள்
ைீண்டும்
நிகழொதிருப்பமத
உறுதிப்படுத்துவதற்கொகவும்
ஏமனய
அரச
நிறுவனங்களுடன்
இமைந்து
தசயற்படுவதற்குொிய சட்டொீதியிலொன அதிகொரமும் கைற்படி
அலுவலகத்திற்கு
வழங்கப்படுகின்றது.
அத்துடன்,
முமறப்பொடுகமள கைற்தகொள்வதற்கு வருகின்ற பொதிக்கப்
பட்டவர்களுக்கொன
பொதுகொப்பிமன
உறுதிப்படுத்தும்
தபொறுப்பிமன
நிமறகவற்றுவதற்கொக
கைற்படி
அலுவலகத்திற்கு விகசட அதிகொரங்கள் வழங்கப்படவுள்
ளமையினொல், முமறப்பொட்டொளர்கள் கைற்படி அலுவலகத்மத
நொடுவதில்
இருக்கக்கூடிய
அச்சுறுத்தல்கள்
ைற்றும்
இமடயூறுகளிலிருந்தும் பொதுகொக்கப்படுவொர்கள்.
இவ்வொறொன
நம்பிக்மககமள
முன்மவத்து
அமைக்கப்படுகின்ற கைற்படி அலுவலகைொனது, கொைொைற்
கபொகனொர் ததொடர்பில் விசொரமைகமள கைற்தகொள்ளும்
அதிகொரம், பொதிக்கப்பட்கடொருக்கு பொதுகொப்பு வழங்கும்
அதிகொரம், நட்ட ஈடு வழங்குதல், கடந்தகொல சம்பவங்கள்
ைீண்டும்
ஏற்படுவமதத்
தடுத்தல்,
ஏமனய
அரச
நிறுவனங்களுக்குப்
பொிந்துமரகமள
வழங்கும்
தகுதி,
கொைொைற்கபொன சம்பவங்கள் ைற்றும் கொைொைற்கபொகனொர்
ததொடர்பில் விபரங்கமளச் கசகொித்து ஆவைப்படுத்துதல்
கபொன்ற
அதிகொரங்கமளக்
தகொண்டிருக்குதைனவும்
கூறப்படுகின்றது.

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, you have one minute more.

ගතු ඩපලසන වද්වානන්දා ෙහාා

(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் கதவொனந்தொ)

(The Hon. Douglas Devananda)

அந்த வமகயில், ததொடர்ந்து பல்கவறு பொதிப்புகளுக்கு
உட்பட்டிருக்கின்ற
எைது
ைக்களுக்கு,
கொைொைற்
கபொனவர்கமளக் கண்டறிவதற்கொக அமைக்கப்படவிருக்கின்ற
‘கொைொைற்கபொன ஆட்கள் பற்றிய அலுவலகம்'
ஒரு
நம்பிக்மகமய எற்படுத்துதைன்கற கதொன்றுகிறது. எனகவ,
எைது ைக்களின் நம்பிக்மகக்குப் பொதகம் ஏற்படொத வமகயில்
கைற்படி அலுவலகம் தசயற்பட கவண்டுதைன்பமதயும், தைது
உறவுகமளக்
கொைொது
பொொியளவில்
உளொீதியொகப்
பொதிக்கப்பட்டுள்ள
ைக்கமள
ஆற்றுப்படுத்துவதற்கொன
நடவடிக்மககள்
முன்தனடுக்கப்பட
கவண்டியுள்ளமதயும்
சம்பந்தப்பட்டவர்களின்
கவனத்திற்குக்
தகொண்டுவர
விரும்புகின்கறன்.
நொன் ஏற்தகனகவ கைகல குறிப்பிட்டதன் பிரகொரமும்
முன்னரும் பல தடமவகள் சுட்டிக்கொட்டியதன் பிரகொரமும்,
ஏற்தகனகவ அமைக்கப்பட்டிருந்த கொைொைற்கபொனவர்கமளக்
கண்டறிவது ததொடர்பிலொன ஆமைக்குழுக்களின் முன்பொக
ஒருசிலர்
தவறொன
வழிகொட்டல்கள்,
தூண்டுதல்கள்
கொரைைொக, அறியொமை கொரைைொக, தபொய்யொன தகவல்கமள
வழங்கியிருந்த நிமலயில், ஏற்தகனகவ வழங்கப்பட்டுள்ள
அத்தமகய முமறப்பொடுகள் ைீள விசொரமைக்கு எடுக்கப்பட்டு,
அல்லது ைீண்டும் அவ்வொறொன தபொய்யொன முமறப்பொடுகள்
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පාර්ලිශේන්තුව

[ග ස ඩ කස් ශේවා න්දා මහතා]

முன்மவக்கப்படுைொனொல்
அமவகுறித்தும்
முழுமையொன
பக்கச்சொர்பற்ற
விசொரமைகள்
கைற்தகொள்ளப்பட்டு
உண்மைகள் தவளிப்படுத்தப்பட கவண்டும். அத்துடன்,
அத்தமகய தபொய்யொன முமறப்பொடுகமள முன்மவப்கபொருக்கு
எதிரொன
சட்ட
நடவடிக்மககள்
குறித்து
கைற்படி
கொைொைற்கபொகனொர்
அலுவலகச்
சட்டமூலத்தில்
குறிப்பிடப்படொதுள்ளதொல் இதுகுறித்தும் கவனம் தசலுத்தப்பட
கவண்டுதைன்பமத
இங்கு
வலியுறுத்திக்
கூற
விரும்புகின்கறன். அதொவது, கொைொைல் ஆக்கப்பட்கடொர்
ததொடர்பில் ஏகதனும் சுயலொப அரசியல் கநொக்கங்களின்
அடிப்பமடயிலொன
அழுத்தங்கள்,
தூண்டுதல்கள்
கொரைைொககவொ அல்லது அறியொமை கொரைைொககவொ ஒரு நபர்
ைீது அல்லது ஒரு தரப்பினர்ைீது தபொய்யொன முமறயில்
அல்லது எழுந்தைொனைொகப் பழிசுைத்துகின்ற சந்தர்ப்பத்தில்,
பழிக்குட்படுகின்ற
நபருக்கு
அல்லது
தரப்பினருக்கு
ஏற்படக்கூடிய
அமனத்து
இழப்புகமளயும்
கவனத்திற்
தகொண்டு பொதுகொப்புைிக்க, அதிகொரைிக்க ஒரு தபொறிமுமற
உருவொக்கப்படுதலின் அவசியத்மதயும் இங்கு வலியுறுத்திக்
கூற விரும்புகின்கறன்.

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
මීළඟට, ග ස අබ්දුල්කාහ් මහ්රූෆ් මන්ත්රීතුමා. ඔඳතුමාට ධ  ාඩි
8ට ටාක ක් ය ශඳ වා.
[பி.ப. 4.48]

ගතු රබ්ුපල්ලාහන ෙහනරූෆන ෙහාා

(ைொண்புைிகு அப்துல்லொ ைஹ்ரூப்)

(The Hon. Abdullah Mahrooff)

தகௌரவ
தமலமைதொங்கும்
உறுப்பினர்
அவர்ககள,
கொைொைற்கபொன ஆட்கள் பற்றிய அலுவலகம் (தொபித்தலும்
நிர்வகித்தலும் பைிகமள நிமறகவற்றுதலும்) (திருத்தம்)
சட்டமூலம் ததொடர்பொக இன்று நமடதபறுகின்ற விவொதத்திகல
கபச எனக்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கியதற்கொக உங்களுக்கு நன்றி
ததொிவித்துக்தகொள்கின்கறன். கடந்த கொலங்களில் இந்தச்
சட்டமூலத்மதக்
தகொண்டுவருவதற்கு
ஏற்பட்ட
கொலதொைதத்துக்கொன கொரைத்மத இந்தச் சமப நன்கு
அறிந்திருக்கின்றது. வடக்கிகல விடுதமலப் கபொரொளிகளொக விடுதமல கவங்மககளொகக் கைிக்கப்பட்டவர்கள், ததற்கிகல
பிொிவிமனவொதிகளொக,
பயங்கரவொதிகளொக
இனங்கொைப்பட்டொர்கள். அகதகபொன்று, ஒரு சுயொட்சிமயப்
பற்றி, சுயொதீனத்மதப் பற்றி அல்லது சைஷ்டிமயப் பற்றி
வடக்கிகல
சிந்திக்கின்றகபொது,
அதமனப்
பிொிவிமனவொதைொகவும்
தனிநொட்டுக்
ககொொிக்மகயொகவும்
ததற்கிகல புொிந்துதகொண்டொர்கள். ஆனொல், இன்று ஓர்
அமைதியொன சூழலில் இந்தச் சட்டமூலம் சம்பந்தைொகப்
கபசக்கூடியதொக
இருக்கின்றது.
கூட்டு
எதிரைியிகல
இருக்கின்றவர்கள் இது
சம்பந்தைொக இந்த நொட்டிகல
பல்கவறுபட்ட ககொஷங்கமள எழுப்பியகபொதும், கொைொைற்
தசய்யப்பட்டவர்கள் அல்லது கொைொைலொக்கப்பட்டவர்கள்
பற்றி அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்பமதப் பற்றி
அவர்களுமடய உறவினர்கள் அறிந்துதகொள்ளக்கூடிய ஒரு
வொய்ப்பிமன அளிக்கும் ஒரு சட்டமூலைொககவ இதமன நொன்
கருதுகின்கறன்.
தகௌரவ உறுப்பினர் பிைல் ரத்நொயக்க அவர்கள் இங்கு
உமரயொற்றுமகயில், அன்று விடுதமலப் புலிகளுக்கு உதவிய
விடயத்மதக் கூறி, ஒரு பழிமயச் சுைத்த முயற்சித்தொர். ஆனொல்,
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அன்று சிமறயிடப்பட்ட அவருமடய தமலவர் - கஜ.வி.பீ.
தமலவர்
கரொஹை
விகஜவீர
அவர்கமளப்
பொதுகொக்ககவண்டிய ஒரு கட்டத்திகல, தனது இறுதி ஆமச
ஜனொதிபதி ரைசிங்க பிகரைதொச அவர்கமளச் சந்திக்க
கவண்டுதைன்பதுதொன்
என்று
அவர்
கூறியிருந்தொலும்
அதற்கொன சந்தர்ப்பம் அவருக்கு வழங்கப்படொைகல அவர்
இல்லொைல் தசய்யப்பட்டொர். அகதகபொல்,
EPRLF இன்
தமலவர் பத்ைநொபொ அவர்கள், TELO தமலவர் ஸ்ரீ
சபொரட்ைம் அவர்கள், PLOTE தமலவர் உைொ ைககஸ்வரன்,
உதயகுைொர் கபொன்ற தமலவர்கமள
யொர் கொைொைல்
ஆக்கினொர்கள், அல்லது இல்லொைல் தசய்தொர்கள்?
இன்று ைக்களொல் நிரொகொிக்கப்பட்ட ஈ.பீ.ஆர்.எல்.எப்.
தமலமைகள், அங்கீகொிக்கப்பட்ட கதசிய தமலமைகமள
விைர்சிக்கின்ற ஒரு சூழமலக் கொண்கின்கறொம். அன்று
இவ்வொறொன பல இயக்கங்களுமடய தமலவர்கமளயும்
கபொரொளிகமளயும் தகொன்றவர்கள் இன்று தைிழ், முஸ்லிம்கள்
ைக்கள் ைத்தியிகல தபரும்பொன்மை வொக்குகமளப் தபற்று
இந்தச்
சமபக்கு
வந்திருக்கின்றவர்கமளக்
தகொச்மசப்படுத்துகின்ற கொட்சிகமள நொம் கொண்கின்கறொம்.
அகதகபொன்று, ததன்பகுதியிகல ஸ்ரீ லங்கொ சுதந்திரக்
கட்சியிலும் ஐக்கிய கதசியக் கட்சியிலும் கபொட்டியிட்டுப்
தபரும்பொன்மைச்
சமூகத்தின்
அங்கீகொரத்மதப்
தபற்று
வந்தவர்கமளக் கூட்டு எதிர்க்கட்சியினர் விைர்சிப்பமதயும்
நொங்கள் பொர்க்கின்கறொம். இந்த நொட்டிகல ைக்களொல்
நிரொகொிக்கப்பட்டவர்கள்
ைீண்டும்
தங்களுமடய
அதிகொரத்மதப் தபற்றுக்தகொள்வதற்கொக, இன்னும் ஒரு நூறு
வருடங்களுக்கு
ைக்களொல்
தொங்கிக்தகொள்ள
முடியொத
எந்ததவொரு
யுத்தச்
சூழமலயும்
அல்லது
நொங்கள்
நிரொகொிக்கின்ற
எந்ததவொரு
வமகயிலுைொன
பிொிவிமனவொதத்மதயும்
ஏற்றுக்தகொள்ளொத
ைக்களுக்கு
ைத்தியிகல, தங்களுமடய அதிகொரத்மத கநொக்கிய ஒரு
பயைத்திற்கொக வன்ைைொன வசனங்கமளப் பொவிக்கிறொர்கள்.
ஆனொல், இன்று இந்த கைலொன சமபயிகல தகௌரவ பிரதை
ைந்திொி அவர்கள், தகௌரவ எதிர்க்கட்சிக் தமலவர் சம்பந்தன்
அவர்கள், தகௌரவ சுைந்திரன் அவர்கள், தகௌரவ டக்ளஸ்
கதவொனந்தொ ஆகிகயொர் கபசுகின்றகபொது, இந்த நொட்டில் ஒரு
சுமுகைொன நிமலமய உருவொக்ககவண்டும் என்பதற்கொகக்
கடந்த கொல கசப்பொன வரலொறுகள் எல்லொவற்மறயும் மூடி,
அதொவது அவற்மற திரும்பத் திரும்ப எடுத்துக்கொட்டொைல்
கபசியமத நொன் வரகவற்கின்கறன்.
இச்சந்தர்ப்பத்தில்
கொைி
ததொடர்பொகவும்
சில
விடயங்கமளக் குறிப்பிட விரும்புகின்கறன். திருககொைைமல
ைொவட்டத்திகல DFO ஆக இருக்கின்றவர் ஒரு சர்வொதிகொொி
கபொன்று ைக்கள் ைீளக் குடியைர்த்தப்படுவதற்கு முன்னகர
அந்த ைக்களுமடய கொைிகமள Forest ஆக declare
பண்ைியதன் கொரைைொக இன்று அந்த ைக்களுக்கு அங்கு
ைீளக் குடியைர முடியொத சூழ்நிமல ஏற்பட்டிருக்கின்றது.
கைலும், பொதுகொப்பு அமைச்சினொல் விடுவிக்கப்படுவதொக
ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்ட
இடங்கள்கூட
இன்னமும்
விடுவிக்கப்படவில்மல.
குறிப்பொக,
நிலொதவளியிலிருந்து
புல்கைொட்மட வமரக்கும் அகதகபொன்று கிண்ைியொவிலிருந்து
லங்கொபட்டினம் வமரக்கும் இருக்கின்ற தனிநபர்களுக்குொிய
29
இடங்கள்
இன்னமும்
அவர்களுக்குக்
தகொடுக்கப்படவில்மல.
இங்கு
உமரயொற்றியவர்கள்
பலரும்
கொைொைல்
ஆக்கப்பட்ட விடுதமலப் கபொரொளிகள், இந்த நொட்டினுமடய
ஒற்றுமைக்கொகப்
கபொரொடிய
5,000
க்கு
கைற்பட்ட
இரொணுவத்தினர்,
ைற்றும்
1971ஆம்
ஆண்டிகல
கொைொைலொக்கப்பட்ட 25,000க்கு கைற்பட்ட JVP யினர்
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கபொன்றவர்கமளப்
பற்றிதயல்லொம்
குறிப்பிட்டொர்கள்.
கொைொைல்
ஆக்கப்பட்டவர்கள்
பல
கநொக்கங்களுக்கொக
அவ்வொறு தசய்யப்பட்டிருக்கிறொர்கள். 1990ஆம் ஆண்டு
கிண்ைியொ பிரகதசத்திகல 47 பிரமுகர்கள் பகிரங்கைொக
அமழத்துச் தசல்லப்பட்டு கொைொைல் தசய்யப்பட்டொர்கள்.
அவர்கள் இருக்கிறொர்களொ, இல்மலயொ, என்பமதக்கூட
அறியமுடியொைல் இருக்கிறது. இவ்வொறொன விடயங்கமளக்
கண்டறிவதன்மூலைொக,
கொைொைல் ஆக்கப்பட்டவர்கள்
ததொடர்பொக அவர்களது தொய், தந்மதயர், உறவினர்கள்
அவர்கள் ததொடர்பொக ஓர் உறுதியொன தகவமலப் தபறக்கூடிய,
அவர்களுக்கு
என்ன
நடந்தது
என்று
அறியக்கூடிய
வொய்ப்பிமனப் தபறுவதற்கொன ஒரு சட்டமூலைொககவ இதமன
நொன் கருதுகிகறன்.
ஒரு தகப்பன் என்ற ஸ்தொனத்திலிருந்து பொர்க்கும்கபொது ,
எங்களுமடய பிள்மளகள் தவளிகய தசன்று ஒரு சில
ைைித்தியொலங்கள்
தொைதித்து
வீட்டுக்குத்
திரும்பொைல்
இருக்கின்றகபொது
நொங்கள்
தவிக்கின்ற
தவிப்புகள்
எங்களுக்குத் ததொியும். இரவிகல அந்தப் பிள்மளகள் வீட்டுக்கு
வரமுடியொத சூழல் ஏற்படும்கபொது எங்களுமடய ைனநிமல
எவ்வொறிருக்கும்? என்பமத நொங்கள் புொிந்துதகொள்ளகவண்டும்.
அந்த வமகயில், 2009ஆம் ஆண்டு இந்த நொட்டிகல
கபொரொட்டங்கமள
நிமறவுதசய்து
இந்த
நொட்மட
ைீட்தடடுத்துவிட்கடொதைன்று
நீங்கள்
கூறிய
பிறகு,
தங்களுமடய பிள்மளகமளப் பமடயினொிடம் சரைமடயச்
தசய்துவிட்டு அந்தப் பிள்மளகமள ைீண் டும் கொைமுடியொத
சூழலிகல
தவித்துக்தகொண்டிருப்பமத
நொங்கள்
கொண்கின்கறொம். முப்பது வருட கொலத்திகல பலவந்தைொகப்
பமடயிகல
கசொோ்க்கப்பட்டவர்கள்,
அல்லது
இயக்கப்
கபொரொட்டங்களிகல
கசொோ்க்கப்பட்டவர்கள்,
அல்லது
யுத்தத்தின்கபொது
இல்லொைல்
தசய்யப்பட்டவர்கள்
கபொன்றவர்கமளதயல்லொம்
நொங்கள்
கொைொைற்கபொனவர்களின்
பட்டியலில்
கசொோ்க்ககவண்டிய
அவசியைில்மல.
இரு
தரப்பிலும்
யொர்
யொர்
தகொல்லப்பட்டொர்கள்? அல்லது யொர் யொர் வலுக்கட்டொயைொக
இல்லொைல் தசய்யப்பட்டொர்கள்? என்ற விபரங்கமளதயல்லொம்
புொிந்துதகொண்டவர்களொக, இந்தச் சட்டமூலத்தின் ஊடொக
ஏற்படுத்தப்படவிருக்கின்ற கொைொைற்கபொகனொர் ததொடர்பொன
அலுவலகத்தின் மூலைொன நல்ல தசயற்பொடுகள் ததொடர்பில்
நொங்கள் சிந்திக்ககவண்டியவர்களொக இருக்கின்கறொம்.
பல்கவறுபட்ட இயக்கங்களின் தமலமைகமள இல்லொைல்
தசய்தவர்கமள இன்று வட புலத்திகல புகழ்ந்து பொடுகின்ற
தமலமைகமள
நொங்கள்
கொண்கின்கறொம்.
அவர்கள்
நிரொகொிக்கப்பட்டவர்கள்! ைக்களொல் அங்கீகொிக்கப்பட்டு இன்று
இந்தச்
சமபயிகல
இருக்கின்றவர்கமளக்கூட
அவர்கள்
விைர்சிக்கின்றொர்கள்.
அகதகபொன்று எங்களுமடய இந்த
நொட்டிகல பல்கவறுபட்ட தமலவர்கள் பிரதை ைந்திொிகளொக,
பல்கவறுபட்ட தமலவர்கள் ஜனொதிபதிகளொக இருந்தொர்கள்.
ஆனொல்,
கைதகு
ஜனொதிபதி
மைத்திொிபொல
சிறிகசன
அவர்களும் தகௌரவ பிரதை ைந்திொி ரைில் விக்கிரைசிங்க
அவர்களும் அமைதிமய கநொக்கிய அல்லது ஒரு தீர்மவ
கநொக்கிய
பயைத்மத
கைற்தகொள்கின்ற
கவமளயில்,
எங்களுமடய
எதிர்க்கட்சித்
தமலவர்
கபொன்றவர்கள்
ஒத்துமழப்பொகச் தசயற்படுகின்றகபொது, இந்தச் சமபயும்
அதற்கு
கைலொன
ஒத்துமழப்மப
வழங்ககவண்டும்.
அந்தவமகயில் இந்த நொட்டிகல அமைதிமய ஏற்படுத்தி
நீதியொன ஒரு நிரந்தரத் தீர்மவக் கொண்பதற்கு நொங்கள்
அமனவரும்
முயற்சிக்ககவண்டுதைன்று
கூறி,
விமடதபறுகின்கறன். நன்றி!
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(The Hon. Presiding Member)
මීළඟට, ග ස ාමල් රාතපක්ෂ මන්ත්රීතුමා. ඔඳතුමාට ධ  ාඩි
7ට ටාක ක් ශවන් වී ය ශඳ වා.

[අ.භ්ා. 1.5.]

ගතු නාෙල් රාජ්පසතන ෙහාා
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜபக்ஷ)

(The Hon. Namal Rajapaksa)
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, අද ධ වාද ට ගැශ
අතු සදහන් වූ තැ ැ් තන් පිිබඳා ටාර් ාක
(පිහිුමවීම,
පයේපාක
කිරීම සහ ටර්තවය ඉුම කිරීම) (සංශ ෝධ ) ප ් 
ශටුමේපත පිිබඳාව දීර්ඝ ව ශ න් ටථා ටරන්
මම
ඳකාශපොශරෝ තු වන්ශන් ැහැ. ශේ ව හඳුන්වාදීම තුිබන්
ප ශ්  වුහශ ශව සක් සිේධ ශවන්ශන් ැහැ. ඒ වාශ ම, ශේ
ප ්  ශටුමේපත තුිබන්, ශේ ටාර් ාක පිහිුමවීම තුිබන් අශප්
රටට අ ාගතශ දී මුවිා පාන් සිදුව ඳැරෑ සේභ්ාවශ
ේකිසි
ශව සක් සිේධ ශවන්ශන්්  ැහැ.

ග ස අග්රාමාතයතුමා පළමුශවන් ටථාව ටරකා ශේ ටාරා
සුළුශටොට සැකකුවා. "ශේට ශේ තරේ ටකඳක ධ  යුතු ශද ක්
ශ ොශවන්. ශේශටන් ටරන්ශන් අතු සදහන් වූවන් පිිබඳා ශහො
එට ධ තරන්. ඔන් දැන් අපි අව ය ශව ස්ටේ ටිට්  ටළා. ඒ
නිසා
ශේ ටාර් ාක
පිහිුමවීශමන් අශප් රටට ශව ් 
ලකධ පාට ක්
ැහැ." කි කා එතුමා කිේවා. හැඳැන්, අපට
එතුමාශගන් අහන් ය ශඳන්ශන් ශේටන්. ටාරා එශසා ේ,
තමුන් ාන්ශසාකා -්ඩුක්ව- මහන්සි ශවකා ඇන් අතු සදහන්
වූවන්ශ ටාර් ාක ක් පිහිුමවන්ශන්? පරාගම ශටොමිසමට
අතු සදහන්වූවන් පිිබඳා 00,000ට වැඩි පැමිිසලි ඇධ ල්කා
ය බුාා. එන්න් 5,000ට ධ තර ඒ ශවකාශේ ණතළුවන් ්ටාර ට
ධ සඳුේ කඳා දුන් ා.
2010 අංට 79 දර මරා ලි ාපදිංචි කිරීශේ (තාවටාලිට
ධ ධිධ ධා ) ප ත ශව ස් ටරකා Certificate of Absence කඳා
දුන් ා. ඉය න්, එවැනි මාවතටට ඔඳතුමන්කාට න් ණතළුවන්.
හැඳැන්, එශහම ශ ොටර .0/7 ජිීවා ගිධ සුශේ හතරශවනි
වගන්ය  ්රටාරව ඇන් අතු සදහන් වූ තැ ැ් තන් පිිබඳා
ටාර් ාක ක් පිහිුමවන්ශන්? "ශේ ප ්  ශටුමේපත ගැ එතරේ
ඳ ශවන් ශද ක් ැහැ. ශම මුළු රටටම ඳකපව් ව වා.
7988-7989 ටාකශ ඒවා්  අපට ශහො න් ණතළුවන්." කි වා.
අපි කි න්ශන්්  අතු සදහන් වූ තැ ැ් තන් ගැ ශහො න්
කි කාන්. 7988-7989 ටාකශ ඒවා්  ශහො න් ඕ ෑ.
ග ස අග්රාමාතයතුමා "Channel 4" එටට interview එටක් දීකා
කි වා, අතු සදහන් ශව්ඡච අ ශගන් ශඳොශහෝ පියේසක් ජීවතුන්
අතර ැහැන් කි කා. ඒ වාශ ම, ඉන්දි ා ක ණතව්  පතටට
කි වා, අතු සදහන් වූවන්ශගන් ශඳොශහෝ පියේසක් ීතය කූලක
ශ ොව
ධ ධි ට
ශව ්  රටවකට ගිහිල්කා ශේ පාක
රැටවරා - asylum - අරශග ඉන් වා කි කා. එතුමා එශහම
කි වා ේ ශේ ශතොරතු ස ශහො වා වාශ ම, 7988-7989 වූ
සිේධි්  ශහො න් ඕ ෑ.
දැන් ශේ ප ත මුළු රටටම ඳකපව්  ා ධ ධි ට ශව ස්
ටළා කි වා. හැඳැන්, අතු සදහන් වූ තැ ැ් තන් පිිබඳා
ටාර් ාක (පිහිුමවීම, පයේපාක
කිරීම සහ ටර්තවය ඉුම කිරීම)
ප ශ්  70 (b) (i) ව වගන්ය ශ ශමශසා සාහන් ව වා.
"incidents of missing persons that have occurred most recently;"
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ඒ කි න්ශන්, මෑත ටාකශ සිදු ශව්ඡච සිදුවීේ ගැ තමන්
ශහො න්ශන්. මෑත ටාකශ කි ශටොට මූකාස ාරූඪ ග ස
මන්ත්රීතුමනි, 7988 වටවා කව ශපශ
ශතක් මා ට ැහැ. ඒ
වාශ ම, ප ශ්  07 ව වගන්ය ශ පැහැදිලිව ශමශසා කි ා
ය ශඳ වා, "Northern and Eastern Provinces or its aftermath"
කි කා.ඒ කි න්ශන් ශමොටක්ද? ශේ ප ශ්  70(b) (i) ව
වගන්ය  ට අ කව, ශහො
සිදුවීේ මෑත ටාකශ සිදුශව්ඡච ඒවා
ශවන් ඕ ෑ. 07 ව වගන්ය  ට අ කව, උතු ස ැශඟ හිර සිදු
ශව්ඡච සිදුවීේවකට ්රමුඛතාව ශදන් ඕ ෑ. දැන් ශටොතැ ටද ශේ
ට සා ශගශ න් හදන්ශන්. මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි,
ශටොතැ ටද ශේ ට සා අරශග
න් හදන්ශන්?
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, ඒ වාශ ම, 70(f ) වගන්ය ශ
පැහැදිලිව ශමශසා සාහන් ව වා.
"to authorize a specified officer of the OMP, to enter without
warrant and investigate, at any time of day or night, any place of
detention, police station,
prison or any other place in which any person is suspected to be
detained, or is suspected to have previously been detained ..."

උසාධ  වශරන්තුවක්
ැතුව. ප ශ්  අගට
ශටොට
ය ශඳ වා, ශපොලීසිශ Inspector-Generalට කි න්
ඕ ෑ,
Inspector-General ගිහිල්කා පැ ධ සිහතරක් ඇතුළත උසාධ 
වශරන්තුවක් ගන්
ඕ ෑ කි කා. පැ ධ සිහතරට ටථාවක්
ශමතැ කි න්ශන්. හැඳැන්, ශේ පැ ධ සිහතර ඇතුළත ශමොටක්ද
ශවන්ශන්?
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්්රිතුමනි, ශපොලීසි ට ැය  ඳක ක් ශේ
් ත ට කැශඳ වා. එශසා ඳක ක් කැශඳ වා ධ තරක්
ශ ොශවන්, ශේ ් ත ශ ශසාව ට ප්  ටර කිසි ශටශ කුට
ධ  සේධව සිධ ල් ශහෝ අපරාධ උසාධ ශ
ක් පවරන් ඳැහැ. ශේ
සංශ ෝධ
පද ේ ටරශග
ශමම ් ත ශ නිකධායේන්
ප් ටරන්
ත ාධිපය තුමාට අවු සදු එටහමාරක් ගි ා.
ඔඳතුමන්කා දහ ව ව
්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධ
ශග ැල්කා ත ාධිපය වර ාව්  උසාධ  ඉදියේ ට ශ න් ණතළුවන්
කි කා කිේවා. හැඳැන්, එශහම කි ණත ්ඩුක්ව ශේ ප ත සේමත
ටර ශටොට, අතු සදහන් වූවන්ශ ටාර් ාක පිහිුමව ශටොට,
ඒශක් වැඩ ටර නිකධායේන්ව සිධ ල් ශහෝ අපරාධ අධිටරා ක්
ඉදියේ ට අරශග
න්
ඳැහැ කි කා කි වා. ඒ අ ශ
ක්රි ාටකාප පිිබඳාව කිසි ශටශ කුට ්ර ් ටරන් ඳැහැ
කි වා.
අශ ක් පැ් ශතන් ශතොරතු ස දැ ගැීශේ ප ත පිිබඳාව
ඔඳතුමන්කාශ ්ඩුක්ව ශකොකුවට ටථා ටළා. දැන් ශමොටක්ද
ශවකා ය ශඳන්ශන්? ශේ ධ ධි ට පිහිුමවණත ් ත ට කැශඳ
ශතොරතු ස, එශහම ැ්  ේ පිහිුමව ක කැබූ ශමම ටාර් ාකශ න්
කැශඳ ශතොරතු ස පිිබඳාව රශට් සාමා ය ත තාවට ශතොරතු ස
දැ ගැීශේ ප ත ටශ්  දැ ගන් ණතළුවන්ටමක් ැහැ. ශමහි
75වැනි වගන්ය ශ ය ශඳ වා, "The provisions of the Right to
Information Act, No. 12 of 2016, shall not apply with regard
to such information." කි කා. ඒ කි න්ශන් ශමොටක්ද?
මූකාස ාරූඪ
ග ස
මන්ත්රීතුමනි, අතු සදහන් වූවන්ශ
ටාර් ාකශ න් ශසො
ශේවල් පිිබඳා ධ ස්තර, ටාර් ාක ධ සින්
ගන් ා තීන්දු පිිබඳා ධ ස්තර ශතොරතු ස දැ ගැීශේ ප ත
ටශ් ව්  කඳාගන් ඳැහැ. ේ කිසි ශටශ ක් ශේටට ධ  සේධව
සාක්ෂි ශදන්ශන් ැහැන් කි කා ්රටා ක් ටර වා.

(The Hon. Presiding Member)
ග ස මන්ත්රීතුමා, දැන් ටථාව අවසන් ටරන් .

ගතු නාෙල් රාජ්පසතන ෙහාා
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜபக்ஷ)

(The Hon. Namal Rajapaksa)
මට තව ධ  ාඩි ට ටාක ක් කඳා ශදන් , මූකාස ාරූඪ ග ස
මන්ත්රීතුමනි. ේ කිසි ශටශ ක් ශේටට ධ  සේධව සාක්ෂි ශදන්
ඳැහැන් කි කා ටථා ටර වා. ැ්  ේ මඟහයේ වා. අවසා ශ
ශවන්ශන් ශමොටක්ද? මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, Appeal
Court එටට අශගෞරව ටළා කි කා ක් දමන් ණතළුවන්. ධ ශේ
මූකය ් තනිට ගිධ සුේ ඇය ටරගන් ඳැහැන් කි කා සංශ ෝධ
ශග ාවා කි කා ශේ ටාර් ශ ශව සක් සිේධ ශවන්ශන් ැහැ,
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි. ඉදියේ ටාකශ දී ඔඳ
තමුන් ාන්ශසාකා හඳුන්වාශද "International Convention for
the Protection of all Persons from Enforced Disappearance"
කි
ප ත එ ශටොට ශේ සංශ ෝධ
ටරණත ටෑලිවලින් වැඩක්
ශවන්ශන්්  ැහැ. ඇන්? ශේශටන් ඉව්  ටළ සි ලුම ශේ ඒ
ප තට අදාළන්. ඒ නිසා අතු සදහන් වූවන් පිිබඳාව ශසවීම ගැ
අපට ගැටලුවක් ැහැ. ශසො න් ඕ ෑ; 7988-7989 ටාකශ
අතු සදහන් වූවන්ශ ඉාකා ධ ස්තර ශසො න් ඕ ෑ.

මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, හැඳැන් ඒ ශසො
රමශේද
ශේ ව ් ත පිහිුමවකා ටරන් ණතළුවන්ද? ශමොටක්ද ශේ
ටරන් හදන්ශන්? ඒ නිසා ශසවීම තුළ ටි අරමුාක් ය ශඳ වා
ේ, අන් ඒ ටි අරමුා ශේ රට ැවත අර්බුද ටට ඇදශග
එට ේ ඒටට අපි ඉඩ ශදන්ශන් ැහැන් කි
එට්  මතක්
ටරමින් මා නිහඬ ශව වා.

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශඳොශහොම ස්තුය න්. The next speaker is the Hon. E.
Saravanapavan. You have 10 minutes.
[பி.ப. 5.01]

ගතු ඊ. සරවනපවන් ෙහාා

(ைொண்புைிகு ஈ. சரவைபவன்)

(The Hon. E. Saravanapavan)

தகளரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்ககள,
கொைொைற்கபொகனொர் பற்றிய அலுவலகத்மத நிறுவுதல்
சம்பந்தைொன திருத்தச் சட்டமூலத்தின் ைீதொன விவொதத்தில்
கலந்துதகொண்டு
உமரயொற்றுவதற்கு
எனக்கு
வொய்ப்பு
வழங்கியமைக்கு நன்றி. கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் ைொதம் 11ஆம்
திகதி இகத நொடொளுைன்றத்தில் இந்தச் சட்டத்திமன நொம்
வொக்தகடுப்பின்றி
நிமறகவற்றியிருந்கதொம்.
பத்து
ைொதங்களின் பின்னர் ைீண்டும் அந்தச் சட்டத்தின் திருத்தம்
ைீதொன
விவொதத்துக்கொக
ஒன்றுகூடியிருக்கின்கறொம்.
கொைொைல் ஆக்கப்பட்கடொர் பிரச்சிமன கடந்த மூன்று
தசொப்தைொகத் தைிழ் ைக்களின் வொழ்வுடன் இரண்டறக்
கலந்துவிட்ட விடயைொக இருந்து வருகின்றது. 1983ஆம்
ஆண்டு
சிங்களப்
கபொினவொதிகளொல்
இந்தத்
தீவில்
நிகழ்த்தப்பட்ட இனக் கலவரத்தில் ததொடங்கிய கொைொைல்
ஆக்கப்படுதல் என்ற விவகொரம் 2009ஆம் ஆண்டு இறுதிப்
கபொர் முடிவமடயும் வமரயில் நீண் டுள்ளது.
1987ஆம் ஆண்டு அமைதி கொக்கும் பமட என்ற தபயொில்
இந்திய
இரொணுவம்
வடக்கு,
கிழக்குப்
பிரகதசத்தில்
கொல்பதித்தது. இந்திய இரொணுவம் நிமலதகொண்டிருந்த
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1987ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் 1990ஆம் ஆண்டு வமரயிலொன
கொலப்பகுதியிலும் கொைொைல் ஆக்கப்படுதல் இடம்தபற்றது.
இந்திய
இரொணுவத்தினரொலும்
அவர்களுடன்
கசர்ந்து
இயங்கிய தைிழ் ஒட்டுக்குழுக்களினொலும் பலர் பலவந்தைொகக்
கடத்திச் தசல்லப்பட்டனர். 27 ஆண்டுகள் கடந்தும் அவர்கள்
வீடு திரும்பவில்மல. இந்திய இரொணுவகைொ அல்லது
அவர்களுடன் கசர்ந்து இயங்கிய தைிழ் ஒட்டுக்குழுகவொ இதற்கு
இன்றுவமரயில் தபொறுப்புக்கூறவில்மல. இந்தக் கொலத்தில்
கடத்தப்பட்டவர்கள் ததொடர்பில், முன்மனய ஆட்சியொளர்
ைஹிந்த
ரொஜபக்ஷவினொல்
நியைிக்கப்பட்ட
கொைொைல்
ஆக்கப்பட்கடொர் பற்றிய விசொரமை ஆமைக்குழு முன்பொக
முமறப்பொடுகள் ததொிவிக்கப்பட்டமதயும் இந்த இடத்தில்
சுட்டிக்கொட்டுவது தபொருத்ததைன்று நிமனக்கின்கறன்.
1996ஆம்
ஆண்டு
ஸ்ரீ
லங்கொ
இரொணுவத்தின்
கட்டுப்பொட்டுக்குள்
யொழ்ப்பொைக்
குடொநொடு
தகொண்டுவரப்பட்டது. சைொதொன ஒப்பந்தம் மகச்சொத்திடப்பட்ட
2002ஆம்
ஆண்டு
தபப்ரவொி
ைொதம்
வமரயிலொன
கொலப்பகுதியில் குடொநொட்டில் இருந்த இமளகயொர் பலர்
இரொணுவத்தினரொல்
மகது
தசய்யப்பட்டுக்
கொைொைல்
ஆக்கப்பட்டொர்கள். சுற்றிவமளப்புக்கள் என்ற தபயொில்
இமளகயொமரச் சந்கதகத்தில் மகது தசய்துதகொண்டு தசன்ற
இரொணுவத்தினர் அவர்கமள இன்றுவமர விடுவிக்கவில்மல.
இகத சைகொலப் பகுதியில் ஸ்ரீ லங்கொ இரொணுவத்துடன்
கசர்ந்து தைிழ் ஆயுதக் குழுக்கள் பலவும் ஒட்டுக்குழுக்களொக
இயங்கின.
கொைொைல்
ஆக்கப்பட்டவர்கள்
விடயத்தில்
இவர்களும்
தபொறுப்புச்
தசொல்ல
கவண்டியவர்ககள.
அகதகவமள, இந்தக் கொலப்பகுதியில் நொட்டின் தமலவியொக
விளங்கியவர் சந்திொிகொ அம்மையொர் ஆவொர். இப்கபொது கதசிய
ஒருமைப்பொட்டுக்கும்
நல்லிைக்கத்துக்குைொன
அவலுவலகத்தின் தமலவியொகவும் அவர் இருக்கின்றொர்.
தபொறுப்பொன பதவியில் இப்கபொதிருக்கின்ற இவரும் தனது
கொலத்தில்
நமடதபற்ற
கொைொைல்
ஆக்கப்பட்ட
சம்பவங்களுக்குப் தபொறுப்புக்கூற கவண்டியவகர!

முன்னொள் ஜனொதிபதி ைஹிந்த ரொஜபக்ஷவின் ஆட்சிக்
கொலத்தில் 2006ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் 2009ஆம் ஆண்டு
வமரயில் யொழ்ப்பொைத்தில் கொைொைல் ஆக்கப்பட்கடொர் ைிக
அதிகம். இரொணுவ ஊரடங்குச் சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்ட இரவு
கவமளயிகலகய
கொைொைல்
ஆக்கப்பட்ட
சம்பவங்கள்
நடந்தன.
இரொணுவத்தினருடன்
கசொோ்ந்து
இயங்கிய
ஒட்டுக்குழுவொன ஈ.பீ.டி.பீ. யினருக்கு இந்தக் கடத்தல்களுடன்
கநரடித்
ததொடர்பு
இருப்பதொக
ைக்ஸ்தவல்
பரைகை
ஆமைக்குழுவில் முமறப்பொடுகள் பதிவுதசய்யப்பட்டிருந்தன.
ைனித உொிமைகள் ஆமைக்குழுவின் பதிவுத் தகவல்களின்
அடிப்பமடயில் 450 கபொோ் வமரயில் இந்தக் கொலப்பகுதியில்
கொைொைல் ஆக்கப்பட்டுள்ளதொகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இவற்மறவிட ைிக கைொசைொன கொைொைல் ஆக்கப்பட்ட
சம்பவம் இறுதிப் கபொொின் முடிவிகலகய இடம்தபற்றது.
கபொமர முடிவுக்குக் தகொண்டுவந்ததொக அரசு அறிவித்த
தினத்திலும்
அதற்கு
முன்,
பின்னொன
தினங்களிலும்
முல்மலத்தீவு ைொவட்டத்தின் வட்டுவொகல் பொலத்தில் மவத்துப்
தபருைளவொனவர்கள்
தங்களது
பிள்மளகமள
இரொணுவத்தினொிடம் ஒப்பமடத்தனர். ைதகுரு ஒருவொின்
முன்னிமலயிகலகய இது இடம்தபற்றிருந்தது. இவ்வொறு
ஒப்பமடக்கப்பட்டவர்கள் இன்றுவமர வீடு திரும்பவில்மல.
கபொர்
உக்கிரம்
தபற்றிருந்த
கொலத்தில்
முல்மலத்தீவு
ைொவட்டத்தில்
ஐம்பதொயிரத்திற்கும்
குமறவொகனொகர
இருப்பதொக அப்கபொமதய அரசினொலும்
பொதுகொப்புச்
தசயலரொக
இருந்த
ககொத்தபொய
ரொஜபக்ஷவினொலும்
ததொிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனொல், கபொர் முடிந்த பின்னர்
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முகொம்களில் 3 இலட்சம் ைக்கள் அமடக்கப்பட்டனர்.
இரண்டமர இலட்சம் ைக்கமளக் கைக்கில் எடுக்கொைல் தபொய்
கூறியது முன்மனய அரசு.
இதமனவிட ைன்னொர் ைொவட்டத்தின் முன்னொள் ஆயர்
இரொயப்பு கயொசப் ஆண்டமக அவர்கள் ைிக முக்கியைொன
தகவமல இது ததொடர்பில் தவளிப்படுத்தியிருந்தொர். 2009ஆம்
ஆண்டு இரொணுவக் கட்டுப்பொட்டுக்கு வருவதற்கு முன்னரொன
சனத்ததொமகமயயும் இரொணுவக் கட்டுப்பொட்டுக்கு வந்ததன்
பின்னரொன சனத்ததொமகமயயும் ஒப்பிட்டு 1,46,000 கபொோ்
இல்லொைல் கபொனமத தவளிப்படுத்தியிருந்தொர்.
2013ஆம்
ஆண்டு
அவர்
இதமனப்
பத்திொிமககளுக்குத்
ததொிவித்திருந்தொர்.
எைது தைிழர் தொயகப் பூைியில் கொைொைல் ஆக்கப்பட்ட
சம்பவங்கள்
ஒவ்தவொரு
கொலப்பகுதியிலும்
எப்படி
நமடதபற்றது என்பமத நொன் இங்கக கூறியதற்குக் கொரைம்
உண்டு.
அரசில் உள்ள பலர், கொைொைல் ஆக்கப்பட்ட
சம்பவங்கள் தனித்து வடக்கு, கிழக்கிற்கு ைொத்திரம் உொியது
அல்ல;
அது
ததன்பகுதிக்கும்
உொியதுதொன்
என்று
கூறிவருகின்றொர்கள். நொன் கைகல கூறியதன் அடிப்பமடயில்
எத்தமன
இலட்சம்
கபொோ்
கொைொைல்
ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றொர்கள் என்பது உங்களுக்கக புலப்படும்.
இதனொல் வடக்கு, கிழக்கின் ஒட்டுதைொத்த சனத்ததொமகயின்
தபரும்பொன்மை வீதம் பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பமத
நீங்கள் உைர கவண்டும். 27 வருடங்களொகக் கொைொைல்
ஆக்கப்பட்டவர்கள்
வீடு
திரும்புவொர்கள்
என்று
எதிர்பொர்த்திருக்கும் அந்த உறவுகளின் ைனநிமல எப்படி
இருக்கும் என்பமத இங்குள்ள உறுப்பினர்கள் ஒவ்தவொருவரும்
அறிந்துதகொள்ள
கவண்டும்.
எத்தமனகயொ
தபற்கறொர்,
பிள்மளகள்
கொைொைல்
ஆக்கப்பட்டதொல்
ைனநிமல
பொதிக்கப்பட்டவர்களொகவும்
அடுத்தகநர
உைவுக்கக
வழியில்லொதவர்களொகவும்
தொயக
கதசத்தில்
அல்லலுற்றுக்தகொண்டிருக்கின்றனர்.
கொைொைல்
ஆக்கப்பட்டவர்கமளத்
கதடும்
உறவுகள்
உங்களிடம்
நட்டஈட்மட எதிர்பொர்க்கவில்மல என்பமத இந்த இடத்தில்
குறித்துக்கொட்ட விரும்புகின்கறன். அவர்கள் ககட்பததல்லொம்,
தங்கள் அன்புக்குொிய உறவுகளுக்கு என்ன நடந்தது? அவர்கள்
எங்கக? அவர்கள் தகொமல தசய்யப்பட்டொல், யொரொல் தகொமல
தசய்யப்பட்டொர்கள்? தகொமல தசய்தவர்களுக்கு என்ன
தண்டமன? இமதத்தொன் அவர்கள் ககட்கின்றொர்கள்.
கொைொைல் ஆக்கப்பட்டவர்கமளத் கதடும் உறவுகளின்
ககள்விக்கு முன்மனய அரசுககளொ, தைிழ் ைக்களின் வொக்குப்
பலத்தினொல் ஆட்சிக்கு வந்த இந்த அரகசொ இன்னமும் பதில்
கூறவில்மல. ைொறொக, அவர்கமள தைன்கைலும் புண்படுத்தும்
கருத்துக்கமளத்தொன் ததொிவித்து வருகின்றொர்கள். தைிழில்
கூறுவொர்கள், "தவந்த புண்ைில் கவல் பொய்ச்சுவது கபொல”
என்று.
அமதத்தொன்
இவர்கள்
தசய்துவருகின்றொர்கள்.
தகௌரவ
பிரதை
ைந்திொி
அவர்கள்,
கடந்த
ஆண்டு
யொழ்ப்பொைத்தில் நடந்த கதசிய மதப்தபொங்கல் விழொவில்
கலந்துதகொண்டிருந்தொர்.
அங்கு
அவர்,
கொைொைல்
ஆக்கப்பட்டவர்கள் இறந்துவிட்டொர்கள் என்ற சொரப்படவும்
சிலர் தவளிநொடுகளுக்குத் தப்பிச் தசன்றுவிட்டொர்கள் என்ற
அர்த்தப்படவும் கருத்துத் ததொிவித்திருந்தொர். கொைொைல்
ஆக்கப்பட்டவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்று தகௌரவ பிரதை
ைந்திொி அவர்களுக்குத் ததொிந்திருந்தொல், எதற்கொக இந்த
அலுவலகம் அமைக்கப்படகவண்டும்? இரொணுவத்தினொிடம்
மகயளிக்கப்பட்டவர்கள்
இறந்தொர்கள்
என்றொல்,
அவர்களுக்குத் தண்டமன வழங்க கவண்டியதுதொகன!
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கொைொைல்
ஆக்கப்பட்டவர்களுக்குப்
தபொறுப்புக்கூற
கவண்டிய முன்னொள் ஜனொதிபதி சந்திொிக்கொ அம்மையொர் தனது
கபட்டியில், “ைஹிந்தவின் கொலத்தில் இரொணுவத்தினொிடம்
ஒப்பமடக்கப்பட்டவர்கமள
இரொணுவத்தினர்
தகொமல
தசய்திருப்பொர்கள்” என்று கூறியிருந்தொர். இது ததொடர்பில்
அவருக்கு
நம்பிக்மகயொன
ஆதொரம்
கிமடக்கொைல்,
தபொறுப்பொன
பதவியில்
இருந்தவர்
இப்படிக்
கூறியிருக்கைொட்டொர்.
அதொவது,
அவர்கள்
கொைொைல்
ஆக்கப்பட்ட சம்பவங்களுடன் ததொடர்புமடயவர்கள் என்பமத
இந்த அரசின் முக்கிய பிரதிநிதிகய ஏற்றுக்தகொள்கின்றொர்.
பின்னர்
ஏன்,
இரொணுவத்தினருக்குத்
தண்டமன
தகொடுப்பதற்குத் தயங்குகின்றீர்கள்? குற்றம் இமழத்தவர்கள்
யொரொக இருந்தொலும் தண்டிக்கப்படகவண்டும் என்று இந்த
அரசுதொன் கூறுகின்றது. ஆனொல், குற்றம் இமழத்தவர்கள்
பமடயினர் என்று ததொிந்ததும் தயக்கம் கொட்டப்படுவது ஏன்?
தைிழ் ைக்கமள இந்த நொட்டு ைக்களொக இந்த அரகசொ, அல்லது
கடந்த
அரசுககளொ
கருதியிருந்தொல்
அவர்களுக்கு
இமழக்கப்பட்ட அநீதிகளுக்கு எதிரொக தகுதி தரொதரம் பொரொைல்
தவறு தசய்தவர்கமளத் தண்டித்திருப்பீர்கள். ஆனொல், இந்தச்
சிறிய தீவின் பிரமஜகளொக நீங்கள் தைிழ் ைக்கமளக்
கருதவில்மல
என்பதொல்தொன்,
அவர்களுக்கு
நிகழ்ந்த
அநீதிகளுக்கு எதிரொக வொய்மூடி இருக்கின்றீர்கள்.

1762

அவர்கமளப் தபொறுத்தவமரயில், இலங்மக அரசின் எந்தப்
தபொறிமுமறயூடொகவும்
தீர்வு
கிமடக்கொது
என்று
நம்புகின்றொர்கள். அவர்கள் அவ்வொறு நம்புவதற்கு நியொயைொன
கொரைங்கள் இருக்கின்றன. அவர்களது கநசத்துக்குொிய பொசத்துக்குொிய அன்புக்குொிய
உறவுகள்
கொைொைல்
ஆக்கப்பட்டதற்குக்
கொரைைொன
இரொணுவத்தினமரத்
தண்டிக்கக்கூடொது என்ற கநொக்ககொடு அரசு தசயற்படுவதொல்,
இந்த அலுவலகத்தின் ஊடொகவும் தங்களுக்கு நியொயைொன
தீர்வு கிமடக்கொது என்று எண்ணுகின்றொர்கள். ஆககவ, இந்த
அலுவலகம் நிறுவப்பட்டு அதன் கநொக்கம் தவற்றியமடய
கவண்டுைொனொல், கொைொைல் ஆக்கப்பட்டவர்கமளத் கதடும்
உறவுகள் விரும்பும் வமகயிலொன விசொரமைப் தபொறிமுமற
உள்ளடக்கப்பட
கவண்டும்
என்று
இந்தச்
சமபயில்
ககொருகின்கறன். நன்றி.

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
මීළඟට, ග ස තුෂාර ඉඳුනිල් අමරශසා
මහතා. ග ස
මන්ත්රීතුමනි, ඔඳතුමාට ධ  ාඩි අටට ටාක ක් ය ශඳ වා.

[අ.භ්ා. 5.77]

ගතු ුරනාර ටඳුනිල් රෙරවසන ෙහාා

(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரகசன)

இங்கக
இன்தனொரு
முக்கிய
விடயத்மத
இந்தச்
சந்தர்ப்பத்தில்
சுட்டிக்கொட்டுவது
தபொருத்தம்
என்று
நிமனக்கின்கறன். கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் ைொதம் 23ஆம் திகதி
இந்தச் சட்டவமரவு ைீது ஒப்பைிட்டீர்கள்; அது நொட்டின்
ஜனொதிபதிக்கு அனுப்பிமவக்கப்பட்டது. இந்த அலுவலகத்மத
ஓர் அமைச்சுக்குப் பொரப்படுத்தி வர்த்தைொனி தவளியிடுவதில்
ஜனொதிபதி கொலதொைதம் தசய்துவந்தொர். இதற்கு நீங்கள் கூறும்
கொரைம், ைக்கள் விடுதமல முன்னைியினொின் திருத்தம்
உள்ளடக்கப்படவில்மல என்பதுதொன். ஆனொல், இந்தச்
சட்டவமரவு ததொடர்பில் பொதுகொப்புத் தரப்பினர் தைது
கொிசமனகமள தவளிப்படுத்தியிருந்தனர். 15 பக்கத்திலொன
ஆவைத்மத ஜனொதிபதியிடம் அவர்கள் ஒப்பமடத்திருந்தனர்.
அமத
ஜனொதிபதியும்
ஏற்றுக்தகொண்டொர்.
அவர்களது
கொிசமனகமள
புறந்தள்ளுவதற்கு
இந்த
அரசொல்
முடியவில்மல. அதனொகலகய இந்த அலுவலகம் நிறுவும்
விடயம் தள்ளிப்கபொனது. ஜனொதிபதி இந்த அலுவலகத்மத
நிறுவுவதில் உளப்பூர்வைொன விருப்புடன் தசயற்படுபவரொக
இருந்திருந்தொல், அலுவலகத்மத நிறுவிவிட்டு இந்தத் திருத்தச்
சட்டத்மத
பின்னர்
நொடொளுைன்றத்தில்
விவொதித்து
நிமறகவற்றியிருக்கலொம்.

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, please wind up your speech now.

ගතු ඊ. සරවනපවන් ෙහාා

(ைொண்புைிகு ஈ. சரவைபவன்)

(The Hon. E. Saravanapavan)

Please give me one more minute, Sir.

இறுதியொக ஒரு விடயத்மதக் கூறி எனது உமரமய
முடித்துக்தகொள்கின்கறன்.
கொைொைல்
ஆக்கப்பட்டவர்கள்
ததொடர்பொன விடயம் விமரந்து தீர்க்கப்பட கவண்டும்
என்பதில் ைொற்றுக் கருத்துக்கு இடைிருக்க முடியொது. ஆனொல்,
இதில்
பொதிக்கப்பட்டவர்கள்
நீங்கள்
நிறுவும்
இந்த
அலுவலகத்மத
ஏற்றுக்தகொள்வதற்குத்
தயொொில்மல.

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)
ශඳොශහොම ස්තුය න්, මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි.

අතු සදහන් වූ තැ ැ් තන් පිිබඳා ටාර් ාක (පිහිුමවීම,
පයේපාක
කිරීම සහ ටර්තවය ඉුම කිරීම) (සංශ ෝධ ) ප ් 
ශටුමේපත ශදවැනිවර කි ව
ධ වාද
පැවැ් ශව
ශේ
අවස්ථාශේ අශප් මන්ත්රීතුමන්කා, ඇමය තුමන්කා ශඳොශහෝ සුඳවාදී
අදහස් ඉදියේප්  ටළ ්ටාර අපි දැක්ටා. ඒ එක්ටම ශඳොශහොම
අසුඳවාදී අදහස් පවා ඉදියේප්  ටළ ්ටාර අපි දැක්ටා. සමහ ස
ශේ තුිබන් "ශ්  ශටෝප්පශ කිඹුකන් දකි " හැටි්  අපි දැක්ටා.
අවු සදු ය හක් ය ස්ශසා පි්ඡශචමින් සිටි යුේධ ක් අපි ත ග්රහා
ටළා කි
ටාරා ධ ශ ාෂශ න් අපි කි න් ඕ ෑ. ඒ යුේධ
ත ග්රහා කිරීම ශව කශවන් කියේඳ්  ඉේවා; ටෑවා; සතුුම වුාා;
ප්රීය  වුාා. ඒ යුද ත ග්රහාශ න් කඳා ගන් ට ය ශඳ ශඳොශහෝ
වාසි, වර්රසාද කඳා ග් තා; ඳක කඳා ග් තා; ුකක්ය  ධ න්දා; ප්රීය 
වුාා. එතැනින් පස්ශසා සි ල්ක ඉවරන් කි
්ටල්ප තුළ
ටවු ස හයේ ඉන් වා ේ ඒට වැරදින් කි ා මම හිත වා. යුේධ ක්
යුදම ව ශ න් ත ග්රහා ටරකා සතු ස ටාවුර පරාත ටළ
පමිසන් ්ර ්
ධ සශාන්ශන්
ැහැ, මූකාස ාරූඪ ග ස
මන්ත්රීතුමනි. යුේධ ඉවරන්. එම පාර් ව
්
පරාත ට ප්  වුාා.
හැඳැන්, යුේධ ට ඳකපෑ ටාරාා තවම ය ශඳ වා. ඒවා ඉවර
ැහැ. ඒවාට අව ය ව ්රාශ ෝගිට ධ සඳුේ කඳා දි යුතුන්. ඒ
එක්ටම අශප් හමුදාශේ රාධ  සවන් යුේධශ ශගොදු ස ඳවට ප් 
වුාා. අශප් හමුදාශේ රාධ  සවන් 5,700ටට අධිට ්රමාා ක්
අතු සදහන් වුාා. උතුශර් ත්රස්තවාදීන් හැටි ට සටන් වැදුණු අ
අතු සදහන් ශවකා ය ශඳ වා. ශේ සි ල්කටම මැේශදන් ශේ කිසිම
ශද ටට සේඳන්ධ ශ ොවුණු ද්රධ ඩ හා සිංහක අහිංසට සාමා ය
සිධ ල් ත තාව ශේ යුේධශ දී අතු සදහන් ශවකා ය ශඳ වා.
මම අහන්ශන් ශිෂ්ට සේපන් , ශීකාචාර රටක් හැටි ට,
ශීකාචාරව ධ නිධ ද ශපශ
පාක ක් ශග
රටක් හැටි ට
අපි ශේ වාශ ශද ක් ශකෝට තුළ ශගොඩ ඟා අශප් ය ශඳ
ශිෂ්ටටම, ශීකාචාරටම, සදාචාර සේපන් ටම, ධ නිධ දභ්ාව
ශපන්ව
එශක් ය ශඳ
වැරැේද ශමොටක්ද කි කාන්. අපි
ධ නිධ දභ්ාව ශපන්ව වා  ක ශද්රෝහීටමක්ද? මා කෂිට් ව ,

1763
සාධාරා ඉෂ්ට ටර වා කි
අහන් ටැමැය න්.

1764

2017 ජූනි 07
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එට මම

ධ ශ ාෂශ න් සිංහක හා ශදමළ යුේධශ දී අවතැන් වුණු
ණතේගකන්න්ට භ්ාර් ාවන් ඉන් වා. ඔවුන්ට ද ස-දැයේ න් ඉන් වා.
ඔවුන්ට ශදමේපි න් ඉන් වා. තමන්ශ ද සවාට, තමන්ශ
ඥාය  ාට සිේධ වුශඩු ශමොටක්ද කි
එට ඔවුන් දන්ශන් ැහැ.
සමහර ධ ට එශසා අතු සදහන් වුණු ණතේගක ාශ භ්ාර් ාවට තම
ස්වාමිණත සෂ ා ගැ
තීරා ක් ගන්
ඳැහැ. දුවා-ද සවන්ට
තමන්ශ
පි ා ගැ
තීරා ක් ගන්
ඳැහැ. ශේපළක්,
අන්ය වාසිටමක් පැවරීම ශහෝ ලි ා දීම වැනි ටටයු් තක් ටරන්
ඳැහැ. එම ණතේගක ා සිටි වාද, ැේද කි
ටාරා පිිබඳාව
දන්ශන් ැහැ. සිංහක ශහෝ ශේවා, ශදමළ ශහෝ ශේවා, පසු ගි
ටාකශ අතු සදහන් වූ ත තා ධ මුක්ය  ශපරමුශඩු සාමාජිටන්න්
ශහෝ ශේවා, හිටණත අශ ක් සාමා ය සිධ ල් ත තාව ශහෝ ශේවා
ශමොවුන් පිිබඳාව සැඟධ කා, වැළලිකා, ගුහාගත ශවකා, නිදන්ගත
ශවකා ය ශඳ ශතොරතු ස එශසා තඳන්ශන් ැතුව ඒවා සි ල්ක
එිබ ට අරශග
ධ නිධ දභ්ාවශ න් අපි එිබ ට ශද
එට
ශද්රෝහීටමක්ද කි
එට ධ ශ ෂ
ා ශ න් මම ශේ අවස්ථාශේදී
අහන් ට ටැමැය න්.
දැන් සමහ ස ඳ න්, හාර වාට. හාර ශටොට - හාර ශටොට,
වහණත කුණු මතු ශවන් කි කා ශමොටක්ශදෝ "ශ්  ශටෝප්පශ
ඳ ක්", අනි ත ඳ ක් ය ශඳ වා. ඒ නිසා අපි කි වා,
ට සාාටරකා ඳ ශවන් එපා; ශේට ශේ පාකනිට ව ශ න්
පිබ ගැීමක්ව් , ශේ පාකනිට ව ශ න් මඩ ගැසීමක්ව් ,
ශේ පාකනිට ව ශ න් ශගොදු ස ටර ගැීමක්ව් , ටාටව් 
ශචෝද ා පැවරීමක්ව්  ශ ොශවන් කි කා. එශසාම ශම , යුේධශ න්
අතු සදහන් වූවන් ශව කශවන් ටර
මා කෂිට, සාධාරා
ටටයු් තක් කි
එට්  ශේ අවස්ථාශේදී ධ ශ ෂ
ා ශ න් අපි
කි වා.
දැන් "ධ ශේශී සේඳන්ධතා එ වා" කි කා ්පසු ශචෝද ා
ටර වා. ශේවා හැම දාම දකි "ශ්  ශටෝප්පශ කුාාුම". අපි
ධ ශේශී සේඳන්ධතා ශමො වාටද, අරශග
ැ් ශ් ?
කලි්  ඇතුක් මුදලි මහ් ම ා ඝාත
ශව ශටොට, 795)දී
ඳඩුඩාර ා ට මහ් ම ා ඝාත
ශව ශටොට, එතැනින් පටන්
ග් තාට පසුව අශප් රශට් පැවය  යුේධ ට අව ය ධ ශ ෂ
ා ඥ සහා ,
දැ කම, ්යුධ, satellite තාක්ෂා කි
ශේ සි ල්ක අප
ධ ශේ ශ න් ග් ශ්  ැේද? අශප් ධ ධ ධ ටටයුතු සාහා ධ ශේශී
ඥා , ඔවුන්ශ ධ ශ ෂ
ා හැකි ාවන්, තාක්ෂා අප ගන්ශන්
ැේද? ේකිසි ්ටාර කින් අව ය වුශාෝ  අප ධ ශේශී සහා
ගන් වා. ඒට ශගෝනි බිල්ශකක් මවා ගන් අව ය ටාරා ක්
ශ ොශවන්. අතු සදහන් වූ තැ ැ් තන් පිිබඳා ටාර් ාක ට ඒ
සාමාජිට න්
හ් ශද ා ප්  ටරන්ශන් අශප්
රශට්
ත ාධිපය තුමාන්. ඔවුන් සේපූර්ාශ න් ශ්රී කාංකිට න් ධ  යුතුන්.
එශහම තමන් සාහන් වන්ශන්. ඉය න් ශේ ටාර් ාක සාහා ශ්රී
කාංකිට න් හ් ශදශ ක් ශේ රශට් ා ට ා -ත ාධිපය වර ාධ සින් ප්  ටර ශටොට අප ටකඳක ශවන් ය ශඳ අව යතාව
ශමොටක්ද?

මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, අනික් ටාරා ශේටන්. ්රගී් 
එක් ැලිශගොඩ කි න්ශන් සිංහක මාධයශේදිශ ක්. ඔවිශ
අතු සදහන් වීම පිිබඳාව ්ඩපිබ කි ව කි වා ඔවිශ බියේා අදට් 
හතර වශට්
වා. කංටාශේ ධ තරක් ශ ොශවන්, මාධයවක ධ තරක්
ශ ොශවන්, ධ ශේ
රටවක පවා -ශකෝට
ණතරා- තමාශ
ස්වාමිණත සෂ ාශ අතු සදහන්වීම පිිබඳාව ඇ කි වමින්
වා.
ඔඳතුමන්කා මතට ය  ාගන් , ශමශහම කි වමින් න්
න්
කිලුුම වන්ශන් අශප් රශට් ම ඳව. ශමශහම කි වමින්
ශටොට

අශප් රශට් ය ශඳ කීර්ය  ාම තමන් පලුදු වන්ශන්. ශදමළ
සිංහක ්ර ් ක්, මුස්ලිේ ්ර ් ක්, ත තා ධ මුක්ය  ශපරමුා
කි
පක්ෂ ්ර ් ක්, තාය , කුක, ්ගේ ්ර ් ක් ශ ොශවන්
්රගී්  එක් ැලිශගොඩ මහ් ම කාශගන්, අශපන් ය ශඳන්ශන්.

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ඔඳතුමාට තව ධ  ාඩි ට ටාක ක් ය ශඳ වා.

ගතු ුරනාර ටඳුනිල් රෙරවසන ෙහාා

(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரகசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)
ශහොාන්.

්රගී්  එක් ැලිශගොඩ මහ් ම ාශ ශ ෝ ා්  එශහම කි ව
කි වා
වා වාශ , තව කී දාහක් අශප් රට පිිබඳාව අප ශේ
සඟවා ශග , වහශග , හිරටරශග ඉන් හද ශේ ගැ කි
කි ා
වා ඇේද? ශමශහම කි කි ා ෑම තුිබන් අශප් රශට්
ය ශඳ කීර්ය  ාම තමන් ධ  ා වන්ශන්. එම නිසා ධ නිධ ද
ශපශ
රටක් හැටි ට අප ශකෝට ්  සමඟ ග කශද ක ටරන්
ඕ ෑ. විදටකා මා සිට් ව කින්, ශගෝ්රිට න් වාශ
අප
ටටයුතු ටරන්
ගිශ ෝ  අපට ඉදියේ ට
න්
ඳැහැ.
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, අප මක් වහන් වහන් ,
හංගන් හංගන් , හිර ටරශග ඉන් ඉන් තමන්, ඒ පිිබඳා
ය ශඳ
දුගා, අපකීර්ය  , ටට ටථා, වැරැදි ටථා සි ල්ක
නිර්මාා ශවන්ශන්. අප ේකිසි ශද ක් එිබ ට ශද වා ේ,
සැඳෑ ධ ධි ට ධ නිධ දව ශපන්ව වා
ේ ඒ ශමො
ටට
ටථාවක්ව් , වැරැදි අර්ථ ටථ ව් , සැට සංටාවක් ශමොකු් 
ැහැ. එම නිසා මම කි න්ශන් අප වහශග සිටි ටාක ඉවරන්
කි ාන්. අප ණතළුවන් තරේ ධ නිධ දව ඉන් වා ේ, අප ගැ වැරැදි
ටථා, ටට ටථා ශඳො ස ටථා අපට ශගො ක ටරන් හේඳ වන්ශන්
ැහැ. එම නිසා කස්ස රටක්; දීප්ය ම්  රටක්; ශකෝට ණතරා
ශහොාම අහන් ණතළුවන් රටක්; ශීකාචාර මිනිසුන් සිටි රටක්;
ශිෂ්ටසේපන් මිනිසුන් සිටි රටක් ශකස අශප් රට ඉදියේ ට
ගන්
ේ, ශේ වාශ ටාරාා සිේධ වන් ඕ ෑ ඳව ්රටා
ටරමින්, මශ වච ස්වල්ප අවසන් ටර වා.
ස්තුය න්.

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශඳොශහොම ස්තුය න්.

මීළඟට, ග ස ශරෝහිත අශබ්ගුාවර්ධ
ධ  ාඩි 70ක් ය ශඳ වා.

මන්ත්රීතුමා. ඔඳතුමාට

ගතු වරනි ා රවබ්ගුඅව්තධාන ෙහාා

(ைொண்புைிகு கரொஹித அகபகுைவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, ග ස වාසුශේව
මන්ත්රීතුමාශ ශවකාව්  මට දුන් ා.

ා ා ක්ටාර

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ඔඳතුමා ටථාව ටරශග
න් . මම ඳකකා කි න් ේ.

ගතු වරනි ා රවබ්ගුඅව්තධාන ෙහාා

(ைொண்புைிகு கரொஹித அகபகுைவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)
මට ය ශඳ ධ  ාඩි 7න්, එතුමාට ය ශඳ
ටළාම මට ධ  ාඩි 71ක් ය ශඳ වා.

ධ  ාඩි 7න් එටතු
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ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ැහැ, ධ  ාඩි 7ක් ශ ොව එ ධ  ාඩි 5ක් ශවකා ය බුාා. පහ,
පහ එටතු වුාාම ධ  ාඩි 70න්.

ගතු රන්ජ්න් රාෙනායක ෙහාා (සොජ් සවිබල ගතැන්වීම්,
සුබසාධාන සහ කන්ද උඩර උුෙය ිළිතබඳ නිවයනජ්ය
රොායුරො)

(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க - சமூக வலுவூட்டல்,
நலன்புொி ைற்றும் கண்டி ைரபுொிமைகள் பற்றிய பிரதி
அமைச்சர்)

(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social
Empowerment, Welfare and Kandyan Heritage)
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, "ග ස බිමල් ර්  ා ට මහතා
දැන් මූකාස
ගත යුතු "න් මා ශ ෝත ා ටර වා.

ගතු වරනි ා රවබ්ගුඅව්තධාන ෙහාා

(ைொண்புைிகு கரொஹித அகபகுைவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)
ඔඳතුමා මශ මිත්ර මන්ත්රීතුමා ශන්.

ගතු ුරනාර ටඳුනිල් රෙරවසන ෙහාා

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரகசன)

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

(The Hon. Presiding Member)
ඔක්ශටොම ශවකාවට මිත්රන්.

විසින් සනිකර කරන ලදී.
ஆகைொதித்தொர்.
Seconded.

[අ.භ්ා. 5.79]

්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සාා සම්ො විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගතු වරනි ා රවබ්ගුඅව්තධාන ෙහාා

(ைொண்புைிகு கரொஹித அகபகுைவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)
මම හැම දාම ඔඳතුමා සමඟ මිත්රන්.

රනුරුව ගතු ්ඩ්වඩ් ගුඅවසකර ෙහාා මූලාසනවයන් ටව ජ
වුවයන්, ගතු බිෙල් ර ජනායක ෙහාා මුලාසනාරූඪ විය.

මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, 007) අංට 71 දර
අතු සදහන් වූ තැ ැ් තන් පිිබඳා ටාර් ාක
(පිහිුමවීම,
පයේපාක
කිරීම සහ ටර්තවය ඉුම කිරීම) ප ත 007) අශගෝස්තු
මාසශ 77වැනි දා ශටුමේපතක් ශකස ශේ පාර්ලිශේන්තුවට
ඉදියේප්  ටළා. ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ මහා ටකඳගෑනි ක් ඇය  වුණු
දි ක් එදා. ඉන් අ තු සව ැවත එ ට සංශ ෝධ ගා ාවක්
ඉදියේප්  ටළා. එන්න් සංශ ෝධ ශදටක් අද පිිබශග ය ශඳ වා.
එ පිිබශග අද ඉදියේප්  ටර ය ශඳ වා. මු් , ශේ ටාර් ාක
පිහිුමවන් වන්ශන් අද ශමම සංශ ෝධ ශදට පිිබග් තාට පසුව,
ැවත එම සාමාජිට න් ේ කිරීශමන් අ තු සව ත ාධිපය තුමා
ධ සින් ඒ සාහා අ් සන් කිරීශමන් පසුවන්.
අපි ශඳොශහොම පැහැදිලිව කි වා, අතු සදහන් වූ ශටශ කු
සේඳන්ධශ න් ේ ්ර ් ක් ය ශඳ වා ේ ඒට ශසො ා ඳක
එට රත ට; රටට වගකීමක් කි කා. ඒශක් කිසිම සැට ක්
ැහැ. ඒටට තාය  ක්, ්ගමක්, කුක ක්, පක්ෂ ක්
ාදී කිසි
ශද ක් අදාළ ශවන්ශන් ැහැ. මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, ශේ
රශට් ශ්රී කාංකී ණතරවැසිශ ක් හැටි ට ඒ අසාධාරා ට කක් වුා
ශටශ කු ශව කශවන් ේ ශහොා ටර්තවය ක් ශව වා ේ ඒට
ඉුම ටරන් ඕ ෑ. මු් , අතු සදහන් වූ තැ ැ් තන් පිිබඳා
ටාර් ාක පිහිුමවන් වැඩ පිිබශවළ ්ශේ ශටොශහොමද?
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්්රිතුමනි, අශප් රශට් අවු සදු .0ක්
ය ස්ශසා පැවැය  යුේධ ක් අවසන් වුාා. ඒ අවු සදු .0ක් තුළ පැවැය 
යුේධ 0009 මැන් මාසශ 79 ශවනිදා අවසන් ශ ොවුාා ේ,
වීශරෝදාර රාධ  සශවෝ සහ හිටණත ත ාධිපය  මහින්ද රාතපක්ෂ
මැය තුමා ශමම යුේධ අවසන් ටරන්
ා ට් ව ශ ොදී එ
අවසන් ශ ොවුාා ේ, පසු ගි අවු සදු 8 ඇතුළත්  අතු සදහන්වීේ
සිදු ශව වා. ඒශක් කිසිම සැට ක්
ැහැ. අනිවාර් ශ න්ම
අතු සදහන් ශව වා. ඒට උතුශර්  ශවන්, ැශඟ හිර්  ශවන්,
රශට් අශ කු්  තැන්වක්  ශවන්.

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
මූකාස
සාහා ග ස බිමල් ර්  ා ට මන්ත්රීතුමාශ
ශ ෝත ා ටර ශකස මා ඉල්කා සිටි වා.
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அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு எட்வட் குைகசகர அவர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலகவ, ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க
அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON.EDWARD GUNASEKARA left the Chair,
and THE HON. BIMAL RATHNAYAKE took the Chair.

ගතු වරනි ා රවබ්ගුඅව්තධාන ෙහාා

(ைொண்புைிகு கரொஹித அகபகுைவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, යුේධ අවසන් ශ ොවුාා ේ
ඒ අතු සදහන්වීම එශසාම ය ශඳ වා. ශේ කි
සංඛයා
ශල්ඛ වකට පසු ගි අවු සදු 8ට ටාක ්  එටතු ව ධ ට
අතු සදහන් වූ තැ ැ් තන්ශ ්රමාා තව්  වැඩි ශව වා. හමුදා
සාමාජිට න් 5,500 ක් කි කා කිේවා ේ, ඒට සමහර ශවකාවට
75,000ක් ඳවට පයේවර්ත
ශවන්. සාමා ය වැසිශ ෝ ශවන්
ණතළුවන්, එල්ටීටීඊටාරශ ෝ ශවන් ණතළුවන්. ඒ ්රමාා වැඩි
ශවන්
ණතළුවන්.
මු්  පැහැදිලිවම යුේධ අවසන් ටළා.
අතු සදහන් වූ තැ ැ් තන් ගැ ටථා ටර ශටොට ශේ රශට් හිටණත
ත ාධිපය ව ස කිහිප ශදශ කුට ටරන්
ඳැයේ ශව්ඡච ශේ,
රත න්ට ටරන් ඳැයේ ශව්ඡච ශේ ඉුම ටරකා යුේධ අවසන්
ටරණත එට ගැ අපට ටථා ටරන් ශව වා.

මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, අතු සදහන් වූ තැ ැ් තන්
ගැ ටථා ටර ධ ට අපි ශඳොශහොම පැහැදිලිව මතක් ටරන්
ඕ ෑ, ශමම අතු සදහන්වීම සිදු ශවන්ශන් එල්ටීටීඊ ත්රස්තවාද
ටාකශ ධ තරද කි කා? ැහැ. 7988-7989 ටාකශ සිදු වූ සිදුවීේ
ගැ
මූකාස ශ ඉන් අශප් ග ස මන්ත්රීතුමා ශහොාට දන් වා.
එතුමා අද ඒ සේඳන්ධශ න් ටථා ටළා. 7988-7989 ටාකශ ් 
අතු සදහන් ශවකා ය ශඳ වා. 7988-7989 ටාකශ අතු සදහන්
වුණු ශරෝහා ධ ශේවීර මැය තුමා ශේ රශට් ශේ පාක ධාරාවට
්රධා
ා ටශ ක්. ශරෝහා ධ ශේවීර කි
ඒ ශේ පාක
ා ට ා 7988-7989 ටාකශ දී අතු සදහන් වුාා. ටවුද, ්ඩුක්
ටශළා?
මට ඉස්සරශවකා ත සා මන්ත්රීවරශ කු ව තුෂාර ඉඳුනිල්
අමරශසා මන්ත්රීතුමා ටථා ටළා. මට ඇවිාා එතුමා කි වා
“හාරන් ” කි කා. හාර ශටොට ඳ න්. හාරන් . අලු්  වළවලුන්,
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පරා වළවලුන් ඔක්ශටෝම හාරන් . හාර ශටොට තමන් උඩ
එන්ශන්. හැම එටක්ම හාරන් . හැඳැන්, තමන්ට ඕ ෑ එට
ධ තරක් හාරන් ප ්  ශටුමේප්  ශගශ න් එපා. තමන්ට
ඕ ෑ එට හාරන් , තමන්ට ටඳරශගො ාව තකශගො ා ටර ගන්
ඕ ෑ වුාාම ශේ ධ ධි ට ප ්  ශටුමේප්  ශගශ න් එපා
කි
එට අපි කි වා. ශහො න් , ත තා ධ මුක්ය  ශපරමුශඩු
ා ට ශරෝහා ධ ශේවීර මැය තුමාශ අතු සදහන්වීම ගැ .
එවටට පැවැය  රත කුමක්ද කි කා ශහො න් . එවටට රශට්
හිටණත අගමැය වර ා ටවුද කි කා ශහො න් . එවටට හිටණත ත සා
ටටයුතු ඇමය වර ා ටවුද කි කා ශහො න් . ශේවා්  ශහො න් .
ශේවා්  ශහො ශටොට ශේ අතු සදහන්වීේ ගැ ්  ශහො ා ගන්
ණතළුවන් ශවන්. ඒවා්  ශහො කා අශ ක් ඒවාට පිිබතු ස දුන්ශ ෝ 
තාතයන්තර ට ්දර් ක් ශවන් කි කා මම හිත වා. ශමොටද,
තාතයන්තර
ශව කශවන් ශන් ශේ ශේවල් ටරන්ශන්.
තාතයන්තර පි වීම ටරන් ඕ ෑ. ශේ සේඳන්ධශ න් රනිල්
ධ රමසිංහ අගමැය තුමා කිේව ශේවල් අපට ඇවිාා.
ාමල් රාතපක්ෂ මන්ත්රීතුමා්  කිේවා ශන්, අතු සදහන් වුාා
කි කා කි
සමහර අ පිට රටවක ඉන් වා කි කා. ඒට
්රාශ ෝගිටව අපි්  දැටකා ය ශඳ වා. හැඳැන්, අතු සදහන්වූවන්ශ
ටාර් ාක පිහිුමව ශටොට ඒට ශටොළඹ ධ තරක් ශ ොශවන්,
ාප ශ ්  පිහිුමවන්
ඕ ෑ, වන්නිශ ්  පිහිුමවන්
ඕ ෑ,
ැශඟ හිර පළාශ් ්  පිහිුමවන් ඕ ෑ කි කා සේපන්දන්
මැය තුමා කිේවා.
ඒ ධ තරක් ශ ොශවන් මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, එම
ටාර් ාක දකුශඩු්  පිහිුමවන් ඕ ෑ. ඉය හාසශ අතු සදහන් වූ
ණතේගක න් සේඳන්ධ ්ර ් දකුශඩු්  ය ශඳ වා. එශහම ේ,
දකුශඩු්  ශේ ටාර් ාක පිහිුමවන් ඕ ෑ. ඒ පළාශ් ්  ශේ හා
සේඳන්ධ ්ර ් ය ශඳ වා.
තමන්ශ
ශටශ ක් අතු සදහන් වූවා කි ා ශේ එ
බියේන්දෑව සන්, ශේ එ ද සවන්, ශේ එ පවුල්වකට සේඳන්ධටේ
ය ශඳ අ හා සමා වම 88, 89 අවු සදුවක අතු සදහන් වූ
අ ශ ්  බියේන්දෑව සන්, ද සවන් ඉන් වා. ශමොටද, එදා ත තා
ධ මුක්ය  ශපරමුාට සාමාජිට න් ව ශ න් ඳැඳුශඩු ටසාද ඳැාණත
ැය  අ ද? ටසාද ඳැාණත අ ්  හිටි ා, ඒ අ ට්  ළමන්න් හේඳ
වුාා, තා් තකා වුණු අ හිටි ා. අපි එතැනින් පටන් ගනිමු.
එතැනින් පටන් ග් තාම සමහර ශවකාවට ශේ අ ගැ ශසො න්
ණතළුවන් ශවන්. හැඳැන් ධ  ව
් ාස ක් ය ශබ්ද කි
්ර ්
ය ශඳ වා.
අපි දන් වා, ශේ ප තට සංශ ෝධ ශගශ
ශටොට ශ්රී
කංටා නිදහස් පක්ෂශ  ක්  සංශ ෝධ ශග ාවා කි කා. ත තා
ධ මුක්ය  ශපරමුා සංශ ෝධ ශගශ
ශටොට ශ්රී කංටා නිදහස්
පක්ෂශ  ක්  සංශ ොධ හ ක් ශග ාවා. ග ස සුසිල් ශ්රාමත න්ත
ඇමය තුමා් , ග ස මහින්ද සමරසිංහ ඇමය තුමා්  ඒටාඳේධව
අ් සන් ටර සංශ ෝධ හ ක් ශග ාවා. ඒ සංශ ෝධ හ ට
ශමොටද වුශඩු? ඒ සංශ ෝධ හ හැලුාාද? ශටොශහාද, ඒ
සංශ ෝධ හ ගිශ ? ඒට්  ්ර ් ක්. ඒ සංශ ෝධ හ ට
ශමොටක්ද සිේධ වුශඩු කි
එට අපි දැ ගන් ට ටැමය න්. ඒ
සංශ ෝධ
හ ට සිේධ වුණු ශද ක්
ැහැ. එම නිසා ශේ
සේඳන්ධශ න් ක්රි ා කිරීම ගැ ශදබිඩි පිිබශවතක් ඉදියේ ට
ක්රි ා් මට ශව වා.
ග ස එේ.ඒ. සුමන්ය රන් මන්ත්රීතුමා ටථා ටර ශටොට කිේවා,
"අද සංශ ෝධ සහිතව ශේ ප ්  ශටුමේපත ඉදියේප්  ටළාට
පස්ශසා ශේ සේඳන්ධශ න් සාමාජිට න් ප්  ටර, ත ාධිපය තුමා
අ් සන් ටළාට පස්ශසා ටාර් ාක පිහිුමවන් ණතළුවන්" කි ා. ඊට
පස්ශසා ශේ ධ ෂ
පථ
ේ අමාතයාං ටට එටතු ටරන් ට
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ශව වා. අය ග ස ත ාධිපය තුමාට ශහෝ ග ස අගමැය තුමාට,
ැ්  ේ ධ ෂ භ්ාර ඇමය ව සන් ටාට ශහෝ ශේ ධ ෂ එටතු
ටරන් ඕ ෑ. ශේ අතු සදහන් වූවන් පිිබඳා ටාර් ාක ගැ
වගකීමට ඇමය වරශ කු ඉන්
ඕ ෑ. අපට්  ්ර ් ක්
ය ශඳ වා, ශේට ටාටද ශදන්ශන් කි
එට ගැ . ග ස
වමත්රීපාක සියේශසා
ත ාධිපය තුමා
ටශ් , ්රක්ෂට
්රක්ෂට අමාතයාං
ය ශඳ
නිසා ශේ ධ ෂ
එතැ ට
න් ්  ණතළුවන්ලු; එශසා ැ්  ේ අශප් අග්රාමාතය ග ස රනිල්
ධ රමසිංහ මැය තුමා අග්රාමාතයවර ා හැටි ට ශේවාට මැදිහ් 
ශව නිසා එතැ ට න් ්  ණතළුවන් ශවන්.
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, පසු ගි දවස්වක ශේ රශට්
අමාතයාං වකට ධ ෂ න් ශඳදූ ධ ධි ට රශට් මිනිසුන්ට් , අපට් 
සැට ක් ය ශඳ වා, ශේ අවස්ථා ශදටම ය ශ ේදී, ශේ ධ ෂ
ධ දයා හා තාක්ෂා අමාතයාං ට ාධ ද කි කාන්. ශමොටද ශහාතුව,
මුදල් අමාතයාං
ටශ්  ය බුණු ශකොතරැන් ශඳෝඩ් එට ඒ ධ ධි ට
ශද වා
ේ මා මිත්ර ග ස ද ාසියේ ත ශසාටර ඇමය තුමනි,
අතු සදහන් වූවන් සේඳන්ධශ න් ඇය  ටර ටාර් ාක ධ දයා,
තාක්ෂා හා පර්ශ ෂා අමාතයාං ට ශහෝ ටාකගුා ධ දයා
ශදපාර්තශේන්තුව අ ්  ්පදා ටළම ාටරා අමාතයාං ට
ශහෝ සංස්ටිය ට අමාතයාං ට ගි ාට ටමක් ැහැ ශන්ද? රටට
එශහම ශවන් ට ණතළුවන්. එශහම ශවකා්  ය ශඳ වා ශන්. [ඳාධා
කිරීමක්] ක්රීඩා අමාතයාං ට ේ ශටොශහොමව්  ශද එටක්
ැහැ. මු්  ශේ ධ ධි ට තමන් ශේ රශට් ට සණු සිදු වන්ශන්. දැන්
ශේට ශේ පාක ධ හිළුවක් ශවකා.
සමහර ශවකාවට ටැබි ට් එශක් ඉන් ඇමය ව සන්ට් , ග ස
ග න්ත ට සාාය කට අමැය තුමාට, ග ස ද ාසියේ ත ශසාටර
ඇමය තුමාට ශහෝ පසු ශපළ මන්ත්රීව සන්ටව්  ශේවාට උ් තර
ශදන් ට ඳැහැ. ගශේදී ඒ අ ්  කි න්ශන්, ශේවා ශේ පාක
ධ හිළු කි ාන්. එම නිසා අතු සදහන් වූ තැ ැ් තන් පිිබඳා
ටාර් ාක
පිහිුමව
ගමන්ම ග ස ද ාසියේ ත ශසාටර
ඇමය තුමනි, ්ඩුක්ව ඇතුශළා ශපරිබ ක් ඇය  ටරන් , තාය වාදී
මා සිට් ව ට, තාය වාදී
හැඟීේ ඉස්මතු ටර
වැඩ
පිිබශවළවකට ය ත ය  න් කි කාන් අපි ඉල්කන්ශන්. ැ්  ේ
ඒ අදහස් ැවත ඉදියේ ට ්ශවෝ  ශවන්ශන් ැවත යුේධ ටට
අත වැීමන්; යුේධ ක් ඇය  වීමන්. එශකස යුේධ ක් ඇය  වුාාට
පස්ශසා
ැවත අතු සදහන් වීේ ඇය  ශවන්. එතශටොට ශේ
්ඩුක්ශවන් ඇය  ටළ අතු සදහන් වූ තැ ැ් තන් පිිබඳා
ටාර් ාක ශව කවට තව ්ඩුක්වටට අතු සදහන් වූ තැ ැ් තන්
පිිබඳාව ටාර් ාක තු හතරක් ඇය  ටරන් ශවන්; ගමටට එට
ගාශන් ඇය  ටරන් ශවන්.

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ග ස මන්ත්රීතුමා ඔඳතුමාට නි මිත ටාක අවසා න්.

ගතු වරනි ා රවබ්ගුඅව්තධාන ෙහාා

(ைொண்புைிகு கரொஹித அகபகுைவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, මට තව ධ  ාඩි ක් කඳා
ශදන් .

එම නිසා අපි ශඳොශහොම පැහැදිලිව කි වා, ශේ ක්රි ාවලි
ඉදියේ ට ශග
වාට අපි ධ  සේධ ැහැ කි කා. ටාට ශහෝ
අසාධාරා ක් ශවකා ය ශඳ වා
ේ, ේ කිසි ශටශ ක්
අතු සදහන් ශවකා ය ශඳ වා ේ ඔවුන් ශව කශවන් ශේ ටටයු් ත
ටර වාට අපි ටැමැය න්. හැඳැන් ශම පාධ ්ඡචි ටර ශග ඉදියේ ට
ේ ණතේගකශ ක්
ැශපන්
හද වා
ේ,
ේ පක්ෂ ක්

1769
[ග ස ශරෝහිත අශබ්ගුාවර්ධ

මහතා]

ැශපන් හද වා ේ, ේ තාය  ක් ැශපන් හද වා ේ
එ ට අපි ධ  සේධන් කි
එට මතක් ටරමින් මශ ටථාව අවසන්
ටර වා. ශඳොශහොම ස්තුය න්.

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශඳොශහොම ස්තුය න්.

ඊළඟට, ග ස ද ාසියේ ත ශසාටර ඇමය තුමා. ඔඳතුමාට ධ  ාඩි
70ට ටාක ක් ශවන් වී ය ශඳ වා.
[අ.භ්ා. 5..0]

ගතු දයාසිකා ජ්යවසකර ෙහාා (ක්රීඩා රොායුරො)
(ைொண்புைிகு
அமைச்சர்)

1770

පාර්ලිශේන්තුව

தயொசிறி

ஜயகசகர

-

விமளயொட்டுத்துமற

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports)
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, 007) අංට 71 දර
අතු සදහන් වූ තැ ැ් තන් පිිබඳා ටාර් ාක
(පිහිුමවීම,
පයේපාක
කිරීම සහ ටර්තවය ඉුම කිරීම) (සංශ ෝධ ) ප ් 
ශටුමේපත සේඳන්ධශ න් වූ ශේ ධ වාද ට අද දවශසා එක්
ශවන් ට කැබීම ගැ මම ඉතාම සන්ශතෝෂ ශව වා.

අපි සි ලුශද ා ශේ සේඳන්ධව ටථා ටර ය ශඳ වා. අශප්
රශට් අතු සදහන්වීේ සිදු ශවන්ශන් ශටොන් ටාක වටවා කශේ
ඉාකාද කි කා ඳැලුශවෝ , අපට පැහැදිලිව ශපශ න් ය ශඳ
ටාක වටවා කව, අපට මතට ය ශඳ ටාක වටවා කව තමන් 7977
ටැරැල්ක පැවැය  ටාක . ඒ ටාක තුළ ධ  ාක සංඛයාවක්
අතු සදහන් වුාා කි කා අපි දන් වා. ඊට පසුව එ 7988 - 7989
ටාක ්  ඒ වාශ මන්. ඉන් පසුව පසු ගි අවු සදු .0ට යුේධ
ටාකශ දිගටම අතු සදහන්වීේ ධ  ාක සංඛයාවක් සිදු වුාා. ඒ
ටාක වටවා කව තුළ සිධ ල් ණතරවැසි න් ශමන්ම, හමුදාශේ
5,000ක්ශද ා ද අතු සදහන් වුාා කි
එට රශට් ණතරවැසි න්
ධ ධි ට අපි සි ලුශද ාම ශඳොශහොම පැහැදිලිව දන් වා. පසු ගි
ටාක වටවා කව ඳැලුවාම ශපශ
වා, ඒ සේඳන්ධව
ධ ශ ාෂශ න්ම ශටොමිෂන් සභ්ා ධ  ාක ්රමාා ක් ප්  ටර ඇය 
ඳව. ශමශකස ශටොමිෂන් සභ්ා ප්  ටරන් පටන් ග් ශ්  7997
වර්ෂශ . 7997 වර්ෂශ රාසිංහ ශ්රාමදාස ත ාධිපය තුමාශ
ටාකශ , "අටැමැ් ශතන් ඉව්  කිරීම" පිිබඳාව ශේ වාශ
ශටොමිෂන් සභ්ාවක් ප්  ටළා. මු් , ඒ ශටොමිෂන් සභ්ාව ග් ත
කිසිදු තීරා ක් ගැ අපට දැ ගන් කැබුශඩු ැහැ. 7990
වසශර්්  ශේ වාශ ම අතු සදහන් වූවන් පිිබඳා ශටොමිෂන් සභ්ාවක්
ප්  ටළා. හැඳැන්, එන්න් ග් ත පි වර ශමො වාද, ඒ අ ට දුන්
සහ , වන්දි ශමොටක්ද, අවසා ශ දී ශමොටක්ද වුශඩු කි
කිසිම ශද ක් අපි දැ ශග හිටිශ
ැහැ. ඒ වාශ ම 799. වසශර්
ශේ
මින්ම තව්  ශටොමිෂන් සභ්ාවක් ස්ථාපිත ටළා. ඒ
කි න්ශන් 7997, 7990, 799. වර්ෂවක. 799. වර්ෂශ , ඩී.බී.
ධ ශේතුංග ත ාධිපය තුමා, අතු සදහන් වූවන් පිිබඳාව ශටොමිෂන්
සභ්ාවක් ැවත ප්  ටළා. එන්න් ඇය  වුා ත් ් ව පිිබඳාව් 
අපි ටවු සව්  දැ ශග හිටිශ
ැහැ. ඒ වාශ ම 7991 වර්ෂශ ,
අවු සදු 77ටට පසුව ශ්රී කංටා නිදහස් පක්ෂ ්ඩුක්වක් ප්  වුාාම
චන්ද්රිටා කුමාරතුංග මැය නි ශටොමිෂන් සභ්ාවක් පිහිශටේවා. එහි
වාර්තාව 7997 වර්ෂශ ශග ැ්  දීකා ය ශඳ වා. මු් , ඒ
සේඳන්ධව කිසිදු පි වරක් ශේ ශව තු ස අරශග
ැහැ. ඒ
ධ තරක් ශ ොශවන්, 7998 වර්ෂශ ්  ශේ වාශ ම ශටොමිෂන්
සභ්ාවක් පිහිශටේවා. 0007 වර්ෂශ එහි වාර්තාව පිට වුාා. එ ට
අ් වුණු ඉරාම අපි ටවු සව්  දන්ශන්්  ැහැ. යුේධශ න් පසුව

හිටණත ත ාධිපය  මහින්ද රාතපක්ෂ මැය තුමාශ
ා ට් ව
ටශ්  පරාගම ශටොමිෂන් සභ්ාව පිහිශටේවා. එන්න් ශසො ා
ගැීේ ධ  ාක සංඛයාවක් සිදු ටළා. ධ ශ ෂ
ා ශ න් 5,000ටට අධිට
හමුදාශේ සහ ශපොලීසිශ රා ධ  සවන් අතු සදහන් ශවකා ය බුාා.
ඒ වාශ ම 7),000ටට අධිට පැමිිසලි සංඛයාවක් ඔවුන්ට කැබිකා
ය බුාා. පරාගම වාර්තාශේ ශඳොශහොම පැහැදිලිව ය ශඳ වා, ශේ
ක්රි ාදාම තුළ )0,000ටට අධිට සංඛයාවක් අතු සදහන් වුාා
කි කා. මු් , ටවු සව්  ඒවාශ ය ශඳ ශතොරතු ස ශමො වාද
කි කා දන්ශන් ැහැ; එටතු ටරකා ය ශඳ ශතොරතු ස ශමො වාද
කි කා දන්ශන් ැහැ. එතැනින් පසුව ශමොටක්ද සිදු වුශඩු කි
එට අපි සි ලු ශද ාටම ්ර ් ක්. එම නිසා තමන් අද අතු සදහන්
වූවන් පිිබඳා ්ර ් , ශේ ක්රි ාදාම ඉදියේ ට ශග
න් සිදු
ශවකා ය ශඳන්ශන්.
ග ස ාමල් රාතපක්ෂ මන්ත්රීතුමා මට ටලින් ටථා ටළා.
එතුමා ශේ අදාළ ප ත හයේ ට කි වකා ැය  ්ටාර ක් තමන්
මට එතුමාශ ටථාශවන් ශ්  සශඩු. එම නිසා ශේ ප ත හයේ ට
කි වකා, ශේ ගැ ටථා ටශළෝ  ශහොාන් කි කා අපි ධ  ව
් ාස
ටර වා. එතුමා අතු සදහන් වූවන්ට අදාළ ටාක පිිබඳාව
ධ ශ ාෂශ න් ටථා ටළා. ශේ ප ශ්  70 (0) වගන්ය ශ
ශඳොශහොම පැහැදිලිව ශමශසා සාහන්ව ය ශඳ වා:
" ේ තැ ැ් තකු අතු සදහන් වූ ටාකවටවා කව ශ ොතටා 'අතු සදහන් වූ
තැ ැ් තන්' පිිබඳා ටාර් ාකශ ටාර් භ්ාර අතු සදහන් වූ තැ ැ් තන්
සේඳන්ධශ න් අදාළ ධ  යුතු ."
අපි ඒ ප ත තව්  කි වාශග
ශටොට එහි 70 (්)
වගන්ය 
ටශ්  ශමශසා සාහන්ව ය ශඳ වා:
" (i)

ඉතා මෑතට දී සිදු වූ ණතේගක න් අතු සදහන් වීම පිිබඳා
සිේධීන්;

(ii)

දැ ටම්  වැදග්  සාක්ෂි ය ශඳ සිේධීන්;

(iii)

ඕ.එේ.පී. හි මත අ කව මහත තාවට වැදග්  ව සිේධීන්"

ශේ ඕ ෑම ටාරා ක් පිිබඳාව ශේ ක්රි ාදාම ස්ථාපිත ටර
ගන් ණතළුවන්. ඒ ධ තරක් ශ ොශවන්. එතුමාට මම කි න්
ටැමැය න් ට සාාටරකා ඳකන් කි කා -

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
Order, please! ග ස ඇමැය තුමා. ශේ අවස්ථාශේදී ටවු සන්
ශහෝ මන්ත්රීවරශ කු ග ස එඩ්වඩ් ගුාශසාටර මන්ත්රීතුමාශ
ම
මූකාස
සාහා ශ ෝත ා ටර ශකස මා ඉල්කා සිටි වා.

ගතු ඩිලාන්
රොායුරො)

වපව්තරා

(ைொண்புைிகு டிலொன்
இரொஜொங்க அமைச்சர்)

ෙහාා
தபகரரொ

(ෙහාෝතගත
-

රාජ්ය

தநடுஞ்சொமலகள்

(The Hon. Dilan Perera - State Minister of Highways)
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, "ග ස එඩ්වඩ් ගුාශසාටර
මහතා දැන් මූකාස
ගත යුතු "න් මා ශ ෝත ා ටර වා.

ගතු මුජිබු්ත රහුොන් ෙහාා

(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

විසින් සනිකර කරන ලදී
ஆகைொதித்தொர்.
Seconded.

්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සාා සම්ො විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
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රනුරුව ගතු බිෙල් ර ජනායක ෙහාා මූලාසනවයන් ටව ජ
 ආවයන්, ගතු ්ඩ්වඩ් ගුඅවසකර ෙහාා මූලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க அவர்கள் அக்கிரொசனத்
தினின்று அகலகவ,ைொண்புைிகு எட்வட் குைகசகர அவர்கள் தமலமை
வகித்தொர்கள்.

Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE left the Chair, and
THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair.

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ග ස ඇමැය තුමා ටථා ටරන් .

ගතු දයාසිකා ජ්යවසකර ෙහාා

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயகசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, ශේ ප ශ්  07 වැනි
වගන්ය  ්  මම කි වන් ටැමැය න්. එහි ශමශසා සාහන් ව වා:
" (i) උතු ස ැශග හිර පළා් වක සිදු වූ සන් ේධ ගැුමේ අතරතුර ශහෝ එහි
්රය ලක ක් ශකස
ැතශහෝ  එම සන් ේධ ගැුමේවකට පසුව
අතු සදහන් වූ තැ ැ් තකු ශහෝ 'යුේධශ දී අතු සදහන් වූ' තැ ැ් තකු
ශකස හඳුන්ව ක කඳ තැ ැ් තකු ක්රි ා් ධ තශ දී අතු සදහන් වූ
සන් ේධ හමුදාවක සාමාජිට කු ශහෝ ශපොලීසිශ සාමාජිට කු; ශහෝ
(ii) ශේ පාක ශ ොසන්සුන්තාව ක් ශහෝ සිධ ල් ටැරිබ ශටෝකාහක ශහෝ
සේඳන්ධශ න් අතු සදහන් වූ ; ශහෝ "

ඒ ණතේගක න් පිිබඳා ශසො ා ඳකන්
ටාර් ාක ක්
පිහිුමවන් තමන් ශමම ප ත ශග ැ්  ය ශඳන්ශන්.
ඒට නිසා ශඳොශහොම පැහැදිලින්, ශේට උතු ස- ැශඟ හිරට
ධ තරක් සේඳන්ධ ටරකා, ැ්  ේ මෑතටදී සිදුවූ සිේධීන් ගැ
ධ තරක් සංසන්ද
ටරකා හද ක්රි ාවලි ක් ශ ොශවන් කි කා.
වැදග්  ටාරාාවක් ගැ අපි පාර්ලිශේන්තුව ඇතුශළා ටථා ටර
ශටොට ඒවා අශප් රශට් ත තාව අතරට
වා. මිනිස්සු අතර ධ ධ ධ
මා සිට ්ර ් ය ශඳ අ ඉන් ණතළුවන්. ශේ සි ලු ටාරාා මත
ඔවුන් ශේවා වැරැදි ධ ධි ට ශ්  සේ ගන් ණතළුවන්. ඒ නිසා ශේ
ප ්  ශටුමේපත හයේහමන් ධ ධි ට කි වකා ්වා ේ එතුමාට ශේ
වාශ ටථාවක් ටරන් ශවන්ශන් ැහැ කි කා මම කි න්
ටැමැය න්.
තමා ශවත රහශසා ශද කද ට සණු සේඳන්ධශ න් ශතොරතු ස
දැ ගැීශේ අන්ය  පිිබඳා ප ත අදාළ වීම ගැ එතුමා ටථා
ටළා. දැන් ඳකන් ශමම ප ශ්  75.(7) වගන්ය 
ටශ් 
ශමශහම සාහන් ව වා:
"... තමා ශවත රහශසා දැ කේ ශද කද ට සණු සේඳන්ධශ න් එම
තැ ැ් තා ධ සින් රහසයභ්ාව ්රක්ෂා ටරමින් එශසා ්රක්ෂා කිරීමට
්ධාර ටළ යුතු . එම ශතොරතු ස සේඳන්ධශ න් 007) අංට 70 දර
ශතොරතු ස දැ ගැීශේ අන්ය  පිිබඳා ප ශ්  ධ ධිධ ධා අදාක ශ ොධ 
යුතු ."

ඒ වගන්ය ශ න් ශමොටක්ද කි න්ශන්? ඒ වගන්ය ශ න්
ශඳොශහොම පැහැදිලිව කි න්ශන්, ඒ ණතේගක ා කඳාශද කද
ශතොරතු ස ්රක්ෂා කිරීම වැදග්  ඳව්  ඒට ශතොරතු ස
දැ ගැීශේ අන්ය 
පිිබඳා ප ශ්  ධ ධිධ ධා වකට අදාළ
ශවන්ශන් ැය  ඳව් . ශේට ඇ් ත ටථාවක්.

දැන් ටවු ස හයේ 7980 ගාන්වක අතු සදන් වූ ණතේගකශ කුශ
ශතොරතු ස ඇධ ල්කා කි වා කි කා හිතමු. "ටවුද ඒ සාක්ෂි දුන් ක
ණතේගක ා; දි 71ක් ඇතුළත මට ඒ ශතොරතු ස එවන් ; ශේ
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පැමිිසල්ක ටරණත ණතේගක ාශ
ම මට ශදන් ; ඔවි කි
එක්ශට ාශ
ම ශමොටක්ද; ටවුද අතු සදන් ටශළා?" කි කා
ශතොරතු ස දැ ගැීශේ අන්ය  පිිබඳා ප ත ටශ්  ටවු ස හයේ ඒ
සේඳන්ධශ න් ඇවිශවෝ  ශමොටද ටරන්ශන්? ඒට ශතොරතු ස
දැ ගැීශේ අන්ය  පිිබඳා ප ත
ටශ්  ගි ාම ඊළඟට
ශමොටක්ද ශවන්ශන්? ඇන් ශේවා ගැ ටල්ප ා ටරන්ශන්
ැ් ශ් ?
ට සාාටරකා ටථා ටර ශටොට ශේ ගැ
ේ අදහසක්
ය  ාශග
ටථා ටරන් . ශමොටද, අපි ඔක්ශටෝම
පාර්ලිශේන්තුශේ මන්ත්රීව ස. මම එතුමාට ශචෝද ා ටර වා
ශ ොශවන්. මු් , ශේ ටාරාා කි
ශටොට ටෑල්කක් ශදටක්
අරශග කි
එශටන් ධ  ාක ශ ොසන්සුන්තාවක් රට ඇතුශළා
ඇය  ශවන් ණතළුවන්. ඒ වාශ ම ශඳොශහෝම පැහැදිලිව ශමහි
ඇතුළ්  ටරකා ය ශඳ වා, ශේ ක්රි ාදාම ටර ශටොට ශේ
නිකධායේන් පැහැදිලිවම සාමා ය රාතය නිකධායේන් ධ ධි ට
සකටකා ය ශඳ වා කි කා.
ශමම ප ශ්  05. (7) (අ) වගන්ය ශ
ශමශසා සාහන්ව ය ශඳ වා:

ශඳොශහොම පැහැදිලිව

"... ක්රි ාව්  ශහෝ අ් හැරීමක් ේ ීය  ටිතයට දී ශහෝ
අධිටරා ක් ඉදියේපිට අියශ ෝග ට කක් ටළ ශ ොහැකි ."

ේ

ඒට හයේ. හැඳැන් ඒ වාශ ම ඊට ටින් ය ශඳ එට් 
කි වන් . 05. (0) (අ) වගන්ය ශ ශඳොශහොම පැහැදිලිව ශමශසා
සාහන්ව ය ශඳ වා:
"... අතු සදහන් වූ තැ ැ් තන් පිිබඳා ටාර් ාකශ අධිටායේ ඳක ට
එශරහිව අපහාස කිරීම සේඳන්ධශ න් හැර, අතු සදහන් වූ තැ ැ් තන්
පිිබඳා ටාර් ාකශ
ේ සාමාජිට කු ශහෝ නිකධර කු ශහෝ ශසාව ට කු
ධ සින් සේභ්ාවශ න් ටර කද ැතශහෝ  කිරීම අ් හයේ කද ේ
ක්රි ාවක් සාහා අතු සදහන් වූ තැ ැ් තන් පිිබඳා ටාර් ාකශ
ේ
සාමාජිට කු, නිකධර කු ශහෝ ශසාවට කුට එශරහිව කිසිදු සිධ ල් ශහෝ
අපරාධ ක්වක් පවර ක ශ ොකැබි යුතු ."

ශමහි ශඳොශහොම පැහැදිලිව සාහන් ටර ය ශඳ වා,
සේභ්ාවශ න් ශේ ක්රි ාදාම ටර වා ේ ඒ නිකධායේශ කුට
ධ  සේධව ක් පවරන් ඳැහැ කි කා. හැඳැන්, අසේභ්ාවශ න් ඒශටන් ශමොටක්ද අදහස් ටරන්ශන්?- ටරන් ාවූ ක්රි ාවක්
පිිබඳාව ඔවිට ධ  සේධව ක් පවරන් ණතළුවන්. ශේවා ගැ මීට
වඩා අපි ටල්ප ා ටශළෝ  ශහොාන් කි කාන් මම ධ  ව
් ාස
ටරන්ශන්. ශමොටද, ශේ ප ත තුළ ය ශඳ ටාරාා ටිට අපට
වැදග්  ශව ටාරාා. කංටා ඉය හාසශ අතු සදන් වූ කිසිම
ණතේගකශ ක් ගැ ටවු සව්  දන්ශන් ැහැ, ශතොරතු ස ශමො වාද
කි කා.
අශප් ත තා ධ මුක්ය  ශපරමුශඩු සශහෝදරව ස හැමදාම අශ්රාල්
ධ  ස සම සව පව් ව වා. අතු සදන් වූ අ ශ අේමකා තා් තකා
එ ට සහභ්ාගි ව වා. ඒ අ තවම තමන්ශ ණතතා ජීව්  ශව වා
කි කා හිශ්  ය  ාශග ටල්ප ා ටර වා ශවන් ණතළුවන්. ඒ අ
පහ ක් ප් තු ටර ශටොට ශේ රශට් තමන්ශ ද සවාට අ්  වුණු
ඉරාම ශහො කා ශදන් කි කා හිත හිතා තමන් ඒ පහ ප් තු
ටරන්ශන්. ශරෝහා ධ ශේවීර මැය තුමාශ ්දරණී බියේා් , ණතත්ර
ර්  ්  ඒ ධ ධි ට ටල්ප ා ටර වා වාශ ම, අශ ක් සි ලු
ශද ාම්  ඒ ධ ධි ට තමන් ටල්ප ා ටරන්ශන්. මුස්ලිේ ත තාව් 
එශහමන්; ශදමළ ත තාව්  එශහමන්. අපි ටාටව්  තාය  ක් ශහෝ
්ගමක් ධ ධි ට ටල්ප ා ටරකා ශේ ක්රි ාවලි ගැ ටථා
ටරන් ඳැහැ. ඒට තමන් ඇ් ත ටථාව. අපි දකුශඩු අශ්රාල් ධ  ස
සම සව පව් ව වා වාශ ම උතුශර් අ ්  තමන්ශ ණතතාශ
ශෆොශටෝ එට උස්සාශග ඇධ ්  සමර වා. ඒවා අරශග ඇධ ් 
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පාර්ලිශේන්තුව

[ග ස ද ාසියේ ත ශසාටර මහතා]

1774

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ත ාධිපය තුමා
ශටොට, අගමැය තුමා
ශටොට, ඇමය ව ස
ශටොට ටෑ ගහ වා, "අශප් ළමන් ශහො කා ශදන් ." කි කා.

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ග ස ඇමය තුමාට තව ධ  ාඩි ට ටාක ක් ය ශඳ වා.

(The Hon. Presiding Member)
ශඳොශහොම ස්තුය න්.

මීළඟට, ග ස මුජිබුර් රවිමාන් මන්ත්රීතුමා. ඔඳතුමාට ධ  ාඩි
8ක් ය ශඳ වා.
[අ.භ්ා. 5.17]

ගතු මුජිබු්ත රහුොන් ෙහාා

ගතු දයාසිකා ජ්යවසකර ෙහාා

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயகசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ශේට අදව්  ශමතැනින් ඉවර ටරන් අපට ණතළුවන් ශවන්
ඕ ෑ. ශමතැනින් පස්ශසා අක්ම තරශේ ශේ රශට් ත තාවට
තමන්ශ ළම ාට ශමොටක්ද වුශඩු, තමන්ශ ද සවා ඉන් වාද,
මැ සාාද, ැ්  ේ අතු සදන් වුාාද කි කා දැ ගන් ණතළුවන්
ශවන් ඕ ෑ. අතු සදන් වුාා ේ අක්ම තරමින් ඒ සිේධි
සේඳන්ධශ න් ඊළඟට ශමො වාද ටරන් ණතළුවන්, ශමො වාද ඒ
ශගොල්කන්ට ධ  සේධව ගන්
ණතළුවන් ක්රි ා මාර්ග කි කා
දැ ගන් ණතළුවන් ශවන් ඕ ෑ. අන් ඒ ධ ධිශ ක්රි ා මාර්ග
ගන් අව ය මූලිට වැඩ ටටයුතු ටිට ශේශටන් සටස් ටරකා
ය ශඳ වා. කිසිම ශවකාවට ශේට ්පවි අපරාධ ක් නිමි් තක්
ඳවට ප්  ශවන්ශන් ැහැ. ශේශටන් ඔවුන්ට කි කා ශද වා,
"ශමන් ශේටන් ඇය  ශවකා ය ශඳ ත් ් ව ." කි කා. අක්ම
තරමින් ශේ රශට් ශේටව්  ටරන් ඳැයේ ේ, අපි ශමොටටද ශේ
රශට් ණතරවැසි න් ධ ධි ට ජීව්  ශවන්ශන්? ශේ පාර්ලිශේන්තුවක්
ය  ාශග දවසටට කක්ෂ ගාන් ධ  දේ ටරමින් වැඩ ටරන්ශන්
ශමොටටද? ශේ ක්රි ාදාම අද රටට අව ය ශවකා ය ශඳ
ටාරා ක්.

මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, ශම අපි දකින්ශන් සිංහක
ශහෝ ශදමළ ශහෝ මුස්ලිේ ශහෝ තාතීන් අතර ඇය  ශවකා ය ශඳ
මහා දැවැන්ත ්ර ් ටිට ශබ්රා ගන් ය ශඳ එට ටාරා ක්
ධ ධි ටන්. එම නිසා ශේ ගන් ා වූ ක්රි ා මාර්ග ඉතා වැදග් . අශප්
ග ස ශරෝහිත අශබ්ගුාවර්ධ මන්ත්රීතුමා ඇවිවා, "ශමම ධ ෂ
අන්ය  ශවන්ශන් ටාටද?" කි කා. අය ග ස ත ාධිපය තුමාශ
අියමත පයේදි ඒට තීරා ව වා. අතු සදහන් වූ තැ ැ් තන්
පිිබඳා ටාර් ාක ස්ථාපිත ශවන්ශන් ශටොළඹ. ශමම ප ශ්  ..
(.) වගන්ය 
ටශ්  ශඳොශහොම පැහැදිලිව
සාහන් ටර
ය ශඳ වා, “The head office of the OMP shall be situated in
Colombo.” කි කා. අව ය ේ, ටාර් ාක අනිකු්  පළා් වක් 
ස්ථාපිත ටරන් ණතළුවන්. 7988දී වැඩිශ න්ම අතු සදහන් ශවකා
ය ශඳන්ශන් මාතර ේ, මාතර්  ටාර් ාක ක් ස්ථාපිත ටළ
හැකින්. මඩටකණතශේ වැඩි පියේසක් අතු සදහන් ශවකා ය ශඳ වා
ේ, ඕ ෑ ේ මඩටකණතශේ ටාර් ාක ක් ස්ථාපිත ටළ හැකින්.
එධ ට ඒ අ ට ශටොළඹට එන් ඕ ෑ ැහැ. ඒශගොල්කන්ට
මඩටකණතශේ ටාර් ාක ට ගිහිල්කා තමන්ශ ද සවා ශහො ා ගන්
වැඩ පිිබශවළ සටස් ටරන් ණතළුවන්. ශමම ටාර් ාක ස්ථාපිත
ටරන්ශන් ශටොළඹද, ශව ්  පැය වකට ශගනි න් ඳැයේද කි
ටාරා ්ර ් ක් ශ ොශවන්. ඒ නිසා අපි අන්ත තාය වාදී ධ ධි ට
ටල්ප ා ටරන්ශන් ැතුව, බුේධිම්  ධ ධි ට ටල්ප ා ටරමු
කි කා මම කි න් ටැමැය න්. අද සිංහක, ශදමළ හා මුස්ලිේ
කි
අපි සි ලු ශද ාට ශ්රී කාංකිට ත තාවක් ධ ධි ට එටට
එටතු ශවකා වැඩ ටරන් වුවම ා වාතාවරා කුන් ඇධ ් 
ය ශඳන්ශන්. ඒ සාහා ට සාාටරකා සං මශ න් ටටයුතු ටරන්
කි ා ඉල්කා සිටිමින්, ශමම ප ්  ශටුමේපතට අශප් සහශ ෝග
කඳා ශද වා කි ා ්රටා ටරමින් මශ වච ස්වල්ප අවසා
ටර වා.

(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, අතු සදහන් වූ තැ ැ් තන්
පිිබඳා ටාර් ාක (පිහිුමවීම, පයේපාක
කිරීම සහ ටර්තවය ඉුම
කිරීම) (සංශ ෝධ ) ප ්  ශටුමේපත සේඳන්ධව ටථා කිරීමට
මට අවස්ථාව කඳා දීම ගැ ඔඳතුමාට ස්තුය වන්ත ව වා.

ශමම ධ ෂ
සේඳන්ධශ න් ටථා ටරේදී අපි ධ ශ ාෂශ න්ම
මතට තඳා ගන් ඕ ෑ, අතු සදහන් වීේ අශප් රශට් අවස්ථා
කීප ටදීම සිේධ වුා ඳව. අපි දන් වා 70 ද ටශ ් , ඒ වාශ ම
80 ද ටශ 7988 - 89 ටාකශ ් , ඊළඟට පසු ගි යුද සමශ දී් 
ශේ රශට් මිනිසුන් අතු සදහන් වුා ඳව. එශසා අතු සදහන් වුශඩු,
උතුශර් ශවන් ණතළුවන්; ැශඟ හිර ශවන් ණතළුවන්; දකුශඩු
ශවන් ණතළුවන්. අතු සදහන් වුශඩු ටවු ස වුා් , ඒ ශේ රශට්
ඉපදුණු අ න්. එල්ටීටීඊ සංධ ධා ශ ක්රි ාටාරීන් අතු සදහන්
ශවකා ඉන් ණතළුවන්. සාමා ය මිනිසුන් අතු සදහන් ශවකා ඉන්
ණතළුවන්. හමුදා ශසඳළුන් ධ  ාක ්රමාා ක් අතු සදහන් වුාා.
ශපොලිස් නිකධායේන් අතු සදහන් වුාා. ඒ සේඳන්ධශ න් ධ  ාක
්ර ් ක් ශේ රට හමුශේ ය ශඳ වා. ඒ අතු සදහන් වුණු අ අතර
යුේධ ්  එක්ට ගැුමණු, යුේධ ට අක්ශවන් සේඳන්ධ වූවන්
ශමන්ම, ශටොළඹ වාශ
ගර තුළ සිටි ත සා  ක්  අතු සදහන්
වුා ඳව අපි දන් වා. මම දන් ධ ධි ට යුේධ අවසා වුාාට
පස්ශසා්  ශටොළඹ ගරශ ත සා න් 75ටට - 05ටට වැඩි
්රමාා ක් අතු සදහන් ශවකා ය ශඳ වා. ඒ අවු සදු 05 - .0
ව ස්වක ත සා න්. අදට්  ඔවුන්ශ ශදමේපි න් තමන්ශ ණතතා
ඉන් වාද කි කා ශහො න් , උතුශර් ය ශඳ ටාවු සවකට් 
වා; දකුශඩු ය ශඳ ටාවු සවකට් 
වා. යුේධ ්  එක්ට
කිසිදු සේඳන්ධතාවක් ැය ව ශටොළඹ ගරශ අතු සදහන් වුණු
එශහම පියේසකු් 
ඉන් වා. එශසා අතු සදහන් වූවන්ශ
ශදමේපිශ ෝ සහ සශහෝදරශ ෝ, තමන්ශ ද සශවෝ, තමන්ශ
සශහෝදරශ ෝ අද එන්, ශහට එන් කි කා ඳකාශග ඉන් ටාක ට
තමන් අප ශේ ජීව්  ශවන්ශන්.
අතු සදහන් වූ තැ ැ් තන් පිිබඳාව ශසො ා ඳැලීම සාහා
ටාර් ාක ක් පිහිුමවන් නිර්ශේ ටශළා, පසු ගි ්ඩුක්ව ඳව් 
අපි ඒ වාශ ම මතට තඳා ගන් ඕ ෑ. එදා මහින්ද රාතපක්ෂ
මහ් ත ා ප්  ටරණත, උග්  පාඩේ හා ්රය සන්ධා
පිිබඳා
පරීක්ෂා ශටොමිසම -LLRC- ටශ්  තමන් එ නිර්ශේ ටර
ය බුශඩු. එම ශටොමිෂන් සභ්ා වාර්තාශේ එට නිර්ශේ ක් තමන්,
අතු සදහන් වූවන් පිිබඳාව ශසො ා ඳැලීමට ටාර් ාක ක් පිහිුම
වීම. යුේධශ න් පස්ශසා -ප ්චා්  යුගශ - අශ යෝ ය අවශඳෝධ
ඇය  ටරශග තාය ට සංහිඳි ාවට ශේ
ගම සාහා තමන්
අතු සදහන් වූ තැ ැ් තන් පිිබඳාව ශසවීශේ ටාර් ාක අපට
අව ය ශවකා ය ශඳන්ශන්. ශමොටද, අපට වුවම ා ශවකා
ය ශඳ වා සි ලුශද ාටම යුක්ය  ඉෂ්ට ටරන් .
අපට මතටන් එදා 88-89 ටාකශ දී මහින්ද රාතපක්ෂ
මහ් ම ා් , අශප් මංගක සමරවීර ඇමය තුමා්  හැදුවා "මේ
ශපරමුා" කි
මහත
වයාපාර . ඊළඟට, වාසුශේව
ා ා ක්ටාර මන්ත්රීතුමා මූලිට ශවකා "අතු සදහන් වූවන් පිිබඳා
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ශසො ා ඳැලීශේ සංධ ධා ක්" හැදුවා. එම සංධ ධා හදකා, 88-89
ටාකශ දකුශඩු අතු සදහන් වුණු අ ශ කැන්ස්තු අරශග ගිහින්
එදා ජිීවාවකට ඉදියේප්  ටළා. 7991දී මහින්ද රාතපක්ෂ මැය තුමා
ඳක ට ්වා. මු් , එතුමා ඳක ට ්වාට පස්ශසාව්  ඒ භ්ාර දීණත
කැන්ස්තු ගැ කිසිදු ශසො ා ඳැලීමක් වුශඩු ැහැ. රාතපක්ෂකා
භ්ාර දීණත කැන්ස්තු ගැ ව්  රාතපක්ෂකාශ පාක ටාකශ දී
ශහො ා ඳැලුශේ ැහැ.
එදා මහින්ද රාතපක්ෂ මහ් ම ා ජිීවාවකට ගිහින් භ්ාර දීණත
කැන්ස්තු ටිට අප පිහිුමව අතු සදහන් වූ තැ ැ් තන් පිිබඳා
ටාර් ාක ට භ්ාර දුන් ා ේ, ඒ ගැ අපට දැන් ශසො ා ඳකන්
ණතළුවන් කි කා මා කි න් ටැමැය න්. අපි ශේ ටරන්ශන්
්රතාතන්ත්රවාදී ටර්තවය ක්. ශම , ශේ රශට් ්රතාතන්ත්රවාද
තවදුරට්  ක්ය ම්  ටර ටර්තවය ක්. එශහම ැතුව ශම
ටවු සන්ව්  බිල්කට ශදන් ව් , ටවු සන්ව්  බිල්කට
වන් ව් , ටාටව්  ධ  සේධව ටර ශද ක්ව්  ශ ොශවන්.
අතු සදහන් කිරීම කි කා කි න්ශන් සාපරාධී අපරාධ ක්.
ටවු සව්  අතු සදහන් ටර වාට අපි ටවු සව්  ටැමැය  ැහැ. එ
ශටොන් ටාකශ දී සිේධ වුා් , එ
වැරැදින් කි කා අපි
සි ලුශද ාම පිිබගන් වා.
අතු සදහන් ටරවීම අපරාධ ක්
හැටි ට තමන් ශිෂ්ටසේපන් ශකෝට අද පිිබගන්ශන්. මා හිත
හැටි ට ඒ අපරාධ අශප් රටින් තුරන් ටරන්
අද අපට
අවස්ථාවක් කැබී ය ශඳ වා. අපි අග
ටරන්ශන්් , ශේ
ටර්තවය ට අපි මැදිහ් ශවකා ඉන්ශන්් , අපට ඕ ෑ ටරන්ශන්් 
ණතේගක න් අතු සදහන් ශ ොව ශ්රී කංටාවක් හදා ගැීමන්. අපි
සි ලු ශද ාශ ම ඳකාශපොශරෝ තුව එ න්. ණතේගක න් අතු සදහන්
ටරවීශේ රටක් ශ ොශවන් අපට ඕ ෑ ශවකා ය ශඳන්ශන්. එ
තර
ටර රටක් තමන් අපට ඕ ෑ ශවකා ය ශඳන්ශන්. අ ාගතශ දී ශේ
වාශ ශේවල් ශ ොශවන් තීන්දුවක් ගන් තමන් රත ක් හැටි ට
අපි ශේ ටර්තවය ටරශග
න්ශන්.
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, ශේ සේඳන්ධශ න් ධ පක්ෂශ
මන්ත්රීව සන් ඉදියේප්  ටළ ටාරාාවක ේ ේ පරස්පර ධ ශරෝධතා
ය ශඳ වා. ද ාසියේ ත ශසාටර අමාතයතුමා්  එ ශපන්වා දුන් ා.
ධ ශ ාෂශ න්ම ාමල් රාතපක්ෂ මන්ත්රීතුමා කිේවා, ක් පවරන්
ඳැහැන් කි කා. එ වැරැදින්. ශේ ප ශ්  05 (0) උප වගන්ය 
ටශ්  ය ශඳ වා, සේභ්ාවශ න් ශතොරව ටර
ක්රි ාවක්
සේඳන්ධශ න් ඒ නිකධායේන්ට ධ  සේධව ක් මාර්ග ටට න්
ණතළුවන් කි කා.
ඒ ධ තරක් ශ ොශවන්. අශප් ශරෝහිත අශබ්ගුාවර්ධ
මන්ත්රීතුමාශ
ටථාශේදී අතු සදහන් වූ තැ ැ් තන් පිිබඳා
ටාර් ාක
පිහිුමවීම ගැ
ටථා ටළා. ඒ සේඳන්ධශ න්
ඇමය තුමා කිේවා, ශටොළඹ ගරශ මූලිට ටාර් ාක හැශද
ඳව් , පළා්  ටාර් ාක පටන් ගන් ණතළුවන් ඳව් . ඒවා උතුශර්
ධ තරක් ශ ොශවන්, අව ය ේ දකුශඩු අතු සදහන් වුණු අ
ශසො න් ්  දකුශඩු්  ඒ ටාර් ාක පිහිුමවන් ණතළුවන්.
ධ ශ ාෂශ න්ම අද ්ඩුක්වට වුවම ා ශවකා ය ශඳන්ශන්, අශප්
අවශඳෝධ , අශප් සංහිදි ාව දියුණු ටරමින් අලු්  රටක් හදන්
වැඩ පිිබශවළක් ටරා ගමන් ටරන් න්. පුම ශේ පාක වාසි
කඳාගැීශේ
ශ්ඡත ාවක්ව් ,
ශව
ේ ශපෞේගලිට
වුවම ාවක්ව් , එශහම ැ්  ේ පිබගැීශේ ශ්ඡත ාවක්ව්  ශේ
ක්රි ාවලි තුළ ැහැ. අශප් රට අවු සදු .0ට යුේධ ටට හසුවුණු
රටක්. ශේ රශට් සංහිදි ාව අපි
ැවත ඳකාශපොශරෝ තු ව වා.
ශේ රශට් තාතීන් අතර එටමුතුව අපි ැවත ඳකාශපොශරෝ තු
ව වා. තාතීන් අතර එක්ස් ටම අපි ැවත ඳකාශපොශරෝ තු
ව වා. ඒ සි ලු ඳකාශපොශරෝ තු ටැටිටරශග
ගමශන්දී
තමන් අතු සදහන් වුණු අ ගැ
ශසො න්
ඕ ෑ. ඔවුන්ට
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ශමොටක්ද වුශඩු, ඔවුන් ජීව් ශවකා ඉන් වාද, ැේද, ඔවුන්
අතු සදහන් වුශඩු ඇන් කි
ගැටලුවකට ශකෝට ඉදියේශ අද
අපි මුවිා ශද වා. අශප් රට, අසාධාරා ට කක්වුණු, අයුක්ය  ට
කක්වුණු ත තාවට සාධාරා ඉෂ්ට ටර රටක් ඳව අපට අද
ශකෝට ාට කි න් ණතළුවන්. ්රතාතන්ත්රවාදී ශේ ටර්තවය තුිබන්
ශකෝට ාට ඒ පිසවුඩ ශදන් අපට ණතළුවන්.
අද ශකෝට ඉදියේශ අපි ශේ රශට් මා ව හිමිටේ ්රක්ෂා
ටරමින්, ශේ රශට් ම කෂය න් ජීව් ව වා කි
හැඟීම ැවත
පා ගන්වමින්
ශේ යුගශ දී, අශප් රශට් අසාධාරා ට
කක්වුණු ත තාවට යුක්ය  ඉෂ්ට ටරන් ණතළුවන් ටර්තවය ශේ
්ඩුක්ව ඉෂ්ට ටර වා කි
පිසවුඩ අපට ශකෝට ට
ශදන් ණතළුවන් ඳව කි මින් මශ වච ස්වල්ප අවසා
ටර වා.

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ඊළඟට, සිව ක්ය  ් න්දන් මන්ත්රීතුමා. ඔඳතුමාට ධ  ාඩි
1ට ටාක ක් ය ශඳ වා.
[பி.ப. 5.49]

ගතු සිවශ්සති  කනන්දන් ෙහාා
(ைொண்புைிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்)

(The Hon. Sivasakthi Ananthan)

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்ககள,
இன்மறய தினம் விவொதத்திற்கு எடுத்துக்தகொள்ளப்பட்ட
கொைொைற்கபொன ஆட்கள் பற்றிய அலுவலகம் (தொபித்தலும்,
நிர்வகித்தலும் பைிகமள நிமறகவற்றுதலும்) (திருத்தம்)
சட்டமூலம் உண்மையிகல முக்கியைொன ஒரு விடயம். ஆனொல்,
இதுபற்றி உமரயொற்ற எனக்கு 4 நிைிடங்கள் ைட்டுகை
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
இதமன
ஒரு
பொரபட்சைொன
விடயைொகத்தொன் நொன் பொர்க்கின்கறன்.
வடக்கு, கிழக்கிகல கொைொைல் ஆக்கப்பட்டவர்களின்
உறவுகள்
இற்மறக்கு
4
ைொதங்களுக்கு
கைலொகத்
ததொடர்ச்சியொகத்
தங்களுமடய
பிள்மளகளுக்கு
என்ன
நடந்தது
என்பமத
அறிவதற்கொக
வீதிகயொரங்களிகல
கவனயீர்ப்புப்
கபொரொட்டத்தில்
ஈடுபட்டிருக்கிறொர்கள்.
ஆனொல், தபொறுப்புவொய்ந்த இந்தத் கதசிய அரசொங்கம்
இதுவமரக்கும்
அவ்வொறிருக்கின்ற
அந்த
ைக்களுக்கு
உருப்படியொன எந்ததவொரு பதிமலயும் வழங்கவில்மல.
யொழ்ப்பொைம் தசன்ற கைதகு ஜனொதிபதி அவர்கள் சில
வொக்குறுதிகமள
அவர்களுக்கு
வழங்கியிருக்கின்றொர்.
அதொவது, கொைொைல் ஆக்கப்பட்டிருப்பவர்களுமடய தபயர்
விபரங்கமள தவளியிடுவதொகவும் இரகசியத் தடுப்பு முகொம்கள்
ததொடர்பொன
தகவல்கமள
தவளியிடுவதொகவும்
ததொிவித்திருக்கின்றொர். ஆககவ, கைதகு ஜனொதிபதி அவர்கள்
அளித்த
வொக்குறுதியின்படி
அதமன
நிமறகவற்ற
கவண்டுதைன்று நொம் எதிர்பொர்க்கின்கறொம்.
கொைொைற்கபொன ஆட்கள் பற்றிய அலுவலகைொனது
தவறுைகன
கொலத்மதக்
கடத்துவதற்கொகவும்
கண்துமடப்புக்கொகவும் அமைக்கப்படொைல், உண்மைமயயும்
நீதிமயயும் நிமலநொட்ட கவண்டும். ஏதனன்றொல், கொைொைல்
ஆக்கப்பட்டவர்களுக்கொன நீதிமயக் கண்டறிய கவண்டிய ஒரு
கதமவப்பொடு இருக்கிறது. குறிப்பொக இலங்மக அரசொங்கம்
ஐ.நொ ைனித உொிமைகள் கபரமவத் தீர்ைொனத்தின் ( 3 0 ) - i
இன் கீழொன வொசகத்மத ஏற்றுக்தகொண்டதன் அடிப்பமடயில்
ஒரு கலப்பு நீதிைன்றத்தினூடொக இந்த விசொரமைகள்
இடம்தபற
கவண்டுதைன்பதுதொன்
எங்களுமடய
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ககொொிக்மகயொகும். ஏதனன்றொல், இறுதிக்கட்டப் கபொொிகல
இரொணுவத்
தினருமடய
அரசொங்கத்தினுமடய
கவண்டுககொமள
ஏற்றுச்
சரைமடந்தவர்கள்
ைற்றும்
கடத்தப்பட்டவர்கள்,
மகது
தசய்யப்பட்டவர்கள்
எனப்
பல்லொயிரக்கைக்கொகனொர்
கொைொைல்
ஆக்கப்பட்டிருக்கிறொர்கள்;
இவர்ககளொடு
கநரடியொக
இரொணுவத்தினர் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றனர். அடுத்து, தைிழ்த்
கதசியக் கூட்டமைப்பின் கவண்டுககொமளகயற்று இந்த
அரசொங்கத்மத ஆட்சிக்குக் தகொண்டுவருவதற்கொக அதற்கு
ஆதரவளித்த எைது ைக்கள் இற்மறக்குப் பல நொட்களொகத்
தங்களுமடய உறவுகளுக்கு - குடும்பத்தவர்களுக்கு என்ன
நடந்திருக்கிறது என்று ததொியொத நிமலயில் இருக்கிறொர்கள்.
கைதகு ஜனொதிபதி மைத்திொிபொல சிறிகசன அவர்கள்
2015ஆம் ஆண்டு ஐ.நொ. ைனித உொிமைப் கபரமவயின் கூட்டத்
ததொடொின் பின்னர், "முன்னொள் ஜனொதிபதி ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ
அவர்கமள
ைின்சொரக்
கதிமரயிலிருந்து
நொன்தொன்
கொப்பொற்றியிருக்கின்கறன்" என்று கூறியிருந்தொர். அகதகபொல்
"இரொணுவத்திகல இருக்கக்கூடிய 40 க்கும் கைற்பட்ட
முக்கியைொன தளபதிகமளயும் அதிலிருந்து கொப்பொற்றியிருக்
கின்கறன்; எந்ததவொரு சந்தர்ப்பத்திலும் இரொணுவத்தினமர
விசொரமைக்கு
உட்படுத்தைொட்கடன்"
என்றவொறு
விடயங்கமளக் கூறிக்தகொண்டிருக்கின்ற இந்த நொட்டின்
முப்பமடகளுக்கும் தமலமைதொங்குகின்ற ஜனொதிபதி அவர்கள்
எப்படி ஒரு நீதியொன விசொரமைமய கைற்தகொள்ள முடியும்?
என்பதுதொன் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற சந்கதகம்! ககள்வி!
கொைொைல் ஆக்கப்பட்கடொர் பற்றிய அலுவலகைொனது
ைொவட்டங்கள் கதொறும் திறக்கப்பட கவண்டும். ஆனொல், இது
கொலம்
கடத்துவதற்கொககவொ
அல்லது
உண்மைமய
மூடிைமறப்பதற்கொககவொ அல்லொைல் தசயற்பட கவண்டும். ஒரு
நீடித்த - நிமலத்த சைொதொனமும் நல்லிைக்கமும் ஏற்பட
கவண்டுைொக இருந்தொல், பொதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீதிமயப்
தபற்றுக்தகொடுக்க கவண்டிய கதமவ இருக்கின்றது. இந்த
அலுவலகம் நிறுவப்படுவமத, கொலம் கடத்துகின்ற ஒரு
தசயற்பொடொகத்தொன் நொங்கள் பொர்க்கின்கறொம். ஏதனனில்,
ஏற்தகனகவ இடம்தபற்ற பலவிதைொன தசயற்பொடுகள் கொலம்
கடத்துகின்றமவயொகவ இருந்தன. புதிய அரசியலமைப்மபக்
தகொண்டுவருவதொ? அல்லது இருக்கின்ற அரசியல் யொப்பில்
திருத்தத்மதக்
தகொண்டுவருவதொ?
என்பது
குறித்துச்
சம்பந்தப்பட்ட அரசியலமைப்புக் குழு 62 தடமவகளுக்கு கைல்
கூடியகபொதிலும் அதனூடொக எந்ததவொரு முடிமவயும் எட்ட
முடியொத நிமலமைகள்தொன் இருக்கின்றன.

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, please wind up your speech now.

ගතු සිවශ්සති  කනන්දන් ෙහාා
(ைொண்புைிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்)

(The Hon. Sivasakthi Ananthan)
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ஆககவ,
இந்த
ஆட்சி
ைொற்றத்திற்குப்
பின்னொல்
இருக்கக்கூடிய தைிழ் கபசும் ைக்களின் வொக்குகமளப் தபற்ற
அரசொங்கம், கொைொைல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் விடயைொக
இருக்கலொம்,
கொைிகமள
விடுவிக்கின்ற
விடயைொக
இருக்கலொம், எந்ததவொரு விடயைொக இருந்தொலும் எதுவித
முன்கனற்றத்மதயும் கொை முடியொைல் கொலம் கடத்துகின்ற
தசயற்பொட்மடகய கைற்தகொண்டு வருகின்றது. அவ்வொறு இந்த
அலுவலகமும்கூட தவறுைகன கொலத்மதக் கடத்துகின்ற ஓர்

அலுவலகைொக இல்லொைல், உண்மைமயயும் நீதிமயயும்
கண்டறிகின்ற அலுவலகைொகச் தசயற்படுவதற்கு அரசொங்கம்
உொிய நடவடிக்மக எடுக்க கவண்டும் எனக் ககொொிக்மக
விடுத்து, விமடதபறுகின்கறன்.

[5.54 p.m.]
ගතු රවි කුඅානායක
රොායුරො)

ෙහාා

(ைொண்புைிகு ரவி கருைொநொயக்க
அமைச்சர்)

(The Hon.
Affairs)

-

(විවද්ශ්

ක යුුර

தவளிநொட்டலுவல்கள்

Ravi Karunanayake - Minister of Foreign

Hon. Presiding Member, the 11th of August, 2016 was
an important day in the modern history of our country. It
was also an important day for this House. On that day,
this House unanimously approved the Bill that was before
us on establishing an Office on Missing Persons.
By taking this important step to establish an Office on
Missing Persons by an Act of Parliament, we sent an
important message to all the people of our country; a
message which echoed throughout the world. After two
insurrections in the South of our country and after a
prolonged conflict in the North and the East, we showed
the world that day that we have now turned a new leaf in
our nation’s journey. We showed the world that this
House is united by compassion for all the people in all
parts of our country who have suffered the fate of having
their loved ones join the ranks of a category called
“missing persons.” We also told the people of our
country, loud and clear, that this House stands firm in
protecting the fundamental rights of all Sri Lankans
provided for in the Constitution of our country and,
helping to heal the wounds of our people. We united that
day to show the world by our actions that we in this
nation are, in fact, guided by the teachings of Gauthama
Buddha that we are governed in our actions by extending
compassion for the grieving mothers, fathers, sisters and
brothers in our country.
As you are aware, Sir, the mothers and the fathers
agonizing over their missing children and the wives and
children, grieving over their missing husbands and
parents is not a phenomenon that is confined to any
particular part our country. There are over 5,000 missing
security forces personnel in this country. Their mothers,
fathers, wives, children, sisters and brothers are still
waiting to know what happened to them. There are
mothers and fathers in the South of our country who have
been grieving for their missing children from the 1980s
and 1990s and are still living with the hope of finding out
their fate. The mothers of the North and the East of our
country, continue to fast and go on processions, grieving
and crying and urging us to find their missing children.
Hon. Presiding Member, today, we have before this
House, an amendment to the Act that was adopted on 11th
of August and certified on 23rd of August last year. This
amendment which was proposed in this House on the 11th
of August, could not be incorporated before the approval
of the Bill on that day due to the atmosphere that
prevailed in this House. Therefore, steps have been taken
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to introduce this amendment through this Bill that is
before us today. I urge all the Hon. Members of this
House to support this amendment.
His Excellency President Maithripala Sirisena, just
last week, demonstrated his statesmanship, empathy,
humaneness and respect for the grieving families of the
missing during his visit to Jaffna. Those families, like the
families of the missing from all regions of our country,
who were consulted during the island-wide consultations
conducted by the Consultation Task Force last year, long
for clarity about the fate of their loved ones. Our Prime
Minister has been echoing this message for the last couple
of decades that natural justice should take place and he
has been leading this from the forefront from all ends.

This Office is not our country’s first attempt to
resolve cases of the missing. Previous attempts included
steps taken during the 1990s and the appointment of
Paranagama Commission. However, they were not
comprehensive in nature and were limited in scope. This
Office is of a permanent nature and has a broad mandate
given by this House to search for and trace missing
persons and to clarify the circumstances of their
disappearance. It will be tasked with centralizing all
available data on missing persons and will make
recommendations to relevant authorities to protect the
rights and interests of missing persons and their relatives.
It will also make recommendations aimed at making sure
that incidents of this nature will not happen in the future
in our country. It will serve as a reminder to future
generations of our country of the importance of ensuring
that problems are resolved through peaceful means; it will
be a reminder to us, all of the youth, from all parts of our
country that this nation lost, and help us and generations
to come, to resolve to never allow a repetition of such
horrors.
The Office on Missing Persons will not prioritize the
missing and disappeared of one community over another.
It will investigate the circumstances of the missing
irrespective of the date of disappearance. Members of the
Armed Forces and the police “missing in action”, those
missing in the context of the conflict in the Northern and
Eastern Provinces, and those missing from political unrest
and civil disturbances from earlier decades, will also fall
within the mandate of the Office on Missing Persons.
Sir, some of the Hon. Members of Parliament have
attempted to mislead this House and the public of this
country by stating that this Office has a prosecutorial or
judicial mandate. If they only spend some time to read the
Act carefully, they will realize that the mandate of this
Office is purely humanitarian. It does not have any
prosecutorial or judicial powers. Its aim is to ensure that
we find answers for the grieving families and that we
ensure that we take the required steps to make the people
of our country enjoy sustainable peace and prosperity at
least in the future, with no chances of the horror of
violence and pain that the people of this country had to
face in the past ever being repeated again.
Sir, this is not an issue to be politicized. The question
of the missing is a critical humanitarian concern. Every

human being with an ounce of compassion can relate to
the anguish of the families who do not know what
happened to their loved ones. If one of our own children,
if one of our brothers or sisters, were to vanish without a
trace, imagine how distraught each one of us would be. If
years passed since the incident, without a sign for us to
mourn or to hope, our pain would not diminish. We
would always wonder what happened to them. We would
continue to wonder whether they are alive or whether
they are dead. We would carry the agony of not knowing
what happened to them, all the way to our graves, while
our children and grandchild will also continue to carry
this pain.
As a responsible Government, as a responsible State,
as a responsible community, and as a responsible people
who care for our fellow citizens, we must untie to take
steps to establish this Office without delay and show that
we are a compassionate nation.
Thank you.
ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශඳොශහොම ස්තුය න්.

මීළඟට, ග ස ඩිකාන් ශපශර්රා රාතය ඇමය තුමා.

ගතු ඩිලාන්
රොායුරො)

වපව්තරා

(ைொண்புைிகு
டிலொன்
இரொஜொங்க அமைச்சர்)

ෙහාා
தபகரரொ

(ෙහාෝතගත
-

රාජ්ය

தநடுஞ்சொமலகள்

(The Hon. Dilan Perera - State Minister of Highways)
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, මට ශටෝඡචර ශවකාවක්
ය ශඳ වාද?

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ඔඳතුමාට ධ  ාඩි ව ට ටාක ක් ය ශඳ වා.

[අ.භ්ා. ).00]

ගතු ඩිලාන් වපව්තරා ෙහාා

(ைொண்புைிகு டிலொன் தபகரரொ)

(The Hon. Dilan Perera)
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, අද ධ වාද ට ගන්ශන් ඉතාම
වැදග්  ඒ වාශ ම අපි ටාටව්  ධ  සේධ ශවන් ඳැයේ ප ් 
ශටුමේපතක් පිිබඳාව කි කාන් මම ටල්ප ා ටරන්ශන්.
අතු සදහන්වූවන්ශ ශටොමිසමක් ප්  ටරකා, අතු සදහන් වුණු ඒ
ණතේගක න් ඉන් වාද,
ැේද කි කා ඒ අ ශ අේමකා තා් තාකට දැ ගැීශේ අන්ය  ශව කශවන් ශේ සභ්ාශේ ඉන්
පක්ෂ - ධ පක්ෂ අපි ඔක්ශටෝම එට එට වටවා කවක ටථා ටරකා
ය ශඳ වා. හැඳැන් ටථා ටරකා ය ශඳන්ශන් ශේ පාක වාසි
ගන් ධ තරන්. ඒ දවස්වක එක්ස්  තාය ට පක්ෂ ්ඩුක්ව පැවැය 
ටාකශ අපි ධ  සේධ පක්ෂශ සිටි
ශටොට මේව සන්ශ
ශපරමුණු හදකා, මේව සන්ශ ශපරමුණු්  එක්ට ශටොළඹ ඉාන්
ටතරගමට ශපළපාිබ ගිහිල්කා අපි ඒ අේමකා්  එක්ට
ශකෝට ටම ඇශහන් ධ  ාක උේශඝෝෂා ක් ටළා, "මශ ණතතා
ඉන් වාද, ැේද? කි කා කි න් " කි කා. එදා අපි ශපළපාිබ
ගිශ රනිල් ධ රමසිංහ මැය තුමා, ගාමිණී ශකොකුශ මැය තුමා
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[ග ස ඩිකාන් ශපශර්රා මහතා]

ඇතුළුව එදා ය බුණු ්ඩුක්වට එශරහිවන්. එදා අපි ශපළපාිබ
ගිහිල්කා හඬ ගාකා ඉල්ලුශේ් , "අශප් ණතතා ඉන් වාද, ැේද
කි කා කි න් " කි කාන්. වර්තමා ශ
උතු ස පළාශ් ,
ැශඟ හිර පළාශ්  අේමකා මශ ණතතා ඉන් වාද, ැේද? කි කා
අහ වා. ඒටට උ් තර ශදන්
ශටොට, තව ටට්ටි ක් ඒටට
තාය වාද ගාවා ශග කි වා, " ැහැ, ැහැ. ඒට ශහො වා
ේ අරට්  ශහො කා ඉන් " කි කා. ශේට ශහො න්
ේ ඒට
ශහො න් ඕ ෑම ැහැ. ශේට ශහො කා ඒට්  ශහො මු. හැඳැන්,
ශේට ශහො වා ේ අරට්  ශහො න් ම ඕ ෑ කි කා කි න්ශන්
්පසු ඒටට තාය වාද අමුාා ගැීමක්.
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, මම දන් ා ධ ධි ට ේ ශේ
ශකෝට ට ඉපදුණු ඕ ෑම ද සශවකුට ශල් කියේ ටරකා අේමා
ශපොව ශටොට ඒශක් තාය  ලි ධ කා ැහැ. මම දන් ා ධ ධි ට
ශල්වක ය ශඳන්ශන්, "A, B, AB and O" කි කා වර්ග හතරන්.
ඒශක් ශදමළ ශල්, සිංහක ශල්, මුස්ලිේ ශල් කි කා ශටොශහාව් 
ලි ධ කා ැහැ. හැඳැන් අපි දැන් ශල්වක්  ලි වා, "ශදමළ ශල්,
මුස්ලිේ ශල්" කි කා. ඊළඟට,
හඬ
අේමකාශ ද සශවෝ
ඉන් වාද,
ැේද කි
එටට උ් තර ශද ශටොට්  අපි
කි වා, "ශදමළ ශල්ද, සිංහක ශල්ද කි කා ඳකකා උ් තර දීපං"
කි කා. ශේ සභ්ාශේ ධ වාදවකට අවිේටන් දීශග ඉන් ශටොට
මට ේ හැුනශඩු ඒට තමන්.
අපි ඔක්ශටෝම අේමාශ කියේ බීකා හැදි්ඡච ද සශවෝ. මම ැය 
වුාා
ේ, මශ අේමා ශටෝඡචර අඬ වාද? මම්  එක්ට
ධ  ව
් ධ දයාකශ සමටාලී සශහෝදරශ ක් හිටි ා, උපාලි ත වීර
කි කා. ටැකිස ධ  ව
් ධ දයාකශ හිටණත ශිෂය සභ්ාශේ සභ්ාපය 
සශහෝදර ා. මා ශේ පාක ට ශගශ න් මුල් වුණු සශහෝදර ා.
ඒ සශහෝදර ා අතු සදහන් වුාා. ඒ සශහෝදර ාශ
බියේාට
ද සශවක් කැශඳන් න් හිටිශ . අද ඔවිශ ද සවා් , භ්ාර් ාව් 
ශහොඳින් ජීව්  ශව වා. හැඳැන්, මට ඒ දවස්වක ශටෝඡචර හිශ් 
ශේද ාවක් ඇය  වුාාද, උපාලි සශහෝදර ා අතු සදහන් වුාා
කි කා. මශ මිත්රශ ක් අතු සදහන් ශවකා එශහම ශේද ාවක්
දැ කාා ේ, තමන්ශ ද සශවක් එශහම අතු සදහන් වුාා ේ?
ඒට නිසා ශේ ්ර ්
දිහා තාය වාදී ශටෝාශ න් ඳකන් එපා.
ශේ ්ර ්
දිහා ්ගේවාදී, ශේ පාක ශටෝාවලින් ඳකන්
එපා. ශදමළ අේමා ශේවා, සිංහක අේමා ශේවා, මුස්ලිේ අේමා
ශේවා තමන්ශ ද සවා උන් ාද, මළාද කි කා දැ ගැීශේ
අන්ය  ඔවුන්ට ය ශඳන් ට ඕ ෑ.
මහින්ද රාතපක්ෂ මහ් ම ාශ
්ඩුක්ව ටාකශ හැම
අවු සේදටම ශපඳරවායේ මාසශ දී මම්  ශකෝට ණතරාම ගි ා. අපි
ගිහිල්කා එම රටවකට ශමොටක්ද කිේශේ? අපි කිේවා,
"අතු සදහන්වූවන් ගැ ශහො න් අපි ශේ වාශ mechanism
එටක් හද වා" කි කා. අපි එශහම ශපොශරොන්දු වුාා. "ඒ නිසා
අපට තව ටල් ශදන් . අපව බි් ය  ට ශහා් තු ටරන් එපා; අපට
ධ  සේධව ශ ෝත ා ශගශ න්
එපා. අපි ශේ වාශ එටක්
හද වා. අපි පරාගම ශටොමිසම හැදුවා. LLRC එශක් තීන්දු
ය ශඳ වා. ඒවා ක්රි ා් මට ටරන් අපට ඉඩ ශදන් ; ටල්
ශදන් " කි කා මම ගිහිල්කා පැවැය  ්ඩුක්ව ශව කශවන් ඒ
රටවලින් ඉල්ලුවා. හැඳැන්, අද ඇධ ල්කා ශව ටතන්දර කි වා.
ඒට නිසා ට සාාටරකා ශේ ්ර ්
දිහා ශේ පාක
ශටෝාවලින් ඳකන් එපා; තාය වාදී ශටෝාවලින් ඳකන් එපා.
සමහර ශවකාවට කි
ටථාව ඇ් ත. ශකෝටශ ශමවැනි සමහර
ශටොමිෂන් දිහා ඳැලුවාම ඒ ශටොමිෂන් සභ්ාවලින් සමහර ශවකාවට
වැඩක් ශවන්ශන් ැහැ කි කා තීන්දු ටරන් ණතළුවන්. හැඳැන්,
එට වැඩක් අනිවාර් ශ න් ශව වා. ශමොටක්ද ඒ? තමන්ශ
ය ශඳ ඳර හෑල්ලු ටර ගන් ණතළුවන් ශව වා. තමන්ශ ණතතා
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ැහැ කි කා දැ ග් තාම ඒ ඳර හෑල්ලු ටරකා දීමම පමාක්
දැ ට ්රමාාව්  ැේද? උතුශර් අේමකා තමන්ශ ද සවන්ශ
පින්තූර අල්කා ශග ඉන් ශටොට මට මතක් ශවන්ශන් අපි ඒ
ටාකශ පින්තූර අරන් දකුශඩු ගි ධ ධි . ඒට නිසා මශ හිතට
එන්ශන් ැහැ, ''අශන් දකුශඩු එට ශහේශේ ැහැ, ඒ නිසා ශේට
ශහො න්
එපා'' කි කා. මම කි න්ශන් දැන් ශේ ගැ
ශහො න් කි කාන්.
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, ශේ ්ටාර ට ටාර් ාක ක්
දැේමාන්න් පස්ශසා අක් ගාශන් අ ාගතශ දී ශමවැනි
අතු සදහන්වීේ
වතී; ශමවැනි අතු සදහන් කිරීේවකට වග
කි න් ඕ ෑ සමහර ණතේගකන්න්, ශමවැනි අතු සදහන් කිරීේ
ටරන් භ් ශවන්. එල්ටීටීඊ එට ශේවා; හමුදාව ශේවා; ශව ් 
අ ශේවා; මුස්ලිේ ටල්ලි ශේවා, අ ාගතශ දී එවැනි ශේ ටරන්
භ් ශවන්. අ ාගතශ දී ේ ශටශ ක් අතු සදහන් ටරන්
හිත වා
ේ, ශමවැනි අතු සදහන් වූ තැ ැ් තන් පිිබඳා
ටාර් ාක ක් ය ශඳ ශටොට ඒ සිය ධ ල්ක ඒ ණතේගක ා එතැනින්ම
අන්න් ටර ගී. අක් ගාශන් එවැනි ශද ක්ව්  ශමන්න් ශවන්ශන්
ැේද? ශේ ටාර් ාක ඇය  ටර වාට ටවු ස ශහෝ ධ  සේධ
ශවන් ණතළුවන්. අේමා ශටශ කුශගන් කියේ බීකා හැදුශඩු ැය 
ද සශවකු ධ තරන් ශේටට ධ  සේධ ශවන්ශන්.
ශේ ටාර් ාක ඇය  ටරන් මුලින්ම ශ ෝත ා ශගශ
ශටොට, ශේ හරහා ය බුණු අශප් ස්වවරී් ව ට ඳකපා සමහර
ට සණු පිිබඳාව අපි සි ලු ශද ාම එටට එටතු ශවකා සංශ ෝධ
ශග ාවා. අද ශරෝහිත අශබ්ගුාවර්ධ මන්ත්රීතුමා ඇවිවා, ''ශ්රී
කංටා නිදහස් පක්ෂශ සංශ ෝධ වකට ශමොටද වුශඩු?'' කි කා.
අපි ශග ාණත සංශ ෝධ වක ය ශඳ
ටාරාා ශඳොශහොම ක්
ශේවීපී සංශ ෝධ වක ය ශඳ වා. අපිට ඕ ෑ ැහැ, ''ඒට ශේවීපී
එශක් සංශ ෝධ ශ ොශවන්, ශ්රී කංටා එශක්'' කි කා ශගශ න් .
අපට ඕ ෑ වුශඩු, සංශ ෝධ වක ය ශඳ අන්තර්ගත ශග
එන් පමාන්. එශහම ැය ව කකුණු දමා ගැීශේ වුවම ාවක්
ය බුශඩු ැහැ.
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, එදා ශේ ශ ෝත ාව ශග ාණත
ශවකාශේ ්ර ් මතු ටරකා, ටාක ශගෝට්ටි ඇය  ටළා. එශහම වුණු
නිසා අශප් රශට් මැයේ්ඡච ද සවාශ අේමාට, ඒ ද සවා ඉන් වාද
ැේද කි කා ශහො න්
තීන්දු ටරකා ය ශඳ වා කි
පිසධ ඩ ශකෝට ට ශදන් ය බුණු ඒ අග ා අවස්ථාව එදා ගිලිහී
ගි ා. ටථාවලින් ශමො ශමො ්ටාරශ ශේවල් කිේව් , අද ඊට
වඩා ශහොා පයේසර ක් නිර්මාා ශවකා ය ශඳ වා. සමහර අ
ශගදයේන් ටවු ස හයේ ලි කා දීණත ටථාව කි ණත නිසා, ඳඳාකා වාශ [ඳාධා කිරීමක්]

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ඔඳතුමාට තව ධ  ාඩි ට ටාක ක් ය ශඳ වා.

ගතු ඩිලාන් වපව්තරා ෙහාා

(ைொண்புைிகு டிலொன் தபகரரொ)

(The Hon. Dilan Perera)
අද ශේ සේමත ටර ප ්  ශටුමේපත හරහා අපි ශකෝට ට
පිසධ ඩ ක් ශද වා, ''අපි ම කස්සටමට සකට මිනිස්සු'' කි කා.
ඉය හාසශ අතු සදහන් වුණු ඒ ද සවන්ශ අේමකාට පිසධ ඩ ක්
ශද වා, ''ඔේ අේශේ, ඔ ාශ ද සව්  ඉන් වාද ැේද කි කා ශේ
ටාර් ාක හරහාම ශහො ා ගන් ණතළුවන්'' කි කා.

මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, උතුශර් අේමාශ ද සවා් ,
දකුශඩු අේමාශ ද සවා් , ඌශේ අේමාශ ද සවා් , සිංහක
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අේමාශ ද සවා් , ශදමළ අේමාශ ද සවා් , මුස්ලිේ අේමාශ
ද සවා්  ද සශවක්. ඒ නිසා ඒ ද සවා ඉන් වාද ැේද කි
අන්ය 
දැ ගන් ශගශ
ශේ ප ්  ශටුමේපතට ශේ ග ස සභ්ාශේ අපි
සි ලු ශද ාම එට අතක් ශ ොශවන්, අ්  ශදටම ඔසවන් ඕ ෑ
කි කා මම ටල්ප ා ටර වා. ශඳොශහොම ස්තුය න්.

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශඳොශහොම ස්තුය න්. මීළඟට, - [ඳාධා කිරීමක්]

ගතු රවි කුඅානායක ෙහාා

(ைொண்புைிகு ரவி கருைொநொயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, I rise to a point of Order.

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශමොටක්ද ඔඳතුමන්ශ point of Order එට?

ගතු රවි කුඅානායක ෙහාා

(ைொண்புைிகு ரவி கருைொநொயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, අශප් ශ්රී කාංකිට ත සිස ක්
ව ත ් මා ධ රම ා ට මැය නි ඊශ හැන්දෑශේ next “Envoy
on Youth” ව ශ න් ප්  ශවකා ය ශඳ වා කි කා එක්ස් 
තාතීන්ශ සංධ ධා ශ මහ ශල්ටේතුමා අපව දැ කව්  ටරකා
ය ශඳ වා. මම ඒ ලිපි ඔඳතුමාශ අවසර පයේදි කි වන් ේ.
[ඳාධා කිරීමක්]

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ග ස ඇමය තුමනි, ශටටිශ න් කි න් . ශවකාව පිිබඳාව
ශපොඩි ්ර ් ක් ය ශඳ වා.

ගතු රවි කුඅානායක ෙහාා

(ைொண்புைிகு ரவி கருைொநொயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Okay, Sir.

On behalf of the Sri Lankans, I would like to read out
very proudly the Official Media Release on this
appointment that was sent to the Ministry of Foreign
Affairs yesterday. It states, I quote:
“SECRETARY-GENERAL APPOINTS JAYATHMA
WICKRAMANAYAKE OF SRI LANKA AS ENVOY ON YOUTH.
United Nations Secretary-General António Guterres has appointed
Jayathma Wickramanayake of Sri Lanka as his next Envoy on Youth.
She will succeed Ahmad Alhendawi of Jordan to whom the SecretaryGeneral is grateful for his dedicated service in addressing the needs and
rights of young people, bringing the work of the United Nations closer
to them. The success of the 2030 Agenda for Sustainable Development
depends on empowering young people as rights-holders, agents of
change and torchbearers.
Having represented and motivated global youth development on an
international level since the age of 21 notably during high-level United
Nations initiatives including the declaration of World Youth Skills Day,
Ms. Wickramanayake has also played a key role in transforming the
youth development sector at the national level, notably through the
creation of a large movement for civic and political engagement of
youth people named “Hashtag Generation.”
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Presently working as an officer of the Sri Lanka Administrative
Service, Ms. Wickramanayake has previously served as Secretary to the
Secretary-General of the Parliament of Sri Lanka (2016 - 2017), Project
Officer - Youth, One - Text Initiative in Sri Lanka (2015 - 2016),
Member and Youth Lead Negotiator, International Youth Task Force of
the World Conference on Youth 2014 (2013 - 2014) ....”

ගතු ාාරක බාලසූකාය ෙහාා

(ைொண்புைிகு தொரக்க பொலசூொிய)

(The Hon. Tharaka Balasuriya)

Sir, I rise to a point of Order.

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ග ස තාරට ඳාකසූයේ මන්ත්රීතුමා, ශමොටක්ද ඔඳතුමන්ශ
point of Order එට? [ඳාධා කිරීමක්]

ගතු ාාරක බාලසූකාය ෙහාා

(ைொண்புைிகு தொரக்க பொலசூொிய)

(The Hon. Tharaka Balasuriya)

Sir, what is being raised by the Hon. Minister is not a
point of Order. He is referring to the ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
එතුමා ධ ශේ ටටයුතු ඇමය තුමා හැටි ට, - [ඳාධා කිරීමක්]

ගතු රවි කුඅානායක ෙහාා

(ைொண்புைிகு ரவி கருைொநொயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Surely this is a singular and a spectacular achievement
for Sri Lanka. I know that you do not want to give the
credit. මම දන් වා ඔඳතුමන්කා කාංකිට - okay, if you think
it is not a point of Order, take it in anyway. But it is a [Interruption.] I cannot make it as a Statement at this
particular moment, Hon. Member. Sir, I am only reading
out a good notice coming from the Secretary-General - all
we previously had were negative notices with sanctions
coming on. This is at least to say youth in Sri Lanka is
going to represent the world.
ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ඔඳතුමා ශටටිශ න් ට සණු ඉදියේප්  ටරකා, ඉය යේ ටිට
සභ්ාගත ටරන් .

ගතු රවි කුඅානායක ෙහාා

(ைொண்புைிகு ரவி கருைொநொயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, ත් පර දහ න් මම ටාක
ගන්ශන්.

It further states, I quote:

“.... and Official Youth Delegate to the United Nations, Ministry of
Youth Affairs and Skills Development (2012 - 2013). She was
furthermore a Senator in the Sri Lankan Youth Parliament (2013 2015).
Born in 1990, Ms. Wickramanayake is reading for Master of
Development Studies, at the University of Colombo and holds a
Bachelor degree in Science, from the same university.”
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පාර්ලිශේන්තුව

[ග ස රධ  ට සාා ා ට මහතා]

So, on behalf of the President, the Prime Minister and
the fellow Sri Lankans, I congratulate her and I wish that
more of such talent from Sri Lanka be recognized.
Thank you.
ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
Thank you very much. ග ස තාරට ඳාකසූයේ මහතා.
ඔඳතුමාශ නි මිත ටාක - seven minutes - ය ශඳ වා.

[6.13 p.m.]

ගතු ාාරක බාලසූකාය ෙහාා

(ைொண்புைிகு தொரக்க பொலசூொிய)

(The Hon. Tharaka Balasuriya)

Hon. Presiding Member, first of all, I must bring to
your attention that what has been raised by the Hon.
Minister is not a point of Order. If you give the Ministers
their way, you cannot conduct the Proceedings of this
House properly.
Anyway, I want to thank you for allocating seven
minutes of the time allocated for this Debate to express
my views on the Amendments to the Office on Missing
Persons (Establishment, Administration and Discharge of
Functions) (Amendment) Bill which was presented last
year in its originality.
Might I digress a little bit from here, because I think
there was an attempt by the Members of the Government
to show what happened on that day; to show that it was a
fault of the Joint Opposition. It should be noted that the
Bill, according to the Order Paper, was supposed to be
taken up for debate on the third week of May. But, on the
request of the Government, the Bill was forwarded to the
first week’s Business, nonetheless the Opposition was in
agreement as long as two full days of debate were
allocated.
It all started, Hon. Presiding Member, with the Prime
Minister’s condescending attitude. He felt that the
LAWASIA Conference, for which he was the Chief
Guest, deserves more merit to attend than a debate of
national importance. He wanted a vote by 11.00 a.m. the
following day. To the Prime Minister, I would say that
this Bill, - the first of four such Bills, which will
fundamentally influence on how the country is governed is a love child between the Hon. Mangala Samaraweera
and the Human Rights Council in Geneva. This Bill is so
treacherous and it will start a witch-hunt against our
valiant armed forces. It does not even merit a two full
days’ debate.
Even if the Prime Minister was ignorant of, or chose
to ignore the structural changes in that - whether the
citizens of this country are to adhere to laws of this
country or to higher international laws, or how such
international forces can use OMP to manipulate the
course of this country which can be in the geopolitical
interest of superpowers but detrimental to our own fate -
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the Prime Minister cannot surely give more importance to
a law conference. Sir, even if the Prime Minister was
ignorant, which he was not, he should have given the due
courtesy to the citizens of this country, as this is a very
divisive Bill, probably along ethnic lines. The citizens of
this country deserve more respect and deserve to hear a
debate on the merits of this Bill without being pushed
aside by the Prime Minister. To be candid, Mr. Presiding
Member, even for the Speaker, it was not one of his
brightest hours either. For a man who has had such an
illustrious career and now at the pinnacle of the temple of
democracy, he should have done better. And the excuse
that the order was decided at a Party Leaders' Meeting by
the majority also does not hold. If this was always the
case, then we would not need a Speaker. A system where
Party Leaders by majority can decide on anything will
surely suppress the true voice of the Opposition, as was
the case that day. So, it is imperative for the Hon.
Speaker to ensure that the voice of the Opposition is
heard. The decision should not only be made on
technicalities but more on spirit of democracy.
Now, there is also this small matter that when this Bill
was passed, the Members of the JVP agreed with the Bill
on conditions upon three amendments which the
Government agreed. However when the Bill was
published, those amendments were not included. I am not
sure whether Section 11 (a) which provides the Office on
Missing Persons the power to enter into agreements with
any person or organization was one of those amendments,
but even if it was so, then what has happened with the
omission of the other two amendments? Does this make
the Leader of the House who is present over here a liar as
he agreed on the due amendments? Even if we are to
agree that the publishing of the Bill on the first instance
was done erroneously, the amendments could have been
included now. The fact that it has not, goes to show that
the Leader of the House indeed told untruth and led the
JVP down the garden path.
Now, it is my opinion that this Bill should not be
passed at all. This is just the first step of the Geneva
Resolution 30/1 that was brought upon by this
Government on itself. Co-sponsoring the Geneva
Resolution 30/1 and the signing of the peace accord
giving recognition to LTTE rule in the North and the East
will no doubt go down in the post-independent Sri
Lankan history as the most treacherous acts which a
Government has brought upon its own people. It is small
wonder that both Governments were led by the same
man.
Let me emphasize this but it is not to say that a
country that has been ravaged by a 30-year war does not
need any closure and reconciliation. Of course, it does.
And of course, we believe a mechanism must be
developed and be given due process. We believe that
process should be local with observers from friendly
nations, and most of us believe that the process should be
about reconciliation and not retribution. The process
cannot be one-sided either as in this case. We already
know of the members of the armed forces killed and
missing in action. So any Commission or any Office
which seems to find information on one side without
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highlighting the atrocities of the other seems to be onesided.

සේඳන්ධශ න් ඉතා වැදග්  ටාරාා කිහිප ක් ශේ අවස්ථාශේදී
ශේ ග ස සභ්ාශේ ධ වාද ට කක් වුාා.

There is also the question that it is not morally correct
to punish valiant soldiers who brought peace upon this
Island. Without them, we would still be ravaged by war.
It was only recently that the British Prime Minister
Theresa May said that the UK forces will be exempted
from any European Human Rights Laws in conflict zones.
It seems odd here that in Britain’s case it is protecting its
soldiers whereas we are only too happy to build the
foundation for the prosecution of our forces. Also, Sir,
more importantly, action taken against the armed forces even a small issue like not issuing visas- would be
viewed by the majority Sinhalese as an attempt to punish
the soldiers who has brought them victory.

ධ ශ ාෂශ න් මා ට සණු කිහිප ක් කි න් ඳකාශපොශරෝ තු
ශව වා. අශප් ග ස ශරෝහිත අශබ්ගුාවර්ධ මන්ත්රීතුමා ශේ
අවස්ථාශේ සභ්ාශේ සිටීම ගැ මා සතුුම ශව වා. ධ ශ ෂ
ා ශ න්
පැහැර ගැීේ පිිබඳාව එතුමා ටථා ටළා. රටක් පාක
ටර
හැම ශටශ කුම රශට් ශභ්ෞමිට අඛඩුඩතාව, ස්වවරී් ව
්රක්ෂා ටළ යුතු ව වා ශසාම, රශට් මිනිස්සු හැටි ට ඕ ෑම
ශට කුට පැහැරශග
ෑේවකදී, සන් ේධ ගැුමේවකදී,
ශේ පාක
ශ ොසන්සුන්තාවන්වකදී,
සිධ ල්
ටැරලි
ශටෝකාහකවකදී අතු සදහන් වූ ණතේගක න්ශ ඉරාම පිිබඳාව
දැ ගැීශේ අන්ය  ක් ය ශඳ වා. ශමතැ දී ටථා වුණු ්ටාර ට
අපි දන් වා කසන්ත ධ රමතුංග මැ සණු හැටි, ඔවි අතු සදහන්
වුණු ්ටාර පිිබඳාව. ්රගී්  එක් ැලිශගොඩශ බියේා ගාල්ක
දිස්්රික්ටශ
අශප් ගේ ්රශේ ශ
ඉන්ශන්. ඇ
උශේට
ැඟිටි ශටොට් , හැන්දෑවට නිදා ගන් ශටොට්  හැඬු ටඳුිබ කන්
ඉන්ශන්, තමන්ශ ස්වාමි ණත සෂ ා අතු සදහන් වීම නිසා. ඒටන්
ඇ් ත ත් ් ව .

So, for all these reasons, I do not believe that the
Office on Missing Persons will bring reconciliation. In
fact, it will do exactly the opposite. It will create a deep
rift between the Sinhalese and the Tamils and can lead to
more hatred in the country, which is already deeply
divided. So, for all these logical reasons, this is not a good
piece of legislation and this must be repelled at its
earliest, but not without finding a meaningful solution for
closure for the victims of the war.
ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Now, wind up, please.

ගතු ාාරක බාලසූකාය ෙහාා

(ைொண்புைிகு தொரக்க பொலசூொிய)

(The Hon. Tharaka Balasuriya)

Since the time does not permit me, I do not wish to
speak further, but I think we really need to study the nittygritty of this Bill and also look into how this Bill could be
used by foreign powers to manipulate the governance of
the country.
Thank you.
ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශඳොශහොම ස්තුය න්.

මීළඟට, ග ස ධ ශේපාක ශහට්ටි්ර්ඡචි මන්ත්රීතුමා. ඔඳතුමාට
ය ශඳන්ශන් ශඳොශහොම ශටටි ටාක ක්. ධ  ාඩි තු හමාරන්.
[අ.භ්ා. ).00]

ගතු විවේපාල වහට්ටිකරච්ික ෙහාා

(ைொண்புைிகு விகஜபொல தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, මා ඉතා ට ගාුම ශව වා මට
මුලින් ධ  ාඩි දහ ට ටාක ක් ශවන් ටරකා පසුව එ ධ  ාඩි
තු ටට සීමා වීම ගැ .

ශටොශහොම වුා්  මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, අතු සදහන්
වූ තැ ැ් තන් පිිබඳා ටාර් ාක (පිහිුමවීම, පයේපාක
කිරීම
සහ ටර්තවය ඉුම කිරීම) (සංශ ෝධ ) ප ්  ශටුමේපත

ග ස ශරෝහිත අශබ්ගුාවර්ධ මන්ත්රීතුමා කිේවා, "7988,
7989 ටාකශ ඒවා්  ශහො න් ." කි කා. මා කි වා 7977
ටාක ට්  න් ඕ ෑන් කි කා. මා දන් වා 7977 ටාකශ ් 
දසදහස් ගා ක් මි ගි ඳව. ඒවා ගැ ්  ශහො න් ය බුාා. ඒ
ධ තරක් ශ ොශවන්. 7988 - 7989 ටාකශ ඒවා ශහො න් ය බුශඩු
තමුන් ාන්ශසාකාටන්; අවු සදු 09ක්, 70ක් ශේ රශට් පැවැය  මහින්ද
රාතපක්ෂ පාක ටන්. ඒ අ ටවදාව්  ඒට ශ ොටර, ඒ පිිබඳාව
ශහො න්ශන්
ැය ව අද ටථා ටර වා. ශේ රශට් පැවැය 
යුේධශ න් ඳැට ටාකා හිටණත අහිංසට ද්රධ ඩ, මුස්ලිේ ඇතුළු සි ලු
ත ශටොටස්වකට ඉතා ශහොඳින් ජීව්  ශවන් ට ඕ ෑ පයේසර ක්
මැේශේ 0075 ත වායේ 08 වැනිදාන්න් පස්ශසා කි
එට අපි
පැහැදිලිව කි න් ට ඕ ෑ. ධ ශේ රටටට න් ඳැයේව හිටණත,
ධ ශ ාෂශ න් යුශරෝපා රටවකට න් ඳැයේව හිටණත ශේ රශට් රාතය
ා ට න්ට භ්
ැය ව ශපශළොශේ ප ගහකා ඒ රටවක
ඇධ දින් වාතාවරා ක් හැදුශේ 0075 ත වායේ 08 වැනිදාන්න්
පස්ශසා කි
එට්  අප පැහැදිලිව කි න් ට ඕ ෑ. ඒ ටාකශ
මහින්ද රාතපක්ෂ මහ් ම ා ධ දුලි ණතුමවට ශග
න් හද වා
කිේවා. ඩ ස්ශපෝරාව ගැ ටථා ටළා. අද ධ දුලි ණතුමව ශටෝ?
ඩ ස්ශපෝරාව ශටෝ? [ඳාධා කිරීමක්] ඒ නිසා ශේ පාක
ශේදිටාවක පට්ටපල් අසතය කි කා අ කටේපාව අරශග ාන්ද
ගන් න් එදා කැහැස්ය  වුශඩු.

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ග ස මන්ත්රීතුමනි, දැන් අවසන් ටරන් .

ගතු විවේපාල වහට්ටිකරච්ික ෙහාා

(ைொண்புைிகு விகஜபொல தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, මට තව ධ  ාඩි ක් ශදන් .

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
එපමා ටාක ක් ශදන් ඳැහැ. නි මිත ශවකාව අවසන්.

ගතු විවේපාල වහට්ටිකරච්ික ෙහාා

(ைொண்புைிகு விகஜபொல தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)
ධ පක්ෂශ මන්ත්රීතුමන්කාට ධ  ාඩි 70, 75 ශද ශටොට
ශේවාට උ් තර ශදන් අපට කැශඳන්ශන් ධ  ාඩි තු න්. ශේ

1789

1790

පාර්ලිශේන්තුව

[ග ස ධ ශේපාක ශහට්ටි්ර්ඡචි මහතා]

අ ට ධ  ාඩි 70, 75 ටථා ටරන් ශද වා. ඒ අ පට්ටපල්
අසතය කි කා ශේ සභ්ාව ශ ොමඟ ව වා. ඒ ගැ මා ට ගාුම
ශව වා. පසු ශපළ මන්ත්රීව සන් හැටි ට හැමදාම්  අපට ටථා
ටරන් ශේ ටිටමන්. හැඳැන්, ධ  ාඩි ද, ශදටද, තු ද කි කා
ශ ොශවන්- [ඳාධා කිරීේ] මා ට ගාුම ශව වා, ග ස මහින්දා න්ද
අලු් ගමශ මන්ත්රීතුමා ටථා ශ ොකිරීම ගැ . එතුමා දන් වා,
ශේශක්- [ඳාධා කිරීේ] ඒ නිසා අපි ැවත වරක් පැහැදිලිව
කි වා, ශේ වැඩ ටටයුතුවකට තමුන් ාන්ශසාකාශ සහශ ෝග
ශදන් කි කා. ත තා ධ මුක්ය  ශපරමුා ටථා ටරකා කිේවා,
"අපි ශේටට සහ ශද වා." කි කා.
ග ස ාමල් රාතපක්ෂ
මන්ත්රීතුමා කියේ ඳශඳක් වාශගන් අද ටථා ටශළා. ඒ නිසා
ට සාාටර, ශේවා හයේ ට කි වා ඳකා ටථා ටරන්
කි මින්,
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, මට ටාක ශේකාව කඳා දීම
සේඳන්ධශ න් ඔඳතුමාට ස්තුය වන්ත ශවමින් මශ ටථාව
අවසන් ටර වා.

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
මීළඟට, ග ස ත න්ත සමරවීර මන්ත්රීතුමා. ඔඳතුමාට්  ධ  ාඩි
තු හමාරට ටාක ක් පමාන් ය ශඳන්ශන්.

අපි ග ස ටථා ා ටතුමාට කිේවා, "ශේ ්රඥප්ය  ඳකා් මට
කිරීම පිිබඳා ප ්  ශටුමේපත පාර්ලිශේන්තුවට ශගශ න්
වා, මු්  ඒ තාතයන්තර ්රඥප්ය  පිිබඳාව මන්ත්රීව සන්
දැ කව්  කිරීමක් ටරකා ැහැ, මන්ත්රීව සන්ට දැ කව්  ශවන් ට ඒ
්රඥප්ය  දීකා ැහැ" කි කා. මම ග ස ටථා ා ටතුමාශගන්
0077.01.05ව දි ශේ පිිබඳාව ලිඛිත ඉල්ලීමක් ටළා.
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, ඳකහ් ටාරශ න් අතු සදහන්
කිරීේවලින් සි ලු තැ ැ් තන් ්රක්ෂා කිරීම සාහා වූ
තාතයන්තර සේමුය  පාර්ලිශේන්තුවට ඉදියේප්  ටර ශකස සහ
එම සේමුය ශ සිංහක භ්ාෂා පිටපතක් කඳා ශද ශකසට මා ධ සින්
0077.01.05ව දි ග ස ටථා ා ටතුමාශගන් ටර කද ලිඛිත
ඉල්ලීම සාාගතා* ටර වා.
මම අවසා ව ශ න් කි වා, අතු සදහන් වූ තැ ැ් තන්
පිිබඳා ටාර් ාක තාතයන්තර ඳකපෑේවලින් මුදවාශග , ශේ
ටාර් ාක තාය ට න්ත්රා ක් ඳවට පමාක් ප්  ටරන් ට
ත ාධිපය තුමාට ඕ ෑ වුාා ේ, ඒට ශහොා වුවම ාවක් ඳව. අපි
එතුමාට කි වා, ඒට ඉෂ්ට ටරන් ට ේ අද-

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
අවසන් ටරන් ග ස මන්ත්රීතුමා.

[අ.භ්ා. ).01]

ගතු ජ්යන්ා සෙරවීර ෙහාා

ගතු ජ්යන්ා සෙරවීර ෙහාා

(The Hon. Jayantha Samaraweera)
මට තව ධ  ාඩි ක් ශදන් මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි.

(ைொண்புைிகு ஜயந்த சைரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, අතු සදහන් වූවන් පිිබඳාව
පණතවට ගහ ගනිමින් ටථා ටරමින්, අතු සදහන් වූවන්ශ
මේව සන්ශ , පි ව සන්ශ ටඳුළු ගසා ටමින්, ශඳදුේවාදී ශටොටි
ත්රස්තවාද ටේමුතු ටරණත රා ධ  සවන් දංශගඩි ට දක්ටන්
ශග ා ශේ ප ්  ශටුමේපත ක්රි ා් මට කිරීම ්රමාද කිරීම ගැ
එක් පැ් තකින් ත ාධිපය තුමාට අප ස්තුය වන්ත ශව වා. එශහම
්රමාද වුශඩු ඇන්? ඒ ශව ශහාතුවක් නිසා ශ ොශවන්. ශේ ප ් 
ශටුමේපය න් ශවන්
ස්පැ් ය  පිිබඳාව ශ්  සේ ග් තු
ශේ රශට් ත ා එතුමාට ශේ සේඳන්ධශ න් දැ කව්  කිරීේ ටළා.
ධ ශ ාෂශ න්ම ්රිධ ධ හමුදාශවන් පිුම 75ට ලිපි ක් එතුමාට එේවා,
ශේට සිදු වුශාෝ , ශේ ප ්  ශටුමේපත සේමත ශවකා
ක්රි ා් මට වුශාෝ , ශේ ටාර් ාක ඇයේශ ෝ  ශමොටද ශවන්ශන්
කි
එට පිිබඳාව.

ඒ නිසා තමන් ශම ට සාමාජිට න් ප්  කිරීම ටල්දමා ශේ
සංශ ෝධ
පාර්ලිශේන්තුවට ශගශ න් කි කා කිේශේ.
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, ඊළඟට, පාර්ලිශේන්තුවට
ඉදියේප්  ටර ය ශඳ වා, ඳකහ් ටාරශ න් අතු සදහන් කිරීේවලින්
සි ලු තැ ැ් තන් ්රක්ෂා කිරීම සාහා වූ තාතයන්තර සේමුය 
ප ්  ශටුමේපත. ශම ඳකා් මට වුශාෝ , අතු සදහන් වූ
තැ ැ් තන් පිිබඳා ටාර් ාක (පිහිුමවීම, පයේපාක
කිරීම සහ
ටර්තවය ඉුම කිරීම) ප ශ්  77ව
වගන්ය ශ (අ) ශේද
සංශ ෝධ
වුාාට වැඩක් ැහැ. මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි,
ඳකහ් ටාරශ න් අතු සදහන් කිරීේවලින් සි ලු තැ ැ් තන්
්රක්ෂා කිරීම සාහා වූ තාතයන්තර සේමුය  ප ්  ශටුමේපත
පාර්ලිශේන්තුවට ඉදියේප්  ටර ශටොට, ශේ තාතයන්තර
සේමුය ශ සිංහක, ශදමළ, ඉංග්රීසි පිටප්  ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ
සභ්ාගත ටළ යුතුව ය බුාා; පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීව සන්ට දි යුතුව
ය බුාා; පාර්ලිශේන්තුශේ ය බි යුතුව ය බුාා.

(ைொண்புைிகு ஜயந்த சைரவீர,)

දැ ට පාර්ලිශේන්තුවට ඉදියේප්  ටරකා ය ශඳ ,
ඳකහ් ටාරශ න් අතු සදහන් කිරීේවලින් සි ලු තැ ැ් තන්
්රක්ෂා කිරීම සාහා වූ තාතයන්තර ්රඥප්ය  -ශේ ශද්රෝහී
්රඥප්ය  - ඳකා් මට කිරීම සාහා ව ප ්  ශටුමේපත වහාම
පාර්ලිශේන්තුශේ යා පත්රශ න් ඉව්  ටරන් කි කා අපි ග ස
ත ාධිපය තුමාශගන් ඉල්කා සිටි වා. ශඳොශහොම ස්තුය න්.

්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සාා සම්ො විය.
පන ජ වකටුම්පා ඊ රනුකූලව වද වන වර කියවන ලදී.

வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
அதன்படி, சட்டமூலம் இரண்டொம் முமறயொக ைதிப்பிடப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
Bill accordingly read a Second time.

ෙුර පෙවන වයනජ්නාව සාා සම්ො විය.:
''පන ජ වකටුම්පා පූ්තඅ පා්තලිවම්න්ුර කාරක සාාවක
පැවකාය යුුර ය.'' -ගගතු ලසතනනෙන් කිකාඇල්ල ෙහාා ]
தீர்ைொனிக்கப்பட்டது.
"சட்டமூலம்
முழுப்
பொரொளுைன்றக்
சொட்டப்படுைொக" [ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல ]

குழுவுக்குச்

Resolved:
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament."
- [The Hon. Lakshman Kiriella.]

කාරක සාාවවි දී සලකා බලන ලදී.
[මූලාසනාරූඪ ගතු ෙන්ත්රීුරො මූලාසනාරූඪ විය.]

குழுவில் ஆரொயப்பட்டது.
[ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் தமலமை
வகித்தொர்கள்.]
Considered in Committee.
[THE HON. PRESIDING MEMBER in the Chair.]

—————————
* ුලසනාකාලව ාබා ඇා.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

1791

1792

2017 ජූනි 07

1 සි 3 වාසත වගතන්ි  පන ජ වකටුම්පවාි  වක සසත හැටිය
ි බිය යුුරයයි නිවයනගත කරන ලදී.

1ஆம் வொசகத்திலிருந்து 3ஆம் வொசகம் வமர சட்டமூலத்தின்
பகுதியொக இருக்ககவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது.
Clause 1 to 3 ordered to stand part of the Bill.

්රඥපප්ි  වගතන්ි ය සහ නාෙය පන ජ වකටුම්පවාි  වක සසත
හැටිය ි බිය යුුරයයි නිවයනගත කරන ලදී.
පන ජ වකටුම්පා, සාවශ්නධාන රි ාව වා්තාා කරන ලදී.
சட்டைொகு வொசகமும் தமலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக
இருக்ககவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது.
சட்டமூலம் திருத்தைின்றி அறிக்மக தசய்யப்பட்டது.
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.
Bill reported without Amendments.

ගතු ලසතනනෙන් කිකාඇල්ල ෙහාා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, "ප ්  ශටුමේපත දැන්
තුන්ව වර කි ධ  යුතු "න් මා ශ ෝත ා ටර වා.

්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සාා සම්ො විය.
පන ජ වකටුම්පා ඊ රනුකූලව ුරන් වන වර කියවා සම්ො
කරන ලදී.
வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
அதன்படி, சட்டமூலம் மூன்றொம்முமறயொக ைதிப்பிடப்பட்டு
நிமறகவற்றப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
Bill, accordingly read the Third time, and passed.

"ඳස් ාහිර පළාත තුළ ටසළ ඳැහැර කිරීශේ ක්රි ාවලි ධ ධිම්  ශකස සිදු
ශ ොවීම ශහාතුශවන් ත ජීධ ත ට සිදුව ඳකපෑේ සහ එම ශහාතු ශවන්
ශඩංගු ශරෝග තාය ට වයස ක් ඳවට ප්  වීමට තුක් ශද ටාරාා උග්ර
ව ඳැධ න් ශමම ගැටලුව ධ සා ශකසට රත ට ටර ශ ෝත ාව සහ
ටසළ ඳැහැර කිරීශේ අර්බුද උග්ර වීමට පළා්  පාක ් ත මහත
නිශ ෝජිත න් රහිතව අක්රි කිරීම ඳකපා ඳවට මම ශමම සභ්ාවට
ශ ෝත ා ටරමි."

මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, ශේ ්ර ්
ඉදියේප්  ටර
ශටොට ධ ෂ භ්ාර අමාතයවර ා ග ස සභ්ාශේ සිටිශ ෝ  ශහොාන්.

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ඔඳතුමා ටථාව ටරශග
න් , එතුමා සමහර ධ ට ඒධ .
[ඳාධා කිරීමක්]

ගතු ෙන්ත්රීවරවයසත

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)
සමහර ධ ට ්ශේ ැ්  ේ? [ඳාධා කිරීමක්]

ගතු වරනි ා රවබ්ගුඅව්තධාන ෙහාා

(ைொண்புைிகு கரொஹித அகபகுைவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, ශේ ශ ෝත ාව සාහා ශේකාව
ශවන් ටර ය ශඳන්ශන් ශටොන් ්ටාර ටද?

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

කල්ාැබීෙ

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශ ෝත ාව ඉදියේප්  ටර පක්ෂ ට පැ භ්ාග න්, රත ට පැ
භ්ාග න්.

ஒத்திமவப்பு
ADJOURNMENT
ගතු ලසතනනෙන් කිකාඇල්ල ෙහාා

ගතු ෙි න්දානන්ද රලු ජගතෙවප ෙහාා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, "පාර්ලිශේන්තුව දැන් ටල්
තැබි යුතු "න් මා ශ ෝත ා ටර වා.

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைகக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
රතශ ටවු ස්  ැ්  ේ ඒ ශේකාව්  ගන්

ණතළුවන්ද?

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

්රශ්නනය සාාිමමුඛ කරන ලදී.

வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது.
Question proposed.

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
සභ්ාව ටල් තඳ අවස්ථාශේ ශ ෝත ාව ඉදියේප්  කිරීම, ග ස
ශරෝහිත අශබ්ගුාවර්ධ මන්ත්රීතුමා.

(The Hon. Presiding Member)
දැ ට ්ඩුක් පක්ෂශ මන්ත්රීව සන් ශදශදශ කු සිටි වා.
ග ස ෆන්සර් මුස්තාපා ඇමය තුමා ශේ අවස්ථාශේදී ග ස සභ්ාවට
්වා.

ගතු වරනි ා රවබ්ගුඅව්තධාන ෙහාා

(ைொண்புைிகு கரொஹித அகபகுைவர்தன)

කසෙ බැහැර කිරීවම් ක්රියාවලිය රවිකාෙ ජ වීෙ
වහුරවවන් ජ්න ජීවිාය සිුපවන රි ාකර බලපෑම්

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)
මශ ටථාවට ධ  ාඩි 75ක් ගන් වා, ග ස මහින්දා න්ද
අලු් ගමශ මන්ත්රීතුමා ශ ෝත ාව ස්ථිර ටර ටථා කිරීමට
ධ  ාඩි 75ක් ගන් වා.

ADVERSE IMPACTS ON PUBLIC LIFE OWING TO IRREGULAR
GARBAGE DISPOSAL

මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, ධ ශ ාෂශ න්ම පළා්  සභ්ා හා
පළා්  පාක ඇමය වර ාට ශේ ශ ෝත ාව ඉදියේප්  ටරන්ශන්
කුණු ්ර ්
සේඳන්ධවන්. එතුමා ශේ දවස්වක කුණු ්ර ්
සේඳන්ධශ න් මැදිහ්  ශවකා ේ ේ මාධයවක ඒ ශව කශවන්
ශපී සිටි වා අපි දැක්ටා; ඒ ශව කශවන් ටථා ටර වා දැක්ටා.

கழிவகற்றல் தசயற்பொட்டின் ஒழுங்கீனம் கொரைைொக
ைக்களின் வொழ்வுக்கு ஏற்படும் பொதிப்பு

[අ.භ්ා. ).09]

ගතු වරනි ා රවබ්ගුඅව්තධාන ෙහාා

(ைொண்புைிகு கரொஹித அகபகுைவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, සභ්ාව ටල් තඳ
පහත සාහන් ශ ෝත ාව මම ඉදියේප්  ටර වා:

අවස්ථාශේ

හැඳැන් ඒ ශව කශවන් ශපී සිටි ් , ඒ ශව කශවන් ටතා
ටළ්  අද ඳස් ාහිර පළාත ධ තරක් ශ ොශවන්, මුළු රටම කුණු
ශවකා, මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි. රශට් කුණු ශ ොශව්ඡච

1793
[ග ස ශරෝහිත අශබ්ගුාවර්ධ

පාර්ලිශේන්තුව
මහතා]

තැ ක් ැහැ. හැඳැන් රට ඳාර ග් ශ් , මල් ව් තක් ඳවට
පයේවර්ත
ටරන් න්. මල් පිශප , ඒ මල්වක සම ලුන් වහ ,
මී මැස්සන් පැිස උරා ශඳො මහා මල් ව් තක් ඳවට පයේවර්ත
ටරන් 0075 ත වායේ 09ව දා එිබ ව ශටොට ඳාර ග්  අශප්
මාති භූමිශ අද මී මැස්සන් ශව කවට නික මැස්ශසෝ වහ වා,
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි. මල්වක මී මැස්සන් වහ වා
ශව කවට කුණු ශගොඩවක නික මැස්සන් වහ ත් ් ව ට අද ප් 
ශවකා ය ශඳ වා.
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කුණු ට අපි? හ පාක ්ඩුක්ව කුණුවලි ක්  ගහ වා, ග ස
අමාතයතුමනි. කුණුවලි ක්  ගහන්ශන් ටවුද කි ා මම දන්ශන්
ැහැ. ගහ පාර් ව
් න් ශවය න්, එක් එක් පැය වලින් ගා එ වා.
පළා්  සභ්ාශවන් ගා එ වා. ග ස අමාතයතුමනි, ඔඳතුමා ඒ ේ
ඉදියේප්  ටරන් , ඳ
ැය ව. ඔඳතුමා ශටිබන් ටතා ටර වා
ශන්. ඔඳතුමා මශ මිත්ර ා ශන්. ඔඳතුමා මා්  එක්ට දීර්ඝ
ටාක ක් මිත්රව සිටි ඇමය වර ා නිසාන් අද ශේ ශ ෝත ාව මම
ම ඉදියේප්  ටශළා.

ගතු ෆයිස්ත මුසනාාපා ෙහාා

(ைொண்புைிகு மபசர் முஸ்தபொ)

මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, කුණු එටතු කිරීම සේඳන්ධව
අපි දන් වා. ශේ ්ඩුක්ව දැන් කුණුවලි ක්  ජීව්  ව වා.
්ඩුක්ව ශේ දවස්වක කුණුවලි කන් ජීව්  වන්ශන්. ්ඩුක්ව
කුණුවලින් ජීව්  වන්ශන් ශටොශහොමද? දැන්
ගර සභ්ාව,
්රාශේශී සභ්ාව තමන්ශ ්රශේ වක ශගවල්වකට ගිහින් කුණු
ටිට ගන්ශන් ැහැ. ග ස අමාතයතුමනි, ගර සභ්ාව, ්රාශේශී
සභ්ාව කුණු ටිට ගන්ශන් ැය  වුාාම මිනිස්සු අසරා ශව වා.
මිනිසුන්ශ ශගවල්වක කුණු ඳෑ ය ශඳ වා. ඒ මිනිස්සු ටළු පාට
ඳෑ වක කුණු ටිට දාගන් වා. කුණු ටිට දාශග රෑ ව ශටොට
ටරන්ශන් ශමොටක්ද? තමන්ශ ශගදර වාහ ක් ය ශඳ වා ේ,
ඒ වාහ ශ දාශග රෑ ශව ශටොට ඒ කුණු ටිට අරශග
වා,
ටවු සව්  ැය  ශටොශහා ශහෝ තැ ටට එ හකා දමන් ණතළුවන්ද
කි කා ඳකන් . එශහම හක ශටොටම ශපොලීසි ඒ අ අල්කා
ගන් වා. අල්කාශග දම වා, ක්. අපට දැන් විඟක් ශවකාවට
්රවි් ය  ඇශහ වා, අහවල් ්රශේ ශ කුණු දම අ 000
ශදශ කු පමා අල්කන්; අල්කා ක් දමන් කි ා. ක් දැේමාම
ශමොටක්ද ශවන්ශන්, මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි? දැන් ඒ
මුදක්  රත ටන් එන්ශන්. ශේ පැ් ශතන්, කුණු ්ර ් . දැන්
ශ ොදා ය ශඳ ධ ටල්ප ශමොටක්ද? ග ස අමාතයතුමනි, ශටොළඹ
ගර සභ්ාව අවු සේදටට  සපි ල් ශටෝටි 700ක් ශගව වා,
කුණුවකට. අවු සේදටට  සපි ල් ශටෝටි 700ක්! 007. වර්ෂශ
ඉාකා ශගවණත ඒ මුදක දැන් ශදගුා කින්, තුන්ගුා කින් වැඩි
ශව වා. වැඩි ව එම ්රමාා දරාගන් ඳැයේ ්රමාා ක්.
සාමා යශ න් පාන් ශගඩි ටට රශට් මිකක් ය ශඳ වා. පාන්
ශගඩි ට ඳටර් ටිටක් දැේශමෝ  එහි මික ශපොඩ්ඩක් වැඩි ටරන්
ණතළුවන්; මුේදරප්පකේ ටිටක් දැේශමෝ  මික තව්  ටිටක් වැඩි
ටරන් ණතළුවන්. හැඳැන්  සපි ල් හැ් තෑශේ පාන් ශගඩි  සපි ල්
700න් කි ා එට පාරටම කිේශවෝ , ්ර ් ක්. ශේ වාශ තමන්
කුණුවක ගා ්  වැඩි ටර ය ශඳන්ශන්.
ග ස අමාතයතුමනි, ඔඳතුමා ශසො ා ඳකන් ඕ ෑ ටාරා ක්
ය ශඳ වා. කුණු ශමට්රික් ශටොන් 800ක් දවසටට ශටොළඹ මහ
ගර සභ්ාව එටතු ටර වා කිේවා. ඒ කුණු ශමට්රික් ශටොන් 800
ශටොළඹ මහ ගර සභ්ාව ශව කශවන් ශපෞේගලිට සමාගමකුන්
එටතු ටරන්ශන්. ඒවාශ න් ශටොටසක් දැන් දමන්ශන්
ටරදි ා ටන්. එටතු ටරන්ශන් කුණු ශමට්රික් ශටොන් 800ක් ඳව
දැ ගන් ා නිර්ාා ට ටර ගන්ශන් ශමොටක්ද? ශටොශහාද ඒ
සාහා තරාදි ක් ය ශඳන්ශන්? කුණු ශමට්රික් ශටොන් 800 මනි
තරාදි ශටොශහාද ය ශඳන්ශන්? තරාදි ක් ැහැ. ශමට්රික් ශටොන්
7ක් ශගනි්ඡච් , අදාළ සමාගමට ණතළුවන්, 7ට එහා පැ් ශතන් 8
දාකා 78 ටරන් . එශහම ැ්  ේ, එ ට තව්  0ක් දැේමාම,
780න්. කුණු ්රමාා ගා ට කිසිම වැඩ පිිබශවළක් ැහැ.
ශේට තමන් ඇ් ත ත් ් ව . මම දන්ශන් ැහැ ශේ කුණුවකට
ට ඉන්ශන් ටවුද, කුණුවක උඩ ඉන්ශන් ටවුද කි ා.
ග ස අමාතයතුමනි, මම දැක්ටා, තමුන් ාන්ශසා ටරණත
්රටා ක්. ඒ, "ශටොළඹ ගර සභ්ාශේ කුණුවකට ටර ශගවීේ
දැක්ටාම ණතදුම හිශත වා - ඇමය  ෆන්සර් කි න්" න් න්.
සාධාරාන් එ . ඇමය වර ා ණතදුම ව ශටොට ශටොශහොම ශේධ ද,

(The Hon. Faiszer Musthapha)
ඔඳතුමන්කාශ ටාකශ ්  -ශේ ්ඩුක්වට ටලි ක් - කුණු
එටතු ටශළා ශේ අ මන්.

ගතු වරනි ා රවබ්ගුඅව්තධාන ෙහාා

(ைொண்புைிகு கரொஹித அகபகுைவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)
්! ශපොඩ්ඩක් ඉන් , කි
ටල්. ඔශහොම ඉන් , කි
ටල්. හ පාක ්ඩුක්වට ඉස්සර ශවකා ය බුණු ඒ ්ඩුක්ව
සි ඹකාඩුක්ව ශ ොශවන්. එ , ඔඳතුමා්  මම්  කි
ශදශද ාම
හිටණත ්ඩුක්වන්. එ , සි ඹකාඩුක්ව ශ ොශවන්. එ
අර
සි ඹකාඩුක්වන් කි ා සිතන් එපා. අපි ඩඳකම සිටිශ එහි.
එටටන් සිටිශ . ඒට රැට ගන් ශදශද ා ැශඟ හිර ගිහින්
ශහොා ශහොා වැඩ ටළා. ඔඳතුමාට මතටන් ශන්ද? මා ඒ ටාරා
එතැනින් ව් ව වා.

දැන් කි න්ශන් කුණු ගැ න්. [ඳාධා කිරීමක්] ඔේ, ඔේ. මම
කි න්ශන් රටම කුණු ටළා කි කාන්. රටම කුණු ටරකා ඉවරන්.
ශේ කුණු ්ර ් ශ දී ශමට්රික් ශටොන් 800ක් ගා
ශවන්ශන්
ශටොශහොමද කි කා ඇමය තුමා දැන් අපට උ් තර ක් ශදන් .
ශදහිවක මහ ගර සභ්ාශේ කුණු ශමට්රික් ශටොන් 050ක්
ගා
ශව වා. Weighbridge එටක් ය ශඳ වා. එතශටොට
ගා
ශව වා. ශටෝට්ශට් මහ
ගර සභ්ාශේ ගා
ශවන්ශන් ශටොශහොමද? ධ ෂ භ්ාර ඇමය වර ා හැටි ට ඔඳතුමා
ඒට ශසො න් . ශටෝට්ශට් මහ ගර සීමාව තුළ ජීව්  ව
මිනිසුන්ශගන් ඳදු අ ටර ගන් වා. ශේ රශට් මිනිස්සුන්ශගන් ඳදු
අ ටර වා. අද ඒ මිනිස්සු අසරා ශවකා ය ශඳ වා. කුණුවලින්
මිනිස්සුන්ට කැශඳ ්රය කාභ් ශමොටක්ද? මූකාස ාරූඪ ග ස
මන්ත්රීතුමනි, ඒ ්රය කාභ් තමන් ශඩංගු.
ඊශ ශේ සභ්ාශේ ශඩංගු ගැ ටථා ටළා. දැන් ශේ ග ස
සභ්ාශේ ඉන් ය බුාා, ශසෞඛය ඇමය වර ා. ධ ෂ භ්ාර අමාතය
රාජිත ශසා ාර්  මැය තුමා ශේ ග ස සභ්ාශේ සිටි ා ේ ශහොාන්.
සාමා යශ න් අපි ඉය හාසශ අහකා ය ශඳ ධ ධි ට ශ්ඡය 
රේජු සශවෝ තමන් වැඩිශ න්ම ශඳො ස කි කා ය ශඳන්ශන්. මු් 
ශ්ඡය  ට ඉස්සරශවකා තමන් රාජිත ශසා ාර් 
ඇමය තුමා
ඉපදිකා ය ශඳන්ශන්. ශ්ඡය  රේජු සශවෝ ඉපදිකා ය ශඳන්ශන්
පස්ශසා. එතුමා මුලින් ඉපදුශඩු. එතුමා කි
අමු ශඳො ස
ශපන්වන් , මම අද ශේ ශල්ඛ
ශග ාවා. ඇමය තුමා ශේ
ශල්ඛ
ඊළඟ ටැබි ට් රැස්වීමට අරශග ගිහිල්කා ශ්ඡය  ශ
මල්ලිට ශදන් . Original ශ්ඡය  ට ශේ ශල්ඛ
ශදන් . ශේ
ශල්ඛ
අ කව 0077දී -[ඳාධා කිරීමක්] දිස්්රික්ටශ ්ර ්
ැහැ, ශදන් න්ශ පිහිටන්. දිස්්රික්ටශ ්ර ්
ැහැ, ්ඩුක්
ඳක
ැය  වුා්  කක්ෂ ගානින් ාන්ද අරශග අපි එ වා.
0077 ශඩංගු ශරෝගීන් සංඛයාව 08,17.න්. 0070 ශඩංගු ශරෝගීන්
සංඛයාව 11,15)න්. 007) ධ ෂ
භ්ාර ඇමය වර ා රාජිත
ශසා ාර්  මැය තුමා. 007) ශඩංගු ශරෝගීන් සංඛයාව 55,750න්.
0077 ජුනි මාසශ අද ව ධ ට ශඩංගු ශරෝගීන් සංඛයාව )8,05.න්.
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ග ස ඇමය තුමනි, සංචාරට අමාතයාං
තමුන් ාන්ශසා හිටණත
අමාතයාං ක්. සංචාරට අමාතයාං ශ
අය ශර්ට ශල්ටේ
පදිංචිශවකා හිටිශ පා දුශර්. ශපශර්දා මම එතුමාශ මළ ශගදර
ගි ා. ව ස අවු සදු .1න්. එතුමාට උා ශරෝග හැදුාා; පා දුර
ඉස්පියේතාකශ
ැවැ් වුවා. දවස් ශදටන්. එතුමා මි ගි ා. ව ස
අවු සදු .1න්. ශඩංගු රකුසාශගන් ශබ්ශරන් ඳැයේ වුාා. ඇන් ශේට
වුශඩු? මතට ය  ාගන් , ග ස ඇමය තුමනි, තමුන් ාන්ශසා් 
ශේටට වග කි න් ඕ ෑ.
ග ස ඇමය තුමනි,තමුන් ාන්ශසා වග කිව යුතු තැ ට මම
එන් ේ. තමුන් ාන්ශසා ශේටට වග කි න් ඕ ෑ, ශේ රශට්
පළා්  පාක ් ත අක්රි කිරීම නිසාන්. ඒ වරද නිසා තමන් ශේ
ශඩංගු ශරෝග වයාප්ත වුශඩු. ශේ රශට් ක්රි ා් මට වුණු මහත
නිශ ෝජිත න්ශගන් සැදුේක්  පළා්  පාක
් ත
ටිට
අටර්මාය ටරකා දැ ට අවු සදු ශදටන්, මාස ගා ක් ශව වා.
ඒවා අටර්මාය ටරණත එශක් පාප තමන් අද ශේ ශගවන්ශන්.
ඒටට ශහාතුව ශමොටක්ද? ඇ් ත ටථාව මම කි න් ේ,
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි. තමුන් ාන්ශසාන් මමන් එට පළා් 
සභ්ාශේ හිටි ා. ශේ පළා්  පාක ් ත ධ සු සවකා ය ශඳ
එට, දැන් මහ ඇමය ව සන්ට එක්තරා ශක්ක් ශගඩි ක් ශවකා
ය ශඳ වා. ඇන්, ශක්ක් ශගඩි ක් වන්ශන්? කුණු අදින් ඕ ෑ
ැහැ, කුණුවකට ඕ ෑ ශද ක් වුාාශේ. හැඳැන්, ඒ පළාශ්  තමන්
ටශ්  ය ශඳ ්රාශේශී සභ්ාශේ, ගර සභ්ාශේ ය ශඳ මුදල්
ටිට තනි අන්ය  ට පාක
ටර වා. තමන්ශ ශේ පාක
ස්වරූප හදා ගන් ඒවාශ රැකි ා ටිට පාධ ්ඡචි ටර වා. ඒටන්
ශහාතුව. ෆන්සර් මුස්තාපා ඇමය තුමා්  ධ ෂ භ්ාර ඇමය වර ා
නිසා සමහර ශවකාවට අතහයේන්ශන් ැහැ. ශපොඩි ශපොඩි ශ ේ
වා. ශමතුමා් , ශමතුමාශ
අන්ය 
ඉල්ක වා.
මු් 
එතුමාශ අන්ය  ්  එක්ට හැපි හැපී
වා. ශමොටක්ද, ශහාතුව?
ගිහිල්කා සංඛයාශල්ඛ අරශග ඳකන් .
ශේ ් ත අටර්මාය ශවකා ය ශඳ
ටාක ඇතුළත
ඳස් ාහිර පළාශ්  පළා්  පාක ් ත වකට දමා ය ශඳ
ශසාවට න් ්රමාා
ශටෝඡචරද කි කා ඳකන්
ඔඳතුමා
සංඛයාශල්ඛ ඉල්කන් . ඒ ් ත වක ය ශඳ මුදල් ටිට
පළාශ්  මහ ඇමය වර ාට ශහෝ තමන්ශ
ශේ පාක
ශහංචන් කුශ වුවම ාවට ශ ොදව වා. අදාළ තැන්වකට ඳල්බ්
එට වැශටන්ශන් ැහැ. කුණු ටිට ඇශදන්ශන් ැහැ. එදා එශහම
්ර ් ක් ඇය  ශව ශටොට, කුණු ටිට ඇශදන්ශන් ැය  ව
ශටොට ්රාශේශී
සභ්ාශේ සභ්ාපය වරශ ක් ඉන් වා
ේ,
මන්ත්රීව ස ඉන් වා ේ - ඒ අ එක්ස්  තාය ට පක්ෂශ ශවන්
ණතළුවන්, ශ්රී කංටා නිදහස් පක්ෂශ ශවන් ණතළුවන්, ශව ් 
පක්ෂවක අ ශවන් ණතළුවන්- ඒ අ කුණු ටිට දමන් තැ ක්
ශසො ා ගන් වා. සභ්ාපය ව ස ගිහිල්කා මිනිස්සුන්ට වඳි වා,
"ශේටට ධ සඳුමක් ශසො ා ගන් ශතක් අශන් අපට කුණු දමන්
තැ ක් ශදන් " කි කා. ඒ අ ශ නිර්මාාශීලී වැඩ ය ශඳ වා. ඒ
ත තාවශගන් එ මන්ත්රීව ස. ඒශගොල්ශකෝ ැවත්  ඒ මිනිස්සු
ළඟට න් ඕ ෑ. හැඳැන්, නිකධායේන්ට මිනිස්සු ළඟට න්
ඕ ෑ ැහැ, ෆන්සර් මුස්තාපා ඇමය තුමනි. ඒ නිසා ඒශගොල්කන්ට
ටමක් ැහැ, "කුණුශවන් ඳැයේ ේ ඕ ෑ එටක් වුාාශේ.
ශටොළඹ ශ ොශවන්, ඕ ෑ තැ ක් කුණු වුාාශේ, අපට ටමක්
ැහැ, අපට ය ශඳන්ශන් අශප් යුතුටම සහ වගකීම ඉුම ටර
එටන්" කි
එටන් ඒශගොල්කන්ශ හැඟීම.

අද ඇ් ත ත් ් ව ශවකා ය ශඳන්ශන් ඒටන්. එම නිසා ශේ
ත් ් ව තුළ ඉදියේ ට න්
ගිශ ෝ  ශේ රශට් ත තාව
ඉතාම් ම අසරා ත් ් ව ටට ප්  ශව වා. මූකාස ාරූඪ ග ස
මන්ත්රීතුමනි, මම පාර්ලිශේන්තුශේ නිකධායේ මහ් තශ කුට දැන්
ත් පර ටට, ශදටටට ශපර ටථා ටළා; මහින්දා න්ද
අලු් ගමශ
මන්ත්රීතුමාට්  මම කිේවා. ශමතැනින් දැන්
මදු සශවකු ගි ා. ශේ පිිබඳාව වහාම ශහො න් . මට ම මතට
ැහැ, මම නිකධායේශ කුට අඬගැවිවා. මම ඒ නිකධායේ ාට කිේවා,
"ශමතැනින් මදු සශවකු ගි ා" කි කා. පාර්ලිශේන්තුව ඇතුශළා් 
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මදු සශවෝ ඉන්
ත් ් ව ටට පයේවර්ත
ශවන්ශන්
ශටොශහොමද? පාර්ලිශේන්තුවට සර්පශ ෝ්  ්වා. ඒට ශව ම
ටථාවක්. මු් , රශට් ීය  හද , රශට් තීන්දු තීරා ගන් ා
පාර්ලිශේන්තුව ඇතුළත අද අ ාරක්ෂිත ශවකා. දැන් ශමතැනින්
ගිශ ශඩංගු මදු සවා ශවන් ණතළුවන්; ශව මදු සවකු ශවන්
ණතළුවන්. පාර්ලිශේන්තුශේ්  මදු සශවෝ ඉන් වා
ේ, රශට්
මිනිස්සුන්ශ ත් ් ව ශමොටක්ද, ශදධ  හාමුදු සව ශන්? ඊට වඩා
වැඩි මට්ටමටට මිනිස්සුන්ශ ත් ් ව ප්  ශවකා ය ශඳ වා.
එම නිසා ග ස ඇමය තුමාශගන් මම ඉල්ලීමක් ටර වා.
තමුන් ාන්ශසා දන් වා, ශටොළඹ කුණු ්ර ් ්  එක්ට තමන් ශේ
්ර ් මතුවන්ශන් කි කා. එට පැ් තකින් චේපිට රාවට
ඇමය තුමා ඉන් වා. මීශතොටමුල්ශල් ශේදවාචට මරා දඬුවේ
දි යුතු වරදක් කි කා එතුමා කි වා. මරා දඬුවම ශදන්ශන්
ටාටද කි
එට සේඳන්ධශ න් තමන් ්ර ්
ය ශඳන්ශන්. ශේ
වරද නිසා ටාවද එල්කන්ශන්, ටාටද මරා දඬුවම ශදන්ශන්
කි
එට ත තාව ඉදියේ ට ශ ොමු ටරන් ඕ ෑ; Facebook
එටට දමන් ඕ ෑ. ඒට ත තාව භ්ාර ගීධ .
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, ශඩංගු වසංගත ත් ් වශ න්
ඳස් ාහිර පළාත පමාක් ශ ොශවන්, මුළු රටම ශබ්රා ගන්
කි
ඉල්ලීම ශේ අවස්ථාශේදී මා ටර වා. ධ ෂ
භ්ාර
ඇමය වර ා දැන් ශේ සේඳන්ධශ න් ශ ොශ කු්  ටථා කි වා.
ඉදියේ ට්  එතුමා ශ ොශ කු්  ටථා කි න්. හැඳැන්, එතුමා
ශමො වා කිේව් , ටළුතර දිස්්රික්ටශ
්රාශේශී
ශල්ටේ
ශටොට්ඨාසවලින් ග ස ෆන්සර් මුස්තාපා ඇමය තුමාශ ්  ඥාතීන්
සිටි ශබ් සවක ්රශේ
අද වැඩිම ශඩංගු ශරෝගීන් ්රමාා ක්
වාර්තා වීම නිසා ශඩංගු වයාප්ය  සේඳන්ධශ න් ටළුතර
දිස්්රික්ටශ න් අංට එටට ඇධ ල්කා ය ශඳ වා. ඒ ධ ෂ
භ්ාර
ඇමය වර ාශ ්ස . එම නිසා ශේ ත් ් වශ න් රට නිදහස්
ටරන් ; මිනිස්සුන්ශ ජීධ ත රැට ගන් වග කීශමන් වැඩ
ටරන් කි කා අපි රත ට ශ ෝත ා ටර වා. ශඳොශහොම ස්තුය න්.

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශඳොශහොම ස්තුය න්.

ශ ෝත ාව ස්ථිර කිරීම, ග ස මහින්දා න්ද අලු් ගමශ
මන්ත්රීතුමා.
ඊට ශපර, ටවු සන් ශහෝ ග ස මන්ත්රීවරශ කු මූකාස
සාහා
ග ස ් න්ද කුමාරසියේ මන්ත්රීතුමාශ
ම ශ ෝත ා ටරන් .

ගතු (කචා්තය) හ්තන ද සිල්වා ෙහාා (ජ්ාි ක ්රි ප ජි  හා
ක්තිකක ක යුුර නිවයනජ්ය රොායුරො)
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ
- கதசிய
தகொள்மககள் ைற்றும் தபொருளொதொர அலுவல்கள் பிரதி
அமைச்சர்)

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of
National Policies and Economic Affairs)
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, "ග ස ශේ.එේ. ් න්ද
කුමාරසියේ මන්ත්රීතුමා දැන් මූකාස
ගත යුතු " න් මා ශ ෝත ා
ටර වා.

ගතු විවේපාල වහට්ටිකරච්ික ෙහාා

(ைொண்புைிகு விகஜபொல தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

විසින් සනිකර කරන ලදී.
ஆகைொதித்தொர்.
Seconded.

්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සාා සම්ො විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
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පාර්ලිශේන්තුව

රනුරුව ගතු ්ඩ්වඩ් ගුඅවසකර ෙහාා මූලාසනවයන් ටව ජ
වුවයන්, ගතු වේ.්ම්. කනන්ද කුොරසිකා ෙහාා මූලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு எட்வட்
குைகசகர அவர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலகவ, ைொண்புைிகு கஜ.எம். ஆனந்த
குைொரசிறி அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair,
and THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair.

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ග ස මන්ත්රීතුමා ටථා ටරන් . ඔඳතුමාට ධ  ාඩි 75ට
ටාක ක් ය ශඳ වා.

ගතු ෙි න්දානන්ද රලු ජගතෙවප ෙහාා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைகக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, ශඳොශහොම ස්තුය න්. ශරෝහිත
අශබ්ගුාවර්ධ මන්ත්රීතුමා ධ  ාඩි 70න් ග් ශ් . තව ධ  ාඩි 5ක්
අශප් ග ස ඉන්දිට අ ක සේධ මන්ත්රීතුමාට අපි දැේමා.

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
එතුමා ධ  ාඩි 70ක් ග් තා. ඉය යේ ටාක
අන්ය  වන්ශන්.

තමන් ඔඳතුමන්කාට

[අ.භ්ා. ).1.]

ගතු ෙි න්දානන්ද රලු ජගතෙවප ෙහාා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைகக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
එශහම ේ, මම ධ  ාඩි 70ක් ටථා ටරකා, ඉය යේ ධ  ාඩි 05
ග ස ඉන්දිට අ ක සේධ මන්ත්රීතුමාට ශද වා.

මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, ටැිබ ටසළ ්ර ්
පිිබඳාව
දීර්ඝ ටතාවක් ශරෝහිත අශබ්ගුාවර්ධ මන්ත්රීතුමා ටළ නිසා
ටැිබ ටසළ ඳැහැර ශ ොකිරීම නිසා ශේ රශට් ඇය  ශවකා ය ශඳ
ත් ් ව පිිබඳාව මම සංඛයා ශල්ඛ අරශග ධ ස්තර ටරන්
න්ශන්
ැහැ. මම ශේ සභ්ාශේ අවධා
ශ ොමු ටරන්
ඳකාශපොශරෝ තු වන්ශන් ටැිබ ටසළ ඳැහැර ශ ොකිරීම නිසා ශේ
ව ශටොට රශට් ඇය  ශවකා ය ශඳ ශඩංගු වයස
පිිබඳාවන්,
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි. ශේ ටාක වටවා කව කංටා
ඉය හාසශ
වැඩිම ශඩංගු ශරෝගීන් පියේසක් වාර්තා වුණු
අවාස ාවන්ත ටාක වටවා කවක් කි කා ඔඳතුමා්  දන් වා
ඇය . ශරෝහිත අශබ්ගුාවර්ධ මන්ත්රීතුමා කිේවා, ශේ මාස හ ට
ශඩංගු ශරෝගීන් හැටඅටදහස් ගා ක් වාර්තා ශවකා ය ශඳ වා
කි කා. අද ව ශටොට -ශේ වසශර් ගත වූ මාස හ ට- 70,000ටට
්සන් ශඩංගු ශරෝගීන් ්රමාා ක් හඳු ා ශග ය ශඳ වා.
ශඳොශහෝ ශවකාවට ශේ සංඛයාව කක්ෂ ඉක්මවන් ණතළුවන්.
එශහම ශවන් කි කා අපි කි න්ශන් ැහැ. එශහම ශවන් කි කා
අපි ඳකාශපොශරෝ තු වන්ශන්්  ැහැ. මු් , සමහර ධ ට වසරක්
වැනි ටාක ක් තුළ ශේ ්රමාා කක්ෂ දක්වා න් ණතළුවන්.
ශමශතක් කංටාශේ වැඩිම ශඩංගු ශරෝගීන් ්රමාා ක් වාර්තා
වුශඩු 0070 වසශර්. ඒ, .5,000න්. ඒ, අවු සේදටටම. හැඳැන්, දැන්
මාස )ට ශඩංගු ශරෝගීන් 70,000ක් හඳු ා ශග ය ශඳ වා.
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මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, ශඩංගු ශරෝගීන් පිිබඳා ටාරා
අපි ශේ පාකීටරා ටරන් ඳකාශපොශරෝ තු වන්ශන් ැහැ.
අපි ශඩංගු ්ර ්
්ඩුක්වට දමා ශේ පාක වාසි ගන්
ඳකාශපොශරෝ තු වන්ශන්
ැහැ. ශේ ්ර ්
දැන් තාය ට
්ර ් ක් ඳවට ප්  ශවකා ය ශඳ වා. එම නිසා ්ඩුක්වට අපි
කි න්ශන් ශේ ටාරා පිිබඳාව මීට වඩා දැඩි අවධා ක් ශ ොමු
ටරන්
කි කාන්. ශේ ්ඩුක්වට ශේ ධ ධි ට ශේ ්ර ්
ධ සාන් ඳැහැ. ්ඩුක්ව ඉය හාසශ අ්  දැකීේ ටිට ගන් ඕ ෑ.
්ඩුක්ව සාකාව පිපිරීමට ග්  තීන්දුව ශමොටක්ද? අරාා ට ා
ෑමට ග්  තීන්දුව ශමොටක්ද? ගංවතුශරන් අවතැන් වූ දහස්
ගා ක් සේඳන්ධශ න් ග්  තීන්දුව ශමොටක්ද? ්ඩුක්ව සි ල්ක
අසම් . ඒ නිසා ්ඩුක්ව ශමවැනි තාය ට ්ර ් ක් ඇය  වූ
අවස්ථාවටදී ඒ පිිබඳාව නිසි අවධා
ශ ොමු ටරකා, තාය ට වැඩ
පිිබශවළක් හදකා, සි ලුශද ාට එන් කි කා ඒට ්රටා ට ප් 
ටරකා, ඒ ශව කශවන් දැවැන්ත වැඩ පිිබශවළක් හැදුශේ ැ්  ේ
ඉතාම ඳරපතළ ත් ් ව ටට අපට මුවිා ශදන් සිේධ ව වා,
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි. ශේ සේඳන්ධශ න් මූලිටව
වගකි න් ඕ ෑ ශසෞඛය අමාතයාං න්.
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, සෑම අවු සේදටම මැන් මාස
ව ශටොට ශමෝසේ වැසි එ
ඳව අපි ටවු ස්  දන් වා.
සාමා යශ න් ශේ ටාක ට ශඩංගු ශරෝග ශඳෝ ව වා. ශසෞඛය
අමාතයාං
ගශේ ්රාශේශී ශසෞඛය ශසාවා අධයක්ෂවර ා හරහා
්රචාරා වැඩ පිිබශවළක් ඇය  ටරකා, දුේ ගහකා ශහෝ ශඩංගු
ශරෝගීන්ශ ්රමාා අවම කිරීම සාහා ත තාව දැ කව්  ටරන්
ටටයුතු ටරන්
ඕ ෑ.
මු්  ඒ ශව කශවන් ශසෞඛය
අමාතයාං ශ කිසිම වැඩ පිිබශවළක් ය බුශඩු ැහැ.
ශඩංගු ශරෝගීන්ට අව ය ටර "Dextran" කි
ශඳශහත
නි මිත ශවකාවට ශග ැල්කා ය බුශඩු
ැය  ඳව ඔඳතුමා
දන් වා. දැන් ේ ඒ ශඳශහත ශග ැල්කා ය ශඳ වා. හැඳැන්, ශේ
ශඳශහත අව ය ටරණත ටාකශ දී ශග ැල්කා ය බුශඩු ැහැ;
ශසෞඛය අමාතයාං ශ අදාළ ශඳශහත ය බුශඩු ැහැ; දුේ ගහ
මැෂින්
ැහැ; වාහ
ැහැ. ඒ වාශ
අක්පාක්ටේ රැසක්
ය ශඳ වා. ඒ නිසා පළමුවැනි ටම ශේ සේඳන්ධශ න් වගකිව
යු් තා වන්ශන් ශසෞඛය අමාතයාං න්. ශසෞඛය අමාතයාං ශ
ශසෞඛය අමාතයවර ා සහ ශල්ටේවර ා ඇතුළු නිකධායේ
මඩුඩක ශේ ටාරා ශටශරහි දැඩි අවධා
ශ ොමු ශ ොටළ
නිසා් , ශේ ශව කශවන් සූදා ේ ශ ොවුණු නිසා්  තමන් ශේ
වයස
ශේ තරේ පැය යේකා ය ශඳන්ශන්. ඒ නිසා, මින් ඉදියේ ට
ශමවැනි ත් ් ව ක් ඇය  ශ ොශවන් අව ය ටටයුතු ටරන්
කි
ඉල්ලීම අපි ටර වා, මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි.
ශසෞඛය ඇමය තුමා ශේ ටාරා දිහා ඳක හැටි ඳකන් ,
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි. ඊශ ශසෞඛය ඇමය තුමා කිේවා,
"ශඩංගු මදු සවන්ශ
්ර ්
ධ සාා ගැීම සාහා
ාට
භ්ක්ෂටශ ක් ශහො ා ග් තා" කි කා.
ාට භ්ක්ෂටශ ක්
ශ ොදාශග ශඩංගු කීට ා මර්ද
ටරන්ශන් ශටොශහොමද කි කා
මට
ේ ශ් ශරන්ශන්
ැහැ. ශේට හයේ ධ හිළුවක්. ාට
භ්ක්ෂට න්ට ණතළුවන්ද, ශඩංගු කීට ා ටන් . ශඩංගු කීට ාව
මර්ද
ටරන් ශහො ාශග ය ශඳන්ශන් මාං භ්ක්ෂටශ ක්
ශ ොශවන්. ශසෞඛය ඇමය තුමා කි
ධ ධි ට සිංහ ා තා ශටොළ
ටාකා, හාවා මස් ටන් ඕ ෑ. ාට භ්ක්ෂටශ ක් ශහො ාශග
මදු ස කීට න් මර්ද
ටරන්ශන් ශටොශහොමද කි කා මට ේ
ශ් ශරන්ශන් ැහැ. ශේ ධ ධි ට රටට ධ හිළු සප න් එපා.
ඔඳතුමන්කාශ
ත ාධිපය තුමා ශසෞඛය අමාතයාං ට
ශල්ටේවරශ ක් ප්  ටළා. එතුමා තමන්, උද ශසශ ධ ර් 
මහ් ත ා. ඇමය තුමා එතුමාට වැඩට එන් ශදන්ශන් ැහැ.
ඔඳතුමා ඒ ගැ දන් වාශන්, ග ස ෆන්සර් මුස්තාපා ඇමය තුමා.
Secretaryට වැඩට එන් ඇමය තුමා ඉඩ ශදන්ශන් ැහැ; ශසෞඛය
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අමාතයාං ශ ශල්ටේතුමාට ඇමය තුමා වැඩට එන් ශදන්ශන්
ැහැ. ඇමය තුමා ාට භ්ක්ෂටශ ක් ශග ැල්කා මදු ස කීට
්ර ්
ධ සාන් හද වා. එශහම ටරන් ඳැහැ. ශේ ශඩංගු
ශරෝගශ ය ශඳ අවදා ම ශ්  සේ ගන් ඕ ෑ, මූකාස ාරූඪ
ග ස මන්ත්රීතුමනි.

ඊළඟ ටාරා ශම න්. ග ස ෆන්සර් මුස්තාපා ඇමය තුමා,
ඔඳතුමා තමන් පළා්  සභ්ා හා පළා්  පාක ඇමය තුමා. පළා් 
පාක මැය වරා ටල් දැමීම සේඳන්ධශ න් ඔඳතුමාට්  ේ
්ර ් ක් ය ශඳ වා, ග ස ඇමය තුමා. අද ශේ ටාරා
ශේ පාකීටරා ටරන්ශන් ැහැ කි කා මා ඔඳතුමාට කිේවා.
ශේ ටාරා කිේවා කි කා ඔඳතුමන්කා ාන්ද පව් වන්ශන්් 
ැහැ. ඒ නිසා මම ඒ ගැ ටථා ටරන්ශන් ැහැ. හැඳැන්,
ඔඳතුමාශගන් මා ඉල්ලීමක් ටර වා ග ස ඇමය තුමනි. ශේ
ාන්ත්රා ටැඩිකා, ඇමය තුමනි. නිකධායේන් වැඩ ටරන්ශන්
ැහැ. ඔඳතුමා පළා්  සභ්ා හා පළා්  පාක අමාතයාං ශ
නිකධායේන් වාශ ම සි ලු ්රාශේශී
සභ්ා, පළා්  සභ්ාවක
ශල්ටේතුමන්කා වහාම ටැාවන් . මම වගකීශමන් කි වා,
මශ ්ස ශ ්රාශේශී සභ්ා ශල්ටේතුමන්කාට මා ටථා ටළ
ඳව. ඔවුන් තීන්දු ගන්ශන් ැහැ; වැඩ ටරන්ශන් ැහැ.
2010 අශප් ්ඩුක්ව පැවය  ටාකශ - මම ඇමය වර කු
හැටි ට සිටි ටාකශ - ශඩංගු වයස
්වා මට මතටන්.
්රාශේශී සැකැසුේ ටමිුමව රැස්ශවකා, ඉස්ශටෝකවක ගු සව සන්
සහ ද සවන් ශග ැල්කා, දුේ ගහකා, සුේද ටරකා අපි ශේ
ටටයු් තට මැදිහ්  වුාා. ්රාශේශී සභ්ා සභ්ාපය ව ස වාශ ම
මන්ත්රීව ස මැදිහ්  ශවකා ශඩංගු ශරෝග
මර්ද
කිරීම
ශව කශවන් වැඩ ටළා. ඒ නිසා තමන් ශඩංගු ශරෝග
සේපූර්ාශ න්ම අපට අවසන් ටර ගන් ණතළුවන් වුශඩු. අද
ශමොටද ශවකා ය ශඳන්ශන්? අද ශේ ශව කශවන් ා ට් ව
ශදන් ශේ පාක අධිටායේ ක් ැහැ. ඇමය තුමනි, අද ශමොටක්ද
ශවකා ය ශඳන්ශන්?
තා-ඇක ්ස
තමන් ටධ න්ද ත වර්ධ
මන්ත්රීතුමා
නිශ ෝත
ටරන්ශන්. තා-ඇක ්රාශේශී සංවර්ධ ටමිුමශේ
සභ්ාපය ව ස ටවුද? ශතෝ ප් මන්ටල් ශපශර්රාන්, ෆීලික්ස්
ශපශර්රාන්. අශප් ත සා මන්ත්රීවර කු ව ටධ න්ද ත වර්ධ
මන්ත්රීතුමාට ශමොකු්  ැහැ. පාර්ලිශේන්තුව නිශ ෝත
ටර
මන්ත්රීතුමාට, ්රාශේශී සංවර්ධ ටමිුමශේ සභ්ාපය ටම ැහැ.
එතුමා එිබශ . පැරදි්ඡච ශදශද ා ඒ ටමිුමව ඇතුශළා ඉන් වා.
පාර්ලිශේන්තුව නිශ ෝත
ටර
මන්ත්රීතුමාට ්රාශේශී
සංවර්ධ ටමිුමශේ කිසිම ත තුරක් කැබිකා ැහැ. ඒ ශදශද ාට
ණතළුවන්ද, නිකධායේන් එටතු ටරශග ශඩංගු වසංගත මර්ද
ටරන් ? ග ස ඇමය තුමා, ශේ ටර
ශමෝඩ චූන්
වැශඩ්
ශමොටක්ද? ශමශහම ටටයුතු ටරන්
ඳැහැ ඇමය තුමා. අක්
ගාශන් පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරශ ක් ශේ ්රාශේශී සැකැසුේ
ටමිුමශේ හිටි ා ේ ශේ ටටයු් ත ටර වා. ඒ නිසා ඔඳතුමා
ටඩි මින් - ශහටම - සි ලු ්රාශේශී සභ්ා ශල්ටේතුමන්කා
ටැාවන්
කි ා මා ඔඳතුමාට කි වා, ග ස ඇමය තුමනි.
තමන්ශ ඳක ්රශේ
තුළ ශමො වාද ටරන්ශන් කි කා ඔඳතුමා
ඒ අ ශගන් අහන් . පළා්  පාක ශටොමසායේස්ව සන් ටැාවන් .
මම ඔඳතුමාට වග කීමකින් කි වා, ්රාශේශී
සභ්ාවක
ශල්ටේතුමන්කා ශේ ටටයුතු ශව කශවන් න්ශන්
ැය  ඳව.
PHIකා න්ශන් ැහැ. ඒ ගැ ශහො න් ශටශ ක් ැහැ;
ඳකන් ශටශ ක් ැහැ, ඇමය තුමා. ඒ නිසා ටඩි මින් ශේ
පළා්  පාක
ාන්ත්රා ධ ධිම්  ටරන් ටටයුතු ටරන් කි
ඉල්ලීම මා ග ස ඇමය තුමාශගන් ටර වා.
ශේ ටාක තුළදී ශඩංගු ශරෝගීන් 70,000ක් හඳු ාශග
ය ශඳ ඳව කිේවා. 000ටට ්සන් ්රමාා ක් මි ගිහිල්කා
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ය ශඳ වා. ශේ ශරෝගීන්ශගන් සි ට 1..5ක් ඳස් ාහිර
පළාශතන් තමන් ශහො ාශග ය ශඳන්ශන්. ඉන් සි ට 05ක්
පාසල්
ද සවන්. ශසෞඛය ඇමය තුමා ශේ අවස්ථාශේදී ශේ ග ස
සභ්ාශේ ැහැ. ඒ නිසා ග ස ඇමය තුමනි, ඔඳතුමා ශේ ටාරා
ශසෞඛය ඇමය තුමාට කි න් . අපට ශේ ගැ ටථා ටරන්
ශව ්  අවස්ථාවක් කැශඳන්ශන් ැය  නිසාන් ශේ ග ස සභ්ාශේදී
ශේ ටාරාා කි න්ශන්. වහාම ධ දුහල්පය ව ස ටැාවකා, පාසල්
ගු සව සන් සහ සිසුන් දැ කව්  ටරන්
කි කා අධයාප
ඇමය තුමාට කි න් .
යුේධ පැවය  ටාකශ ශදමේපි න් ඇධ ල්කා පාසල් ්රක්ෂා
ටළ ඳව අපට මතටන්. ශදමේපි න් ඉස්ශටෝකවකට ඇධ ල්කා ඒ
ද සවන්ශ ඳෑ check ටළා. යුේධ පැවය  ටාකශ ශදමේපි න්
පාසල්වකට ඇධ ල්කා ද සවන් එක්ට හිටි ා අපට මතටන්. ඒ නිසා
ශදමේපි න්ට ඉස්ශටෝකවකට එන් කි න් . ඇධ ල්කා සි ලු
පාසල් පියේසිදු ටරන් කි කා ශදමේපි න්ට කි න් . ඒ වාශ
තාය ට වැඩ පිිබශවළක් හදන් , ග ස ඇමය තුමනි. මු්  එශහම
ශද ක් ශවන්ශන් ැහැ. ඒ ාන්ත්රා දුවන්ශන් ැහැ; ඇන්ජිම
හිටකා. ඒටන් ්ර ් , ග ස ඇමය තුමනි. ඒ නිසා අපි ඒ පිිබඳාව
ඔඳතුමාශ අවධා
ශ ොමු ටරව වා. අපි ශේ ශේ පාක
ගැ ටථා ටර වා ශ ොශවන්. ්රාශ ෝගිට ත් ් ව ගැ න් අපි
ශේ කි න්ශන්. ග ස ඇමය තුමනි, අපට ශහොා ාන්ත්රා ක්
ය ශඳ වා. ඔඳතුමා ඳකන් , පඩි ගන් රාතය නිකධායේන් කී
ශදශ ක් ගමට ඉන් වාද කි කා. සමිේධි සංවර්ධ නිකධායේ ා
ඉන් වා; ටිෂිටර්ම පර්ශ ෂා නිෂ්පාද සහටාර නිකධායේ ා
ඉන් වා; පවුල් ශසෞඛය ශසාධ ටාව ඉන් වා; උපාධිධායේ ා
ඉන් වා; ලියුේ ශඳද ණතේගක ා ඉන් වා; ධ දුලි බික ශග
ණතේගක ා ඉන් වා. ඒ ධ ධිශ කී ශදශ ක් ඉන් වාද? ගමට ශේ
ට සණු සන්නිශේද
ටරන් ණතළුවන් නිකධායේන් අට ශදශ ක්
ඉන් වා. ්ඩුක්ශවන් පඩි ගන්
නිකධායේන් අට ශදශ ක්
ඉන් වා. ටරන් ය ශඳන්ශන් ශඩංගු මර්ද
සාහා තාය ට වැඩ
පිිබශවළක් හදකා එ ගමට ශග
එට ධ තරන්.
ඒ ධ තරක් ශ ොශවන් මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි,
සේප් දා ට න්ශගන් ්රශ ෝත ක් ගන්ශන්
ැහැ. මම
ඔඳතුමාට ටාරා ක් කි න් ේ. මම ශඩංගු සේඳන්ධශ න්
කංටාශේ ඉන්
ශහොාම ළමා ශරෝග පිිබඳා ධ ශ ෂ
ා ඥ
වවදයවර ා ව මීගමුව ශරෝහශල් වවදය කක්කුමාර මහ් ම ා
හමු වුාා. ඔඳතුමා දන් වාද? එතුමාශ දක්ෂතාව හඳු ාශග
පාකිස්තා ශ
එට ්රාන්ත ට මහ ඇමය වරශ ක් එතුමා
පාකිස්තා ට ශගන්වා ග් තා. එතුමා පාකිස්තා ශ
ඒ
්රාන්ත ට
ශටොට ශඩංගු ශරෝගීන් ශදකක්ෂ හතිබස්දහසක්
හිටි ා. එතුමා ගිහිල්කා මාස ක් ඉාකා වැඩ පිිබශවළක් දි ් 
ටළා. ශඩංගු ශරෝගීන් සංඛයාව හතිබස්දහසට අක් වුාා. ඳකන් ,
එතුමා පාකිස්තා ට ශගන්වාශග එතුමාශගන් වැඩ ග් තා.
අක් ගාශන් ශේ රශට් එතුමාට ටථා ටරන්ශන් ැහැ. ග ස
ඇමය තුමනි, අපට ශහොා සේප් දා ට න් ඉන් වා. අශප් උා
ශරෝහශල්, ඒ වාශ ම යේේශේ ්ර් ා ළමා ශරෝහශල් ශහොා
ධ ශ ාෂඥ වවදයව ස ඉන් වා.

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ග ස මන්ත්රීතුමනි, ඔඳතුමාට තව ධ  ාඩි ශදටට ටාක ක්
ය ශඳ වා.

ගතු ෙි න්දානන්ද රලු ජගතෙවප ෙහාා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைகக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ශහොාන්.
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[ග ස මහින්දා න්ද අලු් ගමශ මහතා]

ග ස ඇමය තුමනි, ඊළඟ ටාරා තමන් රත තුිබන් දැවැන්ත
මාධය ්රචාරා ක් දි ්  ටරන් ඕ ෑ. "ශඩංගු මාරාන්ය ටන්"
කි
එට හැම ශවකාශේම කි න් . Radio එශක් ඒට ධ  ාඩි
පශහන් පහට ඒට ධ ටා
ටරන් . TV එශක් ඒට ධ  ාඩි පශහන්
පහට ඒට ධ ටා
ටරන් . ඒ ගැ ප් තශර් advertisements
දමන් . එශහම තමන් අපි ටශළා. 0070 වසශර් මහින්ද රාතපක්ෂ
මහ් ම ාශ ්ඩුක්ව ටාකශ දී අපි ශේ ්ර ව
් කට මුවිා දුන් ා.
ඔඳතුමාට මතට ඇය , යුේධ පැවැය  ටාකශ දී ඳස් රථවක
ශඳෝේඳ ය  ශටොට අපි ඒවා ඔක්ශටෝම ැවැ් වූශේ ේ වැඩ
පිිබශවළක් දි ්  ටරකාන්. ඒ නිසා ශඩංගු මර්ද
සාහා දැවැන්ත
මාධය ්රචාරා ක් ශග
න් ඕ ෑ, ග ස ඇමය තුමනි. ශේ
සාහා රූපවාහිී ාිබටා ශගන්වන් ; ගුවන් ධ දුලි ් ත
ශගන්වන් ; ප් තර ශගන්වන් ; ශේ වැශඩ්ට ඳහින් කි න් .
ඳැහැකා, වහාම ත තාව දැ කව්  ටරන්
කි කා කි න් .
"ශඩංගු මාරාන්ය ටන්" කි කා කි න් .
ග ස ඇමය තුමනි, මම ශටොළඹ ය ශඳ
්රධා
ශපශළා
ශපෞේගලිට ශරෝහකටට ගි ා ශඩංගු ශරෝග හැදුණු ණතංචි ළමශ ක්
ඳකන් . මම ඒශක් ම කි න් ටැමැය  ැහැ. මම
ශටොට
ඒ ශරෝහශකන් ඒ ද සවාට ඳරපතළ antibiotic එටක් දීකා ය බුාා.
වතුර ඕ ෑ තරේ ශඳොන් කි කා කි ා ය බුාා. ඒ ද සවාට
ශහොාටම අමා ස වුාා. ඒ ද සවාශ ශවකාවට රතශ ශරෝහකටට
අරශග
ගිහිල්කා ඒ ද සවාශ ජීධ ත ශබ්රා ග් තා. ග ස
ඇමය තුමනි, සමහර වවදයව ස ශේ ශරෝග ගැ දන්ශන් ැහැ;
ශහදි න් දන්ශන්
ැහැ. ඔඳතුමා දන් වා, ශේ ශකශඩ්ට
ශඳශහතක් ැහැ. අද ශව ටල් ශඳශහතක් ශහො ා ශග
ැහැ.
ඒ නිසා ශේ සේඳන්ධශ න් ශහොා දැ කව්  කිරීමක් ටරන් ඕ ෑ,
ග ස ඇමය තුමනි. ඇමය ව ස හැටි ට -ඔඳතුමා පළා්  සභ්ා හා
පළා්  පාක ඇමය වර ා හැටි ට- ශේ සේඳන්ධශ න් ශකොකු
ටාර් භ්ාර ක් ටරන් ඔඳතුමන්කාට ණතළුවන්. පළා්  පාක
මැය වරා පව් වන්ශන් ැහැ. ඒටට ්ර ් ක් ැහැ. අපි ඒට
පැ් තටට දමමු. හැඳැන් ඒ ාන්ත්රා ටඩාශග
වැටිකා
ය ශඳ වා, ග ස ඇමය තුමනි. ඒ නිසා ඒ ාන්ත්රා
ක්ය ම් 
ටරන් ඔඳතුමන්කා ටටයුතු ටරන් . අද ශඩංගු ශරෝගීන් කක්ෂ
ගා ක් ඉන් වා. ඳකන් , ඒශටන් ඇය  ව ්රය ලක ශමොටක්ද
කි කා. අද සංචාරට වයාපාර
ටඩා ශග
වැටිකා. අද
ධ ශේශිටන්න් ශේ රටට එන්ශන් ැහැ, ග ස ඇමය තුමනි. ඳකන් ,
අද planes ඔක්ශටෝම හිස් ශවකා. ශමශහම මිනිස්සු මැශර ශටොට,
ශමශහම ශඩංගු හැශද ශටොට ධ ශේශිට න් එන්ද? ග ස
ඇමය තුමනි, ශේ රට අවදා ේ රටක් ඳවට ප්  ශවන් ණතළුවන්.
ශහට ශේ ශරෝග ඔශබ් ද සවාට හැශදන් ණතළුවන්; මාශ ද සවාට
හැශදන්
ණතළුවන්. මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, ශහට
ඔඳතුමාශ ද සවාට ශේ ශරෝග හැශදන් ණතළුවන්. ශඩංගු
මදු සශවක් ටෑශවෝ  අපි ශදශද ාට්  ශහට ශඩංගු හැශදන්
ණතළුවන්. ශේට ඉතාම ඳරපතළ, ශේදත ට ත් ් ව ක්. ග ස
ඇමය තුමනි, ඒ නිසා ශේට ධ හිළුවටට ගන් එපා.
ග ස ඇමය තුමනි, ගංවතුශර් අ් දැකීේ ගන් . ශහේමාතගම
ා
ෑශේ අ් දැකීේ ගන් . ග ස ඇමය තුමනි, සාකාව අධ 
ගඳඩාශේ සිදු වූ පිපිරීශේ අ් දැකීේ ගන් . ඒ ය බුණු අක් පාක්ටේ
හදකා ශේ ්ර ් වකට මුවිා ශදන් . ශේ ්ඩුක්ව මීට වඩා වැඩ
ටරන් ඕ ෑ. මු්  ශමො වාද ශේ ටථා ටරන්ශන්? ශගොං චූන්
වැඩ ගැ ටථා ටර ටර ඉන් වා. අ ව ය වැඩ ගැ ටථා
ටරන් එපා. ශේ වාශ ශවකාවට පාර්ලිශේන්තුව වහන් ; ටල්
දමන් . මන්ත්රීව සන්ට කි න් ්ස වකට න් කි කා. පළා් 
සභ්ා මන්ත්රීව ස ඔක්ශටෝටම ්ස වකට න් කි න් . ගිහිල්කා
ශේ ්ර ් ට මුවිා ශදන්
කි න් . ශේ ශරෝග වයාප්තවීම
වළක්වන් සි ලු ශද ාම එටතු ශවකා වැඩ පිිබශවළක් හදන් .
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ග ස ඇමය තුමනි,
ැ්  ේ ඉතාම අවදා ේ, ඳරපතළ
ත් ් ව ටට අපට මුවිා ශදන්
සිදු ශව වා. ඒට අපට
ව් වන් ඳැහැ, ග ස ඇමය තුමනි. ශඳොශහොම ස්තුය න්.

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශඳොශහොම ස්තුය න්.

මීළඟට, ග ස ධ ශේපාක ශහට්ටි්ර්ඡචි මන්ත්රීතුමා. ඔඳතුමාට
ධ  ාඩි අටට ටාක ක් ය ශඳ වා.
[අ.භ්ා. ).51]

ගතු විවේපාල වහට්ටිකරච්ික ෙහාා

(ைொண்புைிகு விகஜபொல தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, ඇ් ත ව ශ න්ම ඉතාම
වැදග්  ශ ෝත ාවක් ග ස ශරෝහිත අශබ්ගුාවර්ධ මැය තුමා
ඉදියේප්  ටළා. ග ස මහින්දා න්ද අලු් ගමශ මැය තුමා ඒ
ශ ෝත ාව ස්ථිර ටළා. ශම අපි ඉතාම දැඩි ශකස අටා සිසට
ත් ් ව ටට ප්  වුණු ශමොශහොතක්. හැඳැන්, මතට තඳා ගන් ,
ශේ ශ ෝත ාව ශග ාශේ ඒ තුිබන් රත ට මඩ ගහන් න්; පළා් 
සභ්ා හා පළා්  පාක ඇමය වර ාට මඩ ගහන් න්; රාජිත
ශසා ාර්  ඇමය වර ාට මඩ ගහන් න්. මතට තඳා ගන් , අර
කුණු ටඳු ඉතු ස ටරකා ගිශ තමුන් ාන්ශසාකා. වසර ගා ක්
ශේ රට පාක
ටරණත මිනිස්සු, ශේ රශට් පාකටශ ෝ හැටි ට වැඩ
ටරණත අ , ඇමය ව ස හැටි ට වැඩ ටරණත අ , ටැබි ට් ඇමය ව ස
හැටි ට වැඩ ටරණත අ නිදා ග් තාද කි කා මම අහ වා,
මීශතොටමුල්ශල් කුණු ටන්ද අවු සදු ගා ක් ය ස්ශසා උඩට
ගි ටල්. ශේ ්ඩුක්ව ඳක ට ප්  ශවකා තවම අවු සදු ශදටන්ශදටහමාරන්. මු්  තමුන් ාන්ශසාකාශ ්රටා වලින් කි
ධ ධි ට ශේ ්ඩුක්ව තමන් මීශතොටමුල්ශල් කුණු ටන්ද හදකා
ය ශඳන්ශන්.

ඒ ධ තරක් ශ ොශවන්, අද ග ස මහින්දා න්ද අලු් ගමශ
මන්ත්රීතුමා ශේ රශට් ශසෞඛය ක්ශෂාත්ර ඉතාම්  අවඥාවට කක්
ටළා. ශේ රශට් නිකධායේන් හයේ ට වැඩ ටරන්ශන් ැහැන් කි කා
ඔඳතුමන්කා කිේවා. මතට ය  ාගන් , ශේ රශට් ශේ ධ ධිශ
ශඳෝව
ශරෝග, වසංගත ශරෝග ඉය හාසශ ්  ය බුණු ඳව.
මැශල්යේ ා ශරෝග ඉය හාසශ ය බුාා. දහස් ගාන් මි ගි ා.
ඒවාට පිිබ ේ හැදුවා. අද ශටෝඡචර වී තාක්ෂා ය බුා් 
අවු සදු ගා ක්
ටල් ශේ ශඩංගු වසංගත
ැය  ටරන්
ණතළුවන්ටමක් කැබුශඩු ැහැ. තමුන් ාන්ශසාකාට ශේ ටාරා
කි න් ඕ ෑ. ශඩංගු මදු සවා මර්ද
ටරන් ණතළුවන් සීමාවන්
ටිට ග් තාම, ඒ සාහා ය ශඳ ඖෂධ වර්ග ග් තාම, ත් ් ව
ඉතාම් ම ට ගාුමදා ටන්; ශඳොශහොම සංශේගත ටන්.
එවැනි වාතාවරා ක් තුළ ්ඩුක්වක් හැටි ට ශේ රශට්
පළා්  ශසෞඛය අධයක්ෂවර ාශ ඉාකා, ඒ වාශ ම නිශ ෝතය
ශසෞඛය අධයක්ෂව සන්, ්රාශේශී
ශසෞඛය අධයක්ෂව සන්,
මහත ශසෞඛය පරීක්ෂටව සන් හැමදාම්  ශේ ශඩංගු ශරෝග
මර්ද
ටරන් අව ය ටටයුතු ටර වා. අද පළා්  පාක
් ත වක නිශ ෝජිතන්න් ැහැන් කි කා ග ස මහින්දා න්ද
අලු් ගමශ
මන්ත්රීතුමා කිේවා.
මු් , ඒවාශ
ටාර්
මඩුඩක ක් ඉන් වා. ඒ එක්ටම ශසෞඛය අමාතයාං
ය ශඳ වා. තමුන් ාන්ශසාකා ඔශහොම ටථා ටළාට, ඉස්ශසල්කා
හිටණත තමුන් ාන්ශසාකාශ මහ ඇමය ව ස තමන් ශේ පළා් 
පාක ් ත සි ල්ක භ්ාරව ඉන්ශන්. මු් , දැන් ඉන් හැම
මහ ඇමය වරශ ක්ම අටාර් ක්ෂමන්, ඒ පිිබඳාව දැ කව්  ැහැ,
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වැඩ ඳැයේ ටාසන්කා කි කා තමන් තමුන් ාන්ශසාකා කි න්ශන්. ඒ
අ තමුන් ාන්ශසාකා ටශ්  ඉන් ශටොට ශහොරටමක් ටළ් ,
ශමො ශද ක් ටළ් , ඒ අ ව තමන් මුදුන්ශ ෝ හැටි ට
ය  ාශග සිටිශ .
අද
ේ කිසි ධ ධි කින් පළා්  පාක
් ත
ටිට
මඟහරවන් ණතළුවන්ටමක් ැ්  ේ, ඒවාශ පාක
හයේ ට
ටරන්
ඳැයේ
ේ, එහි වග කීම භ්ාරගන් ්  ඕ ෑ
තමුන් ාන්ශසාකා නිශ ෝත
ටර පක්ෂ න්. මම්  ්රාශේශී
සභ්ාවට හිටණත සභ්ාපය වරශ ක්. අපි දන් වා, මහත නිශ ෝත
අව ය ඳව. ඒට අපි පිිබගන් වා. හැඳැන්, ඒට ැහැන් කි කා
ශඩංගු ශරෝග , ශේ වාශ ශේවල් මර්ද
ටරන් ඳැයේටමක්
ැහැ. එතුමන්කා කි වා, තාය ට වැඩ පිිබශවළක්
ැහැන්
කි කා.
තාය ට වැඩ පිිබශවළක් ඇන්
ැ් ශ් ? අය ග ස
ත ාධිපය තුමාශ මූලිට් වශ න් සෑම මාස ටම ශ ොශවන්, සය 
ශදටටට වරක් තාය ට වැඩ පිිබශවළක් පිිබඳාව සමාශකෝච ක්
ටර වා. හැම තැ ම ශුේධ පධ ත්ර ටර වා. අව ය මැෂින් දීකා
ය ශඳ වා. පළා්  පාක ් ත වකට අව ය ූමමා
මැෂින්
කඳා දීකා ය ශඳ වා. ා වාහ කඳා දීකා ය ශඳ වා. අද අක්
පාක්වක් ැහැ.
ශරෝහිත අශබ්ගුාවර්ධ මහ් ම ා දන් වා ඇය , එතුමා
්රාශේශී සභ්ාශේ සභ්ාපය වර ා ව ශ න් සිටි ටාකශ
අපට
ැක්ටර න්, ශදටන් ය බුශඩු කි කා. අද සි ලු සේප්  දීකා
ය ශඳ වා. අද excavators, JCBs සහ trucks වාශ අව ය හැම
ශද ක්ම දීකා ය ශඳ වා. ඇන්, එශහම
ේ ශේ කුණු
ටළම ාටරා
ටරන් ඳැයේ කි
්ර ්
අපට ය ශඳ වා.
ශේ ත් ් ව ට හැම ශටශ ක්ම වග කි න් ඕ ෑ. මශ මිත්ර
මහින්දා න්ද අලු් ගමශ , ශරෝහිත අශබ්ගුාවර්ධ
හිටණත
ඇමය තුමන්කාශ ඉාකා හැම ශටශ ක්ම ශේටට වග කි න්
ඕ ෑ. ශේ රශට් සෑම ණතරවැසිශ ක්ම වග කි න් ඕ ෑ. ශේ
සේඳන්ධශ න් ය ශඳ ශ ොසැකකිලිම් ටම නිසා, අක් අවධා
නිසා තමන් ශේ ත් ් ව ඇය  ශවකා ය ශඳ වා. තමුන්ශ ශගදර
ව් ත පියේසිදුව ය  ා ගන් ඳක වා, අල්කණත ශගදර ව් ත අපියේසිදු
ටරකා. තමන් රැවුක ටප ශර්සරශ ප්කාස්ටික් ටෑල්ක පවා
පයේසර ට එක් ටර වා. ටවුද ශේ අපද්රවය ටළම ාටරා
ටරන්ශන්? අශප් රශට් ඒවා නිසි පයේදි ඳැහැර කිරීමක් සිදුව වාද?
ැහැ. ශේ ටාක සීමාව තුළ ඕ ෑ තරේ වැඩ පිිබශවළවල් සටස්
ටරන් ණතළුවන්ටම ය බුාා. එතුමන්කා කි වා, එතුමන්කාශ
ටාකශ ්  ශඩංගු උවදුර ය බුාා කි කා. එශහම ේ ඒට ්රේභ්
ශව්ඡච ටාකශ ම තමන් එ මුලි කණතටා දමන් ය බුශඩු. හැඳැන්,
ඒ වැශඩ් හයේ ට ටශළා ැහැ. ඒ ටාකශ ශේ පියේසිදු කිරීේ ටරන්
පළා්  පාක ් ත හයේ ට වැශඩ් පටන් ශග ය බුාා ේ, අද
ශව ශටොට ශේ තරේ භ් ංටර -බි ට ස- ත් ් ව ටට ප් 
ශවන්ශන් ැහැ. තමන්ශ ටාකශ සි ල්ක සිදු ශවන් ඉඩ දීකා
අද ශේ ධ ධි ට ටථා ටර වා. මතට ය  ා ගන් , ශේ අවු සදු
ශදටහමාර ඇතුළත ශේ රශට් වයස අටක් සිදු ශවකා ය ශඳ ඳව.
ශ ොශ ක් ධ ධිශ
ා
ෑේ සිදු වුාා, ගංවතුර උවදු ස ්වා.
පසු ගි දවස්වක දැඩි ගංවතුර උවදුරක් ්වා. 000. වාශ
ශ ොශවන්, 0077 අපි ද සණුතම උවදුරට මුවිා දුන් ා. ගිං ගඟ
අසඳඩ ජීව්  ශව්ඡච ශටශ කු හැටි ට මම ඒ ගැ ශහොඳින්
දන් වා. එවැනි ශද ක් ය ශඳේදී්  ශේ ්ඩුක්ව ශ ොසකටා
හැයේශ
ැහැ. ශේ ශව කශවන් ටටයුතු ටරන් බිලි
අටට
මුදකක් අද කැහැස්ය  ටරකා ය ශඳ වා. ශව ටවරදාට්  වඩා
ටසළ ටළම ාටරා පිිබඳා ධ ධිම්  වැඩ පිිබශවළටට අපි අද
කැහැස්ය  ශවකා ය ශඳ වා. ඳස් ාහිර පළාශ්  ධ තරක් ශ ොශවන්,
ගාල්ක දිස්්රික්ටශ ්  අද ටසළ ටළම ාටරා ට කැහැස්ය න්.
මු්  අපට ටසළ ැය  ත් ් ව ක් ඇය  ශවකා ය ශඳ වා,
අව ය න්ත්ර සූත්ර ශග ැල්කා ටටයුතු ටරන් . අද ඉතාලිශ
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සමාගේ ඇධ ල්කා ය ශඳ වා, ඒ පිිබඳාව අධය
ටරකා
ය ශඳ වා. ඒ පිිබඳාව ටයතා වාර්තා ඉදියේප්  ටරකා ය ශඳ වා.
ඒවා ්ර්ථිට ටමිුමවට ඉදියේප්  ශවකා ය ශඳ වා. ශහට-අනිේදා
ශව ශටොට ඒ ටටයුතු අපි පටන් ගන් න් හදන්ශන්.

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ඔඳතුමාට තව ධ  ාඩි ශදටන් ය ශඳන්ශන්.

ගතු විවේපාල වහට්ටිකරච්ික ෙහාා

(ைொண்புைிகு விகஜபொல தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)
හැඳැන්, තමුන් ාන්ශසාකා ශ ොශවන් අවු සදු 00ටට ්සන්
ටාක ක් ශේ රට පාක
ටරණත පාකටශ ෝ අඳමල් ශර්ණුවටව් 
්රමාා ට ශේ පිිබඳාව හිතණත ැය  නිසා තමන් ශේ තරේ භ් ංටර
ත් ් ව ටට අද රට ප්  ශවකා ය ශඳන්ශන්. තමුන් ාන්ශසා
කි වා, පාර්ලිශේන්තුශේ මදු සශවක් හිටි ා කි කා. හැඳැන්, ඒ
දවස්වක සර්පශ ෝ හිටිශ . රනිල් ධ රමසිංහ මැය තුමා ධ පක්ෂ
ා ට හැටි ට හිටණත ටාකශ එතුමාශ ටාමරශ ්  සර්පශ ෝ
හිටි ා.

මම දන්ශන්
ැහැ, ශමොටක් ශවකාද කි කා. ඒවා
ශපශ න්ශන්
ැහැ. තමන්ශ
ශගදර ඉස්සරහා පැ් ත
ශපශ න්ශන් ැය  අ අද අ කන්ශ ශගවල්වක පිුමපස පැ් ශ් 
ය ශඳ ශේවල් පිිබඳාව සමහර ශවකාවට ටථා ටර වා.
මම පැහැදිලිව කි වා, අපි ශඩංගු උවදුශර් අියශ ෝග ට
මුවිා ශදන් කැහැස්ය න්. මුළු රටම එට වැඩ පිිබශවළක්
ධ ධි ට ශග
න් අපි කැහැස්ය න්. ඒටට ත ාධිපය තුමා් ,
අගමැය තුමා්  තාය ට වැඩ පිිබශවළක් ක්රි ා් මට ටරන්
කැහැස්ය න්. ඒටට රාජිත ඇමය තුමා්  ධ  ාක ටැප කිරීමක් ටරකා
ය ශඳ වා. ශේ රශට් ශසෞඛය ක්ශෂාත්ර තුළ ඉතාම පැහැදිලි
වැඩසටහ ක් ක්රි ා් මට ශව වා. ශේට ඳැරෑ සේ ශද ක් හැටි ට
අරශග , එම ටටයු් ත අශප් ඇඟට අරශග න් අපි ශේ ටටයුතු
ටරන්ශන්. ඒ නිසා ඳ ශවන් එපා. ශඩංගු තුිබන් ඉදියේ ට ශව
වයස
වළක්වන් ට රටක්, තාය  ක් හැටි ට දිධ  හිමිශ න් අපි
ටටයුතු ටර වා; ්රිධ ධ හමුදාව ටටයුතු ටර වා; ශපොලීසි
ටටයුතු ටර වා; සිධ ල් ්රක්ෂට අං ටටයුතු ටර වා;
ඳන්ධ ාගාර
ටටයුතු
ටර වා.
මහත
ශසෞඛය
පරීක්ෂටවර ාශ ඉාකා, ශසෞඛය අං ශ ටේට සවාශ ඉාකා
හැම ශටශ කුම ශ ොදවා ශග
ශේ ටටයුතු ටරන්
අපි
කැහැස්ය  ටරකා ය ශඳන්ශන්. ඒ නිසා ශරෝහිත අශබ්ගුාවර්ධ
මැය තුමා හිතන් එපා - ගංවතුශරන්, වයස රව න් ්ඩුක්ව
වට්ටන්
හැදුවා. ශ ොශ ක් ශේවල් කි කා, "සාකාව" ගැ
කි කා ්ඩුක්ව වට්ටන් හැදුවා. හැඳැන්, එශහම හිතන් එපා.
පසු ගි දවස්වක ්ඩුක්ව වතුශරන් අ ා ගනින් කි කා ඳකාශග
හිටි ා. හැඳැන්, එශහම අ ා ගන්ශන් ැහැ. වයස කී ක් ්ව් 
ඒ ශව කශවන් ශපී සිටින් අපි කැහැස්ය න්. ශඩංගු තුිබන් ශේ
්ඩුක්ව වට්ටන්
සමහ ස හද වා, අශප් අටාර් ක්ෂමතාව
කි කා. ඒටට්  මුවිා ශදන් අපි කැහැස්ය න්. අපි ඒ සාහා
අව ය ටටයුතු ටර වා. අද දි සභ්ාව ටල් තඳ අවස්ථාශේ
ග ස ශරෝහිත අශබ්ගුාවර්ධ
මැය තුමා ශමවැනි ශඳොශහොම
වැදග්  ශ ෝත ාවක් ශග ඒම ගැ එතුමාට ස්තුය වන්ත ශවමින්
මශ ටථාව අවසන් ටර වා.

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශඳොශහොම ස්තුය න්.

මීළඟට, ග ස ඉන්දිට අ ක සේධ ශහාර්  මන්ත්රීතුමා. ග ස
මන්ත්රීතුමනි, ඔඳතුමාට ධ  ාඩි පහට ටාක ක් ය ශඳ වා.
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පාර්ලිශේන්තුව

[අ.භ්ා. 7.00]

ගතු ටන්දික රනුුද්ධා වහර ජ ෙහාා
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)
ශඳොශහොම ස්තුය න්, මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි.

අශප් ශරෝහිත අශබ්ගුාවර්ධ හිටණත ඇමය තුමා ටැිබ ටසළ
උවදුර සේඳන්ධශ න් අද දි සභ්ාව ටල් තඳ අවස්ථාශේදී
ශග ා ශ ෝත ාවට මම්  අදහසක් එටතු ටරන් ටැමැය න්. මම
හිත ධ ධි ට අපි ටවදාව්  ශේ ටාරා පිිබඳාව ටථා ටරේදී
එට එට පාර් ්ව න්ට ශචෝද ා ටශළා ැහැ.
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, ධ ශේපාක ශහට්ටි්ර්ඡචි
මන්ත්රීතුමා අද එතුමාශ ටථාශේ දී කිේවා, අපි ේශේෂශ න් ටථා
ටළා ; අපි ්ඩුක්ව ධ ශේච
ටළා ; අපි අමාතයාං
ධ ශේච
ටළා
කි කා. හැඳැන්, එතුමාට වැරදිකා. අපි
අමාතයාං
ධ ශේච
ටශළා
ැහැ. අශප් හිටණත අමාතය
මහින්දා න්ද අලු් ගමශ මැය තුමා ටථා ටර අවස්ථාශේ
කිේශේ ශමොටක්ද? "නි ම වැඩසටහ ක් ශගශ න් ; ගමට
න් ; මන්ත්රීව සන්ට වැඩ ටරන්
අවස්ථාව ශදන් ; ශේ
් ත පිහිුමවන් " කි කාන්. එතුමා ඉල්ලීමක් ටශළා. ඒ
ටාරා ගැ ධ ශරෝධශ න් ඳක වා ේ, ඔඳතුමන්කාට එශහම
දැශ
වා ඇය .
ධ ශේපාක ශහට්ටි්ර්ඡචි මන්ත්රීතුමා කි වා, අපි අවු සදු
ශදටහමාරට-තු ට කුණු ටන්දක් ඉතු ස ටරකා ගි ා ලු, ඒට
අන්න් ටර ගන් එතුමන්කාට ධ ධි ක් ැහැ ලු. ග ස ධ ශේපාක
ශහට්ටි්ර්ඡචි මන්ත්රීතුමනි, ඔඳතුමා මතක් ටරකා ඳකන් .
ඔඳතුමා නිශ ෝත
ටර පක්ෂ තමන් අවු සදු ය හට යුේධ ක්
ශේ රශට් ඉතු ස ටරකා ගිශ . ඒ අවු සදු ය හට යුේධ අපට ඉවර
ටරන් ණතළුවන්ටම ය බුාා. ඔඳතුමන්කාට අපි ඉතු ස ටරකා ගි
shopping bags ශදටක්-තු ක් ඉව්  ටර ගන් ඳැ සව දැන් මහා
උතා සවට, මහා හන්ශ න් ටෑ ගහ වා. කුණු ටිටක් අන්න් ටර
ගන් ඳැ සව, "පසු ගි ්ඩුක්වන් ශේට ශට සශේ" කි කා ටෑ
ගහ වා. කේතන්. අවු සදු ය හට යුේධ ක් ඉවර ටරණත ්ඩුක්වටට
ශේ shopping bags එටක්-ශදටක්, grocery bags එටක්-ශදටක්
කි න්ශන් මහා ශකොකු ටන්දක් ශ ොශවන්. අශප් වැඩ පිිබශවළවල්
ය බුාා. අපි ශටොළඹ කස්ස ටරකා ය බුාා. අද ශේ ් ත ටිට
අටර්මාය ටරකා ය ශඳ වා. ඔඳතුමන්කාට පිට ශටොන්දක්
ය ශඳ වා
ේ, ඔඳතුමන්කා ෆන්සර් ඇමය තුමා හරහා
පාර්ලිශේන්තුවට ශ ෝත ාවක් ශගශ න් , පරා රම ටම
මැය වරා ශගශ න්
කි කා. පළා්  පාක
මැය වරා
ශමො රමශ න් හයේ ශග ැල්කා ශේ ් ත ටිට පිහිශටේවා
ේ, ටැිබ ටසළ ්ර ් ක් ශේ රශට් උේගත ශවන්ශන් ැහැ.
ශපශ
ශතක් මා ට මැය වරා ක් ැය  ඳව අපි දන් වා.
ශපශ
ශතක් මා ටට මැය වරා ක් ශගශ න් පක්ෂ
ශදටටම හැකි ාවක් ැහැ. පසු ගි දවස්වක එක්ස්  තාය ට
පක්ෂ කිේවා, "අපි මැය වරාවකට කැහැස්ය න්" කි කා. හැඳැන්,
රට අටර්මාය ශවකා ය ශඳ නිසා අද මැය වරා පව් වන්
ඳැහැ.
එදා, ඳක ට එ ශවකාශේ ඔඳතුමන්කා කිේශේ ශමොටක්ද?
එදා ඳක ට එ ශවකාශේ ඔඳතුමන්කා කිේවා, ශේ ටැිබ ටසළ
අන්න් ටරන් , ටා ක ශුේධ ටරන් , මං මාව්  ශුේධ ටරන්
හමුදාව ශ ොදා ගන්ශන් ැහැ කි කා. අන් , ෆීල්ඩ් මාර්ෂල්තුමා
හමුදා නිකධායේන් වතුරට ඳස්සාශග
ගේපහ දිස්්රික්ටශ
ටැකිස ්රශේ
ශුේධ ටරව වා. ඒශටන් හමුදා නිකධායේන්ශ
ග ස් ව
ැය ව
වා. කංටාවට රන් පදක්ටේ ශග ාණත
හමුදාශේ ශසාව ටර ක්රීඩටන්න් 57 ශදශ කුශ
අද ව ධ ට
වැඩ තහ ේ ටරකා ය ශඳ වා. ෆීල්ඩ් මාර්ෂල්තුමා, කංටාවට රන්

පදක්ටේ ශග ා ටා වර්ධ ක්රීඩටන්න් 57 ශදශ කුශ වැඩ
තහ ේ ටරකා ය ශඳ වා, ටා ක ශුේධ ටරන් ්ශේ ැහැ
කි කා. ශමන් , හ පාක
ක්රි ා් මට ශව ්ටාර . ටා ක
ශුේධ ටරන් හමුදාව ශ ොදා ගන්ශන් ැහැ කි ණත ්ඩුක්ව අද
ව ධ ට හමුදා නිකධායේන් වූ එම ක්රීඩට න්ශ වැඩ තහ ේ
ටරකා ය ශඳ වා. ශමන් ශමශහමන් ටටයුතු සිදු වන්ශන්.
මම හිත ධ ධි ට ධ ශේපාක ශහට්ටි්ර්ඡචි මන්ත්රීතුමා ශේ
හැම ්ඩුක්වක්ම නිශ ෝත
ටර ය ශඳ වා.
පැවය  ්ඩුක්වක ශල්ටේව ස ශවකා හිටි ා. පළා්  පාක
් ත වක ්රධාීන් ශවකා හිටි ා කිේවා. හැඳැන්, ඔඳතුමන්කා
වාශ හැකි ාවක් ැය  මන්ත්රීතුමන්කා එදා එම ් ත වක
නිදාශග ඉන් ඇය . ශමොටද, අසීමිත ඳක ක් ශන්, ය ශඳන්ශන්.
පළා්  පාක ් ත
ැත්  ශේ ටටයුතු ටරශග
න්
ණතළුවන් කි ා ඔඳතුමා අද ටථා ටරකා කි වා ේ, ඒට
ධ හිළුවක්. ග ස ධ ශේපාක ශහට්ටි්ර්ඡචි මන්ත්රීතුමනි, ප ශ් 
හැටි ට මන්ත්රී ශටශ කුට, ඇමය  ශටශ කුට ැය  ඳකතක
පළා්  පාක ් ත මන්ත්රීවරශ කුට ය ශඳ වා; පළා්  පාක
් ත සභ්ාපය වර ාට ය ශඳ වා.

ගතු විවේපාල වහට්ටිකරච්ික ෙහාා

(ைொண்புைிகு விகஜபொல தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

Sir, I rise to a point of Order.

ගතු ටන්දික රනුුද්ධා වහර ජ ෙහාා
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)
ශේ ටාරාශ දී point of Order ගන්
මන්ත්රීතුමනි.

ඳැහැ, ග ස

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ග ස ධ ශේපාක ශහට්ටි්ර්ඡචි මන්ත්රීතුමනි, ඔඳතුමාශ
of Order එට ශමොටක්ද?

point

ගතු විවේපාල වහට්ටිකරච්ික ෙහාා

(ைொண்புைிகு விகஜபொல தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)
පළා්  පාක ් ත ට සිටි නිශ ෝජිතශ ක් හැටි ට මම
කිසි ශකසකින්ව්  එශහම ්රටා ටර
ැහැ. ග ස ඉන්දිට
අ ක සේධ ශහාර්  මන්ත්රීතුමනි, ඔඳතුමා හැන්සාඩ් වාර්තාව
ඳකන් . මම කියූ ශද recording එශටන් ැවත අසා ඳකන් .
මම එශහම කි
ශටශ ක් ශ ොශවන්. මම එශහම කි ා ැහැ.

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ඒට point of Order එටක් ශ ොශවන්. ට සාාටර ඔඳතුමා
වාඩි ශවන් .

ගතු ටන්දික රනුුද්ධා වහර ජ ෙහාා
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි ශමතුමා මශ seat එටට එහා
පැ් ශ්  ඉන්ශන්. මම දන් වා ශන්, එතුමා දවශසාම ශමතැ
නිදාශග න් ඉන්ශන්. එශහම ඉාකා, නින්ශදන් ඇහැයේකා එට
පාරටම ශමො වා ශහෝ කි වා. එතුමා පළා්  පාක ් ත
්රධානිශ ක් ශවකා හිටි ා ලු; ඒ සභ්ාපය ව ස ැත්  ් ත වකට
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ටටයුතු ටරශග
න් ණතළුවන් ලු. ඒට ණතදුම ටථාවක්.
සභ්ාපය වරශ ක් ශවකා ඉාකාන් ශමතැ ට ්ශේ. මම දන්
ඇමය වරශ කුට ැය  ඳකතක ්රාශේශී සභ්ා සභ්ාපය වර
ය ශඳ ඳව. [ඳාධා කිරීමක්] මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි,
වශේ ව් වා ශදන් ශටෝ. [ඳාධා කිරීමක්]

මම
වා
ාට
ශේ

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ග ස ධ ශේපාක ශහට්ටි්ර්ඡචි මන්ත්රීතුමනි, ට සාාටර වාඩි
ශවන් . ග ස මන්ත්රීතුමාට ටථා ටරන් අවස්ථාව ශදන් .

ගතු ටන්දික රනුුද්ධා වහර ජ ෙහාා
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)
එතුමා ශමශහම ඳාධා ටරේදි මට ටථා ටරන් ඳැහැ. එතුමා
වාඩි ටරවකා ශදන් . [ඳාධා කිරීේ] ගීතා කුමාරසිංහ මන්ත්රීතුමි
්වා ේ එතුමා වාඩි ශව වා.

ගතු විවේපාල වහට්ටිකරච්ික ෙහාා

(ைொண்புைிகு விகஜபொல தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)
මම අවු සදු අටක් සභ්ාපය  ශකස හිටි ා.

ගතු ටන්දික රනුුද්ධා වහර ජ ෙහාා
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)
ශමතුමාශ ඳාධා කිරීම ව් වකා ශදන් , මූකාස ාරූඪ ග ස
මන්ත්රීතුමනි. මට ටථා ටරන් ධ ධි ක් ැහැ.

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ග ස ධ ශේපාක ශහට්ටි්ර්ඡචි මන්ත්රීතුමනි, ට සාාටර වාඩි
ශවන් .

ගතු ටන්දික රනුුද්ධා වහර ජ ෙහාා
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)
ශේ හ පාක
ක්රි ා් මට ව ධ ධි ද? අග්රාමාතයතුමාට
අශගෞරව ටරන් එපා. [ඳාධා කිරීමක්] ශේට හයේ ටරදර ක් ශන්.

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ග ස ධ ශේපාක ශහට්ටි්ර්ඡචි මන්ත්රීතුමනි, ට සාාටර වාඩි
ශවන් . ග ස ඉන්දිට අ ක සේධ ශහාර්  මන්ත්රීතුමනි, ඔඳතුමාශ
ටාක අවසා න්.

ගතු ටන්දික රනුුද්ධා වහර ජ ෙහාා
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)
ශමතුමා මට ටථා ටරන් දුන්ශන් ැහැ ශන්, මූකාස ාරූඪ
ග ස මන්ත්රීතුමනි.

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
තව ධ  ාඩි ක් ය ශඳ වා. ඔඳතුමා ටථා ටරකා අවසන්
ටරන් .

ගතු ටන්දික රනුුද්ධා වහර ජ ෙහාා
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)
ශහොාන්. ග ස මන්ත්රීතුමාට මම අශගෞරව ටර වා ශ ොශවන්.
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පළා්  පාක ප ත අ කව, කුණු අන්න් ටරන් ඕ ෑ ේ
සභ්ාපය වර ාට ැක්ටර් එට අරශග
න් ණතළුවන්. පළා් 
පාක ප ත අ කව, ශල්ටේවර ාට එශහම ටරන් හැකි ාවක්
ැහැ. ග ස ඇමය තුමනි, එම නිසා ශල්ටේව ස ටශ්  ය ශඳ
් ත අටර්මාය ශව වා. එම නිසා ශහට දවස්  ඔඳතුමාට
තීරාා් මටන්; barriers ටිටක් දමා ගන් ශවන්. ශඳොශහොම
භ් ා ට ත් ් ව ටටන් රට ඇධ ්  ය ශඳන්ශන්. ඒ ත තා
ධ ශරෝධ , ඒ මන්ත්රීව සන්ශ ධ ශරෝධ , ගේවක ධ ශරෝධ දිශ න්
දි මහ පාරට එ ත් ් ව ට ප්  ශව වා. ව් තකට, තා-ඇකට
ශටොන් තරේ කුණු ශග ාව්  ටමක් ැහැ කි ා ශතෝන් අමරතුංග
ඇමය තුමන්කා කි වා. ්ශු මාරසිංහ මන්ත්රීතුමනි, ගේපහ
දිස්්රික්ට ට ප්  ටළ මන්ත්රීතුමා ධ ධි ට ඔඳතුමාට ඔ
සේඳන්ධීටරා ටමිුමවකට ගි ාම, ගේපහට ටැලි ටසළ
ශ
වාද ැේද කි ා තීන්දුවක් ගන් ශවන්. එතුමාට  කවර
පැ් ශතන් ්ස ක් හේඳ ශව ත් ් ව ක් ය ශඳ වා. ඒට
කියේඇල්ක ඇමය තුමා පසු ගි දි වක ්රටා ටර ය බුාා. එම
නිසා එතුමා ගේපහ ගැ ටථා ශ ොටරන්ද දන්ශන් ැහැ. මට
ටථා ටරන්
අවස්ථාව කඳාදුන් ාට ශඳොශහොම ස්තුය න්,
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි. අශප් ග ස ධ ශේපාක ශහට්ටි්ර්ඡචි
මන්ත්රීතුමා නිදාශග ඉාකා ැඟිටකා මශ ධ  ාඩි ශදට තු ක්
ැය  ටළා.
ශේ ශඩංගු උවදුර ැය  ටරන් ් , ටැිබ ටසළ ්ර ්
ධ සාන් ්  ශමො
ේ රම කින් ශහෝ පළා්  පාක මැය වරා
ටඩි මින් පව් වන් කි
එටන් අශප් ඉල්ලීම. ශඳොශහොම
ස්තුය න්.

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
මීළඟට, ග ස (මහාචාර් ) ්ශු මාරසිංහ මන්ත්රීතුමා. ඔඳතුමාට
ධ  ාඩි 7ට ටාක ක් ය ශඳ වා.

[අ.භ්ා. 7.09]

ගතු (ෙහාචා්තය) කශු ොරසිාහ ෙහාා

(ைொண்புைிகு (கபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)
ශඳොශහොම ස්තුය න්, මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි.

මට ටලින් ටථා ටළ ධ පක්ෂශ මන්ත්රීව ස තුන්ශද ාම ශේ
මාතිටාව ටථා ටර ශටොට කිේශේ ශේට ශේ පාකීටරා
ටරන්ශන්
ැහැ
කි ාන්.
මු් ,
එතුමන්කා
එ
ශේ පාකීටරා ටළා. ශේ ්ර ්
ශේ පාක ම ඇසින්
ඳකන් මම ටැමැය  ැහැ. ශම ශේ පාක ම ඇසකින් ඳැලි
යුතු ්ර ් ක් ශ ොශවන්. ඒටට ශහාතුව ශේටන්.
මම එට ටාරා ක් කි න් ේ. ග ස මහින්දා න්ද
අලු් ගමශ මන්ත්රීතුමා සාහන් ටළ අසතය ටාරා ක් ගැ මම
ඇ් ත ටථා ටරන් ේ. එතුමා මීගමුශේ, ශදොස්තර කක්කුමාර්
මහ් ම ා ගැ කිේවා. ශඩංගු ශරෝග පාක
සාහා වූ ටඩි ේ
අන්තර් පාර් වී
්
වැඩසටහ ට මම අද උශේ සහභ්ාගි වුාා. එ
ශසෞඛය අමාතයාං ශ තමන් ය බුශඩු. ශදොස්තර කක්කුමාර්
මහ් ම ා්  ඒ වැඩසටහශන් එට ්රධානිශ ක්. එම වැඩසටහ
අද උශේ 9.00 සිට 77..0 ව තු ස ශසෞඛය අමාතයාං ශ
පැවැ් වුාා. මම්  එ ට සහභ්ාගි වුාා. [ඳාධා කිරීමක්] ැහැ.
මහින්දා න්ද අලු් ගමශ මන්ත්රීතුමනි, ඒ අසතය කි න්
එපා. ශදොස්තර කක්කුමාර් මහ් ම ාට ඒ තැ අප දීකා ය ශඳ වා.

ගතු ෙි න්දානන්ද රලු ජගතෙවප ෙහාා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைகக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

Sir, I rise to a point of Order.
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පාර්ලිශේන්තුව

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශපොඩ්ඩක් ඉන් , ග ස ්ශු මාරසිංහ මන්ත්රීතුමනි. ග ස
මහින්දා න්ද අලු් ගමශ මන්ත්රීතුමනි, ඔඳතුමාශ point of
Order එට ශමොටක්ද?

ගතු ෙි න්දානන්ද රලු ජගතෙවප ෙහාා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைகக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, මම පාර්ලිශේන්තුශේ අසතය
්රටා ටළා කි ා ග ස ්ශු මාරසිංහ මන්ත්රීතුමා කිේවා. මම
කිේශේ - [ඳාධා කිරීමක්] මම ඔඳතුමාට ඳාධා ටශළා ැහැ. මීට
සය  ටට ටිබන් එතුමා සේඳන්ධ ටර ග් තා. හැඳැන්, දැන්
70,000ක් ශවකා. ඊට ටලින් සේප්  දා ටශ ෝ ගන් ය බුාා
කි ාන් මම ඔඳතුමාට කිේශේ.

ගතු (ෙහාචා්තය) කශු ොරසිාහ ෙහාා

(ைொண்புைிகு (கபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)
සේප්  දා ටශ ෝ හයේ ට අරශග අප ශේ ්ර ්
ධ සා වා.
ඒ සාහා තමන් අප ශේ වැඩසටහ ඉදියේප්  ටර ය ශඳන්ශන්, ග ස
මන්ත්රීතුමනි.

මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, අද ශකෝටශ ශගෝලී
උෂ්ා් ව වැඩිවීම තුළ රටවල් රාශි ට ශඩංගු උවදුර වැඩි ශවකා
ය ශඳ වා.
අපි ඊශ -ශපශර්දා කාඕස් රටට ගි ා. කාඕසශ ්  ශඩංගු
උවදු ස වැඩි ශවකා ය ශඳ වා, ඒටට ්රය ටර්ම ශ ොදන්ශන්
ශටොශහොමද කි කා අපි ශසො ා ඳැලුවා. ශේ සෑම රටටම ශමම
්ර ්
ය ශඳ වා. මම දැන්ව්  ඉල්ක වා, ශේ ්ර ් ට පක්ෂධ පක්ෂ මන්ත්රීව ස 005ම එටතු ශවකා ශේ වැශඩ් ටරමු. ැ්  ේ
ශේට වළක්වන්
ඳැහැ. ඒට තමන් එටම රම . මම
වච ක්ව්  කි න් ටැමැය  ැහැ. තමුන් ාන්ශසාකා ශේට
අවු සදු ගා ාවක් ය ස්ශසා ටශළා ැය  නිසා ටරන්ශන් ැහැ. අද
ශේ ්ර ්
උේගත ශවකා ය ශඳ වා. ම කෂය් වශ
ාමශ න්
ශේ පාක
පැ් තටට ය  කා අපි සි ලු ශද ාම එටතු වුශඩු
ැ්  ේ, ශේ ශඩංගු උවදුර ව් වා ගන් ඳැහැ. ශමොටද, අශප්
රශට් ය ශඳ ්රධා ම ටාරා වන්ශන්, අපි morally educate
ශවකා ැහැ. ශමොටද, මම ඳකන්ශන් මශ ශගදර කුණු ටිට
අල්කණත ශගදයේන් ගිහින් ය  කා වැශඩ් ''ශෂාප්'' කි කා හිතා ගන් න්.
ඒට ශ ොශවන් ටළ යු් ශ් . අපි පක්ෂ-ධ පක්ෂ මන්ත්රීව ස සි ලු
ශද ාම එටතු ශවකා එටට ඉාශග
ශමන්
ශේ moral
education එට බිේ මට්ටශේ සිට හදන් ඕ ෑ. එශහම හැදුශේ
ැ්  ේ, අපට හැමදාම ශවන්ශන් ශමොටක්ද?ශේ රශට් ශමම
ශඩංගු මදු ස උවදුර ධ තරක් ශ ොශවන්, ශගෝලී උෂ්ා් ව
වැඩිවීම තුළ ය ශඳ අශ ක් සි ලුම ්ර ් උග්ර ්ර ් ව වා.
ශේටට අපි ධ සඳුේ ශසො න් ඕ ෑ.
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්්රිතුමනි, ශේ අවු සේශේ පළා්  පාක
අමාතයාං ශ න් ඉතාම්  ශහොා වැඩපිිබශවළක් ව
ටසළ
්රය චක්රීටරා වැඩ සටහ -ටසළ ඳඳුන් ශවන් ටරකා හඳු ාශග
ටර වැඩසටහ - පටන් ග් තා. අපි ශේ වැඩසටහශන්දී ග්රාමී
මට්ටශමන් දැ කව්  කිරීම සාහා හැම තැ ටටම
වා. ශේ බිේ
මට්ටශේ සිට ටර ක කඳ
දැ කව්  කිරීේ අපි ශේ පාක
ශේද කින් ශතොරව එටතු ශවකා ටළ යුතුන්. ැ්  ේ, ශේ ගැ
නිවැරදි දැ කව් වීමක් වන්ශන් ැහැ. ශ ොදිර ටසළ එක්ට
දිර ටසළ දා වා. ශේ ශේවල් තමන් අපි ටථා ටළ යු් ශ් . ශේ
ගැ ධ දයා් මටව ටථා ටළ යුතු වැඩසටහ ක් ශවකා ය ශඳ වා.
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එශහම ැය ව ''ගි අවු සේශේ ටශළා ැහැ, ශේ අවු සේශේ ටශළා
ැහැ'' කි
එට ශ ොශවන් ග ස මන්ත්රීතුමනි. ටළ යුතු වන්ශන්
ශම න්. ශේ වැඩසටහ සි ලුම පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීන් 005ටම
එටතු ශවන්
ණතළුවන් වැඩසටහ ක්. ශේ පාක
ශේද
ඔක්ශටෝම අමතට ටරකා දමමු. අපි ඔක්ශටෝම 005 ශද ාම
එටතු ශවකා ශේ වැඩසටහ
ඉදියේ ට ශගනි මු. එශහම
ැය වුශාෝ  අපි එකිශ ටාට ඇඟිල්ක දික් ටරග් ත් , ඔ
මදු සවා මාව්  ට වා, ඔඳතුමාව්  ට වා, මූකාස ාරූඪ ග ස
මන්ත්රීතුමාව්  ට වා. ඒ නිසා ශේ ්ර ් ට ටඩි ේ ධ සඳුමක්
හැටි ට අපි සි ලු ශද ාම එටට එටතු ධ  යුතුන්.

මූකාස ාරූඪ ග ස මන්්රිතුමනි, ශසෞඛය අමාතයාං ශ
ශදොස්තර මහ් ව ස ශේ ගැ ශටෝඡචර මහන්සි ශව වාද කි කා
මම අද දැක්ටා. තමන්ට අදාළ ටාර් න්ශගන් ඳැහැරව ඒ
මහ් ව ස මහන්සි ශවකා ඒ වැඩසටහ ක්රි ා් මට ටර වා. ශේ
ශස සුරාදා ශටොළඹ දිස්්රික්ටශ
සි ලුම පළා්  පාක
් ත වක මහ් ව ස සහ ශේ පාක
ා ටශ ෝ ඔක්ශටෝම
එටතු ශවකා ශේ වැඩසටහ ට සහභ්ාගි ශව වා. ඒ ්දී ව ශ න්
පක්ෂ-ධ පක්ෂ ශේද කින් ශතොරව අපි ඔක්ශටෝම ශේට ට එටතු
ශවමු. ශේ ටාර් ශ දී අපි පළා්  පාක ඇමය තුමා්  එක්ට,
ශසෞඛය ඇමය තුමා්  එක්ට, අය ග ස ත ාධිපය තුමා්  එක්ට, ග ස
අගමැය තුමා්  එක්ට එටතු ශවකා ශේ සි ලුම ශද ාශ
වැඩසටහන් එක්ට එටතු ශවමු. ත ාධිපය තුමා ඉදියේප්  ටරණත
“ශඩංගු ශරෝග පාක
කිරීම සහ වැළැක්වීශේ සැකැස්ම ”
ය ශඳ වා. ශේ වැඩසටහ එක්ට අපි සි ලු ශද ා පක්ෂ
ශේද කින් එටතු ශවමු. එශහම එටතු වුශාෝ  ධ තරන් ශේ රශට්
ය ශඳ
ශමම ්ර ්
ධ සාන්
ණතළුවන් වන්ශන්. එශහම
ැය වුශාෝ  අපි එකිශ ටාට ශචෝද ා ටර ග් ශතෝ , ශමම
ශඩංගු ්ර ් ශ න් ශගොඩ එන්
ඳැහැ. ශේට පැහැදිලිව
ශ්  සේගත යුතුන් ග ස ඇමය තුමනි. ශමම ්රය චක්රීටරා
වැඩසටහන් තුිබන්; ටසළ නිවැරදි ්ටාරශ න් ශ ොද
වැඩසටහන් තුිබන් ශේ ශඩංගු ්ර ් ට ධ සඳුමක් කඳා ගත හැකි
ශව වා. ශේ සි ලුම ශද ා එක්ට එටාඳේධ ශවකා, රශට් සි ලුම
මහත තාව එටතු ශවකා ශම ටළ යුතුන්. එශහම ැය ව පවය 
පාක පක්ෂ ට ධ තරක් ශේට ටරන් ඳැහැ. ඒ වාශ ම තමන්
අධයාප රමශේද තුළ අපි වැඩසටහන් ක්රි ා් මට ටරන්
ඳකාශපොශරෝ තු ශවකා ය ශඳ වා. ජූලි, අශගෝස්තු මාස න් තුළ
ශමම වැඩසටහන් ය ශඳ වා. එම දැ කව්  කිරීේ ්රාථමිට
අවධිශ
සිට; ළද ස පාසශල් සිට ටළ යුතු ශව වා. ඒ
්ටාරශ න් ටසළ ්රය චක්රීටරා හයේ ට ටරග් ශතෝ  පමාන්
ශමහි මූලිට ශේ වළක්වා ගත හැකි ශවන්ශන්.
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, ශඩංගු මදු සවා හැශදන්ශන්
පියේසිදු වතුශර් කි කා අපි දන් වා. ශඩංගු මදු සවා පියේසිදු වතුශර්
හැශද වා ේ, පියේසිදු වතුර එටතු ශව ස්ථා ගැ දැඩි
අවධා ක් ශ ොමු ටරමින් ඒ සාහා අව ය ්රය ටර්ම ටළ යුතු
ශව වා. එශහම ැය වුශාෝ , ශමම ශඩංගු උවදුර වසංගත ක්
දක්වා වැඩිදියුණු ශව ශටොට ඒ පයේසර පේධය  ්  එක්ට
හැඩගැශහ මදු සවන් සමඟ අප හැමශද ාටම සටන් ටළ යුතු
ශව වා. ශේ ්දී අියශ ෝග සි ල්කම ශඩංගු වසංගත ්  සමඟ
ය ශඳ වා. ඒ සාහා ශකෝටශ ධ ධ ධ රටවක ධ ධ ධ ්රය ටර්ම
පාධ ්ඡචි ටරමින් ශේ මර්ද වැඩසටහ ට මුළු රශට්ම ත ගහ
එටතු ශවකා ය ශඳ වා.

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ඔඳතුමාට තව ධ  ාඩි ට ටාක ක් පමාන් ය ශඳන්ශන්.

ගතු (ෙහාචා්තය) කශු ොරසිාහ ෙහාා

(ைொண்புைிகு (கபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)
ඒ නිසා තමන් ශේ අව යතාව ඇය  වන්ශන්. මා ැවත් 
පාර්ලිශේන්තුශේ මන්ත්රීව සන්
005 ශද ාශගන්ම ඉල්කා
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සිටින්ශන්, අපි සි ලු ශද ාම එටතු ශවමු කි කාන්. ගමට මු. අපි
සි ලු ශද ාම ටථා ටරමු. අපි ඇමය ව ස එක්ට එටතු ශවමු.
අන් ! එදාට මන්ත්රීවරශ ක් ධ ධි ට; ත තා නිශ ෝජිතශ ෝ
හැටි ට හිද සාක්ෂි ට ටථා ටරකා අහන් ණතළුවන් අශප් යුතුටම
අපි ඉුම ටළා ශන්ද කි කා. අන් , ඒ යුතුටම ඉුම ටරන් රශට්
ා ට් ව ්  එක්ට අපි සි ලු ශද ාම එටට එටතු ශවකා, ශේ
වසංගතශ න් ශේ රට ශබ්රා ගනිමු කි
් ාච
ටරමින්
මශ ටථාව අවසන් ටර වා.

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශඳොශහොම ස්තුය න්.

මීළඟට, ග ස ෆන්සර් මුස්තාපා අමාතයතුමා. ඔඳතුමාට ධ  ාඩි
75ට ටාක ක් ය ශඳ වා.
[අ.භ්ා. 7.75]

ගතු ෆයිස්ත මුසනාාපා ෙහාා (පො ජ සාා හා පො ජ පාලන
රොායුරො)

(ைொண்புைிகு மபசர் முஸ்தபொ - ைொகொை சமபகள் ைற்றும்
உள்ளூரொட்சி அமைச்சர்)

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial
Councils and Local Government)
මූකාස ා සඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, මා මිත්ර
ග ස ශරෝහිත
අශබ්ගුාවර්ධ මන්ත්රීතුමා ඉදියේප්  ටළ සභ්ාව ටල්තඳ
අවස්ථාශේ ශ ෝත ාව සේඳන්ධශ න් පළා්  සභ්ා හා පළා් 
පාක ඇමය  ව ශ න් වච ස්වල්ප ක් ටථා කිරීමට අවස්ථාව
කැබීම භ්ාගය ක් හා යුතුටමක්ශටොට සකට වා. අවාස ාවටට
වාශ අද රශට් සමහර අ කුණු ්ර ් වලින්, ශඩංගු ්ර ් ශ න්
මූකය ව ශ න් ශපෝෂා ශව වා වාශ ම සමහර ශේ ්ර ්
තුිබන් ශේ පාක ව ශ න් ශපෝෂා වන් ට උ් සාහ දර වා.
රශට් ශ ොශ ක් ශේදවාචට න් වූ අවස්ථාවකදී එ ශේ පාක
ශේදිටාවක් ටර ශග ," අපි තමන් ශේ වැඩ හයේ ට ටශළා.
්ඩුක්වට ශේ වැඩ
ටරන් ට ඳැහැ." කි
ශචෝද වා
ඟ වා.

අශප් රට නිදහස කඳා අවු සදු )5ක් ශව වා. හැඳැන්, අපට
කුණු සේඳන්ධව තාය ට ්රය ප් ය  ක් ඇය  ටරන් ට ඳැයේ වුාා.
රත න් කිහිප ක් කුණු ්රය චක්රී ටරා වැඩ පිිබශවළ ගැ ටථා
ටළා.
මු්  ශේ
රත
ධ තරන් කුණු ්රය චක්රී ටරා
සේඳන්ධශ න් වයාපිය  තු ක් දි ්  ටර ය ශඳන්ශන්. මීට ටලින්
සිටි හැම ්ඩුක්වක්ම ටථා ටළා ධ තරන්. ඒ ගැ කිසිම
ටර්තවය ක් ටශළා ැහැ. අශප් ග ස ශරෝහිත අශබ්ගුාවර්ධ
මන්ත්රීතුමා සහ ග ස මහින්දා න්ද අලු් ගමශ මන්ත්රීතුමා ශඩංගු
්ර ්
ගැ පසු ගි රත ක්රි ා ටළ දක්ෂතාව ගැ ටථා ටළා.
මා හිත ධ ධි ට පසු ගි රතශ එම දක්ෂතාව හිමිධ  යු් ශ් 
ඒ ටාකවටවා කශේ ශසෞඛය අමාතයවර ාව සිටි ග ස වමත්රීපාක
සියේශසා
මැය තුමාටන්. එම නිසා
අශප් ග ස ශරෝහිත
අශබ්ගුාවර්ධ මන්ත්රීතුමා සහ ග ස මහින්දා න්ද අලු් ගමශ
මන්ත්රීතුමා ග ස වමත්රීපාක සියේශසා
මැය තුමාශ දක්ෂතාව
ගැ තමන් ටථා ටශළා. එතුමා ශසෞඛය ඇමය වර ා ව ශ න් සිටි
ටාකශ ධ  ාක ටර්තවය ක් ශේ රටට ටළා. [ඳාධා කිරීමක්] ග ස
මන්ත්රීතුමනි, ඔඳතුමා ශේ අවස්ථාශේදී වැඩිණතරම ටථා ටශළා
වර්තමා ශසෞඛය ඇමය වර ා ව ග ස රාජිත ශසා ාර් 
මැය තුමා ගැ න්. ශමතුමාට අමතට වුාා, පසු ගි ්ඩුක්ව
ටාකශ ග ස වමත්රීපාක සියේශසා මැය තුමා ශසෞඛය ඇමය 
හැටි ට ශඩංගු ්ර ්
සේඳන්ධශ න් ධ  ාක ටර්තවය ක් ටළ
ඳව.
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ශේ ්ර ්
ධ සාන් අය ග ස ත ාධිපය තුමා ්රාශේශී
මට්ටශමන්, දිස්්රික් මට්ටශමන් සහ තාය ට මට්ටශමන් ශඩංගු
ටාර් සාධට ඳකටා ක් පිහිුමවා ය ශඳ වා. ඒ වාශ ම ශේ
්ර ්
ධ සාන් ශ ොශ ක් ක්රි ා මාර්ග ශග ය ශඳ වා. රාතය
ා ට ා ඍජුවම මැදිහ්  ශවකා ශඩංගු උවදුරට ධ සඳුමක්
ශසො න්
උ් සාහ දැරූ පළමුව අවස්ථාව හැටි ට ග ස
වමත්රීපාක සියේශසා මැය තුමා ග්  ටර්තවය අපි පිිබගත යුතුන්.
ග ස ශරෝහිත අශබ්ගුාවර්ධ මන්ත්රීතුමා මීශතොටමුල්ක ගැ
ටථා ටළා. මීශතොටමුල්ක ඉය හාස ගැ අපි දැ ගත යුතුන්.
ටවුද ඳශකන් ගිහිල්කා මීශතොටමුල්කට කුණු දැේශේ? එම නිසා
කුණු ටන්ශේ ්ර ් ට වගකිව යු් ශ්  ටවුද කි
එට මා
ැවත වරක් ග ස ශරෝහිත අශබ්ගුාවර්ධ මන්ත්රීතුමාට මතක්
ටරන් ට ටැමැය න්. ඒ ගැ ශපොඩ්ඩක් ශරෝහිත අශබ්ගුාවර්ධ
අශප් මිත්ර ාට මතක් ටරන් ට ටැමැය න්. මු්  ශටොළඹ ගර
සභ්ාශේ දුෂා පිිබඳාව එතුමා කිේව ්රටා
ගැ මා එටඟ
ධ  යුතුන්.

We have got the issue of weighbridge sorted out. I
will take a personal initiative on corruption with regard to
payments and attend to it because I see payments being
made in an ad hoc manner. As we all know, the local
bodies have been corrupt, but with regard to the Colombo
Municipal Council, there needs to be a focus and a
direction.
ගතු ෙි න්දානන්ද රලු ජගතෙවප ෙහාා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைகக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ග ස අමාතයතුමනි, -[ඳාධා කිරීමක්]

ගතු ෆයිස්ත මුසනාාපා ෙහාා

(ைொண்புைிகு மபசர் முஸ்தபொ)

(The Hon. Faiszer Musthapha)
Please do not disturb my speech. -[Interruption.] I will have
an investigation on that. As regards to Meethotamulla-[ඳාධා
කිරීමක්] ශේ පාක ව ශ න් සමහර අ කුණු ්ර ් ශ න්
ශපෝෂා ශව වා වාශ ම කුණුවලි ක්  ශපෝෂා වුණු උදධ 
ශේ රශට් ඉන් වා. ඒ උදධ  සේඳන්ධව ීය ශ ක්රි ා මාර්ග ගන්
ඕ ෑ. ඒ ක්රි ා මාර්ග මම ගන් වා. [ඳාධා කිරීමක්] - I do not

want to be disturbed by both my Hon. Friends, the Hon.
Rohitha Abeygunawardana and the Hon. Mahindananda
Aluthgamage. You all can make allegations. But we have
to work together. Dengue has increased not only in
developing countries but in developed countries also. It
is not only infrastructure that matters. ඉස්සර, ශඩංගු
මදු සශවෝ පියේසිදු වතුශර් තමන් හිටිශ . But, now in unclean
water also you get Dengue mosquito breeding. Therefore,
we all have to act with responsibility. It is easy to point
the finger at the Government; it is easy to point the finger
at anybody. But, we also have to know that this is a
national issue and we should not try to politically benefit
from this issue. It is very unfortunate that some Hon.
Members of this House want to point fingers at the
Minister of Health and the Minister of Provincial
Councils and Local Government. This Adjournment
Motion also has referred to the fact that unavailability of
elected Members in the Local Authorities is the reason
for this.
මම ශේ අවස්ථාශේදී පළා්  සභ්ා හා පළා්  පාක ඇමය 
හැටි ට පළා්  පාක මැය වරා ගැ වච ස්වල්ප ක් ටථා
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පාර්ලිශේන්තුව

[ග ස ෆන්සර් මුස්තාපා මහතා]

කිරීම මශ යුතුටමක් ශකස සකට වා. ග ස මන්ත්රීතුමනි,
ඔඳතුමා ශචෝද ා ටළා. නිකධායේන් කිසිශසා් ම ශේ පාක
අධිටායේ ශව කශවන් ්ශේ ටරන් ට ඳැයේ කි
එට මම
පිිබගන් වා. හැඳැන් ශටොමසායේස්ව සන්ට හා ශල්ටේව සන්ට
පූර්ා ඳක ක් ය ශඳ වා,
ගරාධිපය ව සන් හැටි ට සහ
සභ්ාපය ව සන් හැටි ට ඒ ටර්තවය ඉෂ්ට ටරන් . ඒ වාශ ම
පළා්  සභ්ාවකට වගකීමක් ය ශඳ වා, ඒ ටටයු් ත පයේපාක
ටරන් . එම නිසා ඇඟිල්ක දික් ටරන්
ශකශහසින්.
මු් 
පළා්  පාක මැය වරා ශ ොය බීමට ශහාතුව ශපර පේවකට මට
දුක් ධ ඳින් ට සිදු වීමන්. සීමා නිර්ා අිය ාච ා ධ මර්
ටටයු් තක් මට ටරන් ට සිදු ශව වා.

I would like to inform this House that the Bill is ready
with all the amendments. Yesterday, it appeared in the
Order Paper. So, as regards to holding of the election we
have taken all the necessary steps. This Government for a
moment is not fearful of holding an election. It has
happened so because the Hon. Basil Rajapaksa did the
delimitation to his fancy. He did it in the way he wants.
That day, I told the Hon. Dullas Alahapperuma also, if he
was responsible for delimitation this could not have
happened. But unfortunately, it was done according to the
whims and fancies of one particular individual.
අිය ාච ා ක්රි ාදාම ටට
න්
සිේධ වුාා. ශරෝහිත
අශබ්ගුාවර්ධ මන්ත්රීතුමා, ඔඳතුමා ටලින් ශබ් සවක ්ස ශ
සංධ ධා ට ශවකා ඉාකා පසුව ශව ්ස ටට දැේමා ශන්ද?
ඔඳතුමාට්  එශහම වුාා ශන්. ඔඳතුමාට ටළුතරට මා සවක්
කැබුාා ශන්ද?

ගතු වරනි ා රවබ්ගුඅව්තධාන ෙහාා

(ைொண்புைிகு கரொஹித அகபகுைவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)
ඔේ.

ගතු ෆයිස්ත මුසනාාපා ෙහාා

(ைொண்புைிகு மபசர் முஸ்தபொ)

(The Hon. Faiszer Musthapha)
ශමතුමාට්  ධ  ාක අසාධාරා ක් වුාා. එතුමා මශ මිත්ර ා.
එතුමා ඒ ගැ ්  මට ටතා ටරකා ය ශඳ වා. ශේ පාක ශ දී
ශේට ශව වා. හැඳැන්, ශේ ්ඩුක්ව කිසිශසා් ම ශේ පළා් 
පාක මැය වරා ටල් දැමීමට වගකීමක් ගන්ශන් ැහැ. We
are not responsible for that. The reason for postponing is that
we had to take certain steps. We will hold the election and
then, let the members be elected.

හැඳැන්, ශඩංගු උවදුරටන්, කුණු ටසළ ්ර ් න් ශේ රතශ
වගකීමක් හැටි ට ශපන්වන් එපා, ශරෝහිත අශබ්ගුාවර්ධ
මැය තුමා. මැය වරා ටල් ාමට ශහාතුව ශේ ්ඩුක්ව ශ ොශවන්;
ටලින් සීමා නිර්ා ටටයුතු හයේ ාටාරව ශ ොකිරීමන්. ඒට
ඔඳතුමාට පිිබගන්
ශව වා. ඔඳතුමාශ ඳක ්රශේ ශ ් 
සීමාවන් ශව ස් වුාා.

ගතු වරනි ා රවබ්ගුඅව්තධාන ෙහාා

(ைொண்புைிகு கரொஹித அகபகுைவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)
පරා ධ ධි ට ය  න් ශටෝ.

ගතු ෆයිස්ත මුසනාාපා ෙහාා

(ைொண்புைிகு மபசர் முஸ்தபொ)

(The Hon. Faiszer Musthapha)
ඔඳතුමා කි වා ශන් අශප් ්ඩුක්ව කි කා. ඔඳතුමාන්, මමන්
අත උස්සකා ත තාව ශව කශවන් ාන්ද රම ශව ස් ටළ් ,
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ඔඳතුමා අද කි වා පරා රම ට න් කි කා. ඒට තාය ට
අපරාධ ක්. [ඳාධා කිරීමක්] මන්ත්රීතුමා දැන් පරා රම ට න්
ඕ ෑ
ැහැ ශන්. දැන් අව ය ටර
සි ලුම සංශ ෝධ
පාර්ලිශේන්තුවට ඉදියේප්  ටරකා තමන් ය ශඳන්ශන්.

ගතු වරනි ා රවබ්ගුඅව්තධාන ෙහාා

(ைொண்புைிகு கரொஹித அகபகுைவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)
ඳාකගියේ ශදෝෂ .

ගතු ෆයිස්ත මුසනාාපා ෙහාා

(ைொண்புைிகு மபசர் முஸ்தபொ)

(The Hon. Faiszer Musthapha)
ඳාකගියේ ශදෝෂ ශ ොශවන්, ඳැසිල් රාතපක්ෂ ශදෝෂ . [ඳාධා
කිරීමක්] ඔඳතුමාට මම වගකීමකින් කි න් ේ, ශේ සංශ ෝධ
පාර්ලිශේන්තුශේ - [ඳාධා කිරීමක්] ඔඳතුමා ීය  දන්ශන් ැහැ
ශන්. ශරෝහිත අශබ්ගුාවර්ධ මැය තුමනි, දි වටවා ක තීරා
ටරන්ශන් ටවුද කි කා ඔඳතුමා දන්ශන් ැහැ. දි වටවා ක
තීරා ටරන්ශන් ටවුද? මැය වරා ශටොමසායේස්. [ඳාධා කිරීමක්]
ඔඳතුමා ශේ පාක
දන් වා වාශ ීය  ්  ශපොඩ්ඩක් මශගන්
අහන් . මම ඔඳතුමාට කි කා ශදන් ේ. [ඳාධා කිරීමක්]
මැය වරා ශටොමිසම කි කා ය ශඳ වා ශේ සංශ ෝධ සේමත
වුාාට පසුව මැය වරා පව් වන් අක් ගාශන් දි 55ක් ඕ ෑ
කි කා. ශේ සංශ ෝධ ශ න් පසුව දි 55න් ශේ මැය වරා
පව් වන්. ඔඳතුමන්කා ශඩංගු ශපන්වකා, කුණු ශපන්වකා
මැය වරා
පරක්කු ටර වා කි කා කි න්
එපා.
තමුන් ාන්ශසාකාට ශේදිටාවක් අව ය ේ, ශව ශේදිටාවක්
ශසො න් . ශඩංගු උවදුර කි න්ශන් තාය ට ්ර ් ක්; මාරාන්ය ට
්ර ් ක්. අපි ශේ පාක ව ශ න් ශඩංගුවලින් ශපෝෂා
ශවන්
ශහොා
ැහැ. ශඩංගු උවදුර සේඳන්ධශ න් ද් ත
ශපන්ව වා, ශේ ්ඩුක්ව ටාකශ ශඩංගු ශරෝග වැඩි ශවකා
කි කා. ටිතක පහසුටේ සි ල්ක ය බුා්  ශකෝටශ දියුණුම
රටවක්  ශඩංගු ශරෝග වැඩි ශවකා ය ශඳ වා. My Hon. Friend,
you have the right to show figures. මහින්දා න්ද අලු් ගමශ
මන්ත්රීතුමා ද් ත ශපන් කවා. ද් තවලින් ධ තරක් කි න් ඳැහැ,
ශඩංගු උවදුරට රත වගකි න් ඕ ෑ කි කා. This Government
under the leadership of His Excellency President Maithripala
Sirisena has taken every step to improve infrastructure in the
hospitals. Also, the number of patients which have to be
dealt with has increased by three or four-fold. It is a national
crisis. We will have to work together to solve this problem.
I would like tell my dear Friend, the Hon. Rohitha
Abeygunawardana
and
the
Hon.
Mahindananda
Aluthgamage and all Members from both sides, that we
should get together and work without criticizing. There is no
point in trying to criticize. - [Interruption.] No, Hon.
Member, you are trying to make use of this issue for politics.
ඔඳතුමා අහිංසට ජීධ ත්  එක්ට ශසල්කේ ටරන් එපා. [ඳාධා
කිරීමක්] ැහැ, ැහැ. ශඩංගු උවදුර කි න්ශන් තාය ට ්ර ් ක්.

ගතු ෙි න්දානන්ද රලු ජගතෙවප ෙහාා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைகக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
මම ඔඳතුමාට එශහම ශචෝද ා ටශළා ැහැ. මම ඔඳතුමාට
කිේශේ, "පළා්  පාක
න්ත්රා ටඩා වැටිකා. ඔඳතුමා
ටැාවකා ඒට ටඩි ේ ටරන් ." කි කාන්.

ගතු ඩිලාන් වපව්තරා ෙහාා

(ைொண்புைிகு டிலொன் தபகரரொ)

(The Hon. Dilan Perera)
ශරෝහිත අශබ්ගුාවර්ධ
මැය තුමා කිේවා කිේවා පරා
රම ට මැය වරා පව් වන් කි කා.
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ගතු ෆයිස්ත මුසනාාපා ෙහාා

(ைொண்புைிகு மபசர் முஸ்தபொ)

(The Hon. Faiszer Musthapha)
ශමතැ ශමතුමා ශේ පාක මුවිණුවරක් තමන් ග් ශ් .
ශරෝහිත අශබ්ගුාවර්ධ මන්ත්රීතුමා මම දිගින් දිගට - [ඳාධා
කිරීමක්]

I have continuously summoned the Commissioners
and Secretaries and have had dialogue with all of them. [Interruption.] I do not have to be educated. I have called
Commissioners, Secretaries and had dialogues
continuously.
ගතු ටන්දික රනුුද්ධා වහර ජ ෙහාා
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)

Sir, I rise to a point of Order.

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

Secretaries and Commissioners. Therefore, we need not
be educated. You all are trying to educate us on how to
function, but I think, because of the manner the previous
regime functioned only it was thrown out of office. So,
give this Government an opportunity to function without
being critical and finally the people will judge. You all
are trying to say that during your time it was very rosy - I
was also in that Government - and criticizing the fact that
there is dirt on the streets. We know why. අද ශටොළඹ
කුණු ය ශඳන්ශන් මීශතොටමුල්ක ්ර ්
නිසා. මීශතොටමුල්ක
්ර ් ට වගකිව යු් ශ්  ටවුද කි කා තමුන් ාන්ශසා දන් වා.
තමුන් ාන්ශසාකා මඩ ගහන් ටලින් හිද සාක්ෂි ට එටඟව
අහන්
මීශතොටමුල්ක කුණු ්ර ් ශ න් ජීධ ත
ැය වීම
සේඳන්ධව වගකිව යු් ශ්  ටවුද කි කා. ටවුද, ඳශකන් ගිහිල්කා
මීශතොටමුල්කට කුණු දැේශේ කි
එට අහන් . කිසිම
ටළම ාටරා ක් ැය ව මීශතොටමුල්ක කුණු ටන්දට දිගින්
දිගටම කුණු දැේමා. මීශතොටමුල්ක කුණු ටන්ද ටඩාශග
ෑමට
වගකිව යු් ශ්  ටවුද කි
එට තමුන් ාන්ශසාකා දැ ශග
ටථා ටරන් කි
එට මම තමුන් ාන්ශසාකාශගන් ටා සිසටව
ඉල්කා සිටි වා.

(The Hon. Presiding Member)
Order, please. ශමොටක්ද point of Order එට?

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

ගතු ටන්දික රනුුද්ධා වහර ජ ෙහාා

(The Hon. Presiding Member)
ග ස ඇමය තුමා, ඔඳතුමාට කඳා දුන් ටාක අවසා න්.

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)
මූකාස ාරූඪ ග ස මන්ත්රීතුමනි, අපි ශමතැ
කිේශේ 000ක් මැශර තු ස -

ටථා ටරකා

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ඒට point of Order එටක් ශ ොශවන්. ඔඳතුමා වාඩි ශවන් .
අමාතයතුමා ටථා ටරන් . [ඳාධා කිරීේ]

ගතු ඩිලාන් වපව්තරා ෙහාා

(ைொண்புைிகு டிலொன் தபகரரொ)

(The Hon. Dilan Perera)
කිේවා. [ඳාධා කිරීේ]

ගතු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
Order, please! ග ස ඇමය තුමා, ඔඳතුමාට තව ධ  ාඩි 0න්
ය ශඳන්ශන්. ඒ නිසා ට සාාටර ටථා ටරකා ඔඳතුමාශ ටථාව
අවසන් ටරන් .

ගතු ෆයිස්ත මුසනාාපා ෙහාා

(ைொண்புைிகு மபசர் முஸ்தபொ)

(The Hon. Faiszer Musthapha)
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I would like to educate the Hon. Members that His
Excellency the President called for meetings of all
Secretaries and Commissioners and we have been having
dialogues continuously to deal with the dengue problem.
Our Ministry has also continuously summoned the

ගතු ෆයිස්ත මුසනාාපා ෙහාා

(ைொண்புைிகு மபசர் முஸ்தபொ)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

Hon. Presiding Member, I would like to end my
speech by saying that they should act with more
responsibility; they should not play politics with dengue;
they should not play politics with dirt because these are
national problems. Also Members should not use an
Adjournment Motion dealing with dengue to request the
Government to hold the election under the earlier system.
The reason why you wanted this Adjournment Motion is
to do bankrupt politics and not for the benefit of our
masses.

Thank you.
්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සාා සම්ො විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

පා්තලිවම්න්ුරව ඊ රනුකූලව ර.ාා. 7.28 , 2016 ෝතුර ෙස 08
වන දින සාා සම්ෙි ය රනුව, 2017 ජූනි ෙස 22 වන බ්රහසනපි න්දා
පූ.ාා. 10.30 වන වාසත කල් ගිව ය.
அதன்படி பி.ப. 7.28 ைைிக்கு பொரொளுைன்றம், அதனது 2016 ைொர்ச்
08ஆந் திகதிய தீர்ைொனத்துக்கிைங்க, 2017 யூன் 22, வியொழக்கிழமை
மு.ப. 10.30 ைைிவமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது.
Parliament adjourned accordingly at 7.28 p.m. until 10.30 a.m. on
Thursday, 22nd June, 2017, pursuant to the Resolution of Parliament of
08th March, 2016.

සැ.යු.
ශමම වාර්තාශේ අවසා මුද්රා සාහා ස්වකී නිවැරදි ටළ යුතු තැන් දක්ව ක යේසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශග නිවැරදි ටළ යුතු
්ටාර එහි පැහැදිලිව කකුණු ශටොට, පිටපත කැබී ශදසය  ක් ශ ොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංස්ටාරට ශවත කැශඳ ශසා එධ  යුතු .

குறிப்பு

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமளத் தைது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து அதமனப் பிமழ
திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் கவண்டும்.

NOTE
Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to the Editor of HANSARD within two weeks
of receipt of the uncorrected copy.

Contents of Proceedings

:

Final set of manuscripts
Received from Parliament

:

Printed copies dispatched

:

හැන්සාඩ් වා්තාා
වක ෙඹ 5, වප ල්වහන්වගත ඩ, කිුෙපන පාර, රාක 163 දරන සනථානවයි  ිළි ටි
රජ්ව ්රවෘ ජි  වදපා්තාවම්න්ුරවේ ිළි ටි රජ්ව ්රකාශ්න කා්තයාාශ්වයන්
ිෂල දී ගතා හැක.
වෙෙ හැන්සාඩ් වා්තාාව www.parliament.lk වවබ් රඩවිවයන්
බාගතා හැක.
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